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Politinė įvykių savaite
AMERIKA GINS TAIVANA, JEIGU JJ PULTŲ 

KINUOS KOMUNISTAI.
Niekam nemalonus yra inili- litarizmo atgaivinimą. Todej 

tarizmas, būtų jis rusiskas, ar nenuostabu, kad ir prezidentas 
vokiškas. Visi yra atsikandę šių Eisenhoweris pasisakė prieš 
dviejų tautų militariskumo ių Mendes-France siūlymus nune 
agresijos. Gal daugiausia neina viliuoti Europos apsigynimo 
lonurnų yra dėl didžiųjų kaimy bendruomenę, ir paragino pi an 
nų neapvaldomos ekspansijos cūzus ir italus greičiau pacvir- 
patyrę mažieji neutralus kraš- tinti tą sutartį.
tai, kaip Lietuva, kurie nei iš Kitas labai svarbus savaiti- 
šio, nei iš to, niekam nenusižen nis politinis faktas yra 
gę nė už vieną centą, turi ken
tėti fiziškai, moraliai ir nesti 
milžiniškus medžiaginius nuos 

» frelius, kurių jiems niekas it 
niekuomet neatlygina. Tai, iš 
tikrųjų, yra žiauri ir bjauri ne
teisybė, kurią mažos tautos bei 
jų valstybės turi tylomis pakel 
ti tiktai todėl, kad jos yra fiziš 
kai nepajėgios „atsilyginti dan 
tis už dantį“.
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Žinios iš VLIK’o
ŽYMIOS NAUJIENOS

Po 2-jų VLIKo 
daug kas pakito. 
VT-ba iš 4-rių 3 narius. Suda
ryta nauja TF v-ba. B. TF vai

posėdžių bė laukianti, kol lietuviai taip 
Penvai kyta savęs susitars, kad 

kalą su vienetu; 
jiems nepriimtinas.

dytojas p. Šidiškis sunkiai ser- kančiame laiške.
gąs. Gauta žinių, kad Laisv. 
Kov-jų centras p. Migliną kei-
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turelų lei- 
dvihpumas 
Plačiau se-

KEISTA KONSOLIDACIJOS 
SANPRATA

(Nepriklausomai Lietuvai iš New Yorko)
Nevyniojant į vatą. Apie institucijas ir asmenis. Šefystės iv 
užnugariai. Pirmininkai nieko nėra atšaukę, bet tik patvirti

nę. Paslėptos žarijos.
Šį kartą tenka paliesti patį tas bendradarbiavimas būtų sk 

nemaloniausią mūsų spaudoje landesnis. Kas kita, p. V. G
— KLB Šalpos Fondo C. K. faktą — polemiką. Ne poleini- Jam nepatinka nei VT pirminiu 

cm. p. Bataičiu uz ta”, kad jis prašo siųsti visus skyrių ir įga- ką dėl kurio nors Baltraus vei kas, nei VLIKo pirmininkas ir 
balsavęs su VLIKo dauguma, lietinių surinktus ir turimus pi ksnių piknike ar Telesforo pa- todėl jis ne tik kur gali, puola 
bet tie gandai oficialiai nepa- nigus, nes reikalinga skubi tie 
tvirtinti. mtiniams ir mokykloms pagai-

Įdomu, Vokietijos vyriausy- ba.AMERIKOS NUSISTATY
MAS DĖL TAIVANO.

Kaikas abejojo, ar Amerika 
bus ryžtinga aiškiam žygiui — 
ar ji leis Kinijos komunistai.is 
pulti tautinę Kiniją, atsiriboju 
šią Formozos arba Taivano sa
loje. Ir prez. Eisenhoweris aiš
kiai, atvirai ir nedviprasmiš
kai pasakė, kad jeigu komunis
tiniai agresoriai sumanytų pul 
ti Taivaną, tai
KINIJA TURĖS REIKALĄ

todėl bus balsu šaukiančio tei- S(J AMERIKOS LAIVYNU, 
sybės, ligi žmonija sugebės tik 
rai būti teisinga mažųjų tautų, 
kaip ir didžiųjų atžvilgiu.

Prancūzai, be abejoijmų, yra 
nemaža kentėję nuo vokiečių 
militarizmo, todėl nenuostauu, 
kad jie ir dabar labai to bijo lt 
visais būdais bando išvengti te, 
kad vokiečiai, atsigavę, vėl ne
pradėtų prieš juos žudančių 
ginklų ir mirtį, skurdu ir vargą 
nešančios mirties, kuri visuo
met siautėja karo metu.

PASIRINKIMAS. .. 
BLOGYBĖS.

Tačiau, žmogaus patirtis ska 
tina realią išmintį, ir žmogus iš 
dviejų blogybių praktiškai ren
kasi mažesnę blogybę. Bloga 
yra vokiška okupacija, bet dar 
blogesnė yra rusiškai bolševiki 
nė. Vokiškoji jau aplamdyta, 
nusilpninta ir pastatyta į to
kias sąlygas, kad jai sunku bc- 
atsigauti. Tuo tarpu rusiškoji 
yra išsiplėtusi be ribų. Ji jia 
pasiryžusi pavergti visą pasau
lį. Ir jį, kaip visi žinome, yra 
nežmoniškai žiauri, žvėriškai 
plėšri ir viską naikinanti, štai 
kodėl, iš dviejų blogybių tenka 
rinktis mažesnė blogybė, ypač 
dar dėl to, kad ši,

MAŽOJI BLOGYBĖ GALI 
PADĖTI NAIKINTI 

DIDŽIĄJĄ BLOGYBĘ, 
sovietinę būtent blogybę.

Todėl tenka pasidžiaugti, 
kad Europos valstybes vis dėl
to atmetė Mendes-France pa
siūlymą sumažinti Europos ap 
sigynimo bendruomenes apim
tį- j t _____________ _____ (

Mendes-France užsispyręs jas pasigrobti. Portugalija pa
reikalavo Vokietijos apsigins- sipriešino. Tik tai tada jau pia- 
lavimą atidėti dar metams, o sidėjo derybos.

PIETINĖJE KORĖJOJE 
SUSIRŪPINIMAS, 

nes JAV, Kanada ir Australija 
menę padaryti Prancūzijos pa- sumanė iš piet. Korėjos atsiini- 
gelbininke. Žinoma, Adcnaue- 11 beveik pusę savo kariuome- 
ris negalėjo tokių pasiūlymų n^s- Pietiečiai bijo, kad jų ne
priimti, bet jų nepriėmė ir ki- užpultų vėl komunistai. Bet ir 
tos Briuselio pasitarime daly va ^*a Amerika pareiškė, kad jei- 
vusios valstybės — Italija, Bei- 8U bus sulaužytos paliaubų są- 
gija, Olandija, Liuksemburgas. lyg°s ’r komunistai įsiverš į o ve 
Ir net, nežiūrint iš abiejų pu- tim? teritoriją, f -

KLB TARYBOS VYRIAU SIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 
APLINKRAŠTIS.

Vyr Rinkimų Komisija savo sąrašą apylinkės Rinkimų Ko- žino, kad nėra taip, kaip jis no- 
1954 m. rugpjūčio mėn. 17 d. misija patikrina savo apylinkė- 
posėdyje padarė siuos nutari- je pasirašiusiųjų asmenų tinka 
mus: mumą rinkimų taisyklėms, po

1. Vyr. Rinkimų Komisija to, sąrašą persiunčia tai apylin 
pareigomis pasisikrste šiaip. kės Komisijai, kurios ribose gy

Pirmininkas — Kęstutis Gri vena kiti esantieji sąraše asme- 
gaitis, nys ir tik po to pastaroji Koini-

Vice-pirminmkas — Vylau- sija persiunčia kandidatų sąia-
šą Vyr. Rinkimų Komisijai.

4. Apylinkių Rinkimų Kom>
sijos prašomos ligi š. m. rugsė

Nariai — Jonas Novogrods- jo mėn. 5 dienos pranešti Vyr.
Rinkimų Komisijai kiek apy-

2. Visos Apylinkių Rinkiniu tikriai bus reikalinga balsavi-

Tarp Taivano salos ir Azijos tas Skrinskas, 
sausžemio stovi 7 JAV laivy- Sekretorius — Feliksas Va- 
nas ir tas laivynas Kinijos ko- lys, 
munistams neleis pasmaugti I 
Taivane įsikūrusios tautines K. kas ir Petras Vilutis. 
nijos. Šis Eisenhowerio parciš- 7 
kimas įnešė į tarptautinius san Komisijos, pries siųsadmos Kan mų kortelių.

reikštų minčių susirinkime, bet jų asmenis, bet ir pačias VL1- 
dėl Lietuvos laisvinimo ir vado Ko ir VT institucijas. Tuo bū- 
vaujančių veiksnių. Ši polenu- du gerbiamas p. V. G. „kuo pa 
ka nemaloni tuo, kad tenka at- ts kvep, tuo kitus tep", kas 
sakyti į užmetimus, kurie sąmo prie jokios objektyvios polemi 
ningai yra patiekiami, nors n kos negali privesti.
pats polemikos autorius puikiai ------------

Nepatiko p. V. G., kam šių 
retų visuomenę įtikinti. Atsaky pranešimų korespondentas vic- 
ti į nepagrįstus užmetimus nė noje korespondencijoje parašė 
ra lengva, nes ne viską galima kad D. Šefas kartu yra L. R. 
plačiai skelbti. Tuo naudojasi Santarvės šefas, ir kad tai yra 
tie, kurie polemika yra užinte- netiesa. Kad būtų aiškiau, ko- 
resuoti. Šiuo tarpu Vyt. Ged- dėl tokia nuomonė yra susiua- 
rimas slapyvardis) New Yor- riusi, prašom faktai: kai D. Se
ko „Vienybėje". Tad atsakant fas vedė su VLIKu derybas 
jam tenka kai ką į vatą nevy- Reutlingene, jis atsivežė į jas 
nioti.

tykius didelę atvangą ir sukėlė didatų sąrašus Vyr. Rinkimų 
komunistų Komisijai, turi patikrinti Apy

linkių Valdybose pasirašiusių
jų solidarumo mokesčių apsi
mokėjimą ir apie tai įsakmiai 
pažymėti.

3. Jeigu sąrašuose būtų kan

L. Rez. šulą Ž., kame visuome
nė gali įsitikinti, pažvelgus į ne 
seniai „Drauge" tilpusią tos 
konferencijos dalyvių fotogiau 
ją. Kai D. Š. vede derybas su 
VLIKu Paryžiuje ar kur kitur, 
jam visuomet asistavo L. R. a. 
šulai K. ir Ž. Pagaliau Paryžių 
je sudarytai komisijai Lietuvos 
taikos sutarties dokumentaci
jai ruošti D. Š. pavaduoja ir jį 
ten atstovauja L*. R. S. pats pir 
mininkas K. Bet visa blogybė 
ne tame, kad D. Š. pasirenka 
savo asistentais L. R. S., bet ta 
me, kad tie šulai į visas mūsų 
Veiksnių derybas atsivežė iš 
Londono palydovus ir patarė
jus, kurie jokiam lietuviškam 
veiksniui nepriklauso, nėia lie
tuviai, bet konferencijose sėdi 
kartu su L. R. S. atstovu.

Visų pirma p. V. G., kuris 
pats yra buvęs VLIKe ten ats 
tovaudamas vienai demokrati
nei mūsų sąjungai, „Vienybe 
je“ apie demokratinių politinių 
grupių narius rašo: „Tų ponų 
„demokratų“ logika labai pa
prasta : niekam nevalia turėti 
savo nuomonės“. Kodėl gi ger
biamasis V. G., kuris visą laiką 
dėjosi dideliu demokratu, de
mokratiškų politinių grupių na 
rius vadina demokratais kabu
tėse, lygiai kaip tai darydavo 
neužmirštamos ateities tūla 
spauda? Ir kas ir kada draudė 
ir draudžia p. V. G. turėti save 
nuomonę ir skelbti faktus, noio 
jie ir melagingi būtų? Bent šios 
korespondencijos autoriui nei a 
žinoma, kad JAV veiktų kokia 
nors spaudos cenzūra, ar kad 

Kitas nemalonumas komunis ,,Vienybės“ redaktorius atsisa- 
tams yra

ŪKININKŲ SUKILIMAS 
TIBETE.

Nepakeldami mokesčių naš
tos ir rekvizicijų, kurias kinų 
komunistai daro kariuomenes 
išįaŲ/ymuj, Tibeto ūkininkai 
sukilo protesto demonstraci-

5. Kančįidatų sąrašai 'airi 
būti įteikti apylinkių Rinkimų 
Komisijoms ne vėliau š. m. rug 
pjūčio mėn. 29 d. 24 vai.

Jeigu sąrašai siunčiami paš
tu, tai data pašto antspaudo 
ant voko turi būti ne vėlesne 

iš skn- kaip rugpjūčio mėn. 29 dienom.
Vyr. Rinkimų Komisija.

gerų vilčių, kad
smurtui nebus pasiduodama.

Labai yra
SVARBUS DAR VIENAS 

IŠSIAIŠKINIMAS.
Guatemaloje, netikėtai pada didataflrla^siūVtoja^ 

nūs perversmą, komunistai ne ti ylinkiu> f
spėjo nei issivezti, nei sunaikin 
ti dokumentų, kurių rasta per
2.000. Daugumas jų yia gauti kybininkų eiles, mokina kum- pačioje Maskvoje užprotestavo 

‘ tiesiog iš Kremliaus. Taigi, da gus melstis, bet turint prieš prieš studentų organizacijos pa 
' bar, tuos dokumentus tiriant, akis faktą, kad dalyvių taipe naudojimą sovietijos naudai, 

paaiškėjo, kad Guatemalos ko- yra tokių net „vyskupų ’, (is protestavo prieš neteisėtą kon- 
’ munistai gaudavo įsakymus ir už „geležinės uždangos"), ku- ferencijos šaukimą, neteisėtą 

°" nurodymus tiesiog iš Maste- rie nėra laikę pamaldų. . . nie- parinkimą atstovų į konferenci 
vos... Tai dar vienas įrodymas, ko nuostabaus, kad ir preziden ją, kurion yra surinkta apie 
kad komunistų partija, kurioje tas-generolas mokina kunigus 250 studentų, 
valstybėje ji būtų, visur ji kiau melstis. . . O šių yra suvažiavę 
so svetimos valstybės ii yia iš- apie 1.600.
davike savo valstybės. Nenuos
tabu, kad pagaliau tame įsitiki
no ir Amerika, todėl ir uždarė 
šnipų, diversantų ir tėvynės iš
davikų organizacijas, o jų tar
pe ir komunistų organizaciją, 
kaipo tokią.

NESUSIPRATIMAS DĖL 
PORTUGALŲ KOLONIJŲ 

GOA INDOKINIJOJE.
Tai yra kelios nedidelės, bet

senos kolonijos Indijoje, kurias bos dėl Europos apsigynimo 
valdo Portugalija. Nieko nebu- bendruomenės dar nepasisekė, 
tų buvę, jeigu Nchru būtų pia- dabar ruošiamos 
dėjęs dėl jų pasitarimus, bet 
jis, sovietišku metodu, bandė

tingų apylinkių, tai gavusieji

83 SUŠAUKIMO JAV 
KONGRESAS 

pabaigė darbus ir išsiskiistė. 
Pabrėžiama, kad jis priėmė 
svarbius įstatymus, kaip su
drausti špionažui ir diversijai 
bei komunistams, pagalbos už- . ...
sieniams, praplėtimą socialinio jorns- Kinijos kariuomenė turė- 
aprūpinimo, atominės energi- j° ?a.udyti 1 ūkininkus ir dau- 
jos civiliam gyvenimui ir kita. 8eb užmušė. Tai vis „rytų 

Įdomu, kad po to, kai dciy- demokratijos“ valdymo per
lai. ..

TRUMPOS ŽINIOS.
— Mirė pokarinio Italijos 

gyvenimo tvarkytojas, buv. nn 
nisterių pirmininkas, Italijos 
krikščionių demokratų partijos

lavimą atidėti < 
paskui dar 8 metus vartoti ap
sigynimo veiksmus, kurie bu
tų nutarti visų kitų jo dalyvių 
ir, pagaliau, Vokietijos kariuo-

kytų bet ką spausdinti, nors 
kartais jis tai padaryti galėtų, 
kad jo bendradarbiai neklaidia 
tų visuomenės. Gerbiamas V. 
G., pasižymėjęs savo poleiniko 
se VLIKO ir jos VT nuolati
niu niekinimu ir D._ Šefo ir L. 
Rez. Santarvės augštinimu, pia 
dėjo dabar pulti tuos, kurie slo 
vi VLIKo gynimo linijose n 
nori visuomenę klaidingai įti
kinti, kad „VLIKo ir kai kurių 
grupių pagrindinis uždavinys 
yra. . . visą energiją skirti ko
vai su savo teisėtais ir kitų pri 
pažfptamajs Lietuvos valsty
bės atstovais".DERYBOS DĖL AZIJOS 

PIETRYČIŲ SAUGUMO.
Konferencija, kurioje daly- lyderis de Gaspari, daug paai 

darbavęs Italijos sugrąžinimui 
Europos tautų ir valstybių bei 
druomenę.

— JAV atsisakė siųsti mats 
to pagalbą nukentėjusiems Ki
nijoje nuo Jangtse upės potvi- 
nio, nes Kinijos valdžia maisto 
produktus tebesiunčia Rusijai, 
Čekoslovakijai ir Lenkijai už 
gaunamus iš ten ginklus.

— Prancūzijos min. pirm. 
Mendes - France, pasibaigus 
Briuselio pasitarimams, tuojau 
kalbėjosi su Adenaueriu ir po 
to nuskrido į Londoną, kur lų ministerijos valdininkai, bu- 
tarėsi su Churchilliu. Po pas- vę užverbuoti sovietų špiona- 
kutinio pasitarimo pasirodė ofi žui. 
cialus pranešimas, kuriame abu 
pirmininkai pasisako, kad lais
vųjų tautų bendradarbiavimas 
yra būtinas.

— Lamanšo perplaukime 
lenktynėse dalyvavo 12 vyrų ir 
5 moterys. Pirmu pcrplauicė 
portugalas Batista, per 12 vai. 
25 min. Anglė moteris Fishcr

vaus 8 valstybės, prasidės rug
sėjo 6 d. Maniloje, Filipinuose, 
kurios prezidentas Maksaysay 
yra oficialus iniciatorius ir šei 
mininkas. 

JAV delegacijos priešakyje 
bus užs. reik, ministeris J. F. 
Dulles su padėjėju B. Smith.

NAUJA KOMUNISTINĖ 
INVAZIJA.

o ___________ __ Atsipalaidavę Korėjoje n Ir
Ir net, nežiūrint iš abiejų pu- t*111? teritoriją, tai jiems teks dokinijoje, komunistai nukiei
siu pusiaušantažinės priemones Jau kautis ne pietinėje Korejo- pia savo agresiją į kitus kanny- 
-grasinimų <---------- ------------ --
tais, vis dėlto Mendes-France 
pasiūlymai buvo atmesti. . . 

Mes negalime nesuprasti pia 
ncūzų baimės, nes ir mes, lieta 
viai, neapskaičiuojamai esame 
nukentėję nuo savo kaimynų 
— rusų, vokiečių ir lenkų, — 
bet kai kitos išeities nėra, i — 
pasirinkti mažesnę blogj. bę, atvykusių iš už geležinės už- Sl’ ^a'P sPn gmami. . . 
tenka pritarti Europos vaLty- dangos j pasaulines bažnyčios STUDENTŲ KONGRESAS
bių kaip tiktai tokiam pasitinki kunigų komerenciją, MASKVOJE, __ ___  __ __________  _____
mui, dėl kurio atkrito Mendes- vykstančią dabar JAV, Evans- kurį sušaukė tarptautinė stu- perplaukė per 14 vai. 36 min. 
T .... ’......  ’ ”........ tone. Eisenhoweris juos ragi-dentų organizacija, patekusi į - Z2T.2 ------

no. . . melstis. Tai truputį bū- komunistų rankas, Maskvai rovui pabėgus iš Japonijos ats- duodamos bokso rungtynės, 
tų keista, kad prezidentas, ku- „pakepė" labai neskanų ragai- tovybės į Ameriką, ir atiden- riose dalyvaus lietuvis boksiniu 
ris pats tiktai prieš prezidentą- šį. Kanados, Anglijos, Meksi- gus šnipinėjimo tinklą, Tokio kas p. Norkus, Amerikos hetu-

susitarti su sovie- Je> bet kur kitur. .. Ir šis išsi- nūs. Pranešama, kad iš Kinijos 
aiškinimas suramino Koicjos Junano provincijos ginkluoti 
gyventojus, kurie jau buvo p. a komunistai veržiasi į Buimą. 
dėję „prašymo demonstraci- Ar šis veržimasis išsivystys i 
jas“, kad kariuomenė iš P. Ko- karą, dabar dar nežinoma, 
rėjos nebūtų atšaukta. Studentai Rusijos satrapams
EISENHOWERIS AGITUO- visais laikais darė nemalonu-

JA KUNIGUS IR... m5> Jie Jai ir dabar jų daio,
ka;n • x • i • dėl ko Maskvos satrapai raito-n'cl*P sovietinius snipus, kurių yra - , . . Hr 1 , si, kaip spirginami. . .

Kokie kaltinimai buvo VLI 
Ko ir VT pirmininkų iškelti 
prieš LRS (londomškę), visi ai 
simena. Gerb. p. V. G. teigia, 
kad pirmininkai nuo tų kaltini
mų esą atsisakę. Ir tai yra gry
na netiesa. VT pirmininkas po
litinių grupių pasitarime New 
Yorke gegužės mėnesį, VLIKo 
pirmininkui dalyvaujant ir taip 
pat visų 10 VLIKą sudarančių 
grupių atstovams dalyvaujant 
pareiškė, kad visa tai, kas buvo 
apie LRS (londoniškę) skelb
ta, yra tiesa ir kad jeigu pirmi 
ninkai nėra griežčiau reagavę, 
tai tik dėl svarbių politinių mo 
tyvų. Reikia manyti, kad pats 
p. V. G. labai gerai žino tuos 
dalykus, nes visa, kas sunšta 
su L. R. S., jam visuomet puvo

O teisybė yra štai kokia. Ir labai arti prie širdies.
. VLIKas ir VT pripažįsta teise 

tus Lietuvos valstybes atsto- 
' vus, o taip pat ir D. Šefo insti 

tuciją, nes jei nebūtų pripažinu 
si, tai ir kelis metus trukusių 
derybų su ja nebūtų vedusi. 
Gal kai kam nepatinka pats tos 
institucijos asmuo, jis net ne vi vinimo darbą turi sunaikinti ar 
siems tautininkams patinka, bent apnaikinti. Nuo tos kons- 
bet dėl to nėra reikalo pulti uis truktyvios komunizmo veikios 
titucijų, ir nei VLIKas, nei V f nėra apsaugotos nei instituci
jų nepuola, bet su jomis bend- jos, nei asmenys. Jeigu net V.

Vokietijos slaptosios apsaugos 
šefas pateko pas juos, tai tei
kia skaitytis su visokiais gali
mumais. Jo patekimas, be abe
jo, padarys žalos prieš komu
nizmą kovojančiam pogrin
džiui. Dalis tos žalos teks gal 
ir mums. Tai nei a viešai svars-

Būtų naivu manyti, kad Lie
tuvos okupantas nesiskvcrbia j 
Lietuvos laisvinimo pogrindi, 
kur tik gali ir kada tik gali, bei 
kur įsiskverbęs jis padeda ža.i 
jas, kurios mūsų Lietuvos lais-

radarbiauja ir stengiasi, kad

rius, sugebėjęs įsigyti akcijų 
už pusantro miliono dolerių... 
Nieko sau proletaras ir žmonių 
užtarėjas. . .

— Per televiziją penktadic- 
tone. Eisenhoweris juos ragi- dentų organizacija, patekusi į — SSRS sekretoriui Rastvo nį, rugp. 27 d., 9 vai. v. bus 
no. . . melstis. Tai truputį bū- komunistų rankas, Maskvai rovui pabėgus iš Japonijos a t s- duodamos bokso rungtynės, ku

France siūlymai. Tai yra labai 
svarbu.

IR AMERIKA TAM
PRITARIA, 

nors ir ji yra prieš vokiško nu- vimą apsikrikštijo ir įstojo į ti- kos ir kitų kraštų studentai suimta svarbūs užsienių reika- vis.

— Betiriant Guatemalos ko
munistų „darbelius", rasta, kad 
buv. „prezidentas" Arbenza bu tytini dalykai. Tačiau jegL kur 
vo didžiausis vatos plantato- įvyksta kad ir nelaimė ir jei tai 

išeina viešumon, negalima tvir 
tinti, kad jos nebuvo, kad tie, 
kurie apie ją žino, yra melagiai. 
Išeina, kad priešas naikina po
grindį, o žmones, kurie dedasi 
esą mūsų, apmelagina tuos, ku
rie tam pogrindžiui dirba, ku 
rie mūsų kovai vadovauja.

Ko gi Tamsta sieki, gerbia
masai V. Gedrimai? h.
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APIE VASARIO 16 GIMNAZIJĄ.

Iš pasikalbėjimo su ministeriu St. Lozoraičiu.
Min. S. Lozoraitis, lydimas Ką galėtumėte patarti ir pa- 

d-ro A. Geručio, lankė lietuvių linkėti lietuvių bendruomenei 
bendruomenės Vokietijoje va- Vokietijoje?
dovybę Weinheime ir Vasano — Būdamas jau 35 metus 
16 Gimnaziją Rcnnhofe. Lietuvos tarnyboje ir matęs

P. Lozoraitis Kr. V-bos Ini- mūsų nepriklausomos vaisty- 
jos bendradarbiui atsakė j kiau bės atstatymo eigą, aš žinau, 
simus apie Vasario 16 gimnazi kokios sprendžiamos reikšmės 
ją. turėjo ir turi mūsų Tėvynei vi-

Pone Ministeri, Tamsta lan- suomenės veikla. Mano įsitiki- 
kei Vasario 16 Gimnazijos Rū nimu, nežiūrint kai kada pasi
nius, — kokį įspūdį jie padarė? taikančių pastangų išvesti ją
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— Aš jau iš seniau sekiau iš pusiausvyros, visuomenė su- 
Gimnazijos likimą, darbą ir var randa teisingą, išmintingą ir 
gus. Tai, ką aš dabar pamačiau kūrybinį kelią.
ii patyriau, mane tiki ai sujauni 
no ir dar labjau padidno mano ” 
pritarimą ir pagarbą visiems 
tiems, kas dirba šitą svarbų tie 
tuvišką darbą, vesdami gimna
ziją ir ja rūpindamiesi.

Ar pateisina pasiektieji rezul 
tatai įdėtas pastangas ir kas da 
rytiną ateityje?

— Taip, man yra žinomos la 
bai sunkios sąlygos, kuriomis 
gimnazija buvo įsteigta ir yia 
vedama. Juo labjau aš vertinu 
pasiektus rezultatus. Jie patei
sina visiškai tiek gimnazijos 
vadovybės, mokytojų ir PLB 
Vokietijos Kr. Valdybos padė
tas pastangas, tiek jauti iu tau 

Tokiam didesniam lietuvių ležinį vilką ir laisvai jojantį Vy dėčių sudėtas aukas., 
suplaukimui nepakanka vien tį. Kol gyva lietuviška dvasia, 
pramogų, bet reikia duoti ir tol lietuvių tauta nemirusi n 
idėjų. Traukdami didesnes he- valstybės idėja tikra ir reali, 
tuvių mases vienon vieton, rcn Lietuvių Dienų programa 
gėjai turi išmėginti ne vien sa- yra plati ir įvairi.

visu' metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauna bargan tol, kol prasi kuria ir sugeba apsimokėti.

Dėmesio 
Lietuvių Dienai

Lietuvių ‘Dienos idėja yra Bet ji išaugino nepalaužiamos 
naujas reiškinys lietuvių išei- dvasios tautos veikėjus, kurių 
vių tarpe. Susiorganizavus Ka- dėka buvo atkurta mūsų nepu- 
nados Liet. B-nei, kilo reikaias klausoma valstybė, 
jieškoti ir naujų pasireiškimo Istorija kartojasi. Tik šiuo 
formų, apimančių visus Kana- kartu yra didesniame paovjujc, 
doje gyvenančius lietuvius. Pir nei kada nors praeityje. Vėl 
masis mėginimas sutraukti oi- vargo mokyklos išaugins stip- 
desnį lietuvių susibūrimą vie- rius veikėjus ir kovotojus. Vėl 
non vieton buvo padarytas pia savo svajonėse matome gražų 
ėjusiais metais Hamiltone. Vilniaus miestą, legendarinį ge ias pastangas, tiek jaunių tau rr* i •_ i* i i- i v • -ii • . • * ipciii siiripfact anlra«2t

Kai dėl ateities, tai aš ma- 
’ nau, kad reikia būtinai pašalin

ti vieną didelį trūkumą, kurį 
___ a turi gimnazija. Tas trūkumas 

yra nuolatinė ir didelė lėšų sto &VJU* CMH loiuvglllll XXV VXVAA OU J 1 U ĮJIUll XI 'įVCXXl£. 1N Ll 11 id L CH x 1 d •' »•
vo jėgas organizuodami tų die surengti spaudos parodą, kuri reikia pasakyti, kad
nų pasisekimą, b^t duoti pasi- senesniems primintų diaudžia- 
reikšti ir mūsų politikams, dii- mojo laikotarpio literatūrą, o 
bantiems laisvinimo darbą n jaunimas turėtų progos susipa- 
mūsų menininkams pasirodyti žinti su labai įdomia mūsų rašti 
su savo kūryba. jos praeitimi.

Šiais metais Liet. Dienos ren Didesnio susidomėjimo ver
gėjas yra KLB 1 oronto Apyl. ta yra dailės paroda, ruošiama 
Valdyba. Lietuvių Dienos ide- pirmą karta Toronte ir Kanado 
ja yra gili ir prasminga. Musų je. Dailės parodos komisijos 
valstybė sugriauta, ekonominis 
ir kultūrinis lietuvių tautos get 
būvis sunaikintas. Trečdalis 
mūsų tautos geriausių sūnų ir 
dukterų bolševikinio okupante 
sunaikinta, ar merdėja priver
čiamojo darbo stovyklose, ler 
nėra nei įsitikinimų, nei spau
dos laisvės. Todėl Kanados Lie 
tuvių B-nė jungiasi kartu su 
kovojančia lietuvių tauta, miš
ko broliais Lieutvoje ir su Vy
riausiu Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetu.

Lietuvių Diena turi parodyti 
mūsų vieningumą ir ryžtingu
mą atkovoti savo tautai laisvę. 
Mes dar nepalūžome, nesuabe
jojome ir siekiame galutinio lai 
mėjimo. Laisvinimo idėja mus 
junga vienon šeimon ir Lietu
vių diena turi parodyti mūsų 
vieningumą ir solidarumą kita
taučiams. Kiekviena tauta tuii 
pritarti mūsų siekiams, nes vi
sos pasaulio tautos nori būti 
laisvos. Kanados Liet. B-nė 
džiaugiasi ir pritaria mūsų dip 
lomatams, kada jie garbingai 1 
gina mūsų pavergtos tautos I 
valstybines teises.

Lietuviškasis jaunimas Liet. 
Dienos metu turės daug pi ame 
gų, nes tuo pačiu laiku, rugsė- sparčiai 
jo 4 — 5 dd. įvyksta Toionlc Leidinį renka ir ofsetinei spau- 
Šiaurės Amerikos Sporto Ohm 
piada. Be vietinių sporto pajė
gų žaidynėms ir įvairiems tur
nyrams atvyksta iš tolimiausių 
JAV-bių vietovų apie 250 spot 
tininkų ir daugybe svečių. Spor 
to klubai rungsis del laimėjimų 
taurių ir pirmenybių. Per spor
tą ir meną jaunimas jungiasi į 
lietuviškas gretas.

Visos mūsų priešų pastangos choras „Varpas“, dir. St. Gaile 
suskaldyti lietuvius turi būti vičiaus, orkestras „Trimitas“, 
sutrukdytos. Nuo mūsų visų ved. muz. A. Prialgausko ir St. 
pnitarimo Iii prisidėjimo pri- Jokūbaičio. Orkestias ir choras 
klausys Liet. Dienos pasiseki- be savo atskiro rcpertuaio 
mas. Po šios Dienos lietuviai duos vieną bendrą operos iš 
Kanadoje turi turėti aiškų ke- trauką, diriguojant muz. St. 
lią Bendruomenės ir laisvinimo Gailevičiui. T 
darbe. vaus ir tautinių šokių grupės.

Šiais metais minime 50-ties Rugsėjo mėn. 4 d. vakare — 
metų spaudos grąžinimo sukak šeštadienį 
tį. Per 50-tį metų lietuvių tau- šokių vakaras - balius UNF sa- vų, kreivų dipukų, tai jie pla- 
tos vyresnioji karta sukuiė la- Įėję su turtingu bufetu ir kito- tina gandus, kad aš esu komu 
bai daug. Mes išaugome jų itle- mis baliaus staigmenomis. Gros nistas, ir negalima praeiti, plan 
alų šviesoje, matėme savo aki
mis gražią atkurtą tėvynę ir 
vėl pergyvenome jos sunaikini
mą. Mes esame gyvieji liudi
ninkai bolševikinio teroro. Mes 
esame šaukliai i pasaulio sąži
nę dėl mūsų tautos daromos 
skriaudos. Lietuviai laimėjo 4G 
-ties metų trukusią kovą su ca- 
nstinės Rusijos raudonsiūiiais 
žandarais. Daug aukų ir pasi
šventimo pareikalavo ši kova. 
Spaudos draudimo laikų mo 
kykla buvo prie motinos ratelio 
ir slaptoje ’\?ro-r> mokyklose.

šitas lietuvybės ir lietuvių kul
tūros svarbiausias švyturys te 
bėra netikroje padėtyje dėl pi
nigų stokos. Mūsų tautinis in
teresas reikalauja, kad iš gim
nazijos skleidžiama šviesa ne
užgestų, bet šviestų toliau ir 
dar intensyviau. Tam reikia vi
suomenės pastovių aukų.

pirmininkas T. Valius, nariai. 
J. Bakys, A. Docius. Paroda 
įvyks Lietuvių Namuose. Bus 
išstatyti tapybos, grafikos, sku 
Iptūros ir taikomosios dailės kū lietuvių „Sūnų ir dukterų diau 
riniai daugumoje naujausių me 
no krypčių.

Rugsėjo mėnesio 5 d. vakare 
didelėje koncertų salėje Mas
sey Hall įvyks iškilmingas Lie
tuvių Dienos atidarymas ir di
delis koncertas.

Atidaromąją kalbą pasakys 
Lietuvos Konsulas Kanadoje

SUSIRŪPINIMAS „SŪNŲ IR 
DUKTERŲ DRAUGIJOJE.
Rugpjūčio 17 d. Montrealio

gija“ turėjo susirinkimą, kuria 
me išsiliejo paskutinių laikų, 
reikalai.

Pirmiausia buvo pagerbti 
draugijos mirusieji nariai, išmo 
keta pomirtinė ir aptarti ligo
nių lankymo reikalai. Po to pir 
mininkas jau norėjo uždaryti

min. Vytautas Gylys, žodį tais ėmė žodį, išsiėmė „Nepriklau- 
Kanados Krašto Valdybos p- somos Lietuvos i“ ,.T ~ 1 
kas Jonas Matulionis, Ontano Journal“ numerius ir pareiškė, 
provincijos sveikatos ministe- Čia yra parašyta 
ris Mr. Martin ir tai progai pri- draugiją, teigiant, kad ji yra kc 
taikytą paskaitą skaitys sve- munistinė. Aš šioje draugijoje 
čias iš JAV ministeris Vaclovas dirbu pagal jos įstatus, nc- 
Sidzikauskas.

Lietuvių Dienos proga yra 
leidžiamas informacinis 1___
nys, kuriame bus apibūdinta vi 
sų KLB apylinkių, jose esamų 
kitų org-jų, bei meno, sporto ir 
ekonominių vienetų veikla. Jis 
bus gausiai iliustruotas organi
zacijų bei pavienių asmenų nuo 
traukomis.

Laidinio redakcinė komisija 
varo darbą pirmyn.

somos Lietuvos“ ir „Le I’etit

apie musų

9

Kad padėjus naujiesiems ateiviams susipažinti su Kanados pa
pročiais ir reikalavimais, Pilietybės ir Imigracijos Departa
mentas parengė naują knygelę „Handbook for Newcomers". 
Knygelėje išaiš kinami pilietybės reikalavimai; bankų taisyk
lės; kaip įsigyti namą, prekybos įmonę arba ūkį; Kanados 
švietimo sistema; leidimų įsigijimas; darbai; Kanados pašto 
tarnyba; medicinos ir sveikatos tarnyba ri socialinio draudi
mo taisykles. Be to joje yra dar daugybė įvairių kitokių infor
macijų apie Kanadą ir jos papročius.
Knyga išleista penkiom kalbom — angliškai,
vokiškai, olandiškai ir itališkai. Ją galima nemokamai 
užpildžius žemiau pridedamą kuponą. Užpildžius

Citizenship 
tion, Ottawa, 
pageidaujate.

prancūziškai, 
gauti 

pasiųsti: 
Immigra-Branch, Dept, of Citizenship and 

Nepamirškite pažymėti, kuna kalba knygelės

PILIETYBĖS IR IMIGRACIJOS DEPARTAMENTAS

: šį pranešimą paskelbė naredamas patarnauti naujiems
kanadiečiams.

Hon. J. W. Pickersgill, P. C., M. P.,
Ministeris.

Citizenship Branch, 
Department of Citizenship and Immigration 
Ottawa.

Laval Fortier, O. B. E., Q. C.:
Ministerio Pavaduotojas. ■

Please send me, without charg , a copy in (put language heie) 
of the „Handbook for Newcomers“.

Name . ....................................................................

Street Address.......................................................
Municipality . ........................................................

su komunistas ir jeigu šis rcika 
las nebus išaiškintas, tai aš iš 

leidi- vlce PJrminin^0 pareigų pasi
traukiu.

Kilo tūlas sąmyšis. Teirauta 
si, kas ir kaip. Pasigirdo iš da
lyvių (jų viso buvo apie 30) 
tarpo „Nepriklausomos Lietu
vos” adresu negražių išsirciški 
mų. Bet p. Speičys paaiškino, 
kad „Nepr. Lietuva“ tiktai pci , 
spausdino iš „Le Petit Jour- teisman, bet iš draugijos kasos 
nal“ ir, pati nieko nepridėjo. P. tam reikalui nevalia imti ne vie 
Speičys dar paiškjno, kad ver- no dolerio! 
timas yra tikslus. Iš dalyvių 
tarpo tada pareikšta, kad rei
kia paskaityti, kas parašyta he 
tuviškai. Buvo perskaityta. Ta 
da prasidėjo pasisakymai. Bu
vo nusiskųsta, kad draugijai ne 
duoda salių, neleidžia susii lū
kimų.

Lesevičius pareiškė: Ncžiū- 
rėkim, draugai, kas ką rašo ir 
eikime savo tikslų vykdyti. Jie 
ms greitai atšips dantys ir jie 
nustos rašę...

M. Gudas: Gudrus tas plikis 
Kardelis, pats nerašo, o tiktai 

1S" perspausdina. Jeigu jis pats bū 
tų parašęs, tai mes jį pašokdin- 

Programojc daly- tume kadryliaus... Reikia sam
dyti ]ojerj jr duoti teisman...

Pulikauskas: Pas mus, kur 
įvyks grandiozinis aš dirbu, yra privažiavusių šiei

dai paruošia Sp. B-vė „Žibu
riai“. Spausdins Foto-Lith.-Of
fset Printing Co, 1033 College 
Str., Toronto, kurios savinin
kais yra lietuviai.

Koncerto vedėjas yra muzi
kas Stasys Gailevičius. Progra 
moję solistai, Elzbieta Katde- 
henė iš Montrealio ir Pauiionis 
iš Timminso, Toronto lietuvių

Toronto Lietuvių 
„Tirmitas“.

Prašome lietuvių visuomenę, 
ypač iš tolimesnių Kanados ir 
JAV vietų, taip sutvarkyti ilgą 
trijų dienų savaitgali, kad butų 
progos atsilankyti 
Dienose Toronte.

komunistas ir man tas nemalo
nu, kada teigiama, kad čia susi 
būrę komunistai.

Šalčiūnas: A, čia rašo taip, 
iš kokio krašto tie žmones yni 
atvažiavę...

Jonušas (pirmininkas) : Mes 
turime čerterį. Mūsų knygas 
kontroliuoja valdžios kontrolie 
riai. Mes niekam į šalį pinigu mus dypukus. 
neišmokame, tai matyti iš mu- „Liaudies T 
sų atskaitomybės knygų. To- su morale ir provokuoja bege- raštį parodė pikniko metu. To 
dėl mes turime tuos laikraščius 
duoti teisman.

Kiškis: Jeigu jūs, valdyba, 
jaučiatės kaltais, tai duokite

„Liaudies Balsas“ provokatoriaus rolėje.
Kanados komunistų laikraš- gu p. Vekteris sutiks.

čjui „Liaudies Balsui“ nepap- Yra tikra tiesa, kad apie p. 
rastai rūpi sukiršinti vyresnes Stankės straipsnį „Le Petit 
kartos ateivius prieš vadina- Journal“ po savaitės, jam pasi- 

To siekdamas, rodžius, sužinojome iš paties p. 
Balsas" nesiskaito Vekterio, kuris mums tą laik-

diškiausiu būdu. dėl „Liaudies Balso“ teigimai,
Štai paskutiniame h-r y tas kad čia „NL” su dypukais tuiė 

komunistų laikraštis deda išti-jo intenciją pakenkti farmer mi, 
są straipsnį „Montrealio Apy- yra „Liaudies Balso" melas ir 
linkės Farmerio Nesusipiati- provokacija. Tokiems straips- 
mas Su Piknikaujančiais Dy- niams, kaip „Le Pt. Journal“ 
pūkais“, skirtą užpjudyti vy
resnės kartos ateivius prieš dy 
pukus. Tame straipsnyje nė 
vieno žodžio teisybes nėra. Vis 
kas yra melas ir provokacija.

Visų pirma, „NL“ nepreten
davo į „Liaudies Balso“ bijomą 
pasakyti, anot jo, „Mascouche 
farmerio“, t. y. į p. J. Vakteįio 
vasarvietę, nors, atvirai ir tei- 

Pastaba: Nežiūrint p. Jonu-singai sakant, p. Vekteris siū- 
šo teigimo, kad draugijos pini- ]ė savo farmą „NL“ visai vasa- 
gai į šalį neina, yra žmonių, ku rai. Bet, neturėdama galimy bes 
rie sako, kad kai buvo kilęs po kas sekmadienis ruošti piknikų, 
karo sumanymas į Kanadą įsi- įvertindama pono Vckte- 
leisti nuo komunsitines invazi- rįo džentelmenišką pasiūlymą, 
jos į rytų Europos šalis pasi- „NL“ nepretendavo į bent ko 
traukusių į vakarus žmonių, tai 
šios draugijos centro ar sky
riaus buvę duota pinigų (sako 
ma 200 dol.) tiems, kurie vedė 
kompaniją prieš įsileidimą dy
pukų. Gal tai ir neteisybė, bet 
yra taip kalbančių pačių lietu- Tai yra bjaurus melas. Tokio Taigi, nieko nauja šiuose komu
vių tarpe. Ir šitą reikalą drau-komunistų metodo laikydamic- metų meluose nėra: jie kartoja 
gija turėtų išaiškinti, nes, labai si, mes galėtume pasakyti, kad tai, kas atitrauktų savo žmonių

orkestras euzai vis klausia, ar as komums galimas dalykas, kad tai yra ne komunistai, keršydami, kad p. dėmesį nuo jų nusikalstamų
tas... Reikia duoti teisman teik teisybė. Tačiau gandai Ilgšiui Vekteris nedavė vietos „Liau- prieš valstybę ir jos santvaiką

Kilus tokiems ginčams, susi
rinkime nebuvo rasta, apspręs
ta išeitis, todėl laisvu pasikaibe 
jimu, nebalsuojant, nutarta tą 
klausimą pavesti valdybai, kuu 
savo sprendimus patieks sekan 
čiam narių susirinkimui.

NL” nepritaria.

Bendrai, tiktai pikta valia ko 
v munistai visas bėdas dėl savo 

priešvalstybės veiklos verčia 
dypukams. Komunistai Kana
dos valdžiai yra žinomi anks
čiau, negu čia atsirado ,dypu- 
kai. Komunistus Kanados val
džia seniai pažjsta ir todėl jų 
veiklą seka. Komunistai patys 
tą labai gerai žino, bet visas be 
das už savo darbus bando su
versti dypukams. Kaip sakoma 
„nuo ligotos galvos ant svei
kos”.

Komunistai ne nuo šiandien* 
puola dypukus. Komunistai bu 
vo prieš dypukų įsileidimą į

kį monopolį, todėl pareiškė, 
kad jo valia yra kam jis nori 
duoti savo farmą piknikams. Kanadą, kai ne komunistai he-

„L. B.“ provokatoriškai i a-tuviai buvo sudarę delegacijas, 
šo, kad dypukai ir „NL“ ko- kurios vyko į Ottawą ir prašė 
munistus apskundė valdžiai, vyriausybę dypukus įsileisti

laščius.
Petronis: Manęs šis reikalas 

neliečia, nes visi jūs žinote, kas 
aš esu, bet į teismą eiti nepa
tarčiau. Prancūzų laikraštis 
yra įtakingas ir lengvai nepasi- 

_____ duos. Daug kainuos, o naudos 
kažin ar bus. Gali ir blogiau bu 

TAUTIEČIAI, rašykite iš vi
sur „N. Lietuvai“. Duokite ži

nių apie darbus, nes dabai 
tai vra svarbu.

Lietuviu
L M.

eina.
Prie šito galima tiktai tiek 

pridėti: Veltui M. Gudas ma 
no, kad „NL“ bijo apie komu
nistus parašyti atvirai ir tiesiai. 
Tegul M. Gudas pasiskaito pi a 
ėjusį ,.NL“ nr. ir jis tuo įsili-

dies Balso“ piknikui, apskundė dėmesį. Bet ilgai taip nebus, 
jį saugumui. Bet mes to nesako nes viskas paaiškės. Tiesos ir 
me. Lygiai „LB' žino, kad „N. teisybės komunistams nepasi- 
L.“ to nepadarė. Taip lašyti seks nuslopinti.
yra nedora ir bjauru.

Čia pat reikia pasakyti, kad 
„NL“ tiki, kad netrukus visas 

kins. Taipgi, ir šiame suskiu- šis komunistų keliamas sumy
kime pasisakė atskiri draugijos šis ir kurstymai vienų lietuvių 
dalyviai ir iš tų pasisakymų prieš kitus, galų gale paaiškės, 
taipgi yra aišku, kad tai, kas viskas bus iškelta dienos švic- 
buvo parašyta „NL", yia visai son ir „NL” vėl galės ten da-

i. As nesi iručiu esąs objektyvu ir teisinga. ryti piknikus, ka;p dariusi, jei-

ti...
Šipelis: Vis dėlto reikėtų 

kaip nors išsiaiškinti, nes tik
rai nemalonu, kai daromi toki

Mandrapypkis.

Kas „Nepriklausomą Lietu
vą“ pastoviai skaito, 
Labai gerai daro:
Tas bolševikus ant mažojo 
piršto raito
Ir į ožio ragą varo!...
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turto atžvilgiu — čia skursean- mas ištiko pagalbos jieškančias 
čių ir badaujančių vakarų V o- pabėgėlių mases, vos per plau 
kietijos belangėse stovyklose, ką išvengusias sovietinės ver- 
buvo gyvais liudininkais augs- gijos, girdint panašius parciš- 
čiau minėtų faktų, kuiie da-kimus!
bar vyksta jų tėvynėse, taip Visų atmintyse dar buvo gy- 
pražydusiose jų nepriklausomo vas vaizdas likimo tų politinių 
gyvenimo metu. pabaltiečių pabėgėlių, atvyku-

Na, ir kokios paguodos ir pa siu į Švediją, kuriuos komun.s- 
žadų susilaukė pabaltiečiai is tuojantis užsienių reikalų ui 
tos taip pagarsėjusios politi nisteris p. Unden prievarta ati 
kės, kurios balsas buvo svaius davė sovietams, sulaužydamas 
pasaulio problemų sprendime tuomi visas politinių pabėgėlių 
n kuri stovėjo žmogaus teisių nusistovėjusias prieglaudos tei

Jai buvo smulkiai išdėstytas sargyboje ? siu tradicijas, palaikomas iki
barbališkas Maskvos bolševiz- Visi tie nusiskundimai apie tol visų neutralių valstybių

’ mo smurtas, okupuojant Pabal Pabaltijo tautų tragediją ii au- Gerai prisimename visi, kaip ta 
tijo valstybes, sulaužant tuo tentiški paliudymai apie ten vy da pati švedų valdžia irgi jkai 
būdu visas draugystes šutai tis kstančias baisenybes atrodė vi- binėjo tuos išduotuosius nesi-

sai nejaudino ponios Eleonoros jaudinti ir garantavo sovietų 
Roosevelt. Ji visai šaltai, mato duotus jiems iškilmungus pasi

priklausyti jų vienoks ar ki
toks likimas.

Kai tuoj po karo Eleonora

IV.
Reikia manyti, kad Eleono

ros Roosevelt noras kištis į au- 
gštąją politiką ir tais reikalais 
įeikšti savo nuomonę, prisidė
jo nemaža prie suadrymo pa- Roosevelt lankėsi politinių pa
lankios opinijos Amerikos vi- bėgėlių stovyklose vakarų Vo 
nuomonėje bolševizmo , atžvil- kietijoje, tai pabaltiečiai — lie 
giu ir paveikė, o gal būt ir nu- tuviai, latviai, estai — labai nu 
lėmė, savo ligoto vyro, prczi- džiugo galį pasinaudoti puikia 
uento D. Roosevelt nusistatę proga tiesiogiai patiekti jai, kai 
mą, kuris padarė tas milžims- po UNO atstovui, atstovui to 
kas nuolaidas Jaltoje u Telie- augščiausio pasaulį tvarkančio 
rane moderniam Maskvos Dzin organizmo, savo skundus n be 
gis-Chanui Stalinui. Per 30 me das ir vylėsi išgirsti iš pumų 
tų Kremliaus kruvina diktatu- šaltinių nors pažadų dėl pada- 
ra neatidarė Amerikos prezi- rytų skriaudų atitaisymo, 
dento akių, o jo žmona Eleono 
ra net iki paskutinių laikų ne
supranta ar nenoii suprasti so
vietinio režimo baisenybių, 
kas Europoje kiekvienam vai
kui aišku. Tai parodo jos poka- 
riniai politinių pareiškimų

kia jos „lankstumas ir diploma 
tija“, kad ji iki šiol „neturi duo 
menų“, kas dedasi už geležines 
uždangos!

Kaip visa tai suprasti? Juk 
sunku įsivazduoit, kad ir ma
žiausios inteligencijos žmogų 
is laisvojo pasaulio, kuris galu 
tų abejoti apie priverčiamojo 
darbo stovyklas pas sovietus ir 
kitokius žmonių vergijos požy
mius! Taigi peršasi jau augš- 
čiau minėta nuomone, arba ji 
yra neišmanėlė, arba ji yra gud 
ri, — tai dirba Kremliaus nau 
dai.

limu, nenoromis paliko juose gi 
lų įtarimą tos garbingos atsto
vės, jei ne piktos valios ir par 
sidavimo Kremliui, tai bent ab
soliutine ignoracija to, kas de
dasi už geležinės uždangos.

VI.

Kai ilgai tyrinėjusi spėčiau 
UNO komisija patiekė išsemia
mus duomenis apie sovietų vyk 
odmą tautų genocidą, apie mi- 

* lionus žmonių įvairių tautybių, 
laikomus priverčiamose darbo 
stovyklose ir apie skaitlingus 
Kacetus, su smulkiais žemėla
piuose atžymėtose vietovėse ir 
reikalavo, kad UNO viešai so
vietus dėl to pasmerktų, — tai, 
visų nustebimui, Eleonora Ro
osevelt, ta žmogaus teisių „gy
nėja“, autoritetingai pareiškė, 
kad ji nebalsuosianti už, nes ji 
neturinti tikrų duomenų, t. y. 
nėra įsitikinusi, kad tiki ai taip 
būtų!

Ir tai pareiškimas asmens,

VII.
Eleonora Roosevelt mėgsta 

keliauti, lankytis pas valstybe., 
galvas ir duoti kartais savo au
toritetingus pareiškimus ir pa
tarimus, nors jos niekas ir ne- 
klausio, atseit vis nori būti spi 
ritus movens augštosios politi
kos ekrane. Tarp kitko, prieš 
prezidento Eisenhowerio inau
guraciją ji pasiskubino pareikš 
ti viešai, kad neduosianti p-niai 
Eisenhowerienei jokių 

niu išvežimai į Sibirą ir į pri- ti susigyventi su sovietine tvar duotiem.* iškilmingiems pasiza kovojančio už žmogaus teises!? mų, kaip laikytis, jei į 
verčiamąsias darbo stovykla^ u ka, nes, esą, visai jau nėra taip dėjimams ir sutartims, rodo ii Už tai Rhode-Island univeisi- bus kreiptasi. . .

Matyt, ta mintis buvo giliai it. Bendrai, jai buvo išdėstytu, bloga .kaip kad piešiama, 
įleidusi šaknis Roosevcltų šei- kaip naikinamos tų šalių mato
moje. Prisimename, kai vakarų ualinės ir dvasines veitybės ir 
su rytais santykiuose, kitaip sa kaip vykdomas istisas tautų ge 
kant vakarų su Maskva, di- nocidas. Tūkstančiai pabaitie- 
džiausio įtempimo metu jos sū čių pabėgėlių įvairios padėties 
nūs Eliottas važinėjo į Maskvą — profesijos, išsilavinimo ir duoti, koks žiaurus

ir iškilmingus pasižadėjimus
i ** t u " - i gerbti tų šalių nepriklausomy-

„perlai , kad ji visvien dar ne- kaip buvo paminta po ko- niai, savo a priori nusistatymu, žadėjimus, gerbti žmogaus Leli
jomis visos elementarinės vic- ar gal įsitikinimu, patarė pabai sės ir šiuo atveju respektuoti 

’ tos žmonių teisės, buvo nupieš tiečiams nesijaudinti, saitai vis tų pabėgėlių privatines teises. 
‘ ta nuolatinių žudynių eiga, ka k? apgalvoti, geriausiu atveju Kad Maskva ir čia pasiliko pa- 

cetai, pagarsėję masiniai žmo- repatrijuotis atgal ir pasisteng- gal tradiciją „ištikima" savo

išsigydė iš bolševizmo toleran 
cijos ligos ir atrodo, kad pasi
liko absoliutinė analfabete apie 
praktinį bolševizmą. Ji vis dai 
gyvena simbiozės su bolševiz
mu svajonėmis.

i respektuoti 
tiečiams nesijaudinti, saitai vis tų pabėgėlių privatines teises.

. juo tas faktas, kad netrukus po to tetas jai suteikė teisių gaibes 
nuomone, maršalas Stalinas visi tie grąžintieji pabaltieėiai daktaro titulą uz „stebuklingą 
esąs geras žmogus, supras n vi buvo iškarti viešose aikštėse! lankstumą ir diplomatiją“ pa
sienis dovanos pabėgimo klai- Taigi, Eleonoros Roosevelt renigme tarptautinės deklaiac, 
das! įkalbinėjimas pabėgėliams grįž jos apie pagrindines žmogaus

Galima sau nesunkiai įsivaiz ti į Stalino okupuotas jų tevy teises, kaip sako oficialūs moty 
nusivyk- nes, sutiktas su dideliu nusivy- vai. Turbūt tame ir pasirciš-

pas raudonąjį Kremliaus carą 
— Staliną, kai kitiems tai būda 
vo neprieinama. Jis atveždavo 
vakarų pasauliui taip malonius 1953 metais pasirodžiusius po- 
Stalino „taikos troškimų“ pati ezijos rinkinius, norėtume pa- 
kinimus. Tai vis būdavo miego minėti dar jdvi knygas. Viena 
tabletės vakariečiams, nieko ne jų — Venancijaus Ališo „C a s- 
kainuojanti Maskvos dovana, c a t a c r i s t a 1 i n a“ (Išlei- 
siunčiama per neapmokamą n do Bendrija; Iliustravo dail. V. 
patikimą kurjerį, USA piczi- Stančikaitė-Abraitiene), ketvir 
dento sūnų Eliotą!

Eleonora Roosevelt, patekus
į UNO, kaipo USA delegacijos nomas Ališo debiutas: 1939 mu giškesnis eilių pobūdis ir pat-, 
narys, demokratų režimo me-tais, dar nepriklausomoj L,ie tu-tematika, dėl suprantamų pne- 
tu, mėgdavo reikšti savo neaiš- voj, poetas atkreipė dėmesį sa- žasčių, praradusi saulėtai gra- 
kias, ’miglotas nuomones be- vo sklandžiom eilėm, kūnų kščiųjų elementų ir muzikam- 
veik visais klausimais, kuriuos kiek neįprasta, egzotikos ir to- mo labai didelį dalį, bet nciais- 
ji suprasdavo ir kurių ji nesu- hmų kraštų peizažo ir nuotai- vės, vergijos ir žmogaus paže- 
prasadvo. Mažesnės valstybes, kos kupina, tematika ir subti- minimo epochai Venancijus Al; 
pataikaudamos galingąjai US lūs lyriškumo (vietomis pi imi- šas, atrodo, sunkiau randa pa- 
A, rinkdavo ją j įvairius UNO nusio Jono Aisčio kūrybą) nu- jėgų poetinį žodį ir vaizdą; daž 
organus. Tuo būdu ji net at spalvintas pasisakymas žadėjo niausią posmuose skamba sau- 
sidūrė žmogaus teisių komisi- lietuvių poezijai, jeigu ir ne vi- sas kaltinimas, konstatavimai, Kai palyginant — 
jos pirmininke. Kaip ji toms pa sįškai naują ir originalų, tačiau įprastiniai sugretinimai ir gn- L

bai ir vieši pareiškimai, apie nininką. 
ką yra sunku nutylėti.

7.
Baigiant pastabas apie

HENRIKAS NAGYS

Pastabos apie 1953 metu

sutinkame aną šviežią, jaunat
viškai gaivią ir nuotaikingą į o 
eziją iš „Sao Bento varpų“ lai
kotarpio. Tiesa, šiame rinkiny 

Poezijos mėgėjams gerai ži- bendroji nuotaika slopesnė, tru

Į mus pro

patai i ■ 
ją ne-

grjzusEleonora Roosevelt, 
po savo apsilankymo Indijoje 
pas nekarūnuotą diktatonų 
Pandit Nehru, viešai paleido 
vėl vieną savo „atradimų per
lą“, — tai, kad didžiausias pa
vyzdys demokratijos esanti In 
dija! Kame pasireiškia tos de- 

švyti tikrai originaliai ir neg:.- mokratijos pavyzdingumas, ji 
dėta gaida užgauna, šiuose nepasakė. Atseit, jos pareiški- 
egocentriniuose posmuose ta- rnai yra neklaidingi ir todėl ne- 
čjau Venancijus Ališas yra nuo — 
širdus ir mokamai sukelia nos
talgiškai melancholišką nuotai
ką.

[ašarom srebi; Kur mačiau tas manas? 
Dievo Veidą rankas Buvo jos be ribų kaip naktis, 

[tiesi abi: 
įlaisvę priešas man 

[tol neišardys, 
jūs bus gyvas, kol 

[bus gyva šiidis! — • 
(C. C. 2 psl.).

reikalauja įrodymų, kad toks 
jos sprendimas neturi jokio pa 
grando ir parodo jos visišką 
analfabetizmą pasaulinėje poli
tikoje ir stoką bendro išsilavi
nimo, matyti kad ir trumpai šio 
straipsnio ribose panagrinėjus 
šiandieninės Indijos gyvenimą.

Kaip žinoma, terminas „de
mokratija“ yra graikų kilmės, 
susidedąs iš „demos“ — liau
dis, tauta ir „kratos“ — val
džia. Taigi valdžia pačių žmo
nių, paprastai — per savo rink 
tus atstovus. Dėlto visos tau
tos narių politinis susipratimas 
ir išsiauklėjimas yra pagrindi
nės sąlygos geros demokiati- 
jos. Viską nulemia tautos kul
tūros ir civilizacijos laipsnis.

Kaip atrodo tos pagrindines 
sąlygos Indijoje?

(Bus daugiau).

Begalinės tylos paslaptis 
Nešė baltas bures. 
Iš ramių vandenų 
Kilo saulė pro bluosto rūkus, 
Lyg miražas dausų atokus 
Ant auksinių sparnų.

(C. C. 66, 67 psl. psl.) 
Cituojamame eileraštyje au- 

sylesnis skaitytojas lengvai iš
girs maironiškos poezijos skani 
besį. Charakteringa tai Ahšo 
poezijai — ji dar bazuojasi aiš
kiom mūsų maironines ir po- 
maironinės kartos poetinėm tra 
dicijom. Vienas ypač teigiamas 
tos poezijos bruožas — sklan- 

Yra vietų rinkiny, kur Venan dus ir taisyklingas eiliavimas, 
daug sunkiau poezijos kūimy cijus Ališas, ir šią sunkiai api nors kirčio nukrypimų pasitai-

v apie poeto stagnaciją— piadi- įforminti bendrybes, oficialią pavidalinamą medžiagą kiek ko neretai.
V’ niaį akordai tebuvo varijuoja- ją terminologiją, t. y. tiesas, ku ̂ anksčiau ir įdomiau formuoja, Knyga išleista, galima saky-

nuskriaustas pavienis mi, specifikuojami be ryškės- rių verte nors neabejojame, bet bet bendras visuomeninėm, pat ti, puošniai, tiktai dail. Stanči-
___ o__ jieškojo užanmo aiba nių ženklų, kad būtų jieskoml esame priversti abejoti jų steie riotinėm temom patašytų eilių kaitės-Abraitienės iliustracijos draugas Kanadoje Todėl 
pagalbos pas kitus, taip daro nauji keliai ir šviežesnės išrais otipine išraiška meniniam kū- įspūdis visdėlto lieka blankus, visumoje, nors ir techniškai . .
• • ..... Įdomesnis poetas estetiškai kruopščiai atliktos, naivokos ir Pats skaityk ir Kitiems pataiK

toji autoriaus lyrikos knyga.
— Tiltų

Kol žodis

Arba:
Esam įnamiai nūnai visų šalių 
Visomis pasaulio kalbam 

[kalbomis.
Žemių daug, daug miestų 

[matėm didelių. . .
■ tai tu 
[gražesnė vis.

reigoms netiko, parodė jos dar- skoningą ir subtilų žodžio mc- dėtos išvados.
Sekantys rinkiniai, 

kaip ir pastarasis, betgi liudijoką yra

Kaip 
žmogus

tiesą tenka
Dažnai kartotą 

ir vėl pasakyti:

r~ i m 1 11 u i u ' —l
LIETUVI, atsimink, kad 

„N. Lietuva“ yra tavo geriau-

rinyje. 
_____ j __ o_____  _ Pav.:

lingesniuosius, nuo kurių gali raščiais, bet jame labai retai be „Nūn vargo vakarienę su

ir ištisos tautos ir valstybės, kos priemonės. „Cascata cnsta 
jieškodamos užtarimo pas ga- liną“ — rinkinys gausus cile- muzikaliuose eilėraščiuose, no- perdaug archaiškos, 

rs ir juose tik kartkartėmis su- (Bus daugiau).
skaityti!

■ZXK=XKZ=:

Jei mes gyventume užsidarę, ta Kanados slaptosios policijos slėpę kaimyno bute, kitoje pu- lyšį su Guzenko knyga. Jie zi- 
kiltų visokių kalbų. ekspertų ir aš ją žinau minti- sėje gatvės.. Kitą rytą Kanados no tik, kad jis dirba namuose,

Tačiau gyvendami pilną gy- nai. Aš žinau kiekvieną sinuik Karališkoji policija, kuri pama tačiau jie mano jį esant pramo- 
venimą, liekame visada labai at meną apie „miestą, kuliam aš tė NKVD padarytą kratą, iš- nės planuotoju.
sargūs.’ Dėl to jūs turite man užaugau“, krautuvininkų ir mo klausė mano vyro pasakojimo Demokratija mums buvo la- 
atleisti, kad aš neapiasincju, kytojų pavardes, namus, ku- ir patikrino patiektus Sovietų bai duosni. Twentieth Cenluri- 

Aš turėjau susiimti, kad ne- kokį sportą, būtent aš labjau- riuose aš gyvenau, jų baidus, dokumentus. Dokumentai ro - -Fox už teisę filmuoti mūsų is- 
- ■ ’• .Geležinė Užaan

i uramjaus pavyz- ga“ Igoriui sumokėjo /o.OOi) 
džiai buvo pasiųsti į Maskvą ir dolerių, o „Cosmopolitan" da- 

Savo tariamą pavaidę mes kad dr. Alan Nunn May, vic- vė jam 50.000 dolerių sumą už 
Retkarčiai tačiau šis tas ne- jau du kartu esame pakeitę u nas augščiausių atominės bom- spausdinimo teisę. Uz pasuar- 

kas verčia nebegalime jos daugiau keisti, bos tyrimo mokslininkų, yra ru navimą Kanados kraštui, vie- 
i perdaug jau sams išdavęs smulkų bombos nas pilietis, Frank Ahearn, pa- 

_________ ry-čių vienas žmogus sustojo prie paūgėjo. Sunku būtų jiems is-projekto aprašymą. Vėliau dr. skyrė mums pensiją iki gyvos 
Karališkosios šais mūsų namus pakeisti tru- aiškinti naujos pavaidės re.ka- May prisipažino ir buvo paso galvos, kas duoda mums lūv 

dintas kalėjiman Anglijoje. Jc dolerių pajamų per mėnesį. Mu 
Pastarųjų šešių metų laiiro- bylos tyrimo pasėkoje buvo nu sų gan kuklus namelis Kanadu

nuo sovietu slaptosios policijos
RAŠO IGORIO GUZENKOS ŽMONA SVETLANA.

Mano vyras ir aš pietavome ___ ___________ ,______ ___ t __ .
pas savo kaimynystėje, Kana- prasijuokčiau garsiai. Tai yra šiai mėgstu, nes viena iš mote- medžius ir gėles jų sode. Vienu dė, kad Amerikos atomines la- toriją filmoje „ 
doje, gyvenančius draugus, tiesa, kad mudu per tuos aštuo rų, kuri mane pažįsta, galėtų žodžiu, labai sunku būtų manu boratorijos uranijaus pavyz- ga“ y-—— 
Kažkas prisiminė istoriją, ap- uis metus panaikinome savo ta skaitydama šį straipsnį mane pagauti žodžiuose, 
rašytą laikraščių pirmuose pus patybę. Vieninteliai žmonės, atpažinti. ^ 7 •
lapiuose: Du Jungtinių Vaisty- kurie žino, kur Guzenko su sa- 1-- _ _____ _____
bių senatoriai atkeliavę į Kana- vo šeima gyvena, yra keletas paprasto atsitinka, 
dą pasikalbėti su Igoriu Guzcn Kanados vyriausybės tarnauto mus stebėtis. Prieš keletą savai nes musų vaikai 
ko, buvusiu Raudonosios Ar- jų ir mano vyro asmens sa4 g’ 
mijos slaptosios policijos tar- ba — Kanados 1___ ČK1__ ____ „
nautoju Rusų Ambasadoje, Ot Raitosios policijos tarnautojas, kusią padangą. Mano vyras su- hngumą. 
tawoje dėl špionažo veiklos. kuris vaidina mūsų patarnauto.._j_ Jčl -r.____ kuris vaidina mūsų patarnauto nerimo. Iš mūsų gyvenamojo .. . . _ . _ . .

Mūsų draugai kalbėjosi apie ją ir šoferį. Tik keletas asine- kambario lango jis nuėmė tos tarpyje tris kartus mes keitė-bausti Klausas (melisas ii Ro- je butų laikomas karališkais 
mašinos ir jos leidimo numerio me savo gyvenvietę. Igoris jau senbergai. iriais Rusijoje,
nuotraukas. 1 . „ .

— Ta yra vyras, kuris tik ti ilgai toje pačioje vietoje. Bet

Guzenko ir kaip jis 1945 me- ųų mus sutiko kaip ponus Gu
lais pabėgo iš savo posto, per- zenko. Tai mūsų advokatas, 
duodamas Kanados vyliaus/- mūsų leidėjas, kuriam mano vy 
bei beveik 100 Sovietų oficialių ras savo raštus siunčia, ir kcie 
pranešimų, atidengdamas Kau- tas patikimų žurnalistų, kūne sakiau jam. 
donųjų šnipų tinklą.

— Įdomu, ar kas iš mūsų ka 
da pamatys tą pnetehų Guzen
ko — tarė vienas iš kalbančių
jų.

— Laikraščiai rašo, kad jis 
su savo žmona ir vaikais gy
vena kažkurioj vietoj Kanado
je. Žinoma, niekas nepasako, 
kur jie gyvena, kad rusai ne
gautų malonumo pačiupti juos 
į savo nagus.

Aš neiškenčjau mesti žvilgs
nį į savo vyrą, kutis buvo labai 
užsiėmęs valgymu ir nieko ne-

čia, kad protingiau yra nesedė-
mais Rusijoje.

Kanadiečiai, įsitikinę, kad Kada aš pagalvoju apie Nu
mano vyras jiems kalba tiesą, siją, aš prisimenu senyvą žino
mus visus tris paslėpė kraštokeičia trukusią padangą, — pa- aš perdaug nebijau dabar, ___  ____ o

aš manau, kad mes didįjį pavo gilumoj. Tačiau nežiūrint į tas d 
iu jau seniai esame nerevvene. _ ;_______ s,— Aš tai žinau, — atsakė seniai esame pergyven 

Igoris, — bet kodėl jis sustojo
paėmė spaudai pareiškimų.

Tokius vizitatorius piiimda- j<aįp tįk prįe mūsų namų? 
mi savo tikruoju vardu, mes ski ...
riame pasimatymą namuose ku 

j. rio nors draugo, nežinančio, kui 
mes gyvename. Mes palieka
me savo automobilį tolokai nuo 
savo draugo namų ir toliau nu- 
važiuojame pasisamdę taksi. 
Net mūsų pačių vaikai nežino 
savo tikrosios pavardės. Bet 
mes nenugąstaujame ii, toli 
gražu, nesame visai vieniši.

__ aj_____ Savo pasirinkta pavarde mes metų — visai 
kalbėjo. Jis atrodė nuobodžiau- gyvai dalyvaujame visuomenes kad mudu esame gimę Sovietų 
jąs šiuo pokalbiu. Man buvo gyvenime. Mes turime daug ” 
įdomu, ką tie žmonės, kurie čia naujų pažįstamų ir draugų n 
su juo sėdi, pamanytų, jei zi- vaikštome į pobūvius. Neven- 
notų jį esant Igoriu Guzenko, ^iame ir sporto. Aš gyvai daiy-

— Jeigu rusai sužinotų jo vauju moterų klubuose ir tėvų- 
gyvenamąją vietą, — vienas iš -mokytojų susirinkimuose. Mu- 
jų tarė, — jam būtų galas. Ju du abu jaučiame, kad toks nor
it jo žmona tikriausiai gyvena malus gyvenimas daro mus sau 
labai vienišą gyvenimą. gesniais nuo Sovietų l---------

gų, su kuriuo aš Vladivostoko 
doke kalbėjauis. Tada mes įuo 
šėmės sėsti į laivą, juokavome 
ir buvome linksmi. Senasis zm 
ogus mus stebėjo.

— Aš mačiau daug rusų, pa

v. , atsargumo priemones, kurias
As jaučiu, kad jei Sovietų agen minėjau, mes gyvename vi- 

Kanados vy
riausybė niekad nevaržė nei _
mūsų judėjimo laisves, nei so- našiai kaip jūs, išvykstančių ir 
cialinio gyvenimo, kuriuo mes grįžtančių iš Amerikos — jis 
džiaugiamės gyvendami savu man tarė. — Dabar jūs juokia- 
pasirinkta pavarde. Mes kėliau tės, bet kai grįšite, jūs verksite, 
jame per visą Kanadą. Jungti- _____
nių Amerikos Valstybių, tačiau ga]Voje. 
niekad neaplankėme, tačiau ne 
dėl to, kad tai būtų mums 
drausta, bet kadangi Igoris 
no, kad tai galėtų atrodyti 
vojaus jieškojimu.

Paskutiniuosius keturis me
tus Igoris praleido rašydamas 

Sovietą 
kriti- 

Sovietų ambasados" išlauže" du- mas“, kuris netrukus pasiiodj.-> 
at- jo tikruoju ’

lai nepačiupo mūs tame nervų siškoje laisvėje.' 
įtempimo laikotarpyje, 19 45 
metų rudenį ,tai niekad mūsų 
nebepaims.

Anuomet, kai Igoris su slap
tais dokumentais užantyje išsi
nešdino iš Sovietų ambasadom,

Šis žmogus su trukusia pa 
danga buvo raitosios policijos 
patikrintas. Jis turėjo rimtą 
priežastį sustoti mūsų gatvėje, 
— j*s gyveno šioj gatvėj.

Igoris ir aš turime perdaug 
svetimšalio akcento, kad gaic- mes gyvenome nepaprastai ,tc- 
tumėm vaidinti Kanadoj gimu -

c sius, bet mūsų draugai ir mūsų 
1 du vaikai — berniukas dešim

ties metų ir mergaitė astuonių 
nė nenujaučia,

inptame slaptume. Sovietų val
dininkai žinojo, kad jis dingo 
su labai svarbiais dokumentais, 
bet jie dar nežinojo, ai jis pa
sidavė kanadiečiams ar amui i- 
kiečiams. Jie baimingai jo jieš 
kojo, tikėdami surasti, koi jis 
dar neprašneko.

Pirmąją naktį po Igorio iš- romaną iš gyvenimo
i vyrai atėję iš Sąjungoje — „Titano

Dabar aš žinau, ką jis tuicjo

Ir ką 
kai kada 
pažįstamiems žmonėms valkio- 
jantis arti mūsų namų. Gal yra 
kiek liūdna, kad mes negalime 
savo vaikučiams pasakyti j„ 
tikros pavardės ir parodyti jų 
senelių fotografijų. Kartais įky 
ri atrodo automobilio leidimo *r 
vietos keitimo procedūra, neg a 

vardu JAV-bese, lint pasidžiaugti savo neskait-

už- 
ma

gi, reiškia, jei raunu 
tenka pasinervinti ne-

Sąjungoje. Jie mano, kad mes 
imigravome iš kito Europos 
krašto.

Aš niekad nesu buvusi tame nykimo, keturi
Europos krašte, kuriame aš ta- >
riamai esu gimusi, tačiau aš vis ris i musų butą Somerset o— , _ _ . v.
ką galėčiau apie tą kraštą papo vėje, Ottawoje, ir iškrėtė mūsų Kanadoje ir Didžioj. Britanijo- hngais draugais, kurie žino mu 
šakoti. Mano praeities istorija kambarius. ---- , _ „ „ . „ . - , . . _ .

keršto, buvo labai gudriai man sudaiy-aš su mažu vaiku, buvome pasi kad jis rašo, jie galėtų atsekti geriau, negu vykimas j Rusiją.
Igoris, o taipgi ir je. Jeigu musų draugai žinotų, su tapatybę, bet visa tai daug
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VYDŪNO APS1LAKYMAI KLAIPĖDOJE 
IR JO GYVENIMAS TILŽĖJE.

Nuolatos Vydūnas gyveno Jiai — abu mokytojai. Kaip at- 
Tilžėje. Sunkius laikus pergy- rodo, atvykęs Klaipėdon, daz- LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS VALDYBON 
veno nacių siautėjimo metais, niausiai jis apstodavo ne pas sJ nari ba]savimu brinkti je ir garsina lietuvio 
Ne syk} naciai savo pyktį Lie- savo brolius, o pas savo bičių- ■ -- • • •
tuvai dėl nepavykusios polui- liūs, kur jis būdavo tikrai nuo- 
kos ar prekybos išliejo ant Vy širdžiai ir vaisingai priimamas. Ramona/_ 49( Albinas Valcn bai 
duno. Jis kantriai kente, nes Atvykęs Klaipėdon, apšilau- - -
žinojo, kad kenčia vietoj Lietu- kydavo lietuvių teatre. Vienu __  . Karidlt;
vos. Nekaltino jis vokiečių n iš paskutiniųjų savo apsilanky iureeiįonįs __  -
nesmerkė jų, nors jų vaikai, ne mo metu dė-stė jis savo pažiu- ilulSaitis — 34. Revizijos "komi 
sykį užpuolę lilzes gatvese, ap ras į lietuviškąjį teatrą, jo svar 
stumdė, išjuokė, išdaužė jo bu- ba žmogaus ugdymui ir pareis

, a"gUS’.„aE"Se .J°. panai"ęJ" ^„2aV?_"U?JVZlimą, KlaJę!dObžulis 51; kandidatas — Medar
das Bavarskas 38. Garbės leis 
mas — J. Augustaityte-Vaičiū
nienė 58, Petronėlė Orintaite 
56, Leonardas šimutis 45; kai: 
didatas — Juozas švaistas 44. 
Valdomieji organai išrinkti 
dvejiems metams; pareigas pra liususidomėjimas buvo labai di 
dės eiti po visuotinio susirinki- delis. Didelė padėka tenka 
mo, įvykstančio rugsėjo 26 d. spektaklio rengėjams — Syd- 
Chicagoje. Balsavo 70 rašyto- nejaus Lietuvių Teatro Mėgė
jų, t. y. 75 proc. draugijos na- jų Būreliui. Režisavo St. Pau- 
rių. Balsų tikrinimo komisiją lauskas, dail. H. Šalkauskas, 
sudarė J. švaistas - Balčiūnas, 
B. Babrauskas ir J. A. Vaičiū
nienė.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

pulkais susirinkę prie jo namų teatro pastatymu. Jo žodžiais 
grąsino, rėkdami gyvuliškais toks teatro pastatymas negali 
balsais. Nesykį jis pats išsita- pakelti žmogaus virš kasdieny- 
rė, kad rimti vokiečiai jį užjau bės, nes nesužadina kilniųjų 
čią ir jiems esą gėda, kad jauni jausmų ir neteikia pasigėrėji
mui visa tai leidžiama.

Nors Vydūnas beveik neišei
davo iš savo namų ir tikrai nie 
kam nesimaišė po kojų, o ta
čiau jis užkliūdavo. Be abejo, 
daugiausiai užkliūdavo naciams 
Vydūno skelbiamas tauresnis

KVLT UP I Ų EMŽMiOM K/y M*kslt>-techi»kts naupenos
DIRBTINĖS MAISTO MEDŽIAGOS.

. Žmogus kaskart vis daugiau neralines medžiagas, o 
dasigaivoja ir išgalvoja pats pa angliarūkštės dujas, 

’“ sidaryti daiktų-dalykų, kurių šviesoje augalai gamina 
padaro gamta arba ir tokių, ku vandenius (krakmolą, cukrų;, 

rių gamtoje nėra. riebalus ir baltymus, kurie ir
Vienas jo rūpesnių yra pa- sudaro gyvulių ir žmogaus 

sidaryti maisto medžiagų, nes maistą.
maistas yra pagrindinis gyve- Šitą gamtos paslaptį žmogus 
nimo šaltinis. dabar bando iš gamtos sužino-

Gamtoje pagrindines maiste ti ir pats pradės fabrikuose i- 
medžiagas gamina augalai sa- negyvų medžiagų pasigaminti 
vo žaliomis dalimis. Paėmę i 
dirvos vandenyje ištirpintas mi

Benys Babrauskas — 65, Povi- „Mano darbai yra visos tautos 
Jas Gaučys — 50, Vincas —ir tautai priklausantieji dar- 

i“, — apreišė T. Z.
tinas — 43, Sofija Tomarionc Ateinančių metų pradžioje 
— 42; kandidatai — Kleolas T. Z. yra jau užsisakęs gaicri- 

• 39, Stasys I'a- ją suruošti savo darbų parodai.
i — Skulptorius Balys Grėb- 

sija — Alė Rūta Nakaitė sb, liūnas šiuo metu intensyviai 
Julius Kaupas 53, Balys Gra- darbuojasi prie keletos skulp

tūros darbų.
„SLIDUS PUSMILI.JONIS“.

Liepos 31 d. Sydnejaus lietu 
viškoji visuomenė turėjo pro
gos apmatyti pirmąjį lietuviš
ką dramos sepktaklį. Spcktak-

iš oi c 
saules 
angiio

mo.
Be savo bičiulių, atsilankyda 

vo jis vis ir jaunimo draugijos 
„Santaros“ būstinėje. Čia jis 
teiraudavosi apie Maž. Lietu
vos lietuviškojo jaunimo sąmo 
ningumą apie kultūrinius pa- 

žmogiškumas. Taip terorizuo- rengimus, jaunimo apšvietimą, 
jamas, Vydūnas turėjo apskai- vaidinimus ir, chorus. Visuo- 
čiuoti kiekvieną savo išėjimą iš met klausdavo, kaip jaunimas 
namų. Niekas nebematė jo Tii- mėgsta jo raštus, ar jo rašyse- 
žės gatvėse, niekur jis neidavo 
ir niekas pas jį neateidavo. Gy 
veno jis pilnai atsiskyrėlio gy
venimą, „glaudės prie savo vie 
numos” ir rašė. Nutilusi buvo 
ir lietuviškoji spauda, kad jam 
nepasunkintų gyvenimo.

Malonus būdavo nustebimas 
klaipėdiečiams, kai užmirštasis 
IMudūnatf Japsirodydavo Klai- 
pėdos gatvese. Lie tuviai jies- savo vihis kllneJsnio žmJonisku. 
kodavo progos išreikšti jam sa 
vo pagarbą nors kepurės nukė- 
hmu. Motinos pagarbiai rody- ■ bet V[sada jau J kl]niJos v 
davo savo vaikučiams galvoje į- dvasois slėninimra šešėli ^PKnci°
sutikta didįjį lietuvį, o jis vi- J?, | ° slepmingą sesei}. Poezųos

. 'J} , Neabejotina, kad apsilanky- 7004
siems ugningom akim ir šypso mai Klaįėdoje teikė Vydūnui g Illinois’'USA 1
damasis plačiai nukeldavo ke- ■ j „ • • „A ; t> . ./■ . °> liimois, usft. 1 r ..irv dvasinį poilsį. Bet taip pat mos pasirenkamos dalyvių; vie 

aišku, kad ir čia jis negalėjų nu slapyvardžiu gali būti pa- 
apsiprasti, kad jo neseka joks sjųSta ligi 3-jų kūrinių. I pre- 

mija 50 dol., II — 30 ir III — 
20.
GRAFIKAS A. VAIČAITIS
gyvena Melbourne, turi daug bą. . . 
paruošęs eskyzų ir laukia ga
limybės juos išpildyti iitografi 
joje.
SKULPTORIUS TEISUTIS 

ZIKARAS
priklauso Viktorijos skulpto
rių sąjungai, ir jis dalyvauja parėdų. 
s-gos ruošiamose parodose. Ne 
perseniai T. Z. dalyvavo s-gos 
modernaus meno surengtoje pa 
iodoje. / _ 
statė 182 savo kūrinius. Aus
tralų spauda atžymėjo tik 3 dai Toronto ir kitose vietose, 
liniukus, tarp kurių antroje vie žada atsilankyti ir sekančiais 
toje atžymėtas ir T.
įvertintas.

Melbourne yra 
Australijos Antrojo 
karo žuvusiems 
gerbti paminklas. Prie pamink 
lo darbų išpildymo yra pakvies 
tas T. Z. Paminklas su pjedes
talu yra 60 pėdų augščio, figū
ros — 20 pėdų ir yra kalamas 
mėlyname akmenyje.

Labai džiugu, kad skulpto- 100 metų amžiaus, o dail. A. 
rius T. Z. dirba savo profesijo- Žmuidzinavičiui — 80 metų.

iš gyvybę palaikantį ir ją nešantį 
maistą.

Tuo tarpu žmogui šios pa
stangos nėra lengvos. Dar dau 
gelio paslapčių iš gamtos jam 
nepasisekė sužinoti. Bet žino- 

srityje yra daug

purę atsidėkodamas už išreikš
tą dėmesį ir pagarbą.

Tik jam atvykus Klaipėdon, 
(kas įvykdavo sykį per metus 
ar net dvejus), visa lietuviško
ji visuomenė tuojau sužinoda
vo, nors spauda ir radijas, jo 
paties prašymu, apie tai ne žo 
džio nepratardavo.

Klaipėdoje gyveno jo du bro

na esanti apsunkinimas skaity
ti. Ragindavo palaikyti tradici
nį Joninių rengimą jo taip mė
giamam Rambyne. Patardavo 
rengti lieutviškas dainų šven
tes su vaidinimais, kaip jis 
pats kad rengdavo Tilžėj. Jau
nimo reikalais jis visada dau
giausiai sielodavosi, jaunimui 
jis rašė daugumą savo knyge
lių ir į jaunimą jis sudėjo visas

mo pasireiškimai. Nors jauni
mas ir ne visada suprato jo ide-

juodaa nacių šešėlis. Atsimenu, 
kai jis kartą aptardamas kultū
rinę veiklą su „Santaros“ pa
reigūnais paprašė gerai uždeng 
ti langus, kad niekas nematy
tų, o bendrai padarytą nuotrau 
ką prašė neduoti spaudai.

Dovilų Liepa.
XiC1 ".TXK

SUSI VIEJS V J IMAS 
LIETUVIU AMERIKOJE 

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALE ORGANIZACIJA
I k u r t a 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Nariais 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 30th Street New York 1, N. Y.

J. R.
LIETUVIŲ DIENOS 

KONCERTE
Toronte, rugsėjo 5 dieną Mas 
sey Hali, iŠ Montrealio pakvies 

šaukiamas .rugsėjo 26 d. Čika- ti dalyvauti Lietuvos operos 
goję, Lietuvių auditorijoje. Tą solistė Elzbieta Kardeliene ir 
pat dieną ten pat bus literatu- Montrealio lietuvių tautinių šo 
ros vakaras, kurio metu rašyto- kių grupė, vedama p. Pauliaus, 
jai paskaitys savo kūrinių; be 
to bus paminėtos kai kurių ra
šytojų sukaktuvės.

POEZIJOS KONKURSAS.
Čikagos „Draugas“ paskelbė 

poezijos konkursą. Kūriniai tu 
rį būti pasiųsti ligi šių metų 
lapkričio 15 dienos adresu:

> konkurso

— Dail. J. Pautienius ir r 
Šlapelis vienuolių Marijonui sc 
minarijai piešia paveikslus.

— Pranys Alšėnas prieš 5 gus ir šioje
metus atšventęs 20 metų žur- sužinojęs ir atsiekęs. Ypač po 
nalistinio darbo sukaktuves, da to, kai sugebėjo suskaldyti ato 
bar švenčia 25 metų sukaktu- mą ir tas medžiagas panaudo 
ves. Jo darbus labai rimtai ti naujiems bandymams. Gali 
įvertino prof. Ramūnas-Paplau ma sakyti, kad žmogus su alų 
skas ir Dr. Leimonas. mo suskaldymu bus padaręs di

— Dail. Mikas Šileikis, dir-dėlę gamtoje revoliuciją, kūną 
bąs „Naujienose“, ruošiasi pa- galima prilyginti savo metu 
rodoms, kuriose jis dažnai da- prometėjiškam ugnies iš gam 
lyvauja kaip senas amerikietis, tos pasisavinimui. Tai yra iaoai

— Prof. K. Pakštas perėjo nauja ir dar mažai žinoma, 
dirbti į kongreso biblioteką. Bet šį kartą apie tai, kas jau

— Smuikininkas Iz. Vasy- anksčiau yra pasiekta — apie 
liūnas gavo Lawrence vienoje dirbtinius riebalus, 
bažnyčioje vargonininko dar
bą. •

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
Algirdas Landsbergis. KE

LIONĖ. Premijuotas romanas 
„Draugo” bendradarbių klubo 
leidinys. Aplankas

1884 m. vokiečių 
Schaal iš tam tikrų 
vandenilio junginių 
rių priklauso žibalas, benzinas, 
šviečiamosios dujos ir kt.) oro 
deguonies įtakoje pagamino rie 
balinių rūgščių. Tam tikslui 

dail. v. jis naudojo parafiną, kuris 
Adamkavičiaus. 260 puslapių, šiais laikais gaminamas iš ak- 
Kaina 2.50. Adresas: „Drau- mens anglies ir žibalo. Anais 

2334 So. OakleyAve.,Chi laikais parafinas jau buvo žino- 
cago, Ill., USA. Knyga išleista mas, bet sunkiai ir tik mažais 
gražiai. kiekiais jo buvo galima išgauti

Karolė Pažėraitė. DIDVY-iš akmens anglies.
. ... • J Pirmojo pasaulinio karo me-

liūnas. Sao Paulo, Brazil. Kai- tu chemijos mokslininkų galvo 
na 1.50. Gaunama „Nepriklau- se kilo mintis panaudoti nuo 
somos Lietuvos“ redakcijoj. glicerino gamybos liekančias 

Paulius Jatulis. PO TOKS- riebalines rūgštis riebalų gamy 
kaip „revoliucioniškiausia” kai TANČIAIS KAUKIŲ. „Aust- bai. lai jiems jau anais laikais 

ralijos Lietuvio“ leidinys. Ade kai kuriuo atžvilgiu pavyko -

39 ESPERANTININKŲ 
KONGRESAS

rugpjūčio pradžioje įvyko 
Olandijoje, Haarlemo mieste. 
Kongrese dalyvavo 2000 espe 
rantininkų iš 30-ties kraštų.

Esperanto yra dirbtine kal
ba, kurią sugalvojo Kauno, Lie „ 

komisija, tuvoje, gyventojas Zamenho-
2334 So. Oakley Ave, Chicago tas, kurio vardu nepriklauso- 

Kūrinių te- moję Lietuvoje buvo pavadintu 
viena Kauno gatvė. Greičiau- % .
šia tas vardas dabar okupantu JV ŽEME. Leidėjas J., Kase- 
bolševikų panaikintas, nes so
vietuose Esperanto nepriimti
na. Rusai bolševikai visai žmo 
nijai perša savo - rusų kalbą,

chemikas 
anglies ir 
(prie ku-

laide. Kaina 1.50. Knyga gau- buvo gautos riebalinės medžią 
AUDŽIA ČIURLIONIEČIA- nama Nepriklausomos Lietu-g°s- Bet tai nebuvo pilnaver- 

Ms DRABUŽIUS. vos” redakcijoje. čiai natūralūs riebalai, nes juo-
P. Puniškienė, gyvenanti Vi Čia ją gauna ir platintojai už se buvo likę nuodingų medžia- 

lle Lasalle, gavo užsakymą ką paima 25 proc. nuolaidos. Nukelta į 5-tą puslapį. 
Čiudlionio ansamblio dalyvia- 
ms išausti lietuviškų tautinių

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ mėnesinis ŽURNALAS

RAŠYTOJAS 
KANAUNINKAS VAITKUS

Apie 90 dailininkų iš- praėjusį sekmadienį lankėsi Ka 
nadoje - O/ttawoje, Montrealy, 

Ji-

Z. ir gerai metais.
— Dail. V. K. Jonynas pro

fesoriauja, kaip grafikas, Janiai 
kos meno institute. Be to, jis Či 
kagoje dalyvauja Marquette 
parke naujai statomos bažny
čios dekoravime.

— Dail. K. Žeromskis iuo- 
šiasi savo dailės darbų parodai 
Čikagoje.

— Dail. Zigmui Petravičiui, 
kuris gyvena Lietuvoje, sueina

GraŽiai ILIUSTRUOTAS, daug ĮDOMIOS medžiagos. 
Redaguoja — Z. Raulinaitis. Administruoja — L. Bileris. 
Prenumerata: metams 5 dol., — atskiro n-rio kaina 50 et.
— 680 Bushwick Ave, Brooklyn 21, N. Y., U. S. A. — 
-------- LEIDŽIA — „KARI O” LEIDYKLA.----------

statomas 
pasaulinio 

kariams pa

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

1023 N. Keystone Ave, Chicago 51, Ill. USA.
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Šventė Veronikos krautuvėje
\ (F r a g me n t a s)

MARIUS KATILIŠKIS
Ir vieškelis ir medinis tiltas per upę tebebuvo nauji ap 

sireiškimai tame krašte. Vieškelis pjovė balotą mišką aštriu 
spindžiu taip tiesiai,, lyg išvarytas pagal ištemptą virvę, 
kad esant giedriam orui, matėsi sparnai vėjinio malūno, pa 
statyto dirbamose ūkininkų žemėse, kitame krašte, už gerų 
šešių-septynių kilometru. Ir tilto paramsčiai, dilės ir apsau 
ginės atramos tebesisunkė sakais ir tvoskė tuo pačiu mišku, 
kuriame jis buvo sukirstas ir suręstas.

Tiltą statė meistrai atėjūnai, kurių vyriausias turėjo uz 
siauginęs barzdą, tokią vešlią ir ilgą, jog diržu galėjo ją 
prijuosti. Kelio darbus atliko patys ūkininkai, ii žinoma, 
savo gerovei ir labui. Nors ir keikės neblogiau uz meistrus 
— barzdylas, suvaryti seniūnų, nežiūrint ar darbymetė ai ne, 
vienok kirto medžius ir klojo skersai vieną prie kito. Ne ak 
per kelio plotį, bet dar po šešis sieksnius iš abiejų pusių iš
kirto ir viską suvarė į grindinį. Po to vežė molį, stambų 
žvyrą ir akmenis, ir viską, ką aptiko aritmiausiose augštumo- 
se. Ir po to dar vieškelis ilgą laiką siūbavo ir drebėjo vaziuc 
jant sunkesniam vežimui. Kiauroji žemė nesidavė lengvai 
pasotinama.

Eiguvos pasoda priklausė taipgi prie naujoves, ją per
statė neilg trukus po vieškelio ir tilto taip, kad iš senųjų, erd
vių trobesių veik nieko nebeliko, išskyrus keletą senų me
džių, augusių kieme ir pašaliuose. Kas nepasikeitę ir seniau
sia tai liepa, taip tankiai sužėlusiom šakom, skarota ir kupli, 
kad iš apačios nė dangaus nesimatė, nė lašelio lietaus nepra- 
sisunkė. Kitas, netaisomas ir giliai provėžomis išmaltas pa
sodo kelelis, kirto vieškelį kaiptik ties liepa. Ji žymėjo 
kryžkelę. Jos šakų praamžinoje pastogėje kabėjo aptręšęs 
nuo senatvės inkilas su medinių šventųjų stovylomis. Augš- 
čiau slėpėsi kitas, beveik tikras išskobto stuobrio avilys, skir
tas biejn I'ilirJln-pi l-->j Trcdlinf'š’O >-p>r>i -’' ' ■ ' - • •

nos kamuoliai, risdavosi tarpumiškėmis. Labai retai kada 
įsiverždavo raitų vijikų balsai. Bitėms lengviau sekėsi pra
simušti lieknais, tyreliais ir karklais nužėlusiomis pievomis, 
tad raitoriai su šluotomis, žvangančiomis pečiadangtėinis ir 
karvių barškalais pasimesdavo beregint. Jų spiečius, kaip 
ir visas apsčias miško dovanas, sėmė ir dorojo senis eiguhs, 
dabartinio tėvas. Savo bičių kelmų skaičiaus jis niekad ne 
žinojo ir medaus liepinių statinaičių nesukraudavo į pori
nes šlajas, kai prieškalėdyje išsiruošdavo į miestą. Nors lie
pos avilys ir buvo rūpestingai išteptas medumi, virintu su- 
aviečių ir barvinės žolės uogomis, tačiau bitės lygiai vienodai 
mėgo ir inkilą su šventaisiais. Nevieną medinę nosį, išdžiu
vusią ranką ir širdin įsmigusį aštrų kalaviją, nulaužė senis 
Baikštys, kad ir kaip švelniai šlavinėdamas į rėtį biteles 
Kaip doras bitininkas, jis traukdavo šventas giesmes ir hla 
nijas, nuo ko jam pasidarydavo tvanku paširdžiuose ir kaitų 
gerklėje ir todėl pasilengvinimui maudavo miškan išsikeikti 
r;it uogaujančių moterų, iš kažkur, anapus miškų ateinančių 
būriais.

Valdžiai pradėjus dalinti dvarų žemes, po metų - kitų, 
duobėtu šunkeliu atsilaužė matininkai ir sustojo eiguvoj. Jie 
pasiskleidė ant stalo popierius ir paprašė eiti kartu ir paro
dyti miško sienas. Senis Baikštys, sužinojęs, kad jie ne me
daus pirkti atvykę, kad neturi krepšių ankstyviesiems gegu
žiniams grybams rinkti ir net neprašo, kad leistų kokį ąžuo
liuką šulams nusigerti, išvarė juos ir daugiau nė į kiemą ne
leido kojos įkelti. Vyrukai gėrė juodą upės vandenį, mito 
žemuogėmis ir sugauta čia pat žuvimi, bet atkakliai biaidė 
pievas, skynė susivijusių karklų ir apynių tankmes, markste 
si kemsynais, traukdami grandinę ir kasdami ežių kaupus. 
Eiguvai paliko šešis hektarus, kaip to reikalavo įstatymai, ir 
nebūtinai geros žemės — tai buvo matininkų kerštas už ne
draugišką priėmimą.

Senis Baikštys juokėsi begėdiškiausiu būdu ir valdžios 
paniekinimui matininkų akivaizdoje nusimovė kelnes piie 
vieno naujai sukastu kaupų su baltu, egliniu stulpeliu, ku- 

davo ••-ijlr'Uc - tnv '''•nkL?". T‘ ’’l.

jam tas ženklas, kas tie nauji įstatymai? T< palaimingo kam
po nesiekė nė kazokai, nė juodašimčiai, tai ko jam boti ko
kių tai policininkų? Kartą metuose jau taip ar taip jis ke
liaudavo į miestą, kur galėdavo iki soties prisižiūrėti viso
kiu pamaivų ir žydelkų. Kam reikėjo — rado jį patį. Ir to 
gana. O kad šmeižtųsi pašonėje kokie ateiviai neprašyti, to 
tai ne. Visa didžiulė aikštė, užsigrūdusi ir sandariai užsi
sklendusi miškais ir lieknais, žliaukiama upė-s ir užtvcita 
tyvuliuojančiu tyrelių ežero, priklausė jam vienam, kur jis 
kerpėjo ir žėlė samanom. Jis arė kiek spėjo, šienavo kol at
sibosdavo ir ganė kur panorėjo. Tą patį jis darė senu įprati
mu ir dar gerokai po išmatavimo. Jauni vyrai, kuriems bu
vo paskirti sklypai iš eiguvynės, tik pasižvalgydavo ir, dar 
pagąsdinti senio, kaire ranka peržegnodavo žemę, keikdami 
jos dalinimo komisiją ir maudavo ausis suskliaudę, iš šunies 
iojimo apsirinkę tinkamiausią kryptį.

Tačiau vedė vieškelį ir surentė tiltą kaip sykis eiguvos 
palangėse. Tada ir jos trobesius perkrovė, iš didžiausių tvar
tų, dvariškos klieties ir dešimties sieksnių gyvenamosios tro
bos padarydami smulkius ir jaukius, kaip ir tiko šešiems hek
tarams. Senasis Baikštys jau nieko nebegalėjo padalyti. 
Nebeveikė jo kerai, nebegąsdino jo namie kalta, senobinė 
muškieta. Apleido avilius, bitės baigė išmirti, tik dar vis 
kartkartėmis išeidavo pasirieti su uogaujančiom bobom. Ma
te jis dulkančiu vieškeliu riedančius vežimus, prikrautus vi
sokios namų apyvokos, matė sustojančius prie liepos. Pas
kui, kaip — statė namus, drėbė iš molio tvartus, kalė iš len
tų daržines. Kaip apleistas dirvas plėšė naujakuriai, taikyda
mi išvesti vagą lyg tyčia per vidurį buvusio klojimo.

Senio išjuokimui turbūt kerštingi matininkai kryžkelės 
liepą parinko sklypų sienoms. Apie ją tad augštėliau ir su
simetė trejetas sėdybų. Pati didžiausia naujovė atėjo su 
krautuvės iškaba prie vieno namo gonkų. Po jos įkandin — 
kalvė, pašto agentūra ir grietinės nugriebimo punktas. Du 
kartu savaitėje agentūros vedėjas, kurs kartu aptarnavo ir 
pieninę, vežė paštą iš miesto. Pieninė klestėjo vasaią o 
krautuvė žiemą, kai prasidėdavo miško darbai.

Bus daugiau.
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Rašo skaitytojai 1 ma1STo medžiagos.
(Atkelta iš 4-to puslapio).

NETOLIMA PRAEITIS IR DABARTIS. , • * ♦ i • t ,gų, kurių tuo metu dar jokiu gas didelių pagerinimų, tačiau 
194GVjų m<ąų vasara. Vo- nes kitaip seniai butų grįžę j būdu nepajėgė pašalinti. tik pats faktas, kad yra gali- 

kietija. Anglų zona. Vienoje savo gimtuosius kraštus. 1936 m. buvo prieita prie siu mas toks riebalų gaminimas,
DP stovykloje visuotinis gy- Stovyklos komendantas pa- tetinių riebalų gaminimo dides yra didelis chemijos laimėji- 
venotjų susirinkimas. Praneši- sakė, kad jis tikėjosi išgusti nįu mastu. Tačiau tik 1946-47 mas.
mą daro lietuvis stovyklos ko- tuos žodžius iš kor.iunistuojan- m chemikui Artūrui Imhause- Tikima, kad su laiku žmo- 
mendantas. čio UNRROS direktoriaus. nui .r vienam cheminiam fabri gus išmoks pasigaminti ir su-

Tarp kitko direktorius dėl D Na ir kągi, po poros dienų kuidppau mieste pavyko išdirb dėtingiausių medžiagų, kokios 
P yra nekokios nuomonės. Pa stovyklos komendantas 

., šių me- brėžęs, kad jau du metai laiko, pasiūlymą atsistatydinti, 
___ „ _________ ________’____ į sa- kaip UNRRA mumis rūpinasi, perdaug atvirai karnas.

į sidaro daug rūpesčių ne tik .iu bet DP iš savo pusės neparodo 
mažiausio noro įsijungti į darbo unijos siunčia vyriaus)- 

Nors UNRRA

MŪSŲ ^SPORTAS
PASKUTINIEJI PASIRUOŠIMAI IV VARŽYBOMS.

Rugsėjo mėn. 4—5 d. d.
Torontą vėl suplūs 
sportininkai iš visos

į dalyvių skaičiumi, ir todėl jo 
lietuviai įvertinimas, švelniai išsircis- 
Šiauies kiant, yra visiškas nuveitmi- 

Amerikos ir taip ši graži traui- mas. Tas pats beveik tinka ii 
cija vėl paliks malonų prisimi- lauko teniso sakai, 
nimų visiems ir dalyviams.
Tenka pasidžiaugti, kad ši idė l oronto vytiečiams 
ja, kukliai pradėta prieš 4 mc- tin*4 varžybų pravedejams 
tus tame pačiame Toronte pri 
gijo mūsų jaunuomenės taipe 
ir tolydžio rodo gajumo žymes 
— reiškia lietuviškas sportas, 
nežiūrint neperpalankiausių są

ti pramoninį būdą valgomiems yra baltymai — proteinai, 
neualams išdirbti iš parafino. 

Didelis tų dirbtinių riebalų 
trūKumas, kad jie yra „negyvi 
riebalai“ ir neturi nei vitami- 

dare bei bei parlamentui notas, pio nų, nei fermentų, kurie naluia
nių jėgų paruosimu. Geri oi ga- daug pasiūlymų, bet savanų testuodami prieš imigiaciją. ]įaį randami gyvosios gamtos gu įberti kiek platinos metalo 
nizacinio komiteto nariai — vi rių neatsirado, i Tie viso lo di- Visur akcentuodami, kad inng riebaluose. Nors ir pabrėžiama, dulkių į vandenilio dujas, tos 

lygų ir išsisklaidymo dideliuo- sas varžybas sukaupi vienoje 
kur viskas matuo- vietoje, kad dalyviams ii žiūic

pamažu susikū- vams netektų blaškytis po įvai- vengia 
rias miesto dalis, neissipilde ne 

t... i netik auklėjamosios, bet ir r*ma prasme, nes 1 oi on te a u 
....... • _ _ . ksta tokios idealesnės vielos, 

mūsų‘jaummas” gal? glau’stis’he Tačiau dalyvaujančių Pato^u- 
vienetuose, mui varžybos praeis lietuviško <

karnų varžybų suoi ganizavi- nė 
mu, bet taip pat ir savo spurti- darbą.

se plotuose
jama doleriais
rė egzistavimui bazę. Ši oazė
turi
tautiško išsilaikymo prasmes—

tuviškuose sporo 
kur be rungtyniavimo su vieti
niais gyventojais, kasmet gali 
palyginti savo jėgas ir taipusa- 
vyj.

Reikia pripažinti, kad ir lie
tuviška visuomenė nėra abejin 
ga šiam reikalui: paskutinės Ci 
kagos varžybos i . _
jos paramą, bet tas daug kuom 
priklauso nuo vietines lietuviš-

nes

Dabar didžiausios Kiaačoo

prieš

KAIKURIOS VITAMINŲ 
SAVYBĖS. KAS TAI YRA 

BIOKATALIZATORI AI?
Jau seniai žinoma, kad, jei-

rektorius pridėjo, kad, jo nuo- racija viso nedarbo priežastis. ka(] j juos galima įdėti vitami- dujos tuojau užsidega, o plati 
mone, DP — žmones, kui.e Kad imigrantai sutinka diibti rm, jjet vistik negaunama tokių na pasilieka kaip buvus.

darbo, kažko laukia, už mažesnį atlyginimą. Vienu 
v » ». v v - ■»» - v v > v > » v s žodžiu, veržiasi į darbą kiek 

galėdami ir tuo išstumdami ka 
Žukas . Už jo išsirikiavo P. nadiečius. Kaip pavyzdį nuro- 
Gvildys, O. Rautinš, J. Gojkas jė statybų kontraktonus, ku

rie noriau samdo nemokančius 
kalbos imigrantus, vietoj vieti 
nių darbininkų, ir vien tik to
dėl, kad imigrantai dirba, kaip 
arkliai, 
nių darbo sąlygų. Gal tas ir įu dirbtiniai riebalai pripažinti 
tiesa. Bet žmones, atvykę į sve valgomais. Ypač gerai veikia, 
timą kraštą, be cento kišenėje, 
juk turi uždirbti sau pragyvc-quo tarpu tam tikros natūralių darbą. Tai

Antrojoj B. grupėj, kur da
lyvauja 10 sportininkų, žaidi
mai dar tebevyksta. Jos du 
pirmieji nugalėtojai gauna pe
reinamoms rungtynėms teisę 
su paskutiniaisiais A grupės 
žaidėjais. Tvarkingai praveda
mas turnyras yra sukėlęs neina 
žą susidomėjimą.

rajono — Bathurst ir St. Claii 
g-vių trikampyje, kur visdėito 
nereikės sugaišti per daug lai
ko. Stalo teniso ir šachmatų 
varžybos bus Šv. Jono paiapi- 
joj ir Toronto teniso klube, 
krepšinis ir orinis — modermš- 

paTodė stiprią koJ St- Michel gimnazijoj (at
sargai užsisakoma ukrainiečių 
sporto salė 400 Balhuist g.j, 

namumo'V p ai futbolas ir lauko tenisas — pa- aiškėję šios pavardės; P. Gvil darbdaviais, 
kos kolonijos pajėgumo ir gal Earlscourt aikštei Lans- dys, J. Gvildys, P. Nešukaitis būt, svarbiausia, nuo itnkamo \°K1OJ ^anscourt aiKsrej udiu z - j ,. 7 

downe — St. Clair kampas. 11 rsantns.
Čia numatomos ir lengv* atidi- Pr 
kos rungtys, jei bus įmanoma 

i prie tvarkos. 
Priešingu atveju atletai užims 
gerą East York stadioną, kur 

‘ ir kaina už jo panaudojimą yra 
gera — 200 dol. už vieną šeš
tadienį.

Nežiūrint, kad dalyvių regis 
travimosi data rugpjūčio 25 d. 
per toli nutraukta iki pačių var 
žybų pradžios, reikia tikėtis, 
kad svetingasis Toronto pn- 

■ : ' " glaus visus dalyvius, suplau-
kų bruožų: lengv. atletikoj bei. 'usllls hetuvisko SP0^0 lr lai* 
drai priimta vertinti pirmąją 
vietą daugiau taškų negu se
kanti, tačiau nuostatuose jų 
skirtumas yra vos vieno taško. 
Atsimenant, lengvaatlečių ne- 
gausumą, šis vertinimas nesu
darys problemos ir gal būt yia 
realistiškesnis esamoms sąlygo 
ms.

Blogiau yra su stalo teniso 
žaidimu, kur vieneto laimėto
jas sulyginamas su atskira len
gvosios atletikos disciplina n 
kur dalyvių dažniausia buna 
tik pora žmonių — jam duoda
ma taip pat 3 taškai. Stalo te
nise laimėtojui reikia pakeiti d. 
dėlę konkurenciją — ji trem
tyje visados pasižymi

pačių sportininkų susiorganiza 
vimo ir apdairumo.

Šiais metais sporto varžybo
ms didelį įnašą padare Lietu- ‘į*<us P' lvestl 
vos diplomatų šefas p. Lozo- 
laitis, kuris paskyrė pereinamą 
ją dovaną bendrąjam varžybų 
nugalėtojui, kas anksčiau nebu 
vo išvedama — dovanas gau
davo atskirų šakų laimėtojai.

Sakytoji dovana privertė FA 
SK-ą nustatyti atskirti rungčių 
palyginamojo įvertinimo taš
kais nuostatus, kurie skubokal 
parengti turi savyje nereaiistis

v'

S

Iš to 
gerų vaisių. išeina, kad vandenilis nereaga-

Iš kitos pusės mokslininkų v o į deguonį be platinos pagal 
tarpe yra nemaža šalininkų už bos, arba jeigu ir vyksta kokia 
dirbtinius riebalus. Pvz., vo- reakcija, tai ji yra labai lėta, 
kietis Floessner eilę metų darė Platina šiam procesui — van- 
bandymus su gyvuliais, šerda- denilio užsidegimui, t. y. gi Gi
rnas juos dirbtiniais riebalais. 
Vėliau atsirado ir žmonių, ku
rie savanoriškai leidosi maiti- 

nereikalaudanu geies- nami šiais riebalais. Šiuo me
tu dirbtiniai riebalai pripažinti

tam vandenilio susijungimui 
su deguoniu — yra vadinama 
katalizatorium.

Panašiai
nais.

Vitaminai
kiekiais ir

yra ir su vitami-

veikia labai mažais 
atlieka labai didelį 

_______  „ priklauso nuo to, 
nimą. Čia nieko stebėtina, kad riebalų rūšys yra žalingos orga kad vitaminai nesijungia ir ne- 

Sralo teniso sekcijoj yra pa- jie vengia neprotingų ginčų su nizmui, turint šias ligas. Hal- įeina į cheminių jungimų suue 
lės universiteto prof. Kabeiitz- tį, — jie tik pagreitina reakci- 

Kur gi dingo tie Unrros iai- as pastebėjo, kad prie cukraus jų ir dauigau nieko. Todėl vita- 
kų tinginiai, ištižėliai? Kodėl ligos dirbtiniai riebalai suma minai vadinami katalizatoriais. 

Pr. Gvildys, daugkartinis lie jie pasidarė tokie darbštūs, kad žiną nuodingų medžiagų atsira 
dimą žmogaus organizme. O 

> riebalus, 
tam tikros riebalines rūgštys 
organizme pal.ekančios dvigu
bai daugiau nuodingų medžia
gų (acetono, acetato rūgšties ir pan. 
bei oxi-sviesto rūgšties pavida 
!e).

Aišku, dirbtinių riebalų ga
minimas iš anglies dar reikalui

turint tulžies ir skilvio ligas.

tuvių ir Toronto meisteris, be 
varžybų stropiai ruošiasi pasi
rodyti ir atvirame Kanados Ex 
ibition turnyre, kur parodos 
metu dalyvauja geresnieji ka
nadiečių ir svečių amerikiečių darbams bei valdžios larnybo- 
tenisininkai. ms. Dažnas kanadietis užklau

Veikliai ir drausmingai ocn- šia tremtinį darbininką, kiek 
drąjai klubo teniso sekcijai va pastarasis moka nuomos pci 
dovauja A. Banelis, V. F'undzi mėnesį, o gavęs atsakymą, kad 
us ir H. Paukštys. ap. turįs nuosavus namus ir tai,

net vietinius gyventojus pi a- f
lenkia? Šiandien, buvę tiem-vartojant “natūralius 
tiniai sugebėjo įsigyti įmonių, 
ūkių, namų, mašinų ir net pra- 
siskynekėlius intelektualiniams

Kadangi vitaminai greitina 
gyvybinius procesus, todėl va
dinami biokatalizatoriais. Be vi 
taminų yra dar daugiau katali
zatorių gyvame organizme: jie 
vadinami enzimais, fermentais

pusavio ryšio pademonstravi
mui.

Varžybų paįvairinimui šešta 
dienį erdvioje Masaryk saleje 
Queen St. West įvyks susipa
žinimo vakaras ir šokiai, taip X 
pat sekmadienį varžybų uždą- X 
rymui ir dovanų įteikimui vic-- 

paaiškės kiek vėliau.
— alpuk —

IŠ VYTIEČIŲ TENISO. |
Rugpjūčio mėn. Toronte | 

lauko tenisininkai savo taipe | 
pravedė turnyrus, kuriuose iš- | 
aiškinami klubo atstovai busi
mose varžybose.

Pirmojoj vyrų A grupėj tui- 
nyras jau baigtas ir joje nuga- 

gausiu lėtoju be pralaimėjimo išėjo j.

$
Grožio Kultūros Salonas

Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ.
Darau pusmetinius, dažymus, šaltus šukavimus bei 

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

102 Murray Ave., Greenfield Park, Montreal.

ta

DISTRICT ESTATE BROKERS

A. J. Norkeliunasį
(COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT) $

ĮVAIRIAUSI draudimai

NAMAMS PASKOLOS

PATVIRTINTI VERRTIMAI

I
 GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 

per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA 7-312 0

S 5637 JEANNE D'ARC AVE., MONTREAL 36

Apie vitaminus daugiau su
žinome ne iš to, ką jie daio, bet 
iš to, kas įvyksta, kada jų nei a.

Laboratorijoje imame kokį 
gyvulį, apie kurį iš tylimų ži
nome, kad jis negamina tam 
tikro vitamino savo organizme. 
Jam duodame jau iš anksto nu 
statytą ir chemiškai žinomų 
maistą, duodame visus kitus vi 
taminus, išskyrus tą, kurį no
rime studijuoti, ir žiūiime, ko
kia liga tas gyvulys susirgs, ne 
gaudamas šito vitamino. Kada 
gyvulys gerokai yra susirgęs ir 
labai prastai atrodo, tada duo
dame to reikiamo vitamino.

be jokios skolos, išplečia akis ir 
sako: matyt daug dolerių atsi- 
vežei iš savo krašto, kad pei kc 

$ lis metus sugebėjai taip jsikui- 
$ ti. Aš dirbu 17 metų, turiu na- 
9 mą ir mašiną, bet ir 5.0C0 dol. 
$ skolos“. O yra ir visai įžūlių, 
X kurie tiesiai drebia, kad, gndi, 
R Hitlerio laikais žydišku turtu 
v praturtėjai. Ką gi, tremtinis su 
'' sibara ir paaiškina, kad pastate____  __ ________

k°jų Kanados žemėje su pra- Ties pasakius, tokiems tyrima
ms imame visą eilę gyvulių, ku 
įie yra padalyti į grupes ii 
tarnauja kontrolei vieni kilie
ms. Viena grupė gauna vitami
nus, kita grupė yra sunaudoja
ma autopsijoms, kad sužinotu
me, kokie patologiški reiškimai 
visame kūne yra pastebimi.

Vitaminų studijos nėra long 
vas dalykas, nes į labai daug 
dalykų reikia atsižvelgti, Kad 
eksperimentai mokslininko ne
suklaidintų.

Taip ištiriami viaminai ir jų 
reikalingumas organizmui, o 
taipgi jų rolė organizme.

kiurusiais batais ir be cento ki
šenėje, o viską, ką dabar turi, 
yra įsigyta iš rankų adibo, tau 
pant, neturint „good time“.

Keista. Juk mes, daugumas, 
nepraturtėjome ir savaime aiš 
ku, kad turtingi nebūsime. Net 
gal neįgysime to, ką esame pa
likę savuose kraštuose, 
me savo tautinių reikalų 
ms dalykams aukojame. Paga
liau vietinėse rinkliavose 
tinys nėra kurčias. Bet ir men 
kniekiais, kuriuos įgijome, ta
pome kaikam krislas akyse.

Nukelta į 6-tą psl.

Namai pardavimui:
Rosemounte:

Trijų šeimų. 1—6 kmb. ir 
i* 2—po 3 kmb. Visai atsk., c. 
X šild., naujas. Įm. $12.000. 
O St. Michel:
v Dviejų 
g Naujas.

N. D.
R Dviejų ocuuų -r 72 K.I11U.
v Naujas, su centr. šild. Ga
X ražas. Kaina $19.500.
A Miesto centre:

Henri Jullien St. Trijų š.
X po 5 ir 6 kmb. Namas gerą
jį me stovy. Kaina $11.500.

Verdune:
A Dviejų š. po 4% ir 5 kmb.
X pusiau atsk., naujas. Kaina
X $16.500.
| NORĖDAMI PARDUOTI
$ J PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA- 
R ‘ TE IŠTAIGĄ.

MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!
NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.

AGENTAI:
A. Gražys, RA 1-3148. A. Markevičius, OR 1-9816.

JSTAIGA: 177 Sherbrooke Sl.W. kamb. 5, Montreal, Que.
Telef.: PL 8501

Res.:
P. ADAMON1S PO 6-6495. A. BUDR1ŪNAS RA 7-2690.

t
šeimų po 5 kmb. 
Kaina $15.000.

G.
šeimų po 4% kmb.

$ 2.000 ant

Laurentians.
Montrealio.

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

Tun- 
ir tie

trem-

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

I Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

įt 3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS g

Visais nekilnojamo turto pirkimo 
bei pardavimo reikalais kr ipkitės 

į didžiausios Kanadoje

REAL ESTATE 
įstaigos atstovą Hamiltone

PRANCKEVIČIŲ.
Visokeriopas informacijas uteiks ir namų problemo

se

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

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

S
Skambinkite

913 Main St. E.

jums patars.

ar užeikite j staigą

Hamilton tel. LI 9-4121.

O REAL ESTATE LIMITED
SKYRIAI: Toronto, Hain Iton, London, Samia, 

Kitchener, Peterborgh, Ri :hmond Hill.

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

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

NE. 5 0303

rtiuąun.
StMlCC

iš namų ir prista-

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

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

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE, E. 
RAymond 1—6005.

Kreiptis po 6 vai. veik*™ 
šeštadieniais — visą dim*

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.
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WINNIPEG
MANITOBOS ŪKIS IR ŪKININKAI.

tokio ta vietovė neturi.
Ji prasideda nuo McGregor 

miestelio ir baigiasi ties Caroer 
ry miesteliu, abudu prie trans 
kanadinio plento iš rytų į vaka
rus.

Prie pat McGregor miesteliu 
gyvena senokai įsikūręs lietu
vis ūkininkas p. Stankūnas; už 
trejetos mylių nuo miestelio Fo 
vilas Liaukevičius, plačiai žino 
mas susipratęs lietuvis veike- 

kaip jas, ir apie tiek pat atstu Vin-

nia. . . Ypač skaudžiausiai jra 
nukentėjęs p. Liaukevičiaus 
ūkis. Viena laimė, kad čia ūki
ninkai turi gražias kaimenes 
galvijų ir pulkus paukščių, tai 

1 tie pagelbės einamuosius pini
ginius reikalus padengti. Šiaip 
kalnų ūkininkai turi pakenčia 
mą derlių.

Bet mūsų „Mažoji Lietuva"* 
tarpsta graižai ir į ateitį žiūri 
su puikiomis viltimis .Didžiau
sias jų turtas, kaip jie patys sa 
ko, yra tas, kad visi jie jaučia 
si „patys sau ponai“ ir jokiam 
„bosui“ nepriklauso, ir turi ap- 

O tas ir yra 
tuii ūkininkas, gimęs Škotijoje, An svarbiausios žmogaus tikslas n

Ūkis (farmeriavimas) yi a 
svarbiausioji ir nuolat auganti 
Manitobos pramonės sritis, pa
sak agrikultūros ir imigracijos 
minister;, R. D. Robertsouą. 
Ministeris šį pareiškimą pada
rė įžangoje ką tik išleistos Kny 
gutės, Keystone, apie Mauito- 
bos žemės ūkio reikšmę.

Knygutėje patiekiamos 
kios statistikos žinios:

Manitobos provincijoje 
dirbamos žemės daugiau L—r j—, - - — r--------- - - _ .
10 milionu akru. Daugiau kaip cas Alyta, kitas šviesus lietuvis rūpintą rytojų.
40.000 Manitobos laimų t„..------------- , o—---------- j-j-, .
elektros energiją, palyginant glijoje, daug pasaulio apkcha- siekis.
su 18.000 Albertoje ir 12.00) vęs ir taurus susipratęs lietu- „SUARTĖJIMO ŠVENTĖ”. 
Saskatchevane. vis patriotas.

Iš visos dirbamos žemės 7 mi Antra, skaitlingesnė lietuvių

yra

MAMERTAS MACTLKASj 
c 

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ $ 
SIUVĖJAS. §

AUGŠTOS KOKYBĖb RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS. £

SKUBUS PATARNAVIMAS.

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

įėjimas: 4504 Brebeuf St. Tel. FR 9141; Res.tel. RA 2-1726.
*SS+*S**SSt'A ** **'a

LETHBRIDGE, Alta.
MARGASIS MŪSŲ GYVENIMAS.

J. E. Vyskupas V. Brizgys

Rugpjūčio 8 d. pas lietuviusio V1OU3 uuumii'uo t . . 1
lionai akrų yra apsėjama giū- ūkininkų grupė gyvena toaau farmerius ;vyko, — winnipegie 
diniais javais. Manitoba yra vie nuo šios pirmosios taip 20—-o0 c”1 surengta gegužinė, pačiame

- • — - • ... farmenų kolonijos vidutyje, Jo
nų Liaukevičių ūkyje. Tai bu
vo tikra, kaip Lietuvoje šaky- j___
davo, „miesto ir kaimo suaitc SVečias. Gaila, kad pasilaikė menybėmis .Prieš tai jis yra trukęs kelias valandas.* Paskui 
jimo šventė*'. Gegužinėje bu- darbo diena, todėl negalėjo su- baigęs Lethbridge Colelegiats buvo ūlionės, kurių metu ncsi- 
vo ko ne visi ūkininkai su savo sirinkti bent kiek daugiau žmo Institute. Naujasis akademikas laikoma nustatytos tvarkos u 
šeimomis ir labai apsčiai win- nių. Svečias Šv. Petro bažny- yraLethbridges lietuvių pp. Jc- valgyti ir gerti. . . 
mpegiecių. čioje pasveikino visus lietuvius, kentų sūnus. Ir atostogos.,.

Daug automobilių, sklidinai Priminęs sunkią tėvynės pade- Lethbridges lietuvaitė J. Pet P. Jekentienė atostogas su 
nilnu Winnine^o rnie<sčinnm" tį, kvietė visus lietuvius būti ruškevičiūtė šiemet baigė augs sūnum praleido JAV ir Kana- ; nų win ipego „miesčionių , b nežiūrint tikybos tesniąją mokyklą-High Scho dos rytuose, šmeliauskai, Vai-

. oi. meriai, Dambrauskai, Umens,
Iš bažnyčios buvo persikel- Eina mažyn mūsų kolonija. A. Dabulskis, J. Žebrauskiene,

_____ 7 _____________ v Ai- ta Pss PP- Petruškas, kur ;vy- Pardavęs namus, į rytus iš- Kaluškienė, Benfe atostogavo, 
jetonas Balčiūnas su seimą, ku ka“, nes čia, po atviru daigum., ko vyskupui pagerbti vakarie- vyko Petras Rukšnaitis su žino Iš JAV lankėsi Arelytė-Cartt-

Kaubojų šventė didžiai 
triukšminga.

Šiemet ji tokia buvo, 
naktis šaukė, 
navo, kūreno 

mus aplankė kaip labai retas Bachelor of Education su pu- si 4 dienas. 
_____ Gaila, kad pasilaikė menybėmis

Per 
trypė, šoko, dai- 
laužus. Tas tęsė- 
Buvo ir paradas,

nintelė Kanados provincija, Ku mylių atstu. Kai pnmoji gi upe 
ri augina Kentucky mėlynąją yra įsikūrusi lygumoje, pana- 
žolę (bluegrass). šioje į Suvalkijos, tai antroji

Manitobos saulėgrąžų (sun- grupė gyvena labai kalvotoje 
flower) derlius šiemet numato vietoje, labjau primenančioje 
mas prašoksiant 1 mil. dolerių, kalnuotąją Žemaitijos dalį tarp 

Apie 100 mylit; aplink Win- Varnių, Medingėnų ir Žemai- 
nipegą auginama cukraus run- čių Kalvarijos. Čia randami šie 
kelių tiek, kad pajamos kasmet ūkininkai: Žemaičiai, Jonai Lia 
siekia apie 4 mil. dolerių. ukevičiai, Žilinskai, su kuriam t „__________

Manitobos daržininkystė tebegyvena 85 metų senulė Zi- jau buvo į farmerius išvažiavę vieningais,
duoda apie 7 mil. dolerių meti- linskienė, tipinga, gyva žemai- iš vakaro, kiti prigūžėjo tą pa bei kitų pažiūrų skirtumo, 
nių pajamų. Manitobos gyvulių tė; Baranauskai, du broliai Ba! čią dieną. Liaukevičiaus kic- — v-
ūkis siekia 100 mil. dol. meti- čiūnai, turį atskirus ūkius (Ka-mas buvo paverstas tikra 
nės vertės. j ~ ‘ , L_ ,____ r______________ _____ . _ . _ _

Manitoboje kasmet paganu-rio vienas sūnus tarnauja pue buvo atlaikytos pamaldos ir ku nė- Čia vėl svečias grąžui kai- na. Taip pat išvyko p. Petraus- nėr su sunum, iŠ Saktatcheva- —__ — < 1_ ■ t •___  _ »• 1 _ _ 1 1 ’ _ " .. 1 _ 1 . i • v. - — V. . . X r,*-r.riav«L «ln Ir o 1+ A T } t r» lz-r m Ir r Ff r»- »-»✓> 1) 13 «X
kojo S. Noreika. Vyskupo atsi- resnės sėkmės. rulaičiai ir F. Lesonis, pas Da-

XT , lankymą paminėjo ir anglu sp- Jonas Ranys tvirčiau įsiku-hus lankėsi iš Kanados rytu p.
Nors lietuvių (armėnų sve- au(ja rįa — statosi naujus namus. Romas. S. Pulkauninkas.

tingumas, nuoširdumas ir vai
šingumas daugeliui jau buvo iš 
anksčiau žinomi dalykai, bet 
šios gegužinės proga dar dau
giau „miesčionių"' gavo tuo įsi
tikinti.

— Ona 
Kilusi nuo 
į Kanadą

nama 1 bilionas svaių pieno, 25 geležinkelio Firdale stotyje n nigas Bertašius po medžiu pa- bėj°- ° Jam už atsilankymą de- kaitė. Jiems linkime kitur ge- no P. Pyragius, iš Macland Ge- 
mil. svarų sviesto, 2 mil. gaho- Nikas Balčiūnas, kuriam ūki-sakė pamokslą. 1 ° KT -“K—=<- -..i-..*.— i? t t.,
nų ledų (ice cream), pusantro ninkauti padeda p. Radziulis); 
mil. svarų cheddar sūrio n dau- Butkevičiai, Giedraičiai ir Mai
giau kaip 1 mil. svaių varškėm jošaičiai. Visi čia suminėtieji ~ 
(cottage chesse) ir riebiojo sū ūkininkai yra „senosios kai
rio (cream cheese). Manitobo- tos” ateiviai ir įsikūrę prieš ke 
je yra daugiau kaip 1.000 uiti- liolika metų ar daugiau, 
ninku, kurie išlaiko apie 35.00u Iš nauaji ūkius įsigijusių lie 
bičių avilių ir gauna apie 5 mil. tuvių ūkininkų toje srtiyje yra 
svarų medaus. Manitobos pau trys, būtent: Virkučiai, Vas- 
kščių ūkis šiuo metu siekia 20 kiai (Vaškevičiai) ir Razmai, 
mil. dolerių biznį.

KIEK LIETUVIŲ DALY-
VAUJA TAME ŪKYJE?_
Arčiausiai T”‘

yra žinomas tik vienas geras riems, ypač lygumų ūkiniu- gor, Man. 
lietuvis ūkininkas, p. Čekanaus kams, išpuolė visų blogiausie- 
kas, turįs gražų ūkį apie 40 my ji, nes nepaprastai lietingas pa
lių nuo miesto už Fort White, vasaris ne tik iš;
Visa, svarbiausioji kompaktine kus, bet vietomis laukus buvo 
lietuvių ūkininkų grupė yia įsi pavertęs tikrais c^.____ __r,
kūrusį apie 80—120 mylių to- kad ko ne visus pasėlius tenka P^rūpinimą 
liau nuo Winmpego, į siauies aparti, bet ir tai ne visus dat se I -"’11’?. J”' 

kasi, nes žemė veltomis ir dabar 
net bendras vardas duoti, nes tebėra traktoriams neįžengia-

J. Pr.

Sauriene, tremtinė, 
Kretingos, atvykusi 
prieš porą mėn. iš 
jieško Juozo Kručo 

gyvenančios kaž kur

Darbo fronte.
Alaus išnešiotojai streikavo Skaitytojai rašo: 

3 mėnesius, bet naujų sąlygų 
neišsikovojo ir į darbą grįžo se 
nomis sąlygomis. Mat, kada 
yra bedarbių, sunku streikuoti.

Yra bedarbių. Ir dar atvyks
ta bedarbių ir čia jieško darbo. 
Bet jo sunku gauti. Anglių ka
syklos uždarytos. Skundžiasi, 
kad žemių dujos konkmuoja 
anglis. Kiti tikisi Albertoje dar

Atkelta iš 5-to puslapio.
Gal tai pavydas, o gal ir kas ki 
ta?

Į užpuolimus, kad emigian- 
tai atėmė darbą vietiniam ka
nadiečiui, gražų atsakymą duo
da Kanados Chamber oi Com 
merce, nors jie sprendžia is biz 
nieriško taško, bet visgi teisin-

per 40 proc. nuomoja butus ki
tiems. Ir, kas svarbiausia, vie
nas trečdalis namų savininkų 
neturi skolos. O kiek imigran
tai išperka baldų, virtuvės įeik 
menu, įvairių mašinų, rūbų, 
maisto ir visokių kitokių smuik 
menų. Juk suprantama, kad 
kuo daugiau pirkėjų, tuo dau
giau darbo darbininkams.

Pagaliau, Kanada ypač iš tre 
mtinių tarpo labai atsargiai rin

Visi šie ūkininkai turi mai
šytus ūkius, tai yra verčiasi Anglijos, 
grūdų ir galvijų ūkiu, ir taips- šeimos, 
ta neblogai, o kai kurie net la- Kanadoje; Saurienės adresas.__ __

Winnipego man. bai gerai. J ik šie metai kai ku- P. Liaukevicių ūkis, McGie- ]jįj gauti prie žibalo versmių ■ 
a atrastos, bet dar ne- , »»*’•'■“**‘“'-'•'j ---* —i-- —,
Farmose yra daugybė ka Parode- kad ’migracija ne kosi sau gyventojus. Pasninko 

SU- tik nesumažino darbo Kanado- daugumoje sveikus, pajėgius 
j“’ je, bet dar padidino. Tas nulio- saU duoną pelnytis. Bendrai vi 

’ ■ ■ --------------- sa imigracija buvo kruopščiai
atrenkama, tai parodo labai ma 
žas, proporcingai imant nusi
kaltimų skaičius. Be to Kanada 
yra plati, gyventojų maža. Ki
lus pavojui iš priešo pusės, mes 
su 15 milionu savo milžiniška 
plotu ir prie didžiausių pastan-

r.. — P' Saurienė reiškia nuo-
plovė"jų'lau- širdžią padėką p. Jurgiui Janus 

j kai ir poniai Januškienei, Wm- 
ežerais 'taip, niPeSe> už Jos priglaudimą, dar 

’ ir visoje! jopą
pagalbą, jai atvykus į tą įmes-

kurios čia atrastos, bet dar ne
veikia. 1
atvežtų olandų, su kuriais su
darytos sutartys. Taigi, čia <__
bą gauti sunku.

Baigė mokslus.

,Kelių metų bėgyje prakti-

tik nesumažino darbo Kanado- daugumoje sveikus, pajėgius

nas pokarinių imigrantų, ne- 
vien tik dirba mūsų įmonėse at 
kitur, bet perka, statosi ir įne-

vakarus. Tai vietai sunku yi

tttuttutnunujniujtittntmutttjutntumitnnniunumjntnHjtKjjj::::::::::::'

VICTORIA 
CLEANERS 
KDYERSCO.

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS 1

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED. į
CITYWIDE PICK-UP

Ą 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.

TRAttS
Lietuviai savininkai:

J. Matulaitis,
J. Kriaučialiūna*,

A. Majauskas.

MONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135

Albertas W. Jekentas baigė kultūrinį įnašą į musų
gavo kraštą. juk kiekvienam supran 

tama, ką reiškia milionas žmo
nių mūsų įmonėms bei ūkiui. 
Jie dirba ir savo sutaupytus _ 
centus vėl keičia į krašto gė- gh neapgintume. Viso to išva- 
rybes. Milionas jaunų, sveikų doj Kanadai reikia daugiau 
žmonių, kraštui nėra našta, bet emigrantų“,—sako savo studi- 
palengvinimas. Jie padaugino j°j Kanados Chambed of Com- 
mūsų pirkėjų eiles. Jie mažina merce.
visuomenės išlaidas, moka vai- Kaip norėtųsi šiandieną susi- 
džios mokesčius. Jie įsteigė tikti tuos išdidžius savo laiku 
įmonių, prekybų, įsikūrė ūkiuo UNRROS ponus ir pakišti jie- 
se, tuo pačiu duodami darbo ki ms pasiskaityti šį biuletenį. Bet 
tiems. Jau vėlyva 1951 metų kągi, juk jų daugumas tarnavo 
statistika parodo, kad 52 proc. dviem dievam, iš vienų imdami 
pokarinių emigrantų įsigijo riebų atlyginimą, o raudona- 
nuosavus namus, daug jų pasi- jam parduodami už grašius vai 
statydami savo rankomis. Iš jų gŠus tremtinius. R. G.

!
Dr. DORA GORDON |

Danty gydytoja S
Kalba lietuviškai

Tel.: WAInut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel. |

Albertos universitetą ir

Sekite naujas madas — užsisakykite

NICK'S TAILOR SHOP

VALOME — PROSIJAM E.

Paimame iš namų ir pristatome.{Lietuviška moterų kirpykla
1 DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

IS LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
<■ Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).
X 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

PATAISYMŲ EKSPERTAI.

Lietuvis vedėjas: P. KVIETKAUSKAS.
616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

KOSTIUMĄ, VASARINI AR ŽIEMINI PALTĄ.

o Speciali nuolaida užsakant dabar.
$ Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių

Pritaikome kelnes prie jūsų švarko.

Garantuotas darbas — galima ir kreditan.

BELLAZZI-LAMY, INC į 
TR S1S1 7679 Geor*e St' Ville La.alle. J

Jvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. ; 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. •

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

| 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tei. YO 3440
I

LIETUVIS LAIKRODININKAS

Groserija - alus
$ DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS.
$ LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliorių kainų.
> 64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. TeJ. BE 0400.
$ Sav. E. B A 1 K A V I Č I U S.

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

cuutumimniuuuuiuuutuuuumttnnummmttttmttmmmmmumnm

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 SL Apt. 2 (kampas Bleury ir Dorchester)

MONTREAL
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HAAA1MLTON
leido Hamiltone, lankydamas 
pažįstamus. Apsistojęs buvo 
pas p. p. VI. B. Antanavičius. 
Čikagoje p. V. Untulis turi ,,sa 
liūną".

APTARTI HAMILTONO LIETUVIŲ REIKALAI.
Bendruomenės ir organizaci- darė pranešimą savo darbo pi« 

ju pirmininkų — atstovų bend- no iki .1954 m. pabaigos. Klausi 
ras posėdis, įvykęs pereitą per. muose ir sumanymuose buvo u yra minimos 
ktadienį VA parapijos salėje, keltas parengimų kalendoj c- 
praėjo labai sklandžiai. Daiyva lio pakeitimo reikalas, skirs- 
vo: J. Pleinys (At-kų kuopa,, tant datas („pelmnegsnius šeš v 
V. Urbaitis (T. Fonads), A. tadienius“) B-nėsV-bai visomis ŠIAURĖS AMERIKOS 
Grajauskaitė (16 Vasario K-organizacijoms. Iš kitos puses, 
ja), A. Juozapavičius (Auku- vėl iškeltas buvo salių gavimo 
ras), E. Mickūnas (skautai), sunkumas: kas iš to, jeigu data 
S. Konvaitis (Sporto klubas), bus užsakyta, o salė negauta. 
J. Stankus (Socialdem.), K. sales tenka nuomoti preis pus- 
Norkus (Parap. Kom-tas), J. mėtį ar metus laiko parengi- 
Giedraitis (Š. Fondas), Z. Vi- mams, ypatingai geresnes. Pa 
limienė (Skautės) ir K. Prie! rengimų klausimas paliktas se- 
gauskas (M. Lietuva). na tvarka. Š. Fondo atstovas pa

B-nės V-bos pirmininkas su- prašė organizacijas sumokėti 
pažindino su artimiausiais nu- 10 proc. Šalpos reikalams (nuo 
matomais darbais. Sekė diskusi parengimų pelno), nes iki šiol 
jos. Dėl spaudos atgavimo mi- tik kelios organizacijos prisilai 
nėjimo, organizacijų pirminin- ko to bendro nutarimo, 
kai pasisakė, kad jame būtų nu Posėdžiui pirminink. K. Baio- bet veikloje 
rs trumpai suminėtos ir anties nas ir skretoriavo St. Dalius, 
mūsų iškilmės — tai iautOo » z < i *.
šventė, nes atskiro minėjimo I 
šiemet nebus. Kadangi ALl-os PIRMENYBES 
sekretorisu Dr. P, Grigaitis Ha Olandijoje — Amsterdame, su 
miltone bus šeštadienį, rugsėjo Kanados rinktine išvyksta ir 
11 d., pritarta B-nės V-bos pa
siūlymui bendram posėdžiui su 
svečiu iš Amerikos. Jis jvyks 
Roberts Restorane 5 vai. p. p., 
o po to, toje pačioje salėje yra 
rengiamas didelis pobūvis.

Sekmadienio programa yia 
sekanti: pamaldos VA paiap. 
bažnyčioje su Libera už visus 
žuvusius knygnešius, Dr. P. 
Grigaičio pranešimas per radi B(JV. HAMILTONO RŪTOS tovybė, 
ją ,6 vai. v. minėjimas Royal 
Connaught salėje.

Kiek ilgiau sustota ties li
nes V-bos leidžiamu albumu. 
Organizacijos buvo paprašytos 
(mažinantB-nėsV-bai išlaidas) 
paimti po 5-10 egz. albumų, ne 
platinant jų savo narių atipc. 
Posėdžio metu organizacijos 
užsisakė 50 albumų. Aptaiti 
buvo ir Kr. T-bos rinkimai, po 
to, kiekviena organizacija pa-

DR. O. VALAITIENĖS 
PRANEŠIMAS.

Pranešu, kad telefonas Ha
miltono abonentų knygoje var
du Valaitis Ann, 396 Bay N. 
yra ne mano. Prašau man skani 
binti tel. J. A. 8-8275, 57 Bui- 
ris St., arba užmiršus, klausti

HAMILTONO VA 
PARAPIJOJE 

apsigyvens dar vienas kunigas, informacijos. _
..................... i torontiečių kun. Dr. Ona Valaitienė. 
Dr. Gutausko ir kun. Paccvi- ŠV. POVILO LIUTERON1Ų 
Čjaus pavardės. BAŽNYČIOJE,

. Gore ir Hugson gt. kampe, 
lugpjūčio 29 d., 1 vai. po pie
tų, lietuvių pamaldos. Pamaldų 
ins pasibaigus, saukiamas para 

LSK pijiečių susirinkimas paiapijos

TUVIŲ SPORTO 
ŽAIDYNĖSE

dalyvaus ir Hamiltono
„Kovas“ šiose sporto šakose. tarybos apyskaitai ir sąmatai 
krepšinyje, stalo tenise, lauko priimti, naujiems paiapijos oi- 
tenise, šachmatuose ir lengvo- ganams rinkti ir einamiems ici 
joje atletikoje. Žaidynes įvyies kalams aptarti.
Toronte rugsėjo 4-5 dd. Kbi. Kun. dr. M. Kavolis.

rinktine išvyksta u 
hamiltonietis P. Vaitonis. Visa 
Kanados rinktinė išplaukė .ai
vų. Buv. Lietuvos ir Kanados 
meisteris (šiemet vicemeislc- 
ris) P. Vaitonis, sudarius Ka
nados Šachmatų S-gia sąlygas, 
išskrenda lėktuvu rugsėjo 2 d. 
Pačios pirmenybės prasideda 
lugsėjo 4 d. ir užsitęs visą me
nesį. Sėkmės mūsų tautiečiui!

CHORO
vadovas V. Untulis pereitą sa
vaitę, dalį savo atostogų pra-

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos 
Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont. 
Tel. LI 4-6405

WELLANDO LIETUVIAI
savo skaičiumi nėra gausūs, ši salė yra uz pusantros įny- 

nenori pasiduoti lios į rytus nuo Wellando. Sa- 
nei Torontui, bei Hamiltonui, lė labai gražiai {rengta, miške, 

Neseniai įvyko skautų rėme- kas dalyvaujančius tikrai maio 
jų gražus pasilinksminimas, niai nuteiks.
žvejų ir medžiotojų konkuiSi- 
nis žuvų gaudymas (už didžiau 
šią pagautą žuvį prizas; šau
tuvas). Nors gaudytojų buvo 
daug, bet žuvies nė vienos, iš 
skyrus keletą užsikabinusių 
suruošė šaunų parengimą, 
uruošė šaunų parengimą.

Jungtinis parapijų komitetas 
sugebėjo sutraukti keletą šim
tų žmonių ir davė progos pasi
melsti ir pasilinksminti.

Wellando Tautos Fondo Ats 
norėdama

vietos ir apylinkės lietuviams, 
ruošia rugpjūčio mėn. 28 d., 
šeštadeinį, Wellande, Port Ro 
binson Rd. St. Stephens Hari 
tikrai jaukų subuvimą.

• JONASČEGYS.
MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ

Priimu visokius užsakymus. Didelis pasirinkimas ang
liškų medžiagų. Ilgamete praktika. Rankų darbas.

Skubus patarnavimas.
Telef. 7-5228. 224 WILIAM St., LONDON, Ontario.

į B. SERGAUTIS
S REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE 

f 870 COLLEGE ST. - Telef. OL 6381, OL 6382.

X Keletas pavyzdžių:

g v

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

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

$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 {mokėji
mu ir įvairiose mieisto dalyse visokiausių namų ir versla- 
monių. Tamsioms mielai parodysime, suteiksime sąžinin
gai visas informacijas ir patanausime tinkamomis sąlygo
mis paskolų įmokėjime, morgičių užtraukime, visokiau
siuose apdraudimuose.

<Į
1 S. JUCEVIČIUS, J. KAŠKEL1S, P. KRILAVIČIUS,

A. MARCIS, B. MARIJOŠIUS, A. PELECKIS.
y Naujai atidarytas skyrius
2 B. Sergautis Real Estate.
L 107 Orchard Beach, Keswick, prie Simcoe ežero, 

Telefonas Roches Point 184 M.
L Čia yra didelis pasirinkimas ūkių, vilų, sklypų prie ežero
$ kranto ir apylinkėj
z^z*z^^<r^*z^'z<z«'z'z'z<z'z'z',-’z''z<z<z'z*z'z<‘z*z-z

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

%
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS <

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto ''
Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778
____o____ Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. C 
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 ■».

f.....—
\ Rentgenas, 
v Priima ligo

NIAGARA F ALLS
DIDINGA ŠVENTĖ NIAGAROS PUSIASALY.

Rugpjūčio 15 d., Žolmeje, sportininkai kramtė išloštus 
šioje gražioje Niagaros pusiasa saldainius ir skaičiavo „sidab- 
lio apylinkėje, {vyko didelė iš- rinius“.
kilmė, skirta paminėti jubileji- 
nius Marijos metus.

Nors tamsiai apsiniaukęs 
dangus ir protarpiais lynojant 
nieko gero nežadėjo, dar daug 
ką sulaikė ir nuo didesnės ke
lionės, tačiau žmonių suplaukė 
is tolimiausių apylinkių per 
penketą šimtų. Bene bus rekoi 
dinis parengimas, kuris sutrau
kė tiek daug publikos į Niaga
ros pusiasalį.

Po atviru dangumi, tarp pla
čiašakių ąžuolų, skoningai bu
vo paruoštas altorius, kurį puo 
šė Aušros Vartų Švč. Marijos 
paveikslas. Per garsiakalbį pia 
bilo Tėvas Bernabas Mikalaus
kas, šios šventės siela, prašyda 
mas susirinkimas burtis arčiau 
maldos vietos.

Iškilmingas giedotines mi
šias laikė svečias iš Toronto T.

’ Dr. Viktoras Gidžiūnas, pran
ciškonas, pasakęs tai dienai 
gražų, iki ašarų jaudinantį, pa- 

Gros labai geras orkestras. mokslą. Rochesterio lietuvių pasidžiaugti ir būti dėkingi kai 
choras, vadovaujamas muz. P. bėtojams ir menininkams už 
Artnono, įspūdingai ir gražiai taip gražiai atliktą programą, 
išpildė giedotas mišias. o ypatingai ačiū mūsų myii-

Tuojau po mišių prasidėjo mam klebonui kun. B. Mika- 
mūsų žaliajam jaunimui skir- lauskui, kuris apjungiant sias 
tas sportas, kurį sumaniai n gy keturias neskaitlingas lietuvių 
vai pravedė P. Balsas, šios apy kolonijas, savo darbu ir pasu y 
linkės skautų vadas. Svečiai tu žimu davė mums taip gražią 
rėjo gražaus juoko, o jaunieji šventę. Parapijietis.

Toliau sekė KLB Krašto Vai 
dybos pirm. J. Matulionio gi
liai turtinga patriotinėmis mm 
timis kalba. Ypatingai buvo pa 
brėžtas lietuvybės išlaikymas 
priaugančioje kartoje. Po «.o 
sekė koncertinė dalis, kurią at 
liko Rochesterio lietuvių cho
ras, vedamas muz. P. Armona 
ii solistas A. Patiltoms iš O‘Br 
ien. Choras labai giažiai pasi
rodė, jų dainos skambėjo dar
niai ir galingai, nupelny dainos 
užtarnauto pasisekimo ir pub
likos karšto rankų plojimo. Pui 
kiai danavo solo A. Paulionis, 
žavėdamas susirinkusius galin
gu baso balsu. Po choro pasu o 
dė tautinių šokių grupė iš Ro
chesterio, vadovaujama p. Ilgu 
no. Akordeonu lydėjo P. Ai- 
monas. Tautiniai šokiai pelnė 
daug katučių ir savo gražia 
plastika žavėjo svečius.

Viską suglaudus, turime tik

Žinoma bufetas neapsileis, po 
sėdynėmis vežti neapsimoka.

Pradžia
Tad iki pasimatymo rugpjū-

28 d. Wellande.
Wellando Tautos Fondo 

Atstovybe.

6 vai. vakaro.

čio

PADĖKOS
Nuoširdžiai dėkoju visiems, Juodagalvienei, A. Juodagalvy- įsigijimą protezinės kojos nei 

pasirody ti taip įspūdingai mane prisiminu tei, Dragunevičiams, Pi. Kul- negalvojau. Buvau visai bevii- 
siems mano 80 metų amžiaus vinskienei, Andriui Rušinskui, tiškoje būklėje. Bet tai buvo ne 
sukakties proga: pp. Pranui ir Vytautui Mačiui, R. Grigalių-ilgai. Sužinoję apie mane išli- 
Domicelei Rušinskams ir And- nui, Byroms, Budreikai, Cnai- kusią nelaimę USA ir Kanado- 
riui ir Grasildai Mačiams už to aauskams, Čiephenei, Greunie- je gyveną mano gerieji drau- 

nei, Liutkams, Andriui, Giasil gai: St. Jaseliūnas, Ad. Šernas, 
dai, Jonui, Monikai ir Liudui D. Renkauskas, J. Punkris, T. 
Mačiams, V. G. Mėliams, Nat Miglinas, J. Kregždė, V. Puo- 
butienei, Petrašiūnams, J. G. džiūnas, A. Vazalinskas, J. M.i 
Petrauskams, Reksčiams, Ro- laiška, V. Bilevičius, Ad. Ga- 
zenblatui, Rudokams, Pranui, siūnas ir kiti atskubėjo man į 
Domicėlei ir Vincui Rusins- pagalbą. Jų surinktomis iš ma- 
kams, Skėriams, M. Statkuvie- no buvusių Lietuvoje bendia- 
nei ir kt. už dovanas, kalbas n darbių kooperatininkų, draugų 
gražius linkėjimus. ir šiaip gerų žmonių aukomis

Visiems, visiems širdingas aš galėsiu įsigyti protezą ir vėl 
ačiū. atsistoti ant „abiejų* kojų.

Uršulė Macyte. TX . ... . .J Is gausių aukų ir jų aukoju-
* * * šių sąrašų įsitikinau, kad ma-

1953 m. lapkričio mėn. 14 ei. no mielieji prieteliai, nors n 
Brazilijoje, Rio de Janeiro m. daug vargo patyrę ir, kai ku- 
pravažiuojančio automobilio bu rie patys dideles nelaimes iš- 
vau sunkiai sužeistas ir pagul- kentėję, visteik ir toliau liko iš 

tikimais, gerais draugais, už ką 
aš jiems labai, labai dėkingas 
esu.

Neturėdamas visų aukotojų 
adresų, negalėjau parašyti as
meniškų padėkos laiškų, lodei 
esu priverstas pasirinkti tik ši
tokį padėkojimo būdą.

Taip pat reiškiu nuoširdžią 
padėką ir lietuviškąjai spaudai: 
„Naujienoms“, „Draugui“, 
„Dirvai“, „Vienybei“, „Nepri
klausomai Lietuvai“ ir kil. už 
plačiai paskelbimą apie mano 
nelaimę ir prašau neatsisakyti 
atsispaudinti dar šį mano padė
kos pareiškimą.

Reiškiu pagarbą, 
Jonas Pelenis.

Rio de Janeiro, Rua Marques 
Sapucai 334, ap. 301 Calumbi 

— Brazil.

kius iškilmingus pobūvius; M

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.

£ 6

Dundas-Doverco u r t garažas
1244 DUNDAS ST. W., TORONTO |

Įsteigtas prieš 27 metus A
24 valandų patarnavimas. S

Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Mptorų $ 
perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — & 

patikrinimas. x
Auto korpuso darbai (Body &Fender). Vilkiko pagalba. g 

Ontario Motors League patarnavimas.
Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidavimą. $

S

dytas ligoninėje. Bcoperuojant 
gangrenavo kairė koja, kurią 
per du kartu amputavo augš- 
čiau kelio. Prieš nelaimę ligą 
laiką buvau bedarbiu, todėl vi
sos sutaupos buvo išsekusios. 
Trūko lėšų ne tik gydymuisi, 
bet ir pragyvenimui, todėl apie

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.

Įst. OL 7443. Namų MU 9138

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

Advokatas.
(Barrister. Solicitor, Etc.) 

1052A Bloor St. W. Toronto.
■ ~>f mi n -- n ■ r

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.

W. A. LE N CK I, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
'letefonas EM. 6-4182 

Toronto

E.A. McKAGLE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

303 Bay Street.
TORONTO 1, On tario.
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HAMILTONUI, TORONTU! IR APYLINKĖMS. 

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

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

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

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJ1MUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI. 
Užsakymai priimami:

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

į

v

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

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. NEMOKAMAI.
Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai. sj
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai, J*

561-567 KEELE ST. TEL. JUnction 4773
Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444.

TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS.
A

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

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

Toronto, Ont. KE 3027.
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MOKT^REAL
PRIĖMĖ J KARO 

MOKYKLĄ
Pp. Paukštaičių sūnus Vai

dotas, Paukštaitis, priimtas - nas iš likusiųjų žymesnių kul- 
karališkąją karo mokyklą Kin- tūrintojų, rašytojas M. Vait- 
gstone, kurioje jis tęs ir inžine kus savo atostogų proga lanke 
rijos studijas. V. Paukštaitis si Kanadoje: Ottavvoje pas 
ne tiktai priimtas į mokyki,., prof. Ramūną ir Toronte pas p. 
bet ir ketveriems metams gavo Skrinskus ir Daugvamienp. 1 c 
stipendiją.

PRIEŠVESTUVINĖ
STAIGMENA

LANKĖSI RAŠYTOJAS 
VAITKUS.

Mūsų senesniosios kartos vie

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS GEGUŽINĖ.
Šį sekmadienį, rugpjūčio 29 lupailaite ir prof. Kolupaila, vie 

dieną, ruošiama Aušros Vaitų šį Ville Lasalle pas pp. Bulotas, 
parapijos gegužinė-piknikas, p. Jie čia praleis dar kelias atos- 
p. Skruibių ūkyje, tarp Gigaud togų dienas. Prof. Kolupaila 
ir Point Fortune miestelių, va- Montrealy žada parinkti nic- 
žiuojant 17 keliu į Ottową. džiagos Lietuvių Enciklopedi- 
Skelbiama, kad gegužinėje bus jai, kurioje jam tenka vesti hid 
šokiai, loterija, žaidimai, vaišes rologijos ir Lietuvos vandenų 
ir tt. Kviečia klebonas ir para skyrių, 
pijos komitetas atsilankyti vi- Iš New Yorko lankėsi Vytau 
sus. Gegužinės vieta, reikia pa- tas Venclovas, „NL“ redakcijo 
ryškinti, yra apie 7 mylios už je įsigijęs kelias knygas ii nu- 
Gigaud miestelio ir apie 3 my- siskundęs, kad daugelis dipu- 
lios nedavažiavus Point Fortu kų, vadinamų „ambasadorių" 
ne miestelio. Pravažiavus Ri- nepaprastai greit nutausta. Ka 
gaud mieselį ir dar apie 7 my- rininkų, mokytojų ir kitų pro- pp. Skruibių ūkyje 
lias, reikia žiūrėti dešineje prie fesijų šeimų vaikai jau nekalbą apie 60 vežimų 
išsukimo iš kelio parašą į dėsi- lietuviškai... 
nę F. Skruibis. T ..............
jau matomas didelis raudonų tė apsidegino ir turėjo gydytis vo su mažais vaikais. Diena bu Avė., pas narę Dr. A. Užupio- 
plytų namas plačiame kieme. N. Dame ligoninėje. vo graži, saulėta šilta, todėl
Beje, norintieji galės pasinau- ATOSTOGŲ išvyko Montrea- daugumas maudėsi, plaukiojo 
doti autobusu, kuris nuo A V lio visuomenės veikėjai pp. P Ottawos upe skautų valtimi 
bažnyčios išeis 8.45 v. ryto. ir J. Juškevičiai į JAV. „Naru“, sugrįžusiu iš keliones 
MONTREALIO KANDIDA- RUOŠIASI daugelis lietuvių vy į Rochester}. Buvo ir muzika, 

TAI 1 KLB KR TARYBA ^ti j Toronte įvyksimą Lietu- bet nesant šokiams platformos, 
,, 1 , , , ... , . vių Dieną, rugsėjo 4—5 dieno- šokėjų entuziazmo nebuvo. Už
Montrea y oi as isstatyti mįs ^trocjo ųa(j Lįetuviu Die- tai suvažiavusieji po medžiais 

šie kandidatai į KLB Krašto . . J
Tarybą: V. Kudirkaitė-Giriu- 
nienė, Pr. Rudinskas, Al. La
pinas, St. Kęsgailą, K. Andruš 
kevičius, Iz. Mališka ir J. Kar 
delis. Dar kandidatus galima 
patiekti ligi šio šeštadienio im
tinai.

DĖL KRĖVĖS MINĖJIMO.
Dėl šilto oro, daugumas 1110a 

trealiečių savaitgalio išvyko už 
miesto ribų, todėl prof. V. Krė 
vės-Mickevičiaus minėjimas, tu 
tėjęs įvykti rugpj. 22 d., neįvy- Lenai Leipuvienei. 
ko ir atidėtas vėlesniam laikui. 7; y
Mielas tautietes-Čius, kurie del są pp. Vilimų svetainę. P. Lci- 

puvienė gavo vertingų dovaną 
ir bičiuliškai gražių linkėjimų, naujai užsiprenumeravo Mont

realio Dramos aktorė Elena 
Gailevičiūtė. Ta proga paste
bima, kad L. Enciklopediją dar 
galima užsiprenumeruoti „Ne
priklausomos Lietuvos“ redak
cijoje. Iškart prenumeratonai 
dabar gauna 3 jau Enciklopedi
jos tomus — I, II ir III. Vie
no tomo kaina 7.98. Kam yi<a 
patogiau, visi gali už Enciklo
pediją mokėti per gen. atstovą 
J. Kardelį, „NL” adresu. Taip 
gi primenama, kad prenumera
toriai prašomi apsimokėti jau 
už 3-čią LE tomą. Be to prime
nama, kad šį mėnesį baigiasi 
terminas užsiprenumeruoti di
delį, keliom spalvom atspaus
dintą ir įrištą LE formato virse 
liais, su pridėtu prie to Lietu
vos vietovardžių vardynu, Lie
tuvos žemėlapį, žemėlapio jnš- 
to kaina 2 dol., sieninio, paka
binamo — 3.50. Visa tai gali
ma užsisakyti siunčiant užsaky
mus, kam yra patogiau, „NL" 5 
adresu. 
SERGA: Pr. Kaušakys gydosi 
General ligoninėje. 
PAKRIKŠTYTA pp. Selenių 
dukrelė Lydija-Ona. 
MINĖJIMAS rašytojo Vinco 
Krėvės šį sekmadienį neįvyko, 
atidėtas ir bus paskelbtas vė
liau. Be to, pataisoma, kad mi 
nėjime Krėvės kūrinius buvo 
pasižadėjusi skaityti E. Gailevi 
čiūtė, ne B. Pūkelevičiūte. 
LANKĖSI Jungtinėse Valsty
bėse pp. Čipkai, o pp. Umbra
sai, beatostogaudami, lankėsi 
Sudbury, Saul-Ste.-Maiie, Ont. 
ir kitose vietose.

ŽUVUS1EMS PAMINKLAS. STASYS GAILEVIČIUS
Toronto Karių Sąjunga ir yra pakviestas vargonuoti Šv. 

Šaulių Klubas, pritariant šv. jono Krikštytojo lietuvių baž- 
Jono Kr. liet, parapijos vadovy nyčioje Toronte. Muzikas Gai 
bei, nutarė Toronto Šv. Jono levičius kvietimą priėmė ir kie 
Kr. liet, perstatytoje bažnyčio- kvieną sekmadienį vargonuos 
je, pagerbiant dėl Lietuvos lais naujaisiais vargonais šv. Jono 
vės žuvusius lietuvius, pasta- Kr. liet, bažnyčioje.
tyti paminklą. Projektą garnį- Muz. S. Gailevičius yra stip 
na archit. Dr. A. Kulpavierus. ri meninė pajėga: Lietuvoje jis 
Projekto 
mirštantį 
žvilgsnis 
Paminklą 
pai ir gausi lietuviška tautinė sėkmingai vadovauja 
ornamentika.
bus įtaisyta lempa degti amzi- jc, o dabar „Varpo“ choiui To-

ronte savo lankymosi proga, 
praėjusį sekmadienį šv. Jonu 
Kr. liet, bažnyčioje pasakė gra 

Šiomis dienomis buvo suruošta žų pamokslą. Rašytojas, nors 
jauniausiam Albertui Skiui- yra bepradedąs aštuntą dešimt 
biui, kuris sekantį menesį veda mėtį, jaučiasi labai gerai ir yru 
Anelę Labunaitę. Albertas Sk- kupinas energijos, šiuo laiku 
ruibis yra žinomojo taimerio jis kruopščiai ruošia alsimim- 
Prano Skruibio, kurio faunoje mus apie žymiuosius Lietuvoj 
įvyko skaučių stovykla ir jau vyrus, su kuriais jis pats buvo 
keli piknikai, sūnus. pažįstamas.

AV CHORO GEGUŽINĖ SEKANTIS ŠALPOS
sutraukė GRUPĖS „DAINA“

ir palyginti narių susirinkimas jvyks rug- nai šviesai, o taip pat patalpinti ronte. Kaip kompozitorius, iriu 
dau£ jaunimo, ko kitose geguži pjūčio mėn. 27 d., penkladieių, vainikai. Pats pami iklas bus is zikas Gailevičius yia parašęs 

Dešinėje tuo- NELAIMĖ: pp. Januškų dūk- nėse stokoja. Daugelis tėvų bu- 7 vai. 30 min. vak. 41 Hawitt pjaustytas medyje. nemažą skaičių lietuviškų dai-
. Iniciatoriai, ėmęsi šio gra- nu ir giesmių. Pažymėtina, kad 

nę. Valdyaba. /aus sumanymo, tikisi, kad lie- muzikui gyvenant dat Vokicti-
— Pirmoji Liet. Ev. Liut, tuvių visuomenė nuoširdžiai pa joje, tam tikri organai iš oku- 

parapija Toronte keliasi > nuo
savą dievnamį, 1420 Deven- 
port Rd. Pamaldos įvyks rugp.
29 d. 9.45 vai. Šventinimas už 
6 savaičiųų.

kti j Toronte įvyksimą Lietu- bet nesant šokiams platformos, 
vių Dieną, rugsėjo 4—5 dieno- šokėjų entuziazmo nebuvo. Už

nos pasisekimas bus didelis. vaišinosi labai nuoširdžiai. £u 
STATOSI namus prie AV oaž vo ir dainų ir dainelių. Diena 
nyčios Ignas Petrauskas, besi- praėjo gražiai.
verčiąs kontraktoryste. Pp. Kę Pp. Stankuvienės buvę kvar
sgailų namai jau baigiami sta- tirantai, pagerbdami savo šeiun tuvių Dieną, galima bus pasi- 
tyti. ninkę, pikninkui pritaikė pa-
AV BAŽNYČIA jau gerokai gerbimą — kuklias vaišes, ku- 
pavaryta pirmyn. Betonines riomis buvo paminėtas 66-tas 
konstrukcijos jau iškilo ilgi pat P- Stankuvienės gimtadienis ir 
viršaus bažnyčios.
ŠK BAŽNYČIA
ruošiama statybai.
VAIKO staigmena suruošta p.

. Dalyvavo
per 50 moterų, užpildžiusių vi-

idėja: moteris laiko per 15 metų Kauno valst. ope- 
karį, kurio gęstąs roję buvo chormeisteriu, o ve- 

nukreiptas į kryžių, liau kurį laiką Vilniuje operos 
puoš Gedimino stul- dirigentu. Tremtyje muzikas 

lietuvių 
Prie paminklo chorams: anksčiau Montrealy-

to turėjo kokių nepatogumų, 
atsiprašome.

KLB Mont. ap. Valdyba. 
LANKOSI MONTREALY.
Lankėsi ir lanoksi Montrca- 

ly daugelis tautiečių iš JAV. 
Šeštadienį iš Detroito atvyko p 
p. Pikūnų šeima, kuri vieši te- 
vijoje-uošvijoje, pas pp. Licsu- 
naiČius. Jie kelias dienas oar 
viešės Montrealy.

Sekmadienį atvyko iš Čika
gos inž. J. Bulota su žmona Ko

SIŪLOMAS DARBAS:
Reikalingos prityrusios siu 

vejos suknelėms ir moteriškie
ms kostiumams, pataisymams. 
Puikios darbo sąlygos, geras 

atlyginimas. Skambinti
WA 9375.

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.

v* Dr. J. Š E G A M O G A S 
I CHIRURGINĖ ir BEND- 
%

x

$ ROJI PRAKTIKA 
^office 4906 Wellington S

& VERDUN. Tel. YO 3611.
X vai.: 11—12, 2—4, 6—9, 

šeštadieniais 11—-1 
arba pagal susitarimą.

n a m ų 1038 Osborne Av. 
į VERDUN. Tel.PO 6-9964

DANTŲ GYDYTOJAS j

Dr. J. MALIŠKA į 
priima: 9 a- m. — 10 p. m: | 
5303 Verdun A., Verdun, Į

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR
AUSŲ

IR

Dr. R.
956

Telel.: FR 7684, EX 8822.

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS
CHARLAND
Sherbrooke E.

: Dr.E.Andrukaitis

i
956 Sherbrooke E.

*H3 PI

rems šį kilnų sumanymą — pa puotos Lietuvos kvietė jį grjžli 
Kauno operą, siūlydami labu, 

augštas vietas.
KANDIDATŲ SĄRAŠUS f 

KRAŠTO TARYBĄ 
prašoma įteikti iki rugpjūčio 
m. 29 d. 24 vai. Rinkiminės Ko 
misijos pirm. A. Peleckiui, 8(0 
College St., Toronto. Tarybos 
rinkimų taisyklės buvo paskelb 
tos „N. L.” Nr. 30.
KLB Toronto Apyl. Rinkiminė

minklu įamžinti žuvusius Lie
tuvos didvyrius. Iniciatoriai.
TORONTO LIET. NAMAI 

rugpjūčio 28 d., 7 v. v. rengia 
LINKSMUS ŠOKIUS.

Šokiai vyks abiejose salėse. Bu 
fetas — kaip paprastai. Šilti iv

Sužinota, kad vykstant įLic šalti valgiai. Groja visų Toron 
te mėgiamas orkestras 

„Trimitas“.
Įėjimas tik 50 et. asmeniui. 

Visi maloniai kviečiami. Komisija.
T. L. Namų V-ba. ĮVERTINTA LIETUVAITĖ.

Toronto konservatorijos šių 
metų egzaminų rezultatuose 
Danutė Zubrickaitė yra atžy-

VYKSTANČIŲ j LIETUVIŲ 
DIENĄ DĖMESIUI.

naudoti savaigalio geležinkeliu 
papiginimu, kuris galioja nuo 
penktadienio vakaro ligi pirma 
dienio vidurnakčio. Bilietas į 

linkėta jai geros sveikatos ir it a^u galu kainoja 17.55 ir pit- 
taip pat jau go amžiaus, į kurį p. Stankų- nJos klasės 20.05. Lėktuvas į 

vienė nepretenduoja, nors jos vjen4 kain°ja 2^4.00, turis 
motina mirė turėdama 96 
tus, o senelė — 103 metus 
žiaus.

LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJĄ

PARDUODAMAS NAMAS 
S. Lamothe,

2340 Bourbonniere, Montreal, 
tel. CL 2739.

Dupleksas, baigiamas statyti 
5 ir 5J^ kambarių, 3 atskiri 

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

tel. CL 2739. Įmokėti $ 5.000.

IŠNUOMOJAMAS didelis, 
šviesus kambarys, dviems aiba 
vedusių porai, su teise naudo
tis virtuve. Teirautis po i v. 

vakaro, tel.: HE 7596.

j V

MRS. CARR
Spėjėja ir patarėja 
visuose reikaluose.

Kalba įvairiom kalbom 
tarpe ir lietuviškai.

Būtinai pasimatykite su ja 
visose jūsų problemose.

Užtikrintas patenkinimas, 
kitaip neimamas mokestis. 
1450 Mountain St., Apt. 2.

Tel. HA 0393.

SULLIVAN REALTIES Co. 
6351 

neju- 
mūsų

1410 Guy St., tel. FI

Perkant ar parduodant 
domų turtą kreiptis pas

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ

Skambinti mūsų įstaigos ar
namų telefonu HE 78T7.

* * *

jo

sarnamių įvairiose vietose. 
* * * 

PARDUODAMAS 
geromis sąlygomis galiūnas 

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

mūsų įstaigą bus įteiktas 
leidimas (licence). t 

Duoda gryno pelno apie 
$ 20.000 į metus.

$

me- tinis 19.00 (į abu galu atatmka 
ani_ mai 45.00 — 38.00). Lėktuvų 

reikia užsakyti iš anksto.
MIRĖ E. Oscilaitė, sena atei
vė, sulaukusi 72 metų amžiaus. 
Palaidota per Šv. Kazimiero pa 
rapijos bažnyčią.
KUNIGAI Razuits iš Miami ir 
Skirka iš Troyes lankėsi Mont 
realy, beatostogaudami.
PP. GORIAI, Ville Lasalle tu 
rį nuosavus namus, yra įsigiję 
mašiną, ne tiktai televiziją.

DIDELIS PELNAS... 
iki $ 100 ir daugiau 

per savaitę.
Parduokite draugams, ben
dradarbiams didelio pasi

rinkimo laikrodžius.
Reikalaukite nemokamo 

iliustruoto katalogo su par
davimo kainoraščiu ir kon

fidencialaus urmo 
kainoraščio.
CANADIAN

PRECISE WATCH 
KOMPANY

Dept F—73 Adelaide St. 
West, Toronto Ont.

I
 Puiki vieta žuvavimui $ 

(ypač lydžiams) X 
Lake Simcoe

„MERCURY LODGE'* $

109 Orchard Beach, 1 my- X 
lia j šiaurę nuo Keswickx 

(Ont.). S

Čia išnuomojami laiveliai & 
žuvavimui. Taipgi kabinosi 
ir kambariai norintiems $ 

atostogauti.

109 Orchard Beach, 
tel. Roches Point 148 M. 

Sav. P r. Krilavičius.

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

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

riuose galima ilsėtis.
Kasdien galima pasinaudoti viaais patogumais ir 

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

PARDUODAMI ŪKIAI: g Telef.: Mascouche 23 Ring 5.
50 akrų žemės. Namas, daržine, VISI maloniai kviečiami atsilankyti. Savininkas,

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

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

į metus su 5 
Teirautis tel.

(F. Skruibio '

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

TEISININKAS.
Suite 5, Tunstall Building, 

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

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

TORONTE IR JO RAJONE
GYVENANČIŲ KŪRĖJŲ- 

-SAVANOR1Ų ŽINIAI.
Rugpjūčio 28 d. (šeštadienį) mėta kaip geriausiai išlaikiusi 

' vai. vakaro Toronto Liet. Na 
muose (įėjimas iš Dundas g-

egzaminus visoje Ontario pro
vincijoje. Konservatorijai reko 

vės) šaukiamas Toronte ir jo rnenduojant, lietuvaitei yra pa- 
rajone gyvenančių kūrėjų - sa- siūlyta stipendija. Panelė Zub- 
vanorių susirinkimas. Visus rickaitė šiemet laikė egzaminus 
kūrėjus-savanorius kviečiame septintosios muzikos klasės, 
dalyvauti.Oraganizacinė grupė Muzikos pamokas ji lanko pas 

 ... ... pianistę D. Rautinš.

7

Lietuviai advokatai
Dr. V. P. BALTRUŠAITIS

Gydytojas ir chirurgas.
1554 A Bloor St. W. Toronto. 8 NEIMAN & BISSETT
Bendra praktika, moterų ligos « . . .
su gimdymo pagalba specialiai, 8 Barristers, Solicitors,

Priėmimo valandos: Ė Notary Public.
1,30—3,30 p. p. ir 5,30—8 p. p. | 38 King St. W. Suite 46 

arba pagal susitarimą. Toronto, Ont.
Tel.: namų WA 1-0537 » Tel.: Office EM 3-7461

įst. LL 9184. | Res.: WA 2-8927

S Raštinė: OLiver 4451 S

Dr. P.MOKK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

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

I
Dr.K Žymantiene

Gydytoja-chirurgė.
Kampas Bloor ir Brock Av. 

^(Įėjimas iš 613 Brock Av.) 
: Priima ligonius, gimdyves 

J ir moterų ligomis sergan- 
1' čias kasdien nuo 1—4 ir 
inuo 5—8 vai. p.p., šeštad.
nuo 11—3 v. p.p., kitu lai

ku pagal susitarimą. 
Telefonas OL 6851

S------------- XX--------------XV----------MR------ M

Dr. A. V ALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

A. GARBENIS
REKOMENDUOJA

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

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

Fern-Roucesvalles, 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.

U 
sįsu

\ X t S

REAL ESTATE

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

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
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