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Politinė rvykių savaitė
AMERIKOJE UŽDRAUSTA KOMUNISTINĖ VEIKLA.

Tai įdomiausis ir svarbiausi? labai neigiamai paveikė V. 
Jungtinėse Amerikos Valstybė kietijos politines sferas, 
se savaitės Įvykis, kuris, reikia 
spėti, sukels didelę dar audtą.

Amerikos senatas prieš kelias 
dienas, septyniolikai domoki.i 
tų partijos astovų pasiūlius, 
priėmė įstatymą, pagal kurį 
atimamos teisės veikti toms or
ganizacijoms, kurios siekia jė
ga nuversti teisėtą krašto vy
riausybę ir sunaikinti demokra 
tinę santvarką.

Kelioms dienoms po to pra
ėjus, ir

JAV ATSTOVŲ RŪMAI 
PRIĖMĖ TA PATJ 

{STATYMĄ,
tiktai įnešus į jį kelias pataisa?. 
Įdomu, kad įstatymas priimta;, 
beveik vienbalsiai — 305 bal
sais prieš 2, bet ir šie du yra pa 
sisakę, kad jie nusistatę prieš 
komunizmą, tiktai jie balsuo- 
savo motyvus, kodėl jie balsuo 
ja prieš įstatymą.

Pagal šį įstatymą,

AMERIKOJE UŽDRAU
DŽIAMA KOMUNISTINĖ 

VEIKLA,
o komunistų partija statoma 
padėtį, kurioje ji negalės kiaš 
te veikti. Negales veikti komi 
mstų partija ir komunistai ne 
galės veikti profesinėse darbi
ninkų sąjungose-unijose.

Šis įstatymas yra tikras „L 
biras šalto vandens ant komu
nistų galvų". . .

Kadangi įstatymas priimta? 
beveik vienbalsiai, tai rodo, 
kad Amerikos visuomenės n 
politikos veikėjai įsitikino, jog 
komunistų partija ir jos veikla 
yra tikrai pavojinga ir neleis
tina.

Ar uždarymas, žiūrint iš to- Į®’ apjungianti 8 milionus dar 
liau, yra pateisinamas? 
jotina.

DEMOKRATINĖMIS 
VĖMIS TURI TEISĘ 
DOTIS TIKTAI TIE, KU
RIE PATYS TAS TEISES
PRIPAŽĮSTA KITIEMS,

Vu-

NEW YORKO NAUJIENOS
YORK.'.S DAR ATOSTOGAUJA.
atosotgau- laiko jų lyg ir interpeliacijos

Kai dėl
AZIJOS PIETRYČIU 

APSIGYNIMO
organizacijos sūdai yrno, 
Amerika ir Anglija sutarė, 
programa būsianti paskelbtu 
rugpjūčio 19 dieną.

Ryšium su b. JAV prczioei. 
to Huverio 80 metų sukaktu
vėmis, jis pareiškė, kad demo
kratai per 20 metų pridarę JA 
V daug nelaimių — per Jaltą, 
Teheraną, Potsdamą ir tt. liu 
veris labai smerkia demokratus 
už tai, kad jie Rusijai atuL <e 
Pabaltijo valstybes ir kita.

TRUMPOS ŽINIOS.
— Attlee su Bevanu nuskii 

do į kom. Kiniją, pakviesti ku 
munistų. Kiti darbo partijos 
nariai šį žygį smerkia.

— Vietnamo atstovas JAV 
prezidentui Eisenhoveriui {tei
kė įgaliojimus būti Vietnamo 
atstovu Amerikoje.

— Indokinijoje ' 
karo paliaubos. Iš šiaurinių da iškilmingo trijų Toronto jurų 
lių nuo komunistų bėga žmo-skautų vienetų buriavimo sezo- :onų bažnyčios vyriausios ta-

į nės.
— Japonijos libeialų paiti- 

ja pirėmė nutarimą pneš Kini 
jos priėmimą JTO ir už Azijos 
pietryčių apsigynimo orgamza 
ciją.

— Eisenhoveris spaudai pa
sakė, kad karo nebus, jeigu lai 
svasis pasaulis bendradarbiaus.

— Australijos vyriausybė 
seiman įnešė įstatymą, pagai 
kurį būtų praplėstas Petrovo 
dokumentų tyrimas apie sovie
tinį špionažą.

— Amerikos darbo federaci

tai
Kad

Prof. Vincas Krėvė-Mickevičius,
kurio, kaip rašytojo, : nnejim, s įvyks sekmadienį, rugpjūčio
22 dieną, 4 valandą po pietą, Montrealy, D’Arcy McGecsa- 

kv.ečiami minėji- 
kromkoje.
LIETUVIŲ E 
LIUTERONŲ 

CENTRAS

Įėję, 220 Pine Ave West. Visi/ ’ 
man atsilankyti. Plačiau apie tai Montrealio 

TORONTO JŪRŲ SKAUČIŲ SUDAROMAS 
LAIVO „VANDENĖJ" ..~........

Liepos 18 d. buvo svarbi da
VANGELIKŲ

vykdomo > ta jurų skautų-čių istonjoj. Po AMERIKOJE.
i Lietuvių Evangelikų Liulc-

NEW
New Yorkas dar 

ia. -augelis apnebusius kubus nepasisekimu, kuri nebūtų su- 
■ p. gina ?aulės karščiuose, kui rinkusi nepasitikėjimui pareikš 
nors atokaitoje... ti balsų daugumos ir taip lie

Tiesa, negalima būtų paša- kanti. Sunku spręsti. Gal lodei 
kyti, kad „miestas — kaip iš- jų srovės spauda ir kitoKia a - 
miręs". Toks miestas, 
New Yorkas, niekad nemirs 
Jame gyvenimas, judėjimas, 
siasi ištisą dieną ir naktį. Sun- jant pirmininkų 
ku net būtų pasakyti, kada jis lyg ir išryškėja 
įdomesnis — dieną ai nakų. visai palankius Vl^lKo j .r,..- 
Vieniems jis . .omesnis <.iiun.,., ninkui, kurio tūli parcuskmiui 
o kitiems naktj. . . buvo jo daugiau asmen. .k , n ■

Na, kai taip vis dėlto aloslo viso VLIKo nuomonę atsiuvau 
gaujame, tai ir politinis gyve ją. Tokioje misijoje, kaiba». , 
nimas šiek tiek yra ne <.ok? jud atrodo, būtų buvę genuti, kad 
jus. VLIKo pirmimm.as ?ti.u

Tiesa, pirmininkų paliktieji būtų skyręs asmeninę aro m o 
sūkuriai vis dar nenurimsta, monę nuo VLIKo oi c ar ? 
Jie, atrodo, dar ilgai nenurims, nuomonės. Jeigu VT pirm.n . 
Tikrai keistų dalykų musų lai kas, kalbama, palaikęs tūlas v 
kais galima išgirsti ir pamaty LIKo pirmininko nuomones, 
ti. tai jis daręs laikydamasis ou-

Čia gana plačiai aptariama? daliosios VLIKo nuomones, nu 
Tautininkų pareiškimas pnnu- sistatymo, o VLIKo pirminiu- 
ninkams. Tūli buvo jau pasida kas taip reiškęs mintis, kad :.u- 
rę išvadų, kad po to Tautiniu- sidaręs įspūdis, jog jis savo as- 
kų srovė iš VLIKo ar iš Vyk- meninį nusistatymą tat turn bū
domosios Tarybos išeisianti, tų lansavęs, kaip viso VLIKo 
Pasirodo, toks galvojimas, ku- nuomonę.
ris nors kaikam atrodė logiš- Taip dabar kristalizuojamos 
kas, vis dėlto faktinai esą? klai New Yorke tautiečių nuomo- 
dingas. Tautininkai labai vci- nės, o kaip jos galutinai suar
tiną VLIKą ir jo Vykdomojo- formuos, — jums parašys giei 
je Taryboje esą nusistatę iamy čiausia Jūsų nuolatinis bendia- 
tis tvirtai. Kodėl jie pareiškė darbis, o ne tokc nripuolamas 
nepasitikėjimą pirmininkams, raštininkas, kaip irgi 
taip ir lieka mįsle. Gal jie tai Jūsų kur.

kaip formacija vis dar varo kau po
niją prieš pirmininkus.

Iš kitos pusės tebeanal zuo- 
atsiiam-.j m., 

nuumo.ies > c

no atidarymo, Toronto Vandc rybos pirmininko bei senjoru 
nės pradėjo savo pereitą vasa- įgaliotas, š. m. rugpjūčio men. 
ra įsigytos „Comet“ klasės jo I d., Chicagoje, buvau susau- 
lės krikštynų apeigas. Šventi- k?s Lietuvių Evangelikų Liu- 
nimą atliko Toronto skautu teronų bažnyčios vyriausios ta 
-čių dvasios vadas kun. kap. rybos narių, gyvenančių Ame- 
Pacevičjus: krikšto tėvais bu- r‘kos kontinente, posėdį. Posė 

Ličkūnaite džio dalyviai beveik vienbal
siai pasisakė už lietuvių evange 
likų liuteronų centrą ir jo su
darymo būdą Amerikoje. Nu
tarta pasilikti glaudizuose san
tykiuose su lietuvių Evange
likų Liuteronų bažnyčios va
dovybe, kuri yra Pasaulio Liu
teronų Sąjungos (Luthcian 
World Federation) narys.

Dėl didelių nuotolių ir dar 
neaiškios lietuvių evangelikų 
liuteronų parapijų organizaci
nės padėties negalint kol kac 
sušaukti visų lietuvių evaugeh 
kų liuteronų parapijų bei para 
pijinių vienetų atstovų suvazia 
vimo arba sinodo, esame pri
versti laikytis 1948 m. (Imb- 
shausene) Lietuvių Evangeli
kų Liuteronų Sinodo nutau- 

c mo: „1 ______________________ .
.. metams (trims) praėjus, Vy- s^atų. Pokario metais ten įski- 

riausia Bažnyčios Taryba vci- 
_ kia toliau iki bus galima su-

vo p. Šadeikienė - 
kuri apie metus laiko vadovavo 
Toronto jūrų skautų-čių tauti
nių šokių grupei ir p. inž. Lu- 
ntinas,, Klaipėdos budys ir pri
tyręs Lietuvos buriuotojas. Lai 
vui buvo duotas tradicinis 
,,Vandenės“ vardas. Laivo va 
dė v. valt. Gražina Anysaitė pa 
minėjo, kad ,,Vandenių“ valtis 
įsisteigė 1946 m. Vokietijoje, 
1950 m. išaugo Į „Vandenių“ 
laivą, kuris atsiskyręs nuo bru 
lių, pradėjo veikti savarankis

bininkų, paskelbė reikalaujan
ti, kad visoje Vokietijoje, Ko
rėjoje ir Indijoje turi būti iais 
vi rinkimai, JTO priežiūroje.

— Australija pradėjo gamin kai ir po keturių gyvavimo me
ti serijomis bepilotinius lėkiu- tų atsiekė visų jūrskaučių tios- 
vus tipo Džeker.

— Guatemala nutraukė pie 
Kadangi komunistai niekam kybos santykius su Čckoslova- 

teisių nepripažįsta, kaip tiktai kija, nes ši netesi pasižadėjimą, 
savo partijai, tai ir jiems nega — JAV kongresas priėn.ė 
Įima duoti sąlygų, kuriomis jie kitiems kraštams apgalbos įsta 
naudotųsi nuversti tą santvar- tymą __
ką, kuri jiems duoda visas tei- mai. 
sės. Komunistai, paėmę valdžią 
į savo rankas, niekam laisves 
nepripažįsta ir jokių teisių ne- 
duada. Todėl yra nelogiška, 
kad valstybė pati sudaro sąly
gas pašalinti tą santvarką, kuli 
jiems garantuoja visas teises it 
laisves. Šis logiškai prieitas nu 
sistatymas, galima spėti, turės 
didelės įtakos ir kitiems kiaš- 
tams. Be to, įstatymo priėmi
mas beveik vienbalsiai, dar pa
rodo, kad

AMERIKA DARO DIDE
LIUS IR RIMTUS 
PASIRUOŠIMUS.

Neabc

LAIS- 
NAU-

— JAV kongresas priėn.ė

3 bilionų doleriu su-

kimą: įsigijo ir pakrikštijo sa
vo nuosavą būrinį pastatą.

Po šventinimo į jūių skautes 
šiltais žodžiais kreipėsi „Šatri
jos” tunto atstovė sk. Gailiū- 
naitė, o sk. Stepaitis perdavė 
vyr. skautininko St. Kaino u 
„Rambyno“ tunto sveikini
mus. Sėkmės ir ištvermes pa- . . =■
linkėjo sesėms Toronto, Hamil šaukti Sinodą ir vykdyti nau- 
tono, Montrealio ir Rochestc- 
rio laivų vadai, kurie, nepabijo 
jo ilgo kelio, atvyko jų šven
tėn! Broliai iš Montrealio ke
liavo savo motor-burlaiviu „Na 
ru“ ištisą savaitę ir kaip lik 
laiku pasiekė Torontą.

Po sveikinimų sekė smagus

OKUPANTAI GIRIA 
VILNIŲ.

Bolševikai skelbia, kad „besi 
traukdami hitleriniai okupan
tai sugriovė 78 promones n 
129 prekybos’įmones, 6.000 gy 
venamų namų, 197 kultūros ir 
švietimo įstaigų”. Vilniaus ra
dijo liepos 12 d. pranešimu, da 
bar Vilnius intensyviai atstato 
mas. Antakalny esąs pastaty
tas „ištisas naujas kvartalas—■ 

b gyv. namų, mokyklų, vaikų dar 
želių. Žvelgus Žvėryno pusėn, 
tuoj krinta į akį „13 m aukš
čio naujųjų mokslininkų rūmų 
bokštas“, augštai iškilęs „Per 
galės“ fabriko ir naujosios pic 
ninės kaminas. „Geležinkelio 

______ ______ stoties rajone — ištisas mišką?
Negalint sušaukti Sinodo naujosios pramonės įmonių pa-

— JAV senatas priėmė ato 
minės energijos panaudojimo 
civiliniame gyvenime įstatymą.

— Nacionalistai kinai nu
skandino 8 komunistų laivu?. 
Dėl to Komkinija šėlsta ir įuo 
šiasi karui anksčiau, negu bus 
sudaryta Azijos pietryčių gy
nimas.

— Amerikoje yra pasiūiy-buriavimas: krikšto tėvas nau- 
mų JAV išeiti iš JTO, bet Ei jaja „Vandene“ pavėžino kiikš 
senhoveris tam priešingas. to motiną ir dvasios vadą, o se

— Rugsėjo 18 — 25 dd. St-sės ir broliai kitus svečius.
Iškilmių uždarymui buvo nuc*°Je)>

b) Ex officio įeina lieturasburge šaukiama Europos

io didžiausio respublikoje Lėlį 
jos siuvimo fabriko koipas, El
fą, Raud. Žvaigždės, aliejau? 
kombinatas. Kiek toliau pue 
Ringio parko rikiuojasi didžiau 
si Pabaltijo elektros technikos 
fabriko pastatai, silikatinių ply
tų ganykla. Užupyje yra di
džiuliai elektros skaitliukų ga 
mybos korpai“. Antakalnyje, 
seklbiama, statoma didelė ligo
ninė. Neries pakrantėje — „Iš
augo naujieji mokslininkų rū- 

Vyriausiosios Tarybos nariai, mai’ nusitiesė plati gatvė, ne
gyveną Amerikoje ir (Kana- užilgo ten užaugs didingi ope 

ros ir baleto rūmai". Netoli 
Gorkio g. „iškils Planetariumu

. jus rinkimus“ (Ištrauka iš Sta 
tuto). Tokiu būdu LELB Vy 
riausios Tarybos nariai, kui jie 
dabar bebūtų, turi eiti savo pa
reigas. Bet mūsų specialiems 
bažnytiniams reikalams apla,- 
ti sudarytina Lietuvių Evange
likų Liuteronų Taryba Ameii 
koje. Tuo tarpu šiuo principu.

a) Pagrindą sudaro LELB

akademinio jaunimo konferen- matytas sudužusio Klaipėdos ' . 1 , . ~ kunolas Kaosuko a-vės kamneX i i- RiiH-Jin“ ir buvusiu iii™ skau evangeliku liuteronu kunigai, Kupolas, ivapsuKO g ves Kampecija, ruošiama Laisvosios Eu- „duuzio ir žuvusių jurų sKau- & • ■ c___ _________
Ji nori išlaikyti visus teisėtu ropos u-to Strassburge. Kunie pagerbimas. Kaip užsakyta, 

mo formalumus. Ir sovietai del rencija svarstys funkcionahnės vakarop pakilo stiprus vėjas it 
to negalės kelti triukšmo, nes Europos integracijos klau?i- sesių jurų skautų vienetų atsto augę ! ų r.i’.emnų. pa!apijų ai 
Rusijoje ir kitose komunistų mus. Konferencijoj dalyvaus va* ir krikšto tėvas išplaukė 
valdomuose kraštuose jokia ki visa eilė ekspertų iš Amerikos Montrealio „Naru“ į audringą 
ta partija neleidžiama kaip tik ir studentai. Bus taip pat kvit ežerą. Po sk. Stepaičio ir p. 
tai komunistų. čiami kitų Europos tautų atstu Buntino žodžių, per susikaupi

Pasaulinės politikos dienot- vai. Dalyvaus ir lietuviai.
varkėje skubiųjų reikalų tarpe _ JAV Studebaker fabri- 
yra du klausimai: j -
EUROPOS BENDRUOME- prašė darbininkus atsisakyti 10 
NĖS IR AZIJOS PIETRY- —15 pore, atlyginimo, nes kitu 

atveju jie turėjo sustoti veikę. 
Darbininkai sutiko ir fabrikas 
veikia toliau.

— Maroke 
neramumai ir 
mai.

— Kinijos 
Hainano salos

ČIŲ APSIGYNIMO 
SUDARYMAS.

Kai Europos apsigynimo 
bendruomenės sudarymui da
bar didelį kliuvinį sudaro Men 
des-France planai, pagal ku
riuos Prancūzija patvirtins Bcn 
druomenės susitarimą, tačiau
su sąlyga, kad Vokietijos ap- vų. Spėjama, 
ginklavimas būtų atidėtas. Tas pulti Formozą.

M O NTREALIS
ŠV. JONO LIUTERONIŲ 

i BAŽNYČIOJE
rugpjūčio 15 d. įvyko lietuvių 
parapijos visuotinis susirinki
mas. Jame atydžiai išklausyta? 
pranešimas apie Lietuvių Evan 
gelikų Liuteronių Tarybos 
Amerikoje sudarymą, kuri vei
ks Lutheran World Fedeiation 
ir Lietuvių Evangelikų Liutero 
mų Bažnyčios Vyr. Taiybos 
žinioj. Apgailestauta, kad kai- 
kurie mūsų bažnytiniam gyve
nimui 
tinėja 
timus 
važiavimą, jų vadinamą „Liu
teronių Sinodas“, apeinant tei 
sėtą Sinodo vadovybę.

DARBŲ FRONTE.
Šv. Lauryno upės jūrų keliu 

kasimo darbų vyksta tiktai pa
ruošiamieji darbai, todėl tuo 
tarpu dar sunku ką nors kon
kretesnio apie tuos uuiuus pa
sakyti.

Pirmadienį, rugpj. 16 d. ta
bako augintojas p. Jakniuiias 
buvo atvykęs į M,onlrealį u pa
prašė nurodyti bedarbių bei no 
rinčių dirbti tabako skynimu 
darbus. Kas „Nepr. Lietuvos“ 
redakcijoje buvo užsiregistra
vęs, visiems buvo tuč tuojau 
paskambinta, ir p. Jakniunas 
po poros valandų išsiveža bure 
lį tabako skinti pasiryžusių jo 
ūkyje ties Mascouche, J. Vak- 
terio kaimynystėje.

Kaip matome, labai svarbu 
būti užsiregistravusiu, nes štai 
giai pasitaiko darbų ir liktai 
tuo atveju galima darbo reika
lingiems jo parūpinti, kai jie 
redakcijoje esti užsiregistravę.

M. IR N. ŠL1OGERIAM5, 
sukakus 20 metų vedybinio gy 
venimo, rugpjūčio 7 d. p. p. 
Petrauskiai, gyv. 5717 Charle
magne, Rosemounte, surengė 
pas save pobūvį - staigmeną. 
Dalyvavo 38 asmenys, tarp jų 
visuomenininke p. Juškevičie
nė, farmeriai pp. MaceviČiai ir 
k. Pobūvis praėjo linksmoj nuu 
taikoj ir su lietuviška daina. P. 
Bendžius padarė visą eilę nuo
traukų. Sukaktuvininkams ftei 
ktas adresas ir dovanų.

pašaliniai asmenys siun 
mūsų parapiečiams k;>c 
į šaukiamą liuteronių su

,r bus pastatytas 6 augštų narna?
c) Kooptuojami lietuviu ev Elektros skaitliukų fabriko dar

..  į bininkams. Antakalny išaugs 
ba parapijiniu grupiu rinkti pir 10-metės dailės ir muzikos mo- 
mininkai....................... ' kyklos rūmai. Vingyje 200 ha

Šiai Tarybai vadovauja Lie- PloĮe bus Įrengtas kultūros ir 
tuvių Evangelikų Liuteronų 
Bažnyčios Vicesenjoras — Vj 
riausios Tarybos vicepirminin
kas ir įgaliotinis Amerikoje.

Todėl nuolankiai prašau pi a 
nešti parapijų arba parapijinių 
vienetų pirmininkų vardus n 
pavardes iki š. m. rugsėjo men. 
15 d. šiuo adresu: Rev. An?as 
Trakis, 6105 So. Green St., Chi 
cago 21, Ill.

Vicesenjoras
kun. Ansas Trakis,

poilsio parkas. Greit prasidės 
Valakumpių kurorto rekonst
rukcijos darbai. Artimiausiu 
metu sostinėje numatyta pasta 
tyti 8 gamyklos ir 10 menkes
nio pajėgumo fabrikų“. Sluc- 
kio g. statomas naujas galante
rijos fabrikas. Iš stoties kėlei 
vius į miesto centrą vežioja jau 
troleibusai.

Dabar Vilnius jau „socialist! 
nis“, kurio „toli, labai toli ma
tyti nuo senojo Gedimino bo- 

Lietuviu" Ev. Liuteronu Bažny-kšto raudonoji vėliava“. Ją 
čios Vyr. Tarybos Įgaliotinis prieš 10 metų ten įskėlė nauji, 

Amerikoje. raudonieji okupantai, pasiryžę
Chicago, 1954. VIII. 9 d. „amžinai ten būti“... (E).

mo minutę, „Vandenių" vadė 
ir p. Buntinas nuleido į banga? 

, . , didžiulį ąžuolo lapu ir pievoskai, akivaizdoje sunkumų, pa- ėlį vainįka 
rl n r 1 m m ir Ir 11 e nfcicnlriTtl 4 i . * * • • •

Vakare visi susirinko jau
kioj arbatėlėj, kur krikšto mo
tina išdalino „krikštynų“ tor
tą, o sesės ir broliai damom u 
šokiais užbaigė šią atmintin^ 
dieną. R. M.
MIRĖ Griciūnas, buvęs pianų 
tvarkytojas. Mirė rugpj. 7 d., 
bet ilgai nebuvo palaidotas, 
nes vienintelė duktė kažkaip 
nesusiorientavusi, o tėvas pali
kęs ir pinigų.

dar tebevyksta 
mirtini susiduri-

komunistai puc 
sutelkė daug lai 
kad jie ruošias;
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Jaunimas. 
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS 

CHICAGOJE.
Žmogaus prigimtis yra jieš-

koti savos minties draugų n su Tabor" Farm, Sodus, Michigan, 
jais bendradarbiauti, loks bei. įvyksta Nepriklausomų Studen 
dradarbiavimas duoda progos tų Sąjūdžio suvažiavimas. Vic- 
gilinis į kasdieninius ir giles- nas iš pagrindinių šio suvažia- 
nes gyvenimo problemas, kad vimo uždavinių — galutinai nu 
jas nuodugniau supratus. tarti Sąjūdžio principinius tiks 

Pasižiūrėję į lietuvių proles lūs, organizacinę struktūrą bei 
tantų praeitį, matome, kad jis ateities veiklos gaires.
gana gyvas, nežiūrint gyveni
mo sąlygų. Tėvynėje mūsų jau 
nimas kas metai ruošdavo gics 
mių šventes, dalyvaudavo baz 
nytinėse šventėse, iškylaudavo. 
Vos atsidūręs tremtyje, Šis jau 
nimas, neboda mas nepalankių 
sąlygų, parodė nepapiastai 
daug energijos ir iniciatyvos 
besiburdamas jaunimo rateliuo 
se ir bendromis jėgomis ruoš
damas įvairius kursus ir suva
žiavimus.

Keliems metams prabėgus ir 
pasiskisrčius po dar didesnius 
plotus, išsiilgimas susitikti su 
tos pačios minties jaunuoliais 
vis didėja. Nebūtu tai lietuvis- 
kas jaunimas, jei nepažintų to 
kio ilgesio ir jei nežinotų, kaip 
ji petenknus. Jau 1950 metais 

„penktoji kolona", kuri veikia Yra daug kartų įrodyta, kad jaun^mo būrelis iš Chicagos iš- 
sovietinio imperializmo naudai komunistai, kaip „5 kolonos" siruošė ekskursijai į lorontą.

• ” ’ .. . 1952-trų metų Toronte įvyku-■

JVEPRIKLAUSnMA HETU^fc
1 N D E P E NDENT LITHU A N I A 
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Studentai.
NEPRILAUSOMŲ STUDEN 

TŲ SĄJŪDŽIO 
SUVAŽIAVIMAS.

Rugsėjo 8 — 10 dienomis,

Dar apie komunistus
KO SIEKIA KOMUNISTAI, KO SIEKIA LIETUVIŠKIE
JI KANADOS KOMUNISTAI IR KO SIEKIA PRANCŪ

ZŲ LAIKRAŠTIS „LE PETIT JOURNAL”.
Dabar, kai prancūzų „Le Pc nėmis, jie lenda į visas organi- 

tit Journal“ ir „Liaudies Bal- zacijas (be išimčių, pagal Lcni 
sas“ pradėjo rašyti apie komu- no dėsnį— skverbkis visur, kur 
nistus, ir mums reikia atsiliep- tiktai galima įsiskverbti), ban- 
ti. do įsiteikti net dovanomis, au-

Komunistus mes puikiai pa- komis ir kitomis priemonėmis, 
žįstame. Tai yra agresyvi dik- nes jiems tiksiąs pateisina prie 
tatūrinė partija, Maskvos iš- mones. Tam tikslui jie nieko ne 
plėsta po visą žemės rutulį kaip sigaili ir dėl nieko nesivaizo. 
„penktoji kolona", kuri veikia Yra daug kartų įrodyta, 1

Iki šiol Nepriklausomų Stelei: 
tų Sąjūdin būrėsi nepriklauso
mos 
mas, 
nine 
prie 
nyje 
mo. Šiuo metu Sąjūdžio nanų 
tarpe vis daugiau populiarėja 
mintis, kad Sąjūdis turėtų dau 
giau reikšmės skirti mūsų jau- nės Vyr.

minties akademinis jauni- 
kuris aktyviau visuomc- 
veikla stengėsi prisidėti 
visiems lietuviams užsie- 
bendrų tikslų įgyvendini

NeužmSrskime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSHJ 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 
— Mr\ey Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visur metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

KLB EN DRUOMENES REIKALU 
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VYR. R1NKJ 

MŲ KOMISIJOS PRANEŠIMAS.
Kanados Liet. Bendruomc- kandidatus į Bendr. Tarybą iš 

Rinkimų Komisija stačiusieji, tiek patys kandida- 
nimo visuomeniniam lavinimui praneša, kad pirmasis kandiua tai, solidarumo mokestį turi bū 
si bei jo paskatinimui kuo cntu tų Sąrašas į KLB Tarybą jaa ti užsimokėję už 1954 metus 
ziastiškiau įsijungti lietuvybės gautas iš Rodney apylinkes, prieš sąrašo įteikimą Apyl. Rin 
akcijon. Nors Sąjūdis yra dar kurj j Tarybą išstatė du kandi- kimų Komisijai.
---------------- įsikūręs, tačiau datus: Bet kuriam iš sąraše pasira-

1.
visai neseniai 
per trumpą laiką sugebėjo sa
vo veiklon pritraukti daug vien 
minčių. Nepriklausomų Studen 
tų Sąjūdžiui būtent be ryškios 
(mūsų ideologinių jaunimo oi ■ 
ganizaci|jų prapme) ideologi
jos, jo tarpe buvo daug akauc- 
minių, ideologinių organizaci
jų narių: Skautų, Šviesiečių, 
Varpininkų ir kt. Paskutinius 
dvejus metus Sąjūdžio nauai 

’ vadovavo Lietuvių Studentų 
Sąjungai JAV, kuri daugiausia 
jų pastangomis buvo padaryta 
viena iš didžiausių lietuviškų 
akademinių organizacijų lais
vame pasaulyje.

Kanadoje gyveną lietuviai 
akademikai, pritarią Sąjūdžio 
tikslams, yra kviečiami atvyk- 

mo suCažiavim^sTvyks'čika^o-11 ’ suvažiavimą, kurio sekmin 
je, rugsėjo 4 — 6 dd. (Labour gumas be abejo priklausys ir 
Day savaitgaly). Temą pašinu nuo dalyvių skaičiaus. Y palin
kome: „Mūsų viltis Kristuje”. Sai svarbu, kad suvažiavimai! 
Programoje numatoma: IX - atvyktų studentai is visų Siau- 
4 d. 8 vai. vakare — susipaži- rinčs Ameukos kontinento 
nimo pobūvis su programa, kampu. Norintieji suvažiavime 
IX. 5., 9 vai. ryto — Biblijos r 
valandėlė, 10,30 vai. iki 2 vai.

pagal Kremliaus planus, ins- nariai, gauna iš Maskvos už sa- 
trukcijas ir direktyvas . Įvai-vo „darbą“ piniginį apmokė šio suvažiavimo dalyviai pagei- 
liose valstybėse, pagal esamas jimą. Žinoma, gauna ne eiliniai, 

bet vacjaj Jįe ta]kina lr sovietų 
špionažo organizacijai, kuti bu

sąlygas, ji vadinasi įvairiais 
vardais, Kanadoje — „Progic- 
syvė darbo partija’ . Bet visi ko 
munistai, visose šalyse, nežiū
rint, kaip jie besivadintų, — vi 
si yra pasiūti pagal vieną ir tą 
patį Maskvos Kremliuje kietai 
nukaltą kurpalį ir tegali vaiks- rov ir Japonijoje buvęs „sekre- 
čioti tiktai jo nustatoma tvar- torius“ Rastvorov, atidengę oai 
ka, daryti jo diriguojamus eji- sįą šnipinėjimo sistemą, apnnan 
mus ir tiktai jo vieno klausyti, gįą visas valstybes. Iš šito jau

Kurioje tiktai valstybėje jie aišku, ar tokia organizacija Ka 
pasijaučia laisviau, visur jie iš- nadai nėra priešvalstybine n 
lenda į dienos šviesą ir paiodo kodėl jos nariai sekami ir kart- 
nepridengtą savo galvą su vie- kartėmis patikrinami, 
šai iškištais imperialistiniais n 
būtent Maskvos imperializmo 
auginamais ir tręšiamais ragais. 
Taip Prancūzijos, Italijos, Ame 
rikos ir Kanados komunistai 
(nors šie netaip triukšmingai;, 
prieš kelis metus yra atvirai pa 
sakę, kad jeigu kiltų trečiasis 
pasaulinis karas, tai visi, viso
se valstybėse esą, komunistai 
stotų kovoti. . . Maskvos pusė
je, t. y. — prieš tas valstybes, 
kuriose jie gyvena. O kol kai a 
nėra, jie vedą „šaltąjį karą" su 
savo šalių vyriausymemis, šaut 
varkomis; kur tiktai gali, daio turime plačiau pasisakyti, 
sabotažą, diversijas ir tt. Žino- p.............
ma, visa tai pridengdami „dai • klausimas yra gana subtilus ir 
bo žmonių gerovės" siekimo reikalingas net labai atsargaus 
tikslais ir šūkiais.

Mes taipgi žinome, kad net kad yra net mokslintų žmonių, 
Rusijos vad. „Stalino konstitu- ypač veikiamų atvirkščiosius 
cija“ yra parašyta rje Rusijos propogandos, kurie nesugeba

davo, kad sekantis suvažiavi- 
’ mas įvyktų Čikogojc, ir papia- 

_____ ______ ________ šė tuo reikalu rūpintis kun. A. 
vo atidengta daugely vaisty - ? raki’ kun- P* Dilį ir kitus. Jų 
bių (jų tarpe ir Kanadoje) n iniciatyva sudarytas Lietuvių 
apie kurią dabar plačiai skelbia Evangelikų Jaunimo suvažiavi- 
pasitraukę į Vakarus Austraii- ~ ~ ‘
joje buvęs „sekretorius“ Fet-

Bet kuriam iš sąraše pasira- 
Kojelaitį Joną, 41 m., taba-šiušių to nepadarius, Apyl. Rin 
ko augintoją ir kimų Komisija grąžina sąrašą

2. Naruševičių Joną, 27 m., ta- trūkumams papildyti, dftoda- 
bako augintoją. ma 7 dienų terminą.
Ta pačja proga Vyr. Rink. Terminui išėjus ir trūkumų 

Komisija atsako ir paaiškina nepapildžius, esantis sąraše as 
užklausėjams solidarumo mo- muo išbraukiamas ir jeigu siū- 
kesčio užsimokėjimo reikalu lytojų yra nedaugiau kaip 
kandidatų sąrašus pasirašant tai ir visas sąrašas skaitot^ 

įrašytiems negautu..arba juose esant
(kaip kandidatais), kad tiek KLB Vyr. Rinkimų Komisija.

LIETUVOS DIPLOMATŲ ŠEFAS S. LOZORAITIS 
SKELBIA KOMUNIKATĄ:

Tęsdamas savo kelionę po Vokietijos užs. r-lų m-joje 
Vakarų Europos sostines, L. pristatytas pasiuntinybes pata- 
dipl. šefas S. Lozoraitis nuo he rėjas Gerutis, eidamas savo pa- 
pos 18 iki 31 d. išbuvo kaitų reigas, Lietuvos reikalais regu- 
su pasiuntinybės patarėju Di. liariai lankysis Bonnoje.
A. Geručiu Bonnoje. Būdamas Bonnoje, min. Lc-

Liepos 19 d. min. Lozoraiti, zoraitis lankėsi Jungimų Ame 
pristatė Vokietijos užsienių rei r*k°a Valstybių augstojoje ko- 
kalų ministerijoje pasiuntiny- misijoje.
bės patarėją Gerutį, kurį ji3 Grįždami iš Bonnos, S. Ložei 
yra paskyręs palaikyti iš Lie- ra*t*s *r A. Gerutis buvo suslo- 
tuvos diplomatinės tarnybos K Weinheime, kur aplanke PI.

dalyvauti, yra prašomi iš anks pusės santykius su minėtąja mi 
to pranešti R. Mieželiui, 404(JC nisterija.

pamaldos įvairiose bažnyčiose.^0, Albany Ave., Chicago, Iii., S. Lozoraitis ir A. Gerutis 
3 vai. - suvažiavimo atidai y-arba J- Šmulkščiui, 726 W. 55 pakartotinai buvo priimti mi- 
mas, 7 vai. v. — rehgine-kul- 
tūrinė programa. Parengimai 
vyks Chicago Parkdistrict Fie 

Visų pirma reikia pasakyti, 1d Home, 65 ir S. Ranne Sts.
kad suminėto laikraščio pasisa- kampas. Svečiai yra kviečiami 
kymai ttili gražu ne visi yrą oo dalyvauti vakarinėse dalyse su 

sceniniais pasirodymais gi upė
mis (kaip choru, tautinių šo- prašome kreiptis į p. Martyną 
kių grupe) arba pavieniai (dek Žvilių šiuo adresu: 3650 South 
lamacijomis, instrumentais) n Hoyne Avenue, Chicago 9, 
pan. Illinois. Telef. FR 6-6385.

Kiekvienas jaunuolis-ė yra Suvažiavimui Rengti Komi-tas. nios apie tai, kad VLIKo dele 
------------------------------------------------------------------------------------- —— gatui esanti pripažinta teise
LIETUVOS REZISTENCIJ OS BUVUSIŲ POLITINIŲ atstovauti Bonnoje Lietuvos 

Respublikai ar Lietuvos Vy
riausybei neturėjo ir neturi jo
kio pagrindo.

Kai dėl konsuliarinių reika- cialiais Lietuvos valstybės įstai 
lų, įskaitant Lietuvos pasų iš- gas. Be to, buvo aptarti ir kiti 
davimą ir pratęsimą, tai pasi- aktualūs klausimai.
lieka ligšiolinė tvarka, būtent, Ciuriche Lietuvos dipl. šefas 
tą darbą ir toliau atliks pašiūri- turėjo informacinį pasikalb^fc 
tinybės prie Šventojo Sosto, pa mą su PLB Šveicarijos kra^^ 
siuntinybė Londone ir konsu- valdybos pirmininku A. Paulai 
latas Čikagoje. čiu ir valdybos nariais.

Mes įdėjome Montrealy lei
džiamo prancūzų laikraščio 
„Le Petit Journal" vieną ištrau 
ką, kad patys skaitytojai galėtų 
orientuotis, kaip tas laikiaštis 
rašo ir, turėdami prieš akis ki
tus to paties laikraščio pasisa
kymus, mes ir norime sustoti 
ties šiuo faktu.

jektyvus, tikslios informacijos 
ir teisingi. Mes dėl šio reikalo

Pripažinkime, kad mums šis

vertinimo. Reikia konstatuoti,

mui ruošti komitetas Chicago- 
je. Komitetas rinktas iš visų Či 
cagoje esančių lietuvių evange 
likų (liuteronų ir reformatų) 
parapijų jaunimo.

Lietuvių evangelikų jauni-

bės patarėją Gerutį, kurį jis

th Street, Chicago 9, U.. sj.

kviečiami pasirįžti nugalėti vi- tingais valdininkais. Šiuose pa 
sas kliūtis kiek ir kokios jos be sikalbėjimuose dar Įkaitą buvo 
būtų, kad galėtų dalyvauti šia- 
me suvažiavime.

Visais suvažiavimo

B Vokietijos kr. v-bą ir tuicjc 
pasikalbėjimą su jos ipim. mz. 

S. Lozoraitis ir A. Gerutis J,u?de.ir YiceP’ E’ S,monaičlu< 
j_ Mažosios Lietuvos taryoos pn- 

. ■ mininku. Tie apžiūrėio Vasariomsterijoje irturejo išsamiu pai ,, J„ * f J. . .■t i 16 gimn. Rennhofe ir susitikosikalbeįimu su jos kampeten b . .. , ,J --- -- su gimnazijos vadovybe uei
mokytoajis.

Būdami Weinheime, Lietu
vos dipl. šefas Lozoraitis ir pa
siuntinybės (patarėjas Gerutis 
turėjo eilę pasikalbėjimų su 
kai kuriais VLIKo nariais ir 
kitų politinių organizacijų atsto 
vais. Ta proga buvo nušviesta 
tikroji Lietuvos reikalų atsto
vavimo padėtis Bonnoje ir at
kreiptas dėmesys į žalą, kuri 
daroma Lietuvos prestižui, ien 
gvabūdiškai operuojant sveti
mųjų atžvilgiu nerimtomis ži
niomis ir diskredituojant oii-

kus nusistatymas Lietuvai bei 
reikalais->os siekiams ir Vokieijoje gyve 

° nantiems Lietuvos piliečiams.
Iš kitos pusės šia proga vėl 

buvo patirta, kad savo laiku pa 
skelbtos ir tebeskelbiamos ži-

KALINIŲ SĄJUNGOS NARIŲ ŽINIAI.
Centro Valdyba praneša vi laiškais išsiuntinėsime rinkimų 

gyventojams, bet sovietinio ko- atskirti ne tai kad socialisto, siems lietuviams, buvusiems po taisykles ir balsavimo korteles, 
munizmo propagandai užsie- (kurių juk taip pat yra visokių litiniams kaliniams, kad šį ru- Šiuo sykiu visų politinių kali
niuose: ją visur ir visiems ko- — marksistinių ir nemarksisti- denį bus renkama nauja Sąjuu nių prašome pranešti savo au- 
munistai pakiša, kaip „ideališ
kiausią“, bet patys jos nepildo. 
Nė vienas jos paragrafas Rusi
joje nėra pildomas.

Toks yra sovietinis komuniz
mas, kuris, beje, su Markso ko
munizmu nieko bendra, be vic- kiniai mūsų aptariamame kiau- racijos stovyklose. Tuo reika- oklyn 11, N. Y. 
no tiktai vardo, neturi. Net n sime įsipainioja, kai „Le P. J.“ 
Markso raštai Rusijos gyven- kalba apie „Sūnų ir Dukterų 
tojams yra falsifikuojami, it nė Draugiją“. Mes žinome, kad 
vienas Rusijos eilinis pilietis valdžios organai yra šią organi 
Markso raštų originalo tekstais zaciją įrašę į komunistinių or- 
negauna paskaityti. Rusijoje, ganizacijų sąrašus (apie tai bu 
jos pavergtuose kraštuose, jos vo viešai paskelbta). Bet vis 
prievarta padarytuose satehluo dėlto mes, žinodami tikią pade 
se, — niekur komunizmo neia, tj, turime pareikšti, kad gal nei 
o yra tiktai žiauri, ligi dantų 50 proc. nėra tame tiesos. Kas 
tankais, automatais ir šnipų ar- tiesa, tai šios organizacijos va- 
mijomis apsiginklavę Maskvos dovybė yra komunistų ranko- 
diktatoriai, kurie tiktai tuo ir se. Bet narių, kurie į ją įėjo, 
laikosi ir tuo prievartauja vi- kaip į pašalpinę organizaciją, 
sus pavergtus žmones, kuriems greičiausiai nei pusės nėra ko- 
gyvenimas sovietiniame „rojų- munistams prijaučiančių. Mes 
je“ yra aklinai uždarytas ka- žinome labai tvirtų tikybimn- 
lėjimas. Tai toks yra sovietinis kų ir nuoširdžių Kanados pilie 
komunizmas, toki jo tikslai n to čių ir net komunistų ideologi
ja yra komunistai. nių priešų, kurie vis dėlto šiai

Apie Kanados komunistus, o organizacijai priklauso. Pri- 
jų tarpe ir lietuviškai kalban- klauso, kaip pašalpinei. Todėl į 
čius, tiek tiktai pasakytina, kad šią organizaciją dar visai nesc- 
jie yra akli Maskvos direktyvų niai, kai ji nebuvo paskelbia ko- 
pildytojai ir paklusnus jos tar- munistiniuose sąrasauose, yia 
nai, kaip ir visur kitur. Ir Ka- įėjusių ir antikomunistų ir net 
nados komunistai, kaip ir kitų gi nuo komunistų pasitrauku- 
kraštų, turi Maskvos pasku tus siu asmenų. Todėl palietimas 
vadukus - instruktorius, drcsi- šios organizacijos, kurios na- 
ruotus kominterne, kurie ir diri riai ligšiol dar nėra pakanka- 
guoja visą jų masę. mai išsiaiškinę tikrosios būse-

Iš to jau matyti, kokia yia nos, sukelia nemalonų santykių 
ta veikla ir ar ji nėra pnešvais- drumstimą, visai nenaudinga 
tybinė. net prieškomunistinei veiklai.

Lietuviams dar reikia žinoti, Tiesa, vad. „Literatūros Diau- 
kad komunistai visur skverbia- gija“ yra grynai sovietiškai ko 
si. Prisidengdami geriausiais munistinis padaras, 
draugais ir labai maloniais žmo Kita: Mums kvla klausimas.

mų) ,bet net liberalo neskma gos Centro Valdyba. Rinkimai resus ir nuomonę, kuriame JA 
nuo komunisto. Jų akiratis toko vyks korespondencijos keliu. V mieste turėtų būti Sąjungos 
ribotas ir proto bei galvosenos Rinkimuose dalyvauja visame centro valdyba. Prašome atsi- 
išsivystymas toks mažas, kad laisvąjame pasaulyje gyveną S- liepti iki š. m. rugsėjo men. 15 
su tokiais, žinoma, išsiaiškin-gos nariai, kalėję bolševikų ar d. šiuo adresu: Rev. Vytautas 
ti neįmanoma. Bet panašūs rciš nacių kalėjimuose bei koncent- Pikturna, 213 So 4-th St. Bro

lu visiems Sąjungos nariams LRBPK S-gos Centro Valdyba

Atsakymas Lesevičiui. Lesevičius dar visu savo „pr 
J. Lesevičius „Liaudies Bal- ogresyviu" iškalbingumu puo

šė“ prapliupo eile piktų piūdi- la J- Kardelį, įtarinėdamas, esą 
muši, bet jis nieku nenuginčijo j*s Lietuvoje palikęs „juodų 
laktų, kurie buvo paskelbti „Ne darbų“. Lesevičius yra mela- 
priklausomoje Lietuvoje". U- gis ir provokatorius, jeigu jis 
sevičius nenuginčijo fakto, kad nenurodo bent vieno J. Kardc- 
pas jį Kanados saugumo orga- ir kitų lietuvių,dypukų,kaip 
nai padarė kratą; nenuginčija, jls rašo, „juodų darbų". Taipgi 

kodėl būtent prancūzu laikras- visa tai konstatuoti preciziškai, kad pas jį rado lietuvių komu- ’ 
tis pradėjo intensyviai rašyti nurodant ir pavardes; tada vi- nistų sąrašus ir kitokios me- 
būtent apie lietuvių komums- suomenė žinotų, su kuo turi įei džiagos apie komunistus; ne- 
tus? Kodėl jis nerašo apie pa- kalą. Pav., rašoma apie Mas- nuginčija, kad pas jį rado „litc- 
čių prancūzų komunistus, ku- couche ir nepasakoma pavarde, ratūros“.
rių juk yra nepalyginamai dau net pabrėžtinai. Ar tai yia Lesevičius, saugumo organų 
giau, negu lietuvių? Be to, j»- rimta? Mums tie žmonės yra patikrintas, dedasi demokratu, 
rašo bendromis frazėmis, ne- teigę, kad su komunistais jie lojaliu Kanados piliečiu ir net 
precizuodamas, dėl ko susida- nieko bendra neturi. Jie tai yia šaukiasi klebono ir bažnyčios 
ro įspūdis, jog visi lietuviai su- pareiškę atvirai ir tvirtai. lai, pagalbos. Matyt, yra gerokai 
plakami į „judošių maišą“, ir taip rašant, kaip „L. P. J.“, ai apsigandęs, 
taip prancūzai, kurie skaito šį nebus pakenkta Kanados pihe- drąsina, 
laikraštį, susidaro labai klaidin čių lojalumui, kai jie bealodai- 
gą nuomonę apie lietuvius, vi- riškai suplakami į vieną krūvą Lesevičausi 
sai nesiderinančia su obejkty- su priešvalstybiniu gaivalu? 
via tiesa, nuomone. Kam to rei

KAZEI MACIULEVIČIENEI ir O. L. GURECKAMS, 

A. f A.
BALIUI MACIULEVIČIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą
Čepulių ir Šaltenių šeimos.

nors savo draugus

Čia tiek

Lesevičius turi įrodyti, kuus gi 
dypukas jį būtų įskundęs. Jis 
tačiau to negalės padaryti, 
Kanados saugumo organai VV 
sevičių, neabejotinai, turi savo 
žinioje daug anksčiau, negu Ka 
nadoje pasirodė dypukai. Vel
tui Lesevičius viską verčia nuo 
savo ligotos galvos ant sveikos, 
nes visiems aišku, kur yra kra
tų priežasys. Pagaliau, jeigu 
Lesevičius nieku dėtas, tai ko 
iam jaudintis ir ko kohotis?

Draugas Lesevičius giriasi,
tiktai pasakytina į
koliojimąsi, kuris
jam ir jo vedamai kad jį Montrealy visi gerai ži- 

Mums atrodo, kad čia propa partijai, nes Hitleris, kurį jis ną. Su tuo tenka visai sutikti, 
kia? Kam tas turi patarnauti? ganda, primenanti tų pačių so- mini, buvo mūsų priešas ir Lc- Todėl ir saugumo organai, ge- 
Nebent sudaryti tarp tautų, ku vietiškųjų komunistų metodus, sevičiaus draugas, nes jis bu- rai jį žinodam, jį ir patikino, 
rios esmėje viena kitą gerbia ir nereikalinga. Čia reikalingu vo Lesevičiaus gerbiamojo Sta kad dar geriau žinotų. .
gražiai vertina, antagonizmą, rimtis ir tvirtumas. Jeigu jau lino sąmokslininkas, abu drau- J. Lesevičius labai gerai ži- 
neapykantą? pasakomas žodis, tai kad ju» ge pradėję Antrąjį Pasaulinį no, pas ką dar saugumo orga-

Jeigu jau naudojamasi sau būtų rimtas, motyvuotas ir au- karą ir abu drauge pasidalinę nai buvo užsukę, tiktai jis ap- 
gumo organų informacija ęis toritetingas. O taip rašyti, kad ii pavergę Lietuvą. Jie abu bu simeta ir kurčiu ir nieko neiš- 
tikrųjų, tie organai, kalbėdami žmonės susidaro įspūdį, jog vo žiaurūs diktatoriai. Veltui manančiu. . . Tiek to, juk to- 
apie lietuvius, galėtų painfor- suplakami į bendrą krūvą Lesevičius kalba apie demokra- kiam rimtam vyrui ir taip gc- 
muoti lietuvių spaudą, jeigu uu visi lietuviai yra nerimta ir ža- tiją, nes ten, kur yra diktatūra, rai žinomam valia ir pažaisti. . , 
fu rJmMę reikalas), tai reiktu linga. ten demokraitjos nėra. Mandrapypkis.

tinka tiktai
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Demokratų valdymo metu 
Suv. Amerikos Valstybėse iški
lo į valdžios viršūnes dvi mo
terys—Anna Rosenberg ir Ele
onora Roosevelt.

Kai generolas Marshall'is, 
pagarsėjęs komunistines Kini
jos krikšto tėvas (turbūt su pa
galba tolimųjų rytų patai eju tuJosJe ir'kitur 
prof. Latimore!) buvo paskir
tas USA karo ministeriu, tai ( 
jis sau artimiausiu bendradar
biu pasiskyrė Vengrijos kilmes ■ 
žydę, Anna Rosenberg, adini 
nistracijos skyriaus viršininku, 
t. y. viceministeriu, iki tol vi 
sai nežinomą ir negirdėtą asme 
nybę! Kai Amerikos spauda 
garsiai sušuko, kad tai esą bu
vusi garsi Vengrijos komunis
tė, — buvo trumpai paaiškinta, 
kad tai tik pripuolamas vardu 
ir pavardės sutapimas (vis tie 
Rosenbergai. . .!). Jokių paaiš
kinimų apie jos pačios asmeny
bę! Koki jos nuopelnai Ame
rikos tautai ir koki gabumai ii 
žinios kariškuose reikaluose ją 
iškėlė taip augštai, taip ir liko 
visiems nesuprantami, išski
riant gal būt patį vieną gen. 
Marshall}, kuris iš 160 miho- 
nų Amerikos gyventojų nera
do tinkamesnio asmens su ka
rišku stažu, arba gabumais, ai 
ba bent su dideliu administraci
niu ar diplomatiniu patyrimu. 
Tiesa, turime ištisą eilę pavyz
džių, kai moterys valstybės gy
venime irgi suvaidina svarbų 
vaidmenį ir kartais net nule
mia istorijos eigą. Priežastys 
būna įvairios: _ _
mai, moksliniai pasižymėjimai, - 
nuopelnai valdančiai partijai, tlk nusimanyti apie pačią žinių 
giminystės ryšiai, grožis ir met Perdavimo techniką, L_, .. 
lės romanai ir tt. Kuri tų ypa- ‘ 
tybių nulėmė Anna Rosenberg 1 ...
paskyrimą tokioms augštoms slaPti- Tai nėra darbas papras tinis kapitalas, kuriuo ji ir sian ta transakcija buvo atlikta n. 
valdžios funkcijoms, visuome
nei taip ir liko paslaptimi

Prieš porą metų žurnalas 
„Life“ paskelbė jaunystės die
nų nuotraukas pagarsėjusios 
Hollywoodo žvaigždės žydų 
kilmės, Judy Holliday, filme 
„Born Yesterday“, kur Anna 
Rosenberg ir jos šeima vaizduo 
jama pirmam plane. Kiek ve-

metu ir karui besibaigiant.
Anna Rosenberg labai akty

viai dalyvavo USA kariniuose 
pasiruošimuose ir veiksmuose. 
Ji dažnai lankė karines ameri
konų bazes Aliaskoje, Grenlan
dijoje (Thule), Tolimuose ry-

limo iš Lietuvos) ir laikė jį to
se pareigose, nežiūrint FBI jspe 
jimo raštu, kad White yra žy
miausias sovietų šnipas. Sena
to komisijoje vyksta tuo reika- 

, . ■ - . „. , , . . lu platus tyrinėjimas. D. Roosein latra kartais šimtmečių, kad bu .f , .. . .. . ■.... , - ’i > velto laikais White buvo pade-Velionies D. Roosevelto po- *4 atlta,1^^os> *"lh:‘.n‘8k.ų: aub?’jėjas finansų valdytojo Moi- 
genthau, ir jo nuopelnas, kad 
iždas perdavė pinigų klises įau 
donąjai armijai Vokietijoj., 
spausdinti amerikonų valiuta:, 
kad padengtų karines išlaidas 
(rašo „Daily News * iš Ncv/ 
York’o). Taigi toliau eiti, at
rodo, nebuvo kur!!! Turbūt 
vienintelis pavyzdys pasaulio is 
torijoje! Argi reikia šiandie-, 
stebėtis, kad tokios beribes mei 
lės ir draugystės ekstaze, išg„ 
vimas visų kitų paslapčių, iki 
atominių ginklų imtinai, nesu
darė Krer liui jokių sunkumų.

Būdama ištikima bolševizmu 
visam 

pasaulyje, — Maskva žiūieju 
pirmyn į ateitį ir gudriai isnau 
dojo kiekvieną pasireiškiančią 
progą įsistiprinti strateginėse 
pozicijose. Augštų vakariečių 
politikų naivūs draugystės sen
timentai tiesiog skatino Krem
liaus apetitus. Bolševizmu agni 
tų gaujos atsidūrė netik augs 
tose USA administracijos vu- 
šūnėse, bet ir arčiau prie gink
lavimosi ir atominės bombos pa 
slapčių, o vėliau, tuoj pakai.-

J. V I L I U Š I S sėkmių, atseit — klaida, tačiau
sirodo viešai, nesireklamuoja, ir tas, rodo trumpa analizė poli- politikoje tai nepateisinama.

Labai charakteringas tas lak 
tas, kad nors jau buvo paaiškė
ję paskutinių rinkimų rezulta
tai ir demokratai jau buvo pra 
laimėję, ji skubinosi vizituoti 
Korėjos frontą ir, kaip koks ge
nerolas, persimetusi šautuvą 
per pečius, landžiojo po užnu- 
garinius bunkerius bei sustipti 
nimus ir priiminėjo paradus. 
Koks tikslas buvo visų jos tų 
vizitų, jei kariškuose reikaluo
se ji nieko nenusimanė, kaip 
aiškiai ji pati vieną kart išsneiš 
kė? Ar tai tik paprastas sinai 
sumas? Daryti keliones val
džios sąskaiton? Ar paprastas 
garbės troškimas? O gal visai 
kiti, mums nežinomi, tikslai!

Įtarimas didėja, kai Krem
lius labai greit būdavo ,,au cou 

. rant“ apie karinius 
Amerikos kontinente.
ypatinga atsitikdavo, didžiau
sioj paslaptyje rengtoj ar iai- 
komoj, amerikonų oro bazėje, 
Thule .Grenlandijoje, tai uz kc 

. lių valandų jau būdavo ttans- 

. liuojama iš Maskvos ir praneša 
ma net įvykių , smulkmenos. 
Dėlto nieks neabejoja, kad kas 
nors teikia žinias trumpomis ra

jos vaidmuo valdžios adminis- tinės raidos iš pastarųjų laiku, lobios politinės klaidos ieika- 
traciniam epizode greičiausia i-....- Uo-i-o:. . ......  u-u u.,
taip ir liks paslaptimi, jei ne- ________ __
bent senatorius iš Wisconsin, litiniai pramatymai ir gabumai lėšų ir kartais visą istorijos bė- 
McCarthy, kada nors susido- tarptautiniuose santykiuose at- £! pakreipia blogon pusėn. Bau 
mės jos buvusia kariška karje- sispindi rezultatuose jo pasiek 
ra!

II.
yra su Eleonora Ro- 
Nors jau ir nušalinta

gu pranašauti, bet tokios pasek 
mės gali būti ir čia augsčiau su 
minėtos politikos iš anos gar
sios Roosevelto - Chuiclnllio 
vaidyrno gadynės. Jei dabai 
kalbama apie tą politinį nusikal 
timą tik pašnabždomis ir atsai- 
giai užsimenama spaudoje, tai, 
laikui bėgant išsivež į atvn į 
puolimą, kai kiti rezultatai, p« 
našus kaip Korėja, pradės ici- 
kštis pilnoj nuogybėj n rekoše- 
tuosis tikrai efektyviai ir Ame
rikos kontinente.

Mums net vaizduotėje sun- doktrinai — dominuoti

tų „laimėjimų“, kurie dar ilgai 
kankins ir slėgs pasaulį, o gal 
dar daugiau pačią USA. Žiau
rus Korėjos karas, UNO poliu 
kų vadinamas „policine akc.- 
' i“, tikslu klaidinti ir toliau vie 
sąją opiniją ir slėpti savo bejė
giškumą, — tai tik vienas tos 
politikos pribrendusių vaisių. 
Šiandien net pačių amerikiečių 
demokratų tarpe jau nebesle
piama ta Jaltos, Teherano, Pots 
damo politinė gėda, kaipo D. 
Roosevelto nuopelnas. liesa, 
Potsdame jo jau nebuvo, tačiau ku sukurti tas priežastis, i

jvykius 
Jei kas

Kitaip 
osevelt. 
nuo visų oficialių valdžios pa
reigų, ji, matyt, iš papratimo Ja 
nenori atsisakyti nuo asmeni
nės garbės būti visų linksniuo
jama ir todėl kartkai temis vėl 
pasirodo padairoje su savo veik 
la. Ji dažnai reiškia savo au
toritetingą nuomonę įvairiais 
visuomeniniais ir ypač politi
kos klausimais, daugiausia tarp 
tautinės reikšmės, netik kas lie.................
čia pačią USA, bet ir už jos n- j° įpėdiniai vis dar griežtai kurios nulėmė prezidento D. Lo
bų. '

Jos kai kurių veiksmų tiks
las ir pareiškimų turinys ver
čia daugelį giliai susimąstyti 
ir paabejoti net jų nuoširdumu, 
o mažiausia — ją įtarti kišimu
si į reikalus, kurių ji nesupian- 
ta, arba vešai blefuoja, kad at
kreiptų į save nekritiškai gal
vojančių masių dėmesį. Del to 
atsiranda reikalas gana rimtas, 
paanalizuoti jos charaktennges 
nius viešus pasisakymus ir kai- 

' kuriuos veiksmus.
Šita moteris pasiekė savo gar

kėsi užbrėžtos linijos. Nors to- osevelt tą didelę draugystę di- 
se nelemtose machinacijose ak džiausiant pasaulio banditui, 
tyviai dalyvavo ir kitas hipokri- Stalinui, tiek daug išgarscju- 
tizmo genijus, Churchillis, ta- siam per savo 30 metų nuolati- 
čiau didesnė atsakomybė kliu- nių žudynių, netik pavienių 

’ ta D. Rooseveltui, kaipo atstu žmonių, bet ir ištisų tautų ge- 
‘ vui pasaulinės galybės, lemia', nocido. Neapsakomas dosnu- 

čios tų laikų tarptautinius »an- mas ir politinės nuolaidos vu- 
tykius. šijo visas aplinkybių ribas. Jti

Kaip žinoma, minėtų konfc- ir buvo sovietai šio paskutinio 
rencijų pasėkoje, buvo atiduo- jo karo sąjungininkai, to Kaio,
ta Kremliaus malonen istisa ei- kuris buvo jų pačių išptovokuo nia[s laikaiSi tarptautįni0 pjbu 
le buvusių nepriklausomų vai — ....
tybių — Lietuva, Latvija, Gali 
ja, Lenkija, Čekija, Bulgaiija,

. - - Rumunija, Vengrija, Jugoslav!
• Vpatingi gabu- dijo bangomis. Tam darbui ici- bės apogėjaus jos vyro, D. Ro- ja, pusė Vokietijos ir Austri-

kalinga inteligencija. Keikia ne osevelt, dėka, kuris, kaipo dc- jos, žodžiu sakant, — puse Eu-
> .-<-------.---------■ kandidatas, buvo iš-ropos, nuo Štetino iki Triesto.

> techniką, bet ir rinktas net keturioms kadenci- Tuo budu arti šimto mihonų 
apie tokios komunikacijos me- joms ir prezidentavo be pertrau žmonių įvairių tautybių pateKo 
todus, o ir mokėti išlaikyti pa- kos per 12 metų. Kad tas poli bolševizmo vergijon. Nors ga.

tas sutartimi Hitlerio su Sta
linu 1939 m., kuri buvo nu
kreipta prieš vakarus, --- tai 
dar nereiškia, kad jiems turėjo 
būti pataikaujama iki begalj- 
bės, kas matosi ir iš paskutiniu 
tomo Churchillio atsiminimų 
„Triumph and Tragedy“. Jei 
daugumoje visa tai buvo atlie
kama slaptais protokolais, lai, 

a . . . . _ . -" matyt, patiems kontragentams
. tų darbininkų arba eilinių ka- dien gyvena, nebuvo užtarnau- sąmoningai ir nepramalant pa- buvo baimė prieš viešą opiniją, 

reivių!
Turint galvoj, kad be žinios 

Anna Rosenberg, kaipo admi
nistracijos viršininko, niekas 
iš augštesnio kariškių persona
lo negalėjo būti paskirtas į taip 
vadinamas „key positions“(rak 
tines vietas),—nenoromis gau- 
name vėl keistą sutapimą, są- 

liau komisija p7iėšam*er’ikoni^onin?Į ar, nesąmoningą pasi- 
kai veiklai tirti klausinėjo mi
nimą augščiau artistę Judy Hol 
liday ir nustatė, kad ji figuruu 
ja komunistiniuose sąrašuose. 
Pasiaiškinimas labai paprastas 
ir štandartinis — ji visai nesu
pratusi, kad tame būtų buvę 
kas nors bloga, jei ji sutikusi, 
kad jos pavardė būtų įrašyta ko 
munistų eilėsna. 1 
na Rosenberg buvo labai arti 
ma Judy Holliday jau iš pat 
jaunystės dienų, gal būt ir pir
mosios įtakoje išauklėta, kaip 
rodo — „Life“ revcliacija, — 
tai leidžia daryti toli einančias 
išvadas iš to ryšio. Spėlioji
mai ir šešėlis pasilieka nepa- tracija ją nušalino nuo tų taip kurių vėlia uprisidėjo ir Prar 
neigti, ar tik ji pati neturėjo svarbių pareigų, tai ji vėl pa- cūzija, buvo nutarta išleisti do- grąžindamas prašė paaiškinti,
ryšio su plačiai išsišakojusia skendo pilkose gyventojų masė kumentus liečiančius tik 1918 kas esą to sumanytojas. Škiq a domis, prezidentas
komunistų veikla, gal kartais ir se ir, kaip kad anksčiau mažai —1945 metų laikotarpį. atsakęs, kad jis savo vynausy- paskyrė tarptautinio
nesąmoningai, ruzveltinio pre- kam buvo žinoma, taip ir dabar 
zidentavimo metu,

Kaip kūrėsi Kanadoie 
lietuviai

55. VILLE LASALLE LIETUVIAI AMATININKAI.
Kasmet vis daugiau lietuvių dairas. Apie juos verta žinoti 

imasi savarankaus darbo: vieni plačiau ir daugiau, 
išeina mokslus ir pradeda dirb
ti kaip kvalifikuoti specialistai; 
kiti išmoksta kokio verslo ir 
taip pat verčiasi savarankiškai, 
treti, jau turėdami amalą ir pa kiekviename NL numery randa 
tyrimą, įsikuria savarankiškai skelbimą, kuriame sakoma, kad 
pradeda savo specialybės dai-Klemas Kiaušas ir Juozas Šiau 
bą; ketvirti imasi prekybos — čiulis, medžio darbų speciahs- 
jvairių pavidalų.

Ir Ville Lasalle prasikuria 
vis daugiau lietuvių, vis tvir
čiau įsikimba į Kanados teicnų, 
į šv. Lauryno upes pakraščius, 
Ville Lasalle.

Visi žinome, kad Eduardo ir nas HU 8-0162.
6-sios Avė kampe yra tvirtai įs. Jau buvo žinoma, kad jų dirc 
kūrę pp. Matuliai, kurių ręsto- tuvė darbo turi pakankamai, 
ranas darosi vis populeresnis, Geriau sakant — jų dirbtuve 
žinomesnis ir vis gausiau vila- tiek darbų turi, kad esamomis 
saliečiu lankomas. P. Matulis jėgomis jie vos spėja apsidnbti . 7 . ,. , ,, , - , .. ... , -
ilgai netrukus turės jį didinti, tai, ka yra apsiėmę padubti. ?slldo’ kad geresnes džiovyklos statyti dirbtuvę is bloKsų. Bet dėlių specialistų vadovaujama, vasarvietę

B J* get (jar geriau, kad jie turi >a- *r negalima pageidauti, — mar žiūrėsime, kaip darbai eis zit- ir tai yra garantija, kad daroai Camp St.
Augant miestui, kuris dilekia- sjqj u įmtįs jar didesniu dar- a>škino dirbtuvės savininkai. mą. Kai dabar, tai atrodo, r^ad aliekami rimtai. 3), esu pa
si pahai Sv. Lauryno upę, pu-k i ą,,,;;,, įdomu buvo anžiūrėti ki i;- turėtu eiti. Gavome labai stam- ------------ ------------------ - rėnai sava
auga žmonių ir didėja judėji
mas, kyla įmonės, plečiasi res
toranai, statomos naujos kiau- 
tuvės ir tt.

Bet be seniau jau čia įsikū
rusių lietuvių, yra ir naujai pn 
augančių, kurie iškyla ir drą- pristatė į vietą, —...........—, r. ----------- - x ............................................... iv-. A -
siau ima veržtis į platesnes pa- gatvės, kurioje yra įsikūrę pp. Šiaučiulis, parodė turimas ma- palinkėti sėkmės ir pareikšti kas, Antanas Žukas, 359A

tarnavimą, kad dažnai svarbios 
valstybinės paslaptys beveik iš 
pirmų šaltinių taip greit atsi
durdavo už geležinės uždan
gos.

Tokios mintys ir susirūpini
mas peršasi galvon, kaipo lo-

džio organizacijose, kaip u N Ii 
RA, IRO ir pagaliau J- 
vietų šnipai — ko^iucr;;..., 
Greenglass, Gold, Hiss, U...... 
Brothman, Glaser, LevitsKy .i 
kiti turbūt skaitė savo pragaiš
tingą darbą pataikavimu ria. »<■: 
tinei erai, gerų santykių paiu.- 
kyme su Maskva, zmui.ia, ...dc 
gero pasipelnymo, bu ta jau
čiai išsišakojusia agentų a...uja 
negali ir šiandien apsidiibti i r. 
I direktorius Hooveris n 
torius iš Wisconsin kucaiui).

Dabar vėlu šaukti, kad cuą 
Neseniai pasirodė Vokietijos politika ir Vokietijos bandy- ro paskelbimą Japonijai, tik kc sovietai nesilaiko duotų pa.. _u- 

užsienio politikos 1918—194 a mas ją įvelti į karą su Lenkija, Uos dienos prieš to karo pabai- dėjimų, atseit apgavo vakauc- 
m. laioktarpio dokumentų un- pasinaudojant proga atgauti gą *r neišleidę nei vieno šūvio, čius, kaip tai bando teisintis 
kinio (Documents on Gciman Vilnių. Štai įdomesnieji doku-jie gavo Sachaliną, Kurilų sa- buvęs anos pragaištingos ir pi a 
Foreign Policy 1918—1945, De mentai: 
partment of State, publication Dokumentas Nr. 36: 1939
5436) aštuntasis tomas, kuiia- m. rugsėjo 9 d. 2.45 vai. Min. 
me paskelbti Vokietijos užs. Schmidt perdavė telefonu Vok.
reik, ministerijos 1939 m. lug- užs. r. min-jai, kad uzs. r. mi

LIETUVA IR HITLERINĖS VOKIETIJOS BEI SOV. 
SĄJUNGOS SANTYKIAI DOKUMENTŲ ŠVIESOJE. 
Neseniai pasirodė Vokietijos politika ir Vokietijos

Be visų kitų sovietų laimėj.- 
mų didžiausiu pavyzdžiui gali 
būti tolimieji rytai, kur už ka-

las, pusę Korėjos, Port-Arthu- laimėtos politikos dirigentai n 
rą, status-quo Mongolijoje, tei kaip tai daro buvęs užsienio 
sę naudotis Dairenu ir tt. i* reikalų ministeris Byrnes sa- 
daug tūkstančių japonų belais- vo pasisakyme „Speaking frani; 
vių. Ir visa tai buvo jiems pa- ly“. Būti geru politiku, reiškia 

sėjo 4 d ir 1940 m. kovo 18 d. nisteris (Ribbentrop), pasita- žadėta tada, kai karas Europoje pramatyti! Kas nepramato to 
laikotarpio dokumentai. Šiame ręs su Fuehreriu, nutarė es ėjo prie galo ir nebuvo jokių hau savo nosies, negali imtu to 
tome daugiausia dokumentų ti Vokietijos karo attache Kau sunkumų pramatyti artimą po-„džobo“! Politika sentimentų 
liečiančių Vokietijos ir Sovie-ne Just’ui pazonduoti Vilniaus litinę padairą. 'I ai pramatė gc- nežino ir tarptautinė apgavys- 

’ _ pastaraisiais laikais, 
Rooseveltas ir Churchilis! lai dažnai sakitosi gudrios pohli- 
negalima naiviai pateisinti u kos vaisium. Tai bendra taisyk- 
tuo, kad dauguma įtakingų D. lė, ypač tai tinka santykiuose 
Roosevelto bendradarbių ir pa- su sovietais. Dėlto traktuojant 
tarėjų dirbo Kremliaus bolše- su jais reikalinga gerai pnsi- 

sąjungininkų rankas pateko vi- Europos U. r. m-joj specians- vizmo naudai. Juk jis pats juos njinti netik 1917 metų kruvi- 
si Vokietijos užsienių reikalų tas) savo raporte rašo, kad lug 
ministerijos 1867—1945 metą sėjo 9 d. vakare jis aplanke 
laikotarpio dokumentai, bet J. min. Škirpą ir pasisakė atnešęs 
A. Valstybių ir Anglijos, prie žemėlapį, kurį jam anksčiau 

n- Škirpa buvo įteikęs, bet pucš

tų Sąjungos santykius naujoje klausimą su Lietuvos kariuoi.ie rai Stalinas, bet akli buvo D. tė, ypač, 
giška išvada, iš aplinkybių, kad tų laikų draugiškumo politikos nės vadais. Tuo pat metu min. ' 
tik asmenims augštose karo nii dvasioje dalinantis ir pasidah- Zechlin įpareigotas kontaktuo-

Kadangi An- nisterijos pozicijose, kaip Kad nūs Lenkiją, Baltijos Valsty- 
buvo Anna Rosenberg, buvo bes ir užpuolus Suomiją.

Kaip jau žinoma, į Vakarųlengvai prieinamos paslaptys 
apie USA ginklavimosi karinį 
potencialą, strateginius planus, 
o ir atominių ginklų kai kurie 
duomenys galėjo būti žinomi.

Kai respublikoniška adminis

ti šiam klausimui palankiuosius 
Lietuvos vyriausybes narius.

Dok. Nr. 41: Kleist (Rytą

pasirinko ir skyrė į augšlas 
vietas administracijoje: Algcr 
Hiss (dabar kalėjime už šnipi
nėjimą), prof. Latimore ir ki
tus.

Eidamas ruzveltinės eros pe-
Trumanas kalų tvarkyme ir pagaliau j. 

monetų galutinius tikslus, dažnai jų pa 
Iš paskelbtų dokumentų iš- bę telegrama ir telefonu lagi- fondo direktorium Harry Dc čių skelbiamus viešai.

ypač karo ji greit vėl užmirštama. Ji ne- ryškėja Lietuvos neutralumu Nukelta į 6-tą psi. scher White (žydas Weiss, ki- (Bus daugiau).

Mileriai, kaimynisteje kuriasi šinas, pademonstravo, kaip jos viltį, kad viskas gerai klosis. G Ave, Ville Lasalle, teleion .s 
p. Astravas, pp. Dikaičiai ir da veikia. Ir pragydo mašinos kiek visiems tautiečiams galiu palar TRenmor 4321. Kreiptis vuka- 
bar pp. Šulmistrai pasiruošę sla viena savo balsu, savo tonu ir ti kreiptis į „Baltic“ dirbtuvę, rais po pusės septintu.;. ii.„ 
tytis antrą namą. kiekviena parodė savo spcciii- kuri jų tikrai neapvils, nes dai dienos metu jis dirba W hmg-

— Tai čia mūsų vieta, mūsų mus darbus. bas atliekamas tikrai gerų spe- ton, priešais Dom Pui„k;, i.i...-
namas ir mūsų dirbtuvė, — at- Daugiausia užsakymų „Bal- cialistų, sąžiningai, gražiai ir rodžių parduotuvėje.
vežęs į Lefleur 547, sako p. tie“ turi iš lietuvių kontiakto- dar pigiau negu kitur. „Baltic * Verta tautiečiams žinot., :.. d 
Kiaušas. — Apžiūrėkite dno-rių pp. Karpavičiaus - Gapucio darbai yra darbai pirmos rū- p. Žukas ne tiktai iad.rodz.us 
luvės vidų, — jis pasiūlė. bendrovės ir milionieriaus šies, ne standartiniai, bet indi- taiso, bet ir tarpininkauja j.z 

Viduje radau bekirkinantj John Einšteino, bet dirbtuvė vidualiai dirbami ir garantuo pardavimą. Jo tarpininkav.mu 
mašiną p. Šiaučjulį. Mašina, be stengiasi būtinai patarnauti ir jami.
pjaudama medžio lentas, giedo- pavieniams, savo namus besi- Be to, teko sužinoti, kad p. 
jo, keisdama toną, kuris prasi- statantiems tautiečiams, kurių Kiaušas ir p. Šiaučiulis specia 
deda žema gaida, paskui paky-šiuo tarpu yra šie: Astravas, listai ne tiktai šiuos ū_. ‘.__

nos revoliucijos eigą, patyri
mus ir aplinkybes, bet ypač bol 
ševizmo įsigalėjimo Rusijoje L 
toriją, jo vartotas priemones ir 
to režimo per 30 metų prakti
ką savo vidaus ir užsienio įei

LIETUVIŠKA MEDŽIO 
DIRBTUVĖ „BALTIC”. 
Tokiu vardu GG skaitytojai

tai, turį 20 metų praktikos Lie
tuvoje, Vokietijoje, Anginoje 
ir Kanadoje, daro langus, du
ris, virtuvėms kabitus (indau
jas) ir kitus darbus, — yra ati
darę dirbtuvę Ville Lasalle, 
Lafleur gatvėje 547 nr., telefo

pasinaudojant, galima lad.ru 
džius visokių rūšių, v.„oi. 
brangumo, visokiu firmų ir n 

darbus Lktai laikrodžių, bet ir bu i 
la ir vėl nusileidžia, kaip sire- Valiulis, Juodkojis, Škuda, l et dirbti, bet jie moka dirbti ir dai genybių galima gauti garamm 
na, kai lenta jau perpjauta. rauskas, Kęsgailą, Dikaitis. jų ily( meniškų darbų, kurie lais- ^a* *r daug pigiau, negu už ..r 

— Bet gi pas jus čia begales vis atsiranda, kai jie piadeda vai galima statyti parodose. Prekes mokama krau.uvcų .
medžiagos, — man krito j akį. statytis sau naujus namus arba Deja, tuo tarpu jie tai turi ati

dėti į šalį, nes yra kitų, prak- ptis. Jeigu ir nepirksite, tai pas 
jį gausite nurodymų, patarimų 

kurioje Praėjusią žiemą (šio teigi- it t. t.
įmonei mo įrodymas) pp. Kiaušo n Malonu, kad mūsų žmonės 

Šiaučiulio dirbtuvė „Baltic“ N apima vis platesnes gyvenimo 
klosis, L Spaudos baliaus loteijai pa- sritis ir tuo darosi naudingus.ii 

— aukojo 50 dol. vertės meniškai ir mums, lietuviams.

PAPILDYMAS.
Rašydamas apie pp. Jurėnų 

: (Lachute, P. Q., 
, kaip darbai eis zit-ir tai yra garantija, kad darnai Camp St. Malvina, R. R. m. 

3), esu pastebėjęs, kad pp.
turėtu eiti. Gavome labai stam- . ivonmiuiMv * c rėnai savaitgaliui praleisti net
bų pasiūlymą, kurio esamomis MuSV LAIKRODININKAS. vietos neturi Yra kitaip J1£ <u
sąlygomis negalėjome priimti. Tai Antanas Žukas. Ir jis gy ri specialų net tam reikalui bu-
Žodžiu, dar žiūrėsime, ir, gal, vena Ville Lasalle. Jo skelbi- tą iš 3 kambarių ir virtuvės. Be

buvo įdomu vietoje'pasižiūrėti, kuria užversta visa dirbtuve, n šią žiemą dar bandysime, ap-mas, kurį GG. skaitytojai kas to, jie dar turi atskirų kamba-
kaip darbai vyksta. ’ užkrautas visas dirbtuvės augs šią žiemą dar bandysime, ap- savaitę mato NL, yra trumpas, nu, kuriuose galima pialeisti

P Kiaušo mašina bematant tas. čiuopdami galimybes. kaip graikai sakydavo — laKO- savaitę, kitą, galima, reikalui
prie Lefleui Savininkai, p. Kiaušas ir p. Man teko naujai dirbtuvei niškas: Lietuvis laikrodiniu-esant, kokį savaitgalį ir pernak

— Tai šiek tiek yra, bet jos juos remontuoja.
mums vis maža, — atsiliepė p. P. Kiaušas aprodė visą dnb- tiškesnių ir būtinesnių.
Šiaučiulis. tuvės pastatą ir vietą,

Kiti vyrai, atėję p. Kiaušui dar daug yra laisves 
ir p. ŠiauČiuliui į talką, krove plėstis.
lentas ir supjaustytus jų gaba- — Jeigu viskas gerai 
lūs ant lubų. tai turėsime prasiplėšti

— Ten mes džioviname mc- sako ponas Klemas Kiaušas. — inkrustuotą staliuką, kurį tau- 
džiagą, — pastebėjo p. Kiau- Vietos turime pakankamai. At tiečiai išlošė.
šas. — Ten pastogę saulė taip rodo, kad lengviausia bus pasi žodžiu, — „Baltic“ yra di-

Visokiu atveju į jį galite krei

u
Įdomu buvo apžiūrėti kru-bų, kurių dabartinėse patalpo

se ir dabartinėmis jėgomis ne- vas langų formų, rėmų, durims 
įstengia atlikti, — todėl kyla ūšiokius, durims paruoštos ta 
plėtimosi, klausimas. Vis dėlto nieros ir kitokios medžiagos,

lad.ru
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HENRIKAS NAGYS

Pastabos apie 1953 metu
vo žemę: atminimų, šviesos ii 
motinos veido žėrėjimo: „Klau 
syk, kaip manyje ledų suskai
dytom, palūžusiom šakom tevy 
nės mano medžiai ūžia". (106; 
„O motin, motin mano, tavo su 
nūs taip sunkiai serga! šnuy 
jo meilė dega didelė, kaip sau
lė! Taip noris jai išsprukt, nu- 
vyt šešėlį sargo, Priglausti prie

6. apie alėjas su dūzgiančiom bi-
Ir sekančioji poezijos knyga, telėm ir Palangos kurhauzus, 

kurią čia aptarsime, yra verta Lygiai beviltiškai nykiai nuai- 
ypatingo dėmesio: ir todėl, kad di bohemieiškieji motyvai apie . .... ,,
tai rinktinė, apžvelgianti vis,, keičamas meiles, frakus ir švei- Savęs lsn>ekmtą pasauli . (22) 
poeto Juozo Kėkšto kuiybą, ir nų alaus putojimą. Šiandienos 
dėliai to rinkinio literatūrinio žmogus yra kareivis grįžęs iš 
svorio. mūšio, kur sudaužyti miestai ir

Juozo Kėkšto „Etapai“ (iš praeitis guli ėja pat prie kojų, 
leido Venta; aplanką piešė K. kur nakties tamsa ateina pasi- 
Janulis) talpina poeto kūiybą imti paskutiniojo grobio kas va 
nuo 1933 iki 1953 metų, taigi landą. Kur Evangelija spindi, 
dešimties metų laikotarpio, pa kaip paskutinės vilties žiburys 
kankamai ilgo, kad išryškėtų tarp užsimiršimo parkų, smuk- 
kūrybinis charakteris ir jo evo lių, didmiesčių riksmo ir spin - rioje patriotizmas nėra formų 
liucija. Esame kadaise trumpai desio. lė ir šablonas, laisvė nėra nuo-
apibūdinę Juozo Kėkšto „Ra- Tokiam pasauly, frontų n gas rimas, nes už ją teko dau- 
mybė man” (1951), atkreipoa- mirties, gyvena Kėkšto poczi-gelį kartų mirčiai į veidą žiū- 
mi skaitančiojo dėmesį į aistriu ja. Frontų, kurie nėra pamušta tėti! 
gą poeto pastangą pralaužti kas mi ir tiesiasi per visą žemę i; 
dienybės ir rutinos mūrą, į ei d mirties .kurios alsavimo šaltis 
ves, kur gyvastingi vėjai dvel- šiurpulingai atsimuša į mūsų 
kia į veidą ir sudužusių laivų pakaušius. Mes retai testovime 
jūreiviai bei audrų sūnūs atran su praeinamumu veidas veidan, 
dą apgaulingos laimes ir rainy Juozo Kėkšto poezijoj nuolat 
bės akimirkas. Šiandien, jo bandomas šitas šiurpulinga  ̂
rinktinių eilių knygoje galime susitikimas, amžinas vis-a-vis 
minėtą jaunatviško įdealizme pasakyti: 
veržimąsi ir jo dužimą dar ijs štai stoviu prieš jus, 
kiau atsekti iš daugelio vynš- sutrupėjusiais sparnais 
ku sielvartu persunktų posmų, angelas negyvas,

Kėkšto „Etapai“ yra liūdnas kurs buvo maitinamas visais 
dienoraštis žmogaus, klajoju- pažinimo medžio vaisiais 
šio vaikystės soduose ir pereju šioj gėrio ir blogio karalystėj, 
šio žemės pragarus, paženkhn (E., 136 psl.)
to saulės ir mirties ženklais, T 
po šypsenų ir grimasų kaukėm čių eilėraščių, negyvo angelo 
ir patrankų dūmais aptraukiu sparnų plevenimo užpildytas, 
dangum radusio praeinantį ap- kur visur esančios mirties akys 
linkos kerėjimą ir pasiliekanu žiūri į mus iš atvirutinio Itali 
draugo rankos paspaudimą, jos peizažo, „Maioli žydi aguo 
Kėkšto poezija yra begaliniai nom“ (59) yra sukaupęs lyg 
vienišo žmogaus daina: veidas ir esenciją Kėkšto kareiviškos 
palinkęs į pilką, gerą žemę, iš- būties ir likimo. Kalba tenai 
mindytą kareivio ir keleivio toji poeto mylima ir prakeikta 
sunkiu batų, basų vargdienio „traginga epocha“ pačia pa- oportunistinės rašliavos gamin- 
kojų ir apgaulingų neono švic- prasčiausia ir kiečiausia kalba, tojus ir prekiautojus pinigin- 
sų krauju. Kėkšto „Etapuose" ir, tarytum fugoje, mirties bal- gom bei populiariom idėjom, 
yra sužymėtos kryžiaus kelio sas lydi vis prašaukdamas niū- kai mes vėl galėsime paspausti 
stotys — puolančio ir prisikc- rųjį monotoną: rankas tiems, kurie gynė žemę Fro dienų praėjusių kraujuotu
liančio, savo brolio meile ir Mums kantatų ir himnų nerei- ir laisvę, tada autentiškojo žo- 
skausmu tikinčiojo. Kėkšto žo [kia, nereikia patoso ir melo, džio vertė vėl bus švari ir gy- nemoku iš savęs išmesti 
dis nėra elegantiškai lanksti mirtis prasta ir gyvenimas 
rykštė, plakanti butaforiškon [prastas,
aukso rožėm išsiuvinėtą rūbą, 
nėra jo žodis šimtus kartų pa- v: gabundų dalia 
tikrintas pagal skambumo ko- Reikia antro galo 
kybę, nėra jo žodis nei puoš
nus, nei didaktiškas, nei knygi- Todėl čia ne gyventi, bet 
ne išmintim ratuotas, — Kėkš
tas kalba taip, kaip tuo metu karo Vezuvijaus lavą ant tanko Tada liks 
jam diktuoja jo sąmonė, tary- [ir šautuvo nešam,
tumei sau vienam. Tiesa, Kėkš Maioli mirtis ir kraujas, 
to eilėse galima girdėti jo epo- [aguonom žydi Maioli, 
chos poezijos pulsą, nes, taip Krauju, kaip aguonos raudonu, 
mums atrodo, to poetas Siekia.
Kėkštas yra savo kartos poetą ir laisve sapnuodami šauktam: 
bendrininkas, kovotojas, kuuo 
ginklai nėra paslėpti palėpėse, 
bet visą laiką bandomi kovos dį lietuvių 
arenose. Kėkštas yra jieškoto- prisiminti Kazį Borutą, taip pat 
jas toks, kurio nepatenkina vi- vėtrų, sielvarto ir kietos dalios 
dutiniškumas ir banali formų- dainių. Tiktai Kėkšto tembrą., 
lė, anksčiau kitų nudėvėta ligi lyriškesnis, melancholijos ak- 
nebepažinimo ir nepakeliamu centas stipresnis, platesnis kia 
mo. „Etapuose“ spausdinamos jokliškasai terenas. Kėkšto po- 
eilės neturi tos, dažnai miisuo ezijos bazė tik pirmam rinkiny 
se sutinkamos, intelektualinės (Toks gyvenimas) Iabjau ideu- 
prievartos, kai rašantieji sten- tiška Borutas pasauliui, ve- 
giasi per jėgą pasidaryti įdo- liau Kėkštas pasuka į kitą, li- 
mūs ir moderniški. Būti mo- kimo ir nedalios jam duotą, 
derniu, tereiškia būti savoj že- vieškelį. Bet pro vagabundiską 
mėj ir savam laike, kalbėti su- kelionės dulkių debesį, skaus- 
prantama kalba neisduodani mo išraižytus bendrakeleivių 
nei sovęs, nei savo amžiaus. Be pakelėj pasiliekančiųjų veidus, 
viltiškai šiandien skambėtų dai pro tyrų ir tundrų platumas, 
neles apie vainikus ir gėlelės, Kėkštas regi paliktą žemę, sa-

Ir vėl būtų galima sugrįžt 
prie tėvynės meilės motyvo - ■ 
kaip jis Kėkšto poezijoje tiktai 
kelis kartus vardu įvardintas 
yra gyvas ir jaučiamas kiekvie
nam puslapyje. Bet apie tai jaa 
kalbėjome plačiau pirma — te
būna ši pastaba tad trumpa: ir 
vėl skaitome poeto knygą, ku-

Kino-teatras.
SEPTYNIŲ BROLIŲ SEPT f 
NIOS SUŽADĖTINĖS

LONDONE.
Amerikos rašytojas ir poe

tas Stp. V. Benet pagal Plutar 
cho pasakėčios siužetą, 1926 
metais parašė neįtikėtiną nove
lę „Kūkčiojanti moteris'*. Nors 
novelė skaitytojų labai buvo 
mėgiama, tačiau tik ilgokam 
laikui praslinkus Hollywoodo 
„Metro-Goldwyn-Mayer" fil
mų bendrovė susidomėjo ja ii 
sumanė sukti filmą „Septynių 
brolių septynios sužadėtines“ 
Turbūt geresnės reklamos de- 
liai ir filmo turiniui pateisinti

ISTORINĖS MEDŽIAGOS RINKIMO SEPTYNERIŲ 
METŲ DARBO VAISIAI.

Kai 1946 metais buvo ptade- pa dvylikoje spintų ir dviejose 
tas istorinės medžiagos rinki- didelėse dėžėse, 
mo darbas, pirmasis dalykas bu Kad būtų aišku, kaip Pasau- 
vo gautas tų pačių metų pas- lio Lietuvių Archyvas auga už 
kutinę dieną. Taigi, 1953 m. tenka pažymėti, kad per 1953 
gruodžio 31d. suėjo lygiai sep metus archyvo tūris paaugo 
tyneri metai, kai pluoštas po penkiomis spintomis ir dviem 
pluošto, siuntinys po siuntinio didelėm dėžėm. Ateity medžią 
augina Pasaulio Lietuvių Ar- gos plaukimas dar iabjau padi- 
chyvą. Per tą laiką gauta; 133. dės, nes beveik visuose lietu- 
873 lapai archyvinės medžią- vių gyvenamuose kraštuose 
gos (mokyklų ir organizaiijų veikia PLA įgaliotiniai, kurie 
protokolai, istorijos ir krom- talkininkų pagalba pasieks ne 
kos, mokslo dokumentų dubli tik organizuotus vienetus, bet jmta jieškoti septynių* nevedu 
katai ir kt.); 1.313 knygų, 12. ir pavienius tautiečius. Archy- jr kartu gyvenančiu brolių. 
382 egz. periodikos; 2.761 kitų vinę, bibliografinę ir muzejinę jjejieškant prabėgo keli metai, 

kol pagaliau Kanadoje — Lon
dono apylinkėje užtikti 7 bro
liai, tyliai gyveną viengungiš
ką gyvenimą R. R. 1 Port Stan
ley, sename mediniame name.

Broliai tuoj išgarsėjo: buvo 
pakviesti j JAV — New Yor- 
kan ir kitur ir rodėsi televizijų 
je ir įvairiuose kitokiuose pa
rengimuose.

Malonu pažymėti, kad tie 7 
broliai turi dar tris seseris. Tai 
gi tai tikrai šauni šeima.

M-G-M filme , Septynių bro 
lių septynios sužadėtinės“ vai
dino garsėjanti kino artistė lie
tuvaitė Rūta Kilimonytė, girnų 
si Montrealyje. Kai šį filmą 
Hollywoodas atsiuntė Kana- 
don, jos premjera buvo skilta 
Londonui, kurio netoliese gyvo 
na minėti 7 broliai. Londono 
Kinsmen klubas pakvietė at
vykti Londonan ir artistę lie- 
tuvaitę-kanadiefę Rūtą Kilimo 
nytę. M-G-M filmų bendrovė 
šiai kelionei skyrė 500 dol.

Todėl rugpjūčio 6 dieną Lon 
done vyko tikrai gražios iškil
mės: miesto gatvėmis oi kęsti ų 
ir kadetų lydimi paradavo Sep
tyni Broliai iš Port Stanley, ar 
tistė Rūta Kilimonytė ir dar vic 
tinės šešios gražios merginos, 
vaizdavusios sužadėtines.

Ši visa svita buvo priimta 
miesto burmistro, kuris 7 bro
liams ir artistei R. Kilimonytci 
įteikė miesto raktus ir paskel 

Nukelta i 5 pusi.

dalykų (vėliavų, atspaudų n medžiagą prašoma siųsti šiuo 
štampų, žemėlapių, medalių adresu: Pasaulio Lietuvių Ar- 
ženklelių, plokštelių, paveiks- chyvas, 2601 W. Marquette 
lų, fotografijų, šarfų ir kt.). Vi Rd., Chicago 29, Illinois, USA.

„Etapai“ yra poeto, nepasi-so labo 150.329 dalykai, 
duodančio rutinai, knyga. Kėkš 
to poetinis credo dar nėra galu
tinis, bet formuojamas taip tik
ra ir gyva sąmone, tokiu gyvu 
rūpesčiu ir meile visai dabartį 
nei epochai ir jos literatūrinėms 
tradicijoms, tokiu egzistenci
niu rimtumu, kad nereikia pi
gios panegirikos žodžių tos po
ezijos svoriui konstatuoti. Mu 
ms brangesnis kiekvienas j'icš- 
kantis ir gyvas, negu pelyjan- 
tis ant kažkada pasiektų laimė
jimų. Nes gyvieji formuoja iite-

Vienas labjausiai sukrečian- ..(^v v ’’ kovojančių
J žodis kalba tiems, kurie klauso

si. Ir šiame kūrybiniame diaio 
ge yra mūsų kultūrinio gyveni
mo jėga, išsilaikymas, ateitis.

Juozas Kėkštas „Etapuose“ 
parodo savo žodį, gyvybingą ir 
vertą palikti literatūros istori
joj-

Kada nors, kai laikas atsijos

[prastas.

Vincentas Liulevičius,
PLA Direktorius.

VARGONŲ PROFESORIUS 
Zenonas Nomeika, koncertavęs 
Montrealy ir Rocesteiy, atei
nantį sezoną numato vargonų 
koncertus Toronte ir Bostone. 
Po to jis planuosiąs vargonų 
koncertus Čikagoje ir kitose di
desnėse lietuvių kolonijose.

Z. Nomeikos vargonų kon
certai visur turi didelį pasiseki 
mą.

— V. Tysliavienė, „Vieny
bės" savininkė, pakviesta dub
ti NBC simfoninio orkestro ad 

• ministracijon. Orkestras naują 
sezoną pradėsiąs 
riam diriguosiąs 
canini.

— Pittsburgo 
lietuvių kambarys per eilę me
tų apnyko, ir reikalingas re
montas. Tam tikslui koncertą 
vo čiurlioniečiai, bet dėl didc- 

(E. 56) lių jų kelionės išlaidų pelno be 
Broliai, ne iš jūsų juokiuos, iš veik nelikę, todėl projektuoja- 

[savęs. mi kiti koncertai.
— Skulptorius Kazys Ka- 

[debesis, kūnų činskas Madride vedė ispanę
i Mariją Enųikuete Diaz, žur-

va, kaip kadaise, tada bus at- [negaliu nalistę .dirbančią Madrido lai-
Laukt ilgiau skirtas melas nuo tiesos, plaka matyti jūsų džiaugsmo krašty „Arriba“, mokančią ke-
[negalėjom, tų raudoni plėmai nuo kraujo, [dulkėtos didybes, lias kalbas ir dabar besimokan-

nebemiela. < 
nakties

[Pompėjai! jimas nuo paprasto, pilko bet visus eilėraščius neparašytus, 
t tikro žodžio, valdininkiškas pa- Atsiimsiu grįžęs.

[mirti atėję, taikavimas nuo vienatvės kelio. Nenoriu būti blogas pranašas, 
poezija ir žmogus, (E. 123)

VU — MW- --------MW

. Pūti
ma istorinė medžiaga jau netcl-

kalbėję epochos skausmą ir vii 
tj-

Tada liks, ir bus brangūs be 
galo, posmais sudėti nevilties 
valandą, kai minios šoks dainuo 
damos aplinkui Aukso veršį, o 
artėjančią audrą regėdami vel
tui jiems kalbės poetai. Ir gu
lės surūdiję paniekos lietuje ko 
vų kalavijai.
Kai juodo teismo dienos ateis, 
dienos kraujo pilnos ir alkio — 
nakties dievai mane teis, 
tribunolas, išaugęs pelkej. 
Jie norės širdies gaisrą pamint 
Nežinos, kodėl širdy vėjo 
neturėjau jėgų nuramint 
ir krūtinė nurimt negalėjo. 
Jie širdies audros nesupras 
ir dainų, kurios naktį sklaido. 
Pasmerkimo žodį man mes 
triumfatoriai tamsūs, be veido.

koncertu, ku- 
Artu.ras Tos-

universitete

[keistą lakštą istorijai rašom

[Liberta vedi c muoi! 
Norėdami atrasti panašų žo- 

poezijoj galėtume

eiliuota rafinerija nuo tikrojo Todėl jums atiduodu šiandien 
skausmo, miesčioniškas piepė- [viską ką tunu:

| SUSIVIENIJIMAS 
LIETUSIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA
| k u r t a 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies- 

į tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Nariais priima'mi abiejų lyči,ų lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metų

Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę" nemokamai. 
Iš Susivienijimo 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 30Ui Street New York 1, N. Y.
—----- — kx-----------------
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čią lietuviškai.
— Lietuvos operos soliste 

Antanina Dambrauskaitė ište
kėjo už Floridos lietuvio.

NAUJAS „LITERATŪROS 
LANKŲ ’ NUMERIS.

Jau išėjo iš spaudos ketvir
tas „Literatūros Lankų" nume 
ris. Jame originalios ir versti
nės kūrybos bei strąipsnių duo 
da šie autoriai: Leonas Miški
nis, Vytautas Mačernis, Georg 
Heym, Kazys Bradūnas, Juoz. 
Kėkštas Henri Michaux, Šeiva 
tore Quasimodo, Vasco Prato- 
loni, Rene Marill-Alberes, Ma
rius Katiliškis, Konstantinas 
Ostrauskas, Algirdas J. Grei
mas, Pranas Budrys, Alina Pa- 
jaujytė-Staknienė, John Stein
beck.

Kaip visuomet gausų kriti
kos skyrių atidaro straipsnis 
„Patriotizmas ir poezija” (po- VIEW, 2-3 nr. 1954 m. birže- 
lemika su Br. Raila), Toliau re lio mėn. Tai yra trijų Pabaiti- 
cenzuojamos knygos: Alf. Ny-jo tautų nedejuojamas žuina- 
kos^Niliūno, Bern. Brazdžio- las, leidžiam; Committees for 
nio, J. Oliaudos, C. Grinccvi- a Free Estonia, Latvia and 
čiaus ir Lietuvių Enciklopedija. Lithuania, 4 West 57 Street, 
Pabaigoj duodama žinių apie New York 19, N. Y., USA. Iš 
svetimuosius autorius. Numc- eina kas 3 mėnesiai.

ris ilustriuotas K. Janulio, 
Marcel Gromaire, Georg Bra
que ir ir Vytauto O. Virkau 
darbais.

Visais žurnalo reikalais t ašy 
ti: Kazys Bradūnas, 1127 Bay
ard St., Baltimore 23 Md. U 
S. A.

„Literatūros Lankai“ gauna
mi „NL“ redakcijoje. Kaina 
vieno nr. 1 dol.

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
Anatolijus Kairys. AUKSI

NĖ SĖJA. Eilėraščiai. Chicago. 
1954. „Nemuno" leidinys. Tirą 
žas 500 egz. Kaina 2 dol.

Br. Daubaras. DUONOS BE 
JIEšKANT. „Nidos" knygų 
klubo leidinys 2 nr. Londonas, 
Anglija.

Žurnalas THE BALTIC RE-

Mergaitė
VOSCO PRATOLINI

Laisvame kambaryje apsigyveno Jonė: mergaitė iš Val- 
darno, iš ano kaimo, kuris visoj apylinkėj buvo garsus, nu? 
didžiojo kasyklų streiko. (Ji atvyko miestan jieškoti daroo , 
sakėsi kilus „iš geros šeimos“: tėvas — rentininku virtęs 
prekijus; du broliai — kasyklų tarnautojai; tretysis — ■ ga
ražo savininkas; jaunesnioji sesuo — tebelankanti mokyk;. ; 
motinos neminėdavo, o klausiama sakydavo, jog mitus, ir 
tėvas antru kartu vedęs; taip pat sužinojome, jog ji turinti 
svainę su dukra vadinamą motinos vardu).

Kadangi aš buvau jauniausias namų gyventojas, be 
veik vaikas, ir nebijojau moterų, pavydžių dėl savo grožio ii 
vyrų, tuoj pat su ja susibičiuliavau. (Vieną vakarą susiti
kom virtuvėj, kuria ir jai buvo leista naudotis. Ji vilkėjo 
lengva gyvų spalvų suknele, po kaklu pasirišus violetinį ša- 
likutį. Akys ir plaukai juodi, žvilgsnis neramus ir veriantis, 
lyg triušio. Smulkių miesčioniškų papročių namuose, ku
liuose ir man su bobute teko gyventi, ši mergaitė buvo tai 
turn koks protestas. „Labas“ — pasakiau aš. Tuomet ji, ma
loniai užklupta atsigrįžo ir sušuko: „Ak!“ — ir pridūrė. — 
„Pagaliau vienas žmogiškas veidas“. Taip gimė mūsų diau- 
gystė).

Vakarais ateidavo jos sužadėtinis, vienas karo mokyk 
los auklėtinis, kurio atsakomybe šeimininkė, kovodama su 
skrupulais, priėmė Jonę mūsų tarpan. Bet kareivis kai tais 
eidavo sargybą ar kitą kurią tarnybinę pareigą. Tuomet Ji- 
»ie pasibelsdavo j mūsų duris, jiečkodama bobutės globoj ’t 
sakydama: „Visu čia akys blogos“. ..Dukra mano —- a'., -

kydavo bobutė — tu dar tokia jauna“. Tuomet Jonė viišum 
bobutė speties pratiesdavo man ranką su cigarečių pokeliu.

Kai bobutė vieną kartą išvažiavo aplankyti savo seigar. 
čios draugės, mudu su Jone likome daugelio vakarų vienin
teliai šeimininkai. Dažnai, atsirėmę į koridoriaus langą, žiū- 
i ėdavom į gatvės tamsą, matėme pravažuojančius diližanus, 
prie sienų prisiplakusias įsimylėjėlių poras, išdykaujančiu'; 
vaikigalius, ir gatvės gale Ceivia viešbučio šviesa. Iš tolu
mos, lyg koks griaustinis, atbildėdavo automobilių triukš
mas ir kiti miesto garsai. Jonė man pasakodavo apie sa»o 
namus, apie seserį, gimusią su keista uogos dėme ant vie 
nos krūties: „Kai užaugs, kažin...“ — pridūrė. Mane jau
dino stiprus jos kūno ir plaukų kvapas. Būdami vieni džiau
gėmės, sakydami sau „tu“, lyg vaikai. Taip sužinojau, jog 
jai aštuoniolika metų. „Jei būtum vyresnis. ..“ — pasakė 
kartą. Rodė man nuotraukas su draugėm ir giminėm; vie
noje ji sėdėjo ant motociklo, apsivilkus odiniu švaiku, su 
priešvėjiniais akiniais ant kaktos.

Kartais prisimindavo sužadėtinį. JĮ vadindavo „tas“, 
ir pridurdavo: „Ką jis sau galvoja!“ Arba: „Ką jis sau gal
voja, tas!“ Kareivis buvo labai pavydus, bet jai leisdavo 
būti su manim, nes mane laike vaiku. Jos kambary jis likda
vo iki vidurnakčio. Bijodamas miego, užsitaisydavo žadin
tuvą. Moterys virtuvėje kalbėdavo apie skandalą, apie ne 
moralumą, apie niekad neregėtus daiktus. Tik viena bobu
te rasdavo gerą žodį: „Jis ją ves — sakydavo — aišku, kač 
ves!“ (Kai jis išeidavo, Jonė, užsimetus ant pečių ružavą pe
niuarą, slaptai įsmukdavo į mano kambarį: ant nakties sta
liuko ji man padėdavo saldainių ir šokolado, kartais n li
kerio stiklą. Ji žiauriai kvepėjo: „Mokykis“ — sakydavo — 
glostydama man galva).

Kai vienoj popierio dirbtuvėj susirado darbo, namo grįž
davo vėlai vakare. Kartais, būdavo, kareivis ateidavo anks
čiau už ją. Tada jos kambary kildavo staigūs ir kurtūs šau
ksmai, užgauliojimai, kuriuos tik aš, budriai klausydamasis, 
girdėdavau. Po to užkrisdavo ilga tyla, kurios metu man i 
fantazija sukurdavo nusikaltimo vaizdą. (Buvo sunkūs, ne
pakeliami mėnesiai; aš galvojau apie laisvę ir klajūnišką gy
venimą, apie saulėtas gatves ir poilsius kaimo bažnyčių pa
vėsyje, apie baltą duoną ir pakelės vaisius, apie maudymąsi 
vienišose upėse, apie gaivų nakties vėją lygumose, apie ne
žinomus nuostabius šiaurės miestus, į kuriuos mes eitume, 
susikabinę rankom. . . Miego nugalėtas, ties savo veidu jaus
davau Jonės plaukų kvapą).

Vis rečiau ją matydavau. Buvo ruduo. Ji nešiojo kašto- 
io spalvos kepuraitę. Atrodė išblyškus ir išsekus. Vieną va
karą, kai stovėjome prie lango, kaip seniau, pabučiavau joa 
plaukus. Tuomet ji padėjo ranką man ant peties ir paglostė 
kaklą. Vis stovėjome, parėmę langą. „Aš taip pat mylė
čiau, — tarė ji. — Bet tai negražu“. Ir išblaškė mane, ne 
beprisimenu jau ką parodydama gatvėj.

(Vieną vakarą mudu su kareiviu veltui jos laukėme. 
Jis ir aš prie lango. Gatvę užgulė naktis. „Ji turi grįžti“ — 
pasakiau. Mačiau kaip kareivis verkė. Kai moterys guouė, 
jog ji greičiausia bus išvykus aplankyti giminių, kareivis la- 
lė: „Juk ji viena pasauly. Kaip kūdikis. Žalinga ir gera, 
kaip kūdikis“. Aną vakarą visas namas gyveno jos pabėgi
mo ir ilgo melo liūdesiu). •

Iš italų kalbos išvertė Pranas Budrys.
(Iš 4-to nr. „Literatūros Lankų“, kuris jau gautas Monltc- 
aly ir gminamas J’T. redakei je).
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Mokslo-techmkos naujienos
MILŽINIŠKO GALINGUMO PRESAS.

Iki šiol pats didžiausias pa- so pastato viršuje. Akumuiia- 
saulyje hydraulinis presas yra toriai ir jėgainė bus aptainau- 
rusams patekęs vokiečių 35. jama specialaus 100 tonų kia- 
000 tonų milžinas, kuris įgahn- no pagalba, savotiškai uzbai- 
davo vokiečius vienu smūgiu iŠ giančio visą preso pastatą, 
presuoti ištisą sparną viduti ~ ' 
niam lėktuvui ir dalis sparnų sprendžia iš karto daug klausi 
sunkiems bombonešiams. Ta-mų, visiškai apsieina be sun 
gal J. A. V-bių gynybos pio- fcįų viršutiniosios ir apatimo- 
gramą artimiausių kelių melu sios dalies lietų konstrukcijų

Toks'' preso įrengimas r

mų, visiškai apsieina be sun-

Rašo skaitytojai Kino teatras...
(Atkelta iš 4-to puslapio).

ĮSIDĖMĖKIME VISI. ....be juos tos dienos mieste gai ■ patariamas, karalius išsiunčia 
Skaitant žinutę apie Naujo- galėtų pravesti peticiją pai ia- pįs piliečiais. Garsiajame „Lou princą į Heidelbergą studijuu- 

sios Zelandijos socialinį drau- mentui, kad būtų įvestas pilnas don Hoeli“ buvo ištaigingas ti. Studentas princas nekaip iš 
dimą („Neprikl. Lietuvos' š. valstybinis socialinis draudi- ramo iškilmes baigtos scc- pradžių jaučiasi. Jis sutinka 
m. Nr. 28(377) kyla įdomiu mas, minimalus nustatytas }s> noje ,,Loew“ kino teatre. Da- mergaitę, kuri dirba kaip pa- 
minčių. tatymu, darbo atlyginimas jyvavo daug žymiu asmenų, davėja savo dėdės restorane.

Stebinantis dalykas yra nežmoniškam pragyvenimui, dar- žurnalistų, filmuotoji! bei foto- Jis ją įsimyli. Bet jų meilė lie
tai, kad Naujosios Zelandijos bo atlyginimų ir sąlygų kontio grafų, o didžiulė kino salė bu- ilgai tęsiasi, nes karalius jj šau 
social.nis draudimas yra labai lė etc. Juk tokią peticiją pasi- vo sausakimšai pilna. Ir č,ia ar- kia atgal, kad, jam mirus, 

ai sutvarkytas (pašalinta išrašytų visi darbėmiai — darbi tistė Kilimonytė susilaukė ma-princas užimtų jo sostą.
visuomenės gyvenimo ubagys-ninkai ir tarnautojai. lomos staigmenos: Londono lie l.abai gražiai atvaizduotaslomos staigmenos: Londono lie

SiU!Ud aiuuuau^u “*>-i.slos QalieS lietll KOnSirilKCljU f l.nimpc rlva<ia5 Taiai Nani < a . mJ T J 6‘ - ----------------------laikoarpyje turi būti pastatyti įas pakeičiant nlienbetoniu , skuido baimes asi ), Taigi Nauj. Zelandijos . -tu .ų atstove Z.ldona Juodagai-stucjentų gyvenimas Heidelber 
oc nnn1 QC non ..n Mil ♦ i paKdcianr I,11L11ULIU1UU-bet tebina tai, kodėl socialinio cialims draudimas yra toks, ko - •- — *-■- - - °J ■ . ■ •

. ’ rp%- ■ % aaa konstiukcija atpiginama n ou- d^udįmo atžvilgiu kaikurie ks turi būti šių laikų visuome-
piesai. aci i j u P1(- piastinama keleriopai. 1 a»a- kraštai tiek daug atsilikę nuorėję. Jei visuomenė dirba .1
sas su aro ug gavosuaių jiau prie visų tų genijų savy- A. ■ Zelandiius. Kodėl, savo darbu išlaiko valstvbc.

vy iė, gražiais tautiniais rūbais g 
pasipuošusi, pasveikino ją ii vaizcžiai nupiešia jaunų stu- 
iteikė labai gražią raudonų ru 
žiu puokštę. Gėlių artistei at
siuntė ir jos čia pat buvo įteik
tos ir pp. Kisieliai, gyvenę su p.
p. Kilimoniais Montrealyjc.

_ o į artistė sveiki i-
Atrodo tragiko- tojai atsakė angliškai, tačiau pn

ge. Jų dainos ir elgesys labai

i'entų dienas. Filme yra daug 
gražaus humoro. Ann Blyth 
puikiai atlieka savo vaidmenų 
Filmui daug grožio priduoda 
mario Lanza baisas.

THE IT AME AND THE 
FLESH.

M-G-M spalvotas filmas, gia 
žiai vaizduojąs kelių italų gy
venimą. Atvaizduojamos dvi 
moterys: viena jauna ir nekai-

Naujosios Zelandijos. Kodėl, savo darbu išlaiko valstybę, 
pav., Kanada, būdama turtui- tai valstybė visų pirma privalo 
gesnė už Nauj Zelandiją, nesu rūpintis tinkamu savo visuome- 
geba pasekti ne tik šios pasta- nės socialinio draudimo sutvar p. Kilimoniais 
rosios, bet net ir savo metro- kymu, ir visuomenė turi teisę per garsiakalbį 
polijos — Anglijos — pavyz- to reikalauti, f 
dziu? Kyla klausimas, ką vei- miškai, kai miesto darbininkui vočiai su ja kalbėjos gražia įle
kia Kanados dirbančiųjų uni- taikomas dar šioks toks sočiau tuvių kalba ir labai dėkojo bei 
jos? Ar jos yra tik tam, kad su nio draudimo surogatas, o kai- džiaugėsi sutikusi tautiečių 
rinktų iš dirbančiųjų nario mo- mo darbininkui — joks, tarsi Londone.
kestį, išlaikytų savo adminislia šio pastarojo darbas visuome- ir Londono Free Press paini
ciją ir kai kada kurioj nors di-nei nereikalingas; arba „gelbc nėjo šį siurpryzą, kurį suteikė ’t'a mylinti visa širdimi ir trol 

nni Mazzpo njnnndnin n, n desnėj įmOnėj kiek Pakovotl-‘tojų armijos“ žygiai, kur įvai-R. Kilimonytei Londono lietu-ta’nti sukurti vedybinį gyven 
poj. Mazzeo panaudojo tą pio j^l darbo sąlygų (dirbančiųjų riais skarmalais stengiamasi už - ’ r-:-----
gą ir aplankė Skokholm sale
lėj, netoli Didžiosios Britain 
jos vakarinio kranto, esančią joms organizuotis darbdaviai 
paukščiams žymėti stotį.

Mazzeo paėmė „shearwa
ter“ vadinamų paukščių ir iš
sivežė į Bostoną. 1952 m. bir- 

storio. Apatinioji preso dans felio 3 d. juos paleido. Ir jau 
eina 30 pėdų žemiau grindų, o birželio 16 d. tos stoties vede- 
viršutinioji ] 
50 pėdų storio „lubų“, esančių 
apie 150 pėdų augštyje. T 
būdu visas preso augštis, ne
skaitant pamatų, bus apie 180 lėkęs apie 250 mylių. Buvo ži- 
pėdų (apie 55 m). Preso prie- noma, kad kregždes skrenda 
kalas bus 12X40 pėdų dydžio, per dieną 126 mylias, o jūrų 
Modelis vaizduoja 75.000 tonų kregždės 139 mylias, 
presą. Tačiau tikimasi, kad tuo 
būdu bus galima pasiekti preso 
200.000 tonų galingumo.

Visi vamzdžiai bus pravesti
sienose, kurios duos galimybes jos Pietų Afrikos, ties Preton- 
plonesnėmis sienomis perduoti ja, kasykloje iškastas deiman- 
milžiniškus spaudimus, nes be- tas 426 su puse karatų svoiio, 
tonas apsaugos nuo sprogimo, kurio kaina esanti 250.000 do- 
Sienose bus įrengta 12 augšto lerių.
spaudimo akumuliatorių po 90 Pats didžiausias deimantas, 
tonų svorio kiekvienas. Ištisa koks buvo kada iškastas Pietų 
jėgainė su daugybe hydraulinių Afrikoj, buvo „Culhnan“ brau 
siurblių, kurių bendras galingu gakmenis, kuris svėrė 3.025 
mas sudarys 10.000 arklio jė- karatus. (Karatas yra penktoji 
gų, bus patalpinti pačiame rie dalis gramo).

kiek technikiniu, tiek ir tians bių dar pridėtina tai, kad prese 
porto bei montavimo atžvil- pastatas, t. y. jo 20 pėdų slo
giais. Nemaži trukumai ir pa- rįo plienbetonio sienos ir 50 ;e 

, bus geriausia 
slėptuvė nuo bet kokių žinomų 
bombų.

NULĖKĖ 3.200 MYLIŲ.
Bostono simfoninio oikeslro

čioj presų konstrukcijoj: sun- dų storio lubos, 
kus ir nepatogus skardos laks 
tų padavimas, ar gaminio nu
ėmimas, brangios matricos 
(dies).

Visi tie trūkumai galima bus 
pašalinti ir aplamai išspręsti di klarnetininkas Mazzeo mėgsta 
džiųjų presų problemą šia C. draugauti su paukščiais. 1952 
A. Van Dusen (iš Escondido, m. orkestras koncertavo Euio- 
Calif.) atidengta konstrukcija, 
ties kuria jis dirbo nuo 1946 me 
tų Jir pagal kurią Hydraulic 
Press. Mfg. Co. ir Austin Co. 
pagamino pirmuosius modelius 
mažame mastelyje. Pats pie
šas sudaro atskirą plienbetomo 
pastatą, kurio sienos 20 pėdų

pritvirtinama prie jas pastebėjo tą paukštelį sa- 
ių vajame lizde. Jis per 12 dienų 

Tuo grįžo namo, padaręs kelio 3.
■ 200 mylių, arba per dieną nu-

DEIMANTAS 426 KARATŲ X
SVORIO. 4

Anglo-American korporaci- X

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

a c

viai. L. Eimantas.
STUDENT PRINCE.

Gražios spalvos, puikūs vaiz teris, neturinti nei giminių uci

mą ant tvirtų pagrindų (Pu • 
Angeli); kita — paiaulio pi : 
ėjūnė, jau vyresnio amžiaus * u

teisių mažesnėse įmonėse daž- kišti skyles, paliktas socialinio 
niausiai niekas negina, ten uni draudimo sutvarkyme.

i Jei norite sėkmingai kovoti 
trukdo, su dirbančiaisiais elgia- prieš bet kokią diktatūrą, pii-dai, įdomi tema. Karalius nu- ffarbo, pragyvenanti" iš dosnios 
si kartais neleistinai)? miausia sutvarkykite tinkamai taria, kad jų anūkas princas VyrŲ kišĮ-nės, kurie už saldžią

Kodėl dirbančiųjų unijos ne- savo krašto socialinį draudimą, yra per mažai apsitrynęs elge- šypseną ir apgaulingas akis už 
o ypatingai moka duonos riekele ir vj no 

taure (Lana Turner).
Filmas smagus ir patrauklus, 

gera vaidyba, retai gražūs Ne
apolio vaizdai. Gražiai iškelia- 

Jei norite sėkmingai kovoti dėl ma vedamoji mintis — namai 
Lietuvos Laisvės atstatymo n ant smėlio neilgai stovi. Tikra 
kad didžiausias skaičius lietu- meilė, nuoširdumas ir nekaltu 
vių grįžtų į laisvą tėvynę, pa- mas yra pagrindas laimingoms 
šykite kovos programon, kad vedyboms, o aistra — šiandien 
laisvoj Lietuvoj socialinis drau traukia šen, o rytoj ten. Pier 
dimas bus ne blogiau sutvarky- Angeli, vandinanti Niną, ne 
tas, kaip Nauj. Zelandijoj, tik gražiai atlieka savo rolę, bet 
Visi privalome būti tvirtai pa- tai rolei ji, atrodo, yra gimusi: 

’ siryžę trumpiausiu laiku išvy- iš jos vaikiško nuoširdaus vel
ti ubagystės ir skurdo baimės do spindi nekaltybė. Savo ro- 
dvasią iš visuomenės gyvenimo, lei labai tinka ir Lana Turner.

B. P. (LLj.

ssSr'SSSr'SSSSr'SSSSS.

Sekite naujas madas — užsisakykite

KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ.
Speciali nuolaida užsakant dabar.

Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių

Pritaikome kelnes prie jūsų švarko.
Garantuotas darbas — galima ir kreditan.

VALOME — PROS1JAM E.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK'S TAILOR SHOP

616

PATAISYMŲ EKSPERTAI.
Lietuvis vedėjas: P. KVIETKAUSKAS.

Charron, Montreal. — — — — WI 8013

DISTRICT ESTATE BROKERS

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: 

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

ii S į $

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

a

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

PATVIRTINTI VERRTIMAI

S GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per A

I MONTREAL ENTERPRISES Reg’d | 
f Tel. RA 7-3120 5
K 5637 JEANNE D’AFC AVE., MONTREAL 36

J 
v

|

?■

į
ū c
C

sy su žmonėmis, < 
su moterimis. Jie mato, kad 
bus sunku jj apvesdinti su nu
matyta princese. Protesoriaus

i

$

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.
P

gX
REAL ESTATE LIMITED

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

O 8

Žemė pardavimui: 
Rosemounte:

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

Ville Emard: 
50X90. Kaina 
Eagan St.

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

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

AR PIRKTI KREIPKITĖS

$ 2.000 ant

Laurentians. y 
Montrealio.

Namai pardavimui:
Rosemounte:

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

St. Michel:
Dviejų šeimų po 5 kmb.
Naujas. Kaina $15.000.

N. D. G.
Dviejų šeimų po 4% kmb.

X Naujas, su centr. šild. Ga 
y ražas. Kaina $19.500.
w Miesto centre:

Henri Jullien St. Trijų š. 
y po 5 ir 6 kmb. Namas gera- 
y me stovy. Kaina $11.500.

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

TE ĮSTAIGĄ.
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!

NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.
AGENTAI:

A. Gražys, RA 1-3148. A. Markevičius, OR 1-9816.
$ ĮSTAIGA: 177 Sherbrooke Sl.W. kamb. 5, Montreal, Que.
X Telef.: PL 8501
| • Res.:
$ P. ADAMONIS PO 6-6495. A. BUDR1ŪNAS RA 7-2690.

APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJA.
KLB Wellando apylinkės vai sąrašas, pažymint: eilės nr., pa 

dyba, rinkiminės komisijos pir vardę ir vardą; gimimo datą; 
mininku pakvietė Povilą Taniu adresą. Po kiekvieno turi būti 
lėną, gyvenantį 92 State S., savarankiškas siūlytojo para
Welland Ont. šas.

Primenamos rinkimų taisyk- 4. Drauge su kandidatų są- 
lės: rašų įteikiami raštiniai sutiki-

1. KLB Krašto Tarybos mai būti renkamais Tarybos na 
kandidatų sąrašą gali sudaryti riais.

* ne mažiau kaip 30 rinkikų. 5. Kandidatų sąrašas į KLB 
J 2. Sąraše negali būti dau- Krašto Tarybą pristatomas 
? giau kaip 30 kandidatų. Wellando Apylinkės Rinkimi- 
> 3. Kandidatų sąrašas suda- nės Komisijos pirmininkui iki
S romas šia tvarka: eilės nr.; pa- š. m. rugpjūčio 29 d.
| varde ir vardas; gimimo data; 6. Kandidatai ir siūlytojai
5 profesija ir adresas. Tuojau se turi būti sumokėję solidarumo 

ka 30-ties tuos kandidatus pa- mokestį už 1954 m.
siūliusių pilnateisių lietuvių Wellando Apyl. Valdyba.

> NAUJAI ATIDARYTA

Lietuviška Kirpykla
• • v vDarau pusmetinius, dažymus, šaltus šukavimus 

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

$ Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ. a

bei

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 8c SONS;
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE j’

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

DE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACH1NE NE. 5-0303 

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

SlMlCt
mSOĮUl

Kostiumas, 
Suknelė ar
Skrybėlė

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

NE. 5-0303

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR SVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE, E. 
RAymond 1—6005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais •— visą dieną.



6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1954. VIII. 18. — Nr. 32 (381)

DOKUMENTŲ ŠVIESOJE...
Atkelta iš 3-čio puslapio.

nęs tuojau pulti su šūkiu. kę nukreiptą karišką žygi, va- 
„Lau Zeligowskio gauja iš Lie- dinas, į mažą objektą, kurio pa- 
tuvos sostinės". Škirpa laukias sisekimas būtų 100 nuošimčių 
savo vyriausybės sprendimo ir užtikrintas. 2) Politinį žygi, 
manąs, kad jo pasiūlymą ji pri- kuriame Lietuva galėtų pateiks 
imsianti. Šio dokumento kam- ti savo pretenzijas pasRainnuu 
pe Ribbentropo įrašyta: „Škir-se su Vokietija ir Sovietų Są- 
pai buvo liepta pasakyti, kad junga“.
Lietuva tuojau imtų Vilnių i 
nieko daugiau“.

Dok. Nr. 57: Kleist rašo, rug u""“”''
rsejo 11 d. vakare aplankęs šmrkad keJiŲ L-.j,..:, W-. 

pą n ilgam pasikalbėjime įsais karo attache vėl kalbėjęsis tug 
kinęs, kad Lietuvos pretenzijos 
pažymėtos jam įteiktam žemė
lapyje turi būti skaitomos toli
siekiančiomis ir kad esą abejo- daVpaTaVęsTkarUetuvorįie- 
mų, ar Lietuva galėtų uzsibrez 
tą tikslą pasiekti politiniu ir 
ypatingai kariniu atžvilgiu. Ka 
da Škirpa su tam tikru susnū- 
pinimu paklausęs, ar tai esą tei
kia suprasti, kad Lietuvos pre
tenzijos atmetamos, Kleist at
sakęs : „Ne, ivsai ne, bet mano

iš eilės arba 5 metus be eilės.
Dovana skirta Šiaurės Ame

rikos sporto klubų nugalėto
jui. Nugalėtojo vardą laimi tas 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTAS. sporto klubas, kuris žaidynių
. . . ... metu surenka daugiausia tas

Pulgis Andriušis. kll Taškai apskaičiuojami is vi-
Lietuviai futbolininkai ne dy A. Kitas P. Australijos link-sų žaidynėse vykdomų spoito 

kai pasirinko sau Vyties vaidą, nnėje lošia centrą, pragarsėję^, šakų varžybų bei rungtynių vy 
Vytis niekuomet nesitraukė at
gal, bet visą laiką vijosi. Aus
tralams ir kitoms tautybėms, 
gal, nesuprantamas sis vardas, 
taip dažnai linksniuojamas Ade 
laidės dienraščių puslapiuose, 
Bet jiems jau aišku, kad pu ties vyrai jaučiasi nugalėję ii 
šiuo vardu susispietę geri, ko- dalį medžiaginių sunkumų, ku- 
vingi, pirmaeiliai sportininkai, rie dažnai juos pakaustydavo moji vieta — 3 taškai, II — 2 
Tai yra mums visiems pavyz- praeityje, kuomet reikėdavo su- t., III — lt. Estafetės: I vieta 
dys, kaip pasirinkti skambų ir mesti į kepurę būtiniausioms iš 6 taškai, II — 4 t., trečia — - Z 
brangų vardą ir jį kietai ginti, laidoms apmokėti. t. Partizanų žygis, komandinis
priverčiant savo varžovus j; Vytiečiams už nugaros nepa- vertinamas lygiai kaip ir esta- 
gerbti ir kiekviena proga gra- judinamas stovėjo p. Umeris, fetės. Pavieniai ėjikai, kurie ko 
žiuoju minėti spaudoje ir pošne Vilčinskas, Liaksas, Strimaitis, mandos nesudaro, vertinami 
kiuose. Vasaros turnyre Vy- Taparauskas, Jaunutis, mecena kaip pavienių lengvosios atieti- 
ties vardas sutraukia gausius tai, pagelbininkai laimėse ir ne- kos rungčių laimėtojai, 
žiūrovų būrius, nes šis vaidas laimėse, atkaklūs sporto myIš
reiškia ne tik kovą, bet ir dai- tojai, ryšininkai, posėdininkai 
lų žaidimą, kuris labai vertina- P. Australijos oficialioje i'utbo- 
mas šiame sportinių 
krašte.

1952 metais sportinės šei-nitarai, o Danisevičius, žino- ma v- — 12 t., II — 8, III — 6 .... ne.
mos atstovas A. Kitas (kaip mas Lietuvoje futbolininkas, t. Krepšinis: I — 10, II — 6, kurios ribose vyko metinės žai 
toj pasakoj: gyveno trys bro-Kybartų ir valstybinės rinkli UI — 4 t. Tinklinis vertina- dynės. Aktą pasirašo vyriausias 
liai, du — futbolininkai, o tie- nės lošikas, yra prisiekęs Vy- mas kaip ir krepšinis, 
čias —taip pat futbolininkas), ties treneris, 
anksčiau lošęs vokiečių koman- Vyties futbolininkai atliko 
dose, drauge su J. Sadausku, visa, ką gera komanda gali at
tik ką apšilę kojas karštoje F. likti per tą laiką. Vyties vardas 
Australijos žemėje, ėmė dairy- pagarsino lietuvių vardą Ade- 
tis po sporto aikštes ir sumušę laidėje, tad ką mes, Adelaidės 
rankas, pradėjo veiksmus. Gi- lietuviai, esame skolingi Vy- 
mė lietuvių futbolo komanda čiai? 
Vytis. Iš Melbourne atvažiavo P 
B. Langevičius, iš kitur — R. jaustų, jog mes ' ''
Sidabras, Sabaliauskas, Arrno- pastangas, lankykime rugty- 
nas.Čiplys, Čižauskas, Mcrūuas nes, būkite vienkartiniais aioa 
ir kiti. Pradžioje lemtingai ne- nuolatiniais mecenatais, leiski- 
sisekė, net tris kartus prakišo me vaikus žaisti į jaunių ko- 
lenkų Polonijai. Tačiau vėliau mandas. Vyčiai yra gyvybiškai 
atgavo kvapą ir, sukovojusi vi- svarbu turėti lošikų prieauglį, 
są eilę kovų, Vytis buvo per- Komanda, kuri neturi jaunių, 
kelta iš trečios į antrą klasę (di pagal taisykles yra pašalinama 
viziją). Vyrai susižaidė, apsi- iš P. Australijos Fubolo Sąjun 
uostė, apsiprato. gos ir tuo pasmerkiama išnykt

1953 metų sezonas Vyčiai ►nul. Ta<I, atsilygindami vy-
buvo nepertraukiamas trium- tiečiams už jų laimėjimus, ra- 
fas. Pirmuoju žygiu paguldo ginkime jaunimą susidomėti 
ant menčių savo seną priešą sportu 
lenkų Polonią. Po to laimi vi
sas sezono rungtynes. Baigmi
niuose susitikimuose išsikovo
ja Gregory taurę ir perkeliama 
i pirmą klasę (diviziją). Š. m. s
balandžio 24 d. stoja į naują sc pereinamos dovanos skirtos IV 
zoną, kaip P. Australijoje pla- -jų Siaurės Amerikos Lietuvių 
čiai žinoma komanda, kurios du 
lošikai jau dalyvauja valstybes 
rinktinėje, žaidę jau tarptauti- laimi sporto klubas nuosavy 
nėse rungtynėse (su Kinija;, bėn laimėjęs žaidynes 3 melus

MŪSŲ ^SPORTAS

kaip įvarčių rekordininkas. rų ir 
Prasiveržimas į pirmas augs- miau 

tumas turės būti nuolat pateisi mą. 
namas naujais laimėjimais, ku 
riems vytiečiai rengiasi ir tre
niruojasi. Išsimušę į priekį. Vy

moterų klasėse pagal ž< 
nurodytą vertinimo sistc

Lengvoji atletika.
Visų lengvosios atletikos va 

žybų rungčių vertinamos pirmo 
sios trys vietos sekančiai; pii •

Dok. Nr. 58: Vokietijos įgal. 
ministerio Kaune Zechiino te- 

, kurioje jis piancša, 
bandymų Vok.

sėjo 13 d. rytą su Lietuvos ka
riuomenės vadu Rastiniu. Vil
niaus klausimu kariuomenės va

ar esą nėra pavojaus vokiecių- 
-rusų susidūrimo, Woermann 
atsakęs, kad tai klausimas ne
vietoje (a|iweging) ir tuo pa
sikalbėjimas nutrukęs.

Tarp Lietuvą liečiančių do
kumentų yra Lietuvos-Vokieti
jos apsigynimo sutarties teks
tas, kurio data — 1939 m. mg 
sėjo 20 d. Tai matomai sutar
ties projektas dar iš tų laiku, 
kai Lietuva Hitlerio-Stalino *u 
sitarime buvo priskirta Vokie
tijos „įtakos sferai“. Tos „su
tarties" pirmas paragrafas taip 
skamba: „Nepažeidžiant jos ne 
priklausomybės kaip valstybės, 
Lietuva pasiduoda Vokiečių 
Reicho protekcijai“.

Bet hitlerinė Vokietija nebe 
spėjo šios sutarties primesti

Kamuolio žaidimai.
Kamuolio žaidimai apima fut įsitikinimu Lietuvai būtų daug 

tradicijų lo sąjungoje. Norkus ir Juigai holą, krepišnį ir tinklinį. Fut-Senatį savo žygį padalinti į dvi 
tis — nuolatiniai komandos sa- bolas vertinamas sekančiai: pir *azes: *) 1 Vilnių ir jo apylin-

varžybų teisėjas ir visi sporto 
šakų vyr. teisėjai. Kilus neaiš
kumams, bylą sprendžia Gin- 

, šiai nepadarius 
sprendimo, reikalas perduoda
mas FASK-tui, kaipo paskuti
nei vyriausiai sprendimo insti
tucijai. Dovaną laimėjęs klu
bas taurėje įrašo sekančio tu
rinio tekstą: 
IV Žaidynių laimėtojas 
1954 rugsėjo 4—5 dd., 
to, Kanada.

{graviravimo išlaidas 
gia pats sporto klubas, 
vienais metais Š. Amerikos lie 
tuvių žaidynių nugalėtojas tu
ri laimėtąją taurę pristatyti 
naujam varžybiniam komitetui 
vieią mėnesį prieš varžybų ati- ministeris liepia nebeliesti Vi. 
darymo dieną pilnoje tvarkoje. "

Fizinio Auklėjimo ir Sporlo 
Komitetas.

P. S. Visose komandinėse

Lauko ir stalo tenisas.
. Vyrų ir moterų vienetas: I— ču Komisija,
3 t., II — 2 t., III — I t. Vyrų 
ir moterų dvejetas: I — 5, II
— 3 t., HI — 2 t.

Plaukimas.
Plaukimo varžybų nugaieto- 

Darykime visą, kad vytiečiai jai vertinami taip pat, kaip u 
vertinam jų lengvosios atletikos pasknų 

rungčių atstovai.
Paskirų sportininkų laimėji

mai, kurie jokiam sporto klu
bui nepriklauso ir yra registruo 
ti FASK-te per apygardas, žal 
dynėse laimėli taškai jokiam 
sporto klubui nepriskaitomi. 
Taškų apskaičiavimą daro kiek 
vienos sporto šakos vyr. teisė
jas kiekvieną varžybų dieną. 
Nugalėtojas skelbiamas pagal 
specialiai sudarytą aktą, kurio 
sudaromi trys egzemplioriai.
vienas egzempliorius lieka FA varžybose sporto klubai gah iš 
SK-to sekretoriate, antrasis įtei statyti tik vieną komandą. Fa- 
kiamas laimėtojui, trečiasis yia vienėse varžybose dalyvių skai 
pasiunčiamas sporto apygardai, čius yra neribojamas.

Viens pradės, i 
Kits padės, 
Kits toliau varys.

MIN. ST. LOZORAIČIO

žaidynėms nuostatai.
Pereinamąją dovaną - taui

B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE 

870 COLLEGE ST. - Telef. OL 6381, OL 6382.
Keletas pavyzdžių:

ft X 
k $
X ė*

Toron-

paden-
Kiek-

Vundas-Dovercourt garažasl
; 1244 DUNDAS ST. W., TORONTO J

{steigtas prieš 27 metus X
24 valandų patarnavimas. ft

> Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų ft 
’ perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — X 
į patikrinimas. ft
J Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba, ft 
J Ontario Motors League patarnavimas.
J Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidavimą. j*

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

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

$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
mas, garažas, alyva šildom.

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

S. JUCEVIČIUS, J. KAŠKELIS, P. KRILAVIČIUS,
A. MARCIS, B. MARIJOŠIUS, A. PELECKIS.

Naujai atidarytas skyrius
B Sergantis Real Estate.

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

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

SS.'SSJ’Ws,

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON
: Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
j dažo ir kerpa plaukus. Kiekvienu metu (išskyrus sek
li madieniūs) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

IDr. A.Pacevicius £
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS $

Yarmey Clinic 314 Bathurst Si., Toronto ft
Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namę OL 4778 >

a Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai, ft 
ft Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai,, 2—4 v. ft 
X ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai.

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, gero 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., 
alyv. 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.

tenzijos į šią teritoriją nesu- 
mažėjusios ir kad Lietuva Vil
niaus sritį tiek juridiniu, tiek Lietuvai, nes, kaip iš griežtai 
etniniu požiūriu laiko savo te- slaptos spalio 7 d. instrukcijos 
riterijos dalimi. Deja, Lietuva Vokietijos ministeriams Esti- 
negalinti apsunkinti savo pade- joje, Latvijoje ir Suomijoje ina 
ties atsisakydama neutralumo, tyti (Dok. Nr. 213) 'naujam 
Ta kryptimi į Lietuvą esą da- 1939 m. rugsėjo 2b d. slaptam 
rančios spaudimą ir Anglija n 
Prancūzija.

Dok. Nr. 65: Zechlinas pra
neša telegrama kalbėjęsis su 
ministeriu pirmininku Černių 
primindamas jam, kad artėjau ambasadoriui Maskvoje, 
tis Lenkijos pakrikimas būtinai ' ~ 
reikalaująs skubaus nutarimo. 
Be to, pirmyn žygiuojantieji 
vokiečių kariuomenes daliniai 
gali greit užimti ir Vilniaus 
sritį. Černius panašiai kaip ir 
Raštikis pareiškęs, kad nois 
Lietuva ir laiko Vilniaus sntį 
Lenkijos okupuota, ji negali at
sisakyti nuo neutralumo ir kad 
kariška akcija iš Lietuvos pu
sės šiuo metu nenumatoma. Ze
chlinas telegramą užbaigia: „Ii 
toliau dėsiu pastangas paveik
ti vyriausybę“.

Dok. Nr. 76: Schmidt rug
sėjo 16 d. telegrafuoja iš Beily 
no Zechlinui: „Užsienio reik.

niaus temos; prašau nebeatsa- 
kyti, jei tas klausimas būtų Lie 
tuvos iškeltas, trumpai užbaig
ti bet kokį pasikalbėjimą tuo 
klausimu“.

Dok. Nr. 84: Woermann 
(Vok. užs. r. m-jos politinio dc 
partamento direktorius) rašo 
išbaręs Škirpą už tai, kad apie 
slaptus pasikalbėjimus Vilniaus 
klausimu buvę įsakyta Lietų

jų vos ministeriams Prancūzijoje 
ft ir Anglijoje pranešti toms vy- - .I riausybėms, kad esą į Lietuvos 
K vyriausybę buvęs daromas gi- 
v džiausiąs spaudimas. Vokic- 
s* čiams esą visai nesvarbu, ar Lie

tuva gaus Vilnių ar ne. Į Škir
pos klausimą, ar jau esą nusta
tyta Vokietijos — Sovietų Są
jungos demarkacijos linija Wo- 
erman atsakęs negalįs atsakyti. 
Į tolimesnį Škirpos klausimą,

I H- "" I'M-™. . < M ■ ■=—t 
1st. OL 7443. Namų MU 9138

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

Advokatas.
(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052A Bloor St. W. Toronto.

susitarime Lietuva irgi perves
ta Sov. Sąjungos „įtakos sfe
rai“.

Mat, jau rugsėjo 25 d. Stali
nas buvo pareiškęs Vokietijos 

, Kad 
būtų klaidinga palikti bet kokią 
nepriklausomą Lenkiją ir kad 
teritorija į rytus nuo demaika 
ei jos linijos su Varšuvos ir Lili 
blino provincijomis būtų pi i 
jungtos prie Vokietijos už tą 
atiduodant Sov. Sąjungai Lie
tuvą. Stalino pasiūlymas, kaip 
iš susitarimo matyti, buvo pri
imtas (Dok. Nr. 131).

Tarp daugelio hitlerinės Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos san 
tykius vaizduojančių dokumen 
tų krinta į akis vienos ir kitos 
pusės pastangos agresijos žy
gius pridengti žmoniškumo 
skraiste ir kartu parodyti diau 
giškumą. Pavyzdžiui, rugs. 9 d. 
Molotovas sveikina Vokietijos 
ambasarorių Maskvoje ryšium 
su į Varšuvą įžengimu (Dok. 
Nr. 35). Rugsėjo 10 d. Vokie
tijos ambasadorius Maskvoje 
Schulenburg praneša, kad pa
sikalbėjime su Molotovu pasta 
rasis skundžiasi, kad netikėtai 
greitas Lenkijos pakrikimas 
statąs Rusiją į keblią padėtį, 
nes jos armija žygitui prieš 

, Lenkiją nevisai paruošta, nois 
jis darą viską, kas galima, tam 

~ i Molotovas 
aiškina Sčhuienburgui, kad Su 
vietų Sąjunga nenori masėms 
pasirodyti agresorių, todėl skel 
bsianti einanti į Lenkiją apsau
goti ukrainiečių ir gudų, ku
riems gręsiąs vokiečių pavojus. 
Nors ir karti ši piliulė vokie
čiams, bet Schulenburg ją pia- 
rijo (Dok. Nr. 46).

Iš visos eilės kitų dokumentų 
ryškiai matosi, kaip du plėšikai 
dalinasi grobiu, kikevienas dė
damas pastangas išvengti plė
šiko titulo. L. G. K.

ft

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

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
1 etefonas EM. 6-4182 

Toronto

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

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.

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

K on trak torius K. TRUMPICKAS 
{rengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis 
arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas, {ren
giami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) j senas krosnis, 

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

Kadangi prekės gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be 
jokių tarpininkų, todėl {RENGIMAI 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.

ft

S ft

i

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

Imperial Aulo Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. NEMOKAMAI.
ft Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai, ft

Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai, ft
$ 561-567 KEELE ST. TEL. JUnciion 4773 |
$ iy2 Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444.
$ TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS.
z'žfz'z*z'z^z'z'z'z'z^z<'z'z'z<zzz'z<'z'z<zzz'z'z'z'z-'z'z'z'z''z'z<,>'><'z<ž',><zzz<>'z'z-'z<z’z*,^'z1

$

VIENYBĖJE — GALYBĖ
ft
ft

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

X Toronto, Ont. KE 3027.
<■ 5‘z-'z<z<z‘><zzzzz'‘>'
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I-JA AATwM 'TrAKf padėkos jI / \ / \ \ v I V y \/ Nuoširdžiai dėkojame p. l ie >1 11 V1 V X V čaitienei ir pp. Navickams uz g
daktaro iškvietimą mūsų ma
mai, M. Paužėnienei; Dr. Šc- 
gamogui už greitą pirmosios 
pagelbos suteikimą; Dr. E. An 
driukaičiui už parūpinimą pa
talpinimo ligoninėn; mieliems 
lai kytojams: pranciškonui le
vui Rafaeliui, kun. Aranaus- 
kui, kun. A. Sabui is Sudbury, 
p. Šipelienei, P. Makauskienei, 
p. Gudauskienei, p-nų Piecai- 
čių šeimai, pp. Navickams, p. 
Baršauskienei, p. B. Mozūrui, 
p. p. Kripams iš Chicago ii 
tiems lankytojams, kurių pa 
vardžių čia nesuminėjome, 
bai ačiū.

Dukterys ir žentas. 
* * *

Baigęs kelionę po Š. Ameri
kos kontinentą ir sugrįžęs į Eu 
ropą randu malonią pareigą iš
reikšti savo širdingiausią p lue-

BEDARBIŲ SKAIČIUS
Hamiltone pašoko

PASKUTINIAME BENDRUOMENĖS V-BOS 
posėdyje buvo paliesti šie ici- nimo ir taip pat iš naujai atvy 
kalai: spaudos atgavimo 50 m. kusių, 1948-49-51 m. laikotar- 
sukakties minėjimas (rugsėjo pio. Turintieji jų, prašomi pra 
12 d.), kuriame, kaip jau žino- nešti sekret. St. Daliui, 35 Wil 
me, paskaitą laikys ALT sck- son St. telef. JA 8-4834. Nuo- 
retorius Dr. P. Grigaitis. Minė traukos bus grąžintos savinin- 
jimas įvyks Royal Connaught kams.
Hotel 6 vai. vak. Po to numato 
me surengti svečiui iš Čikagos
pagerbimo vakarienę. Kadangi šią savait 
Dr. P. Grigaitis Hamiltone bus 10 tūkst. asmenų skaičių — 7. 
jau šeštadienį, numatoma yra 400 vyrų ir 2.900 moterų. Pc- 
tą dieną padaryti bendrą visų reitais metais tuo apčiu laiku 
Hamiltono lietuvių org. atsto- būta tik 5.000. 
vų posėdį.

Apsvarstytas ir Hamiltono 
lietuvių albumo išleidimo reika 
las, paskiriant jį redaguoti pu 
mininkui K. Baronui n seki et. 
St. Daliui. Albumo numatoma 
išleisti 400 egzempl. ir jo kai
na bus apie 850 dol.

Dienotvarkėje taip pat buvo 
KT rinkimai, pirmojo pobūvio 
(rugsėjo 11 d.) reikalai ir kt. 
Iš surinkto nario mokesčio K V 
pasiųsta 85 dol., t. y. reikalau
jamas 42 proc. nuo bendros su 
mos.

BENDRAS POSĖDIS
B-nės v-bos ir organizacijų pir
mininkų — atstovų yra saukia 
mas šį penktadienį rugpjūčio 
20 d., 7 v. v. AV parapijos sa
lėje. Organizacijų pirmininkę 
dalyvavimas yra būtinas.

HAMILTONO ATEITININ
KŲ KUOPA.

MAMERTAS MAČALKAŠĮ
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS.

KAIP TEKO „NUGIRSTI“ 
Krašto Tarybos rinkimams u 
Hamiltonas rengiasi su sąra
šais. Numatoma išstatyti apie 
10 kandidatų.

Sąrašai pristatomi „Rinki- ką Amerikos ir Kanados lietu- 
minės K-jos pirm. E. Sudikui, 
14 Canada St. iki rugpjūčio 29 
d. 24 vai. Kbr.

3 TOMAS LIETUVIŲ
ENCIKLOPEDIJOS.

Jau gautas Lietuvių Enciklo jV pii minirikams 
pedijos 3 tomas. J šį tomą dai 
netilpo visa C raidė. Tomas bai 
giamas Ch raide. Verta pažy
mėti svarbesnius lituanistinius 
straipsnius: Biržai, Buzų aps., 
3 Biržiškos, Bistras L., Bytau- 
as R., Blazas Henrikas, Blažys 
J., Blekaitis J., Blombergo lie
tuviai, Boop P., Borevičius-Ba- 
riūnas J., Borisevičius V., Bort 

rugsėjo mėn. pabaigoje, mirų- kevičienė Felicija, Boruta Ka- 
sį prof. V. Krėvę, pagerbs iškil zys, Bostono lietuviai, Botani- 
minga akademija. kos istorija, Botanikos sodai,

T. FONDO HAMILTONO Brad“nas. 2 B,akai’ Brastos 
spaustuve, Brazaitis J., Braz 

sk. po gerai pavykusio pirmo- džionis B., Brazilijos lietuvia 
jo knygų platinimo vajaus, Brazys T., Brazys Algirdas 
(aplankant tautiečius namuo- Bražėnas V. 
se) š. m. rugsėjo mėn. pradžių 
je rengia antrąjį knygų vajų. 
Šį kartą daugiausiai bus plati
nama dailioji literatūra.

DVEJI METAI Iš EILĖS
Hamiltonas neturėjo bendro N. 
Metų sutikimo.

Šiemet, energingoji B-nės V 
-ba jau išnuomavo gražią Nor 
mandie salę Royal Connaught 
Hotel. Šis veišbutis yra repre
zentacinis Hamiltone ir jame 
vyksta įvairūs kanadiečių šuva 
žiavimai.

HAMILTONO LIETUVIŲ 
ALBUMUI, 

leidžiamam Hamiltono B-nės 
v-bos, yra labai reikalingos nuo sisakyti Liet, 
traukos iš senųjų ateivių gyve- Paskubėkite.

įLietuviška moterų kirpykla

AUGŠTOS KOKYBES RANKŲ DARBAS. g
ONaujausios mados $
j

SKUBUS PATARNAVIMAS. X
SAdresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal. X 

(blokas į rytus nuo De la Roche, užrašas: Rene Bouidages)$ 

Valandos: kasdien 9—6; penk tądien. 9-9 ir šeštadien. 9-6. X

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

VANCUVER. B. C.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

vių visuomenei už parodytą di 
delį susidomėjimą Maž. Lietu 
vos klausimais ir už nuoširdų 
mano priėmimą.

Prisibijodamas, galįs aplenk
ti kaikuriuos Maž. Lietuvos bi 
čiulius, dėkoju bendiai visoms 
lietuviškoms organizacijom^, 

’ ’ * j bei valdybų jos Centro V-ba Kanadoje ry- 
nariams, ALTo vadovybei, mū šium su M. L. T-bos pirmimn- 
sų Nepriklausomos Lietuvos ko Erdmono Simonaičio aisi 
įgaliotiems atstovams, lietuvis- lankymu Kanadoje ir Ameuko 
kai spaudai, visoms 
tremtinių gerbūviui 

institucijoms, pavieniams tau
tiečiams, rėmusiems ir globoju 
siems mane kelionėje ir vi
siems aukotojams, aukavusie
ms Maž. Lietuvos lietuvybės u 
laikymui ir jo vadavimo reika
lui. Ypatinga padėka tenka Ka

’ nados M. L. B. D-jos C. V-oai, 
kuri mane iškvietė ir sudarė są 

j lygas mano kelionei.
Grįžau iš kelionės įsitikinęs, 

kad didžiai lietuvių daugumai 
Maž. Lietuvos klausimu galė
jau duoti žymiai realesnį vaiz
dą bei pašalinti neaiškumus. O 
tai bendrame mūsų darbe juk tu Montrealyjc buvo surinkta 
labai svarbu. aukų 101.50 dol. Be to, E. Si-

Grįžau taip pat įsitikinęs, kad monaičio atvykimui dar auka- 
Maž. Lietuvos likimas rūpi vo atskiri lietuviai montrealie- 
kiekvienam susipiatusiam iictu čiai ir liet, firmos 53,25 dol., 
viui, kad ji sjos klausimais do- K. P. L. B-nės Montrealio sky 
misi ir mažlietuvių kovas rems i ius 45 dol., Kanados Lietuvių 
visu nuoširdumu ne tik dabar, Taryba 10 dol. ir K. L. T-bou 
bet ir tada, kada Maž. Lietu susirinkimas 46,75 dol. Viso

‘ sulinkta i 256,50 
dol. Visiems aukotojams nuo- 

Dar kartą visiems Kanados širdus ačiū.

ir Amerikos Maž. Lietuvos rė
mėjams ir bičiuliams išreikšua 
mas savo nuoširdžią padėką 
noriu užtikrinti, kad M. L. 1- SAUKIAMAS VISUOTINIS LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS 
ba kovoje už visas lietuviškas Sekmadienį, 1954 m. rugpjū 
žemes, o kartu ir už didesnę ir ,4įo mėn 29 d., 5 vai. po pietų 
gražesnę Lietuvą ir toliau ac- jugoslavu salėje (Yugoslavian 
palaužta valia darys viską, kiu Educational Home) 767 Ke- 
būtų realizuotas šis per amžius efer street, Vancouver, B. C. 
gaivinamas lietuvių tautos saukiamas Vancouvcno ir apy- 
troškimas. . . linkės lietuvių visuotinis susi-

Erdmcnas Simonaitis, rinkimas.
Maž. Lietuvos 1 ar. Pirm-kas. Susirinkimo dienotvarkeje

* * * šalia kitų punktų numatyta.
Maž. Lietuvos Bičiulių Dr- , «■ < ' * * *

lietuvių je nuoširdžiai dėkoja, visoms or 
ir Lietu- ganizacijoms ir jų valdybų pii- 

išlaisvTnimui dirbančioms mininkams, kurie maloniai at
siliepė į musų atsiklausimus ir 
atėjo į talką priimti šį didįjį M. 
Lietuvos kovotoją. Tuo būdu 
M. L. T-bos pirmininkui buvo 
sudarytos sąlygos užmegzti 
glaudesnį kontaktą su išeivija 
ir supažindinti ją su specifi
niais Maž. Lietuvos, kaip svar 
bios Lietuvos etnografinės da
lies klausimais. Dėkojame.
Maž. Lietuvos Bičiulių Dr-jos 
L. Centro Va'dyba Kanadoje.

* * *
Padėka Montrealiečiams. 
Maž. Lietuvos šventės mc-

Brazys
, Brėslauja, Bret

kūnas J., Bridgeporto lietuviai, 
Brisbane lietuviai, Brizgys V., 
Brocktono lietuviai, Brooklyno 
lietuviai, Bruckner A., 2 Biuo- 
žiai, Bružikas J., Bucys Pr., Bū 
das, Būdavas S., Budavonė, Bū 
ga Kazys, Bugailiškis F., Bui 
vydaitė B., Buivydas A., Bu
kantas D. Bukšnaitis P., Buko- 
ta A., Bulota A., Bulota J. ir 
montrealietis Juozas, Burba A., 
Burbiškiu piliakalnis, Burtai, Vos klausimas bus pradėtas sp Montrealyje 
Bartininkai, Butautas, Butkevi- ręsti tarptautinėje plotmėje, 
čius B., Butkų Juzė, Cainbrid 
ge lietuviai, Caslelnuovo Don 
Bosco, Ceklis, Chicagos lietu
viai, Chilinskis Samuelis ir kt.

N L redakcijoj dar galima uz 
Enciklopediją.

BELLAZZI- L AM Y, INC
7679 George St.,

1.

2.

KLB Karšto Tarybos nariu 
dipl. teisininko J. Juškaičio 
pranešimas;
KLB Vancouveno Apylin
kės Valdybos rinkimai.
Visi lietuviai šidingai kvie

čiami dalyvauti.
Susirinkimo šaukimo 

iniciatoriai.

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

TEISININKAS. X
Suite 5, Tunstall Building, C

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

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

Be to dėkojame „N. Lietu- siųsti Š. F. Centro komitetui, 
vos“ redakcijai už specialų M. persiuntimui į Vokietiją ir 69, 
Lietuvai skirtą numerj ir pia- 00 dol. (pagal aukotojų pagei 
nistui p. Smilgevičiui už Maž. davimą, vvinnipegiečio lietuvio 
Lietuvos šventės Montrealyje Matveičiko šeimai paremti, 
pagrąžinimą.

*

''
X

Padėka Torontiškiams.
M. L. T-bos pirmininkui lan 

kantis Toronte Maž. Lietuvos 
reikalams be atskirų aukotojų 
aukavo sekančios lietuviškos 
organizacijos: Kanados Lietu 
viii Bendruomenes Krašto Vai 
dyba 50 dol., Kanados Lietu
vių Bendruomenės oronto Sk. 
V-ba 50 dol. ir Toronto Lietu 
vių Namų valdyba 50 dol.

Už tokį efektingą ir gražų 
Maž. Lietuvos reikalų parėmi
mą reiškiame širdingą padėką.

M. L. B. Dr-jos L. C. V-ba
* * *

SS

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

DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA
LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

VICTORIA 
CLEANERS 
8. DYERS (o,

EXPERT CLEANING 8 DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED. \
CITY-WIDE PICK-UP

- 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 
derį paimame iš namų ir 

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

4 O

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

SMONTREAL1S 2832 ALLARD TR 1135

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose..

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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.

iv.

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 j

ŠALPOS FONDO 
KOMITETAS WINN1PEGE 
nuoširdžiai dėkoja visiems Wi 
nnipego lietuviams aukoju
siems tremtinių sušelpimui Ve 
kietijoje, o tapgi ir vietos lie
tuvių, patekusių į vargą, para
mai.

Šalpos Fondo vajaus metu, 
viso buvo surinkta 141,35 dol. 
iš kurių 71,80 dol. buvo pa-

Š. F. Komitetas Winnipege 
tuo pačiu reiškia padėką pp. P. 
Matulioniui, V. Šerkšniui ir J. 
Vaitiekūnui talkininkavusiems 
aukų rinkime.

Winnipego ŠF Komitetas.

— Prof. T. Heussą vėl per
rinkus Federalinės Vokiečių 
Respublikos prezidentu, e. V L 
IKo pirm, pareigas Dr. P. Kai 
velis pasiuntė jam VLIKo var 
du sveikinimo telegramą. Už 
sveikinimą prezidentas Hauss 
as atsiuntė nuoširdžią padėką 
su savo parašu.

— VLIKo pirmininkas M. 
• Krupavičius ir Vykdomosios 

Tarybos pirmininkas K. Žal- 
kauskas rugpjūčio 4 d. grįžo iš 

■ užjūrio ir vėl pradėjo darbą.

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. N. SKAAB 
iš Euiopos

3 Barnesdale S. (kmp.King) 
HAMILTON, Ont.

Tel. LI 4-6405

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Mo

Groserija - alus
DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS.

LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliorių kainų, vj 
> 64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. BE 0400. £ 
{ Sav. E. B A I K A V I Č I U S. }

S LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.& - _

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 Bieury ir Dorchester)

MONTREAL
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MOWT
RAŠYTOJO VINCO KRĖVĖS-MICKEVIČIAUS 

MINĖJIMAS.
Šį sekmadienį, rugpjūčio 22 vykti dažnai pasibaigia Sibiiu 

dieną, 4 vai. po pietų, D’Aicy arba ir dar blogiau, lodei, gul 
McGee salėje, 220 Pine Avė voti, kad Rusijos valdžia išleis. 
West, yra ruošiamas mūsų di- tų perskirtų šeimų dalis, yra 
džiojo literatūros klasiko, mi- tiktai nereali svajonė, 
rūsio Vinco Krėvės-Mickcvi- 
čjaus minėjimas.

Programoje: Dr. H. Nagio 
paskaita apie V. Krėves kury - atsTOvai iš savo tarpo išrinku daro didelis 
bą, aktoriai J. Akstinas ii B. 
Pūkelevičiūtė skaito iš Krėvės 
kūrybos raštus ir pianistas K. 
Smilgevičius solo fortepionu iš 
pildys Čiurlionio, Debusy n 
Rachmanįnovo kompozicijas.

Visi tautiečiai kviečiami ai 
silankyti ir tuo pagerbti mūsų 
didįjį literatūros klasiką.

KLB Montr. Ap. V-ba
SVEČIAI Iš AMERIKOS.
Pas pp. Petronius, Verdune, 

šiemet per vasarą atsilankė 
įvairių Amerikos vietų jau 
šeimos, penkiais vežimais.

BAIGĖ KOLEGIJĄ
P. Skinkis junjoras šiemet, 

pasirodo, yra baigęs George ir 
William college Art bakalauio 
titulu ir yra pasiryžęs studijuo 
ti McGill universitete.

DĖL ŠEIMŲ ATSIKVIETL 
MO IŠ LIETUVOS.

Eina mieste gandai, kad kaž 
kas esąs sugalvojęs paruošti 
prašymą Rusijos valdžiai, kad 
ji išleistų iš Lietuvos išskirtas 
šeimas. Tai yra tuščios pastan 
gos, nes komunistai visais bū
dais bando sugrąžinti išvyku
sius ir nieko gera valia neiš
leidžia. Gal išmtį sudaro tik
tai tie asmens, kurie turi kitos 
valstybės pilietybę ir dokumen 
tus, bet ir tų išvykimas nėra gz 
rantuotas ir jų pastangos iš-

SIŪLOMAS DARBAS
5-kioms siuvėjoms (opereitors; 
ir prosytojai(jui). Kreiptis: 
Madam Mines, Summer Bui- 
ding, 10 augštas 1020 kamba
rys, Mayer St. (prie Eatono).

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
6 kambariai su visais baldais 
už 1.400 dol.; nuoma 45 dol. 
mėnesiui, 2-jų metų nuomos su 
tartis. Laisvas prieš rugsėjo 
mėnesį. Siūlyti CH 304 5.

iš
5

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL D.

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E.

tel. UN 1-2013 ir BE 7296
Res. 5657—12 Avė., Rsm.

RA 2-5229.

XX... . HK... -X

8 Dr. J. Š E G A M O G A S8 88 CHIRURGINĖ ir BEND- 8
ROJI PRAKTIKA

^office 4906 Wellington '' 
VERDUN. Tel. YO 3611. J 
vai.: 11—12, 2—4, 6—9, | 

šeštadieniais 11—1
arba pagal susitarimą. 8 

namų 1038 Osborne Av. 8 
VERDUN. Tel.PO 6-9964 |

M11 ' MM W —■■■XX— bl

i
S t

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ

IR
Dr. R.

956
Telel.: FR 7684, EX 8822.

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS
CHARLAND
Sherbrooke E.

Dr.E. A ndr ukaitis
956 Sherbrooke E.

DSŽZ. TO 1®.L

GRAŽESNIO PIKNIKO, KAIP AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS CHORO, NEBUS.

Todėl visi šį sekmadienj, lugpjūčio 22 dieną, atsilanky- 
kykite į p. Skruibio ūkį, kuris yra apie 3 mylios už Ri- 
gaud miestelio, važiuojant 17 keliu į Ottawą, ten, kur 
buvo skautų stovykla. Piknike bus linksma, šokiai gro
jant kapelai, ir tt. Pusėje 9-tos nuo AV bažnyčios iš
eis autobusas. Kviečiami visi. AV Parapijos Choras.

PRADEDAMA PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS STATYBA
Ateinančią savaitę jau piasi- Jei bažnyčios sklypas būtų Hi 

dės Prisikėlimo bažnyčios ir gh Park rajone, kaip buvo 
vienuolyno pastatų komplekso sapudoje pareikšta nuomonė, 
pirmos dalies statyba, į kūną tai vargiai ar statyba išviso bu 
įeis: pastatymas pusrūsy 810 tų leista, nes ten skaitosi pa
vietų salės ir 200 vietų kavines mos klasės rezistencijos vieta 
įvairiems parengimams ir pir- ir Bylaw nuostatai ten daug 
mam augšte 800 vietų salės lai sunkiau keičiami. L.

6 metų vaikas Raymond Tru kinoms pamaldoms. Šio objex- 
to vertė bus apie 250.000 dol. 
Kubatūra 350.000 kūb. pėdų. 
Darbai bus vykdomi 
ir numatomi atlikti 
nesiūs.

Darbų vykdymas 
minga technikinė priežiūra pa
vesta kontrakt. inž Augustina- 
vičiui iš Clevelando, kuris to
kius darbus jau vykdė Ameri
koj.

Iš patiektų vietos kontrakto

Ž1AUR1 ŽMOGŽUDYSTĖ 
SUSEKTA

MIESTAS TIKRINA 
JUDĖJIMĄ.

Montrealy, nepaprastai pa- 
organizacijų daugėjus mašinų skaičiui, susi deau liepos 28 d. išėjo žaisti ir 

> jų susikimšimas, nesugrįžo. Po kelių dienų You 
sąrašui sudaryti komisiją iš 3- ypač savaitgaliais. Miestas tuo ville gatvės bulvių sandėly dar 
jų asmenų: E. Lukošiūtės, p. susirūpinęs, nes mašinų skai- bininkai rado vaiko kojas, ran- 
Navikėno ir L. Balzaro. Ši ko- čius nepaprastai auga. Išspręs- kas ir galvą su nupjautomis 
misija atliks visus formalumus, ti judėjimo problemai, miestas ausimis ir nosim. Dar 
susietus su kandidatų sąrašo pasamdė apie 30 studentų, ku- Lagauchatiere gatvėje, 
sudarymu ir apipavidalinimu, rie skaičjuoja didesnėse gatve buto gyventojai, pajutę kaimy 
o kaip jau anksčiau yra sular- se mašinų judėjimą. 6 skaičiuo nystėje smarkų kvapą, pašau
ta, visos organizacijos į tą są- tojai dirbs ištisus metus. Ko- kė policiją, kuri kambary rado 
rašą patiekia po vieną kandida- ks Montrealy mašinų judėji- vaiko liemenį, o buto nuomimn 
tą. mas parodo, kad ir šis faktas, kas, Lucien Picard, buvo su

imtas Quebeco mieste, kaip jta 
riamas nužudęs tą vaiką. Tei- rių ir firmų pasiūlymų paaiške- 
giama, kad tai jo darbas — bru jo, kad parangos būdas yra zy 
talus ir žiaurus. Kodėl jis tą miai brangesnis, todėl nutarta

Dėl gausy- vaiką taip žiauriai užmušė, dar statybą vykdyti ūkio būdu, bus dažniau aplankant mūsų kolo- 
‘ ------- —-------- ’-------------------- — 1 ‘į lietuvius nijos tautiečius įvairioms ne-

RINKIMAI J KLB KR. 
TARYBĄ.

Susirinkusieji

ūkio būdu 
per 6 mė-

vėliau 
vieno ir atsako

kad pav. Jaques Cartier tiltą 
per vieną dieną pravažiavo 2o. 
000 mašinų. O tokių, didelio 
judėjimo kelių į Montreal} su 
bėga bent dešimt. 1 
bės mašinų savaitgaliais, įva- nežinoma, — greičiausiai būda lengviau panaudoti 
žiuojant į miestą pasidaro toks mas ne visai sveiko proto sto- darbininkus, kurių dabar dau 
mašinų susikimšimas, kad ten- vyje, ar piktai dėl ko nors kei 
ka prastovinėti po 2 valanda^, štaudamas.
kol įvažiuoji į mcistą. SĖKMINGI PIKNIKAI.
KAS REIKALINGAS GERŲ Abu praėjusius sekmadie-

ŽEMĖS SKLYPŲ. nius, pasitaikius geram orui, dentiekis, kanalizacija) projek
Tarp Ville Lasalle ir Verdu buvo gana sėkmingi piknikai tavimą ir vykdymą atliks vie

no, vad. Craford parke, buvo P- P- Staniulių vasarvietėje M 
labai didelis neužstatytas že- LKD-jos piknikas ir Lietuvių 
mės plotas, priklausęs savotiš Darbininkų Draugijos jos pir- 

tuose mininko J. Bakanavičiaus ūky- 
sliekus ir je ties Broome Lake. Į pirmą 

meškerioto- suvažiavo apie 30 ir į kitą pik 
niką gal 50 vežimų.

Pabrėžiama, kad be šio bend 
ro sutarto sąrašo, visi tautie
čiai turi teisę patiekti savo są
rašus, nežiūrint į šį bendrą są
rašą.

NL REDAKCIJOJE
lankėsi Toronto apyl. v-bos pir 
mininkas J. R. Simonavičius, 
viešėjęs pas pp. Gaurius ir iš 
Montrealio tęsia kelionę į JA 
V — Main valstybę, New Yor 
ką, Baltimorę ir kitas vietas. P. 
Simonavičius atnaujino N L 
prenumeratą. Be ko kita, p. Si 
monavičius susirūpinęs Lietu
vių Dienos organizavimu, nes 
jam tenka didžioji atsakomybe. 
P. Simonavičius sako, kad iš 
daugelio Kanados lietuvių ko
lonijų Lietuvių Dienos leidi
niui yra gauta raštų, tiktai 
Montrealis neatsiliepiąs (apyl. 
pirm. p. Balzaras teigia, kad 
yra raštų jau pasiųstų).

MIRĖ, kaip jau trumpai buvo 
suminėta, Boleslovas Maciule
vičius. Jis ilgai sirgo ir mirė 
St. Jean de Dieu ligoninėje. Jis 
paliko ligonę žmoną sunkioje ti statys serijas bungalovų ir 

parduoda atskirus sklypus po 
2.500—900 dol., žiūrint vietos. 
Bendrai, ši vieta yra gana pa
kili ir graži.

DARBININKAI KOVOJA 
UŽ DARBO SĄJUNGŲ

TEISES.
Steel Co. if Canadas Woiks, 

Norte Dame Works, Dominion 
Works Lachinėj pareiškė pro
testus dėl darbo sąjungų-umjų 
varžymų, — tai susilaikydami 
kelioms valandoms, tai neatei
dami visą dieną į darbą.
SERGA p. BOaršauskienc iš 
Drolet gatv. Ji tiriama Lašines 
ligoninėje. Trijų su puse metų 
vaikui Petriukui Šukiui dr. Še- 
gamogas padarė operaciją Ver 
duno ligoninėje. Serga J. Miką 
lauskas, kuriam taip pat pada
lyta operacija. F. Gurklys po J. Sinkevičius, Barrie, Ont. 5,- 
sunkios skilvio operacijos —J. žvirblis, Hamilton .......... 2,
lezekcijos, jau visai sveiksta n 
grįžta namo.

VERDUNO miestas suplanavo 
naują, pigesnę, negu atmestoji, 
rotušę.

PIKNIKŲ uždarymas numa
tomas rugpjūčio 29 dieną. Pia 
čiau ir tiksliau sekančiame NL 
numery.

jo SUGRĮŽO iš North Bay, kurį 
laiką ten dirbęs, p. Morkūnas į 
Montreal! ir galvoja čia pasi
likti.

ŠV. ANDRIAUS LIUTERO- 
N1Ų BAŽNYČIOJE,

Carlton ir Jarvis gt. kampe, 
rugpjūčio 22 d., 9.30 vai. ryto, 
lietuvių pamaldos. Pamaldom 
pasibaigus, ten pat bažnyčios 
salėj, šaukiamas parapijiečių 
susirinkimas einamiem bažny
tiniam reikalam aptarti.

Kun. dr. M. Kavolis.
TORONTO LIETUVIŲ ŠAL 
POS-LABDAROS KOMITE

TO „CARITAS“ 
PRANEŠIMAS.

Sumažėjus darbo pasiūlai ii

Toronte neturi darbo.
Architektūrinę priežiūrą at

liks projekto autorius Prof. 
Dr. Kudokas, o specialių ji en
gimų (šildymas, elektra, van-

kam savininkui, kuris 
plotuose augino, 
juos pardavinėjo 
jams. Kas jį pasiteiraudavo 
sklypo žemės, jis paimdavo sau 
ją sliekų ir pasiūlydavo vieto
je atsakymo. Bet galų gale at
sirado pirkėjai, kurie jį prikal
bėjo tuos žemės plotus paiduo 
ti. Ir jis pardavė maždaug už 
pusę miliono dolerių. Dabar tie 
plotai jau išparceliuojami, iš
vedamos gatvės ir bendrovė pa

medžiaginėj padėty. Gen. Hos 
pitaly mirė Juozas Sadauskas, 
gyvenęs vienas Ville Lasalle.
SUSITUOKĖ p. Garmalinskas 
su p. Šmitaite United Church 
bažnyčioje.

SUSILAUKĖ dvynukių p. p. 
Bendžių šeima, jau prie turi
mų 3 mergaičių.

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.

e-— y nr™—it-—---- ž

SULLIVAN REALTIES Co.
6351 
neju- 
mūsų

1410 Guy St., tel. FI
Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

pačios

tos liet. inžinieriai, tų sričių 
specialistai, koordinuojant ar
chitektui.

Atlikus šią statybą, bus iš
spręstas lietuvių susirinkima
ms didesnės sales klausimas ir 
sudarytas pagrindas

LDD piknike, kuris vyko la bažnyčios statybai, 
bai tinkamoje vasaroti, kalimo šioje vietoje bažnyčios sta- 
tame pp. Bakanavičių ūkyje, tybos leidimui gauti buvo 
gegužinės dalyviai labai jau- daug kliūčių, teko pakeisti net 
kioje nuotaikoje praleido visą dešimtį City-Bylaw nuostatų, 
dieną. Pp. Bakanavičiui ir p. 
Kiškiui tarus pasveikinimo žo
dį ir padėkojus MGM filmų ai 
tistei R. Kilimonytei ir jos glo 
bėjams pp. Vilimams už daly
vavimą, buvo sėkminga lotcu 
ja, kurią vedė K. Lekmckas.

Gegužinę įvairino akordeo
nų ir P. Petronio smuiko muzi
ka, dainos ir pasivaikščiojimai 
po kalnus, švitinimasis ir šildy- 
masis saulėje, gražioje, kvapio
je gamtoje. Kas norėjo, galėjo 
maudytis arba meškerioti pui
kiame Broome ežere. P. Matu
lis su p. Kandižausku pagavo 
stambių žuvų, o p. Petronis, 
kuris „turi sutartį statyti Ver 
duno naujam Stenbcrgui dai- 
žoves ir žalumynus“, apžiūrėjo 
savo „plantacijas“ su augalais, 
importuotais iš visokių svieto 
kraštų...

Piknikas buvo tikrai malo
nus ir gražus.

AUKOJO „N. L.“

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas ir chirurgas. 

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

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

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

jst. LL 9184.

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

nijos tautiečius įvairioms ne
laimėms, atsirado didesnis sk
aičius šelptinųjų lietuvių, 
kuris laikas yra numatyta su
šelpti keletas šeimų, kurios 
yra atsidūrusios katastrofiško
je padėtyje, bet musų ištekliai 
neleidžia to padaryti.

Artinasi žiema, kurios metu 
paprastai šelptnųjų skaičius 
dar padidėja.

Komitetas prašo anksčiau su 
šelptųjų, kurių materialinė pa
dėtis yra pagerėjusi, atsiteisti 
su komitetu, kad galėtume su
šelpti kitus, 
yra tokioje 
jūs buvote šelpiamuoju laiku. 
Komitetas 
yra numatęs 
rengimus: rugsėjo mėn. 25 d., 
šeštadienį, Šv. Jono Krikš. pa
rapijos bažnyčios salėje ir spa 
lių mėn. 23 d., šeštadienį, UN 
F salėje. Komitetas prašo orga 
nizacijų šiomis datomis nereng 
ti parengimų, gi visuomenę 
prašo savo atsilankymu parein 
ti šalpos darbą.

A. A. Albino Sidaravičiaus 
šeimai paremti 1954 m. liepos 
mėn. 31 d. prie Šv. Jono Kri
kštytojo parapijos bažnyčios 
pamaldų metu surinkta 85.52 
dol. „Caritas“.

31

mu

kurie šiuo melu 
padėtyje, kokioje

artimiausiu metu
surengti du pa-
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I
Dr.K Žymantienė;;

Gydytoja-chirurgė.
Kampas Bloor ir Brock A v. < 
(Įėjimas iš 613 Brock Av.) :: 
Priima ligonius, gimdyves :: 
ir moterų ligomis sergan- 
čias kasdien nuo 1—4 ir I; 
nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. 
nuo 11—3 v. p.p., kitu lai- •; 

ku pagal susitarimą.

Telefonas OL 6851w .... xx

V. Bernotas, Kirkland
Lace, Ont..............................5,-

P. Brazdžionis, Jasper,
Aste......................................... .5,-
Lietuviškosios spaudos rėmė 

jams didelis ir nuoširdus ačiū!
NL.

I
 Puiki vieta žuvavimui 

(ypač lydžiams) X
Lake Simcoe„MERCURY LODGE“ |

109 Orchard Beach, 1 my- X 
lia į šiaurę nuo K e s w i c k v

(Ont.). g

Čia išnuomojami laiveliai 8 
žuvavimui. Taipgi kabinos x 
ir kambariai norintiems v 

atostogauti. 8

109 Orchard Beach, 8 
tel. Roches Point 148 M. £ 

Sav. Pr. Krilavičius. 8 ouabain ici. nr. ona.

PRANCŪZŲ KALBOS 
PAMOKOS

pas p. Bulotienę,
Susitarus kehe-

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- Ville Lasalle. 
mas yra Kanados valdžios ži- ms mokiniams, galėtų nuvykti 
nioje ir naujam savininkui pei į namus ir kitose miesto dalyse 

mūsų įstaigą bus įteiktas 
leidimas (licence). 

Duoda gryno pelno apie 
$ 20.000 į metus.

t

PARDUODAMI ŪKIAI:
50 akrų žemės. Namas, daržine 

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

80 akrų žemės, 
kaimynystėje)
17 ir Ottawa upės. Namas ir
8 vasarnamiai (camps) su 
pilnu apstatymu. Geros išsi- 
mokėjimo sąlygos. Teirautis J 
telef Riband 446.

li- 
į metus su 5 
Teirautis te..

(F. Skruibio 
šalia kelio N..

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

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

Kasdien galima pasinaudoti visais patogumais ir
8 malonumais.
8 Iš Montrealio vykti ligi Mascouche miestelio, nuo kur 
$ už pusmylio vasarvietę rodo rodyklės — J. Vekteris.

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

a
8

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

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

Dr.A.VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

A. GARBENIS
REKOMENDUOJA

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

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

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

1611

&

REAL ESTATE £
BLOOR STREET W., TORONTO, ONTARIO. 8

Telefonai: LO. 2738, vakarais HU 9-1543
Visais turto pardavimo bei pirkimo reikalais 8 

prašome kreiptis virš nurodytu adresu. 8
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI |
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