
LIETUVA
Už Lietuvos išlaisvinimų! Už ištikimybę Kanadai* 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada?

Leidžia Kanada^ Lietuvių Centro Taryba
Published by the . Lithuanian League of Canada

Authorized as 
second class mail, Post Office Department/Ottawa 

ADRESAS:
7722 GEORGE ST., VILLE LASALLE, MONTREAL 32, P.Q. CANADA

Nr. 29 (378) KAINA 15 cl.

INDEPENDENT LITHUANIA

MONTREAL, 1954 m. LIEPOS-JULY 28 d. 1 RICE 15 et. XIV METAI

Politgrupių susitarimas Politinė įvykių savaitė
DIDELIS VAKARŲ PRALA IMĖJIMAS KOMUNISTI

NIAMS AGRESORIAMS.
Prancūzijos ministeris pirmi apsigynimo susitarimų. Jis bau 

ninkas Mendes-France savo pa do palaužti ir jau esamus, 
žadą tesėjo: Genevoje dėl Indo 
kinijos susitarta, bet baisia kai
na — Indokinijos padalinimu, 

VLIKą sudarančių poltimų j VLIKą visas grupes, kuuos kurio jos žmonės nenori ir 
grupių pasitarimas įvyko New tam yra pribrendusios, bet iki prieš tai protestuoja. Tai yra 
Yorke liepos 24 d. Dalyvavo vi šiol yra už VLIKo ribų, lieti 
sos 10 VLIKą sudarančių gtu- pasisakė, kad VLIKas turi ou- 
pių. Dienotvarkėje buvo: 1. To ti konsoliduotas prisiderinant 
litinių grupių pasitarimų kom- prie tarptautinių ir tautinių są- 
petencija ir santykiai su VLI- lygų. Ketvirti palinkėjo VLIK- rėjos padalinimo praktika įro- 
Ku, 2. VLIKo ir VT Pirminin- ui dinamizmo ir kad jis skirtų do, kad ką komunistai pasigio- 
kų pranešimai aktualiaisiais rei atstovus, kur galima su ar oc bia, tas jau pagrobta ligtol, ko! 
kalais, 3. Politinių grupių pasi- D. Šefo pritarimo. Dai kiti pa- iš jų jėga nebus atimta. Todėl 
sakymai dėl mūsų laisvinimo sisakė už modus vivendi suradi ir nustatytieji Vietname rin- 
veiksnių organizacijos, 4. Nau- mą santykiuose su diplomatais kimai po dvejų metų yra gryna 
jų grupių į VLIKą priėmimo ir tt. 
klausimas ir 5. Kiti reikalai.

Pasitarimui pirmininkavo dr. 
Skėrys (~ 
sekretoriavo p. Kuncaitis (Vie
nybės Sąjūdis). Vlike dalyvau
jančių grupių pasitarimų nuos 
tatus, kurie buvo patiekti spe
cialios grupių sudarytos komi
sijos (P. Vainauskas, Dr. A. 
Trimakas, V. Rastenis, M. Bra 
kas ir H. Blazas) pasitarimui 
referavo H. Blazas.

Nuostatai apima 11 punktų, 
kurių svarbiausi yra 8 ir 9. Pu;; 
ktas 8 nusako: Grupių Pasita
rimų kompetencijoje yra: a) 
VLIKo konstitucinių pagrindų 
keitimas, b) grupių į VLIKą 
priėmimas arba esamų isjung.- 
mas ir c) VLJKo uždavinių ap 
tarimas. Tie klausimai spitn- 
džiami nemažesne kaip keturių 
penktadalių VLIKe dalyvaujan 
čių grupių balsų dauguma. Nu 
tarimai šiais klausimais VLIK 
ui privalomi.

Punktas 9 nusako: Grupių 
pasitarimai gali teikti VLIKui 
rekomendacijas kitais klausi
mais. Jos grupių pasitarimų pri 
imamos paprasta balsų daugu
ma.

Visi kiti grupių pasitarimų 
nuostatų punktai tik įteisina vo ketinę dar šią savaitę abu is- 
jau veikusias tradicijas. Nauja, vykti į Europą. Galutina jų iš- 
kad pasitarimams piimininkau vykimo data priklausys nuo to, 
ja politinės grupes is eilės rota kada pasiseks gauti laive vielų, 
cine tvarka. f.................................................

Labai būdinga ir reikšminga, vyksta naujos egzilų organika vykdyti 
kad grupių pasitarimų nuosta- cijos kūrimas. Iniciatyva šiuo sustoti 
tai, o kartu ir tų pasitarimų kartu išeina iš Laisvosios Eui 

pos Komiteto. Buvo keli posė
džiai, kuriuose lietuviams ats
tovavo LLK pirm. V. Sidzi
kauskas. Naujai kuriamoji or
ganizacija pavadinta United Na 
tional Committees and Coun- 

sitikimas mūsų politiniame gy- cils in l|xile (UNCCE). Jos pa 
venime. sitarimų promemo punkte 5 pa

................. sakyta: UNCCE dalyviais yra 
Grupių pasitarime dalyvavo demokratiški, politiniai tauti- 

VLIKo pirm. M. Krupavičius niąi komitetai ir tarybos Alba- 
ir VT pirm. K. Žalkauskas, pu nijos, Bulgarijos, ČekoslovaKi- 
ligos kiek pasitaisęs. Svarbiau- jos, Estijos, Vengrijos, Lalvi- 
sias buvo prel. M. Krupavi- jos, Lietuvos, Lenkijos, Rumu- 
čiaus pranešimas, kuris dau- nijos ir Jugoslavijos, atstovai! - 
giausia lietė paskutinį vizitą Jarn' šioje organizacijoje jų p: r 
Washingtone. K. Žalkauskas tik ~ 
papildė VLIKo pirmininko pra 
nešimą ar nušvietė atskiras ap jos tikslas koordinuota kova si. 
linkybes. Grupės, ypač Tauti
nis Sąjūdis, Ūkininkų Partija atstovaujamų tautų kova su jų 
ir Laisvės Kovotojai, patiekė vi kraštų pavergėju už liasvą n 
są eilę smulkiai išjieškančių pa nepriklausomų valstybių atsta- 
klausimų. Pirmininkų buvo iš- tymą, 
samiai atsakyta į visus klausi
mus. Po pranešimų ir diskusijų 100 proc. egzilų šis naujasis 
buvo pasiūlytos net trys lezo- tautinių komitetų ir tarybų su- 
hucijos, bet nė viena nesurinko sivienijimas apjungs. Dalis len 
pakankamos balsų daugumos. 
Tuo būdu pirmininkų JAV kc 
lionė politinių grupių, kaip vi 
sumos, palikta be įvertinimo.

(Nepriklausomai Lietuvai iš New Yorko)
NUSTATYTA POLITINIŲ GRUPIŲ PASITARIMŲ IR 
VLIKo KOMPETENCIJŲ SRITIS.—PIRMININKŲ JAV 
ATSILANKYMO JVERT1N1MAS. — TAUTINIO SAJŪ 
DŽ1O PAREIŠKIMAS. — NAUJA EGZILŲ ORGANIZA
CIJA IR GALIMI NAUJI NESKLANDUMAI. — VEIKS
NIŲ SUSIDERINIMAS TURĖTŲ BŪTI GERESNIS.

DĖMESIO.
Rugsėjo 4, 5 ir 6 dd. Toion 

te ruošiama Lietuvių D.ena 
Kanadoje. Ta proga bus išleis
tas informacinis leidinys—kny 
ga, kuri atvaizduos visos Kana 
dos lietuvių organizacinį gyve
nimą, todėl prašome visas lietu
vių organizacijas, prekybos 
amatų ir kitas įstaigas paskubę 
ti atsiųsti leidinio Redakcinei 
K-jai trumpą aprašymą J ilsų 
veiklos iki šio laiko, jei galima 
su foto nuotraukomis, o preky
bos ir amato įstaigas — skcloi 
mo tekstus iki rugpjūčio 1 J. 
Medžiagą siųsti ar informacijų 
gauti prašome kreiptis j Apyl. 
Valdybos narį V. Vaidotą — 
Liet. Namai tel. KE 3027 po 
pietų KE 2154.

Toronto Apylinkės V-ba.
Red. šį pranešimą gavo lie 

pos 26 d. Ligi termino beliko 5 
dienos, o nuo laikr. išleidimo 
tiktai — 3.

Tuo tikslu

MASKVA VAKARAMS 
ĮTEIKĖ NOTĄ,

kuria bando juos suskaldyti 
suardyti jau sukurtą ŠiauiCJ 
Atlanto Sąjungą.

Tuo pačiu metu Maskva lia- 
nui grasina, kad jis nesidėlų į 
Turkijos-Pakistano-Irano apsi
gynimo sąjungą. Bet

IRANAS ATMETĖ 
MASKVOS NOTĄ, 

pareiškęs, kad tai yra jos gyvy 
binis reikalas. Pagaliau Iranas, 
kaip suvereninė valstybė, nesi 
duos kitos valstybės dirigavi
mui. Maskva neturi teisės kiš- 

Nesutinka Vokietijoje, nesu- tis į jos reikalus.
KOMUNISTAI RUOŠIAS 

PULTI TA1VANĄ.

DIDELIS KOMAGRESORIŲ 
LAIMĖJIMAS.

Vokietijos, Austrijos ir Ko-

fikcija.

KOMUNISTAI NESUTINKA
SU LAISVAIS RINKIMAIS... Tautinio Sąjūdžio atstovas 

(Darbo Federacija), paska-tė savo grupės paieiški- t <■ IZ • « M ** O « f-« O i \ Z ■ * - . - - . w
mą, kuriame sakoma, kad šioji 
grupė ateityje nebebalsuos už tinka Korėjoje, nesutiks ir In- 
M. Krupavičių, kaip VLIKo ir dokinijoje. Todėl tos Indokim- 
K. Žalkauską, kaip VT pirmi- jos sritys, kurias komunistai už 
ninkus. Kadangi apie šį pareis- cmė ir tos, kurias dabar pagal

ir

HON. JOHN W.
PICKERSGILL, 

naujas Kanados pilietybes ir 
imigracijos ministeris, kilęs iš 
Newfoundlando ir yra buvęs 
prieš tai Kanados valstybes sek 
retorium.

kos planus“. Bet Suomija nepc TRISDEŠIMT PENKI ME- 
sidavė — neatiduoda visos ga- TAI PRAĖJO NUO PIRMO- 

Taip jiems atrodo, kad apsi- mybos ir nepasižadėjo remti so JO TRANS-ATLANT1NIO 
kimą buvo žinoma kelios die- sustiarimą atiduoda (visą šiau- dirbus su Indokinija, ateina nie 
nos iš anksto, tai jis susirinku- rinę Indokiniją, su Hanoi mies tas ir Taivanui pasigrobti, kur 
šiųjų tarpe nebuvo jokia staig- tu), yra atiduotos 
mena. Abu pirmininkai į jį rea niam agresoriui, 
gavo trumpais pareiškimais.

Grupių pasitarimas, užtrukęs 
visą dieną, nespėjo apsvai styti 
naujų grupių j VLIKą priėmi
mo klausimą. Pareiškimus esą 
padavę Tautinio Atgimimo Są
jūdis ir Vilniečių Sąjunga. Pa
reiškimų svarstymas atidėtas 
kitam grupių susirinkimui, ku 
rį pagal naujai priimtus nuos
tatus turės sušaukti paskutinio 
pasitarimo prezidiumas pats ar 
bent 3 grupėm prašant. Liko ne 
apsvarstytas ir naujos egzilų 
organizacijos kūrimo klausi
mas, kuris buvo manoma ras at 
garsį šiam susirinkime.

komunisti- yra įsikūrę likučiai laisvos Ki
nijos.

Kai į komisiją, kuri turi pri- KOMUNISTAI JAU PUOLA 
žiūrėti Indokinijos karo pahau 
bų sąlygų vykdymą, gi eta, In
dijos ir Kanados Įeina u komu
nistinė Lenkija, tai del šios pa
starosios

KANADA PAREIŠKĖ
REZERVŲ,

SKRIDIMO.
Daugelis mano, kad pulk. 

Charles Lindbergh buvo pii- 
mutinis, kuris 1927 metais per

vietinio taikos blefo.

SUSIDARO NAUJA 
BŪSENA.

Je‘g^ Ind°!2?ijOL skrido “Atlantą lėktuvu?“*” *~* 
Ištikrųjų pirmutinis perskn- 

dimas buvo atliktas kapt. John 
Alcock'o ir Įeit. Arthur Whit
ten Brown'o, dviejų jaunų Ka 
rališkų oro pajėgų veteran.;, 
kurie apleido Lesterjs Field, 
Newfoundland, 1919 m. birže-

bus realizuojamos, tai po 8 me
tų karo, visoje Žemėje bus 
apytikriai įgyvendinta taika, ne 
skaitant nuolat Maskvos palai
komų rusenimo židinių, kokie 
yra Filipinuose, Indonezijoje, 
Burmoje ir tt. Jie nesiliaus ii 
nemažės, nes Maskva juos nuo įį” 14“d."ir" po~l 6*vaL i’r’’12~mūi. 

nusileido Airijoje. O Lind
bergh buvo pirmutinis, kuris 
perskrido Atlantą vienas.

Abu vyrai skrido atviru Vic
kers Vimy bombonešiu, kinis 
buvo varomas dviejų didelių 
Rolls-Royce motorų. Jų pumų 
tinė intencija buvo skristi iš 
Newfoundland'© į Londoną, 
bet kai jie pasiekė Airijos kr ai: 
tą, debesų danga buvo per že
ma ir jie nusprendė nusileisti 
Airijoje. Kelionės vienintelis 
nepasisekimas buvo, kad lėktų 
vas buvo apipurvintas tame lau 
ke, kur jie nusileido ir apsi
vertė. Nė vienas iš lakūnų ne
buvo sužeistas.

Už savo žygį jie buvo pakel 
ti į Karaliaus Jurgio V-tojo ri
terius ir pasidalino 50.000 dol. 
prizą, kuris jiems buvo pasiū
lytas Londono „Daily Man'

lat kursto.
Tiesa, yra ir

ANTIKOMUNISTINIŲ 
ŽIDINIŲ,

kaip partizaninis judėjimas Pa
baltijo valstybėse, Lenkijoje, 
Ukrainoje. Bet sis 
jau kito pobūdžio.

Mendes - France, 
mas apie problemas, susijusias 
su Indokinijos paliaubomis, 
minė, kad dabar susidarys 
tos —

EKONOMINĖS 
PROBLEMOS,

nes pramonei, kuri dirbo kai ui, 
teks persiorientuoti. Tas fak
tas iškelia naujas problemas, 
kurios nėra lengvai sprendžia
mos. Todėl po vienų painiavų 
Unka atsidurti ties kitomis, 
rlos nebus lengvesnės.

mka dar palaukti. . .

TRUMPOS ŽINIOS.
— I Ameriką atskrido Pie

tų Korėjos prezidentas Sing- 
man Rhe su žmona. Jie Ameri
koje priimti labai iškilmingai, 
kaip prezidento svečiai.

— DB karo ministeris Ale,x- 
anderis lankėsi JAV ir Kana
doje.

— Dalailamos pašaukimas į no karo, garstyčių piimenybė
Peipingą Tibete sukėlė susnū- yra tame, ka djos greitai auga 
pinimą ir protesto demonstraci ir klesti sausoje žemeje. Vidu- 
jas. tinis derlius yra nuo 500 iki 600

bus svarų nuo akro. Derlius prino
ksta paprastai per 10 savaičių 
nuo sodinimo.

Albertos derliaus didžiausia 
dalis yra perdiibama G. S. 
Dunn Co. Hamiltone, Ont., ku 
ri pagamina maždaug 250 to
nų sausų garstyčių miltelių per 
metus. Derlius yra didesnis už 
paklausą. (CS).

— Danija atmetė Maskvos 
reikalavimą būtinai jai pastaty
ti du tanklaivius.

— Albanijoje Kremlius pa
darė valymą ir pastate nuajus 

nustatė, savo bosus.
— Maskvoje sušaudytas vi- 

-----1... Riuminas, kuriam su
versta visa kaltė už 9 gydytojų

ANGLŲ LĖKTUVUS.
Būdingas komunistų agresi 

jai faktas yra komunisitnės Ki
nijos užpuolimas transportinio 
Anglijos lėktuvo virš laisvų Ki 
nijos jūros vandenų. Tai paro
do, kad Kinijos komunistai vi

nes Korėjos praktika paiodc, sur jieško progų ką nors užpul 
kad komisijos, kuriose dalyvuu ti. Gangsteriškai užpuolę be- 
ja komunistai, nedarbingos, nes gi'iklį transportinį lėktuvą virš 
jų tikslas ir uždavinys yra s«i- laisvųjų vandenų, jie jį numu- 
botuoti visokį darbą. Dėl to ir šė ir užmušė jame keliavusių 
Kanados vyriausybė pareiškė, 10 asmenų.
kad jos atstovas komisijoje da
lyvaus tiktai tuo atveju, jeigu 
nutarimai bus daromi demokra 
tiniu būdu, be veto teisės.

LIEPOS 27 DIENA 
PALIAUBOS,

Tiktai

GERAI REAGAVO 
AMERIKOS LĖKTUVAI.
Gindami užpultuosius, jie nu 

mušė komunistinių Kinijos pi 
ratų du karo lėktuvus. Tiktai 

Hanojaus evakuacija jau anks-taip užreaguoti, komunistai pi; 
čiau pradėta, bet komunistai sipažino, kad jų lėktuvai buvo 
vis dar puola. Galimas dalykas, netvarkoje ir pasižadėjo atly- 

New Yorke jau kuris laikas kad jie jau dabar pasiryžę ne- ginti katastrofos nuostolius.
susitarimo ir nenoics Vis dėlto, šis užpuolimas pa

ties 17 paralele, kuri rodo, kiek yra įtempta Kinijos 
yra sutarta. jūrų srity atmosefra, kuri net

Nenuostabu, kad Mendes-£r ir be kibirkšties spioginėja. .
ance susitarimą pavadino žiau- Iš tikrųjų nesunku komunis- 
riu, o Amerika atsisakė pasira- tams grobti, kai 
syti bendrąjį susitarimo paieiš 
kimą. Akivaizdoje šių faktų n 
to būtent fakto, kad tuojau su
sirūpinta sudaryti

AZIJOS PIETRYČIŲ 
SAUGUMO SISTEMĄ, 

galima teigti, kad niekas tuo 
susitarimu nepasitiki ir iš jo nie 
1 o gera nelaukia. 

Pats 
laisvės, 
protestuoja prieš padalinimą.

Maskva, laimėjusi naujus že
mės plotus, nestovi vietoje. To
ks jau yra imperializmo pobū
dis, kad jis veržiasi pirmyn n 
tyko naujas aukas, ypač, kad 
moraliai ir fiziškai naujais lai
mėjimais yra sustiprėjęs.

Teko patirti, kad visdėlto ne KOMUNISTINIS IMPERIA 
LIZMAS EINA PIRMYN.
Jis jieško naujų aukų. Jis 

bando dezorientuoti laisvąjį pa- 
saul-į. Jis neprileidžia naujų

■ f • iiiEE&am m
Atstovavimo joje lietuviškų 

jeigu ši organizacija apjungia veiksnių klausimas jau buvęs ki
egzilų tautinius komitetus ar lęs LLK posėdyje ir kai kurie
tautines tarybas, tai jame tuiė- komiteto nariai kėlę mintį, kad visose srityse — politinėje ir
tų būti vyriausiojo mūsų laisvi šiuo reikalu LLK turėjęs VLI ekonominėje. Ji net ir Suomiją
nimo komiteto, VLIKo, atsto- Ką informuoti ir turėti jo įga- buvo sumaniusi išnaudoti ir »s-

— vavimas. Tuo tarpu girdeli, liojimą VLIKą ten atstovauti, čiulpti ligi paskutiniųjų. Ru-
už* VLIKo nariu ska'ičiaus pa- kad VLIKo pirmininkas ir VT Atrodo, kad šiuo klausimu slo- sija norėjo iš Suomijos paimti
didinimą kiekvienai grupei iki pirmininkas net nebuvę painior vime naujo ginčo išvakarėse, visą pramoninę gamybą. Ir gle

kompetencija balsuojant gavo 
visu 10 VLIKą sudarančių gru 
pių pritarimą. Nė viena ne
balsavo prieš ir nė viena nesu
silaikė nuo balsavimo. Sakoma, 
kad tai bene bus pirmas toks ai

Pasisakydamos dėl mūsų iais 
vinimo veiksnių organizacijos, 
grupės nepareiškė nieko naujo, 
kas jau praeityje nebūtų buvę 
kelta. Vienų buvo pasisakyta

judėjimas

kalbeda-

VLIKo ir VT pirmininkai bu

mininkų ar atstovų.
Naujai sudarytos organizaci

komunizmu ir organizacijoje

kų ir dalis bulgarų, atrodo, pa
siliks nuošalyje.

Savaime suprantama, kad

pu 
ki-

LAISVASIS PASAULIS 
TRAUKIASI.

Tokiu būdu komunistams be 
lieka tiktai eiti paskui besitrau 
kiančius pirmyn. Atsitrauki
mui vadovauja Anglija, kun 
siūlo visokių „Azijos Lokar- 
no“, įsileisti Kiniją į Jungime s 
Tautas, pradėti su komunisli-

Vietnamas reikalauja niais kraštais prekybą (net ir 
nepriklausomybės ir tada, kada jie įrodė savo nepa

jėgumą tesėti sutartis, o gal, są 
moningai jų netesi) ir tt.

TIKTAI VIENA AMERIK/ 
PASIRYŽUSI GINTIS.

ku
Bei Jū iaįkraščio už pirmąjį trans-At- 

lantinį skridimą. (CS).
KANADIŠKOS 
GARSTYČIOS.

Beveik visas Kanados gais- 
tyčių derlius yra išauginamas 
400 ūkiuose Albertoje. Peniai 
buvo pagaminta 20 mil. svarų 
30.000 akruose. Augščiausia 
kaina tik 5% centų už svaią.

Nežiūrint, kad kviečiai ir at
neša didesnį pelną nuo kiekvie

1955 m. New Yorke
Ji bando organizuoti apsigy- pasaulinė paroda-mūgė. 

nimą; ji bando suburti bendias — Chochlovas pareiškė, 
jėgas; ji nesigaili iniciatyvos, SSRS atstovas Vašingtone 
darbo ir didžiulių išlaidų. Bet ąs visų užsieniuose komunistų 
jai vienai sunku, kai didelė je- vykdomų žmogžudysčių, giobi 

mų, šnipinėjimų, sabotažo n di
versijų vadovas.

— JAV j Afrikos Š. Atlanto 
Pakto valstybių bazes pasiuntė 
100 sprausminiu lėktuvų.

— Lamanšo kanale ŠAP 
valstybių laivynas daro prati
mus.

— JTO komisija 
kad Izraelio pasienyje du susi
dūrimai buvo iššaukti Izraelio, cemin. 
kuris už tai ir atsakingas.

— Egiptas vykdo žemės ic- bylą, kurią įsakė jam sufabn- 
formą. Maksimum dvarams pa- kuoti Stalinas.

— Berlynas rinks V. Vokic 
tijos prezidentą.

ga — Anglija — traukiasi n 
paskui save tempia ir tūlas do
minijas bei tuo atsitraukimu 
veikia ir kitas valstybes, netie
siogiai skatindama jų pasyvu
mą.

MASKVA RODO 
NEPAPRASTĄ VEIKLUMĄ

kad
es-

VIX VIX11111 lc4 MvAVitliai fį I į-'* * — —    ---rr J d • * . — , - v •

3 ir už jo iškėlimą iš V Vokie- muoti apie naujos egzilų orga- tik jau šiuo atveju tarp VLIKo ta to, pajungti politiškai, jparci liekamos žemes yra, kaip ir bu
- - - J — - " - ' . . .. ----- : j h. gojant ją remti Maskvos „tai- vo Lietuvoje, 80 ha.kietijos. Kiti reikalavo priimu nizacijos kūrimąsi. p LIJK.
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Lep Vilko pirmininko 
laiškas N L. -

Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau,
Ryšium su dar vis spaudoje Nežiūrint šių p. Lozoiaičio 

nesiliaujančia akcija prieš VL1 bendram lietuviškam įeikaiui 
Ko žygius, paskyrus VLIKui žalingų žygių, diplomatinių 
Delegatą prie Federalinės Vo- santykių atnaujinimas ir VLI 
kiečių vyriausybės, tunu gaibę Ko Delegato įsitvirtinimas 
dar kartą įsakmiai Tamstą pati yra eigoje ir vyksta mums pa- 
kinti kad visa tai, kas URT „EI 
toj“ šiuo reikalu yra buvę pa
skelbta, perdėm atitinka tiesą.

Kiekvienam, kiek giliau įžvc! 
giančiam į visą šį reikalą, yra 
aišku, kad VLIKo delegato pa 
skyrimas turi didelę pnncipi ■ cl°^ paskirtas atstovas^nera pri 
nę reikšmę. Ponas L________ • - •> x t ttz_
pretenduoja, kad tik jis vienas 
turi teisę skirti Lietuvos atsto
vus svetimose valstybėse. 1 a- 
gal Lietuvos įstatymus atstovų 

priklauso Lietuvos 
skaldyti ir dezorientuoti žmo- niekam ir nieku pakenkti ne- Respublikos Prezidento koinpe 
nijos mases, jis bando savo žy gali. O todėl, logika sako, kad tencijai. I uo būdu pasireiškęs 
gius visomis priemonėmis ir vi pasitarti ir susitarti galima, nuomonių ir nusistatymų skn- 
sokiais būdais. Pamynęs poli- Argi, ištikrųjų, dėl to tiktai tumas iš esmės susiveda pne 
tinį moralumą, jis gali bandy- mums ardyti vienybę, darną ir 
ti į mus eiti net prisidengęs bendrą darbą? Juk tai būtų Le 
mūsų draugų titulais ir vaidai protybė. 
ti ištikimiausį mūsų draugą n Kaikas teigia, kad Lietuvos 
geranorį. Kai, tokiu būdu, su atstovus turi skirti Dipl. Šc- 
sidaro sąlygos, kuriose ne vi- fas. Kodėl? Kokia teise? Ly- 
sada lengva atskirti draugą giai tą pat galima pasakyti n 
nuo priešo, — tenka ypač pa- apie VLIKą. Bet yra logiška, 
aštrinti akylumą, įtempti de- kad šie du veiksniai, kuliuos 
mesį ir padidinti budrumą. pripažįsta ir visuomenes dau- 

Taip mums, lietuviams, da- guma ir mums svarbios vals- 
bar reikia kalbėti, kai ir nui- tybės, kurios nepalaiko sovic- 
sų, už Lietuvos ribų esančią- tų pavergtųjų kraštų okupaci
jų, gyvenime bei veikloje, ku- jos; kad kiekvienas yra savo 
n ligšiol vyko kad ir be visiš vietoje — VLIKas, kaip vox 
ko vieningumo, bet vis dėlto populi, kaip atstovaująs tautos 
neabejotinai daugumai priimt: 
na sugyvenimo forma, sąly
gomis ir galimybėmis, bando
ma įvaryti nelemtų pleištų. 

Šiandien mūsų santykiuose 
pradeda reikštis jau žymiai eli 
desnės negerovės. Jau formuo 
jamos jėgos, kurios nori su
skaldyti vis dėlto labai gera va 
lia pasiektą galimą efektyvų 
vieningumą, nors ir neabsoiiu 
tų. Visi mes džiaugėmės, kad 
Amerikos lietuviai subūrė sa
vo jėgas į didelę vienybę, ko
kia yra Amerikos Lietuvių 11 
ryba. Mes laukėme ir vylėmės, 
kad ir visi kiti lietuviškieji 
veiksniai ras bandrą kalbą ir 
sudarys darnią vienybę. 

Deja, šiandien jau varomai, 
pleištas ir į pasiektąją mūsų 
lietuviškąją vienybę, kuri mu
ms yra būtina, jeigu norime 
veiksmingumo ir efektingo sic 
kimo tikslų. 

Ar yra rimtos keliamai ir 
kaikieno pučiamai nesantaikai 
priežastys? Rimtai kalbant, jų 
nėra. Už šapelio tveriamasi ir 
norima jis išauginti į milžiniš
ką medį.

Formali priežastis yra VLI 
Ko nesutarimas su Diplomatų 
Šefu, ir vien dėl Lietuvos ats
tovų skyrimo. Ar tai rimta 
priežastis, kada VLIKas betų 
ri vieną vienintelę intenciją — 
pasitarti dėl asmens? 

Tuo klausimu teko 
su VLJKo pirmininku 
plomatais — Lietuvos mimste susibūrimų vieningumą. Nepu
riu p. Žadeikių ir Diplomatų siduokime politinėms aistroms, 
Šefu p. Lozoraičiu. Jiems bu- kurios mums gali atnešti dide 
vo patiekti klausimai: Kas ne- lę žalą. Šaltai apskaičiuokime 
leidžia Dipl. Šefui tartis su ir supraskime, kad mums tėra 
VLIKo pirmininku dėl skina- tiktai vienas — vieningos ku- 
mųjų atstovų ir kuo toks pa- vos kelias. Todėl, laikykimės 
sitarimas gali kuo nors ir kam vienybės. Budėkime! 
nors pakenkti? Abu mimste- J. Kardelis.
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lankia linkme.
Šių metų liepos 7 d. atsi

lankius asmeniškai ir pasitik
rinus vokiečių atitinkamose 
įstaigose, dar kaitą buvo pa
tvirtinta, kad joks p. Lozotai

Budėkime!
Didžiulių persitvarkymų ir riai į šiuos klausimus ligšiol 

persiorientavimų sąvartose pri atsakymo nedavė. Tačiau n 
ešas nesnaudžia. Sugebėjęs su- be atsakymo aišku, kad tas skyrimas

valios reiškėją ir Diplomatai, 
kaip oficialus administracinis 
Nepriklausomos Lietuvos oi ga
nąs; kad jie abu darnoje atsto
ja visą laisvės ir teisių leikalau- 
jančią tautą ir valstybę, — jie 
privalo elgtis taip, 
veiktų sutartinai 
ningai. Ar gi nebūtų 
visam pasauliui, kad 
susipyko ir suskilo todėl, kad 
jų Diplomatų 
pasikalbėti dėl 
mo?! Sarmata 
ir kalbėti.

Tačiau yra
ties pleištu, kad kaip nois jis 
butų įvarytas tarp vaiksnių ii, 
kas svarbiausia, tarp atskirų da 
lių visuomenės. Kam iš to būtą 
nauda, ir be atsakymo aišku.

Tautiečiai, apsigalvokime, 
kol ne vėlu.

Priešas budi. Jis trina ran
kas, kad pagaliau ir lietuviai 
pradeda skilti. Jis nesigailės mu 

l, rns pakišti visokių minčių ir ar 
“ gumentų, kad tiktai mes suskil

tume. Priešas, atvirai sakyki
me, labai gudrus, o jo priemonių 
arsenalas — neišsemiamas. Per 
neapsižiūrėjimą, nepakankamą 
budrumą ir negenėtiną akylu 
mą galime būti jo auka.

Supraskime, kad ne nuo šilų 
menkų dalykų pareis mūsų tė
vynės ateitis, bet pakenkti jai, 
ir bendrai lietuvybei, galima. O 
kas pakenkta, sugadinta — ati 

kalbėtis taisyti jau sunku.
ir su oi Išsaugokime mūsų politinių

kad 
ir 
juokinga 
lietuviai

i esmės susiveda prie 
to, kas turi teisę dabartiniu me 
tu šias Lietuvos Respublikos 
Prezidento kompetencijoje esą 
nčius aktus atlikti.

Ponas Lozoraitis ir jo atsto
vaujamas pažiūras ginanti spau 
da mėgina VLIKo Delegato pa 
skyrimą įvairiais būdais mini- 
nializuoti ir nuvertinti. Dėl su
prantamų preižasčių URT ne
gali viešai paskelbti paskynmo 
aktų ir ryšium su jais tebeinan
čio suisrašinėjimo.

Tačiau jau dabar galima vi
siškai aiškiai teigti, jog p. Lo
zoraitis buvo numatęs paskirti 
savo atstovą tik „kontaktui su 
Bonna suintensyvinti“ tuo me
tu, kada VLIKAas yra prista
tęs savo Delegatą Lietuvos Rcs 
publikai atstovauti. VLIKo žy
gis buvo padarytas po to, kada 

— kompetentingose įstaigose bū
vio-

Šeras atsisakė 
atstovų skyri- 
gi apie tai net

prakaituojančiu

ELENĄ MAŽONYTę 
ir

VLADĄ J/NUŠAUSKĄ, 
sukūrusius šeimos židnų, nuoširdžiai sveikina ir 

laimingo gyvenimo linki
Visos Bendradarbės

Ką rašo kiti
„LAISVOJI LIETUVA“

r ' * • • ** r** • « « —
Lozoraitis slstat?s ir kad VLIKo Dele

gato padaryti žygiai palankia’ 
svarstomi kompetentingose 
institucijose. Tuo būdu, jeigu 
jau kalbėti apie blefą, tai tą zoraitis nuo š. m. liepos 4 d. li- 
blefą yra padaręs Lozoiaitis, gi 17 d. buvoję Paryžiuje. Tęs- 
skelbdamas apie jo atstovo pa damas savo pasitarimus su Lie 
skyrimą, kada nieko panašaus tuvos atstovas Europoje, L. D. 
nėra buvę. Paryžiuje aptarė aktualiuo-

UR 1' yra pasiryžusi, prirci sius Lietuvos užsienio politiko^ 
kus, pateikti visus šį reikalą ii diplomatinės tarnybos veik- 
hečiančius dokumentus. URT los reikalus su Lietuvos atslo- 
nuomone, jų visai pakanka vu Prancūzijoje mm. Dr. S. 
kiekvienam geros valios žmo- Bačkiu. Šiuose pasikalbejunuo 
gui įsitikinti, jog visi žygiai se vieningai buvo prieita išva- 
Lietuvos Delegatą skiriant bu dų, kad vienas užsienio Lietu- 
vo atlikti prisilaikant didžiau- vių veiklos svarbausių tikslų 
šio atsargumo ir perdem atsi- yra, kaip ir ligi šiol buvo, ap
žvelgiant į Lietuvos interesus, saugoti Leituvos valstybės tei- 
Jeigu kas nors teigia, kad vo- sinio egzistavimo pripažinimą, 
kiečiai čia padaromi arbitiu, siekaint Lietuvos išlaisvinimu, 
tai kaltė dėl to tenka p. Lzjzo- ir buvo nusistatyta, jog reikia 
raičjui, bet jokiu būdu ne VLI 
Kui.

Šia proga aš noriu padėkoti 
lamstai, pone Redaktoriau, 
už aiškų demokratinių punci 
pų ir teisybės gynimą šiame vi 
same reikale. Aš labai piasy- 
čiau Tamstą, kad šį reikalą 
spaudoje keliant principinėje 
plotmėje, būtų vengiama pai
nioti svetimos valstybes Įstai
gas.

Aš esu tvirtai įsitikinęs, jog 
artimiausių savaičių ar mene
sių būvyje VLIKo padalytą 
žygių vaisiai patys kalbės už

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI 

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSRJ BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
AL, P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Morey Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visu? metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraŠ- 
tj gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

KOMUNIKATAS SPAUDAI.
20 metų sukakties paminėjimu 
Prancūzijoje klausimai.

S. Lozoraitis su Dr. S. Bač
kiu dalyvavo egziliečių susmil
kime, kuriame pirmininkavo 
Belgijos sanatorius de la Val
lee Poussin ir kur buvo nagri
nėjami dabartines tarptautines 
politikos klausimai. Vėliau jis 
atsilankė posėdin Prancūzų Kg 
miteto už Laisvąją Europą vi
daus reikalų komisijos, kuriai 
pirmininkauja deputatas J. F. 
Palewski. Abiem šiom progom 
tiek, L. D. Š., tiek Lietuvos 
atstovas Prancūzijoje buvo pa 
ėmę žodį.

L. D. Š. taip pat buvo Euro
pos kraštų lietuvių bendruome 
mų pirmininkų suvažiavimo lie
pos 10—11 d. d. Paryžiuje ati
daryme, kur perdavė diploma
tinės tarnybos ir savo vardu 
sveikinimus bei linkėjimus. Su
važiavimo proga keliais atvė 

’ jais S. Lozoraitis turėjo progos

Lietuvos Dipl. Šefo S. Lozotai 
čio lankymasis Paryžiuje.

Lietuvos Dipl. Šefas S. Lo-

vo išsiaiškinta, kad šios rūšies 
delegato paskyrimas yra pinm 
tinas ir kad iš p. Lozoraičio pa 
sės jokio pristatymo jo numa
tyto atstovo nėra buvę padary- save tuo tarpu būčiau Tams
ta.

URT nedelsdama lojaliai kingas, jeigu padarytumėt 
painformavo visus diplomat!- ką, kad plačioji visuomene 
nius atstovus ir kitus mūsų lais būtų klaidinama, 
vinimo veiksnius apie jos pačia- Būtų labai sveikintinas 
rytuosius žygius. Kaip iš kom lykas, jei šia proga būtų 
petentingų įstaigų patirta, p. lutinai visos patriotinės iietu- 
Lozoraitis reaguodamas į lai, vių visuomenės vieningai nu- 
pareiškė vokiečių įstaigoms net sistatyta, jog Lietuvos Rcs- 
du protestus. P. Lozoraitis n publikos suvereninės valdžios

tai, pone Redaktoriau, labai dė 
vis 
ne-

da 
ga-

padaryti visa, kad Lietuvos už 
sienio politika bei diplomatija 
būtų vedama Lietuvos valsty
bės diplomatinės tarnybos, 
ypač kiek tai liečia santykius susjtikti su Eur. kraštų lietu 
su svetimomis valstybėmis ir vių bendruomenių piimininkais 
tautomis. įr susipažinti su jų keliais klau-

Viešėdamas Paryžiuje, Lie- simais bei rūpesčiais Lietuvos 
tuvos Dipl. Šefas, Min. Backio laisvinimo ir lietuvių interesą 
lydimas, turėjo kelis svarbius gynimo srityje, 
pasikalbėjimus Lietuvos reika- Galop, S. Lozoraitis, būda- 
lais su augštais Prancūzijos on mas Paryžiuje, turėjo pasikai- 
cialių įstaigų pareigūnais. Jis bėjimų su JAV, Vokietijos ir 
susitiko taip pat su Prancūzi- Ispanijos ambasadų nariais ir 
jos parlamentarais, Prancūzų padarė vizitą Ispanijos ambasa 
komiteto už Laisvąją Europą doriui Paryžiuje.
nariais, Prancūzų-Baltų drau- Š. m. liepos 17 d. S. Lozora.- 
gijos vadovybe ir Pabaltijo vais tis išvyko iš Paryžiaus į Bon- 
tybių atstovais Paryžiuje. l'a ną. Ten yra jau nuvykęs Di. 
proga buvo svarstyta Lietuvos A. Gerutis, kuriam yra pavesta 
ir jos piliečių interesų gynimu rūpintis Lietuvos reikalais Va 
reikalas ir Baltijos Santaivcs karų Vokietijoje.

MONTREALIO SKAUTŲ NUOTYKIAI HAMILTONE. 
(Specialus mūsų Hamiltono bendradarbio pranešimas).

Du Montrealio skautai — Al patikrino, padėjo išpompuoti 
neginčija, kad jis tai atliko,”tik vykdymas” priklauso” ne”atski- girdas Pilypaitis ir Aleksas Pie vandenį ir kartu atplaukė į Ha 
jis nori vadinti ne protestais, ram asmeniui, o L _ _  ~ ‘ T"............
bet padėties nušvietimu, kaip laisvinimui įpareigotam vado- 
kad jis Anglijoj yra pažymė- vauti Vyriausiajam Lietuvos 
jęs per diskusijas ir kaip yra Išlaisvinimo Komitetui, 
paskelbta ir jo nusistatymam.. Dr. P. Karvelis,
atstovaujančioj spaudoj. URT Valdytojas.

EUROPOS LIETUVIŲ BEN DRUOMENĖS PIRMININKŲ 
NUTARIMAS.

Š. m. liepos 10—12 dienomis ms pirmininkams buvo paaiš- 
Paryžiuje vykęs Europos LB kinta, kad šis VLIKo žygis bu- 
pirmininkų suvažiavimas svars vo padarytas po to, kada iš p. 
te aktualiuosius bendruomenių Lozoraičio pusės buvo atsisaky 
reikalus, aptarė gaires ateičiai, ta atstovų skyrimo piie sveti- 
pasikeitė informacijomis ir kt. mų valstybių reikalu su VL1- 
VLIKo vardu suvažiavimą pa- Ku kalbėtis. Dabartiniu metu 
sveikino einąs VLIKo pirmi- normalių santykių atstatymas 
ninko pareigas URT valdytojas su Vokietija yra gerame kelyje. 
Dr. P. Karvelis. Suvažiavimo Susirinkusių pirmininkų buvo 
dalyviams pageidaujant, Dr. P. pareikštas pageidavimas, jog 
Karvelis padarė pranešimą n tarptautinius žygius darant 
supažindino su VLIKo žygiais VLIKo ir diplomatų būtų susi-

Lietuvos Iš-®ina su torontiečiu Laimučiu miltono uostą apie 11 vai. v. 
Motgabiu, pereitą savaitę pa Sekančią dieną visi 3 skautai 
statė visą Hamiltoną „ant ko- kibo į darbą ir laivą sutaisė, 
jų“: vietos spauda ilgiausiais Liepos 21 d., 8 vai. v. jie iš- 
straipsniais, radijas, plačiai plaukė toliau, tačiau prie Gn- 
skelbė apie šių lietuvių skautų ms Beach (apie 8 ml. nuo Ha- 
nuotykius. Dėka monlreaiicčių miltono) vėl juos užklupo aud- 
nuotykių, buvo plačiai išgarsin ra. Nenorėdami rizikuoti ir bū- 
las lietuvio ir Lietuvos vaidas, darni apie 200 m nuo kranto, jie 
nes didžiausias Hamiltono die užgesino motorą ir išmetė in- 
nraštis „The Hamilton Specta- karą. Viena moteris, galvoda- 
tor“ ketvirtadienio ir penkladie ma, kad jiems atsitiko kokia no 
nio puslapiuose patalpino di- rs nelaimė, užaliarmavo visus 
džiausią nuotrauką, ilgiausius miestelio gyventojus ir policiją, 
straipsnius ir tt. Gyventojai subėgo prie kranto

Liepos 11d. trys Monti ealisu žiburiais. Policija signalais 
lietuviai skautai A. Pylipaitis. įsakė plaukti prie kranto. Lie- 
A. Piešina ir Vyt. Remeika pa- tuviai taip ir padarė, bet netoli 
kėlė bures ilgai kelionei į Ko- kranto audros buvo apversti. 
Česterį. Nuo Kingstono V. Re- Teko gelbėti apsivertusį laivą, 
meika grįžo atgal į Montrealį, daiktus ir pačius save. Užcju- 
o du likę tęsė kelionę. Torontą sios dar kartą bangos (beveik 

ryšium su VLIKo delegato pa- tariama. Suvažiavimo nutarimų laimingai pasiekę liepos 18 d., 10 pėdų augščio) išmetė visus 
skyrimu prie Feder. Vokiečių tekstai bus paskelbti vėliau. 
Vyriausybės. Ten susinnkusic- Elta.

meikį, neteisingai teigdami, jęs išsiųsti vizitatorių, 4. Dau- 
kad Dirmeikis „vis daugiau ir gelis Lietuvos kunigų vertėsi 
daugiau užgaulioja katalikus it politika (nurodyta visa eilė pa
puola Vliką. ..“ vardžių), 5. Prel. M. Krupavi-

Šitas pareiškimas yra smu- čius siūlęs komunistams ben- 
gis tiems, kurie tikėjosi, jog dradarbiavimą. 
esame pasiekę tokį kultūros la. Pagaliau „LL“ rašo: 
psnį, kuriame Dievo rolė politi- „Keistai skamba ir federaci
nėse diskusijose yra sumažintu jos — draudimo draugijos prie 
iki minimumo. Pasirodo, kad kaistas dėl „vadizmo“. Juk te- 
dar yra žmonių, kurie, pareikš deracijos pirmininkas, būdamas 
darni esą katalikai, pretenduoja Lietuvoje, pritarė gruodžio 17 
ir į teisybės žemiškuose daly- d- perversmui, o žiūrint jau „ka 
kuose monopolį. Dėl viso to 
verta prisiminti kai kuriuos 
faktus“.

Pagaliau „LL“ rašo:

kur dalyvavo vietos lietuvių ant uoluoto kranto, gerokai ap 
Jūros skaučių laivo „Vandene“ gadindamos laivą. Policija vil- 
krikštynose ir liepos 20 d. pa- kiku „Nora" nuplukdė į Hamil- 
sileido su prisijungusiu toion- tono skautų prieplauką, kur lai 
tiečiu į Hamiltoną. Jau prie vas pačios „įgulos" ir Hamillo- 
Oakvillės juos pagavo stipii no lietuvių Jūros skautų yra ic 
audra ir teko apie 11/2 vai. is- montuojamas.
stovėti ant bangų. Nuo čia it Jūsų korespondentui pavyko 
prasidėjo pavojingi, bet jaume- bUSipažinti su šiais drąsiais vy- 
ms montrealiečiams nuotykiai. ,ais ir pasikalbėti.
Laivo dugnas laike audros pu- _ Girdėjau, kad Jūsų Įąi- 
kiuro ir vandenį teko pamaino- vas yra gelbėjimo valtis, maty-' 
mis semti. Netoli Hamiltone, plaukiusių transokeaniniais 
vandens policijos paimliai juo: ]aįvaįs į Kanadą, — užklausiu 
Debeikių, Drujos, Dūkšto, A. Pilypaitį.
Duokiškio ir Dusmenų. Butų — Taip, bet mes valtį perdii 
pravartu gauti daugiau nuot-bome, įdėjome 10 HP motoią, 
raukų ir iš kitų D raidės vie- būręs ir kt. Tiesa, burėmis be- 
tovių. Visi turintieji šių nuo- veik iki Hamiltono nesinaudojo 
traukų maloniai prašomi jas rne. Visi priedai mums kainavo 
skubiai paskolinti enciklope- apie 800 dot.
jai, adresu; 366 W. Broadway, 
Soč Boston, Mass., U.S.A.

PARDAVIMUI.
Visai arti prie „Trans-Canada 
Highway,1, 16 vienetų kabinų, 
pardavimui yra elektios šviesa, 
gasu virimas, 9 su tekančiu van tingai A. Piešina. 
deniu, taip pat ir kita nuošaly- — Gero vėjo! — Palinkėjau 
uė parduodama. Pusę Įmokėjus, narsiems montrealiečiams.
kita pusė gal būt galima dali- A. Pilypaitis Hamiltone bu- 

Del smulkco- vo apsistojęs pas savo sesutę p.

Jūsų korespondentui pavyko

— Girdėjau, kad Jūsų Įąi-

talikiškai“ reikėtų pridurti, kad 
Popiežius, apdovanodamas au
kščiausiu Vatikano ordinu dik-

,,Laisvoji Lietuva“ ir prade- tatorių Franko, parodė, kad jie 
da skaičjoti, pradedant nuo Fe- parlamentarinį režimą nelaiko 
daracijos, kurią šitaip apibūdi- būtinai reikalingu visiems ka
na:

„Visų pirma, kas gi
ALRK Federacija? Nagi, iš es
mės žiūrint, tik smulkaus savi
tarpio draudimo draugija!"

Toliau papunkčiui: 1. Krik, 
dem. atmetė Popiežiaus pasiū
lymą sudaryti konkordotą, 2. 
Jie sudarę precedentą šalinti iš

________ _ Lietuvos Vatikano atstovą (Zc pasisekę gauti nuotraukų iš mų informacijų rašyti; P. Jan- Stankuvienę, o A. Piešina pas 
Federacija, paskelbdama tos Margučio red. dr. B. D. Dir-chini), 3. K-D Bizauskas įtaigo Darbėnų, Naujėnų, Daukšių, ko, Bok- 353, rBooks, Aha. dėdę K. Meškauską. Kbr.

„DRAUGAS”

LASo organas „Laisvoji Lie dienos „Drauge“, kad Vilką 
tuva" ilgame straipsnyje „Die- „mes, katalikai, visuomet pri 
vo rolė politikoje“, skaičiuoja- pažinom ir pripažinsim* 
si su vienuolių organu „Drau- Toliau visos katilikiškos or 
gu“. Cituojame „LL“. ganizacijos raginamos protes-

„P. Karvelio iki šiol dar ne- tuoti — prieš tuos, kurie, girai, 
įrodytas teigimas, kad jis esąs „vadistinio režimo žmonių“ va- 
Bonnos vyriausybės pripažin- dovaujami, — „šmeižiančiai 
tas Lietuvos Respublikos atsto puola“ Vliką ir jo nusipelniusį 
vu, Čikagoje sukėlė gyvų disku pirmininką prel. M. Krupavi- 

i sijų. Birželio 14 d. į tas diskusi čiu. Kartu tos organizacijos
nj jas triukšmingai įsiveržė Ame- Čikagos skyrius paskelbė savo 
tą rikos Lietuvių Romos Katalikų pareiškimą, kuriame puola ir 
S* 1

yra toji
talikų kraštams.

Dėl visa to atrodo, kad nei fe 
deracija, nei krik. dem. negali 
kalbėti visų Lietuvos kataliku 
vardu ir būtų visiems sveikiau, 
jei to nedarytų”.

L. ENCIKLOPEDIJAI 
REIKIA ATVAIZDŲ.

L. E. redakcijai nėra ligšiol mis išsimokėti.

— Ar galvojate grįžti iš Ha 
miltono j Montreal}, — užkalbi 
nu A. Piešinę.

— O, ne! Vykstame toliau, 
prie mūsų kelionės tikslo Ro- 
česterio miesto, — atsako ryž-
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2-JI LIETUVIU DIENA KANADOJE ORO SROVĖS.
1944 metais lakūnai, bom

bardavusieji Japoniją, raporta
vo, kad jų lėktuvai B-29, p a Ki
lę j 30.000 pėdų augštį, nėjo nuo Japonijos 30.000 pėdų au- 
pirmyn, nors motorai dirbo. gštumoj 400—450 mylių grei-

1951 metų gale iš Japonijos čiu Kalifornijos link. Pasieku- 
nados ir JAV kampelių, visas skrido Amerikos lėktuvas susi Kalifornijos - Oregono pak- 
išlaidas atlygins dešimteriopai. 47 keleiviais. Pakilęs į didelį raščjus, ji kiek sulėtėja, bet 

Kada kalbu apie šeštadienį, au?šti’ jis pasijuto esąs galui- Cascade ir Sierra Nevada kal- 
T . . . . . , . „-„.„i.; č;-. ,goję sroveie ir atlėkė į Honolu nų paveikta, vėl teka gieiciau,I organizacinį garbes komi- norėtųsi priminti apie Siaut Co , J_ , . . *. , . -. 6 o .1 s - * - • - • lu 7 valandomis anksčiau nu- pasukdama į šiaurę, per Rocky

statyto laiko. Jau aiškiai nusta kalnus, Amerikos lygumą, At-

reiktų įteikti visiems garbes 
svečiams (su tam tikiu įrašu) 
nesibijant išlaidų šiandien iš

RAŠO K. BARONAS. gal nepilnos B-nės V-bos ka-
Pereitais metais, Hamiltono įlinkas) ir tuo varginančias Kai SOS- Šeštadienio pobūvis, ^ti- 

lietuvių kolonijai, pralaužus pu bas tektų užbaigti. Meninėje ^.lu ir to^s kus) kuriame iš 
muosius ledus, Kanados Lietu-programoje pasirodymams leis įkalbama daugiausiai su gar.i- 
vių Diena į mūsų gyvenimą ti tik po vieną kartą kolonijos nemis> pažįstamais is visų Ka- 
įėjo kaip nerašytas įstatymas meniniam vienetui, neišplečiant 
— tradicija. Tad visai teisiu- jos taip ilgai, kaip tas įvyko pe 
gai KV pirmininkas p. J. Matu reitais metais Hamiltone.
lionis savo straipsnyje pažymi, į h-*- aaa t---------- — ———
kad šiemet, iš H-osios KLD jau tetą stengtis įtraukti kuo dau- Amerikos Lietuvių Sporto zai-
tenka reikalauti daug daugiau, giausiai augštų Kanados vai- ^esu Jos ^eTet ^L^Tl kad tam tikroJ augšiu-lanto vandenyną, per Europ-j, 
negu kad pereitais metais, ka-dzios pareigūnų. Tokių asme-mos^uo pačiu laiku, kaip u L n Įa„nn;;„o JH„nXil<11. nt.,. Himabin kalnL kn.-.P 
da dar kūdikis teko vystiklais nų pavardės priduoda šventei D.
vystyti. didelio orumo, na ir kas yia zaciniam komitetui tektų taip

1954 m. LD atsitojo jau stip svarbiausia mums, pasiuntus sudaryti programą, kad svečia 
riai ant kojų. kvietimus spaudai, radijui, nes ms nereikėtų lakstyti iš vienos

Kaip priklausęs prie I-osios iš

supančios oro srovės dalis, te
kančios maždaug 2.000 mylių 
i šiaurę nuo Žemės pusrutulio.

Kaip jau minėta, ta upė teka

gštumoj 400—450 mylių grei-

moj nuo Japonijos Honolulu per Himalajų kalnus, kurie ją 
link teka galinga srovė, kun n padalina į dvi. Šiaurinė srovė 
pagreitina lėktuvų skridimą. eina per Kiniją, per Japoniją ir 

__________________ j _ _____ Jau yra padarytas ir tos si o- tt., kaip jau sakyta. Kadangi 
ten visuomet'susilaukshne ko 1 kitą salę. Ar nevertėtų pagal- vės žemėlapis . Ji yra 300 įny- su Tarybų Rusija ir mokslo sri

Puiku! Tačiau LD organi-

* w C41 | > Į* ^ * u O 1 4 v X kj 10 IV 11 V lOVl V 111 v v o L 4 0 4 444 L 4 Fx O1111V Ik Vz * t 1 <> « . 1 • C ▼ ' * • * 1 _ į t

LD organizacinio komiteto no- respondentu ir tuo pačiu apia- voti apie Toronto kareivines, lll> pločio ir 6 mylių gylio. Vi-tyje nėra Įmanomas bendraoai-
- ■ • - ( kur galima būtų pravesti krep-duryje greitis apie 450 mylių biavimas, tai ir oro tikslų žeme

kas ir yra taip pat musų šinį, tinklinį, stalo tenisą ir kt., 
o vakare, toje pačioje salėje pc 
būvį? Sekmadienio progiamą

rėčiau padaryti keletą pastabų šymų vietos spaudos puslapiuo 
tuo reikalu. se, 1

Pereitų metų pavyzdžiu II-ji tikslas.
LD rengiama beveik tuo pačiu Ir dar viena: ar nevertėtų oi 
laiku ir laimingu sutapimu, tai ganizatoriams pagalvoti apie »ai galima būtų nukelti į Ma- 
mūsų didelių iškilmių išvakare- eiseną miesto gatvėmis. Nezi- sey Hali, nors ir kareivinėse, 
še — Tautos Šventės. Atrodo, nau, kur šventės iškilmės vyks, pastačius sceną, taip pat pu:- 
kad rugsėjo mėn. data ir paliks tačiau eisena su vėliavomis, kia* galima visą programą pi a 
pastovia L.. D-nos, tad ir kyla tautiniais rūbais ir plakatais, vesti, 
mintis: ar nevertėtų ją sujung- galima būtų pravesti bent ko- Jau pats augščiausias iaikas 
ti kartu visoms Kanados Lietu- kias 2—3 mylias. Ir tas yra la paskelbti viešai nors provizori mylių per valandą, 
vių kolonijoms, atšvenčiant bai reikšmingas žingsnis. Pav., nę programą. Apylinkių valdy- Kovo mėnesį srovės tėkme 
Tautos Šventę per Lietuvių Die Hamiltonas jau 3 kartus turėjo bos gavo raštus iš KV ir tai, pakyla į augštumas, bet spalio 
ną, kurios tikslas yra ne tik mū viešas eisenas, stebint gal ko - daugiausiai liečia leidinėlio vidury ji vėl nusileidžia, 
sų bendras suvažiavimas, pasi- kiems 5 tūkst. vietos gyvento- klausimą. Apie pačią programą šiandien jau žinoma

BITĖS DARBINGIAUSIOS 
TAMSIAI MĖLYNUOSE 

AVILIUOSE.
Šitas klausimas rimtai svars

tomas. Ikišiol daugumas avi
lių buvo dažoma baltai, bet ži
novai įsitikina, kad nuo avilio 
spalvos pareina bičių sunešamo 
medaus kiekis.

Vienas anglas, ilgus metus 
tą reikalą tyręs, paskelbė kny
gą, kurioj įrodo, kad daugiau
sia medaus bitės suneša į tam
sios spalvos avilius. Jis paiodo, 
kiek kokios spalvos aviliuose 
buvo gauta medaus.

Tamsiai mėlynuose gauta 
48% svarų, juoduose 42, ru
duose 40, baltuose 26%, švie
siai žaliuose 22, rausvuose 21 
svaras.

To anglo patyrimu bitės vie 
nos spalvos yra skatinamos 

, kitos mažiau.

per valandą. Pakraščiais pučia lapį per jos teritoriją nužyine- 
vėjas ta pačia kryptimi ir pa- ti nėra galima. Rusai sako, oto 
greitina lėktuvų skridimą iki srovę laiko slaptu ginklu, ku- dirbti daugiau, 
100 mylių per valandą. riuo jie pasinaudosią, kai ras Pasak jį, geriausia spalva —

Ta oro srovė teka iš vakarų reikalinga užpulti Ameriką. tamsiai mėlyna, 
i rytus. 10.000 augštumoj ly
giagrečiai tai oro srovei kita 
srovė eina priešinga kryptimi 
ir padidina lėktuvų greitį 30 LALCARy, Aitą.

PIRMOJI VASAROS STOVi KLA ALBERTOJE.
Liepjos 1 d. prie Gullakc būtų buvę nuobodu p. Norviiie 

ežero (C. Y. O.) stovyklos į a- nei taisyt maistas šiam būriui, 
štatuose pirmą sykį suklegėjo jei ne p. Žiugždienės pagalba, 
Albertos lietuvių vaikų juokas, kuri naktį mergaites pasaugo- 

prisiminimais NL laikų mes į salę niekuomet nesutrau ti juk tenka, ypatingai vasaros vės virš Ohio valstijos ir Eu-kuris skriejo drauge su didžiu-jusi, skubėdavo į talką šeuni- 
bet taip pat pademonstravimas ksime, o g-vėje ši mūsų tautos metu, kada gamta viliote viho- ropos yra vienos Žemės rutulį lėmis ežero bangomis į tolį, ninkei.

nešdamos gandą, kad nauji ir p----
nematyti svečiai aplankė ežcic padorium būti buvo paprašytas

----- . —— , r— -------- _ -------- ------- ------- ----------- r. ._r__ rr--o —-f Šiandien jau žinoma, kad 
dalinimas įspūdžiais, išgyveni- jų. Tokio kanadiečių skaičiaus nieko neužsiminta. O pasiruoš- kįek seniau pastebėtos oro sio- 
mais, ] ’ ’ ”TT ' ’

mūsų augštos kultūros, mūsų demonstracija, propagandiniu ja į laukus ar prie ežero. Lai- 
kilnios praeities svetimtaučia- atžvilgiu nebrangiai kainuotų kas greit prabėga ir nepastebė 
ms. Rengiant tokį didelį šuva (tik nuvažiuoti į policijos įstai sime, kai atsistosime ant LD ną, gerbkime ir Lietuvių Die- pakrantę ir yra numatę pasiliK- Kęst. Dubauskas, 
žiavimą, jo efektas gaunasi gą leidimo), tačiau jos pasek-slenksčio. Tuomet nebus laiko nos vardą, 1---------------- *- ”---------------- 1 J:—.......................................... -
daug didesnis, negu kad mineji mių mes 
mas paskirose kolonijose uždą- didelius 
tame savųjų ratelyje.

Į Lietuvių Dieną, į šį lietu
vių kongresą ar suvažiavimą rėsime salėje, savųjų tarpe, nie- teks Toronto Varpo chorui, ta- Lietuvių Dienai Toronte: mu- sų lietuviškąjam jaunimui, 
suplaukia beveik visi apylinkes kuomet neatstos milioniniame čiau juk mūsų tikslas yra į LD su dvasios papildymo naujais 
lietuviai. Tikiu, kad sekmadie- mieste eisenos viešai? Ir tai ne sutraukti 
nio oficialioji dalis, liicmiic lik. pci pci Kicnvicuą ui- tvanaaos lietuvius iiiciiuiuiKus. uuzaiynui Ųicuiauuoiaui nu gy ro geimcsc amžinai užsiims ją
programa, savo lygiu tikrai pi a desnę šventę mums tenka eiti Baigdamas, norėčiau padai y- senimo) parodymo, kad mes atminimas. Juk jis vienas tegu 
šoks paskirų kolonijų Tautos tik į viešumą. Užtenka uždarų ti mažą pastabą broliams JAV. esame užėmę plačius gyveni- dėjo jų maldas į Augščiausią, 
Šventės minėjimus, tad ir rcn- minėjimų! Kiekvienas didesnis Lietuvių Dienos vardas ten yra mo barus, o mums patiems, su tik jis suprato jų lietuviškas nie 
giant minėjimą po LD atskiro- dviejų ar trijų kolonijų reiigi- užkabinamas prie kiekvieno pa plaukus į vieną vietą, pcigy- lodijas, tik jis stebėjo jų pasi- 
se kolonijose, ji per daug ųu- uis ar tautinis suvažiavimas tu rapijinio amerikoniško pikiu- venti nors ir toli esant nuo l'e rodymus prie laužo, kad vėliau, 
bluktų, nes tautiečiai dar gyveii n rasti vietą ir viešumoje*. ko. Man atrodo, kad taip leng- vynės, tuos pačius NL gyveni tyliai šniokštų savo patyrimus 
tų LD prisiminimais ir įspū Žadama išleisti leidinėlis, ku vai jį prisegti nevertėtų prie ei mo laikus, kada įvairios organ’:- kitiems ateiviams — stovyklau- 
džiais. Čia (LD) organizato- ris greičiausiai sekmadeiių bus linės gegužinės ar kokio nors zacijos rengė suvažiavimus iv tojams, apie šį mažą lietuvių bū 
riai turėtų pasirūpinti, kad sek parduodamas prie Įėjimo. Ja- parengimo parke. Lietuvių Die kongresus. relį, kuris drįso šiemet pirmą-
madienio programoje vienas me, be lietuviško skyriaus lietu na, turėtų rasti vietos ir JAV Pirmosios Lietuvių Dienos kart sudrumst jo tyrą ir pei 
(ir tik vienas!) lietuvis prele- vių kalba, turėtų rasti vietos lietuviuose, rengiant ją tik vic rengėjai, Hamiltono lietuvių ko žiemą įsistovėjusį vandenį, 
gentas LD sujungtų su Tau- ir straipsniai anglų kalba apie ną kartą metuose. Nevisuomet lonija linki organizatoriams sek Vaikai išalkę, nekantriai nėr 
tos švente. Antruoju kalbėtoju Lietuvą. Taip pat, nepamiršti- kilnus pavadinimas gali būti mės, sakydami iki pasimatymo davo į p. Norvilų ūkį, kur jų 
jau turėtų būti kanadietis(pav. na, apie knygas-albumus anglų taip pigiai reklamuojamas. Jei- rugsėjo 4—5 dd. Toronte. laukdavo gražiai padengtas sla 
Ontario prov. ministeris pirmi- kalba apie mūsų Tėvynę, jasgu gerbiame mūsų Tautos Him K. Baronas, las su gardžiais valgiais. Gal

Nuo Lenino I12 Malenkovo

Didžiausiu tos stovyklos gas

Jo galybės 
ženklas buvo švilpis mažas, bet 
budrus. Rytą švilpė — dieną 
švilpė, kas tik tiko, visad švil
pė. Vaikai dainą jam sudėjo, 
kad jis juos j mankštą stūmė, 
žaisti gundė, net šakas iš miš
ko laužant nešti varė.

Laikas prabėgo sparčiai ir 
niekas nepajuto, kaip atėjo lai
kas į namus važiuot. Sunku bu
vo skirtis su stovykla. Bet su
tarę — kad kitais metais vėl 
čia bus, sutiko susidėti savo 
daiktus ir nenorom ženge 
žingsnį namų pusėn.

Dar juos kunigas sustabdė 
— bruko rankon dovanas viste 
ms> gi goriausiems stovyklauto 
jams, tai Pranui Norvilai Shur- 
ley Bendoraitei, kurie pririnko 
taškų visą tarbą, davė dovanas 
kuo didžiausias.

Pakeleivis.

nisteriu ir kurį Malenkovas bu cijoje. Kariuomenė yra prikimŠ turį šimtus tūkstančių ir net valstybės politinių pagrindų kū 
vo pakėlęs į partijos sekreto- ta partijos ir slaptosios pohci- milionus narių. Tokios jėgo. rimą. Stalininė konstitucija gy 

--------—;; '’ gali būti simboliškai naudoja-venime pasireškė kruvinais va 
mos, užimant atatinkamas po- lymais. Kominterno panaikini- 
zicijas šioje statistų kovoje, mą sekė agentų pasiuntimas į 
Bet jos negali būti įtrauktos į „išlaisvintus“ kraštus tuo tiks- 
žaidimą apgaule ar aplinkiniais lu, kad jas padarytų „Liaudies 
keliais. Jei varžovai neįstengs demokratijomis“. Amnestijoje 
vienas kitą įveikti kuriomis no ir gydytojų išteisinime — grą 
rs kombinacijomis ar valymu, siną posakiai apie „budrumo“ 
tuomet tos trys didelės pajėgos atnaujinimą, kuris palydimas 
gali būti įevltos į kovą vienos naujomis valymų bangomis, 
ar kitos pusės. Tuo tarpu Korėjos „taiKos

.. deryboms“ duota tikra sąvoka,
t įmos jėgos. apimanti „mažą globalinį karą“

Tuomet tas asmuo, kuris no- Laose ir sudarymą Yunano 
rėš įgyti partijos palankumą, „Autonominės vyrausybčs“, 
privalės pasiremti tam tikromis kuri pretenduoja į Laos, Burmą 
tradicijomis, programa, paža- ir Thailandą. Ta pati „Pravda“ 
dais dabarčiai ir ateičiai. Tas, balandžio 25 dienos laidoje, at- 
kuris kreipsis į armiją ar slap- spausdindama prezidento Ei
tąją policiją, turės padaryti tą senhowerio taikos atsišaukimą, 
pat. Jei kova išsiplės ir užsi- pareiškė, kad Kremlius „nemi
tęs ilgiau, tai gali iškilti kitos trauks laisvinimo kovos Azijo- 
jėgų atsargos: pusgyvės prole- je pavergtiems žmonėms išlais- 
sinės sąjungos, tautinės mažu-vinti“ ir kad tos jėgos, kunos 
mos, vietiniai partijos jungi- eina į Laos, yra tikroji „Liau- 
niai, valstybės tarnautojai, kol dies išlaisvinimo armija“, 
chozai, įmonės. Bet kuiiuo at- Tačiau totalitarizmo sunku- 
veju kova pakeitimui „dangauc mai dideli ar maži, yra laisves 
duotojo vado“ tolygiu kitu yra galimumai, 
neišvengiama totalitarinė ie ... ..
valstybėje. Ir neatsižvelgiant La.svas.s pasauks
į pobūdį, viešą ar uždarą, la ko yra saugesnis, išskyrus tuos pa 
va truks ilgą laiką.

Bet dabartiniai

„taikos plepalai“
neturi būti supainioti su 
ja taika. Kremliaus vyrai nori gyvena sukrečiančias kovas, vy 
atsipalaiduoti nuo vykstančios kstančias išsprendimui neiš- 
vidaus kovos nuovargio ir abc- sprendžiamos valdžios pavel- 
jingumų. Jų taktika yra ta pati, dėjimo problemos sistemoje, 
kaip ir anksčiau: dvidešimt ijų kuri nežino nei įstatymų, nei 
metų badui kilus, jie atsisakė moralės ir kuri „pirma“ iš „pir 
nuo NEP ir padarė „nuolai mųjų* jau likvidavo. Tačiau na 
das" užsieniečiams. tūralus Berijos galas (visi slap-

. . t, . . tosios policijos viršininkai —
Antį — Kominternmei ašiai jagoda, Ježovas ir kt. — buvo 

,,Stalino likviduoti), Berijos, iškelto į 
ir „Liaudies iron „pirmus“ „pirmojo“ pavaduoto 
invazijos pumą-jus> vjs dėlto yra reikšmingas 

kino“ Kominterną. ’ ’ giamumas? kaip‘Tomiškas *7vy‘

Taip dabar jie nori atsipalai kis, lemiąs tokią pat ir ateitį, 
duoti nuo nuovargio, ir kaiba ligi visa sovietų santvai ka nueis 
apie „taiką“. Bet NEPo metu praeitin, palikusi baisius pėdsa 

įvyko Berijai skyręs valstybės saugumo mi- sur, net pačioje slaptoje poli- svirtys yra gyvi argumentai, Leninas užbaigė totalitarmcskus.

kuris savyje turi u čia poilsiauti keletą dienų, 
nenupirktumėme uz važiavimui j Montreal}, Hamii- daug kilnesnį ir gražesnį tiks- šio viso netikėtumo didžiau- 

tūkstančius dolerių, toną ar Ąindsorą, jieškant mc- lą, negu suvažiavimas pasūiuks sias „kaltininkas“ buvo kun. B. 
Kodėl esu už viešas eisenas? ninės programos išpildytojų. minti ar pašokti. Jurkša. Jo triūsu ši stovykla pa

Kaip minėjau, tai ką mes tu Tiesa, liūto dalis nuopelnų ati- Linkėtina ir Il-ajar Kanados vyko ir davė gerų rezultatų mū

Nedaug jų ten buvo, nedau- 
visus pajėgiausius Tėvynės meilės skiepais, mūsų gelis juos ten ir matė, bet eže- 

meninė tik per LD, per kiekvieną di- Kanados lietuvius menininkus, atžalynui (nemačiusiam NL gy ro gelmėse amžinai užsiliks

rius, tapo apkaltintas „pohti- jos agentų, ir ji, būdama 
niu aklumu ir paikumu“. Jo džiausią galios pajėga, yra 
pašalinimas buvo paskelbtas ba pestingiausiai sekama, 
landžio mėn. 7 dieną.

Berija veikia.
Vienai savaitei praėjus, ba 

landžio mėn. 14 dieną, Benj 
vėl sudavė smūgį Gruzijoje. 
Sekretorius Mgeladze, saugu
mo ministeris Rukhadze ir jų

di- 
rū-

miJą sukūrė Trockis, kuris 
rė tremtyje nuo Stalino papirk
to žmogžudžio kirvio smūgio į 

_ galvą. Ja mechanizavo Tucha- 
~ čevškis, Kuris drauge beveik su 

visu generaliniu štabu krito per 
kruvinus valymus. Nuo to lai
ko joje gimė slaptosios polici
jos atžvilgiu gili neapykanta, 
kurią Stalinas norėjo sušvelnin 
ti savo plepalais apie „stosą 
saugumo organuose budrumu“, 
kas privedė prie „gydytojų są
mokslo prieš vadovaujančius 
kariuomenės asmenis“. Gene
rolai Žukov, Timošenko, Vasi- 
levskij, Konev, Sokolovskij nu 
vo Stalino ir Malenkovo kilno
jami, kaip orkestro kėdės tuo 
tikslu, kad jų populiarumas ne
pasidarytų perdaug didelis. 
Šiuo metu ji pasižymi stipriu 
„esprit de corps*', ir jei galėtų 
susitarti dėl kurio nors kandi
dato, tai kovos eigoje jis galėtų 
tapti stipriausiu varžovu.

Be to, šiame
totalitarizmo krašte

kariuomenė yra vienintelis
1 ius įrankis. Rusijos ir Sovietų 
‘ žmonės negali savęs identifi

kuoti su partijos masina, kuri 
pavergė bei išniekino juos, ku 
ri vedė prieš juos nebaigiamą 
nervų karą. Dar mažiau su slap 
tąja policija, kuri kankino, pri 
slėgė, sijojo. Tuo tarpu armija 
tarnavo jiems, gindama jų i a- 
bežius ir namus nuo įsiveržė
lio. . . Ir armija yra jų dalis ir 
jie dalis jos, nes visi pajėgūs 
vyrai tarnauja joje, ir joje jie 
gauna geresnį maistą, drabu- susidarius, jie sukūrė 
žius bei patalpas, negu bet ku- konstituciją“ 
riuo kitu savo gyvenimo laiko- tą“. Hitlerio
tarpiu. Žmones labjau tiki ar- jam smūgiui Įvykus, jie „panai ir totalizmui lemtingas neišven 
mi m rvarriia ir- nnlt/'j L Iz zvw>i v» ♦-«»-»-» °

u paaikciu- siūčiu noun a-vaiy inas. uaictit- tun my t tunuo vaoua - ‘ j " . ■* ’
Kremliaus džio 6 d. Ignatiev, kurį Stall-kolchozuose, kiekvienoje parti-11 71c ?a c auS gieicąau apie 

-- - — ją susispiesti.
Dar daugiau, tos trys jėgos

PER TROCKJ IR BERIJĄ.
4. esant slaptosios policijos virši-
Atrodė, kad L. Berija, Stali- ninku, yra kalti gydytojai-nuo 

nui esant prie mirties, išlėkė iš dytojai. Visa tai įvyko tik to- 
savo vietos. Būdamas Stalino dėl, kad saugumo pajėgos ne- 
numylėtiniu daugiau nekaip de turėjo reikiamo budrumo. Da- 
šimtmetį, jis pradžioje valdė lykai ėmė vystytis nepalankiai 
Gruziją, eidamas Gruzijos poli Berijos atžvilgiu, 
cijos viršininko pareigas, ir vė- ..
liau iškilo į visos Sąjungos sau Berija grįžta.
gurno šefą. 1946 m., jo postą pa Kai Stalinas 1923 m. buvo išgel pasekėjai buvo apkaltinti suda- 
dalinus į dvi dalis — į saugu- betas nuo smegenų kraujapiū- rymu išgalvotų inkriminuojan- 
mo ir vidaus ministerijas —džio, pribaigusio Leniną, kai ėjų veiksmų prieš nekaltus Gi u 
Berija nenešė atsakomybės už pastarasis ruošėsi pašalinti jį zijos vadus, nebojimu Sovietų 
jas, ir buvo pakeltas į ministe- iš Generalinio sekretoriaus pos piliečių teisių, išgavimu „melą 
rio pirmininko pavaduotojus, to, taip kovo 5 dieną įvykusi gingų prisipažinimų neleisti- 
kuris visą laiką turėjo pašvęsti mirtis išgelbėjo Beriją. Sekan- nais būdais“ (kankinimais), „iš 
savo tiesioginiam darbui. Žn.o- čią dieną Valstybės Saugumo provokavimu kaltinimų dėl ne 
nės spėliojo, kad jo svarbiau- n vidaus ministerijos vėl buvo šamo nacionalizmo“, ir tuo bu
siąs darbas buvo atominė ener- sujungtos į vieną, ir L. Bei įjos du jie pasirodė 
gija, ar atominis špionažas, ar ranka tvirtai suspaudė galingą priešais”, 
abiejų saugumo pajėgų priežių- valdžios svirtį, 
ra. Berijos šalininkai buvo pa
skirti į atsakingas vietas abie
jose įstaigose, kaip tas pat bu
vo padaryta Gruzijoje, Berijai 
išvykseant į Maskvą.

Debesys renkasi.
Pirmosios aiškesnės Berijos 

puolimo žymės pasireiškė 1952, 
kai jo gimtojoje Gruzijoje pia- 
sidėjo valymas jo šalininkų. 
Mgeladze, vienas iš Berijos 
priešininkų, pasidarė Gruzijos 
partijos pirmuoju sekretorium

esą „liaudies 
Apkaltintieji buvo 

reabilituoti ir grąžinti j savo 
vietas. Tą pačią dieną nauji 
policijos vadai buvo paskirti į 
visas Sovietų Sąjungos respub 
likas. Visos paskelbtosios pa
vardės atrodė rusiškos, ir dau
gelis jų buvo laikomi Berijos 
pasekėjais.

Antroji, labjau neapčiuopia
ma, kliūtis, esanti ant Berijo^ 
kelio prie visos valdžios, buvo 
žymiai didesnė. Jis, kaip n 
Stalinas, yra gruzinas. Kadaise 
buvusi internacionalistinė ko
munistų partija jau seniai žai
džia su „Didžiosios Rusijos'*

Berija buvo vienas iš trijų 
kalbėtojų Stalino laidotuvėse. 
Ne kas kitas, o jis paskelbė Ma 
lenkovo paskyrimą premjeru. 
Kovo 21 d. Malenkovas atsi
sakė nuo sekretoriaus posto, 
kurio pagalba Stalinas prasky
nė sau kelią prie valdžios.

Bet Berija dar turėjo nugalė 
ti dvi kliūtis. Pirmutinė jų bu
vo nuolatinis nepopuliarumas, 
siejamas su slaptosios policijos 
galva. Berija savo kalbose itcr-

ir, policijos viršininko Rukhad- Pe Prižadėjimus Sovietų pilie- auaijua
ze padedamas, „Stalino metodu C117 teisėms ir konstituciaji ap- nacionalizmo ir šovinizmo ugni 
sunaikino kelis menkesnius va- sauJ»otl* Kovo 28 d. buvo pa
dus. Stalinas savo įprastu būdu skelbta plati amnestija, hecian- 
privertė Beriją save patį su- ** menkesnius nusikaltėlius, ir 
kompromituoti, užginant tuos Įsakymas peržiūrėti baudžiamą 
valymus. 1952 m. spalio mėn. P kodeksą ne vėliau kaip per 
Devynioliktame suvažiavime dienų.
Stalinas pašalino Berijos šąli- Balandžio 3 dieną „gydyto-niui, veikianičam dvejopoje 10- 
ninką Abakumovą, SSSR sau- jų sąmokslas“ vėl buvo iškei- Įėję, kaip policijos vado ir kaip 
gurno minister}, iš visų postų tas, ir anti-Berijos policijos vii gruzino, yra neįmanoma tuo- 
partijoje ir valdžioje. 1953 m. šininkams priskirta atsakomy- jau viešai pretenduoti į „sostą“, 
sausio 13 d. perkūnas trenkė bė ,ir jie buvo suimti. Neteise- .. ....
vėl. Stalinui ir Malenkovui kan tumo panaikinimo vardan pia- poj poicja
triai pasiruošus, buvo paskelb- sidėjo kontra-valymas. Balan- turi mygtukus visur - įmonėse, miJa ne *P P r *Ja ir P° 1C1 
ta, kad vyriausieji I „ . 1
gydytojai yra „nuodytojai“, n nas ir Malenkovas, Berijai ne- jos organizacijoje. Bet partij; 
kad dėl Ščerbakovo ir Ždanovo tenkant savo galios, buvo pa- taip pat turi savo „jačeikas“ v 
mirties, kuri j

mi. Dabar, jei antrasis gruzi
nas, kilęs iš nuskurusios pa
vergtos provincijos, taps pir
muoju, tai „didžiarusiai“ pa
klaus : „Ar jau nebeliko rusų 
Rusijos žemei valdyti?“ Asmc-

otlp vojus, galinčius kilti dėl jo pa
ties nesugebėjimo suprasti ste
bimų jvykių, kai tuo tarpu re
žimas, paremtas totalitarine je- 

tis.rą- ga ir totalitarine diktatūra, per
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V. Krėvės žodis 
lietuviams kulturwWKwjvika

LEIDŽIAMAS GRAŽUS LIETUVIŠKŲ KRYŽIŲ 
ALBUMAS.

Nuo 1912 ligi 1932 metų Že- Kaina ne Vokietijoj: 3 (trys) 
maitijos pakelėse, išnyko 43 % am. doleriai (arba jų ekvivalen 

. . . . • v tas). Iš užseinio pinigus reikia
Nuo 1932 ligi dabar, per šį siųsti iš anksto augščiau nuio- 

Po 1926 m. Butkų Juzė ne-sunkųjį krašto išgyventą laiką, dytos firmos adresu.

BUTKŲ JUZĘ PRISIMINUS.
Liepos 15 d. buvo 60 metų gos valstybinėj bibliotekoj, 

darbo žmonių dainiaus sukak- Čia irgi organizuoja literatū- 
tis. Butkus Juozas (Butkų Ju- ros vakarus, kur ir pats daly- 
zė) gimė 1893 m. liepos 15 d. vauja daug laurų nusinešda-

MIELI TAUTIEČIAI, KANČIOSE GYVENĄ LIETUVOS pažvelsių kaime, Kulių v., Kre- mas už žemaičių tarme paskai 
SŪNUS! tingos ap., 1 ha tėvų ūkelyje. tyt,ą gžemaičjų ptiprybė“ n

_, ___ _________ ‘ , pramokęs pasakytus monologus, kaip kryžių ir ^koplytėlių, 
mus, deportacijas ir vietinių skaityti ir rašyti, ėmėsi „darak- „Petronėlė“, „Antanėlis“, ir k. -- - -- - -
žmonių fizinį naikinimą, kad to toriauti“ savo vienmečių tarpe. p .— 
kiu būdu paruošus vietų tų kraš Mokėsi Liepojoj, (Telšiuose kartą buvo tremiamas į kon- reikia manyti, kryžių - koplyte- 
tų kolonizacijai mongolais ii iu ir baigęs Voronežo gimnaziją, centracijos stovyklą į Varmus lių liko dar mažiau.
sais. Vienu žodžiu sakant — 1917 m. įstojo į Maskvos uni-ir nekartą kalėjimuose kalina Dėlto Žemaitijos ir visos Lie 
stengiausi pateikti jauniesiems versitetą. Po I Didžiojo karo mas, <
Laisvos Amerikos piliečiams grįžta Lietuvon, bet siekdamas paleidžiamas. Poetas tą kali- šiems lietuvio širdžiai brangie- Ont. miestelio. Jis savo Art Stu
tikrą ruso-komunisto ir jam par augštesnio mokslo išvyksta } nimą stipriai pergyvendavo n ms ir svetimųjų gerai įvertintie dio turi prie pat Elisabeth Hi-

Berlyno, Jenos universitetus, kaskart grįždavo su didesniu ms lietuvių liaudies meno pada Way, kuris jungia Torontą-Ila-

Nors šios dienos komunisti- kai skleidžiamą melą, žiauru- Piemenaudamas, 
niai valdovai Lietuvoje stengia 
si visur išbraukti mano vardą 
ir pavardę kaip tokio rašytojo, 
kuris apdainavo didvyrišką lie
tuvio sielą žūtbūtinėse kovose 
per ištisus amžius už savo lais
vę, už savo kraštą ir jo nepri
klausomybę, bet manau, kad 
šių dienų žiauriam okupantui ir sidavusių niekšų veidą, 
jo budeliams nepasiseks palauž 
ti lietuvių tautos ir užslopinti Universitete, 
laisvės troškimo. I“

DAIL. ZIGMAS ŽILINSKAS
. . . . apsigyveno netoli Hamiltono

o neradus jokios kaltes tuvos vaizdas žymiai pakitėjo, (apie 9 mylios) prie Winona,

Dirbdamas Pennsylvanijos kur pastarąjį baigia daktaio dūšios prislėgimu į savo ūk}, riniams bent atmintyje palaiky miltoną ir Niagarą, 
neišleisdavau iš laipsniu, parašęs ir apgynęs kur dalgę sukdamas su ber- fj 

....... ................   Komunistai rankų ir plunksnos. Pirmoje ei- „Mitologija lietuvių dainose“ 
mano veikalus išbraukė iš lietu- Įėję tenka paminėti mano tiks- Apkeliauja Austriją, Skandina- 
vių literatūros istorijos pusią- lūs aprašymas įvykių susijusių viją, Italiją ir pusantrų metų iš 
pių, bet aš neabejoju, kad mano su pirma bolševikų okupacija, gyvena JAV dirbdamas fabri- 
sukurtų veikalų neužmiršo ir tų įvykių, kurių buvau liudinin- ke ir važinėdamas.
neužmirš tie Lietuvos sūnus, ku. Tų aprašymų dalis buvo Grįžęs Lietuvon, mokytojau- 
kurie didžiuojasi savo tautos di atspausdinta laikraščiuose, vi- ja, bet 1926 metų perversmo 
dvyriška praeitimi. Iš tos pra- sumoje gi pateikti Nepriklauso- metu kalinamas ir ištremiamas 
eities, apdainuotos „Dainavos mos Lietuvos Atstovybei Va- į koncentracijos stovyklą — į 
šalies padavimuose“, „Šarūne“, šingtone ir, be abejo, ten išdės- Varnius — net keletą kartų pa- 
dramoje „Skirgaila“ ir kituose tyti faktai yra naudojami ko- kartotinai ir nekartą, „atsargu- 
mano kūriniuose, jie semia je- voje už Lietuvos išlaisvinimą, mo dėliai“, kaip sakydavo, kali- 
gas tolimesnei kovai už Lietu Amerikoje esu Čia parašęs namas> bet nesant kaltės vėl pa- 
vos liasvę ir teneabejoja, kaip apysakų, iš kurių „Pagundoje“ leidžiamas.
neabejoju aš, kad Lietuva at- vaizduojama, kaip ir kokiu bū- įsigijęs ūkelį iš valdžios išsi- 
gaus laisvę, kaip ją atgavo po du Maskvos komunistai patrau- mokėtinai, pats aria taip megia 
pirmojo pasaulinio karo. kįa savo pusėn iš Laisvojo Pa- mą ir mylimą žemę Žemaičių ir

Likimo priverstas apleisti sa šaulio atvykusius į Tarybų Są- savo darbo pdakaitu laistytą 
vo kraštą, kaip ir daugelis kitų, jungą žurnalistus, ypač tuos, savo darbo prakaitu laistytą 
kuriems grėsė neišvengiamas iš kurie anksčiau buvo pasireiškę Ir iš mažens pamilęs savo že; Ir iš mažens pamilęs savo že 
trėmimas kančioms ir mirčiai kaipo komunistinės ideologijos melę ją poetas dainoj apdainuo 
tolimuose Sibiro kraštuose, aš priešai. Gausiai vaišindami ir di ja: 
buvau pakviestas laikyti paskai delius pinigus siūlydami, suge- 
tas iš lietuvių, lenkų ir rusų lite ba tuos žurnalistus paversti sa

Žemaičių Žemei
vatųros istorijos į vieną didžiau vo agentais, pakišti jiems Mask Kad laime įstengtum žydėti — 
šių Šiaurės Amerikos Umversi voje komunistų pagamintus sti krauju tave laistau krutinės, 
tetų __ į Pensylvanijos Univer aipsnius, kuriuos vėliau tie žur keliai kad but tavo žvaigždėti—
sitetą Filadelfijoje. Šiame uni
versitete profesoriaudamas, va
riau kūrybinį barą, kaip jį va
riau ir laisvoje Lietuvoje begy
vendamas. Kaipo universiteto 
profesorius, galėjau savo pa
skaitose reikšti mintis ir pažiū
ras, niekeno nevaržomas ir ne-____ ______,
kontroliuojamas, nes čia kiek- niai gyveno mano sieloje. Du- Juk niusų krutinės nestinga 
vienas naudojasi pilna ir neii- bau ištisus metus, gyvendamas drąsos nugalėti nevalią., 
bota laisve reikšti savo paziū- Austrijoje ir čia, Amerikoje be Mylėkime savąją šalį, 
ras raštu ir žodžiu. Netikėkite gyvendamas. Šis kūrinys pava- kas vargstančių verksmą tik 
komunistams, kurie jums kai- dintas „Dangaus ir žemės sū- [ gn di
ba, kad Amerikoje laisvas žo- nūs“, vaizduoja Kristaus gimi- Kas žemei teisingas, tas gali 
dis yra suvaržytas ir kad čia mo ir jo gyvenimo šiame pašau- už žmones prarasti net širdį, 
žmonės prievartaujami ir peise lyje laikus. Tada, kaip irdabar, arba. 
klojami dėl savo pažiūrų ir idė-................... “ •
jų-

Savo paskaitose apie lietuviu prievartaujamos ir žudomos, 
ir lenkų, o iš dalies ir rusų lite Jada. kaiP dabar, paverglic- 
ratūras naudojausi 1________
proga paryškinti Lietuvos di
dingą praeitį, josios didvyriš
kas kovas su rytais ir vakarais 
dėl savo laisvės ilgų amžių bė
gyje. Stengiausi sukelti klau
sytojų užuojautą komunistinės 
Rusijos okupuotų kraštų gyven 
tojams, pasakodamas apie rusiš lis jau atspausdinta, antroji ua 
kų komunistų klastas, begediš- lis paruošta spaudai. ..

nalistai skelbia savo kraštų laik negaila būties akmeninės, 
raščiuose savo vardu, išgirdą- Jei žemėje dargana siaučia 
mi tokiu būdu Maskvos komu- ir žiaurūs aplanko ją vėjai, 
nistų laimėjimus, pasiektus vi- mūs’ brolių belieka vien 
sose gyvenimo srityse, kuriuos [griaučiai —
jie neva savo akim esą matę. neliūskime, brangūs arėjai!

Daug laiko esu panaudojęs Paskelbėm pasauliui teisingą 
sukurti veikalui, kurio idėja se- mes savąją degančią valią! —

didesnės irmažesnės tautos bu 
vo pavergtos, išnaudojamos,

kiekviena j*» nusivylę žemės jėgomis, lau 
kė išganymo tik iš dangaus Ga 
lybių Viešpaties, kaip dabai 
laukia visos krikščioniškos tau 
tos, sunkaus komunistinio bato 
prislėgtos, prievartaujamos, žu eina j Klaipėdą uždarbio jicš 
domos, tremiamos. . .

To mano kūrinio pirmoji da-

Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuviu laik
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

1023 N. Keystone Ave, Chicago 51, 111. USA.
Administracijos adresas: SĖJA, c-o K. Kaunas, 

8451 So. Peoria St., Chicago 20, III. USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 2 dol. metams.

yra leidžiamas profesoriaus Savo meno atelje dail. Z. Ži- 
Igno Končiaus albumas — Me- linskas turi daug peizažų, por- 
džio drožiniai gimtąjam kraštui tretų, gamtos vaizdų iš įvairių 
atsiminti.

Čia rasime su viršum 100 dio 
žinių nuotraukų (iki 20 cm au- 
gščio) su pratarme lietuvių ir 
anglų kalbomis.

Albumas išeis š. m. lapkričio 
mėn. pradžioje.

Tokių leidinių nedaug teturi 
me, nes jų išleidimas yra bian- 
gus, o kaip kartais pasigenda
me šaltinio, iš kurio galėtume 
pasisemti liaudies meno moty
vų kai reikia tas ar kitas daly- 

. Šis leidinys mū- 
’’ sų žinomo profesoriaus, gero 

lietuviškų kryžių žinovo paruoš 
tas bus papuošalas ir pasididzia 
vimas kiekvieniems lietuviškie- 
ns namams.

Padėkime albumą išleisti už- ūnko šių asmenų centro vaidy- 
sisakydami jį iš anksto. Dabar ' 
užsisakiusiems ir pinigus ^$5. 
00) sumokėjusiems bus atsiųs
tas atsakymas ir fotografija. 
Pats albumas bus atsiųstas, jam 
išėjus, kas to panorės dar su 
profesoriaus įrašu ir parašu.

Kanados lietuviai albumą ga- 
ir bendra. 11 užsisakyti ir pinigus su pa

geidavimais siųsti: S. Šalkaus
kui, 23 Emerson Avė. Toronto, 

Ont. S. S.
VOKIŠKAI—LIETUVIŠKAS 

ŽODYNAS
V. Gailiaus, Deutsch-Litaui 

sches Worterbuch gaunama^ 
firmoj: J. Schreiber Verlags- 
buchhandlung (14a) Esslin
gen a. Necker (Germany).

Kaina Vokietijoj : DM 10, 
(priskaitant prisiuntimo išlai
das). Užsisakyti galima tiktai 
augščiau nurodytoj firmoj, ici- 
kalaujant prisiųsti leidinį apde 
tu mokesčiu (per Nachnamc).

nais puosmuoja:
Aš dvi sauli 
Težinau... 
Vieną saulę 
Aš jaučiu 
Bebučiuojant 
Mano kuprą, 
Kai šienauju 
Susilenkęs. 
Antrą saulę 
Aš kas naktį, — 
Kai neloja 
Kaimo šunės, — 
Pats bučiuoju.

Užėjus pirmąjai rusų okupa k*8““apJošt“. 
cijai, Butkų Juzė kanjeros, 
kaip kaikas apie jį galvojo, ne
padarė, nes jos jis visą savu 
gyvenimą nesiekė, tenkinosi 
kiek galėdamas dirbti eilinio ' 
kultūrininko darbą ir šviesti ’ 
savo gimtą kampą, savo žmo
nių meile gyveno, net iki sa
vęs užmiršimo. Nekartą skun
dėsi, kad paskirtas Prienų gim 
nazijoje liet, kalbos ir literatu 
ros mokytoju, ilgisi savo že
maičių numylėto kampo.

Vokiečių okupacijos melais 
Butkų Juzė dirbo Teisių suau 
gūsių gimnazijoje i. -----
darbiavo Telšių teatre ir vie
tos spaudoje. Ir antrosios oku 
pacijos metais Juze dirba Tel
šių teatre ir tik prieš mirtį nu
keliamas į Klaipėdos, rods, te 
atrą ir čia po poros mėnesių 
poetas 1947 m. balandžio 22 
d. miršta. Palaidotas Telšiuo

• se.
Butkų Juzė gausiai bendra

darbiavo spaudoje, „Ūkinin
ko” priede, Rygoje leidžiamu 
je lietuviškoje spaudoje ir 
„Klaipėdos Žiniose ’, kur tilpo ’ •_ i_____ ._____________ it j
žemaitis į Klaipėdą važiavo“, 
„ĮKuItūrojef\ atspausdinta 
„Audronė“ teatro veikalas 5 
veiksmų, „Keleivyje“, „Lietu 
vos Žiniose“, „Žemaičių žemė 
je“ ir kt.

Butkų Juzės atspausdintieji 
veikalėliai: Kalėdų vakaias,

„Bernų dainuojančių lanka
[priaugo, . - ... „ .

Ir žalią žolę verčia jie iš kojų. {° humoristinis rašinys. „Kaip
Čia vienmarškinis draugas, — 

[seka draugą, —
Tai vis sargai, kur tėviškę mūs*

[saugo. ..“
Kryzės, skolos slegiamas, Ju

koti, kad ir labai reikalingaj ua
yam kaime buvo, nes kaimyne.! žemės liepsna, Verkiančios ru 
žodžiu ir raštu patarimo jies-^ės> Paparčio žiedas, Darbas ir 

......... prakaitas, „Audronė“ — Kul
tūra 1927-8 metai. Likę ne- . _ .
spausdinti: Berani ir mergos, Veržkis in laisvę, žvelki in 
teatro veikalų, monologų n kt.

Butkų Juzė visokiausius vi
sų persekiojimus ištvėrė ir li
ko iki mirties ištikimas savo 
Žemaičių žemelei, kur ir palai 
dotas. Jis lyg nujausdamas 

. ., savo gyvenimo dienų vakaro
1 " saulėlydį liūdnai dainuoja:

Mirtis.

kojo pas jj, jaunimui ruošė sa
vo dvaro centro didžiuliame 
svirne vakarus ir pats režisuu 
damas ir vaidindamas ir veika 
lėlius parašydamas. Gavęs ko 
rektoriaus vietą „Ryto" spaus 
tuvėje Klaipėdoj, dar redaguo 
ja Klaipėdos Darbininkų Susi 
vienijimo dr-jos leidžiamą laik 
raštj „Darbininkų Balsą“. Mė 
gina leisti savo savaitinį 
raštelį „Savaitė“, bet ši ilgai 
neišsilaiko.

Vėliau B. Juzė dirba Palar Spėkos sunyko, pavyto gėles,

Kanados vietovių. Norintieji ga 
Ii užsisakyti sau portretus.

Dail. Z. Žilinskas dirba Ha
miltone Rudy firmoje ir tik va
karais yra namuose. K. G.

ST. BŪDAVO ROMANAS 
ANGLIŠKAI.

Šį pavasarį „Gabijos“ išleis
tas Stasiaus Būdavb romanas 
„Uždraustas stebuklas“ išvers
tas anglų kalbon ir jau atiduo
tas spausdinti. Autorius pasi
rašė sutartį su viena amerikie
čių knygų leidykla New Yorke.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ 
VADOVYBĖ.

Draugijos narių susirinki
mas, įvykęs Willkes-Barre, iš

bą: pirm. M. Vaidyla, vicep. E. 
Devenienė, M. Sims, P. Piva- 
ronas ir J. P. Varkala, sekr. M. 
Kasparaitis, jo padėjėjas J. I et 
rušaitis, ižd. P. Gribienė, iždo 
globėjas dr. A. Zimonas n J. 
T'umavičienė.
LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR 
ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS 
sekantiems dviems metams pa
reigomis pasiskirstė: dipl. inž. 
B. Galinis — pirm., J. Vasiliaus 
kas — vicep., J. Rasčiauskas — 
sekr., R. Budreika — II-ras se 
kr., J. Mikalauskas — kas., j. 
Okunis — Lietuvos ūkio atsta
tymo reikalams narys ir V. Iz- 
bickis — narys spaudos reika
lams.

Revizijos komisijon išrinkti: 
dipl. inžinierai: A. Lapšys, K. 
Krikščiukaitis ir Vyt. Česnulis.

Buvo pritarta padėti išleisti 
J. Kaminsko ir J. Šimoliūno at
siminimus, išleisti du metraš
čius. Pasiūlyta surengti dides
nę parolą, padėti išleisti proi. 
Ig. Končiui jo darbų (lietuviš
kų kryžių) albumą, remti en
ciklopedijos redagavimą.

35 METŲ „KARIO" 
SUKAKTUVĖS.

Lietuvos karių laikraštis „Ka 
rys“ atžymėjo 35-tą gimtadie-

Nebeišeiti iš prakartėlės
Vargo arėjui. ..

Ūkanos renkas, pradeda lyti— 
Laikas apleisti ašarų sritį, — 

Tapt draugu vėjui..
Skurdo keleiviui kelionės gaią 
Nebepasiekti, kai kraujas šaia, 

Širdį vos plaka. .. j _ _ _
Sudie, pasauli — ašarų broli, nį. Jis įsteigtas nepriklausomy- 

i bės kovų, 1919 metais ir prieš 
[tolį —4 metus atgaivintas. Per 35 me 

Raski sau taką! tus „Karys“ išleido 1300 nume
Eidams in karstą išvydau geię rių. Krašto Apsaugos Ministe 

Meilės kliedesiu — rija pirmuoju redaktorium pa-
Glausiuos prie josios — bent skyrė Petrą Rusecką su Vyt. 

[valandėlę Steponaičiu. Per 35 metus „Ka- 
Dar pasilsėsiu... rį yra redagavę 16 asmenų.

Klosiu arėjam lygų aš kelią Dabartinį redakvijos štabą 
Iš beržų uosių. — sudaro: Stasys Butkus, Kazys

Tave pamėgau, vargo šalele. Kepalas, Zigmas Raulinaitis ir 
Tau ir dainuosiu. A. B. Juozas Valakas.

PAULIUS JURKUS

VARGONAI
(Iš knygos „Pavasaris prie Valduvos *).

Meistras nuslinko į kapines ir su gizeliais užsirakino 
koplyčioje.

Tą pačią dieną atvažiavo ponas. Ilgai beldės j duris, 
kol jį įsileido. Atsistojęs aslos viduryje, staiga išplėtė rankas 
prieš žvilgančius vargonus. Jo akys šokinėjo statulėlėm, vai 
nikais, aukštų aukštais kylančiom dūdom.

— Tai bent vargonai! — sušuko jis džiaugsmingai, — 
pagrok!

— Negaliu!—atsakė meistras, sėsdamas ant laiptelių, ran
kom susiimdamas galvą, — jie nebaigti!

— Nebaigti?
— Nesuderinau aukštųjų gaidų. Pavargo ir išseko ma

no siela.
Ponas trenkė skrybėlę į žemę ir užgriaudė:
— Ar tam tokius pinigus supyliau? Jie turi skambėti!
Meistras sunkiai atsikėlė nuo laiptelių ir nusiūbavu į 

viškas. Jo didelis šešėlis lūžo sienomis, krito ant biizgancjų 
vamzdžių ir dingo tamsoje. Ponas perėjo girgždančiom grin
dim ir sužiuro į viškas. Jis laukė, kol pasirodys meistras. 
Koplyčioje buvo tylu lyg karste, tik už langų ūžė vėjas, de
javo kaip neramuolės vėlės ir švilpė bokšte.

Prie klavitūros iškilo meistras. Kriste jis sukrtio ant 
suolo ir įsmeigė akis j kerčią, kur juodavo dumples. Ten 
spietėsi išsigandę gizeliai ir spaudė rankeną. Dumplės išsi
pūtė, išaugo lyg juodas kalnas ir sugirgždėjo. Meistras pa
kėlė galvą, uždėjo rankas ant klavišų.

Pamažėliais suūžė storieji valsai. Pridusę švokštė, aima
navo, lyg iš tolimų girių kildama audra. Kas kartą ji stiprėjo, 
paglemždama naujas vamzdžių eiles, ir augo į galingą nesu

valdomą ūžesį. Rodos, šimtai vėjų susikibo miško ketciose 
ii, senuolius ąžuolus apsikabinę, sverdi, raudami juos iš že
mės gelmių. Staiga įsisiūbavusi srovė nutrūko, ir tada su
griaudė perkūnas, drebindamas vargonus ir koplyčios mūrus. 
Ir vėl nesuvaldomi vėjo gūsiai švilpė, kaukė, tiško lietaus 
s'ovėm, liejosi per storus lapus, šniokštė laukais ir upėm, iš- 
tvindami ir visa nusinešdami.

Meistras kas kartą tiesėsi, gyvejo, pagautas muzikos. 
Jis atpažino vargonų giesmėj atgailaujančias minias, jaunuo
lių dejones ir skundus.

Kai įsisiūbavusi muzika plaukė, jis užkėlė pirštus ant 
kiavišių, kurie turėjo pabudinti augštąsias gaidas. Staiga kaž
kas sucypė nežmonišku balsu ir šovė į erdvę. Meistras dar 
dar laikė, uždėjęs rankas, ir jam atodė, kad išbaidė vytuius iš 
lizdo. Jie visi nebylūs, negali čiulbėti.

Balsai veržėsi, blaškėsi ir tartum šaukė: tu suteikei vi
siems gyvybę, tik mus — mažiausius vyturėlius — užmiršai! 
Rankos bejėgiai nukrito nuo klavišų, ir vargonų giesmė stai
ga nutrūko. Išblyškęs ir prislėgtas atsikėlė ir sukniubo prie 
grotelių.

* * *
— Dabar paklausykit! — sušuko meistas ir šuoliais pa

kilo į viršų.
Gizeliai jau buvo užgulę dumples, ir meistas, toks links

mas, toks žvalus, ištiesė rankas ir įsmeigė akis į klavišus. 
Pradžioje pasigirdo tylus balsas, lyg piemens ragelis lauku j- 
se. Jis gaudė, virpėjo, tartum budindamas savo draugus, kad 
iaikas pakilti ir džiaugtis saule. Ir budo balsų balsai. Čia vie
noje eilėje sušvilpė, čia kitoje sudūdavo, jungėsi į draugę ir 
sūkuriais skubėjo. Iš kažkur suklego lyg mergaičių juokas, 
susisuko skambiais rateliais, ir išsiliejo skaidrūs plonieji bai
sai. Tai vyturiai, tai jaunystes giesmės skamba viršum di
delės mūsų žemės.

Šitam džiaugsme staiga suūžė rūstūs balsai. Grūmodami 
stiprėjo, veržėsi į linksmųjų būrį. Kada drebėdami gaude vi
si vamzdžiai, meistras šyptelėjo, ir jo ranka patraukė raktą, 
paženklintą kaukuole. Vargonų krūtinėje išdrožta Giltinė su
judėjo, suskambino varpeliu ir atsigręžusi kirto dalgiu į kiū
rančią mergaitę.

Ponas, kuris muzikos pagautas šypsojosi, sužiuro į mer
gaitę, į Giltinę, surimtėjo, nuleido galvą.

Muzika pasigavo varpeliu aidą, kartojo jį per visus vamz
džius ir vėl skaidrėjo, liejosi lyg upelis. Toli dar atsišaukė 
anie rūstuoliai balsai, dar prasiverždavo pro džiugesio pynes, 
kol piidusę visai nutilo. Ir vėl gaudė rageliai, ėjo žmonių 
kartos, jaunos ir tvirtos, ir jų keliuose švietė saulė.

Muzika nutilo, ir meistras švytinčiu veidu uždarė klavia
tūrą. Kai nusileido žemyn, ponas susijaudinęs apglėbė jj :

— Dieviška! Ji tikrai girdėjo šiuos balsus, savo jaunys
tes balsus!

Meistras vaikščiojo koplyčioje ir žiūrėjo į blizgančius 
vamzdžius, gėrėdamasis savo kūriniu.

* * *
Vargonai švytėjo koplyčioje kaip neįveikiama tvirtove. 

Dūdos, rodos, sklaidė mūrus, veržėsi pro lubas, kad tik prasi
vertų jų gelmės, ir tūkstančiai balsų pakiltų į erdves. Tačiau 
jie tylėjo, — neatsirado- nė vieno, kuris surinktų juos į melu 
dijų pynes.

Paprasti parapijų vargonininkai, pasibrukę gaidas, už
kopdavo ant viškų ir susirūpinę keliais pirštais ranikojo bal
sus, bijodami ir tuose paklysti.

Stori medžiai gožė kalną, apsamanojo kryžiai, krūmai 
užgulė kapus. Praleidę kapą metų, vargonai visai užduso. 
Dulkės prikrito vamzdžius, vorai apipynė girlandų vainikus. 
Kartais ant koplyčios stogo susikibdavo vėtros, blaškydavosi 
jos bokšte. Tada gūdžiai kažkas suošdavo vargonuose, sudė
liodavo ir vėl nutildavo.
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St. CATHARINES, Ont. LONDON, Ont.
VILNIETIS JUOZAS DILYS,

VLS St. Sathannes skyriaus jom į Vilnių į Vilnių... Pra- NUOslRižI 1 ADĖKA.
įkūrėjas. Prie jo ir sustosiu mi ėjo laikas ir mes tuos brolius su Pernai pries Kalėdas Londu- nantiems lietuviams.
nutei. tikom ir dabar sykiu gyvenam,110 lietuvių kolonijoj buvo pia-

Kai Vilniaus krašto lietuviai bet juos vadindami Vilniaus leii vesta piniginė ir daiktinė nnk- 
nebuvo matę laisvės, tai n ne- kais daugiau spaudžiame, negu 'hava ir viskas nusiųsta į Kana-

Mokslo metų pabaiga.
Londono lietuvių šeštadieni-

nuostabu, kad jie taip trokšta lenkų erelis. Kai Juozą Dilj už dos lietuvių Šalpos Centrą Tu-nė mokykla i iu metus už 
ją pamatyti. Jie sielojasi ne tik lietuvybę lenkai laikė ištrėmi-ronte. baigė liepos n n. .5 d. Mūsų va
dėl Vilniaus, bet ir dėl visos me, jis turėjo viltį kada nors su 
Lietuvos. Jie trokšta pamatyti sitikt laisvėj gyvenančius bro- 
Lietuvą nesuskaldytą, vienaly- hus ir juose paguodą rast. O da 
tę. Kai daugelis iš mūsų lietuvy bar jo išsvajoti broliai už jo dar 
bei skiriam tik trupinius laiko bavimąsi lietuvybei jį lenku va 
arba nė kiek, tai Juozas Dilys dina. . .
viską tam paaukoja. Kada pas Kada mūsų galvočiai nustos 
ji beužeisi, vis rasi arba užsigu tyčiotis iš savo tautos idealų, — 
lusį ant laikraščių ir renkantį aš taip ir nesuvokiu.
žinias apie Vilnių, ar klausant 
Bufalo lenkų radiją, kaip jie is 
naujo okupuoja Vilnių ir Lvivą, 
ar rašant kuriai nors orgamza- darbo, nepamirštamos ir emo
cijai ar redakcijai laišką, arba nių asmeninės šventės. Kad ir t)/į J į £ V" į}/) f
vėl rašo Cicėnui ir puola, kodėi kukliau, bet vis vienur kitur at w Wit i •
daug svarbių dalyku praleido švenčiamos vardinės ar gimta- neįrašęs į knygą „Vilnius tarp dieniai- ŠVEICARUOS MINISTER! O DOVANA ATITEKO
audrų“. Ir taip visą laiką pas Liepos 3 d. teko garbė daly- LIE 1 U VAI 1 EI.
jį darbas veja darbą. vauti Petro Polgrimo vardinėse. Šveicarijos įgaliotas miniate- bė, ji laimėjo net dvi dovanas.

Jau suėjo šešeri metai, kai P. Polgrimienė pasižymi ska-ris Kanadoj yra paskyręs du a- jau ]minėtą Šveicarijos dipio- 
St. Catharines lietuviai organi- nių valgių gaminimu ir gražiu nas tiems Toronto universite- matinio atstovo prizą ir Į__ ...
zuoti. Daug kalbėta, daug gm- stalo papuošimu, todėl buvo ma to studentams kurie gauna au bald Lampman stipendiją studi 
čytasi, daug bartasi įvairiais lonu prie jo praleist keletą va- gščiausius laipsnius iš vokiečių juoti naujoms kalboms.. Įteikia 
klausymais, bet Vilniaus reika- landų varduvninko artimųjų jr prancūzų kalbų antraisiais nt tas dovanas Inga bus prnm- 
lu nė vienąsyk nebuvo prisimin tarpe prisidedant, kad ir men- studijų metais. Tos dovanos ta j t- v- scolars tarpą, kur pro
tą. Nors St. Catharines lietu- ku balsu, prie ilgiausių metų, kiekvieną rudenį yra iškilmių- fesoriai atkreipia specialų dė
viu kolonija ir maža, bet čia pi e P. Polgrimas, kad ir naujas emi 
tendentų į Vilniaus kraštą daug grantas, bet ekonomiškai gciai dvie'm 
ii jie to krašto neužmiršta n laikosi. Turėjo savo namą. Jį studentams, 
apie jį šneka. Todėl St. Catha- pardavė ir dabar žiūrinėja ge
rinęs gyvenantieji Vilniaus resnio. Tuo tarpu gyvena pas Ateinantį rudenį viena iš tų 
krašto lietuviai ir rado reikalą savo svainį Jurgį Ališauską, ku dovanų atiteks Oakvilles lie'.u- 
jkurt skyrių, kad reikalui esant ris yra atvykęs prieš dvideišims T A i -
galėtų pasisakyt. Šio sk. p-kas metų. Nors ir gerokas metą 
sykiu ir lietuvių bendruomenės skaičius ,bet pabuvus Jurgio 
apyl. v-bos p-kas Skrebutenas kompanijoj, pasijunti esąs ne 
yra pasakęs, kad jis laikąs lie- Kanadoj, bet mieloj Augštaiti- 
tuvių bendruomenę pirmoj ei- joj. Jame tebėra gyvos ir nau 
lėj, o VLS skyrius tik bendruo dojamos augštaitiškos patarles 
menės pagelbininku Vilniaus ir priežodžiai. Gyvi nuo pat kū laipsnį iš vokiečių kalbos ir ii tų užsibrėžtų tikslų ir būtų pa
reikalu. Rodos nieko blogo, o ta dikystės Lietuvos vaizdai. Sa- teratūros. To pasėkoj, kaip jai guoda kaip tėvams taip ir visie
čiau, St. Catharines partijokai vo maloniu būdu užkariauja pranešė Triniti College vadovy ms kitiems. T.
rado reikalinga šiuos žmones ap kiekvieną.
tauzyt; girdi, Vilniaus lenką. Varduvininkas Petras Pulgu n > A F_ x lAf’il* <
susiorganizavo... mas visą laiką sielojosi lietuvy I Oft ArthUf lt FOlt Will 1(1 III, 0llt«

MPes dvidešimt metu giedo- bes reikalais, gal del to ir jo var
uinės tuo dvelke. Mes, lyg Ku J- E- VYSK. V. BRIZGYS,
dirkos laikų žmones, daugiau jankė Fort William, Ont., lietu ]e davė mūsų žmonėm labai nuo 
diskutavom lietuvybės klausi- vius liepos 8 d. Jį lydėjo T. Kul širdžių ir svarbių pamokymų 
mais, negu rūpinomės stiklių- bįs jr t y Parulis. Atvykęs, bei patarimų įvairiais mūsų gy- 
kais. I. S. - — — - - - — -

Š. m. liepos mėn. 8 d. gau
tas laiškas iš Ambergo (Vokie
tija — US zona) apylinkės lie
tuvių Balfo Šalpos Komsiijos, 
kuri labai nuoširdžiai dėkoja vi 
siems londoniškiams, savo au
komis parėmusiems mūsų vargs 
tančius brolius Vokietijoje. Ma 
lonu pažymėti, kad visų londo- 
niškių daiktinės aukos pateko į 

Nežiūrint vis didėjančio ne- vieną vietą — Amberge gyve- sėjo mėn.
PETRINĖS.

kučiai nemokamai naudojosi 
erdvia klase Šv. Petį o parap. 
katalikų ni< ryklojc, pačiai,ic- 
miesto centre, prie patogaus su 
sisiel.imo.

Porą savaičių anksčiau moki
niai ir mažieji Lpndono letuvių 
skautai turėjo smagią iškylą j 
gamtą.

Naujuosius mokslo metus nu 
matoma pradėti rudeni — rug-

L. E-tas.

gai įteikiamos jas laimėjusiems mesi į pasižymėjusius studen- 
i Toronto universiteto tus *r iš kurių tarpo renkas, 

sau asistentus ir ateities moks 
lo darbininkus.

Abu likusieji Ancevičių vai
kai, jauniausioji duktė Saule n 
sūnus Jonelis taipogi neatsilie
ka nuo savo vyresniosios sesu
tės Ingos. Saulė šiemet baigė 
Oakvilles vidurinę mokyklą su 

metų Inga išlaikė su pirmoje pirmojo laipsnio pagyrimu. Lia 
laipsnio pagyrimu ir visame ketina, kad tie gabūs lietuvių 
universitete gavo augščiausią vaikai ir toliau sėkmingai sick-

vaitei Ingai Ancevičiūtei, To
ronto universiteto — Triniti 
College humanitarinių mokslų 
studentei. Egzaminus po antrų

PARDUODAMA MĖSOM 
ĮMONĖ

Rodney miestelyje.
Yra skerdykla ir parduotuvė. 
Miestelis turi apie 1.000 gyven 
tojų, randasi tabako augintojų 
rajone. Nemaža lietuvių kolo
nija. Dėl pirkimo sąlygų kieip Ville Lasalle. 
lis ar rašyti (galima ir lietuvis ms mokiniams, galėtų nuvykti 

kai) : Walls Meat Markei, į namus ir kitose miesto dalyse 
Rodney, Ont. Susitarti tel. HE 3119.

PRANCŪZŲ KALBOS 
PAMOKOS 

pas p. Bulotienę, 
Susitarus kelie-

B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE
870 COLLEGE ST. - Telef. OL 6381, OL 6382.

Šios savaitės namai skubiam pardavimui:
$17.500. Montrose, atsk., mūr., 8 kamb., 2 virt., 2 vonios, 

parketas, veranda. Vienas mortgidžius, įmokėti 
$ 6.000.

$15.000. High Park-Runnyniede. Atskiras, rugbrick, 7 di
deli kambariai per 2 augštus, 2 mod. virtuvės, 
vand.-alyva šildomas, garažas; įmokėti $5.000.

$16.900. Linolne A., atsk. g. mūro, 9 kmb., did. ir švies.;
2 virt., parketas; įmokėti $5.000.

HAMILTONO ŠALPOS FONDO VEIKLA.
Hamiltono apylinke., tono sk. 257.45; gauta iš KLB 

įvykusiame St. Catharine ap. v-bos —35.50. 
~ ■ ■ ■ ■ panaudoti se-

KLB 
valdyba pasėdyje, 
1953. H. 20, pavedė raidynus 
nariui J. Giedraičiui organizuo
ti KLB Hamiltono apylinkės 
šalpos Fondo Komitetą, šalnos 
Fondo tikslai: šelpti lietuvius, 
likusius Vokietijoje, veikian
čias pradžios mokyklas ir šelpti 
sunkioje būklėje atsidūrusius 
lietuvius Kanadoje. Įvertinant 
šitą didelę užduotį buvo imtasi 
skubaus darbo. Į Šalpos Fondo 
Komitetą buvo pakviesta K. 
Kvedaras, A. Kšivickienė, J. 
Kazlauskienė ir B. Grinius. 
Pirmame posėdyje pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: J. Gicd- 
raitis — pirm A. Ksivickienc H padėką visiems tiems> kune 

vicep., K. Kvedaras seki., tiesiogiai prisidėjo prie šaipos
B. Grimus — izd. ir J. Kazlaus darbo kaip aukų rinkejai aiba 
kienė pareng. vad. Jau pu- tajkįnįnkai Nuoširdžią padėką 

U4O4U- iname posėdyje buvo aplam pi išreį§kiarne Aušros Vartų para- 
Archi ni£° telkimo budai ir nuslaty.................... • — ■ —

tos ateities veikimo gairės.
Reikia priminti, kad šalpos 

reikalingumas Hamltone buvo 
jau suprastas prieš įsikuriant 
Šalpos Fondui ir ta linkme bu
vo išvarytas gražus baras. Tuo 
tikslu buvo sutelkta 323.20 iš 
kurių 320,00 buvo išleista ats
kirų asmenų šelpimui vietoje. 
Šelpimo reikalais rūpinosi b- 
nės valdyba.

Šalpos Fondas pradėjo savo 
darbą perimdamas iš bendruo
menės valdybos likutį 3,20. Per 
metus laiko buvo sutelkta 1407. 
71. Pajamos buvo gauta sekan 
čiai: 1. Saldo 1953. III. 1. — 
3.20; Loterijų pajamos — 206, 1954 m. J. Giedraitis jos buvo 
30; Rinkliavos — 755.26; Gau- prašytas ir toliau vadovauti ša, 
ta iš KLB Hamiltono ap. v-bos pos darbui. Posėdyje, įvyku- 
150.00; Gauta iš TFA Hamil- šiame 1954. V. 9. buvo pasi-

Gauti pinigai 
kančiai: Atskirų asmenų šelpi
mui — 370.00;
Šalpos Fondo C-ro K-tui — 
600.00; Išlaidos rengiant loteri 
jas — 31,86; Įvairios išlaidos 
— 19.31. 5. Persiųsti Centiui 
gauti pinigai iš St. Catharine— 
35.50. Kasoje liko 1954. III. 
31. 351.04.

Kaip matome, Hamiltono lie
tuviai labai jautriai atsiliepe 
šalpos reikalu, už ką jiems vi
siems reiškiama gili pagarba u 
nuoširdus dėkingumas už dos
numą. Taip pat išreiškiame gi-

Pasiuita KL1

pijos klebonui Kun. Dr. J. Ta- 
darauskui už pravestas dvi rink 
liavas bažnyčios šalpos reikala
ms, kurios davė226,01. Tenka 
pastebėti, kad kun. Dr. J. Ta- 
darauskas yra nuoširdus Šalpos 
Fondo rėmėjas. Gražų įnašą j 
Šalpos Fondą įnešė KLB Ha
miltono apylinkės v-ba, skirda
ma šalpos reikalams 150,00 u 
TFA Kanadoje Hamiltono sk., 
kuris vienintelis moka 10 poic. 
iš parengimų pelno šalpos reika 
lams, kaip buvo nutarta bend
rame organizacijų posėdyje. Jų 
įnašas 257,45. Nuoširdus ačiū.

Išrinkus naują Apyl. v-bą

venimo klausimais. Taip pat 
kalbėjo mūsų Tėvynę liečian
čiais klausimais.

Labai nuoširdžiai kalbėjo j 
lietuvius, 

kios religijos ar

vysk. V. Brizgys aplankė J. E. 
vietos vyskupą E. Q. Jennings. 
Po to dalyvavo lietuvių susi: i< 
kime Šv. Elzbietos bažnyčios 
salėj. Pranešta apie vietos lie- visus 
tuvių veikimą ir jų padėtį.

Excelencija savo ilgoje kaibe jie bebūtų. Kvietė visus buitis-

. . . . J. Giedraitis — pirm., J. Kaz-
-oi ganizuotis į pasaulio Liet. jauskienė — vicep., K. Kveda- 
Bendruomenę Liepos 9 d. ry- ras _ sekr . B Grinius _ lžd 
tą klaupė išpažinčių. J. E.^ Vys jr ą Kšivickienė—narys. Įtra 

............. . . . naujų pajėgų į š. Komit-ą 
nepavyko. Posėdyje buvo aptar 
tos tolimesnės veiklos gaires. 
Nutarta suruošti gegužinę lug- 
pjūoio mėn. 14 d. ir du šokių va 
karus. Pasisekimas priklausys 
nuo atsilankančiųjų į paruosi
mus dalyvių skaičiais. Tikime, 
kad mūsų tautiečiai skaitlingai 
dalyvaus. Visi atsilankiusieji 
maloniai praleis laiką ir tuo pa- 

Nukelta į 6-tą psl.

Greitas ir sąžiningas patarnavimas perkant bei parduodant 
namus įvairiose miesto dalyse,

2. Paskolos
Parūpinami pinigai įmokėjimui. Sukeliamos paskolos. 

Paskolos statybininkams ir NHA paskolos.

3. Insurance
Namų, baldų, mašinų draudimas. Įvairus draudimas: 

ligos, nelaimingų atsitikimų atvejais ir tt.

Taip pat duodamos informacijos nedarbo dienomis 
po pamaldų.

KREIPTIS OL 6381.

Jfii nhriie parduoti ar pirktiU NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi,
bandykite paskambinti mums.

štai tik keletas pavyzdžių:
$1.600 įmokėti, St. Clare-Dufferin, 4 k. mūr. namas, 

pilna kaina $10.000.
$4.000 įmokėti, Bloor-Dufferin, atskiras 8 k. per du atigš- 

tus mūr. n., tvarkin. užlaikytas, pilna k. $16.000.
$5.000 įmokėti, Queen-Dovercourt, 10 k. mūr. namas, 

įvažiavimas į kiemą, g. paj.; pilna kaina $15.500.
$5.500 įmokėti, H. Park, 9 k., gerų plytų namas, vand. 

šild., gerai užlaikytas; pilna kaina $15.500.
$6.000 įmokėti, Dundas-Dovercourt, 10 k. mūrinis namas 

su baldais, geros pajamos; pilna kaina $14.500.

MES SKOLINAME pinigus įmokėjimui padidinti 
vien ntik už Jūsų parašą. Galime paskolinti tiek, ki
ek Jūs turite savo pinigų įmokėjimui. Pvz. jei Jūs 
turite $2.000, galime paskolinti Jums kitus $2.000; 
Jei Jūs norite $3.000 galime paskolinti kitus $3.000.

Įstaigos tel.: OL. 7996 arba OL. 7997

kupas V. Brizgys ir Jo palydo
vai Tėvas Kulbis ir Tėvas Pa
rulis atlaikė šv. Mišias tikintie
siems. Mažosios lietuvių apy
linkės išblaškytos Kanados di
džiuliuose plotuose, toli nuo di 
džiujų centrų, niekeno nelan
komos (išskiriant Tėvą Kulbįj, 

nežiūrint ko- yra reikalingiausios dvasinės 
nusistatymo paramos.

J. E. vysk. V. Brizgys gerai 
suprato tą reikalą ir pasišven
tė tą padaryti. Už tai Excelen

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

cijai vietos lietuviai labai nuo
širdžiai dėkoja ir kviečia atvyl- 
ii pas mus ilgesniam laikui.

E. J.

t Tt sTTITTTTttttTrTIltTrTtZTlZTrXTZTTXTTTTZlliTttt

W. A. L E N C K I, 
B. A., L. L. B.

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 
201 Northern Ontario Bld.

303 Bay Street.
TORONTO 1, Ontario.

‘ l

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM. 6-4182 

Toronto

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

BALTAKYS PL1OPLYS
Namų telef. LL 3810. Namų telef. RO 3345.

POŠIUS MACIUNSKAS ZIGMANTAS
Namų telef. JU 7558.

ft Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision
$ Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. NEMOKAMAI.
C Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai. 
$ Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai. 
$ 561-567 KEELE ST. TEL. JUncVion 4773
X 154 Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444.

TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS.

į
$

c

CORDON’S BEAUTY SALON
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus. Kiekvienu metu (išskyrus sek

madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

8
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS £

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto
Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778 $
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. £ 
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2 4 v. ft

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1609 DUNDAS Str. W (kampas Dundas-Brock) Toronto

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS I
Įrengiami nauji visų rūsių namų apšildymai anglimis 
arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder- ■ 
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren- B 
giami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas krosnis, H 

ir taisomi seni apšildymai.
Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. H 

Kadangi prekės gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be 
jokių tarpininkų, todėl ĮRENGIMAI DAROMI ŽY

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užiakymaipriimsmi:

Hamiltone: 18 Spadina Ave. Tel. LI 9—2035 
Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951.

« VIENYBĖJE — GALYBĖ
TAUPYK ;

LIETUVIŠKAME KREDITO KOOPERATYVE 
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 

Toronto, Ont. KE 3027. t

? KE 1118 9
J. GREEN f

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 
933 Bloor St. W. Tornoto.

Pirkdami ar parduodami namus pasitarki! su 
mumis — mielai Jums patarnausimi 3

LA 7570 |
WILLIAM BENDENA |

S' REALESTATE I
A A

1555 Dundas St. W. (kampas Sheridan) Toronto.
Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis y>

— mielai Jums patarnausimi §

t
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MŪSŲ ^SPORTAS
IV-JŲ ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTINIŲ 

ŽAIDINIŲ

atsakomybės dėl sportinin
kams, žaidynių dalyviams, ę>m- 
sitaikiusių nelaimių.

15. Varžybų metu 
ninku informacinė būstinė: 
ronto Lietuvių Namai, 
Dundas St. W., telef. 

įvykstančiu š. m. rugsėjo men. jo(s) atstovaujamas sporto klu 3032, Toronto, Ontario.
1 } - - - — ----------------- u-.- „„i...i.,Organizacinis Komitetas.

VYTIEČIŲ FUTBOLAS.
Su liepos mėn. 9 d. rungty

nėmis prieš 7000 klubą, kuris 
tapo I-jo rato nugalėtoju, lie- 

4. Žaidynėms dalyvių regis- tuviai pradėjo antrąjį pirmeny- 
traciją atlieka sporto klubai nu bių ratą.
statyta tvarka. Paskiri sporti- Savo paskutinėse trijose I-jo 
ninkai, nepriklausą jokiam rato rungtynėse vytiečiai neuž- 

> klubui, registruojasi pelnytai atidavė taškus Scaiuu 
per sporto apygardas arba tie ro komandai 3:2(1:1) rezulta- 

50, siogiai FASK-te. tu, kada pačioje rungtynių pa-

spoiti-
l'o

1129
KE

bas nekultivuoja.
3. Paskirai 

sportininkų 
jokiam sporto klubui) laimėli 
taškai nepriskiriami nė vienam 
sporto klubui.

4—6 dd. Toronte, sportine pro 
grama:
A. Lengvoji atletika.

Vyrams: bėgimai—100, zOO, 
400, 1500, 3000, 4X100, 3X10 
00 mtr., ėjimas — 3000 m indi 
vidualinis ir 15.000 m koman
dinis 5 asm.
šuoliai — į tolį ir į augštį, šuo
lis su kart., trišuolis.
metimai — rutulys, diskas, jie- sporto 
tis.

Moterims: bėgimai _ _ .
100 ir 4X60 m. 5. Sportininkų apranga (spo baigoje leido įstumti lemiamą
šuoliai — j tolį ir į augštį, rtinė) turi pilnai atitikti spot- įvartį lietuvių naudai sušaudė 
metimai — rutulys, diskas ir to šakų rungtims. Sportininkai, Lawrence ir Lietuvninkas. Ki- 
jietis. neturtintieji tvarkingos uiulor ti du susitikimai buvo lengvai

Jauniams: bėgimai — 10U, mos, žaidynėse dalyvauti nega laimėti 
200, 1000 ir 4X100 m, 
šuoliai — į tolį ir } augštį, 
metimai — rutulys, diskas 
jietis.

Mergaitėms: bėgimai—60 
šuoliai — j tolį ir į augštį, 
metimai — rutulys ir diskas.
B. Futbolas — komandinis.
C. Krepšinis vyrams ir motei i- 

ms ir jauniams—komandinis.
D. Tinklinis vyrams, moterims

— komandinis.
E. Lauko tenisas — vyr. viene- ir skundus sprendžia komisija, dą, kurioms mūsiškiai gerai pa

tas, dvejetas. Moterų vieno- sudaryta iš paskirti šakų vyr. siruošė ir aikštėj pasirodė pil
tas ir dvejetas, mišrus dveje- teisėjų ir 
tas. *

F. Stalo tenisas — vyrų koman vadinsis „Vyr. skundų koimsi žią pergalę 2:0 (0:0).
dinis (3 žaid.). Moterų ko-ja“, kuriai pirmininkauja FAS-puslaikis praeina be didesnių 
mand. (2 žaid.). Vyrų vie- K-to atstovas. progų apylygiam žaidime, kur
netas, moterų vienetas, vyxų 9. Žaidynių dalyvis, įteikda abu gynimai tiksliai dengia. 32 
dvejetas, moterų dvejetas ir mas skundą, įmoka 3 dol., ku- minutėj Preikšaitis keldamas 
mišrus dvejetas. rie, skundą išsprendus neigia- sviedinį galva pro išbėgusį prie

G. Šachmatai—komandinės vai mai skundėjui, lieka varžybinio šininkų vartininką, nustumia jį
žybos ant 6 lentų. Nesusida- komiteto dispozicijoje. peraukštai.
rius bent 3 komandoms — 10. Atskirų varžybų piimų- Antrame kėlinyje į vidui}, vy
individualinės varžybos. jų vietų laimėtojai atžymimi tiečiams žaidžiant pasauliui,

H. Plaukimas — vyrams, mote dovanomis, antrųjų ir trečiųjų sviedinį perima dešinysis liowas 
rims ir jauniams (nuotoliai vietų — atitinkamais diplo- Žukas, kuris tiksliai perduoda 
paaiškės po registracijos 
vedimo).

Bendrieji nuostatai.
1. Varžybose turi teisę 

lyvauti visi lietuviai sportiniu lyvautų.
kai, registruoti FASK-te ir tu- 12. Galutinis registracijos 
rintieji nustatytos formos spor terminas 1954 m. rugpjūčio 25

dieną.
13. Sportininkų ir komandų 

registracija be numatyto mo
kesčio nepriimama.

14. FASK-tas ir žaidynėms 
rengti organizacinis bei varžy- 
binis komitetas nesiima jokios

dalyvaujančiu 
(nepriklausanč.ti

C

MAMERTAS MAČlVKASl 
i 

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ^į 
SIUVĖJAS. jj

AUGŠTOS KOKYBES RANKŲ DARBAS. £

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS. $ 

SKUBUS PATARNAVIMAS. k
S

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal. £ 
(blokas į rytus nuo De la Roche, užrašas: Rene Bourdages)£ 
Valandos: kasdien 9—6; penk tądien. 9-9 ir šeštadien. 9-6. C

įėjimas: 4504 Brebeuf St. Tel. FR 9141; Res.tel. RA 2-1726.

prieš Nationals 3.0 
les. (įvarčiai — Lietuvninkas, Kas

6. Už nedrausmingumą aikš peravičius I n Preikšaitis) ir 
ii tėję varžybų metu yra atšakiu- prieš Vikings 5:0 (Įvarčiai —

gas vieneto vadovas ar koman Vėlyvis II 2, Preikšaitis 1, Šim 
dos kapitonas, už aikštės ribų kus 1 ir Žukas 1). Atsiekdami 
sporto klubo atstovas. 4 pergales ir 3 pralaimėjimus,

7. Sportininkai, nesilaiką vytiečiai surinko 8 taškus a 
sportinės drausmės nuostatų ir įvarčių santykiu 16:10 užemč 
bendros elgsenos dėsnių, gali pirmosios divizijos tabelėje ket 
būti pašalinti iš paskiros rung- virtą vietą.
ties ar visų varžybų. Pirmosios II rato rungtynes

8. Drausmės nusižengimus prieš vadovą 7000 Club komai’

m,

’ • FASK-to atstovo, nos sudėties su A. Tėvelio iš 
Žaidynių metu šis kolektyvas Hamiltono talka, atnešė gra- 

Pinnas

tininko regisracijos kortelę.
2. Kiekvienas sportininkas 

gali atstovauti tik tą sporto 
Klubą, kuriame jis yia regis
truotas. Už kitą sporto klubą 
leidžiama dalyvauti tik tokiose 
sporto varžybose-šakose, kurių

S LIETUVIS LAIKRODININKAS

nusiunčia į tinklą. Beveik už 10 puolimu, kur geresnę dieną tu HAMILTONO ŠALPOS... 
minučių po prasiveržimo įėjo R. Preikšaitis, R. Šimkus 
Preikšaitis sučiumpa kamuolį ir Vėlyvis II.
prieš išbėgantį vartininką ir nu Tenka pasidžiaugti, kad To- 
kreipia jį į kampą. Nežiūrint .onto lietuvių komanda nesnau 
sustiprėjusio kanadiečių spau- džia: sąžiningai treniruodama- 
dimo rezultatas išlaikomas, ge- si įr pilnai susirinkdama rung- 
rai dengiant abiems gynėjams tynėms, siekia vis geresnių te 
Gudui ir Paukščiui ir vartuose zultatų. Šituo keliu einant ga- 
saugiai dirbančiam Kuliui.

Vytiečių komanda gausokai 01lJ pabaigos į play-off.
publikai patiekė gyvą žaidimą, I-sios divizijos stovis yra ši- 
kur visos pozicijos gerai dirbo: toks (skaičiai pagal eilę reiškia 
stipri havų linija Vėlyvis I, 
Žukas ir A. Tėvelis rišosi

puslapio.
šio kilnaus

Atkelta iš 5-to 
čju prisidės prie 
darbo tęsimo. 

Pranešama, kad 
kliava įvyks liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais. Aukų rinkėjai aplan
kys visus aukotojus namuose n 
tikime, kad aukotojai gausiai is 
ites savo dosnias rankas. Atiko 
tojai gaus antspauduotus kvi
tus, kurie tiks pre Income lax 
grąžinimo.

Rūbų rinkliava bus vedama 
spalių ir lapkričio mėnesiais. 
Būkite malonus tai įsidėmėti ir 
tinkamus naudojimui rūbus pa 
laikyti iki rinkliavos. Aukotojų 
patogumo dėliai bus įsteigti 
atskiruose rajonuose rūbų su
rinkimo punktai. Rūbai bus 
siunčiami į Vokietiją. Praėjusių 
metų rūbų rinkliava davė gra
žių vaisių. Ačiū visiems, kūne 

ant- jautriai atsiliepė tuo reikalu.
Paskutiniuoju metu kasa pa

sipildė sekančiomis įplaukomis: 
gauta Jš KLB Hamiltono Ap. 
Vald. Motinos Dienos įvyku
sios rinkliavos 36.85 ir loterija 
įvykusi 1954. V. 15. davė 58. 
44 pelno. KLB Šalpos Fondo 
Centro Komitetui buvo pasiųs
ta 400,00.

Mieli hamiltoniečiai, išties
kime vieni kitiems pagalbos ran 
ką. Savo aukomis įrodykime, 
kad neužmiršome savo tautie
čių likusių užjūryje. Bent dali
mi palengvinkim jų kasdieni- 

ir nnaie naują zveigzoę sveu, ™us ^pėsčius. Mokyklinio am 
Flisberg. švedas išeliminavo ir fiaus vaikams suteikime galimy 
veteraną stalo tenisininką aust į?, skintis lietuviškose pra- 
rą Richard Bergman, kuris da
bar žaidžia už Angliją.

Buvęs Miuncheno tremtinys ~ ¥. , , .-
Bernard Bukiet, kuris dabar Pa^u 
žaidžia JAV komandoje, paro- .
dė labai gerą formą ir užsitik- me,vieni kitų vargus, 
rino pasaulinėj stalo tenisimn- vmkime tiems, kurie patenka į 
kų hierarchijoj vietą, pasiekda
mas kvartfinalį, kur buvo pri
verstas nusileisti Ogimurai. ap.

— Maskva į Ameriką buvo vu.s ir niekuo neprisidėjus la- 
pasiuntusi savo agentą metro- ^a* nernalonu jos prašyti.
poiitą Germogeną, kuris bandė 
prikalbėti Amerikos stačiati
kius priklausyti Maskvos pat
riarchatui. Amerika ir kiti kraš 
tai atsisakė priklausyti tam pa
triarchatui, kuris neturi laisvės 
ir kuris yra aklas Maskvos ko- firmų laikrodžius, ypatingai ge- 
munistų klikos įrankis. rai ji3 taiso senus ir iš Europoj,

atsivežtus laikrodžius: šveica-
■ JAV yra miestelių, kur prieš riškus, vokiškus ir rusiškus (se 
karą, kaip rodo tų metų statisti 
ka, lietuviai ateiviai ir jų vai
kai sudarė apie pusę visų gy
ventojų: taip Spring Valey, III, 
lietuvių buvo 40 proc. Maha- 
noy City, Pa., 25 proc., Shenan 
doach, Mas., 25 proc., gi Chica- 
gos didmiestyje, kur lietuvių _
esą daugiau negu Kaune, jie pa rodžiais, ten ras tikrą ir teisin- 
skęsta toje daugmilionineje g4 patarnavimą. K. G.
žmonių jūroje ir sudaro tik 3,2 
proc. visų Chicagos gyventojų. Gyvas šūkis: Savi pas savus!

Įima tikėtis išlįsti po pirmeny-

J. — laimėta, lygiosiomis, pralai
dų mėta, įvarčių santykis, taškai) :

lietuviai gavo

7000 Club . ..... .6 0 2 17— 8 12
East York . . . . . .5 2 2 19—12 12
Vytis .............. . . .5 0 3 18—10 10
Scarboro ......... .. .4 1 3 16—13 9
Neerlandia . . . . . .4 0 4 14—16 8
Vikings ......... .. .1 3 3 10—16 5
Caledonians . . . . .2 0 4 10—13 4
Nationals . .. .1 2 7 6—25 4

lengvokąLiepos mėn. viduryje prasi- ir
deda Campbell taurės žaidimai, rąją: be jų dar žais Vikings, Na 
kuriuose dalyvauja visi 18 klu tionals ir Neerlandia. Grupių 
bų iš abiejų divizijų. Visos ko- nugalėtojai susitiks baigini- 
mandos suskirstytos į 4 grupes niuose žaidimuose. — alpuk —

IŠ PASAULINIO STALO TENISO.
Kada dar prieš dešimtmetį vienių komandos narių beveik 

pi amais. j dešinį kraštą, iš ten sviedinys stalo teniso varžybose ryškiai Šimtaprocentiniai laimėjimus at
11. Pradinis (starto) mokec geru tikslumu papasuojamas dominavo vengrai, šiuo pokau- 

tis 3 dol., komandoms ir po 50 per centrą į kairę pusę ir Lie- niu laiku panašią padėtį užima 
et. kiekvienam sportininkui, no tuvninko astrus smūgis patai- japonai. Jų valstybinė koman

da- rs ir keliose rungtynėse jis da- ko j virpstą. Atšokusį kamuo- da yra šių metų pasaulio nu
li savo vietoj esąs Vėlyvis II galėtoja. Šiose varžybose iš pa

vorituš: čeką Andreadį, buvusį 
Atstovavirnat įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- & pasaulio meisterį vengrą Sido 
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, X ‘r J*nale naują žveigždę švedr- 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai

Jonas Zmuidzinas |
Paryžiau* universiteto dipl. teisininkas: g

3420 Drummond, Montreal,?.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

siekė čekas Andreadis.

Tačiau vėliau sekusiam indi
vidualiniame turnyre į priekį 
prasimušė japonas Ogimuia, 
kuris pakeliui išdaužė šiuos fa

pinigine rin

t

džios mokyklose ir pradžiugin
kime juos mažomis dovanelė
mis didžiųjų švenčių progomis.

, kad 
mes esame solidarūs ir atjaučia 

Paieng-

i ŽUKAS ANTANAS
$ 359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4. , TR 4321
S Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal FItzroy 3292.

5 0

VICTORIA CLEANERS IL DYERS CO.
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINO’r REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UF

- AMD DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

I

BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George St.,TR 5151 Viile Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

sunkią būklę nedarbo, ligos ai 
nelaimės atveju čia Kanadoje.

Mes nežinome nei vienas, ka 
da ateis laikas mums patiems 
prašyti paramos, o nieko neda-

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždėdami jiems „Drex“, 
kad neperleistų vandens 

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir fo 
te liūs (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir sun
kius. Sutaisome rūbus 
(iširimus), įsiuvame sa
gas ir pan. Kiekvieną or 
derį paimame iš namų ir 

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose..
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

jv.Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti 
medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Viile Lasalle, Montreal, 
P. Q. Tel.: HU 8—0162.

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnaa,
A. Majauskas.

H Laidotuvių Direktorių
;Į C. Halpin Funeral Home Reg’d 
t i

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

^MONTREAL IS 2832 A 1 I ARD TR 1135
•i 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

KLB Hamiltono Apylinkės 
Šalpos Fondo Komitetas.

GERAS LAIKRODININKAS.
Latvis iš Rygos apsigyveno 

Hamiltone ir taiso įvairiausių

nūs) laikrodžius. Tai tikras sa
vo amato meisteris.

Jį galima dienos metu įasti 
juvelyrų krautuvėje „Atlantic 
Jewelry“, 170 James St. N., tol. 
J. A. 9-1487. Turintieji vargo 
su netvarkingai einančiais laik-

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 

Kalba lietuviškai
Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

P. SIDLAUSKAS
PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.

ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 
PASIRINKIMAS VIETOJE.

ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.
UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.

Kreiptis vakarais po 6 vai. Tel. HA 8022
1124 Chenneville St. Apt. 2 (kampas Bleury ir Dorchester)

MONTREAL
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Rugpjūčio 7 dieną, šeštadienį, visus maloniai kviečiame j

rutė, Rastenbergeris Vytautas, ne, pavadintas gražiuoju vardu 
X šopytė Vyta, Vaitonytė Danu- .Niagara“ (244 James St. N.) 
£ tė, Venckevičiūtė Jūratė, Zba- yra lietuvio savininko j. Gird- 
v* rauskaitė Irena, Zbarauskaitė vainio nuosavybė. Buvo ir dau

giau visokių resoranų ir krautu 
vių, kurie vėl perėjo svetimi? u 
čių rankosna. Bet p. J. Girdva: 
uis, kaip atkaklus žemaitis, sup 
riai laikosi!

Prie restorano yra laisvų

SENESNĖS KARTOS 
veikėjai iš Winnipego P. n V. 
Jauniškiai visą savaitę viešojo 
Hamiltone pas savo dukrą A. 
Paliliūnienę, aplankydami taip kambarių, kuriuos gali išsinuo- 
pat pažįstamus ir gražesnes Ha muoti pravižiuojantieji iš kitų 
miltono apylinkes.
Jauniškiai pasuko į New Yoiką, 
kur gyvena dar viena dukra. 

BUV. LIETUVOS IR KANA
DOS ŠACHMATŲ

meisteris, hamiltonietis P. Vai
tonis, su Kanados rinktine (dėl 
darbo) į pasaulio pirmenybes 
greičiausiai negalės vykti. At
rodo, kad ir pačios pirmenybei 

KLB KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI, Dės pastangas, kad šiemet, nau mūsų mieste atsistojo labai «p- iš Argentinos bus perkeltos į
. . iii -i j°s Krašto Tarybos numato-verktinoje padėtyje. Internatic Olandiją. Kanados rinktinė

Krašto Valdybos mitai imu, jvy -ties tuos kandidatus pasiuku- ,nas ru(jenf suvažiavimas įvyk- .ial Harvester numato atleist; plauks laivu, kas su pačiom pir 
KSta 1954 m. spalių mėn. 10 d. siu pilnateisių lietuvių sąrasas, .......
Ryšium su tuo skelbiame sc-kuriame pažymima: a) eilės 
kantį: Nr., b) siūlytojo pavardė, c)

1. KLB Hamiltono Apylm- vardas, d) gimimo data, e) ad-
kės Valdyba, Rinkimines Ko- resas ir f) siūlytojo savarankis 
misijos Pirmininku paskyrė kas parašas. Drauge su kandi- 
Edv. Sudiką, gyv. 14 Canada datų sąrašu įteikiami raštinai 
St., Hamilton, Ont. Telefonas sutikimai būti renkamais Tary 
JA 7-6045. bos nariais.

2. Iki š. m. rugpjūčio men. 5. Kandidatu į Tarybą gali pradėjo piniginę rinkliavą į var
29 d. 24 vai. KLB Krašto Ta- būti kiekvienas pilnateisis lietu gą patekusiems mūsų tautie- 
rybos kandidatų sąrašai prista-vis 21 m. amžiaus ir siūlytojas čiams. Kiekvieno Hamiltono 
tomi Hamiltono Apylinkės Rm 18 m. amžiaus, neprieštaraują lietuvio pareiga yra prisidėti įvyko Hamiltono 
kiminės Komisijos 1 _
kui. bos rinkimų taisyklėse.

3. KLB Krašto Tarybos kan 6. Kandidatai ir siūlytojai 
didatų sąrašą negali sudaryti turi būti sumokėję solidarume 
daugiau kaip 30 asmenų, po ku mokestį, 
liuo pasirašo nemažiau kaip 30 
siūlytojų. Siūlytojai gali pasi
rašyti tik viename kandidatų 
sąraše.

4. Krašto Tarybon siūlomų 
kandidatų sąrašai sudaromi šia 
tvarka: a) eilės Nr. b) kandida 
to pavardė, c) vardas, b) kan
didato gimimo data, e) profesi
ja, f) adresas. Toliau seka

kuri įvyks HAMILTONE, „LADY HAMILTON“ laive.

Iš uosto, esančio James St. Noith papėdėje, laivas išplaukia 8 vai. 15 min. punktualiai.

Gros puikus BENN1-FERR1 orkestras. Veiks įvairių gėrimų bufetas!
Pasinaudokime vienintele šia vasarą proga paplaukyti keletą valandų Ontario ežero tamioje tyloje ir nuotaikingai 
praleisti šeštadienio vakaią! Piadžia 8 vai. 15 min. vakaiu TFA Kanadoje Hamiltono sk

p. ir pabaiga 12 vai. naktį. Po vimo sukakties minėjimui, šis, 
f A A A T T k"| k T .Igesnės pertraukos, išgirsime didelis Amerikos lietuvių velke

I----1 /\ /\ /\ I I | ' ( J |\ Į griežiant Hamiltono LO „Ai- jas, yra kviečiamas laikyti šia
i 1 Z X 1 \J \ I I -/ I 1 v das“. me minėjime paskaitą.

SHEW HAMILTONO L.B-nės V-BA DARBO REIKALAI
dės pastangas, kad šiemet, nau mūsų mieste atsistojo labai 
jos Krašto

Iš čia pp. Kanados vietų ir Amerikos. Čia 
daug pigiau atsieina, negu sam 
dyti kambarius viešbuty. Ręsto 
rane daug ir įvairių valgių, u 
taip gi puiki muzika. Lietuvis 
ms patartina Niagaron užsuati.

Kl. G-nis.
GEGUŽINĖ, 
rugpjūčio 7 a. 
sk., įvyks „La

tų Hamiltone. Kadangi KT su- ilgesnių „atostogų“ apie 1500 menybėms (ir grįžimu atgal) 
važiavimas greičiausiai įvyks žmonių, National Steel Cor — užims visą mėnesį laiko. P. Vai 
spalio mėn. 9—10 d. d., hainil apie 1000, Studebekcr apie aOO tonio įmonė nesutinka taip il- 
toniečiai turi pasamdę salę di- ir t. t. gam laikotarpiui jo išleisti. Jei

Patartina iš kitur lietuviams gu Kanados Šachmatų S-ga 
kol kas į Hamiltoną nevykti, kaip nors mūsų meisteriui it- 
kadangi Darbo Biržoje užregis 
truotas yra rekordinis bedarbių 
skaičius. Kur.

DIDELĖS IŠKILMĖS 
SEKMADIENĮ 

> VA lietuvių 
Pirminin- 4__5 paragrafus Krašto Tary- prie šio kilnaus darbo, paauko- parapijos bažnyčioje, kada lo

džiaugiame Hamiltono viešbu
tyje Royal Connaught.

HAMILTONO ŠALPOS 
FONDAS

jant atvykusiam rinkėjui noro vietos ir apylinkės lietuvių ka- 
mažą piniginę auką. Prisiminki talikų vaikučių priėjo prie pn- 
me „kad geriau duoti, negu pra mos Komunijos.
syti“. Po pamaldų, parapijos saloje

Rūbų rinkliava yra numato- buvo surengtos mažiesiems vai- 
ma pravesti spalio men.

VASAROS ATOSTOGŲ
RROGA

KLB Hamiltono Apyl. V-ba.
PIRMOJI HAMILTONO 

BALTŲ
Federacijos gegužinė yra ren- 
giama šį šeštadienį, liepos mn. Hamiltone lankosi daug pazts- 
31 d. p. Narušio ū‘ _ j 
ke Medad. Joje galima bus pra 
leisti smagiai laikas prie pabal-

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont.
Tel. LI 4-6405

ūkyje prie La tarnk> >r giminių iš USA pas Viv 
tos lietuvius. Hamiltoniecjai 
„atsirevanšuodami“ išvyksta 

tietiŠKes šokiu muzikos, atsigai atostogų taip pat j Dėdės Sa- 
vinti minkštais ir stipresniais 
gėrimais, susitikti daugelį pa
žįstamų latvių ir estų iš Vokie
tijos stovyklų laikų, nes šis pa
silinksminimas gryname lau«te, 
sukėlė didelio susidomėjimo 
mūsų kaimynų tarpe, kūne iš 
Hamiltono apylinkių organi
zuoja net ekskursijas.

Gegužinės pradžia 4 vai. p.

$ NAUJAI ATIDARYTA

$ Lietuviška Kirpykla
$ Darau pusmetinius, dažymus, šaltus šukavimus
'J* visokeriopus odos masažus.
& Kreiptis tel. OR 1-9816.
$ Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ.

bei

A. J. Norkeliunas
(COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT)

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

PATVIRTINTI VERRT1MAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

| MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
| Tel. RA 7-3120
£ 5637 JEANNE D'ARC AVE., MONTREAL 36

I
Visais nekilnojamo turto pirkimo 
bei pardavimo reikalais kr ipkitės 

j didžiausios Kanadoje

REAL ESTATE 
įstaigos atstovą Hamiltone

:į
f •XX s

REAL ESTATE LIMITED

SKYRIAI: Toronto, Ham Iton, London, Samia, 
Kitchener, Peterborgh, Ri rhmond Hill.

ORIGINALI 
kurią rengia 
TF Hamiltono 
dy Hamilton“ laive.

Laivas išplaukia 8 vai. 15 
min. punktualiai iš uosto Ja
mes St. N. papėdėje.

Ši gegužinė yra vienintelė 
TF šią vasarą, tad visus malo
niai prašome kuo skaitlingiau
siai ją savo dalyvavimu f i- 
remti.

Tautos Fondo tikslas yra ai 
timas kiekvieno Jietuvio Sli
džiai, tad rengėjai tikisi, kad 
jų pastangos, rengiant vienin
telę šio sezono originalią ge
gužinę, mūsų tautiečių bus pa 
lankiai įvertintos rekordiniu 

Sk. St.

rūpins lėktuvo kelionę — jo da 
lyvavimas būtų užtikrintas ir 
tuo pačiu lietuvių vardas išgar 
sintas. Kbc.
NIAGAROS RESTORANAS.

Jau 3 metai suėjo, kai vienas lankiai įvertintos 
geriausių restoranų Hamiito skaičiumi svečių!1S

LONDON, Ont.
SUNKOKA SU PASILINKSMINIMAS.

DARBAIS. T. , ......Liepos 31 d. — šeštadieni, 
Londone, kaip niekad, šią va Londono Lietuvių B-nės Apy-šės, kur juos dar kartą pasvei- Londone, kaip niekad, šią va Londono Lietuvių B-nės Apy- 

kino klebonas kun. Dr. J. 1 a-sąrą labai daug kas neturi dar linkės Valdyba Dorchesteiyje 
darauskas, palinkėdamas būti bo. šaldytuvų fabrikas, kaip ir „Dreamland‘e“ rengia smagią 
gerais katalikais, KLB pirm, neveikęs kelius mėnesius, susi- gegužinę — pikniką.
K. Baronas, palinkėdamas už- laukė visuotinio darbininKų Gros gera kapela, veiks bu- 
augti lietuviais — patriotais ir streiko. General Motor net pu- tetas, bus įdomi loterija. Pia- 
mokyklos vedėjas J. Minkšys—sę metų laukus, pradėjo paga- džia 5 vai. vak.
lankyti šeštadieninę mokyklą, liau šaukti darbininkus. Be londoniškių, laukiama
Už visus sveikinimus tėvų var- Daug kas tikisi atsigriebti, gaus svečių atsilankymo ir iš 
du padėkojo P. Vaitonis. kai prasidės tabako nuėmimas, artimesnių apylinkių. L. E-tas.

Šioje didelėje šventėje daly
vavo šie vaikučiai: Bugailiškių 
Eigidijus, Bartkus Jurgis, Chro 

pasiuntė kvietimą ALT sekre- lavičius Juozas, Erštikaitė Mo- 
toriui ir „Naujienų“ redaktonui rija, Frončąk Amalija, Gnga,- 
Dr. P. Grigaičiui atvykti į Ha- tis Jonas, Jankus Vytautas, 
miltoną rugsėjo mėn. 12 d. nu- Meškauskas Leonas, Palčiaus- 
matomam 50 m. spaudos atga- kas Alfonsas, Palčiauskaitė Bi-

mo žemę, daugiausiai Bosto
ną, Čikagą ir New Yorką.

KL B-NĖS HAMILTONO 
VALDYBA

DISTRICT ESTATE BROKERS

WINNIPEG
— Longlac Pulp, and Papei 

Co. 499 Thomson Block, Main 
Str., iškabino skelbimą, kur pa
geidauja darbininkų į miškus, 
bei į patį fabriką. Rašyti: Mill- 
at Terrace Bay, Ont._________
A. GIEDRAIČIO VASARIO 
16 GIMNAZIJOJ NEBĖRA.

— Dalis darbininkų iš Win- 
nipego išvyko j Dryden, Ont. 
miškų darbams. Deja, bet ten 
tik priima seniau dirbusius, to
je kompanijoje, darbininkus.

K Namai pardavimui:
$ Rosemounte:
8 Trijų šeimų. 1—6 kmb. ir
v 2—po 3 kmb. Visai atsk., c.
5 šild., naujas. Įm. $12.000.
8 St. Michel:
K Dviejų šeimų po 5 kmb. 

j* j* Naujas. Kaina $15.000.
£ > N. D. G.
| £ Dviejų šeimų po 4% kmb. 
g $ Naujas, su centr. šild. Ga 
s X ražas. Kaina $19.500.
7 Vv Miesto centre:
[ Henri Jullien St. Trijų š.
■ & po 5 ir 6 kmb. Namas gera- 
; 8 me stovy. Kaina $11.500.
' v? Verdune: 
r V) Dviejų š. po 4% ir 5 kmb.
Į & pusiau atsk., naujas. Kaina 
\ 3 $16.500.

NORĖDAMI PARDUOTI
J PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA

TE ĮSTAIGĄ.
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!

NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.
AGENTAI:

A. Gražys, RA 1-3148. A. Markevičius, OR 1-9816. 
n; X ĮSTAIGA: 177 Sherbrooke Sl.W. kamb. 5, Montreal, Que. 
| | Telef.: PL 8501
£ $ Res.:
£ P. ADAMON1S PO 6-6495. A. BUDRIŪNAS RA 7-2690.

šeimų po 5 kmb.

G.

O

PAJIEŠKOJIMAI.
— Jieškau Vitą Bargailą, 

Liepos 3 d. gimnazija suruo- gyvenusį Vokietijos Anglų zo- 
še išeinančiam iš gimnazijos di noje, Flensburge. Žinantieji jo 
rektoriaus pareigų A. Giedrai- adresą arba pats asmuo praso- 
čiui išleistuves, kuriose daiyva m* atsiliepti šiuo adresu: Juo

zas Straupys, Abitibi P. P. Co.

Žemė pardavimui: 
Rosemounte:

36 Ave.75X90.Kaina $4.400 vo Krašto Valdybos pirminin-
J.ean Mance St. 25X83. Kai i kas- P- Pr- Zunde, ir iždininkas, Ltd. Camp. Rain Lake, Re- 
J A ~ t cran Ont ( anarla
na $900.

Ville Emard: 
50X90. Kaina 
Eagan St.

Vasarvietės: 
Square Lake. 
60 mylių nuo 
2 pastatai, nauji po 4 kmb. 
su visais baldais ir dideliu 
žemės sklypu. Prie pat eže
ro. Kaina $4.500.

Paskolos namams:
iš 5%% netoli užbaigimo ir 
iš 6% statybos eigoje. 50% 
namo vertės. Taip pat 2-ji 
„mortage“. X

AR PIRKTI KREIPKITĖS $

$ 2.000 ant

Laurentians.
Montrealio.

gan, Ont., Canada.
— Adolfas Janukavičius, ki

lęs iš Miežionių kaimo, Šven
< ---- • čjoniu aps., išvykęs 1951 mė

tos pirm. Pr. Zunde, einąs dh. tais į§ Belgijos Kanadon. Pajics 
pareigas vyr. mok. S. Antanai- ko Liet. Generalinis Konsula- 
tis ir mokinių vardu A. Bi m-tas Toronte (11 Grenadier Hei 
kis, 8 kl. mokinys. ghte).

£ p. J. Glemža.

S A. Giedraičiui padėkos ir a'.
8 sisveikinimo žodį tarė Kr. V-

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI.
Dabar geras laikas išsirinkt ūkį, matant žemę ir derlius 
laukuose.
Turiu sąraše įvairaus dydžio ir kainų su tabako derlium 
abra vien tik ūkių su įmokejimu, pradedant nuo $ 5.000 
Kreipiantis prašau pažymėti, kiek galit įnešti.

CHARLES POCIUS----------- REAL ESTATE
Tel. 829 J. Tillsonburg, Ont.

į

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

DE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACHINE NE. 5-0303 

Sav.: P. RUTKAUSKAS.
PRANCKEVIČIŲ.

Visokeriopas informacijas uteiks ir namų problemo
se jums patars.

Skambinkite ar užeikite į staigą

913 Main St. E. Hamilton tel. LI 9-4121.
IlOlllBIM. 
PEKSOĮIAL 
SEIWICt

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

iš namų ir prista-Paimame 
tome į namus visame Mont 
realyje ir priemiesčiuose. 
Darba atliekame sąžiningai.

NE. 5-0303

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR SVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE, E. 
RAymond 1—6005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visą dieną.
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MOW1REAL
DĖL KLB KRAŠTO 

TARYBOS RINKIMŲ.
KLB Kr. Tarybos rinkimai 

paskirti spalio 10 d. Kandidatų tyti namus p. Dikaitis, J. Astia 
sąrašai įteikiami Montrealio vas, pardavęs vienus, statosi 
Apylinkės Rinkimų Komisijai kitus, bet jau žymiai didesnius 
iki rugpjūčio 29 d. 24 vai. Są ii gražesnius. Jo namai viršija 
rašė gali būti ne daugiau 30 visų namus apylinkėje. Kai- 
kand. ir ne mažiau 30 parašų mynystėje nusipirko namams 
j} tiekiančiųjų. vietą M. Šulmistras. Jis apskai-

Rinkimams vykdyti KLB čiavo, kad jam geriau išsimoka 
Montrealio ap. v-ba liepos 25 d. pačiam namus statytis, negu 
buvo sušaukusi organizacijų dirbti fabrike, todėl pasiryžęs 
atstovų susirinkimą, kuris iš- per likutį vasaros ir rudenį pa 
rinko 5 asmenų rinkiminę komi sistatyti antrus namus. Jau . 
siją. Iš dalyvavusiųjų išrinkti: naujus namus persikėlė pp. Juo 
J. Puniška (288—6 Avė, Vilie dkojų šeima. Pp. Leknickai bai 
Lasalle) — pirmininku, p. lia- gia „finišavimo“ darbus savo 
sikas — sekretorium ir nariais naujų gražių namų, kurie tui. 
— p. Adomaitis, p. Navikėnas ir gražią rūšinę salę, talpinan- 
ir p. Blažys. Kandidatais liko čia apie 200 asmenų. Yra n 
p. Šegamogienė ir p. Šimkus, daugiau statybų, tiktai visas 
Organizacijų atstovai nutarė sunku sužinoti, 
sudaryti vieną bendrą sątašą, 
kiekvienai organizacijai patie 
kus po vieną kandidatą. L — 
nutarimas, žinoma, i------------
kelio visiems, kas nori, patiekti 
savo sąrašus.

V. KRĖVĖS PAMINĖJIMAS 
numatomas suruošti rugpjūčio 
22 d. Daugiau žinių apie tai bus 
duota vėliau.

DAUGELIS LIETUVIŲ 
STATOSI NAMUS.

Ville Lasalle visai baigia sta

HAMILTONO BALTŲ FEDERACIJA,

eštadienĮ, liepos mėn. 31 d.

p. V. Narušio ūkyje (Lake Medad)

rengia pirmą, bendią lietuvių, latvių ir estų

gegužinę
Minkšti ir kieti gėrimai! Loterija ir kitos staigmenos!

POLICIJOS ŠVENTĖ— 
TAUTŲ FESTIVALIS.

Liepos 17 d. Parodos aikštėj

NAUJOS BAŽNYČIOS 
STATYBA.

St. Kudokas, atvažiavęs patie 
kė, naujos bažnyčios pradinės įvyko Toronto policijos švente, 
statybos architektūrinius ir kur protarpiais tarp įvairių 
konstruktyvinius planus. Ha- sporto rungtynių, policijos da
nai paduoti miesto savivaldy- linių parado ir „Miss Toronto“ 
bei ir įteikti keletai statybos rinkimų vyko taip vad. Tautų 
bendrovių, tikslu nustatyti sta festivalis, .,'c. y. pasirodymas 
tybos sąmatą. Kudokas apsi- įvairių tautybių su savo meni- 
gyveno Toronte ir ruošia baž- nėmis pajėgomis, 
nyčios statybą.

Kartu su par. biuleetniu Vii. 
25 d. išdalinti dvigubi vokeliai. 
vienoje pusėje sekmadienio au
ka parapijai išlaikyti, kitoje pu 
sėje auka bažnyčiai statyti. „Pa 
rapijiečiai prašomi atkreipti į 
tai dėmesį, kad parapija, kaip 
organizacija, negali išsilaikyti 
iš aukų. Nenorėdami, kaip ang
lų bažnyčioje, kiekvienam jei- 
nanqiam bažnyčion nustatyti 
mokesčio, kviečiame kiekvieną 
asmeniškai ir pastoviai nusista- 
tyti galimą sekmadieninę auką 
ir ją įteikti vokelyje. Jau visai 
arti parapijos statyba, dėl to ne 
tenka aiškinti, kokia baisi naš
ta krenta ant jai vadovaujančių 
pečių“, — rašoma „Prisik. I a- 
rapijos Žiniose“ nr. 23.
MALDININKŲ KELIONĖ

Pirmieji pasirodė lietuviai su 
muz. St. Gailevičiaus diriguo
jamu „Varpo“ choru.

Prieš didžiąją tribūną kuiioj 
buvo susirinkusi dešimt tūks
tantinė žiūrovų jūra, liet, cho
ras spikerio pristatytas publi
kai kaip didžiausias naujakana- 
diečių meninis vienetas. Choio 
sudainuotų lietuviškų dainų 
skambesys buvo stipriai girdi
mas tribūnoj ir publikos reaga 
vimas buvo entuziastiškas.

Po lietuvių pasirodė lenkai 
su savo tautiniais šokiais — mo 
zūru ir krakoviaku. Raudono, 
balto ir mėlyno šilko kombina
cija šokėjų rūbuose su šokio ju
desių įvairumu sudarė lyg spal
vų kalaidoskopą, kurį publika 
stebėjo su įdomumu.

Toliau išėjo ukrainiečiai su 
mišriais ir vien moterų šokiais, 

į Fort Ste Marie, Midland, Jie buvo perstatyti publikai, 
Ont., įvyks rugpjūčio 8 d. No- kaip geriausi šokėjai. Ukraime- 
rintieji važiuoti autobusais tu- čių šokiai, ypač moterų, dau- 
ri užsiregistruoti klebonijoje.

LANKĖSI iš Amerikos pas pp.
■ p. Kubilius ir St. Mci 

h nu, o p-lės Grigaitytė ir Matu- lūs su šeimom ir B. Skucaitė-
p. Dumšą. lionytė padeklamavo iš velto- -Rimgailienė.

VEDASI VI. Šlenys ir Teiesė

Šokiams griežia Hamiltono L. O. AIDAS.

Pradžia 4 vai. p. p. Pabaiga 12 vai. naktį.

HAMILTONO BALTŲ FEDERACIJA.

MONTREALIEČIŲ 
IŠVYKOS.

AV klebono kun. dr. J. Kubi 
liaus mašina, klebonui vairuo
jant, į Čikagą buvo išvykę pp. 
Kęsgailos. Visą savaitę jie visi 
važinėjosi po JAV ir aplankė 
Clevelandą, Rocesterį, Buffalo 
ir kt. Dabar į Bostoną atostogų 
išvyko St. Baltauskas, O. ir T. 
Stankūnaitės. St. Baltauskas, 
užsakęs savo tetoms, Mrs. Net- garbės ir pasiliko ištikimas sa-

TORONTO
V. KRĖVĖS-MICKEVI

ČIAUS MIRTIES 
MINĖJIMAS

įvyko liepos 16 d. Lietuvių Na
muose. P. Rinkūnas trumpai su 
pažindino su velionies kūiyba, 
kuri poaušriniu laikotarpiu už
ėmė lietuvių literatūroj pirmą 
vietą.

Jis buvo kuklus, netroško

MLKM DRAUGIJA
Tas rugpjūčio 8 d., sekmadienį, 

neužkerta šia gegužinę pp. Staniuiių 
sarvietėje, Laurentian, pusant
ros mylios už Shawbridge, 43 
mylios nuo Montrealio. Važiu- 
ti 11 keliu. Autobusas bus prie______ ______ ______ ,
Aušros Vartų bažnyčios 8 vai. te Ruops, pas kurias išvyko, N. vo tautai. Velionis labai nemė

go titulų, nors jis buvo prof, ir 
turėjo daktaro laipsnį, bet nie
kuomet prie savo pavardės ne
dėjo jokio titulo. Jis buvo tik

ruo
va-

PARDUODU MAŠINĄ 
„Nash“ 1951 metų labai geram 
stovyje. Tel. PO 6-5407.

DARBAS MOTERIMS.
Nebrangių suknelių siuvyklų pasišokti, 

je reikalingos prityrusios siu- 
vėjos-operatorės. 423 Mayoi, 
kambarys 603.

REIKALINGAS VYRAS
tabako ūkyje. Darbas nuolati- su lietuvaite, 

nis. Teirautis „N. L.“.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
3523 St. Urbain St. 

Tel. HE 0106.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
Rosemounte. Teirautis tel.: 
RA 2-7248 po 6 vai. vakaro.

IŠNUOMOJAMAS šviesus, 
erdvus, gerai aprūpintas u ap

šildomas 3 kambarių butas. 
Keltis į butą galima nuo šios Abromoniui sudarė nemalonu- 
savaitės. Teirautis: 5955 — 2^ 
— Ave., Apt. 1, Rosemount. —

45 min. ryto.
Norintieji pasinaudoti auto

busu, prašomi registruotis AV 
bažnyčios spaudos kioske ir pas 
p. Piešinienę, tel.: HE 5700 ir 
pas p. Šegamogienę tel. PO 6- 
9964. Vasarvietėje yra puiki šo 
kių salė ir jaunimas gales gerai 

Valdyba.
KLAIDŲ PATAISYMAS
Per neapsižiūrėjimą, į pra- stambų biznierius p._____ _

ėjusį NL, n-rį įsibrovė klaidų: Niagaroje aplankė pp. Mačikū-n*es kūrybos. L. 
Mikas Taparauskas susituokė nūs. Visur tautiečiai svečius 

' , ne svetimtaute, maloniai priėmė ir nuoširdžiai 
Genovaite Juodelyte, gimusia vaišino. Už ką keliautojai yra 
JAV, augusią Lietuvoje ir su- labai dėkingi ir labai patenkinti 
brendusia Montrealy žinomoje savo kelione, 
pp. Juodelių šeimoje.

Pas pp. Grybaičius viešėjo 
ne p. Vaitkuvienė, bet p. Vit
kuvienė, pastovi NL pienume- Rūta Kilimonytė, rugp. 7 d. at 
ratorė, iš Hartfordo, Conn., j. skrenda lėktuvu iš New Yorko 

ir tos dienos vakarą Šv. Kazi
miero bažnyčios saleje 
pagerbti vakarienė.
SERGA p. Burbienė, 
ruota dr. Segamogos ir 
kios ir komplikuotos operaci
jos, kuri labai gražiai pasise- Tarybos planai galės būti įvyk- 
kė, jau grįžta į namus pasveiko dyti, tai didžiausias senelių 
si. Ligoninę turėjo aplankyti p. prieglaudos pastatas Šiaurinėje 

Lingaitienė, p. Amerikoje bus pastatytas Nc- 
market'e, netoli Toronto. Fla- 
nai yra paruošti 2.500.000 dol.

KAS NORI ŽINOTI TIKR/.. pastatui, kuriame galės gyven- 
LAIKĄ, 5i5 senesnio amžiaus Toion-

patartina kreiptis į savo laik- to ir jo 12 priemiesčių, kurie su 
rodininką A. Žuką (žiūr. jo daro naują Metropolitano kot- 
skelbimą šiame laikrašty), ku- poraciją, gyventojų. (CS).
ris ne tiktai laikrodžius patai- — VLIKo Leituvybės išlai- 
so, bet ir parūpina naujus ir kymo Tarnybos Švietimo Ko- 
dar su 20 proc. nuolaidos. Ga- misija, norėdama surinkti ši
lima per jį gauti įvairiausių rū- nias apie išleistus, leidžiamus 
šių, markių ir brangumo laik- ir dar ruošiamus lietuvių mo- 
rodžių. Viskas augštai garan- kykloms vadovėlius, prašo lei 
tuojama.

NL REDAKCIJOJE

L-vą. New Yorke lankėsi M.
Aukštaitė su sūnum Antanu, o 
Bostone — vilasaliečių pp. Kup 
rių šeima.

F. Jurgutavičius, V. Kacei- Vincas Krėvė, 
gis, L. Černišovas ir P. Alekna, 1 - >----- ;----- - - . . »
atostogų proga aplankė Tūks- meninė dalis, kurioje p-lė šče- 
tantį Salų, Torontą, Londoną pavičiūtė (šiemet baigusi kon----------
ir tabako farmerius pp. Bai- servatoriją^paskambino piani- Meilus — 
nius, Mikelėnus, Šurnus i. . _

Po paskaitos buvo trumpa

M-G-M FILMŲ NAUJA 
ŽVAIGŽDĖ

A. V.
Nepasisekė ir su Dariaus-Gi

rėno pašto ženklų kliše, kuri iš
ėjo atvirkščia, kas autoriui p.

bus jai

giausia paremti kojų išmiklini
mu. Jie pašoko bent penkis įvai 
rius šokius ir buvo 2 syk publi
kos pertraukiami plojimais.

Austrai šokėjai su odinėmis 
kelnaitėmis, o šokėjos su pla
čiais sijonais parodė 2 savo tau 

Borkertaitė, Tamošauskas Oto- tinius šokius, kurių veinas Fig 
nas-Pranciškus ir Aldona Žily- hting dance smarkiai prajuoki- 
tė, Algimantas Miniota ir Liud no publiką, nes jame vyrų lai- 
mila Sodaitytė, Jonas-Juozūs tymasis, spardymasis ir anlau- 
Jurenąs ir Elma Kinčiutė, Jo- siu apsiskaldymas sudarė ko- 
nas Kulikauskas ir Janina Sa- mišką vaizdą. L.
dauskaitė, Kostas Valančius i ~AIICi.IA , IC-ri ivičk-nc Birutė Paškutė, Albinas Gru- GAUSĖJA LIETUVIŠKOS 
bavičius ir Aldona Rutkauskai- ŠEIMOS.
te, Juozas Bakša ir Eugenija Poros paskutinių savaičių bė 
Skibaitė. A. Miniotai liepos 16 gy Rapolas ir Elizabeth Kulvie

mą. Visi maloniai atsiprašomi,

LANKĖSI MONTREALY.
Pravažiuodamas pas seserį 

ir švogerį pp. Kairius j Toi on
to iš St. John, N. B., porą die- Kukėnienė, p. 
nų Montrealy viešėjo St. Jolino Gurklys, 
vyskupinės katedros vargoni
ninkas ir muzikinis direktorius 
p. Vaičiulėnas su vaikais. Iš Gi 
kagos viešėjo dr. Gudauskas su 
žmona kompozitore, aplankiu
sieji čia gausius savo pažįsta
mus ir bičiulius. Taipgi iš Či
kagos lankėsi p. Vaičekauskas, 
o iš New Yorko Kęstutis Mik- 
las, užsisakęs NL (bendrai, dau 
gumas besilankančių arba užsi 
sakė, arba atnaujino prenume
ratas). Iš Winnipego lankėsi p. 
Nastojus. Iš Londono, Ont. lar» 
kėši p. Daniliūnas.

NL PIKNIKAS-GEGUŽINĖ 
numatoma suruošti rugpjūčio 
15 dieną, bet plačiau apie ją 
bus paskelbta vėliau.
PAKRIKŠTYTI: Ričardas - 
Juozas Petronis, Rūta - Irena 
- Liucija Juodikytė, Renta-Ma- 
rija Slapšytė.

Š VERDUN. Tel.PO 6-9964 |

f—'""H

SULLIVAN REALTIES Co. 
6351 

neju- 
mūsų

1410 Guy St., tel. FI

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ

Skambinti mūsų įstaigos ar 
namų telefonu HE 7877.

* * * 
Pasirinkimas namų, ūkių ir va 

sarnamių įvairiose vietose.
' , „ Yf— į

įc- a

jo

£ Dr. J. Š E G A M O G A S 
S CHIRURGINĖ ir BEND

ROJI PRAKTIKA 
^office 4906 Wellington 
I VERDUN. Tel. YO 3611.

va!.: 11—12, 2—4, 6—9, 
v šeštadieniais 11—1 

arba pagal susitarimą.
n a m ų 1038 Osborne Av.

w --yy

i; DANTŲ GYDYTOJAS

|| Dr. J. MALIŠKA
Į priima: 9 a. m. — 10 p. m:

| 5303 Verdun A., Verdun, 
Telef.: TR 4547.

1
 NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ

IRDr. R.
956Telel.: FR 7684, EX 8822

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS

CHARLAND 
Sherbrooke E.

Dr.E.Andrukaitis
958 Sherbrooke E.

Tel. CH. 7238

Ji ope- 
po sun-

ATIDARYTA SKAUTŲ 
STOVYKLA.

Stovyklą aplankyti kviečiami 
tėvai ir bičiuliai rugp. 1 d., sek 
madienį. Stovykla pasiekiama 
važiuojant 5-ju keliu Hamilto
no link ligi Cooksvilles, kur su
kama į 10 kelią ir važiuojama 
tiesiog per Brampton, Victoria, 
Claade ligi kelio rodyklės 
į Ingelwood. Sekant rodyklę 
sukti į kairę ir vėl tiesiog — d. buvo šaunus priešvestuvinis čiai, Vytas ir Nijolė Kaveckai, 
mylia ligi stovyklos.
DIDŽIAUSIA PRIEGLAUDA

Jei Toronto Metropolitana

pobūvis su dovanomis.

J. RIMBUTIENEI- 
-RIMKEVIČIENEI

padaryta sunki operacija, 
kurios ilgonė jau apleido ligo
ninę ir sveiksta namuose.

3 Raštinė: OLiver 4451 8

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

po

Vytas ir Jane Vingeliai, susi
laukė po dukrą.
MIRĖ Pranas Bunčys, palikęs 
sūnų.
PAKRIKŠTYTAS pp. Juodgu 
džiu sūnus Gintautu-Raimun- 
du. ‘

dėjus ir vadovėlių autorius to
kių žinių suteikti, o jau išleis
tų vadovėlių po vieną egzemp- UI 

£> liorių ir atsiųsti. Žiniose prašo
ma nurodyti: autorių, vadovė
lio pavadinimą, kokiai mokyk- 

Vi- lai ir komiom mokslo dalykui 
Žinios ir 

vadovėliai prašoma siųsti šiuo 
Vokietijos saugumo adresu: Dr. A. Rukša, (13b) 

dr. John pabėgo Munchen 27, Schonbergstr. 9, 
Laikraščiai prašo-

lankėsi tabako farmeris pp. 
Pakulis ir pp. J. Jocai.

— Lenkijos kardinolo 
šinskio suėmimą siūlo svarsty- vadovėlis skiriamas, 
ti JTO.

— V. 
viršininkas 
pas komunistus, kai jį papirko Germany, 
komunistų papirktas agentas, mi šį pranešimą atspausdinti.

DARBO reikalai nesivysto vi
sai gerai. Kai kurios svarbios 
įmonės dar atleidinėja iš darbe 
darbininkus, tačiau yra įmonių, 
kurios dirba visu tempu, o ki
tos, kurios buvo atleidusios lai
kinai darbininkus, jau pašaukė 
juos į darbą.

ATOSTOGOS, įsivasarojus, 
vyksta plačiai. Mieste daug tu
ristų iš JAV ir kitų Kanados 
vietų. Daugelis tautiečių vasa
roja už miesto vasarvietese, ki
li daro išvykas.

kviečia visus lietuvius į savo vasarvietę pasinaudoti va 
saros malonumais ir atsikvėpti gamtos aplinkumoje.

VEIKIA ežeras su maudynėmis ir tramplynu; restora
nas su lietuviškomis dešromis, kumpiais ir tt. Savo kar
vės duoda natūralų pieną. Dvi aikštės šokti — dengta ir 
po atviru dangum. Čia pat miškas ir vasarnamiai, ku

riuose galima ilsėtis.
Kasdien galima pasinaudoti visais patogumais ir 

malonumais.
Iš Montrealio vykti ligi Mascouche miestelio, nuo kur 
už pusmylio vasarvietę rodo rodyklės — J. Vekteris.

PARDUODAMI ŪKIAI: $ Telef.: Mascouche 23 Ring 5.
50 akru žemės. Namas, daržine, g V’Si malon^ai Savininkas,

medinis sandėlis, vištide 
$3.500. Įmokėti 500 dol., Ii 
kutis 100 dol. 
% palūkanų. 
FA 0922.

j metus su 5 
Teirautis te..

(F. Skruibio 
šalia keiio Ni.

» 80 ak t ų žemės, 
kaimynystėje)

> 17 ir Ottawa upės. Namas ir
8 vasarnamiai (camps) su 

:| pilnu apstatymu. Geros išsi-
;| mokėjimo sąlygos. Teirautis

telef. Rigaud 446.

A' K

'v

v
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Jonas J. Juškaitis, LL.B.
TORONTO UNIVERSITETO DIPLOMUOTAS 

TEISININKAS.
Suite 5, Tunstall Building,

709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, 
B. C. CANADA.

Telefonas PAcific 4511.
(Priėmimo laikas iki 10 vai. vak. ir šeštadieniais).

X 1082 Bloor W. Toronto 4. 
g į rytus nuo Dufferin St.

Gydytoja-chirurgė.
į Kampas Bloor ir Brock A v. 
^(Įėjimas iš 613 Brock Av.) 
Į Priima ligonius, gimdyves 
;;ir moterų ligomis sergan
čias kasdien nuo 1—4 ir 

nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. 
h nuo 11—3 v. p.p., kitu lai- 
į; ku pagal susitarimą.

Telefonas OL 6851 »-----------------------------

yl

s

Dr. N. Novositkis
DANTŲ GYDYTOJAS 
345 BLOOR St. West

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. vak. 
(pagal susitarimą).

Dr. A.VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv., 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
niais 2—5 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

A. GARBENIS
REKOMENDUOJA

Rusholme-Bloor, $6.000 įmokėti, 1 atviras morgičius ba
lansui, 8 did. kamb., pusiau atskiras, plytų n., did. mū 
rinis garažas, vand. šild., įėjimas už 3-jų savaičių. Kai
na 17.900 dol. arba pasiūlymas.

Rusholme Park-College, 3.5G0 dol. įmokėti. 8 nepereina
mi kmb., plytų n., alyva š.,labai g. viet., pilna k. 14.500 

Fern-Roncesvalles, 6.000 dol. jm., 10 kmb., graž. plytų n., 
vand.-alyva šild., labai ger. vietoje, ger. paj., 
žo. Viso kaina 17.500 dol.

nėra gara-

1611

t
1 ’

BLOOR STREET W., TORONTO, ONTARIO.
Telefonai: LO. 2738, vakarais HU 9-1543

Visais turto pardavimo bei pirkimo reikalais 
prašome kreiptis virš nurodytu adresu.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

REAL ESTATE
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