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Politinė įvykių savaitė
ŽEMĖS SATELITAS MASK VAI DAUGIAU RŪPI, NEGU 

ŽENEVEVOS DERYBOS
JAV prezidentas oficialiai patvirtino, kad Amerika 1958 me 

tų gale siųs j erdves Žemės satelitą.
Genevos pasitarimai tebera takų klaidas. Gal gi jis bus pir 

dar politikos klausimų centre, masis, kuris, rizikuodamas sa 
Pasaulinė spauda tebenarplio vo populiarumu, gali laimėti“, 
ja Genevos konferencijos duo Turint prieš akis šiuos teigi 
menis. Kai oficialusis Vakarų mus, kyla klausimas 
pasaulis vis dar tebetvirtina ne 
va konferencijos atsiekimus, ku 
rių nepasako, tai ir belieka tik 
tai vienas ryškus JAV prezi 
dento Eisenhowerio pasakytas 
„laimėjimas“ — užmegzta pa 
žintis su Maskvos ponais drau 
gaiš. Žinoma,

PAŽINTIS YRA SVARBI.
Dar svarbesnis yra pažini 

mas. Bet atrodė, kad Maskvos 
imperialistus nesunku 
ligi konferencijos pažinti. O ir 
pačios konferencijos metu la 
bai atvirai reiškės jų klasta, ei 
niškas veidmainiavimas ir ypač 
buvo ryškiai pabrėžtas jų nusi 
statymas susikalbėti tiktai

VAKARŲ KAPITULIACI 
JOS KAINA

sovietams.
Tokių faktų akivaizdoje, dau 

gumas spaudos suabejojo iš vi 
so konferencijos reikalingumu. 
Ypač suabejojo 

dėl didžiųjų sutikimo 
sėsti prie vieno stalo su Mask 
vos diktatoriais, kurie, visi ma 
to, rimtai susitarti ir laikytis 
tokio susitarimo negali. Susita 
rimai su Rusija turi tiktai 
prasmę, kad jie siekiami ir 
romi tiktai tuo tikslu, kad

MASKVA VYKDYTŲ
IMPERIALIZMĄ.

Be šio tikslo Maskva niekad 
nesilaikė ir niekad nesilaikys 
jokio susitarimo. Tat susitari 
mas, kokio nori laisvasis pašau 
lis, su Maskva neįmanomas. To 
del sėdimas prie vieno stalo su 
Rusijos imperialistais gali tik 
tai pakenkti laisvajam pašau 
liui ir jo politikos veikėjų auto 
ritetui.

Apie tai byloja
PATIRTIES FAKTAI,

Pasiruošimai 3-jai Lietuviu Dienai
SALĖS KLAUSIMAS PAAIŠ KĖS TIKTAI ŠIĄ SAVAITĘ.PRIIMTA 3 LIETUVIŲ* DIENOS PROGRAMA-SĄMATA

Praėjusį penktadienį Montre 
alio Seimelis ir Trečiąja! Lietu 
vių Dienai ruošti komiteto pir 
mininkai bei organizacijų ats 
tovai buvo susirinkę nepapras 
to posėdžio, aptarti Liet. Lie 
nos reikalų. Prez. pirm. St. Na 
ginionis padarė pranešimą apie 
pasiruošimus 3 Lietuvių Die 
nai. Jis perskaitė jau paruoštą 
stambiąją Dienos programą, 
kuri čia pat ir dedama.

TREČIOSIOS LIETUVIŲ 
DIENOS PROGRAMA.

5

7

vai. Šiaurės Amerikos Vyrų Pav., Toronto apyl. dar „tebe kad galėtume sužinoti visus lie 
ir Jaunių krepšinio' turnyro siilsi ant pereitųjų metų Lietu tuvius ir lietuves, atvykusius į 
užbaigimo iškilmės, Ecole Ja vos Dienos laurų“ ir jokios ži Kanadą prieš 50 metų, nes Trt 
ques Cartier, 1301 Sherbro nios nėra davusi. čiosios Lietuvių Dienos proga
oke St. E. už tai Hamiltonas ir čia ro bus paminėtos ir 50-ties metų
vai. vak. Iškilmingas Trečio do kitiems pavyzdį __  oficialiai sukaktuvės nuo lietuvių jsikūri

ruošia į 3-ją Lietuvių Dieną 
ekskursiją traukiniu.

METRAŠČIO KLAUSIMU
pranešta, kad nors Montrealis 
anksti suskato ruoštis šiai L. 
Dienai, bet labai vėlai pasiruo 
šia. Nežiūrint, kad visoms orga 
nizacijoms buvo išsiuntinėti 
raštai, bet atsakymai, iš ko gau

Die 
Pla 
par 
Str.

mo Kanadoje. Reikia tai dienai 
sužinoti tautiečius, atvykusius 
ligi 1905 metų imtinai.

Būtų labai gera, kad galėtu 
me surasti čia seniausiai atvy 
kusį lietuvį ir nustatyti iš viso 
patį seniausi lietuvį Montrealy 
ir Kanadoje. Visi tautiečiai, 
kas ką žino, prašomi pranešti 
apie tai „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ redakcijai, 7722 George 
St., Ville Lasalle, P. Q., telef.: 
HE 7920.

Visi kviečiami į bendrą tai 
ką, nes reikia tai dienai pasi 
ruošti, nes rugsėjo 3 dieną, va 
kare, baliuje bus specialus at 
vykusiųjų prieš 50 metų pagei 
bimas ir apdovanojimas jų žen 
kleliais.

sios Kanados Lietuvių 
nos Aktas ir Koncertas 
teau salėje, Lafontaine 
ke, 3710 Calixa Lavallee 
Programa buvo priimta be 

pataisų. Sąmata jai nustatyta 
apie 5.000 dol.

KITŲ KLAUSIMŲ 
APTARIMAS.

Salės klausimu buvo praneš ti, gauti 2 savaites pavėluotai, 
ta, kad kariuomenės salė, esan o dar yra ir tokių, kas, nors ir 
ti Craig 175 East, pažadėta pasižadėjo, bet dar ir ligi rugsė 
tvirtai, bet galutinai jos klausi jo 3 dienos nėra pristatęs ir te 
mas bus išspręstas tiktai šią sa sėjęs savo pažadų... 
vaitę. Prašymą pasirašė Seime 
lio Prezidiumo pirmininkas

AR NEPALŪŽTA 
EISENHOWERIS?

Kaip dabar aiškėja, Eisenho 
weris konferencijos metu buvo 
linkęs sutikti derėtis su Rusija 
dėl Europos saugumo net Vo 
kietijos nesujungus. Jeigu taip
tikrai buvo, kaip rašo Londo šeštadienį, rugsėjo mėn. 3 d.: 
no „Daily Telegraph“, tai atro 
dytų, kad Eisenhoweris linkęs 
pasukti į Roosevelto nuolaidų 

buvo Rusijai kelius?
Lyg ir nesinorėtų tuo tikėti, 

nes Eisenhoweris, išvykdamas 
į Geneva, aiškiai pasakė, ko jis 
ir Amerikos tauta nori. Jo prog 
rama buvo gera. Tat nesinorė 
tų tikėti, kad jis taip palūžtų. 
Bet, iš kitos pusės, vėl tenka ti 
keti, ir „Daily Telegraph“ teigi 
mais, nes Anglijos premjeras 
A. Edenas, tuojau po konferen 
cijos, rado reikalinga pabrėžti, 
kad
EUROPOS SAUGUMAS BE 
VOKIETIJOS SUJUNGIMO 

NEĮMANOMAS.
Tas rodo, kad buvo tenden Sekmadienį, rugsėjo mėn. 4 d.: šieji j 3-sios Lietuvių Dienos ba 

11 vai. ryto iškilmingos pamal lių, būtų patenkinti ir pasišok 
dos Aušros Vartų bažnyčioje tų iki valiai.
1465 de Seve, kurias atlaikys Taipgi rūpinamasi, kad tą va 
Jo Eminencija Montrealio karą būtų 
Arkivyskupas Kardinolas į Kanadą 
Paul Emile Leger. tų. Jiems

10 vai. ryto iki 5 vai. pp. vei ras stalas, 
kia Lietuvių Dailės Paroda, ksto būtų žinomos jų pavardės. 
Ecole Jaques 
Sherbrooke St.
vai. Krepšinio turnyro tąsa sukaktuvininkus, bet kaikurios 
ir baigmė.
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. vai. ryto Šiaurės Amerikos 
Vyrų ir Jaunių krepšinio tur 
nyro atidarymas McGill Uni 
versiteto sporto salėje, 475 
Pine Ave. W.
vai. 30 min. Lietuvių Dailės 
Parodos atidarymas, Ecole 
Jaques Cartier, 1301 Sherbro 
ke St. E.
vai. tąsa Šiaurės Amerikos butų komisijos nariai ir tą pra 
Vyrų ir Jaunių krepšinio tur šymą dar vizavo Montrealio 
nyro, McGill ' Universitetas miesto majoras p. Drapeau. At 
475 Pine Ave. W. rodo, kad salė bus duota. Joje
vai. vakaro Balius — Šokiai galės sutilpti apie 3.000 asme 
Kariuomenės salėje, 175 nu laisvai ir liks dar daug vie 
Craig St. E., kurio metu įvy tos šokiams.
ks 50-ties metų lietuvių jsikū 
rimo Kanadoje minėjimo ak 
tas.

AKTAS IR KONCERTAS
inž. St.* Naginionis/ AV’ parap~ taip pat jau aplamai suprojek 
klebonas kun. Dr. J. Kubilius, tuotas ir sutartas, prisilaikant 

principo, kad šią dieną ruošia 
Kanada ir savo jėgomis. Kon 
certe dalyvaus op. sol, E. Kar 
ddienė, pianistas K. Smilgevi INDIVIDUALIŲ MEN1NIN

KŲ IR LIAUDIES MENI 
NINKU DĖMESIUI.

Komisija prašo dar kartą,

čjus, Toronto St. Gailevičiaus 
vedamas Varpo choras, Mont 
realio ir Hamiltono šokių gru 
pės, kurios pasirodys ir bendra 
me šokyje, nes scena tokiam šo pristatyti menininkų ekspona 
kėjų kiekiui bus specialiai pri tus, nevėliau rugpjūčio 
taikyta.

Kol kas dar nežinoma, kas 
akte kalbės. Žinoma, kad labai 
trumpu žodžiu aktą-koncertą 
atidarys Seimelio Prezidiumo 
Pirmininkas St. Naginionis.

Smulkesnes žinias apie rug 
sėjo 3—5 dienos Vienybės Šv 
entę sekite kituose NL nume 
riuose ir kituose laikraščiuose.

RUOŠIANTIS KANADOS 
LIETUVIŲ DIENAI

apylinkės jokių žinių neduoda. Montrealy, būtų labai gera,

ŠOKIAMS RŪPINAMI DU 
ORKESTRAI.

Norima, kad visi atsilankiu

cijų Rusijai nusileisti šioje po 
zicijoje. O Rusija žino, kad jei 
gu priešininkas svyruoja, tai 
reikia laikytis savo ir nenusi 
leisi. Taip ir veikia Maskvos im 
perialistai.

Edenas įsakmiai pabrėžė 
kad Didžioji Britanija 
TVIRTAI LAIKYSIS TRIJŲ 

PRINCIPŲ: 
draugystės su Amerika, 
Šiaurės Atlanto valstybių 
pakto ir 
pastangų sujungti Vokieti prastai sukrusti ir kelti aliar žinias, kaip išnaudojo, šnipų 
ją, nes be to Europos saugu mą, jeigu norima, kad demokra pagalba, atominės energijos pa 
mas neįmanomas. tija, humaniškumas ir laisvė ne naudojimo atominėms bombo

Daugiausia Anglijos nusista būtų palaidota ilgiems laikams, ms gaminti, 
tymas ir yra, kad Adenaueris Tragiška, kad Vakarai visai 
vis dėlto vyks į Maskvą, kad po gerai nesiorientuoja, kas Rusi 
Genevos konferencijos jau bu joje dedasi ir kodėl Maskva 

kuriuos konstatuoja ir išskai vo manyta, jog Adenaueriui nė griebėsi naujosios taktikos? 
čiuoja Šveicarijos laikraštis ra jokios prasmės ten vykti. To 
„Die Tat“, taip rašąs: 

„Eisenhoweris rizikuoja pra 
rasti gerą dali savo pepuliaru 
mo, kai spaudžiamas savo vaka 
rinių sąjungininkų, dalyvauja 
keturių konferencijoje... Wood 
row Wilson buvo populiariau 
sias pasaulyje žmogus, kai 
1918 lapkričio mėn. atvyko i 
Versalį, į taikos konferenciją. 
Po kelių mėnesių ir dar po vie 
nos kelionės per Atlantą jo 
žvaigždė nukrito ir daugiau ne 
pakilo, Franklin D. Roosevelt 
atliko puikų diplomatinį darbą, 
paskui atėjo Jalta ir su ja pa . _
tirtis laisvom tautom, kad jos Jau Eisenhoweris 
yra praradusios taika. Harry S. aP^e kelionę į Maskvą (kano 

Potsdame, kai Hitlerio sapnas Washington^, o jau paskelbta 
buvo baigtas ir rytų bei vidurio kad Maskvos kruvinieji diktato 
Europą užplūdo raudonosios r*ai bus priimti Lpndone.^ Mask 
bangos. Trumanas buvo tam ne 
pasiruošęs. Jis žinojo, kad pra 
lošė žaidimą su Stalinu.

Eisenhoweris yra ketvirtas 
prezidentas, kuris vyksta į Eu 
ropą pasaulio tvarkyti. Visiem 
kitiem prieš jį nepasisekė. Jis 
ilgai delsė. Jis mato savo pirma

tą
da

1)
2)

3)
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pagerbti atvykusieji 
prieš 50-dešimt me 
bus parūpinta atski 
bet reikia, kad iš an

Cartier, 1301 Iš kaikurių KLB apylinkių jau
E. yra gautos žinios apie 50 metų

Spauda spėlioja ir
DĖL PABALTIJO 

VALSTYBIŲ.
Esą Pabaltijo valstybės ga 

RUSIJOJE DIDELĖ KRIZĖ, linčios būti paaukotos Rusijai 
Rusijai gresia naujas badas.

Rusijos žmonės, nusivylę Vaka 
rų nesiorientavimu ir nematy 
darni kitos išeities, ypač nete 
kę vilties, kad pagaliau komu 
nistinė prievarta galės pasibaig 
ti, tyliai pradėjo stiprau boiko 
tuoti visus darbus. Dėl to Ru 

Susibroliavimas su Maskvos sijoje iškyla maisto produktų 
bosais, kai šie griebėsi naujos krizė, kuri ir diktatorius stato 
taktikos, yra labai didelis. Pa į pavojų.
sirodo, kad

„NAUJOJI MASKVOS 
TAKTIKA“

vakariečius pagavo ant meške Jama Rusijos. Jos ginklavimosi

dėl yra pabrėžiama, kad
ADENAUERIS MASKVOJE 
AIŠKINSIS VOKIETIJOS

SUJUNGIMO KLAUSIMĄ.
Kitokiu atveju ši kelionė, ne 

žiūrint Maskvos kvietimo, jau 
būtų nei prasminga, nei įmano 
ma.

SVEIKINIMAS PEMBRO 
KE LIETUVIAMS

Žinome, kad tik bendromis 
jėgomis atliekami dideli dal
bai. Pavergtasis mūsų Nemuno 
kraštas laukia iš mūsų darbo 
ir dar kartą pasišventusio ir 
vieningo darbo. Pembrokiečiai 
lietuviai savo gražiuoju gestu, 
įsteigdami Kanados Lietuvių 
Tarybos skyrių, prie šio darbo 
prisidėjo'. Sveikiname,

Kandos Lietuvių Centro 
Tarybos Prezidiumas.

Antra rimta priežastis — Ki 
nija pradeda vis savarankiškiau 
laikytis, nors oficialiai ir globo

kalba Maskvos satrapai išsigando. 
Labai didelį susirūpinimą su

mėn.
10 d. adresu: Lithuanian Exi 
bition, 1465 Rue De Seve, Moti 
treal 20, P. Q.

Be to pranešame, kad suda 
ryta Jury komisija iš sekančių 
asmenų: dail. J. Žmuidzinienės, 
dail. A. Tamošaičio ir dail. J. 
Akstino.

Jury komisijos sprendimas 
įvyksta rugpjūčio mėn. 13 d. 
1 vai. po pietų Aušros Vartų 
bažnyčios salėje.

Parodos Rengimo Komisija.

LIET. REZISTENCIJOS 
SANTARVĖS

Europos Padalinių Atstovų 
Suvažiavimas.

Liepos 9 ir 10 dd. Anglijoje, 
Manchestery, įvyko LRS-ės Eu 
ropos padalinių atstovų šuva 
žiavimas.

Suvažiavime buvo paskelbti 
šie pranešimai: 1. LRS-ės išei 
tas kelias ir jos politinė būklė, 
— S. Kuzminskas, 2. Okupųo 
tosios Lietuvos dabartinės būk 
lės klausimais — S. Žymantas 
3. Užsienio lietuvių polit. būk 
lės klausimais — K. Drunga, 4. 
LR S-ės organizaciniais ir San 
tarvės žurnalo reikalais — F. 
Neveravičius.

Suv-mas padarė eilę nutari 
mų ir išrinko naują LRS-ės Eu 
ropos Komitetą,, kuris pasiskirs 
tė pareigomis šiaip: K. Drunga 
—pirm., S. Žymantas — vice}), 
S. Kuzminskas — vicep., F. 
Neveravičius — I sekr., J. Ben 
dorius — II sekr,. J. Masiulis 
—III sekr., T. Vidugiris—ižd. 
V. Dar gis ir V. Stabačinskas— 
nariai. Kandidatai*: J. ‘Ra’.. > 
nis ir D. Benaitis.

IŠRINKTAS NAUJAS ALRS 
CENTRO KOMITETAS

Įsigaliojus naujam Amerikos 
Lietuvių Rezistencinės Santi.r 
vės statutui ir pagal jį 1955 m. 
birželio 21 d. užsibaigus visuo 
tiniam balsavimui, į naują]} AL 
RS Centro Komitetą buvo iš 
rinkti šie asmenys, kurie pasi 
skirstė pareigomis: Pirm. Bro 
nys Raila, vicep. Dr. P. Pamu

už šios nuolaidas Vakarams. 
Žinoma, tai spėliojimai, bet be 
abejo, lietuviams, latviams ir es 
tams reikia budėti. Reikia bu 
dėti ir vad. satelitams, nes visų 
jų laisvės klausimas pakimba NETIKĖTAI MIRĖ DAKTA 
kai Vakarai pakibę ant „naujo RAS ANTANAS GARMUS.

Dr. A. Garmus, labai judrus, 
paslaugus ir niekad nenurims 
tąs visuomenės veikėjas, šią va 
sąrą atostogavo netoli nuo Čika 
gos ežero pakrantėje. Mirties 
dieną jis daug maudėsi ir plau 
kė. Tur būt, beplaukydamas, 
pervargo, pervargino širdį, kad 

ir suorganizuoti masinį, milio ji toliau atsisakė jam' tarnauti, 
nūs parašų siekiantį parašų rin ir daktaras netikėtai ir nelauk 
kimą po peticija, kuria visas hu tai mirė.
maniškasis pasaulis reikalautų Daktaras Garmus buvo labai 
pavergtiesiems laisvės ir teisių įdomi asmenybė. Daug yra per 
savarankiškai gyventi. gyvenęs per savo netrumpą gy

Kai taip svarstomi klausimai venimą ir daug turėjęs vargų. 
KOMUNISTAI TEBEVYK Jo politinės veiklos kelias ii 

DO TERORĄ, gas, kovingas ir labai įvairus.
Mirus daktarui, liūdesy liko 

žmona, vaikai ir bičiuliai. Di 
delis humanistas ir nepapras 
tas tolerantas Dr. Antanas Gar 
mus bus atmintinas ilgai ir lie 
tuvių tautai, kuriai jis dirbo ne 
sigailėdamas jėgų. Užuojauta 
jo šeimai.

sios Maskvos taktikos" meške 
rėš. Buv. Prancūzijos užs. r. 
min. Bidault dėl to Įspėja Va 
karus nepasiduoti sovietinei ap 
gaulei.
PABALTIJO VALSTYBIŲ 
ŽMONĖS TURĖTŲ IMTIS 

INICIATYVOS

yia pidiauusios lamą, narry &. “r- s ,------"t ------- caia Maskvoie ir
Truman pergyveno nusivylimą są?)\r Maskvos įOSU_k„į1°”!J' EISENHOWERIO 

PASKELBTOJO žtMĖS 
SATELITO SIUNTIMAS
Kaip žinoma, JAV preziden 

tas oficialiai pareiškė, kad 1948 
metų gale Amerika jau galės 
pasiųsti į jonosferą Žemės sate 
litą, kuris 500 mylių augštumo _______ ___
je suksis aplink Žemę, tą ratą elio reguliaraus susisiekimo ke 

Dėl to visas budrusis demo padarydamas per pusantros va leivinį lėktuvą, palaikantį ryši 
kratinis pasaulis turėtų nepa landos. Jis turės prietaisus, ku tarp Tel Avivo ir Londono, per 

rie fiksuos įvairias žinias. Vieną ir Istambulą. Žuvo lėktų
Šis paskelbimas yra paskuti vas su 58 keleiviais, kurių tar 

nė sensacija, dėl kurios dabar 
nepaprastai susirūpinusi Mask 
va. Kadangi ligšiol, kaip maty 
ti, jos Šnipai dar nėra pasiekę 
tų paslapčių, tai ji siūlosi „į 
taiką "... 
TIKTAI NEPROTINGUMAS 

IR NAIVUMAS
gali Ameriką privesti prie ben

va tikrai gali triumfuoti laimėji 
mais Genevoje. Tiktai vakara 
ms tenka labai susirūpinti,

AR GENEVA NEBUS 
ANTROJI JALTA AR 

MIUNCHENAS?

Mielam moksladraugiui ir kolegai 
Lietuvos Operos solistui

KOSTUI ORANTUI
mirus, Jo žmonai ir broliui Viktorui su šeima,

PONAMS GRANTAMS,
reiškiu nuoširdžią užuojautą

E. Kardelienė.
IM

ar
Bulgarijos komunistai kul 

kosvaidžių ugnimi nušovė Izra

pe buvo 14 JAV piliečių.
Komunistai tebevykdo agre _______ ___ ___

siją ir prieš Taivaną ir prieš DIDŽIOJI VIRĖJA jau gauta taitis ir VI. Žilinskas, sek. pulk. 
Laosą. Ir po to, ar gali būti kai ir visi užsisakiusieji ją netru Ig. šešplaukis, ižd. A. Daunys 
ba apie taikų^ sugyvenimą? kus gaus. studentų jr jaunimo skyr. vadoba apie taikų sugyvenimą?
JAV DERYBOS SU KINIJA vė L. Valiukėnienė, nariai St.
vyksta. Pradedant derybas, bu da JAV ir Komkinijos atstovai, Mackevičius, 
vo pranešta, kad Kinijos komu bet galimas dalykas, kad dery Br. Bieliukas ir Br. Gediminas, 
nistai paleidžia 11 JAV laku bos galinčios išsiplėsti ir būti Kandidatai: V. Tamošiūnas 

dradarbiavimo su Maskva, kuri nu, neteisėtai sulaikytų, kaip perimtos užsienių reikalų mi H. Žemelis, J. Galininas ir J, 
gali tiktai išnaudoti Amerikos užstatą, Kinijoje. Derybas ve nisterių...

L. Bicliukienė,

Kandidatai: V. Tamošiūnas

Budrikis.
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SPAUDOS APVZALGA
SIŪLOMAS VLIKO IR VYKDOMOSIOS TARYBOS 

PERTVARKYMO BŪDAS.
„Sėja“ 7(27) numery Petro kas, tada nebuvo nė dalies tų 

Rasimo straipsniu siūlo per „persitvarkymų“ negerovių, 
tvarkyti VLIKą ir jo Vykdo Vliko kėlimas į JAV, ar čia 
mąją Tarybą. Kaip žinoma, ir šaukimas brangiai kainuojan 
VLIKas ir Vykdomoji Taryba čių sesijų, reikalo nepataisytų, 
yra atsistatydinusios ir pareis Greta ALTo, LLK, Lietuvos 
kusios, kad ligi liepos galo jos Atstovybės bei konsulatų Vii 
turi būti pertvarkytos. Taigi, kui nelieka erdvės. Sunkios 
P. Rasimas dėl to ir rašo: pragyvenimo ir susisiekimo są

„Visų pirma būtinai reikėtų lygos Vliko darbą paraližuotų. 
visu atsidėjimu, rimtumu bei Jo finansinė bazė išnyktų, nes 
lietuviška tautine atstokomybe JAV lietuviai lėšomis remia Al 
atlikti Vliko pirmininko perrin tą. Sesija Vliko šiame krašte

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

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

Nemažinkime Lietuvos
„SMALL COUNTRY” *

Jau nėra to, kuris nežinotų, 
kad lietuviai, apleidę tėvynę, 
tapo jos ambasadoriais. Todėl, 
kokią opiniją patys sukurs apie 
Savo kraštą, tokia ji ir bus pri 
imta svetimųjų. Ir štai čia ten 
ka susidurti su įpročiu, kuris 
yra neigiamas ir kenkia tai am 
basadorystei. Tai būtent — Lie ja kvadratinėmis myliomis ir 
tuva, mat, maža. Ir pasakoja 
kai kurie mūsiškiai kitataučia 
ms, kad Lithuania, girdi, esan 
ti smoll country.

Kam to reikia? Kodėl, tie žm 
onės neapsieina be tokio Lietu 
vos apibūdinimo? Ar jie nori 
jai pakenkti? Atrodo, kad ne. 
O ar galima pakenkti, jeigu 
taip per metų metus kalbėdami 
viešai ir privačiai vis rodysime 
pirštu, kad ji small? Taip, nes iija (35,490o 6,032,991), Bul 
tuo Lietuvai prikergiama savy garija (40,667. 5,483,125),
bė, kuri jai net ir netinka. Nė Vengrija (44,813; 11,037,
vienas kraštas nesireklamuoja 426), Graikija (49,912; 6,204,

684), Norvegija (124.964; 
2,810,592), Suomija 134,557; 
3,667,067), Lenkija (150,470; 
34,715,698) ir Švedija (173, 
105; 6,105,190).

Vadinasi, teriterijos atžvil 
giu Lietuva yra devintoj vie 
toj tarp aštuoniolikos gyvento 
jų atžvilgiu penktoj vietoj. Gra 
ži ir pasitikėjimą kelianti vieta 
ir nėra čia ko žmonėms kaišioti 
mažinančio stiklo.
Baigiant, lietuviai prašomi se 
kančio. 1) bet kuria kaina iš 
vengti Lietuvos mažinimo, nes 
tuo jai kenkiama; šio niekam ti 

dedamas sakiniu „Lithuania is kusio įpročio atsisakyti tuojau 
a small agricultural country...” pat!! 2) Specialiai išaiškinti ta 
Šiomis pat dienomis, vasario 12 tai priaugančiai kartai, kad jau 
d., 7.50 vai. vak., per kanadie nimas neįsikąstų šio 
čių radiją Toronto m., atlie 
kant lietuvišką programą (taip 
pat ir vasario 16 intencija), lie 
tuvių kalbėtojas, pakviestas su 
pa^indinti Kanados klausyto 
jus su Lietuva, pradėjo: 
huania is a small country, 
dinasi, mažinimą tęsiame.
da tam bus galas? O galo gali 
ir nebūti, jeigu nesuprasime, 
kad kažin kada kažin kokio nai 
vaus žmogelio paleistas žodelis 
yra tikras niekis, ir manysime, 
lead visokių pasirodymų pro 
ga kaip tik tinka pakišti kita 
taučiams ir savo prieaugliui ma 
žinantį stiklą ir per jį pasižiūrė 
ti į Lietuvą. Tuo atveju, kai 
piktos valios nėra, šis dalykas 
yra blogas Įprotis, kurio reikia 
atsisakyti.. Jeigu gi kas randa 
to mažinančio stiklo kaišiojimo 
pateisinimą, tai prašoma, tatai 
žmonėms viešai paaškinti, nes 
šeimyniškumo' čia negali būti.

Šia proga pasižiūrėkime be 
didinančio ir mažininčio stiklo 
į Lietuvą, esančią eilėje Euro je, o skaičiuojant pagal terito 
pos valstybių. Žinios imtos iš riją, Lietuvos vieta būtų tarp 
amerikiečių Winston Dictiona Graikijos ir Norvegijos.
ry College Edtion 1948 m. lai r~. '
dos. Lietuvos teritorija jame ulkmenas“ išsiaiškinti ir įsisą 
nurodyta 2-kart didesnė už Lat moninti.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS KANADOJE
1955 m. I-mo pusmečio veiklos Windsor, Ont 

apyskaita.
Aktyvas:

Saldo 1955. VII. 1. ..5226.79
Išlaidos .............................. 27.43

Pasyvas:
Saldo 1955. I. 1............ 2298.54
Gauta aukų iki VILI. 2940.05 
Procentai 1955 m. ...... 15.63 
Balansas ..........................5254.22

Pajamos:
Lietuvių kolonijos Kanadoje: 
Hamilton, Ont................. 1000.00
Toronto, Ont...................... 500.00
Tillsonburg&Delhi, Ont. 247,22 
Britų Kolumbijos . . . .209.25 
Montreal, Que.............. 174.28,.
Edmonton, Alta ............. 163.12
Welland, Ont...................... 138.00
London, Ont....................... 137.25
Sudbury, Ont.......................80.50
W’nnipeg, Man................... 78.45

vijos, todė,l vengiant padidinan 
čio stiklo apie Lietuvą žinios 
imtos iš 1952 m. laidos vokie 
čių Knaurs Leksikon, Valsty 
bės surašytos ta tvarka, kad 
kiekviena sekanti savo teritori 
ja didesnė už pirma stovinčią. 
Skliausteluose duota teiritori

esąs mažas, nes mažą mažai ir 
vertna. Ir jeigu tu pats sakai, 
kad tavo tėvynė maža, tai tu ja 
nuvertini daugiau, negu tai pa 
darytų svetimasis, taip sakyda 
mas. Iš viso.didesnės tautos iš 
augšto žiūri į mažesnes, jeigu 
šios nėra tokios garsios, kaip 
šveicariečiai arba skandinavai; 
ir jeigu kas dar pakiša mažinan 
tį stiklą, tai tepasvarsto, ką jis 
daro. Ypatingai koktūs tokie 
mūsiškių pareiškimai, atlikti 
viešai ir masėms. Taip 1952 m. 
Kanados parodoj Toronto m. 
lietuvių skyriaus katalogas pra

kimą, dabartiniam atsistatydi pareikalautų nemaža lėšų, nau 
nūs, Vykdomąją Tarybą suda ji žmonės vargu galėtų sėkmin 
ryti iš 5 naujų žmonių juo pla gai spręsti svarbiuosius reika 
tesne bendradarbiavimo baze ir lūs, dažnai dirbamą Vliko poli 
visa tat atlikti tuoj pat, nelau tinį darbą sutrukdytų, o ne jį 
kiant liepos mėnesio pabaigos, paspartintų. Be to, vienos sesi 
Visi gerai žinome, kad Vliko jos sušaukimas iš viso yra ne 
pirmininkas ir dabartiniai Vyk. didelės svarbos reikalas.
Tarybos nariai yra garbingi Vliko Vykdomąją Tarybą 
žmonės, įžymus mūsų tautos taip pat reikėtų sudaryti kiek 
veikėjai ir dideli patriotai, — galima iš naujų žmonių. Politi 
bet taip pat gerai žinome, kad nės srovės neprivalėtų pasigai 
Vliko pirmininkui per 10 metų lėti lėšų šiems žmonėms per 
nepasisekė konsoliduoti lietu rinkti ir iš kitų kraštų į Vaka 

Juk nuo 
rytąjį politinį centrą — Vliką pasirengusių, patyrusių ir su 
bei baigti chroniškus mažos manių politinio darbo darbuo

PO SVETIMU

gyventoju skaičius.’ Albanija P.ir « EuroP«. Pasi«sti'
(10,629; 1,003,124), Belgija
iV \’i Efland* Vertės persitvarkymus, o pasku tojų priklauso Vliko egzekuty
ja (12,582, 7,730,577), Šveica t5nia-ai Vvlfd Taruha, ta;„ „af , J 
rija (15,976; 4,018,500), Esti 
ja (16,955; 1,117,270), Danija 
(17,144; 
(24,440;
(26.592Ū
(31,400;
(32,396;

3,434,555), Latvija
1,895,016), Airija 

2,971,992), Lietuva 
2,900.000), Austrija 
6,534,481), Poituga

tiniąjai Vykd. Tarybai taip pat 
nepavyko bent kiek toliau šia 
linkme pasistūmėti ir būtiną 
našiam darbui susiderinimą pa 
siekti, Ypač dėl šių negerovių 
didelė atsakomybė tenka Vii 
ko pirmininkui gerb. prel. M. 
Krupavičiui. Jo atsidavimas lie 
tuvių tautai, didelis patriotiz 
mas, patyrimas politikos darbe 
yra daug kam žinomas, bet taip » t ' * A»V*V» V VA JU V V islAAVlli L4 V VA A. MV Al Vi I-CH V- AJU n V », V—4 Vz & 1 • UU1 y J UI O

pat aišku, kad jis yra griežtas tik ]aikinai persigrupuos, elimi priims rugpjūčio 21 d. Būtu ge 
savosios krikščionių demokra modamas iš darbo vieną kitą 
tų srovės vadas, aštrių sprendi asmenį bei srovę, tai politinio 
mų žmogus, dažnokai nesuge darbo eiga ne tik nepagerės, 
bąs objektyviai svarstyti ir pri bet dar pablogės. Chroniška

Vliko liga tęsis toliau. Dėl to 
laimės ne Lietuva, bet jos gau 
sūs priešai! Eikime tiesiu susi 
derinimo keliu“.

Daug tiesos P. Rašimo paša 
kyta, bet jo siūlymas Vykdo 
mąją Tarybą sudaryti iš 5 na 
rių kelia abejojimų. Penkių na 
rių V.T. tai vėl bus dalinė re 
forma, nes VLIKą sudarančios 
grupės vėl rivalizuos dėl vietų 
Vykd. Taryboj: jeigu P. Raši 
mas nori totalinės ir pastovios 
reformos, tai yra tiktai vienas 
reformos būdas: Vykdomąją 
Tarybą sudaryti iš visų grupių 
atstovų.

Žinoma, būtų rimčiausia, kad

Veda sktn. inž. J. Bulota.
BLAIVOSI TARPTAUTINI AI SKAUTUOS 

HORIZONTAI.
Pastaruoju laiku pasikeitė kę. Ir vėl nuskris daina nuo tau 

nuotaikos Tarptautiniame žo... 
Skautų Biure Lonodne. Iki šiol 
tas Biuras, kuris apjungia vi 
sus pasaulio skautiškuosius są

Stovykloje vėl kas valandą 
varpas, 

bus iškeltas 
jūdžius, buvo kiek šaltokas ir tradicinis lietuvių jūrų skautų 
oficialus skautų brolijoms iš vimpilas, kuris plevėsuos ir vi

skambės jūreiviškas 
Pirjną kartą ten

VO' uždavinių sėkmingas vykdy 
mas. Labai svarbu, kad VT na 
riai būtų garbingi Lietuvos po anapus geležinės uždangos. Ve suose plaukiojimo pastatuose, 
litinio pasaulio veikėjai ir ture Gausiomis žiniomis visų tremti Stovykloje bus visi 
tų pilną pastiikėjimą savosios nįy skautų organizacijų vyriau Jūros“ tunto laivai

Lit
Va
Ka

Baltijos 
„Nida“ 

srovės centruose. šieji vadovai, (vyriausieji skau klasinė jolė „Puta“, lenktynių
Linkėtina Vlikui juo greičiau tininkai) yra pakviesti audien jolė „Vėtra“, pagelbims motor 

ir ilgesniam laikui iš tikrųjų cijos su TSB direktoriumi gen. laivis „Uanga“ ir „Naras“ (pri 
persitvarkyti ir imtis pozity Spry 8-joje pasaulinėje skautų vati nuosavybė), bei trys skra 
vaus darbo. Žinoma, jeigu Vii jamborėje Kanadoje (Niagara- jojančios jolės — „Plekšnė“ 
kas vėl tik savo žmonių tarpe ir on-the-Lake). Gen. Spry juos „Aukšlė“ ir „Menkė“.

__  __ : „Baltijos jūros“ jūrų sk. sto 
ra, kad jamborėn atvyktų dau vykia bus nuo rugpjūčio 13 iki 
giau lietuvių skautų ir, tuo Iro rugp. 28 dienos. Stovyklavimo 
dytų, jog lietuviškoji skautija mokestis — 15 dol. savaitei, 
ir svetur yra gaji ir bujojanti. Registruojamas! pas laivų va 

Geležinės Uždangos Skautų dus.
Konferencijos pastangų dėka Stovyklai vadovaus jūrų sk 
šiemet išvietintiems skautams tn. A. Aglinskas. Stovyklos ko 
leista pasiųsti oficialų stebėto mendantas — psktn. E. Ven 
ją į 8-ją pas. skautų jamborę, gianskas, kapelionas —kun. K. 
kuris taip pat galės dalyvauti ir Pečkys, S. J., gydytojas — jū 
Tarptautinės Skautų Konferen rų sktn. Dr. K. Aglinskas, pro 
cijos posėdžiuose. Gelež. Už gram(ų vadovas — psktn. E. 
dangos Skautų Konferencija Zabarskas, laužavedys — jūrų 
šias pareigas pavedė estui skau Budys R. Slėnys. Buriavimo in 
tininkui Herbertui Michelso struktoriai — sktn. L. Knopf 
nui. mileris, psktn. E. Jasiukaitis ir

uAimn^c iadaco -run.: psktn. A. Levanas, Stovyklos 
«Tnvvri^A^° TUN uosto komendantas — jurų bu

1 O 51OVYKLA. dyS vyr vRn j Merkelis. Tie
Chicagos jūrų skautai ir bu kimą tvarkys jūrų budys Snars 

džiai šią vasarą ruošiasi stovyk kis. „Baltijos jūros“ tunto tė 
lon pas mieląjį skautų bičiulį p. vų k-tas maloniai sutiko parem 
Bastį. Ten jau pažįstamas kiek ti šios stovyklos ūkio dalį, 
vienas kalnelis, kiekvienas me Iki malonaus pasimatymo jū 
dis, kur ąžuolyno pavėsis toks rų skautų stovykloje, O' tos ke 
gaivinantis. O saulėtekis paeže lios tvankios savaitės mieste 
rėje ten primena gimtąją tėviš prabėgs kaip akimirka!

imti kitų politinių srovių nusi 
statymus, o juo labjau juos su 
derinti, taip pat savotiškai ne 
nuolaidus santykiuose su Lietu 
vos diplomatais, Ar nebūtų ga 
Įima gerb. prel. M. Krupavičia 
us iš Vliko pirmininkų atsista 
tydinimo atveju parinkti naują 
pasaulietį, kad ir krikšč. demo 
kratų srovės veikėją? (Ar ne 
galėtų sėkmingai prel. M, Kru 
pavičių, kaip Vliko pirmininką, 
pavaduoti prof. Pakštas, Dr. S. 
Bakšys ar kuris kitas? Jeigu 
galvoti apie dvasiškius, tai ar 
negalėtų Vliko pirmininko dar 
bą dirbti vysk, V. Brizgys, 
kan, Kapočius, kun. Yla ar ki 
ti?). Kodėl būtinai prel, M, 
Krupavičius, kuris, be kita, jau formalinės grupės būtų sulie 
pasiekė prakilnaus amžiaus, Ii tos į vienetus, kuriems jos iš 
gotas ir užsitarnavo pelnyto 
ilsio?

Iš kitos pusės — krikšč.

neigiamo 
Įpročio. Lietuva tikra Lietuva! 

Dragašius.
Red. pastaba. P. Dragašius 

labai teisingai pasisako dėl per 
dėto ir jau net madon įėjusio 
Lietuvos mažinimo, kas yra tik 
rai nenaudinga.

Bet p. Dragašius taip pat te 
kalba apie mažą Lietuvą, sumi 
nedarnas jos plotą ir gyventojų mokratų srovės žmogui per 
skaičių taip pat permažą. metų vadovavus Vlikui ir

Faktai gi yra šie. Lietuva et įvairavus jo į ramias 
nografinėse ribose turi apimti darbo vėžes, ar ne laikas šį pos 
ne 31.400 bet apie 100.000 kv. tą perduoti kitoms mūsų poli 
mylių ir gyventojų skaičius bū tinėms srovėms? Jos tikrai at 
tų apie 5 mil. Lietuvos etnogra sakingoms Vliko pirmininko 
finėse ribose reikalauja ir Stei pareigoms parinktų tinkamiau 
giamojo Seimo priimtoji pagrin sius lietuvių politinio gyveni dikalią reformą įvykdyti kol 
dinė rezoliucija, kuria pasisako mo veikėjus. Tat būtų naudin kas nėra vilčių, tai belieka tik 
ma apie Lietuvos valstybės at ga Vlikui, o ypač šventai Lie tai vienas kelias ir neabejoti kelta į spafio^ d. 
kūrimą. tuvos išlaisvinimo kovai. Pri nas būdas •— Vykdomąją Tary

de
10 
ne 

našaus

po tiktųjų priklauso, tada susida 
rytų žymiai mažiau grupių: vie 
toje 5 Krik. Demikratų grupių 
būtų viena, vietoje dviejų Tau 
tininkų grupių būtų taip pat 
viena. Tai yra rimčiausis ir tiks 
liausis kelias ir būdas. Svarbu 
ir tai, kad tokiu atveju dar at 
pultų ir LASo bei LRS-vės opo 
zicija.

Bet kadangi tokią rimtą ir ra

visi tie, kurie iš anksto užsisa viai, kaip ir visuomet duosnūs 
kydami albumą įmokės 6,95 mūsų svarbiausiems reikalams, 
dol. Albumas bus atsiųstas pas taip ir šį kartą parems sesių iš 
tu. Čikagos didelį kultūrinį įnašą į

Aukotojai yra visi tie, kurie lietuviškąjį gyvenimą. Pinigus 
iš anksto paaukos, bet kokią su prašome siųsti šiuo adresu: 
mą albumo išleidimui, Alice Stephens Ensemble,

Primename taip pat, kad lo410 So. Michigan Ave, Room 
terijos biletuose pažymėta trau 308, Chicago 5, Ill. USA.

5 kimo data gegužės 14 d. yra nu

___ tuvos išlaisvinimo kovai. Pri nas būdas •— Vykdomąją iary Malonu taip pat pranešti, 
Be to, kalbant dėl eilės pa siminkime praeitį. Kada Vlikui bą sudaryti iš visų grupių ats bad prjncipe jau susitarta dėl 

~ . ansamblio koncertų šį rudenį
Toronte ir Hamiltone.

Tikimės, kad Kanados lietu

gal teritorijų plotus, p. Draga vadovavo gerb. prof. J, Kamins tovų, 
šius nesuminėjo dar eilės mažų 
jų valstybių. Taigi, Lietuva bū 
tų, jau ir pagal p. Dragašiaus 
skaičiavimą, ne devintoje vieto

Iš anksto visiems dėkojame
muz. St. Gailevičius,

K. Baronas,
Alice Stephens Ansamblio 15- 
kos metų sukakčiai minėti Ko 

miteto nariai Kanadoje.Į KANADOS LIETUVIUS.
1940 m. Čikagoje susiorgani Justo Mackevičiaus, kun. P. Či 

zavo Amerikos lietuvaičių cho niko MIC, Noros Gugienės, St. 
ras, kuris šiandien plačiai yra Piežos ir kt. Iš Kanados—muz. 
žinomas Alice Stephens An St. Gailevičiaus ir K. Barono, 
samblio vardu. Ansamblį suda Komitetas yra užsibrėžęs išleis 
ro rinktinio — išlavinto balso ti pirmą ansamblio lietuviškų 
dainininkės, kurioms vadovau dainų ir arijų įdainavimų plokš 
ja muz. Alice Stephens-Stepo telę, lietuviškais vaizdais pa 
navičienė. Tai vienintelis šios puoštame albume su ansamblio 
rūšies lietuvaičių nhoras laisva vinjete ir monografija. Visą 
me vakarų pasaulyje, suteikiąs darbą numatoma vainikuoti sp 
mums tiek daug pasididžiavi alio jubilėjiniu ansamblio kon 
mo ir garbės. certu — balium.

Šiemet sueina lygiai 15 me Alice Stephens Ansamblio 
tų, kai šis ansamblis nenuils 15-kos metų sukakčiai minėti 
tarnai garsina savo daina Lietu Komiteto vardu kreipiamės i 
vos vardą. Per tą laiką jis inten visus Kanados lietuvius prisidė 
šyviu darbu yra pasiekęs augš ti prie ansamblio pagerbimo ir 
to meninio lygio. Tai pirmas prašydami paremti minėto ai 
Amerikos lietuvaičių choras, to bumo plokštelės išleidimą, 
ks kuklus savo reklama, o toks Tam tikslui lėšos numatomos 
stiprus meniniu lygiu. Todėl iš macenatų, albumo garbės 
šiais sukaktuviniais metais ne prenumeratorių, aukotojų ir lo 
praeikime tylomis, nepastebėję terijos. 
šių sesių nuveiktų darbų, ne 
įvertinę jų triūso ir vargo, au 
kojamo visai mūsų Tautai.

Komunistai viską apverčia fuoja apie gerbūvį Vilniaus 
atvirkščiai. „Tiesoje“, o kiti persispausdi

Smurtukas Grigiškis „Lais na ir mulkina žmones Ameriko 
vėje“ rašo, esą į JAV įvažiuoti Je- 
sunkiau, negu į Rusiją.

Tiesa, kad į JAV visais lai 
kais įvažuotii nelengva. Bet 
Grigiškis žino, kad šimtai tūks 
tančių žmonių vis dėlto įvažiuo valdomuose kraštuose labai ge 
ja. Bet kiek žmonių įvažiuoja ra gyventi. Amerikon jūs atva 
į Rusiją? Maža to, kad ten ne žiavote taip pat jieškodami ge 
gali Įvažiuoti žmonės, bet Rusi resnio gyvenimo. Kodėl jūs tat 
ja yra atsiribojusi geležine už 
danga. Grigiškis tą juk žino?

Tačiau nenuostabu, nes ko 
munistai viską mato atvirkš 
čiai.

Melagiai melagius daugina.
Jonikas „Vilny“ blefuoja

esą čia leidžiama po 24 egzem tai, kad čia būdami galėtumėt
pliorius knygų... Tokias nesą dirbti jūsų duondavio įpareigo
mones persispaudins Vilniaus jimus už „judos grašį“, 2) ar
„Tiesa“ ir bus didžiausia teisy ba jūs netikite, kad sovietijoje

Sukakčiai paminėti yra suda ruotus albumus su mecenatų bė, nes šaltinis bus nurodytas taip gera, kaip jūs rašote, todėl
rytas Kmitetas iš Garbės pirm, vardais ir pavardėmis su an „Amerikos spauda rašo“... jūs bijote prarasti tai, ką turi
Juzės Daužvardienės, pirm, samblio vadovės parašu. Taip blefuoja komunistai ir te? Kuriai kategorijai priklau

TF Atstovybė Kanadoje, inž. Pndž'’. T ' r. !” 'rel C.arhės prenumeratoriais yra tain dangma rre’m. Vieni ble

Tat, labai naudinga šias „sm

74.35
Ft. William, Ont..................72.13
Kitos kolonijos surinkusios

mažiau 50 dol................65.50
Procentai banke ...............15.63

Viso. .2955.68

Paklausimas Bimbai, Mizarai, 
Andruliui, Ylai ir kitiem 

komunistų bosam.
Jūs vis rašote, kad sovietų

Išlaidos:
Pašto-telefono 
Suscisiekimas 
Kitos išlaidos

............ 7.17
..............1.80
........... 18.46
Viso. .27.43

Ataskaita:
Viso turėta pajamų 
Saldo

2955.68
1955.1.1................. 2298.54

Viso. .5254.22 
turėta išlaidu ....27.43 

1955.VII.1......... 5226.79
Viso
Saldo
Lietuvių Pasų ir ženklelių 

išplatinta už ............ 606.75

Mecenatais yra laikomi visi 
tie, kurie iš anksto už albumą 
Įmokės 35 dol. Jie gaus nume

nevykstate ten, kur yra geriau 
— kodėl nevažiuojate j sovieti 
ją?

Dėl tokio jūsų užsispyrimo 
būti jūsų visaip niekinamame 
krašte gali būti tiktai dvi prie 
laidos: 1) Arba jūs esate pa 
pirkti svetimos valstybės agen
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3 - sios Lietuviu Dienos klausimai NUO DARBININKO IKI ADVOKATO

Taip, kaip ir menininkas, pai vien (esu tkiras) įves šią dar iš Quebeco ar Ontario provinci nijos, be abejo Winnipegas 
" ’’ -------- -----------------jos atvyktų iki 100 asmenų, bepajėgs. Bet daug kebliau,

ne
su

Liepos 6 d. Britų Kolumbi rą, visą laiką nepamesdamas iš 
jos Vyriausias Teismas suteikė akių savo tikslo — prasimušti

šydamas moterį su Coca-Cola, atrodančią mums per didelę
Players ar Export reklama įde naujenybę. Tad kodėl Montrea gal ir KV vienas delegatas pa solistais, pasilinksminimu, paro 
da visus gražiausius jos bruo liui šiemet nepralaužti tų pir sveikintų tuos pačius brolius ir dėle ir kokiais 700 asmenų — 
žus, taip ir Montrealio seimelio mųjų ledų? 
prezidiumas III-čiąją Lietuvių 
Dieną rengia visu atidumu, ste 
ngdamasis, kad joje nieko ne 
trūktų, nieks nebūtų perviršy 
ta ar perpildyta programoje.
Didelis ačiū taip pat Informa klausimą, kadangi apie 
cinio sk. vedėjui, kuris kas sa rtra būtų daug daugiau 
vaitę, abiejuose mūsų savaitraš 'ti. 
čiuose talpina žinias ir praneši 
mus iš pasirengimų ir atliktų 
darbų Lietuvių Dienai. Visai 
teisingai Montrealis šią didelę 
šventę pavadino visų lietuvių

VIENYBĖS ŠVENTE,
nes tikrumoje ji tokia yra, su 
traukdama kartą metuose vi 
sus be pažūrų ir įsitikinimų 
skirtumų lietuvius į vieną vie 
tą. Tik reikia vieno bijoti... 
kad jieškomos, (ar jau numaty 
tos) salės 3.000 asmenų skai 
čiui tikrai gali būti pei mažos. įvairius Kanados ir JAV kam gos mėginti išsilaisvinti iš že tikrąjai ir pagrindinei kelionei:

Rugsėjo 3-—4—5 dd. reikia pelius pačios kalbėtų apie šį lie mės traukos lauko ir pakilti i nuo Žemės į Marsą arba nuo
laukti rekordinio tautiečių skai tuvių įvykį. Taip pat ir vairuo jokių įtakų nebevaržomą erd Žemės įVenerą.
čiaus, neperdedant ir nežiūrint tojams po kokių 600 ar 1000 vę, Amerikos tos srities eksper Tai buvo Burgess & Cross

, sustojus prietai ir toliau zonduoja dirvą, projektas, kuris, autoriaus nuo 
stoties ar kokio nors kaip šią idėją būtų galima reali mone, teoretiškai yra pilnai pa 

8.000‘restorano užkandžio, būtų ne zuoti. grįstas. Dr. Levitt spėja, kad
> Esame, turbūt, prieš pusme galutinam skridimui į kaimyni 

nę planetą bus panaudota grei 
čiausiai atominė arba kita kuri 
tobulesnė, (šiandien dar nežino 
ma), energija. Beje, ryšiui tarp 
kaimyninės planetos satelito ir 
Žemės palaikyti, šiame projek 
te numatomas solarinis genera . 
torius, teikiantis energiją tele diplomuotam teisininkui Jonui j advokatus, 
metriniams susižinojimo prie Juškaičiui teisę verstis Kanado 
taisams. je savarankiškai advokato ir

Grįžtant vėl pre pačios pir 
mosios erdvės užvaldymo sta

"* seses tų visų lietuvių vardu, ku gali atšvęsti IV-tą LD.
Antra (ir tik paslapčia — rie gyvena turtinguose savo pa Na, bet V-toji, lyg ir jubilė 

sįcĮ) __  tai nebloga reklama ir rengimais rytinės Kanados plo jinė, jau turėtų būti Hamilto
kabliukas pagauti dar daugiau tuose. Kiek atsimenu be op. so ne! Iš viso, reikia tikėtis, kad

v • • 1 ! 1 P I « A —J *■* •* 1 C **7 « r. 4-« * ■ ■ 4- *-> •*« xx •-»«
„žuvų st. r . _
Rengėjams palieku spręsti šį

• • jį gali nio koncerto, nekalbant jau apie mėm: Torontas
parašy

Lawrence upėje, listės E. Kardelienės, jie dar 1957 m. pietų-Ontario provinci 
ten neturėjo nė vieno stiprės ja bus turtinga didelėm iškil 

~ > „užsispirs" ir
chorus. Ir jeigu (priimkime to surengs II-ąją JAV ir Kanados 
kią galimybę) IV-toji Lietuvių dainų šventę, o Hamiltonas V- 
Diena vyktų Winnipege, jau tąją Lietuvių Dieną.
vakarų Kanados lietuviai turi Baigiant, reiktų priminti, 
Montrealyje sveikinti ne raštu, kad tik vienas mėnuo skiria 
bet atvykti patys asmeniškai ir mus nuo III-čios LD. Ruoški 
stebėti atydžiai visą šventės ei mės jai, nes šis lietuvių šuva 
gą ir jos pravedimą. Tokio mąs žiavimas yra tikrai Kanados lie 
to ir tiek žiūrovų kiek gali duo tuvių Vienybės Šventė.
ti rengdamos 3 didžiosios kolo K. Baronas.

Jau pereitais metais 
vienas tautietis buvo 
taip pat svarbų lietuviškos pro 
pagandos ginklą, priklijuojant 
visoms lengvoms mašinoms an 
glų kalba popierinį įrašą. Ne 
atsimenu kokį tekstą jis siūlė 
bet manau nepakenktų ant tri 
spalvio popieriaus užrašyti

III LITHUANIAN DAY, 
MONTREAL, SEPTEMBER 

3—4—5
Išsiskirčiusios mašinos

iškėlęs

BESIRUOŠIANT J ERDVĘ.
J. Knystautas.

Nepaisant kai kurių nuomo tektų sukonstruoti erdvės laivą 
po nės, kad yra bergždžios pastan ketvirtai ir paskutinei aižei, —

400 mylių nuotolių, ne mažiau mylių kelionės, 
kaip 5000. Juk vien tik Mont benzino 
realyje gyvenama apie ! _________ __________y
lietuvių, o kur svečiai kitų Ka maža garbė. Ne vienas užklaus ]______ t __ ___ t r..__ r_____
nados vietovių ar mūsų JAV tų, kaip pavyko kehonė; ne vie tį skaitę spaudoje, ^kad ir JAV 
kaimynai. Gal sekmadienio pro nas pasiteirautų apde pačią šv karinės įstaigos susidomėjo tuo 
gramai vertėtų paimti garsųjį • ” • • —. » .
Montrealio Forum, 1 
vyksta ledo rutulio rungtynės, 
o rugsėjo mėn. pradžioje jis tik 
riausiai stovi tuščias. Neduok Esu tikras, kad masinu savinin 
Dieve, sekmadienį pasitaiko at kai šias reklamines (ir kartu 
mintinas 1953—1954 Hamilto-propagandines) iškabas nupir 

----- > ks o gaj rengįjai sumanys su

entę ir lietuvius. Ot štai ir atsi 
kuriame randa proga papasakoti nors 

•» keliais sakiniais apie „Lithua vesti.
nians“ iškilmes M.ontrealyje.

projektu ir pažadėjo savo para 
mą tokiems bandymams pra

mintinas 1953-
no ar Toronto rugsėjo mėn. ks. O gal rengėjai sumanys ’su 
oras — baigta. Salėje per tvan. sisiekimo priemonių savininka 
ku. Tačiau palikime tą patiems-, ms nemokamai dalinti....

Propaganda, reklama — kur
ku. Tačiau palikime tą patiems: 
rengėjams. Jiems geriau pažįs 
tarnos vietinės sąlygos ir įvai jos* nerrikTa? Vi7u?“reklamuoja 
rus netikėtumai. • - - - ....................

Kada savo straipsnį prade 
jau gražiąja lytim, norėčiau! 
Montrealiui pasiūlyti dar vieną mes negalime šiom sumom ope 
šeštadienio programos paįvairijruoti. Nereiktų vaikščioti po 
nimą, tai būtent , namus su aukų lapais būtiniau

MISS LITHUANIA ’ siem? Tėvy”ės reikalams-
. , . TV , v. , ,„renS1 kartą j metus (kaip New

rinkimus. Is anksto žinau, kad Yorko žydai) iškilmingus pie 
daug kam atrodys nelabai rim tus, surinkai porą milionų do 
tas dalykas. Daug kas pasakys, jeriu iš ju — ir statyk lietuviš 
kad grožis yra Dievo dovana ]<Us namus, leisk įvairius propa 
(pažeminimas negražiųjų — -— ..........................
bet juk tokių nėra!), kodėl ne 
pagerbti nusipelniusių ar: gabių 
žmonių?

Ir viena ir antra yra Dievo 
dovana. Gyvenant XX-ame 
amžiuje, kada gražuolių rinki 
mas yra plačiai praktikuojamas 
reiškinys, kodėl mes, lietuviai, 
turime atmesti daugelio valsty 
bių ir tautų jau seniai naudoja 
mus dalykus. Bendrai, mes lie 
tuviai esame per daug konser 
vatyvūs, įvairias naujienas pri 
imame su dideliu rezervu. Oi apie šią šventę didžiausioje 
gal mūsų būdas tam. netinka.,’ tuvių kolonijoje, išdalinant 
gal esame perdaug „Šalti" (pa< turistams skirtuose informaci 
lyginkime prancūzus su jų iš-' jos biuruose, kurie dažniausiai 
pildomos operetėm, variete ir būna prie visų įvažiavimo kelių 
kt. lengvo žanro kūriniais — ir ,į miestą. Nebūtinai didelio for 
mūsų tautą) linksmoms ir mobnato 10—15 psl. su nuotrauko 
derniškoms prašma tnybėms? :mis iš praėjusių švenčių Hamil 
Gal. . . ' įtone ir Toronte, garbės svečių

Bet nebūtinai pravesti rinki atvaizdais, kap J. Em. kard. P.

mi šaldytuvai, televizijos apara 
tai, alus ir kt. Išleidžiami tam 
tikslui milionai dol. Gaila, kad

Fels Planetariumo (JAV) di 
rektorius, dr. I. M. Levitt, ma 
no, kad prie galutinio šio užsi 
mojimo įgyvendinimo bus pri 
eita keliomis fazėmis. Pirmas 
žingsnis, sako jis, būtų pasiųs 
ti į tam tikrą augštį, (kelių šim 
tų arba net 1000-ties mylių), dijos: t. y. beįgulinio Žemės sa 
nedidelį satelitą, be žmonių įgu telito, specialiame leidinyje 
los, aprūpintą visais galimais „Aviation Age“ lovos universi 
sekimo - registravimo prietai teto, (JAV) fizikas M. Mis 
sais, kuris, skriedamas aplink šert, pasiremdamas savo atlik 
žemės kamuolį, užfiksuotų tais bandymais su „Deacon“ 
daug vertingų duomenų, ku raketa, įrodo, kad busimąjį Že 
riais jau būtų galima bazuotis rnės satelitą reikėtų pasiųsti į 

Su atliekant tolimesnius mėgini erdvę ne nuo Žemės pavršiaus, 
mus.

Tokio mažo satelito Įkurdini 
mas erdvėje būtų tuo naudin 
gas, kad be suregistruotų dau 
gybės reikalingų duomenų, pri 
ncipe jau būtų įrodyta, kad 
yra įmanoma pasiųsti į erdvę 
tam tikrą kūną ir priversti jį 

: Žemės kamuolį

gandinius leidinius. . .
Manau, kad ir Montrealio lie 

tuviai jau sudarė apytikrę iš 
laidų poziciją, svyruojančią skrieti aplink Žemės kamuolį 
tarp 3,5—4000 dol. Nieko bai norimą, ar bent tam tikra, lai 
saus. Dar su kaupu už viską kotarpį. 
bus atlyginta, tad prie išlaidų 
siūlyčiau pridėti dar kokius 
.300 dol. lietuviškai į—; 
dai, išleidžiant anglų — 
cūzų kalba apie 500 egz.

INFORMACINĖS 
MEDŽIAGOS

propagan
■ pran

lie 
ją

Nors turėjo užsidirbti lėšas 
pragyvenimui ir studijoms, J. 
Juškaitis vis dėlto randa laiko 
dalyvauti ir visuomeninėje veik 
loję. Jis yra vienas iš Kanados 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
steigėjų ir buvęs jos pirmas vai 
dybos pirmininkas per dvi ka

je savarankiškai 
notaro praktika.

Atsiekus mūsų tautiečiui už 
sibrėžto tikslo, užėmus atsakin 
gą ir įtakingą postą Kanados 
viešąjame gyvenime, kas yra 
kartu ir visų lietuvių laimėji 
mas, trumpai prisiminkime jo dencijaš. Vėliau jis ėjo Toron 
nueitą kelią.

Advokatas Juškaitis gimė 
Mažojoje Lietuvoje. 
pasiuntė į vokišką pradžios mo nados Lietuvių Bendruomenės 
kyklą, tačiau nuo 1 
kelio jis nenukrypo. Lankė Šilu 
tės progimnaziją ir brandos 
atestatą įsigijo Klaipėdos Vy 
tauto Didžiojo gimnazijoje.

Augštuosius mokslus jis ėjo 
Vilniaus Universitete. Šią mo 
kslo įstaigą naciams uždarius, 
p. Juškaitis dirbo pedagogo 
darbą Adutiškio progimnazijo 
je, Skuodo gimnazijoje ir Vii 

rt R. Stehling, (Bell Aircraft njaus II-troje mergaičių gimna 
Corp, konstruktoriumi), kalba rijoje. Prieš antrąją bolševikų 

--
karus 1944 metais, jis buvo lėk 
torius Vilniaus Pedagoginiame 
institute ir kartu dirbo Vilniaus 
Apygardos Teismo Prokuratu 
roję.

Tremtyje advokatas Juškai 
tis teisės, politikos ir ekonomi 
jos mokslus studijavo Heidel 
bergo ir MarburgO' Universite 
tuose Vakarų Vokietijoje.

Po antrojo Pasaulinio karo 
jis atvyko į Kanadą kaip poli 
tinis pabėgėlis be cento kišenė 
je, be giminių, be įtakingų me gy

bet nuo specialaus baliono., pa 
kelto i keliolikos mylių augštį, 
ir štai kodėl.

Augščiau paminėta jo rakė 
ta, pasiųsta nuo Žemės pavir 
šiauš, pasiekė vos 15-kos mylių 
augštį, tuo tarpu kai tokia pat 
raketa, iššauta nuo baliono, ka 
bančio 12-kos mylių augštyje, 
jau pasiekė 60 mylių.

Vendradarbiaudamas su Ku

mas fizikas ir suprojektavo 3- ,ir pasitraukimą į Va
jų stadijų satelitinę raketą, sve 
riančią 13500 svarų, 25 pėdų 
ilgio, kurią, prieš iššaunant, 
plastinės medžiagos, (3-jų mi 
lionų kūb. pėdų tūrio, 180 pėd. 
diametro), balionu tektų pakel 
ti į 15-kos mylių augšt}. Gyro 
skopo pagalba tokiai raketai 
būtų suteikta pastovi padėtis, 
kad būtent ji satelitą iššautų

Panaudojus įgytą su tokiu sa 
talitu patyrimą, galbūt, po kiek 
laiko, būtų jau galima daryti se 
kantį žingsnį — pasiųsti į ati 
tinkamą augštį stambesnį sate 
litą su žmonių įguia.

Pasisekus stabilizuoti tokią 
platformą su įgula virš Žemės 
globo, atsivertų tuo pačiu iki 
šiol neturėtos galimybės stebė 
ti dangų ir jo kūnus nepalygi 
namai platesniu mastu.

Galimas dalykas, sako dr. Le 45 laipsnių kampu nuo vertiką 
vitt, kad tų tolimesnių stebėji linės linijos, rytų link. Paskuti 
mų išdavoje būtų toliau bando nės stadijos metu, satelitas pa 
ma pasistūmėti priekin, pasiun siektų 18400 mylių greitį, o 

_____ ___ čiant į Marso arba Veneros or visas jo svoris siektų vos 30 
mus maudymosi kostiumais,__ da Leger, Montrealio burmistro ir bitą žymiai patobulintą, be įgu svarų, įskaitant ir instrumen
rant įvairius matavimus in ktf. Truputį aprašymo apie Lie los, satelitą. Šitokio satelito, tus ir eventualiai eksperimen
čais... Ne. Su vakarinėm ar ba tttvą, su nurodytu keliu į iškil kuris skrietų aplink pasirinktą tinius gyvūnus. Toks prietai
linėm sukniom ir to pakanl ra. vietas. Jeigu toks leidinėlis planetą, galbūt, 10.000-čių my sas skrietų pastoviai arba tam
— ' ,Bob< t>“ .atrodytų per brangus, būtinai lių augštyje, virš jos, paskirtis tikrą laikotarpį aplink Žemę, at

atspausdinti nors 2—4 psi. in būtų, parūpinti reikalingų duo likdamas visus norimus regis 
formaciją apie šventę. Pasitai 
ko ilgas savaitgalis, bus daug 
keliautojų iš įvarių vietovių.
Gal vienas antras ar net desėt 

galimybės negali susilaukti k-as svetimtaučių susigundys ir 
Miss Lithuania iš Montrealio nu’yyks pas lietuvius pasiklau
— su ateitimi į televiziją kino syt.' jų tautinio meno? Atrodo,
filmą ir tt. Užtikrinu, kad daug kad pravartu būtų ir Kanados 
greičiau tokios „Miss’* nuotrau. lietuviškoje spaudoje atspaus 
ka būtų įdėta gal net daugumo dinti i iškilmes nuvykimo pla 
je Kanados laikraščių, negu, ną, nu. rodant svarbiausias ir pa 
kad kokio solisto ar kalbėtojo. 
This is Canada ir nieko nepada 
rysi. i

Ir dar viena. Montrealyje 
esama daug čia gimusių lietu 
vaičių, neturinčių jokių sunku surengti \ 
mų su anglų kalba. Kas žino. VAKARU KANADOJE — 
gal po vienos dienos jai atsida ų WININVPEGE. 
rytų platūs akiračiai.

Be to, negyvenkime vien tik Nuskriausta’ šr pusė. Taip, 
šia diena, žiūrėkime truputį t» ka ip ir pietinė Amerika gan - . .... . - -
liau Lietuviu ’Dienų rengimas skijstis neatsilankymu su oficia citatų tendencingai niekinanti, teresuotiems tautiečiams, pra 
iau paliko tradicija Esant gali liu‘ vizitu nė vietno asmens iš va šmeižianti, meluojanti ir kei nesame, kad musų leidžiamo žo 
J r .......... -- - - - -v. — veiksnių, kianti visa, kas mums ir visai dyno laida bus pavadinta „Lie

tuv aans Hcuituu a įeis v ju VT, Diplo laisvai žmonijai brangu ir šven tuvių kalbos žodynu“, nors tik ms šio žodyno nepritruks.
svetingą KXdą?be“Udalis Msf mltį if taip keksiniai vaka ta, įžūliai besigiriant! komunis taip bus lengva atskirti jį nuo Visi suinteresuoti žodynu 

krašte Užaugs iau rai n»r 8 metus nUra matę nė tų užkariavimais ir „laime ir „Dabartines lietuvių kalbos zo prašomi kreiptis šiuo adresu: 
nimassu lietuviška širdimi, bet vieno “ KLB-nės KV atstovo, laisve brangioje tarybinėje tė dyno“ kuris yra komunistų Terra, 3333 So, Halsted Street, 
p,„ rūbais ir jis vis Swu<A"us tokia š'teutę. vis tik vyneje . Tokiu būdu mums pa produktas. Chicago 8, Ill. Terra.

Taip, kaip ir garsioji 
Paulekiūtė-Roikfelerienė 191 13 
m. Čikagoje buvo išrinkta Mi*. Js 
Lithuania, padarydama vėlia u 
karjerą ir savaip išgarsinus n 
Lietuvos vardą, kodėl panašios! 
galimybės negali t__ L__ 1...

ną, nu. rodant svarbiausias ir pa 
grindin. ts gatves.

Gal k lek ir per toli žiūrau, 
tačiau pitonai yra lengvai keičia 
mi. Bet . nenorėčiau atsisakyti 
minties IV -tąją Lietuvių Dieną

mybei grįžti į Nepriklausomą dovi zujančių musų 
Lietuvą, dalis tremtinių apleis (VL IK‘as, LLjST,.

menų, kuriais vadovaujantis travimus.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNO REIKALU.
1. vyko grąžinti šiam žodynui ob
Knygų leidykla TERRA pra jektyvumą ir rimtumą, ir jis da 

šo pranešti, kad prof. J. Balči bar toks, kokio negėda tikrie 
konio lietuvių kalbos žodynas siems jo redaktoriams: neerzi 

neklaidi 
patie 
jauni

jau atiduotas spausdinti ir po nantis, neužgaulus, 
dviejų mėnesių išeina iš spau nantis, tinkamas mums 
dos. Kaip jau anksčiau esame ms ir nenuodingas mūsų 

mui.
3.
Anksčiau ar vėliau šio 

no vilniškė laida per Maskva 
pasieks Vakarus tiek biznio, 
tiek propagandos sumetimais, 
ir jau dabar šio žodyno pasiūly

informavę, šitas žodynas yra 
•didžiausias, patikimiausias ir 
rimčiausias mūsų gimtosios kai 
bos autoritetas ir vadovas, kir 
čiuotas, su apie 45.000 žodžių, 
virš 1000 puslapių.

2.
Iš šios antrosios žodyno lai mus daro viena kita komunistų 

dos pašalinta visa grubi komu propogandos įstaiga ir netgi 
nistinė prapaganda, kai kurių jas aplenkiantys agentai. No 
žodžių aptarimuose ir šimtuose rėdami padėti susigaudyti suin

žody

to Universiteto Lietuvių Klubo 
pirmininko pareigas. Jis taip 

Tėvai ji pat buvo išrinktas į pirmąją Ka 
nados Lietuvių Bendruomenės 

lietuvybės Krašto Tarybą. Jis yra narys 
Lietuvių Teisininkų Draugijos 
Chicagoje, Susivienijimo Lietu 
vių Amerikoje ir priklauso ki 
toms organizacijoms. Šiuo me 
tu adv. Juškaitis yra Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Britų 
Kolumbijos Apylinkės Valdy 
bos Pirmininkas ir, ex oficio, 
Krašto Tarybos atstovas.

Spaudos darbe adv. Juškai 
tis aktyviai reiškiasi nuo gim 
nazijos laikų, jis rašo „Mažo 
sios Lietuvos Keleivyje“, „Va 
karuose“, „Mokslo Dienose“, 
„XX Amžiaus“ dienraštyje. 
Tremtyje jo straipsnius užtin 
kame „Mūsų Kelyje“ ir vokie 
čių pokrainėje spaudoje. Šiuo 
metu jis bendradarbiauja „Ne 
priklausomoje Lietuvoje'^ 
„Naujienose“, „Drauge“ ir ki 
tuose leidiniuose. Toronto Uni 
versiteto Juridinio Fakulteto 
metraštis per eilę metų yra at 
spausdinęs jo mokslinius dar 
bus: „Russian Political Penolo 

,,Gustav Radbruch, the 
cenatų. Jis pradėjo kurti gyve still neglected Relativist“, „On 
nimą iš naujo dirbdamas Kana the Understanding of the Sup 
dos tolimosios šiaurės miškuo ~ ~
se.

Susitaupęs šiek tiek pinigo, 
jis įstojo į Toronto Universite 
to Juridinį Fakultetą, kuris mo 
kslo lygio atžvilgiu yra vienas 
iš augščiausiai pastatytų viso 
je Šiaurinėje Amerikoje. San 
taupoms išsekus, jis uždarbiavo 
nešiodamas knygas parduoti 
nuo durų prie durų. Po to ga 
vo darbo- kaip šlavikas privačia 
me turtuolių klube. Naktimis ii 
gas valandas plaudavo grindis, 
o dienos metu jis lankydavo 
paskaitas universitete. Vėliau 
pamatęs, kad savo žinojimu gą 
Ii pasitarnauti kitiems, jis ati 
darė vertimų ir patarimų biu

reme Court of Canada“.
Pernai p. Juškaitis baigė Tei 

siu Fakultetą. Su dviem kitais 
diplomuotais teisininkais kartu 
su juo baigusiais Toronto Uni 
versitetą, jis pasirinko Britų 
Kolumbijos provinciją atliki 
mui vienerių metų nustatytos 
teismo praktikos. Šį pavasari 
jis išlaikė valstybinius egzami 
nūs labai gerai, pirmuoju sa 
vo laidoje ir jam buvo pasiūly 
ta prokuroro padėjėjo tarnyba 
valstybės gynėjo įstaigoje. Ta 
čiau adv. Juškaitis pasirinko 
privačią praktiką. Liepos mė 
nėšio- pradžioje jis buvo prisaik 
dintas ir jam suteiktos visos 
Kanados advokato ir notaro tei 
sės bei privilegijos atidaryti 
savo įstaigą ir verstis savaran4.

Žodyno prenumerata tebetel kiškai. Pagal vietos įstatymus 
kiama. Prenumeratoriams žo jis buvo priimtas į Kanadiečių 
dynas kainuoja 8.00 dol., visie Teisininkų Tarybą, kuriai pri 
ms kitiems — brangiau. Žoay klauso advokatai ir teisėjai, pil 
nas iš spaudos išeina dar prieš nateisiu nariu ir tapo Vyriau 
rudenį, todėl pats laikas jį už siojo Teismo- valdininkas. Tuo 
siprenumeruoti, nes tik prenu būdu advokatas Juškaitis yra 
meratoriai ir iš anksto užsisa ----- ’ "------
kiusieji gali būti tikri, kad jie

pirmas ir tuo tarpu vienintelis 
lietuvis, kuris baigė visus tei 
siu mokslus Kanados Universi 
tete, įsigijo Teisių Bakalauro 
akademinį laipsnį Kanadoje ir 
buvo priimtas į Kanados Advo 

Nukelta į 6-tą psl.
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Vilniaus Vytauto Didžiojo 
Gimnazija

(Jos 40-ties metų įsteigimo proga).
Nuo Drujos iki Gardino, nuo kiu būdu (diplomatija?) ji išei 

Vileikos iki Maišiogalos, pusė ko nepaliesta lenkų iki Vii 
miliono Vilniaus krašto lietu niaus atgavimo. Ar tai kompen 
vių džiaugėsi vienintele savo sacija už dvarininkų išlaikomas 
gimnazija, kaip didele kultūri Kauno, Panevėžio ir tjkmergės 
ne švietimo įstaiga lenkų oku gimnazijas (santykis 3:1, o gy 
puotame krašte, nes sulenkin ventojais priešingai, gal net 1: 
tas Vilniaus Universitetas, pas 10), ar tai lenkų imperialistų 
kutinis vakarų kultūros cent gestas pasaulio akyse, kaip jų 
ras rytų Europos prasidedan „globojamų“ mažumų... 
čioje riboje, tiek daug amžių šiandieną daug kalbame apie rods sušaudyto lenkų) dar' ir 
švietęs visai mūsų tautai, nega įvairius rezistencinius organus, dabar matau klasės draugų vei 
Įėjo skleisti lietuviškųjų spin Tačiau neapsiriksiu pasakęs, 

kad stipriausiu iš jų buvo V y 
savo gimnaziją, tauto Didžiojo Gimnazija Vii 

Juk tai buvo vienintelė aūgštes niuje, su 600 jaunom nesuga 
nioji mokslo įstaiga, kurioje, iš dintom (tik vienas, antras nu 
skyrus lenkų kalbą, geografiją ėjo svetimiem tarnauti, kaip 
ir jos istoriją, viskas buvo dės pav., Karosas, Drūtas; lietuviš brolių aukomis... 
tomą lietuviškai, visi klasėje ' 
įrašai lietuviški, sienos papuoš 
tos Didžiųjų Kunigaikščių ir 
mūsų patriarchų portretais, o 
jos viduje skambėjo lietuvių 
kalba, gražiosios jos dainos. 
Neapsiriksiu pasakęs, kad Vy 
tauto Didžiojo' gimnazija buvo 
dalis laisvos Lietuvos teritori 
jos pavergtame krašte. Už ją

Įėjo skleisti 
dūlių.

Mylėjome

no būdavo nuslėptas. nazijos sukaktuvių proga. Dar
Kartoju: Gimnazistai su stu turime savo tarpe jos pirmąjį 

dentais lietuviais Vilniaus kraš direktorių prof. Biržišką, o iš 
te buvo pirmose kovos eilėse, beveik 800 abiturientų trem 
Ne vienas jų pateko į koncen tyje žinomi yra Dr. Kisielius, 
tracijos stovyklą Bereza Kar teisininkai A. Juknevičius, P. 
tuska, kalėjimą, ne vienas jų ir Viščius, mokyt. V. Maminskai 
žuvo nuo lenkiškos kulkos. tė-Kulbokienė, G. Šlapelytė-Si 

Dar šiandien atmintyje stovi rutienė, Br. Cicėnaite, J. Ciaė 
1927 m. iškelta Lietuvos tri nas, M. Lemešytė-Dikiniene, 
spalvė Gedimino kalne (Pr. Žiž M. Noreikienė-Siniūtė, S. Šia 
maro iniciatyva) dar šiandien pelis, V. Suduikis, M. Untulis, 
ausyse stovi pamokų metu per J. Budzeika ir t. t. (visi JAV), 
gimnazijos rūmus nuskambėjęs Telyčėnai, Br. Saplys, J. Bud 

rys, E. Kudaba ir t. t. (Kana 
doje), Munčelis, G. Karazija, 
V. Simankevičius (Australija), 
o kur dar Europa...

Taip, mielas Jeronimai, su 
kruskime! JAV vilniečių dau

balsas — vyrai policija. Tai su 
imtojo už šnipinėjimą Lietuvai 
7-tos klasės mokinio balsas (be

dus, (tik po 16 m. turinčius) 
suimtus ir kankintus panašiais guma. Paimkite iniciatyvą, su 
metodais, kaip ir bolševikų, o pažindinkite plačiąją tremtį su 
po garsaus lenkų ultimatumo, mūsų gimnazija ir jos nueitu 
gražūs gimnazijos rūmai Jakš erškėčiuotu 40-ties melų keliu, 
to g-vėje (nupirkti laisvųjų Straipsniais spaudoje (ypač 

. ------------ -c ---------------------------- o kur šian malonu būtų matyti prof. Bir
kom širdim. Gyvendami kom dien aukos kultūriniams reika žiškos atsiminimus) ar atskiru 
paktiškai (po mokyklos — lie lams) su išmuštais langais ir leidiniu atžymėkime šia didelę 
tuviškieji bendrabučiai) Vytau surinktais klasėse, salėse, krū sukaktį.

vomis didžiausių akmenų! Nors okupantas pakeitė gim 
O kur dar niekuomet neuž nazijos vardą, tačiau ji juk pa

to Didžiojo gimnazijos moki 
niai buvo tie ąžuolų vainikų 
lapai, kurie įpindavo į savo tar mirštami Lietuvos Nepriklauso liks mums visiems laikams tik 
pa atostogų metu kaimo jauni mybės minėjimai, koncertai, kaip Vilniaus Vytauto Didžio Traidenį, 
mą ir senimą į lietuviškąjį dar paskaitos, vaidinimai, sporto jo Gimnazija!
bą, lietuviškąjį gyvenimą, rungtynės ir laimėjimai prieš K. Baronas.

Kiekvienais metais, palei stipriausias lenkų gimnazijų ko DRARIT^IAI
buvo ir kovota. Jaunesnėse kla džiant mokyklas vasaros atosto mandas! 1AU1 BE IK DKAUU Al.
'sese dar nesupratome mūsų tė gų šios gimnazijos ,,spiritus mo Taip. Vilniaus Vytauto Di Per įvairias iškilmes mergai 
vų aktyvaus pasipriešinimo len vens“ direkt. Marcelinas Šikš džiojo gimnazija buvo antroji tės iš išvaizdos bemaž negali 
kų užmačioms, tačiau paaugę nys (garsusis matematikas, o mūsų kunigaikščio pilis, su ka ma atspėti, kokios jos tautybės, mos tik kelios pavardės: Rin 
ir būdami vyresnėse klasėse, taip pat ir dramaturgas) kar riais, šarvuotais lietuviškomis bet jei jos apsirengusios puoš gold, Zhivinhud, Pakuveras, 
taip pat aktyviai įsijungėme į todavo šiuos žodžius: ,,padėki knygomis ir Dzūkijos, Suvalki niais tautiniais drabužiais, aus kuriom lietuviška forma turbūt 
šią kovą. Mėtomi iš patalpų į te savo tėvams lauko darbuose, jos ir rytų Augštaitijos titnago tais dail. A. Tamošaitienės (R. nežinoma.

KU LTURWWKKQVIKA
ĮDOMI LIETUVOS ANKST YBESNĘ ISTORIJĄ 

LIEČIANTI KNYGA.
Pereitais metais pirmą sykį kai sukurti chorai ir ansamb 

Londone buvo atspausdinta len liai, teisingai atvaizduota dau 
kų istoriko H. Paszkevvicz ang 
lų kalba parašyta knyga: 
The Origins of Russia.

Ji yra įdomi tuo, kad joje 
duodama plati istorinė apžval 
ga apie slaviškų kraštų išsivys 
tymą. Aiškinama: ką reiškia iš 
sireiškimas „Rus“; Rytų sla 
vai; Dniestro ir Bugo sričių po 
puliacija; rusų problema anks 
tybesnėje lenkų istorijoje.

Veikalo III-čioje dalyje ran na, ir kova už derlių, kas <K<u 
darni straipsniai: Senoji Lietu pantams ypač svarbu, nes rei 
va; Rytų slavai lietuviškoje vai kia gi kuo daugiau iščiulpti oku 
džioje; Lenkų ir lietuvių uni 
ja.

Šitoje dalyje įdomu, kad pir 
mą kartą istoriniuose veikaluo 
se duodami lietuviškų valdovų 
vardai ir daugelio vietovių pa 
vadinimai lietuviškoje formoje. 
Čia mes randame: 
Gediminą, Jaunių, 

Algirdą, 
Erdvilą,

guma charakterių, vykusiai 
simfonizuotos dramaturginės 
kulminacijos, išjieškotos origi 
naiioskompozicinėspnemonės... 
Spektaklis vaizduoja kolūkinio 
kaimo žmonių buitį, jų kovą už 
derlių, už laimingą gyveni 
mą...“

Ši operetė esanti juokinga, 
žinoma — su buržujų atsiverti 
mais, su davatkų meiginin(

Mindaugą, 
Mantvydą, 

Kęstutį, 
Lengvenį,Tautvilą,

Narimantą, Vykintą, Kaributą, 
Skirgailą, Švitrigailą, Liubar 
tą, Jogailą ir Vytautą; Vilnių, 
Kauną ir tt.

Įprastoje formoje vartoja

puotą kraštą, nieko jam neduo 
dant.

Lietuva dar sugriauta. Dar 
tiltai neatstatyti. Dar yra neat 
statytų ir namų. Elektros sto 
ęių, ant Nemuno, ant Neries, 
ir nemano statyti. Bet duonos, 
lašinių, pieno — Maskvai duok 
kuo daugiau, Lietuva. Na ir šai 
pykis iš tų, kurie nenori dirbti 
išnaudotojui. Visų okupantų to 
kia taktika, priemonės ir tiks 
lai ..

GIMNAZIJOS CHORAS 
KAISERSLAUTERNO 11 

TUVIŠKŲ DALINIŲ 
MINĖJIME.

Gimnazijos moksleivių bū 
rys, Kaiserslauterno dalinių pa

paitiailpas, spjaudomi gatvėje, įsijunkite į kaimo gyvenimą, širdim. R. 1. Kingston, Ont.), tuoj vsii Veikalas labai teigiamai ver kviestas, vyko į Kaiscrslauter
koliojami įvairiais žodžiais nesididžiuodami, kad esate bū Šiemet sueina 40 metų (gim pastebi, kad tai yra lietuvaitės, tina anų laikų Lietuvą ir lie ną pravesti birželio 14 d. įvy
(„sakė, pasakė“ — lenkų pašai simieji Vilniaus krašto inteli nazija įteigta 1915 m.) nuo jos sakymas. tuvius, jų valdymą užkariauto kių minėjimą. Atvykusieji mo
pos žodžiai lietuviams Vilnių gentai“. Ir jo žodžius kiekvie pirmųjų žingsnių. Ir štai atsiųs Ambicija ir meilė yra sparnai se slaviškose šalyse, jų politi ksleiviai iš pradžių buvo pavai
je) ne kartą apmušti Gedimino nas paimdavo giliami širdį, neštame laiške žurnalistas J. Cicė dideliems darbams. — Goethe nius siekimus ir bandymus su šlnti. Pamaldas atlaikė kun. 
gatvėje, (tuomet dar Ad. Mic darbo laukas buvo platus: už nas (susipažinęs su albumu — 7 rusų kariai slaptai ban jungti visus rytų slavų kraštus Liubinas, pasakydamas ta pro
kevičiaus), tačiau neatsisakė darytos lietuviškos mokyklos, „Hamilotno lietuviai *) su di dė pereiti į vakarus. Juos apsu po lietuviška vėliava.
me nuo savo tikslo — siekimo skaityklos, įvairios organizaci dele paguoda kiša mintį — iš po 300 enkavedistų, kurių 6 pa 
ir kūrimo lietuviškos kultūros, jos. Tad kiekvienas moksleivis leisti panašų albumą tos gim gavo, o septintas nusišovė.

Ne vienas tėvas, pėsčia žy buvo ta ašis, apie kurią sukda ........................
giuodavo 400 km į Varšuvą, vosi Vilniaus krašto gyveni 
prašydamas pažymėjimo dėl jo mas. Jis aiškino politinius klau 
tautybės, reikalingo' įstojimui simus, garsiai skaitydavo trio 
vaikų į gimnaziją, ne vienas tė boję seniems žmonėms „Vii 
vės nukentėdavo darbe (ir šio niaus Žodį“, „Vilniaus Ryto 
straipsnio autoriaus tėvas buvo jų“, jis slapta pereidavo demar 
atleistas 1927 m. iš savivaldy kacijos liniją, atnešdamas lais 
bės, už leidimą vaikų į VDG), vos Lietuvos spausdinių. Gal 
ne vienam ūkininkui, „mėlinsiū pasitaikydavo ir bereikalingų 
lis“ (vilniečių lietuvių vadina išsišokimų, išmušant valsčiaus 
mas lenkų policininkas) be jo policijos langus, sumušant jų 
kios priežasties rašydavo proto lenkiškus paveikslus, tačiau 
kolus su pabaudomis, bet gim jauna siela, perdaug revoliucio 
nazija kaip stovėjo' tvirta, taip nieriška, perdaug karštai j vis 
ir paliko kietas riešutas lenkų ką reaguoja. Nieko nepadarysi, 
okupantui. , Juk yra faktas, kad arkivysk,

Tiesa, turėjome dar vieną Jalbžykovkis nemėgo lietuvių, 
gimnaziją Švenčionyse, tačiau nekentė mūsų kalbos, tačiau 
vaivados Bocianskio viešpatavi gimnazistai eidavo į Vilniaus 
mo laikais, uždarius Švenčiony katedrą išpažinties pas jį vien 
se, Vytauto Didžiojo gimnazi tik su ta „intencija“, kad pri 
ja paliko tik viena mokslo įstai verstų jį lietuviškai kalbėti... 
ga su keliomis (iš kelių šim Netvirtinsiu, kad tokia išpažin 
tų!) lietuviškomis mokyklomis, tis būtų gera, nes tas „tyčia

Nežinau ir nesuprantu, ko vyskupui“ tikriausiai kiekvie

ADOLFINA SKAISTIENĖ

NtttGYS
— Tokia nepaprastai rami naktis.
— Tik tu ją drumsti savo nepabaigiamu klegejimu.
— Per dvejus draugystės metus galėjai mane geriau pa 

žinti ir, jei nepatikau tokia, kokia esu, nevesti.
— Didžiausią gyvenime klaidą padariau.
— Gal ir padarei, bet dabar per vėlu gailėtis.
— O, kaip aš gailiuosi, Gina, kaip aš gailiuosi. Ir visą 

likusį gyvenimą gailėsiuos, kad nesutikau tavęs dešimtį metų 
anksčiau.

Andrius švelniai apkabino žmoną ir kurį laiką jie sėdi 
tylėdami. Naktis labai rami. Net Atlantas tyli. Lyg sustin 
ges savo didybėje ilsisi.

— Kaip gera vasarą. Ir dviese. Vienas žmogus nega 
Ii suimti viso grožio. Koks didelis skirtumas kuom nors 
grožėtis, kai turi šalia savęs artimą žmogų, kuris jaučia, ką 
tu jauti, džiaugiasi, kuom tu džiaugiesi, liūdi, kai tu liūdi. 
Ar tu, Gina, pažįsti vienumos klaikumą? Ne, ne, tu visada 
turėjai perdaug draugų ir garbintojų ir niekada nebuvai pa 
likta viena.

— Tu klysti, Andriau, labai klysti. Aš nei tau, nei ki 
tiems savo naujiems pažįstamiems nepasakojau vieno savo gy 
venimo epizodo, kuris, kaip vairas, buvo deugelį metų nu 
kreipęs mano gyvenimo laivą į nuduoto nerūpestingumo, žais 
mės vandenis. Man būdavo smagu priversti vyrą kentėti, 
nes dėl vieno aš daug buvau kentėjusi; man buvo smagu pa 
sijuokti iš kenčiančio, nes iš manęs vienas buvo pasijuokęs. 
Ir dabar, jei tu turėsi kantrybės išklausyti mano ilgos paša 
kos, suprasi, kodėl iki trisdešimties metų neištekėjau. Ir jei 
ne tu, Andriau, dar ir dabar žaisčiau vyrų širdimis, kaip ma 
ža mergaitė lėlėmis. Padėk savo galvą ant mano kelių ir, ne 
pertrauk mano pasakojimo.

— Tu dažnai, dar prieš vedybas, klausdavai, kam aš 
siunčiu į Vokietiją siuntinius. Dabar to nebedrįstu daryti, 
nors, prisipažinsiu, daug kartų ėmė pagunda. Sakiau, kad 
dėdė, bet tai nėra teisybė. Siunčiu juos tam, kurį daug metų 
mylėjau. Siunčiu juos neregiui, buvusiam komunistui, žmog 
žudžiui.

Kęstutis augo padorių tėvų ir trijų brolių šeimoje. Ir 
kaip baltų avelių kaimenėje kartais įsimaišo vienas juodas 
ėriukas, taip ūkininko Bytauto šeimoje vienas vaikas buvo 
skirtingas iš visų kitų. Mudu buvome kaimynų vaikai ir

Q The CALVERT pastabos O

KANADIEČIAI SAKO
„Stand a treat“ (tariama stand a tryt) 

Tradiciškai kanadiečiai dažnai vaišina sa 
vo draugus vad. „Stand treats1 . Vad.

• „treat“ yra vaišės, surengtos kieno nors 
pagerbimui. Pažodžiui „stand a treat“ 

reiškia apmokėti kitų padryts vaišių

CALVERT HOUSE

Veikalas turi daugiau 500 
puslapių ir du žemėlapius. Bū 
tų patartina, kad kiekvienas lie 
tuvis, besidomįs savo tautos 
praeitimi, šitą veikalą perskai 
tytų. Iš savo tautos galingos 
praeities jis gali semtis daug 
stiprybės. Dr. M. Anysas.

„AUKSINĖS MARIOS”
Tokiu vardu okupuotoje Lie 

tuvoje jaunas kompozitorius A. 
Belazaras parašė, kaip rašo A. 
Ruzgaitė, „pirmąją tarybinę 

muzikinę komediją“, apie ku 
rią plačiai pasisako ir muziki 
nis kritikas tūlas V. Baumilas. 
Jis rašo: „A. Belazaro muziki 
nė komedija „Auksinės Ma 
rios“ (libretas L. Jonušytės ir 
J. Mackonio) yra svarbus lai 
mėjimas mūsų lieutviskos tary 
binės muzikos kelyje, pradėjęs 
naują muzikinės komedijos žan 
ro etapą. Joje sodriai jaučia 
mas lietuviškas liauides melo 
sas, ryžtingai išvengta opereti 
nio štampo ir šablono, meistriš

ga atatinkamą, pamokslą. Minė
jime gimnazijos mkt. Natkevi 
čius pasakė kalbą, nušvietęs 
birželio 14 d. įvykių tragišku 
mą. Po kalbos gimnazijos cho 
ras, vedamas mkt. Mo-tgabio, 
padainavo penkias dainas.

GIMNAZIJOS CHORAS 
SCHWETZINGENO 

KUOPOJE.
Minėjimą atidarė trumpa kai 

ba kuopos vadas Valiūnas, 
Mkt. Natkevičius psakė kalbą. 
Po kalbos kuopos dalyvis Mule 
vičius energišku ir ekspresijos 
pilnu tonu perskaitė savo birže 
lio mėn. įvykių pergyvenimus. 
Toliau IX kl. mkn. Teresė Sa 
kalauskaitė perskaitė vieaos ba 
ladės vertimą. Gimnazijos atei 
tininkų kuopa davė montažą-re 
čitalį, sudarytą iš jvairių poetų 
eilėraščių, kurie buvo pasakyti 
choru būrio moksleivių ateiti 
ninku. Toliau Gimnazijos cho 
ras padainavo penkias dainas. 
Choras paliko publikai gražų įs 
pūdį.

nuo pat mažens drauge po pievas lakstėme, kartu į mokyklą 
cjome. Nebuvo jis nei švelnus ir geras vaikas, bet aš jį labjau 
už visus kitus mėgau, o vėliau, kai suaugau, mylėjau. Gim 
nazijoje, kurią kartu lankėme, aš neradau nė vieno berniuko, 
kurio pasirodymas būtų sužadinęs smarkesnį širdies plaki 
mą. Daugelį metų Kęstas to nežinojo. Aš jam būdavau gera 
sesuo, kuriai savo pasisekimus ir nepasisekimus buvo galima 
išpasakoti. Moksle jis buvo labai gabus. Tas tik n padėjo 
pabaigti gimnaziją. Amžini ginčai su klasės auklėtoju, mo 
kytojais ir kepelionu, rūkymas ir netikęs elgesys būtų užkir 
tęs kelią siekti mokslui, jei ne nenuginčijami penketukai vi 
sose srityse ir mokytojų viltis, kad pasitaisys.

Gimnaziją jis pabaigė pirmuoju ir tėvas išsiuntė studi 
juoti, Naktimis dirbdamas ir dienomis studijuodamas, Kęs 
tas vertėsi neblogiausiai ir tėvas trynė iš džiaugsmo rankas, 
kad nors vienas sūnus taps mokslo vyru. Mažai apsilankyda 
vo namuose. Jei ir pasirodydavo, būdavo visiems svetimas 
savo nesuprantamomis kalbomis. Kai aš, kaip tyruose trokš 
tąs, laukdavau švelnaus žodžio, jis šnekėdavo apie man nesu 
prantamas idėjas, prieš valdžią veikimą, auštančias naujas 
Lietuvai dienas. Laiškų nerašydavo, nes skaitė tai bereika 
lingu sentimentu. Žinoma, jis manęs nemylėjo, o apie komu 
nizmą rašyti buvo perdaug pavojinga. Ir vieną sykį, kaip žai 
bas nutrenkė žinia, kad Kęstas sėdįs kalėjime,

— Nesąmonė, Klaida. Kęstas nėra komunistas. Tai tik 
jo vaikiški kliedėjimai nuvedė jį ten, — ramino save susitūpi 
nęs tėvas.

— Mano vargšas vaikas. Už ką, Dieve, leidai šią ncmalo 
nę! O, kokia gėda, kokia gėda, •— motina laužė rankas prieš 
Dievo Motinos paveikslą.

Aš pasiėmiau iš įstaigos kelias dienas atostogų ir išva 
žiavome į Kauną. Kai nusiminę tėvai klausinėjo, kas atsitikę, 
Kęstas po daug jiems nesuprantamų šnekų, pasakė:

— Nenusiminkit. Aš ne vagis, ne žmogžudys, bet gar 
bingas savo įsitikinimų skleidėjas. Ne, jūs nesupratote, ko 
kias gražias idėjas aš nešioju savo širdyje. Ir tikėkite, ne 
trukus sutrupės supuvusios buržuazijos vergija. Ateis žmo 
nės į mūsų tėvynę su saule rankose. Atneš ramybę ir laimę į 
vargšų namus. Nušluostys ašaras vargo liaudžiai. Neregiai 
praregės, kalėjimų durys atsidarys ir gyvensime visi po tai 
kos vėliava. Greit, labai greit aš grįšiu namo',

Anksčiau aš visada stengdavausi sugriauti jo įsitikini 
mus, bet dabar tylėjau. Dar labjau nusiminę tėvai grįžo na 
mo. Jie suprato, kad yrą praradę savo vaiką ir mano viltys, 
kad Kęstas grįš į susipratusių lietuvių gretas, sudužo, kaip 
muilo išpūsti burbulai.

Po metų Kęsto žodžiai išsipildė. Lietuvą užplūdo sve 
timi kareiviai. Ir kaip jis buvo sakęs, viskas pasikeitė. Tik 
vietoj ramybės ir taikos atėjo vergija ir priespauda

Rudenį į Bytauto sodybą įvažiavo lengva mašina. Iš jos 
išlipo Kęstas ir daili moteris.

— Parvežiau marčią! Tėvai, duok alaus, o motinėlė — 
sūrio, — be pasisveikinimo šnekėjo Kęstas. Tėvai sumišę 
stovėjo viduryje kiemo. G

— Prašau, prašau į vidų, — apkabindama sūnų ir ne 
cirįsdama pasveikinti marčios, kalbėjo motina.

— Ar ilgam, sūnau, grįžai? — paklausė tėvas.
— Gina! Ką tu veiki rūtų darželyje. Gal vienam mano 

brolių vainikėlį pini? — ir jis peršoko per tvorelę ir, augštai 
iškėlęs, kelis kartus apsuko ore.

O, kaip sunku buvo išsilaikyti nepravirkus. Susijaudi 
nau, po ilgo nesimatymo sutikus myįįmą ir nusiminiau, kai 
Kęstas privedė prie savo žmonos.

— Atradau vienintelę merginą, kuri būdama skirtingų 
pažiūrų, negu aš, priėmė mane tokį, koks esu.

Motina paruošė vakarienę. Broliai su nepasitikėjimu 
žiūrėjo tiek į Kęstą, tiek j jo nuotaką.

— Tai ką dabar, sūnau, pradėsi? — paklausė tėvas.
— Darbo marios. Liksiu čia. Ne tėviškėje, nebijokit. 

Mieste. Daug nesuvestų sąskaitų turiu suvesti. Profsąjungą 
prižiūrėti. Aš partijos patikimas, kalėjime sėdėjęs komomis 
tas. Galite didžiuotis. Naujoje tėvynėje jūsų sūnus yra au 
gštas pareigūnas. ■

— Didžiuotis! Ar tu, vaike, pablūdai?! Šunų valūzios 
augštas pareigūnas! — tėvas paliko nebaigtą vakarienę ir iš 
eidamas užtrenkė duris.

— Per metus šaltojoje galėjo kvailystės iš galvos išga 
įuoti, — su pašaipa pasakė brolis. Kęstas pabalo.

— Tavo laimė, kad esi mano brolis. Kitaip pačiam tektų 
užimti mano buvusią vietą. Ir visiems jums sakau: žiūrėkite, 
ką darote, apgalvokite, ką kalbate. Kitą kartą nebepraleisiu 
pro ausis tokių šnekų. Tėvas, ne tėvas, brolis ne brolis.

Jis įsisodino žmoną į mašiną ir, dideliam dulkių debesiui 
pakilus, pranyko vieškelyje.

— Tai kaip ir išvarėte vaiką, — skarelės kampu motina 
šluostėsi ašaras.

— Nenusimink, motin, vieną dieną jis sugrįš, kaip sūnus 
palaidūnas. Tik duok, Dieve, kad nebūtų per vėlai.

Lauko takeliu aš bėgau namo. Skubėjau pasislėpti nuo 
žmonių ir nuo savęs. Po mano kojomis buvo sugriuvę visi 
svajonių tiltai ir aš jaučiausi puolanti į bedugnę.

Bus daugiau.



1955. VIII. 3. — Nr. 30 (430) NEPRIKLAUSOM A LIETUVA 5 PSL

(Willi Gutting is „Deutsche Tai bubvo lentpjūvė miesto nė o nuošaliai keturioliktąja: 8 
Soldaten Zeitung ). centre, kur jis mus vedė. Mil šioji pasilikdavo gulėti ir tik g 

Tai yra permaza, ką aš iki žimska aikštė, medžių ant me pranykdavo, kai mes nusigriž f 
šiol padariau, idant įspūdžius džių, žymus gateris ir šalia, ak davome (ir prižiūrėtojas buna | 
tą didįjį ir iškilmingą pasiza meninėj halėj, didelė šilta gari aifcanas) X
dėjimą. Tik šen, bei ten, gerai nė mašina. Ji turėjo, norėtųsi . . . _ . .. 8
progai pasitaikius, aš gal būt paminėti, užrašą „Mašinų Fab v Taip, musų laiku buvo v 
papasakojau tą pasikalbėjimą rikas J. Schulz, Leipzig,“ ir šventės lietuviškame Panevė X 
apie „Lietuvišką Raudonąjį mes ją tuojau pamilome, nes m'este- J uomet atsitiko. 
Kryžių“. Taip, aš tikrai turiu ji buvo iš Vokietijos ir teikė kad mes trylika vyrų, apie 4 
prisibijoti, kad dabar jau būsiu malonią šilumą, kai mes kuriam vab P° P*etM> sėdėdami ant rąs 
užtraukęs tą bausmę ant savęs, laikui buvome pabaigą darbą siaurame praėjime tarp dvie 
kurią Bernardas Johani (jis bu su medžių rąstais lauke. Čia J9 m31kų krūvų, padarėme įža 
vo kilęs iš Wolfenbuettel) mu mes pasilikome ilgoką laiką. O dus. Ant žemės sniege gulėjo 
ms buvo numatęs. Jis tuomet tai nebuvo blogas laikas, 
sakė: kiekvienas kąsnis mums 
turi užkliūti 
dėtume prie 
prieš tai aš 
pasakoti.

Kai 1948 
švelnėti, mes persikėlėme j Pa sia tai buvo siuvėjas iš Badeno, 
nevėžio stovyklą. Ten turėjo užsikabindavo du maišu ir pra 
me pastatyti elevatorių rugia nykdavo pro skylę lentų tvoro 
ms iš aplink esančių ūkių. Kitą je. Jis ėjo pas savo klientus, 
rytą po mūsų atvykimo atėjo Taip, jis jų turėjo didelį skai 
rusų inžinierius, suskirstė ir čių ir labai žiūrėjo, idant juos 
nusispjovė, ir baisiai nusikeikė tik pakaitomis aplankius. Jis 
po kiekvieno žodžio. Mes su tat pranyko ir kol jis sugrįžda 
prantančiai klausėmės, nes ru vo, apie jį būdavo paslaptis il
sų keiksmažodžius mes patys nuotykiai. (Rusų žvalgyba! 
laisvai vartojome. Gerai, jis Policija! Karininkai! Jei kas 
tuziną pastūmė į šalį. Kadangi nors tapo sugautas, jis su paly 
tame skaičiuje buvo ii Juozas, dovu buvo- atvestas stovyklon, 
ir aš bėgau iš paskos. Nors m ir, be abejo, buvo didelių nema

Kai tik rytą ateidavome, mū 
gerklėj, jei vėl sė Sų postas grąsinančiai pakel 
pilnų bliūdų. Bet davo ranką ir sušukdavo: „dra 
dar turiu šį tą pa ugas — davai!“ Ir vienas, ku 

ris buvo pasižymėjęs (o tai ne 
m. žiema pradėjo buvo menkas menas), daugiau

milinė, ant kurios buvo sudėta 
trylika krūvelių. Kiekvienoj bu 
vo: du kiaušiniai (postas gavo 
tris, nes skaičius nesidalino), 
penki pyragaičiai (to mažos, 
saldžios rūšies), keletas riekių 
pyrago, gabalas lašinių, trys 
svogūnai ir mažas kalniukas 
duonos. Mes pradžioje sėdėjo

3

MAMERTAS MACIUKAS
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VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. ZOTIQUE ST. E., MONTREAL.

TELEFONAI: BIZNIO CR 0051, NAMŲ RA 2-1726

f
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apžiūrinėjome tas 
Tada Juozas Broeseler pradėjo 
ir laikė prakalbą. „Tris metus“, 
sakė jis, „mes dabar jau esame 
šiame krašte, ir buvo labai ne 
daug dienų, kuriomis kas nois 
nebūtų laikęs duonos, gautos iš 
lietuviškos rankos. Pi įsiminki 
te Šiaulius: 4000 vyrų, ir kiek 
vienas beveik kasdien gavo ga 

j balą duonos. Tris ištisus ilgus 
žinierius mane piktai nutvėrė lonumų. Galimas daiktas, kadmetus- ® Ja' ^ra netuitinga 
už rankovės, bet kai aš prade po to dar ir prižiūrėtojui teko tauta ■ *r aš jums sakau , jei 

—k^l llukclllcu). Apie trečią valan šitai kas kada nors užmirs, tas 
paleido, dą po pietų t;/s žmogus vėl at netur' ne. kibirksteles. padoru

jau rusišku budu mosikuoti nukentėti) 
rankomis, Jis mane ...j .... —. .... . ... . ... .

Tai buvo geras pasielgimas. Pa sirado. Jo maišai dabar buvo ap y10/ . nė j°Ki°s kibu ksteles. 
sirodė visiškai pasenęs kreivas valūs ir pilni. Duonos. T 
prižiūrėtojas, kuris grąsinan duonos. Duonos buvo gerai. . - ,
čiai pakėlė ranka ir pirmas ėjo Truputis lašiniu. Lašiniu buvo vienam. Namuose Kiekvienas 
vartų link. didelė paklausa. Svogūnas, su tai Pnva ° zinotl- Lietuviai, tai

težino tik vienas Dievas, jie 
yra mūsų Raudonasis Kry 
žius“.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
LIETUVA, politikos žurna 

las Nr. 7, 1955 metu. Šis nume 
me visai tyliai kaip nebyliai ir ? slabai ldomus ir turiningas, 

puikybes. Jame Yra rlmtl straipsniai: J. 
A. Stiklioriaus — Prūsijos ir 
Mažosios Lietuvos suverenu 
mas, Dr. V. Sruogienės — Dėl 
Mažosios Lietuvos ploto ir šie 
nų, V. Pėteraičjo — Mažosios 
Lietuvos vietovardžių kaita, 

’ Dr. A. Ramūno — Baltoskandi 
jos federacijos klausimai. Be 
to, plati apžvalga ir dokumen tęs senate and haouse of repre 
tai Romos imperatorius skelbia sentatives. Washington, 1955. 
savo suverenumą Prūsijai ir tt. 
Beveik visas numeris paskirtas 
Mažosios Lietuvos klausima 
ms. Tai yra jau vertingas Nr.

Šis žurnalas gaunamas „Nepr. puslapiai. Kaina 25 centai.
Lietuvos“ redakcijoje. Kaina Mickevičius. THE BO 
50 et. OKS OF OUR PILGRIMA

VARPAS Nr. 2, 1955 metų. GE. Transliation by J. K. Taut 
Turiny daug įdomios medžią myla. 64 pusi. Vertimas į ang 
gos, svarbios informacijos. Žur lų kalbą. Spausdinta „Draugo” 
nalas gaunamas „Nepr. Lietu spaustuvėje, 
vos“ redakcijoje. Kaina 1 dol.

FREEDOM FOR LITHUA
NIA. „Lithuanias Independen 
ce Day in the Congress of the 
United States“. Excepts from 
Proceedings of the United Sta

JC " 
tai aš sa

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.

Daua mes sugrįšime namo, mes teužkliūva gerklėje, 
i tai pasižadame papasakoti kiek kau“.

Ir mes visi su tuo 
Ir kiekvienas tokiu 
met šitai pasižadėjome (supran 3 
tama, ne balsiai, tokie puikūs T 
mes nebuvome), o aš dėl tos 4 

O Bernardas Jobam dar pri priežasties, kadangi kalba ne 4 
dėjo: „Bet kas to nepadarys, daug kas padaroma, šitai čia pa 4 
tam kada nors vėliau, jei mes rašiau. Gal vienas arba kitas 4 
vėl kada nors sėdėsime prie tai vis tik paskaitys. 4
pilnų bliūdų, kiekvienas kąsnis Vertė E. Lymantienė. 4

sutikome, 
būdu tuo

Adamonis ir Budriūnas
„DISTRICT ESTATE BROKERS“

NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse. 
PASKOLOS: —

5//2% užbaigtiems namams ir statybos eigoje.
ŽEMĖ PARDAVIMUI; —Pavieniai lotai ir didesni

plotai.
ŪKIAI PARDAVIMUI: —Montrealio apylinkėje.

nuo nelai

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA

Kalba lietuviškai
Tel..- WAlnut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

AIDAI 6 nr. 1955 metų.

fl American Cancer Society 
praneša, kad cigaretų rūkymas 
gali būti priežastimi vėžio Ii 
gos plaučiuose. Tyrinėjimas 
apie 190.000 žmonių tarp 50 ir 
70 metų amžiaus paiodė, jog 
kurie meta rūkyti eigaietes, tu 
ri daugiau galimybių apsisaugoPetronėlė Orintaitė. GROŽ ______ _____ j____ _____

VYLĖS MEILĖ. Apsakymai ir ti nuo vėžio plaučiuose, negu 
apybraižos. , 1-------- , . . .....
klubo leidinys 
Londonas.

Kun. J. A. _ ................ . ........... o _
NUOMENĖS AUKLĖJIMAS. mės pritaikintos bendram baž 
Marijos — 1954 — metai. 54

„Nidos“ knygų kurie rūko visą gyvenimą. 
Nr. 8. 1955 m.

Karalius. JAU

H Australijoje kun. P. Jatulio 
išleistas leidinys „Mūsų Gies 
mynas“, kuriame telpa 60 gies

nyčios giedojimui.

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

1023 N. Keystone Ave, Chicago 51, HI. USA
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS

107 N. 20 Ave., Melrose Park, III., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 2 dol. metams

Draudimas: —■ Pastatams ir kit. objektams 
mingų atsitikimų.

Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate 
tikslas — Jums padėti!

Agentai: D. N. Baltrukonis VI 7634
A. Markevičius OR 1-9816 A. Gražys RA 1-3148
J. Skučas RA 2-6152 J. Zienka TU 2712
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. rytrdki 9 vai. vakaro.
Res. P. Adamonis PO 6-4781. A. Budriūnas RA 7-2690.

144 Tel. TR. 1135

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai. X

Detecto T. V. & Radio Service Reg’d
3994 WELLINGTON ST.. VERDUN TR. 7798.

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAIT1S.
Vokiški „G r u n d i g“ radio aparatai, patefonai, plo 
kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

Sekite naujas madas — užsisakvkite 
KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINI PALTĄ.

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audaiių

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

VALOME — P R O S I J A M E.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK’s tailor shop
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

VICTORIA
CLEANERS 
OYERSCo.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

D. E. BELANGER 8c SONS
13 METŲ JŪSį TARNYBOJE 

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

Kostiumas ....
Paltas (lengvas)
Suknelė .............
Skrybėlė .............

ir t. t., ir t. t.

BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George St.,TR S151 Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langu rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis pop'eris.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio miesto 
dalis. Darbą atliekame sąžiningai.

Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.inua:: uunxnmmttmnttmmmmtmmwmmutnnnmKnimiHMiMimmti

t99O69OOG9G$9$!

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal FItzroy 3292.

Daromos įv. durys, lartgai, virtuvėms kabitai ir Kiti įv. 
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.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

B

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai 

L CHAZANAS ir A. ANŠELEV1Č1US.
Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys.

Lietuviams specialios nuolaidos.
409 NOTRE DAME St. W. Tel.: HA 2239 ir EM 6-2603

“IįA. J. Norkeliunas
(COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT)

< •

::

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

3910 St. ZOTIQUE St.,E. j 
RAymond 1-6005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro, .-I 
šeštadieniais—visą dieną, 3

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA 7-3120

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL »
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MŪSŲ ^SPORTAS
V-JŲ S. A. LIETUVIŲ SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ II-RO 

RATO VARŽYBOS
pagal Vid. Vakarų Sporto Apy menybės praėjo visai antiklima 
gardos pranešimus įvyks rug tiškai, tačiau visdėlto tai buvo 
pjūčio 20 — 21 d. Cleveland, neblogas pasiruošimas ateinan 
Ohio. Žaidynių vykdytojas au čioms V-sioms žaidynėms Cle 
gščiau paminėta sporto apygar velande, kuriose Toronto vytie 
da. Žaidynėse gali dalyvauti vi čiai turės apginti pernai pelny 
si lietuviai sportininkai nenusi tą visos Š. Amerikos lietuvių 
žengę sportininkų mėgėjų dr lauko teniso meisterysię. 
ausmės nustatams ir turį nusta Pirmenybės buvo visai be 
tytos formos sportininko regis priekaišto pravestos K. L. Spo 
tracijos FASK-te kortelę. Visi rto Apygardos. Šia proga ten 
laiku užsiregistravę dalyviai ka pasidžiaugti jos vadovo An 
bus aprūpinti nakvynėmis ir tano Suprono veiklumu ir su 
maistu. Kelionės išlaidos nebus manumu bevadovaujant visam 
padengtos. Dalyvių registraci Kanados lietuvių sportiniam 
ja per sporto klubus vykdoma gyvenimui. '«
nustatyta tvarka iki rugpjūčio _ Porą mėnesių užsitęsu

d. sias Toronto liet. 1. teniso pir
Šiose žaidynėse bus sekan menybes laimėjo ir trečią kartą 

čios varžybos: iš eilės meisteriu tapo Jonas Žu
1. Lengvoji atletika: kas. Antroje vietoje liko Osval
Vyrams: 100 m, 200 m, 400 das Rautinšas, trečioje Pranas

m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 4X Gvildys. Tai kietasis Vyties 
100 m estafetė, 3X1000 m estą trejetukas savo pajėgumu toli 
fetė, šuolis į augštį, šuolis į to atsiplėšęs nuo kitų torontiškių, 
lį, trišuolis, šuolis su kartimi, Gaila, kad nėra progos jiems iš 
rutulys, diskas, jietis ir 3000 mėginti jėgas su montrealie 
m ėjimas. čiais tensininkas (jeigu tokių

Moterims: 50 m, 100 m, 4X ten iš viso yra!). Pastebėtina,
100 m estafetė, šuolis į tolį, šuo kad vienas iš šio trejetuko — 
lis į aukštį, rutulys, diskas, jie ----- s ■— 6 a

tis.
Jauniams: 100 m, 200 m, 

1000 m, 4X100 m, estafetė, šuo 
lis į tolį, šuolis į augštį, rutu 
lys, diskas, jietis.

Mergaitėms: 60 m, šuolis į 
tolį, šuolis į augštį, rutulys, dis 
kas.

2. Plaukymas.
Vyrams: 100 yd laisvu stilių 

mi, 400 yd laisvu stiliumi, 100 
yd krūtint, 100 yd nugara.

Moterims: 50 yd laisvu sti 
liumi, 100 yd laisvu stiliumi, 50 met Vyties futbolininkai 
yd krūtine, 50 yd nugara.

3. Lauko tenisas.
Vyrų vienetas i 

moterų vienetas ir dvejetas ir lentelės pirmoje pusėje, nors liūs. Gimnazijos komanda 
mišrus dvejetas. jos pakol ir neveda. Po nelai

4. Futbolas. mingų šiemetinių Pabaltiečių
Jaunių ir mergaičių gimimo žaidynių Vytis pradėjo įspūdin

datos riba yra 1937 m. sausio gų laimėjimų eilę, paskutinės 
1 d. Sporto klubams nepriklau savaitės bėgyje nugalėdama Ne 
są sportininkai registruojasi tie erlandia nuostabiai augšta pa 
šiai pas rengėjus. T' 

LIETUVIŠKASIS SPORTAS 
TORONTE

Lauko tenisas.
Silpnokos propagandos dėka 

1955 m. Kanados liet, lauko te 
niso individualinės pirmeny 
bės, įvykusios liepos 23, 24 d. 
d. Toronte, tesutraukė palygi 
namai mažą dalyvių skaičių. 
Dvi dienas vykusiose žaidynė 
se varžėsi tik 12 baltojo sporto 
mėgėjų — vyrų vieneto ir dve 
jeto klasėse. Nors ir pirmeny 
bės buvo skelbiamos atviromis, 
t. y. dalyvauti leidžaima liet, 
tenisininkams ir ne iš Kanados, 
tačiau tiktai vienas — ročeste II-SIS^ KREPŠINIO^ TURNY 
rietis Vyt. Grybauskas tesitei 
kė atvykti iš už sienos. Pavie 
nes varžybas laimėjo ir meis 
terio vardą pelnė J. Žukas baig 
mėje 3:0 nugalėjęs A. Rautin 
šą. Dvejeto1 baigmėje stipri to 
rontiškio P. Gvildžio ir ročeste 
riečio V. Grybausko kombina 
cija turėjo 2:0 nusileisti užtik Rheinland-Pfalz. Žaidimus pra 
rintam vytiečjų J. Žuko ir O. vedė Gimnazijos kūno kultūros 
Rautinšo dvejetui. Iš kitų rung mkt. Gailius. Žaidė kiekviena 
tynių pažymėtina Žuko 2:1 per komanda su kiekviena. Žaidi 
gale prieš Grybauską bei Rau mo laikas buvo sutrumpintas, 
tinšo 2 :0 prieš Gvildį. Moterų Jaunieji vyrai dėjo visas pastan 
grupėje dėl dalyvių stokos var gas laimėti. I-ją vietą laimėjo 

~ ' Gimnazija, taškų santykiu 6 :0,
krepšių santyki ul31:59. H-ją

NUO DARBININKO...
Atkelta iš 3-čio pusi, 

katu Tarybą.
Dėl tų laimėjimų jis turėjo 

sunkiai ir ilgai kovoti. Jo pasi 
ryžimas, darbštumas ir gabu 
mai nugalėjo visas kliūtis. Jam 
puikiai žinomos ii' supranta 
mos dirbančiųjų tremtinių pro 

' blemos, nes pats turėjo užsi 
dirbti sau pragyvenimą ir moks 
lapinigius fiziniu darbu. Reikia 
tikėtis, kad jis sėkmingai gins 

’* mūsų tautiečių visus pagrįstus 
interesus įstatymų rėmuose. 
Kaip pilnateisis Kanados advo 
katas p. Juškaitis dabar gali 
stoti ir ginti bylas visų devynių 
angliškųjų provincijų visuose 
teismuose ir pačiame Vyriausia 
me Kanados Teisme, Apeliaci 
niame Tribunole Ottawoje. Ad 
vokato Juškaičio įstaigos adre 
sas yra: Suite 14, Tunstall Buil 
ding, 709 Dunsmuir Street, 
Vancouver I, British Columbia.

Dr. Anzelmas Gailius.

O. Rautinšas taipogi yra Š. A. 
Liet. 1. teniso meisters.

— Primenama, kad S. K. 
Vyties teniso treniruotės vyks 
ta kiekvieną antradienį ir ket 
virtadienį Campbell Park aikš 
telėse (Landsdowne ir Walla 
ce St.,). Dalyvauti kviečiami 
visi — pradedą bei jau bebai 
gU-

Futbolas.
Be lauko teniso, viena iš gy 

viausiai Vyties kultivuojamų 
sporto šakų yra futbolas. Šie 

žai 
džia Senior lygos pirmoje divi 
zijoje. Vis geriau susižaidžian

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 

APYLINKĖS VALDYBOS 
RAŠTINĖ

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas

JONAS J. JUŠKAI IIS, 
LL. B.

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 

Vancouver 1, B. C., Canada.
Telefonas: Pacific 4511.

,,Old Scout“, garsusis 1902 m. Oldsmobil automobilis, kuris 1905 m. laimėjo transkon 
tinentales lenktynes (4.400 mylių per 44 di enas), buvo parodytas General Motors Prog 
reso Parade, kuris buvo atidarytas publikai nuo liepos 19 iki liepos 23 d. Toronte. Di 
džiulė paroda, susidedanti iš 24 didžiulių mokslo eksponatų, kartu su 40 minučių vai 
dinimu scenoje, buvo Įrengta priešais Kanados Nacionalinės Parodos Princesės Vartus. 
Ta pati paroda bus parodyta taip pat Oshawoje, Montrealy, Ottawoje, Sudburyje ir 
Sault Ste Marie, Ont. (2-15).

ko paskutinių savo dviejų sū 
rių, kurie buvo taip pat karšti 
futbolininkai. G. Hannapi pra 
šo, jam dovanojamo žiedo ver 

, persiun 
čiant juos nelaimingai našlei, 
kuri turi apie 8 tūkst. šilingų 
skolų, ryšium su žuvusių sūnų 
palaidojimu, ligoninės išlaido 
mis ir kt.

Ar ne gražus sportininko 
santykiu žingsnis?

TRUMPAI IŠ VISUR.
— Futbolo meisteriais liko: 

Milano (švedas 
Nordahl ir iš Uragvajaus Šaf 
fino!). Šveicarijoje — Chaux 
de Fonds, Prancūzijoje — Rei 
ms. Austrijoje kova eina tarp 
Viena ir Wiener Sk. — Sov. 
Sąjungos taurės laimėtoju iš 
ėjo Maskvos Dinamo^ baigmė 
je įveikęs Leningradą 2:0.

— Garsusis pasaulio varti 
innkas Ricardo

vietą — TV Kirchheimbolan tę pakeisti pinigais, 
den komanda, taškų santykiu 
4:2, krepšių santykiu 74:65, 
trečiąją vietą — TV Gross Ge 
rau komanda, taškų santykiu 
2:4, krepšių santykiu 56:66. 
Paskutinė vieta atiteko TV 
Mannheim, taškų 
0:6, krepšių santykiu 37:108.

Gimnazijos komandą suda 
rė: Birieta, Reitners, Timpa, ...

- j-j- • — o------- ----------------- Brakauskas, Lignė, Venclova, Italijoje AC
ir dvejetas, ti ekipa dabartiniu metu stovi Gustas, Polkis, pats mkt. Gai 
j x [iš

abiejų turnyrų išėjo laimėtoja. 
Jei tai būtų galima, Gimnazijos 
komanda pasiryžusi stoti į vals 
tybinį Vokietijos turnyrą Vo 
kietijos meisterio titului įsigy 
ti.

K. S. A. sėkme 8 :1 ir Latvijos Vanagus 
5:2, tuo būdu lyg ir atsilygin 
dama latviams už nemalonias 
lygiąsias Pabaltiečių Žaidynė ,

LIETUVIŲ EV. L1UT. PARAPIJŲ REIKŠMINGAS 
BENDRAVIMAS.

Kanadoje jau iš senų laikų tuvių tautai, ir palaiko ryšius 
laikų gyveno kiek lietuvių ev. su kitose šalyse gyvenančiais 
Organizuotai jie pradėjo pasi lietuviais evangelikais, 
reikšti po Antrojo pasaulinio 
karo, kai čia atvyko daug išvie 
tintų lietuvių ev. Jau 1949 m. 
organizacinio darbo ėmėsi Lie 
tuvos liet. ev. liut. sinodo vai 
dybos narys inž. J. Preikšaitis 
ir liet. ev. ref, sinodo atstovai 
Kregždė ir Šernas. Jie čia įkū 
rė liet. ev. susivienijimą Toron 
tete. Juos pasekė Hamiltonas 
ir Montrealis. Susivienijimas 
kartu sudarė stipriausią liet, 
ev. parapiją. Ir šiandien Kana 
doje veikia liet. ev. susivieniji

Zandora, šian mas, kuris sudaro stipriausią
dien 50 m. amžiaus, perėjo tre liet. ev. parapiją, kurios pirmi
nerio' pareigoms į savo seną ninku yra inž. J. Preikšaitis ir

Šio1 vienybės bei tolerancijos 
sinodo dvasioje š. m. liepos m. 
pradžioje (2—4 dienoms) To 
ronte įvyko šiam sinodui pri 
klausančių parapijų dalies ben 
droš dvasinės bei kultūrinės iš 
kilmės. Jise dalyvavo Toronto 
Susivienijimo ir Malonės var 
do parapijos ir Chicagos Ziono 
parapijos apie 50 asmenų cho 
ras, vadovaujamas gabaus diri 
gento P. Mieliuko ir tos para 
pijos kleb. kun. J. Pauperas, 
kuris yra šio sinodo valdybos 
vyresnysis kunigas. Choras pa 
darė gerą įspūdį iškilmių daly 
viams.

Šventė susidėjo iš pamaldų 
ir bendro subuvimo dalies. Iš 

. , „ parapijos kilmėse ir subuvime dalyvavo
išpuolė futbolo gastrolėms atvyksta ži kun. Kosticinas, Šiuodu kuni daugiau nega 200 žmonių. Pa 

1“ " * Hamiltono vieniai asmenys dalyvavo ir iš
Augs liet. ev. parapiją, kurios pirmi kitų parapijų, jų tarpe daly va 

vo Maž. Lietuvos draugijos pir 
rugpjūčio mėnesį mininkas mok. patar. M. Pur 

— Vokiečiai priėmė Sov. Są įvykęs JAV ir Kanados liet. ev. vinas iš Chicagos, Lietuvos Iš 
. x___ r,‘jrl 1. ____ . 2__2________________  1___ 1..

žaisti net 50 kartų rinktinėje, valstybines futbolo rungtynes nodas buvo tas akstinas, kad kas iš New Yorko, be to, daly 
Džiaugėsi tuo ir G. Hannapi. Maskvoje. Vienintelis iki šiol vis labjau vystėsi tarpparapiji vavo ir vietinio liet. ev. jauni 
Tačiau šiomis dienomis jis at abiejų tautų susitikimas buvo nė veikla bei bendradarbiavi mo atstovas. Parapijų bendra 
siuntė raštą Austrijos Futbolo caro laikais — 1912 m. ir vokie mas. Be Kanados minėtų para darbiavimo iškilmėms perdavė 
Sąjungai, prašydamas šį jo įver ciai laimėjo Stockholmo Olim pijų šiam sinodui yra prisidėju linkėjimus JAV ir Kanados 

sios visos žymesnės JAV esan liet. ev. liut. sinodo valdybos 
čios liet. ev. parapijos. Jų tarpe pirmininkas prof. Dr. K. Gudai 
žymiausia ir stipriausia para tis ir sinodo valdybos narys 
pija yra Ziono Parapija Chica kun. P. Dagys, kuris dėl neti 
goję, kuriai vadovauja teol. ketų svarbių priežasčių negalė 
doc. Lie. kun. J. Pauperas, ku jo atvykti, kaip buvo numatęs, 
ris yra didžiai pasižymėjęs šel į iškilmes, 
pimu dar Vokietijoje beskurs 
tančių pabėgėlių lietuvių ev., 
surinkęs jiems gausiai siunti 
nių ir kitų dovanų ir daugeliui 
parūpinęs garantijų, kad gale 

viška gegužinė. Nežiūrint, nenuoširdumų stengėsi savo tautų atvykti į šią šalį. Be to, sino 
atidėliotinių ūkio dąrbų, buvo tiečius pralinksminti ir, tokiu ^ui yra prisidėjusios 
suvažiavęs gana didelis lietu būdu, nors laikinai jiems su 
vių skaičius, net iš tolimesnių, teikti progos j

TIKRO SPORTININKO 
PAVYZDYS

Kiekvienam ‘ futbolininkui 
se. Austrijoje, žardžiusiam 50 kar klubą Ėspanol Barcelona, tikė klebonu — kun. P. Dagys, o

— Liepos ,4 d. Consols Cup tų valstybinėje rinktinėje, yra damas jį apsaugoti nuo iškirti jam nesant Toronte parapijai
antrame rate Vytis susitiko su dovanojamas atminčiai auksi mo iš augštosios lygos. patarnauja antros Toronto liet,
stipria Scottish komanda žai nis žiedas su tam tikru įrašu ir — Sekančiais metais į JAV ev. liut. Malonės
džiančia augštesnės klasės Met ženklu. Šiemet eilė i“ 
ro lygoje. Nors ir savo' eiles su garsiam žaidėjui G. Hannapi, noma Augsburgo' lietuviams gai aptarnauja ir 
tvirtinę svečiais — broliais Ru kuris 1948 m. pirmą kartą užsi „Schwaben” komanda. / 
zaičiais bei Vyt. Grybausku, vy dėjo Austrijos rinktinės unifor burgo pabaltiečiai jiems 1946 ninku yra M. Milkeraitis. 
tiečiai, lydimi tradicinės nesėk mą. Be abejo, toks įvertinimas m. pralaimėjo net 9:1. 1954 m
mės, rungtynes pralaimėjo 2:1. ir apdovanojimas yra didelė . -...................... -
Vienintelį įvartį pelnė Romas garbė, nes nedaug kam tenka jungos kvietimą sužaisti tarp liut. parapijų ir dvasininkų si laisvinimo1 komit. narys M. Bra

m i x.. . akstinas, kad kas iš New Yorko, be to, dalyPreikšaitis.
a. p. banelis.

RAS GIMNAZIJOS 
AIKŠTĖJE

Į jį buvo pakviestos šios 
sižymėjusios komandos: T. 
1846 Mannheim-Badische Lan 
desliga, TV Gross Gerau-Has 
sische Landesliga, T. V. Kar 
chheimbolanden — Oberliga

Sąjungai, prašydamas šį jo įver čiai laimėjo Stockholmo 
tinimą pakeisti kita forma. Bū pjadoje net 16:0.

žemutinėje Austrijoje, — Danijos ministeris 
viena našlė, laike šešių savai ninkas Hausen yra klubo 
čių, per nelaimingą įvykį, nete lygos naujoko Aarhus JA,

EDMONTON, Alberta
EDMONTONO APYLINKĖS LIETUVIŲ GEGUŽINĖ
Gražiame lietuvio Jono Mi lyvių nuotaika buvo linksma, 

šio ūkyje liepos 10 dieną įvyko Malonūs šeimininkai pp. Jonas 
Lietuvių Namų Edmontone di ir Adelė Misiai ir jų graži dūk 
rektorijos suruošta tikra lietu ra Pranė su tikru lietuvišku

pa tent, 
V.

pirmi 
narys

bendradarbiavi mo atstovas. Parapijų bendra

žybos neįvyko. Po neseniai 
sėkmingai įvykusių Tor. Liet. 
Namų Taurės varžybų (oficia 
lių Š. A. Liet, lauko teniso ko 
mandinių pirmenybių), šios pir

M.. M i H t

1st. OL 7443. Namų RO 2-9138

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

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

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

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107
1 ešelonas EM. 6-4182

Toronto

VIENYBĖJE — GALYBĖ

savo kredito koperaty ve 
„P A R A M A“

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos: 

antradieniais 7 vv.—9 vv., per ktadienaiis 7 vv.—9 w.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 

Toronto, Ont. KE 3027.

> žinomos 
New York ir Bostono liet. ev.

. ...... r-_D— prisiimti bran parapijos, kurioms vadovauja 
Wildwoodo ir Thorhildo apy glas Lietuvos sodžiuje praleis kum P. Dagys ir kitos. Suminė 
linkių.

Puikiam orui pasitaikius, da

A.E. McKAGdE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Hayden Street 

.(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel.: Office FM 3 *61 
Res.: BE 3 no-v

Tomis pat dienomis vietinis 
liet. ev. jaunimas buvo suruo 
šęs subuvimą Toronto Y MCA 
patalpose. Tik šį kartą jauni 
mo, palyginti, negausiai tęsusi 
rinko tame subuvime, nes ro 
dos laikas buvo nepatogus ir 
nebuvo tinkamai pasiruošta. 
Pasirodo, kad būtų buvę gera 
jaunimo pobūvio nedaryti tuo 
metu, kai parapijos ruošia iškil 
mes. Žmonių tarpe jautėsi ne 
pasitenkinimas dėl tokio nerei 
kalingo paralelizmo. Ateityje 
būtų gera tatai vengti.

Torontiškis.
— Bangkonke tarėsi Mani 

los pakto valstybių atstovai dėl

tas jaunystės dienas Akordeo t°s ParaPUos savo narių skai 
nui akomponuojant, ilgai iki vi čiumi sudaro didelę daugumą 
durnakčio, Albertos padangėse šioje šalyje gyvenančių lietu 
aidėjo gražios, lietuvio širdžiai V’Ų ev- 
taip mielos, mūsų liaudies dai JAV ir Kanados liet. ev. sino 
nos. V. K. L. das turi tą kilnų tikslą išlaiky
SAVANORIAI kviečiami pa ti Lietuvos ev. liut. bažnyčios 
galbiniams darbams pue staty tęsinį. Be to, šis sinodas siekia 
bos šiomis dienomis, o ypatin išlaikyti vieningumą lietuvių 
gai šeštadieniais. Kas norėtų ev. tarpe, kad jie neišnyktų lie komunistų agresijos Laose, 
paatostogauti Wašagos vasar 
vietėje ir kartu padėti paiuošti 
viętą vasaros stovykloms, gali 
kreiptis klebonijom

A. Stančikas 
TAISAU RADIO 

aparatus.
Prašau skambinti kasdien 
išskiriant šeštadiviius nuo 

6 iki 9 vai. vakaro
Toronto, ME 1602

Aparatai paimami ir grąži 
narni veltui. Darbas ir me 

džiaga garantuojama.

DundiS’Dtvercourt įaraiat
; 1244 DUNDAS ST W., TORONTO
* Įsteigtas prie. 27 metus

24 valandų patarnavimas.
' Didelis patyrimas įvairią rūšių pataisymuose. Motorų 

perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas —
i patikrinimas.
[ Auto korpuso darbai (Bod; & Fender). Vilkiko pagalba.

? Ontario Moters League patarnavimas.
’ Atc'skait-vmas už darhn •■'as naga1 pai’f idav; 1



1955. VIII. 3. — Nr. 30 (430) ' BEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

HAMILTONO LIETUVIŲ ŽINIAI.
Ryšium su įvykstančia 3-čią nas nori. (Iš sakyklos klebonas 

ja Lietuvių Diena Montrealyje pranešė, kad per tą vajų iš lie 
š. m. rugsėjo 3, 4 ir 5 dd., Ha tuvių surinkta už 10 tūkstan 
miltono Apyl. Valdyba or gani čių dol. pasižadėjimų.) 
zuoja iš Hamiltono ekskursiją Aš tuo reikalu N. L. Nr. 49 
traukiniu. parašiau straipsnį „Kur svar

Susidarius grupei nemažės bau?“ 
nei, kaip 25 asmenys, gaunama 2. Saleziiečių gimnazijos di 
didelė nuolaida ir kelionės bile rėkt. kun. Zeliauskas posėdy 
tas ten ir atgal kainuoja tik 14 klebonijoje, kur dalyvavo ir St. 
dol. ir 40 centų.

Todėl kviečiame visus Ha 
miltono ir apylinkės lietuvius, 
kurie neturi savo automobilių 
arba nori turėti nevarginančią 
kelionę, užsiregistruoti iki rug 
pjūčio mėn. 21 d. pas valdybos 
narius: J. Pleinį, 113 Cannon jaus. Vasario 16 gimn. rėmimo 
St. E. (Tel. IA 2-3698) arba komisijos posėdy p. Bakšys pa 
spaudos kioske sekmadieniais siūlė, kad komisija įsipareigotų 
po pamaldų ir K. Mikšį, 18 Bar remti ir Saleziečių gimn. ir Va 
ton St. W‘. (Tel. IA 9-8593). sario 16 gim. rėmimo komisija

Užsiregistruojant prašome pavadinti „Visų gimnazijų rė 
mimo komisija“. Aš su tuo pa

Bakšys, nusiskundė, kad gim 
nazijai reikalnga skubi pinigi 
nė parama ir prašė visų esančių 
posėdyje imsis iniciatyvos rink 
ti aukas Seleziečįų gimn.

Rezultatai to atsilank,ymo 
kun. Zeliausko pasirodė tuo

Užsiregistruojant 
sumokėti pinigus.

Smulkesnių informacijų gau siūlymu nesutikau, motyvuoda 
narna pas minėtus valdybos na mas, kad Saleziečių gimn. nėra 
rius. taip rekaliinga skubios p— 

Hamiltono Apyl. V-ba. mos, kaip Vas. 16 gimn. ir ko 
misija įsipareigodama remti 
Saleziečių gimn., peržengia sa 
vo kompetencijos ribas ir tuo 
pačiu sumažins paramą Vasa 
rio 16 gimnazijai. Bet komisija 
nutarė remti Vasario 16 gimn. 
ir Saleziečių gimn. kartu ir 
apie savo nutarimą pranešė vi 
suomenei 1954 m. N. L. Nr. 50.

3. Vasario 16 gimn. rėmimo 
komisija dar pradėk eiti ir Ha

KAIP YRA IŠTIKRŲJŲ?
1954 m. N. L. Nr. 50 St. Bak 

šys straipsnyje „Dėl K. Luko 
ševičiaus pasisakymo“, iškrai 
pydamas faktus ir apsilenkda 
mas su tiesa, net pareikšdamas 
suabejojimą mano geia valia 
bei patriotškumu, puola mane. 
Taigi papunkčiui atsakau į St. 
Bakšio užmetimus.

1. p. Bakšys teigia, kad aš iš miltono Šalpos Fondo funkci 
stojau iš Vasario 16 gimn. rėjas, už ką B-nės metiniame su 
mimo Komisijos. Taip, aš išsto sirinkime Šalpos Fondo pirm, 
jau ir tą padariau dėl šių rimtų P. Giedraitis įspėjo kom. pirmi 
priežasčių: ninką, kad nesikištų į Š. Fondo

Vasario 16 gimn. rėmimo ko reikalus, nes tą darydami per 
misija įsisteigė iš visų esančių žengia savo kompentencijos ri 
Hamiltone organizacijų ir jos 
tikslas buvo remti tik Vasario 
16 gimn., bet kalbama komisija 
nuo pirmų savo veikimo dienų 
pasidavė tam tikrų asmenų įta 
kai, išėjo iš savo kompetencijos 
ribų ir nevykdė savo nutarimų, 
būtent: 1954 m. sausio mėn.

bas.
Tai dėl augščiau išvardintų 

priežasčių nebuvo galimybės to 
liau dirbti komisijoje ir teko iš 
jos išstoti.

Direkt. kun. Zeliauskas važi 
nedarnas per lietuviškas koloni 

_____  _____ jas prašė skubios paramos Sa 
buvo nutarta padaryti Vas. 16 leziečių gimn. nes gimnazija 
gimn. visuotinę rinkliavą pa 
dengimui skolos nupirktiems 
rūmams, bet komisijos valdy 
ba nutarimo neįvykdė ir atidė 
jo vėlesniam laikui, užleisdama 
Hamiltono parapijos klebonui

SAULT STE. MARIE, Ont.
PASITAISĖ DARBO REIKALAI.

Liepos mėn. išleistas mūsų ko gaisrų dar nėra buvę atsi 
miesto prekybos ir pramonės menamoje Ontarijo istorijoje, 
rūmų biuletenis rodo, kad dar 
bo reikalai pas mus, ypatingai 
jei palyginsime su praėjusiais 
metais, yra žymiai 
1954 mt. brželio mėn. mūsų 
mieste buvo 1973 bedarbiai, o 
š. m. birželio mėn. buvo t------
821 bedarbis. Pernai tuo pačiu 
laiku 22-jose i_____ ______ ____
se dirbo 9612 tarnautojų ir dar 
bininkų, o šiemet dirba 10811. 
Dirbančiųjų skaičius vis auga, 
nes didžiausioji miesto darbo 
vietė plieno fabrikas „Algoma 
Steel“ vis dar tebepriiminėja 
visai naujus darbininkus. Nors 
šioje darbovietėje sunku pa 
kliūti nors ir dirbusiems ten 
senesnio amžiaus žmonėms, 
bet, bendrai paėmus, neapsirik 
sime pasakę, kad šiuo laiku mū 
su mieste 
gelis.

Sausa
Turime 

vasarą.
nara PakXla Per 90 L -----------------
£ , Tokios karštos vasaros nėra bu

? vę nuo 1918 mt. Blogiausia, 
kad nuo gegužės mėn. nėra bu 
vę didesnio lietaus, ko pašėko 
je menkas šieno__ derlius, kaitra 
nudegino ganyklas ir laukiama 
menko sėjamų 
daržovių derliaus, 
to angliškame 
„The Sault Daily 
patalpintas JAV meteorologi 
jos tarnybos žemėlapis — dia 
grama, kuriame pažymėta, kad 
rajone, apimančiame Chicago', 
Toronto, Montreal, Ottawa ir 
mūsų Sault Ste, Marie, Ont. 
temperatūra dar ilgesnį laiką 
apytikriai ligi pusės rugpjūčio 
pasiliks „much above nor 
mal“... atsieit dar pakentėsime 
karščio. Daugumoje dėl tokių 
didelių karščių visame šiauri 
niame Ontario 154 vietose de 
ga miškai ir šiuo metu jau išde 
gė daugiau kaip 200.000 akrų. 
Tiktai Sault Ste Marie distrik 
te gaisrus gesina 1750 žmonių. 
Tokių didelių ir tiek daug miš

„Centennial celebrations“
Mūsų mieste vykstančios 

taip vadinamos „Centennial ce 
a.; lebrations — iškilmes ir mine

• • J jimai 100 metų nuo esančių 
tiktai Pr*e m*esto kanalų egzistavimo 

-• t proga, pačiame įkarštyje. Be ki 
miesto darbovietė minėjimo programos

dalių, kaip paradai senoviskais 
100 metų atgal laikus prime 
nančiais rūbais, „barzdočių“ 
parado, sporto, šokių gatvėje, 
vyksta ir įvairių tautybių pasi 
rodymai. Kadangi mūsų koloni 
joje nieko ypatingo kas galėtų 
kanadiečius suinteresuoti — 
nei šokėjų, nei dainininkų, mu 
zikų ar menininkų neturime, 
tai vietos valdyba atrado išsi 
gelbėjimą, pakviesdama tauti 
nių šokių grupę, vadovaujamą 
R. Bagdono, iš Sudburio, Ont. 
Žiūrovų nuomone, lietuviški šo 
kiai buvę gerai ir gražiai pade

Šių metų rugpjūčio mėnesio 6 dieną.
K. L. B. WELLAND’O APYLINKĖS VALDYBA 

ruošia

Linksmą Gegužinę
kuri įvyks St. Stephen's Hall, Main Str. East ir 

Pert Robinson Rd. kampas, Welland.
Graži muzika, šokiai, įvairių gėrimų ir užkandžių bufetas 

atsigaivinimui.

Blogas oras gegužinės nesu trukdys, nes šokiai vyks pui 
kioje erdvioje salėje, žalumynų ir medžių aplinkumoje. 
Pradžia 4 vai. po pietų.

nedirba tiktai nedau

ir karšta vasara.
labai karštą ir sausą 

Temperatūra dažnai 
Farenheito.

esanti sunkioje padėtyje, bet iš 
tikrųjų taip nėra, kas matyti iš 
tilpusių laikraščiuose straips 
nių: Naujienose Nr. 32, „Kur 
eina lietuvių sudėti pinigai“ 
N. Liet. Nr. 15 iš 55 nr. str. 

vajų anglų katalikų gimnazijo' „Dėl kai kurių mokyklų remi 
ms statyti. Užklaustas komisi KT T XT” ĄA •" etc
jos pirmininkas, kodėl rinklia 
va atidėta, atsakė: taip klebo

Europos gydytojas
Dr. N. Skaab

Dantistas
3 Barnesdale Ave. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

mo“ ir N. L. Nr. 44 iš 555 nr. 
Str. „Dar dė IVasario 16 gim. 
rėmimo“.

Straipsniuose faktais įrodyta 
ir smulkiai aprašyta, kaip Sale 
ziečių gimn. išlaikoma ir kad 
jai skubios paramos nereikia. 
Dar iki šiai dienai Saleziečių 
gimn. vadovybė j tuos straips 
nius neatsakė. Toliau p. Bak

f HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS | 

v Geriausius vyriškus ir moteriškus X
I kostiumus ir paltus S

siuvatik v

G. PALMER CUSTOM TAILORS |
, Geriausia medžiaga g

pagal Paryžiaus ir New Yorko madą. X
Hamilton, 7 Sterling St. kampas King St. W. X

? (netoli Westdale Collegiate) telef. JA 8-3345. X 
$ Sav. G. Palme r-P aliiiūnas. g

Carlton Clothes Shop
LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!

Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų 
rūbų siuvykla.

Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai!
Kaip dalininkas pas mus dilba prityręs lietuvis siuvėjas.
Jau 5 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus 

ir nesame patyię;nusiskundimų.
Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, 

ukrainietiškai, rusiškai lenkiškai ir tt.
281 KING STREET EAST HAMILTON, ONT.

Teief. J. A. 2-6439.

i’pIDOUT
PERKATE ar PARDUODATE?

* Namai *Ūkiai *Sklypai 
Bizniai '‘Pramoninės nuosavybės

patarnavimo kreipkitės pas: —
A. PRANCKE V IČIŲ ... LI 9-4121. 

Hamilton Office .... 913 Main St. East.

RI D O U T rfA^iVedte
KANADOS STAMBIAU^ REALTORIAI

Skyriai visoje Ontarijoje

Kompetetingo

X Apylinkės Vaidyba. ; '

rezultatų tarpe plieno fabriko išsiuntimą N. L. Redakcijai, 
vadovybės ir darbo unijos Ha gauta naujų tikrų žinių apie 
miltone, kur yra truputį didės įvykusį plieno fabriko Stelco 
nis plieno fabrikas už mūsiškį darbininkų atlyginimo pakeli 
ir atlyginimas abiejuose fabri mą, kuris tikriausiai būsiąs pa 
kuose yra visuomet lygus. Ir vyzdžiu ir mūsų miesto plieno 

monstruoti, o ypatingai žiūro štai turime naujieną, kad Ha fabriko „Algoma Steel“ darbi 
vams patikęs „malūnas“, tiktai miltono „Steelco“ gavo 10 cen ninkams. Atlyginimas darbi 
gaila, kad dėl didelių karščių, tų valandai pakėlimą, atsieit ir ninkams virš paminėtame fabri 
tų žiūrovų skaičius, kaip ir ki mes tokį pat gausime. Neprisi ke, imant vidurkį, pakeliamas 
tų tautybių pasirodymo dieno vejame mūsų kaimynų ameriko 13 centų, tačiau prie pagrindi 
mis, nebuvęs didelis. nų plieno darbininkų atlygini nio mažiausio atlyginimo 1,48

mo ir tiek. Kanadiečiai plieno % vai. pridedama tik 7 centai, 
magnatai ginčija, kad plieno kas sudarytų mažiausią pagrin 
darbininkų atlyginimo sulygini dinį atlyginimą 1.55J4 vai., o 
mas sukrėstų visą Kanados eko likusis pakėlimas duodamas 
nomiją ir kad Kanados plieno pridedant prie pamainų atlygi 
pramonės darbininkas yra ge nimo popietinei pamainai vie 
riausiai atlyginamas darbinin toj buvusių 5 et. -— 6 et., o nak 
kas stambesnėje Kanados pra tinei pamainai vietoje 7 centų 
monėje. duodami 8 centai) ir kitais prie

Prieš pat korespondencijos jdaj&. Korespondentas.
NAUJAS K. L. T. SKYRIUS.

Pembroke, Ont. jau iš seniau zacijos tikslus ir ateities uždą 
_, *r 

nedidelėje lietuvių kolonijoje 
organizuotumo reikalas. Buvo 
bandoma kviesti susirinkimas, 
buvo bandoma užmegzti ryšiai 
su centrais, bet vis sustodavo 
me ir palikdavome ateičiai.

Šių metų liepos 26 d. .pp. 
Vizgaičio ir p. Bakūno iniciaty 
va buvo sukvietas kolonijos lie 
tuvių susirinkimas. Ta pat pro 
ga buvo pakviestas ir KLCT 
vice p-kas p. H. Adamonis. 
atostogavęs šioje apylinkėje.

P-nų Balių patalpose susirin Adamonis pasveikino KLCT 
ko gausus tautiečių būrys. Išsi vardu naujai įsisteigusį skyrių 
rinkus prezidiuman p. Vzgaiiti ir palinkėjo gražiausios sėk 
ir p. Bakūną,, priėmus dienot mės. Pirmininkavęs susirinki

„Steel Plant'o“ naujienos.
Gera darbovietė tas mūsų 

plieno fabrikas! Štai, šiemet ne 
tik daugumą paleistųjų iš dar 
bo darbininkų atgal pašaukė, 
bet ir naujus darbininkus vis 
dar priiminėja. Karštomis die 
nomis darbininkams, kuriems 
tenka dirbti prie karšių darbų, 
dalinamos citrinos. Daugelyje 
skyrių išpildžius sulig plano nu 
matytą plieno kiekį, per mėnesį 
kartą duodama po dėžutę eiga buvo jluč“amrs“ mūsų,' 
rečių. Laike „Centennial Cele 
bration” plieno fabrikas buvo 
atviras visiems gyventojams ir 
svečiams net trejetą dienų. Fab 
riko- lankytojams netik kad bu 
vo suteikta galimybė apžiūrėti 
fabriką, bet buvo dar ir vaišina 
mi „karštais šunyčiais“, ledais 
ir šaltais išgėrimais. Ir darbi 
ninkai ta pačia proga galėjo lai 
svai pasivaišinti... Taigi, viskas 
atrodytų labai gerai, tik kad 
tie plieno magnatai nenori mu 
ms pakelti atlyginimo, nors se 
nos sutarties laikas jau pasibai 
gęs š. m. balandžio m. 30 d. 
Nemoka tos mūsų unijos kovo 
ti taip kaip kad kaimyninėse varkę buvo pakviestas KLCT mui p. Vizgaitis padėkojo visie 
Jungt. Amerikos V-bėse. Ten — ................ • -
tik pasibaigė sutartis ir jei nėra 
naujos, tai ir streikas. Tą mato 
me iš spaudos apie mūsų di 
džiojo kaimyno automobilių ir 

mano pasižadėji plieno pramonę. Kažin ar mū

javų, bulvių ir 
Mūsų mies 
dienraštyje 
Star“ buvo

vinius.
Po neilgai trukusių išsiaiški 

nimų, susirinkimas vienbalsiui 
nutarė steigt Kanados Lietuvių 
Tarybos skyrių. Iš pasiūlytų 
kandidatų, pagal balsų daugu 
mą valdybon tapo išrinkta: pp. 
Bakūnienė, Vaičiūnas ir Vizgai 
tienė. Kandidatais liko pp. Viz 
gaitis ir Bakūnas. Revizijos ko 
misijon išrinkti pp. Balys, E. 
Jurevičiūtė ir A. Petrulis.

Susirinkimo pabaigoje p. H.
šys mane puola, kad aš išstojau 
iš rėmėjų ratelio, tai netiesa, iš 
ratelio aš neišstojau, aš pasiža 
dėjau, rėmėjų būti tik vienus 
mokslo metus, bet ne daugiau 
ir savo pasižadėjimą ištesėjau. 
Iš Vasario 16 gimn. vadovybės 
gavau pakvitavimą Nr. 32 iš 
55 sumoje 12 dol.

Pasibaigus 
mui būti rėmėju vienus metus siškė darbo unija nemoka ar ne 
ir kad ratelis nenukentėtų, ne nori truputį tvirčiau parodyti „Žalgirio“ 
turėtų spragos, aš į savo vietą savo jėgą? Kada gi tam geriau 
suradau kitą rėmėją ir apie tai sias laikas, jei ne dabar, kada 
pranešiau ratelio v-jui p. B. Gr turima labai dau gužsakymų 
ajauskui. Baigdamas savo strai fabrike plienui ir ketui? 
psnį p. Bakšys suabejoja mano Mūsų fabriko vadovybės ir 
gera valia bei patriotiškumu. Į darbo unijos derybos yra nutrū 
tai aš atsakysiu p. Bakšiui tik kusios, nors buvo atvykę ir vai 
pacituodamas mano girdėtus, džios tarpininkas. Susirinkę 
dar Vokietijoje vieno kunigo darbininkai buvo įgalioję darbo 
per pamokslą pasakytus šiuos uniją algų pakėlimo reikalu im 
žodžius: „Kas išsižada savo šei tis visų priemonių net ir strei 
mos, tas išsižada ir savo tėvy kuoti — paskelbti stieiką, ta 
nės“. K. Lukoševičius, čiau buvo vis laukiama derybų

vicep-kas H. Adamonis apibu ms atsilankiusiems ir taipgi pa 
dinti

Šalia Laurentian pagrindinio kelio (11 a)
3 mylios nuo Cartierville tilto prie St. Martin miestelio

BOULEVARD
RESTAURANT

Kas mėgsta geriausios rūšies steikus ir pavasarinius vis 
čiukus, maloniai kviečiame užsukti — įsitikinsite.
Patogus sustojimas mašino, moderniški moteliai nakvy 
nėms prie restorano.

Lietuviai savininkai
P. Voronikaitis ir J. Jankus.

seniausios lietuviu orgam linkėjo darbingos ateities. K.

PORT COLBORNt, Ont.
JŪRŲ SKAUTŲ LAIVO KRIKŠTYNOS.

vietin. jūr. skautai jams.
prieš keletą savaičių Port Col Rugpjūčio 7 d. 5 v. p. p. Erie 
borne nuleido į Erie ežerą įsi ežero prieplaukoje įvyks laivo 
gytą Cruser Cabin laivą. Laivo krikštas. Skautai kieČia visus 
įsigijimui daugiausiai aukų aukotojus ir prijaučiančius da 
gauta iš Port Colborne, Wel lyvauti. Po krikšto, jūr. skau 
land, Niagara, Falls ir St. Cat tai norinčius pavėžins. Rinki 
barines lietuvių,, be to, iš To mosi vieta pas B. S. Port Col 
ronto ir Hamiltono skautų ir borne, 113 Charlotte Str., kur 
Žalgirio vietininkijos. Jūros bus nurodyta krikšto vieta ir 
skautai-ės linki gero vėjo rėmė kitos informacijos. Jūr. ak.

St. CATHARINES, Ont.
IŠLEISTUVĖS.

P. Mykolas Šorius, St. Cat tyviai įsijungti į Amerikos He 
barines išgyvenęs septynis me tvių tautinį gyvenimą. I. S. 
tus, tolimesniam ir pastoviam ■ Vilniaus radijas balandžio 
gyvenimui persikėlė į Ameriką 13 d. paskelbė, kad šiomis die 
— Čikagos miestą pas savo gi nomis pradėtas Vilniaus kated 
mines. Liepos 19 d. p.p. Ališa ros remontas. „Bus restauruo 
uskų bute įvyko p. Soriaus kuk tos pastato išorėje esančios 
lios išleistuvės, kuriose dalyva skulptūros, jų detalės, po to 
vo ir jo prietelius p. Svilas iš bus atlikti tinkavimo ir dažymo 
Amerikos. darbai, vėliau numatyta restau

P. Šorius buvo nuoširdus ir ruoti vidaus skulptūras ir archi 
darbštus lietuvis. Visą laiką tektūrines detales*’.
ėjo įvairias visuomenės parei ■ Detroito vyskupija nupirko 
gas. P. Šoriui geriausios sėk 700 kambarių viešbutį, kuriame 
mės naujame gyvenime. Linkė apgyvendins globojamus sene 
tina taip pat nepamiršt ir visuo liūs. Be to, katalikų labdarai 
meninių lietuviškų reikalų ir ak įgyti stambūs rūmai.

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ l.oo

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 
ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.

Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui. 
Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.

MOTERŲ DIENA: telef.:
kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. PL 0094 
Masažistės Jūsų patarnavimui.

Susitarimas iš anksto nereikalingas. 
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL. 

f 

(2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)1

LIODĖSIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDŲN Ave., Verdun.-------- Tel. YO 3440. j



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

MOMT1REAL
MASKVOS OFICIOZAS AIŠKINA LIETUVOS PRIJUN 

GIMĄ PRIE RUSUOS 
Dar vienas įrodymas, kad Lie tuva prijungta jėga. 

Minint Lietuvos „prisijungi nepriklausomybę. Be jo, kalbė 
mą“ prie Rusijos, Rusijos vai jo Lietuvos, Vengrijos, Albani 
džios oficiozas ir komunistų par jos ir Rumunijos atstovai. Min. 
tijos organas „Pravda“ šitaip S. Lozoraitis pasakė kalbą, ku 
pasisako apie Pabaltijo valsty rioje išdėstė šias mintis: 
bių prijungimą prie Rusijos:

„Ištisus šimtmečius Baltijos mokratinių didžiųjų valstybių 
valstybės priklausė ūkiškai ir atstovai susirenka Ženevoje su 
kultūriškai prie Rusijos. Pasi 
naudojant jaunų sovietinių res ros atstovais, 
publikų silpnumu jų pirmai Europos tautos negali prabilti 
siais gyvavimo metais, užsieni tiesiog į pasaulį. Jų balsas yra 
niai intervencionalistai smurtu nustelbtas ne tų taikos šauks 
atplėšė Estiją, Lietuvą, Latvi mų, kuriais Sovietai stengiasi 
ją. Šitiem kraštam jie primetė užmigdyti Vakarų budrumą, 
reakcinį režimą ir pastatė vai bet visiškos priespaudos, kurią 
džią, užsieniui parsidavusią kli Sovietų Sąjunga yra primetusi 
ką... Prieš 15 metų liaudies įtu mūsų tautoms, 
žimas nušlavė Baltijos valstybė Šitokiomis aplinkybėmis 
se reakcinius režimus. Nuo tos mes, tų tautų atstovai, radę 
dienos šių kraštų tautos prade prieglaudą svetingoje Italijoje prakaituoja ir net vaitoja: nėra 
jo naują gyvenimą... ir sovieti ir kituose laisvuose kraštuose 
nių tautų šeimoje laimėjo visiš laikome savo pareiga dar kartą 
ką nepriklausomybę“. išreikšti tikrąją, tvirtą ir nepa

Pasisakyta atvirai: Pabaltijo keičiamą mūsų tautų valią. Bū 
valstybės, girdi, priklausė Rusi tent, kad jos atmeta svetimą so 
jai praeity, tai turi priklausyti vietišką viešpatavimą ir laikosi 
ir ateity.

1955. VIII. 3. — Nr. 30 <430)’

IR MONTREALY ŠIEMET KARŠTA VASARA
Pernai vasaros kaip ir netu to- pakraštyje esančiose vietovė 

r.ėjome, bet šių metų vasara su se. Sugrįš tiktai po savaitės, 
kaupu atlygina ir už pernykš PP. DAUGELAVIČIAI ilges 
tės trumpumą ir nepakankamą nį savaitgalį leidžia Rawdone 
gražumą. pp. Jurgučių vasarnamyje.

Giedra, veik be pertraukos. ŠULIMISTRAS Jonas su sese 
tęsiasi jau nuo pat šios vasaros rim Erta ir keliais bičiuliais bu 
pradžios, jau daugiau kai du vo išvykęs savaitgalio į Brome 
mėnesiai. Dažnai temperatūra ežero sritį, 
pakyla ligi 110 laipsnių Faren L. GIRINIS su šeima buvo iš 
beito, arba apie 44 Celsijaus. važiavęs į St. Jeano apylinkę.

Labai negerai, kad permaža PP. NAVIKĖ'NŲ šeima atosto 
lietaus, dėl ko išdegė žolė ir gų metu išvyko aplankyti Ame 
ūkininkų gyvuliai laukuose ne rikos ir ten esančių giminių 
turi ko ėsti. Be to-, nepakanka bei pažįstamų.
mas kiekis drėgmės sulaikė ja LUKOŠEVIČIUS Jonas, lig 
vų, daržovių, vaisių augimą.

Tokia šilta ir sausa 
patenkinti atostogautojai, 
jie gali pasikepinti 
daug maudytis ir tt.
AV BAŽNYČIOS STATYBOS 

REIKALAI.
Šią savaitę jau sudėjo naujo 

je bažnyčioje stacijas. Klebonas 
labai nuoširdžiai dėkoja tiems, 
kurie prisidėjo prie šių stacijų 
įrengimo. Jų pavardės yra įra 
šytos prie kiekvienos stacijos.

Bažnyčios šventinimas nebe 
toli, nepilni du mėnesiai., Iki 
to laiko reikėtų žūt būt pada 
ryti prie įėjimo durų mozaikos 
paveikslą. Tada ir iš oro bažny 
čia įgautų visai kitokį vaizdą. 
Paveikslo kaina būtų nuo 1600 
iki 2250 dol. Menininkai sutik 
tų padaryti iki 25 rugsėjo, jei 
gu tuojau duotume užsakymą. 
Žinau, kad suma yra nemaža, 
bet gal nors keli susidėję, ga 
lėtų padaryti tą didelę auką, — 
Įtaigoja klebonas.

SLA 123 KUOPOS NARIŲ 
susirinkimas 
madienį, rugpjūčio 7 dieną, A. ko puikius 8 šeimų namus Park 
Vartų par.'salėje, 12 vai. Bus Extesion per District Estate 
daromi nutarimai, todėl nariai Brokers agentą D. N. Baltruko 
prašomi dalyvauti ir, be ti, 
neapsimokėjęs, apsimokėti 
rio mokesčius.
DR. J. ŠEGAMOGAS šį sek čiai pp. Tamošiūnai, ne Gasiū nės dėmesiui į Sov. _ 
madienį, rugpjūčio 7 d. išvyks nab kaip buvo anksčiau parašy pavergtųjų tautu padėtį. Susi palaukti ir kurį laiką viešumai 
ta atostogų ir jo ofisas bus už ta. rinkime Piliečių Komiteto Gen. neskelbti idant neapsunkinus
darytas apie 10 dienų. Sekan PP- ČEPKAUSKAI šį savait Direktorius U. Sciascia karštai ių darbo, 
čiame NL numery bus parašy 
ta, kada daktaras sugrįš iš atos 
togų. Daktaras su šeima išvyks 
ta į JAV, į Atlanto pakraščius, 
kuriuose apsistos kuriame nors 
kurorte.
DR. DAUKŠA su šeima išvyko 
atostogų į Jungtines Amerikos 
Valstybes, kur lankysis Atlan

šiol dirbęs įvairius darbus, da 
vasara bar vien tiktai dirbs Sullivan V 

nes Realties Co. Ši kompanija ver 
saulėje, čiasi pirkimais - pardavimais ir 

kitu tarpininkavimu. Žiūrėkite 
jo skelbimą.
PP. GUTAUSKŲ šeima, kaip 
kasmet, taip ir šiemet, atosto 
gas praleido pp. Bakanavičių 
ūkyje, Iron Hill, ties Brome 
ežeru, gražioje kalnuotoje vie 
toje. Po dviejų savaičių pp. Gu 
tauškų (Katasanovaitės) šeima 
sugrįžo j Bostoną.
BERNOTAS Antanas su šeima 
atostogas praleido pp. Bakana 
vičjų ūkyje, kur kasmet vasaro 
ja ir pp. Kinų šeima, 
PP. NAGIŲ šeima, po atosto 
gų pas pp. Tamošaičius, reika 
linga buto 3—4 kambarių. Pra 
soma atsiliepti telef. BE 9767. 
Pageidaujamas butas apie mies 
to vidurį. 
KUNIGAI 
niškis iš 
Montrealy 
Laurynijos kalnuose — Vai Da 
vid, St. Agathe ir kt, 

aukiamas šį sek P. ZABIELA, verdunietis, pir

Pikturna ir Pakai 
Brooklyno viešėjo 
ir atostogas leido

Tuo momentu, kai trijų de

Sovietų kolektyvinės diktatu 
Centro ir Rytų

VISAS TORONTAS ATOSTOGAUJA
Torontas dabar „kaip išmi kilmingiau. Tiesa, jis čia buvo 

ręs”. Ypač savaitgaliais. ramus, dažnokai sirguliavo ir
Žmonės atostogauja ir masiš nusiskųsdavo, 

kai išvyksta į vasarvietes. -•
Labai sunku dabar Toronte resnių vilčjų ir dar vis ruošėsi 

„sugauti žmogų“, nes kas nors iškilmingam spektakliui. 
ir kaip nors vis atostogauja.

Vieni išvyksta atostogų į JA tos” kurį veiksmą su E. Karde 
V, kiti j tolimesnes Kanados liene, su kuria drauge baigė 
vietas, treti atostogauja jau Konservatoriją ir drauge debiu 
įsigytuose vasarnamiuose, o tavo į Lietuvos Valstybinę Ope 
ketvirti visai kukliai — išsine rą taip tiktai „Traviatos“ ope 
ša kėdutės į darželius arba, jei roję. Taigi, velionis dar turėjo 
gu ir jų nėra, į šaligatvius... gerų vilčių, bet pasirodė, kad

Kai saulutė šiemet stipriai jam beprojektuojant, giltinė 
šildo ir lietaus nėra, žmonės Jau tykojo už durų...

i Torontas tuo nelaimingas, 
lietaus ir ūkininkai skundžiasi, kad jau du muzikus palaidojo 
kad saulė išdegino pasėlius, ga — Dvarioną ir Grantą.
nykias, ir kažin, ar užteks žie 
mai duonos?..!

Tokiomis nuotaikomis 
tame Toronte netikėtai

Tačiau nebuvo praradęs ge

Net 
projektavo pastatyti „Travia

Gal, atslūgus karščiams, pa 
gyvės ir Toronto gyvenimas, 

nusė besiartindamas į rudenį, 
mirė 

„Reakcinių režimų“ savo teisės į laisvą beį nepri Lietuvos Operos solistas Kos 
argumentas čia tiktai Rusijos klausomybę, kurios yra Sovie tas Grantas. Daininikai jį paly 
imperializmui pridengti parti tų Sąjungos pažeistos, 
nė demagogija, nes yra faktas, 
kurį Maskvos oficiozas nutyli, 
kad Pabaltijo valstybės „nušla 
v*ė“ ne liaudis, bet Rusijos ar 
mija.

Ir pačios okupacijos metu 
Molotovas per radiją iš Mask 
vos tą pat pasakė: Pabaltijo 
valstybės yra Rusijos šiaurės 
vakarų kraštas ir Rusijai turi 
priklausyti. Ne komunistiniai, 
bet grynai imperialistiniai argu 
mentai.

Šveicarų laikraštis, šita pa 
skelbęs, nuo savęs pridūrė : 
„Didesnio cinizmo jau negali 
būti“. Bet ar ko nors geresnio narys priklauso' 
galima tikėtis iš gangsterių? 

ROMOJE PRIEŠ 4 
KONFERENCIJĄ.

IŠVOGĖ ANTRAŠŲ 
KARTOTEKĄ.

Birželio naktį iš 25 į 26 
į PLB Vokietijos Krašto V-bos 
raštinę įsilaužė piktadariai ir iš 
vogė antrašų kartotekas.

Vagys namų duris atrakino 
vitrakčiu, o į patalpas pateko 
išpjaudami durų stiklą.

Bendruomenės kartoteka bu 
vo sudaryta gana seniai ir i] 
gesnį laiką joje neatžymėti jo 
kie pakeitimai. Kartotekos lape 
liuose tikrieji bendruomenės na 
rių antrašai daugumoje nebuvo 
nurodyti, bet tik kuriai apylin

d.

Apie įsilaužimą buvo tuojau 
pranešta vokiečių policijai, ku 
ri apžiūrėjo įvykių vietą ir su 

Prasidedant Ženevos konfe rašė atatinkamus protokolus, 
rencijai, Romoje didelė Italijos Nusikaltėlių išaiškinti dar ne 

kas nį. katalikų organizacija „Piliečių pavyko. Krašto V-ba apie tą
na PATIKSLINIMĄ, kad 8-nių Komitetas“ surengė susirinki įvykį iki šiol nebuvo pranešusi 

šeimų namus pirko rosmontie mą atkreipti viešosios nuomo visuomenei todėl, kadangi vo 
Sąjungos kiečių policijos organai prašė

Advokatas
STASYS DAUKŠA, t-L D.

Suite 25—26 
t S? Notre Dame St. E.

• ’ TT’T 1-2013 ir BE 7296
Res. 51.57—12 Avė., Rsm.

DR J. š E G A MOGAS
Chirurginė ir 

BENDROJI
office 5441 Bannantyne 

(kamn. Woodland)
Verdun. Tel. HE 3175. 

priėmimo vai.: 2—4; 7—9; 
šeštadieniais 11—1 

arbą pagal susitarimą. 
n :t m ų 1038 Osborne A v. 

Verdy r,. Tel.: PO 6-9964.

PRAKTIKA

DANTŲ GYDYTOJAS’ n

TORONTIEČIAI
SUSIRŪPINĘ

Susirūpinę tuo, kad KLB Todėjo į amžinojo poilsio vietą, 
kiek išgalėdami, gražiau ir iš ronto apylinkė visiškai nekruta

Trečiosios Lietuvių Die 
Nieko negirdėti, kad kas 
daroma. Hamiltonas davė 
pavyzdį ir organizuoja

dėl 
nos. 
būtų 
ger? . . . 
ekskursiją, o Torontas juk 
bent penkiariopai didesnis.

S DR. J. M A L I Š K A 
priima: 9 a. m. — 10 p. m. 
5303 Verdun A., Verdun,

Tel.: TR 4547

r

galį praleido Rawdone. gynė tų tautų teisę į laisvę bei P.L.B Vokietijos Krašto V-ba.
PP. STANKEVIČIŲ pora, sa ------ ■ ■ ‘-------- ■ ----- - - ---------------
vo masina, šį savaitgalį buvo IŠLEISTUVĖS pp. Tutvinų SMILGEVIČIŲ šeima buvo iš 
išvykę į Rawdona ir drauge nu šeimai, gyvenusiai Iberville, P. vykusi atostogų į JAV Atlanto 
vežė, pp. Čapkąuskus ir p. Raci q buvo suruoštos pp. Joku pakraštį, Kennebunkport,

bauskų vasarvietėje ir jų pas Main, kur puikiame pajūry dra 
tangomis. Dalyvavo keliasdeši uge atostogavo visas būrys mu 
mt asmenų, įteikusių išvykstan zikų — J. Kačinskas, p. Rajaus 
tiems į Floridą pp. Tutvinams kaitė, p. Mrozinskis, rašyt. J. 
brangių dovanų ir geriausių lin Zobarskas ir kt. Pp. Smilgevi 
kėjimų ten gražiai įsikurti. Už čjų šeima jau sugrjžo iš atosto 
tai pp. Tutvinai dėkingi.
DIKINIENĖ' Bronislava, ap 
skraidžiusi JAV, Kolumbiją, 
Meksiką ir kitas Amerikos Cen 
tro valstybes, jau sugrįžo •’ 
Montreal} ir išvyko pailsėti pas 
seserį, p. Grybaitienę, prie St. 
Adele.
BRAZAUSKAS Valteris su 
žmona ir trim vaikais atvykęs 
iš Richmond Hill, N. Y. ir vie 
ši pas pp. Pranevičius Ville La 
šalie.
KIŠKIS Walteris pardavė savo 
restoraną ir projektuoja naują 
biznį.
GEGUŽINĘ šį sekmadienį ruo 
šia KLKatalikių Moterų drau 
gija p. Mozūraičjo ūkyje prie 
St. Lin, 35 mylios nuo Montre 
alio. Važiuoti 11 keliu ir už St. 
Lino sukti į kairę 4 mylias, 9 
vai. ryto prie A V bažnyčios 
bus autobusas. Registruotis 
pas p. Čeckauskienę RA 13408, 
O. Stankūnaitę HE 7398 ir Pie 
šinienę HE 5700.
J. GRAŽYS su šeima ir kaimy

borską.
P. SKREBUTĖNAS, St, Cat 
barines KLB veikėjas ir veik 
lūs vilniečių narys, šį savaitgali 
viešėjo Montrealy.
P. VALENTIENĖ; buvo nuvy 
kusi į New Yorką pas gimines, 
bet nepaprastas karštis ją iš ten 
privertė greičiau grįžti į Mont 
realį, kur taip pat gana šilta 
bet ne taip tvanku ir ne taip 
drėgna. P. Valentienė pasako 
ja, kad New Yorke žmonės sė 
dinėja ir gulinėja ant trotuarų 
ir likę visai be energijos...
PP. Jonynų šeima pakrikštijo 
savo sūnų.
J. MALAIŠKA, muzikas, anks 
čiau atvykęs iš Brazilijos, susir 
go ir paguldytas į Verduno Ii 
goninę.
GIMĖ.' dukrelė pp. Sofijos ir 
Antano Mockų šeimoje.

NOSIES, GERKLĖS ir B 
AUSŲ SPECIALISTAS | 

ir CHIRURGAS |
DR. R. C H A R L A N D | 

9 56 SHERBROOKE E. | 

$ Tel.: FR 7684. EX8822&

8
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I; Dr.E. Andrukaitis
| 956 SHERBROOKE E.

Tel. : CH 7236.

NEO-KANADIEČIŲ
Mokyklų Komisija yra suruošti 
si katalikų skautų aikštėje, 
Vodreuil, visų tautų vasaros 
stovyklą, šios stovyklos tiks Jam ir ekskursija suruošti ne 
las yra pirmiausiai duoti pasil būtų sunku. Maža to, lai yra ir 
sėti tiems vaikams, kurie netu būtina, nes juk ne visi dar turi 
ri, kur išvažiuoti vasaroti. Ki 
tas tikslas — surinkti visų tau 
tybių vaikus ir mėginti jiems 
atidaryti broliškumo svarbą 
žmonijoje. Ta stovykla ir vadi 
narna: tarptautinis draugišku 
mo miestas. Jis turi išsirinkęs 
savo burmistrą, savo patarėjus, 
savo teismą, savo administraci 
ją. Sekmadienį, rugpjūčio 7 d., 
po iškilmingų mišių bendri pie 
tūs. Po pietų žaidimai, vienu 
žodžiu, stovyklos olimpiada.
ATOSTOGAUJA mūsų mielos 
bendradarbės — p. Onutė Sa 
lalytė ir p. Felė Pinkevičiūtė. 
Jos išvykusios iš Montrealio ir 
plačiai pasiryžusios apvažiuoti. 
VIZGIRDŲ ir Liūdžiu šeimos 
iš JAV šį savaitgalį buvo atvy 
kusios į Montreal} ir viešėjo 
pas pp. Vizgirdus, Veidune.

NAKVYNIŲ 
REGISTRACIJA

Tautiečiai, kurie sutiktų 
ti atvykstantiems į 3-ją 

' vių Dieną choristams ir 
: ninkams nakvynę, 
prašomi apie tai pranešti šiems VOS GYVENIME 
asmenims: P. Baltuoniui telef. 
GI 2084, A. Kudžma tel., TR 
4826 ir K. Toliušiui tel. PO 
6-5322; galima ir NL redakci 
jai tel.: HE 7920.

suteik
Lietu 
sporti 

maloniai

gu.
P. PRANEVIČIENĖ, Ville La 
šalie, sunkiai serga. Paskutinė 
mis dienomis, jai nusilaužus ko 
ją ir esant labai plačiai sugip 
suotai, jos sveikatos būsena 
dar daugiau pablogėjo.
PP. KĘSGAILŲ šeima, dešim 
tį dienų praleidusi Rawdone p. 
P- Jurgučių vasarnamyje, jau 
sugrįžo iš atostogų ir stojo į 
darbą.
TREIGYS, inžinierius iš JAV. 
šiomis dienomis lankėsi Mont 
realy, viešėjo pas pp. Juodvir 
šius, su kuriais savaitgalio bu 
vo išvykę į Rawdoną.
PP. AVIŽIENIŲ šeima iš Ro 
chesterio šį savaitgalį lankėsi 
Montrealy ir viešėjo pas broli 
bei švogerį D. Norkeliūnų šei 
moję.
P. SIBITIS, vilasalietis namų 
savininkas, nusipirko naują Do 3 
dge mašiną. Z
NAGINIONIS senj., atostogau 2 
damas, važinėjo po JAV ir ap 2 

nais buvo išvykęs savaitgalio ir lankė Bostoną, Worcester} ir i 
temperatūros numušti į Golden kt. o • « j« • •
Lake, kame viešėjo pp. Leknic LAIKRODININKAS A. Žu j Vakarais ir šeštadieniais 
kų vasarvietėje, puikioje Laury kas nusipirko gražią mašiną ir $ pagal susitarimą, 
nijos kalnų gamtoje. šį penktadienį išvyksta atosto
V. KAČERGIUS, atostogavęs gų į JAV. 
dv.l savaites Čikagoje, jau su p. ŠUKYS, JAV marinų kade 
grįžo į Montreal}. tas, su pp, Avižieniais buvo at
RAŠYTOJAS p. Zobarskas ža vykęs į Montreal} ir viešėjo pas 
da kuriam laikui atvykti į Mon pp. Norkeliūnus. 
trealį. ROPĖ Jonas su žmona, iš Hil
P. KLIČIUS ties Aušros Vartų Iside, N. J., viešėjo pas pp. Švei 
parapijos bažnyčia statosi dide kauskus ir pp. Gečus.
liūs namus, kurie žada būti gra PP. VILENIŠKIŲ šeima atos 
žiai Įrengti, nes pats p. Kličius togų metu buvo išvykusi i JAV 
yra statybininkas. ir viešėjo New Yorke ir kitose
SELENIUI Liudui dr. J. Sega vietose. Jie iš pp. Zobarsko 
mogas išoperavo apendiksą. montrealiečiams atvežė linkėji 

Grosery biznis su nauju namu TOLIUŠIS Kostas baigia dvi mų.
Ville L. Salle. 6-šių kambarių savaites atostogų, kurias jam LANKĖSI NL redakcijoje J. 

įvairino įvairios pareigos — po Pukteris ir p. Jacynas, kurie 
sėdžiai ruoštis Liet. Dienai ir dar ir patalkino ekspedijuoti 
kit. laikraštį.

CENTRE MIESTO, 
išnuomojamas kambarys su ats 
kirą virtuve. 20 dol. mėnesiui. 
Tel. AVenue 8-9576. po 6 vv

I. G. ELECTRIC R d
Elektros 

IGNAS 
3260

Montreal. Tel. CL 5515

kontraktorius

GURČINAS 
Curatteau

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

1410 Guy St., tel. FI
°cri<ant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

6351 
neju- 
rnūsų

butas Il-me augšte.
Kreiptis pas mūsų atstovų

me mašinas.
Iš daugelio girdėti net ir 

nusiskundimų, kad mūsų Bend 
ruomenės apylinkė visai apsil 
po. Yra susirūpinimo organiza 
cijose, kad taip nieko nereaguo 
jama. Kaikas net įtarinėja.

Mes pageidaujame, kad mū 
sų apylinkės valdyba sukrustų. 
Jau nedaug ir laiko beliko. Rei 
ktų organizuoti ekskursiją, be 
nt tiems, kurie neturi savo ma 
šinų ir nori vis dėlto nuvykti : 
Montreal} ir pamatyti didžiau 
sį Kanados miestą ir antrą savo 
didumu Amerikos kontinente 
uostą.

Maloniai prašome KLB To 
ronto apylinkės valdybą pajų 
dėti ir susirūpinti ekskursijos 
organizavimu. Torontietis.

ŠV. ANDRIEJAUS, 
liuteronių bažnyčioje, Carlton 
ir Jarvis gatvių kampe, rugpjū 
čio 7d., 9 vai. ryto, lietuvių pa 
maldos. Kun. dr. M. Kavolis.
AUKOS „VILNIUS LIETU

ANGLIS 
KĄJAI LAIDAI.

Gegužės 21 d. Garden City 
Beach, Port Valler'yje, V. K. 
L. S. St. Catharines Skyriaus 
rengtoje gegužinėje leidiniui 
suaukota viso 38,72 et.

Toronte per aukų rinkėjus 
surinkta viso 37.35 et.

Joseph Briedis 5 dol. pren. 1

TAUTIEČIŲ DĖMESIUI
Montrealio priemiesty par 

duodama pusė moderniškai įre 
ngto restorano, Curb Cervice, egz., V. šilkas 2 dol. pren. 1 
prie labai gero susisiekimo ke egz., M. P. R. 2 dol. pren. 1 

egz., B. M. 10 dol. pren. 6 egz.. 
Vyt. Bakaitis 1.20 dol. pren, 1 
egz., Valiulis 2 dol. pren. 1 e., 
visi iš USA —• J. Maniuška 1 
20 et. pren. 1 egz., A. žindžius 
1,20 et. pren. 1 egz. — Toron 
to. Viso 24.80 et.

Visiems aukavusiems Vajaus

lio, smarkiai augantis biznis. 
Gera proga vedusių porai. Dėl 

informacijų skambinti telef. 
MŪ 1-0067.

HJAV infirmacijos agentūra iš 
leido nedidelę knygelę „Ter 
ror in the Baltics“. Knygelė pa 
remta Kersteno komisijos su 
rinktais daviniais apie bolševi Komitetas taria nuoširdų vilnie 
kų terorą Lietuvoje, Latvijoje tišką ačiū. Vajaus Komiteto ad 
ir Estijoje.

Raštinė: O Liver 4451 4

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

resas: Mr. J. Cicėnas, 138 
Shaw Str. Toronto, Ont. Cana 
da.

Dr. A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bh-.or st. VV ..Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv., 
ketvirtadieniais ir Šeštadie 

niais 1—3 pp. X-ray (Ro-- 
entgeno) kabinetas.

Tel. ME 2933

Dr. A. Pacevicius 
Gydytojas ir Chirurgas 
Naujas kabinetas 

280 Roncesvalles Avė 
Telefonas OL. 4778.

Priėmimo valandos: 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.,; trečia 
dieniais ir šeštadieniais ll-£ 
v. pp. Kitu laiku, susitarus

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

(kampas Bloor - Huron)
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. va
(pagfil >


	1955-08-03-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1955-08-03-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1955-08-03-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1955-08-03-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1955-08-03-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1955-08-03-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1955-08-03-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1955-08-03-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

