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KRATA PAS MONTREAL! O LIETUVIŲ KOMUNISTŲ 
VADUS LABAI DAUG KĄ ATIDENGĖ IR IŠAIŠKINO.

Rasta daug priešvalstybinės literatūros ir komunistų sąrašai

Teko patirti, kad šiomis die- formuojama, radę daug prieš- 
nomis pas Montrealio lietuvių valstybinės literatūros ir kitos 
komunistų vadus Lesevičių ii medžiagos, kuri įrodo, kad tam 
Maikį Gudą saugumo valdinin tikri asmens, nors viešai ir lie
kai padarė kratas. Buvę jie ir sisako esą komunistai arba daž 
pas kitus. nai net neigia, kad jie ne koinu-

Pas Lesevičių, kuris komunistai, iš rastų dokumentų aiš 
nistų tarpe figiruoja tam tik- kiai nustatoma, kad jie tikrai 
ru slaptu vardu, ir pas M. Gu- priklauso tai priešvalstybinei 
dą saugumo organai, kaip m- organizacijai.

— Manau, kad man atsakius 
į pirmąjį klausmią, dalykas yra 
visiškai nušviestas. Tačiau gal 
vis dėlto bus dar aiškiau, jeigu 
pastatysim dalyką į visai pap
rastą praktišką plotmę. Būtent, 
jeigu aš iš savo pusės pateik- tl1 Pasa X 1 • 
siu čia šitokį klausimą: ar Kam 
nors ir kuo nors kenktų susita
rimas, kad „Nepriklausomos 
Lietuvos" redaktoriaus patvai- 
kymai daromi susižinojus su 
VLiKo pirmininku arba su 
Vykd. Torybos pirmninku dėl 
daromojo patvarkymo?

Dėl tikslumo aš primenu, 
jog VLiKo pirmininkas ncia 
man siūlęs, kad atstovai būtų 
skiriami man su juo susižino
jus. Jis yra pasiūlęs, kad jie bū 
tų skiriami mano ir VLIKu 
bendrai.

Šiaip jau reikia konstatuoti, &ali būti- Net tūlos organizaci 
kad jeigu Lietuvos Dipl. Tar-Jos> kurios ištiktųjų nėra komu 
nyba prisiimtų prievolę skirti nistinės, nes ir tautiečių abso- 
Lietuvos atstovus, susižinojus Huti dauguma yra ne komunis 
su VLiKo pirmininku, tai to- *a*» bet ka* kas> kas, de^ nesus»i-

■ nybos narių ligšiolinę formali- **_ nuo komunistų ir dalyvauja 
nę padėtį ir iškeltų svetimoms tūlose organizanijose, ded tu 
vyriausybėms naujų problemų Sab turėti nemalonumų ne tik 
mūsų Tarnybos atžvilgiu. To- i ", 
dėl tokios prievolės prisiemi- organizacijos, 
mas būtų kenksmingas.

Kaip buvo pasakyta, nežiū
rint didžiausių sunkumų kai o 

siuntė žemiau dedamus atsaky Latviją. Tą pirmenybę notėtų metu, kada Lietuvos atstovai 
mus j „NL“ red. paklausimus, turėti daugelis kitų tautų. Lie buvo vienui vieni, mūsų Dipl. 

Nors p. Lozoraičio atsaky- tuvos Diplomatinės Tarnybos l arnybai pasisekė apginti savu 
mai yra platūs ir tvirtai teigtą, subordinavimas kuriai nors oi - formalinę padėtį ir išlaikyti ją 
bet greta čia pat duodamas ir ganizacijai, neturinčiai vaisty- 
dr. Karvelio laiškas, kurio tei- binės įstaigos pobūdžio, ai 
girnai nemažiau tvirta teigiu. Dipl. Tarnybos pastatymas į 
„NL“, akivaizdoje tokių faktų, kitą kurį priklausomybės san- 
randa reikalinga dar išlaukti, tykį su tokia organizacija pa
kol viskas galutinai paaiškės, keistų jos niekeno neginčijau... 
Šiai painiavai galas vis dėlto oficialų pobūdį ir pakirstų svar 
jau ateina. biausią jos savybę — jos teise-

Seka pasikalbėjimas: 1

1951 metų rugsėjo 14 dieną bės. Min. St. Lozoraitis, kurį 
buvo pasirašytas Lietuvos dip- matome šiame atvaizde, nutra 
lomatų ir VLIKo susitarimas, ūktame pažymėti ir atminti Di 
apjungiąs ir derinąs šių veiks- plomatų ir VLIKo susitarimui, 

—,P’Ų nukreiptus į Lietuvos lais- žemiau dedamame su juo pasi- 
vinimą darbus. Šis susitarimas, 
kurio faktą pasveikino VLIKo 
pirmininkas prel. M. Krupav - 
čius, po kiek laiko VLIKo ne
buvo patvirtintas, daugiausia 
dėl vadinamojo „Lietuvių Fio 
nto“ atstovų pasipriešinimo 
{am. Nesutarimų pagilinimą da 
>ar yra padaręs VLIKo pasky

rimas dr. P. Karvelio atstovu 
prie Vakarų Vokietijos vyriau-

kalbėjime aiškina esamą dabar
tinę Diplomatų ir VLIKo san
tykių padėtį.

Atvaizde iš kairės į dešinę: 
p. Žilinskas, dalyvavęs susitati 
me drauge su min. St. Lozorai 
čiu, J. Makauskis, prof, J. Ka
minskas, p. Šidiškis, min. St. 
Lozoraitis, dr. P. Karvelis 
Norkaitis.

ir p.

Spėjama, kad šie vadukai ty
čia laikė sąrašus asmenų, kurie 
dalyvauja, tai mokėdami nano 
mokesčius, tai jiems aukodami, 
tai dėdamiesi į vadinamąją „Li 
teratūros draugiją“, — kad tuo 
būdu, kai iškils byla, kad ga'.e- 

’: žiūrėkite — ne 
mes vieni, bet su mumis, štai, 
žmonių būrys... Galimas daly
kas, kad kai kas į tuos sąrasus 
netyčia bus patekęs, per neap
sižiūrėjimą ar nesiorientavimą, 
arba tiesiogdėl savo„širdies nnn 
kštumo“, sakysime, prašo paau 
koti dolerį, kas gi čia tokio — 
ir paaukoja, o vadai tokį jau 
įtraukia į sąrašus... ir prašau — 
šiandien jie visi jau saugumu 
organų rankose ir dėl to gali 
nukentėti, ar bent turėti nema 
lonumų.

Komplikacijų ir daugiau dar

PIRMININKAIS
išvykus

(Nepriklausomai Lietuvai iš New Yorko) 
IŠLEISTUVĖS. VLIKO POSĖDIS RUGPJŪČIO 6 D.

KAS ATSTOVAUS VLIKA JUNGTINĖSE 
VALSTYBĖSE?

VLiKo ir VT pirmininkai iš duoti. Yra reiškinių, rodančiu 
vyko į Europą liepos 28 d. Ptc- kad bus rasta susipratimo kai- 
latas M. Krupavičiui išleistu- ba. Bet atrodo, kad suminėtoji 
vės buvo suruoštos prel. J. Bal spauda elgiasi taip, jog atrodo, 
kūno bute. Dalyvavo tik kvies kad ji nesutarimus nori pratęs
tieji krikščionių demokratų si o ti juo ilgiau, tuo būdu ji gaiė- 
vės žmonės. K. Žalkauskui is- 
leistuves suruošė: Gcn. Konsu 
las J. Budrys liepos 26 d. ir L 
LK Pirmininkas V. Sidzikaus 
kas liepos 27 d. Pastarosiose iš 
leistuvėse be pp. Žalkauskų da 
lyvavo J. Audėnas, pp. Deve- 
niai, K. Bielinis, M. Biakas ir 
kiti. Abiejų pirmininkų išlydė 
ti į laivą buvo susrinkęs bute
lis mūsų politinių veikėjų, ats
tovaująs kelias politines 
ves. Laive pirmininkai 
Yorko spaudos atstovams 
rė trumpą pareiškimą.

tų išlieti savo „gražbylystės“ 
tulžį. . .

sro-
New 
pada

Santykius aiškina 
min. St. Lozoraitis

PASIKALBĖJIMAS SU DIP LOMATŲ ŠEFU 
MIN. ST. LOZORAIČIU.

Atsakymai „Nepriklausomai Lietuvai“ iš Bonnos.
Bandydamas išaiškinti labai Lietuvą dienos iki karo panai- Lietuvos atstovus, susižinojus 

sunzgusį veiksnių santykių gos, mums, taip pat dėka diau h- irientavimo nesugeba atsiribo-
klausimą, „Nepriklausomu, gingų valstybių palankumo, pa Ria pnevole pakeistų Dipt, tai ,-------- _______________
Lietuvos“ redaktorius patiekė nsekė išlaikyti musų diplomai! 
eilę klausimų N. Lietuvos mi- nes ir konsularines atstovybes 
nisteriams — Lietuvos atsto- užsienyje. Jos atstovauja Lže- 
vui Washington’ne p. P. Žadci tuvos valstybei ir yra svetimų 
kiui, kuris atsakė privačiu laiš valstybių pripažįstamos, 'lai 
ku, dėl ko jis neskelbiamas, u yra pirmenybė, kurios neturi 
Dipl. Šefui min. St. Lozoiai- nė viena sovietų užvaldytųjų 
čiui, kuris tiesiai iš Bonnos at- valstybių, išskyrus Estiją ii

tai pavieniai asmens, bet ir tos

Atrodo, pagal gaunamas 
nias, kad priešvalstybinis veiki 
mas yra labai tiksliai apčiuop
tas ir po to seks rimtos išva
dos.

ži

Žiniomis is Europos VLIKo 
IS posėdis įvyksta rugpjūčio u d., 

vos pirmininkams grįžus. Piui 
minus Tautinio Sąjūdžio giu- 
pių pasitarime New Yorke pa
darytą pareiškirrą, ir tai, kad 
dar kai kurios politinės gi upės 
prie jo tiesiogiai ar netiesiogiai 
gali prisidėti, visuotinio pi įta
rimo pirmininkų atliktiems žy
giams JAV avrgu galima lauk 
ti. Galimas daiktas, kad iš to
kios padėties gali būti musų 
veiksniuose kai kurių pasikei
timų, kaip konsekvencija iš 
anų grupių laikysenos.

New Yorko, Chicagos, 
velando lietuviškoje spaudoje 
vis dar gausu pasisakymų .del 
VLIKo atstovo Bonnoje pasky 
rimo ir dėl VLIKo pirmininko 
oficialių vizitų Washingtone. 
Reikia pastebėti, kad New Yoi 
ko „Vienybės“ ir Clcvelando 
„Dirvos“ į 
nekultūringas ir daugiau pana
šus į vienašališką propaganda., 
kurioje nesiskaitoma nei su iš
sireiškimais, nei su įvykių ša
lišku komentavimu. žinoma, 
tai neprisideda prie sukeltų 
nuotaikų pacifikacijos. Bet iš 
kitos pusės žiūrint, nesutari
mai mūsų veiksniuose nėra 
taip toli nuėję, kaip tai sten- alizmo tarp VLIKo ir LLK. 
giasi paminėtoji spauda pavaiz h.

VLIKo atstovavimas JAV 
liko neišspręstas. Nors pasitari 
mai tuo klausimu prieš pat pir 

polemikų tonas yra mininkams išvykstant buvo LL 
K daromi, bet sprendimų neria 
vę. VLIKo pirmininkai buvo 
nusistatę tą klausimą palikti 
pačiam VLIKui svarstyti. Ga
limas daiktas, kad VLIKo rug
pjūčio 6 d. posėdyje tas klausi 
mas bus svarstomas.. Atrodo, 
kad geriausias sprendimas bū
tų toks, kuris nepadidintų du-

tokią, kokia ji buvo Lietuvai 
esant nepriklausomai. T. y. bu
vo išlaikytos Lietuvos diploma 
tinės ir konsuliarinės atstovj- 
bės, atitinkamų svetimų vals
tybių pripažįstamos, kaip bet 
kurios nepriklausomos valsty
bės atstovybės. Įvesti dabai ;

_ r________ J_____  tumu tęstinumą. Tai butų prie '9 padėtį kokius naujus, taip- 
1. Kame glūdi nesutarimo (tuo šinga Lietuvos valstybės ir iic- tautiniame susisiekime ncįpias- 

vienu likusiu — atstovų sky-tuvių tautos interesams. tus faktorius, neturinčius valo- 
rimo klausimu) šaknys? Nereikia neypatingai pabi ež tybinės institucijos pobūdžio, 
— Lietuvos atstovų skyrimo ti, jog dar kenksmingesnis bu- — tam nėra jokio reikalo ir tai 

klausimu VLjlKo pirmininkautų atsiradimas kažkokių Lietu- butl-* nesuderinama su ta ioimą 
yra padaręs man pereitais me- vos atstovų, kurie kalbėtų „VL kne atstovybių padėtimi, apie 
tais Romoje tokį pasiūlymą: IKo ir Lozoraičio vardu“, kaip ’ orią esu kalbėjęs.

„Svetimoms valstybėms tai siūlo VLIKo pirmininką.-. Bendrai, nesutarimų priežas- 
Lietuvos atstovą skiria VLI-Aš tikiuosi, kad greta tų VL1 nevyniojant jų į valą?
Kas su Min. Lozoraičiu, kaip Ko narių, kurie yra pasisakę — Je*gu aš ir norėčiau vy- 
Diplomatinės Tarnybos šefu, prieš tokį keistą VLIKo piimi- nioti ką į vatą, tai negalėčiau 
Sutartą atstovą VLIKo u sa ninko nusistatymą, atsiras dau *° padaryti, nes visi skaito, ga
vo vardu pristato Min. St. Lo giau valstybės vyrų, politikų ir 
zoraitis, tai pažymėdamas rei teisininkų, kurie įtikins kitą 
kiamuose raštuose, kuriuos VLIKo narių dalį, jog negalima 
pasirašo abu delcguotojai. žaisti tais dalykais ir ypač ne- 
Pristatytas atsotvas 1 
VLiKo ir Lozoraičio vardu“, bių.
Š. m. sausio 5 d. prel. M. 2. Ar šiuo VLiKo ir Dipl. Šc- 

Krupavičius pasiūlė, kad su 
VLIKu sutartas atstovas būtų 
pristatomas mano vieno para
šu.

Nesunku suprasti, kad šitoks dina jokio vaidmens.
VLiKo pirmininko nusistaty-tais klausimais aš veikiu kai;. &u šimto puolimų^ piasima- 
mas negali būti priimtas. Lie- Lietuvos Diplomatijos Šefas, nymų ir insinuacijų aš te i eaguo 
tuvos atstovai kalba ir kalbės paskutinės Lietuvos teisėtos vy 
ne VLiKo ir Lozoraičio vardu, riausybės paskirtas užsienių 
bet Lietuvos vardu. VLiKo pu reikalų ministerio telegrama iš 
mininko reikalavimas, kad Lie- 1940 m. birželio 1 d. 
tuvos atstovai būtų skiriami jo 3. Jeigu ne „Kybartų aklai“,— 
ir mano reikštų Lietuvos Dip- tai kas neleidžia susitarti? 
lomatinės Tarnybos subordina- 
.vimą, jos pastatymą į priklauso mą yra išdėstytas augščjau pu 
mybę VLiKo. Dipl. Tarnyba 
yra Lietuvos valstybės organas 
ir negali priklausyti nuo orga
nizacijos, kuri nėra valstybes 
organas.

Sunkiausiais Lietuvai taip- 
autiniu atžvilgiu laikais, bū
tent, nuo sovietų įsiveržimo |

lus faktorius, neturinčius valo-

Įima sakyti, metų metais tuos 
brutališkus puolimus, kurie sis 
temingai kreipiami prieš mane 

(__ _ spaudoje ir kitokiais 1_____
kaina galima siūlyti tokių keisteny- am tikra mūsų politikų dalis, 

siekdama subordinuoti Lietu
vos Diplomatinę Tarnybą VLI 

fo nesutarimų klausimu ne- Kui, pasirinko mane pirmuoju 
vaidina kokios rolės vadina- puolimų taikiniu, nuduodama, 
mieji „Kybartų aklai“? kad su kitais Lietuvos alslo- 
— Ne, Kybartu aktai nevai-vais J* neturinti nuomonių skn 

Visai, tumų. Tai taip pat netiesa. Jei

Politinė įvykių savaite
APYTUŠTĖ POLITINĖ SAVAITĖ

Praėjusi savaitė, kai dabai teritorijoje buvo įsitaisiusi ste 
---? nepaprastų įvykių bėjimo punktą. Mat, ten buvo 

laikus, buvo kaip ir apytuštė. pats centras užtemimo. Tai n
Gal svarbiausis jos įvykis bu lenkų mokslininkai norėjo at- 

vo vykti į Lietuvą, bet rusai jų ne
SUSITARIMAS DĖI SUFCO ’sileido' Spėjama, kad jie bijo- 
5U511AK1MA5 DEL bULtU JO lenkų pasirodymo ties Ma-

Anglija pagaliau pasirasė su riampole, nes ten vyksta pasi- 
oitarimą, pagal kurj ji atšaukia ruošimai karui— įsitvirtinimai, 
is Sueco savo kariuomenę ir g-; O rusai lenkais. . . nepasitiki. 
Ii* ten ją grąžinti, jeigu kils TRUMPOS ŽINIOS 
Karas su DB interesuota valsly i KUivirus Z1 INI U o.
be. Egiptas patenkintas. — Anglijos ministerių kabi-

Antras svarbus susitarimas nete įvyko pertvarkymų, maža 
yra taip pat Anglijos, tai

SUSITARIMAS DĖL
IRANO NAFTOS,

— Kanadoje vieši Edinbur
go kunigaikštis Pilypais.

— Kanada pagaliau davė su
tikimą dalyvauti Indokinijos gyvename 
karo paliaubų priežiūroje.

— Turkija ir Graikija bend
romis jėgomis sutarė pastatyti 
tiltą per Mioricos upę, kuri šias 

• vastybes skiria.
— Komunistinė Kinija į šia 

urinį Vietnamą jau atsiuntė 
200 savo valdininkų. Tai toks 
yra susitarimas su komunistais.

— Amerikai kaltinant komu 
nistus dėl Anglijos lėktuvo už
puolimo ties Hainanu, komu
nistai sumanė pastatyti konirą 
teigimus — Lenkijos komval- 
džia apkaltino JAV, esą jos lėk 
tuvai apšaudę jos du laivus. . .

— Kinijoje komunistai pia- 
dėjo varyti žmones į kolchozus, 
kaip ir Rusijoje. Tvarka ta pa
ti, ir tie patys persekiojimai.

— Prancūzija j Tunisą pa
keliais^ s*untė L000 kareivių malšinti 

teroristams.
— Eisenhoveris per JAV at 

stovus Europoje pasiūlė nuken 
tėjusiems nuo Dunojaus upėj 
potvinius, Europos kraštams 
maisto ir vaistų.

— Dėl pasieninio incidento 
susikivirčijo Costarika su Niką 
rague. ,

— Sov. S-ga nori pasijung 
Afganistaną. Tuo tikslu Mą,.: 
va Afganistanui pasiūlė 250 mi 
lionų dolerių, kurių Afganista
nas bijo priimti, nes bijo patek
ti į Maskvos nagus.

— Tautinė Kinija skelbia, 
kad Sovietai komunistinei Kini 
jai pasiuntė šiemet jau trečią 
siuntą lėktuvų — 80 MIG.

— Filipinuose suimta eiiė 
kiniečių šnipnėjančių komunis
tų nauda.

N L RED-Je lankėsi iš St.
Catharines dvi puikios mašinos

ju gal j kokį vieną ir tai vieną 
kartą per metus, tai darau taip 
ne todėl, kad man trūktų me
džiagos priekaištams atremti, 
bet dėlto, kad aš laikausi tokios 
pat valstybinės linijos, kaip

— Atsakymas*"] šitą‘klausi- Prieš 20 metl1’ kai Lietuva bu
vo nepriklausoma valstybe. At 
manau, kad didelė mūsų politi
kų dauguma jaustųsi labai ne
patogiai, jeigu nepriklausomy
bės laikais būtų kovojama to
kiomis priemonėmis, kaip da
bar tai daroma kai kuriuose 
laikraščiuose ir sluogsmuosc. pilnos tautiečių, kaip jie patys

Nukelta į 2 psl. sakė — visa tautų sąjunga.

nkte 1.
4. Ar kam nors ir kuo nors ken 

ktų susitarimas, kad atstovai 
būtų skiriami Dipl. Šefui su
sižinojus su VLIKo pirminio 
ku, ar (eventualiai) su VLI
Ko Vykd. Tarybos pirminin
ku dėl skiriamojo asmens?

jo krizė.
— P. Korėjos prezidentas 

S. Rhee Ameirkoje kalbėjo, 
kad kai Kinija turės pakanka- 

dėl kurios Irane įvyko pervers- mai atominių bombų, pradės J. 
mai. Dabar šis, užsitęsęs nuo A.V. užpuolimą, — todėl ten- 
1951 metų, nesutarimas išsį lęs ka susirūpinti tuo Įspėjimu.
tas ir konfliktas likviduotas. — JAV senatas priėmė tc- 

Trečias savaitinis žymesnis zoliuciją prieš kom. Kinijos pu 
politinis faktas yra ėmimą į Jungtinių Tautų oiga
TUNISO SUSITARIMAS SU nizaciW-

PRANCŪZIJA, narlaminfi nZi tPt 26 DB
parlamentas patvittino susitari 

kurio pasėkoje aptvarkomas mą su Egiptu del Sueco. Chui- 
jau kuris laikas vykęs Tuniso chillis susitarimą apgailestavo, 
viduje sąmyšis ir skerdynės, ki bet teigė, kad pakitusios sąly- 
lusios dalinai dėl svetimų vals- gos ir toliau senos padėtos pa- 
tybių kurstymo, dalinai ir del likti nebuvę galima.
Prancūzijos vis pavėluojamų _ Vašingtono vardo univer 

ti vietos gyventojams teisių su- sitetas S. Rhee įteikė garbtu 
daktaro laipsnį.

— JAV turi maisto atsaigų 
už 6 bilionus dolerių, todėl da
lina jo stingantiems.

— Guatemaloje įvyko susi
šaudymas — išlaisvinimo ar
mija susipešė su kariūnais ii 
po to kilo susišaudymas, kinio 
metu buvo užmuštų ir sužeistų.

— 1954 m. į vakarų Vokieti 
ją jau perbėgo per 70.000 vo
kiečių.

— Indija susirūpino atomi- 
Jis ten buvo matomas pilnas ne energija ir tam tikslui su- 
todėl Pulkovo observatorija darė komisiją, kuri bus prem- 

Marijampolės cukraus fabriko jero žinioje.

teikimo.
Ateičiai svarbus dalykas buu

KONFERENCIJA AZIJOS 
PIETRYČIŲ APSAUGAI, 

kuri jau sutarta. Joje sutiko da 
lyvauti JAV, DB, Prancūzija 
ir tūlos kitos valstybės. Inicia
tyvos pasiėmė Filipinai.

Tūlą didesnį įdomumą suda 
to. ..

SAULĖS UŽTEMIMAS 
LIETUVOJE.

ir
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PASIKALBĖJIMAS SU MIN. ST. LOZORAIČIU...

Atkelta iš 1-mo puslapio.
Aš esu tikras, kad ir šiandien užsienių reikalų ministenui, 
didelė politikų ir ypač papras- kad Dr. P. Karvelis yra VLi- 
tų, gerų lietuvių dalis apgailės Ko įgaliotas „visiškai ir pilnai 
tauja, kad dabar, Lietuvai atstovauti Lietuvos Respubh- 
esant žiauraus priešo okupaci- kai“ prie Vokietijos vyriausy- 
joje, tiek mažai išminties ir tiek bės. Toliau, Eltos Informaci- 
daug energijos bei visuomenes jos gegužės 7 d. pranešė apie 
sudėtų lėšų panaudojama pik- Lietuvos atstovybės atgaivini 
tai polemikai, juodinimo kom- mą prie vokiečių federalincs 
panijai ir mūsų viešąjį gyvent- respublikos Bonnoje“ ir paskcl 
mą nuodijančių bei demoiali bė, kad ,,.. .šiomis dienomis 
zuojančių žinių platinimui, už formaliai sutvarkyta Ausvvaiti- 
uot skyrus juos Lietuvos iais- ges Amte VLIKo delegato pri 
vės darbui. Nevyniodamas į va statymas Lietuvos Respublikai 
tą aš pareiškiu, jog man yra atstovauti“. Eltos biuletenyje 
sarmata, kad priešo akivaizda- vokiečių kalba gegužės 15 d.

’• je kai kas šitaip yra nustojęs buvo pasakyta dar nuostabiau, 
saiko. būtent, kad Dr. P. Karvelis pa

Niekas negali pasakyti, kad skirtas VLIKo delegatu prie 
kas nors, kreipęsis į mane ko- federalinės vyriausybės su jga- 
kiu pozityviu, esminiu Lietu- liojimu „visiškai ir pilnai atsto 
vos klausimu, nebūtų sulaukęs vauti Lietuvos vyriausybei", 
iš manęs nuoširdaus bendradar O Eltos informacijų gegužė., 
biavimo. Tą bendradarbiavimą 21d. numeryje tvirtinama, esą 
aš suprantu kaip ruošimą veik „federalinė Vokietijos respubli 1814,16; gauta aukų iki liepos 
los planų, svarstymą aktualių kos vyriausybė priėmė VLIKo 1 d. $ 2801,07; procentai 1954 
tarptautinės ar Lietuvos pohti- paskirtą delegatą pilnai ir vi- 
kos reikalų, pasikeitimą nuomo suotinai atstovauti Lietuvos res 
nėmis dėl raštų, liečiančių Lie bublikai“.
tuvos laisvės bylą ir panašiai. Tokiu būdu iš šitų duomenų 
Šituo pagrindu aš visada buvau yra aišku, kad VLIKo piimi- 
ii esu pasiryžęs bendradaibiau- ninkas skyrė Dr. Karvei), lie
ti su VLIKu, kaip ir su bet ku žiūrint to, kad Lietuvos inteic 
ria kita organizacija. Deja, \7L su atstovavimo klausimas buvo 
IKo narių dalis bendradarbiavi i£spr?stas jau nuo 1952 m. pia- 
mą supranta kitaip. Nuo pat <jžios ir dabar dar naujai su- 
pirmojo susitikimo su VLIKu tvarkytas suteiktuoju Dr. Geru 
dienos ta VLIKo narių dali.. jįuj pavedimu. Antra, augščiau 
savo energiją ir lėšas skyrė pir citUotos VLJKo paskelbtos pei 

. - i i miaus^a vack kompetencijos kla gitą žinios neatitinka tikreny- 
piies kiek usimams, nuolat statydama Įj^s. Vokiečių vyriausybė nebu

Liepos 25 d. girdėjome, C. vių „Jau saulytė žemu, žemu“ 
B. F. Montrealio radijo stotį buvo išpildytos pergreitai ir, 
perduodant Pabaltijui skirtą ru kas ypač svarbu, be joms bu- 
dijo valandėlę. Pranešėjas la- dingo prasminio turinio, kurį 
bai simpatingai pakalbėjo apie formuoja žodis. Mes už tai ga 
Maskvos pavergtas Estiją, Lat lime tiktai pagerbti daininin- 
viją ir Lietuvą ir linkėjo joms kės gražią intenciją, bet ne me 
atgauti laisvę ir nepriklauso- nišką kūrinių interpretaciją, 
mybę. Tai buvo gražu, nes tai 
buvo ne tiktai teisinga, bet ir 
pareikšta su didele mums, pa- 
baltiečiams simpatija ir užuo
jauta.

Šituos simpatingus pranešejo
žodžius palydėjo visų trijų Fa kūrybingi jos piliečiai. Atrodo, 
baltijo tautų muzika ir daina, būtų labai gražu ir tikrai pias- 
Instrumentalinė muzika — j vi- minga, kad mums butų atidai u 
sas tautas kalba viena ir ta pa- mos durys į visas valstybes gy- 

venįmo srįtįs> kuriOms mes pa
siryžę dirbti nuoširdžiai. 

Labai teisingai
laiko Mrs. Sh. Peterson per C man visokius reikalavimus šitoj vo jr nėra priėmusi Dr. Kaive- 
B C paskaito j pasakė, kad mes srity irkreipdama mažiausia dc jio Lietuvos Respublikai ar (ne 

egzistuojančiai) Lietuvos vy
riausybei atstovauti. Aš laikiau 

Kai dėl manęs, tai aš nė vie- sav0 pareiga specialiu komuni
katu atitaisyti šitas visuomenę 
klaidinančias žinias. Aš tai 
padariau ne kokiais savo sam
protavimais eidamas, bet rem
damasis oficialiomis žiniomis, 
kurias buvau gavęs iš vokiečių Viso turėta pajamų 
kompetentngų šaltinių. Už ta: Saldo 1954.1.1...........
aš susilaukiau demagoginių Viso. .
puolimų kai kuriuose laikraš- Viso turėta išlaidų . 
čiuose, kurie atstovauja tam Saldo 1954 m. VII. 1 
tikrai VLIKo daliai.

Šiandien, 
Geručiu 10 dienų Bonnoje ir 
turėjęs visus reikalingus kon
taktus su vokiečių valdžios įs
taigomis, aš vėl laikau savo pa
reiga sąžiningai painformuoti 

nnos klausimą? mūsų visuomenę, pakartoda-
— Pastaruoju laiku VLIKo pirmas, kad Vokietijos vyriausy- 

tiktai Pabaltijo mininkas ir narių dalis kaip vie bė nebuvo ir nėra priėmusi Di.

Yra ir dar vienas, taikant 
šiam atvejui, aspektas, kurj lai 
kome svarbiu. Mes esame nau
ji kanadiečiai, kuriuos Kanada 
įsileido pareikšdama norą, kad 
mes būtume geri, darbiningi n

Tokiu būdu iš šitų duomenų 
i. kad VLIKo pirmi- 

i. ne-

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA ATUKTI PAPRASČIAUSIAI 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 
— Mo _ey Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visur metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš- 
ti gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

TAUTOS FONDO AT
STOVYBĖS KANADOJE

1954 m. pirmo pusmečio 
veiklos apyskaita.

Aktyvas: saldo 1954 m. lie
pos 1 d. $ 4609,30; išlaidos $ 
18,64.

Saldo 1954 m. sausio 1 d. į'

čia kalba — emocijas, jausmus 
žadinančia kalba. Kas kita vo
kalinė muzika. Ji neišvengia
mai yra vienos tautos kalba, jei 
gu ji, kaip šį sykį kad buvo, 
yra atliekama originalo kalba.

Tiesa, tarptautine prasme 
yra dvejopas būdas pusiauvo- 
kalinių ar vokalinių kūrinių pil 
dymo. Europos tautos jau se
niai atsisakė būdo pildyti voką 
Įmins kūrinius būtinai origina
lo kalba. Savo tautoms Europa 
vokalinius kūrinius patiekia sa 
vo kalba, nes vokaliniai kūri
niai be muzikos turi antrą pusę 
— žodinę prasmę, kuri ncatjun 
giamai yra susieta su muzika. 
Vokaliniai kūriniai klausytojui 
suteikia visumą tiktai tada, ka 
da žodžius, idėjinę prasmę pa
lydi su jais suauginta ir būtent 
žodžių prasmę vaizduojanti uis 
trumentalinė muzika. Muzika 
tiktai paryškina ir pagilina žo
dinę prasmę.

Amerika šia prasme yra at
silikusi —> ji vokalinę muziką 
pildo žodinio originalo kalba, 
kuri, jeigu ji klausytojams sve- valstybių ateiviai, vad, nauja- ną iš nesutarimų kelia Bonnos Karvelio Lietuvos Respublikai 
tima, yra visai nesuprantama, kanadiečiai, savo tarpe turi au klausimą ir skelbia apie jį daug ar Lietuvos (neegzistuojančiai^ 
Dėl to ir visas vokalinis kūli- gštai kvalifikuotų įvairių spe- iškraipytų žinių. Štai tikroji to vyriausybei, pilnai ar nepilnai, 
nys lieka nepilnas, vienašalis, cialybių specialistų — inžimc-klausimo padėtis: visiškai ar dalinai atstovauti.
Gal dėl to Amerikos kraštuose rių, gydytojų, chemikų, įvairią Lankydamasis Bonnoje 1951 Kai dėl Lietuvos Diplomati- 
muzika, ypač vokalinė muzika, menininkų — tapytojų, skulp- m. gale ir 1952 m. pradžioje, aš nės Tarnybos, tai mano duotas
nėra tvirtai prigijusi ir yra ne- torių artistų, muzikų, daimnin gavau atitinkamų vokiečių įs- Pasiuntinybės patarėjui Dr.
prieinama ypač eilinio išsilavi- kų ir tt. (Jų yra ir tt. (Jų yra taigų sutikimą, kad aš rūpiu- Geručiui pavedimas palieka ga-
nimo žmonėms, nemokantiems ir Montrealy, ir šiuo atveju ar čiausi neoficialiai Lietuvos rei- lioje ir bus jo toliau vykdoma^.

po Antrojo Pasaulinio karo ai- mesio į tą esminį bendradaibia 
vykę į Kanadą iš Pabaltijo, ne- vimą, apie kurį esu minėjęs, 
same paprasti imigrantai, vien ~~ ' 
tiktai fizinė jėga. Mūsų poka-ną kartą jokio VLIKo kompe- 
rio ateivių banga iš įvairių kraš 
tų, esame daugumoje žmonės 
įvairių specialybių, įvairūs pio- 
fesionalai, specialistai, kurie 
naujai savo tėvynei — Kana
dai galime būti labai naudingi, 
jeigu ji mus priims į visas spe Lietuvą, VLIKo žmonės kaž 
calybes, kurioms mes esame pa kodėl rado reikalo pranešti są- 
siruošę ir išsimokslinę. jungininkų kariuomenių vado-

Kelių metų bėgyje mes įsiti- vybei, kad Lietuvos atstovai 
kinome, kad profesinis išsilavi- esą subordinavęsi VLIKui, kas 
nimas, mūsų žinios ir mūsų pa- neatitiko tikrenybės, nors ir 
tirtis yra nė kiek nemažesnio ly dėlto, jog mes buvom įsitikinę, 
gio negu kad tai duoda Kana- kad VLIKas yra krašte, o ne 
dos mokyklos. Kai kuriais at- užsienyje, 
vėjais tai yra žymiai augštes- 6. Kaip Tamsta aiškini vad. Bo j“- 
nio lygio, platesnių horizontų 
specialistai.

Kad vien

tencijos klausimo nesu kelęa, 
bet nuolat turėjau reikalų su 
įvairiais, vis naujais VLIKo 
reikalavimais kompetencijos 
srityje.

Dar daugiau. Ką tik apleidę

m. $ 12,71. Balansas $ 462 7,94.
Pajamos:

$$
1. Toronto, Ont. . .. . 630,00
2. Hamilton, Ont. . . . 500,00
3. Montreal, Que. . . . 331,33
4. Edmonton, Alta . . 238,05
5. Sudbury, Ont. . . . . 210,72
6. Welland, Ont. . . .
7. Ft. William &

. 180,65

Kowskash, Ont. . . 164,70
8. Winnipeg, Man. . . 162,20
9. Vancouver, B. C. . . 123,35

10. Lethbridge, Alta .. 121,00 ga mirė Toronte
Kitos kolonijos surinkę iria smūgio buvęs Lietuvos kanuo- 
žiau $ 50,00............... 138,47 menės kapitonas A. Sidaiavi-
Procentai banke .. 12,71 čius.

Viso............2813,78
Išlaidos:

1. Paštas-telefonas .... 5,89
2. Rašomoji medžiaga . . 5,05
3. Susisiekimas ................ ,20
4. Kitos išlaidos ................ 7,50

Viso............ 18,b4
Ataskaita

.2813,78 

.1814,16 

.4627.94 

. 18,64
4609,30

Lietuvio Pasų ir ženklelių iš
praleidęs su Dr. platinta už . . . ............. .1002.25

TFA Kanadoje skyriai:
1. Hamilton Ont. pirm. p.

Bakšys.
2. Winnipeg, Man. pirm. p. 

Kalasauskas.
3. Windsor, Ont. pirm. p.

Januška.
4. London, Ont. pirm. p. 

Misius.
5. Lethbridge, Alta pirm 

S. Pulkausninkas.
6. Calgary, Alta 

Sniečkus.
7. Toronto, Ont.

Jasinevičius.
8. Welland, Ont. 

Staškevičius.
9. Montreal, Que. pirm. 

Giriūnienė.
10. St. Catharines, Ont.

p. M. Šorius.
Marija Arlauskaitė, 

TF Įgaliotinė Kanadoje.

A. A. ALBINAS 
SIDARAVIČIUS.

Š. m. liepos mėn. 29 d. stai- 
nuo širdies

Gimęs Rygoje 1909 m. kovo 
mėn. 9 d., 1931 m. baigęs gim 
naziją Kaune, kurį laiką buvo 
Vidaus Reikalų M-jos tarnybo 
je. Vėliau įstojo į Karo Mo
kyklą, kurią baigęs buvo 9 p. 
pulke.

Kovoje rytuose su bolševi
kais, karui pasibaigus, buvo 
anglų kariuomenės daliniuose 
Vokietijoje.

Neturėdamas galimybės ki
tur emigruoti, buvo priverstas 
kurtis Kolumbijoje. Š. m. pava 
sarį atvyko Kanadon. Tik atvy
kęs sunkiai susirgo. Išbuvęs 
daugiau kaip mėnesį ligoninėje 
ir kiek pasveikęs rūpinosi savo 
šeimos sunkia materialine pa
dėtimi, tačiau negailestinga ■ 
mirtis pakirto jo gyvybę.

Paliko giliame liūdesyje 
ną ir dvi dukras — gabias 
zikes, taip pat seserį, gyv. 
ronte ir brolį, šiuo metu

pirm. p. V. naujantį Kanados kariuomenėj 
Korėjoj.

Palaidotas Vilties Kalno ka
pinėse, Toronte š. m. liepos 31 
dieną.

P.

B. žmo 
mu- 
To- 
tar-

pirm.

pirm.
nimo žmonėms, nemokantiems ir Montrealy, ir šiuo atveju ar čiausi neoficialiai Lietuvos rei- lioje ir bus jo toliau vykdoma^, 
sevtimų kalbų. ne tikslingiau būtų buvę juos kalais. Tai buvo žinoma tiek Ryšyje su tuo p. Gerutis buvo

Ir šios Pabaltijo valandėlės pakviesti). Jie Kanadoje galėtų VLIKo pirmininkui, tiek VLI- mano dabar asmeniškai pnsta- 
atvejy, p. Flibotte pati prancū- būti ne tiktai kiekvienas savo Ko nariams. Iš tų pačių Vokie- tytas Vokietijos užsienių reika- 
zė būdama, Pabaltijo tautų vo- specialybėje naudingi, bet ga- tijos įstaigų man buvo tada pa- Jų ministerijoje.
kalinius kūrinius pildė origina- lėtų būti ir mokytojais ir tuo reikštas pageidavimas, kad as- Aš giliai apgailestauju, kad 
lo kalba, kurios nei ji pati ne- būti dar naudingesni naujai jau muo, kuriam atiteks tas uždavi VLIKas sudarė šitokį kenks- 
supranta, nesuprato tų kūrinių nai valstybei. Jie, būdami mo- nys, negyventų nuolat Bonno- mingą Lietuvos prestižui mo

kytojais ir instruktoriais, gale je. Šios misijos ribose aš lan- dentą Bonnoje, Tačiau šis inci 
tų atnešti daug naudos Kana- kiausi Bonnoje ir tiek ta pro- dentas turi taip pat ir naudingą 
dai, kai dabar jie nenaudingai ga, tiek Romoje kelis kartus pusę, būtent, jisai įrodo, jog 
vegetuoja — nei sau, nei Kana teiravausi, ar būtų galima pra- mano užimtoji linija Lietuvos 
dai neduodami tos naudos, ko-plėsti sutartąjį atstovavimo bū atstovų skyrimo klausimu bu-tas ir ^apiplėštas, 
kią jie galėtų duoti. Del to Ka- dą. Į tai man buvo atsakoma, vo ir yra ne tik teisėta, bet u ’ ” ~ J
nados valstybės vyrai turėtų pa kad laikas mano pageidavimui tikslinga. Jeigu aš būčiau pa- organizavo ir vedė 

tenkinęs nepagrįstus VLIKo ........

P- J-

P- J.

p. V.

ir klausytojai. Ji, tiesa, gražiu 
balsu ir, bendrai imant, gražiai 
giedojo. Vis dėlto, nesupran
tant žodžių prasmės, kūriniai 
negalėj'o būti perduoti įmano
mai interpretacijos 
Tuo būdu kūriniai neteko ne 
tiktai minties, bet ir tikros mu galovti ir pajieškoti naudinges įvykdyti dar nėra atėjęs, 
zikos. Lietuvių pav. „Tykiai, nių išeičių, negu bandomosios. 5 .
tykiai Nemunėlis teka“ ir lat- J. Kardelis. Šiau per vokiečių ambasadą Ro su juo skirti Lietuvos atstovus,

-----  ---- —   —— ----- moję, kad vietoje manęs Lie- tai aš būčiau įveltas į visą šitą
** tuvos reikalais neoficialiai rūpin nerimtą reklamistinį triukšmą,PZVALGA sis Pasiuntinybės patarėjas Dr. sukeltą aplink tariamą Vokieti

nu R AII a a PI F VIFMVRF A- Gerutis- pavedimą da-jos vyriausybės sutikimą pnsi-
dk. RAILA Ant vitiN į bu. yįau Geručiui, siekdamas su- imti Dr. Karvelį Lietuvos Res- 

,.Dirvoje“ Br. Raila rašo: intensyvinti kontaktus su vo-publikai atstovauti. Ir man bū- 
,,. . . šiandien užsienyje ir kiečių užsienių reikalų ministe tų atitekusi dalis atsakomybės 

klerikalinių katalikų vienybė rija ir kitomis valdžios įstaigo- mūsų visuomenės ir Vokietijos

prasme.

C=— 1 -----------A

S Homso apylinkėje staiga ini- 
pirm. re viena moteris sodiete. Buvo 

palaidota, bet jos anyta laba’ 
gailėjosi marčios ir ant jos ka
po ilgai raudojo. Kada visi lai-• 
dotuvių dalyviai buvo jau išsi-

— Muz. Stepas Sodeika pra skirst?, ji išgirdo iš kapo gei- 
ėjusį šeštadienį nežinomų pik- mių einantį dejavimą ir pagal- 
tadarių buvo užpultas gatvėje, bos šauksmą. Moterėlė sukėlė 
„palydėtas“ į namus, apdaužy ant kojų visą apylinkę ir, kapą 

’ . atkasus, jos malti prisikėlė iš
— Bronius Jonušas, kuris su numausiu. Pasirodo, ji dar nc- 
_ *: Chicagos buvo mirusi, o buvo ištikęs tik

Lietuvių Vyrų Chorą, iš choro širdies smūgis, po kurio laiko 
Š. m. kovo mėnesį aš piane- pirmininko reikalavimus, kartu dirigento pareigų pasitraukia, atsigavo.

’ KUO JIE DŽIAUGIASI?
„Vienybė” 30-me n-ry džiū

gauja: ........ Krupavičiaus žy
gis Washingtone ncatnešęs 
naudos Lietuvos reikalui“. ..

Kad taip Bimba džiaugiąs;,
tai būtų suprantama, bet kad tas ir ne dėl esminių principų
Tysliava taip džiūgauja, dau Nesidžiaugčiau net, jei ir taip muo bus priimtinas. , _ .
giau negu keista. Lutu, .1Vi> iaa nn. uvin- —-1 ~ -- y -; -.

Ir Bimba tikriausiai pasidž- kalingą chaosą. Lygiai norėčiau VLIKo pirmininką prel. M. santykiai.

Plevokas ir Šimkus. visų fašistinis brudas susideda
Lietuvos okupantui parsida vienodų bestijų . Teisingai 

vęs J. Šimkus, negalėdamas Pasaky*a- Bet kadangi ir komu- 
dėl sovietinių priežasčių, savo 
rašinio „Lietuviško hitlerinin
ko užrašai“ spausdinti Lietuvo-

nistinis „brudas susideda iš vie 
nodų bestijų“, nes vienas ki
tam lygus, tai ir Bimba sudaro

suskilo. Aš tuo nesidžiaugiu, mis. Pranešdamas apie tai am vyriausybės atžvilgiu už iškrai- .° užrašai spausdinti uietuvo- anot jo patįes bru-
ypač kad tas suskilimas nerim- basadai, aš kovo 18 d. atsiklau- pytas žinias, liečiančias sveti- Je> JI atsiuntė „Laisvei , kuri v/,
tas ir ne del esminių principų, siau per ją, ar p. Geručio as-mą vyriausybę, ir uz lengvabu . V . . f ‘ lieka brudu
Nesidžiaugčiau net, jei ir taip muo bus priimtinas. Sekančią dišką pažeidimą taisyklių, ku- kieh d ei Šimkaus prieiaso.
būtu, nes tas tik didintu bei ei - dieną aš painformavau raštu riomis tvarkomi tarptautiniai '

Vienas svarbiausių
iaugs šiuo Tysliavos džiaugs- ir manyčiau, kad 'tai būtų di- Krupavičių apie Dr. Geručio dalykų Lietuvos laisves byloje 
mu. . . džiai sveika bendrajam lietuvi-.', uždavinį. Balandžio mėnesį vo- yra Lietuvos orumo ir asmenį

MAiiiA n/iORAi c- interesui užsienyje ir dar svar-1 . " . „ ’
INAUJA IV1OKAEE... žvelgiant į ateitį,__ kad i. kietijos užsienių reikalų minis- yra taip pat viena sąlygų mano

„Dirva“ 30-me n-ry, aprasi liberalu keliai nesišakotu to- terijos pavedama, raštu teigia- bendradarbiavimui su mūsų or-
nėdama VLIKa sudarančių gru liau j skirtingus upelius bet to mai atsakė i mano atsiklausimą ganizacijomis, L.'_
pių paskutinį susitikimą su VL j lžio sutek6tu i vieną plačią dėl Df- Ge™čio' M,aža lo’ Mrar teisė% Pris^‘ Prie .Lie!U?SerSd\auto7vrada ‘ ir Šimkus Iv
IKo ir jo VT pirmininkais, pa- ir „aiin„a UDe Tik tokia uuė yra tlkrai zinoma> kad lr VLl' prestižo pažeidimo ir jos oylos terse tautos vradą ir Šimkus ly
stebi, kad VLIKo pirmininkas ]cisSsll(1*r ti' Jlžtvanku elektros Ko naHl1 tarpe nebuvo jokios tarptautinėj plotmėj silpnini- ^mkus^aiko He
„maloniai nustebino susirinKi- jėgainėms statvti be kiniu lie- °POZ1C1JOS Dr. Geručio asine-mo. . i • 1 ------ . ------------ jv. —

• • 'r1--- - - y r.iui. Šitokiais dėsniais aš vadova-^oku1’ \isa tai tinka jam. Štai komunistai ir jų tarpe ir Miza-
Nežiūrint to, kovo 26 d. VLI vausi Lietuvai esant laisvai ir _ Šimkus savo rašinio ne- ra Kas gi visą laiką niekina n 

Ko pirmininkas prel. Krupavi- laimingai. Ir jais aš ypačiai pri &a*ėjo atspausdinti Lietuvoje, kolioja Ameriką ir jos santvar
ai sutikti su Br. Raila, čius pranešė raštu Vokietijos valau vadovautis šiandien, kai nes V1S1 butų pasakę Šimkus visaip ją šmeiždami, jeigu

• tam vra pribrendę mu -------------------------------------------- Lietuva yra ištikta sovietų oku Pats save aPrase...
■dinamieji intelektualai ar kasmet vis dar atsiranda po pacijos nelaimės. Bimba ir jo „brudas
u!f ūrimnka.’ ? Ink b"vc" m''”-’ ’••’••♦ih ar koki sąjūdi. . Bnnnn. 1054. VII. 28. RimH T"’ "AG“ nšo

Hitlerininkų jokiu būdu ir už 
bet kokį darbą negalima patei
sinti. Bet.. . kuo gi Plevokas 
skiriasi nuo Šimkaus? Plevokas 

kiečiu ambasada Romoje, Vo- nės savigarbos išlaikymas. Tai kūme lietuvis, ir Šimkus taipg;. 
Plevokas tarnavo svetimiems n 

r žvėriškai nežmoniškiems, ir Šim i i va a uw iaavaum vi • • . . <
bet aš neturiu kus tarnauJa svetimiems ir zvė- 

teisės prisidėti prie Lietuvosriškai nežmoniškiems. Plevokasdėl Dr. Geručio. Maža to, Man

Makartistai ir komunistai.
Mizara, pacitavęs JAV nepri 

klausomybės deklaraciją, sako, 
kad tai yra „dokumentas, kuris 
visuomet pasiliks gyvas mūsų 
šalies istorijoje, nepaisant to 
kad makartistai ryžtasi jį su
trempti“.

Mizara suklydo: ne makar
tistai bando sutrempti JAV ne 
priklausomybės deklaraciją, bet

mą savo atvirumu. . . Tačiau, tuviška civilizacija šiais laikais v._ . , ,
įspėjo, kad viešai citatos nega- nepakiltų“. Nežiūrint to, kovo 26 d. vLI
Ii būti skelbiamos“. Ii nežiū
rint to įspėjimo, „Dirva ‘ visa 
tai dėsto be jokių skrupulų. . . 
Įdomu, kaip vadinama tokia i 10 
ralė?

ne komunistai su Bimba ir Mi
zara sklokoje?

Mandrapypkis
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KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS 
TAISYKLĖS.

rašo atatinkamą protokolą;
e) Rašo balsavimo eigos prote 

kolą;
f) Atlieka kitus šiomis taisyk

lėmis numatytus daibus.
11.

Savo veikloje Apylinkių ir

RINKIMŲ
Bendrieji nuostatai.

1.
Vyriausias KLB tvarkytojas 

yra KLB Krašto Taryba.
2.

KLB Krašto Tarybą sudaro. 
a) pilnateisių Kanados lietuvių 
tiesioginiu ir slaptu balsavimu Seniūnijų rinkimų komisija va 
dvejiems metams rinkti atsto- dovaujasi Kanados Lietuvių 
vai, b) Krašto Valdybos nanai Bendruomenės statutu; KLB 
ir c) apylinkių pirmininkai ai, Tarybos sudėties ir rinkimų 
iiems negalint, valdybos įgaliu- tvarkos statutu, šiomis taisyk- 
i tos valdybos asmens. lėmis ir Vyriausios Rinkimų
Pastaba: pastraipa c lieęia vi- Komisijos nurodymais.

sas KLB apylinkes, kurios
yra įregistruotos Krašto Vai
dyboje ne vėliau Tarybos rin i
kimo dienos. į

3.
Pagal 2 paragrafo a pasti ai- 

lą 30 atstovų Kanados lietuvių 
enkama iš bendro kandidatų , 

suvestinio sąrašo Rinkimai vyk 
domi apylinkėse ir seniūnijose. .

4.
Balsavimo teisę turi kiekvie

nas pilnateisis Kanadoje gyve
nąs lietuvis, ne jaunesnis kaip 
18 metų amžiaus.

Neturi teisės balsuoti, jeigu 
jis:
a) nėra lojalus demokratinei 

Kanados santvarkai ir ken 
kia Kanadai,

b) kenkia lietuvių tautai ar yra 
priešingas Lietuvos nepri- 
klausobybei arba pritaria 
bolševikinei ar kitokiai Lietu 
vos okupacijai.

5.
Kas pagal šių taisyklių 4 pa 

ragrafą nėra pilnateisis lietuvis, 
nustato KLB apylinkės valdy
ba. Apylinkės Valdybos pupa 
žintas nepilnateisiu lietuvis ga
li per tridešimt dienų skųstis 
Nesusipratimams ir Skundam^ 
Spręsti Komisijai; šios komisi
jos sprendimas galutinis.

6.
Į KLB Tarybą gali būti rcn 

karnas kiekvienas pilnateisis 
Kanados lietuvis ne jaunesnis 
kaip 21 metų amžiaus. Negali 
būti renkamas neturįs teisės 
rinkti pagal šių taisyklių 4—5 
paragrafus.
Rinkimų vykdomieji organai.

7.
Vyriausiuoju KLB Tarybos 

rinkimų organu yra Vyriau
sioji Rinkimų Komisija, suda
roma Krašto Valdybos iš pir
mininko ir kaikurių narių.

8.
Vyriausioji rinkimų komisi

ja:
a) Prižiūri rinkimų tvarką;
b) Duoda rinkimams tvarkyti gali būti daugiau kaip 30 kan- 

nurodymus ir paaiškinimus; didatų. Tas pats rinkikas gali
c) Registrouja ir skelbia suves- pasirašyti tik vieną kandidatų 

tinį kandidatų sąrašą; sąrašą.
d) Tikrina apylinkių ir seniu- Siūlomas kandidatas ir sifily 

nijų pravetus balsavimus; tojai turi būti sumokėję solicu-
e) Subalansuoja iš apylinkių ir rūmo mokestį.

seniūnijų gautus balsavimo 20.
rezultatus; Tarybon siūlomų kandidatų

f) Paskelbia išrinktųjų Tary- sąraše turi būti pažymėta;
bos narių sąrašą; Kad jis adresuojamas Vy-

g) Perduoda Nesusipratimams nausiajai rinkimų Komisijai ir
ir skundams Spręsti Komiai- kad tame sąraše išvardintus 
jai su savo paaiškinimais kandidatus siūlo 30 žemiau pa
gautus rinkimo reikalu skua sirašiusieji pilnateisiai lietuviai, 
dus; Po to seka pats siūlomų kandi-

h) Jei balsavimas kurioje nors datų sąrašas, kuriame pažyini- 
apylinkėje ar seniūnijoje bu- ma:
vo pravestas neprisilaikant 1) eilės nr.; c, n.auuiuauu .----- > —........ ..... ......
šių taisyklių, juos naikina ir pavardė, 3) vardas, 4) kandida kus> anglių gabaliukus, trynė
skiria toje vietoje naujus rix; to gimimo data, 5) profesija ir plynas ir puošė rajoną, kiek ka3
kimus; 6) adresas.

k) Atlieka kitus šiose taisyklė* Toliau seka 30-ties tuos kau
še numatytus darbus. didatus pasiūliusių pilnateisių

9. lietuvių sąrašas, kuriame pazy-
Apylinkės Tarybos rinkimu mima:

vykdomuoju organu yra Apy- 1) eilės nr., 2) siūlytojo pa 
linkės rinkimų komisija. Ji suda varde, 3) vardas, 4) gimimo 
romą apylinkės valdybos iš 3—data, 5) adresas, 6) siūlytojo 
5 narių. savarankiškas parašas.

Seniūnijose Tarybos rinkimų Drauge su kandidatų sąrašu 
vykduomuoju organu yra seniii įteikiami raštiniai sutikimai bū 
nijos rinkimų komisija, kurią ti renkamais Tarybos nariais, 
sudaro seniūnas ir tos senui - 21.
nijos susirinkimo išrinkti du Kandidatų sąrašai įteikiami 
atstovai. -dto- . vietos apylinkių rinkimų komi-

10. sijai, kuri atžymėjusi gavimo
Apylinkių ir Seniūnijų rinki laiką ir patikrinusi, ar kandida- 

mų komisijos: tai ir siūlytojai atatinka šių tai
a) Dvi savaitės prieš rinkimus syklių reikalavimams, persiun-

perima iš Apylinkių Valdy- čia jį Vyr. Rinkimų Komisijai.
bų ir Seniūnų rinkikų sąia- 
šus ir reikalui esant juos pa
pildo ir ištaiso;

b) Numato ir paskelbia visų Ži rašą sudarant piasilcnkta su
niai bustą, kuriame suinteie- šių taisyklių reikalavimais, fa
suoti rinkikai galėtų pasitik- kį sąrašą grąžina trūkumams sav0 vargelius rokavo. 
rinti ar gauti reikalingų in- pataisyti. Tam reikalui duoda- 
formacijų; ma 7 dienų terminas. Nustaty

tu laiku to nepadarius, tokie są 
rašai skaitomi nepaduotais.

23.
Vyriausioji rinkimų komisi

ja gautuosius kandidatų sąia-

2 lep Vliko pirmininko 
laiškas N L.

12.
Kandidatai į KLB Tarybos 

narius negali būti rinkiminių oi 
ganų nariais.

Rinkiku sarašai.
13. ‘

Rinkikų sąrašus apylinkėse 
sudaro Apylinkės valdyba, o so 
niūnijose — seniūnas ir dvi sa
vaites prieš rinkimus perduoda 
juos vietos rinkimų komisi
joms.

14.
Į rinkikų sąrašus įrašomi tik 

toje apylinkėje ar seniūnijoje 
gyveną rinkikai.

15.
Tas pats rinkikas gali būti 

įrašytas į rinkikų sąrašus tik 
vienoje apylinkėje ar seniūnijų 
je-

16.
Rinkikų sąrašan įrašoma; 

rinkiko pavardė, vardas, gimi
mo data ir adresas. Sąrašas su 
daromas pavardžių abėcėlės 
tvarka.

17.
Rinkikų sąrašai atidaromi pa 

tikrinimui 10 dienų prieš balsa
vimo dieną. Apylinkių ir seniū
nijų rinkimų komisijo prieš rni 
nėtą laiką viešai skelbia vie
tą (adresą), kur galima raišti 
rinkiku sąrašus.

18.
Rinkikų sąrašus atidarius, 

kiekvienas pilnateisis lietuvis 
turi teisę asmeniškai arba paš
tu pasitikrinti, ar jis yra įtrauk 
tas į tos apylinkės ar seniūni
jos rinkikų sąrašus. Tos tei
sės jie nenustoja ir balsavimo 
dieną.

Rinkimų komisija, gavusi to 
kį pasiteiravimą paštu, turi at
sakyti į jį ne vėliau kaip per 2 
dienas.

Kandidatų sąrašai.
19.

Ne mažiau kaip 30 rinkikų 
gali sudaryti kandidatų sarašą 
į Tarybos narius. Sąrašuose ne

T1.,, i J Sull™

1 >

Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau,
Vis dar nesiliaujant tam tik- reikalu užėmė visą popietinį po 

- sėdį. Suvažiavę Europos PLB 
pirmininkai, išklausę abiejų pu 
šių pranešimų ir patikslinim ,, 
pasisakė priešingai diplomatų, 
dėstytai tezei, kad Lietuvos 
valstybei turi atstovauti tik p. 
Lozoraitis. Neužbėgant už akių 
ir laukiant, kad šio suvažiavi
mo rezoliucija šiuo reikalu ne
užilgo bus paskelbta, tenka tik 
tiek pasakyti, kad suvažiavusių 
pirmininkų nuomone Lietuvos 
vardu daromi užsieniuose žy
giai turi būti VLIKo ir diplo
matų sutariami.

Paliečiant p. Lozoraičio nu
sistatymą ginančios spauuos 
paskleistus spaudoj paskuos 

noriu atkreipti Tanu-

ros spaudos sparno akcijai ry
šium su VLIKo delegato paaky 
rimu prie Federalinės vokiečių 
vyriausybės Bonnoje, dar kartą 
labai Tamstai dėkoju už demo
kratinės spaudos pastangas iš
samiai informuoti visuomenę.

Suprasdama didelį atsakinga 
iną, demokratine spauda visai 
teisingai elgiasi duodama gail
inai daugiau faktinės medžią 
gos ir palikdama kiekvienam 
sąmoningam skaitytojui pa
čiam daryti išvadas.

Liepos mėnesio 10—12 die 
nomis Paryžiuje vyko Europos 
PLB pirmininkų suvažiavimas. 
Tame suvažiavime teko man 
atstovauti VLIKui. Suvaziavi- faktus, 
mo pirmą dieną po sveikinimų tos, Pone Redaktoriau, dėmesį 
vienbalsiu suvažiavusių pagci-i sekančius patikslinimus: 
davimu teko padaryti platesnį 1 
politinį pranešimą ir pasisakyt: spaudoj teigiama, kad vokiečių 
dėl viso reikalų komplekso, ku
ris rišasi su VLIKo atstovo pa 
skyrimu Bonnoje.

Pažymėtina, kad į suvažiavi
mą atvyko ir p. Lozoraitis. Ta- 
ięs trumpą pasveikinimo žodį, 
jis toliau suvažiavime dalyvau 

L ti nerado reikalo. Pradedant

1. P. Lozoraičiui palankioj

spaudos agentūra MID yra dc- 
mentavusi žinią iš neva oficia- 
linių šaltinių, kad VLIKo atsto 
vas yra vokiečių vyriausybės 
priimtas.

Tikrinant č,ia, Vokietijoj, 
MID agentūra niekam nėra ži
noma. Yra padaryti visi žjgiai 
išaiškinti, ar tokia agentūra iš 
viso egzistuoja ir kokios vertes 
ji yra. Kiekvienu atveju tai nė
ra jokia oficiali ar oliciozme

> prie VLIKo 
veikiantis dokumentacijos sky
rius gauna visas vokiečių laik
raščių iškarpas, kur paliečiama 
Lietuva ar lietuviai, jokios ži
nios, kaip ji paduota p. Lozo
raitį ginančios spaudos, me 
kur laikraščiuose neteko užtik 
ti. Artimiausiu metu visas iis 
reikalas bus pagrindinai išsiaiš
kintus.

2. Ta pati spauda paseklbė 
ištraukas neva iš Auswaerliges 
Amt duoto aplinkraščio vokie
čių ambasadoms ir konsula
tams, kad VLIKo paskirtas ats 
tovas galės atstovauti tik savu 
komitetui, one Lietuvos respub 
likai. Auswaertiges Amt yra 
užklastas, ar ten paduotos cita
tos iš tariamai oficialinių vokie 
čių dokiynentų atitinka tiesą. 
Iš Auswaertiges Amt atsaky
mas dar nėra atėjęs, tačiau rei 
kalas yra eigoj. Daug kam pa 
duotų citatų stilius kelia abejo 
nę, nes vokiečių kalbai toks sti
lius svetimas.

3. Poną Lozoraitį ginančioji 
spauda skelbia, kad p. Lozorai 
tis jokių protestų nėra įteikęs. 
Iš patikimų šaltinių turima zi 
nių, kad p. Lozoraitis net 
dviem atvejais yra protesatvęs. 
Diskusijų metu Londone Lietu 
vių Klube p. Lozoraitis paklaus 
tas šiuo reikalu, aiškinosi, kad 
jis yra davęs tik „padėties nu
švietimą“. Kiekvienam aišku, 
kad čia ne pavadinimo reikalas. 
Jeigu p. Lozoraitis Auswaeiti- 
ges Amt savo protetą pavadina 
ir „padėties nušvietimu“, tas 
nei kiek nemažina jo žygio ža
lingumo.

Jeigu toji spauda ir toliau sa 
vo teigimus kartos, teks jos iš
traukas patiekti atitinkamom 
vokiečių įstaigom, kurios tvirti 
na, kad p. Lozoraitis dviem at
vejais protestavęs. Savaime su
prantama, kad kreiptis į sveti 
mas įstaigas šiuo reikalu deres 
tik pačiu paskutiniu atveju.

4. Ponas Lozoraitis yra pa
reiškęs, kad jis iš Paryžiaus vj 
ks į Bonną. Kiekvienam svei
kai ir valstybingai galvojančiam 
aišku, kad p. Lozoraitis šio žy
gio negalėtų daryti nesusisie- 
kęs su VLIKo delegatu ir nesu 
sitaręs iš anksto dėl ten užimti 
nos linijos.

5. Reikia labai apgailėti, kad 
Lietuvos atstovybė Vašingto
ne, imdamasi išsiuntinėti p. Lo 
zoraičio patiekiamas informaci 
jas ir būdama ir iš VL.IKo pu
sės informuota, kokia yra tikia 
padėtis, teigia, kad p. Lozorai
čio paskirtas prie Bonn atsto
vas yra vokiečių priimtas. Jei
gu Vašingtono atstovybė yri 
principinėj plotmėj vienos ir 
tos pačios nuomonės su p. Lo
zoraičiu, tai galima dar supras
ti. Tačiau, jeigu mūsų atstovy
bė Vašingtone imasi savo auto
ritetu pridengti tam tikrų faic- 
tų tikrumą, kurie, jai tik iš p. 
Lozoraičio šaltinių žinomi, tai 
atrodo, jog tai sunkiai derina
si su pasiuntinybės orumu.

Nukelta į 6-tą psl.

G-M-G filmų aktore Rūta Kilimonytė-Lee.
Jauna filmų aktorė Rūta Kūimonytė, montrealietė, pradejt;
savo meno karjerą Montrealy, daugeliui montrealiečių žino- kalbėti Bonnos reikalais, aš pa 
ma ir pažįstama, šį šeštadienį atvyksta į Montreal}, pas savu reiškiat! pageidavimą, kad posė 
dėdę ir tetą, pp. Vilimus, ir tą pat vakarą, rugpjūčio 7 d., 7 dyje dalyvautų ir p. Lozoraitis, 
vai vakare^ Šv. Kazimiero parapijos salėje įvyksta jos gar- nes tuo budu galima butų dėti 
bei vaakrienė, kurioje kviečiami dalyvauti visi montrealiečiai visus faktus ant stalo ir tikio- agentūra. Nors

J J _____11c' _____• ............. — _ ... Y trptbianfic Hrilriuji padėtis geriausia galėtų išiyš 
keti. Posėdyj dalyvavęs p. Dr. 
Bačkis pareiškė, kad p. Lozo
raitis nedalyvaus ir kad jis ats
tovaus diplomatų nuomonę.

Visą Bonnos atstovo skyri
mo reikalą teko išsamiai išdės 
ryti, pacituojant tą reiaklą lie
čiančius dokumentus. Kadangi 
šio reikalo eiga Tamstai žino 
ma, tai aš jos čia nekartosiu. 

Veda sktn. inž. J. Bulota. Noriu tik įsakmiai pabrėžti, kad
TAI nrvT nTnvvEi Al Inano buv0 pakartotinai įsitiki!TAI BENT STOVYKLA! ta Auswaertiges Amt, kad p.

Dariaus-Girėno laužas buvo pa- Gerutis nėra p. Lozoraičio nei 
vestas užkurti mūsų didžiau- pristatytas nei vokiečių akccp- 
siam talkininkui p. Bieliūnui ir tuotas. Taip pat buvo gauta iš 
skautų-čių rėmėjų draugijos oi patikimų šaltinių patikinimų, 
ganizatoriui ir pirmam jos pi;- kad Auswaertiges Amt p. Lo- 
mininkui p. Eiziniui. zoraičiui jokiu atveju nėra įsi-

Stovykla pasirinko mūsų pareigojęs, kas liečia Lietuvos 
brangiųjų didvyrių vardą, noiė reikalų atstovavimą. Tiktai tu 
dama Juos pagerbti ir kartu ti- rint visus šiuos duomenis, ko- 
kėdamosi, kad jų dvasia lydės vo 31 d. buvo įteiktas VLIKo 
mus visose tremties kryžkelėse, delegato skyrimo raštas be pa- 

Taip, brangieji Didvyriai, rašo. Gegužės mėn .pirmomis 
mūsų mažieji ne veltui davė uu dienomis buvo gautas Auswacr 
dams ir šakoms draskyti sava tiges Amt sutikimas, kad raš- 
gležnus kūnelius. Iš jų užaugs tas gali būti įteiktas su parašu, 
užgrūdinti sūnūs ir dukros, ku- kas ir buvo atlikta, 
rioms jokios kliūtys nebus per- 
sunkios garsint savo biangio^ 
tėvynės Lietuvos vardą visuo
se

lietuviai.

Pasiruošimas.
Niagaros, Port Colborne n 

Welland'o sakutų-čių rėmėjų 
draugija, perrinkusi naują vai 
dybą, nutarė suruošti skautams 
-ėms stovyklą. Vietą paaukojo 
pp. Bieliūnai

Sakau paaukojo, nes ieidc 
naudotis ne tik savo puikiu pie 
vų gabalu, apsuptu vaisme
džiais, kurie apsaugojo palapi
nes nuo vasaros karščių, bet n 
visais pastatais.

Na ir sukruto mūsų rėmėjai 
tą savo mažųjų lizdelį lipdyti. 
Visą savaitę, po darbo valandų 
fabrike važiavo po 12 mylių į 
stovyklavietę su kastuvais, pjū 
klais ir kirviais, ir dirbo suo
lus, satlus, lentynas. Kėlė į pa
dangė vėliavų stiebus. Ruosc 
virtuvę vilko krosnis, riedeno 
bačkas, kėlė jas j viršų, kad sau 
lutei vandenį pašildžius, mažie 
ji galėtų naudotis nors dirbti
niu lietum, nes jokio upelio ar
ti nėra.

O jau didesnieji <' 
net ir buvę nuošaliau atėjo } 
talką. Kapojo šakas, statė var
tus, lietuvišką kryžių, tvėre he 

2) kandidatu tėviškas tvoras, rinko akmenu-

22.
Apylinkės rinkimų komisij i 

pastebėjusi, kad kandidatų Sq-

c) Praveda šiomis taisyklėmis 
numatyta tvarka balsavimus;

b) Balsavimams pasibaigus, su 
skaičiuoja balsams mesti do
zėje rastus vokus, balsavimo _ _ 
lapelius ir už kiekvieną kan - šus registruoja kandidatų sąu- 
didatą paduotus balsus ir su šų lape. __

Dr. Bačkis atstovavo tai nuo 
monei, kad p. Lozoraitis, ei
nant p. Urbšio telegrama, jis 
vienas yra teisėtas Lietuvos 
valstybės tęstinumui atstovau
ti ir Lietuvos atstovus skuti. 
P. Bačkis galėjo kalbėti tik bert 
dromis sąvokomis, nes ne jis, o 
p. Lozoraitis buvo paskelbęs ži 
nias apie jo daromus paskyri
mus prie Bonnos. Naujų aigu- 
mentų p. Lozoraičio žygiui pa
grįsti, p. Bačkis nepateikė.

Atsakydamas p. Backiui įsa*: 
iniai pabrėžiau, kad p. Lozotai- 
tis nebuvo ir nėra nei užsienio 
įeikalų ministeris, nei respubii 
kos prezidentas arba jų pai ei
gas einantis asmuo. Jeigu p. Lo 
zoraitis savinasi sau teisę atsto 
vus skirti pats vienas, tai tuo 
pačiu jis savinasi valdžią, kun 
Lietuvos konstitucija einant tik 
Respublikos Prezidentui pi įk
lauso. Šių teisių p. Lozoraičiui 
niekas niekados nepripažino u 
nepripažins. Vadinamoji diplo
matų kolegija nėra joks oi g i
nas, kuris mūsų valstybinėj 
santvarkoj turėtų bent kurių 
teisių. Mes žinome tik įgaliotus 
ministerius, kuriuos laikome 
kompetetingais Lietuvos vals
tybei atstovauti tuose kraštuo
se, kuriuose jie yra paskirti.

Einant 1944 metu vasario lū 
d. VLIKo deklaracija, VL1K- 
as yra įsipareigojęs laikui atė
jus sudaryti Lietuvos vyriau
sybę. Jeigu VLIKas šią teisę tu 
ri, tai niekas jam negali ginčy
ti teisės skirti atstovus sveti
mose valstybėse. Politinių gru
pių, sudarančių VLIKą, kon
ventas, kuris įvyko š. m. gegu
žės 1 d. New Yorke, apibrėžda
mas VLIKo uždavinius Lietu
vos laisvinimo gairėse, yra pa
sisakęs, kad VLIKas turi siek
ti Lietuvos diplomatinių ir kon 
suliarinių įstaigų atstatymo lai 

pasaulio kraštuose, veikimo kL svojo pasaulio valstybėse.
usimai. Pranešimai ir diskusijos šiuo

pasaulio kampeliuose.
Teta Ona.

SKAUTŲ VASAROS 
STOVYKLA.

Rugpjūčio 6-7-8 dienomis 
Londono lieutvių skautai ren
gia pp. Beržėnų ūkyje, R. Ii. 
4. Mount Brydges, vasaros sto 

skautai-es vykią. Stovyklavietė yra į vaka 
rus nuo Londono (apie 10 my ■ 
lių), pasiekiama važiuojant 
London — Mt. Brydges vieške 
liu. Stovykloj dalyvauja skau
tai vyčiai, vyresn. skautės, pau 
kštytės ri vilkiukai. Stovyklos 
viršininku paskirtas vyčių bū
relio vadas vyr. sk. A. Pocius.

Šioji stovykla — pirmoji

išmanė.
Sesės dar ir seklytėlę štaoo 

palapinėj sukombinavo, su taut, 
rūbų pavyzdžiais, juostom, liet, skautų stovykla Londono apy- 
lėlėm ir skautiškom nuotrau- linkėję. Norima, kad ji pateisiu 
kom, ne tik iš dabartinio gyve- tų visas dedamas viltis, įnešda- 
nimo ir tremties Vokietijoj, bet ma reikiamą indelį } jaunime 
ir iš Lietuvos, skautų-čių gyve auklėjimą ir lietuvybės stiprini 
nimo.

Tai bent stovykla!
Kur jūs rasit kitą tokią, čia 

stovyklavo visą savaitę Niaga
ros, Port Colborne, St. Kaldi
no ir Wellando esaniteji ir būsi 
mieji skautukai-ės pradedant 5 
mt. amžiumi iki rėmėjų 50 mt.

Miegojo palapinėse, valgė iš 
bendro katilo ir dar kaip! Kas 
rytą mankštinosi, kėlė vėliavas viško jaunimo! 
į padangę, giedojo himną. Die
ną buvo rengiami į sekančius 
pat. laipsnius. Buvo suruošti 
busimųjų vadovių kurseliai. Va 
karais kūrė lauželius, dainavo,

Nakti
mis iš eilės budėjo, vieni kitų 
stovykloms pokštus krėtė. Pa
vojaus bandymus praktikavo.

Mūsų didysis ir paskutinysis

24.
Iš visos Kanados gautų sąra 

su, atatinkančių šių taisyklių 
Nukelta j 7-tą puslapį.

mą. Todėl stovyklon pakvies
tas visas lietuviškas prieauylis 
Londone, šeštadienį ir sekma
dienį laukiama ir rėmėjų bei 
svečių malonaus atsilankymo. 
Taip pat laukiama atvykstant 
ronto.
Skautų Brolijos atstovų iš To- 

Stovyklavietei graži pievutė 
prie miškelio ant upelio kranto 
susilauks krykštaujančio lietu - 

. L. E-las.
SESERIJOS ATSTOVĖS — 

skautininkės Dr. Marija Žilins
kienė ir Viktorija čečetiene š. 
m. liepos 9 d. lankėsi New Yoi 
ke pas Pasaulio Skaučių Biuio 
Vice-Direktorę Miss Ethel Ru
sk, ryšium su š. m. rugpjūčio 
mėn. įvykstančią Pasaulio ska 
učių konferenciją, Danijoje. 
Buvo keliami mūsų Seserijos 
savarankiškumo ir lietuvaičių 
skaučių, gyvenančių įvairiuose
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LIETUVOJE MIRĖ MUZIKAS 

JONAS BENDORIUS.
mirė prof. Jo- jo atsiminimų tomo leidėjais 

dėl jo platinimo. Asmenys, ku 
gimė 1889 m. rie nori jį įsigyti, yra prašomi

PASTATYKIM SAVO NAMUOSE KRĖVĖS PAMINKLĄ

Prieš porą metų Vincas Kre tauta, neišsižadanti savo kultu 
vė, kai buvo minima jo 70 mc- ros brangenybių, reikalauja sau 
tų sukaktis, pasakė: „Man ta- lygios teisės su kitomis kultū- 
da (dar studentavimo metais) ringomis tautomis: ne kiekvic- 
kilo noras parodyti, kad mūsų 

nu liovei _____  di-praeitis yra didingesnė, negu _
Brazdžionio namika ir vaizdų grandinė, bet kitų... Ir aš norėjau atvaizduu- kūrėjais. Pagaliau dabartiniam^

sustoję taip pat ir gilesnė prasmė: mo- ti tų milžinų sielą — senovinę Lietuvos engėjams tai us mu natipuo t aĮ n.uiin<.v<.<},
- Niliūno tinos likime atsispindįs zemis- Lietuvą. Ne tam, kad aš čia pa sų vieningas protestas, įro > - apskrįtyje. 1907 m. rudenį Ben mi po 2 dol. už egzempliorių.
(rinkinys kasis likimas kiekvieno, sic- garsėčiau, o tam, kad visi lietu mas, kad lietuvių tauta pasu ei. doldus įstojo į Varšuvos konser Antrąjį tomą rengiamės iš- 

. literatui mc piančio savy pasaką ir mirti šir viai, ypač jaunimas, pajustų sa ka ne komunistų propagandą, vatorįjos vargonų klasę, kulią leisti Dr. Kazio Griniaus pen-
Drėn-uia') turėsime progos da: dy, ilgesį ir neviltį, žemę 11 dc- vigarbą: kad mes esame ne bet laisvos Lietuvos ūiejo zo- 1912 m. Baigęs konservą kerių metų mirties sukakties 
karta nalv-ginti dvieili katego besis. Cituojame tą eilėraštį menkesni, o esame geresni ttž dį, kuris bolševikų okupuotoje koriją, Bendorius dirbo chorve proga, kuri įvyks 1955 metų 

. .h.v čia ištisai: daug tautų, kurios šiandien sa Lietuvoje kruopščiai sunaikin-d- įr pedagogu. birželio 4 diena. Tikimės. Kad

HENRIKAS NAGYS

4.
Po Bernardo 

„Didžiosios kryžkelės 
prie Alfonso Nykos 
„Orfėjaus medžio“ 
laimėjo „Aidų“ 1

ne tiktai eilėraščio vidinė

ti tų milžinų sielą — senovinu

garsėčiau, o tam, kad visi lietu

na tauta, turinti savą valstybę 
gali didžiuotis šitokio masto

Lietuvos engėjams tai bus imi

mas, kad lietuvių tauta pasiicn

Birželio 26 d. 
nas Benderius.

J. Benderius
rugpjūčio 13 d. Mariampoles kreiptis į šį komitetą, atsiųsda-

dorius įstojo į Varšuvos konser Antrąjį tomą rengiamės iš-

riškai skirtingų poetų kūtybin; čia ištisai: 
pasaulį ir tuo pačiu dvi katego Mano motinai dainavo dainą. 
riškai skirtingas poetinio pa- jos akyse plaukė laivas, 
šaukimo sampratas. Jeigu Bia’. Ąį pasirėmiau aukštai ant 
džionio poezija ne tiktai bazuo
jasi plačiai suprantama ii po- Įr daina įsišaknijo širdyje, 
puliaria tematikos skale, bet 
taip pat gali būti pavadinta, tik 
ra to žodžio prasme, populia
ria poezija, tai Nykos - Niliūno 
poezijos pagrindan yra padėtas 
giliai ndividualus žmogiškasai 
išgyvenimas, kurio sifrus įsten
gia pajausti ir perprasti tiktai 
vienas kitas, poezijos šalyse 
nuolat buvojąs, žmogus. Nealsi 
tiktinai Niliūno poezija sušilau 
kė intelektualios poezijos vai
do, netgi eiliuotos filosofijos 
pavadinimo. Ir, reikia pasaky
ti, tam tikra prasme šie vertin-

daug tautų, kurios šiandien 
ve laiko didžiomis".

Krėvė, kol gyvas, spėjo pa
statyti tokį paminklą, kaip Do- tų rinkinys 

. r i nelaitis ir I\4airoms. Ne
[stiebo, j£rįvė tą paminklą pastatė, bet į anglų ir kitas kalbas irgi ne- 

lietuvių tautai, jos garbei. Di- delsiant turės būti pasirūpinta 
Mano motina dainavo dainą; delis lietuvis, taurus lietuvis, mūsų tautinių veiksnių). Tccn- 
Jos akyse skrido paukštis, (
Ir didžiulis ąžuolas, kovojant^ mų šviečia tebegyvam, bet kao porą metų. Jau rūpinamasi su- 'muzikos~ teorijos katedros ve

dėju, o vėliau specialiųjų tcori- 
nių muzikos disciplinų profe
soriumi.

Bendorius rinko ir harmoni
zavo liaudies dainas, išleido 
harmonizuotų liaudies dainų 
rinkinį „Beauštant! aušrele". 
Parašė eilę dainų chorui. Be 
to jis dirbo muzikos kritikos ii 
publicistikos srtyje.

Okupacinė valdžia Bendoriui 
davė , 
šio meno veikėjo" vardą ir mc

tas.
Pilnas Krėvės grožinių ras 

ketinama išleisti

džiu ir pedagogu. birželio 4 dieną. Tikimės, kad
1939 m. Bendorius orgam- plačioji lieutvių visuomenė sį 

zuoja Vilniuje Valstybinę mu- darbą parems, nes Dr. Griniaus 
zikos mokyklą, kuri 1945 m. palikti raštai yra svarbus visai

Dr. Kazio Griniaus Komitetas:
M.

. • 1 • z 4.’ Z1o lllvn y Mų. 1\U1 1 A 1 1A1. I Jsau kaip galima greičiau (vertimais tvarkom^a konscrvatonją. lietuvių tautai reikalas.
Iki 1949 m. Bendorius buvo jos [—-------- ——--------- - ----

direktorius. Iki paskutinio lai-Dr. P. Grigaitis — pirm., 
. „ . ..... t . ,... ko Bendorius aktyviai dalyvau Mackevičius — vicepirm., My

dvasingas lietuvis is Krėvės toniškai įmanoma tai atlikti per . peda„oginįame darbe dirba kolas Simokaitis — ižd.; Dr.
h.1 Vj.nnra metu Tau rūninamaai su-J - Br. Zubrickas — iždo globėjas,

M. Gudelis — sekretorius.
Nariai: Kristina Griniuviene, 
Dr. A. Garmus, K. Liutkus, 

B. Dundulis.
„AIDŲ” PREMIJA UŽ 
MOKSLO VEIKALĄ.

Kultūros žurnalas „Aidai" 
leidižamas Tėvų Pranciškonų 
1954 m. skiria 500 dol. premiją 
už lietuvių mokslo veikalą, iš- 

, ‘ spausdinta atskira knyga ar pe-
„respubhkos nusipelmu- riodinėje spaudoje 1953 ir 1951

[su vėjais, Vienybės plėšomam musų tau daryti redakcinę komisiją, į ku- 
Paslėpė tą paukštį sutemoj. ...... ... ... ......
Mano motina dainavo dainą;
Jos akyse krito lapai,
Ir daina, ir veidrodis prieš

[langą istorinis Skirgaila, bet ir toji, tetas. Techninį raštų leidimo 
kurią taip mylėjo ir branginu darbą vykdys toji leidykla, su 
tik gamtos mokslą išėję Skcr- kuria susitars velionio paliki- 
džius, Bedievis, Raganius, tie mo paveldėtojos (žmona ir dūk 
Krėvės iškeltieji pilkojo musų tė) ir kuri turės laikytis Komi 

teto sudarytojo plano ir nuos- 
Kai, svetimų žmonių, sveti tatų. Visų Krėvės įrištų raštu 

abu. mos vietos, svetimo darbo sle- rinkinio kaina gali svyruoti

tos nariui. Šiandien mums jau rią įeitų rašytojas, literatūros 
yra lygiai brangi senovinė Lie- mokslininkas ir kalbininkas, 
tuva ne tik ta, kurią tvarkė ir Reikiant bus sudarytas platcs- 
lipdė priešistorinis Šarūnas ar nis Krėvės raštams leisti komi-

Buvo pilnas lapų ir rudens.
Mano motina dainavo dainą : 
Jos akyse laivas ėmė skęsti; 
Ąžuolą su pagrobtu paukščiu 

[nulaužė amžiaus herojai.
tojai buvo teisūs: Niliūnas yra D pajuodusiame veidrody 
visą laiką jieškojęs tokios her- [paliko mus
metriškos formos savo pašau- (
liui, tokių nekasdienių poeti- Toks yra pirmojo skyriaus : 
nių priemonių, tokio naujo, spe charakteris: trumpais, drąsiais 
cialaus žodžio. Jis netiki tokiu [rėžimais išgaunamas didelių 
populiarumu, kur žmogus gal: peizažų įspūdis, žmogaus žingo 
poeziją suprasti pirmą kartą ai niai praeities, vaikystės nemir- 
sivertęs eilių knygą, jis netiki tingam terene. Kaikuric gry- 
tokiu magišku žodynu, kuns nąjai estetikai pašvęsti posmai 
be intelektualinio bagažo, ga- ir eilėraščiai, nors ir sumainai 
lėtų atskleisti žmogiškos bū- išspręsti, bet palieka šalto že- 
ties komplikuotas situacijas. įėjimo įspūdį. Tokių gausiau 
Diskusijos šioj vietoj įmano- randame antrame skyriuje (Dž 
mos. Mano nuomone, toks Cail įaugsmingos laidotuvės), baro- 
Sandburg arba Walt Whitman kiškai puošniame, nesivaižan- 
būtų vieno poliaus atstovai, o čiame žodingumu ir epitetų pei 
Stefan Malarmee, Rainer Ma- teklium, varijuojančiam vieną 
ria Rilke arba Elliot — kito gy kitą elegantiškai žaismingojo 
nėjai. Vieno norėtume čia pa- prancūzų vėlyvojo klasicizmo 
siekti: kad skaitytojas įtikėtų, ir renesansimnkų motyvą. Ni- 
jog nėra formulės poetui. - liūnas savotiškai dainuoja juos, 
ir populiarioji ir hermetriskoj. ištikimas savo keliui amžinai 
poezija yra būtini reiškiniai vedančiam iš skurdaus, smiltin 
kiekvienoj literatūrinėj tradici- gojo beržų ir paliktųjų namų 
joj, kiekviena jų užima savo uvasinio gamtovaizdžio, bet, 
vietą ir turi savo reikšmę. Ir mūsų nuomone, nevisuomet tic- 
dar: Alfonso Nykos-Niliūno pc du komponentai derinasi: skur 
ezija, nors ir išaugusi iš labai di vėjo gaida uzslopsta po nn. 
skirtingo poezijoj siekių ir ge- šastiniu prabangos rūbu. Šiame 
nezės supratimo, yra lygiai taip skyriuje didelį įspūdį palieka 
pat lietuviška, tiek pat giliai pa „Rudens elegija“ — masyvus 
triotiška, kaip ir, mūsų jau nu- eilėraštis, sukrečiąs savo mono 
nėta, Brazdžionio poezija. Ne- toniškai šiurpiu mirties būgnų 
reikia suklysti žvelgiant lik į dundesiu aidinčioj rudeninėj • . .... . .. - v , . - .
paviršutiniška pirmąjį įvaizdi- erdvėj. Du miniatūrimai ualy Rr’StasI P^t^JĮmu alsisauki- kas pajus pareigą turėti vyi.

^4. * j* -i • r . . i t i mas i laisva ir tenetrvva liplnvi knlpan* rastus ’savnmip hihhn.visu poetu zodj reikia atydziai kai — La baigneuse ir Name ę
įsiskaityti, reikia gebėti gyven- hai prie upės — ir vėl grąžina kl'(Ukvlt'”^S 
ti su juo, priimt jį atvira šir- mus į pirmojo skyriaus taupiai.............
dim — be populiariųjų viena- >r reljefingai išskaputotus nag 
dienės reklamos šūkių ir spien- mentus, įrodančius kaip užtik 
dimų — tiktai tada skaitytojui rintai Niliūnas apvaldo formą, 
atsivers paslėpta tikroji poezi- kad kūrybinė būtinybė tokio 

pavyz- meistriškumo reikalauja.
Konkvistadoro sugrįžimas“ 
.Išsivadavimo naktis" — du 

skyriai atbaigiantys pirmąją 
Niliūnas nuiodo

metais. Premija duodama tik 
už humanistinių mokslų veika 
lą (teologijos, filosofijos, lite
ratūros mokslų ir meno moks- 

Parko 1°> istorijos, kalbotyros, geog
rafijos, archeologijos, folkloio, 
visuomeninių mokslų ir k.). 
Premijai galima siųsti ir sumi
nėtų moksli! srities rankraščius 
iki 1955 m. vasario mėn. 1 d. 
Vertinimo komisijos sudėtis 
bus paskelbta vėliau. „Aidų“ 

gyvybingi lietuvių tautos pa-džiais: tai tuštumai kambary sirepetavęs Grant Parko orkest adresas ■ 680 Bushwick Ave., 
veikslai eis pro tave iš ncpii- gana greit širdyje atsilieptų jie ras parodė lietuvių kompozito- Brooklyn 21» N- Y- 
lygstamos Šarūno legendos. tuvio sąžinė. Senoji Amerikos riaus kūrybinę jėgą ir jo mo- 

Nuvargusio lietuvio sielą pa lietuvių karta davė mums Viii- dėmiosios kompozicijos origi- 
guos stipriausio mūsų klasiko co Kudirkos raštų pilną laidą, nalumą.
žodis, beblėstančią šviesią Lie- kurios mes ir nepriklausomoje Klausytojai sutiko VI. Jaku- 
tuvos praeitį atgaivins mums Lietuvoje nepajėgėme pakaito- bėno kūrinio pildymą labai pa- 
nemirštami mūsų dailiosios ti. Atėjo nūn laikas lietuvybės lankiai ir jis buvo iškviestas cs 
prozos šulo veikalai, bekrintan- egzaminus laikyti mums — iš- tradon pasirodyti prieš publiką, 
čius į tautinę neviltį prikels laikykime juos garbnigai, per- Ketvirtadienio rytą piima- 
sviesieji sunkmečius nugaliu- duodami ateinančioms kartoms me pasirodžiusiame įvertinime, 
čios lietuvių tautos pavyzdžiai, gyva Vincą Krėvę. Puikiai su- muzikos krtikas Felex Botows- 
įamžinti didžiojo jos kūrėju prantame, kad leidėjas, netuiė- ki pabrėžia komp. V. Jakube- 
Krėvės. J ' ‘

Neatrodo, kad šiandien, de
šimtaisiais iš Tėvynės pasitiau 

' kimo metais, būtų jau vėlu pa
tikrinti lietuviškosios dvasios 
gyvumą mumyse. Todėl šis Lie 
tuvių Rašytojų Draugijos var-tojas, 1‘ 
du skelbiamasai raštas yra pa- kiekvienas spaudos darbiniu- bet nesuspėtas pastatyti.

Suita „Miško Šventė“ susinę praėjo darbingoje 
mas į laisvą ir tebegyvą lietuvį, kolegos raštus savojoje bibho- da iš 
Šiuo atsišaukimu kviečiamas tekoje; mokytojai, buvę Ktė-ma“, 

------- > mūsų tautietis neiš- vės paskaitų klausytojai, paga- kinis 
siginti lietuviškos kultūros; p« liau visi mūsų Alma mater auK na”, 
rodyti sau ir kitiems, ką mes lėtiniai — gydytojai, inžinie- kiai“ 
giliausio ir svariausio turime 
savo literatūroje. Krėvė yra 
mums mūsų Goethė, ir mes ne- 

„ laukime, kol svetimieji lietu- 
s' viui tatai įrodys.

Sutemose, Šiaudinėj pašto- rie mokėmės bet kurioje lietu- 
___r _________ _  v u x uii ,,,, 1NUIUlltts ,, . žentas, Šarūnas, Skirgai- viškoje mokykloje, esame Kra
no kūrybinį laikotarpį, kai poe- pirmosios knygos dalle’s data— J?’ Llk,m° keliais. Dainavos pa ves mokiniai: is jo mokėme. 
-------- 1 •• ■ • 1 * . davimai, Rytų pasakos, Min- slchndaus ir skambaus lietuvis 
Maironis, ir Putinas naujosios jaunystės eilės, nors aiškiai dau?°. Spai -k° ž°džio, iš jo pažinome gra-
hetuvių poezijos išsivystymui įmatoma, kad poetas tuos ede h?0*331- Altvarąs liaudies pada- n garbingą Lietuvą Vis. 
turėjo begalinės įtakos, j.cdt. raščius yra taisęs ir peržiūrėjęs v>muose> Payal‘ap P^utinysis, tad jauskime šiandien lietuvio 
reprezentavo dvi pokarines ga-- kaikuriuos labai pagrindinai (Ja-r ."spausdintas, ilgų studijų pareigą turėti tą did, mokyto- 
hmybes. kaip poetiniu žodžiu — pastaraisiais metais. Abu k"nnys Dangaus ir žemes su- J4 savo namuose. Ir senieji 

- r nūs — sudarys 10-ties ar 15 tu Amerikos lietuviai, kurių sir<
mų Krėvės grožinių raštų lin- se iki šiol neišgęso gimtojo kras 

> tomo to meilė, prašomi atsiliepti į šį 
apimties). Prie to dar pridėti - atsišaukimą. Malonu pažymėti, 
na ir tai, kas yra kitų reikšnun jog spaudoje spėjo jau pasiro- 
gesnio parašyta apie Krėvę ir dyti eilė balsų, karštai pasisa- 
jo kūrybą. kančių už Vinco Krėvės rastų

Tas šviečiantis rinkinys bus išleidimą.
ne Krėvei pastatytas pamink- Perskaitę šį atsišaukimą, ma
las, bet lietuvių tautos didybes lonėkite tuojau parašyti trum- 
paminklas, kurį mes pastatysi-pą laiškutį ar atviruką praneš-ičiau atspausdinU> 
me kiekvienas savo namuose ir darni savo sutikimą būti pilno n,,„Dnir C11
savo širdyse. Tai bus reikšmių Krėvės raštų rinkinio ėmėjais.

(O. m. 19 psl.) giamas, atsivers! didžiojo mu- tarp 40 ir 50 dol. Tai priklau- , ,.
T tAt-mrzxc n-in CVC 7VtYH3 dalimi mm 117C1Calzt .

V. JAKUBĖNO KŪRINYS 
TURĖJO PASISEKIMĄ. 
Liepos 14 d. Grant

su rašytojo lapus, Lietuvos gie sys žymia dalimi nuo užsisakiu 
dra padvelks su atgyjančia te šiųjų skaičiaus.
vų žeme, šiltais laukais, skarn- Net ir vidutiniškai besiver- 
bančįais miškais ir milžinų dva- čiančiam nėra sunku per dvejus 
šią prikeliančiais kalneliais. Ne metus atidėti tam reikalui vie- simfoninis orkestras, diriguoja 
žodžiai, bet muzika plauks į ta nos savaitės uždarbį (mokestis mas N. Malko, daugtūkstanti- 
ve iš Dainavos šalies padavimų bus išdėstytas greičiausiai tn- nei miniai klausant, pirmą sykį 
ne rašto formose miręs sakinys, mis laikotarpiais). Atsisakę pri pildė ką tik Chicagoje užbaig- 
bet gyvos kalbos versmė ims imti Krėvę į namus, ne šutau- tą, komp. Vlado Jokubėno ba- 
veržtis iš šiaudinės pastogės; pytume tuos pinigus, tik taptų lėtinę suitą „Miško šventė“.
ne sausos istorijos mintys, bet me apgailėtinais tautos skur- Dir. N. Malko ir tobulai su- 
gyvybingi lietuvių tautos pa- džiais: 1

jos prasmė. Šiandien, į 
džiui, būtų bergždžia ginčytis 
apie Maironio ir Putino kury, ir 
bą, kuri jų lietuviškesnė. (Aiš- *.' y 
ku, čia nekalbame apie tą Puti- rinkinio dalį, 
r ' ..............
tas nebegali laisvai kalbėti). Ir nuo 1937 iki ?942 metų. Tai 
Maironis, ir Putinas naujosios jaunystės

LIETUVIŲ 
INSTITUTO

Vilniaus Dailės 
Meno Istorijos 
Vilniaus Universiteto Meno 

istorijos profesoriui ir Vilniaus 
Dailės Muzėjaus Meno 

istorijos skyriaus vedėjui 
Prof. Dr. M. Vorobjovui mirus,

Lietuvių Dailės Instituto 
penktasis narių suvažiavimas 

Toronte, liepos tn. 10 d. 1954 
m. liūdi ir reiškia užuojautą 

Profesoriaus žmonai ir dukrelei.
LIETUVIŲ DAILĖS 

INSTITUTO 
SUVAŽIAVIMAS

Toronte liepos mėn. 10 dieną 
nuotaikoje, 

7 dalių: „Miško vienu- nustatė ateinantiems metams 
„Miškas nubunda“, „Miš darbų planą ir išrinko valdybą; 
šoka", „Kaimiečiai atei- Telesforas Valius — pirminiu 
ir „Trys kaimiečių šo- kas, Adolfas Valeška— vicepir 
— „Šokis", „žaidimas“ mininkas, Juozas Bakis — sek- 

riai, kunigai, teisininkai, eko- ir „Šokis—Finalas *. retorius, Paulius Augius ir Vik
nomistai ar gamtininkai, taip Suita „Miško šventė“ parasy toras Petravičius — valdybos 
pat dabartiniai studentai nega- ta dideliam simfoniniam orkest nariai. 
Ii atsižadėti mūsų klasiko Kic- rui. 
vės. Platesne prasme visi, ku-

damas bent tūkstančio knygų no jau nebe pirmą sykį įrodytą 
ėmėjų, nesiims leisti tokio kapi „real talent“ ir jo simfoninės 

talinio leidinio. Parodykime, kūrybos didelį įdomumą.
broliai, ar liko iš mūsų bent tū „Miško Šventė“ yra tai sui- 
kstantis šviesių lietuvių. ta, kuri remiasi baleto „Vaivos

Atrodo, kad kiekvienas įasy Juosta" muzika. Šis baletas bu- 
kiekvienas profesorius, vo beveik užbaigtas Lietuvoje,

DAILĖS 
NARIUI, 
Akademijos 
Profesoriui,

LIETUV1Ų ENC1KLOPEDI 
JOS LEIDYKLOS 

PRANEŠIMAS
Lietuvių Enciklopedijos III 

Dr. Kazys Grinius paliko la- tomas baigtas spausdinti ir jau 
bai daug savo atsiminimų apie pradedamas ekspedijuoti. L. E. 

: lietuvių tautos kovas dėl lais- prenumeratoriams, neatsiuntu- 
vės, visuomenines lietuvių or- siems pinigų už III tomą, jį siu 
ganizacijas ir paskirus veikėjus, nčiame apdėtuoju mokesčiu, n 
Kiekvienam, kuris nori geriau todėl, kol to tomo negausite, pi 

dJ* susipažinti su mūsų tautinio gy nigų L. E. leidyklai prašomu 
■_ venimo praeitimi, jie turi ne- nesiųsti, kad pašte neapsileiiA- 
a paprastai didelę vertę. tų. Jei kas ilgesnį laiką III to-

Pirmasis Dr. Kazio Griniaus mo negautų, tuojau prašoma 
atsiminimų tomas buvo išleistas parašyti leidyklai pranešimą n 
tremtyje, Vokietijoje, bet me- savo pageidavimus.
džiaga kitiems tomams dar te- Lietuvos Žemėlapio reikalu 
bėra rankraščiuose, nois jau pranešame, kad jo pasižadeji- 
praėjo ketveri metai nuo būvu- mų įsigyti mums pranešimo tei 
šio Lietuvos Respublikos Pre- miną pailginame vieną menesį, 
zidento mirties. Juos reikia ga t. y. ligi rugpjūčio 31d. TaigT, 

prašome greičiau tai atlikti, 
Šituo tikslu Chicagoje susicr kad galėtumėm suspėti dar 

ganizavo komitetas is buvusiu šiais metais (ligi sausio 1 d.) 
Dr. Kazio Griniaus draugų, ai- Lietuvos žemėlapį ir jo priedą- 
timųjų bendradarbių ir jo vi- -vietovardyną išspausdinti. Ši- 
suomenės veiklos rėmėjų, kurių tų darbų išspausdinimą spaudo- 
vardai ir pavardės yra po šiuo je laiku pranešime. Turiu pa- 
pranešimu. skelbti, kad vietovardžiai visi

Komitetas yra susitaręs au bus kirčiuoti ir bus nurodyta, 
tų) rinkinį pavadino „Die So- mų. Mūsų poetinėj tradicijoj ponia Kristina Griniuviene, ve- kodėl ir kaip naudotis. Tai la- 

-k - r nette an Orpheus“ (1922). Rd šis motyvas naujai išdainuatus lionies palikimo paveldėtoja, ir.bai svarbu kiekvenam lietuviui 
S ^'ll‘ke poetine metamarfoze —' žc- A. Nykos-Niliūno, gausiais va-netrukus bus inkorpoiuotas II-ir mokslui. Visus reikalinguo- 

- riantais, nors nevisuomet pa-linois valstybėje, kaip ne pelno sius kirčiuotinius spaudmenis 
__  —•----- ,   yra neužmiršta- kankamai skirtinga poetine bu- tikslams draugija. Jisai atidaic (šriftą) L. E. spaustuvė jau 
ma galia-ir retai suitnkama ori taforija. Pasikartojimas gudė- sąskaitą Universal Savings and yra įsigijusi. Tuo būdu jie pra

išsakęs jau minėtų tų įvaizdžių, simbolinių elemer Loan Asociation. Komiteto ad vers ir pačiai L. E-jai, kur rei-
7 ’ ’ i situacijų, nėra, be resas yra toks: Dr. Kaaio Gri kės žodžiai kirčiuoti. Apie ki-

“ Panagi idėja randama ir abejo, lengvai išvengiamas da- niaus Komitetas 1739 South tas svarbmenas dėl Lietuvos že
, jo neišvengė daugelis Halsted Street Chicago 8, Illi- mėlapio ir jo priedo - vardyno

• „ i i • Valeru ir pasaulinės literatūros didžiųjų nois.nemirtingumo spindu- tu kurvboi — Paul vaiery n i . ._, ” v .. ■ y J ... , poetu, bet įformino monotoni Komitetas susitarė su pirmo-Idomus tos pačios idc- pa..i ciacrdel Mistikos akcen- r . .. . 1. 1 .. raui viauuci. jos sutrupinimas, įnešimas svic ---------------------------------------------
} __________  „ '•*' žiu elementų yra pačių pagun- 50 Avė, Cicero, III., USA.
Rilke tės pasaulyje charakterizuoja dinių vsių rašytojų uždavinių.

formuotis naskutini savo eilėraščiu (šone-’" ’ " nof '

galima išsakyti savo žmogišką skyriai tematiškai labai ginn- 
ir meninį pašaukimą. Lygiai ningi Niliūno „Praradimo sim- . . . 
taip pat, sakysim, asmeninė fonijoms“. Čia dar kartą, Niiiu- '^somai ,nuo
Aisčio lyrika nėra nei kiek ne- no poezijoj taip dažnai sutin- 
lietuviškesnesnė už Miškinio kamais vaizdais, grįžta žmogus 
liaudiškaisiais motyvais grįstus į tuščius gimtuosius namus so- 
posmus. pūlingam nusivalymui, grįžta

Nesistengdami dar kartą m- perkelti į kūrybinę (ir amžiną) 
terpretatyviai aptarti naująjį tikrovę visa, kas palikta, kas pa 
Niliūno rinkinį (tą uždavinį, miršta, kas, atrodo, buvo am- 
mūsų manymu, puikiai atliko žiams palaidota.
Kaupas Radauskas ir žcmkal- Neliūdėk kad tau daina 
nis) sustosime ties tais pusią- r .« . • j ~ . , . , .
piais ilgiau, kurie yra radę lai- , . , Įvaikystę, primena, ?a lietuvių literatūros reprezen Ta proga mielai laukiama svei-
mingą žodžio, vaizdo, akordo 
derinį, kurie pirmykštį išgyve
nimą užtikrintai yra sulydę i po 
etinės tikrovės fragmentą, šis 
nuostabus įsikūnijimas ir tėra 
vienintelis poeto siekimas — vi 
sa kita palieka toliau ar arčiau 
nuo siekiamo įforminimo, t. y. 
periferijose, dažnai tik tolimai 
giminingose su pačia poezija.

Pirmame „Orfėjaus medžio' 
skyriuj (Žuvę namai) mes vi 
ir vis sustojame prie vieno eiie- 
raščio — Motinos daina. Jame mo motyvą, trim strofom išsa-

Ir prie durų neraudok: grįžai, tacija, vienas iš impozantiškiau kų pastabų bei sumanymų. Laiš 
Greit sėdėsi rudenio šviesoj .................... - ■ • ’ ----- *----- —x-*-; T .......

[aprimęs, 
Ir lapus pačion širdin tau pūs 

[beržai.
(O. m. 53} 

Reikėtų kiek atydžiau pei- 
žvelgti ir paskutinį šių ? _ 
eilėraštį, kurio vardu (tikriau- . ...............................
šia, neatsitiktinai) pavadinta miškosios tikrovės įamžinimą

• visa knyga. Orfėjaus medis (63 per giesmę - * •'“••’"'"■°
3 psl.) tarytum dar kartą suse-r * J“’ “ “

mia vienumon niliūnišką grįži ginalumu i . . v
. sonetu knygoj ir „Durno elcgi- tų, istisų 

rasciu — ęcd, gydamas prarastųjų namų vir jose". Panaši idėja randama ir abejo,
SSuSTiiXXi, P»«- i-keH.ne p. as™) persodini- dvieju OMėiyjp planeta)P°e-lykas. 

nę tikrovę, jog jį galime niuo- ma 
duti kain vieną iš raktų, atve huos . .. -— ---------
riančiu gimstančio eilėraščio jos akcentavimas ir pietojima^ arnžįnai jieškomos vaiky 

cHnti Tiesiog jausti, kaip vakarietiškoj poezijoj, taip CS’ J S’ kur.an.Hi, kys.m, ir Rainer J^.e K 

kaip sklandžiai ima

siu liudytoju mūsų tautos tei- kus prašoma rašyti Lietuvių 
sės į laisvę. Tai bus įspūdin- Rašytojų Dr-jos pirmininko- ad 
giausias liudijimas, kad mūsų resu: E. Babrauskas 1436 So.

IŠLEISKIME 
DR. KAZIO GRINIAUS 

ATSIMINIMUS.

reikale spaudoje pranešime.
L. E. leidėjas J. Kapočius.

— Muzikas Balys Pakštas u 
Emilija Kušleikaitė susituokė. 

Ben. Babrauskas, Abu yra populiarūs Čikagos lie 
r‘- P rr. minkąs, tuvių visuomenėje.
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VYSKUPO ATSILANK’. Ma S f BROOKS MIESTELI.

Brooks, Alberta. Liepos i 
d. J. E. Vysk. V. Brizgys, iy 
dimas kunigų Kulbio ir V. 1 c

ms ją reikia branginti. Taip pat 
augštas svečias kalbėjo ap.e 
mūsų brolius lietuvius, esan
čius Lietuvoj didelėj ir žiau
rioj okupanto priespaudoj, kur 
negailestingai mūsų Tauta j ra 
persekiojama ir žudoma.

Man pirmą kartą teko susipa 
žinti ir girdėti augštą svečią 
viešai kalbant, ir reikia pripa
žinti, kad jis turi tam tikrą ta
lentą kalbėti ir kas svarbiausia, 
kad jis kalba sklandžiai ir nie
ko neužgauna ir todėl žmones 
visokių pažiūrų, išskiriant ko
munistus, pilniausiai gaii sutik
ti su jo kalba.

Po Vyskupo kalbos, vietinis 
anglų klebonas, anglų kalba, 
padėkojo svečiui už atsilanky
mą ir už gražią pasakytą kalbą 
ir sakė, kad lietuviai yra geri 
ir sąžiningi žmonės, ką jisai ži
nąs iš savo patirties savo para
pijoj ir linkėjo kaip augstam 
svečiui su asistentais ir visiems 
lietuviams geros sėkmes.

rytojaus dieną Brooks kata 
likų bažnyčioj buvo net 5 mi
šios, 4 kunigų ir vyskupo, bet 

___ j _ kalbą ir lietuvybę, žmonių į bažnyčią susirinko vi 
kabinėta 20\5 Smith patarė būti gerais lietuviais ir sai nedaug, nes tuo metu Bro-

BRITŲ IMPERIJOS 
TAUTŲ OLIMPIADA.

Vancouveris, trečias didumo ru^.°» aplan'<č Brooks i uos e
lio ir apylinkės lietuvius.

Sužinojus apie tai iš p. jau 
kauskienės, gyv. Brooks r. s- 
tely, ir man su šeima mai ;iu 
buvo dalyvauti, nuvykus iš La 
st Coules.

Apie 7.30 vai. vakaro anglą 
salėj Brooks lietuviai suruošė 
iškilmingą, turtingą ir šaunią 
vakarienę, kurioje svečių buvo 
55.

Vakarienei besibaigiant ger
biamas Vysk. V. Brizgys, karš 

pasakė dar viena savaitė laiko iki ohm- ta*s ir maloniais žodžia s prabi

VANCUVER, B.C
J. E. VYSKUPO 

BRIZGIO VIZITAS.
Sekmadienį, liepos 25 dieną.

Britų Kolumbijos lietuvius vi- atžvilgiu Kanados miestas, šiuo 
zitavo J. E. vyskupas di. Vin- metu stovi Britų Imperijos tau 
centas Brizgys, lydimas dviejų tų olimpiados ženkle. OJiampia 
lietuvių kunigų. Is ryto svečias da vyksta nuo liepos 30 d. iki 
pasakė pamokslą sausakimšai rugpjūčio 7 dienos. Dalyvauja 
pilnoje Šv. Vincento bažnyčio geriausi rinktiniai sportinin- 
je, Vancouveryje, kurioje kas kai, atsovaują 22 tautas. Daiy- 
sekmadienį laikomos lietuviams vių tarpe yra visa eilė pasaulio 
uamaldos. Po pietų J. E. gar- sporto rekordų laimėtojų. Ohm 

‘□ei buvo bendri pietūs Georgia piados pravedimui buvo pasta- 
viešbučio priėmimų salėje. Pit tytas naujas didelis stadionas, 
tuose dalyvavo didesne dalis vandens sporto baseinai, dvna- 
Britų Kolumbijos ir Vancouve- čių lenktynių stadionas. Nors 
rio lietuvių. Kalbas ____
Vancouverio lietuvių kataliku piados pradžios, visi biletai į 1° i visus vakarienės dalyvius, 
parapijos klebonas kun. A. parengimus jau išpirkti. Bt IzanSos *odį tarė anglų kaina, 
Traškevičius, p. P. Baronas, pačių aktyviųjų sporto dalyvių ^es ]JL1Y° ^ar *JU vietiniai anglų 
Vancouverio Arkivyskupo var- suvažiavo jų treneriai ir didelis 
du Mons. Nichols. Britų Koium skaičius svečių į Vancouver), 
bijos ir Albertos atstovas KL£1 
Kr. Taryboje dipl. teisininkas 
Jonas Juškaitis savo kalboje lie 
tuvių ir anglų kalbomis savo 
elektorato vardu tarp kitko iš- mokslus baigęs gydytojas j. Sa 
įeiškė pageidavimą, kad J. E. kalauskas dabar sėkmingai vel
dėtų visas pastangas už dainų čiasi savo specialybėje Britų 
visų lietuvių sugyvenimą, kad Kolumbijos provincijoje. Jis tu t* lietuvių 
visi lietuviai, kurie netarnauja ri savo h-'—, ........ _
svetimiems, neatsižvelgiant jj. Road, Surrey Centre, B. C., te- gerais piliečiaisšios šalies, nes okse buvo didele dai bymcte. 
tikybos, pasaulėžiūros ai įsiti- lefonas 4-K. Dr. Sakalauskas has išsižadės savo tautybės vu. Čionai yra įtaisytas dirbtinas 
kinimų skirtumų, būtų vieno- prieš kurį laiką atsikėlė iš Pie ar Sah būti geras į . .
dai traktuojami, kad diskrimi-tų Amerikos ir gana greitu lai šios šalies. Sakė, kad lietuvių °hs apylinkėj jau seniai nėia bu 
nacija ietuvių tarpe išnyktų. ku sėkmingai įsikūrė savo su- kslba yra labai sena ir seniau- vę, todėl kviečiai ii kiti javai

Jo Ekscelencija svečias savo tyje šiame krašte. Į jį profesi- s'a jš esamų gyvų kalbų, kui jau buvo bepiadedą džiūti, tai 
ilgesniame žodyje angių ir lie- nio patarnavimo kreipiasi visų augštose mokslo įstaigose yra ūkininkam buvo labai skubu 
tuvių kalbomis plačiau nušvie- tautybių gyventojai ir iš tolu ^ginami ir nelietuviai mokytis atims drėkinti. 
te dabartinę lietuvių tautos ko 
va visuose frontuose už laisvę.

Pietuose dalyvavo anglų 
spaudos atstovai ir visa eile ka 
nadiečių svečių. Vyskupas

LIETUVIS VETERINARI
JOS GYDYTOJAS.

Jau Lietuvoje veterinarijos

kunigai ir maišytos šeimos. Po 
to lietuviškai gražiai papasako
jo tikybos reikalu, toliau kal
bėjo lietuvių tautos reikalais u 
labai karštais žodžiais prabilo 
į susirinkusius, kad lietuviams 
reikia vienytis ir ragino organl 
zuotis į lietuvių bendruomenę, 
visais galimais būdais palaiky-

> va. Čionai yra įtaisytas dirbtinas 
būti geras plieit.s laukų drėknimas ir lietaus Bio

nesnių vietovių.

ATSIKĖLĖ DIPL. 
TEISININKAS JUŠKAITIS.

Baigęs Toronto Universitc 
Brizgys šiuo atsilankymu Var. to Teisių Fakultetą mūsų tau- 
couveryje užbaigė savo vizitų tietis Jonas Juškaitis atsikėlė į 
kelionę po Kanadą ir išvyko į Britų Kolumbiją. Jis atidarė sa 
Seatie, Washingtono valstijo- vo įstaigą Vancouverio biznio 
je. centre šiuo adresu: Suite 5,

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).
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X NAUJAI ATIDARYTA

| Lietuviška Kirpykla 
£ Darau pusmetinius, dažymus, šaltus šukavimus 
v* visokeriopus odos masažus.
8 Kreiptis tel. OR 1-9816.
įs Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ.
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WINDSOR, Ont.
VISŲ TAUTŲ DIENA.

Liepos lid. Windsoro mies Įėjo parodyti savo talentą, 
tui sukako 100 metų. Trumpą, 7 vai. prasidėjo koncertas, 
bet gan vaizdžią šio miesto ai- Dalyvavo 16 tautybių, 
siraduno istoriją ir dabartinę 
jo padėtį „N. Lietuvoj” Nr. 2 7 rodė su tautiniais šokiais. 
-54 metų yra aprašęs Petį as 
Petraitis. Dėl to šiuo kartu no 
risi pasidalinti įspūdžiais, apie tunto tuntininkė Žaivyra Buk- 
šimtmečio ažtymėjimą, ką mes, nytė per radiją kelių minučių 
lietuviai, padarėm ir laimėjom laike supažindino klausytojus 
ir kieno nuopelnai. au mūsų tėvynės geogrfaine, po

Šimtas metų, palyginti yra litine padėtim, pabrėždama, 
ligas laikas. Per tą laiką žmo- kad lietuviai didžiuojasi turė- 
ntja, gyvendama pažangios kul darni seniausią kalbą Europoj, 
tūtos amžiuje, daug yra nuvei Pareiškė didelį dėkingumą 
kusi per bendrus susibūrimus, Amerikos ir Kanados kraštams 
— tačiau tokio didelio susibū- už prieglobą, 
limo ir taip gausią ir jvanią žodžiai, 
programą, Windsoras tuiejo 
pirmą kartą.

Spaudą ir radijo stotys minė 
jimą atliko išvakarėse. Šventei 
ruošti ir pravesti buvo sudaly
tas 22 tautybių komitetas. Lie
tuvius atstovavo Apyl. pirm. P. 
Januška..

Minėjimas pradėtas 1 vai. 36 
min. paradu iš Mitchel parko į 
jackson parką, — kur n vjko 
visos iškilmės.

Paradą atidarė visų tautybių 
papuoštas vežimas. Ant platior 
mos važiavo kiekvienos tautos 
moterį s pasipuošusi tautiniais 
rūbais su tautybes užrašu n 
tautine vėliava. Po jų sekė als 
kirų tautybių labai puošnūs ve 
žimai, orkestrai, tautybių gru
pės su savo užrašais ir vėlia
vom ir visa minia, — kurią su
darė apie 15.000 asmenų.

Musų, lieutvių, grupė pasi-

Įžygiavus į sceną šokėjams, 
Detroito Mergaičių skaučių

Tiek kalbėtojos 
tiek pasirodymas mi

nios palydėti gausiais ploji
mais.

Tik sustojus šokti, prisista
tė Mrs. Gordon Garbutl, Diicc 
tor of Public Relations, ir kvie 
tė grupę dalyvauti programoj 
rugpjūčio 8 d. tam pat park., 
kur ruošia Ford ir sutraukia 
tai pat tūkstančius žmonių.

Šokėjų grupę sūdai o: vado
vas — P. Gobienė, Z. Buknyte, 
Rastenytė, I. Neverauskaitė, 
D. Seputaitė, J. Petrauskaite, 
M. Švabaitė, 
Kaselytė, J. Idzelcvičius, S. 
Petrauskas, A. Ponelis, K. Zal 
nieraiais, V. Pauža, A. šimuhu- 
nas, A. Iljesevičjus, S. Bačkai- 
tis ir muzikantas A. Pcsys.

Parodėlėj buvo: tautiniai rū- 
'bai, rankdarbiai, medžio droži- 

Paradą priėmė miesto burni. n*a*> °dos ir gintaro išdirbiniai, 
istras, šventei ruošti komiteto knygos, atvirutės, juostos, iic- __________ ........ . Palygi- 

P°raeinancius nan* su kitų tautybių, atrodė, 
mūsų skyrius pats tui tingiau- 
sis.
mas 
bent 
lę iš 
bet dėl tėvų kaltės nemoka lie- 
uviškai.

Didi visuomenės pagarba 
Windsoro apylinkės valdybai, 
o ypatingai jos pirmininkui p. 
Petrui Januškai už energingą 
ry^ą šventei dalyvauti. Taip 
pat pagarba nemažai prisidėju
siam darbu Vyt. Barisui ir p. 
Pakauskienei, ruošiant parodė
lę, Petrui Petruičui už talką 
prie visų šventės darbų, o dau
giausiai dėl šokėjų išrūpinimo 
ir rūpinimąsi jais čia būnant. 
Patys didieji nuopelnai prklau- 
so Detroito skautų šokėjų gru
pei ir jos vadovei p. Gobienc.. 
Windsoro lietuvių kolonija dė
kinga visiems detroitiečiams 
už dalyvavimą, o ypatingai Ne 
ringos knygyno savininkui VI. 

ELEGIJOS. Telesforo Valiaus Baužai, Juozui Kiaulėnui, V.
i iliustracijos. Eilėraščiai. 64 pus Ogilviui, P. Gobiui, A. Zalkaus 

lapiai. „Australijos Lietuvio” kui, prisidėjusiems prie šven- 
| leidinys. Kaina nepažymėta. ės pasisekimo. J. Ražauskas.

B. Rackaitė, A.

lietuvių kalbos, nes lietuvių
kalbos mokėjimas padeda kitas vyskupas buvo užprašyti pusi y 
kalbas studijuoti. Taip, 
kiti mūsų kalbą įvertina, sakė Jankauskus, 
sveČjas, tuo labjau mums patie turėjom pusryčius. Augštas sve

=i čias papasakojo įvairių įdomy-' pirmininkas ir delegatai iš kai tuviški pinigai ir tt. 
biri iš bolševikų valdymo ir te- myninių miestų. L___
rorizavimo Lietuvos žmonių, pro tribūną miniai pristatė radi

Po pamaldų abu kunigai a

jeigu čių pas mano seserį ir svainį 
kur ir visi kartu

t~ n • m'~ • ~ie
Tunstall Builidng, 709 Duns 
muir Street, Vancouver 1, tele- . . . . , •
fonas Pacific 4511. Dirbanlic- nes lr Aam 
ji dienos metu gali kreiptis ir 
vakarais iki 10 valandos bei 
šeštadieniais. Dipl. teisininkas 
Juškaitis, kuris kaip žinoma, 
yra Britų Kolumbijos ir Alber
tos atstovas Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Tarybo
je. gyvendamas arčiau Vakai ų TANČIAIS KAUKIŲ. ,,
Kanados lietuvių, tikisi gale- ralijos Lietuvio“ leidinys. 240 mažesniuose susibūrimuose, vi 
siąs jiems geriau pasitarnauti, puslapių. Kaina 1.50. Gaunam^ suomenė matė musų šokėjus,

Reporteris. ,,Nepr. Lietuvos“ redakcijoje: chorą scenoj ir dažnai girdi 
per vietos radiją programas.

X Dėl to prisiartinant, minia su- 
& kėlė ovacijas, o radijo pranešė 
S jas, dar. pridėjo „šaunūs spoi ti- 
k ninkai“.

Žemė pardavimui: S P° parado miesto burmistras
Rosemounte: | Pasakė ^Ibą. Po to buvo apžiu

inn® rimos parodėlės, futbolo rung- 36 Avė.15 90.Kaina $4.40 S tynįs ^as norėjO scenoj ga- 
Jean Mance St. 25X83. Kai 
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“.

AR PIRKTI KREIPKITĖS

pagyventi prie bolševikų sant
varkos. Pietų buvo užprašytas 
pas J. Kalvaitį. Po pietų turė
jo vykti į Calgary. A. Vaisms.

Po mūsų vėliavos, gražiai iš 
sirikiavę pražygiavo Detroitu 
skautų tautnių šokėjų gi upė 
tautiniais rūbais ir mūsų kolo
nija, papildyta detroitiečiais. 
Šio miesto visuomenei lietuviai 

Paulius Jatulis. PO TOKS- žinomi, tik tremtiniams atvj- 
Aust- kus. Keletą kartų, tik žinoma

NAUJI RAŠTAI

š

C

DISTRICT ESTATE BROKERS

Susirinkusių susidomėji- 
buvo nemažas. Atsirado 
keletas lietuvių, kurie ki- 
grynai lietuviškų šeimų,

7722 George St., Ville Lasalie, 
Montreal.

Alfonsas Gricius. TROPIKŲa$ 2.000 ant |šeimų po 5 kmb. 
Kaina $15.000.
G.
šeimų po 4% kmb.

Namai pardavimui:
Rosemounte;

Trijų šeimų. 1—6 kmb. ir 
2—po 3 kmb. Visai atsk., c. 
šild., naujas. Įm. $12.000.

St. Michel:
$ Dviejų 

j, Naujas.
| $ N. D.
| g Dviejų
£ X Naujas, su centr. šild. Ga- 
i $ ražas. Kaina $19.500.
| $ Miesto centre:
K v* Henri Jullien St. Trijų š. 
k po 5 ir 6 kmb. Namas gera- 
| $ me stovy. Kaina $11.500.
K 8 Verdune;
$ £ Dviejų š. po 4J4 ir 5 kmb.
X 8 pusiau atsk., naujas. Kaina
| X $16.500.
k t NORĖDAMI PARDUOTI
g $ l PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTĄ- 8 

TE JSTA1GĄ. |
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI! | 

NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS. |
AGENTAI: |

A. Gražys, RA 1-3148. A. Markevičius, OR 1-9816. 8
8 IŠTAIGA: 177 Sherbrooke Sl.W. kamb. 5, Montreal, Que. 8
| Telef.: PL 8501 8

| § Res.: |
. . 8 « p. ADAMON1S PO 6-6495. A. BUDRIŪNAS RA 7-2690. g

į didžiausios Kanadoje

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

PATVIRTINTI VERRTIMAI

ft

ft

c

ft

8
v

Laurentians.
Montrealio.

I

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA7-3120

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI. |
Dabar geras laikas išsirinkt ūkį, matant žemę ir derlius X 
laukuose. x
Turiu sąraše įvairaus dydžio ir kainų su tabako derlium g 
abra vien tik ūkių su įmokejimu, pradedant nuo $ 5.000 8 
Kreipiantis prašau pažymėti, kiek galit įnešti. X
CHARLES POCIUS-----------REAL ESTATE §

Tel. 829 J. Tillsonburg, Ont.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

45637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 $ $
SSSSSt'SSSS. v s?

D. E< BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

foįoouT 1
; l^rsanaBniEJ i

■ < Į,j

Visais nekilnojamo turto pirkimo 
bei

REAL ESTATE 
įstaigos atstovą Hamiltone

A. PRANCKEVIČ1Ų.
v* Visokeriopas informacijas uteiks ir namų problemo-
8 se jums patars.

Skambinkite ar užeikite į

913 Main St. E. Hamilton tel.
staigų

LI 9-4121.

o

S 
s

REAL ESTATE LIMITED
SKYRIAI: Toronto, H am Iton, London, Sarnia, 

Kitchener, Peterborgh, Ri :hmond Hill.

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

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

IN0IV104M. 
PUtSOĮUl 
SINCE

Kostiumas, 
Suknelė ar
Skrybėlė

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

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

NE. 5-0303

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE, E.
RAymond 1—6005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro, ! 
šeštadieniais — visą dieną.
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Rochesterio lietuviu

linksmai laiką pra-
PARAPIJŲ KOMITETAI.

L O N 1 ) O JN Oil L Studentai.E VII 1/ V ii, V/Ill. NEPRIKLAUSOMŲJŲ
MALONI NAUJIENA SĄJŪDŽIO IŠKYLA.

Ilgesnį laiką gyvenęs Londo- tis, kuris yra patekęs j sunkią Liepos 17 dieną, pp. Deve 
ne ir Woodstoke, .buvęs karo Ii materialinę padėtį, nes jam pa- nių ūkyje įvyko iškyla, sureng- 
goninęs Kaune gydytojas Ari- vojingai auto katastrofoje su ta Nepriklausomųjų Studentų 
tana Matukas išlaikė Kanadoje laužyta koja, šiomis dienomis Sąjūdžio, kurioje, įskaitant svc 
gydytojams nustatytus egzami sulaukė malionios staigmenos, čius, dalyvavo per šimtas pen- 
nūs ir neseniai gavo visas tei Jo bičiulis p. Kuosa, gavęs iš kiasdečimt žmonių iš New /or 
sės verstis gydytojo praktika. Londono Apylinkės Valdybos ko, Waterburio, Hartfordo,

Teko nugirsti, kad gydyto- aukų lapą, nuvyko į Rodney vj Bostono ir kitų vietovių, 
jas Matukas žadąs mūsų apy- kusį parengimą — pikniką ir 
linkę apleisti ir keltis į Ottawą. ten surinko 85 «' 
Tautiečiui •
jui, turinčiam ilgametę prakti- davė nukentėjusiam, 
ką, tenka palinkėti geriausios 
sėkmės ir Kanadoje.

ARTIMUI PARAMA.
Londoniškis Juozas Kaspu-

ŠIAIS JUBILĖJINIAIS MARIJOS METAIS 
šios apylinkės lietuvių parapijos — St. Catharines, Welland, Niagara Falls n 

Buffalo — rengia bendrą

Niagaros pusiasalio lietuviu šventę
kuri įvyks rugpjūčio 15 d., sekmadeinį, Bieliūnų ūkyje, R.R. 1, Welland.

VAL. šv. Misios, pamokslą sako T Dr. Viktoras Gidžiūnas, O. F. M.
2 VAL. vaikų valandėlė: lenktynės, komiški sporto pasirodymai 
laimėję gaus premijas.
3 VAL. p. J. Matulionio paskaita ir meninė dalis, kurią išpildys 
choras vedamas p. P. Armono.
5 VAL. pasilinksminimas. Gros geras orkestras ir veiks Lufetas.
Blogam orui esant, šventė perkeliama į sekantį sekmadienį.
Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius iš arti ir toli atsilankyti ir 
leisti šioje garsioje Niagara Falls aplinkoje.

Sault Ste Marie, Ont.
„ATĖJO ŠV. ONA SU DUO NA, SU UOGA IR...”

Jau praėjo ir Šv. Onos die- provincijos ir federalinės vai- 
na, kaip kad suvalkiečiai šaky- ažios pagalbos. Miesto valdyba 
davo „su duona, su uoga (mat prisipažįsta, kad į ligi šiol pada mieščionių - bedarbių, 
tuo laiku kaip tik būdavo rugia rytus žygius ir kreipimąsi bū- pripažįsta, kad šieno vežimas ežero kranto, 
pjūtė ir uogų sezonas). davo gaunamas tiktai malonus yra sunkus darbas, tačiau po

Didžiausioji mūsų miesto ir mandagus „brush off“. J uo talkos pavargusiam ir įšilu- 
darbovietė plieno fabrikas taip tarpu mieste jau yra šimtai be- šiam labai malonu atsigaivinti 
vadinamas „Steelplant’as“ vis darbių šeimų, kurie nebegauna šaltu alučiu... Jei tokia sausi a 
dar naujas šimtines darbininkų jokių bedarbių pašalpų ir jų tai dar ilgiau nusitęs, tai nuo to ia 
atleidinėja. Daugelis ir musų pe nemaža tokių seimų, kurios bai nukentės daržai, ganyklos 
tautiečių paliesta. Naujų allei- jau badauja. . . Toks musų mie^> ir vasarojus? 
dimų yra ir tarpe dirbusių ge- to vaizdas yra paskaičius vieti- 
ležinkelio linijoje (A. C. R.) ir nį angliškąjį „The Sault Dai 
kitur. ly Star”.

Kad ir pavyksta laikinas dar Esantiems mieste bedarbia- tinimo punkte pas tautietį A. 
bas vienam kitam tautiečiui su- ms tautiečiams, ypač viengun- Motiejūną 78 Tancred Str. ga- 
rasti, tai yra tik laimingas atsl giams, patartina atkreipti de- Urnai gauti įvairių naujų kny- 
tiktinumas ar pripuolamumas. mesį į vieną naują darbovietę— gų. Taipogi galima užsisakyti

tuo tarpu, labai patenkinti ma 
sų tautiečiai — farmeriai, ku
rie turėjo progos visai neskubė 
darni susivežti sausą šieną ir 
„šėką“.. . Prie šieno vežimo

Laiką praleidome įdomiai it 
“J dolerius, ku- linksmai. Kadangi oras bure 

— naujam gydyto- riuos valdybos pavedimu per- gražus, tai beveik visą dieną iš 
buvome lauke, daugiausia besi 

Valdyba renka Kaspučiui au gliaudydami.
kas ir Londono apylinkėje. Ji Vakare, programa buvo pa- 
labai yra dėkinga visiems auko Jireipta intelektualine linkme, 
tojams, o ypač rodniskiams. Įfcolega A. Gureckas iš Water 

L. Etas. Būrio skaitė paskaitą apie jau- 
Jiimo politinius uždavinius. Jis 
palietė lietuvio studento parei
nąs tremtyje, liečiant larpusa- 
ivio santykius ir ypač santy 
I dus su amerikiečiais. Po pas
kaitos sekė įdomios diskusijos, 

p.uriose prieita išvados, kad 
įaunimas turėtų priklausyti 
deologinėms oryanizacijoms, 
res, tuo būdu, neatitrūkstant 
mo esamų lietuviškų ideologi- 
tių grupių, lengviau yra išlai
kyti lietuviškumas, tap pat ule 
bloginės organizacijas lengviau 
J'ra reprezentuoti lietuvius sve- 
| imtaučių tarpe. Iš praeitų klai 
i ių politikoje, kurias prelegen-

I as paminėjo, diskusijų melu * 
•|iuvo padaryta išvada, kad jau

(is jas atitaisyti, ir nežiūrėtų į 
as kaip į užmrištą praeitį.

Po paskaitos, pasisotinus At
sivežtais užkandžiais, sekė lai. 
žas. Jį uždegti buvo pakviesta 
pati šeimininkė — p. Deveme-

Port Arthur ir Fort William, Ont. I 
BUVO IR DAR BUS GEGUŽINĖ. į

Liepos 25 d. K. L. B. Fort ruošiamės dalyvauti. Parodai 
talkon būdavo pasikviečiama ir William, Ont. apylinkė suruo-daiktus maloniai prašome pri I 

kuue šė gegužinę Port Arthure prie siųsi ligi rugpjūčio 5—6 d. sq/ 
kančiais adresais: 1) p. A. Din 
ktenienė, 267 E. Amilia St., IT 
Wiliam, 2) E. Jasevičiūtė, sa| 
natorium, Fort William, Ont i 
3) P. Bružienė, 133 Finlayso’ j 
St., Fort William, Ont.

Apylinkės Valdyba, Į 
KANADOS APGYVENDINI] 

MAS PRASIDĖJO PRIEŠ 
350 METŲ.

Kanados apgyvendinimas <4 ’urnas turėtų pasimokyti, steng 
ropiečiais prasidėjo pueš 3j2 
metų, kada Sieur des Monts u 

. . .. _ _ Rugpjūčio 1 d. 2 vai. p. p. Samuel Champlain įplaukė į
Jeigu valdžios tarpininkai pri-uranijaus jieškojimo ir apdnbi įvairių krypčių ir spalvų laik-bus vėl ruošiama gegužinė-pirt Saint John River upės įtaką, 
tars ir sutiks, tai „Steclplanias” mo centrą — Blind River, apie raščių ir žurnalų. 1 '' __ 1
gali ir streiką pradėti, nes del 90 mylių nuo mūsų miesto, kur 
algų pakėlimo jau senokai nesu kai kuriems kitų tautybių be- spaudoje bendradarbiaująs tau silankyti.
sitariama. Šio fabriko darbiniu darbiams pavyko gauti darbo, tietis šiomis dienomis gavo iš
kų susirinkimas suteikė savo Su ten esančiomis sąlygomis ir Čikagoje gyvenančio savo dizu
unijai teisę ir įgaliojo reikalui galimybėmis yra susipažinęs ir go dažnai spaudoje minimo ir

Kitos trumpos naujienos.
Mūsų kolonijos spaudos pla

Oras būva gražus. Susirniko 
daug lietuvių. Maloniai praleis
tas laikas lietuviškoje nuotai
koje. Šią pramogą ruošiant 
daug pasidarbavo p. p. Mitalai, 
p. A. Druktenienė, p. Bružienė, 
p. Leo Bružas, p. Bružaite 
p. Jonaityte, p. Jonaitienė, 
Kaminskienė.

Visiems už rūpestingą 
uarbą, o dalyviams už atsiianky 
mą tariame nuoširdų ačiū.

su
F-

nikas p. p. Bagdonų ūky. Kvie šiais metais švenčia savo meti-
— Vienas mūsų kolonijos čiame visus ir su draugais ar- nes Kanados seniausias ir jau-

E. J. niausiąs miestas: Saint John, nė. Prie laužo buvo dainuoja- 
New Brunswick, 11 gretimas mos lietuviškos dainos, o hnks- 
miestas, kuris pasidarė miestu mą nuotaiką palaikė atskirų 

Rugpjūčio 9 d. atidaroma vi tik pereitais metais, Lancestcr. vietovių studentų pasirodymai, 
esant steikuoti, tačiau ar daug galėtų smulkesnių informacijų spėjusio pagarsėti dailininko J. sai savaitei metinė kanadiečių 
būtų tuo streiku iškovota, yra suteikti, ten jau keletą kai tų Pautieniaus dovaną — gražiai ruošiama paroda Fort William, _. . ma..
labai neaišku. Labai jau nepa-lankęsis mūsų kolonijos tautie- ir labai originaliai tapytą pa- Ont Lietuviai pirmą kartą tu metais S ,, 4 > Champlain ip- naktis i 
togus laikas streikuoti, kada tis L. Bielskis (pp. Bielskių vai veikslą, 
fabrikas turi mažai užsakymų. 
Jeigu streikas užsitęstų kelctr, 
ir daugiau mėnesių, o streike 
metu bedarbių pašalpos irgi ne 
bemokamos, tai darbininkai nu 
baustų tiktai patys save.

Plieno fabriko darbininkų 
unija reikalauja miesto valdy
bą užtikrinti ateinančios žie- nai išvykti į tabako farmas. 
mos metu pagalbą visiems mies Turime šiemet, kad ir neper- 
to bedarbiams, o miesto valdy- daug karštą, bet sausą vasaią. 
ba j tai atsakydama ruošiasi Mieste ir apylinkėse jau 6 sa- 
vykdyti visų miesto ir apyhn vaitės nebuvo didesnio lietaus, 
kės bedarbių registraciją ir dai Panaši vasara čia buvusi tik 
kartą su tais sąrašais prašyt, prieš 18 metų. Tokiu oru, bent

gykla, 458 Queen Str., W.).
Dėl eamo nsedarbo nuolatos §į 

mažėja ir mūsų kolonijos tau
tiečiui skaičius. Jei darbo leika 
lai nepasitaisys, tai reikia tikė 
tsi, kad mūsų kolonija dar lab- 
jau sumažės. Šiuo metu yra 
tautiečių, kurie rengiasi laiki-

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

Šios savaitės namai skubiam pardavimui;
$ 3.900. Rusholme-College St. 8 kmb., gerų plytų namas, zic 

ta keliom maš. Visa kaina $13.900. Skamb. Peleckis.
$ 4.000. Indian Rd.-Bloor St. 6 kmb., gražus atskiras namas 

su garažu, alyva šidomas. Visa kaina $ 14 :b00.
$12.000. St. Clarence-Bloor, self-service groceiia su 9 kiro, 

namu. Inventorius ir mašina $9.000. Labai g. vieloj. 
Sav. apyv. $2.500. Puikios galimybės pletimuisi. Vi
sa kaina tik $34.900.

1. Namai pardavimui
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.

•.s:;:::;:::;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
DANUTĖ STRAZDAITĖ

321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

*

0

E.

BUS PARODA.

Šiek tiek vėliau tais pačiais

laukė į Passamaquoddy Bay 
įlanką ir įsteigė koloniją saloje, 
kurią jis pavadino St. Croix. 
Šis nuotykių jieškotojų būiys

rėjo savo gražų skyrių pernai.
kolonijos valdyba Šiemet gavome kvietimą ir
gražiai ir eneigin- ---------------------------------------------
Surengta nemažas tautiečių tarpe nuolatos mato- praleido 1604-05 metų žiemą

— Mūsų
šiemet gana 
gai veikia, 
skaičius minėjimų, pobūvių ir me svečių, kaip pas mus sako- saloj 
gegužinių. Vienas dalykėlis ne ma> anos pusės upes" — iš daug 
beaiškus, kur įklimpo ar įšalo įj. S. A. Neperseniausia pas u, „„„ ..........
dar žiemos metu pradėtoji Tau tautietį VI. Mockų lankėsi svc- kių jieškotojai slinko į pietų- .. 
tos Fondui linkliava? Ar ap-įiai i§ Čikagos (Kenošos), tau- galvojo įkurti pastovią kolam- 
valdyba nenori rinkti aukų iš ‘ ' •
bedarbių tauteičių, ar kiti vai 
dybos darbai ir parengimai ati
ma laiką?!

— Mūsų mieste ir kolonijoj

Jfii nhritfi PARDUOTI ar pirkti
NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi, 
bandykite paskambinti mums.

Štai tik keletas pavyzdžių:
Įmokėti tik $3.800. Vakarų Toronte ypatingai gero mūio, 

apie 12 m. senumo, atskiras, kvadr. planas, priv. įva
žiavimas, labai didelis kiemas, vandeniu šildomas, v' 
siškai be morgičių. Vieno atskira skola 10 metų.

Pilna kaina tik $11.900. Mimico, visiškai naujas, vos vienų 
metų senumo, puikus bungaliw, privatus įvažiavimas, 
garažas, didelis kiemas, kaip vasarvietė.

High Park rajone. $3.500 įmokėti, 6 neperein. kamb. mūrinis, 
alyva šild. namas. Didelis kiemas ir vieta garažui. 
Skubus pardavimas.

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

*• J llldj C4

beaiškus, kur įklimpo ar įšalo y. S. A. Neperseniausia pas

je, bet dėl skorbuto ligos 
daug kas išmirė ir iš 79 kolonis 
tų pasiliko gyvi tik 44. Nuoty-1 

is ir

tiečių Skaržinskų farmoje lan- ję prie Charles River upės įta 
kėši ir ilgokai svečiavosi - vasa kos netoli Bostono. Bet vieton 
rojo P. V. Staniai iš Čikagos to, jįe sugrįžo prie Bay af Fun- 
(Vaukegan) ir visa eilė kitų. dy įlankos ir pastatė,________  r_____ Port Ro-

Vis tas pats. ya] pionierių tvirtovę ir koloni

Laužui pasibaigus, buvo šo
kiai. Nepastebimai atėjo pusiau 

ir, nors nesinorėjo, bet 
jau reikėjo skirstytis j namus.

Visi grįžo namo su pakelta 
nuotaika ir manau, kad kiekvie 
nam dalyvavusiam paliko malo 
nūs atsiminimai apie įdomiai 
praleistą dieną. Reikia manyti, 
kad tokios iškylos paskatina 

y" bendradarbiavimą ir padeda pa 
laikyti draugiškus santykius 
.tarp lietuvių studentijos. Pagcl 
dautina daugiau panašių išky
lų kiekvieną vasarą.

Aldona K.

H

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS g
Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto y

Telef. kabinetas EM. 6-2696. Narnų OL 4778 g
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai, ū 
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11 —12 vai., 2—4 v.

ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. \

BALTAKYS PLIOPLYS 
Namų LL 3810 Namų RO 3345. 
V.LUNYS B. KRAUČELIŪNAS

POŠIUS
Namų JU 7558 

ZIGMANTAS

I. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

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

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

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

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

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

mr—^Mf’mHunnnininHnminiHHummnmmiiuiiJiiiiiiii'innnųyijų.'.''

ANTRAS ELP VLIKO P1R...
Atkelta iš 3-čio puslapio.
Liepos 7 d. įteikus VLIKo 

delegatui oficialiu keliu raštus

ją-
Champlain 

ir naudingus 
jos ir žemėlapius. Vienas iš jų -
yra dar išlaikytas Jungt. Vais- musM konsulato atidarymo
tybiu Kongreso Bibliotekoje. *r ^ėl normalių diplomatinių 

(CS) santykių su Vokietija atstaly 
mo, jokių svarbesnių įvykiu 
nėra buvę. Turint galvoj, kad 
dabar yra atostogų metas, spr
endimų sunku būtų laukti anks 
čiau ruipjūčio galo ar rugsėju 
pradžios.

Labai atsiprašydamas Tams 
tos, Pone Redaktoriau, kad 
tiek daug prirašiau, būsiu labai { 
dėkingas, jeigu Tamsta ir. to
liau su tokiu pat ryžtinyumu 
kaip ligšiolei dėsite pastanga^ 
mūsų visuomenę painformuoti 
ir šiame taip svarbiame reikale 
išryškinti visą tiesą.

Su tikra pagarba
Dr. P. Karvelis.

padarė 
ištyrimus teriloi

dideliu;

M M 1 ■ M *
1st. OL 7443. Namų MU 9138

M. D. MORTON, 
B. A., LL. B. 

Advokatas.
(Barrister. Solicitor, Etc.)
1052A Bloor St. W. Toronto.

W. A. LE N C K I,

TEISININKAS

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
leiefonai EM. 6-4182 

Toronto

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.

c
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GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!
Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aulo Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. NEMOKAMAI.
« Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai
^Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai.
X 561-567 KEELE ST. TEL. JUnction 4773
X \l/2 Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444.

TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS.

y VIENYBĖJE — GALYBĖ j
Jį TAUPYK I

LIETUVIŠKAME KREDITO KOOPERATYVE
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

X Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė.,
S Toronto, Ont. KE 3027. O
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DR. PIJUS GRIGAITIS

ALT sekretorius ir „Naujienų“ 250 geriausių lietuviškų kny- 
redaktorius sutiko atvykti į H i gų. Malonu konstatuoti, kad lie 
miltoną rugsėjo 12 d. ir laikyti tuvis knygą mėgsta, ir šis va- 
čia paskaitą 50 m. spaudos at- jus savo pasisekimu pralenkė 
gavimo minėjime. Royal Con- visas v-bos turėtas viltis. Juo 
naught salėje. Meninę progra- buvo pagerbta 50 m. sukaktis, 
mos dalį atliks aukuriečiai vad. kurią šiais metais minime nuo 
aktorės E. Dauguvietytės-Ku- spaudos draudimo panaikim- 
dabienės. mo.

Dr. P. Grigaitis Plamiltonc 
bus jau šeštadienį, rugsėjo 11 
d., ir dalyvaus taip pat didelia
me pobūvyje - baliuje Robert s 
Restorano salėje, šeštadienį nu 
matomas yra ir posėdis visų Ha 
miltono lietuvių organizacijų 
pirmininkų su šiuo dideliu Amt 
rikos lietuvių veikėju.

PASKUTINIAME NL NR.
aprašyme apie Montrealio skau 
tų nuotykius įsivėlė keletas 
klaidų: A. Pilypaitis buvo ap
sistojęs ne pas p. Stankuvienę, 
bet pas p. Senkuvienę ir ne vii 
kikas vadinosi „Nora ', bet sk
autų laivas „Naras“.

KANDIDATŲ SĄRAŠUS Į 
KRAŠTO TARYBĄ 

prašoma įteikti iki rugpjūčio 
29 d. 24 vai. Rinkiminės komi
sijos pirm. Edv. Sudikui, 
Canada Str. Visos taisyklės 
nės V-bos buvo paskelbtos 
reitame Nr.

HAMILTONO BALTŲ 
FEDERACIJOS

gegužinė, įvykusi pereitą šešta 
dienį, nežiūrint labai blogo 
oro, sutraukė per 250 asmenų. 
Pelno gauta apie 220 dol., ku
ris bus padalintas tarp 3-jų tau 
tybių.

KREPŠINIO MĖGĖJAI

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont.
Tel. LI 4-6405

tis V., Pocepavičius J., Fd pal
tis A., Povilauskas J., Prici 
gauskas Kl., Rukšėnas St., 
kalas P., Savickas P., Svilas j. 
Svila sV.,. Setigvilas V., Sas
nauskas V., Stasevičius A., bu
kaitis V., Šukaitis A., Siulu 
P., Žulys P., Simansonas E., 
Ščiukas A. Kiti aukojo po ma
žiau.

GEGUŽINĖ LAIVE. 
T. F. A-bės Hamiltono sky

rius rugpjūčio 7 d., 8,15 min. 
„I.ady Hamilton“ laive ruašia 
didelę ir įdomią gegužinę.

Visus Hamiltono ir apylin
kių lietuvius nuolankiai kvie
čiame atsilankyti. Mokslei
viams ir mokyklinio amžiaus 
vaikams pusė kainos.

Ši originali gegužinė yia vie 
nintelė TF šią vasarą. Visi sa
vo atsilankymu ją paremkime 
ir padėkime skyriaus v-bai jos 
sunkiame pinigų Lietuvos lais
vinimo kovai vesti telkimo dar- įo gali paduoti Nesusipratimą 
be!

Visi skaitlingai joje dalyvau jai betarpiai arba per Vyr. Km 
kime. Ji suteiks kiekvienam ma kimų Komisiją kiekvienas pii- 
loniausių įspūdžių, o joje pi a- nateisis lietuvis pci 7 dienas 
leistas doleris didele dalimi su po Vyr. Rinkimų Komisijos pa
grįš mūsų tautiniams reikalą- skelbimo galutinio suvestinio 
ms paremti! Sk. Si. kandidatų sąrašo.

VASARIO 16-TOS GIM 
NAZIJAI REMTI

Komisijos, Hamiltono pravesto 
piniginio aukų vajaus, 1954 m. 
kovo-balandžio mm., gimnazi
jos rūmų įsig. reikalams, leme 
jų darbo vaisiai: Mikšys K. 
103,75, Grajauskas A. 90,— 
Jankūnas A. 77,—, Normantas 
S. 66,—, Stonkus J. 60,—, Lis 
kauskas A. 59,—, Lukoševi- 

šį penktadienį, rugpjūčio 13 d., čius K. 49,—, Laugalis A. 46, 
turi progos stebėti įdomias —, Pleinys J. 39,—, Muliolis A. 
krepšinio runytynes tarp gar- 35,50, Bungarda K. 30,—, l a 
siosios negrų komandos Har- rusaitis V. 26,—, Lukoševičie -

XK

RINKIMŲ TAISYKLĖS...
Atkelta iš 3-čio puslapio, 

įeikalavimus, Vyr. Rinkimų 
Komisija sudaro alfabeto tvar
ka vieną bendrą kandidatų su
tašą ir jį paskelbia visų žiniai 
ne vėliau akip 30 dienų pneš 
balsavimo

MAMERTAS MAČUjKAsI
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ R0BŲ$ 

SIUVĖJAS. ?

AUGŠTOS KOKYBES RANKŲ DARBAS. X
ft 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS. X

SKUBUS PATARNAVIMAS.

Ar esąs: kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal, ft 
(blokas į rytus nuo De la Roche, užrašas: Rene Bondages) v 
Valandos: kasdien 9—6; penktadien. 9-9 ir šeštadien. 9-6. ft

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

dieną.
25.

Skundus dėl kandidatų .

ms ir skundams Spręsti Komisi

14
B- 
pe 26.

Vyr. Rinkinių Komisija, ga
vusi tokį skundą, laike trijų die 
nų persiunčia jį, kartu su z..ve 
paaiškinimu, Nesusipratimam.; 
ir Skundams Spręsti Kom.ujai, 
o šioji nevėliau kaip per 5 die
nas daro dėl jo savo nu. mm;, 
kurio nuorašą tuoj s’unči.i ... ui 
dėjui ir Vyr. Rinkimų onu > - 
jai, kad, reikalui esant, 
ji atitinkamai išdėstytų 
datų sąrašą.

Bus daugiau.
— ALB Sydnėjaus 

lem Globetrotters ir JAV’ U-tų t1*-" V. 19,—, Valevičienė L. 13, kės valdybos inic:at', va 
rinktinės. Rungtynės įvyks Ci
vic Stadione (Camon g-veje) 
z.45 min. v. v.

HAMILTONO LENKAI
sekmadienį rengia antikomunis

.u ir nuoširdžiai dėkoja visiems di Viena marokiete, iš Melilios, 
lietuviams, kurie taip skaitliu- ispanų Marokoje, 25 metų am- 
gai ir duosniai vajaus metu au žiaus, pagimdė dvynukus, is ku 
kojo. rių vienas visai normalus ir

Be to T. F. Montrealio skyi. sveikas, o antras — tikras pa
dėkoja šiems atlkininkams, be baisa, nes vietoj kojų turi kaž
kurių vajaus pravedmas būtų ką panašų į žuvies peleką. Ne
neįmanomas: Step. Paulausku;, turi ir lytinių organų ir dėl' 
P. Šukiui, A. Mikalajūnui
Puzarauskui, I. 1____  __ , „_____ _____ o______  b __
Ladygai, E. Šulmistraitei, J. tuoj mirė.
Gaudzei, J. Piečaičiui, A. Nau- ,
jokui, R. Sungailaitci, A. Kudž V. Behajus, kuris dabar 
mai, St. Naginioniui (senj.). ^vena San D,eS°- Cahf - n?n 

TF ats. Montrealio skyrius. isleistl savo angliška! parašy
tą lietuviškų legendų knygą, 
kuri būsianti gausiai ilnstruo- 
ta. Los Angeles yra leidžiamas 
ir jo redaguojamas žurnalas

— Prašau atsiliepti p. Fclik „Viltis“ (anglų kalba), kuria 
są Ankudavičių adresu: L. Fet me daug teikiama žinių iš lietu 
rauskas (Mrs.) 53 Prince Ail-vių tautosakos, o taip pat ne- 

vyras, duktė ir sūnus. hur St. W., Montreal, P. Q.
* * * — Stankauskas Vincas (ad-

Brangūs priedeliai ir ka inynai, resas: 1417 East 65th Str., Clc 
Mano

PADĖKOS
Nuoširdžiai uekojame vi

siems pieteliams ir pažįstamie 
ms, ypatingai ponioms už gau
singą lankymą sunkiai sergan- 
ios ir vėliau mirusios mū.>ų 

žmonos ir motinos Genės Lelie 
nes.

Kartu dėkavojame v^icmt 
draugams ir organizacijoms tu 
at«= ; • is gėles ir vai; i t- pa
reikštą mums užuojautą i ti
sų dalyvavimą laidot. 
žymiai palengvino mūsų 
mą. Ypatinga padėka i.;: 
baliui, kun. Gutauskui i 
Pacevičiui už pamaldas 
čioje ir palydėjimą velii s i 
amžiną poilsio vietą.

Nuliūdę:

, M. negalima nustatyti jo lytis. Ta
I. Laimikiui, j. gamtos išdaiga gimė gyva, bet

.as

-U PAJIESKOJIMAI

maža vietos skiriama ir šiaip lie

suukic i

Bus padėtas vainikas Gote
Park ir 3 vai. p. p. Civic Stadio 
ne tolimesnė demonstracijom 
programa. Kbr.

PAVYKĘS KNYGŲ 
PLATINIMO VAJUS.

TF skyriaus v-ba nigpj. 1 d. 
baigė knygų platinimą, kuiio 
metu parduota už 808,80 dol. raitis J., Grajauskas B?

—, Žvirblis J. 12,—, Tumaitie- tas organizuoti choias. 
ne M. 3,—, Vasario 16-tos Gnn 
nazijai R. K-ja 10,—. Viso su
rinkta 738,25.

Aukojo: po 25,- dol.: MiK- 
šys J., po 20,- dol.: Petkevi
čius A., po 15,- dol.: Dr. Levms 
kas L., Kun. Dr. Tadarauskas

apj mi 
prade■

čius J.; po 6,- dal.: Jankūnas A. 
Po 5,- dol.: Bakšys S., Gvaida 
V., Balsys A., Čeliauskas K. 
Docaitis J., Eidukaitis J., Gied- 

J . j Inkia-
liet. knygų. Leidykloms už jas tas J.,“Kazlauskas II., Kažemė 
sumokėta 606,26 dol. Gautas kas J., Kažemėkas P., Kronas 
pelnas 202,54 dol. įneštas į sky B., Kybartas V., Lėveris J., Lir 
naus kasą. čiauskas V., Mikštytė O., Nau-

Vajaus metu išplatinta per jikas J,, Petkūnas A., Petrus.u-

......
PARDUODAMA M..5Ū 

ĮMONĖ
Rodney miestelyje.

Yra skerdykla ir p r lo'u.j. 
Miestelis turi apie 1.000 g , v-n

J.; po 14,75 dol.: Mikšys K.; tojų, randasi tabako ; ug ntojų 
po 10,- dol.: Grinius B., Janka rajone. Nemaža lietuvių koio- 
uskas A., Steiblys J., Valevi- nija. Dėl pirkimo sąlygų map 

tis ar rašyti (galima ir lietuvis 
kai): Walls Meat Markei, 

Rodney, Ont.

valandoj lint veland 3, Ohio, USA), jieškau 
gomneje , r n? Kazlausko Petro, atvykusio is 

' i ' aky Vokietijos, Liubeko stovyklos, 
■ . ..s pia- 1948-9 m. į Kanadą, Ontauo 

:u ' .i ! i, su- provinciją. Tik atvykęs, P. Kaz 
.’.aus.aą r tuo lauskas Petras į Ontaiio pio- 

eikatą. vinciją, žinau, kad buvo miško 
lo nepamir darbuose. Toliau žinių netuiiu. 

Kur gali būti? Kas žino jo adre 
riingiai: . i padėka są? Maloniai prašau pranešti 

pr-'- ; ii;->: Pp. 1 usinskams, Du „NL“ redakcijai.
n -: ir.:. Tu.nylams, Narušiams, 
Ož'iokms, Dudurkains, Tama
dų n ;, mai ir broliui Pi a
•c'.u. ■ iams, Aujjaičiams, A. 

1-rlai, Carn.lianas, Baleišiams, 
Čėplams, Vilkams, Astraus
kams, Seniams, A. Seniui, Stro 
domskiams, S. Škudai, Bikams.

O. Matelienė.
* * *

T. F. Montrealio sk, rugpjū
čio 1 d. posėdyje skelbia: T. F. 
vajų Montrealio apylinkėj baig

muose

iv :
M

te
n

Kas ,,Nepriklausomą Lietu
vą“ pastoviai skaito,
Labai gerai daro:
Tas bolševikus ant mažojo
piršto raito
Ir j ožio ragą varo!.. .

:■ kada 
ano ši

BELLAZZI L AM Y, INC
7679 George St.,

PARDAVIMUI.
Visai arti prie „Trans-Canada 
Highway,1, 16 vienetų kabinų 
pardavimui yra elektios švic.a, 

— Juozas Skirmontas, gyv. gasu virimas, 9 su tekančiu van
Beverly Shores, Ind. ir Onute deniu, taip pat ir kita nuosaiy- 
Skirmontaitė—1551 So. 51 Sti. uė parduodama. Fusę įmokėjus, 
Avė. Cicero 50, III., U. S. A. kita pusė gal būt galima dah- 
Antano ir Petronėlės vaikai, mis išsimokėti. Del smulkco- 
jieško brolių Prano ir Petio nių informacijų rašyti; P. Jan- 
Skirmontų ir iminių. ko, Bok 353, rBooks, Altą.

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

K ftft J

VICTORR 
CLEANERS 
iUlYERS C0.

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 
\ .7,,. cleaned - \

'cit’y’wi »Efpi CK-UP 
•t* ^AND DELIVERY \ ‘ 
'EUR AND GARMENT STORAGE 
k .

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 
tebus (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir sun
kius. Sutaisome rūbus 
(iširimus), įsiuvame sa
gas ir pan. Kiekvieną or 
idei į paimame iš namų ir 

j ristatome į namus.
Už .ūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dė] i-formacijų prašome 
telefui n joti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

MONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135

TR 5151 Ville Lasalle. g
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. H
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. §

VASAROTOJAI DĖMESIO!
Valerija Norvaišienė kviečia ukiniu, autobusu ir lėktuvu. Iš 

visus į savo vasarvietę „Nidą ‘ stoties ar aerodromo iki vilos 
Centerville Ave, West Hyannis taxi 1 dol.
port, Cape Cod, Massachusct- Automobiliu važiuojama iki 
ts, U. S. A. Hyannis pagrindinės gatvės

Atviras vandenynas su Goi- Main St. paskui ta gatve ii jos 
fo srovės šiltu vandeniu, žino- tęsiniu Craigville Beach Rd. 
mas visoj Amerikoj Ciaigvilie iki Centerville Ave (ne Center 
Beach paplūdimis, sausas pušy ville Rd.) ir toj gatvėj rasite vi 
nas, modernškai įrengti kainba lą „Nidą“.
riai, malonus patarnavimas ir Rašyti: P. O. Box 367, West 
puikus, lietuviškai pagamintas Hyannisport, Cape Cod, Mass, 
maistas pagal principą — kas USA.

7^5^55-0 ko nori ir kiek tik nori. Telefonai: Hyannis 1687-W4.
ji Vykti į Hyannis galima: tra Boston So 8-3461.

Dr. Roman Pniewsk
Daugiametė praktika didelėse ligoni v ir klinikose. 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių i.yų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

s

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. š I A U Č I U L I S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVF. V’’RDUN. Tel. Y O 3440
h i

Atstovavimai įstaigose, patvirtinti dokumentų verti 
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: 

3420 Drummond, Montreai.P.Q.,Canada. Tek: PI. 6580

&

K

LIETUVIS LAIKRODININKAS S

ZUK.AS ANTANAS |
359A-8 Avė., Ville Lasalle, Que. TR 4321 $

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

I
D r. DORA GORDON 

Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

J Tek: WAInut 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 Dorehester) 

MONTREAL
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MONTREALIO ORGANIZACIJOMS IR VISUOMENEI.

KLB Rinkiminė Komisija lauskas po 1 dol., VI. Janušaus 
prašo Montrealio organizacijas kas už 50 et. J. Ambrozaitis uz 
ir neoragnizuotą visuomenę, pu 25 et.
statyti kandidatus į KLB 1 a- ATIDARYTAS ADVOKATO 
rybą iki š. m. rugpjūčio 15 d., 
13 valandos.

Kandidatų sąrašus sudalant, 
prašome laikytis KLB Tarybos 
sudėties ir jos rinkimų tvar
kos statuto“ straipsniu Nr. N: 
3, 4.

KLB Montrealio a.
Rinkiminė Komisija.

MONTREALIEČIAI,
ateinantį sekmadienį, rugpjūčio mėn. 8 d., visi į

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJOS

BIURAS.
Dr. St. Daukša, gavęs visas 

advokato teises, šiomis dieno
mis atidarė savo biurą (152 
Notre Dame Street East) ir 
pradėjo savarankišką advokato 

pylinkės darbą. Tautiečiai gah pasinau
doti jo pagalba, kreipdamiesi į 
jį tiesiogiai nurodytu adicsu 

LIETUVIŲ DARBININKŲ arba susižinoti telefonais UN 
Draugijos Montrealio kuopa sį 1-2013 ir BE 7296. Žiūrėkite 
sekmadienį, rugpjūčio 15 d., p. jo skelbimą.
p. Bakanavičių ūkyje, prie Bro 
ome ežero, ruošia išvyką — pik 
niką. Visi kviečiami dalyvauti.

Pp. Bakanavičių ūkyje lig- 
šiol buvo labai daug vasaroto- _ ,
jų — iš Bostono pp. Barauskai, ^\^tan unait^s’ 
iš Montrealio — pp. Kinai, 
Petroniai ir kt.

MLKM DRAUGIJA 
rugpjūčio 8 d., sekmadienį, 
šia gegužinę pp. Staniuiių 
sarvietėje, Laurentian, pusant
ros mylios už Shawbridge, 4“ 
mylios nuo Montrealio. Važiu- 
ti 11 keliu. Autobusas bus prie 
Aušros Vartų bažnyčios 8 vai. 
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 
pasišokti. Valdyba.

G-M-G FILMŲ ARTISTĖ 
Rūta Kilimonytė į Montreal; 
atvyksta rugpjūčio 7 d. ir tos 
dienos vakarą, 7 vai. v., Šv. Ka 
zimiero parapijos salėje bus 9862 CLARK ST. 
jos garbei vakariene, kunoje 
kviečjami dalyvauti visi tautie
čiai. Įžanga 1.50.

VISI SKAUTAI-ĖS 
jau suvažiavo į Montreal; — 
vieni iš stovyklų, kiti, laivu, iš 
kelionės į Rochesterį, USA. Vi 
si sveiki ir linksmi.

TF VAJAUS METU
Montrealio apyl. parduota TF 
ženklų: P. Peleckas už 10 dol., 
S. Jankauskas, D. Krujelskytė 
ir I. Šliogerytė po 2 dol. J. Pu 
niška už 3 dol. T. Lauraitis, A. 
Latvaitis, Z. Rimša, B. Rinke
vičius, P. Mickus ir S. Pau-

ATOSTOGAVO IR VIEŠĖJO 
Amerikoje pp. Leknickai, pp. 
Vilimai, pp. Pranevičiai, pp. 
Smilgevičiai, pp. Adomaičiai, 

. Vieni buvo 
Platsburge, kiti važinėjosi to- 

1 ‘ liau — į Bostoną, New Yoiką 
ir tt. Pp. Šulmistrai savo maši 
na buvo nuvykę j Sudburį pas 

ruc brolį, dėdę ir tt. 
va

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL D.

Suit 25—26
152 Notre Dame St. E. 

tel. UN 1-2013 ir BE 7296 
Res. 5651 —12 Avė., Rsm.

RA 2-5229.

IK_____ XX . .........XK

» Dr. J. š E G A M O G A S 
XX CHIRURGINĖ ir BEND-
X ROJI PRAKTIKA
V o f f i c e 4906 Wellington
J; VERDUN. Tel. YO 3611.
X vai.: 11—12, 2—4, 6—9, 

šeštadieniais 11—1
>,* arba pagal susitarimą.

n a m ų 1038 Osborne A v.
X VERDUN. Tel.PO 6-9964

£$ 
i

3

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. M A L I 5 K A

gegužinę,
kuri įvyks pp. Staniulių vasarvietėje, Laurentian, 

pusantros mylios už Shaw-Bridge, apie 43 mylios nuo 
Montrealio. Važiuoti 11 keliu.
Bus lietuviškų užkandžių ir gėrimų. Puiki salė šokiams. 
Smulkesnė informacija kronikoje. Valdyba.

Groserija - alus
DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS.

X LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliorių kainų.
X 64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. BE 0400.
X Sav. E. BAIKAVIČIUS.

C v

UŽDARYTA VASAROS 
VAIKŲ AIKŠTELĖ.

LANKĖSI MONTREALY:
Iš Bostono lankėsi du broliai mo Pr°ga buvo suruošta šven- 

Vileniškiai (p. Ignas su žmona tė, kurioje dalyvavo kun. J. Ku 
ir su sūnum), viešėję pas inži- bilius, tėvai ir keletas svečių, 
nierių ir daktarą Mališkas. Jie 
užsiprenumeravo NL.

KANADOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Spaudoje jau buvo pranešta, 
kad K. L. S. S-gos antras su
važiavimas įvyks š. m. rugsėjo 
m. 4—5 dd.

Centro K-tas ir skyrių atslo 
vai, suvažiavę į Oakville, Ont. 
liepos 24 d. nutarė suvažiavi
mą šaukti viena savaite anks- viniai 
čiau, t. y. rugpjūčio 28—29 d.

Pakeitimas padarytas dėi to, 
kad 4—5 dd. rugsėjo mėn. To
ronte įvyksta Kanados Lietu
vių Diena. Taipgi prof. Kaimus 
kas, kuris atostogauja Kanado 
je, turi sugrįžti namo ir daly 
vauti A. L. S. S-gos suvažiavi 
me, kuris įvyks rugs. 4—5 d.

JŪROS NAUDA ŽMOGUI. K. L. S. S-gos antram suva- 
Žmogus — labai neprotin- žiavimui, kuris įvyks rugpjū

čio mėn. 28—29 d. d. Liet. Na 
muose Toronte, šis suvažiavi
mas paruošė tokią darbotvaikę:

1. Suvažiavimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas;
3. Mandatų K-jos sūdai y- 

mas;
4. Rezoliucijų k-jos sudaiy- 

pakankamai protingas, kad gamas;
lėtų visu tuo pasinaudoti. Žino 5. Sveikinimai;

1.
2.

mu;
3.

2-ra sesija:
Centro K-to pranešimai;
Diskusijos dėj praneši-

svarstymas; 
rinkimai;

Rezoliucijų
4. Centro K-to
5. Tolimesnės veiklos uždą

£ 6.
7.

labai neprotin- žiavimui
Liepos 28 d. vasaros vaikų 8as dar- J*s daug ką naudoja ' 

aikštelė, kurią vedė N. P. K. se be saiko ir supratimo ir tuom 
serys, baigė savo darbą. naikina tai, kas jam, protingai

Norėdamos padėti tėvams ii naudojantis, galėtų atnešti di- 
atitraukti vaikus nuo gatvės d^ausią naudą^ , j.j ,. 
įtakos, jos suorganizavo mo
kyklinio amžiaus vaikams, vie-

Vandenys yra tokia didelė 
sritis, kuri žmogui galėtų duo 

no* mėn. vaikų^aikštelęT’Baigl- tį begalinį turtą, bet jis dar ne

Šventė buvo pradėta giesme: 
____________ „Graži Marija Tu esi". Po to 

Iš Čikagos lankėsi p. Savic- vienuolyno v-kė sesuo Felicija 
kas ir p. Rupeika pas brolį Va- tarė žodį plačiai nušviesdama 
Ij Rupeiką.____________________ <"

Visi svečiai iš Amerikos ap- ksmę. 
alnkė ir NL redakciją. -

Pas J. Vaškį lankėsi brolis zavo viakų aikštelę Montreal/ 
iš Amerikos ir praleido atosto
gas.
NL PIKNIKAS dar nenustaty
tas, VIII. 15 d. neįvyks.

liais elgiasi, kaip neprotingas f- 
brakonjerius, kuris šaudo pau 
kščius ir gyvulėlius uždrausiu 
laiku.

Pav,, žmogus be jokio sai
ko, jokios kontrolės ir jokio ap 

Šais metais seselės suorgani skaičiavimo medžioja bangi
nius. Kiekvienas užaugęs ban-

auklėjimo ir lietuviškumo rei-

Nauji pasiūlymai; 
Suvažiavimo uždai ymas.

Centro Komitetas.
LAS GEGUŽINĖ.

Pirmą kartą Kanadoje L. A. 
Toronto skyrius, talkinin

kaujant T. L. O. „Trimitas' or 
kestrui, ruošia šių metų rugpju 
čio mėn. 7 ‘dieną Narušio ūkyje 
įspūdingą gegužinę.

ŠV. ANDRIAUS LIUTERO- 
NIŲ BAŽNYČIOJE,

Carlton ir Jarvis gt. kampe, 
rugpjūčio 8 d., 9.30 vai. ryto, 
lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
KAM TAI PRIKLAUSYS?
Toronte tėvai pranciškonai 

numato statyti didelius pasta 
lūs College ir Rusholme gatvių 

Todėl kampe, kurių sąmata, pagal jų 
metą visos dideles informacijas spaudoje, siek

sianti arti vieno miliono dol. 
Šiais metais norima pastatyti sa

s.

tingiausia banginiais, 
kiekvieną 
valstybės, kurios turi įrengi
mų, siunčia į tą sritį — Ant- 
arktiką laivus gaudyti bangi- les. 
nius. £_ " T "

Pietų poliaus sritis suteikia teiraujasi, kam šie mūsų pasta-
Daugelis Toronto lietuvių

zavoviakų aikštelę Montreal^- didelis turtas. Vien Pasau^*u* 80 procentų bang- taj priklausys: lietuvių pranciš
je Kadangi pirmi metai, todėl banginio odos yra padaro. ZUV1V- Iš bangzuvių nebaių konų kongregacijai ai Toronto
nebuvo užsimota plačiu niautu. tūkstančiai batams naciu Yra Sam*nama margarinas ir ki kanadiečių kurijai? Pasirodo, 
Susidomėjimas buvo nemažas, duoda tauku kiek ’.’SYie.?.taj* ’ mu^as> jvau ūs> kad kiekviena parapija, nesvar
aikštelę lankė 30 vaikų. Vaikai m-sos kl . -g • griaučių vau- a ieia1’ ^ailiai> mėsa, o iš lieka- bu, ar ji vadovaujama pasaulioaikštelę lankė 30 vaikų. Vaikai 
buvo labai patenkinti ir su ma
lonumu bėgdavo aikštelėm Bu
vo daromos įvairios išvykos: 
lankė muzėjus, bažnyčias n ki 
tas žymias vietas, Važiuodavo 
j geresnes vasarvietes, kuriose

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių
butas. $ 26.00 menesiui.

Skambinti 
iki 4 v. po pietų PL 4039.

IŠNUOMOJAMAS kambarys vaikučiai galėjo džiaugtis saule 
Verdune vyresnio amžiaus vy
rui ar moteriai. Tel. YO 1270.

MRS. CARR
Spėjėja ir patarėja.

Patarimai visuose reikaluose 
bei problemose. Būtinai pasi- 
matykite su ja. Pasakys Jūsų 

praeitį, dabartį ir ateitj. 
Paskambinkite HA 0393, 

1450 Mountain St., Apt, 2, 
Montreal, Que.

Vai.: nuo 12 dienos iki 8 v.vak.

vandeniu ir švariu smėliu. Prie 
darželio yra įrengtos dvi žaidi 
mų aikštelės: čiuožynių, supy 
nių, sviedinių ir tt. Vaikučiai 
mokomi įvairių rankdarbių, pie 
Šimo, dainavimo mergaitės siu 
vinėjimo. Duodama pieno, vai
sių ir kt. už visa tai tik 1 dol.

' už savaitę.
Kadangi šiais metais yra Sp 

audos atgavimo jubilejus, to
dėl šventės programa buvo pa
taikyta tai progai. Buvo vai
dinama L. Čiurlionienės „Auš 
ros Sūnūs" dviejų veiksmų iš
traukos. Ųartuškaitė paskatė 
„Aušros Sūnų” turinį.

Vaidino: A. Keturka, A. 
Burbaitė, Bartuška, D. Bartuš- 
kaitė, R. Piešina, N. Barčiaus- 
kas.

Po 
riam

Po

mėsos, kiek iš jo griaučių gau- 
_ narna trąšų dirvoms tręšti? O 

žmogus, medžiodamas juos be 
saiko ir kontrolės, baigia ban
ginius naikinti, nes pakerta jų 
visimą ir augimą.

Be gyvulių, jūra žmogui duo 
da ir naudingų augalų. Fav., 
medicinoje ir higienoje labai 
plačiai žinomas jodas yra gau
namas iš jūrose augančių au
galų (daugiausia ties Japoni
jos krantais). Jodas dabar la
bai plačiai naudojamas 
žmonių duonai, druskai

Kokia didelė jūros 
žmogui, pasako kad ir 
tieji duomenys:

1950 metais pasaulinė žve
jyba sudarė per 200 mihonų

net n 
ir tt.
nauda 
sekan-

centnerių žuvies, vėžių,'baug- 
žuvių ir kitų jūrų gyventojų? 
Tas kiekis suteikė žmonėms 
maisto tiek, kiek būtų suteikę 
250.000.000 jaučių mėsos.

Vandenyne gyvena per 166. 
000 įvairių žuvų ir gyvių. Jū
rose auga per 10.000 įvairiau- 

to sekė vaikų choras, ku S’L.' augmenų, 
vadovavo muz. Piešina. 
to sekė eilėraščiai, ku- 
sakė: D. Grybaitytė, N.

ar ji vadovaujama pasaulio 
nų gaminamos naudingos že- čių kunigų, ar vienuolių, pagal 
mei trąšos. Silkių ir sardinių bažnyčios bendrąją santvarką, 
vienais metais sugauta 6.500 mi priklauso vietos kurijai. Taigi 
lionų svarų. jr projektuojamieji statyti To

ronto prisikėlimo lietuvių para 
pijos pastatai, tiek bažnyčia 
tiek ir salės, kaip parapijos nuo 
savybė, priklausys Toronto kū 
rijai. Ordenas gi, už iniciatyvą 
statybos darbe, gauna tik pnvi 
legiją kad vienuolijos vynausy 
bė turi teisę paskirti ar atšauk 
ti savo ordeno kunigus-vienuo- 
liūs. Pas pasauliečius kunigus, 
kunigų kilnojimo teisė yra vic 
tos vyskupo dispozicijoje. Tai
gi, visi pastatai priklausys tik
tai bažnytinei administracijai.

Kor.
tXZZZZrXXT~ XK7~—XX ...JI

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas ir chirurgas.

1554 A Bloor St. W. Toronto. 
Bendra praktika, moterų ligos 
su gimdymo pagalba specialiai.

Priėmimo valandos:
1,30—3,30 p. p. ir 5,30—8 p. p. 

arba pagal susitarimą. 
Tel. . namų WA 1-0537 

įst. LL 9184.

Rastinė: OLiver 4451

Dr. P. MOKKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

Pietų poliaus sritis yra tui

Gydytoja-chirurgė. 
Kampas Bloor ir Brock Av. 
(Įėjimas iš 613 Brock Av.) ■ 

: Priima ligonius, gimdyves ■ 
ir moterų ligomis sergan- : 
čias kasdien nuo 1—4 ir ■; 
nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. J 

i nuo 11—3 v. p.p., kitu lai- ; 
ku pagal susitarimą. 
Telefonas OL 6851 
xx—xx---- ^zxxzzrzzx

1082 Bloor W. Toronto 4. 
j rytus nuo Dufferin St.REIKALINGAS

Real Estate agentas moderniai 
įstaigai vakarinėje dalyje.

Atlyginimas — augštas nuošim 
lis. Turi turėti savo susisieki

mo priemonę ir mokėti 
šiek tiek angliškai.

J. M. Charles Realtor

REIKALINGOS MOTERYS 
siuvykloje prie moteriškų pal

tu ir kostiumų. Kreiptis 
1193 Philips Sq, kmb. 46.

PASIKALBĖJIMAI 
ANGLIŠKAI.

Ar nenorėtumėte pagerinti ar 
patobulinti savo anglų kalbos 
mokėjimą? Labai lengva. Pa
mokos Jūsų namuose dieną ai- riuos 
ba vakare. Kaina prieinama. Jauniūtė, Blauzdžiūnas, Šeivy- 
— Tel. REgent 3-2484. — tė, J. Šimelaitytė, E. Knystau-

’ tas, R. Grybaitytė, D. Bartuš- 
kaitė. R. Piešina paskambino 
dvi liaudies daineles. Ir užbai- 

, gai visi pagiedojo T. Himną.
Ilgai dar klegėjo vaikučiai 

darželio patalpose, nenorėdami 
eiti į namus. Tėvai labai patci. 911A Bloor St. W. KE 0742. 
kinti. Dalyvis.

AUŠROS VARTŲ 
• parapijos choras rugpjūčio 22 

> dieną darys ekskursiją. Apie arba savaitgaliais atsilankykite 
vietą ir kitas sąlygas bus pa
skelbta vėliau. 1 „MERCURY LODGE".

Randasi gražioje vietoje prie 
Simcoe ežero, 1 mylia į šiauię 
nuo Keswick, Ont. Čia išnuo
mojami laiveliai žuvavimui, ka

binos ir kambariai 
atostogautojams.

109 Orchard Beach.
Telef. Roches Point 184 M. 
Savininkas Pr. Krilavičius.

PARDUODAMAS NAMAS 
S. Lamothe,

2340 Bourbonniere, Montreal, 
tel. CL 2739.

Dupleksas, baigiamas statyti 
5 ir 5% kambarių, 3 atskiri 

miegamieji, 9 pėdų rūsys, 
alyvos šildymas. 8825 Reims, 

tel. CL 2739. Įmokėti $ 5.000.
$ > — 1C ™------X"llr J

į SULLIVAN REALTIES Co.
6351

& 
" M

priima: 9 a- m. — 10 p. m:

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

NOSIES. GERKLĖS IR 
AUSŲ

IR
Dr. R.

956
Telel.: FR 7684, EX 8822.

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
8 sarnamių įvairiose vietose.

neju
mūs1

jo

PRANCŪZŲ KALBOS 
PAMOKOS

pas p. Bulotienę, 
Ville Lasalle, Susitarus kelie
ms mokiniams, galėtų nuvykti 
j namus ir kitose miesto dalyse 

Susitarti tel. HE 3119.

K

VASARVIETĖ 
ATOSTOGOMS

Dr. N. Novosickis
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 1

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS
CHARLAND
Sherbrooke E.

PARDUODAMI ŪKIAI:
50 akrų žemės. Namas, daržine, 

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

» 80 akrų žemės,
17 A 1 1 kaimynystėje)A.iifi rukai 17 ir Ottawa upės. Namas ir 

» 8 vasarnamiai (camps) su v
| pilnu apstatymu. Geros išsi- X
> mokėjimo sąlygos. Teirautis $
; telef. Rigaud 446.

956 Sherbrooke E. 
į; Tel. CH. 723«

li- 
j metus su 5 
Teirautis te4.

(F. Skruibio 
šalia keiio Ni.

kviečia visus lietuvius j savo vasarvietę pasinaudoti va- X 
saros malonumais ir atsikvėpti gamtos aplinkumoje. 4

VEIKIA ežeras su maudynėmis ir tramplynu; restora 4 
nas su lietuviškomis dešromis, kumpiais ir tt. Savo kar- 4 
vės duoda natūralų pieną. Dvi aikštės šokti — dengta ir 
po atviru dangum. Čia pat miškas ir vasarnamiai, ku- X 

riuose galima ilsėtis. X
Kasdien galima pasinaudoti visais patogumais ir £ 

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

Telef.: Mascouche 23 Ring 5. X
VISI maloniai kviečiami atsilankyti. Savininkas. $

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. įm., 10 kmb., graž. plytų n., 
vand.-alyva šild., labai gci. vietoje, ger. paj., nėra gara
žo. Viso kaina 17.500 dol.

1611

9

REAL ESTATE
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
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