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Politinė įvykių savaitė
GEGUŽINĖSE TIES MASKVA MIGDOMI VAKARAI 

O Chruščiovas vėl apgavo...
Amerikoje prasidėjo audrų čiai nupasakojo, kaip reikia ga 

laikotarpis, o Maskvoje.. . ge minti atominę energiją civilia 
gužiniu. Audros Ameriką ap ms tikslams, bet rusų atstovai 
lanko kasmet, bet Maskvoje tylėjo, visą aliką. . . Vakarų mo salė, monumentalios išvaizdos, lu padaryti kelionę į tą Dieną P Sabanauskienė, 
gegužinės prasidėjo pirmą kar kslininkai nurodė, kui yra Ura talpinanti per tris tūkstančius pigesnę ir įdomesnę — vietos P. Balkevičienė, 

po, to, kai komunistai smur nijau ir Torijaus kasyklos Va asmenų ir paliekanti dar daug Apylinkės ' - - --
tu užgrobė valdžią ir niekam karuose, bet Rusijos mokslinin vietos šokti. 1
neleidžia be kontrolės rinktis, tylėjo visą laiką... Vaakrų mo f _ ___' 1
O gegužines ruošti nebuvo nei ninkai nurodė, kaip uranijaus ti gaminti pirmadienį, rugpjū 
galimybių, nei noro, nes niekas izotopai veikia augalus, rusų čio 22 dieną. Metraščio spaus 

dinimas pačiame įkarštyje.
Paskutinius Dienos mošimo pas panelę Dauginaitę — Tel. Konstantinas Valančauskas, 

__ ____ Vincas Maskvytis, 
Taip pat prašomi užsirašyti Antanas Zigmantas, 

visi tie, kurie vyksta savo ma F. Dubauskas, 
šinomis ir norėtų priimti bend P. Rasienė, 
rakeleivių.

Bendra kelionė būtų links 
mesnė, saugesnė ir pigesnė. O Ona Kazlauskienė,

Pasiruošimai 3-jai Lietuvių Dienai
ST. CATHARINĖS Vincas Naujokas,

PRANEŠIMAS. P. Mašnickas,
Tikslu populiarinti Lietu P. Gyvis,

Pasiruošimas Lietuvių Die 
nai eina į galą. Jau salė gauta. 
Jos adresas: 175 Claig Street 
East. Tai didžiulė kariuomenes vįų Dieną Montrealyje ir tiks Juozas Pečkaitis.

į V-ba organizuoja Silvestras Krasauskas, 
bendrą kelionę - ekskursiją į Antanas Jankevičius, 

Šventės ženkliukai bus baig Montrealį rugsėjo 3—5 dieno Justas Lenkaitis,
“ ___ Magdalena Juškevičienė,

Ekskursijoje norintieji daly P. Liepinaitis , 
vauti prašomi visi užsirašyti Juozas Valančauskas,į alkanas gegužines neina. mokslininkas Kursanov tada

Dabar Bulganinas su Chruš pareiškė, kad rusams tas nebu 
čiovu sumanė vo žinoma...
DIPLOMATŲ GEGUŽINES... LIETUVOJE PAMINĖTOS

Kažkur ties Maskva buvo su 
kviesti į gegužinę diplomatai 
ir jų šeimos. Buvo iki valiai 
gerti vodkos ir net prancūziško (prie elektros stoties) buvo su 
šampano ir konjavo, valgyti varyta iš visų Lietuvos kampų 
krabų, kaviaro ir kt. O rusai 25.000 choristų, apie 10.000 šo 
darė biznį su Vakarų diploma kėjų ir apie 3.000 komsomolcų. 
tais, kurie buvo migdomi vod Vieni giedojo, kiti šoko. - - 
kos pagalba, Chruščiovas paža mas tmybirtius himnus diriga 
dėjo Vakarų žurnalistus įsileis vo J. švedas, paskui Karosas, 
ti, bet dabar atsisako...
TŪLUS VAKARIEČIUS VIS

DĖLTO UŽLIŪLIAVO.
Kaip skelbia spauda, yra su 

sirūpinimo dėl Šiaurės Atlanto 
pakto organizacijos patvaru 
mo, nes Vakarai mažina budru 
mą.

Gal tiktai viena Amerika vis 
tebebudi. Pasak JAV karo mi r,«.ri„;ia' ^,’nr.ma J-amosamene y id aisiun vicuuo pavaiuco ictkv lobiau xxanauvo vyuauo/uc oc*w
nisterlo Wilsono, nors Genevos m s’ e Vl * zinoma» nega ėjo tus2 paskutįnį savo sukurtą, pa kti, nes jų savininkai jau yra pusmetiniame pranešime rodo
konferencija ir pasisekė, bet P^^sų madą nesusiKeiKU al kun juro užsakymą ‘kili mirę, kitos teko įrašyti, nes į naujas Kanados investacijas

vos^adresiT^'* auS°mos "ie u mą „Knygnešiai“, kurio grožis pasirodė, kad jos buvo praleis 1955 m., kurios vertinamos Ii
yra nepaprastas. tos. Dabar žinomos yra šios gi 5 miliardų 900 milionų dol.

PAVERGIMO 
SUKAKTUVĖS

Vilniaus Spartako stadione

Dautartas, Kaveckas ir kt .
Dainų šventėje kalbėjo Ged 

vilo pavaduotojas Preikšas, o 
Lietuvos okupacijai paminėti 

Augščiausios Tarybos“ spe

planus išbaigti ateinančią savai £1-201. 
tę bus sušauktas Dienos ruoši 
mo komiteto posėdis.

PARODOJE DALYVAUJA 
DEŠIMT DAILININKŲ
Trečiosios Lietuvių Dienos 

meno parodai atsiuntė savo kū 
rinių šie lietuviai dailininkai ;

Pir Juozas Akstinas, Viktoras Brič, 
kus, p. Bukauskas, J. Kviety 
tė, G. K. Račkus, p. Remeikis, 
Anastazija Tamošaitienė, Anta 
nas Tamošaitis, Telesforas Va 
liūs ir I. Žmuidzinienė.

Tiktai pora asmenų yra pri

»»

Izidorius Jauniškis, „
Marija Jauniškienė, „
Elena Grinkuvienė, „
Elz'bieta Munkyvienė, „
P. Žilinskas, Firdale, Man.
Nežinoma tiksli atvykimo data, 

1904 ar 1905 metais:
P. Kuraitis, Montreal,
P. Jurkštas, „
Kazys Bindokas , „
PASKUTINIU MOMENTU, 
prieš išleidžiant laikraštį, Ko 
miteto ir Prezidiumo pirminin 
kas inž. St. Naginionis gavo pa 
kvietimą pas miesto Majorą pa 
sikalbėti dėl salės Mont Royal 
kalne, t. y. dėl tos salės, kuri

Aleksas Kazlauskas, NewWest visų pirma buvo užprojektuo 
minster, B. C. ta> bet po tūlo laiko buvo atsa 

_,-b—----------   _ „ kyta, kad salė negali būti duo
_ didesnis dalyvių skaičius Lietu d. Verbickas, Sault Ste Marie, ta, nes jos panaudojimas yra

- . suvaržytas Dabargi, atrodo,
jura galmiybė gauti ir šią salę. 

........i artimiausiomis

’ vių Dienoje Montrealyje yra 
visais atžvilgiais siektinas ir pa T Verbickas 
girtinas. _ ..

DAUGIAU ŽINIŲ APIE 
ATVYKUSIUS PRIEŠ 

50 METŲ 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 

siuntę po vieną darb^ o visi ki kreipimasis į skaitytojus tiks

Ont.
r j. vciuivm-ao, . ,, yla gmnuyue

Valdyba. Povilas Jauniškis, Winnipeg,M. Tai paaiškės 
Uršulė Jauniškienė, „ dienomis.dienomis.

KANADA KYLA LABAI SUTARTI SIUNTINIAI I 
SPARČIAI. LIETUVĄ

Po pereitų metų lengvo su Rusijos ir Kanados valdžios
cialioie sesiio e kalbė'o P° kelis ir net kehbiiką dar lu patikslinti sąrašą tautiečių, svyravimo — patamsio apašta įstaigos sudarė sutartį, pagal

j : Į _ 1.. . e V1 hn Mpninš tanvhnc riarkn clra atvvkusill i Kanada nrieš SO lai nranašavo ateinančia denre kuria i T.iefuva iž Kanarlnc orali
las, susvajojęs, kad 
dyti žemių dujos 
džiais atvestos... iš 
Saldžius sapnus

bu. Meninė tapybos darbų ska atvykusių į Kanadą prieš 50 lai pranašavo ateinančią depre kurią į Lietuvą iš Kanados gali 
lė yra plačiausia — nuo realiz metų, susilaukė malonaus atsi siją, bet Kanados ekonomika ma pasiųsti siuntinių, pagal nu 
mo iki kraštutinio moderniz liepimo, ypač p. Gurklio ir p. pakilo ir tęsia toliau savo kili statytus kiekius. Bet tas susita 

rimas nesudaro galimybės mui 
tą apmokėti Kanadoje. O ka 
dangi muito reikia mokti pa 
prastai triskart tiek, kiek kai 
nuoja pats siuntinys, tai siunti 
mo galimybės per Kanados paš 
tus yra labai mažos. Privačios 
kompanijos priima ir muitų ap 
mokėjimą, nes Lietuvoje gavę 
siuntinį, paprastai neišsigali iš 
pirkti — apmokėti milžiniškų

Vilniui šil
bus varną

Ukrainos... mo. Vaškienės. 1 mą siekiant naujų rekordų.
eimego a A Tamošaitienė yra atsiun Vienos pavardės teko išbrau Kanados Vyriausybė savo

JAV saugumo programos, ku 1 
ri buvo sudaryta iki tos konfe 
rencijos, bus tebesilaikoma, TRUMPOS ŽINIOS, 
nes konferencijos pasekmės — Mirė rašytojas Tomas 
dar nežinomos. Mann, gimęs 1875 metais. Jis

Atrodo, kad užliūliuotieji buvo JAV pilietis nuo Hitlerio 
„naujos Maskvos politikos“ ir laikų, 
gegužinių, Vakarų diplomatai 
nei nemato, kad
KOMUNISTAI TE BEVYK

DO AGRESIJĄ.
Vietname, Laose, Korėjoje 

jokių paliaubų nematyti. Ten 
vyksta žūtbūtinė kova. Mask 
vai dabar, kaip pranešama, ciaiistų delegaciją JAV kelio 
daug lengviau daryti agresiją, nių metu jau keliose vietose pi 
nes Vakarai suminkštėjo. Ko ketavo. Paskutinį kartą pike 
munistai jokio dėmesio nekrei tuota Detroite, 
pia į Dulles pareiškimus, kad _ į JAV iškeliavo Antanas 
nė viena valstybė neturi teisės Vaitkevičius, gyvenęs Danma 
jėga siekti savo tikslų. rie-les-Lys, Seine-et-Marne de

RUSAI VIS»KĄ SLEPIA... paratmente .
Genevoje dabar vyksta ato — l JAV išvyko paryžiečių ________-___ _______

minės energijos mokslininkų lietuvių Sirtautų šeima. Jadyy NeprikiauJsomor°LletUuvor Res Jonas Juškevičius-MiUer ,, ”
konferencija, kurioje dalyvau £a Sirtautaitė aktyviai reiškėsi pUblikai De Jure“ pripažini Juzė Kundrotaitė-Vaškienė ,,
ja iš 79 valstybių apie 1000 mo lietuviškame gyvenime. mo ženkJų 2aida> kurį ats^.vaus Pijus Varškelis,
kslininkų. Vakarų mokslinin —• Rugpjūčio 9 d. į JAV-es Nepriklausomos Lietuvos paš Liudvikas Tarvaina,
kai plačiai išdėstė savo žinias išvyko paryžietis Jonas Marei to ženklus. Petras Čeronka, „
apie atominės energijos šalti šauskas. J. Marcišauskas 8 me prie jos bus pridėtas paaiški Juozas Čeronka, „
nius, bet Maskvos atstovai ty tus pastoviai dirbo Renault au nirnas lietuvių ir anglų kalbo Karolis Navagonskis,
Įėjo, kaip vandens burnas pri tomobilių fabrike ir dabar ke mįs " Elzbieta Smelingienė,

nį, lietuviai skautai, dalyvavę tis i ps. P. Balsą, 2434 Belle
Pasaulinėj Skautų Jamboree vue St., tel. Elgin 4-4757j_Wel
bus pervežti į p. Bieliūno ūkį. landė — L ’ 11U1Q „„

11 vai. pamaldos, kurias lai Welland tel. — Welland 5906. tinis vįdurkis balandžio mėn. 
elija organizuoja lietuvių skau čiau tuo metu atvykę lankyto kys psktn. kun. Kulbis. 2 vai. Tad iki greito pasimatymo

prieš 50 metų atvykusių ir esan vertės. Faktinis padidėjimas vi 
čių gyvų tautiečių: su 100 milionų dol., viršijantis

Atvykę 1903 metais: pranašavimus, darytus sausio.
Elzbieta Valančiūnienė, Mtrl. Didžiausias padidėjimas tenka 
Jonas Lesevičius, Montreal. 
Vincas Žemaitis, Montreal.

Atvykusieji 1904 metais: 
Juozas Žemaitis, Montreal. 
Antanas žemaitis, ,,

New Yorko Julius Balsys, „
Lietuvių Filatelistų D-jos na Jonas Masys,
rys .maloniai kviečia apžiūrėti Viktoras Masys, „
- ' .. Juozas Valantinas, „

Išstatyti jo šioje parodoje jis Jurgis Klimavičius, „ 
neturi galimybės, tad rinkinį Barbora Sakalauskienė, „ 
apžiūrėti galima bus parodoje, Juozas Vyšniauskas, Nowa 
liaudies meno skyriuje, pas jį Vincas Samuolis, 
patį bei jo namuose, susitarus 
telefonu BE 4710.

Vietiniai kviečiami aplanky Jonas Bandžius, „
ti po minimos šventės. Elena Bandžiūtė-Jasuticnė „

Parodoje bus išstatyta tik Adelė Pliopliūtė-Skruibienė

FILATELINIS 3-ČIAI 
LIETUVIŲ DIENAI 

RINKINYS
Atvykstančius į 3 Kanados 

Lietuvių Dieną filatelistus bei 
tautiečius, kurie domisi istori 
niais, gražiais Nepriklausomos 
Lietuvos pašto ženklais, Abfo 
monis Bronius,

—■ JAV mokslininkas Tibo 
rg atidengė ligi/oL nežinomus 
tris elementus: 99, kurį pavadi 
no Einšteinu, 100-sis, pavadin 
tas Fermi vardu ir 101-sis, pa 
vadintas Mendelejevo vardu.

— Rusuos žemes ūkio spe jo turininga filatelinį rinkinį. Įlietu HPlPiroriio f A C/ balin J z 1

ėmę... Vakarų mokslininkai pla tina įsikurti Čikagoj.

namų statybai ir pramonei. f’ ’ ’ < -
Vaizdas žemės ūky smarkiai sovietinių muitų.

pasikeitė geryn nuo 1954 metų. N.ACARA TnRnNTA 1R 
Manoma, kad kviečių derlius NIAGARĄ,TORONTĄ IR 
sieks 500 milionų bušelių. Ne HAMILTONĄ NUSIAUBĖ 
bus toks didelis kaip 1953 me AUDRA,
tais, kada buvo 668 milionai bu 
šelių, bet bus dvigubai didesnis vadino 
kaip 1954 metais.

Ekonomistai dabar pranašau Tiesa, baisių padarinių šį kartą 
ja, kad tautos gamyba, suma vi jis nepaliko, bet vis dėlto nu 

Sc. sų pinigų, išleidžiamų prekėms siaubė gana žymiai. Pylė labai 
ir patarnavimams, pakils ligi smarkus lietus, dėl ko buvo ap' 
25,5 bilionų su padidėjimu per semti rūsiai ir rūšiniai bei pus

AUDRA.
Viesulas, kurį amerikonai pa 

Cannie“, vis dėlto pa 
siekė Hamiltoną ir Torontą.

Atvykusieji 1905 metais:
Petronė Bandžiuvienė, Montr. 1,5 biliono palyginant su 1954 rūšiniai butai. Daug išlaužta me 

metais. Tai ir v*ėl naujas rekor džių ir išgriauta elektros sto 
das. Geriau vyksta kaip buvo pų, dėl to vietomis teko būti be 
vyriausybės pranašauta sausio elektros.
m. su puse biliono viršaus. Kur kas rimčiau audra nu 

Automobilių pardavimas pra siaubė Hamiltoną ir ypač Nia 
šoko visus laukimus; kanadie gara Falls, kur yra palikta žy 
čiai per šešis mėnesius nupirko mesnių padarinių, tiesiog prida 
230.000 vienetų. ryta nelaimių — sugriauta na

Kanados bankas stropiai se mų, nukentėjo, žmonių, laukai 
ka vartotojų kreditą, bet pradi nukentėjo nuo potvynių ir tt. 
niai įmokėjimai pasiekė augš — Paryžiuje lankėsi Angli 
čiausią lygį bet kada istorijoj joje gyvenantis rašytojas Ro 
buvusį. mualdas Spalis su žmona ir ra

Pramonės mokami uždarbiai šytojas ir „Santarvės“ žurnalo 
pasiekė laipsnį, kokio iš viso, red. F. Neveravičius su žmona 

1J. Bieliūną, K.R 1. *jar nėra jjUVę metu savai ir pulk. T. Vidugiris.
___ _______ ________ — Amerikos mokslininkai 
siekė 59,13 dol., prieš metus bu pareiškė, kad jie ruošia Mėnu 
vo 57,67 dol. Bet uždarbis že lio satelitą.., 
mės ūky 5 proc. nuėjo žemyn 
palyginus su 1954 metais.

(CS)
MIRĖ BUVĘS ATSTOVAS 

LIETUVOJE.
Liepos 15 d. po ilgesnės Ii 

Bieliūno ūkio pereina gos Paryžiuje mirė buvęs Pran

PRANEŠIMAS APIE LIETUVIŲ SKAUTŲ IŠKYLA f 8 
PASAULINĘ SKAUTŲ JAMBOREE PRIE NIAGARA 

ON THE LAKE.
Lietuvos Skautų Brolijos Va Jamboree lankymo laiką. Ta

tų 3 dienų iškilą į 8 Pasaulinę jai turi turėti savo susisiekimo po pietų skautų ir visuomenės Jamboree iškyloje prie Niagara 
Skautų Jamboree prie Niagara priemones, patys pasirūpina pasilinksminimas p. Bieilūno on the Lake!
on the Lake. maistu, palapinėmis ir tt. ūkyje.

Iškilos laikas — rugpjūčio Jamboree lankymas praside 6 vai. po pietų—Skautų Lau 
26, 27 ir 28 dd. Niagara on the da rugpjūčio 20 d., 2,30 min. žo programa lietuvių visuome
Lake pasiekiama važiuojant po pietų, kada įvyks jamboree nei, kur kviečiami pasirodyti vi Į
per Niagarą River Road keliu atidarymas. Pradedant rugpjū si iškylos dalyviai. Čia turėsi
Queenstono link (apie 12 my čio 20 d. Jamboree galima lan te progos susipažinti su Jam l.
lių nuo Niagaros). kyti kiekvieną dieną nuo 2 vai. boree dalyvavusiais lietuviais buriasi __ ___ r______ „ - „ ,___

Nakvynės vieta — p. Bieliū po pietų, išskyrus penkiadienį, skautais iš Venecuelos, Mont moje stovyklavietėje, iš kur cūzijos Nepaprastas Pasiunti
no ūkis, kuris yra apie 6 my rugpjūčio 26 d. Tą dieną Jam realio, Bostono ir kitų vietovių, bus lankoma

Visuomenė kviečiama skait ypatingai

Budėkime!
Ps. P. Balsas, 

Jamboree Iškilos Vadovas. 
PASAULINĘ JAMBOREE 
Kaip jau plačiau buvo „N. 

.“ pranešta, lietuviai skautai

lios nuo Wellando prie kelio R. boree skautai vyks į Torontą 
R. 1. Važiuojant per Niagarą į parodą ir lankytojai į stovyk 
reikia važiuoti Queen Eliza lą nebus įleidžiami, 
beth keliu apie 3 mylias Fort Iškilos dienotvarkė: 
Erie link ir prie Montrose Hou Rugpjūčio' 26 d. — suvažia 
se užsukti ir važiuoti R. R. 1 vimas ir susitvarkymas, 
keliu Wellando link. Kelias T 
nuo Queen Elizabeth kelio ir piet lankymas Niagaros ir mau numatytas atskiras stovyklos 
nuo Wellando bus pažymėtas dymasis Crystal Beach maudyk rajonas. Sesės skautės galės vi 
ženklais . lėse. Po pietų 1 vai. 30 m. iš p. są Jamboree lankymo laiką pa

Jei kas turi galimybės aplan Bieliūno ūkio iškila į Jambo sinaudoti nakvyne p. Bieliūno 
kyti Jamboree anksčiau, prarte ree uždarymą, kurioje lietuviai ūkyje. Visos iškylavimo sąly 
šame, kad p. Bieliūno ūkiu nak skautai kviečiami dalyvauti or gos tokios pat, kaip skautams.

— Rusija esanti nusistačiusi 
kariuomenės kiekį sumažinti 
640.000 galvų, nes Rusijai trū 
ksta darbo' jėgos ir trūksta tie 
ms kariams išmaitinti maisto.

— Vietnamo permjeras pasi 
sakė už laisvus balsavimus, bet 
pastebėjo, kad šiauriniame Vie 
tname jokių laisvių nėra.

— JAV darbininkų profsą

ir dalyvaujama nys i rĮgaliotas Ministeris ne 
paskutinių dienų priklausomoj Lietuvoj Georges 

lingai dalyvauti pasilinksmini Jamborės programoje - uždary Ferdinand Charles Dulong.
‘ ‘ ' Gedulingose pamaldose už jungų delegacija nevažiuos įme ir skautų laužo programoje, me. Gedulingose pamaldose už jungų delegacija nevažiuos į

kuri žada būti įdomi. Kelionę organizuoja Kana velionies vĮlę dalyvavo Lietu Rusiją kol ten nėra laisvų pro
Pranešame, kad iškyloje kvie dos rajono vadas sktn. J. Bulo vos atstovas Prancūzijoje min. fesinių sąjungų...

čiamos dalyvauti ir sesės skau ta. Išvystama mašinomis rug dr. Bačkis su ponia, pp. Baltru
Rugpjūčio m. 27 d. — prieš tės. Joms p. Bieliūno ūkyje yra _  „ r « 1 — Nixon pareiškė, kad po 

pjūcjo 26 d. ir grįžtama 28 d. saiciai ir Min. Turauskas. ~ . Genevos pasitarimu karo puvo 
ar 29 d. ryto į darbą. Kelionės Min. Dulong buvo Prancūzi • suma^j0 
išlaidos apie 12 dol. Užsirašy jos atstovu Lietuvoje nuo 1935 J
ti NL — HE 7920, ar pas sktn. ligi 1940 m. — Paryžiuj lankėsi Vasario
J. Bulotą darbo metu HN — Amerikoje rastas žemėse 16 Gimi»azijos moksleivį eks 
6-8271. dinozauras, kurio griaučiai tu kursija, 20 asmenų. Paryžiaus

Ypatingai kviečiami vykti ri 27 metrus ilgio. Šis dinozau ir artimų apylinkių lietuviai 
vynei galima bus pasinaudoti ganizuotai. Informacijos ir kitais reika buvę skautai ar prijaučiantieji, ras gyveno žemėje prieš 100 bendrai su atvykusiais svečiais1
nuo rugpjūčio 28 d., t. y. visą Rugpjūčio 28 d., sekmadie lais Niagaroje prašoma kreip J. B. milionų metų. iškylavo St. Cloud parke.
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Gražu sovietinėje Lietuvoje“...
KAIP SEKASI KOLCHOZAMS

Tiesa“ Nr. 166 taip ir dabar kolūkyje grubiai 
pažeidžiami Žemės ūkio arteles 
įstatai.

Kolūkio pirmininko pavaduo 
Juose pernai sumažėjo žemės tojas Krickas ir eilė Kitų kol 
ūkio kultūrų derlingumas. Aš ūkiečių turi po du sodybinius 
tuoniose rajono žemės ūkio ar sklypus. Smarkiai paslijusi dar 
telėse šiuo metu karvių yra ma bo arausmė. Todėl daugelis 
žiau, negu jų buvo 1953 me darbų laiku neįvykdomi. Pašė 
tais. Per 7 šių ūkinių metų m» liai, tame tarpe kukurūzai, pri 
nesiūs iš kiekvenos melžiamos žiūrimi blogai. Delsiama silosi 
karvės gauta 120 kilogramų nių įrengimų statyba. Nuo ūki 
pieno mažiau, negu per tą patį nių metų pradžios sumažėjo gy 
laikotarpį praeitais metais. To vulių skaičius, jų produktyvu 
išdavoje kiekvienam 100 hekta mas. Per septynis šių ūkinių 
rų žemės naudmenų rajono kol metų mėnesius iš kiekvienos 
ūkiuose pagaminama labai ne melžiamos karvės gauta 529 ki 
daug žemės ūkio produktų. Vi logramais pieno mažiau, negu 
sa eilė žemės ūkio artelių lieka per tą pati laikotarpį pernai, 
skolingos valstybei didelius kie Palyginti su 1954 melaitais ma 
kius pieno, mėsos, grūdų, paly žiau nupenėta kiaulių.
ginti maža išduoda kolūkiečia Tai ne vienintelis taktas, kai 
ms už darbadienius produktų partijos rajono komitetas laiku 
ir pinigų. nereaguoja į masių signalus

Prieš kelis mėnesius partijos apie blogą padėtį žemes ūkio ar 
Alytaus rajono komitetas ga telėse. Štai, „Šviesaus kelio“

Vilniaus ,
(3767) rašo:

„Daugelis Alytaus rajono 
kolūkių metai iš metų atsilieka.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKų 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.

STUDENTU GYVENIMAS ir VEIKLA
KANADOS LIETUVIŲ STUDENTŲ SUVAŽIAVIMUI 

PRAĖJUS.
Po didelių rūpesčių ii vargų, kaluose, suvažiavimas pritarė 

ilgų kelionių bei raštų, Kana C. Valdybos pasiūlymui s-gos 
dos Lietuvių Studentų Sąjun organus papildyti Revizijos Ko 
gos Centro Valdybai pagaliau misija ir Garbės Teismu. Suta 
pavyko bent kelioms drenoms rus, kad torontiškiai įeitų į Re 
sušaukti į vieną būrį didžiąją vizijos Komisiją, į ją išrinkti R.

Dalyvaukime Trečiojoje 
Lietuvių Dienoje 

ir
50-TIES METŲ NUO LIETUVIŲ ĮSIKŪRIMO

KANADOJE SUKAKTIES MINĖJIME. . ______. ......
ą ...... , . .. , . , ■ T ■ z-. vo ,, Vienybės“ žemės ūkio ar kolūkio nariai ne kartą kreipė daiį §įo krašto akademinio jau Kulienė-Mickevičiūtė, J. Gvil

^stYbin? Lietuvos Ope teiės narių laišką. Jame buvo si į partijos rajono komitetą, nįmo< Liepos 30—31 ir rugpjū dys, ir G. Šernas. Į Garbės Tei 
cm ns is (rimsta scimniA <-> ra rašoma, jog valdybos pirminin pranešdami jam apie artelės čio 1 dd. Honey Harbour van smą įėjo dr. Nagys, dr. Ralys

„ 1 Buklerio netinka denyse įvykęs pirmasis Kana —abu iš Montrealio ir E. Čup
Alytaus mieste ir silpnai vado rną elgesį. Tapęs kolūkio pirmi dos lietuvių studentų suvažia linskas iš Toronto. Tuomi posė 
vauja kolūkinės gamybos iš ninku, Bukleris ėmė sistemin vjmas — stovykla praėjo su pa dis ir buvo baigtas, 
vystymui, ignoruoja Komunis gai girtauti, nesiskaityti su kol sįgėrėtina jaunatviška nuotaika Vakarop, gerai pailsėjus ir 
tų nuomonę. Laiške piktinama ūkiečių nuomone. Jis savo ne įr entuziazmu. Į jaukią Geor pasimaudžius, visi rinkosi į ant 
si tuo, kad šio kolūkio valdyba teisėtais veiksmais žlugdė vi gįan Bay salą suvažiavo per 70 tąją s-mo dalį — dr. H. Nagio 
ir jos vadovai nuolaidžiauja Že suomeninį ūkj, švaistė gyvu studentų, alumnų ir svečių iš paskaitą. Tai buvo pati įspūdin 
mės ūkio artelės įstatų pažeidė liūs. Tačiau į teisingus ir pa Montrealio, Ottawos ir Toron giausia suvažiavimo programos , 
jams, kolūkinės žemes grobs grįstus signalus partijos rajo to Taipogi ilgų kelionių nepa dalis. Svečias, kalbėdamas apie 
tytojams, blogai išnaudoja pie n° komiteto sekretoriai rimtai būgę, savųjų Kaimynų aplanKy mūsų kartos užduotis savąjai 
vas bei ganyklas, neruošia dur nereagavo, neįsigilino į blogą tį atvyko būrys amerikonų net tautai, dalimi improvizuotu, 
pių trąšai, nors tai daryti yra vadovavimo kolūkiui priežas nuo Philadeiphijos, Bostono, nuoširdžiu, jausmingu ir pilnu 

’ didžiuliai galimumai. Tai truk tis, nepadėjo esamus trūkumus Detroito ir kt. Dienos stovyk poezijos žodžiu iš kart sudomi
pašalinti. Tik tuomet, kai kol jaį pasitaikė nuostabiai gražios. no susirinkusius. Po to kilusio 

— Mūsų kolūkyje yra labai ūkis visai nusmuko, Bukleris - ----------- - ji-,...

daug negerovių, — tvirtina pagaliau buvo atleistas iš kol 
„Vienybės" žemės ūkio artelės ūkio pirmininko pareigų, bet 
partinės organizacijos sekreto ne visuotinio kolūkiečių susi 
rius drg. Miglinas. — Partinė 
organizacija ne kartą reikalavo 
iš kolūkio valdybos piimininko 
šalinti trūkumus. Bet ne pasek 
mių.

Iš tikrųjų, kaip anksčiau, drg. Šimonio nurodymu.
Rajono vadovai gavo kolūkie

čių laišką ir apie „Naujo gyve dienį Tpie pietus', beveik visa vykios laužas praėjo taipogi 
. . _ . . — - - * ’-v ------— ■—’tj------------- -  / —-— nimo žemės ūkio artelės pir +-a diena teko nralei^ti Įnikti

gyventi ir būti naudingais ne metų, bet ir kitų Kanados vie vas. kitaip sakant, jog čia lyg mininko drg. Kašėtos aplaidu Hat Kol pastatomos nalaninės 
tiktai savo asmenine prasme, tovių lietuviai vyktų auksines būtų turima reikalo su ta pačia ma organizuojant visuomeninę heliais KvvkS bei iŠ Su 

tautos atžvilgiu, sukaktuves atšvęsti bendrame, grupe“. _____ ; Iaiveliais atvyKelim Oci jų gnu
& v v, . _ - o j A J i. □! mumu < nv^uxxiuoiiwo mvivxui

. Prašyčiau leisti tamstos lai Laiške buvo rašoma, kad drg. sujaukė trasportacijos planą) didmiesčius, į universitetų cam
. . • -. - - . j., 1V. ?. abeJ° bus mus9 di kraštyje patikslinti, kad tokia Kašėta nesirūpina daibo orga kcd užbaigiami veik nuolatiniai pus’sus ir vėl iš naujo pradėti

SaP”al?Tink° aliUZ‘ia nei. ™ gerinimu .r darbo taukti kitąmet ateinancL sto
nes prasmes, negu papiastas ja ir pries kitus Kanados gy nu, nei kitu atveju neturėjo ir drausmės -ūstiprinimu, visuo ;au ir vakaras Ir tik prie laužo vykios.
žmonių giminių, draugų susiti ventojus ir prieš visą pasauli neturi nieko bendro su tikrove. meninių pastatų statyba ir gy Jpav“ko visiems sueiti dJLge k Suvažiavimui-stovyklai pa 
kimas bei bendravimas. kurs pamatys ir sitikins, kad 1950 m. įsisteigusi Lietuvių Re v„i;u ūkio išvvstvmu Tuo tar 5 y t , S, , buvaziavi^ul stovyKiai pa

Lietuviu Diena mums duos £erhd/m ir inialiai vprtin . • c * wtuviu XV vuln? ūkio isvystymu. luo tar dainoje užmiršti keliones bei kaitomis vadovavo Bronius VaLietuvių Diena mums duos mes. gerbdam ir loialiai vertin yr. pu jis neretai užsiiminėja rei įsikūrimo vargus. Laužui gu škelis ir Algimantas Banelis,
_m.eSs, ,ama ka13is, nieko bendro neturin vįaį vadovavęs Alfredas Kulys uoliai talkininkaujami visų, be 

T ’ 7 x ‘...........i-----------’ "“L „**cy«ocxU1Cz.iurine or čiais su kolūkine gamyba, pikt ; nrovrama i ‘ ......mų ne tiktai pamatyti didžiau tai galima visam pasauliui pa ganizacija. Jai gali priklausyti naudžiauja savo padėtimi, sa pfima Bostonietis’ patyręs se 
si Kanados Montrealio miestą, sakysime, kad mes nepaprastai vįsokiti patriotiniu mūsų parti vinasi visuomeninį turtą pats ir • ’ p. .y
bet ir pagyventi lietuvių spor branginame laisves ir mūsų tau tų ir pasaulėžiūrų lietuviai, su ieidžia jį grobstyti savo artimie pademonstravo savo' neeilinius Si* 
tinio veržlumo atmosferoje, ku tos teises 1 savarankišką gyve tinkantieji cii T T? Q ta a ar r i m rl i _•___ * HS f V C imUS laiKOSl
i in bendrai kuria Kanados ir nim^, kad mes neapkenčiame niais siekimais. Praktikoje tik 
Jungtinių Amerikos Valstybių pavergimo ir prievartavimo, maža kitų partijų 1__ /_11_
jaunimas; pajausti lietuviškojo kad mes visom jėgom protes yra LRS nariai, o daugumą su 
platesnio meno polėkius, nes tuojame preiš mūsų tėvynės, daro vad. nepartiniai lietuviai. 
Trečiosios Lieutvių Dienos me Lietuvos, okupaciją. ’ ’
tu veiks lietuvių Dailės Paroda 
— individualiojo meno ir 
liaudiškojo meno; koncerte gi 
mes galėsime išgyventi lietuviš 
kojo ir muzikos, kuri am 
žiais palaiko mūsų tautos dva ir rasti būdu kuo’ efektingiau 
sios savytumą, kuri išryškina siai pasisakyti preiš iniperializ • • k:tomi<. oolitinėmis bei ’•Y- o .. ,‘.-1 tvd 7" ”Y Y'------- \ ------/--------
musų dvasios savybes, taip stip mą ir kolonializmą ir sukelti są rezistencinėmis P lietuviškomis i^ E L.KR. kJ°?° b^ Paliov°s kepinant, sve _ studentų suvažiavimo me
rias ir taip brangias mums, jūdį už laisvių ir teisių visiems • • z: t t Tau k?IPltetuL Paciau. ?r sl art3 cias kunigas kreipėsi į stovyk tu įvykęs skautų pasitarimas
kaip ir žmonijai, jeigu mes pavergtiesiems atgavimą. tiniu šaiūdžlu) vra sudariusi nieka^.nereagaY° l. JU signal"s- Inujancius su studentiskąjai pritarė iniciatorių minčiai įstei
apie ją humaniškai galvojame. Tat, prieš mus už poros sa bendradarbiavimo7 susitarimą Tok^ P.a^eJ®i t S‘elai pritaiky^ pomokslu. Tu gti Akademikų Skautų Sambū

T :-x....:.. ... ’T •• V, . bendradarbiavimo susitarimą ne susldare todėl, kad patys ra ojau po pamaldų prasidėjo su rio skyrių Toronte. fuo pat
o-gos pir metu buvo sudaryta organiza

L Vaškeliui cine komsiija iš kol. B. Petru 
..... . , . ... ' G. Šerno ir A. Banelio,

e 1 jų ar o ir sugiedojus Tautos Himną, kuriai pavesta paruošti veiklos 
til ar nebūtu tai inkiu atveiu 1 ' I • ■ '“Y" “ te.:...C2..į s-mo posėdžio vedi apmatus įr patiekti juos arti
i iokiu požtarS neakt -nieptoJVr°kiSek/ Ona-’ V1S^ v* pereme Juozas GYJldys’ Pa miausiu laiku sušauktai pirmą
I RS onoz ei^s Uv ±^Ua Ch^tOVaS’-^ nnktl vlsokią sikvietęs Reginą Matukaitę jai sueigai. Kaip pradininkai
LRS „opozicijos VhKui at medziagą jai iškoneveikti. Drg. sekretoriauti. Raimundui Mie nareiškė šis akademinis viene 
puohmą — sumažėjimą ar pa Rubcovai buvo sulipdyta perso želiui, JAV Liet. Stud. S-gos fas nebus prieš pora metu nu 
didėjimą. Santarvininkų paziu nalinė byla. Sekretoriams rei vicepirmininkui pasveikinus sa mirusio vietinio Korp! Vvtis 
raJ,V1,lką n?.° metų nėra kalaujant, KLP rajono kimite vosios sąjungos vardu, prasidė skyrįaus tęsinys bet remsis šie 
nei kiek pasikeitusi, nors tauti to biure ji buvo paskelbta šmei įo pranešimų eilė. Buvęs S-gos met studijuojančiųjų lėgomis 
ninku atstovas visa laika vra » pir^ininkas Gytis šernas ^p neatsiS

žvelgė organizacijos įsikūrimą rporantu talkos.
ir jos pirmuosius žingsnius. Al _ Po sėkmingo bendrojo 
fredas Puzarauskas padare pra studentu suvažia^mo, įsisąrr!o 
nešimą nuo Montrealio ir Pra nį Toųronto. student’ai‘ fU*Sia 
nas Gvildys nuo Toronto sky .§k* . A1 uin parfe

socialus. Jis gimsta šeimoje, o rą. r
šeima natūraliai dalyvauja ben Be to, be eilino Lietuvos Die ka7dr“’ DumblfaVskasTgyvena pirmininko 
druomenėje, bendruomenė gi nos apvaikščiojimo, šiemet dar . . .
—tautoje, valstybėje, žmonijo minimos 50 metų nuo lietuvių 
je. atvykimo bei įsikūrimo Kana

Dėl to žmogus normaliai yra doje sukaktuvės. Visokiu atve 
reikalingas bendravimo — su ju tai yra reikšmingos sukaktu 
sitikimų, minčių pasikeitimo, vės. Svarbu bus pasimatyti su 
Ir tai ne smalsumo ar „pasiple prieš 50 metų atvykusiais Ka 
pėjimų“ reikalas, nes susitiki nadom tautiečiais, ’ir patirti, 
muose, pasikalbėjimuose žmo kaip jie čia atvyko, apsigyve 
nių bendruomenėje iškyla nau no, įsikūrė. Kol jie gyvi, o mū 
jų minčių, gimsta idėjos, plečia sų laimei jų gyvų dar yra dide 
si akiračiai ir gyvenimas for lis būrys, yra ne tiktai malonu, 
muojasi naujomis formomis, to bet ir svarbu su jais pasimaty do koiūlciui stiprėti 
bulėja, progresuoja. ti, pasikalbėti ir juos pasveikin ”

Lietuvių gi Dienos mums, ti. Jie čia pionierai, jie čia pir 
šiame Žemės kontinente atsira mieji praskynė kelius daliai mū 
dusiems, yra daug didesnis rei sų tautos, o po paskutiniojo 
kalas, negu paprastas žmonių karo jie sudarė daugybę sąly 
bendravimas. Čia mes, būdami gų ir padėjo didelių pastangų, 
ne savo žemėje ir savo aplinkų kad ir mes čia esame, gavę prie 
moję, kuri mus itin veikia, esą glaudą, gražų šio krašto įverti 
me reikalingi susitikimų ir nimą ir nešykščias įsikūrmo sų 
bendravimo dar tautine pras lygas, 
me. Mums, dažnam, reikia atsi Labai būtų gera ir nepapras 
gaivinti, lietuviškai atsikvėpti, tai malonu, kad ne tiktai mont (turbūt, norėta pasakyti Lietu 
atsinaujinti ir pasisemti jėgų realiečiai, čia įsikūrę prieš 50 yįų Tautinio Sąjūdžio?) atsto nimo

l Vakarop, gerai pailsėjus ir
Į jaukią Geor pasimaudžius, visi rinkosi į ant

bet ir savo tautos atžvilgiu, sukaktuves atšvęsti bendrame 
Tat mums Lietuvių Dienų lan dideliame tautiečių būryje, 
kymas yra nepalyginamai svar

nės prasmės, negu paprastas ja ir prieš kitus

rinkimo, kaip to reikalauja Že 
mės ūkio artelės įstatai, o vai 
dybos nutarimu(?!). Beje, ši 
taip buvo padaryta partijos ra 
jono komiteto' sekretoriaus

Negyvenama sala, iš visų pu se gana karštose diskusijose, 
šių supama tartum bekraščio kuriose dalyvaujant per dešimt 
ežero, nuo kranto tepasiekiama kolegų, o ypatingai reiškiantis 
laiveliu, reikalaujančiu apie žinomiems Amerikos liet, stu 
pusvalandžio kelionės, kad ir dentų veikėjams Vytautui Ka 
veržlaus motoro pastangų, ide voliui ir Raimundui Mieželiui, 
aliai tiko mūsų stovyklautojabuvo nukrypta daugiau į stu 
ms. Gi vanduo ežere — tur dentų politinės veiklos klausi 
būt tik Palangoje malonesnis mus. Betgi apie tai sekantį kar 
tebuvęs. tą.

Daugumai suvykus tik šešta Vakare įvykęs antrasis sto

žemės ūkio artelės pir ta chena teko praleisti įsiku linksmoje nuotaikoje, taip kad 
t> išsiskirstyta į palapines jau be 

___ ________  ______ __ Q_ J brėkštant aušrai. Pirmadieni 
gamybą, apie jo savivaliavimą. sį manta (nepaklusnūs motorai reikėjo pradėti judėti atgal

kimas bei bendravimas. J
Lietuvių Diena mums duos mes, gerbdam ir lojaliai vertin zistencinė Santarvė yra nepar 

didelę ir gerą progą ne tiktai darni Kanados viešpatingumą, įįnė ir, kaip dabar 1 ’ 
susitikti savo> pažįstamų, gimi aiskiai ir tvirčiausiai, kaip tik sakyti, „nepasaulėžiūrinė’’ or kolūkine oamvha nikt ■ ~------- . ... . ,.L y ’ ” r ciais su KoiuKine gamypa, piKt į programą įkinkė ir svečius, išimties, torontiškių studentų.

. . . . : Liūdna ir skaudu, kad lietu >
nas skautas ir stovyklautojas, viškoji visuomenė taip atokiai 

T p c naerrindi 7 ■'‘° J paJvxuMuoLavw oKyvz iaiKOsi nuo savosios studenti
- siems. _ gabumus laužavedyboje. Sąmo jos. Nesiteikė mūsų pasveikin

nariu dalis Kolūkyje neišnaudojami vi jingasis Daktaras nuo Montre ti nei viena visuomeninė organi
- diniai rezervai, žlugdoma visuo alio visus prajukdė stovyklinės zacija ,bei bendruomenės var 

1 meninių pastatų statyba, švais gazietos vakarine laida, 
tomi gyvuliai. Mažėja gyvuli /
ninkystės produktų gamyba iš už pusantro šimto mylių atli vais laikais mokslus išėjęs. Ko 

. ’ a. p. b.
šv. mišais 

savo globotiniams studentams. TRUMP AI
mes turime atsidėję pajieškoti teisės *' " ‘ Nenorėdami taikstytis su blo Prie ant uolos krašto parengto — Regina Matukaitė Šį pa

gu pirmininko vadovavimu, ar altoriaus pasigirdo sutartinis vasarį Ottawos Universitete
LRS prieš pusmetį su kaiku teiės nariai prieš du mėnesius „Pulkim ant kelių“. Kad ir sau įgijo Bachelor of Arts laipsni.

Studentų suvažiavimo me

dai. Neatsiliepė į mūsų para 
Ankstyvą sekmadienio rytą, mos prašymą nė vienas lengLRS ligšiol neturėjo ir neketi 

. . • . 1 . uiunvotvo miv'uuixvm cuauj io uz, UUOaHltU 31X1111/ 111 y 11 LA dill VH1S
na_ sudaryti ateityje su jokia w0 hektarų žemės naudmenų, kusio Toronto atskubėjo kun. dėl?

ąi1 kalmvnė ™ vGu mUS?i ?° i grUpe P“ ? Trūkumus kėlę kolūkiečiai pa P. Ažubalis atlaikyti sv mišais ‘
sų miela kaimyne, mąstu, vsiu santykių, pagal savo prigimti teko pirmininko nemalonėn
dideliu masiniu susibunmu — ir paskirti, tam ji neturėtų ir Ne Porėdami taikstvtis su t

Susibūrę visų Kanados, o ir 
Amerikos, kuri visada yra mū

Lietuvių Dienoje lietuviška vaičių (nes Trečioji Kanados kXis ‘ artinlais ar nasal ė S • ’ T* ra oja.u po pamald? I
sis žodis suskambės visu savo Lietuvių Diena Montrealy bus žiūriniais klausimais bet tik l°n° J^dovai £epakeni“ia krba važiavimo posėdis,
grožio galingumu ir žavėsiu, rugsėjo 3—5 dd.) labai dide r ;etuvos laisvinimo reikalu na pt Štai’ ^rg- nYm.inkui Broniui . ---------. cine Kor

Viena akto. - koncerto pro lis, labai svarbus susibūrimas, į *inkų ats Rubc0V* pabande ,ra oficialiai atidarius suvažiavimą iyUs, G
gramos dalis eina vardu - Va į kurį maloniai prašom! visi fJ^fvHko Vvkd Ta?tboie bP jų darbo ir sugiedojus Tauf
landėlė Lietuvos Operoje. Tai Kanados ir Jungtinių Ameri !°V!I__T .b“ klaidas’ partijos rajono komite tolimesni s-mo po
bus joje momentų, kurie gyvai kos valstybių lietuviai. Daly 
primins ir klestėjusią Lietuvos vaukime juo skaitlingiausiai! 
laisvės ir nepriklausomybės lai J. Kardelis.

Laiškai Redakcijai
Mielas Redaktoriau,
„Nepr. Lietuvos“ Nr.

spaudos apžvalgoje buvo

ra į Vliką nuo 1950 metų nėra kalaujant, KLP rajono kimite 
i
ninku atstovas visą laiką yra žike ir gavo partinę bausmę/’

30 buvęs Vykd. Taryboje ligi pra Taip rašo „Tiesa“. Argi ne 
atPa ėjusių metų galo. gražu sovietinėje Lietuvoje?

šakoti „Sėjos“ pasiūlymai dėl Ar LRS pažiūros į Vliką bei
Vliko vadovybės bei jo Vykd. jo darbo kryptį kuriuo būdu pa KAIP VYKSTA
Tarybos reformų. Ta proga ap sikeistų, tai priklauso ne nuo SOVIETINĖ ŠIENAPJŪTĖ?
žvalgininko buvo pridėti nauji kurios nors _ politinės grupės Apie tai rašo Vilniaus „Tie Galop' ” s-gos pirmininkas,

Mielas Redaktoriau,
Negaliu nepadėkoti Jums už

puikų1 straipsnį apie mūsų VLI
Ko reformą. Randu, kad tai lab
jausiai konservatyvus straips 
nis, kokį kada nors esu skaitęs 
(turiu galvoje mūsų vargus su
VLIKu). pasiūlymai Vykd. Tarybą suda atstovo V. Ta'ryboje priėmimo sa“ Nr. 167(3768). paberdamas keletą minčių aktu — Neseniai mūsų plačiojoje

Jeigu kiekvienas taip galvo ryti iš visų politinių grupių ats ar išmetimo, bet vien tik nuo „Paimkime, pavyzd ;iui, Le aiįaįs studentiškosios' veiklos spaudoje pasirodžiusiame teis,
tų, kalbėtų ir veiktų taip, kaip tovų, bet tuo būdu, kad nuo 5 lietuviškos gyvenimo tikrovės nino vardo kolūkį. Jo pirminin klausimais nušvietė ateities J- Jakaičio vieno profesinio lai
£aJv°ja *r kaĮba’( mūsŲ Retu krik, dem-tų tebūtų vienas ats faktų ir, kaip savaime supranta kas drg. Dubauskas — energin veįkimo gaires. Einamuose rei niėjimo aprašyme yra įsivėlusi
viski „trubeliai“ jau seniai bu tovas ir nuo dviejų (?) tautinin ma, nuo išsiaiškinimo ir susita gas žmogus. Jis atremontavo 4-- —-----------------------  klaida, kurią tikrovės dėliai čia
tų išnykę. Vietoje kibę vienas kų grupių Vlike irgi vienas ats rimo su LRS kompetentingais senas ir įsigijo 3 naujas šiana pietų pjauna šieną, o po pietų tenka atitaisyti. Kan. Liet, stu
kitam į kalnierių, pradėtume tovas. Čia pat rašoma: „Svarbu vadovaujančiais organais. pioves, bet jų iki šiol šienapjū eina grėbti. Šienapiovės nenau dentų sąjunga 
bendrai siekti ir veikti. ir tai, kad tokiu atveju dar at LRS vadovybė praeityje to tės darbuose nenaudoja, nors dojamos ir kituose rajono kol tik 1953 metais,

Su tikra pagarba ir geriau pultų ir LASo bei LRSės opo nekartą buvo siekusi — raštu kolūkyje labai trūksta darbin ūkiuose, nes s kolūkių 
siais linkėjimais: zicija". ' ” .................................. * ‘ .......

Prof. Dr. A. Paplauskas- <
-Ramūnas. ar netyčia sugretinimas

Red. pastaba. Čia turima gal nam skaitytojui 
voje š. m. liepos 13 dienos NL kad LRS-vės 
28(428) nr. straipsnis 
VLIKo reformas“.

buvusi įkurta 
gi pirmuoju 

j vadovai jos pirmininku buvo G.Šernas. 
:ija". ir žodžiu, bet visada be vaisių, gų vyrų. Panaši padėtis ir „Ąž yra tos nuomonės, jog Kelmės P. Juškaitis paskutiniaisiais sa
Šitoksai tokių reikalų tyčia Įsitikinusi, kad dabartinėje Vii uolo“ kolūkyje. Šienapjūtė čia rajono sąlygose jos tinka tik vo studentavimo metais liet.

; daž ko sąrangoje ir jo darbo kryp buvo pradėta birželio 28 dieną, daugametėms žolėms piaut. studentų veikloje nebesireiškė,
siūlo išvadą, tyje nėra nei sąlygų, nei vilčių tačiau nenaudojant šienapjū Reikia pasakyti, jog tokios taigi ir jų s-gos dvigubu pir

— — .—------ . -3 „opozicija VLI pasiekti Vliko esminių pataisy vių 2-je laukininkystės brigą pat nuomonės laikosi ir MTS mininku būti negalėjo, teigia
Apie Kui atpultų”, jei į Vliko Vyk. mų, ji toliau jo reformomis ne doje per savaitę nušienauta tik vadovai. Štai Kelmės MTS pa dabartiniai studentų s-gos vei 

■e Tarybą vėl įeitų tautininkų besidomi. Bronys Raila. 13 ha, nes tie patys vyrai iki Nukelta į 7-tą psl. kėjai. *• .
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Permainos JAV ginklavimosi srityje
Naujas JAV biudžeto projek Susideda’ iš 5 lėktuvnešių, 

tas numato 62.408.000.000 do iš kurių 4 Tolimuose Rytuose, 
lerių. Vienok ta astronomiškoji 2 Artimuose Rytuose, 9 yra ba 
suma yra žemesnė už pereitų zėse, JAV vakariniuose ir ryti 
metų biudžetą. Gynybai šiemet niuose pakraščiuose, 13.000 jū_
projekte numatoma išleisti 34. rų lėktuvų, Atlanto, Paciliko, tautiečių, alkanu seneliu ligo 
000.000.000 dol. (34 bilionai). Tolimųjų ir Artimųjų Rytų lai nių, vaikučių ir motinų su ma

Kanadoje pradedamas Šalpos Fondo valus
BROLIAI — SESĖS!

„Pasigailėkite“ — šaukia iš 
už Atlanto tūkstančiai mūsų

Ir ši suma yra mažesnė už pe vynų.
reitų metų, o už 1952-53 m. su Jūrininkų ir lakūnų bendras 
mąi,' yra mažesnė 9.610.000.000 skaičius sudaro apie 664.000 
dol. karių.

Toks ginklavimosi išlaidų Toji reorganizacija, reiškia 
mažinimas verčia manyti, kad sumažinimą armijos apie 25 

----- • ■ procentus: jūrų pėstininkų 
korpuso apie 12 proc., jūrinin 
kų apie 30.000 karių. Bet už 
tat, jų sąskaiton, numatomas 
aviacijos skaičiaus didinimas. 
Vieton dabar esamų 119 divizi 
jų, iki pirmos pusės 1956 me

JAV jau ištikrųjų pradėjo nusi 
ginklavimą. Tikrenybėje gi 
yra tai ginkluotųjų karo pajė 
gų perorganizavimas. Tikrąja 
priežastimi to yra permainos 
technikoj. Dabartiniu apginkla 
vimu, daug mažesniu skaičių _
mi kovos vienetų, galima išvys ^ų» numatoma turėti 130 divizi 
tyti daug didesnę naikinamąją j9» ° meta’s ^ar vėliau 137 di 
ugnį. Todėl JAV karo vadovy 
bė ir įnešė projektą, atatinka 
mai pertvarkyti karo pajėgas. 
Karo vadovybė priėjo išvados, 
kad nedarant žalos krašto gy 
nybos pajėgumui, galima suma 
žinti ginkluotųjų pajėgų žmo 
nių skaičių.

Prez. Eisenhowerio patiekta 
sis projektas numato tokius J 
AV ginkluotųjų karo pajėgų 
skaičius:

1. Aviacija: 130 divizijų, su 
sidedančių iš 22.900 lėktuvų. 
Iš jų, 50 divizijų sunkiųjų bom 
bonešių, 36 div. žvalgybinių 
bombonešių, 33 div. krašto gy 
nybai, 11 div. transporto lėktų 
vų.

Iš to skaičiaus, 119 diviz. 
yra pirmaeilės, susidedančios 
iš sprausminių lėktuvų. 15 div. 
iš to skaičiaus dabar yra Toli 
muose Rytuose, o 61 div. Euro 
poje. Bendrą skaičių karių ka 
ro aviacijoj sudarys apie 975. 
000 žmonių.

2. Jūrų pėstininkai: 3 divizi 
jos, iš kurių dvi yra JAV, o 1 
Tol. Rytuose. 2 div. aviacijos. 
Bendrą karių skaičių sudaro 
193.000 žmonių.

3. Pėstininkai: 19 div. pir 
moj linijoj, tame skaičiuje 5 
Europoje, 2 Korėjoj, 1 Japoni 
joj, 1 Havajuose, 1 Panamoj, 1 
Aliaskoj ir 8 JA Valstybėse, 12 
atskirų pulkų stovinčių: 1 pui 
kas Okinavoj, 1 pulk. Japoni 
joj, 1 pulk. Berlyne, 1 pulk. 
Austrijoj, 3 pulk, kituose Euro 
pos kraštuose. Bendras skai 
čius 1.027.000 karių.

žais vaikais. Jie netinka nei dar 
bui, nei emigracijai ir negali 
čia atvykti prie mūsų kiekvie 
no durų paprašyti išmaldos. 
Todėl KLB Šalpos Fondas, 
kaip ir iki šiol, šiuo metu pra 
deda pas Kanados lietuvius pi 
niginę rinkliavą, kad kiekvie 
nas lietuvis galėtų atlikti savo 
krikščionišką pareigą, atiduoti 
savo metinę duklę jų sušelpi 
mui.

Jei normaliais laikais visose 
valstybėse būna vargšų, ku 
riuos tenka šelpti, tai mums ta 
šalpa dar labjau neišvnegiama, 
kai tūkstančiai bolševikų siau

bo vejamų atsidūrė be jokio tur Kadangi Šalpos Fondui ten ta. Visi sukruskime, kad 
to ir dažnas be sveikatos sveti ka pareiga remti ir Vasario 16 kuo geriausiai pasisektų, 
moj valstybėj. Mes, išvengę Ii d. gimnaziją, t. y. padėti išpirk dykime, kad ir Kanados 
kimo savo brolių ir seserų, Ii ti jai nuosavus rūmus ir šelpti viai moka aukas rinkti ir 
kusių Lietuvoje ir Vokietijoj, pačius mokinius, o 
palyginti su jais gerai gyveną, lietuviai iki šiol, išskyrus kele parsidavė.
turime ypatingą pareigą savo tą kolonijų, prie to visai dar Parapijos klebonus ir kape 
turtais pasidalinti bent su Vo neprisidėjo, prašome malonius lionus prašome iš bažnyčių pa 
kietijoj vargstančiais tautie tautiečjus-tes, aukojant šalpai, skatinti aukoti ir kitais budais 
čiais. ta pačia proga aukų rinkėjui paremti šį vajų.

Už surinktus šalpai pinigus įteikti savo auką ir Vasario 16 Visas lietuviškas organizaci 
norime pasiųsti į Vokietiją tau d. gimnazijai. Apie jos reikš jas prašome iš kasos paskirti 
kų, taip pat paremti Vokietijoj mę lietuvybei ir bendrai mūsų šalpai ar gimnazijos riekalams. 
esamas vargo mokyklas. tautai bei būsimai nepr. Lietu Vietovėse, kur aukų rinkėjai 

Aukokime kiek galime dau vai, manome, netenka aiškinti. Tamstų nepasieks, prašome sa 
giau, kad Vokietijoj šelpiamas Aukos bus sunaudojamos pa vo aukas atsiųsti tiesiog Š. F. 
gautų nors porą svarų taukų, gal aukotojų nurodytą intenci C. Komitetui adresu: 202 St. 
Tai suteiktų j iems didžiulį ją. Clarens Avė, Toronto, Ont.
džiaugsmą ir būtų didelis jų iš Tikimės, kad šiemet neliks Pasiliekame su viltimi ir iš 
sekusio organizmo pastiprini nė vienos kolonijos, kur šalpos anksto dėkodami visų šelpia 
mas. Praeitais metais išėjo maž komiteto ar bendr. apyl. valdy mųjų vardu.
daug po 1 svarą. bos ta rinkliava nebūtų praves Šalpos Fondo C. Komitetas.

vajus 
pato 
lietu 
auko 

Kanados ti, kad „aukso veršiui“ dar ne

vizijas.
Šiuose rėmuose dabar eina 

tarnybų persigrupavimas. 
Prez. Eisenhoweris pareiškė, 
kad JAV ir lįkusis laisvasis pa A V nuleido į vandenį, didžiąu 
saulis, turi turėti omeny, kad šią pasaulyje lėktuvnešį. Kaip 
tarptautinių santykių įtempi matome, sumažinamas kariuo 
mas gali tęsti ilgai. Todėl ir menės karių skaičius, bet didi 
ginklavimosi planai turi būti narna ugnies pajėga. Pavyz 
apskaičiuoti tam laikotarpiui, džiui, išskirtieji atskiri pulkai, 
Visokiems eventualumams at yra aprūpinti naujausiais gink 
remti, įvedant 
žmonių skaičiaus, sykiu numa nai. 
tomą ir galutina parengtis.

Karo prievolei atlikti, dabar čiant kariuomenės dislokaciją, 
tinė sistema bus gauta iki 1 JAV karo vadovybė mato, kad 
liepos 1959 metų. Kiekvienas dabar karo pajėgos perdaug iš 
jaunuolis, sulaukęs 18% me sklaidytos, jų nuomone, kai ku žaidimai yra pirmoje eilėje —B. Programiniai žaidimai; C. 
tų amžiaus, turi atlikti karo riuose punktuose stovintieji taip išsireiškė skautybės įkūrė Skautiškų kliūčių lenktynės ir 
prievolę. Bus įvesta ir rezervo vienetai, reikalui ištikus, nega jas lordas R. Baden-Powellis. D. Naktiniai žaidimai, 
tarnyba, — tai, kariškas auk lėtų atlikti pavesto jiems ko Skautų vadovams ir vienetą ši knyga yra būtina kiekvie 
Įėjimas jaunimo, sulaukusio 18 vos uždavinio. Čia reiškiasi ten ms padėti „Skautų Aidas“ nai skautų-čių skilčiai ar jaun. 
mttų amžiaus ir laikymas jo re dencija, sugrupuoti didesnį sk 1934 m. Kaune buvo išleidęs skaučių - vilkiukų vienetui, 
zerve 9 su puse metų, per tą aičių pajėgų pačiose JA Valsty dvi puikiai skautininkų B. Ma Taip pat ji bus labai pravarti 
laiką pašaukiant juos kasmeti bėse ir artimesniuose punktuo ntvilos ir K. Dineikos paruoš ir visoms lietuviškojo jaunimo 
niam pakartojimui ir supažindi se nuo jos. Charakteringiausia tas knygas—„Žaisk“ ir „Skau stovykloms bei lietuviškoms 
nįmui su naujais, kariuomenėn yra, tai didelis spaudimas, kad tiški žaidimai“. mokykloms,
įvestais, ginklais. būtų suorganizuotos ir laiko Tremtyje ir išeivijoje tiek „Skautiški Žaidimai“ par

Kariai, atlikę kariuomenėj mos rimtos pajėgos arktikos skautai, tiek kitos lietuviško duodami po 1.50 dol. Skauta SPECIALIZUOJASI CHICA 
būtiną tarnybą, bus atleidžia srityje. Strategijos planuose jaunimo organizacijos labai pa ms-tėms, užsisakantiems per sa 
mi rezervan, nebus šaukiami Aliaska užima kaskart rimtės sigedo lietuviško turinio kny vo vienetus arba perkantiems 
pakartojimams, jie gali būti pa nę vietą. gų. Akad. Skautų Sąjūdžio žur tiesiog iš MV redakcijos —k tik
saukti, tik ištikus bendrai mo Pentagone yra specialus ark naklas „Mūsų Vytis“ didžiai L dol. Užsakymus siųsti adre 
bilizacijai. tikos departamentas su jam pa pasitarnauja visiems šią vasarą su: „Mūsų Vytis“, 631 W. 54

Rezervo tarnyba bus paskirs skirta oro aviacija. atkartota knygos „Skautiški th Place, Chicago 9, Illinois,
tyta kategorijomis tokiu būdu, JAV naujojo plano šūkis žaidimai“ 2-ja laida. Ji išleista 
kad būtų užtikrintas geriau yra: — aviacija pirmoje vieto Seserijos ir brolijos Vyriausie 
sias apmokinimas ir būtų ga je. ms Skautininkams pritarus,
rantupota parengtis. Iš laivyno pusės ir pėstinin Šios knygos įvade gvildena

Prez. Eizenhoweris sykiu kų netrūksta ir užmetimų tam ma: A. Kodėl vaikai ir jaunuo 
siūlo pakelti atlyginimą ir kito naujam planui, bet reikia tikė liai žaidžia? B. žaidimų reikš 
kių pagerinimų, tarnaujantiems, kad prez. Eisenhowerio, mė; C. Kaip pažinti vaikus? D. 
ms karo pajėgose, kad tik atsi kaipo ilgamečio prityrusio ka Vaikų žaidybiniai reikalavi 
rastų daugiau norinčių pasilik rio, be to pėstininko, autorite mai; E. Žaidimų vedėjas ir F.

4. Laivynas: bendras vienetų ti tikrojoj karo tarnyboj. tas šį reikalą nusvers ir tuom Žaidimų higiena. f _ ’ .
skaičius yra 1.000, iš kurių 405 Jūrų laivyne bus dedamos užtikrins naujo plano įgyvendi yra 178 žaidimai, kurie suskirs
kautynių vienetai. pastangos pastatyti daugiau lė nimą. Jonas Šarūnas, tyti į šias grupes: A. Jutimų, at

ktuvnešių. Neperseniausiai, J.

sumažinimą teis, atominiais ginklais imti

Viso ^permainos įvyks, kei Veda sktn. inž. J. Bulota.
SKAUTIŠKI ŽAIDIMAI.

Skautų veikimo programoje minties ir kt. galių lavinimas;

lankia proga, sveikinami jau 
nieji reprezentantai ir jiems lin 
kima vyriškai, garbingai ir tik 
rai lietuviškai reprezentuoti 
Jamborėje mūsų skautus ir mū 
su Pavergtą Tėvynę — Lietu 
vą. Sėkmės Broliai!

I-jame rajone Jamborėn vy 
kstančio lietuvių skautų viene 
to reprezentaciniams reikalams 
paremti surinkta 52.75 dol. Va 
deiva dėkoja visiems aukotoja 
ms.

Rugpjūčio mėn. gale prasi 
deda I-jo rajono vietovių skau 
tiŠkos stovyklos. Rugp. 27 — 
rugs. 5 dienomis Bostono žal 
girio skautų tuntas stovyklaus 
Loon Pond stovykloje prie La 
keville, Mass. Tuo pat laiku 
New ir New Jersey vietovių 
skautai ir skautės stovyklaus 
p. Jonaitienės ūkyje, Patcho 
gus, Long Island, N. Y.

žaidybiniai reikalavi

tas šį reikalą nusvers ir tuom Žaidimų higiena. 2-je dalyje

GOS JŪRŲ BUDŽIAI.
Chicagos Baltijos Jūros tun 

to jūrų budžiai kartu su ame 
rikiečiais jūrų skautų vadovais 
stropiai lankė lavinimosi kur 
sus. Po kelių mėnesių teorėti 
nių ir praktinių darbų visi 24 
kursų dalyviai laikė egzaminus 
valties vado teisėms gauti. Iš 
laikiusiųjų tarpe yra mūsų jū 
rų budžiai — J. Baltramonai 
tis, A. Krikštolaitis, J. Maci 
jauskas ir P. Vadopalas.

Rugpjūčio 1 d. buvo iŠkil 
atstovaus Lietuvą 81je Pasauli mingas išplaukimas Michigan© 
nėję Skautų Jamborėje, Kana ežeran, kurio metu paskelbta, 
doje. Džiaugiamasi mums pa Nukelta į 6-tą psl.

KAD IR KARŠTA — 
IŠLYDI BROLIUS,

Rugp. pradžioje LSB I-jo J 
AV rajono vadeiva sktn. A. Ma 
tonis išsiuntinėjo aplinkraštį. 
Jame pranešama džiugi naujie 
na, kad to rajono skautai drau 
ge su montreališkiais b/bliais

Laisvojo pasaulio k
Šio straipsnio autorius Ed 

gar A. Mowrer dalyvauja spau 
doje einamaisiais politiniais ir 
užsienių politikos klausimais 
nuo 1913 metų. Jis laimėjo Pu 
litzer premiją už žurnalistiką 
apie atgyjančią Vokietiją (tai 
buvo visa serija straipsnių) 
1932 metais. Sekančiame strai 
psnyje Edgar A. Mowrer ap 
žvelgia laisvojo pasaulio kovą 
su komunizmu, aiškina kodėl 
raudonieji visą laiką vis laimi 
ir pareiškia savo nuomonę — 
kas turėtų būti daroma tolimes 
nėję kovoje prieš komunizmą.

Gali būti, kad jūs, skaityto 
jau, esate vienas iš daugelio mi 
lionų pasaulio žmonių, kurie 
stebisi, kodėl laisvasis pasaulis 
kovoja su komunizmu vis atsi 
duria — pasilieka pralaimėju 
šio nugalėtojo pusėje. Čia aš 
turiu galvoje prancūzų atidavi 
mą pusę Vietnamo Indokinijo 
je raudoniesiems — paskutinį 
iš visos eilės įvykusių pažemi 
nančių ir brangiai kaštavusių 
„žingsnių atgal“ Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms ir jų Są 
jungininkams.

Prieš pralaimėjimą Indokini 
j°je, Jungt. Amerikos valsty 
bės paūkavo 33.417 amerikie 
čių karių gyvybes bandydami 
sustabdyti komunistų agresiją 
•Korėjoje, tačiau, nežiūrint vi 
so to, raudonieji tebevaldo pu 
sę Korėjos ir yra užblokavę bet 
kokį galutinį taikos įgyvendini 
mą — išsprendimą. Dar dau 
giau, tai laike paskutinių septy 
nerių metų „Dėdė Šamas“ įdė 
jo 40 miliardų dol. pagelbėti 
savo sąjungininkams laisvame 
pasaulyje ir, nežiūrint to, ko 
munistai tebėra didelė ir baisi 
grėsmė visoje Europoje ir Azi 
joje.

ova su komunizmu
Vieną dieną aš buvau už 

klaustas vieno anoerikiečių ar 
mijos generolo visai atvirai pa 
reikšti savo nuomonę apie ame 
rikiečių daromas klaidas ir ko 
dėl raudonieji visą laiką atsidu 
ria laimėjančių — nugalėtojų 
pusėje?

Šio generolo klausimas para 
gino mane šį reikalą aiškinti ir 
tyrinėti — statant klausimus 
atitinkamiems specialistams ir 
peržiūrėti mano paties įvykdy 
tus stebėjimus.

Tyrinėjimų ir studijų rezul 
tate aš atradau, kad yra kai ku 
rios pagrindinės priežastys, dėl 
kurių, komunistai pastoviai vi 
są laiką laimi, ir ką mes tuo rei 
kalu galėtume ar turėtume da 
ryti?

Pagrindinis ir vienas iš svar 
blausiųjų raudonųjų laimėjimų 
ir sėkmės priežasčių, aišku, yra 
tai, kad pradėjimo pirmenybė, 
pelnas ir nauda (initial advan 
tage) visuomet yra kartu ir ly 
di agresorių-užpuoliką, o ne 
besiginantį. Tačiau pilnas išaiš 
kinimas nėra toks paprastas, 
Pasvarstykime kad ir šiuos fak 
tus:

L RAUDONIEJI NESIBIJO 
ATOMINIO KARO.

Jie laiko ir skaito save nuo 
latinio-pastovaus karo padėty 
je su nekomunistais. Nors ir 
raudoniesiems patiktų nugalė 
ti ar užvaldyti be didesnio sau 
domojo karo (ir vandenilio 
(H) bombų), jie spėjamai pra 
dės atominį karą jeigu it kada 
jie matys gerą progą ir galimy 
bę tai padaryti be pralaimėji 
mo pavojaus ir didelių nuosto 
lių savo krašte. Tuo pačiu lai 
ku, rizika išprovokuoti tokį ka 
rą visai nesulaiko jų nuo puo 
limo vakarų bloko kitokiais ir

paprastesniais būdais. Jie šau 
do Jungt. Amerikos Valstybių 
lėktuvus neutraliame ore; jie 
paneigia ir trukdo vakariečia 
ms susisiekimą ir piėjiiną žemy 
nu prie jų sektorių Berlyne; 
jie kurstė ir rėmė maištus ir ne 
ramumus Graikijoje, Irane, 
Burmoje, Filipinuose ir Indoki 
nijoje; jie šaltai pasiuntė šiau 
rėš korėjiečių ir kiniečių ordah 
prieš Korėjos respubliką.

Sovietų Rusijos vadai, savai 
me suprantama, negali būti už 
tikrinti, kad jų sekantis „vieti 
nis“ smurtas ar nusikalstamas 
darbas neišprovokuos visuoti 
nio karo su laisvuoju pasuliu. 
Tačiau jie, kaip senas ir prity 
ręs pokerio žaidėjas (nors ir 
nieko neturėdamas) kelia ga 
vęs kiekvieną kartą ir su pasiti 
kėjimu siekia „čipsų“ ar pini 
gų. Ir jų tas pasitikėjimas at 
rodo esąs visai pagrįstas. Štai, 
kad ir prezidentas Eisenhower 
yra dažnai pabrėžęs, kad mūsų 
pusė niekuomet nepradės prie 
vartavimo (apsisaugojamo, su 
laikomo) karo. Dar kas dau 
£iau, tai vakariečiai pakartoti 
nai susilaikydavo visai prieš 
pat galimą laimėjimą ar perga 
lę tuose stiprumo1 ar jėgos mė 
ginimo bandymuose su raudo 
naisiais, į kuriuos vakariečių 
pusė buvo nenoromis įvelta— 
įtraukta. Vakariečiai palikdavo 
griežtai nenubaudę raudonųjų, 
bijodami, kad tuo galį išprovo 
kuoti Sovietų Rusija pradėti 
III-čiąjį pasaulinį karą, kurio 
nei viena pusė negalėtų laimė 
ti.

Neginčytina, kad sekančio 
didesnio visuotino karo išdavos 
ar pasekmės būtų abejotinos. 
Tas nenugąsdina nei trupučiu 
ką komunistų, bet tai paraly 
žuoja laisvąjį pasaulį. Vakarie 
čių pusė nepradeda ir neorga 
nizuoja jokių vietinių maištų

ar sukilimų ar nepradeda vieti 
nių užpuolimų — atakų. Vieto 
je to, respublikonų vyriausybė 
Jungt. Amerikos Valstybėse la 
bai tyliai atsisakė — pametė 
savo „išlaisvinimo“ politiką, 
kuri buvo pažadėta kaipo pa 
itaižalįjs vietoje amerikiečių 
demokratų partijos „sulaiky 
mo“ politikos ir tyliai prisijun 
gia prie savo nusigandusių są 
jungininkų, kurie nekantriai 
laukia pirmo ženklo, kada Mas 
kva bus pasirengusi apsikabin 
ti ir kalbėti apie taiką ir koeg 
zistenciją.

2. KOMUNISTAMSS NĖRA 
JOKIŲ MORALINIŲ 

SUVARŽYMŲ AR 
ĮSIPAREIGOJIMŲ.

Pa save namie — Sovietų Są 
jungoje jie valdo grynu teroru. 
Jie paprasčiausiai sutvarko — 
sutriuškina nepatenkintus ty 
liai prieš tai kol jie galėtų pra 
dėti maištą ar neramumus. Jei 
gu ir pasireiškia koks, labai 
jau retais atsitikimais, maištas 
ar sukilimas, kaip buvo pavyz 
džių kai kuriuose komunistų 
valdomuose kraštuose, tai rau 
donieji bosai pilnai sunaikina 
ar išnaikina sukilėlius - maišti 
ninkus. Raudonieji netgi nuga 
labina savo pačių vyriausius va 
dus apkaltindami juos išgalvo 
tais sufabrikuotais kaltinimais, 
jeigu šie iškrypsta nuo genera 
lines partijos linijos. Raudonie 
ji prievartautojai deportuoja— 
ištremia visus žmones — kaip 
atsitiko ir su Krymo totoriais— 
į Sibirą, dėl nepakankamo loja 
lumo komunistiniam režimui. 
Komunistai seka ir žudo be jo 
kio pasigailėjimo tuos komuniz 
mo „išdavikus“, kurie pabėga 
Į užsienį. Su nekomunistais 
„priešais“ jie egliasi su apskai 
čiuotu žiaurumu. Jie - degina 
kaimus ir gyvenvietes, šaudo

įkaitus, kankina ir „plauna sm 
egįenis“ (į»brain-wash“) savo 
kaliniams, ir pilnai pasitiki, 
kad baimė ir teroras sulaužys, 
sužlugdys ir nugalės tolimesnę 
pasipriešinimą — rezistenciją. 
Priede, komunistų partija lei 
džia sau visus partijos narius 
panaudoti ar paaukoti kiekvie 
nam reikalingam tikslui ar už 
daviniui. Komunistų partija 
įsako savo nariams ar pasekė 
jams rizikuoti kalėjimu ir mir 
tim vykdant įsakytus uždavi 
nius propagandoje, sabotaže, 
špionaže, sukilimuose ir maiš 
tuose ar vykdant užpuolimą. 
Komunistų partijos drausmė 
yra tokia griežta, kad Šitie žmo 
nės neatidėliodami ir neabejo 
darni aukoja patys save.

Maskva nekreipia dėmesio r 
turimus nuostolius, nes turi 
daug žmonių, pasirengusių vyk 
dyti įsakymus, veikti ir mirti, 
kad tiktai laikyti laisvąjį pa 
šaulį išmuštą iš pusiausvyros.

Toks nežmoniškumas pasie 
kia savo laikinų tikslų ir sieki 
mų. Kadangi toks dalinis tero 
ras, sukelia paprastai tiktai pa 
sipriešinimo-rezistencijos ugnį, 
tai jų nąudojamas totalinis te 
roras padaro galimus sekmin 
gus sukilimus ar maištus sta 
čiai neįmanomus netgi apie tai 
ir pagalvoti.

LAISVASIS PASAULIS 
NEVEDA NEGAILESTINGO 

— NESISKAITANČIO SU 
PRIEMONĖMIS KARO.
Teroras yra ginklas, nuo ku 

rio laisvasis pasaulis privalo at 
sisakyti ir susilaikyti. Mes no 
rime išlaikyti savo augštą mo 
ralę ir stengiamės, kad šioje 
srityje mums nebūtų priekaiš 
tų—būtume skaitomi augŠtos 
moralės. Ar mes naudotume 
mūsų A (atomines) ir H (van 
denilio) bombas kare su Sovie

tų Rusija, pasilieka nenuspręs 
ta. Aš galvoju, kad mes šį bai 
sųjį ginklą galimai naudotume. 
Tačiau mes susilaikeme nuo 
atominės bombos naudojimo 
Korėjoje, kada tai mums ga 
Įėjo labai pagelbėti. Kaip Kote 
joje taip ir Indo-Kinijoje lais 
vojo pasaulio generolai skaitė 
si ir apsiėjo su komunistais 
maištininkais kaip su pilnatei 
siais belaisviais. Mes nedare 
me, kaip mūsų priešai darė — 
nedeginome ir nenaikinome 
kaimų ir kitų gyvenviečių, ku 
riuose, žinojome, buvo slepia 
mas ir priglaudžiamas priešas. 
Mes nešaudėme įkaitų. Indo- 
-Kinijoje prancūzai netgi nesi 
ėmė elementarinių atsargumo- 
-apsaugos taisyklių ir neiškėlė 
savo teritorijoje nepatikimų — 
priešui simpatizuojančių gyven 
tojų į vietoves, kuriose jie ne 
galėtų daryti jokios žalos ar 
nuostolių. Mes taipogi, nekurs 
tome ir neskatiname mums pa 
lankių, mums prijaučiančių 
žmonių (simpatikų) už geleži 
nės uždangos. Šitie žmonės yra 
daugelį kartų gausesni už 
komunizmo šalininkus ar rėmė 
jus ir jie galėtų sudaryti daug 
bėdos — „trabelių“ komunisti 
niam režimui. Mes garbingai 
susilaikome nuo reikalavimo 
jiems vykdyti tokius sistema 
tingus veiksmus, kurie vestų 
juos kalėjinian, būtų už tai kan 
kinami ar nužudomi. Mūsų įsi 
tikinimu ir pažiūromis, bet ko 
ki panašūs veiksmai yra dar pe 
rankti ir „nepribrendę”, šito 
kiu sprendimu mes atsisakome 
nuo didelės ir realios naudos ir 
pelno, kurį turėtume pastoviai 
laikydami gyvą antikomunisti 
nę propagandą, sabotažo veiks 
mus, parinktų mums nepagei 
daujamų asmenų nužudymus ir 
mažus maištus ir sukilimus ke 
munistų valdomoje teritorijoje.

Bus daugau.
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Moks!o-technikos naujienos
Esame naujos eros išvakarėse

KAIP RUOŠIAMAS ŽEMĖS SATELITAS.
J. K N Y ST AUT AS

Šie 1955-tieji metai žmoni virš Žemės, (jie tarp kitko tam 
jos progreso istorijos puslapiuo dar ir priemonių neturi). Juos 
se bus ,be abejo, atžymėti, kaip daugiau domina tai, kas su juo
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PAULIAUS JURKAUS „PAVASARIS PRIE 
VARDUVOS“. 

(Išleido Lietuviškos Knygos Klubas; Iliustravo dail. Romas 
Viesulas, 175 psl.)

________ __ Po ilgesnės vasaros atostogų yra impulsyvus pasakotojas, 
lemiamo posūkio data, kada įvyks 200 mylių augštyje, Jko pertraukos grįžtame baigti pa susižavįs detale ir figūra, puo 
šios planetos gyventojas pasie kių duomenų jis persiųs jiems sidalinti mintimis su skaityto ląs entuziazman dėl sugesty 
kė moksle tokio pažangos lai savo automatiškais felemetri jais aPie praeitųjų metų prozos vaus vaizdo arba įdomios situ 
psnio, jog ryžosi išsiveržti iš 
sunkiai pramušamo kevalo: Že 
mės globą supančių: atmosfe 
ros ir gravitacijos kliuvinių ir 
jau jokių pašalinių įtakų nebe 
trukdomas nardyti po berybius 
dangaus plotus. __ j___ ____________c___ f

Šiandien jau ir didžiausi ske ar net 6.000 kartui Iš laipsnio, sakymų ir legendų knygą „Pa gų atskirų detalių, praskamba 
•• • •  ..................... ..... • ■ kaip bandymas grąžinti Šatri

jos Raganos sentimentalizmą 
nūdienėn tikrovėn. Tokių seno 
sios literatūros pertempimų re 
miniscencijų rasime ir šios kny 
gos legendose (dalis jų nėra 

kuriose'7’ satelitas’ dab sukomopnuoti į pastelinių gryni tojanro atstovai, bet at DĖMESIO — STUDENTŲ SANTAROS STOVYKLA
. Rugsėjo 8—11 dd. p. Bačiūvėse; į Santarą atkreipia savo 

komponuotos no Tab°r Farmoje (Mich.), ne dėmesį senesnės, buvusios stu

niais prietaisais, prieš nukrisda knygas. Jų, dar neaptartų, yra acijos ir pamirštąs griežtąjį 
mas. Žinant, kad pilną ciklą likę nemažas pluoštas. Dalies auksinės lygsvaros dėsnį. Te 
apie Žemės globą satelitas atli—kaip ir praeitais i " J~’ ; _ ' "77"
ks per 90 minučių, norima pa šiose pastabose visai neminėsi „Auksinis paveikslas* 
tirti, kiek tokių apskridimų jis me> ° iš tų, aPie kurias norėtu ta iš jausmingų praeities paša 
padarys prieš nukrisdamas: 1 _7 - . .. \ 'T“’ ~

. To 
metais — dėl pirmoji knygos apysaka 

išaugin

me /(pakalbėti, pirmiausia, pa kojimų, tik retais atvejais mus 
ar jis apskries Žemę 300, 3.000 sirinkome Paulaus Jurkaus ap teįtikina ir, nežiūrint nuotaikin

The CALVERT pastabos

KANADIEČIAI SAKO
„White Elephant“ (tar. uait elefant)

Baltieji drambliai buvo reti žvėrys ir juos turėdavo 
didikai Indijoje. Sakoma, kad jie brangūs ir nepro 
duktyvūs. Kanadiečiai sakydami „baltasis dramb 
lys“ turi galvoje brangų ir nenaudingą liuksusą — 
brangų, retai važiuojamą automobilį, vasarinę vilą, 
esančia labai toli ir neduodančią jokios naudos.

CALVERT HOUSE
AMHKRSTBURG, ONTARIO

ptikai turės sutikti, kad erdvių kuriuo satelitas vis lėtins savo vasaris prie Varduvos .
užkariavimo problemos nebėra kelionę aplink žemę, sako vo Tai pirmoji autoriaus knyga, 
medžiaga pigiai literatūrai, ar kiečių raketų specialistas dr. n°rs jis skaitantiems lietuvišką 
kitokia fantastinė, nes pats JA W. Ley, bus galima nustatyti, literatūrą jau pažįstamas iš ne 
V Prezidentas viešai spaudos kaip tirštas ten dar yra oro priklausomybės metų. Tuomet 
atstovams pareiškė, kad laiko sluogsnis ir kokios yra apskri J° . nuotaikingi Vilniaus vaiz 
tarpyje tarp 1957 metų liepos tai sąlygos, l.„.i__  ___ L.__7 7 '
mėn ir 1958 metų gruodžio keliauja. spalvų nuotaikingus vitražus, miešti impresionistinės prozos
mėn' iš šio krašto bus pasiųs Mokslo tikslams sako dr. buvo skaitomi su pasigėrėjimu įtarpom), nors, visumoje, jos
tas žemės satelitas į erdv^ Pre Ley tol.au, turi toki, searb, si JSStoStlKw ^dLį^oSkiau u Chieagos, Įvyks 2-ji Stu deniu 'organizacijos, tuo para
zidenturos Spaudos Sekreto tokie duomenys, kad vien tlk “luOfae teiaimuose ir neKantnai ir ciaug logisKiau ir pagrįsčiau 
rius James Hagerty šį oficijalų dėi to apsimokėtų jau satelitą buvo Jaukiama pasirodant tų išvystytos.
prezidento pareiškimą dar pa pasiųsti. Tačiau busimasis sate gfakscllJ> senoJ° miesto nostal Paulius Jurkus yra pastabus 
pildė, pasakęs, kad kalbamo sa litas bus aprūpintas gana dide užfiksavusių, apybraižų jr §įitas pasakotojas, nejieškąs 
telito uždavinys bus pasitar iįu skaičiumi ir kitokių registrą kny.g°T^ Knyga niekad nepasi efektu ir nepretenduojąs į pla ------  ---------- , ------------- -------

Pa . e’ Karo ugrus sudegino sva tumas ar gelmes, kuriu jis nėra tara yra dar jauna organizaci 
jotas knygas, išzarstė draugus, pasjneg?s aprėpti. Tačiau psi ja> įkurta L. Griniaus, Vyt. Ka 
sumaišė ilgesingą žodį su krau chologigkai j o personažai iš v _7_ (j__ 
ju ir pelenais. Ir tik: daoar, po jaustį įr interpretuojami gyvai ko), J. Šmulkščio, L. Sabaliū 
daugelio metų, Paulius Jurkus ir subtiliai, vietomis labai kon no ir kt. Per pernai tuo pačiu 
prakMbo j mus šia knyga, pa centrUotom ............................................
vadinta Žemaičių upės pavasa 
riu, tolimos vaikystės upės, 
spindinčios ir šiuose puslapiuo 
se nepasiekiama ramybe ir kve 
piančios aitriu meldų ir van 
dens lelijų kvaptim. Paulius 
Jurkus poetas dažnai nugali pa 
sakotoją „Pavasaryje prie Var 
duvos“ ir kartu su skaitytoju 
pasiklysta savo žemės gamto 
vaizdžiuos arba siaurose Vii 
niaus gatvelėse, sustoja pasi 
klausyti dainos arba pasigėrėti 
paukščių skridimu vakaro dan 
guje. Ir, gerai suprasdami to 
kių ekskursų nusikalstamumą 
logiškai prozainės kūrybos plė 
totei, atleidžiame autoriui už 
tuos žingsnius svetimon terito 

kad rijon, kol jie (retkarčiais taip

STUDENTU GYVENIMAS ir VEIKLA

dentų Santaros stovykla, ku dydamos, kad jie pradėjo sta 
rion kviečiami JAV ir Kana tyti Santarą lygiagrečiai savęs 
dos studentai.

Kiek žinome, Studentų San
nauti mokslui, bet ne karui, 
taigi įgytomis per jį žiniomis 
galės pasinaudoti viso pasaulio 
suinteresuoti mokslininkai 
įskaitant ir sovietinę Rusiją. 
Tuo žygiu JA Valstybės taip 
pat nori padaryti savo įnašą są 
ryšyje su 1957-58 metais pa 
skelbtais Tarptautiniais Geofi 
ziniais Metais. turėtų įmontuotus

Savo baigiamuoju žodžiu J. prietaisus: a) kosminių spindu 
Hagerty spaudos atstovams Jių registruotoją, b) fotocelę 
dar patirėžė, kad pasiuntimas matavimui nuo Žemės reflek 
beįgulinio Žemės satelito į erd tuojamos šviesos, c) solarinį X 
vę yra tik

pirmas kuklus bandymas,
po kurio seks daug kitų ir, sa 
ko jis, šiandien būtų labai sun 
ku spėlioti, kokią ateiti šis pro 
jektas įgys ateityje ir kokie re 
zultatai bus atsiekti.

Tiek apie JAV Prezidento 
pareiškimą, padarytą š. m. lie 
pos mėn. pabaigoje. Dabar gi 
bus pravartu grįžti prie paties 
satelito ir pasistengti įgyti ga 
Jimai daugiau žinių apie jį. 
Skaitantieji angliškąją spaudą, 
šiomis savaitėmis bus pastebė 
ję, kad joje tiek yra daug vie

vimo-matavimo prietaisų, 
vyzdžiui,

populiariausias iki šiol 
„MOUSE“ satelitas,

(nuo Minimal Orbital Unman 
ned Satellite of the Earth), ku 
rį suprojektavo Maryland'o 
universiteto prof. Fred Singer, 
turėtų įmontuotus šitokius

ir vertina kaip rimtą, stiprų vie 
netą. JAV studentai, norį pri 
klausyti kultūrinei-ideologinei 
organizacijai, dabar turi pasi 
rinkimą tarp Skautų Akademi 
kų, Santaros ir Ateitininkų.

Atrodo, kad šiais metais Ta 
bor Parmoję susirinks daug 
akademinio jaunimo. Įvairi sto 
vykios programa su įdomiom 
paskaitom, aktualiom diskusi 

i ir laužais 
(programa bus smulkiai paskelb 

Tuo metu JAV studentai, ta vėliau), patogus laikas ir 
kaip į kiekvieną naujenybę, graži p. Bačiūno vasarvietė su 
taip ir j Santarą, žiūrėjo skep moderniom kabinom ir pasižy 
tiškai, susilaikydami nuo savo mėjusia virtuve, sutrauks dide 
nuomonės. Tik palyginus nedi lį skaičių studentų. Visi santa

volio (jos dabartinio pirminin

priemonėm, išgau laiku įvykusį 
nant pažymėtinų rezultatų. 
Lengvas, i__ _ ___
suteikia kaikuriom pasaokjimų 
ir legendų pastraipom žmogiš 
kos šilimos.

Vieno betgi pasigendame 
Pauliaus Jurkaus prozoje —kū 
rybinio vientisumo. Tvirtos, sa 
vimi pasitikinčios, rankos. Per 
dažnai jaučiame, kaip autorius deiis procentas išdrįso viešai /iečiai ir kolegos prijaučiu ar 
pasiduoda nuotaikiniam spren už ją pasisakyti, bet šitie užsi norį susipažinti su Santara, ar 
dimui netgi konvencionaliems degę ir pasiryžę jaunuoliai ir bendrai susidomėję paskaitom 
aprobatams ir tokiu būdu nu pralaužė pirmuosius ledus ir ir menine programa, maloniai 
slysta iš tikrosios kūrybos į po dabar jau mato savo darbo vai kviečiami dalyvauti šioje pas 
puliariai suprastą, gražią šne sius. Santaros skyriai steigia kutinėję studentų stovykloje 
kėjimo manierą. si ir stiprėja visose JAV vieto prieš naujus mokslo metus. S.

Labjausiai išlaikytu ir stip ~ ■■■ - 1 ' —■ ....... tt. ■ ■ ..........

riaušių knygos pasakojimu lai Laisvoji tribūna.
kytume legendą „Kregždes DĖL BŪSIMOS LIETUVOS SIENŲ

Kai jūsų viename laidiny 20 metų Lietuvoj prūsinti, ir 
kaus prozos' atributai sutelkti skaičiau vedamąjį, dėl Lietu vistiek lietuviškai nemoka, šiur 

Jurkus nėra racionalus litera darnion ir dramatiškai išaugin 
. ........„erdvės tūros architektas. Jo pastatai ton vienumon ir pats žodis iš

tos skiriama Žemės satelito pa platformą“, kuri skrietų aplink dažnai stovi ant fantastiškų pa jieskotas ir ekspresyvus, 
siuntimo klausimams nagrinė ^emę per 60 dienų. Yra ir dau matų ir, vieton tvirtų stogų, Skoningos ir originalios Ro 
ti, jog stačiai yra sunku juos gįau projektų. Laikraščiai spė pridengti debesimis. Jurkus mo Viesulo iliustracijos.
visus ir perskaityti ir yra pag ja> kad į erdvę bus pasiųstas ne------- ---------- -------- ---- ■ - — ■—- ■ ; —
rindo tikėtis, kad tokių studijų vįenas įr ne vįs to paties tipo tinės Amerikos Valstybės, to verio kulkos neperšaunamas.

satelitas, bet keu pavieniui ar dėl reikia manyti, kad tam jos karščio. Toksai švarkas revol 
ba net grupėmis, po kurių vis jau yra rimtai pasiruošusios ir 
seks nauji, patobulinti, kurie nepasisekimo šansai yra men 
pakils augščiau, arba kurie pa ki. 
jėgs ilgiau išsilaikyti erdvėje. 
Tai tęsis eventualiai tol, kol , , ,- , . . ,
bus surinkta pakankamai duo dar daugybe progų pasida 
menų ir paruosta dirva platfor 
mai su žmonių įgula erdvėje 
stabilizuoti. Žinovų tvirtinimu.

televairuojamo nepalyginamai sunkesnis t------

į suvažiavimą-sto
y_____ _  _______ _ vykią jai buvo duotas Santaros
nuoširdus humoras vardas, nustatytos veikimo gai 

rėš, pasidalinta pareigomis irt t 1 5 J°m, meno> vakaru

spindulių detektorių, d) solari 
nį Ultra - spindulių detektorių, 
e) Gamma - spindulių regist 
ruotoją, f)- dalelyčių ir sunkių 
jų dalelyčių (particles a. hea 
vy partci.) registruotojus. Be 
to jame tilptų taip pat Silikono 
tipo solarinės baterijos ir ante

Kiti satelito tipai.

turima ir daugiau satelito mo atsitinka) nepanyra sentimen ant Nukryžiuotojo pečių . Čia 
dėlių. Taip pavyzdžiui iš šio tahzmo smėlin, nes tokia yra visi teigiamieji Pauliaus Jur 
laikraščio žinomas jau moksli ši°^ pasakotojo prigimtis. po,... o v, ’’ p ’
ninkas dr. v. Braun, yra supro 
jektavęs miniatūrinę .

bus pilna spauda dar ilgą laiką 
ateityje ir jų skaičius tolydžio 
gausės tol, kol kas nors bus da 
romą šiai idėjai įgyvendinti.

Kokį satelitą, kur ir kuriam 
tikslui norima pasiųsti?

Tai yra klausimai, į kuriuos ke 
bais žodžiais yra neįmanoma at 
sakyti.

Atlikdami (visiškai slaptai) 
bandymus su 1 
mis raketomis kariniams tikslą vinys yra trapų žmogaus orga 
ms, JAV mokslininkai plius nizmą apsaugoti iki tOKio laip^ 
grupė rinktinių vokiečių tos nj°; kad j^s. palyginamai 
srities specialistų, priėjo isva x
dos, kad kaikurios iš sukons 
truotų raketų jau yra tiek iš 
vystytos, jog jų pagalba jau 
yra visiškai įmanoma 50-ties 
iki 100-to svarų kūną pakelti i 
200 mylių augštį ir suteikti 
jam 18.000 mylių per vai. grei 
tį, kuriuo jis skrietų aplink Že 
mės kamuolį. Yra žinoma taip 
pat, kad tokiame augštyje sate 
litas negalės išsilaikyti neribo 
tą laiką, nes ten dar yra oro 
pėdsakų, kurie pasipriešinimo 
pasėkoje satelitas nežymiai.

Be abejo, artimoje ateityje

linti mintimis šiais klausimais, 
o tuo tarpu geriau bus sušilai 
kyti nuo spėliojimų ir sekti vi 

uždą !vykiū rutuliojimosi eigą.

MEDIS DUODA PIENO
P. H. Allen Amerikos istori 

nio muzėjaus žurnale rašo, kad 
Costa Ricoje, Pietų Amerikoje, 
auga medis, kuris duoda pieno, 
tiršto, kaip grietinėlė, kurią 
vartoja kavai. Medis apie 100 
pėdų augščio. Su cukrum ir va 
nilija tas piepas visai gerai ats 
tojąs karvės grietinėlę. Ore jis 
pradeda kalkėti ir apkarsta.

ŠARVUOTI ŠVARKAI.
JAV jūrų kariai vartoja švar 

kus šarvuotus j" 
„Doron“ aštuntadalio colio sto

vos sienų, ir kad tas Lietuvos kštūs, kaip netašyti akmens, 
sienų klausimas, viešai visai ne Sarmata su tokiais sueit, ir jų 
apkalbamas, o Vlikas tiesiog raštus skaityt. Jūsų mintys, 
miega, labai apsidžiaugiau; pa tautiškai geros, artmos kiek 
maniau: nors vienas dipukas, vienam sąmoningam lietuviui, 
kiek mokintas bebūtų, prakal ir jei mokėtumėt geriau lietuvis 
bo svarbiuoju Lietuvos gyvy kai išsitart be svetimybių, ku 
bės klausimu, ir jei jūsų lietu rios lietuviams tiek priimnios, 
viška kalba būtų grynesnė-lietu kiek spaliai sriuboje.
viškesnė, tikrai, sakyčia; esi ne Bet vistiek rašykite atvirai 
tik praprusęs, o kilnus Lietu Lietuvos klausimais, Vlikas 
vos sūnus! juk taip pat per 20 metų Lietu

Vliką reikė bart, ir jūs, ro voje prūsintas, gal jūsų gre
' ’ ‘ .. ...................... . . O

laikraščių redėjai, ir tai dėl tai svarbu. O kad mes, senieji 
svarbiausio — dėl neįsileidimo atėjūnai, nesuprantame, peikia 
M. Lietuvos atstovų j Vliko me ar giriame, tai tiek to. Žiū

1 sau 
giai jaustųsi beorėje, nulinio 
svorio erdvėje ir nepažeistas 
galėtų grįžti Žemėn. Tačiau, 
kai jau kartą bus pradėti kon 
kretūs bandymai su satelitais, 
yra pagrindo tikėti, kad arti 
miausiųjų dešimtmečių bėgyje 
bus rasta formulė ir žmogui i 
erdvę pasiųsti.

Tuo tarpu
yra daromi pasiruošmiai

3-jų stadijų raketa pakelti sa 
telitą į 200—300 myliu augštį.
Turisšio satelito nedaug ką rūmo ir 5 kv. colių ploto. Švar pašoko keletą lietuvišku liau 
praneša krepšinio kamuolio dy kan įsiuvama apie 20 tokių plo dįes §okių.

CHEMINIS KARAS TARP
AUGALŲ.

Vokiečių botanikas W. Loos
žurnale „Taikomoji chemija“ , , _ . , ... ,.ž. v ,v. -
pasakoja, kaip augalai kovoja do?’ barete’ dau.giau i mezdisk“s z?d,zll\s suPras*
del erdves. Įvairių augalų šak 
nys stengiasi viena kitos iš

no augalo šaknys, negalėdamos s^st.at5-. Ne/Jeno at!t?v0> ° be ,reklte’ kad Lie^a ^tų netik 
išvengti kito augalo šaknų, iš nt dvie^ atstovJJ- jei lietuviam laisva nuo maskohų, lenkų ar 
spaudžia iš savęs ypatingas che av_arbu at&ai’t ir amzinai Pn,e net vokl1?! bet irPlat1’ su visom 
minės sudėties sultis, kurios Risimos Lietuvos prijungt di jai senovėj priklausomom sry 
tam augalui nekenksmingos, desni^ žiemrytinę Mažosios tim. 
bet kurios sukliudo augti kito 
augalo šaknims. Taigi cheminis 
karas dėl erdvės.

GIMNAZIJOS ŠOKĖJŲ PA 
SIRODYMAS MANNHEIME

Nuo karo nukentėjusių vo 
kiečių invalidų sąjunga Mann 
heime birželio 18 d. buvo' suruo 
šusi margą vakarą. Tarp kitų 
numerių buvo ir Gimnazijos šo 

plokštelėmis pasirodymas. Trimis išėji 
mais Gimnazijos šokėjų būrys

desniąją žiemrytinę
Lietuvos pusę. Laisvoj Lietuvoje, tikėkime,

Kas gali geriau dėl M. Lietu rasis ir gims Vireliūnai ir Šim 
vos žemių kalbėt, jei ne ten gy kūnai, stos į lietuviškos kalbos 
venantieji? Todėl ir reikalas ne gryninimo darbą, o per 20 me 
ginčytinas: jei jų įeis vienas tų Lietuvoj (smetoninėj) prū 
daugiau, nes reikalas svarbus, sintus, pasiųs vakarinėn moky 
Vokiai tyko, ir jau metmenius klon, kur per grutę metų pra 
meta, kaip netik visą Prūsiją moks netik gerai lietuviškai 
pasilaikyt, o ir Klaipediją atsi kalbėt-rašyt, ir reikiamai pa 
imt. Vokiai nesnaudžia, kaip gerbt lietuviškąją kalbą, ko nu 
kad „mokinti“ lietuviai, sulin nai pas tremtinius visai nebėra. 
dę į Vliką, kaip žvirbliai į kre Anis Rūkas,
gždžių pagamintus lizdus, net . lFTnV14kT>Q uavamac 
nemoka lietuviškai kalbėt, be LIETUVIŠKOS DOVANOS 
prancų-angilų vartojamų įvar Labjausiai mėgstamos lietubet nalainsnhii nradėR nraract? ---- Wuvauia uumu p.v dles šoklUi vai iv-janjų jvai i_auj«uOiai uregMamua neiu

" l. . . . . P,.. dį. Tokio uždavinio imasi ne kštelių. Plokštelės pagamintos_______________________________du, pasigrobtų iš mirelės loty vių dovanos kitataučiams yra
s vo pra inj grei j ir o e po privatūs mėgėjai, kokie nors iš impregnuoto stiklinio atidi Vasario 16 gimnazija pavojuje! nų kalbos, vargšai neišsiverčia, tautinės lėlėsi staltiesėlės ir 
1 gesmo ar rumpesmo peno o sensacijų gaudytojai, bet Jung nio, prie didelio spaudimo ir Skubiai jai aukok!! Kaip kad ir visi tremtiniai, per takeliai bei pagalvėlės, kurių 
nuslys j tirstesmo oro sluogsnj r r j r .r b.aetri_t ior,-: j_ 4
ir, krisdamas atgal žemėn, vi ^®^®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®*‘©®®®®®^®ss»®®®®®««^w>«®s^«<>!«><>>©*»$«^^ A TamiiSaif g- 1?

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
spaustuvė

siškai dezintegruosis, t. y., trin 
ties jėgų veikiamas, sudegs, su 
byrtės.

Dabartiniu metu yra visiškai 
pilnai žinoma, kad joks sateli 
tas negalėtų pastoviai skrieti 
aplink Žemę 100-to mylių augš 
tyje, nes ten esantis oras jo 
greitį sulėtintų ir po kurio lai 
ko Žemė jį jau pajėgtų nutrau 
kti žemyn. Taip pat yra tikra, 
kad 1.100-to mylių augštyje 
jau yra absoliuti tuštuma ir 
ten satelitas galėtų keliauti ap 
link Žemės globą amžinai, kaip 
tai daro Mėnulis. Tačiau dabar 
mokslininkams nėra taip svar 
bu įkurdinti pastovų satelitą

ATLIEKA VISOKIUS SI?ŪDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES 
KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 George Street, Ville Lasalle, Montreal, P. Q.
arba

SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920.

dail. A. Tamošaitienė, R. R. 1. 
Kingston, Ont.

TUNISE VYRAS UŽ MOTE
r; moka pagal svorj...

Nežiūrint, kad senovėje tuni 
siečiai turėjo augštą kultūrą, 
šiandien jie yra smarkiai atšilt 
kę. Ten moteris nėra laisva, 
kaip kitose kultūringose šalyse. 
Viešai pasirodyti ji gali tik pri 
sidengusi veidą. Ruošdamasi iš 
tekėti ji užsidaro savo kamba 
ry stengdamasi kuo daugiau 
valgyti — juo ji riebesnė, tuo 
ji yra sunkesnė ir brangesnė, 
nes Tunise sužiedotinio šeima 
turi mokėti tam tikrą sumą su 
giedotinės tėvams.
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n yra Clevela^de įvykstančios ru

tVVŪS' U P O RTA S g™ 'SKsS 
III-čiosios Lietuvių Dienos pro 
ga sportinės varžybos. Kokių 
nors gražių pasekmių, ar žaidi 
mo lygio nei Clevelande nei 
Montrealyje nelauktina. Vasa 
ros pertrauka savo daro. Ta 
čiau tenka džiaugtis tremties 
lietuviškojo sporto judinimu ir 
skiepijimu mūsų atžalynui gra 
žiu Nepriklausomos Lietuvos 
tiadicijų.

Šia proga, norėčiau priminti 
visiems buvusiems Lietuvos 
sporto klubų vadovams ar na 
riams, kaip LFLS, LGSF, Ko 
vas ir kt. suvažiuoti į vieną vie 
tą ir atžymėti 35-kių metų Lie

Iš kitų įdomesnių futbolo įvykių
tektų laikyti tarpvalstybines tės“ visam rungtynių periodui, 
rungtynes Šveicarija — Ispani Atrodo, kad kaip ir pereitais 
ja, netikėtai laimėtas pietiečių metais, taip ir šiemet, rytinėje 
pasekme 3:0. Prie šio laimėji grupėje aštri kova dėl pirmos 
mo Zuriche prisidėjo ex-veng vietos vyks tarp Montrealio ir 
ras Kubala. Nieks „nestatė“ Hamiltono, o vakarinėje—tarp 
nei cento už šveicarų net lygią Edmontono ir Winnipeg©.
sias po, dviejų savaičių Belgra Sportų karalienės pasaulyje 

— lengvojoje atletikoje, tektų 
atžymėti Maskvoje {vykusias 
tarptautines rungtynes, kurio 
se rusas Ignatjev 400 m. nuoto 
lį sukorė per 46 sek., tuo pa 
čiu išlygindamas vokiečio Har 
bigo Europos rekordą. Kitos įuvos“ s~porto* gyvenimo sukak 
geresnės pasekmės — ruso Sto tį Daugumas jų įsisteigė 1920 
iajevo 110 m. kliūtiniame per m Tais pačiais metais pradėtas 
14,3 sek., vengro Foldessy šuo ir sportinis judėjimas. Gal ta 
lis į tolį 7,41 m. n vokietes pagįa proga, galima būtų para 
Stubnik 100 m 11,6 sek. §ytį ,r atsišaukimas, išsiuntinė

Kanados lengvosios atletikos jant jj žymesniems klubams, 
1 spaudai, kartu iškeliant Lietu 

delį pabaltiečių laimėjimą — vos Vardą jr jo atsiekimus tarp 
tautinėje arenoje. Europos 
krepšinio pirmenybės, Tautinė 

, dalyvaujant lietu 
viams iš anglo-saksų pasaulio, 
yra geriausi įrodymai, žygiavu 
šio sparnelis žingsniais Lietu 
vos sporto pirmyn.

K. Baronas.
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

FUTBOLAS.
Vytis — Budapest 2—1.
20.7.55. Antrą kartą iš eilės 

lietuviai šiais metais, nugali 
vengrus.

Rungtynės, kurias lietuviai

de. Šį kartą šveicarų gynimo 
„replės“ neprileido jugoslavų 
puolįėjų prie įvarčio, Tad ir ru 
ngtynės baigėsi 0:0. Sakoma, 
kad jugoslavai žymiai geriau 
sužaidžia užsienyje (pav. laimė 
jimas prieš Italiją Torino mies 
te 4:1), negu savo namuose. Iš 
kitų įdomesniu rungtynių, reik 
tų atžymėti šiuos susitiki 
mus: Danija — Suomija 2:1, 
Norvegija—Rumunija 0:1, Šve 
dija — Rumunija 4.T.

Kaip ir Sov. Sąjunga, taip pirmenybėse reikėtų išskirti di 
ir jos satelitai (ypač Lenkija) delį pabaltiečių laimėjimą — 
kreipėsi į vakarų pasaulį santy esto Moks jieties metime ir lat 
kiti užmezgimui. Bet sporto ka vės Torne šuolyje į augštį, ku 
lendorėliai daugumos valstybių ...................
šiemet ir kitiems metams jau 
yra užpildyti, tad vargu ar jie 
ms pasiseks šį tą laimėti.

Kanados 
jau iš anksto i 
kad sekančiais metais šį kraštą vardui, tarp dabartinio čempio 
lankys vakarų Vokietijos lygos no R. Marciano ir Archie Mo 
vice-meisteris SV Sodingen, da ore. Jau šiandien lažybose sta 
lyvavęs šiemet Vokietijos baig tomą 9:1 už „Rocky“ laimėji 
minėse grupių pirmenybėse. mą. Šių rungtynių televizijoje

Kanados sportas.
Kada kalbama apie futbolą, 

negalima tylomis praeiti ir per 
Kanados football (tik ne mū

rie laimėjo šio krašto meisterio QiimDiada 
vardus. F >

Bokso pasaulyje dideliu susi
domėjimu laukiama rugsėjo m.

futbolo mėgėjams 20 d., kada įvyks sunkiasvorių
tenka pranešti, rungtynės pasaulio meisterio

mą.
nematysime. Radijo transliaci 
joje greičiausiai bus pravesta.

Baigiant tarptautinę apžval
.uuiuau inn. IIC re*ktų priminti, kad Mel iaįmėjo, buvo įdomios, nes abi

siškis, kuris šiame krašte vadi b°urn.° . Olimpmdeje taip vad. komandos buvo daugiau vieno 
namas soccer) jau sekančio mė ohmP‘nis kaimas-stovykla viso pajėgumo, ir po pirmo įvarčio, 
nėšio sezono atidarymą, šioms Pas^ull° . sportinmkams by _ \ ‘ _
pirmenybėms Kanada yra su ?.endrf’, vienoJe Anks tą išlygina, o antram kėliny
skirstyta į dvi grupes — vaka C}a.U J1 bl?vo Praktikuojama pa ir vėj Young savo įvarčiu užtik 
rinę ir rytinę. Rytinėje grupėje skir.°se vietovėse, atskirai, pri rina lietuvių laimėjimą. Geriau 
žaidžia keturi miestai: Montre 2 siai sužaidė Synusas,
alis, Torontas, Ottawa ir Ha 
miltonas. Vakarinėje landame 
šiuos atstovus: Winnipegą, Re 
giną, Edmontoną, Saskatooną 
ir Vancouverį. Grupių nugalė 
tojai susitinka baigmėje ir tuo 
išaiškinamas Kanados meiste 
ris. Pereitais metais laimėtoju 
netikėtai tapo Edmontono ko 
manda, įveikdama Montreal} 
26:25. Šios rungtynės, ir daž d< 
mansiai visi finalai, buvo prave -j* 
darni Toronte. Šiemet beigmi 
nis susitikimas įvyks tolimame 
Vancouveryje lapkričio 26 d.
Visi dalyvaujantieji miestai lafvoY/a^armfį su’di^au iy 
(ypač „keturi didieji rytines tobusais. Gal bijoma Petrovo g 
Kanados) Šioms pirmenybėms šeimos Hkimo? 
jau pradėjo pasiruošimus, 
žiūrint didelių karščių, pav. 
miltone, treniruotės vyksta sta .
dione prie elektros šviesos. Po tl\ S1OS- b®Pos men. 12 d. Vii 
kiekvienų treniruočių jau se 
kančią dieną, paduodama spau 
doje žaidynių treniruotės metu 
buvusi apranga (su šarvais ar 
be jų), svoris ir kt. smulkme 
nos. Tik gaila, kad daugumoje 
augščiau išvardintų miestų, ko 
mandose žaidžia, „importuoti“ 
iš JAV žaidėjai, kuriems, už 3 
mėn. sezoną mokama po 10— 
15 tūkst. dolerų. O gal tai yra 
revanšas už ledo rutulininkus, 
kuriais Kanada papildo JAV 
klubus?

Daug kam, po pirmų, treni 
ruočių, neduodama pasirašyti 
sutarties, kaip pav. vienam ge 
riaušių Kanados 
vėl iš Niagara 
buv. Hamiltono Tiger nariui 
V. Mazza, kadangi treneris ir 
daktaras pastebėjo, kad po pir 
mų rungtynių jis dėl nugaros 
kaulo sužeidimo (pereitais me 
tais) buvo „išvestas iš rikiuo

Mafonus prisiminimai
Romos Kolizėjus.

<> /W<Į

Didžiausias romėnų pasaulio amfiteatras — Kolizėjus yra Romos 
garbės simbolis. Čia ateidavo imperatoriai iškilmingomis dienomis 
stebėti gladiatorių kovų. . . išgirsti penkiasdešimties tūkstančių 
žiūrovų drebinančio riksmo.
Šiandie, nors praeinantieji šimtmečiai iš jo paliko tik griuvėsius, 
didingą praeitį ir puikų miestą. . . jis primena anuos laikus. . . ku 
rie grąžina mums puikius

M

. - . bus gauto i§ priešo, Young rezulta ORGANIZUOJAMA DEMO KRATINIO DARBO TALKA Darbotvarkė: Diskusiniai re
bendra, vienoje vatoje. Anks tą išlygina, 0 antram kėliny Demokratinio Darbo Talkos jai tautai dalelę tos skolos, ku ^atji: 1 DDT ideologimų pa

laikinoji valdyba kviečia visus rią mes, kaip naujojo lietuvių .gri.nd^ , r‘ i’. ,Pec
. . lietuvius, kurie pritaria pagrin tautos atgimimo avangardas. 2" E>DT veiklos davinių 

Ciplys, din.ams DDT siekimams> daly jai privalome. Tas naujas atgi ir.
Ar™°"a®- , vauti DDT steigiamame šuva mimas persimes į platesnius be ™s)- 3- DDT organizaciniais

Vyčiui liko dar vienos žiavime pilnatei6sių - ' ‘

ir garsiosios suomiškos sausos- pest neliko jokio pavojaus” iš -a “ įų. Pačuf nuoziura 
-pirtys, vėl amerikiečiams —bristi į Antrą diviziją. cių-stebetojų teisėmis,
su liuksusu įrengiamas vidus.
Kaip matome, Melbourne to ne AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
bus ir visos tautybės, turės KREPŠINIS,
kaip tik geriausią progą glau 
džiam sportiniam bendradarbia 
vimui ir viso pasaulio tautų 
dar geresniam viens antro pa 
žinimui. Kiek kitoje plotmėje 
rusai pastatė savo sportininkų 
apgyvendinimo klausimą. Jie 
visi bus sutalpinti ant rusiško

nių gyvenimo sąlygų. Pav. šuo 
miams, statant gyvenamas pa 
talpas būtinai buvo įrengiamos tynės ir po laimėjimo su Buda

Ne
Ha

žaidėjui, (ir 
Falls N. Y.!)

A. Stančikas 
TAISAU RADIO 

aparatus.
Prašau skambinti kasdien 
išskiriant šeštadienius nuo 

6 iki 9 vai. vakaro
Toronto, ME 1602

Aparatai paimami ir grąži 
narni veltui. Darbas ir me 

džiaga garantuojama.

mamv OUVu iiniijuo M l on * v o i m ii* vc-oiii ua iiv , , ■»- . . re*

i dalyviu ar tuviškosios šviesuomenės šiuo klausimais (K. Balkus ir J. u 
žiūra — sve gsnius tik tada, kai mes patys, vaizdis) Informaciniai praneši 

lėlėmis. Vietoj save ir kitus {tikinėję sa mai s« diskusijomis: 1 Laisvi
DDT ideologinį pobūdį nusa vo nesilpstanČiu lietuviškumu nimo kovos ir jai vado auj
i______ -r-- ...L. ------- vnebsimės cl9 veiksmų klausimu, 2. De

mokratiškai laicistinės periodi 
kos klausimu. DDT organų su 
darymas. Rezoliucijų 
mas.

despotizmą, nes šitos mūsų, sa Atidarymas, rugsėjo 
misijos už ^al; P° P- uždarymas 

d. 1 v. pp. 
Maistas ir nakvynė:

ko jos vardas. DDT visų pir ir patriotiškumu, 
ma yra demokratinis sambūris, ambicingesnių užsimojimų ir 
nes jis savo pagrindimu uždavi praktikuosime bekompromisi 
niu laiko nesuklastoto demokra nę dvasinę rezistenciją prieš vi 
tinio idealo ugdymą ir gynimą šokį — taigi ir lietuviškąjį — 
lietuvių visuomeniniame ir .
kultūriniame gyvenime. DDT. kytume, istorinės 
be to, pabrėžia akciją, nes ir mus neatliks nei gimnazistai, 
skambiausios ideologinės g 
rėš tėra šventadieniška melode 
klamacija, jei už didelių žodžių rų kultūros atitrukęs mūsų kra 
slepiasi maži darbai. Pagaliau, štas.
DDT yra platus ideologinių demokratinio Darbo Talkos 
kaimynų, arba talkininkų, sąjū Laikinosios Valdybos vardu: 
dis, nes jis siekia bendrų uždą Kozmas Balkus, Jonas Kiznis, 
vinių pagrindu apjungti visąJuozas Repečka ir Ant. Škėma, 
laicistiškai demokratinį akty Red. pastaba. Šis informaci 
vą. Gi šio aktyvo bendrieji už nįs pranešimas yra žymiai su 

kultūrinio ir visuomeninio pa cjnę 
veldėjimo kritiško įvertinimo 
vakarietiškojo patyrimo švieso 
ie-

DDT steigėjai jaučia, kad 
idėjiškai konservatyvi ir inte 
lektuališkai baili mąstymo tra 
dicija, pveldėta iš fizinės ir 
dicija, paveldėta iš fizinės ir 
do lietuviškosios kultūros ir pi 
lietinės sąmonės brendimui net 
ir čia, politinių laisvių klimate. 
Kiekviena karta paprastai pati 

_____x _ ____ j _ _ atranda save, savo idealus, sta 
bių pakito, nes kaip jau esame laišką Gyvulių Globos pasauli bus ir prietarus. Bet tik smal 
rašę, Budapešte įvykusiose Eu nei federacijai su centru Olan si ir drąsi karta sugeba įnešti sa 
ropos krepšinio pirmenybėse, Gijoje; savo rašte popiežius pa vą, originalų indėlį į kultūros 
meisterio vardas atiteko Veng smerkia bereikalingą žiaurumą lobyną.
rijai. Be abejo, šios pirmenybės grubumą su gyvuliais. „Die Tik sujungtomis jėgomis. 
Kaune padarys atranką geriau y° sutverti gyvuliai nusipelno tik atviromis akimis žiūrėdami 
šių krepšininkų Melbourne žmogaus pagarbos“, — sako į didžiuosius mūsų gyvenamojo *|~ovui'
Olimpiadoje, todėl reikia tikė popiežius. mftn nedavimus ;»•
tis, kad į Kauną atvyks ir visi 
krepšinio „specai“ iš visos Ta 
rybų Sąjungos. Taip pat turi 
ma žinių, kad Vilniaus mieste, 
Juozapavičiaus g-vėje (netoli 
Elektros stoties) esąs stadio 
nas, taip pat yra padidintas iki 
30 tūkstančių vietų žiūrovams.
Jo praplėtimo darbus buvo pra 
dėjusi lenkų okupacinė valdžia.

Antrame pusrutulyje —
Šiaurės Amerikoje išskirtina

Vytis—West Adelaide 63—80
Liepos 28 d. pusfinalinės 

rungtynės tapo mūsiškių ne 
naudai, bet kadangi laimėjo 
pirmą vietą, turi teisę žaisti, 
su laimėtojų iš 3 ir 4 vietos ir 
turi progos lošti finaluose.

Šiose rungtynėse Vytiečjus 
lydėjo nesėkmė, ypač Ignatavi 
čių.

Vyčiai taškus pelnė: JaČiuns 
Iš lietuviškojo sportinio pa kis 30, Klimaitis 16, Ignatavi 

šaulio įdomesnės naujienos bū čius 15, Gurskis 2.
I — Lietuvis Lapšys 15 metų 

niaus t radijo pranešimu (gir Pietų Australijos krepšinio jau 
dima Hamiltone, Toronte ir niu rinktinėje.
apylinkėse 6 vai. 30 min. vaka — Keturi Vyčio žaidėjai pa 
re banga 41 m. su dažnai pa siųsti treniruotis į Pietų Aus 
duodamom žiniom iš sporto gy tralijos krepšinio rinktinę; A. 
venimo) Kauno Kultūros Rū Ignatavičius (Capt-Coch) Ja * 
mai atiduoti dideliam remon ciunskis, Gurskis ir Petkūnas. 
tui. Mat ruošiamasi visos Ta — Iš Pertho {Adelaidę per 
rybų Sąjungos krepšinio pirme sikėlė krepšininkas V. Klimai 
nybėms, kurios įvyks šį rudenį tis. Tai ketvirtas krepšininkas 
buv. laikinoje Lietuvos sostinė lietuvis atvyksta į Adelaidę, 
je. Nežinia, ar Sov. Sąjungos Anksčiau yra atvykę ir žaidę 
(tikriau tariant už Vytį E. Kurauskas. Marcin
Pabaltijo valstybių krepšinio kevičius ir A. Merūnas-Lazaus

lygis kas. Edas.
smuko ar kitų Europos valsty ■ Popiežius Pijus XII parašė

priėmi

3 d., 2 
rugs. 5

Asme<rai nei lietuviškumo išlaikymo tar . . , ..* nybos, nei, pagaliau, nuo Vaka niui keturi doleriai per parą. N.
■ - atitrukęs mūsų kra B-: Ta Pac^a kaina naudojasi ir

tie suvažiavimo dalyviai, kurie 
atvykę iš tolimesnių vietovių, 
norėtų vasarvietėje praleisti sa 
vo atostogas prieš arba po suv- 
mo’.

Registracija: Tie, kurie tiki 
si galėsią suvažiavime dalyvau 

. ... , - , . . — r------------- j-- ------ — ti, prašomi apie tai pranešti
daviniai išplaukia is lietuvių trumpintas, palikus jo informa per vietinius DDT įgaliotinius 

----- ----- ---- dalį išbrauku^ įvertini arba tiesioginiai šiuo adresu Ii 
g. rUgpjū£įo 24 dienos: K. Bal 
kus. 421 Stockholm St, Bro 
oklyn 37, N. Y. Tel. Glenmore 
6-4843.

DDT Laikinoji Valdyba.
NAFTA MANITOBAI — 

DIDELIS DALYKAS.
Pirmiausia Alberta rado naf 

tos išteklius. Paskui Saskatče 
vanas. Dabar ir Manitoba pra 
dėjo džiaugtis naftos gėrybė 

Kviečiami: Visi lietuviai, ku mis. 1951 m, naftos šuliniai da 
tiems rūpi, kad lietuviškasis vi 11.000 statinių žaliavos, se 

suomeninis ir kultūrinis gyve ...............
nimas būtų grindžiamas pilnu 
tinės demokratijos principais, 
—t. y. politinių laisvių ir sočia 
linio teisingumo užtikrinimu

mus, kurie gali užgauti kitas 
sroves bei sąjūdžius.
Demokratinio Darbo Talkos 

steigiamasis suvažiavimas 
Laikas: 1955 m. rugsėjo 3— 
dd.
Vieta: Nauja lietuviška va 

sarvietė-ūkis, priklausantis D. 
D. T. dalyviui Jurgiui Pakniui 
(Box 126, Thompson, Connec 
ticut; tel. Putnam, Walnut 8- 
7736).

5

VIENYBĖJE — GALYBĖ

savo kredite koperatyve
„P A R A M A“

Indėliai apdrausti. Augitos palūkanos.
Darbo valandos:

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

Toronto, Ont. KE 3027.

W. A. LENCKI, 
B. A., L. L. B. 

TEISININKAS — 

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

kančiais 107.000 statinių, šiais 
metais Manitobos šuliniai iš 
mes 4 mil. naftos statinių.

Ūkininkai gauna gražių paja 
mų vis daugiau ir daugiau. Vie 

__  nas ūkininkas gauna kasdien 
Suvažiavimo tikslas: a) ap 60 dol. už davimą teisės naudo

* ............ ' ' *- T- ---•
b) nustatyti DDT veiklos pa sričiai. Ir jeigu naftos kompani 
grindinius uždavinius dabar ir j_os randa naftos daugiau, tai 
ateity; c) apspręsti DDT orga ūkininkas nustoja ir ūkininkau 
nizacinę struktūrą; DDT san ti. Jis laukia laiškanešio atne 
tykius su kitomis organizacijo šant jam čekius.
mis; d) išsiaiškinti DDT veik
los priemones ir būdus; e) at DIDŽIOJI VIRĖJA jau gauta 
naujinti ir užmegzti asmeni ir visi užsisakiusieji ją netru 
nius kontaktus. kus gaus.

meto uždavinius ir tik investa <
vę visą svo idealizmą ir drąsą. tarti DDT idėjinius pagrindus; tis jo žeme. Ir tai tipinga šiai 
mes pajėgsime grąžinti savą, - - T • • '• ’

f-rr-wrsH ..... K~ ~'~ ~-=a4~- is..>

Įst. OL 7443. Namų RO 2-9138 ;į

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

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

A. E. McKAGUE
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 EM 3-7461 
Res.: BE 3-0978

Dunaas-Dovercourt garažas*.
1244 DUNDAS ST W., TORONTO

Įsteigtas prie. 27 metus
24 valandų patarnavimas.

Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų 
perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — 

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

Ontario Motors League patarnavimas.
Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav’mų.
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PORT COLBORNt, Ont.
KAS NAUJO NIAGARA PENINSULOJ.

Jau metai laiko' kai čia veikia autu atminimui pagerbti.
Žalgirio Vietininkijos Jurų liau buvo žodis Tėvo B. Miką vįų rankosna/I. Karpa, kuris 
skautai, vadovaujami B. Simo lausko, o po to sekė ir pačios jau nuo seniau verčiasi hotelio 

prekyboje, prisitraukęs dar du 
iš naujųjų emigrantų lietuvių 
perėmė visus hotelio šėrus. Ho 
telio vadovybę dabar sudaro; 
I. Karpa — vedėjas, jo žmona 
Adelė Karpienė — knygvedė, 
K. Vaitkus ir W. Dovidaitis — 

duoti Baltijai teisę leistis į pla šėrininkai tvarko alučio parda 
vimą, Andrius Portikas atlieka 

Pirmon savo kelionėn į Erie kitokias pareigas.
Kadangi pagal veikiančias 

Kanadoje hotelių administravi 
mo taisykles prie hotelio turi ir 
restoranas būti, tai I. Karpa, 
turėdamas galvoje tobulesnį 
bendradarbiavimą, restoraną iš 
nuomavo buvusiam iki šiam lai 
kui KLB Edmontono apylinkės 
p-kui H. Jogaldui, kuiis, supra

RESTORANAS 
CORONATION, ALTA.

Prieš kelias savaites Corona 
To tion Hotelis perėjo vien lietu

naičio. Nors ir neskaitlingas laivo šventinimo apeigos, 
savo nariu skaičiumi, bet gana Kūmais buvo: p. Januševičie 
veiklus. Jų pastangos davė gra nė su p. J. Radvila ir p. Radvi 
žiu vaisių ir štai po metų laiko, lienė su p. J. Skaisčiu, šventini 
kaip reikalauja jų pačių pasi mo apeigos buvo baigtos sudau 
rinktas „jūrų skautų’ vardas žius šampano bonką, ir tai bu 
— jie sugebėjo įkelti koją į vo ženklas pakelti trispalvę ir 
vandenis. <’ " ’’

Rugpjūčio 7-toji diena šios čiuosius vandenis, 
vietininkijos skautų gyvenimo D’ 
buvo atžymėta istoriniu įvy ežerą Baltija paėmė Tėvą Mi 
kiu: tą dieną buvo pakrikšty kalauską ir kūmus. Ta proga į 
tas jų įsigytas gražus motori ežero gelmes buvo nuleistas 
nis laivas — Baltija. vainikas paminėti žuvusius van

Tą saulėtą popietę gražus denyse Lietuvos jūrų skautus, 
apylinkės lietuvių būrelis, susi Po to ir visi kiti norintieji ga 
rinkęs prie Erie ežero prieplau Įėjo išbandyti, kaip švelniai 
koje, P. Colborne užmiesty, ne Baltija supa ant bangų Erie 
rimavo. Visų dėmesys krypo ežero, kuris tą popietę buvo ga __ ___ , ___ ,
eilę didesnių ir mažesnių laive na audringas. Tąja proga pasi *ęs reikalą, bj§ savo pusės irgi 
lių, išmetusių savo inkarus eže naudojo nemažas būrelis sve pasikvietė tik ką iš Vokietijos 
ro pakraštyje. čių ir skautų. atvykusią lietuvaitę M. činkiu

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ > MOTERIŠKŲ RŪBŲ

’ AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAI: BIZNIO CR 0051, NAMŲ RA 2-1726

LONDON, Ont

ro pakraštyje.
— Kuris iš jų? — buvo klau 

simas kiekvieno akyse.
Tą paslaptį išdavė mūsų tri 

spalvė prie vieno baltai dažyto 
laivo.

Neilgai trukus pasirodė uni 
formuoti jūrų skaujfe i su dva 
sios vadu Tėvų B. Mikalausku nynų bangomis, išauga į gausų 
ir kūmais. ir stiprų vienetą, o mažutė Bal

Pirmas tarė žodį skautams tija tegu tampa dideliu galingu 
vadovaująs B. Simonaitis, su laivu, kad išmušus valandai ji 
glaustai nupasakojęs laivo įsi galėtų pakelti bures kelionei į 
gijimo istoriją, paminėdamas Tėvynę!
pavardes lietuvių ir organizaci 
jų, kurie tą įsigijimą materia

Bėgdamas paprašė Vasario 16 gimnazija pavojuje’ 
iškilmių dalyvius susikaupti Skubiai jai aukok!! 
vienai minutei žuvusių jurų sk 

sdama vaikų stovyklas, vaika 
ms ir jauniems žmonėms iki 18 
metų amžiaus eit į biažnyčią ir 
tt. Gydytojai draudžia eiti į baž 
nyčią net moterims, kurios lau 
kia kūdikio. Panika pasklido po 
visą Urugvajų: tėvai dreba dėl 

_ w __ _ _____ savo vaikų likimo. Kadangi Ii
Po šventinimo iškilmių buvo tę j7 virėjas. Darbas štai jau ei goninės niekados nėra turėju______ ___

vaišės pas pp. Radvilus,. į. ku na, o laįkas gal parodys, kaip sios tiek susirgimų, todėl netu įvyks, nes iki šiol neužsirašė 
rias atsilankė beveikę visi iškil seksis Šiai lietuvių tautiečių aš r* tinkamų gydymo priemonių; reikiamas kiekis ekskursantų.

SUDUŽO AUTOMOBILIS
P-

EKSKURSIJA NEĮVYKS
Su apgailestavimu tenka pra kelis sykius apvirto ir sudužo 

nešti, kad Londono lietuvių tiek, kad, sakoma, net taisyti 
skautų ruoštoji š. m. rugpjūčio 
m. 21 d. ekskursija į Pasaulinę 
Skautų sąskrydį - jamboree ne

mėse dalyvavusieji. Vaišės pra tuoniukei 
ėjo labai jaukioje nuolaikoje.

Tegu Žalgirio Vietininkijos
jūrų skautai, grūdinami vande

Koresp

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.

Coronation yra visoje Alber 
tos provincijoje žinoma ir gar 
si žąsų medžioklės vietovė. 

Henrikas.
URUGAGVAJUJ PARALY 

ŽIAUS EPIDEMIJA.
Urugvajuje yra didelė polio 

mieličio epidemija. Kadangi 
dar nežinoma tiksliai, kaip žmo 
nes gyvenime apsikrečia, todėl 
visokių galimybių prileidžia 
ma: gal vaikams besimaudant 
ta liga prilimpa, gal mokyklo 
je, gal bežaidžiant, gal ten, kur tų vaikų paruošimui gyveni 
daug vaikų susirenka, kaip sto mui, kurie pasiliks visą amžių 
vykiose, mokyklose, bažnyčio paraližuoti. 
se, žaidimo kiemuose ir pan.?
Todėl Švietimo Ministerija, DIDŽIOJI VIRĖJA jau gauta 
sveikatos įstaigų patariama, ir visi užsisakiusieji ją netru 
perkėlė mokslo pradžią, uždrau kus gaus.

ypatingai stokoja taip vadina 
mų „geležinių plaučių“. Plau 
čius reikia gauti iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių ar iš Vo 
kietijos. „Geležiniai plaučiai“ 
kainoja apie 12 tūkstančių uru 
gvajiškų pesų (apie 4000 ame 
rikoniškų dolerių). Urugvajus 
jau turi apie 50 tokių aparatų. 
Valdžia ir viešomis rinkliavo 
mis buvo sudėta reikiama suma 
aparatams įsigyti. Žmonės dar egzaminus. Nuo tos pat dienos 
ir toliau teberenka aukas, nes naujieji valčių vadai gali savis 
reikia lėšų ne tik visokios rū toviai vesti Michigano ežere 
šies aparatams, bet ir gydymui, laivus. Jiems linkime gero vė 
" ------- « , --------, .° ,

Kursų dalyvius tarpe ameri

neapsimoką. Tuo tarpu pats 
Benius Uždravis tik prisitren 
kė ir liko visai nesužeistas.

SUNKIAI SERGA.
Londoniškis p. Karolis Kyve 

lis praeitą šeštadienį darbo me 
Londoniškis p. Benius Už tu sunkiai susirgo. Dr. A. Ka 

dravis turėjo palyginti laimin vecko gydomas jis guli Victo 
gą katastrofą: jo naujas auto ria ligoninės III augšte, 344 
mobilis, peršokęs per griovį, kambaryje. L. E-tas.

SKAUTAI...
Atkelta iš 3-čio pusi, 

kad visi kursų dalyviai išlaikė

Adamonis ir Budriunas
„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.
Draudimas: — Pastatams ir kit. objektams nuo nelai 

mingų atsitikimų.
Pirmosios Montreal y 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. rytc/ki 9 vai. vakaro.
Res. P. Adamonis PO 6-4781. A. Budriūnas RA 7-2690.

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalba lietuviškai
Tel.: W Al nu t 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal.

Pewaukee ežero pakrantėje sv 
etingoje p. P. Basčio žemėje. 
Stovykla bus antroje rugp. m. 
pusėje. Jūrų skaučių stovyklos 
globėja bus sktn. O. Tumienė. 
Stovyklai vadovaus — vyr. 
vlt. D. Lukošiūnaitė, vyr. vlt. 
T. Avižiūtė ir vyr. vlt. D. Kun 
drotaitė. Skautiškoms progra 

kiečiu instruktorių taip instruk mOri?S pakviestos instruk 
tavo ir j. psktn. A. Levanas. tuotl Seserijos skautimnkės, o 

jūrinėms programoms išeiti pa 
JŪRŲ SKAUTĖS RUOŠIASI dės Baltijos Jūros tunto instru 

STOVYKLON. ktoriai bei panaudotos to tun 
L. Skaučių Seserijos Vadi to P1’emonės.

jai pritarus, Chicagos jūrų sk Gero vėjo bangų dukroms 
aučių Vaivos laivas stovyklaus stovykloje!

Tel. TR. 1135

LIETUVIS LAIKRODININKAS

| ŽUKAS ANTANAS i 
| 359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321 <:
? Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

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

Sav. A. NIAURA ir A.PILYPAITIS.
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 — užsisakykite 
KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ.

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iŠ naujausių audtcūų

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 OYERSC0.
SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas ............. 0.95
Paltas (lengvas) 0.95
Suknelė ................... 0.90
Skrybėlė ....................0.85

ir t. t., ir t. t.

D. E. BELANGER & SONS
13 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

BELLAZZI- L A M Y, INC
7679 George Si.,TR 5151 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.

Lietuviška moterų kirpykla
: : DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- 
: ! LAIKIUS FRIZAVIMUS. DAŽYMĄ IR KT.LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ_______

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).
2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

Daromos įv. durys, langai, 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 6—0162.!

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 

PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai

I. CHAZANAS ir A. ANŠELEVIČ1US.
Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys.

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

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

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

Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais—visą dieną. ME 7-6727 Sav-: p- Rutkauskas.

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA 7-3120

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36
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HAAAI
šys gražiai gyvena, gražiai lai

T kTrt X—k T kos' ir savo nelaim* išperka di 
’ I ’ | | A / dėlių pasiaukojimu tautos ir

> JL X. 1 \/ Tėvynės reikalų rėmimu, nors 
ne vienas lietuvis tokiomis ap 
linkybėmis yra palūžęs. Tat, p. 
Lukoševičiaus pasisakymas,

„Gražu Lietuvoje...“
Atkelta iš 2-ro psi. I? 

gal sutartis turi nušienauti 450 vfr 
ha pievų. Tačiau turimos 6 tra 
ktorinės šienapiovės iki šiol ne ’ 
pasiųstos į kolūkius, o 2 iš jų ,

J.f.WtlSOH
*»*—*-—- — *’***--**«-— v ibiauo pua.oaay niuo, * - - I Laidotuvių Direktorius |

R.«o K. B...-o».. tad p Ba^.į
Z’ _ mynę laDjau pretous pramone. -v, ę.akant labai švel l sienapiovrų bei kito invento
Bet grįžkime prie jo kūrimo Aitvykęs į Hamiltoną D. C. » riaus paruošimą privedė prie

HAMILTONO MIESTAS.

si. Kolonistai atvyksta iš JAV, Gunn Wentworth g-veje pasta niai- ukoševičius vra to, jog,* pavyzdžiui,* Černiachov
Europos (Napoleono karo pa tyte pirma visame Kanados J““ .e skio vardo kolūkyje silosas už . . ___ . x _ A
sėkmės!) pradėdami čia naują krašte garvežių įmonę, o dau • to neDrįekaištauia nes rau8tas nesusmulkintas, nes A TA ->/\ T
gyvenimą, (palyginkime save) giau iabnkų turėjęs ne tik Dun kas J to J’ « ? * prisiųsta siloso kapoklė nebu J. V V VJ TV
naujame krašte. das bet ir C8^^8 suremontuota.

Visi namai buvo mediniai, tas — pradeda smukti. turėtu savo teigimus ir Kad neatėjęs laikas dobilus
tik 3 mūriniai puošė Hamilto Kiekvienas melstas turi ir n raž: s nasisakvmus atšauk pianti, tvirtina ir kai kurie že MONTREALIS
nq. Gaila, kad paskutinis jų, pe liūdnų įvykių, prie jų reikia pri £eg u refkalau;a obiektvvus mės ūkio specialistai. Iš 5 Kel 
reitą mėnesį, buvo nupirktas skaityti 1854 m. pasirodžiusią * ' J _ J X . _a_ nirmo  ------ i—i.-.iu.. .ui. o
„Eanies“ krautuvės griovimui, choleros ligą. Karšta ir sausa 
padarant vietą mašinų pastaty tais metais buvo vasara, bet lie 
mui. Miesto savivaldybė galėjo pos mėn. 13 d. „The Hamilton 
jį „užkonservuoti“ kaip Hamil Spectator (išleidęs pirmą Nr. 
tono paminklą. Bet, iš kitos pu 1846 m.) ramina gyventojus 
sės, ta pati miesto savivaldybė, tik trumpa žinute: nieko pavo 
pardavė savo net rotušę (bėro jingo, tik keli apsireiškimai imi 
ds už 250 tūkst. dolerių), už grantų tarpe. Liga plinta. Neži 
leisdama puikią vietą Eaton nomos tuo laiku šiandieninės 
krautuvei... Nieko nepadarysi medicnios paslaptys, jos nesu 
— kelias pažangai ir technikai laiko. Spėjama, kad nuo šios 
visur atidarytas, nors pažanga baisios ligos i 
kartais yra kenksminga. Pav., tūkst. hamiltoniečių.
apie 1818-20 m. „kampučiai skaičius buvo didesnis, kadan 
jau Hamiltone taip pat pažįsta gi 
mi. Pirmoji taverna (gražus pa ks 
vadinimas) išauga ant „tradici 
nio“ kampo King ir James g- 
viu, kur šiandien yra „Ci 
gar Store“ — cigarečių, laik 
raščių, vaisvandenių krautuvė, čiaus pasiaiškinimas, kodėl jis 
Bet iš kitos pusės, 1820 m. Ki nustojo rėmęs Vasario 16 gini 
ng ir Wellington g-vių kampe naziją. Esą jis pasižadėjęs jai 
atsidaro pirmoji Hamiltono mo paaukoti 12 dol. ir turįs dėl to 
kykla. Tais pačiais metais pra pakvitavimą... Vadinasi, paau 

kotą 12 dol. ir nusiplautos ran 
kos, o Vasario 16 gimnazija ži( 
nokis sau...

P. Lukoševičiau, mes aukoja

KANAD OS DIDELIS VIDAUS
ti. To reikalauja objektyvus mes UKl° specialistai, is įvei . . f .. .
teisingumas Hamiitonietis. mės MTS zonos kolūkių tik 3 Jo Imperatoriškoji Dideny sytis simfonijos koncerto. Klau

Red per neapsižiūrėjimą ne išskyrė sėklinius daugiamečių bė, Etijopijos Imperatorius, ne sytis kaip muzikos garsai lei 
pakontroliavo p. K. Lukoševi žolili sklypus. teko žado, kada jis pamatė Mo džiasi miesto link.
čiaus rašinio ypač kad ir tie Nekalbant apie atsilikimą šie ntrealį nuo kalno. Montrealis yra intiiguojan
pasisakymai,’ nežinant vietos nauJant daugiametes žoles, kai Haile Selassie, Judėjos Liūtis. Tai yra unikumas. Jis turi 
žmonių santykių, atrodo mig kurie kolūkiai neleistinai delsia tas, buvo pereitų metų birželio dvigubą ritmą. Net ir angliškai 
lotai P Bakšiui tikrai be pag *r natūralinių pievų šienavimą, mėnesį ant kalno viršūnės. Mie kalbą berniokai ir meigaitės. ži 
rindo sudaryta skriauda dėl ^tai „Liolių“ kolūkio Pakraža stas gulėjo apačioj ir aplink. Tą no, kad „cornet de cieme a la 
kurios tenka apgailestauti rčlės lankose seniai sužaliavo naktį jis žibėjo kaip Kalėdų eg glace“ yra porcija ledų. Raidė 
kaip ir apgeilestauti*3 tą faktą’ vėšli žolė ir prašyte prašosi lutė ir St. Lawrence vingiavo „F“ ant vandens čiaupo reiškia

Mėgiami komikai yra verčia 
mi į prancūzų kalbą. Mickey 
Mouse kalba su akcentu.

Pepinot, kurį jūs matote To 
ronto televizijoj, yra prancūziš 
kai kalbantis. Jo kalba verčia 
ma. Montrealy visos gatvės tu 
ri užrašus dviem kalbom. „No 
parking“ reiškia 
nez pas“. Vienos krypties 
vė bus „sans unique“. Stok

hCllU 11 U Uc vllVOLClU Ll Lcl -L Cl XX. L. Ci y , , , v- 1 i -i* -v . v . » v 1. v < « ,
, , ..kad tautiečiai dažnai pykstasi PlovejU- Bet šiame kolūkyje zo menulio šviesose, kaip gyvate, šaltą vandenj ir „C —šiltą 

, kad nuo sios dėl nieku ir savo asmenines ne lė vis dar „auginama ‘, nepagal Atrodė, kad upė, praeidama 
mirė apie 2—3 kantas iansuoja per spauda, vojama, kad tai neigiamai atsi pro Kanados didžiausią miestą 
uecių. Gal sis ‘ liepia į šieno kokybę. —Montreal} ,meta jam savo už

atvykstančių imigrantų
neregistravo. (b.

TAIP DARYTI
NE LIETUVIŠKA

Mus nustebino K. Lukoševi

nie 
d.)

dedamas ir kanalo kasimas, su 
jungaint Ontario ežerą su Bur 
lington Bay.

Nors miestas greitai plečia _r
si, tačiau rytinėje dalyje (nuo me vieni po 1 dol. kas mėnuo ir 
Wellington g-vės) ir vakarinė jau aukojame po 5—7 metus, 
je (nuo Dundorn, kur šiandien kiti aukojame ir po daugiau.

Nes juk gimnazija, jeigu auko 
tume tiktai ribotą sumą, turėtų 
užsidaryti. 1

Kiek žinoma, p. Lukoševi < 
_ . . — . „ . . . aukoti bent\
Blind River, bet užteko paeiti po doleriuką kas mėnuo, nes jo 
f minučių ir šaudyti stir §eima yra darbinga ir vienas 
nas, briedžius, o gal net ir meš doleris jam nieko nereiškia au 

koti kas mėnuo. Tai viena.
Antra;

čius nenori aukoti Saleziečių 
gimnazijai, jis jai gali neauko 
ti, bet argi jam Saleziečių gim 
nazija neleidžia aukoti Vasario 
16 gimnazijai? Suversti visas 
bėdas Saleziečių gimnazijai ir 
neaukoti Vasario 16 gimnazi

stovi lietuvių parapijos bažny 
čia) plečiasi didelis miškas, su 
teikdamas daug malonumų me 
džiotojams : nereikėjo jiems va ...... ............
žiuoti lengvomis mašinomis iki čius vra naiėeu’s

kas.
1846 m. Hamiltonas gauna 

miesto teises, nors dar 1850 m. 
pačiame jo centre Gore Park 
(Royal Connaught Hotel, Pi 
gott Building, Pašto Rūmai) 
būta dar didžiausios balos. Tai 
gi, lygiai prieš 105 metus!

Išeiti į gatvę prie mėnulio
ŠViT^ ,TcAbQta paV°jin jai^Vt^ tiktaf^ranku” nusiplovi 
ga, tad 1850 m. uždegamos pir ' r
mosios dujinės lempos.

Bet vienu laiku, buvo didelė 
grėsmė Hamiltonui smukti į ei 
linius miestelius, kokių Quebe 
co, Ontario provincijose esama 
tūkstančiais. Šone esąs Dun 
das miestelis pradėjo didelę 
konkurenciją Hamiltono augi 
mui, steigdamas pas save fabri 
kus (1845 m. Dundas jau ture 
jo 20 fabrikų, o Hamiltonas tik 
9) ir sutraukdamas apylinkių 
gyventojus. Tik pravedimas 
1853 m. lapkričio mėn. 1 d. ge 
ležinkelio įNiagarą Falls ir 
gruodžio 4mėn. Windsoran ir 
Londonan, pastatė jį atgal stip 
riai ant kojų, suteikdamas gali

v

<5

Europos gydytojas
Dr. N. Skaab

Dantistas
3 Barnesdale Ave. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

KLB ŠALPOS FONDO 
HAMILTONO K-TO 

LOTERIJOS,
įvykusios laike TF gegužinės 
1955 m. rugp. 1 d. Braht 
Burlingtone, apyskaita.

Pajamos:
1. Gauta aukų loterijai 

paremti
2. Gauta už parduotus 540

bil. po 0.25.....................135.00
Viso............147.00

Išlaidos:
‘1. Pripirkta smulkių fantų 7.65
2. Sumokėta TF skyr. už 

knygas-fantus........... 39.00
Viso .... 46.65 

Grynas pelnas. . . 100.35 
’ Loterijai paremti pinigais au 
kojo po 4 dol.: Mikšys J.; po 2 
dol.: Olšauskas Edv.; po 1 d.: 
Beržaitis, Mikšys K., Pliurie 
nė A., Ročienė S., Stanius J. eiiė kolūkių, kurie nepasigami dien stumiasi po keletą išmtu vo mandagumu, lotynų giminė 
ir Valevičienė L. ....... ... . . .......

Loterijai paremti fantais au __ ____________ ________________ ...........
kojo: Bakšys St., Blekys Br., įr pašarų saugojimu. Kaip tai damiesi gilyn ir gilyn.
Giedraitienė E., Karalienėnė syklė, visuose kolūkiuose paša Kada ledlaužiai priartėja n*4-

Montrealis nėra prancūzų 
miestas. Jis nėra ir angliškas. 
Jis nėra ir amerikoniškas. Jis 
turi visko po truputį. Jis turi 
gyvą Paryžiaus flirtuojančią 
akį su meile gyvenimui ir gro 
žiui. Jis turi senojo Londono 
solidų žvilgsnį. Jis turi mostą 
ir žingsnį, paimtą iš New Yor 
ko Penktosios Avenue. Bet jo 
širdis yra tikrai kanadiška.

(CS).

Inn

12.00

Neskubama šienauti „Lais buriantį žvilgsnį.
vės“, „Baldagių“ ir eilėje kitų Keleivis karalius žvelgė nuo 
rajono kolūkių. Šiuose kol kalno žemyn į antrąjį pagal di 
ūkiuose nebuvo kaip reikiant durną prancūziškai kalbantį 
laiku pasiurošta: nesuremon miestą pasaulyje. Tik Paryžius 
tuotos šienapiovės ir_ kitas in yra didesnis už Montreal}. Tik 
ventoruis. Be to, kolūkiečiams New Yorkas viršija Šiaurės 
neišaiškintos materialinio pa Amerikoje kaipo uostas.
skatinimo priemonės, kurios re Montrealis yra didžiausias čiama „Arret“.
komenduojamos taikyti pašarų vidaus uo’sats pasauly. Kada yra Gegužės 24-ji švenčiama 
gamintojams. laisva nuo ledų, atrodo, kad vi gubai. Tai yra Vktorijos

Ne station 
gat 
ver

dvi 
Die

Šios aplinkybės kaip tik ir sas miestas laisvai alsuoja... na ir Dollard Des Ormeaux die 
na. Prancūzai ją ir vadina Dol 
lard Diena — Dollard buvo di 
delis karžygis.

Montrealio policininkai rėdo 
si spalvingai. Žiemą jie nešioja 
smailas kailines kepures ir di 
deles baltas pirštines. Virš ap

privedė pri eto, kad „Laisvės“ naujas gyvenimas ir naujas 
kolūkyje pirmąją šienapjūtės keistų ir svetimų kalbų ūžesys 
dieną iš 2-osios laukininkystės kyla nuo vandens paviršiaus, 
brigados išėjo į darbą tik pusė Šiaurės žmonės ir miestai ri 
darbingų vyrų, iš pirmosios ša pavasario atėjimą su paukš 
—'dar mažiau, o iš trečiosios č,ių pasirodymu. Montrealis tu
laukininkystės brigados — nė ri kitą ženklą.
vienas. Vieton paukščių giesmių jie siaustų jie nešioja baltus sukry

Daugelyje rajono kolūkių vi laukia ledlaužio garsų. LaikraŠ žiuotus diržus. Judėjimą jie 
siškai nepasiruošta šieno džio čiai kasdien deda nuotraukas tvarko smagiu savo baltos pirš 
vinimui žaiginiuose. Yra ištisa apie jų pasisekimus. Jie kas tinės mostu. Jie yra žinomi sa

no nė vieno žaiginio. jardų pirmyn. Ir kaip šunės ms prigimtu. Jis sulaikys ilgą
Nepakankamai pasirūpinta laksto pirmyn ir atgal vis brau eilę automobilių kad praleistų 

skersai gatvę vieną gražią po
Giedraitienė n,., ivarancnene syklė, visuose kolūkiuose paša Kada ledlaužiai

Damauskas V. Kybartas rai ir šiemet bus kraunami dau prie uosto, tai tam tikri narei 
JC•’ Matuiaūiene, Mikšys K., gelyje vietų, nes neparuošta gūnai popiečiais yra jleidžiami 
Mikšyte O., Navickas V., Var atitinkamų patalpų“. ant ledlaužiu denio. Jei Haile
nas Ig., Vindasiene G. Pazyme Taip rašo pati „Tiesa“. Tat Selassie būtų buvęs Montrealy 
tyn pp. G. Vindasienes ir E. argi negražu sovietinėje Lietu kovo vidury' jis būtų pakvies 
Giedraitienės vertingi fantai—voje? tas taip pat

ir tau“ ",Nese,niai Ne" Orleans',.?,;: Tai yra Montrealio signalas, 
mats rubais lele. arkivyskupas pašventino dideli kad Sa]čio , bė jau

Visiems aukotojams pinigais vienuolyną, priklausanti Šv. pasibaigUsi. Kiekvienas yra lai 
mas. \r fotais, taip pat visiems ban Šeimos seselems. Naujasis vie mingaS( kada vandens vilkikai

O iau visai nemažu kai o įsiems savo laimę bei kuo nuolynas turi 99 kambarius se priartėja prie dangoraižių. 
t i >aU-v1S egiazu. Kai p. kltu prisidejusiems prie musu selems ir 53 kandidatėms. Jis 1 „ „ . . .. ..
Lukoševičius meta kazkok} }ta joterijos pasisekimo, reiškiame yra penktasis vienuolynas, ku Kalbant aPie Montreal}, yra 
— ... - oširdžiausia pade rį pastatė negrės vienuolės, šv. Pammetim trys dalykai. Jis pri

P šeimos seselės turi 2 senelių įip?S pne k/lnO' J1S /ra sal?L 
Jis yra vandens uostas, guljs 
nuo vandenyno per 1.000 my 
lių. Uostas davė savo spalvas 
visai miesto išvaizdai. Sala lai 
ko ir palaiko jo žalumą. Kalnas 
priduoda karališką apvainikavi 
mą.

Čia vidury miesto, kuris pri 
" • - gyventojų, 

žmonės gali sportuoti pačiūžo 
Mount Royal.

Jeigu p. Lukoševi

rimą dėl šeimos. Ką gi tai reiš 
kia, jeigu ne pyktį ir blogą va 
lią?

P. Bakšys, kaip ir tūkstan 
čiai lietuvių nelaimingi, nes ta 
po perskirti nelemtų sąlygų, 
nieku nepateisinamų dabartį 
niu laiku didžiųjų politinių gan 
gsterių, kurie neboja nei teisy 
bės, nei asmens teisių, nei bet 
kokio žmoniškumo. Jie daugelį 
tūkstančių lietuvių, o bendrai 
imant — miloinus žmonių iš 
prievartavo ir tebeprievartau 
ja. Tai šių dienų žmonijos tra 
gėdija, kad keturių vadinamų 
didžiųjų susitikime jie nachališ 
kai ir ciniškai šaiposi iš tų, ku 
rie reikalauja nors minimalių 
pavergtiesiems teisių. Ir p. 
Bakšys yra viena tų gangste 
rių prievartavimo aukų. P. Bak

mūsų kuo nu 
ką.
KLB Šalpos Fondo Hamiltono prieglaudas, 2 našlaitynus, 34 

mokyklas, vieną gražią kolegi 
ją mergaitėms ir 21 vaikų dar 
želį. Negrių vienuolių švietimo 
ir labdaros įstaigose globojami 

Rugpjūčio 4—.6 dd. Hamilto 11.177 asmenys.
ne įvyko C.M.L. (Canadian-----------------------------------------------
Music League) suruošta muzi vanota medaliu: „C.M.L.. Cha
kos šventė, kurioje duota pro mpion-1955“. Už solo dalykėlį skaito ligi 2 mil.
gos dalyvauti apie 300 muzi „Ander the duble eagle“. ~~ '
kos besimokančio jaunimo. Taipogi Rūta dalyvavo trio mįsv dėka

Koncerte dalyvavo ir lietu konteste, kurį sudarė: R. Čepu Virš sidabrinių bokštų ir liek

Komitetas.

C. L. M. MUZIKOS 
KONTESTAS.

PADĖKOS
Pirmąjame Kanados lietuvių 

studentų suvažiavime atlaikiu 
šiam šv. mišias Šv. Jono Krikš 
tytojo Parap. kleb. kun. P. 
Ažubaliui; nepabojant ilgos ke 
lionės atvykusiam su įdomia ir 
įspūdinga paskaita dr. H. Na 
giui; ir visiems mūsų bičiulia 
ms ir kolegoms vienu ar kitu 
būdu prisidėjusiems prie šuva 
žiavimo ruošimo; taipogi pini 
gaiš parėmusiems: kun. P. 
Ažubaliui. 10 dol. ir toronto

HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS |

Geriausius vyriškus ir moteriškus $
kostiumus ir paltus L

siuva tik r

G. PALMER CUSTOM TAILORS I
Geriausia medžiaga $

pagal Paryžiaus ir New Yorko madą.
Hamilton, 7 Sterling St. kampas King St. W. &
(netoli Westdale Collegiate) telef. JA 8-3345. X

I Sav. G. Palme r-P aliliūnas. g

vaite Rūta Čaputytė akordeo tytė, Alan Near ir Bobby Kif n0 pastatų Čjuožiama .
Vasarą žmonės keliami į kai studentų skyriui 22 dol., Kana 

K. R. no viršūnę vežimais, kuriuos dos Lietuvių Studentų Sąjun 
traukia arkliai. Kalno viršūnė gos Centro Valdyba reiškia 
je jūs galite piknikauti ir klau nuoširdų ačiū.

St. CATHARINES, Ont.
SUŠELPTI LI KĘ VOKIETIJOJE.

Prieš kiek laiko „N. L.“ bu tis, K. Bogušis. Po 2 dol.: K. 
vo skelbta, kad St. Catharines Galdikas ir po 5 dol. J. Sdnda. 
lietuvių būrelis renka pinigus - - -
ir nori sušelpti likusius Vokie bu Vokietį"* —
tijoje Augsburgo stovykloje. AuHsburga. 
Taigi, šiam kolniam reikalui au *
kojo šie asmens: ~ ................ _ _

Po 1 dol.: J. Alonderis, V. yra gautas padėkos laiškas ir 
Alonderis, A. Alonderis, .V. Pa pakvitavimas aukotų pinigų su 
lujanskas, Šetikas, J .Navasai moj 59,55 D.M. J. Navaaaitis.

nistė, kuri Jury komisijos, kon fman. Šis trio laimėjo 1 prizj. 
testui pasibaigus, buvo apdo

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 masino, moderniški moteliai nakvy 
nėms prie restorano.

Lietuviai savininkai
P. Voronikaitis ir J. Jankus. ’ r

Viso 14 dol., kuri suma ir

Tuo reikalu iš Augsburgo

' > "DIDOUT
PERKATE ar PARDUODATE?

LIODĖSIO VALANDOJE

Kompetetingo

*Namai *0kiai *Sklypai
* Bizniai •‘Pramoninės nuosavybės

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
patarnavimo kreipkitės

PRANCKE VIČ1Ų .. . 
Hamilton Office .... 913

r n o it 'T’ real

pas: — 
LI 9-4121.
Main St. East.
ESTAETE

I 1 LF V L A LIMITED
KANADOS STAMBIAUS REALTORIAI

Skyriai visoje On tari joje.

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

C. Halpin Funeral Home Reg’d

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. 

telef.s 
PL 0094

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------TeL YO 3440.

MOTERŲ DIENA: 
kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. 

Masažistės Jūsų patarnavimui. 
Susitarimas iš anksto nereikalingas.

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.
(2 g. | rytus nuo St. Laurent Bl.)«<, *»• c -j —---—~-- — ——............  ><
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mokt^real
AUKOS SUŠELPTI V1ENIN TORONTO VISUOMENĖ IR 

ORGANIZACIJOS PASIGEN 
DA SEIMELIO

L. Bendruomenės Toronto

TELĮ FREIBURGIETĮ
Atsilankius į Montrealį buv. 

freiburgiečiui A. Raciborskui, 
pas E. ir J. Kardelius įvyko bu Apylinkės Valdyba anksčiau

SKAUTU PARADAS vusių ireibucS^čių subuvimas, karts nuo karto šaukdavo visų EKSKURSIJĄ Į III LIETUVIŲ DIENĄ
Sį trečiadtenį, 6 vai vaUaro į““ v flB Toronto Apytinkės U yra prieSh«. ežero^Tad ąu

I* -*J-4 suaukota 33 doi. taip vadinamus Senelio posė
apyūnS vlTs C.i ™ Kanados Si' coįe.

AZalrlwlra h-vipcia tol ontie SAVAITGALIUS IR 
atostogas praleisti arčiausia 
nuo Toronto (tik 42 mylios) 
vieta yra Dr. J. Kaškelio ir J.

KLCT PREZIDIUMO
posėdis šaukiamas šį penktadie
nį, rugpjūčio 19 dieną.
LIETUVIŲ AKADEMINIS saulinę Skautų Jambore išvyks SVEČIAI* iš “Bostono — Napo džius’“kuriose būdavo “gvildė
Sambūris praneša, kad spalio tanciųjų paradas. Jų tarpe ma ieonas jonuška ir Jonas And narni ...... .-
" - - ” " - ’• ------------- ....................  ............  -1”1 ■ J savaitgalį praleido mai ir veikimo gairės. Tačiau, ?.a- Valdyba kviec?a to?ao^\e

Montrealyje; viešėjo pas pp. jau antri metai tie Seimeliai ne clus to^e ien°je uo s i i
IŠKYLA Į JAMBOREE ~ ' ------

15 d. Carpenter Hall ruošia lin tysime ir 2 lietuvių skautų skil rjukaitis 
ksmą, su įdomia programa šo tls- 
kių vakarą ir prašo kitas orga 
nizacijos šios datos neužimti. ' gį savaitgalį Montrealio Ska lankė į „Nepriklausomos Lietu ba, kaip atrodo, savo veikimo

vn vi tai y iv , v ivovĮv LJcio ĮaU alllll lllvvcll Lie uviuivnai nt , . . - - • • . •

Petronius, lankė miestą ir atsi bešaukiami ir Apylinkės Valdy Siausiai a Yvau Į-- ------- * - - ■- - J be vargo ir pigiai vykti Mont
> ° v 7 J 1 n* Vivid JAQ A/1. j. xxaanvmi u J.

ivuunvijcj, nuitą neimto* yiqquimc realm, Ap. Valdyba orgamzuo preįk§aįįįo vasarvietė, kuri yra
Kadangi p. Jpnuška pats nei daryti. Todėl nestebėtina, » ekskursiją traukimu __s_ o:___ .

Sambūrio Stipendijų Fondas utų Tuntas ruošia iškilą į Pa vos“ redakciją, kurią apžiurę apyskaitos nelinkusi visuome 
praneša Montrealio Universite saulinę Skautų Jambore Niaga jo. T" ' 
tų lietuviams studentams, kad roję. Išvykstama šį sekmadie yra spaudos darbuotojas, da kad visuomenėje plinta įvairūs 
ir šį rudenį parems nepasiturin nį 7 vai. vak. Registruotis gali bar esąs „Darbo“ administrate gandai ir net įtarinėjimai. S. 
čius colegas-es, paskirdamas ma pas S. Naginionį, tel. TU rius, tai jis spaustuve ypač do iš SLA 236 KUOPOS 
stipendijas. Suinteresuoti pra 8166. mėjosi. VEIKLOS.
šomi kreiptis raštu iki rugsėjo SPAUDOS BALIUS šį sezoną PROGRESUOJA p, Adomo Nors regUliariniai kuopos su 

rk Str, Montreal, P. ^). nį Užgavėnių šeštadienį.
DR ANDRUKAITIS savaitga DlR &KAVOUS < 
lio buvo išvykęs įJAV. Sugrį 
žo antradienį . 
DR. ŠEGAMOGAS grįžta iš 
atostogų ir rugp. 19 d. jau pri 
ima ligonius. 
DR. DAUKŠA, advokatas, su 
grįžo iš atostogų, kurias pralei 
do Jungtinėse Amerikos Vals 
tybėse, aplankęs New Yorką 
Filadelfiją ir tt. 
DAILININKAS 
tis sekmadienį 
Montrealin priimti su kitais ju togavusi Golden Lake savo va 
ry kom. nariais dail. darbų. sarvietėje, jau sugrįžo iš atos 
RACIBORSKAS, Albinas, ato togų ir paskutinį antradienį da 
stogaudamas buvo atskridęs iš lyvavo NL ekspediavime. 
Chicago, vasorojo Rawdone ir SALALYTĖ Ona, atostogau romas patikslinimas, 
viešėjo pas seserį bei svainį dama, lankėsi Toronte ir iš ten BAKANAVIČIUS Juozas, is 
Kardelius. Lankėsi NL redak atskrido į Montrealį lėktuvu, lydėjęs iš savo farmos Iron Hill 
cijoje, apsimokėjo, prenumera RINKEVIČIŪTĖ F. baigė ato pp. Gutauskus į Bostoną, bai 
tą ir dalyvavo NL ekspedijavi stogas ir jau dirba. gė atostogas ir jau dirba. P. G.
mo talkoje. Jis ši darbą jau pa MAČIUKO Mamerto siuvyk Bakanavičienjė dar atostogau 
žįsta, nes jam dažnai tenka eks los abonentų loterijoje paskuti ja. Pp. Bakanavičių ūkyje atos 
pedijuoti Čikagoje išeinančią nes tris savaites laimėjo šie togavo ir p. Kiškis.
„Sėją“. abonentai: J. Blauzdžiūnienė ŠULMISTRAS Myk. su šeima
LINARTAS Jonas, inžinierius, — 7nr.; L. Rugius — 29 nr., visai jau baigia statyti antrus 
su žmona Birute-Indrelyte, mo ir S. Mozuraitienė — 17 nr. namus, Ville Lasalle. 
kytoja, viešėjo Montrealy ke praėjo jau 14 savaičių, dar bus 
lias dienas. Apžiūrėjo visas 11.
miesto įdomybes, padarė daug VILIMAI, Zofija ir Antanas ir 
nuotraukų ir jau sugrįžo į ~ 
rontą. Pp. Linartai viešėjo 
E. ir J. Kardelius. 
ŽINOTINA, kad visi, kas 
šio sekmadienio užsisakys 
M. Mačiuką kostiumą, jį gaus 
dar ligi Lietuvių Dienos.

. p. Adomo t- ............................
15 d. pas K. Veselką 8960 Cla Montrealy numatomas tradici ni° ir P- Budnuno „District Es sirįnkįmaį vasaros metu nedaro 

1 . "_„į. tate Brokers tarpininkavimo bet kuopos darbai nesusto
DR. KAVOLIS, evangelikų ?rganizaciJa: Belaukiant dyie ja j\fariai kuriems laikas mo 
kunigas, praėjusį sekmtdienį kesčius mo.kėti> susimok? fin-
lankėsi Montrealyje. Dabar jis 1 ° cmf* "
čia atvyks tiktai Trečiosios Lie 
tuvių Dienos proga ir evangeli 
kams laikys tam tikslui pritai 
kytas pamaldas.
NELAIMĖ ištiko vilasalietį A. 
Matulį. Jis nelaimingai griuvo 
ir sulaužė šonkaulį. Dabar jis 

A. Tamošai ligoninėje gydosi.
buvo atvykęs LEKNICKIENĖ Marija, atos

’ . prie Simco ežero 1 my 
ten ir atgal kainuos jjos Kaswick miestelio.

25 akrų sklypas atsiduria ga 
lu į ežerą, per 50 žingsnių nuo 
vandens stovi senas vasarna 
mis apsuptas dideliais me 
džiais, krūmais ir pieva, taip 
kad kiekvienam kampe gali ras 
ti pavėsį ir ramybę. Be to yra 
daug vaisinių medžių, nuo ku 
rių nukritusius vaisius galima 
lankytojams valgyti — nemo 
karnai.

Kelionė iš Toronto trauki 
niu tik 1 vai. L.

ŠV. ANDRIEJAUS
siant ir nevėliau rugp. 25 d. te liuterionių bažnyčioje, Carlton 
gistruotis sekančiose vietose: ir Jarvis gt. kampe, rugpjūčio 
Liet. Namuose, „Tėv. Žiburių“ 21 d., 9.30 vai, lietuvių, pamal 

„Tulpės“ (svetainėj, J. dos. Dalyvaus kun. Trakis iš 
Beržinsko krautuvėj ir J. Mar Čikagos. Kun. dr. M. Kavolis, 
gio vaistinėj. Taip pat sekma 
dieniais po pamaldų College te 
atre prie specialaus staliuko.

Į N.L, Nr. 30 tilpsią korespon 
„Torontiečiai susirū

sekančiai:
$ 11.70 jei susidarys daugiau
kaip 100 žmonių, 
$ 12.90 „ 
iki 100 žmonių,

nuo 25

$ 14.65 „ ' „
iki 24 žmonių,

nuo 15

$ 17.85 „ ‘ „
iki 14 žmonių.

nuo 10

Susidarius 217 žmonių, SN

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL. D.

Suite 25—26 
152 Notre Dame St. E.

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

RA 2-5229.

To sūnus Jonas, atostogaudami 
pas lankėsi Čikagoje pas brolį, grįž 

darni pas tabako augintojus p.
ligi p. Matelius ties Simco ir kitus 
pas gimines bei pažįstamus.

i SERfrA Z. Matijošaitis ir N. 
Dame ligoninėje gydomas pn 

"—- žiūrint dr, E.
Ten gydosi dar ir
Vytautui Skripkai padaryta op ’ 
eracija. Jonas Čičinskas susižei 
dė ranką. Viktorijos ligoninėje 
operuotas Jonas Bendžaitis. 
TRAUTRIMAS Jokūbas iš J 
AV, Nabraskos, vieši pas H. 
Adomonius.

cija išaugo' jau į 8 asmenų or ra§t atnešdami juos į namus, 
gamzaciją ir jau turi suorgam >pai gra£Us narių rūpestingu . 
Ztąo±rI°Aiartą' - mas palaikąs netik save gera R s“tinka du°tn\atsk“^ traukl

. SPEIČIAI, vilasahečiai, me stovyje, bet ugdąs ir pačią a’na 1?ada &abma 
atostogavo pas pp. Kersuhus organiz pavizdingais nariais. bus kada non įvažiuoti ir grjz 
^al ^d^asarTvje!ėje- .. Naujas narys St. Jokūbaitis tL

. KULVIEČIŲ senna is To pats sutiko eiti orgamz. parei Torontiečiai raginami nedel 
ronto savaitgali praleido Mont £as ir iraš ti nemažai nFaujų — 1------- "------------ " ’
realy, apžiurėjo miesto Įdomy nariy St Jokubaitis atostogŲ 
be$ , m - metu lankėsi New Yorke, ap
PP. MOCKŲ dukrele pakriks jankg įr SLA centrą, kur su jo 
tyta June-Ona, ne Sause, aip pareįgūnais turėjo rimtą pasi 
PeJ klaid^ buv° atspausdinta kalbėjimą organizacijos reika 
AV biuleteny, is kui ta zir\ia iais įr gavo reikalingų patari 
pateko, ir į NL. Dabar del to da mų jr n“rodymUt

Įgytais įspūdžiais p. St. Jo 
kubaitis žada su nariais pasi denciją 
dalinti sekančiame narių susi pinkime“ pranešame, kad apie 
rinkime, kurs įvyks rugsėjo 11 ekskursijos į Liet. Dieną ruoši 
d., 2 vai. po p. Lietuvių Na mą buvo keletą sykių skelbta 
muose. Parengimų komisija st per „Tėvynės Prisiminimų“ ra 
ropiai ruoišasi rudeniniam kuo dijo valandėlę dar prieš korės 
pos 21 metų sukaktuviniam pa pondencijos pasirodymą, 
rengimui, į kurį atvyks ir SLA Tononto Apylinkės Valdyba, 
centro sekretorius Dr. M. G. Red. konstatuoja, kad šis To lonu, kad „TŽ“ paragintų skai 
Vinikas. Nariams jau buvo ži ronto apyl. žygis ir rimtas ir tytojus L. D-je dalyvauti.

________ _ noma, kad šis parengimas ture gražus. Jei susidarytų visas 
LANKĖSI ŽYMI VIEŠNIA jo įvykti spalio 8 d., bet kadan traukinys, butų tikrai įspudin 

Šį Šeštadienį rugpjūčio 13 d. pačią dieną Eatono audi ga.
p. dr. Domą Šleževičienė, grįž t°rij°'je „Pirmyn choro stato 
dama iš atostogų, kurias pralei 1113 °Per^tė ,,Čigonų Baronas“ 
do pas pp. Paplauskus-Ramū todėl . kuopos v-ba parengimą

DAUGIAU INFORMACIJOS
Teko girdėti nusiskundimą, 

kad III Liet. Dienos rengimo 
Komiteto Informacinis skyrių/ 
neatsiunčia „Tėv. Žib.” jokių 
žinių III Liet. Dienos rengimo 
reikalu, kaip kad skelbiama 
„N. Lietuvoj“. L.

Red. Pastaba: Kiek žinių iš 
viso buvo, jos „Tėv. Žiburiuo 
se“ buvo paskelbtos. Būtų ma

T O O N T O SUSIRGO STOVYKLOJE
Iš stovyklavusiųjų ateitinin 

kų stovykloje tėvų pranciško 
nų vadovautoje vasaros stovyk 

L-aržčiii ii loJe didelė vaikų dalis yra apsi'

DR. J. Š E G A M O G A S
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

u

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą, 

namų 1038 Osborne Av. 
Verdvn. Tel.: PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel: TR 4547

NOSIES, GERKLĖS ir 
AUSŲ SPECIALISTAS 

ir CHIRURGAS

DR. R. C H A R L A N D
956 SHERBROOKE E.

Tel. :FR 7684. EX8822

ATOSTOGOMS PRAĖJUS
_ - r - Šių metų vasaros kar^y u k- iktžoįėm'is (posenhay
nūs Ottawoje, buvo sustojusi įkelia i lapkr. 5 dieną, toje pa gesnis periodas, užsitęsęs visą * sirgdami grįžo į Toron

H r - * tą. Tėvų yra rimtai susirupinu
šių savo grįžusių iš stovyklos 

nn ^tinrnko vaikl* sveikata. Stovykloje atsi 
p . p lankę tėvai nusivylę ir stovyk 

atostoginin os vieta, Paruošimu. Tt
kimasi, kad ateity bus geriau.

savaitgaliais DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS 
Kor. miestas ištuštėdavo ir bet koks 

organizacinis veikimas buvo su 
stojęs.

Dauguma atostogaujančių 
lietuvių buvo matomi Wasago, 
je, kuri nėra tokia ideali vasaro 
jimo vieta, kaip išgirta.

Tiesa, vanduo joje yra šil 
tas ir švarus, bet išlipus iš van 
dens nėra kur pasislėpti nuo ke 

nešta vėliau, malonioji visuo ris kazimierietes. Girdėti, kad P*naneios saulės. Dauguma lie 
menė prašoma sekti praneši ir kitos dvi seserys, kurios iš ^uvl9 vasarnamių yia ° o ai nuiia onvv, 
mus lietuvių spaudoje. darželio savo viršininkių vokle (Pusmyle nuo vandens, miške, reikalus atideda penkioms mi

Pageidaujantiems iš anksto taičių buvo išsiųstos į Vokieti aPsuPtOs nepereinamų dziung nutįms prieš dvyliktą, atrodo, 
biletus įsigyti primenama, kad ją, daro pastangas sugrįžti į bų’.uriose Xra Jy.^acių,ir kl pajuto momento svarbumą ir 
užprašytos vietos bus rezervuo Amerika ir įstoti pas kazimie to r ruopalių. Keikia be to, nejuokais organizuoja torontis 
tos ir biletai bus pradėti platin rietes. ketvirtoji, sesuo Patrici gclai pasisaugo i nuo ana is kjus Vykti į Montrealio iškilm 

.į ovoe kV ddgynill (poison ivy), ku es. Yra organizuojama kelionė 
likvidaciją To rios Jau ne vien$ vasarotoją j Montrealį traukiniu.»Esant di 

.......... .. ikando- Keletas lietuvių vilų dėsniam skaičiui keleivių, gele 
kiai serga Vokietijoje. Galimas {.rodos Rinkuno, Dr. Pacevi žinkelių valdyba numato tokiai 
dalykas, kad Jr ją paveikė tra ciaus ir kit.) yra prie pat ežero bendrai ekskursijai didelę nuo 

kotryniečių ir j.os SeJai har.monizu?jasi su laidą. Rengiamos lietuvių die 
atviru^ežero vaizdu bei bango nos Kanadoje yra nepaprastai 

sveikintinas dalykas, o gausus 
lietuvių jose dalyvavimas, įro 
dys mūsų žmonių susipratimą.

— Vyrai ir mergaitės, nese 
nesni 25 m. amž., norį gauti pa 
stovų darbą The Telephone 
Co. of Canada, gali gauti darbo.

Toronto aerodrome, kur ją su ^ioje Šv. Jono parap. salėje.
pvaomas on tiko ir palinkėjo išskrendant . Kuopos parengimo komisija I.F., neturėjo sau lygaus nuo 

Andrukaičiui ja* i Čikagą Toronto liaudinin anksto visus kviečia lapkr. 51914 m.
■ kiti lietuviai’ kų klubo pirmininkas V. Vai d- atsilankyti į šį parengimą, Rugpjūčio 7 d. 

dotas, F. Kupčiūnienė ir P. Bud išklausyti Dr. M. J. Viniko pra lietaus oras staiga 
reika.

„ČIGONŲ BARONAS”
Šį ankstyvą rudenį spalio m.

8 d .Batono jaukioje auditorijo 
je, Čikagos „Pirmyn“ choras 
vadovaujamas muzikos ir dai

nešimo ir smagiai praleisti lai nešė pavėlavusių 
ką gausiam bufetui patarnau kų viltis.
jant ir geram orkestrui linksmi Karščių metu 
nant šokių metu.

PAS KAZIMIERIETES
ĮSTOJO

KLK MOTERŲ gegužinė, įvy nos menui atsidavusio muz. K. Buvusi lietuvių vaikų darže 
kusi praėjusį sekmadienį buvo Steponavičiaus, pastatys, labai lio vedėja, sesuo Gabrielė, To 
pasisekusi. Dalyvavo apie 50 gražią, kupiną jautrios muzi ronto lietuviams yra prisiun 
automašinų ir kitomis priemo kos ir dainų operetę „Čigonų tusi pakvietimų atsilankyti į 
nėmis gausus būris tautiečių. Baronas“. rugpjūčio 15 d. iškilmes Čika
STATYBOS darbininkams Plačiau, apie vaidintojų sąs goję, kurių metu sesuo iškil 
Montrealy, kurių yra apie 60 tatą ir operetės turinį bus pra mingai įstoja pąs lietuves sese 
tūkstančių, pakėlė darbo atlygi 
nimus po 5—10 centų už vai.

LIETUVIŲ DIENA
Besibaigiant vasaros atosto 

goms, Toronto lietuviai vėl pa 
mažu įsijungia į normalų gyve 
nimą. Atrodo, kad ir visuomeni 
nis gyvenimas pradės judėti 
pirmyn. Šiuo metu ypač aktua 
lėja trečioji Lietuvių Diena, 
kurios iškilmės įvyks Montrea 
lyje. Liet. Bendruomenės To 
ronto skyriaus pirmininkas, 
kuris savo ramiu būdu visus

J
N A MŲ DAŽYMA S| 

kreiptis tel. LA 6-2084. § tos ir 
ti pradžioje rugsėjo. ja, kuri lengviau žiūrėjo į sese

„Pirmyn“ chorą kviečia ir rų kotryniečių 1L...Č—
spektaklį rengia Jūrų skaučių ronte, turimomis žiniomis, sun ■’ and0- 
rėmėjų būrelis.

NAUJI VERSLININKAI
Viena iš pirmųjų Toronte lie giškas lietuvaičių 

tuvių Jankauskų maisto produ Toronte likimas, 
ktų krautuvę, esančią Dundas ' "
g., netoli lietuvių Šv. Jono Baž 
nyčios, šiomis dienomis per 
ėmė žinomi Toronto' visuomeni 
ninkai Eug. ir St. Čepai. Nors 
Čepai šiuo amatu niekuomet ne _______ ________
sivertė, tačiau, atrodo, bus ne mui, kuris pradėtas pirmadie 
blogi biznieriai. Krautuvė iš pa nį. per mėnesį iš torontiečių 
grindų pertvarkyta, įrengti pui iįetUvių gauta 5.819,71 dol. pa 
kūs šaldytuvai, lentynos užpil skolos. Viso iš torontiečių nuo 
dytos įvairiausioms! prekėmis, statybos pradžios gauta 
o savo švarumu ir savininkų 31.283,87 dol. paskolos, 
simpatišku patarnavimu, kien — Sekmadienį antroji rink 
turai sudaro malonų įspūdį. iiava išenant iš bažnyčios bus

St. Čepas yra Lietuvos ka daroma Misijoms Paremti. Kar 
(liuomenės kūrėjas-savanoris, dinolas prašo visų klebonų at 

veiklus k.-savanorių S-gos To kreipti ypatingą dėmesį ir smar 
ronto skyr. valdybos narys-iž kiai paraginti parapijiečius,

Grosery biznis su nauju namu dininkas ir duosnus lietuviškų kad nesigailėtų aukos paleng 
Ville L. Salle. 6-šių kambarių reikalų rėmėja*, vinti sunkų misionierių darbą,

butas Il.-me augšte. Reikia pažymėti, kad jų dūk — Rugpj. 21 d. 3 vai. pp.
Kreiptis pas mūsų atstovą tė Joana vienintelė iš lietuvių klebonijos patalpose Įvyks mo 

Toronte su augštais pažymiais ksleivių ateitininkų susirinki

I. G. ELECTRIC R d
Elektros

IGNAS
3260

Montreal. Tel. CL 5515

kontraktorius

GURČINAS 
Curatteau

C ■'■'■r------A-™------ JL " A ■■

SULLIVAN REALTIES 
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

Co.

6351
neju- 
mūsų

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS nrasme^ne^džiti^ė
ŽINIOS vilos turi prasmę (ne aziungle

Se) •
— Parapijos statyba kiek pa Ramaus poilsio jieškoto 

gyvinta. Pamaldų salė ir su ja jams, tinkamesnė vieta vasaro
susijusios pagalbinės patalpos 
galutinai paruoštos tinkavi

i Dr.E. Andrukaitisi
i: 956 SHERBROOKE E. |

| Tel.: CH 7236. |

yra baigusi mokytojų institutą mas.
5 Raštinė vakarais: į AMherst 7926-8873 l Tor0n,e ir *“ an,ri me,ai mo
6 2104 Mount Royal St E? X
Z4 (

Rene TA^LE
Advokatas

\ I
Suite 306, Aldred Building
507 Place D’Armes

'I

MArquette 8047

— Vaikučių pirmoji komuni 
kytojauja. ja įvyks rugsėjo 3 d., šešta

Naujiems verslininkams lin dienį. Prieš tai savaitė skirta jų 
ketina geriausios sėkmės nau parengimui.
jame amate, o iš lietuviškos vi C. VINISKAS de Taparauskas 
suomenės lauktina palaikymo (Calle Portugal 4173, Cerro 
mūsų veterano, atsilankant ap Montevideo, Urugvay. S. A.) 
sipirkti, nors, kartais, ir atstu pajieško Marijonos Daukšytės- 
mas sudarytų mažų nepatogu -Subačienės, prieš paskutinį ka 
mų. Bs. ra atvykusios i Kanada.

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 11-2 
v. pp. Kitu laiku, susitarus

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 

APYLINKĖS VALDYBOS 
RAŠTINĖ

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas

JONAS J. JUŠKAU IS, 
LL. B.

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 

Vancouver 1, B. C., Canada.
Telefonas PaHHr 451 ’

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv. 
ketvirtadieniais ir šeštadie

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

Tel. ME 2933

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. v.
(pagal susitarimu
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