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Politinė įvykių savaitė
JEI NE VIENUR, TAI KITUR NERAMUMAI 

NESIBAIGIA.
Tai yra ženklas, kad jie ge- je konferencijoje, bet konfcicn 

ruoju nesibaigs. Nors kai as cija neįvyko, (nes Guatemala 
Indokinijoje ir baigiasi, bet pei pati susitvarkė), o medžiaga 
trauka, kaip spėjama, yra tik- tiek svarbi ir įdomi, kad JAV 
tai laikinė. Pirmasis pavojus vyriausybė ją paskelbė balto- 
sugriauti taiką yra

TA1VANO-FORMOZOS 
ŽIDINYS.

Kinijos komunistams tai yra 
rakštis akyje. Todėl jie čia la
bai budrūs ir neramūs. Komki 
nijos užs. reik, ministens pa- doma, kaip Maskvos buvo įuo rus kasimo darbai, 
reiškė, kad komunistai būtinai Siamas perversmas Guartemalo ; — _________ ____
turi užimti Taivaną, kur yra įsi je, kaip komunistinė Guatema- ius Tomas Dewey padegė pu- kurio paskirtis yra Šv. Laury- dinimas, pagražinant jį gausiu- 

’’ a vykdė Maskvos mąjį dinamito užtaisą, kuriuo no upę pagilinti, prakasti per-mis meniškomis iliustiaci jomis, 
ir instrukcijas, kaip pradėtas didžiausios pasaulyje kasus ir pastatyti šliužus, kad Meninė programa jau sudaryta 

. ' iuaicmaią elektros jėgainės statymas, su-didieji jūrų laivai galėtų piauk ir ji tikrai duos tai, kas hetu- 
_______ Jv. Lauryno upės ic- ti į Didžiuosius Amerikos Vi- vio širdžiai miela ir artima, nes 

dūrio ežerus, kurie faktinai yia joje dalyvaus geriausias šiuo 
Šių milžiniškų darbų pradžia jūros, ir, be to, prie Barnhaid metu Kanadoje lietuvių choia^ 

yra rugp. 10 d. iškilmingai ori salos pastatyti elektros jėgai- „Varpas", parinktos tautinių 
daryta ties Cornwall, Ont. t. nes, kurios bus didžiausios pa- šokių grupės, o pavienių meni- 
y. toje maždaug vietoje, kur šauly. ninku prieky girdėsime opeios
Kanados siena susieina su Barnhard salos užtvankos ii solistę p. E. Kardelienę, ge- 
Jungtinių Amerikos Valstybių jėgainės duos per metus 12 l»- riausias Kanadoje basas p. Pau 
siena, priėjusi prie Šv. Laury- lionų ir 600 milionti kilovatva- hojis iš Timmiso ir vienintelis 
no upės, nuo kur į viršų, į Di landų elektros jėgos, kuri ap- Kanadoje liet, orkestras „In- 
džiųjų ežerų pusę siena eina tarnaus 300 mylių spinduliu 9 mitas“, 
jau Šv. Lauryno upe ir toiiau JAV valstybes ir Kanadą. Šių 
ežerais. jėgainių pastatymas atsieis 6uC

Kadangi upės reguliavimo n milionų dolerių. Darbai tęsis ū 
jėgainės statybos darbai bus metus ir bus baigti 1959 rr.t - 
vykdomi abiejų valstybių drau tais. Viso Šv. Lauryno upės 

Įima spėti, bus užbaigtos ir bus ge, bendromis lėšomis, tai Ka- projekto įvykdymas atsieis bi- 
sudarytas Azijos pietryčių sau nados min. 
gurno paktas. Tam yra duome
nų, nes tuo interesuota ir Ang
lija, su kuria ir vyksta svarbio 
sios derybos.

SĖKMINGAI VEIKIA 
MENDES-FRANCE.

Jis tesėjo užsimojimą baigti 
Indokinijos karą; jis sutvarkė 
Tuniso klausimą; dabar jis pa
siryžęs sutvarkyti ir ekonomi
nius Prancūzijos reikalus, ir 

" čia jam gana sekasi, nes parla
mentas jau priėmė jo pasiūly
tus planus, kurie numato: per
tvarkyti pasenusią Prancūzijos 
pramonę; išplėsti namų staty
bą, sumažinti muitus ir tuo pa 
gyvinti prekybą ir panaikinti 
nedarbą. Užsimojimas didelio 
ir pasitikėjimas 
žas — 361 prieš 
tam susilaikius.

PASIRAŠYTA
KARINĖ SĄJUNGA.

Po tūlų pasitarimų pasirašy
Gal pikantipkiausis praėju- ta Turkijos, Graikijos ir Ju- 

sios savaitės politinis Įvykio goslavijos karinė sutartis, 20- 
yra čiai metų. Tai yra platesne, ne

JAV BAI TO II KNYCA v’en karinė sąjunga, nes ji 
apip ri atcmaTCA aPima ir ekonominę sritį. Pne 
APIE GUATEMALA. ir Italija galcs prisldėtl> j21

Ji buvo paruošta Guatemalos gu bus užbaigtas Triesto klau- 
klausimui svarstyti amerikine- simas.

KANADOS LIETUVIŲ DIENA TORONTE.
Rugsėjo 4, 5 ri 6 dienomis 

Toronto lietuviai su daugeliu 
svečių iŠ plačiosio sKanados ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
švęs antrąją Kanadoje Lietu
vių Dieną. Visi gerai prisime
name su didele sėkme praeitais 

Kanados ministerių pirminiu čių valstybių vienybę ir bend-metais puikiai surengtą ir nuo- 
kas St. Laurent, New Yorko radarbiavimą.

sios knygos pavidale. valstybės gubernatorius To- Laimingu sutapimu, kaip tik tuvių Dieną Hamiltone. dį ir pasiekia visiems prieina-
Medžiaga tikrai įdomi, nes ji mas Dewey ir Ontarijos provn. tai vieta, Šv. Lauryno upeje, KLB Toronto Apylinkes ma forma mūsų pavergtos te-

įrodo, cijos premjeras p. Frost rug- būtent Barnhart sala, esanti Valdyba ir jos talkininkai dir- vynės reikalus ir kovos už lais-
jų y į p ĮV1ASKVA SKVERBI \ PJŪcio 10 dieną pakėlė piemuo- beveik tarp Cornwall, Kana* |>a parengiamuosius KL Diena: vę eigą.

SI SU SAVO AGRESIJA sus kastuvus žemės, kuriais pi a dos pusėje ir Massena, JAV darbus. Numatytam išleisti spe
dėti Šv. Lauryno upės jūrų ke pusėje, labai tinka didžiausiai cialiai tai dienai leidimui jau 

Knygoje dokumentais po* lio į Didžiuosius Amerikos eže elektros jėgainei statyti. plaukia medžiaga iš visų Kana-
Šiom iškilmėm pradėtas vie- dos apylinkių, organizacijų bei

JAV New Yorko gubernato- nas didžiausių pasauly darbų, asmenų ir jau pradėtas jo spaus

LAURYNO UPtSJURŲ

PRADĖTOS STATYTI DID ZlAUSIOS PASAULY 
ELEKTROS JĖGAINĖS.

Iškilmingą K. L. Dienos mi
nt įima M ssey Hali didžiulėje 
salėje atidarys Lietuvos Konsu 
las Kanadoje min. V. Gylys. 
Ontario pr. mimsteris p. Mai
tini pasveikins Lietuvių Die
nos dalyvius anglų kalLa ii p. 
V. Sidzikauskas, kuris visada 

taikingai praėjusią pirmąją Lie randa tiesų žodį į lietuvio sti

kūręs Čiangkaišekas su savo ne los 
maža kariuomene.

Atrodo, kad Kinijos komunis 
tai ilgai neišsilaikys, griebsis 
karo, bandys pagrobti Taiva- 
ną ir likviduoti tautinės Kini
jos likučius. Ar dėl to, kad ko 
munistai puls Taivaną, kils pa- 
aulinis karas?

KARU PAKVIPO INDIJOJE, 
kai Indijos valdžia daro bandy 
mus atsiimti iš Portugalijos uz 
silikusias kolonijas. Daugeli? 
valstybių jau Įspėjo Indijos 
premjerą Nehru, kad jis nesi
naudotų Hitlerio ar Stalino me 
todais. Jeigu Indija nori iš I’ui 
tugalijos atsiimti kolonijas, ta; 
turi ramiu ir kultūringu budu 
su ja susitarti, bet nevartoti jė
gos ir apgaulės. Portugalija, 
tokių reiškinių 
Indiją pasiuntė 
nę...

NERAMU IR
Kai Tunise, kuriam Piancū- 

zija pažadėjo autonomiją, te
roras jau nurimo, tai, visai nc- 
tūralu, kad to pat pageidauja 
ir Marokas. Todėl ten kyla ne
ramumai, kurie, galima spėti, 
dar didės, kol Prancūzija Maiu 
kui suteiks didesnių laisvių .r 
galų gale savarankiškumą, ku
rio siekia kiekviena susipratusi 
tauta.

Verta pastebėti, kad tūli Pr
ancūzijos savanaudžiai, ypač 
tie, kurie turėjo ten investavę 
kapitalo, nepatenkinti Mendco- 
France pasirašytu susitarimu, 
kuris Tunisui duoda savaran
kiškumą. Dėl panašaus užsi
spyrimo Prancūzija nuvedė In
dokiniją j komunistų nagus. . .

valdžia 
įsakymus i 
komunistai siuntė i Gua« 
ginklus, pridengtus ūkio ina - sietas su S 
šinų ir kitų nekaltų įrankių Ii- guliavimo darbais, 
tulu, kaip atsiuntė 11 Maskvo 
je paruoštų agentų, kurie buvo 
susodinti į Guatemalos komu
nistų partijos centro komitetu 
ir t. t. Tai labai gražus įrody
mas „taikaus" Rusijos sugyve 
nimo su kiomis valstybėmis...

VYKSTA AZIJOS PIETRY
ČIŲ SAUGUMO DERYBOS.

Joms pritaria Australija, oct 
nepritaria Indonezija, o PaKis- 
tanas nori, bet bijo prisidėti... 
Visokiu atveju šios derybos, ga

akivaizdojt, i 
savo kariuomc

AFRIKOJE.

gautas ncma-
90, komunis-

BALKANŲ

Šia proga bus suruošta dide
lė lietuviškos spaudos ir dailės 
paroda, kurią kiekvienas atvy
kęs į K. L. Dieną galės atian 
kyti ir gėrėtis Kanados daili
ninkų eksponatais. Tuo pačiu 
metu Toronte įvyksta ir Siau
rės Amerikos lietuvių sporto 
olimpiada. Vien tik sportuojan 
čio jaunimo iš JAV tikimasi 
apie porą šimtų. Kadangi Lie
tuvių Diena sutampa su trijų 
dienų savaitgaliu, tai prašomi 
visi tautiečiai taip sutvarkyti 
savo atostogas, kad galima bū
tų dalyvauti ir KL Dienoje ir 
atlankyti savo gimines ir pažu 
tarnus Toronte.

KLB Toronto Apyl. V-ba.

DAK APIE LIETUVIŲ KOMUNISTUS.
„Stambūs antisuhversyvinio s kvado atradimai“.

Šia antrašte prancūzui leidžia mėnesį laiko federalinės val- 
mas savaitraštis „Le Petit J. ur džios organai paskelbė esant 
nal", š. m. 8 d. laidoje pataipi- „komunistišku". Šiame laikiaš 
no straipsnelį, kurį mūsų tau tyje radome pranešimą, iagi-pirm. p. St. Lau- lionus dolerių ir suteiks labai

rent ta proga pabrėžė, kad lai daug darbo įvairiems specialu.- tįegjy dėmesiui paduodame pa- .nantį žmones vykti į minimą 
bus dar viena jungtis, siejanti tams ir paprastiems darbiniu- - " *
abiejų draugingai sugyvenau- kams.

žodžiui: pikniką I
„Po to kai pasirodė liepos 4 M. Paul Benoit, kurio vado- 

d. straipsnis apie komunistus, vybėje buvo antisubversyvims 
provincinės policijos antisub- 
versyvinis skvadas (būrys) at
liko svarbius tardymus, atžy
mėtus daugelio „vaisingų“ kia- 
tų, atliktų pas partijos nanus 
arba jų simpatikus. Tarpe dau
gumos dokumentų, rastų jų 
gyvenvietėse, policija taip pat 
rado „kompromituojančius už
rašus“ apie asmenis, apie ku
riuos čia kalbame, bet nepazy- 

viškuosius reikalus, bus pravar bartinė pasų išdavinėjimo tvai- mime jų pavardžių, 
tu ir sekantis tūlas kaikurū. ka sudaranti daug nepatogumų ] 
faktui konstatavimas bei nusvie (pasai išduodami pasiuntinybių Hs vyko padaryti pranešimu 
timas. prie Vatikano, ar Londone, ar apie Mascouche vykstantį pik-

Kaip jau iš spaudos žinoma, konsulate Chicagoje). Be tu, niką, ta vieta buvo rezervuota 
Dr. Karvelis, o paskui jį ir V L už Lietuvos pasus suienka.ua „Sūnų ir Dukterų" draugijos. 
IKo pirm. prel. M. Krupavi-bene 8.( 0 svarų konsuliaiimo ši organizacija, kaip mes suzi- 
čius, apie Bonną yra paskleidę mokesčio ir tie pinigai išpiau- 
įvairių žinių. O tikrovė yra ka į užsienį. Voikiečiai kiek au- 
tokia: Dr. Karveliui nepripa- sidomėję tais išvedžiojimais, si 
žinta jokia teisė atstovauti nei kydami: „ką gali anglai, gai ,.u 
Liet. Respublikai, nei Lietuvos lime ir mes“. Taip atsiradusi 
vyriausybei. Jis priiminėjamas Passtellės byla. O faktinai, Vu- 
kaip VLIKo delegatas (lygiai kietijoje priskaitoma apie 3.003 
kaip ir jo pirmtakai). Nei jo- 
kios atstovybės, nei konsulato, 
nei ko kito VLIKui neleista ir 
nebūsią leista. Tas teigiama ka
tegorišku būdu. Taigi visas Dr. 
Karvelio ir prel. Krupavičiaus 
sukeltas sąjūdis galutinoje iš
vadoje kenkia ne kam kitam, ruomenei Vokietijoje, 
kaip pačiam VLIKui. 

Iliustracijai minimas 
laktas: Kovo i

Žinios iš VLIK’
APIE BONNĄ, DR. KARVELĮ IR TT...

Iš laiškų „Nepriklausomos Lietuvos“ redaktoriui.
Vokietija. 1954. VII. 28. Kai ryti ar tai konsulatą ar tai 

dabar „Nepr. Lietuva" deda kokią Pastelle. O tikiove 
informaciją apie iškilusius vad. būtent tokia: Dr. Karvelis

kaž

> vie-
Bonnoje susipainiojusius lietu- ną kartą ėmęs pasakoti, kad dū

skvadas, mums pasakė. kati iš 
liepos mėnesį padarytų kiatų 
gauta „įdomių atradimų“, šit 
atradimai yra svarbūs praneši 
mai su asmenų pavardėmis, 
apie kuriuos kalbėjome pasku
tiniame straipsnyje. „Doku
mentų vertimas dar tik’ prasi
dėjo“ — pasakė M. Benoit. 
„Kai mūsų darbas bus baig.as, 
mes tikriausiai atrasime ir ki 
tus tinklus. Dabartinė padėtis 

Dieną, kurią mūsų rapoitc- leidžia pasakyti, kad atrasti po 
pieriai yra labai kompromituo
jantieji. . .”

Nepalaiminta vieta.
Šį sekmadienį Mascouche kie 

bonas kun. M. Damien Ricaiu 
turėjo vykti palaiminti „vie
tos", apie kurią kalbame. Suži 
noję, kad jis ten nenuvyko, 
mes jį apklausinėjome. „Aš ten 
nėjau, — atsakė jis, — pirmiau 
šia dėl aprašymo, o svarbiausia 
dėl netvarkos, kuri ten vyko! 
Ten buvo šokama ir genama! 
Įdomiausia, kad maudėsi nepa 
kankamai apsidengę. Aš pasta
čiau sąlygas — kad nustotų kč 
lę netvarką. Pagaliau jie pa
klausė ir dauguma nebešoko" 
Mes paklausėme, ar farmos sa
vininkas yra parapijietis. 
„Taip, — atsakė klebonas, — 
bet aš jį su vargu pripazjstu 
kaip tokį. Ir jei aš nevykau pa
laiminti vietos, tai vien dėl 
vykstančios netvarkos, o apie

nojome iš komunistiškų laikiaš 
čių („The Work for a Lithua
nian People‘s movement in Ca 
nada“ ir aštunto Kanados Do
minijos komunistų panjos su
važiavimo memorandumo, pa
ruošto P. Phillips, pusi. 28 ir 
29), yra pagal šio memorandu
mo 3-čią paragrafą: Lietuvis 
kos kilmės Montrealiečjų bena 
radarbiavimas — 500 narių 
Jos vadovybėje yra mūsų pai-

žmonių, gyvenančių pagal Lie
tuvos pasus. Principe už pasus 
turėtų būti imama po DM 11, 
50 Bendruomenei Vokietijoje 
(maždaug vienas svaras), iš 
kurių, pagal paties VLIKo pa- tijos nariai .»rba simpatikai. l'o 
tvarkymą, DM 3,50 lieka Bend 

   ’ , o DM 
8 eina Tautos Fondui. Tačiau 

toks praktikoje beveik visiems pa- 
pabaigoje Dr. sai išduodami ir pratęsiami nc- 

Karvelis atėjęs į vok. užs. reik, mokamai, tad daugių daugiau 
min-riją ir parodęs vienam vai- šia už pasus surenkama per me 
dininkui M. Krupavičiaus t,a- tus gal keli šimtai markių, o ir 
sirašytą įgaliojimą, kuriuo dį. t°s pačios visos lieka Vokieti- 

Kvietimą į pirmąjį Sinodą Karveliui pavedama „voll und joje ir neišvežamos į užsieny. _ ^.* • s r-. i
kampas. Į Sinodą yra kviečia- kurinis Lietuvos Ev. Liut. Kon publikai. Valdininkas pasteoe- Londone bei konsulatas Cika-
mi visų parapijų atstovai, ku- sistorijos Prezidentas. Lie. jęs, kad šį sakinį reikia išbiau g°j<-‘ negauną iš to nieko. Gal
nigai, atstovai tų parapijų, ku- Kun. J. Pauperas, Lietuvos Lv. kti. Karvelis raštą atsiėmęs, o pasitaikąs 1 ; .
rios dar steigiamos ir svečiai. Liut. Sinodo Vice Senjoras ir po’kiek laiko atėjęs su rastu, tiesiogiai kreipiasi ir atsiunčia patĮ vakarą (liepos 26 d.) va-

Sinodas šaukiamas Kanado Chicagos Ziono par. klebonas.
je, todėl, kad kanadiškiams sun 
kiau atvykti į JAV.

Kunigai ir parapijų pirmi
ninkai yra prašomi piancšti, 
kas ir kiek parapijos atstovų 
atvyks j Sinodą, žinias prašo
me siųsti: Dr. K. Gudaitis, 
10059 Šo. Perry Ave, Chicago 
28, Ill.

ŠAUKIAMAS PIRMASIS LIETUVIŲ EV. LIUTERONę 
SINODAS TORONTE.

Lietuvių Ev. Liut. visuome- Sinodas šaukiamas tikslu, 
nei ir parapijų daugumai pagei kad lietuviai evangelikai susi- 
daujant, yra kviečiamas JAV jungtų, išlaikytų tėvų paliktas 
ir Kanados pirmas Lietuvių dvasines vertybes ir būtų geri 
Ev. Liut. Sinodas. Sinodą^ savo tautos nariai ir naujų kiaš 
įvyks rugpjūčio mėn. 21, 22 n tų piliečiai.
23 dd. Toronte, Lietuvių Na- Kvietimą į pirmąjį S------- T . ..
muose, Dundas ir Osington gt pasirašė: Dr. K. Gudaitis, pas ganz" atstovauti Lietuvos Kea Mūsų pasiuntinybė Romoje u

liau randama, kad Sūnų ir Dūk 
terų draugija yra „progresy
viausia" tarpe panašių bendia- 
darbiavimų. Mūsų vizito dieną 
Mascouche kaip tik ši draugija 
ruošė pikniką.

Raudonas laikraštis.
Šios tautybės komunistai Ka šiuos kompromituojančius gan- 

nadoje turi savo laikraštį vai- dus ar nieko nežinojau“.
du „Liaudies Balsas". Tai yiu Taip žodis žodin rašo „Le 
laikraštis, kurį maždaug prieš Petit Journal".

Amte priimi. O tuo metu jie mų tūlas sąjūdis vis dar nenu- 
koks pilietis, kuus jau savaitę buvę Bonnoje ir tą rimsta.

Kaip teko patirti, grįždami i? 
už pašto ženklus veną kitą do- karienevę su penkiais to Amto Bonnos, p. Lozoraitis su dr. Gc 
lerį. pareigūnais. . . ručiu, matėsi su VKB Kr. Vai-

Būtų labai diskutuotina nau- Šių faktų akyvaizdoje susida dybos pirm. p. Zunde, kaiku- 
da, jeigu Lietuvos „atstovavi- ro įspūdis, kad dr. Karvelis Bu riais VLIKo nariais ir pavic- 
mas“ būtu nusmailintas iki ne- nnoje nieko nelaimėjo. niais asmenimis. Deja, tikslcs-

luiiuw . . r-.aiškios sąvokos Passtellės (nes Tokie yra faktai. Bet paiauk nių žinių apie jų pasimatymus
Kun. P. Dagys, New Yoiko, čių. Tokiomis sąlygomis valdi- *r tam reikalui nebūtų duota sime dar ir pamatysime, kaip per trumpą laiką dai nepasisc-

*-*»-*»> V. •   — — j   I----------------- - - e v .

parap. klebonas. Dir. L. Tonaa, bedamas, „mums daug kas ta- jau konsulatui ar net žemesnio kų vatoje nepaslėpsi, -
parap. tar. piim. soma“. Esą iš šito Dr. Karv. laipsnio tokiai įstaigai kaip kaip adata, išlys aikštėn

. kurį valdininkas, beskaityda- 
Prof. K. Žalkauskas, Lietuvos mas, konstatavęs, kad anas sa- 
Ev. Liut. Konsistorijos Proku- kinys paliktas. Tada dr. Kar 
roras, Inž. J. Preikšaitis, Lie- velis prašęs leisti tą sakinĮ pa 
tuvos Sinodo V-bos naiys ir 1 o likti kaip vienpusišką VLIKo 
ronto Ev. Susiv. parap. pirm., pareiškimą, nesaistanlį vokie-

Bostono ir Toronto Ev. Susiv. ninkas tą raštą priėmęs, paste- jokių teisių, kurios tenka bent gi iš tikrųjų yra. Juk šių daly - kė sužinoti. ... .v i... ------------------ --- jie> pxi

New Yorko 1 . r
Vyr. Mok. A. Klemas, Bosto- padaręs išvadą ir pasiskelbęs, konsuliarinė agentūra).

Registracijos, nakvynės rei- no Ev. parap. pirm. G. Borchei kad jam leista atstovauti Liet. Liepos 26 d. d.. I 
kalais prašome kreiptis į p. J. ta, Chicagos Ziono par. puni. T 
Preikšaitį: 1330 Dundas Sli. Adv. J. Stikliorius, Phiiadelphi bei.
W. Toronto, Ont. Canada. Te., jos par. atstovas, M. Milkcrai- E_ ------- ,----------- ... .
ME 9347 arba LA 1036. tis, Hamiltono parap. atstovas, bia, kad jam vok. pasiūlę atida Loz., nei Gerutis nesą Ausw.

Dėl ko rašau šį pranešimeų, 
tai yra faktai, kurie čia, VLIKv 
aplinkumoje, dabar nagini ja- 

1954. VIII. 6. mi.
Respublikai ar Liet. vyriausy-skelbęs, esąs jis kalbėjęsis te- Šiandien turėjo įvykti VLIKo .
• • lefonu su Auswart. Amtu ir plenumo posėdis, bet jis nuke. Šveicarijos saką, kad dr.

Dar toliau, Dr. Karvelis skei jam ten pasakę, kad, girdi, nei tas į rugpjūčio 11 d.
Susidaręs dėl Bonnos bandy

Liepos 26 d. dr. Karvelio
NL gautas ir kitas laiškas. 
Reutlingen.

Mūsų svečiai iš Italijos i:

velis Bonnoje nieko nelau :cJ;s. 
Nukelta į 10 puslapį.

suienka.ua
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Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JA UŽSIPRENUMERUOTI.

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIA 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 
__ M' ey Order’iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visu' metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ty gauna bargan tol, kol prasi kuria ir sugeba apsimokėti.

3

knygų:

gi veikti atostogų 
j „Neprilkausomą

Į Kanados lietuvius
Vasario 16 d.

Remti komisija kreipiasi į v i- 
s u s Kanadoje gyvenančius he 
tuvius, organizacijas, pavie
nius rėmėjus, — j plačiąją lie
tuvių visuomenę.

Jau šiandien nėra reikalo aiš 
kinti gimnazijos reikšmes Lie
tuvių Tautos kovoje už savo rialiniu atžvilgiu, sąlygose, 
gyvybės išlaikymą. Tų vaisių, limesnis likimas yra mūsų ran 
kuriuos jau atsiekė gimnazija, koše. Tik trupučiuką pasispaus 
auklėdama tautinėje dvasioje kime ir užsilikusias skolas be- 
jaunimą, jeigu dar neapčiuopia matant išlyginsime.
me, tai tikrai nepoilgo juos Negalime tylomis praeiti ir 
ryškiai pajusime. Mes tikime, pro tą faktą, kad gimnazijos 
kad Kanados lietuvių visuome- veikimą prailgino ir žymi EA 
nėję nėra tokio, kuris abejotų LFo parama. Nors jo parama 
šios gimnazijos ir tai vienin- ir yra efektingiausią, bet EAL 
teles pasaulyje, reikalingumu. Fo ištekliai yra ne be ribų. Oii 
Bet juo labjau kiekvienas su- cialiais duomenimis yra Įrody- 
pranta, kad šitas mokslo židi- ta, kad Balfo pajamas sudaro 
nys negali gyvuoti be lėšų. Tas_tik 39 nuoš. lietuvių aukos, u 
lėšas iki šiol Kanadoje daugu- 60 nuoš. Jungtnių Amtnkos 
moję, sutelkdavo negausūs re Valstybių valdžios parama — 
mėjų būreliai. subsidijų pavidale. O jeigu mes

Nekartą gimnazijai remti ko norime, kad mūsų aukos tiki ai 
misija kreipėsi į būrelius, pi a- savo tikslą pasiektų ir dat at- 
šydama lėšų telkimą suintensy- neštų naudą kitiems tremtinia- 
vinti, o surinktų sumų atsiskai ms, tai visi turėtume savo 
tymą paskubinti ir tuo pačiu rinktus pinigus siųsti Vokieti- 
palengvinti gimnazijos veiklom jon ar kitur t.k per Eįlfą, tuo- 
sąlygas. Tiktai apgailestauda-met sumažėtų rp/ums peisiunti- 
mi turime prisipažinti, kad tie mo išlaidos, o Balfo pajamos, 
kreipimaisi nevisuomet hkda- subsidiją pavidale žymiai pakil 
vo išklausomi. Nesulaukiame tų, tuo pačiu padidėtų paramo 
iš rėmėjų būrelių vadovų atsa- ir gimnazijai ir likusiems tiem 
kymo net į laiškus. Bet mes ti-'ūniams.
kime, kad tai įvyksta ne iš by^ Gimnazijai remti komisija 
gos valios. Nes ir visi rėmeydj tikisi, kad šis jos kreipimasis 
bei būrelių vadovai, kai|^<^ ko neliks balsu šaukiančiu tyiuo- 
misijos nariai, duon^y pelnosi se. Nuoširdžiai tikimės, kad bu 
sunkiu darbu. 'Suprantame, relių vadovai, pavieniai rėmėjai 
kad poilsis labai, reikalingas, ir visi tie, kurie tik pajus ici- 
Bet, pragyvenimai brangstant, kalą gimnazijai padėti, paju- 
bureliams at,silkekant, priside- dins plačiosios Kanados lietu- 
dant ir kito'ms sunkinančioms viškos visuomenės dirvonus, 
sąlygoms gimnazijos išlaiky
mas ir . jos egzistencija atsidu- 
ria Srina kritiškoje padėtyje.

. I j Kanadoje šiuo metu vei
kiančių 25 būrelių, tik maža da 
'lis yra neatsilikusi su atsiskai 
tymu. Kaip jau minėjome, į 
laiškus, būrelių vadovai neatsl 
liepė, — todėl esame vėl pri
versti prašyti spaudos para
mos.

Štai keli pavyzdžiai: Rėmė
jų būrelis Nr. 9, esantis Toion- 
te, su gimnazija yra atsiskaitęs 
tik iki 1953 m. sausio mėn. 31 
dienos. O šiandien pradėjome 
antrąją 1954 metų pusę. Fa- 
našioje padėtyje yra būrelis Ni. 
88—Vancouveryje. Toli, ir tik-

mo išlaidos, o Balfo pajamos

Metro—Goldwin—Mayer kino aktore

RŪTA KiLIMONYTĖ-LEE,
kuri dabar vieši Montrealy ir šį sekmadienį, rugpjūčio 
dieną, dalyvaus Montrealio Lietuvių Darbininkų Draugijos 
piknike pp. Bakanavičių ūkyje, ties Broome Lake.

VAKARIENĖ R. KILIMONYTĖS GARBEI.
Rugp. 7 d. Šv. Kazimiero pa ris sveikino Montrealio lictu- 

rapijos salėje, vadovaujant kie vius, kad jie duoda žmonių, sie- 
bonui kun. J. Bobinui, buvo su kiančių augštesnės kultūros, p. 
ruošta iškilminga vakarienė gai Rūtą prašė perduoti sveikini- 
bei buv. montrealietės Rūtos mus pp. Kilimoniams, kad jie 
Kilimonytės, pradedd’ncios ai- rūpinasi savo dukros gražesne 
tistės darbą Hollywoode. Susi- ateitimi ir sveikino p. Rūtą, ku 
rinko daugiausia geri pp. Kili- riai. linkėjo pasiryžimo, ištvci- 
monių pažįstami įj bičiuliai, mės ir pasiauokjimo, kad iš ma 
nors buvo ir naijjų ateivių, vi- žos žvaigždelės, kokia dabai ji 
so gal per 100 asmenų. yra, patekėtų didele kino žvai

Vakarienės metu klebonas gžde, neužmiršdama ir Monl- 
Kun. J. Bobinas susirinkusiem* realio ir savo tautos.
pristatė viešnią, suminėjęs jos Padėkos žodį tarė p. Vilimie 
pirmuosius pasirodymus šioje nė, p. Rūtos teta, kuri ja nuo 
kaip tiktai parapijos saleje n širdžiai rūpinasi, ir pagaliau pa 
priminė, kad ši vakarienė šioje ti p. Rūta. Gražiai lietuviškai 
salėje jau yra paskutinė, nes kalbėdama, ji dėkojo už giažų 
pradedami naujos bažnyčios priėmimą, dovanas ir. . . susi- 
statymo darbai ir tuojau kelia- jaudinusi ligi ašarų, nutilo.
ma klebonija į kitą vietą. Kle- Hollywoodo artistės atvyki- 
bonas viešniai įteikė ir dovaną mu pasinaudojo, kaip čia Įpras 
— gražių papuošalų, kurie įtci ta, reklamai didžiosios preky- 
kti visų dalyvių ir parapijos bos firmos, kur ji pasirodė ma- 
vardu. das demonstruodama ir jos at-

Po to labai gražiai apie pp. vykimą išreklamavo visa Mont 
Kilimonius kalbėjo p. Sakalas, realio spauda, įdėjusi jos at- 
p. Kiškis ir p. Kisielius, prisi- vaizdų, jos biografinių žinių ir 
mindami momentus iš jų ben- su ja pasibalbėjimų. 
dravimo, bendradarbiavimo ir Rūta Kilimonytė-Lee Mont- 
džiaugdamiesi patekančia kino realy pasiliks dar porą savai- 
žvaigžde lietuvaite. Klebono čių ir be ko kita, dalyvaus LD 
taip pat buvo pristatytas kai- D piknike pp. Bakanavičių ūk^ 
bėti ir NL red. J. Kardelis, ku- je, ši sekmadienį, rugp. 15 d.
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Gimnazijai Remti Komisija

Rėmėjų Būrelių ir Visuome 
nės žiniai r

Vasario 16 d. Gimnazijai re 
mti komisijos adresai yra šie: 
Pirmininkas — A. Lymantas, 

6555 — 18th Avė, Rosomount,
Montreal,. P. Q.

Sekretorius — V. Gasiūnicnc,
320 Argyle Ave., Verdun,

Montreal,. P. Q.
Iždininkas — Pr. Šimelaitis, 
1271 Allard Ave., Verdun,

Montreal,. P. Q.
Visi kiti komisijos nariai pa

siekiami per „Nepriklausomo* 
Lietuvos“ Redakciją.

Gimnazijai Remti Komisija, metams.

Klubas turi
visokio luomo 
rio metinis makestis 25 dol.

Turtingame knygyne, kuris 
apima viso pasaulio pašto ženk 
lų sritį, randame svarbių stiai-
, f-W

šokių „sąjūdžių" politinių vei
kėjų užsipuolimus ir, pastebė
jęs, kad „politinė veikla yra ly

IŠ LIETUVOS FILATEL1S TŲ GYVENIMO SVETUR.
New Yorko miesto centre 22 psnių ir medžiagos apie Lietu- 

E. 35-toj gatvėje matome įspū- vos pašto ženklus, 
dingą, 4 augštų namą — New 
Yorko amerikiečių pašto ženk
lų rinkėjų klubo nuosavybė 
(The Collectors Club of New 
York). Čia vyksta susirinki
mai, paskaitos, pašto ženklų 
parodos. Programa i 
pusę metų anksčiau, 
ateinantiems

Dėmesio šiam sąrašui:
Vasara jau eina į galą. Saulė beria paskutinius karštuo

sius spindulius. Skubėkime atostogauti. O kad atostogo.. 
butų malonios, neužmirškime apsirūpinti knygomis ir laik
raščiais. 

Štai visa eilė naujų ir seniau išleistų 

Be knygos nemiela bus ir vasara, kas 
netu, jeigu nėra knygos? Tuojau rašykite 
Lietuvą“, pasirinkę iš dedamo čia sąrašo.
Ką gi galima gražesnio, kultūringesnio ir paprastesnio pado
vanoti vaikams, giminėms, pažįstamiems ir kitataučiams, kaip 
knyga? Čia patiekiamas jų sąrašas ir kainos su persiuntimu: 
Knyga jums suteiks paguodos ir sukels gerų minčių, pažadins 
viltis ir praskaidrins bent kokią nuotaiką. Štai jums kny
gų sąrašas, iš kurio galite pasirinkti, kas patinka.. Knyga 
Jūsų neapvils, nes ji geriausis Jūsų draugas, palydovas ke
lionėse ir Jūsų guodėjas poilsio metu.
Karolė Požėraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ................................... 1,50
Paulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............1,50
N. V. Gogol. MIRUSIŲJŲ SIELOS, iliutr. romanas ...3.25 
71 autorių. MYKOLAS SLEŽEVIČIUS ............................5,00
Amerikos lietuvių VARDYNAS ...................................... 5,00
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50

Krėvė. RYTŲ PASAKOS ...........................................
Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO ............................
Moriac. GIMDYTOJOS, romanas ..............................
Brazdžionis. DIDŽIOJI KRYŽKELĖ .....................
Pūkelevičiūtė. METŪGĖS...............................
Paukštelis. KAIMYNAI. Romanas................................
K. Karys. NEPRIKLAUS. LIET. PINIGAI.

Merimee. KOLOMBĄ, romanas...........................................
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO................................
I. Jankus. PO RAGANOS KIRVIU...................................
Prof. V. Biržiška. SEN. LIET. RAŠTŲ ISTORIJA . 
Putinas. KELIAI IR KRYŽKELIAI................................
Kazys Binkis. BALTASIS VILKAS.................................
A. Škėma. ŠVENTOJI INGA......................................... ..
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ............................
Simonaitytė, AUGŠTUJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS, rom. $ 3,50 
K. Binkis. LYRIKA.............................................................
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ...
August Gailit. TOMAS NIPERNADIS. Romanas. 
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ..........................$
400 metų PIRMAI NEMUNO POEMAI $
B. Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS ......................$
B. Rukša, ŽEMĖS RANKOSE ...................................... $
F. Lavinskas. ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI 3 00 
Žurnalas LITERATŪROS LANKAI............... "S ’
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA

RUGIAGĖLĖS ......................................... ..
Š. Ragana, SENAME DVARE, romanas.........
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI ’ ’ . 
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas ................................
J. Jankus, NAKTIS ANT MORŲ, romanas...............
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS...........
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ............................
S. Zobarskas, RIESTAŪS1O SūNUS, vaikams .... 
S. Zobarskas, PER ŠALTJ IR VĖJĄ, vaikams ...........
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ............................
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS.........................................

2,00 
2,00 
2,50 
2,— 
0,50 
1,— 
1,—
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sudaroma 
, visiems 

kalendoriniams

per 12.000 nariu 
ir profesijų. Na

„NESĄMONĖS GIMDO NESĄMONES“.
J. Tysliava rašo: „Nesąmonės skiria nuo komunistinės 
gimdo nesąmones". Tai yra tei dos, kuriai padorumas yra vi- 
singa. Teisinga pačiam p. Tys sai šveitimas dalykas. Deja, 
liavai. Nes jis rašo: „L. Lietuva" 29-30 (202-205)

„Lietuvos diplomatai, kuiie nr. visai „išėjo iš krašto". Štai 
ms vadovauja ministeris Lozo-vienas „patriotizmo perlas' . 
raitis, rodos, nė karto nemegi- „Už keletos mėnesių rinki- . . 
no pakeisti Vliko ar Alto pu-mai. Visų trijų. Prelatas Kiu £iai £ai ”nSa 11 savo vietoje 
mininkų. Kodėl šie turėtų kiš-pavičius nelabai bijo. Dr. Kar- reikalinga, kaip n bet un km- 
tis į Lietuvos diplomatų reika- veho „ambasadorystė ir vyno 
lūs ir mėginti pakeisti jų pir prekybos pelnas jo „markei" 
mininkus?“ pakenkė. Gi Karoliui gali tek

Tai yra tikra nesąmonė, nes ti grįžti atgal j Ameriką, į fab- 
niekas Diplomatams pirminin- riką. Tai nebus lengva — jau 
ko neturi teisės nei skirti, nei atprato“, 
pakeisti, nes tai yra jų pačių Kur to rašiusiojo ir kur to 
reikalas. Ir yra nesąmonė teig redaktoriaus, dėjusio šį „ras 
ti, kad VLIKas bandytų ką pa- tą“, paprastas padorumas? Ir 
daryti. Taigi, p. Tysliavos su- dar, akivaizdoje fakto, kad or- sakytume,

spau-

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $ 
Vydūnas, BHAGAVAD - GITĄ, iš sanskrito ...........$
Tulpė, TILTO SARGAS, romanas....................................$
J. Kaupas, Dr. KRIPŠTUKAS PRAGARE ...............$
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynes...........$
J. Gailius, KARTUVĖS.................................V*..........  $
11. Kazys Boruta, BALTARAGIO MALl.NAS, rom. 
J. Mateika, ŽALGIRIO MŪŠIS, spalvomis.....................$
Kun. Valadka. POPIEŽIAI IR LIETUVA ......................

Šios knygos gaunamos „Nepr. Lietuvos“ redakcijoje: 
7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q. 

bėkite į voką pinigus ir siųskite, — tuojau gausite knygas.

su paskaitom. Jo straipsniai riais mums prieinamais būdais: 
’ : Lietuvos pašto ženklus religiniais ir tautiniais papio-
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0,50 
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tūrinė veikla“, be ko kita, rašo.
„Čia primintina gili Vysk, turėtų būti išstatyti visose pa- rinkėjų. 

Brizgio mintis (Aiduose), kad, rodose. Tada dalis susirinkusių 
jei neišmoksime vieningai po- vienu kartu pakilo ir užklau- 
litinio darbo dirbti, niekad ne-sė: „Kodėl?".
turėsime savo valstybės ir pa- „Jeigu visur dalyvauja Lietu
si! iksim beprasmiškai besipešą va su savo ženklais, tai ir Kini 
dėl to, ko visai neturime. Visas ja turėtų visur dalyvauti“. Aiš- 
tas politinių aistrų siautėjimas, ku, jisai turėjo omenyje Dr. J.

, politinė bala, kuri Bučnį su jo Lietuvos pašto žen 
galvota nesąmonė ir gimdo jo ganizacija, kuri leidžia šį laik- nuodija mūsų visuomenę per klais ir paėmė Lietuvą pavyz- 
nesąmonę — pačiam ką nors raštį, yra padavusi prašymą įsi Per spaudą, o paskutiniu metu džiu. 
panašaus išgalvoti ir pačiam tą leisti ją Į VI.IKą?... Ir kaip ga- 
nesąmonę nuginčyti. Tai visai Įima suderinti: šmeižti orgam- 
panašu į kovą su vėjo malu- zaciją ir į ją norėti įeiti?
nais.. . Kažin, vyrai, ar ne metas bu

KUR PADORUMAS7 tU pagalvoti aPie rimtb Padolu 
KUR PADORUMAS. mą įr bent paprast^ žmomšku- 

Labai tenka apgailestauti, mą? Prie ko gi taip rašydami 
kad dalis mūsų spaudos, kuri 
save vadina lietuviška ir net pa 
triotiška, yra nustojusi saiku, 
korektiškumo ir paprasčiausio 
žmoniškumo. Dažnai atrouo iš 
jos rašvmo, kad ji nieku nesi-

Minėtame klube birželio 2 
d., 8 vai. įvyko Baltimores fila
telistų draugijos vakaras. Pro
grama buvo sudarytas iš 10 da
lių. Šeštoje dalyje „Lihuania- 
-Typesets“. Šią programos da- 
1į, paskaitą apie Lietuvos paš
to ženklus, labai įdomiai skai
tė Dr. J. A. Bučnys-Buchness 
iš Baltimores.

Sienoje po stiklais išstatyti 
Lietuvos pašto ženklai domine 
visus susirinkusius. Po paskai
tos jie buvo dar daugiau ap
gulti ir dar daugiau išsiaiškin
ta.

Dešimtoje programos dalyje 
p. Lyon F. Luringston (Kini
jos pašto ženklų žinovas ir pi e 
kybininkas, „Filatelic -Folio" 
leidėjas), aiškindamas apie jo apie 
turimus Kinijos pašto ženklus, įvairiuose leidiniuose ir žuina- čiais, artimo meile, sąžiningais 
išsireiškė, kad Kinijos ženklai iuose skaitomi kelių milionų darbais, darbštumu, geru elge-

Dalyvauja parodose, siu (ypač kitataučių tarpe) ir

1949 metais Baltimoreje pa- 
•FJis\aip atsakė - rodoje Dr. J. Bučnys Lietuvos 

oro pašto ženklais nukonkuia- 
vo Amerikos oro pašto ženk
lus ir laimėjo pirmą premiją. 
New-yorkiečiai dalyvavusieji 
šiame Baltimores vakare (VI 
2.) priminė šį įvykį ir tuos Lie 
tuvos oro pašto ženklus, pabičž 
darni, kad jie yra nuostabiai 

Keletas žodžių apie Med. Dr. gražūs ir patrauklūs.
J. Bučnį ir jo tylius darbus Lie _ _ _
tuvai Dr. J- Bunčys yra vienas iš

iniciatorių steigėjų Ryt. JAV 
Jisai — Amerikos lietuvis. Lietuvių Filatelistų Draugijos 

Lietuvą aplankęs seniai ir trum „Lituanian Philattelic Society

ir per radiją, atsimenant bai
sią tėvynės padėti, mums tiktai 
garbės nedaro".

Tai yra teisinga, bet kas gi 
padaryti, kad mums. . . dar la
bai trūksta kultūros.

Mes laimingi, kad mus kiti pai. Plačiai ir asmeniškai pazjs of New York", prie kurios pti 
kelia ir palaiko, nes jiems iš to tarnas daugeliui įtakingų ame- klauso ir Kanados lietuviai fi- 
yra nauda, bet mes patys. . . ei rikiečių. Turi vieną tui i.ngiau- latelistai.
giamės kaip dar toli gražu ne- sį Lietuvos pašto ženklų rinki-

170-me n-ry „Draugas“, ra- pasiekę tinkamo kultūros laips nį. Be to, specialistas kai kūnų lauš lietuvio 
šydamas apie lietuviškosios po- nio. Deja. Toki mes „ambasa- p. ženklų retumo ir falsifikatu.
litikos klvstkeki’s, -tremia vi-der'r.i“... Amerikiečių dažnai kviečiamas

prieisime?

APGAILĖTINI REIŠKINIAI.

t. t. Tas artina mus prie Lietu
vos, o kiekvienas atsidūsėji
mas apie kenčiančią Lietuvą, 
lengvina jos kančias.

Br. Abromonis.
F~" M M "»
KLB KR. TARYBOS RINKI

MŲ VYR. KOMISIJA
praneša, kad rinkimai j Kr. Ta
rybą skiriami š. m. spalio 10 d.

Kandidatų į Kr. Tarybą sąra 
šai pristatomi Apyl. Rinkimų 
K-jai iki š .m. rugpjūčio 
24 valandai.

Vyriausiąją Rinkiminę 
sudaro: K. Grigaitis —

29 <1.

K-ją 
pirm.

Imkime pavyzdi iš šio kuk- 994 Dundas Str. W. Toronto, 
Ont., J. Novogrodskis, V. Skri 
nskas, F. Valys ir P. Vilutis —

Lietuvą galime g3’~Jnti jva.- nariai.
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Skaldomas Sietu viskas veikimas PGS VCTišDU ū

Laiškas iš Londono.
Prieš keletą metų, kai šuva- daugiau narių ir siekdama augs 

žiavome Anglijon ir steigėme tumų (ar tik nenuversi VLIKą 
organizacijas, Lietuvos minis-ir pačiai jo vietą užimti), Ang- 
teris Anglijai p. Balutis yra pa lijoj gyvenantiems 
sakęs auksinę mintį mūsų ne- veik niekas, 
skaitlingai šio krošto tremtinių to žmonių, 
bendruomenei: „Nesikapstyki- giau dirbti 
te partiniame mėšlyne. Ne tik nės labui, 
patys pakvipsime, bet ir sveti- Kita, bet

lietuviams 
Gal gaila tik keie 

kurie galėtų dau- 
visos bendruomc-

KUO SKIRIASI NAUJIEJI IMIGRANTAI NUO 
SENŲJŲ?

J. Petraškevičius.
Labai įdomioje paskaitoje ir jas papMdys labai svariu įn. 

per CBC r; dij Mrs. Sheik* šu. Tačiau jų įsijungimas yi ., 
Pat:e-•. un palietė Kanados gy- ir natūraliai bus, daug komp.i 
ventojų prieauglio klausimą, kuotesnis, kaip įsijungimas sc- 
sustodama prie emigracijos iš nųjų imigrantų. Senieji imig 
kitų kraštų. Imigrantai Kana- rantai, pramokę kalbą, tiesiog 
doje be abejo su laiku sudarys paprastai įsiliedavo į kanadie- 
svarbią Kanados tautos dalį čių eiles stengdamies supanaše- 
Iki šiol Kanados tautos dai nė ti su jais ir niekuo nuo jų nebe

Tokį įsijungimo būdą

Veda sktn. inž. J. Bulota

SKAUTIŠKASIS METŲ LAIKAS.
metai susideoa ar betarpiai pas pasktn. Al&į

Str. Bos- ia> bet ji jau kuriasi ir ateity- siskirti.
. je išsivystys iš trijų grupių. vadiname „asimiliacija“.
L angliškai kalbančių, prancūziš- Šis įsijungimo būdas tiko se- 
! kai kalbančių ir — kitaip kai- niesiems, bet visiškai netinka 

bus bančių. Patterson surinktomis naujiesiems imigrantams. Šieji 
žiniomis, Montrealyje jau esa perdaug stipriai išsivystę ir in- 
ma arti 35 proc. neangliškai n telektualiai daug kur prašoka 

Šiai stovyklai yra intensyviai nepracūziškai kalbančių žmo- kanadiečius. Jie turi su savimi

Skautiškieji
tai jau iš Lietuvos iš 50 savaičių laukimo bei pasi Benevičių, 257 „E 

miems pakvėpinsim. Dirbkime atvežta socialdemokratų paiti- ruošimo ir 2-jų savaičių sma- ton 27, Mass. Stovyklauti 
organizacinį, kultūrinį ir kraš- ja. Yra keli partiniai žmonės ir gaus stovyklavimo vasaros ga lės visi skautai-tės nuo 12 m 
to vadavimo darbą visi bend- tyliai dirba. Įkyriai narių ne- mtos prieglobstyje. Po pernykš amžiaus. Skautams vyčiams ii 
rai“. verbuoja. Mažiau reklamuojasi, tės Niagaros Jubilejinės sto- vyresniosioms skautėms 1—

Ar tie pasakyti žodžiai pa- Paskutinius kelis metus akty- vykios ir vėl buvo prasidėjęs atskira specifinė programa, 
veikė ar pats Dievas palaimą viai dalyvavo tarptautiniuose skautiškasis laukimo periodas. ... ...
siuntė, keletą metų nieko nesi-suvažiavimuose ir gina Lietu- Štai jau vasara. Clcvelandc .. .
girdėjo apie partijas. Jei kokie vos bylą pasaulinėj arenoj. Už Neringa ir skautų vietininkija, luoJiamasi-^Jos *v* ‘^a1^ nių, o Toronte esą dar daugiau, atsivežę brangius savo tautine* 
nors „vadai“ ar kitokio plauko tai ir dėl neįkyrumo galėtų bu- o taip pat ir Detroito Gabija n 
fanatikai ir burbėjo uz kulisų, ti ir teigiamai vertinama. Ar Baltija jau džiaugiasi vasai os 
plačiau bendruomenę nepasie tik ne audringiausia partija vie stovyklų džiaugsmais, 
kė. Turėjome vieną Didžiosios šumon išėjo tik prieš savaitę, Ateina džiugūs aidai iš At- 
Britanijos Lietuvių S-gą ir tas liepos mėn. 10 d. Iš anksto bu- lanto pakraščio. Bosloniskių 
pats ministeris po kelių metų, vo plakatais išreklamuota ii raš pastangomis gauta puiki slo- 
sveikindarnas suvažiavimą, tu kviečiami lietuviai į steigia- vyklavietė — Camp Child, pile 
džiaugėsi vienybe. Pačioj są- mąjį susirinkimą. SusirinKO Manomet, Mass. Stovykla yia 
jungoj įvykus kam nors ne vi- apie 30 žmonių. Dar Lietuvoje prie skaidraus, kaip ašara, eže- 
sai taip, kaip turėjo būti, rasd<i buvęs „vadas“ dabar vietiniu- rėlio, o netoli ir Atlantas ošia, 
vome išeitį. Taip pav., kai ap- kas Anglijai turėjo sunkų vaid nes vos už mylios kitos prasi- 
vylė bendruomenę nupirkus na menį. Sakau vaidmenį, nes Lik- deda garsioji Cape Codo vasar 
mus, kai dėl kažkokių sumeti- rai komedijantu reikia būti, kad viečių sritis, 
mų nenorima persiorganizuoti išeitų girti dėl savo ncigiamu- 
į P. L. B., ar padarė bercikalin- mų subankrutavusią partij 
gų išlaidų, bei kai kuriuos daro Berods abu naujai paskii ii 
ščius ir entuziastingus naiius dai“ yra režisieriais mege 
išstūmė iš užimamų postų ai trupėje Londone. Suglaudus, 
net s-gos, dalis lietuvių susi steigiamosios kalbos turinys bu 
spietė apie esamus klubus, sam vo maždaug toks: 
būrius ir patys s-gos skyriai Jau prieš pusketvirtų metų 
pradėjo veikti savarankiškiau, esą paskirti ar patvirtinti du 
mažiau kreipdami 
centrą. Visvien buvo tik vieno Anglijai — jis ir dar vienas, 
veikimo būdas ,tas pats, ko šie- Būtinai reikią steigti LAS, nes 
kia ir PLB. Tikėtasi, jog pasi- jau esą LRS ir socialdemokra- 
keitus kai kuriems asmenims tų partija. Partijos esančios rei 
centre, padarytos klaidos bus kalingos, nes ir kariai bei par- 
atitaisytos.

Deja, tą rimtį ir vienybę su
drumstė papūtę nauji vėjai. 
Pirmiausia maža grupelė, kaip 
patys skelbiasi, „visur buvu
sių”, tituluotų, žmonių pasi
skelbė esąs centras L. R. S. Iš 
spaudos matoma, jog ten yra 
visokių sekretoriatų: generali
nių ir negeneralinių ir įgalioti
nių, kraštų valdytojų, Europos 
ir globalonio pasaulio valdybų 
ir t. t. Taip pat tik iš spaudos 
aprašymų sužinome skaitlingus 
suvažiavimus, skyrių veikimus, 
naujai tituluotų žmonių išvy
kas provincijon su pranešimais 
ir t. t. Tikrumoje Anglijoj gy
venančių lietuvių kolonijose, 
be tų įgaliotinių ar kitokių „jpa 
reigotinių“ LRS narių veik ne 
ra. Keletą mažai nusimanančiu 
jaunuolių ar šiaip „neaiškių ža- 
liokų“ yra pasisekę sumeške
rioti. Leidžia ir savo žunalą 
„Santarvė”. Skyreliu „ties mū 
sų nesusipratimais“ ir Prof. 
Tylūno eilėraščiais, mano gal
vosena, pralenkia ir „didžiosios 
tėvynės" sieninius laikraštė
lius.

Taigi ši partija, neturėdama

niskiai pasktn. A. Banevičius T . . , , „i i tz> i • - i Imigrantų klausimas Kana- ir pasktn. D. Barmule birželio , . ° . , ,
12 d. lankėsi Worcesteiyje,da\y.rt^,mur,r ^us’ Dcl 
Mass. Ten jiedu tarėsi su vie- ’1S lk* sl0J.dar nera tekamai su 

c- prastas. Naujeji imigiantai tetos vadovais — vyr. skiltin. bi i._:„
mulynaite, pskltn. Bliumfeldu, 
buv. Anglijos liet, skautų dva 
sios vadovu kun. J. Steponai
čiu, LSS Pirmijos sekret. K. 
Jonaičiu ir kt. Worcesteriskiai 
žada skaitlingai atvykti į Camp 
Child stovyklauti.

kultūros turtus, nuo kurių leng 
vai neatsižadės. O ir patiems 
kanadiečiams tuos turtus nai
kinti nebūtų jokios prasmes. 
Dėl to naujiesiems imigranta
ms į Kanados tautinį kamieną 
teks įsijungti „integravimo“ 
būdu, pasilaikant teisę kalbėti 
savo kalba, ugdyti savo kultū
rą ir puoselėti tautodailę ir me
ną. Su laiku, žinoma, pasikeis 

’ ir pirmojo šių imigrantų jsi- 
' jungimo į Kanados darbą pro

ceso eiga. Kad, pavyzdžiui, 
profesoriui pradžioj nereikėtų 
atidirbti kasykloj, o muzikui - 
- virtuozui „atitaisyti delnus“ 
kertant medžius giriose.— 1 ik 
tokiu būdu integruojamieji nau 
jieji ateiviai nebūtų sužalojami 
fiziškai ir morališkai, o vėliau uc, uasMU. n. uaiivvr nuuiivii ‘““61 «***■«*> t v . . •. . -

r-------- - _ to „ iau_ _______ _ vyr. skltn. skautė G. Pi- Kanadą po II-jo Karo, yra di- '1. ^
dėmesio i LAS „vadai“ dabar vietininkai jant skaitlingus stovyklauto- leikienė, sk. vytis A. Levina* .... - -- . , .r kt

SKAUTIŠKOS JAUNAMAR 
TĖS ŽENGIA PRIE 

ALTORIAUS.
Gražiame vasaros laike New

bėra traktuojami taip pat, kaip 
buvo traktuojami senieji, t. y. 
tie atvykėliai, kurie atsikėlė į 
Kanadą prieš 30—40 metų — 
prieš ir po I-jo D. karo. Tačiau 
tarp senųjų ir naujų imigrantų 
yra toks milžiniškas skiitumas, 
kad į jį nekreipti dėmesio būtų 

Birželio 13 d. buvo platesnis didelė klaida. Senieji imigian 
Šion stovyklon rugpjūčio 2o N. Anglijos sk. vadovų posėdis tai esmėje sudarė dažniausiai 
•rugsėjo 7 dienomis suskils prieš numatomą stovyklą. Ap- mažai apšviestą visuomeninę 

va skautiškasis jaunimas nuo New tarta bendroji stovyklos pro- grupę, kuri daugumoje iš nemo 
Yorko didmiesčio iki Anglijos grama, susipažinta su techms- kėjimo prisitaikyti senajame 
šiaurės. Lietuviškoji skautija Kais darbais, Posėdyje etai}- krašte buvo išblokšta iš savo 
gražiai veikia New Yorke, Harr vavo sktn. L. Čepienė, pasktn. tėvynės ir desperacijos stumiu 
forde, Worcesteryje, Stamfor- D. Barmūtė, pasktn. D, Ru- ma pasirinko kelią į užjūrius, 
de, Elisabethe, Bostone ir kt. aeckaitė. pasktn. A. Bancvi- Naujieji imigrantai, atvykę ;
— iš ten ir laukiama suvažiuo- čius. *

džiumoje atvykėliai iš už Gėlė- nados Tautos ai,e,me ir P1“"' 
žinės i 
riau būtų vadinti „politiniais 
pabėgėliais“ (exilees). Tai la
bai augštai išmokslinta gyven
tojų masė ir dažnai labai atspa 
rus elementas, kurie savo laiku 

kas kokios partijos, tik individualius reikmenis. Nu Yorko padangėje susikuria trys buvo veiksniais sukūrusias stip 
Nacionalistų partija esanti gc- matyta įdomi ir įvairi progra- jaunos skautiškos šeimos. N. rias ir kultūringas valstybes, 
riausia, i— ”1_ —:—n-<— • ..... - - -- -•
esą demokratiški, tik jie einą į čiame šile bus stovyklaujama G. SurdukeviČius * 
kompromisus, tik jie toleian- atskirais „kiemais“ — pašto- skaučių skiltininkę D. Nutau- apleido tėvynę 
tai. Nacionalistai vieni tik no- vyklėmis. f 
rį nepriklausomos Lietuvos, nebus tarp 13—15 dol. 
taip kaip socialistai, kurie ne
norį, bet norį

JL ULV^nVHUl MX. w — -
uždangos. — Juos tik- teE

Paskaita buvo pajvainnta 
įdomiais pavyzdžiais iš gyvojo 
gyvenimo. Įstrigę atmintyje: 
pavyzdys gerokai praturtėjusiu 
buv. lenkų pulkininko Vancou- 
veryje, kuris pasikalbėjime pri 
sipažinęs, kad mėgstąs Kanauą 

nes tik nacionalistai ma visam stovyklos laikui. I la Y. sk. vyčių draugovės vadas vėliau pakėlę žiauriausias tiem ir norėtų čia pasilkti. Vis dėlto, 
veda vyr. tis ir persekiojimus, savo valia prisiminęs Lenkiją, jis paiciš- 

memens — —uuu „ug-u-šv.p.ę, protestuodami kęs. kad jeigu istorijos sąlygos
Stovyklos mokestis taitę, Šk. vytis V. Kulpavičius prieš jiems Azijos tautų atneš- susidarytų tokios, kad jis būt j

tizanai apkasuose sugulę ne
klausią,

jus-jas.
Visas stovyklinis invento

rius, kaip palapinės, lovos, mat 
racai, laiveliai ir kt., yia pam
pintas vietoje. Kiekvienas sto
vyklautojas teturi atsigabenti

vyklėmis.
tuokiasi su skautų skiltimnkc tą fizinį ir dvasinį terorą ir tik 

pakraščio vienetų G. Tarcijonaite. Skaute A. Kun tada atsikėlė į Naująjį konti-Atlanto pakraščio vienetų G. Tarcijonaite. Skaute A. Kuu tada atsikėlė į Naująjį konti-
internacionalų. skautės bei skautai raginami drotaitė išteka už A. Revento. nentą. Šie imigrantai vėliau įsi

Lietuvoje geriausia partija bu- tuoj registruotis šiai stovyk- Linkime daug laimes naujoms jungs į augančios ir stiprejan-
Nukelta į 8-tą puslapį. lai pas savo vienetų vadovus skautiškoms šeimoms. č,ios Kanados gyventojų eiles
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’’NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS,, 
spaustuvė

1
 ATLIEKA VISOKIUS SI AUDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES 

KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.
KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.

UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 George Street, Ville Lasalle, Montreal, P. Q.
arbaSKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920.

pašauktas kaip karys atstatyti 
savo senąją tėvynę, čia v.su* 
turtus palikęs, nedvejodamas 
grįžtų. Taip pat iš „Toronto 
lietuvių spaudos“ buvo paminė 
tas vedamasis, kuriame bu>zę 
rašoma, kad Kanados lietuviai 
niekad nesutiksią, jeigu ateity
je jų pačių vaikai vien už nešiu 
jamas neangliškas ir neprancu- 
ziškas pavardes būsią Kanado
je traktuojami kaip, „antros » 
šies“ piliečiai.

Taip per radiją CBC pasakojo 
p. Petterson.

(Kaip tenka sužinoti iš CBC 
man prisiųsto laiško, rudens se 
zono metu CBC radijas duos ir 
daugiau pokalbių ir programą, 
susijusių su Kanados gyvento
jų augimo tema. J. P.).
■ Komunistų valdžioje yr-i 
784 milionų gyventojų^ kas su
daro 32 nuošimčius visos žmo-

Kaip kūrėsi Kanadoje 
lietuviai

54. RAMAUS IR TYLAUS POILSIO VASARVIETĖ.

Keliais atvejais, tai Jonas, gauti, atsikvėpti, plačiau pasi 
tai Malvina, p. p. Jurėnai buvo dairyti ir toliau pasivažinėti, i. 
atvykę į Montreal} ir vis tai ką tuo metu apsispręsti keisti už- 
nors paaukoja, tai ką nors pa- siėmimą. Tai jie ir pasiūlė pa
dovanoja, arba, jeigu patys ne- vėžinti savo mašina. . . pas pp. 
atvyksta, tai būtinai prisiunčia Jurėnus, į jų vasarvietę.
kokią nors „Nepriklausomos 8-tuoju keliu į vakarus pasi- 
Lietuvos“ spaudos baliaus lo- leidome Lachutės linkme. Bet, 
terijai dovaną, fantą. Ir, matyt, nežinodami tikslaus adreso, La 
vis seka „NL,“ laikraštį ir do- chutėje turėjome teirautis Tu 
vanos loterijai nepavėluoja at- rizmo biure. Biuras, tiesa, la- 
siųsti. bai paslaugus ir mums tuojau

Tai vienas tai kitas, atšilau- surado mūsų jieškomąją vielą, 
kydami Montrealy, būtinai už Per 5 minutes jau buvome Ca- 
eina į redakciją ir pasipasako- mp St. Malvina. Taip vadinasi 
ja apie savo laikomą vasai pp. Jurėnų vasarvietė. Mus su 
vietę, kuri iš tų pasakojimų ir sitiko ne tiktai šeimininkai, bet 
iš montrealinio tolio žiūrint at ir būrys vasarotojų, pažįsta- 
rodo lyg ir kokia Šveicauja mų: pp. Arlauskų šeima, p. 
Kanadoje, nes ten yra upe, kai Juodelis, inž. Narbutas, p. Nar 
nai ir miškai. butaitė ir kiti, kurių į vakarą

Todėl ir labai norėjosi ten nu daug padaugėjo, nes atvyko 
vykti ir pasižiūrėti, kaip ten dar keli vežimai.
gyvena ir veikia mūsų tautie- Tiesa sakant, tokių perdaug 
čiai. O gal, kartais, susidaiytų sezoninių, vos savaitgaliui at- 
kokios dar sąlygos kada nors vykstančių, pp. Jurėnai nelai- 
ten pavasaroti, nes žmones iš ko, jiems ir vietos netuii, nes 
miesto traukia ir viliote vilio- vasarnamius,kurių yr 20,papras 
ja ramybė, miško oras, mau tai iš metų į metus išnuomoja 
dynės ir tyla, kurios dideliame visam sezonui — visai vasalai, 
mieste, kaip Montrealis, me- Tai daugausia prancūzai ir ang 
kad nesti net ir pačiame vidur lai, kurie čia atsigabena su set 
nakty. momis ir ramiai ir tyliai gyve-

Proga pasitaikė labai gera: na visą vasarą. Jie patys tvai- 
pp. Giriniai, pardavę savo res kosi sau butus, jie patys palai- 
toraną, nutarė ilgiau paatosto- ko tvarką ir švarą. Vasarvietė*

šeimininkai yra tiktai vyraiusi gali įeiti nei laiptelio nepakil- 
prižiūrėtojai ir daro tvaiką damas. Todėl šie vasarnamiai 
ten, kur atsikrų namukų nuo- sudaro labai savaimingą vaiz 
motojai jau negali kištis. dą, labai įdomų ir ypatingą.

Tenka pasakyti, kad Camp q vasarvietės, ten kalne 
Malvina daug įdomesnis mūsų arba kalnuose •— dar praside- 
rastas, negu patys šeimininkai, da smėlynai, primeną Palangos 
matyt dėl savo kuklumo, mu- smėlyną arba Neringos kopas, 
ms papasakojo. kuriose smėlio sulaikymui yra

Vasarvietės vieta tikrai gia- įveista ilgašaknių, j viksvas pa 
ži todėl, kad turi gerą gamtos našių, žolių, retai augančių, bet 
atžvilgiu poziciją. Ji graži ii turinčių ilgas šaknis, kurių pa- 
todėl, kad šeimininkų yra laoai ęalba ir iš sausos dirvos jos 
gražiai sutvarkyta: išvedžiota „susimobilizuoja sau pakan- 
krūmu ir medeliu alėjomis, ku- karnai drėgmės. Mat,_ kiekvie
nos yra labai patogios pasi- na* gyv>s kovoja už būvį ir ko- 
vaikščioti ir pasistatyti maši- v°ja ta*P, kaip kas gali: vieni, 
noms. Krūmų ir medelių alėjos kaip šios smėlynų viksveles, is- 
n aikštelės padarytos ir specu plėsdamos savo šaknis, kad 
liai pasistatyti mašinoms. Vi- plačiau įsikibtų į dirvą, kiti sa- 
sas vasarvietės centrinis na- vo šaknis smeigia į kito augalo 
mas, kuriame gyvena ir šeiini- ar gyvulio kūną ir minta, paiu 
ninkai, tiesiog „skęsta“ medc-zituodamį> kit0 sultimis, krau- 
lyne ir gėlyne. Ju- • • O žmogus, tas „gainios

„ ., . . . karalius“, doroja ir vienus irPer pat vidurį vasarvietes ei- ].įtus
na asfalto kelias, dalinąs ją į
dvi dalis. Vienoje kelio puseje, Pp. Jurėnai turi dabai tam 
žemutinėje, vasarvietės ofisas tikrą „trobelį“. Šiame ruože 
su šeimininkų butu ir keli va- pertvarko — tiesina ir platina 
sarnamiai, vieni nuo kitų ati-----kelią. Ir dabar šie darbai at-
tverti gyvatvorėm, augštom, vesti ligi pat p. p. Jurėnų bt. 
kad kiekvienas galėtų būti indi- Malvina Camp. Tenka laukti, 
vidualus. Kitoje kelio puseje kad rudenį ar pavasarį nu- 
— status kalnas, apaugęs įvai- griaus pp. Jurėnų centrinį na
rių rūšių pušimis, eglėmis, tu- mą ir dar vieną vasai namį, iš- 
jomis, drebulėmis ir tt. Čia va kirs dalį alėjų ir žymiai pakeis 
sarnamiai išmėtyti miške, sta- visos vasarvietės išvaizdą. ’Iu- 
čiuose jo skardžiuose, pakilau- dėl šeimininkai yra linkę vasar 
sese. Dalinai tie vasarnamiai ka vietę parduoti. Spėjama, kad, 
bėte kabo ant polių iš vienos pu gal, dėl to jie nenukentės, nes 
sės, kai iš kitos — į vasarnamį jiems už visa tai turės būti a-

lyginta. Tiktai jiems, tiek tiktai rūkstą iš namelių durnai 
daug darbo įdejusiems, su di- rodo, kad čia yra gyvi žmonės, 
dele meile sodinusiems, auginu kurie ne tik poilsiauja, bet n 
siems ir fiuoselėjusiems šią gra laikraščius paskaito, ir radijo 
žią augmeniją, kuri tikrai puo- paklauso, ir, kas be ko, ir net 
šia vasarvietę,—vis dėlto ir šir pašnapsuoja, bet — viskam yra 
dį skauda, kad daug kas bus ap saikas ir laikas, kad visi kiti va 
gadinta ir vėl teks imtis darbo, sarvietės gyventojai to ncgii- 
kurio vaisių tenka laukti tik- dėtų ir neajustų, — kad jiems 
tai po keleto ir net keliolikos tas nekliudytų ilsėtis ir absohu- 
metų. tiškai ramiai naudotis visomis

Beje, vasarotoju patogumui vasaros ir vasarvietės teikia- 
čia pat upė — lėta, rami _ momis galimybėmis — atilsėti, 
tartum Nevėžis ties Raudon- Pataisyt* sveikatą ir sukaupti 
dvariu .tiktai smėlėtu kraštu, ilgai žiemai, kuri Montre 
su atabradu, taip, kad maudy- v*s dėlto ilga, gana šalta 
tis patogu visiems — kas moka ka* vasara trumpa ir ne šilčiau- 
ar nemoka plaukyti. sia- • •

Aštuntu keliu nuvykę, aštui.
Kaip matome, vasarotojui čG jr grįžome. P. Girinis, no.* 

visi patogumai: miško oias, kitiems patarė Atwater 749 
kalnai, maudynės, smėlys pasi- stabdyti arklius, pats jų visdėl 
šildyti saulėje, už pusantros to nesustabdė šį sykį. Bet pa- 
mylios miestas Lachute ir ap- sižiūrėjęs j restoraną, apkaisy- 
linkui farmos, kur pigiai gau tą Coca Cola, 7 up ir kitom is 
namas maistas pienas iš kar- kabom, atsiduso ir lyg laidotu 
vės, dar šiltas, kiaušiniai to„ vgSe ištarė: 
pačios dienos, ir t. t. — įįa dirbta 5 metai ir lai-

Tiktai, šiur! Viena reikia turn buvo suaugta... Bet ici- 
labai tvirtai žinoti: Camp St. kia išbandyti ką nors nauja, 
Malvina R. R. nr. 3, Lachutc. kita- • • Negi viename restoia- 
P. Q„ yra, kaip jau antraštėje ne baigiasi visas gyvenimas. .. 
pasakyta, ramybės ir tylos va- O vis dėlto žmogus ir susigy 
sarvietė. Čia gali važiuoti va- vena, ir tartum suauga su kuo 
saroti tie, kas mėgsta ir tvirtai nors ir tada nelengva skirtis, 
laikosi ramybės ir tylos, nes kaip ir pp. Jurėnams su mede 
nei dainuoti, nei sportuoti fut- lių alėjomis, gėlynais ir tais na 
bolą, nei matomai šnapsuoti mėliais, kuriuose praleista me- 
jums čia nebus leidžiama. De- kad nesugrįžtamų metų eile. . 
šimtą čia visi jau miega arba ty Ir malonu ir miela tai prisi- 
liai medituoja. Net ir dieną — minti ir jų netekus lyg kažko 
visa vasarvietė tartum išmirusi trūksta, kažko gaila ir ilgu...



4 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1954, VIII. 11. — Nr, 31 (380)

Mokslo-techmkos naujienos
KAS IR KAIP IŠGALVOJO ATOMINES BOMBAS.

Vokiečių mokslininkai Pla- dėjo darbuotis atominės fizi- 
nk ir Hahn yra didžiausieji kos srity G. Washington© uni- 
šios srities teoretikai. versitete. 1945 m. jis atsikėlė i

Karui prasidėjus, anglų mo- Chicagos Universitetą. 1953 m. 
kslininkai gavo iš vyriausybes jis perėjo dirbti į Kalifornijos 
uždavinį pagaminti atominę universitetą, 
bombą.

1943 m. anglai puspažino 
amerikiečiams, kad jiems ti ti
kšta finansinių ir technikinių 
priemonių. Buvo sutarta dirbti korpusas praneša apie naujų 
iš vieno. Dr. R. Openheimeris, „Peeping Tom" kamerą, kurios 
kuris dabar jau suspenduotas, pagalba galima matyti daiktus 
kaip nepatikimas, buvo paskn- už 30 mylių.
tas direktorium Los Almos la- Išradimas yra nepaprastai 
boratori jos, kur iš suneštų vist, naudingas įrankis tyrinėti piie 
mokslininkų vaisių buvo su- šo užfrontę. Taikiniai, kaip lau 
montuota pirmoji atominė bon. ko automobilis „džypas", put- 
ba 1945 metais. ktai įžiūrimi už 6 mylių su viso

AEC speciali komisija, tyru- nns jo smulkmenomis, 
si Dr. Oppenhemeiro ištikimu- I 
mą ir patikimumą, pranešime civiliniame gyvenime, 
sako, kad Dr. Oppenheimeri 
buvo tam priešingas, 
laiką tvirtino, 
pagaminti vandenilio

STIKLINĖ AKIS TOLI 
MATO.

JAV kariuomenės signalų

iš visur ir apie viską
■ Tabakas Europon buvo at-diktas VII jį atšaukė, nes ir ju - -
vežtas ši Amerikos. Sklido gar pats buvo didelis tabako uos- suruošta gegužmė^ šapkauskų 

l1' sas apie jo gydomąją galią n tytojas. 1 ' “. “
1 tabakas buvo vadinamas Hei- y Turkai buvo dideli tabako Albertos provincijoj.

ba Santa — Šventoji Žolė. Ku- mėgėjai, bet pasklido gandai
kymas ir uostymas taip papu- kac] rūkymas padaro vyrus ne- komis pamaldomis Olds kataii- 
to, kad pradėta rūkyti net baž vaisingais. Tai palietė ypač kų bažnyčioj. Kun. B. Jurkšas 
nyčiose. Jau 1641 m. popic- sultoną, nes jam buvo svarbu, pasakė patriotišką pamoksią, 
žius Urbonas VIII išleido raš- ka(j šeimos būtų didelės, kad Mišių metu buvo sugiedotos 

trys lietuviškos giesmelės, sk
landžiai pritariant vaigonams 
ir, po mišių, vedant pačiam 
kun. Jurkšui, sugiedota dar vie 
na giesmelė.

Buvo žmonių, kurie letuviš- 
kų pamaldų nebuvo matę ii 
girdėję 20 — 30 metų ir, žino
ma, išgirdus bažnyčioj giedant 
lietuviškai, ištikrųjų, buvo ko

tą, kuriame grąsino ekskumu- galėtų turėti didelę kanuome 
nikuoti visus, kurie rūkys, uos- nę. jr sultonas Muradas IV įve 
tys ar čiulps tabaką bažnyd*o- <jė mirties bausmę rūkytojams, 
se. Ir 1692 m. penki S. Jago Sakoma, kad jis pats naktimis 
vienuoliai buvo gyvi įmūiyti 
už tai, kad per naktines pa
maldas rūkė bažnyčioje. Tas 
parėdymas galiojo 100 metų, 
kol pagaliau, popiežius Bene-

LIETUVIŲ GEGUŽINĖ TIES OLDS MIESTELIU.
Olds, Alberta. Leipos 25 d. jauku pasiklausyti. Po dainų 

kun. B. Jurkšo rūpesčiu buvo vėl užkandžiai ir šokiai.
i Apie 6 vai. vakaro turėjau 

ūky, visai netoli Olds mieste- išvažiuoti namo, nes mano žen
tas, kurio automobiliu buvom 

lietuvis- atvažiavę, skubinosi namo, nes 
jis kaipo anglių kasyklos vedė
jas, kitos dienos rytą turėjo 
anksti eiti į anglių kasyklą, 
prieš angliakasių darbą, „kasyk 
los inspekcijai“, bet visi kiti 
d?r ilgokas valandas pabuvo.

Albertos provincijoj lietuvių 
nedaug ir tie patys išsimėtę ma 
žais būreliais įvairiose vietose, 
kiti ūkiuose tarp svetmų. Kum 
Jurkšui už suruošimą šitokio 
subuvimo tikrai reikia padėko
ti, nes tai daug suartina ir taip 
neskaitlingus Albertos lietu
vius.

Diena prasidėjo

telių pavidale. Pro šių kortelių 
skylutes atitinkami laidai suci- 

Išradimas bus naudingas n na į kontaktą ir milžiniškoji 
mašina atlieka tūkstančius ope 

Fr. Monmauth laboratorijos racijų per sekundę. Ilgiausiai 
Jis ilgą pagarsėjo iš senatoriaus Mc- užtrunkanti apskaičiavimų sta- 

kad pastangos -Carthy tyrinėjimų. Laboratori dija yra uždavinių išvertimas į
bombą jose yra dirbęs ir Julius Ko- tokią kalbą, kurią masina su H šiuo metu didžiausias smū- 

yra pasmerktos nepasisekimui, senberg, vėliau nuteistas mir- pranta. Kartą uždavinį supra- gis tabako pramonei yra g>- 
Visiškai kitos nuomonės bu- ties bausme už šnipinėjimą. Mc tusi, mašina pasineria į darbą, dytojų nuomonė, kad rūkytojai 

vo Dr. Teller, dirbęs pas Op- Carty tvirtina, kad ir paskuti- kurio komplikuotumas iki šiol daug dažniau suserga plaučių 
penheimerįminėtoj LosAlamos riiais laikais dirbo Rosenbeigo priversdavo inžinierius ir moks vėžiu ir džiova už nerūkančiuo 

draugų. Tyrinėjimų pasėkoj lininkus užmiršti visą eilę pio- sius. Tačiau tabako augintojai 
35 tarnautojai buvo suspenduo jektų, kadangi žmogus buvo fi- 
ti.

AUSTRALIJOJE GAMINA
MI ELEKTRONINIAI 

SMEGENYS.
Australų spaudoje daug ick 

vietai jau turi atominę bombą, lamos susilaukė taip vadinamie 
Iš Dr. Klaus Fuchso špionažo ji elektroniniai smegenys, ku-

laboratorijoj. Jis jau 1946 m. 
tvirtino žinąs būdą, kaiv paga
minti H bombą. Bet iki pat 
1949 metų ne tik Oppenheimc- 
rio žmonės, bet ir vyriausybė 
nelabai buvo susidomėjusi dar 
baisesnio ginklo gaminimu, kol 
vieną dieną nepatyrė, kad šo

ziškai nepajėgus atlikti reikia
mus apskaičiavimus.

Šiuo metu pasaulyje jau yia 
keletas šios rūšies mašinų. Syd 
nejaus universitetui elektroni
nių smegenų planus padovano
jo vienas Amerikos universilc- 

. - __ . _ . tas. Mašinos įrengimas kaštuo-
bylos paaiškėjo, kad sovietams riuos stato Sydnėjaus univeisi- ja didelę sumą (sakoma, kad pa 
žinomos ir anglosaksų hidroge tetas Nors ši masina tegali at- dovanoti planai sutaupė Sydnė 

jaus universitetui šimtą tūks
tančių svarų), bet šitokią ma
šiną įsigijus, ją galima išnuo
moti įvairiems komplikuotiems 
apskaičiavimams, šiuo mctu 
elektroniniai smegenys jau yra 
peržengę akademinę stadiją, 
skirtą tyrimams, ir yra plačiai 
naudojami praktiškiems reika
lams.

MIRČIŲ STATISTIKA.
1953 metų mirčių statistika 

parodė, kad visame pasauly 
įvykdavo kas minutę 70 auto

, miesto susi-

tikrindavęs savo pavaldinių bu 
tus ir užkluptiesiems rūkyto
jams vietoje nukapodavo gal
vas. Ypač mėgdavęs tikrinti 
turtingųjų namus, nes nusikal
tėlių turtas atitekdavo jam. Jo 
laikais, kaip rašoma kronikose, jaudintis. 
25.000 turkų buvę nugalabinta kimu »»9>>ų laui^uco ..
už tabako rūkymą. Bet, jau ir tikybos atžvilgiu, bet šimpa- r
1640 metais, sultonas Moha- tizuojant savo gyvenomo dra„ Apie Olds javai išrodo pias- 
medas IV, kuris pats buvo aist gui-ei buvo bažnyčioj. Ir buvo tokai, tik tarpais buvo matyti 
ringas pypkius, tą dekratą a-t x“ ~ 11 ' ..... ’z“1
šaukė.

Buvo šeimų mišrių tautybes 
Bet, jau ir tikybos atžvilgiu, bet šimpa-

ir rūkalų gamintojai deda pas
tangas, kad būtų įrodyta, jog ši 
nuomonė klaidinga. ..

gražu žiūrėti kai kitos tautos neblogų kviečių. Keliose viela 
narys ir kartu klaupė ir kai tu se rudeninių rugių buvo visai 
stojo pamaldų metu ir auką da- gražių. Priežastis — pavasario 
vė rinkliavos metu.

Po pamaldų visi važiavom j 
Šapkauskų ūkį, apie 4 mylias į 
žiemius už Olds miestelio, šap 
kausko iš kalno buvo suruošta 
erdvi ir švari vieta ant viršaus 
tvarto, 
vėsavo 
liava ir

buvo šaltas ir šlapias, todėl ūki 
ninkai visai vėlai įsejo. Matyda 
mi, kad kviečiai gali nespėti pi i 
nokti, daugumas sėjo avižas u 
miežius, kurie greičiau prinoks 
ta. Į pernykštį pūdymą, žino
ma, sėjo ir kviečius, kurie ir 
neblogai išrodo, bet dar toil iki 
pjūties.

Su kviečiais Albertos ūkinin

ninės paslaptys ir kad jie, sa- likti paprasčiausius aritmetikos 
vaime supratama, stengsis šias veiksmus, bet greitis’, kuriuo ji 
žinias išnaudoti vandenilio operuoja, padaro ją vienu iš 
bombos gamybai. šio šimtmečio stebuklų.

Teller sako, jei ne Oppenhei Elektroninis skaitliukas pa- 
merio priešinimasis, jis, Teller, greitin žmogaus apskaičiavi- 
būtų pagaminęs bombą 4 me- mus maždaug 50 kartų. Papras
tais anksčiau. tu skaitliuku jis turėtų paau-

Oppenheimer priešinosi Dr. koti dvidešimt metų atlikti dar 
Telleriui ir kitiems H. bombos bą, kurį elektroniniai smegenys 

..... .................... išpildo per aštuonias valandas. 
Šioje mašinoje pagrindinis 

vienetas yra įvairių rūšių ir pa
skirčių lemputės, giminingos la 
dijo lempoms.

Nors ši mašina operacijas at mobilių nelaimių, ______ ___
lieka nepaprastu greičiu, ji pati siekime (busai, tramvajai, trau 
pajėgia atlikti tik nesudėtin- kiniai) kas 40 minučių viena 
gus veiksmus. Elektroniniai nelaimė, lėktuvai suduždavo 

męs Budapešte. Į JAV jis at- smegenys gauna instrukcijas ir vienas kas dvi valandos, trau- 
vyko 1935 metais ir tuoj pla- uždavinių sąlygas skylėtų kot- kinių viena nelaimė kas 4 va

landos.
Apskaičiuoti vartojamas su

tartas mastas — 100 milionų Ę| Neveltui sena lietuvių palar 
11_ 1-j; „Žilė galvon, velnias
uodegon“. Štai ir dabar ameri
kiečio bankininko John Mooie 
našlė, sulaukusi 80 metų, užsi
manė vyro ir ištekėjo už kuni- 
gužio Ch. E. Raveno, 68 metų. 
Medaus mėnesiui praleisti iš-

šalininkams ir toliau, kol patu 
JAV prezidentas Trumanas 
įsakė 1950 m. sausio 29 d. da
ryti viską, kad būtų padaryta 
H. bomba. Ir po dviejų metų 
vandenilio bomba buvo paga
minta vadovaujant jau ne Op- 
penheimeriui, bet Telleiiui.

Dr. Edward Teller yra gi-

Kanados Savaitraščių Sąjungos metiniame suvažiavime 
(Ontario sk.) laimėjimas uz geriausį straipsnį žemdirbys
tės tema atiteko Simcoe Reformer redaktoriui Dick Pe
arce (kairėje). Viduje — Don Fairbairn ,,Neighbourly Ne
ws“ redaktorius. Dešinėje — Bill James, „Bowmanviilc 
Canadian Statesman“ redaktorius.

Prie įėjimo, ištolo plc- 
lietuviška trispalve ve 
žalumynų papuošima^.

■ JAV vidaus karo veteranas Vyram įėjimas reikėjo mokėti, ______  ______
Thomas Evans Riddle, sulau- bet moterys ir vaikai įėjo nemo kai turi kitą bėdą, jei u užau- 
kęs 108 metų. JThomas buvo ve karnai. Buvo stalai surikiuoti ga. nes negali parduoti, rinkos 
dęs tris kartus. Dvi pirmosios ir bematant darbščios moterys nėra. Keistenybių pasauly yia: 
žmonos mirė, o trečiąją jis pa- juos apkrovė visokiom gėry - kaikuriose pasaulio vietose žmc 
metė... Iš buvusių to karo da- bėm, ir tikrai jau alkanam ne- nės badauja, o Alebrtos ūkinin 
lyvių gyvi beliko tik keturi: vie reikėjo būti. Buvo galima gauti kai kviečių negali parduoti, nes 
nas šiaurietis ir 3 pietiečiai. Se ir alaus, 
niausiąs jų turi 111 metų.

rinkos nėra, dar ir dabar kvie- 
Pasistiprinus, buvo sustatyti £įų priėmimo punktai pcrpildy 

S Pirmąją geležinkelio stotį garsiakalbiai ir atsirado muzi-ti, priima tik tam tikrą skaičių 
Europoje (žemyne) pastate bei ^anta*» kurie griežė gražias lie- bušelių kviečių nuo akro že- 
gai 1835 m. ir tų metų gegužes 
mėn. 5 d. paleido pirmąjį trau
kinį. Pirmieji keleviai buvo ka 
ralius Leopoldas ir garvežio iš 
radėjas anglas George Stephen 
son. Jų traukinio valandinis 
greitis buvo 20 km. 1953 m. 
rugpjūčio mėnesį belgai atida
rė heliportą, pirmąjį visame pa 
šaulyje. Heliportas tai aerodro 
mas helikopteriams arba ma
lūnsparniams lėktuvams. Jų pa 
kilimui ir nusileidimui nereikia 
jokių įsibėgėjimo takų. Iš Bru 
kselio heliktopteriai skraido į

tuviškas melodijas, o visi daiy- mės. 
viai poromis sukosi. Matėsi iic 
tuvių iš įvairių vietovių. Kiti 
nebuvo matęsi per 10 ar 20 tnc 
tų Kiek džiaugsmo susitikus Drumheljer apylinkėj, jau pra- 
Le Kltl py"deda darb?ir pr,ima seniau ai-

leistus vyrus. Naujam patekti, 
neturint angliakasio tam tikiu 
popierių, labai sunku, arba n 
negalima. Turint 
popierius, daugiau 
yra darbą gauti.

— Sportininkas 
šeima, išgyvenęs vienus metus 

surikiuoja Mulhouse išvyko į Vokietiją.
Kelionė dainuoti; jis pats pirmas veda Jis rūpinsis sporto reikalais Va

Anglių kasyklos.
Anglių kasyklos Albertoj

ne naujas pažintis.
Kunigo Jurkšo ir pažinti ne

galima, nes jis, atlikęs bažnyti
nes apeigas, atėjo į gegužinę vi 
sai civiliai apsirengęs, net nei 
atbulo kalnieriaus neužsidėjęs; 
baltą kepurę užsidėjęs, maišėsi 
tarp savo tautiečių.

Šokėjams pašokus kelis šo
Antverpeną, Roterdavą, Koei kius, kun. Jurkšas 
ną, Bonną ir Lillę. ___ ' . . _
trunka ilgiau negu paprastais dainą. Labai buvo malonu ir sario 16 Gimnazijoje, 
lėktuvais, bet saugesnė...

žmonių pervežimas vieno kilo- lė sako 
metro atstume. Pagal šį apskai 
čiavimą automobiliuose žūsta 
1,55 pore., busuose 1 pioc., 
traukinių nelaimėse 0,20 proc., 
tarptautinėse lėktuvų linijose 
0,67 proc.

Taip pat statistikos nustaty- vyko į Angliją, bet 14-tą dieną 
ta susisiekimo nelaimių priezas po vestuvių mirė, nuo širdies 
tys. Automobilių daugiausia ne smūgio. Ponia Moore Ravc.i 
laimių pasitaiko dėl perdidelio buvo paveldėtoja 1.300.000 si. 
greičio 26 pror., alkoholis duo sterlingų...
da 7 prot., automobilio staigu: £ Pagal paskutines statistikas 
sugedimas 18 proc., mažas ma- žemėje yra 2 bilionai 440 miho 
tomumas 4 proc., priešinga nų žmonių. Iš jų vienas penkta 
kryptis 6 proc., pėstininkai 20 dalis, t. y. 472 milionai yra ka-
1 roc., kitos priežastys 19 proc. talikų, 250 milionų protestai’.-

Lėktuvai siunčia amžinybėn tų, 200 milionų kitatikių. is 
dėl šių priežasčių: gaisras sKre Europos gyventojų 39 nuošim 
ndant 3 proc., susidūrimas oie čiai yra katalikų. Iš abiejų.
2 proc., priverstinas nusileidi- Amerikų gyventojų 56 nuošim
mas 20 proc., kylant arba lei- čiai yra katalikai. Azijoje tik 
ūžiantis 38 proc., motoro suge- truputis daugiau 2 nuošimčių 
dimas 10 proc., kitos įvairios katalikų, o Afrikoje 8 nuošim- 
priežastys 27 proc. čiai.

angliakasio 
galimybių 

A. Vaisnis.
Gailius su

Naujas ir vienas moderniausių Vancouverio sporto stadio
nų, talpinąs per 35.000 asmenų, kuriame vyko Britų impe
rijos žaidynės nuo liepos 30 iki rugpjūčio 7 dienos. Žai
dynėse dalyvavo sportininkai iš 26 valstybių. Žaidynės bu 

vo transliuojamos per televiziją ir radiją.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS 
RINKIMŲ TASYKLĖS. 

(Tęsinys iš praeito numerio).
nas turįs balsavimo teisę, gaii ir 6) gyvenamoji vieta, 
balsuoti tik pats asmeniškai. 35
Balsavimo teisė negali būti įga Balsuojamieji lapeliai turi bū 
liota kitam asmeniui. ^i vienodi, pažymėti Vyr. R111-

30. kimų Komisijos antspaudu ir 
Apylinkių ir seniūnijų baisa- be jokių ženklų. Vokai turi bū

vimo būstinės skelbiamos spau ti nepermatomi, vienodi, pažy- 
doje ir kitais galimas būdais ne mėti Vyr. Rinkimų Koimsijos 
vėliau kaip 2 savaitės prieš bai antspaudu ir be jokių ženklų, 
savimo dieną. Balsavimo lapelius ir vokus

31. parūpina Vyr. Rinkimų Komi- 
Apylinkės Rinkimų Komisi- sija.

jos nutarimu apylinkes baisa vi 36.
mo būstinė, reikalui esant, ga- Balsavimo lapeliai ir vokai 
Ii būti kilnojama. siunčiami apylinkių ir seniūni-

32. jų rinkimų komisijoms pagal 
Balsavimo būste pagal esą- pastarųjų reikalavimus.

mas galimybes stengiaamsi su
daryti rikikams balsavimo slap 
tumo sąlygos.

33. 
Balsavimo būste draudžia

ma bent kokia agitacija.
34.

II.
Balsavimas.

27.
KLB Tarybos atstovų rinki 

mų dieną (balsavimą) skiria ir 
skelbia Krašto Valdyba.

28.
Balsavimas visoje Kanadoje 

vyksta veiną ir tą pačią dieną 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vaka
ro.

Jei balsuojamame buste nu
rodytu laiku būtų dar nebalsa
vusių, tai apylinkės ar seniūni
jos rinkimų komisijos nutari
mu balsavimo laikas gali būti 
pratęstas iki bus pabalsavę vi
si susirinkusieji balsuoti. Ap.c 
tai įrašoma balsavimo eigos 
protokole.

29.
Balsuoti yra kiekvieno susi- 

pratusio lietuvio tautiškai ben
druomeninė pareiga. Kiekvie-

Balsuojamam lapely spausdi- žę. Dėžėje turti būti voko plo- 41.
narna abėcėlės tvarka: 1) kan-čio prakarpa balsams mesti. Apylinkės ar Seniūnijos un- 
didato eilės nr., 2) pavarde, 3) Dėžė turi būti tokio dydžio, kimų komisija, patikrinusi, ar 
vardas, 4) amžius, 5) profesija kad joje tilpų apylinkės ar se- atVykęs balsuoti yra įrašytas į 

rinkikų sąrašą, duoda jam vie
ną voką ir vieną renkamąjį kan 
didatų balsuojamąjį lapelį.

Jei rinkikas prieš tai nebūtų 
buvęs įtrauktas į rinkikų suta
šą, tai jam atvykus įtraukia
mas, įrašant 16 paragrafo rei
kalaujamas žinias.

niūnijos rinkimų balsai.
38.

Rinkimų komisijų nariai, rin 
kikų prašomi, paaiškina baisa 
vimo tvarką.

39.
Balsavimą pradeda apylin 

kės ar seniūnijos pirmininką^ 
ar jo pavestas narys, kuris pa
tikrinęs su kitais nariais aki
vaizdoje buste esančių rinkikų, 
kad dėžė tuščia, turi vieną pia- 
karpą ir yra be plyšių, užkli
juoja jos atidaromąją dalį po
pieriaus lapeliu, per kurio kraš 
tus reikiamose vietose pasirasu 
drauge su visais esančiais ko- 

Po balsavimo apynilkių ir se misijos nariais taip, kad kiCK- 
niūnijų rinkimų komisijos iš ii- vieno parašas eitų ir per tą Ja
kučių balsavimo lapelų tiksliai pelj ir per dėžę. Po to dėžė ne
atsiskaito. gali būti darinėjama.

37. 40.
Balsams mesti rinkimų ko- Balsams mesti dėžė buste pa 

miT'-'n'’ narūpina atitinkamą dė statoma aiškioje vietoje.

rinkimų komisijos pirminin
kas, akivaizdoje narių ir balsa
vimo būste esančiųjų, patikri
na dėžės tvarkingumą n ją ati
daro. Rinkimų komisija suskai
čiuoja jon įdėtus vokus. Tai 
atatinkamai 
balsavimo lapeliai išimami iš 
vokų. Jei balsavimo lapelius 
skaičiuojant viename voke bū
tų rasta keli balsavimo lapeliai, 
jie visi laikomi nepaduotais. 

Išduodant rinkikui baisavi- Jei balsavimo lapely atžymėta 
balsuojant už didesnį skačių 
nei 30 kandidatų — lapelis 
skaitomas nepaduotu. Jei bal
savimo laeply yra bet koki, įra 
šai arba jie yra suteršti ir del 
to neišskaitomi — jie neužskai 
tomi.

Po to suskaitomi visi balsazi 
mo lapeliai ir kiek paduota bal 
sų už kiekvieną kandidatą sky
riumi.

mo lapelį ir voką, atžymima 
tai rinkikų sąraše.

42.
Rinkikas čia pat būste nuo

šalesnėj vietoj kryžmai per
braukia lapely atatinkamoj gra 
foj esančius tuos numerius, ku
rie yra toje grafoje ties kandi
datais, už kuriuos jis nori bal
suoti, bet ne ties daugiau kaip 
už 30 kandidatų ir įdėjęs bal
suojamąjį lapelį į voką įemta j; 
į balsavimo dėžę.

43.
Raišų priėmimą

užprotokolavus,

44.
Prie balsų skaičiavimo be nn 

kimų komisijos gali būti patiek 
tųjų kandidatų sąrašų atstovai, 

pribaigus, Dalyvavusieji prie halsų skai-
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HENRIKAS NAGYS
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA S FSL.

5. paskutinio skyriaus įvadiniame
Antroji „Orfėjaos medžio ‘ eilėraštyje, be patetikos ir ma- 

dalis pavadinta Inferno. Ji pia- nieros pasako savo gaivališką 
dedama skyrium (Princas meilę pasmerktai tėviškei: 
XVIII amžiuje), sukaupusiu 
muzikaliai estetiskus eilėraš
čius, primenančius vieną kitą 
pirmojo skyriaus rūpestingai 
išdailintą posmą ir eilėraštį. 
Kaip tiktai dėl šitos formalinio 
rūpesčio giminystės, manome, 
kad pirmojo skyriaus eilėraš
čiai buvo gerokai pakeisti vė 
liau, negu pažymėtoji data sa
ko. Įdomu čia taip pat pažy
mėti, kad įtakos, atrodo, poetui 
turėjo po Henriko Radausko 
„Strėlės danguje“ pasirodymo 
mūsų poezijoj dvelktelėjęs pic 
tietiškas preciziškos ir muzika
lios formos kultivavimas. Toks 
pav. eilėraštis kaip „Aš atsime- poetams) mėgstama prikaišio- liūnui filosofinio poeto vaidas, šaulio nemirtingumu branduo- 
nu, kaip mes abu gulėjom. . ti apatriotiškumas, — norėtųsi, nors daug įdomesniu jo bruožu lį. •
yra aiškus minėtos įtakos įro- kad ka» parodytų mums kitą tu tektų laikyti intensyvumą, ku- Keliom pastabom .....

kį eilėraštį, taip persunktą tra riuo sulyduma individuali lai- Niliūno „Orfėjaus medžio" kai 
giškos nedalios ir vibruojantį kysena su grandioziniais peiza kurias svarbiąsias savybes. Jų

daug dar liko nepaliestų. Ir tai 
įrodymas, kad poeto kūryba 
plačiarcikšmė, nesutelpanti ra
cionalių apibrėžimų skalėn. 1 o 
etinės kūrybos nuostabumas ir 
yra kaip tiktai toji ketvirtoji di 
mensija, pajaučjama ir užfik
suojama mūsų sąmonės gelmėj maįS( pakeliUi jie lankėsi ir N.
esančiomis galiomis. Galime va £ redakcijoje

SKULPTORIUS ZIKARAS, 
gyvenąs Australijoje ir ten su- 
ruošęs jau savo parodą, yra pa- voje pavaizduoti, 
kviestas sukurti Austi alijos ka 
riams, dalyvavusiems 2-me Pa 
sauliniame kare, paminklą. 
Skulptorius tą didelį darbą jau 
dirba.

AFORIZMŲ KNYGA.
„Nepriklausomos Lietuvos" 

spaustuvė baigia spausdinti M. 
Čapkausko didelę aforizmų 
knygą, kuri po kurio laiko pa
sirodys knygų rinkoje.

Šis aforizmų riniknys bus di 
delis, įvairus ir labai įdomus. 
Lietuvių kalba tokio leidinio 
dar nebuvo išleista.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, 
leidžiamas L. Enciklopedijos, 
bus, kaip atrodo, gerai sutvai-

— Lietuvių inžinierių į Ka- kytas ir galimai tikslus. Jį pa- 
nadą po 2-jo karo atvyko apie ruošė pulk. J. Andrius, pade 
70. damas kitų. Jis turės dvi lai-

— Šiemet per 100 lietuvių das — vieną mokykloms taiko- 
sumoj dominuoja racionaliai sa Amerikoje baigė augštuosiuc *r kitą priderintą prie Enci- 
tetiškasai momentas, ir pačioj mokslus. klopedijos ir įrišštą.

AKADEMINĖ SKAUTIJA
išeis paminėti 
sukaktuvėms.
Kviklys.

NAUJA
Australijoje 

parašė naują 3 
„Klystkeliai“, kurią Adelaidės 
lietuvių teatras-studija, veda
ma J. Gučiaus, geg. 21d. pa- Transliation by J. K. Tautmy 
statė. Z. Kučinskas yra to ko- la. Spausdinta „Draugo" spaus 
lektyvo narys. tuvės Čikagoje.

Sodoma prakeikta. Visi tave
[palieka.

Ir šventos upės suka pro tave. 
Tik aš, kaip paukštis,

Montrealio lietuviai
niulytė, I. Šipelytė, A. Ancliunas, J. Sirvydas, I. Benžaityte, B. Palubinskaitė, J. Vaitekūnaitė, E. Vitas ir G. Ženaitis. 
Įdėjome atvaizdus tų, kurie juos redakcijai patiekė; įdeluine r daugiau jeigu kas jų mums patiektų. Visus, baigusius au- 

gatesnįjį mokslą, svekiname ir linkime jiems visiems siekti augštojo mokslo.

ir lietuvaitės šiemet baigusieji-sios augštesnįjį — High School — mokslą miš kairės į dešinę) :G. St.1.

Einu namo tuštėjančia gatve.
Sodoma, mano tėviške!

[Aš noriu
Į tavo žemę kristi, kaip lietaus

[lasai
Sodoma! Nukankinti vėjai

kybo medžiuose šventoiių,
paskutinį Dievo žodį išneša tiktai iškart subrendusį poetą, etiškasai pasaulis, atrodo, papl

is miesto pranašai. [jet taip pat jr ]jgį gįoj lietuvių daręs dar tragiškesnis, dar lyš
(O. m., 111 psl.). poezijoj negirdėtą tematinį pio kiau sukondensuotas apie fiziš- 

Niliūnui (kaip ir jo kartos tą. Tuomet buvo suteiktas Ni- kos mirties kovos su poeto pa

Ir

bendrąja literatūrine verte, ir poeto laikysenoj jaučiamas aar 
paties poeto evoliucijos pras- kategoriškesnis apsisprendi
me. Apie pastarąjį momentą no mas, žmogiškosios vienatvės 
rėtųsi pabaigai pasagyti kelis tragiškumo akcentavimas n 

• žodžius. jieškojimas kelio į transcendcu
„Praradimo simfonijos" pri- ciją tiktai per kūrybiškąjį pasi

statė lietuviui skaitytojui ne- sakymą. Ta prasme Niliūno po

dymas: visam eilėraštyje tik 
kelios Niliūnui charakteringus 
eilutės. Nors, bendrai imam, 
reikia pripažinti, jog tenai, kur 
Niliūnas išlaiko savo poetinį 
pasaulį ir atranda jam išsakyti 
atatinkamas vaizdines ir muzi- 
kalines į 
čiai skamba tikriau, negu pana žinti visa, — toks yra pagnndi bančjo lietuviško) svetimąsias 
šaus užsimojimo Radausko ei- nis motyvas ir kito giliai pa- formas ir tradicinius išsireiški- 
lėraščiai. Čia ypač norėtume iš triotiško ir žmogiško eilėraščio mus, jis parodo savo pageidavi- 
kelti du tikrai puikius eilei aš- „Išduotas medis“. Cituojame mą būti įrašytu intelektualiųjų 
čius iš šio skyriaus: Transpa ir jo posmą, kad skaitytojas tu- poetų grupėn. Ir naujojoj kny- 
rence ir Princas XVIII amžių- retų progos bent dalinai pajaus goj tokios, pavadinkime, inte- 
je. ti tų poemų jėgą ir nuotaiką. lektualios poezijos netrūksta,

Sekantis skyrius (Mirusieji Tiktai dabar sugrįžus iš bet diduma eilėraščių yra įga-
- kelionės, lyg nebepažįsti^ grakštesnių linijų lengvcs- 
Ir, nusisukęs nuo manęs, n^s ,s!aiskos> sklandesnės m- 

[raudodamas šlami, strumentuotės. Kitaip tanam, 
Aš išdaviau tave! Seniai „Praradimo simfonijų masy- 

[turėjau grįžti! V1OS ir sunkios architektonikom 
j landame tiktai mažytes nuolau 

žas „Orfėjaus medyje *. Poetas 
aiškiai pasuko į trumpesnę, lao 
jau kondensuotą ir nudailintą, 

’ išraišką. Jeigu „Fiaradirno Si.n 
lonijose“ jauste jautėsi pastan
ga ir sunki poeto kova dėl }lo.- 
minimo, tai „Orfėjaus medyje“ 
jau strofos, įgavusios transpa- 
rentiškumo ir nubėga sklan
džiai ir be didesnių užsikirtimų 
To, matosi, poetas aiškiai yr^ 
siekęs. Tačiau su šiuo permato

užgniaužtu sopuliu, kaip mūsų žais išaugusiais iš vaikystės pn 
cituotasai. Asmeniškos kaltes siminimų ir pasaulinės literatū- 
gilus pajautimas, išdavimas sa- ros tradicijų. Niliūnas savojo 
vo gimtojo žemės smėlio ir me apsiskaitymo neslepia, priešin- 
džių ir nenumaldomas troški- gai — dažnu atveju panaudo- 

priemones, jo eilėras- mas sugrįžti, kad giesmėj jam- damas (vietoj neblogiau skam-

augėtai) yra konsekventiškas 
plėtojimas „Praradimo simfo
nijose* * paliestųjų leitmotyvų. 
Nė vienas kalbėjusių apie Niliū 
no poeziją nėra bandęs atrasti 
tikslesnio,jo filosofinės poezi- prje tavo kūno aš turėjau savo ! 

[gyslom prisirišti 
Ir iki galo taip kovot su 

[mirtimi 
(O. m., 123 psl.).

Tačiau šalia šio, pasakytu
me, žmogiškai patriotiško mo
tyvo, paskutiniam „Orfėjau^ 
medžio“ skyriuje randame taip 
pat, per visą knygą aidejusį, 
žmogiškojo praeinamumo ir jc 
alizavimosi giesmėj motyvą: 
kardinalinį tematikos akmenį, mumu dažnam eilėraštyje pasi- 
apie kurį visi kiti šalutiniai gendame, pirmajam rinkiny už- 
apokiniai virė ir sukosi. 1 a pro tinkamo, šviežumo ir pirmykš- 
ga verta pastebėti vieną labai tiškumo, galimas dalykas, li- 
charakteringą Niliūno poetinį pingų jaunystės kūrybos atn- 
bruožą — jis su nepaprasta aist butų, — jų vietoj eilėraščių vi- 
ra vis ir vis įieško tai pačiai 
minčiai, tarsi jį apsėdusiai, nau 
jų išraiškos prieomnių, naujo 
priėjimo ir kitoniško nušvieti-

Vaikinlu ir 'vaizdiniu' da^giaL-mo- Vienu kartu’ J1S bando> 
piu užuominu kompleksu. Kaip slogiai įvardindamas ir defimei 
tiktai todėl Niliūno filosofiškie JorP surakindamas, mums pei- 
ji eilėraščiai daug kur panašes
ni į, retom puošmenom nusags
tytą, prozą, negu į ritmines fi
gūros nešamą poetinį kūrinj. 
Išimtį sudaro čia „Mirusieji ai. 
gėlai", ir savo filosofine gelme, 
r savo išraiškos autentiškumu.

Alfonso Nykos-Niliūno „Or
fėjaus medis“ užsklendžiamas 
plačiai ir daugiaprasmiškai in
terpretuojamos žmogiškos iš
trėmimo tragedijos skyuumi 
„Odisėjas pas Hakus“. čia po-

jos apibūdinimo. Filosofinė po
ezija yra tikrai platus termi
nas, tiktai pačiais bendraisiais 
bruožais nusakąs poetinę kury 
bą, kurioje paliečiami esminiai 
žmogiškos laikysenos momen
tai. Šio tipo Niliūno eilėms gal 
geriausiai tiktų išpažinimo po
ezijos vardas, nes poetas nebe
sistengia kiekvienu atveju at
rasti tiksliausią įforminimo bū
dą, bet yra visą savo rūpestį nu 
kreipęs į išsakomos tiesos pre
cizišką formulavimą. Labai daž 
nai poetinis vaizdas yra nustu
miamas j šalį ir užleidžia vie
tą intelektualiam konstatavi
mui. Konstatavimo primatas 
poetinį kūrinį nukelia ant filo
sofinio išpažinimo ribos, tuo pa 
čiu atimdamas jam konkrečią 
galimybę veikti skaitytoją nuo

teikti savo laikysenos būseną, 
kitu kartu — poetiniais vaiz
dais ir palyginimais, gausiom 
metaforom ir svetimųjų kalbų 
charakteringais šifrais. Priešin
gai visuotinam įsitikinimui, Ni
liūnas, mūsų nuomone, ne filo
sofinės sąvokos derinime su po 
etiniu vaizdu yra pasiekęs stip
riausių rezultatų, bet ten, kur 
poetinis vaizdas visuotinai do
minuoja eilėraštyje, kur pro tu 

_ dicinį eilėraščio kevalą kaitų 
etas įrodo, kaip galima peikei- su tiksliai ir jautriai užfiksuota 
ti naujon plotmėn daug kai tų nuotaika ir išgyvenimo visu- 
liestą ir tikrais bei netikrais ° 
skausmo ženklais nužymėtą te 
matiką, kaip galima jai suteik
ti šviežią ir individualią išraiš- 1935 metais išleistųjų poezijos 
ką. Tvirtais ir šiurpaus likimo knygų tarpe yra tikrai ypatingo 
sukapotais žodžiais, Niliūnas dėmesio verta knyga: ir savo

ma yra, tarytum antram plane, 
užčiuopiama ir filosofinė gelmė.

Niliūno „Orfėjaus medis'

aptarėm

dinti tai nuojauta, prarastojo 
rojaus atsiminimu, skaisčiau
siai liepsnojančiu vaikystėj, pa 
ties Dievo alsavimu, traukian
čiu pro žmogaus rankų nepalies 
tą žemę, vandenis, žvaigždy
nus. Alfonso Nykos-Niliūno po 
ezija tokį atsiminimą ir tokius 
palyginimus prikelia sąmonėj. 
„Orfėjaus medis" nuveda mus 
prie šviesos ir tamsos karalys
čių vartų ir mes girdime legen 
darinę lyrą, apraudančią nebū
ties tamsoj suakmenėjusią Eu- 
ridikę. Kiekvienas poetas stovi 
Orfėjaus, to pasakiškojo poeto 
ir žmogiadievio kely ir šešėly: 
tartum trubadūrų rungtynėse, 
jie matuoja savo jėgas su juo, 
vieni daugiau, kiti mažiau jo 
meistriškumo spindulių palies 
ti, bet visi dalinasi ta pačia po
etų dalia — vienatve ir amžina 
kova su praeinamumu.

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE Or AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA 
Įkurta 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metų

Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 
Iš Susivienijime Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA. 
307 West 30(h Street New York 1, N. Y.

; —■■-MX- w——xk ■ -x>e"- -wx——

KULTŪRIV WKMQ2VIKA
DAILĖS PARODA NUMATOMA

TORONTE. D/IL. VIZGIRDOS
Lietuvių Dienos proga To- darbų paroda Montrealy ir, ga 

ronte bus suruošta lietuvių dai limas dalykas, kituose Kanado j 
lininkų darbų paroda, kunoje didžiuosiuose miestuose. Apie 
pakviesti dalyvauti visi Kana- tai plačau bus paskelbta vėliau 
doje esą lietuviai dailininkai. 
Paroda žada būti įdomi.

DAILININKŲ 
EKSKURSIJA.

Dailininkai— p. Vizgirda
Bostono, ]

PAGARSĖJŲS PIETINĖJE 
AMERIKOJE

tapytojas Jonas Rimša rengia
si aplankyti Jungtines Vaisti- 

Dailininkai— p. Vizgirda iš jas, o pirmoje eilėje Chicagą. 
Bostono, p. Valius iš Toronto J's atveš *r ‘štisą rinkinį savo 
ir p. Tamošaitis iš lietuviškojo kūrinių, kurie bus išstatyti pa- 
kaimelio ties Kingstonu, Onl., iodoje.
turėjo ekskursiją — į Quebecą, Atgabenimas tų paveikslų iš 
Ottawą, Montreal), kur domė- Brazilijos į Šiaurinę Ameriką 
josi muzėjais, orignialia staty- kainuos jam tpie 1.000 dol. 
ba ir parodų rengimo klausi- PAVERGTOJE TĖVYNĖJE.

— Okupuotoje Lietuvoje lo
doma „nauja meninė dokumen
tinė filmą“, skirta lietuvių lite 
ratūros ir meno dekadai Mask-

skautų 30 metų
Redaguoja Bi.

— Vilniaus „išlaisvinimui“ 
atžymėti bolševikai ruošia spe
cialų kino leidinį. Jo gamyboje 
dalyvauja režisierius G. Lcvko 
jevas, T. Tilvytis, „laureatas" 
Sokolovas ir kt. „lietuviai ope
ratoriai“, kaip Segal, Taibu- 
chov etc. Leidinyje turės būti 
pavaizduotas „klestintis tai j ui 
nis Vilnius“ visose srityse.

— B. Dvarionas rašo pagal 
B. Sruogos pjesę opeią „Da
lia“, Juzeliūnas išperą „Tadas 
Blinda“, Klovas operą „Pilė
nai“, J. Indra paraše naują ba 
lėtą „Živilė“, Bielazaras „suku 
rė pirmąją lietuvišką taiybinę 
operetę kolūkine tematika", pa
vadintą „Auksinės manos".

ATSIŲSTA PAMINĖTE
Bronius Daubaras. MĖLY • 

NA SUKNELĖ. Apysaka. 
1954 m. Išleido Dainora Dau- 
noraitė. Adresast 3, Southern 
Row, London, W. 10. Kau.u 
1.50 dol. 158 puslapiai.

Kun. J. A. Karalius. JAU
NUOMENĖS AUKLĖJIMAS.
Autoriaus leidinys. 1954. Spau 
dė Forum Press, P. O. Box 22, 
Brolton 68, Mass., USA. 54DRAMA.

Z. Kučinskas puslapiai. Kaina 25 lt. 
veiksmų diamą Adam Mickewicz. THE BO

OKS OF PILIGRIMAGE

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

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

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

čiavimo pasirašo balsavimo re-misijai, o visa kita balsavimo gavusi rinkiko pranešimą, kad čių rinkikų sąrašą. Bendrame kolą. 57.
zultatų protokolą. medžiaga, išvardinta 45 parag jis nori balsuoti paštu, ne vė rinkikų sąraše pažymi, kad to- Balsavimo paštu davinius Skundus dėl apylinkių ir se-

45. rafe, paliekama apylinkes ar sc liau kaip 10 dienų prieš balsavi ks rinkikas įtrauktas į paštu prijungia prie tiesioginių baisa niūnijų balsavimo neteisėtu-
Suskaičiuoti vartoti ir nevar niūnijos rinkimų komisijos pii mo dieną: išsiunčia balsuoto-balsuojančius. Pastarame sąra vimo davinių. _ mo gali paduoti Nesupiati-

toti balsavimo lapeliai, balsavi- mininko žinioje ir apsaugoje jui vieną neužlipintą voką ir še pažymi, kad gautas rinkiko Baigiamieji nuostatai. mams ir Skundams Spręsti Ko
mo rezultatų skaičiavimo juod- iki atskiro Vyr. Rinkimų K< balsavimo lapelį. Jei toks bal- pageidavimas, kad jam būtų 54. misijai betarpiai arba per Vyi.
raščiai ir kita medžiaga čia pat misijos parėdymo. suotojo pranešimas gautas ve išsiųstas balsavimo lapelis r. KLB Tarybos atstovais lai- Rinkimų Komisiją kiekvienas
tinkamai sugrupavus įdedama 48. liau kaip 10 dienų prieš baisa- kad toks lapelis su voku išsią komi išrinktais tie kandidatai, pilnateisis lietuvis per 7 dienas
į vokus, užklijuojama ir rinki- Rinkikas dėl ligos, didesnio vimą, tai vokas ir balsavimo la tas. kurie yra gavę daugiausia bai nuo balsavimo dienos.
mų komisijos narių pasiiašoma atstumo nuo rinkiminės busti- nelis išsiunčiamas tą pat dieną 52. su. 58.
per vokų suklijavimo vietą. nes ar dėl kitų svarbių priežas kaip gautas pranešimas. Apylinkės rinkimų komisija 55. Apylinkėse ir seniūnijose, ku

46. čių numatęs, kad negales pats 50. sudarytąjį paštu balsuojančių Jei keli kandidatai gautų bal riose balsavimai buvo pravesti
Balsavimų dienos protokolas asmeniškai atvykti į balsavimo Balsuotojas, pažymėjęs bal- sąrašą išsiunčia Vyr. rinkimų sų lygiai, o tokių kandidatų bū neprisilaikant šių taisyklių ir

rašomas pradedant nuo baisa- būstinę, gali balsuoti pastų, savimo lapelyje nedaugiau Komisijai kartu su balsavimo tų daugiau negu tenka atstovų, Vyr. Rinkimų Komsijos nuio-
vimo pradžios ir baigant pas- Tuo reikalu praneša savo apy- kaip 30 kandidątu, įdeda lape- dienos protokolu. tai išrinktais laikomi tie, kuru dymų ar kuriose pasireiškę bu-
kutiniais rinkimų komisijos vei linkės rinkimų komisijai, kad lį į prisiųstąjį voką, jį užlipina 53. yra vyriausio amžiaus. v° netikslumų, neteisėtumų ar
ksmais balsus suskaičius. Pro-atsiųstų jam balsavimo koite-ii įdeda į antrą voką, adresuo- Vyr. Rinkimų Komisija gau 56. apsileidimų, Nesusipratimams
tokolan surašoma visa balsavi- lę ir voką. Tokį pranešimą turi tą Vyr. Rinkimų Komisijai, tus paštu balsuotojų laiškus, 5 Nustatytu laiku nepadavus ir Skundams Spręsti Komisijos 
mo eiga, pažymint visus gali- pasiųsti rinkimų komisijai to kartu šio voko kampe pažyme-dienoms praėjus po rinkimų dėl balsavimo skundų. Nesusi- yra panaikinami ir ne vėliau 
mus įvykius, paskirų rinkikų kiu apskaičiavimu, kad baisa-damas siuntėjo pavardę, vardą dienos atžymi balsuotojų pas-pratimams ir Skundams Spręs kaip 15 dienų skelbiami ki- 
balsavimo reikalu duotus pa- vimo kortelę gautų prieš baisa- ir adresą ir nevėliau kaip bai- tu sąrašuose, išima antruosius ti Komisijai balsavimo dėl ti.
reiškimus, nusiskudimus ir tt. vimo dieną, o ją galėtų pats iš- savimo dieną pasiunčia Vyr. vokus ir neatplėštus sumaišo ir skundų nepanaikinus, Vyi. _ 59.

4 7. siųsti ne vėliau balsavimo die rinkimų Komisijai. suskaito; paskui atidaro baisa Rinkimų Komisija ne vėliau Šios taisyklės KLB Kiaštu
Balsavimo dienos protokolas nos. 51. v;mo vokus, suskaito už kiek- kaip per 10 dienų po balsavi- Valdybos priimtos 1954 m. lie-

ne vėliau kaip per 24 vai. iš- 49. Apylinkės rinkimų Komisija vieną kandidatą paduotus bai- mo skelbia išrinktu KLB Tary pos mėn. 6 d. ir įsigalioja nuo
siunčiamas Vyr. Rinkimų Ko- Apylinkės Rinkimų komisija sudaro atskirą paštu balsuojan sus ir surašo balsavimo proto-bos narių sąrašą. jū priėmimo dienos.
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MŪSŲ ^PORTAS' Laiškai Redakcijai
Gerb. P. Redaktoriau!

LIETUVIS LAIMĖJO AUSTRALIJOS BOKSO 
ČEMPIONATĄ.

Melbourne’o lietuvių sporto tietis turėjo dar kelias rungty 
klubo „Varpas“ narys Pranas nes ir pagaliau Sydnėjuje susi- 
Mickevičius - Mikus po eilės tiko su Australijos čempionu 
rungtynių laimėjo visos Aust- vidutinio svorio Bill Larrigo. 
talijos bokso pirmenybes ir ga- „The Sydney Morning He- 
vo Australijos bokso čempiono raid“, aprašydamas paskutines f 
titulą viduriniame svery. rungtynes, kuriose Australijos

Štai jo rungtynių aprašymas. Boxo Klubas Pranui Mikui pri 
Po šešių mėnesių pertraukos teisė Australijos bokso čempic

Pranas Mikus vėl pasirodė no titulą vidutiniame svory, 
Australijos ringe, naujame svo konstatuoja, kad Mikaus trene
ryje. Pereitais metais Pranas riu buvęs Australijos ir Britų 
kovojo pusvidutiniame svoiyje, Imperijos vidutinio svorio čeni

Šalia skaudžios tuštumos, vis o jau dabar perėjo j vidutinj. pionas Ambrose Palmer, 
labjau prasiveržiančios išeivi- Šios rungtynės, kurias jis Pirma, nugalėjęs Geoige 
jos gyvenime, Krėvės mirtis at lengvai laimėjo, prieš italą imi Barnes ir pagaliau Bill Larrigo, 
veria dar didesnę tuštumą. Šios grantą Karlo Marchini, buvo Pranas Mikus laimėjo Austrah- 

į pastarosios žodžiai neužpildys, jo pirmos p oilgos pertrauKos jos vidotinio svorio bokso čem 
Nekrologai neapverks, žmonių, ir pirmos naujame svoryje. Sun pionatą.
pro Krėvę visuomenininką (su- ku buvo tikėti, kad Pranas ga Kova buvusi ilga ir neleng- 
klystantį kartais, kaip ir visi lėtų laimėti, nes Marchini bu- va. Tikta ipo 15 raundų Mikus 
kiti visuomenininkai), nemariu vo skaitomas pirmu kandidatu punktais nugalėjo Bill Larrigo. 
šių Krėvės-rašytojo, netikios į vidutinio svorio Čempionus ir Laikraštis aprašinėja smui- 
aimanos neatitaisys padarytų buvo augštai vertinamas, kaipo kiai kovą ir pabrėžia jos tra- 
žaizdų. Ir tikrai norisi skau- klasinis boksininkas. Bet l'ra- giškesnius momentus. Taip 
džiai raudoti prisiminus, kad nas, prasidėjus rungtynėms, Larrigo užgavęs Mikui nosį ir 
Krėvę, vieną didžiausių lietu- pradėjo pulti savo priešininką jo veidas apsitaškęs krauju, o 
vių rašytojų palaidojome ne- ir neatlyžo iki rungtynių galo. Mikus taip sudavęs Larrigo į 
įteikę jam augščiausios litera- Viduryje rungtynių, jo prie- veidą, kad visos jo pirštinės ap 
tūrinės premijos, kai tuo tai pu šas .jausdamas pralaimėjimą, siliejusios Larrigo krauju. ..
ją dalinome nekartą rašyto- darė viską, kad numuštų Praną Bet laikraštis pastebi, kad 
jams, kurių vardas jau šian- nuūkautu ir tik tuo galėtų už- Mikus esąs labai linksmas bok 
dien lietuvių literatūros iston- tikrinti sau laimėjimą. Pranas sininkas ir tuo publikoje turįs 
joje užmirštas (pvz. I. Simonai savo geru dengimu ir gynimu- daug simpatijų.
tytė). si, nesunkiai išvengdavo didės- Pranas Mikus yra 25 metų,

Kai miršta tokie, kaip Kle
ve, yra daug dalykų, dėl kurių 
reikia gyviesiems susimąstyti. 
Nes toj baisioj tuštumoj kaiku- 
rie žodžiai skamba garsiau, kai- 
kurie mostai ima atiodyti tuš
tesni ir nereikšmingesni, kaiku- 
rie vardai nušvinta kita šviesa. 
Būkime atsargūs prie naujai su 
piltojo kapo — Krėvė nemirei 
Ir nors kažin kiek kartų būtų 
šitas posakis kartotas, norisi jį 
dar ir dar kartą sau kartoti, at
sivertus visas Krėvės knygas ir 
prisiminus tą jo begalinę sva
jonių, sapnų ir praeities, sklidi
nos ateitim, šalį. Krėvė nemi
rė. Krėvė nemirė.

Henrikas Nagys.

Nuo 1940-ųjų metų mes už- somo gyvenimo brangiausias 
verčiame lapą po lapo: tarytu- derlius. Visuose žanruose jis pa 
mei stovėtume didžiuliam kapi liko mums pavyzdynių kūrimų, 
nyne ir laidotume visa, kas Visuose žanruose jis apvaldė 
brangu, visa, kas nebegrįžta, lietuvišką žodį taip, kad kaitų 
Mes esame milžiniškų laidotu- kartos iš jo turės mokytis. Krė
vių dalyviai, kurių veidai atsi- vė tikrai buvo klasikas, plačiau 
grįžę į aušros pusę, dar tebeat- šia to žodžio prasme. Universa- 
simena saulės tekėjimo varsą, lesnio rašytojo mes neturėjome 
Tokia mūsų viltis nepaprasta, ir, stovint prie jo kapo, galima 
jog tikime nakties žlugimu, ti- tvirtinti, jog ilgai dar turėsime 
kime mirties mirtimi, tikime tokio masto rašytojo laukti, 
praplyšiant skliautą ir atei- Daugeliui toji tiesa buvo seniai 
siant dieną. Ir su tolimos ,atci- žinoma, daugeliui ji tiktai da- 
nančjos rytmečio šviesos virpe- bar paaiškės.
jimu ant lūpų, akių, rankų, ka
same duobę po duobės ir laido
jame dienas, atsiminimus, žmo 
nes. Laidojame epochą.

Su Vinco Krėves žemiška.s 
palaikais mes palaidojome Ame 
rikos žemėj lietuvių literatūros 
klasikinio laikotarpio neapsako 
iną dalį. Nes šito rašytojo gai
vališkas talentas kerojo mūsų 
literatūrinės tradicijos gamto
vaizdyje, lyg grandioziškas me
dis, uždengęs dalį dangaus ir 
po savo šešėliu priglobęs kim
ius girdėtų ir negirdėtų vaidų: 
rašančiųjų, skaitančiųjų ir tų, 
kurie vakarais iš jaunesniųjų 
lūpų surinko senųjų poringių 
kitaip sustatytus žodžius. Kle
ve buvo visos Lietuvos ra
šytojas, šimtmečius mūsų že
mės augintas pasakorius, pia- 
kalbinęs praeitį, dabartį ir atei
tį. Krėvė — medis, kurio šak
nys giliai įsikirtusios musų 
smėlin ir dirvožemin, maitinosi 
pačia nemirtingiausia gyvas 
ties sultimi — žemės krauju. 
Krėvė — raganius, kuriam pa
sipasakojo žolė, vandenys n 
debesys; Krėvė — kunjgaikš 
čių pilių dainius, kuriam nar
sieji išdavė savo slaptas svajo
nes ir savo žygių legendas; 
Krėvė — išmintingas vargdie
nis skerdžius ir tykus žemdir
bys, kuriam kaimas buvo pažįs
tamas, mylimas, artimas, kaip 
brolis.

Krėvės literatūrinis paliki
mas yra kaip branduolys, apie 
kurį sukrautas mūsų nepriklaa

Kaž kokiais sumetimais E. Vardan teisybės prašau, 
Putvytė iškraipė faktus apie Gerb. p. Redaktoriaus, įdėti 
jos tėvo V. Putvio laidotuves mano šį straipsnį, 
ir padarė mane visišku mela
giu, būk aš viską išlaužiau iš 
piršto. Man nebuvo reikalo nic 
luoti. Kad būtų vaizdžiau, smul 
kiai dabar aprašau, kaip buvo je 
ištikrųjų.

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

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

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

PATVIRTINTI VERRTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

j MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
| Tel. RA7-3120
1 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 
w

si, nesunkiai išvengdavo dides
nės dalies priešo smūgių ir gi a yra vedęs ir sukūręs lietuviš- 
žiais antpuoliais pelnydavo sau ką šeimą, turi sūnų.
laimėjimo taškus. Kitas laikraštis pasetbi, kad

Spauda ir prityrę žiūrovai P. Mikus esąs klasiškas bokso 
tvirtino, kad tai buvo geriau- žaidėjas, turįs puikią boksavi- 
sios rungtynės ilgam laikotar- mosi techniką, kuri jam ir lei- 
py-

Rungtynes Pranas laimėjo 
beveik be kovos ženklų. Anta 
kiai, kurie yra lengvai praker
tami, šį kartą liko sveiki. Tuo 
tarpu jo priešas, paliko ringą 
su pramuštu antakiu ir sutinu
siu nuo apdaužymo veidu.

Žiūrovų didesnė dalis buvo 
italai, kurie kaukdavo iš džiau se vyko komandų rungtynės 
gsmo, palydėdami kiekvieną „respublikos“ bokso taurei gau 
Marchini smūgį. Australai, at- ti. Atkaklios kovos rezultate pa 
rodė, palaikė Prano pusę, nes sireiškė du stipriausi kolekty 
jam taip pat plojimų netrūko, vai: Vilniaus — 1 ir Kauno —

Po šių rungtynių, mūsų tau- 1. Kaune įvyko jų finalinis susi

dusi laimėti čempionatą.
Už šias rungtynes jis laimė

jo 360 svaru, o už rungtynes 
Melbourne — 1000 svarų.

BOKSO RUNGTYNĖS OKU 
PUOTOJE LIETUVOJE.

Daugiau kaip du mėnesiai 
Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuo-

DISTRICT ESTATE BROKERS
A Ž Namai pardavimui:
x X Rosemounte:
x x Trijų šeimų. 1—6 kmb. ir
& S 2—po 3 kmb. Visai afsk., c.
£> $ šild., naujas. Įm. $12.000.

St. Michel:
x Dviejų šeimų po 5 kmb.
g Naujas. Kaina $15.000.
| N. D. G.
x Dviejų šeimų po 4% kmb.
v Naujas, su centr. šild. Ga
it ražas. Kaina $19.500.

x Miesto centre:V Henri Jullien St. Trijų š.
$ po 5 ir 6 kmb. Namas gera
is me stovy. Kaina $11.500.

Verdune:
Dviejų š. po 4% ir 5 kmb. 
pusiau atsk., naujas. Kaina 
$16.500.
NORĖDAMI PARDUOTI
I PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA

TE ĮSTAIGĄ.
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!

NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.
AGENTAI:

A. Gražys, RA 1-3148. A. Markevičius, OR 1-9816.
ĮSTAIGA: 177 Sherbrooke St. W. kamb. 5, Montreal, Que.

Telef.: PL 8501
5 Res.:
t P. ADAMONIS PO 6-6495. A. BUDRIŪNAS RA 7-2690.

Žemė pardavimui:
Rosemounte:

36 Avė.75X90.Kaina $4.400
Jean Mance St. 25X83. Kai 
na $900.

Ville Emard:
50X90. Kaina $ 2.000 ant 
Eagan St.

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

Paskolos namams:

Dar apie A. A. V. Putvio- 
-Putvinskio laidotuves. .

Aš tarnavau Kelmėje vieno- 
įstaigoje, kur ir susipažinau 

su V. Putviu. Nors praėjo
--------------  jau 25 metai, bet kaip šiandie

ną atsimenu A. A. V. Putvio 
čempionas laidotuves.

Tai buvo 1929 m. kovo mėn. 
šaltą, su daug sniego žiemą. 
Aš su kitais tarnautojais buvau 
paskirtas dalyvauti laidotuve 
se ir palaikyti tvarką.

A. A. V. Putvio palaikai iš 
Šiaulių m. ant rogių buvo at
vežti tiesiai į Kelmės kapus ir 
palaidoti. Laike laidotuvių re 
liginių apeigų nebuvo.

Kapai, kur buvo palaidotas 
V. Putvis, tais metais buvo ne

ryje respublikos čempionas Me šventinti; gal vėliau juos n pa 
rėčkas (Vilnius) išlošė pas Vii šventino.
trakį (Kaunas). Respublikos
čempionas Artisiukas
nius) pagal taškus išlošė pas ti, 
Romanaitį.

Mūšį prieš Petkevičių inicia- 
tingai atliko Vilniaus pussun- 
kaus svorio boksininkas Mu
rauskas. Jis laimėjo labai taš
kus.

Įdomiausias buvo pirmeny
bių finalininkų Tarybų Sąjun- privalo tėvo valią pildyti, 
gos čempiono sunkiasvorio Šo tėvas prašęs ant jo kapo rehgi- 
ciko (Kaunas) ir Juškėno (Vii nio ženklo nestatyti. Aš tą gir
nius) susitikimas. Juškėnas per dėjau ir Vytauto Putvio lūpų, 
visus tris raundus rodė rimtą ir mačiau šviežiai įkastą ant 
pasipriešinimą TSRS čempio- V. Putvio kapo kryžių.
nui. Laimėjo Šocikas. Bendias 
susitikimo rezultatas 5 :5.

Respublikos taurė priskirta 
Kauno komandai, pasiekusiai 
pergalę per mažiausiai laiko.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS
KREPŠININKAI 
HEIDELBERGE.

„Heidelberg TBH“ klubas 
suruošė tarptautinį krepšinio 
turnyrą, kuriame dalyvavo šios 
komandos: TBH Heidelbcig, 
BC Zurich ir lietuvių Vasario 
16 Gimnazijos vienetas.

Pirmosios rungtynės įvyko
tarp TBH Heidelberg ir BC Hamilton, Ont.

a Zurich, kurias užtikrintai lai- -=>
$ mėjo TBH. Antrasis susitiki- tiškos kovos TBH Heidelbcig 
& mas buvo BC Zurich ir Vasa-rungtynes laimi 48:46 pasek- 
X rio 16 gimn. rinktinės. Nors me.
X mūsiškiai ir neturi savos krep- Vasario 16 Gimnaziją rung- 
x šinio aikštelės, kurioje galėtų tynėse atstovavo: Gailius, Ka- 
$ pasitreniruoti, tačiau gana ieng zirskis, Venclovas, Brakaus 
X vai įveikė BC Zurich vienetą kas, Birieta, Zunde, Kaišys, 
X rezultatu 61:29. Gustas, Timpa, Raitneris.
& Antrasis susitikimas mūsis- — Prancūzijos vyriausybė 
$ kiams buvo daug sunkesnis, labai įvertino p. Grybausko dar 
X nes, kaip žinome, TBH Heidci bą sporto srityje ir jį apdova- 
x berg trejus metus yra buvęs nojo bronzos medaliu. Tai pir 
X Vokietijos meisteris. Bendrai, mas svetimšalis sportininkas 
X ši komanda yra pasiekusi gana apdovanotas šiuo pasižymėji- 

augštą žaidimo lygį. Po drama mo ženklu.

tikimas.
Pirmoje poroje 

Navoičikas (Vilnius) pelnytai 
nugalėjo Šležą (Kaunas).

Sostinės sportininkas Ma
žeika (1 pusvidutinis svoris) 
pralaimėjo respublikos ir Pa
baltijo daugkartiniam čempio
nui Mozoliauskui (Kaunas). 
,,Kauno“ boksininkas Zubaje- 
vas (lengvasis svoris) pasirodė 
techniškai geriau pasiruošęs ir 
nugalėjo Miškinį (Vilnius).

Antrame pusvidutiniame svo

t 
i 

a s 
iš 5%% netoli užbaigimo ir® | 
iš 6% statybos eigoje. 50% « “ 
namo vertės. Taip pat 2-ji 
„mortage“.

AR PIRKTI KREIPKITĖS

„ x
Visais nekilnojamo turto pirkimo £ 

bei pardavimo reikalais kr ipkitės

j didžiausios Kanadoje

REAL ESTATE 
įstaigos atstovą Hamiltone

A. PRANCKEVIČIŲ.
Visokeriopas informacijas uteiks ir namų problemo

se jums patars.

Skambinkite ar užeikite j staigą

913 Main St. E. Hamilton tel. LI 9-4121.

REAL ESTATE LIMITED
SKYRIAI: Toronto, Ham Iton, London, Samia, 

Kitchener, Peterborgh R> ;hmond Hdl.

Testamento A. A. V. Putvio 
(Vii aš nemačiau, tik galiu paaiškin 

ką girdėjau apie testamentą, 
būtent:

Į įstaigą atėjo mirusio V. 
Putvio sūnus Vytautas Putvis 
ir pranešė, kad ant jo tėvo ka
po nežinomi asmens pastatė 
kryžių ir prašė patarti, kas jam 
su tuo kryžium daryti, nes jis 

o

Kaip minėjau, buvau paskn 
tas su kitais tarnautojais palai
kyti laike laidotuv|ių tvaiką, 
nes gavome žinių, kad būrelis 
asmenų rengėsi neperleisli 
karsto su A. A. V. Putvio kū 
nu per šventintus kapus. Išver. 
gimui nemalonumų buvo papra 
šytas vietos klebonas, kad su
draustų fanatikus. Ir iš mūsų, 
paskirtų palaikyti tvarkos, pu
sės buvo pavartotos tam tikrou 
atsargumo priemonės. Laidotu
vės praėjo tvarkingai..

K. Lukoševičius,
Laidotuvių dalyvis,

NĄUJAI ATIDARYTA . j

Lietuviška Kirpykla J
Darau pusmetinius, dažymus, šaltus šukavimus bei ? 

visokeriopus odos masažus. v
Kreiptis tel. OR 1-9816. g

Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ. X

fI

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

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

imiMAL 
PIRSOjUl 
StMICt

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

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

NE. 5-0303

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E< BELANGER 8c SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SERUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU .
SĄŽININGAI
IR SVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE, E. 
RAymond 1—6005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visą dieną.
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! K LAIMAI Ai
buvo pavesta užpildytus biaii- 
kus tvarkyti ir tikrinti. J*

Naujasis nuostatas, kuris X
reiškia pilietybes įstatymo pro K 
cedūros suprastinimą, yra svei 
kintinas. Buvęs Imigracijos ir $ 
Pilietybės Ministeris, kuriam a 
dabar pavestos atsakingos l'i- x 
nansų Ministerio pareigos, v 
ėmėsi žingsnio gerąja linkine, g 
Jis nuėmė nuo naujųjų ateivių, X 
ir kartu nuo mūsų tautiečių pc X 
čių, kuriuos nuo senų laikų slė v 
gia įvairių blankų ir iormulia- & 
rų pildymo našta, tą bereikalm X 
gą popierizmo formalumą, 'lai V 
sveikintina akcija prieš šiais 2 
laikais savo galvą bekeliantį 4 
biurokratizmą, kuris ypatingai > 
pasireiškia valdinėse įstaigose. A

Suglaustai, dabar, įsigalio- < > 
jus naujajam pilietybės įstaty- į į 
mui, svetimšalis turi imtis pats į ’ 
savo iniciatyva sekančių ketu ; ■ 
rių pagrindinių žingsnių, prieš ■ > 
kol jam gali būti suteikta Ka- į I 
nados pilietybė: i į

1. Jis turi būti legaliai įsileis į į 
tas pastoviam apsigyvenimui j ; [ 
Kanadą (landed immigrant).

2. Jis turi įteikti teisme pia- J’ 
šymą Kanados pilietybei gauti. L

3. Jis turi stoti teisman į ap p

Pratę Šimas vIK ATiAKyAIAI
VEDA DIPL. TEI5. JONAS J. JUsKAITIS.

709 Dunsmuir St., Vancouver, Canada.

35. Teko girdėti, kad išleistas naujas Kanados pilietybės 
įstatymas. Kokie yra jo nuostatai, žinotini naujie
siems ateiviams?
(Atsakymas į p. V. P., Vancouver, B. C., paklausimą).

PALENGVINTAS IR SUPRASTINTAS KANADOS PI
LIETYBĖS GAVIMAS.

Šių metų pavasarį Kanados Valstybės tuos pirmuosius pi- 
Imigracijos ir Pilietybės Minis lietybės popierius buvo panaiki 
teris Hon. Walter E. Harris, nusios jau tuojau po Antrojo 
trumpai prieš jo paskyrimą Fi- Pasaulinio karo, 
nansų Ministeriu, pasiūlė Ka
nados federaliniame parlamen
te naują pilietybės įstatymo 
projektą. Tas projektas, su ma 
žais pataisymais, buvo neseniai 
pasibaigusioje parlamento sesi
joje priimtas ir jau įsigaliojo. 
Naujame įstatyme randame vi
są eilę nuostatų, kurių senaja
me nebuvo. Bendrai paėmus, 
galima konstatuoti, kad dabar 
Kanados pilietybės įsigijimas 
yra palengvintas ir natūraliza
cijos procedūra mažiau kamp 
likuota.

Naujiesiems šios šalies gy
ventojams ypatingai maloni 
staigmena yra panaikinimas in
tencijos pareiškimo, kartais po
puliarioje kalboje pirmaisiais . .
pilietybės popieriais vadinamo. slos visiškai skntingos. 
Anksčiau kiekvienas svetimša
lis, norėdamas tapti Kanados bės ministeris 
piliečiu, turėdavo užpildyti bla kad intencijos 
nkus ir įteikti valsčiaus ar apy esąs susijęs ir su gana žymiu įgyvendinimui, 
linkės teisme pareiškimą, kad finansiniu valstybės iždo ap- kad naujasis imigracijos ir pi
jo intencija yra tapti Kanados sunkinimu. Šalia išlaidų už lietybės Ministeris Hon. John 
piliečiu. Po to formalumoo imi blankų paruošimą ir atspausdi- W. Pickersgill dės visas pašiau 
grantas turėdavo dar laukti pil nimą, didelės sumos pinigų, su gas ta linkme, kad ateities pi 
nūs metus, kol jo prašymas pi- rinktų iš Kanados gyventojų, lietybės įstatymuose būtų at- 
lietybei gauti galėdavo būti pii būdavo išleidžiamos kasmet ai- siektas dar didesnis tobulumo 
imtas. Jungtinės

Ministeris Hon. Walter E. 
Harris parlamento debatuose 
intencijos pareiškimo panaikini 
mo projektą motyvavo tuo, kad 
pasikeitus sąlygoms, piisilaiky 
mas tos procedūros pasidaięs 
nebereikalingas. Per Paskuti
niuosius dvyliką mėnesių pta- 
vesti tyrinėjimai parodę, kad 
didelis skaičius imigrantų in
tencijos pareiškimo blankų ne
įteikdavę teismui dėl nežinoji
mo. Vien dėl tos priežasties 
penkerių met ųlaukimo perio- klausinėjimą - egzaminus, 
das prieš Kanados pilietybės 4. Jis turi teisme prisiekti iš 
gavimą pailgėdavęs dar vienais tikimybę Jos Didenybei Kard
inėtais. Senasis įstatymas pi a- liehei.
dėjo veikti 1946 metais. Piics Pan inėjus naująjį imigrd. 
aštuonis metus sąlygos buvu-djofi įstatym^ Jame užtinkama 

dar visa eilė procedūrinio pobū 
Buvęs Imigracijos ir piliety- džio provizijų, kurios svetunša 

dar pareiškė, lį tik bereikalingai apsunkina ir 
pareiškimas nėra esminės valdžios pohtiKos 

Reikia tikėtis,

:vyuc . , ,
iri būti legaliai įsileis į J 
iam ansig vvenimui i 1 ’

Naujiems Kanadiečiams
Intencijos pareiškimas jau nėra reikalingas, norint tapti Kanados piliečiu.

Pilietybės ir Imigracijos Ministerio pasiūlymu, Kanados Parlamentas patvnLno 
nados Pilietybės Akto pakeitimą, pagal kurį naujai atvykusiąjam į Kanadą nėra 

kalinga įteikti Intencijos Pareiškimas, norint tapi Kanados piliečiu. Tai reiškia, 

asmuo gali paduoti prašymą įgyti Kanados pilietybei, kai tik jis bus išgyvenęs pen

kis metus, skaitant nuo jo legalaus Kanadon įvažiavimo datos, 

gauti reikia įteikti pilietybės prašymą 

mo raštinei.

Ka

ICi-

Kanados pilietybei 

gyvenamosios apskrities bei apygardos teu-

intencijos pareiškimą, jis tai gali daryti, no- 

pasirenkama gaimybė suteikta tuo tiksiu,

Tačiau, jei naujai atvykusis nori įteikti 

rs to jau nėra reikalaujama. Ši laisvai 

kad padėjus tiems naujiems kanadiečiams kurie norėtų įrodymų, jog jie noii tapti 

Kanadiečiais. Šitoks pareiškimas dar gali būti įteiktas jūsų gyvenamosios apskrities 

bei apygardos teismo raštinei arba Pilietybės ir Imigracijos Departamento Piliety

bės Skyriui, Ottawoje.

PILIETYBĖS IR IMIGRACIJOS DEPARTAMENTAS

šį pranešimą paskelbė norėdamas patarnauti naujiems kanadiečiams.

HON. J. W. PICKERSGRILL, P. C., M. P., LAVAL FORTIER, O. B. E., Q. C., 

Ministeris. Ministerio Pavaduotojas.

C Al GAW, Altą.

S

Amerikos goms tų tarnautojų, kuriems laipsnis.

TAI PAŽYMĖJIMAS, KURS JUS PADARO

laisvo Krašto laisva Piliečiu

LIEPOS MĖNUO CALGARYJE.

Š. m. liepos 5 dieną Calgary 800 darbo valandų. Darbas tu- 
je, kaubojų sostinėje įvyko ją rėjo per milioną adatos dūri 
šventė arba stempeede, kuri už mų.
trunka kasmet čia visą savaitę. Apie šitą lietuvę puikiai at- 
Ši šventė prasideda iš ryto—p« siliepė Calgario spauda, įsidė- 
radu, kuris žygiuoja per vieną jusi jos nuotrauką, bei jos bio 
tašką tris valandas. Parade pa- grafiją ir kad to emno ji išmo- 
sirodo ir Holywoodo artistai, kusi Lietuvoje belankydama

Šiemet paradas užtruko ii-mokyklą. Ji šioje parodoje bu- 
giausiai ir buvo kur kas }do- vo apdovanota pirmąją premi- 
mesnis. Po pietų prasidėjo ja. Ponia O. Leščinskiene išsla 
laukinių arklių tramdymas ir tydama šiuos savo kūrinius pui 
jaučių bei karvių raišiojimas, kiai pasidarbavo lietuvių vai- 
vežimų lenktynės ir tt. dui išgarsinti.

Stempidės aikštė yra nusėta VYSKUPAS BRIZGYS 
didžiuliais pastatais, kurie turi CALGARYJE
savo paskirtį. Vienuose sulai 
pinami parodai suvežti gyvu-.. J' . aplankė Calgaiio
liaii, bei paukščiai, kituose inai letllvl4 oloniją ir buvo prmn 
sto produktai, dar kituose įvai *as iePos Į6 19 valandą va
riausi Kanados pramonės išdir ,aro’ speciakoje priėmimų sa
biniai. Toje aikštėje rasi viso- ,ejf. ro°ms . Vyskupą at 
kių karabelnikų ar sukčių, ku- .e?° ',ai kunigai—- kun. 
rie baigia prarėkti savo gerk- Gulbis, ^un’ Kairiūnas ir kun. 
les norėdami išvylioti kuo dau aiu ls> 
giau pinigo iš siūbuojančios J- E. vysk. Brizgys savo ap 
masės. Per tą šventę čia vyks silankymo proga paliko lietu- 
ta milioninės sumos apyvartos. V'U tarpe labai gerą įspūdį, nes

Didžiausias pastatas čia es- savo ilgoje ir tikrai patriotiško 
ti skirtas menui, nes čia daly- je kalboje davė suprasti, kad 
vauj’a įvairiausi dailininkai, žmogus negali keisti savo tau- 
s.kulptoriai ir šiaip pamėgę me- tybės, kad žydai niekur ir me
ną. Pirmą sykį šiame pastate kad neužsigina, kad jie yra zy 
pasirodė ir lietuvės menas —dai. 1 aip ir lietuviai turi dary 
tai O. Leščinskienės ranka siu nes lietuvių kalba ir kultiną 
vinėti du paveikslai. Viena iš yra seniausia. Vyskupas buvo 
jų vaizdavo prez. Vašingtoną, prašomas dar kartą aplankyti 
kitas — Anglijos senovės aus- Calgario lietuvių koloniją, 
tokratų pylį. Tiedu paveikslai Vyskupo Brizgio sutikimo 
žavėjo visus ir buvo siūloma tū vakaro rengėjai buvo Calgario 
kstantinė suma. Pylis išsiuvi- Lietuvių Draugija.
nėti, p. Leščinskienei užtruko Didysis Jonas.

KARALIAUČIUJE BELIKO 21 VOKIETIS.
Diena, kada jūs tapsite Kanados piliečiu, yra svarbiausia Jūsų gyvenime šiame kraš
te, nes jūs tampate piliečiu laisvės, ly gy bės ir galimybių krašte. Jums duodama 
galimybė melstis, kaip jums tinka. . . galvoti, kalbėti ir veikti laisvai, be baimes. . . 
gerbiant kitų bendrapiliečių teises. Ir ai laisvė priklauso Jums netiktai Jūsų visam 
gyvenimui, bet gali būti perduodama kaipo neįkainojamas paveldėjimas Jūsų ir Jūsų 
vaikų vaikams.
Taip, pilietybė turi ypatingą vertę Kanadoje. Bet su daugeliu jos privilegijų, eina 
kartu ir daug atsakomybės. Ir pildydami šias atsakomybes... būdami patys geiais 
piliečiais ir mokydami savo vaikus tokiais būti. . . jūs galite padaryti įnašą į Jūsų 
naujojo krašto didybę ir į Jūsų šeimos saugumą kartų kartoms.

Kaip mišinys iš daugelio kraštų puikių zm 
onių sudaro augšos vertės Kanados Pilie

čio tipą, taip vertingų elementų junginys 
sudaro Weston's produktų augsią koky

bę. Tai todėl jau virš 65 metų, Weston's 
susilaukia nuolat vis didėjančio prisiriši

mo ir palankumo iš kanadiečių nuo marių 
iki marių.

Visad pirkite geriausią—pirkite Weston s

GEORGE WESTON L I M I T E D . . . C A N A D A

Nauji vokiečių repatrijantai.
Hamburge leidžiamas „Die 

Welt" rašo, kad iš Rytprūsių u 
Pabaltijo kraštų repatrijuoja
mųjų vokiečių transportai į Ry 
tinę Vokieijos zoną nukreipia
mi per Stetiną ir Kustrmą. Ta 
čiau sovietai nepasako tikro 
skaičiaus vokiečių, kurie yra h 
kę šiaurinėje Rytprūsių dalyje 
ir Pabaltijo kraštuose. Apie 10 
repetrijuotųjų atvyko tiesiai į 
Vak. Vokietiją, nors apie jų at
vykimą iš anksto nieko nebuvo 
painformuoti nei Vokiečių Rau 
donasis Kryžius, nei kitos įstai 
gos. Jiems buvo leista nusipirk 
ti bilietus Rytinėje Vokietijos 
zonoje. Nemaža Klaipėdos kraš 
to vokiečių, vokiečių pabėgėlių 
žiniomis, norėtų išvykti į Vo
kietiją, kad ir Rytinę, tik klau
simas, ar bolševikai jiems tai 
leis. Išvykus dar dviem mote
rim, Karaliaučiuje beliko jau 
tik 21 vokietis. Vokiečių spau

da skelbia atvykusio į Vakaius 
Karaliaučiaus vokiečio K. Gir
niaus išgyvenimus. Ko verta 
bolševikų propaganda, jis nu
šviečia kad ir šiuo pavyzdžiu. 
Š. m. vasario mėn. maskvinė 
„Pravda” visam pasauliui pa
skelbė, kaip iškilmingai bolše 
vikai mokslininkai iš visos So
vietų Sąjungos pagerbė žymųjį 
filosofą Kantą Karaliaučiuje jo 
150 m. mirimo sukakties pro
ga. Buvo skelbiama, kiek ir ko
kių pasakyta kalbų, nurodyta, 
kad „tiek ir tiek tūkstančių 
darbo žmonių“ pagerbė velio
nio šviesų atminimą. Tačiau iš 
tikro viskas yra melas, tvirti
na Girnius.

Kitų spaudos organų žinio
mis, per lenkų repatriacinę sto 
vykią Stetine gegužės mėn. bu 
vo repatrijuoti į Vokietijos Ky 
tinę zoną 630 nedarbingų vo
kiečių. Visi jie pervežti iš Icn 

Nukelta į 8-tą puslapį.
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Rugpj'ūčio mėn. 21 d. (šeštadienį) maloniai kviečiame 
visus atsilankyti j Niagaros pusiasalio lietuvių ruošiamą

GEGUŽINĘ — WELLAND E, 

kuri įvyks
St. Steven’s parko naujoje didžiulėje salėje, 

tik 2 mylios nuo miesetlio East Main St. ir Poit Robin 
son Rd. kampe. Gegužinė tęsis iki 12 vai. nakties.

Blogas oras gegužinės nesutrukdys.
KLTS Valdyba.

KARALIAUČIUJE BELIKO

Atkelta iš 7 puslapio, 
kų valdomų Rytprūsių pietine 
dalies. Iš viso ligi šiol iš lenkų
administruojamų sričių peikei 
tu vokiečių skaičius 
4.800.

Vokiečių pabėgėlių 
rašydama apie likusių 
dos krašte vokiečių likimą, pa
žymi, kad — tai matyti iš gau
namų laiškų — sovetinė Lietu
va neturi net savo pašto ženk
lų, o visur vartojami rusiški. 
Tiktai 1950 — ryšium su „pa- 

______ balteičju tautu išlaisvinimu 
KLB WELLANDO AP1: LINKĖS NAUJOJI VALDYBA. nuo kapitalizmo" — 10 metu

Pirm. kun. B. Mikalauskas, ir • 
vicepirm. J Blužas,. sekr. K. ms V. Morkūnas. 
Stankevičius, ižd. J. Paužuolis

siekia

spauda, 
Klaipc-

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ ROBŲ^ 
SIUVĖJAS. |

tAUGŠTOS KOKYBES RANKŲ DARB/iS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS. £

MAMERTAS MAČlLKASl

SKUBUS PATARNAVIMAS.

šalpos bei kultūros reikalą- sukakčiai atžymėti buvo išleis 
• - ti „jubilėjiniai pašto ženklai“.

Iš gaunamų laiškų, vokiečių 
įstaigos yra pasidariusios išva
das, kad pvz. Klaipėdos krašte 
„viskas yra lietuviška“, vaikai 
mokomi tik lietuviškai ir rusiš
kai. Vokiečių kalba mokyklų 
nėra.

AP žiniomis, bolševikai į pie 
tus nuo Karaliaučiaus esantį 
Prūsų Yluvos miestą (Preu- 
ssische-Eylau), pagerbdami ru
sų gen. Bagrationą, 1807 m. va 
sario 7 ir 8 d. dalyvavusį kau
tynėse prie Pr. Yluvos prieš Na 
poleoną, pavadino Bagrationo- 
vsku. „Volsbote“ žiniomis, iš 
Kalmukų stepių, esančių į pie 
tus nuo Stalingrado, buvo 20. 
000 kalmuk ųperkelti į Kai a-

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal.^ 
(blokas į rytus nuo De la Roche, užrašas: Rene Bourdages)x 
Valandos: kasdien 9—6; penktadien. 9-9 ir šeštadien. 9-6.$

įėjimas: 4504 Brebeuf St. Tel. IR 9141; Res.tel. RA 2-172b.

SKALDOMAS LIETUVIŠKA S VEIKIMAS ANGLIJOJE. siąs. Tačiau su autoriaus nuo
mone, kad ir paremta ministe- 
rio p. Balučio pasisakymu, su-

• j Čia žiupsnelis faktų iš Ang-tikti negalima dėl šių priežas- 
Kudirką, lijoje gyvenančių lietuvių veik čių: 1) Kultūringi žmones turi 

los. Tie faktai liūdni. Dar netu savo nuomones ir jų neslepia, 
rodami partijų Anglijoje netu- — todėl ir Anglijoje gyveną 
į ėjome organizuotai išlaikomų: lietuviai turi tesię naudotis šio 
mokyklų, bibliotekų, sporto, mis laisvėmis: 2) Kultūringi 
meno ar vaidybos ratelių. La- žmones, turėdami savo nuomo 
bai nublukusiai ėjo minėjimai, nes ir nusistatymus, sugeba al- 
propaganda ir kiti reikalai, ku- skirti bendrinius reikalus nuo 
riuos numato P. L. B. statulas, savų specifinių, — todėl paiti- 
Jei kas ir buvo padaryta ar pi a. jų buvimas nė kiek neturi truk 
dėta daryti, sustos. Jau tą pa- dyti bendrųjų reikalų vedimo 
čią LAS steigimo dieną neįvy- pozityvia kryptimi ir efektin- 
ko klubo komiteto posėdis, ku gai. Atvirkščiai, organizi 
riame turėjo būt svarstomi ir žmonės yra didelė joga, dide-s- 
savaitgalinės mokyklos reika- nė, negu neorganizuoti, — lo- 
lai, nes kai kurie nariai buvo dėl organizuotumas yra svai- 
partijos susirinkime. Po susi- bus ir vertingas reiškinys. 3) 
rinkimo iš Lietuvos išvažiavę Kultūringi ir sąmoningi žmo- 
su trumpomis kelnaitėmis jau- nės organizuojasi, nes vieny- 
nuoliai pravardžiavo kits Kitą bėję — galybė, ir veikia pozi- 
socialistu, rezistentu, naciona- tyvia prasme. Partijos ar kitos 
listu ir t. t. organizacijos jokiu būdu netu

Taigi skaldomas mažutes n kenkti PLB. Atvirkščiai: P 
bendruomenės veikimas. Sxal- LB statutas numato, kad jis ap 
do patys, dargi išmokslinti, lie jungia organizacijas ir detma 
tuviai. jų veiklą.

Anglijoje partijų steigimas Konkrečiai: Jeigu autorius 
tiktų, jei vykdytume motto • konstatuotų ar aptartų, ką bū- 
trys lietuviai penkios partijos, tent konkrečiai yra bloga pa- 
Būkite kokios norite partijos, dariusios partijos bei kitokios 
bet negriaukite ir taip sunkiai organizacijos, tada būtų kita 
gimstančios P. L. B. Tuo mes kalba, ir NL red. prašo apie 
tik pasitarnautume okupantui, lokius reiškinius bei faktus pa- 

A. M. rašyti ir juos motyvuoti. Tada 
Red. pastaba. Dedame šį sti būtų aišku, kad ta ar kita or- 

aipsnį, truputį sušvelnintą, to- ganizacija daro veiksmus, ne- 
dėl, kad autorius sakosi, jog suderinamus su PLB statutu 
„Europos Lietuvis“ jo nede- ii kenkia lietuvybės reikalams

(Atkelta iš 3-čio puslapio.)

vusi tautininkų. Tautinink.i 
skaičiuje suminėjo 1 
Maironį. . .

Klausantis prisiminė vaizdai 
Lietuvoje: šauksmas tas pats, 
nesąmonės tos pačios, klausy
tojų maža.

Po kalbos neva atsakinėjo į 
klausimus. Klausiančius nu
traukdavo ne tik pusėje klausi
mo, bet pusėje sakinio ar net 
žodžio. Svaidėsi epitetais. Ma
tyt, bijodamas, jog nebeišbns 
iš klampynės, kurion pats įbri
do, vartojo visokius metodus, 
kuriais naudojasi diktatoriai ir 
demagogai.

Taip gimė nauja partija, ku-

PILIEČIŲ SIMFONINIS ORKESTRAS
Užtruko 25 metai, kol Wm-šią ir imponuojančią piadžią, 

bet jis priklausė nuo sekmadie 
ninių koncertų miesto 5.000 vie 
tų auditorijoje. Bet kai kurios 
bažnytinės grupės pakilo rūsty 
bėję pasmerkdamos orkestrą už 
tai, kad jis duoda koncertus 
šventadieniais.

1939 m. vėl buvo pamėginta 
įkurtj simfoninį orkestrą ir šį 
kartą jis buvo remiamas Cana
dian Broadcasting Corporation, 
kuri transliavo Winnipego va
saros simfoninius koncertus Ge 
offrey Waddington vadovybe- liaučiaus sritį.
je. Šis judėjimas įsigijo po karo H Religinis JAV pašto ženk 
tolimesnį paskatinimą nuspren las su motto „Dievu Pasitiki- rion per pertrauką surašė apie 
dimu įsteigti nuolatinj simioni me“ jau pradėtas pardavinėti 20 žmonių: — gimines, drau- 
nį orkestrą. Akcijų kompanija JAV pašto įstaigose ir ženklų gus, mėgėjų trupės narius (nes 
buvo sukurta 1948 metais, ka- paltinimo mašinose. abu vadai režisoriai).
da dabartinis dirigentas Wai-
ter Kaufmann buvo pakviestas '* ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' "' ' ' * '' ' * * ' ' ' ' ''~
Winnipegan iš Halifaxo, N. 3., 
ir orkestras pradėjo veikti.

Winnipego simfoninis orktsl

nipego simfoninis orkestras pra 
dėjo sėkmingai veikti

Winnipego simfoninis orkest 
ras nėra didžiausias ir geriau
sias. Bet tikriausiai jis yra en
tuziastiškiausias.

1923 m. jau buvo mėginami 
įsteigti simfoninį orkestrą ir 
tam tikslui buvo atsikviestas 
Winnipegan jaunas anglas di
rigentas Hugh Ross. Winnipe- 
gas tuo laiku turėjo maždaug 
200.000 gyventojų. Sekančiais 
metais buvo įsteigti Filharmo
nijos choras ir Winnipego or
kestro klubas ir šios dvi gru
pės veikė iki 1927 m., kada Mr. 
Ross išvvko New Yorkan. Or
kestras iširo.

Antras simfoninis orkestras 
buvo įsteigtas kito jauno ang
lo muziko Peter Temple 1930 
metais. Jis pasiliko iki 1932 rne 
tu. Winnipegas dar kartą ištic 
sė savo rankas į Angliją ir at
sigabeno jautrų ir išlavintą jau ras ištikrųjų yra piliečių oikcsc 
na vyrą Bernard Baylor. At
gaivintas orkestras padarė dią

Sekite naujas madas — užsisakykite

PARDUODAMA MĖSOS 
ĮMONĖ

Rodney miestelyje.
Yra skerdykla ir parduotuvė.
Miestelis turi apie 1.000 gyven 
tojų, randasi tabako augintojų 
rajone. Nemaža lietuvių kolo
nija. Dėl pirkimo sąlvgų kicip 
tis ar rašyti (galima ir lietuvis 

kai): Walls Meat Market, 
Rodney, Ont.

?®®®®®®®S®®®®©©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®,

KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ.

ras. Orkestro 68 narių tarpe lu X Speciali nuolaida užsakant dabar.
rimą daktarų, šoferių, sluden- g Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių 
tų, biznierių, šeimininkių, pia- v . .
katu dažytojų ir muzikų. lai '' Pritaikome kelnes prie jūsų švarko,
pogi turima irlangų plovėją, X Garantuotas darbas — galima ir kreditan.
gelžkeho jiešmimnKą, auksaka 
lį, tekintoją ir bibliotekininką.

(C. S.)
H Prancūzijoje pastatyta ket
virta ligoninė raupsuoliems. 
a Visame pasaulyje priskaito- 
ma 363.059 kunigų. Iš jų 67% 
yra Europoje, o 23% Ameriko- 
se. Kiti išsisklaidę po kitas pa
saulio šalis.

VALOME — PROS1JAME.

Paimame iš namų ir pristatome.

NICK’S TAILOR SHOP

| Groserija - alus
i DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS.
J LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliorių kainų. $ 
| 64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. BE 0400. £ 
S Sav. E. BAIKAVIČIUS.

{Lietuviška moterų kirpykla
| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

į 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.
J®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®< 
>®®®®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®$

PATAISYMŲ EKSPERTAI. g

Lietuvis vedėjas: P. KVIETKAUSKAS.
WI 8013 |

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®©©OOO©®C®®-.

616 Charron, Montreal.

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

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

r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::
Denny Vaughan,
CBC dainininkas.

*

4

Billy O'Connor, 
radijo dainininkas, muzikas.x w I

|| Dr. Roman Pniewski
v' ■ Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose..
'' i Vidaus livu. akušerijos ir veneriniu Herų snecialistas.

iTl

VICTORIA 
CLEANERS 
&DYERS (0

EXPERT CLEANING 4 DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS I 

MINO'R REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIPE PICK-UP 

a AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai (avinukai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

gMONTREALIS 2832 A L L. A R D TP

* Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas, 
a 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE I
 Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- $ 

mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai k

Jonas Zmuidzinas jParyžiaus universiteto dipl. teisininkas: $3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: P L 6580 g 
i®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®< 
»®®®®®®®®®®®®®®®«®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®<

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., 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 AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

ŽUKAS ANTANAS
359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

Dr. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 

Kalba lietuviškai
Tel.: 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 Dorchester)

MONTREAL

■i
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HAMILTON s g
HAMILTONO CENT

B-nės V-ba, be jau anksčiau 
įteiktų dviejų Liet. Enciklope
dijos tomų, užsakė 3-čią n 4- 
tą tomą. Taip pat numatoma 
įteikti ir naujai išleidžiamas 
Lietuvos žemėlapis. Iš viso, 
šioje Hamiltono bibliotekoje, 
dėka KLB-nės V-bos, randas' 
jau 12 knygų anglų ir lietuvių rugsėjo mėn. 11 d. Roberts Ros ir mėsos produktų fabriką ir tu y 
kalbomis apie mūsų tėvynę. ' — " '— J— -—.r... o tv- x

2-OS KANADOS LIETUVIŲ 
DIENOS 

programos 
pakviesti 
šokiai ved. 
Visa programa įvyk

soil os prieauglių. Estaites taip '/ 
gi, kaip ir lietuvatės, pa .ižymi * 
šeimos tvarkingumu, mene vai
kams ir rūpestingumu savo vy
rams.

Tenka palinkėti tam atkau.-
R1NLI BIBLIOTEKAI liam žemaičiui Juozui Grigaliui 
i , . , . , „ i . sėkmės ir tyros šeimynines laido!., nes uz laivą teko sumokė J J

ti 300 dol. meS’
Atrodo, kad žmonės bijo lai

vo, prisimindami plaukiant t 
Kanadą jūros ligą. . .

PIRMAS POBŪVIS
yra rengiam;.., :■> > valdybos kelius metus yra įsteigęs dešrų

Kbr.

SALĖJE

nauja Lietuvių 
įmonė.

...nomas Hamiltone prekybi
ninkas Jonas Kažemėkas prieš

12

11

meninėje
lyvauti
tautiniai
vaitės. , c , j -
Massey Hali, sekmadienį rug- Tamsta „N. Lietuvą“ gali 
sėjo 5 <1.

NETOLI OAKV1LLES,

dalyje, čia 
Hamiltone 
V. Pana

torane. Sekančią dieną įvyks ri Hamiltone 2 krautuves. Dū 
spaudos atgavimo minėjimas, bar jis atidarė statybinių me- 
kuriame kaip jau žinome, pas- ilžiagų, bei blokų fabriką, 
kaitą laikys ALT sekretorius 
Dr. P. Grigaitis iš Čikagos.

BRANGUS BIČIULI,
HAMILTONIET1,

Kl. G

ŠIAIS JUB1LĖJINIAIS MARUOS METAIS
keturios šios apylinkės lietuvių parapijos — St. Catharines, Welland, Niagara Falls 

Buffalo — rengia bendią

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

VAL. šv. Mišios, pamoks’ą sako T Dr. Viktoras Gidžiūnas, O. F. M.
2 VAL. vaiku valandėlė: lenktynės, komiški sporto pasirodymai ir t. t.;
laimėję gaus premijas.
3 VAL. p. J. Matulionio paskaita ir meninė dalis, kurią išpildys Rochcterio lietuviu 
choras vedamas p. P. Armono.
5 VAL. pasilinksminimas. Gros geras orkestras ir veiks bufetas.
Blogam orui esant, švente perkeliama į sekantį sekmadienį.
Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius iš arti ir toli atsilankyti ir linksmai laiką pia-
leisti šioje garsioje Niagaia Falls aplinkoje. PARAPIJŲ KOMITETAI.

kurią dieną užsisakyti arba 
naujinti pas mūsų seną bendia- 
darbį ir platintoją Hamiltone 

kur ir Montrealio lietuviai jū- Kl. Prielgauską, kurio adresas 
ros skautai pergyveno didelę yra toks: Mr. Kl. Prielgauskas, 
audrą, pereitą savaitę panašią 232 Hugson Str. N., Hamilton, 
nelaimę turėjo ir kanadiečiai. Ont. Tel. JA 7-15-39.
Trims jų pavyko išsigelbėti, o Reikia atsiminti, kad 1954 
3 paskendo. Rašant šias eilutes, metai yra lietuvių spaudos jubi 
vietos radijas pranešė, kad ne- Įėjimai metai. Tai lygiai 5t 
toli Port Dalhousie (apie 35 metų kai po labai sunkios ir au 
mylios nuo paskendimo vietos) komis gausios kovos lietuviai 
po savaitės laiko policija paste laimėjo prieš galingąjį Rusijos 
bėjo du plaukiojančius lavonus carą ir atgavo spaudos laisvę, 
ir ištraukė į krantą. Spėjama, Todėl šiais metais spaudą pia- 
kad tai bus prieš savaitę pasken tinti yra kiekvieno lietuvio gar- 
dusių skautų lavonai.

PAMALDOS UŽ
A. A. PROF. V. KRĖVĘ

be:
ai-

NIAGARA IALLS
NIAGAROS PUSIASALIO LIETUVIŲ ŠVENTĖ.

Vasaros metu į Niagara Fal-Falls, Ont., į vakarus. Važiuo- 
ROYAI YOHK'O 25 TASIS GIMTADIENIS ls suvažiuoJa tūkstančių tūks-jant iš Buffalo, N. Y., į Kana-
ROYAL YORK O Z5-lAblb GIM 1 ADIt-iN 13. tančiai žmonių iš tolimiausių dą už dešimt mylių rasite savo

Kanada turi nepaprastai di- kasdien 20.000 telefoninių pasi Amerikos ir Kanados kraštų, kairėje ženklus, rodančius į bu
delį skaičių garsių viešbučių, kalbėjimų. Viešbutis pastaty- Nesuskaitomoje minioje žmo- tuvių šventę. Važiuojant iš 
kurie žinomi savo dydžiu. I o-tas už 16.500.000 doL ir buvo nių dažnai pasigirsta ir lietu-Niagara Falls ar tolimesnių Ka 
kie vardai, kaip Chateau Lau-atidarytas 1929 metais. Jis turi viškai kalbančių. Šiais metais nados kraštų Qeen Elizabeth 
rier, Chateau Frontenac, bort daug ištaikingų salių baliams, gražiausia proga atvažiuoti į Highway, pamatysite dešineje 
Garry, Banff Springs, Chateau susirinkimo patalpų, suvažiavi- Niagara Falls, važiuojant į ėio- kelrodžius į Bieliūnų ukj.

Atvykę nesigailėsite, nes pa 
matysite ir užgirsite daug gra- 

. Daug jaunimo, 
ypač mergaičių, atvyks iš Ame
rikos, kad susitiktų su Kana
dos lietuviškuoju jaunimu, 
ypač vaikinais.

Pavalgę ir atsigėrę, pašoksi-

Lake Louise, Jasper Lodge, mo salių ir kitų įrengimų, ku- nai rengiamą lietuvių parapiji- 
Digby Pines, yra žinomi visa-rie sutraukia kasmet šimtus n? šventę jubilėjinių Manjus 
me pasauly .Bet, turbūt, ge-suvažiavimų bei bendruomeni- metų proga. ~ žiu dalvku
riausiai žinomas yra Royal nių įvykių. Viešbučio populis- Ėia yra penkios lietuviškos , 
York Plotelis Toronte.

The Royal York, kuris 
1.200 kamabrių ir 1.388 taniau 
tojų, turi garbingą didžiausio 
viešbučio Britų Commonweal- 
the vardą. Šios vasaros pracižio 
je jis šventė savo 25-tą metinį.

Royal York viešbutis buvo 
aprašytas kaipo „miestas mics- 

Liepos 31 d. Hamiltone lie-te“, kur svečias galėjo gyventi 
tuvių par. bažnyčioje susituo- be viešbučio apleidimo. Šitame 
kė Juozas Grigalius su Elena pastate yra bankas, vaistine, 
Sauviejute, estaite. Vestuvės drabužių, gėlių, dovanų krautu 

sk. įdomi gegužinė laive nesu- buvo labai šaunios, dalyvau- vės, siuvykla, kirpykla, batu 
silaukė didelio susidomėjimo, jant iš abiejų pusių — estų ir valymo kambarys ir moterų kir 
nežiūrint stiprios reklamos ne! latvių tautinėms grupėms. Ves pykta ir kt. Virtuvė su 130 vi- 
ir pas latvius, estus ir vokie- tuvių metu jautėsi graži abiejų rėjų paruošia kasdien 6.500 pa 
Čius. Atsilankė apie 120 žmo- tautybių nuotaika ir simpatijoj tiekalų. Viešbutis turi savo ke 
nių, tad ir nuostolio būta 15C šių baltų valstybių tautybėms, pyklą, vandentiekio dirbtuvę,

Jūsų korespondentui, kaipo šaltkalvį, stalių, elektrikus, va- 
senam Baltų tautų vienybes ša lytojus ir skalbyklą, savo Ilgo 
lininkui, teko jaunavedžius pa ninę; 14 1' _ _
sveikinti su natūraliu Baltų l'e 
deracijos didėjimu . Hamiltone 
daugelis lietuvių, trūkstant lie- X 
tuvaičių merginų (yra 7 vyiai g1 
prieš vieną merginą) yra su- v 
kūrę mišrias šeimas su estaitč- X 
mis; jie gražiai sugyvena turi X

bės reikalas ir šventa pareiga. 
Jei Amerikoj ir Kanadoj mirs 
lietuvių spauda, kartu su j« 
mirs ir lietuviai bei lietuvisku- 

bus atlaikytos 10 vai. šį šešta- mas... 
dienį AV parapijos bažnyčioje. 
Visi lietuviai, laisvi nuo darbo, 
kviečiami pamaldose dalyvau
ti.

T. FONDO HAMILTONO

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKA AB 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont.
Tel. LI 4-6405

PUIKIOS VESTUVĖS.

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

Keletas pavyzdžių:
$13.500, Marguaretta-Bloor, ' .

7 k., vandeniu-alyva šildo- < ! 
mas, dvigubas garažas. ■ > 

$15.700, Dundas - Dover- <
court, pusiau atskiras, mū ; ; 
rinis, 8 kamb., didelis na- 1 1 
mas, garažas, alyva šildom. > >

$13.900, Dundas - Runemy- 
de, atskiras, mūrinis na
mas, 6 kamb. ir garažas.

$11.000, Dundas - Howard 
Park, pusiau atskiras, 6 
kamb., gerų plytų namas, 
moderni virtuvė, labai ge
rame stovyje.

Turime didelį pasirinkimą įvairia kaina, įvairiu įmokėji- 
mu ir įvairiose mieisto dalyse visokiausiu namų ir versla- 
moniir. Tamstoms mielai parodysime, suteiksime sąžinin
gai visas informacijas ir patanausime tinkamomis sąlygo
mis paskolų įmokėjime, moigičių užtraukime, visokiau
siuose apdraudimuose.

v

i

S. JUCEVIČIUS, J. KAšKF.LlS, P. KRILAVIčIUS, 
A. MARCIS, B. MARIJOŠIUS, A. PELECK1S.

Naujai atidarytas skyrius
B. Sergantis Real Estate.

107 Orchard Beach* Keswick, prie Simcoe ežero, 
Telefonas Roches Point 184 M.

a yra didelis pasirinkimas ūkių, vilų, sklypų prie ežero 
kranto ir apylinkėj.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

CORDON’S BEAUTY SALON :

Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, t 
dažo ir kerpa plaukus. Kiekvienu metu (išskyrus sek- Į 

madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

ft

§
2

s
Dr. A.Pacevicius

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto

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

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

Royal nių įvykių. Viešbučio populia
rumas yra toks nepaprastas,kad kolonijos — St. Catharines, 

ĮUrj dabar yra jau užsakyti suvažia- Welland, Port Colborne, Nia- 
vimai, kurie įvyks 1966 metais, gara balls ir Buffalo, N. Y. — 

(CS). ‘ •

PADĖKOS

vieningai ir sutartinai veikian
čios, lyg būtų viena. Atvykę iš 
toliau, įsitikinsite. Tat nepra- te ir padainuosite ir laimingi į 
leiskite šios progos, atvykite į namus parvažiuosite. Jei per 
Niagara Falls rugpjūčio 15 d., nelaimę daug lietaus pasirody- 
iš čia lengvai rasite Bieliūnų tų, tai prašom atvykti sekantį 
ūkį, tik 8 mylios nuo Niagara sekmadienį. Koresp.

Nuoširdžiai dėkoju spec. di.
Baglieri už gerai padarytą 

man sunkią operaciją ir di. 
Ant. Bacevičiui už gydymą. 
Ypatingai esu dėkinga lankiu
siems mane ligos metu: tev. 
Paulius, dr. tėv. Bernardinui, 
kun. B. Pacevičiui, p. Z. Kryzc laiškus ir telefoną, 
vičienei, p. E. Mankuvicnei, p.
Ant. Palioniui, p. A. D. Sinke- Kanados Liet. Mot. B-nci ir šal vykusio į USA po I karo, kiiu- 
vičiams, p. Indrelienei, p. EI. pos grupei „Daina“ už gėles ir šio iš Užledžio kaimo, Raudon- 
Stepaitienei, p. Budvidaitei, p. dovanėles. <

telefonisčių priima VI. Timošenkui, Mrs. Zogie-

Dundas-Dovercourt garažas __
1244 DUNDAS ST. W., TORONTO ;j ^'reikalai jTu'nikiu' “f !“Žių ‘“““'J’’

Įsteigtas prieš 27 metus $ didesnių mokesčių už savo dui.
24 valandų patarnavimas. I teris- kada, jos tampa sužadeti-

Didelis patyrimas jvairių rusių pataisymuose. Mptorų a heka be žmonu Tas klausuna; 
perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — X pateko net j parlamenlą ir Nlge

x i u, f rii°s parlamentas neseniai išrin 
Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba. | k(j koPmisiją> kad nustatytu Pri 

Ontario Motor., League patarnavimas. g einamas nuotakų kainas. . .
Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidavimą.

J.

J. KARPIS
REALESTATE

1609 DUNDAS ST. W. —TEL. OL. 7996, OL. 7997 
Didžiausia ir patikimiausia lietuviška namų pardavimo įs
taiga Toronte. Perkant ar parduodant namus pirmiau
sia paskambinkite mums, nes:

L Suteikiame visas informacijas dovanai,
2. Atliekame visas morgičių operacijas,
3. Parūpiname paskolas.

High Park rajone. $14.900 
pilna kaina, visiškai atski
ras, 7 k., labai gerame sto
vyje- geto mūro namas. 
Verta ypatingo dėmesio.
High Park rajone. $ 3.500 
įmokėti, 6 neperein. kamb. 
mūrinis, alyva šild. namas. 
Didelis kiemas ir vieta ga
ražui. Skubus pardavimas.

$5.500 įm. Parkdale, atsk., 
9 nep. kamb., mūr. nam., 
aiyv. šild., 2 garažai.

$14.500, McKenzie, pilna 
kaina, o gal ir pigiau. 10 
kmb. mūr. namas su bal
dais, augštos pajamos.

$4.000, įmok..Harrison Ave., 
8 k., mūr., kietos grind., 
švarus iš lauko ir vidaus. 
Kaina 14.500 dol.

$4.500 įm., Bloor-Brock, 7 
k. per 2 augštus, gero mu 
ro namas, pilna kaina $ 
14.500.

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. | 
Kontraktorius K. TRUMPICKAS į 
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis 
arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder- ■ 
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren- g 
giami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas krosnis. 3 

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.

-Johnson, p. P. Br. Sapliams, n> 111* 1 >
p V J Paršeliams, p. E Lo- PA JIEŠKO JIM Al 
rencienei, p. Br. Žiobienei, p.

Eug. Sakalauskui ir visiems ki — Juozas Kandižauskas, 
tiems mane užjautusiems per gyv. 7 594 Edward St., Ville La 

šalie, P. Q., Canada, jieško sa 
Taip pat nuoširdus ačiū org. vo dėdės Juozo Remeikos, at-

Lieku dėkinga —
Janina

Rimbutienė-Rimavičienė.
Nigerijoj, vienoje negrų vais

1st. OL 7443. Namų MU 9138

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

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

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

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM. 6-4182 

Toronto

dvario valsčiaus, Kauno apsk..
Prašo atsiliepti ar žinančius 

jo adresą pranešti.

— Jieškau giminių, pažįsta
mų ir draugų. Esu kilęs iš Gi- 

, Aluntos valsč., 
Utenos apskr. JAV gyveno 3 
Miltiniai: Vincas, Alfonsai, 
Bronius, kuris turėjo savo mė
sinę ; jie taip pat buvo kilę iš Gi 
lūžių kaimo, Aluntos valsč, 
Prašau atsiliepti šiuo adresu; 
Mr. Balys Miltinis, 283 Mc. 
Nabe Street N., Hamilton, 
Ont., Canada.

— Jieškomi Antanas ir Povi 
las Buzoriai ir karininkas Lu- 
kašiūnas (jo žmona vardu Eini 
lija), visi rokiškėnai, paskuti 
niu metu gyvenę Vilniuje, jie 
patys arba juos žinantieji pra
šomi pranešti šiuo adresu: Ele 
na . Kaialukaite, 1510 Green 
St., Philadelphia, Pa, USA.

— Gintarė Banaitytė (37/ 
So. Fourth St., Brooklyn 11, 
N. Y., USA) jieško Rimgaudą 
Gertų, atvykusį į Kanadą ir gy 
venusį Montrealy.

E.A. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

303 Bay Street.
TORONTO 1, Ontario.

£

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

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

„ užbaigimas. NEMOKAMAI. K
ė Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai, g 
)e Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai.
X 561-567 KEELE ST. TEL. JUncVion 4773
Y iy2 Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444. £

TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS. x

gę 

s

s
i1

VIENYBĖJE — GALYBĖ $
I TAUPYK J

LIETUVIŠKAME KREDITO KOOPERATYVE *1
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė.,

X Toronto, Ont. KE 3027.
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KLB MONTREALIO APYL.RINKIMINĖS KOMISIJOS 

skelbime „NL“ įsibrovė klaida, p. Rimšaitė viešėjo Montrealy 
kurią atitaisome: pas brolį inž. p. Rimšą.

KLB Montrealio Apylinkės Pas pp. Kriaučeliunus vicse- 
Rinkimų K-ja skelbia, kad są- jo iš Čikagos u. Uza su žmona 
rašai į Krašto Tarybą prista ir p. Stankus su žmona, 
tomi Montrealio Rinkimu K-jai _____ __ ______
iki š. m. liepos mėn. 29 d., 24 ^V. JONO LIUTERON1Ų 
vai. šiuo adresu: 29 d. rugpju- BAŽNYČIOJE,
čio iki 13 vai. 377 Wilibroid Jeanne Mance ir Prince Arthur 
Ave, Aušros Vartų parapijos gt. kampe, rugpjūčio 15 d. 12 
salė, o 13 v. — 24 v. J. Puniš- vai. lietuvių pamaldos, 
kai, 288, 6th Ave, Ville Lasal
le.

KLB Montrealio Apylinkės 
Rinkimų Komisija.

SKELBIMAS.

Kun. dr. M. Kavolis.

SLA 123 KUOPOS NARIAI 
kviečiami šį sekmadienį, rugpj. 
15 d., 12 vai., 377 Willibrord 
Ave, AV parap. salėje apsimo- 

Rugpj. 15 d. 12 vai., tuojaus keti nario mokesčius ir, jei yra 
po pamaldų A. Vartų parap. sa reikalų, juos išsiaiškinti susi- 
įėję šaukiamas Montr. lietuvis- rinkime.
kų organizacijų pirmininkų ar
ba jų atstovų susirinkimas, ben 
dro kandidatų į Krašto Tarybą 
sąrašo sudarymui. Atskirų pa- p. Valentinas Bernotas, dary- 
kvietimų nebus. damas povestuvinę kelionę, ve

KLB Montrealio Apyl. V-ba. dęs prancūzų tautybes mergai
tę (jau pradedančią kalbėti lie 
tuviškai). P. Bernotas yra įsi
kūręs Kirkland Lake, Ont., kui 
dirba fotografo darbą ir gražiai 
gyvena. Važinėja savo mašina. 
NL paaukojo 5 dol., ir tai jau 
ne pirmą 
džiai.

DARBO

LDD DRAUGIJOS 
PIKNIKAS.

Lietuvių Darbininkų Drau
gija šį sekmadienį ruošia pikiu 
ką pp. Bakanavičių ūkyje, prie 
Broom Lake. Visi kviečiami da 
lyvauti. Piknike dalyvaus ir iš 
Hollywood© atvykusi filmų ar
tistė, prieš 6 metus išvykusi is 
Montrealio į Hollywooda Rūta 
Kilimonytė.

Vykti reikia: iš miesto per 
Victoria ar J. Cartier tiltus ke
liu Nr. 1, nuo Marieville pasuk 
ti dešinėn keliu Nr. 40, nuo Co 
wansville — 52 keliu, ir šešetą 
mylių pavažiavus žiūrėti ženk 
lą į kairę su užrašu J. Bakana- 
vičius. Keliuku pavažiavus apie 
mylią ir bus pp. Bakanavičių 
ūkis.

AUŠROS VARTŲ PARAPI
JOS CHORO GEGUŽINĖ 

bus rugpjūčio 22 dieną pp. 
Skruibių ūkyje, kur vasarojo 
skautės, netoli Rigaut mieste
lio, važiuojant Ottawos keliu 
Nr. 17.

Autobusas išeis 8 vai. 45 m. 
nuo Aušros Vartų bažnyčios 
Willibrord 377. Kas nori pasi
naudoti autobusu, prašomi už
sirašyti pas A. Piešiną, HE 
5700.

Kviečiame dalyvauti kuoskai 
tlingiausiai, ypač jaunimą. Pro 
gramoje dainos, šokiai, grojant 
džazkapelai.

LANKĖSI 
NL REDAKCIJOJE

LANKĖSI Montrealy iš Stam- 
fordo, Conn. pp. Bražėnų šei
ma, viešėjusi pas pp. Daniliaus
kus: E. Karalukaite ir p. Moc
kus iš Filadelfijos, aplanke u 
NL redakciją ir bendrai dau
gelį Kanados vietų; pas pp. Gu 
pučius lankėsi iš Toronto pp. 
Morkūnai ir p. Steponaitytė, iš 
Toronto „Naru“ su Montreaiio 
jūrų skautais, A. Pilypaičiu ir 
A. Piešina, atvykęs buvo Lai
ma Motgabis, kurio Torontas 
pasigedo ir pajieškodamas ska 
mbino į Montreal}; Montrealie 
tis J. Ambrazas su žmona atos
togaudamas lankėsi Ameriko
je; pp. Keršuliai išvyko į Li
berty, NY, į vestuves, drauge 
ir V. Paukštaitis. Minerologė

kartą. Ačiū nuošn-

DIDELĖ IR SUNKI 
OPERACIJA

Povilui Gurkliui padaryta 
chinės ligoninėje. P. Gur 
jau apie 10 metų sirgo ir nė 
vienas gydytojas negalėjo su
prasti jo ligos, o dr. J. Šegamo 
gas jį ištyrė, nustatė skilvio 
žaizdą, kas operacijos metu pa
sitvirtino. Darant operaciją, 
žaizda jau buvo perkiurdinusi 
skilvį ir nuėjusi į kasą. P. Guru 
liui grėsė mirtis. Bet dr. Šcga- 
mogas po 4 valandas tiukusios 
operacijos, laimingai pašalino 
žaizdą, ligonis jau atsikėlė iš 
lovos ir turi perspektyvų gy
venti.

La- 
klys

Beach Road plentu, netoli Gra- 
venhurst vasarvietės, vairas 
staiga nebesidavė kontroliuoja 
mas ir mašina prie Rock Rive: 

pp. Jasinevičiams gimė duktė- tilto pasisukimo, įvažiavo į eže 
lė ir sūnus. Motina ir vaikučiai rą. Sportinė 
jaučiasi gerai.
MIRUSIO kpt. Sidaravičiaus 
šeimai paremti Caritas ir Šv. 
Jono parapija padarė rinklia
vą. Laukiama, kad ir Prisikėli
mo parapija tą padarys.

TORONTO 
DVYNUKAI.

Atkelta iš 1-mo puslapio. 
Greičiausia jis laimėjo tiek, 
kiek gali VLIKas laimėti. Jei 
gu jis ką bus laimėjęs, atseit 
— VLIKas laimėjęs, tai jau 
bus gerai.

Bet, iš kitos pusės, čia kelia 
mas klausimas: ką gi laimėjo 
Diplomat, šefas? — Atrodo iš 
visko, kad ir jis nieko nėra lai
mėjęs. Galima sakyt, kad jis 
absoliutiškai nieko nėra laimc-

V. PAUKŠTAI FIS dalyvavo jęs. Kaip privačiai lankėsi Bon 
Quebeco prizinėse šaudynese noje, taip ir dabar privačiai ian 
ir laimėjo 6 vietą, po ko tapo kosi. Nieko oficialaus. Ir jo pa- 

tebeatleidinėja priimtas į federalinę šaudymo vestas dr. Gerutis taip pat tik 
„ ' " _ tai privačiai galės lankytis. Tat

FRONTE NIEKO 
GERA.

Iš Canadir 1 
darbininkus. Šio mėn. gale ža- sąjungą. 1
da atleisti dar daugiau. Kitose MIRĖ liepos 22 d. Pranas Viz- ir kyla klausimas: kuogi čia ga 
įmonėse darbai eina neblogai, baras, 68 m., liepos 23 d. — Pi Įima pasigirti? Todėl, jeigu vie 
Bet yra Kanadoje vietų, kur jus Jankauskas ir rugpjūčio 9 na pusė sako, kad VLIKas mė
sų darbais labai sunku. Gal to- d. — J. Maciulevičius, rugp, 11 ko nelaimėjo, tai kita pusė ly
dei pradedamas kasti Šv, Lau- d. palaidotas, 

kelias' v, PAKRIKŠTYTA Rita Biruti 
PIKNIKŲ sezono uždarymas Alinauskaitė ir pp. Kazlausku 
numatomas rugpj. 29 d, 11a- - 
čiau — vėliau.

sc-

TRAGIŠKAI ŽUVO LIETUVIS..
Praėjusią savaitę Iviuskoko.. Susirinkimas įvyks tik lug- 

ežere nuskendo 24 metų am- sėjo 12 d., 2 vai. p. p. Lietuvių 
žiaus lietuvis Kęstutis Danile- Namuose.
vičius kuris gyveno 108 Par- SERGA ST. ČEPAS, 
lament Street, loronte, buvo
išvykęs su dviem draugais — kuriam buvo padaryta sunki 
Paukščiu ir Laurinavičium skilvio operacija. Šiuo metu ii 
atostogų prie ežerų į šiaurę gonis, nors dar tebera šv. My- 
nuo Ontario stostinės. Jam va- kolo ligoninėje, bet po sekmin 
žiuojant automobiliu Muskoka gos operacijos, jau gerėja ir 

grįžta namo.
Sėkmingai turėjęs kaklo ope

raciją R. Benotas jau apleido 
šv. Juozapo ligoninę ir sveiks
ta

PRITYRĘS SIUVĖJAS 
priima namie užsakymus vynš- 

kų ir moteriškų rūbų. 
Darbas atliekamas sąžiningai 

ir pigiau negu kitur:
A. A N I U L I S.

5744 — 12 Avė., Rosomounl.

IŠNUOMOJAMI du butai 
po 5 kambarius ir kambarys su 

teise naudotis virtuve.
Sužinoti 5886 Verdun Avc, 

Verdun.

IŠNUOMOJAMAS šviesus, 
saulėtas kambarys. Teirautis. 
5744 — 12 Ave. Rosemount.

MRS. CARR
Spėjėja ir patarėja 

visuose reikaluose ir 
problemose. 

Nepraleiskite progos ją 
aplankyti.

Užtikrintas patenkinimas, 
kitaip neimamas mokestis. 
Valandos: 9 a.m.—8 p.m. 
1450 Mountain St.. Apt. 2. 

Tel. HA 0393.

Advokatas

STASYS DAUKŠA, LL D.
Suite 25—26

152 Notre Dame St. E.
tel. UN 1-2013 ir BE 7296
Res. 5657—12 Ave.,»Rsm.

RA 2-5229.

w — ■ X

PROGA, 
įsteigti automobilių plovimo 

biznį.
Išnuomojamas didelis kiemas 

netoli nuo Provincial 
Transportation Terminai. 

Ideali vieta.
Taip pat vieno ir dviejų kam

barių modernūs apartmentai 
(be baldų) su virtuvėmis 

(kitchenette).
1616 St. Hubert St.

Teirautis tel. FR 1658.

dukros.
SERGA p. Jukonienė. Br. Diki 
nienė po operacijos tiek pasvei 
ko, kad išvyko atostogų į lo 
ronto ir Čikagą, pas vaikus, j. 
Mikalauskui padaryta operaci 
ja.

— Pranešama, kad Eisenho 
verio parėdymu yra kraunamos 
atsargos atominių ir vandenili
nių bombų atsarga, kuriomis 
Amerika yra nusistačiusi gin
tis nuo Sov. užpuolimo.

PASIKALBĖJIMAI 
ANGLIŠKAI.

Ar nenorėtumėte pagerinti ar 
patobulinti savo anglų kalbos 
mokėjimą? Labai lengva. Pa
mokos Jūsų namuose dieną ai- 
ba vakare. Kaina prieinama. 
— Tel. REgent 3-2484. —

giu būdu sako, kad ir Dipi. 
tas nieko nelaimėjo.

Iš to jau, tautiečiai, visi 
rime pasidaryti išvadą: neabe
jotina, kad tiktai bendrai ir su
tartinai dirbdami ir vieningai 
veikdami galėsime daugiau pa
daryti, nuveikti ir laimėti. Prie 
to ir veskime reikalus, metę ne 
santalkas ir be reikalo pučia
mus burbulus. Jeigu VLIKas 
ir Diplomatai tarp savęs neian 
da bendros kalbos, tai visuome
nė juos turi paveikti ne skaldo
mąja, atstumiamąja vienus nu j 
kitų prasme, bet sutariamąja 
skatinimo prasme, (hlj).

tu-

mašina apsivertė 
ir Danilevičius, automobilio 
prislėgtas, prigėrė maždaug 
dviejų pėdų gilumo vandenyje. 

Jonas J. Juškailis.

TORONTO LIETUVIŲ 
NAMŲ PRANEŠIMAS.

Šeštadienį, rugpjūčio mėn 
14 d. Toronto Lietuvių Na
muose rengiamas alutis ir šo
kiai. Bufetas su tauriais gėri
mais. Įėjimas — laisvas. Pra
džia 6 v. v.
Toronto Lieutvių Namų V-ba

SLA 236 KUOPOS 
JUB1LĖJUS.

Spalio 7 d. šiai kuopai sukau 
ka 20 metų nuo įsisteigimo lo- 
ronte. Ši kuopos sukaktis bus 
atžymėta spalio 16 d. Lietuvių 
šv. Jono parap. salėje, tam tik
ru parengimu, į kurį laukiamas 
iš centro ir kalbėtojas.

Kuopos nariams dar kaitą 
primenama, kad nei liepos, nei 
rugpjūčio mėn. narių susirinki 
mai neįvyks. Norintieji mokco 
čius susimokėti, prašomi susi
siekti su fn. raišt. 202 St. Čiu
rens Ave., tel. ME 8522.

namuose.
LANKĖSI SVEČIAI.

Vasaros atostogas leidžian
čių „keliautojų“ gausu ir lo- 
ronte. Lankėsi pp. Grybai iš 
Čikagos, viešėję pas giminai
čius V. ir N. Kaveckus. Ponui 
Gribai yra plačiai žinomi, kai 
po nuoširdūs veikėjai SLA or- 

‘ ganizacijoje ir bendrai lietuvis 
kų darbų baruose, todėl jiems 
buvo įdomu patirti ir Toronto 
lietuvių veikla, 
aplankė nemažai 
senų pažįstamų.

Clevelandiečiai 
niai dvi savaites 
maus Lake Simcoe ežero pa
krantėmis, atostogaudami gra
žiam Linartų vasarnamy ir ge 
rai pailsėję grįžo namo paten 
kinti kanadiška gamta ir pui
kiu oru.

Tikrai smagias ir jaukiai 
atostogas praleidusi pas brolį 
ir jo žmoną Jurkštus, grįžo ai 
gal į Miami Flo. O. Burkienc.

DAR DĖL STATYBŲ.
Iš patikimų šaltinių teko pa 

tirti, kas jau anksčiau buvo vie 
šai skelbta, jog Prisikėlimo pa 
rapijos visa nuosavybė priklau
so ne vyskupijai, bet tiesiogiai 
Lietuvos pranciškonams. Ne
bloga, kad nežinantieji stengia
si išsiaiškinti, tačiau neatrodo, 
jog tam tikri asmenys Toron
te savo neigiamais teigimais to

Ta proga, jie 
ir torontiečrą

VI. ir J. Apy 
naudojosi ra-

g
I

Dr. J. Š E G A M O G A S

CHIRURGINĖ ir BEND-
ROJI PRAKTIKA 

office 4906 Wellington
VERDUN. Tel. YO 3611.

I
t."'— . » H-— J

SULLIVAN REALTIES Co.
6351 

neju- 
mūs".

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.

y Puiki vieta žuvavimui 
(ypač lydžiams) 

Lake Simcoe
$ „MERCURY LODGE“
$ 109 Orchard Beach, 1 my- 
g lia į šiaurę nuo KeswickI . .. . .. ry Čia išnuomojami laiveliai g 

žuvavimui. Taipgi kabinos 
g ir kambariai norintiems g X . . .- X

i;

g šeštadieniais 11—1
g arba pagal susitarimą. g

n a m ų 1038 Osborne Av. C
> VERDUN. Tel.PO 6-9964 g

MXK

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA 
priima: 9 a m. — 10 p. m: 
5303 Verdun A., Verdun, 

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ

IR

Dr. R.
956

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS

CHARLAND 
Sherbrooke E.

Telel.: FR 7684, EX 8822.

; Dr.E.Andrukailis
956 Sherbrooke E.

9ĖZZ. H3 *I®1

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas ir chirurgas.

1554 A Bloor St. W. Toronto.
Bendra praktika, moterų ligos norėjo. Šį klausimą panaudo- 
su gimdymo pagalba specialiai, jant, buvo siekta lietuvių kolo 

niją įtikinti, jog ji neremtų nau 
josios parapijos statybos. De
ja, nepataikyta ir šį kartą. Ne
reikėtų stebėtis, kad prasidėjus 
statybai, tie asmenys sugalvos 
dar ko nors naujo. J. M. 
SKAUTŲ stovykla Inglewoo- 
de gražiai užbaigta laužu.

___ zxx ___xx ' .~sx

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

arba pagal susitarimą. 
Tekinamų WA 1-0537 

įst. LL 9184.

1 v Raštinė: OLiver 4451

atostogauti.
109 Orchard Beach, 

tel. Roches Point 148 M. y 
Sav. P r. Krilavičius. J*

'SSSSSSSSSSSSSSS,'.

Dr. P.MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Gydytoja-chirurgė.
: Kampas Bloor ir Brock Av.

■į (Įėjimas iš 613 Brock Av.) 
■į Priima ligonius, gimdyves 
;:ir moterų ligomis sergan
čias kasdien nuo 1—4 ir 
i nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. 
į: nuo 11—3 v. p.p., kitu lai

ku pagal susitarimą.
Telefonas OL 6851x xx----xx -xx——

1410 Guy St., tel. FI

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ

Skambinti mūsų įstaigos ar
namų telefonu HE 7877.

♦ * ♦
Pasirinkimas namų, ūkių ir va 

sarnamių įvairiose vietose.
* * * 

PARDUODAMAS
geromis sąlygomis saliūnas 

(Taverne). Saliūno pardavi
mas yra Kanados valdžios ži
nioje ir naujam savininkui pei 

mūsų įstaigą bus įteiktas 
leidimas (licence).

Duoda gryno pelno apie
$ 20.000 į metus.

kebe-

jo

t

PRANCŪZŲ KALBOS 
PAMOKOS

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

Susitarti tel. HE 3119.

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
911A Bloor St. W. KE 0742.

Dr. N. Novosickis
DANTŲ GYDYTOJAS 
345 BLOOR St. We.t

(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 w., 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
niais 2—5 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

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

VEIKIA ežeras su maudynėmis ir tramplynu; restora
nas su lietuviškomis dešromis, kumpiais ir tt. Savo kar
vės duoda natūralų pieną. Dvi aikštės šokti — dengta n 
po

A. GARBENIS f

PARDUODAMI ŪKIAI;
50 akrų žemės. Namas, daržine, 

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

80 akrų žemės, 
kaimynystėje)
17 ir Ottawa upės. Namas ir y
8 vasarnamiai (camps) su g 
pilnu apstatymu. Geros išsi- g 
mokėjimo sąlygos. Teirautis y 

t»:------- ’ •

j metus su 5 
Teirautis te..

(F. Skrurbio 
šalia kelio N;. ‘

atviru dangum. Čia pat miškas ir vasarnamiai, ku
riuose galima ilsėtis.

Kasdien galima pasinaudoti vigais patogumais ir 
malonumais.

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

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

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

TEISININKAS.
Suite 5, Tunstall Building, 

709 Dunsmuir Street, Vaucouver 1, Canada. 
Telefonas PAcific 4511.

(Priėmimo laikas iki 10 vai. vak. ir šeštadieniais). 
Iš tolimesnių vietovių galima kreiptis laiškais.

K

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, 3.5C0 dol. įmokėti. 8 nepereina
mi kmb., plytų n., alyva š.,labai g. viet., pilna k. 14.500 

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

y ' 
o ''

1611

i <H

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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