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VIETA.
v ..... x . čius. Gaila, kad daugiau neatpasauliui, kad lietuvių tauta bu sįiankį

. Mes, būdami _ , ,. ,
laisvi, vieningai susitinkame pa to hahus vyko toliau.

kur jis bebūtų ir ką jįs bedary vo šokama. Tiesa, buvo ankšto

SIŪLOMA TAUTŲ LAISVĖ S PETICIJA SU MILIONAIS 
PARAŠŲ.

1955 metų rugsėjo 4 dienąsavo agresijos aktais visas tas 
Kanados lietuviai, švęsdami laisvės deklaracijas daug kartų 
Trečiąją Kanados Lietuvių Die sulaužiusi. To pasėkmeje ir mū 
ną ir minėdami 50-ties metų su tėvynės Lietuvos bei kitų 
3 . . - - - - kaktuves, suvažiavę iš visų kra tęsiama — nejieškant realių tradiciją. Jos ruošiamos kasmet 
što vietų j Montrealį, masinia priemonių tas neteisybes ir sk. ir vis naujose vietose. Todėl 
me susirinkime, kurį kanadie riaudas iškelti taurptautiniu Lietuvių Dienų ruošimui tenka . • , ; išminė ir eud

T V---------Tnnnt.nioA Tutina. ir L-i atkrpirU-i rimriaiisic .UmPSVS rungtynes UUVO JUOmiUS U SUSI

Kanados Lietuvių Dienos. ■ * . .. . . .......... ■ • Toronto Vytis — III vieta. paaamiui, nau h,hetuvių įsikūrimo Kanadoje su pavergtų tautų okupacija tebe jau reikia laikyti įėjusiomis i Montrealio jaunių Tauras I v., vo ir bus gyva. 
Uo U»-o 4-o c i o o   n an ne bant- r-oalm franirna Ine rnnei^mne zaęmpf a v -r _ . . •'Toronto Aušra ■— IX vieta, _ r _ .

Ir Meno paroda ir Sporto šauliui pareikšti, kad lietuvis, Grojant oviem orkestram, bu
. . - . ‘ T . rungtynes būvu įduinius ii susi kur jis bebūtų ir ką jįs bedary y° šokama. Tiesa, buvo ankšto

ciai vadina Lietuvių Kongresu, mastu Jungtinėse Tautose ir ki atkreipti nmčiausis dėmesys. lauk6ėynemažo dėmesio. Tačiau tu, savo prislėgtos tautos neiš ^a- Nelengva buvo susirasti pa 
Plateau salėje, rado reikalinga tose: tarptautinėse institucijose. Ta paqiaproga galima pasidzia dienos trims punktas sižadės ir žingsnis žingsnin žen ^stamus’ d«?gus, bičiulius, 
konstatuoti: Masinis Kanados lietuvių su ugti, kad Kanados lietuviai,^ o b gdami kovos prieš netiesos ir ,Bettai 1 - , - .

1. kad W. Wilsono iškeltie yaz*avimas /Kongresas) šiuo taipgi ir JAV hetuviai jau ................................. klastos kumštįr kų žmones uzė, kaip bitelės
ii M nunirtu vra aktualūs ir kreipiasi, visas Sovjetųpa verg ms masiniams lietuvių suvazia balius ir senųjų ateivių g- sveikinu oir avilyje. T

, draugus, bičiulius. 
Bet tai negadino gerų nuotai 
kų, žmonės ūžė, kaip bitelės 

ii 14 punktu yra aktualūs ir KreiPiasi 1 Ylsas paverS maumams Hduviy suvaxm Danus ir ateivių šia čia - sveikinu ir avilyje. Tuo tarpu veikė foto
sTandien • tas tautas ir Į tautų laisvę, hu vimams skina dideli demesj ir pagerbimo aktas. muosius prieš 50 metų Kana 8rafai> fdmuotojai, televizuoto

2 kad Atlanto Chartos nrin n?anifkum‘T ir. PUi® Jais Vra P^nkinti. Net įr visam Montrealiui tai don atvykusius lietuvius, kurie Jai-..IrT Ja“ * Patl vakar* tre
cinai užmiršti tačiau tiktai u ?*° |te\SeS- Ser‘>,ancIu»lt :?moni I 3-ją Kanados Lietuvių Die buvo reikšmingas įvykis, nes savo kietu darbu puikiai užsire Č*°J1 L; Piena buvo Perduota 
įgyvendinimas laidotu pastovią i^a<^ Vl«o demokra inio pa ną, šiemet įvykusią Montrealy, mjesto Majoras p. Jean Drapeau komendavo šiame krašte. Jų Pe^ televiziją.
tajk . " šaulio mastu butų keliamas su daugelis buvo suvažiavę is an sav0 kabineto vardu darė ofi vienybė ir sugyvenimas atda Sekmadienio rytą, 11 vai.,

3 kad TA V prezidento D Tuo tikslumu kSt°’ ° S—° 2 3 v?^OnJ-S ciaIxi Priėmimą lietuvių, atvy rė vartus naujai atvykstantie Montrealio Kardinolas lietuvių
p:- • v P r . ’ e. ,n uo kslu su jau masiškai eme plaukti tautie kusiu į Kanadą prieš 50 metu ms ir paruošė dirvą kitataučiu bažnyčioje laikė oontifikalinesXo,i ’““"’“i ™ločiai U visų pusių. Rugs. 3 a. iŠ ir viMs0!s L. D. dalyvių, kaip ka tarpe, kad lietuvio vardas buvo
nH raika^vvmSnt? nrin.Vnli ?udary!1 T3““’ .La,sye,i .P.et.,cl Pat r5't0 iau ve,kč Iniormactjos nadiečiai vadino — Kongreso, tariamas su pagarba ir su ma 
nei taikai įgyvendint principai ją po kurią pasirašytų visi zm centras, kuriame galima buvo Tai buvo ne eiiinis įvykis net lonumu. Kas šiandien naudoja 
vra nnemone išvenk karui ir _ -------------- žinias> nekvynes, Montrealio miesto ‘ ’

Peticija,^ su nulio Metraštį su sukaktuviniu ženk Reprezentacinėje miesto sajėje, su pagarba žvelgia į tuos se . . .- T v u-v
k.,». li... .r:__ J.____J . , priimami niai iš gimtojo krašįo išvykų k* Klebonul kun. J. Kubiliui

ną Inf. Centras turėjo intensy tiktai dideli asmens. Čia buvo sius senuosius Kanados lietu Paskaičius evangeliją ir pasvei 
vaus darbo, nes žmonės važia priimtas Anglijos karalius Jur vius. kmus pamaldose dalyvaujan
vo ir važiavo. ?, gįs yįr dabartinė karalienė Elz Lietuvių Diena nėra papras ^1US svente> Kardino

Ekskursijų traukiniais buvo bieta II. Kadangi miesto Majo to savaitgalio susibūrimas. Lie las pasakė labai
iš Windsoro, Hamiltono ir To ras darė oficialų priėmimą, tai tuvių Diena, tradiciškai šven parno s ą, kuriame įverti 
ronto. Tačiau daugiausia žmo viskas buvo apstatyta pagal čiama lietuvių kolonijose, yra no lie}UV11^ Keras savybes, 
nių atvyko nuosavomis mašino miesto etiketą — buvo duota v ’ e ■ Mišių metu giedojo parapi
mis. Vien Toronto „Varpo“ ch visa tarnyba ir priežiūra: visi ieny s ven e, jog choras, diriguojamas vargo
oras atvyko 26 mašinų vilksti veiteriai ir per 40 policininkų, lygiai kaip ji ir yra Lietuviška nininko A. Piešinos ir solo gie

Praėjusią savaitę tęsėsi arba klausimus, be kurių taika ir su ne. Buvo atvykusių žmonių 
naujai įsidegė kovos, kurios jau gyvenimas neįmanomas, 
nuo seniau kaupėsi, lyg vulka 
nų gilumoje, bet kurios prasi 
veržė ir nenurimsta. Marokas, 
Tunisas ir Egiptas su Izraeliu kad 
tebemaištauja ir 1 
Neramus ir Kipras.

Nežiūrint, kad
PRANCŪZIJA SU TUNISU
SUTARĖ AUTONOMIJĄ, 

kad Prancūzija Marokui pasky visada yra daugiau linkusi į atidarė L. D, Kom. Meno paro naujai atvykstantieji turėjo sės tijas b{^įūyių tautai, surengė šį ną ten ruoš visas Niagaros pu 
sė naują gubernatorių, kuris ta nuolaidas kitų sąskaiton, nepa dos skyriaus pirm. inž. P. Nar ti prie stalų verandoje ir laip P0^1! šioje puošnioje miesto siasališ — St. Catharines, Wei 
riasi su sultonu,— vis dėlto ko tenkinta tokiais Eisenhowerio butas. Parodoje dalyvavo 10 tuose, iš kur į miestą — puiki salėje- Ąš tikiu, kad Jūsų var landas, Port Colborne ir Niaga 
vos nesiliauja. Vyksta susiduri pareiškimais ir dėl to ir šiame dailininku ir liaudies meno sky panorama. Kai suttmo naktis ir 8abu Jam padėkoti už ši ra. Be to nusistatyta, kad L. D- 
mai. TARPI ISA vi AMF VAKARU rius> kuriame daugiausia darbų milionais šviesų įsidegė mies YPating^ mostą, kuris iki šiol nai būtų leidžiamas Metraštis,

Nemažiau aštriai yra susikir fronte išstatė Br. Abromonis, davęs la tas, vaizdas buvo nuostabus. O dar "ebuv° parodytas jokiai vaizduojantis metinę Kanados
tęs Izraelis su Egiptu. Gazos ba* gražių medžio dirbinių — gražioji salė virto tikra lietuvių tautybei> jokiai organizacijai, lietuvių veiklą, įvykius ir tt.
srityje izraelitai susprogdino n^ra visai ramu. Į tuos žodžius inkrustacijų, drožinių ir kt. Be jūra, kuri bangavo ir siūbavo Aš tikiu, kad mes, būdami Mies Kun. dr. M. Kavolis laikė pa
dirvų drėkinimo įrengimus ir New Yorko gubernatorius Har to, jis turėjo dar Lietuvos dc muzikos taktuose. to Valdybos svečiais, parodysi maldas evangelikams.

8 vai. buvo pradėtas oficialus ™e’ kat* lietuviai yra tikrai vie Sekmadienį vyko tolimesnės
ningi, kad savo problemas sva spOrto rungtynės, Meno paro 

Nukelta į 8-tą psl.

.. . . * mišias.
— Kongreso, tariamas su pagarba ir su ma _ . . . ; ,

b____ _____iai uuvo, I1C euiIllb v ls.įs uchuhu.hu Kas smuuicu uauuu a Žmonių privažiavo daugybė.
V* principų re gauti visas žinias? nekvynes’, Montrealio* miesto ‘htorijoFe" s?Uo^geOu lietuvio'varduotas l bažnyčią visi netilpo Kardi 

sudaryti žmonijos gerbūviui są ahzavimui. Peticija, su milto Metraštį su sukaktu vinių ženk Reprezentacinėje miesto salėje, su pagarba žvelgia į tuos se ™lui asistavo gal 10 d™smin 
tygas- nais parašų, turėtų būti įteikta lėliu ir miesto planu. Visą die vadinamoie Chalet J - -................... - v’*' iri.k™.,. i

Tačiau Sovietų Rusija visa Jungtinėms Tautoms ir demok— T-r —------------------------- J ’
tai pakartotinai yra atmetusi ir ratinių kraštų institusijoms.

Politine įvykių savaitė 
DIDELIS SUBRUZDIMAS APLINK VIDURŽEMIO 

JŪRĄ.
kurie tvarkė" judėjimą ir kt. Manfiestacija. jeigu mes jon dojo labai gražų Salve op. sol. 

Pats Majoras norėjo dalyvau suplaukiame iš visų miestų ir E. Kardelienė.
ti mūsų iškilmėje ir tik tai miestelių; jeigu mes pamiršta Po mišių klebonijoje įvykoiš labai tolimų vietų:

EI Lethbridge Alberta, (p. Pul prieš pat balių gavo netikėtume tarpusavio barnius; jeigu iškilmingi pietūs su Kardinolu
rAblbAKU, kauninkas), Sault Ste Marie uždavinį ir turėjo vietoje savęs mes randame bendrą kalbą ir ir atskiroje patalpoje buvo su

Vokietijos suujungimas (KLB apyl. pirm. p. Vanagas, siųsti pavaduotoją p. D. O‘He jeigu svetimtaučių tarpe nu šauktas dalyvaujančių L. D-je 
sekretorių p. Souve, skamba mūsų vardas, tuomet KLB apylinkių pirmininkų po 

sėdis, kuris nutarė
ketvirtąją L. D. ruošti 

St. Catharinėje.
Galimas dalykas, kad tą die

tebekovoja, yra būtinas ; kad Rusijos teisi lietuvių kapelionas kun. Kemė arn ir i
nimasis, jog ji okupaciją palai šis), daug tautiečių iš Čikagos, kurie buvo clficialūs miesto ats ši Diena yra Lietuvių Diena, 
ko savo saugum ©sumetimais, New Yorko, Bostono, Pitsbųr tovai ir vedė visą vakaro iškil Didžiai gerbiamas Montrea 
nėra pateisinamas; kad subver go ir tt. mę. bo miesto burmistras ponas Je
sija kituose kraštuse yra neleis Oficialiai 3 L. D. pradėta me Apie 7 vai. jau salė, talpinan an Drapeau, įvertindamas mū 
tina. Tuo tarpu Anglija, kuri no parodos atidarymu, Parodą ti 2000 asmenų, buvo pilna ir S.V ūkimus ir jausdamas šimpa

tėsia kovas. Suprantama, kad rimanas> kaip buvęs jAV ats jure pripažinimo pašto ženklų. 
Izraeliui yra labai didelė pagun i°vas Maskvoje, taip pat yrą Paroda ir jos atidarymas buvo 
da atsiimti iš Egipto tą ilgą Ga Pasąkęs, kad taiką galima išlai nufilmuotas ir L t .* 
zos pakraštį, kuris įsiskverbia Pet ūktai ta sąlyga, kad televizijos perduotas žiūrovą 
į Izraelio pašonę ir užblokuoja Amerika bus gerai apginkluota ms. Paroda veikė ir sekmadie 
labai ilgą Viduržemio jūros pa Sera^ pasiruošusi atremt ir nį. Ją aplankė apie 1000 asme 
kraštį. Bet Egiptas geruoju įo atominį puolimą, Ir vadinamoji nų. . . .......

Po to, 3 vai. p. p. buvo ofi vos Gen. Konsulas, p. V. Gy lių ir paprašė tarti žodį miesto 
lys, su ponia jau buvo gražus Majorą P. D. O'Hearn, kuris la 
būrelis senųjų ateivių - vetera bai gražiai kalbėjo apie didžiau 
nų. sį Kanados miestą — Montre J- Žvirblis, Hamilton ...

Iškilmę pradėjo Montrealio alį ir palankiai atsiliepė apie J. Vaičiūnas, Pembr., Ont.
hm rlar npmirimita Km™ m0’ Maskva tebevysto dar di neralinis konsulas min. V. Gy Lietuvių Seimelio Prezidiumo lietuvius, pareikšdamas jiems y Bakūnas Pembr. Ont. 3 
salos gyventojai, graikai, norį, <?esn? ProPaSald^ n"1'— —---- --- - ---------- " ----------'------ -- ----------..
kad Kipro sala butų prijungta - 
prie Graikijos. Anglija ją vai mm?- 
do po Pirmojo Pasaulinio karo, TRUMPOS ŽINIOS 
atimtą nuo Turkijos, kuri kovo 
jo Vokietijos pusėje. — 
todėl taip pat nenori, 
atitektų Graikijai, nes nori vii 
tis, kad ji bus grąžinta Turki 
jai.

Taigi Viduržemio jūros sri
*-tfje neramu ir nematyti, kad

greit nusiramintų.
Nelabai ramu ir
KETURIŲ DIDŽIŲJŲ 

FRONT
Vakarai vis daugiau įsitiki,,delegacija^ turėjo bėgti, nesu 

na, kad Genevoje jie buvę vi ....... . " '°
siškai apgauti. Sovietai labai pa 1 
sinaudojo savo propagandai, o i 
konferencijos „vaisiai“ teatite 
ko tiems propagandos specialia tas Korėjos sujunngimo pla 
tams. Kas gi teko Vakarams? nas. Bet kas leis jį įvykdyti?
— Tiktai pagarba tai sovietinei — YMCA mini 100-to metų 
propagandai, kuri yra Vakarų veiklos sukaktuves. Iškilmės 
nenaudai. Tokių faktų akivaiz vyksta Paryžiuje, kur prieš 
doje pradedama atsipeikėti, 100 metų įvyko pirmasis susi 
prasiblaivyti, ir dėl to Eisenho rinkimas. Dabar YMCA turin 
weris vis aiškiau ima kalbėti ir ti per 3 milionus narių. YMCA 
vis tvirčiau, kaip atrodo, kelti yra globojama JTO.

kraštį. Bet Egiptas geruoju 
neatiduoda.

Maištaujama ir pačiame
VIDURŽEMIO JŪROS 

VIDURYJE,

jo „naujoji rusų politika“ yra tik
tai JAV galingumo pasekmė,— cialiai atidarytos"
sako Harriman. -

Bet, kai Vakarai pamažu at Sporto varžytynes.
kunta nuo sovietinio apsvaigi Atidarymą padarė Lietuvos Ge

tą patį vakarą lietuvių atvykusių Kanadon rsto visu rimtumu ir kad mums 
prieš 50 metų, pagerbimo parodytas pasitikėjimas yra ne 

aktas. sulaužomas.
Prie Garbės stalo, prie kurio Pirmiausia jis pasveikinęs visus 

sėdėjo miesto Majoras ir Lietu L. D. dalyvius, atvykusius į ba AUKOS „N. L”
P. Vilenčikas, Port Alice, 

B. C............................. 2-
3,-
3.-

desnę propagandą, nukreiptą lys, pasakęs prasmingą ir spot ir L. D. rengimo komiteto pir gražiausių linkėjimų. Graži ir . Mikšys Hamilton 
dar į didesnį Vakarų suklaidi tininkams tinkančią kalbą ir sv mininkas inž. St. Naginionis. puikiai pasakyta jo kalba ba "1 _ . y ’ _ '

eikinimus. Sporto rungtynes , . 1__  . »- L _ '
vyko dvi dienas ir buvo užbaig oficialus atidarymas. bai karštai. Po to Gen. kons. K- Kriščjukaitis, Boston 2,— 
tos rugs. 4 d. vakarą. Sporto Didžiai gerbiamas Burmist V. Gylys pasveikino prie Gar Visiems paremiantiems NL 

Turkiia — JAV pastatė naują lėktų žiūrėjo didelis žmonių skaičius, ro Atstove p. Daniel O’Hearn, bės Stalo sėdinčius auksinių su didelis ačiū! NL.
i kad sala V^’ aPrūpintą galingais foto ap Rungtynių rezultatai yra šie: Mieli Prezidumio naria, Bran kaktuvių solenizantus ir paša rir»I41c

aratais, kurie iš 15 mylių auiš Vyrų rungtynės: Detroito gūs lietuviai ir lietuvės. kė, kad mums visiems reikia PROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA 
čio nufotografuoja objektus, Kovas —Montrealio Tauras 67 Leiskite jus pasveikinti susi branginti ir mylėti visus lietu praneja nauią savo adresą: 
esančius už 700 mylių, ir tai—51; Toronto Vytis — Mont rinkusius iš plačiosios Kanados vius. KLB Kr. V-bos pirminin j120 g Magnolia Ave* Loa 

.padaro dideliu tikslumu. realio Tauras 43—46; Detroi ir Amerikos bei Seimelio Prezi kas J. Matulionis trumpu Aneeies g California USA
— Kanados valdžia atsipra tocKovas “ Toronto Vytis 78 diumo ir šventei Paruošti Ko dėlių vertino šį lietuvių subuvi f ’ 

šė Rusijos ūkio polotmius spe ~64- mitetų vardu palinkėti, kad ju mą ir sukaktuves. Sekamai J. PIRMOS VAJAUS AUKOS
cialistus, kurie Kanadoje kiek,. Jaunit? rungtynės: Montrea su viešnage musų pastogėje lik Kardelis pristatė kiekvieną sky
vienoje vietoje sutiko pikietuo Tauras - Toronto Aušra tų maloniu prisiminimu ik: se num atvykusi pries 50 metų i ^us aukų rinkimo vajų, 
tojus - Montrealy, Londone, 56-42. kančios lietuvių Susitikmo Die Kanadą, I. Lukoševičiene kiek ^SiSe Ubevargstančių tre
Winninp<rp ir kt u Winninppn Draugiškos rungtynes: Mon nos. Suvažiavome į Montreal vienam jų pnsege po dekoruo ... įN ■ . . . Vu.W.nmpege .r kt. Is Wmmpego k L D« nrtrntų šalpa, be, mokai, ...ha

ra 50:57. pasiguosti vargais, pasidžiaug atsiminti ženklelį, o visi ba nčiam. )aunlm“‘ P’^'lbet,. pir

5 
liaus dalyvių buvo priimta la Šmitas, Toronto, Ont. 5,

moralo" U kSinkčiai svettus Detroito vyrų krepšinio I vieta, ti laimėjimais, susitikti savo se liaus dalyviai sukaktuvininką
SVrf US «-<•>»' - n vieta, ną Kąimyną ir kartu parodyti Ringai suš„ko 3 kartus

— Pareikšta, kad bus išdirb " ~ . mams ir V. Orantas, E. Riau
GERIAUSI LINKĖJIMAI KANADOS LIETU
VIAMS TREČIOSIOS LIETUVIŲ DIENOS IR 
PENKIASDEŠIMT METŲ ĮSIKŪRIMO KANA
DOJE SUKAKTIES PROGA

Bellazzi-Lamy Ine., 
Statybos medžiagos.

■7679 George St., Ville Lasalle, P. Q.

Pagerbtieji dienė ir Alf. Kuzmirkas po 5
sukaktuvininkai: dol. — labjausiai šalpos reika

Vincas Maskvytis, Antanas lingiems.
Jankevičius, Matas Mašnickas, Šiems maloniems aukotoja 
Juzė Vaškienė, Ona Dovydai ms, taip skubiai atsiliepusiems, 
tienė, Julius Balsys, Marija Že reiškia nuoširdų ačiū ir, kartu 
maitienė, Juozas Žemaitis, Ade lauka skubių aukų iš kitų lietu 
lė Skruibienė, Jonas Juškevi vių.
čius-MiUer ir Jurgis Klimavi ..Šalpos Fondo Centro K-tas.

uchuhu.hu
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Laisvoji tribūna.
Aš KALTAS.

Mea culpa, mea culpa, 
Mea maxima culpa...

Taip dar neseni laikai, kai ru pavojų negalvojom. Tauta gy 
dieji bėgo iš mūsų Krašto, o venti žiaurioj okupacijoj, ,tu 
raudonoji lava tvino į mūsų lau rėjo būti ruošiama dar žiaures 
kus. Mes Besiorientavome, kas nei. Pirmą kartą raudonieji mu 
daryti. Kraštas liko blaškomas, ms neturėjo jokių asmeniškų 
kaip laivas be vairo. Dingo po sąskaitų ir tai mūsų kalėjimai 
grindis, jo spauda. Dingo va liko permaži. O dabar, po 1941 
dovybės. Likome lyg žuvys m. sukilimo (prisiminkim Mo 
susemtos į bučį. O kiamas liko lotovo kalbą pradžioj karo pr 
visiškai priblokštas. Neliko nei ieš Lietuvą), po įvairių sukreti 
„valdžių“, nei inteligentijos, mų, jie sąskaitų turės. Mes vi 
Dingo. Pasislėpė. Pakeitė vie 

Bendras Amerikos Lietuvių memorandamų. Prašoma, kad tą. Šiuo svarbiausiu momentu 
_t___ ,__ ..............   __ šalpos Fondas (BALF), kurio United States Escapee Progra neliko patarėjų. O raudonųjų 

vengiama. Tikimės, kad visi Tr rūpesčiu ir pastangomis Ameri mos nuostatuose butų padaryta agentams liko dirva atdara: ru 
ečiosios Lietuvių Dienos daly kos krantus pasiekė ir juose įsi pakeitimų ta prasme: sai pasikeitę, jokio keršto arba
viai tai supras rimtai ir nuošir kūrė arti trisdešimties tūkstan ii. 1939 m. rugsėjo 1 d, data jų tik kelios divizijos prasiver 
džiai ir mums tuos sunkiai iš čių lietuvių tremtinių, dabar da būtų laikoma duodanti pabėgę žė, jokio pavojaus... 
vengiamus trūkumus atlies, ro galutinius žygius, kad į JA liui teisę į globą, neatsižvel Musų kaimas gaudė žinias.

Montrealio Lietuvių Seime nes buvo tikras noras ir visos v galėtų atvykti visi, kurie tik giant jo tautybės (dabartinės Stovyniavo prie pakinkytų ark

Didelio sumanymo 
pasiūlymas

TREČIAJAI LIETUVIŲ DIENAI PRAĖJUS
Trečioji Lietuvių Diena Ka Montrealio lietuvių kolonijai, 

nadoje jau praėjo. Tūkstančiai bet ir visos Kanados lietuviams, 
lietuvių jau išsiskirstė po na Yra pagrindo tikėtis, kad vi 
namus. Neabejotina, kad jie iš si, kas tiktai dalyvavo Trečiojo 
sivežė iš Montrealio daug įspū je Lietuvių Dienoje Montrealy 
džių. Galimas dalykas, kad ir je, atsilieps apie ją arba gerai, 
tikslesnę apie Montrealio lietu arba neblogai. Žinoma, buvo ir 
vius nuomonę, gal kiek kitokią, tūlų trūkumų, 
negu kaikas buvo susidaręs an masinio 
ksčjau.

Ir patiems Montrealio lietu 
viatns bus maloni proga pasi 
džiaugti savo sutarta vienybe 
ir visų su visais bendradarbiavi 
mu.

bet prie tokio 
žmonių susirinkimo, 

kai viskas reikia paruošti ne sa 
vo patalpose, tai yra sunkiai iš

TŪKSTANČIAI LIETUVI V TEBEVARGSTA 
STOVYKLOSE

Čia matomas BALFo pimininkas kun. Končius su lietu 
viais Ingolstadt stovykloje. Pabėgėlių būklė, jei ne 
BALFo pagalba, būtų nepakeliama. Jie gauna į dieną po 
DM 0.60, apie 15 amerikoniškų centų, iš vokiečių vai 
džios. Su BALFo Pirmininku aplankėme daugelį Vokieti 
joje esančių stovyklų ir visur radome labai blogas sąly 
gas. Stovyklose, neturinčių darbų ir reikalingų būtinai 
pagalbos maistu ir pinigais, yra per 5.000 asmenų. Lietu 
viai, gyveną laisvame pasaulyj ir galintieji sušelpti, siųs 
kite savo aukas per BALFo Centrą, kad galėtume tiems 
nelaimingiems žmonėms kiek galima daugiau padėti.

BALFO ŽYGIAI siškai to nepagalvojom. Tegu 
juos paralius, nenoriu daugiau 
raudonųjų matyti. Kiti paban 
dėm raudonųjų tankus sulaiky 
ti šautuvais (jų skaičiuje ir au 
torius) ir vėl tragedija...

Mes uždavinio neatlikom. 
Mūsų brolius palikom jų nelai 
mėje. Mūsų kaimas iš mūsų ne 
rado pritarimo. Šiandien malo

2. Vokietijoje, Austrijoje, se; JJar vieną dieną, dar vieną nu prisiekti svetimoms valsty
Italijoje ir Prancūzijoje, kad minutę tėviškės laukuos. (Čia bėms, kai savo' priesaikos neiš 
būtų sudaryti specialūs profe ^a^b1^ apie Augštaitiją). Ir jie iaįkėm savąjai. Aš kaltas, kad 
„...„1 _____ 1___________ r_ ____ 1’"' J“ '' ~ ™ ___  -„-1.-1 namus, karus,
gti emigracijai ir kad būtų nu bet suprantamas. Jų niekas ne darbą ir laisvę, o ten -— mirtį, 
matytas specialistų įkurdini paglostė. Sibiras, partizano da įįa musu turėjo būti ne sauje 
___ ; ha arba liūdnas kolchozininko o didelė dalis Tautos. Nega

3. Kad United Statee Esca gyvenunas. Visa tauta liko prie įėjom palikti savąją ant ugnia 
pee Programa apmokėtų visų so „malonėje Ir ji tirpsta ny kalnio kraterio. Buvo laiko, ga

u, vykstančių nuolati ks,t,a’ Zl}sta- O musų „įsunktų iėjome planingai pasiruošti pa 
kelionę maza sauJelė plūduriuojam sitraukimui. Mes traukėmės

lių. Kokie gražūs javai laukuo 
Austrijoje, se- Uar v*en4 dieną, dar vieną

lio sudarymas, kaip dabar visi mūsų pastangos padaryti šią gali Tokių leituvių dar yra ar buvusios); 
jau mato, buvo įvykdytas pa mūsų vienybės šventę kuo gra apie trys tūkstančiai iš bendro 
čiu laiku ir jo darbo vaisiai įro žiausiai ir kuo priimtiniausiai Europoje esančiųjų dešimties 
-- - - - - ....................... -- _ . . tūkstančių skaičiaus.

BALFo pirmininko kan. dr. siniai tremtinių kursai pasiren bko ten- likimas nežinomas, čia mes turim 
J. B. Končiaus, šiuo metu esan b T"
čio Vokietijoje ir tenai besirū matytas” 
pinančio tremtinių emigarcijos mas ■ 
reikalais, parašyta BALFo cent 
ro valdyba anądien susirinkusi ' .
sudarė specialią komisiją ir pa tremtiniu1 
siuntė ją į Washingtoną svar L_ 1 ...... mam apsigyvenimui, kcuvuv - .■ . --------------per vandenis; pasaulio vandenyne Nojaus ar Vokietiją, nors sklido gandai,

a <s„ ^a' kad ne tik duonos, bet ir van
b LUO------J—-------r„r---------------------  jz-lv L.tii.v.x.iw .■ penarąaaroiaujani su rre kaltas, turime tarti kiek dens ten neaausi
kitos rinti> kad kai ateis momentas galbos aktą — Refuge Relief mtimams .}Slk?rtl. vienas. Inteligento paruošimas M . ‘ ncnti„įm ir

of 1953, kuris baigiasi1™ organizacijomis, kad butų mūsų valstybei brangiai kažta n n?SkXom
1956 m. gruodžio mėn pabė sudaiytas kvalifikuotas PY.1SO vo. Tūkstančius litų likome sko “ ‘ ' .
gėlių emigravimas pajudėjo. nalas tremtiniams susipažinti Ungi Tauta tikėjosi iš mūsų Kas, kad mūsų specialistas
United States Escapee Progra su emigracijos n įsikūrimo kl daUg į mu6 sudėjo visas viltis. 8iandie.n cia skaito pajamas de

Su Lietuvių Diena bei Dar sveikiname jaunimą, linkėdami mos teikiama globa ir įsikūrimo ausimais- Auga nauja, jau mūsų mokyk simtimis_ tu stančjų; kas, a
bo Diena pasibaigė vasara ir di jam sveikatos, ištvermės ir sėk pagalba yra nevienodai taiko BALFo delegacijos vedėjas jos paruošta, karta. Daktaras, mes SOYUS nuger?’, as.’ Ra
dysis atostogų laikotarpis, Atei mės moksluose. ma paskirų tautų tremtiniams. A. S. Trečiokas Jūsų korespon inžinierius, kunigas, mokyto auga musų kultūrines įstaigos...
na ruduo, ir jaunimui praside T . ............................. . • Pavyzdžiui, rusai pabėgėliai įei dentui pareiškė, kad pats svar jas> karininkas, tikri Lietuvos ^ai niekai, jei, mes dar nepasi
da mokslo metai. Jr. švaros n jaunimui rei la na j globojamųjų ketegoriją, bumas yra dėl pniigų, kurie ]Opšjo vaikai. T

Didelis lietuviškojo jaunimo |abaj tvn^ai PŲniinti, kad be jej jįe ra anapus pabėgę Ii reikalingi tremtinių kelionei pilnos gimnazijos
- ■ j 193g m rugsėjo j. d. Tuo per Atlantą apmokėti. BALFo

veik visose lietuvių kolonijose tarpu kjtų tautybių tremtinia apskaičiavimu, iš Europos gali 
veikia Šeštadieninės lietuvių mg, kurįe norį panašia JAV glo ma hutų atgabenti čia apie 3 
mokyklos bei Augstesnieji Li ba pasįnaudoti, nustatyta, kad tūkstančius lietuvių. Skaitant 
tuanistikos kursai, kurie papil -e tur£ būtį pabėge po 1948 m. paprastą kainą kelionei laivais, 
do žinias, kurių neduoda šio sausio j d< Tokiu būdu automa reiktų sumokėti apie penkis 
krašto mokyklos, papildo ii tįškai iš šios programos išjun šimtus tūkstančių dol. ir apie 
tuanistines žinias, mokslus ir gjarrif pabaltiečiai, jų tarpe ir šimtą tūkstančių dol. reikėtų 
duoda tai, ko negali duoti bend lietuviai, kurie, kaip žinia, yra kelionei nuo uosto iki paskyri 
roji mokykla. vieni pirmųjų sovietinės agresi mo vietos.

Didelis priminimas, ypač tė Jos aukų.

dė, kad tai padaryta rimtai ir visiems lietuviams. Bendrai, 
gražiai; kad tas yra labai nau 3-ji Lietuvių Diena praėjo įspū 
dingą ne tiktai visai didžiąjai dingai.

TAUTŲ LAISVĖS PETICIJA
yra didžiausis visos Lie rys jį žinomą visai žmonijai ir 
Dienos įvykis šios rezo sukels pritš imperialstus ir ko 

padarytas lonialistus masinį sąjūdį.
Komiteto siūlymu.

Tai 
tuvių 
liucijos priėmimas, 
Politinio o.u.y.i.u. . , , . _ ------- — .i ■ • ———-■■„ -
Tai yra pradžia didelio, jei bū Bet jau dabaiį Y.isų musV Pa bių dalykų aiškinti, 
tų įmanoma - milžiniško suma reiga 7ra Juo plačiausiai tą su Pagal šiuo metu galiuojantį 
nytno, kuris bus efektingas tuo manymą reklamuoti, populia ir vykdomą JAV tremtinių pa 
atveju, kai jam pritars i _ _
tautos ir imsis rinkti parašus, rinkti parašus, kad juos žmo Act 
nes tiktai milionai parašų pada nės galėtų duoti masiškai.

MOKSLO METŲ PRADŽIA
ausimis. A nauja> jau mūsų mokyksirntimis_ tūkstančių; kas, kad

o __  j _____ _ ____ BALFo delegacijos vedėjas jos paruošta, karta. Daktaras, nies soYds ir nugėrę, kas, kad
ma paskiru tautu tremtiniams. A. S. Trečiokas Jūsų korespon inžinierius, kunigas, moky|;O auga mūsų kultuiines įstaigos... _  . ..... i . __ • i i _____ X. __  . - ... .. . _ . Tm io« moc Har

Pasėlis gražus, mokėm. Ir Šiandien jokio'pla 
a augštosios "°- Raunam vienas kitam plau
mokyklos inteligentų kadrų. bus- Sotus, laisvi, tai energijos 
Rodos, tvertų į savo jaunyste Perteklius nevietoje jsmelom. 
degančias rankas mūsų valsty Net mūsų „veiksmai dar ne 
bę į dangų nukeltų. Duokite randa bendros kalbos! O. Jeru 
dirbti, duokite veikti. Mes tro zale> Jeruzale, tave baisus hki 
kštame darbo. 1941 m. sulcili mas lstiks.
mas įrodė, kad jaunoji karta Atmokėkim bent dalį skolos 
tikrai pajėgi. Mūsų mokykla ir valstybei. Nė vienas iš mūsų sa 
mūsų kariuomenė save pateisi vais pinigais mokslo nebaigė, 
no. Bet,., vėliau. 1944 m. liūd Sumokėtos šimtinės už mokslą 

. Iš kitos gi pusės reikalinga nieji metai. Mes pakrikom. Išyra lašas jūroje. Laikas yra
Prašant šitokią diskriminaci ir pačių JAV lietuvių talka, siblaškėm. Jau po Stalingrado mums susiprasti. Palikti savus 

kurie papildo jų būtinai siųstų ir į lituanistines 14 pašalinti ir visiems vienodai Tie, kurių nuoširdžiu bendra kritimo buvo aišku, kas laukia kabinetus, būrelius, o išeiti i

Didelis lietuviškojo jaunimo !abaJ tvl^.ai P™1111“1’ , ad be jei jie yra iš anapus pabėgę Ii reikalingi tremtinių 1 
būrys baigė augštuosius bei ki ^dr°;S,į° &1 1939 m. rugsėjo 1 d. Tuo per, Atlantą apmokėti. BALFo
tokius specialybių mokslus ir 
įsijungia į darbus, kurie lydės 
visą jų gyvenimą. Kitas, dar 
didesnis lietuvių būrys, pa 
baigė augštesniasias mokyklas 
ir pasiruošė augštiesiems mo 
kslams universitetuose.

Mums ypač malonu žinoti, 
kad šių jaunuolių būryje yra ir 
jaunuolių, kurie drauge pabai 
gė Augštesniuosius Lituanisti vams, kad jie savo vaikučius 
kos Kursus, •- I * j. ’ _1  L _______ ________
brandos atestatus lietuviškai mokyklas.^kad tuo būdu vaiku tiekti pagalbą, BALFo komiai darbiavimu BALFas į JAV at mūsų tautos. Mes visiškai nesi bendrą darbą, kad justų lietu 
siais mokslo dalykais. čiai geriau ir sąmoningiau įsi Ja susijungė su Amerikos Lat kvietė apie trisdešimt tūkstan ruošėm sutikti raudonųjų. Mū vis lietuvį ne žodžiu, bet širdi

Jauniausis gi jaunimas pra jungtų į lietuviškąją visuome v*y Draugija ir Estijos Pagal čių buvusių tremtiniiį, dabar sų kova su naciais mus elektri mi. Atpirkim savo nuodėmės 
deda arba tęs pradžios mokslą nę ir taptų ne tiktai sąmonin bos Komitetu ir Washingtone jau kartu su tais pačiais atvy zavo, bet apie didįjį artėjantį tautai nors dalinai. R. Medelis. 
arba augštesnįjį mokslą. Mes gaiš lietuvių bendruomenės na įteikė Kongreso Imigracijos kėliais yra prašomi sudaryti------------------------------------------- --------- —---------------------------------------
sveikiname tėvus, kurie savo riais, bet ir jos pryšakiniais va Komitetui atitinkamo turinio darbo ir buto garantijas, 
vaikučius leidžia į mokslus ir dovais. J. Kardelis.----------------------------------------------------------------------------------------

va vyko tris ir pusę dienos. Va mo sistemos nesklandumus be 
  ___karai atsisakė krustelti, Rusai plieninės Stalnio valios. Šalia 

 dėti dėl tos nepriklausomybės Vakarai bus pakviesti nurašyti misielido, Šitos Vakaių tvirtu to, tenka rasti tinkamesnis da 
KITATAUČIŲ SPAUDOJE. • karo. Je ikaras ir įvyktų, tai ry visas savo sąjungas apsiginti ir mas uuvo vienas teigiamųjų ko lykas negu dabartinė komiteti

Rusiia Vokietiia Rvhi Fnmna * s europiečius neišlaisvintų, atsiimti kariuomenes iš atra nferencijos vaisių. Sovietų hm nė valdžios forma. Bet reikia ir
Rusu istorijos nrofesoriiiH n t oet v*sai sunaikintų. Reiškia, mos punktų svetur. Vokietijai, Jaj rodosi, aiški. „Gyvenkime ir neduoti žymių, kad Stalino im

Londono uniXsite^e f Huth • i®tos VokietlJos Peutralltet* nepriklausomybė ateis tik So Prancūzijai ir Jugosalvijai čia įe?,sklnJe. kltiems gyventi tai penja trupa." 
Seton Watson autorius keliu S^-Un|y’ vietų Sąjungai sutinkant. Bend skiriama savo rolės. Vokiečiai šūkis, leidžiąs rusams pasilaiky ŽIN AR PASTEBĖJO
Ltorrnity^/eikahi sJ17' Du ru požiūriu, rodos, reiktų trijų bus viliojami apjungimo me h per paskutių dešmtmetĮ pn DR^IBLn
istorinių veikalų apie Rytų Eu nojaus valstybes butų išlaisvin ‘ n _ • aič„ siekian dum Prancūziia bus nrieaudi sigrobtų žemių, susilpnina pa DRAMBLĮ?
orpą, pasakė per, Anglijos radi tos nuo visokių sąjungų su So nepriklausomybė? pačių ry nėjama pažadais neleisti Jokie vergtuosiuose valią, o pasiryži Angių liberalų savaitraščio- 

’ ...................... . tų europiečių tarpe; 2) Sovie čiams susijungti. O Jugoslav! Vakarų pusėje. Pačioje So „The Manchester Guardian“
„Bet čia dar painiojasi ir ki vyriausybės noras nusileis jai skirta sudaryti su Vakarų vietijoje neaiškus laikotarpis, korespondentas Amerikoje, Ali 

tas dalykas — Vokietijos šie tį if Vakarų, ypač Vokieti socialistais nuają Internaciona Reikia išspręsti visus komumz Nukelta į 7-tą puslapį.
1 jos, pasiryžimas to siekti. Pir lą, kur bus leidžiama įvairia “ 
mas dvi puoselėti Vakarai ne spalviams socializmams, žings 

° ^sxr«c10. ką gali. Bet dėl trečiosios, lanis po žingsnio, savotiškai žyto milionų rytų Europos gyven 1S Čekoslovakijos išvytų sudėtų bai gvarbu> kad žmonės Vaka giuoti į komunizmą. Gražus pla 
1 ruošė gerai į galvas įsikaltų, nas — jei Vakarai ant meške 

” kad Rytų Europa jiems svar rėš pakibs".
1 bi". - - ------ ------- ---------

AR SENAS ŽVIRBLIS 
DUOSIS PRIGAUTI? Amerikos socialistų „The ekonomiją įkąs. 

Įtakingas New Yorko „Ti New Leader" žurnale, Kolum

ją kalbą, kurią žurnalas „The vietų Rusija.
Listener" įsidėjo liepos 14 d. , T'*" J .........................
Profesorius sakė: tas aaiyicas — vokicujos šie

„Vokįetijos apjungimas pa nos rytuose. Vokiečiai nėra su 
grindinai paliestų saugumą ne tikę atiduoti lenkams savo turė 
tik Vakarų, bet Rusijos ir šim tas sritis, o pustrečio miliono 
f *" . . ’. “ _ “ j . ; ___,
tojų. Bet rusai stovi kakta į nori grįžti į savo namus. Klau 
sieną. Po karo jie sukūrė „liau simas spręstinas dviem būdais, 
dinę respubliką" Rytų Vokieti Viena, Rusijos ir Vokietijos su 
joj, bet darbininkų sukilimas sitarimu virš lenkų ir čekų gal 
1953 metų birželį parodė, kad Vų. Čia būtų pakartotas Riben 
net vokiečių darbo klasė tos tropo-Molotovo susitarimas, įv 
respublikos valdžios nekenčia, ykdęs Lenkijos pasidalinimą.

je nebėra drąsaus vyro, kuris kietijai laisvai susitarti su lais šo: „ t_
parizikuotų nemaloniu dalyko va Lenkija ir laisva Čekoslova „Sovietams taktiką pakeitus, telet, rašo.- g'ų Lentynai, nes, viena, lentų Varšuvoje įvyko minėjimas
išsprendimu. Kaip Maskva gal kija. Aišku, būdas nelengvas, laisvasis pasaulis neprivalo pa „Politinė kova dėl Vokieti pristigo, antra, ’ neprisiunčia 5 metų sukakties nustatymo 
vosukį išspręs — Vokietiją ap bet šitoks susitarimas išlaisvin miršti, kad tikslai pasilieka be jos vyko keliais frontais. Aršia ma, kas Lentynoje dėti. Ot, Oder-Neisse sienos tarp lenkų 
jungiant paliekant gizelius, ar tų lenkus ir čekus nuo baimės pakaitos ženklų. Premjeras usia buvo dėl dienotvarkės bū kad būtų lietuviško sūrio ar ir vokiečių. Lenkų premjeras 
jų atsisakant — sunku pasaky būti Maskvos vėl parduotiems, Bulganinas išdėstė juos Gene siančiai užsienio reikalų minis alučio bonkų lentyna — popie Cyrankiewicz viešai išbučiavo 
ti. o vokiečius nuo baimės patekti voje. Pirmiausia, norima status terių konferencijai spalio mene riai būtų kitoki! Tada būtų šau Rytų Vokietijos premjerą Gro

„Vokietijai siūloma, ir patys į Maskvos bučį. quo- (esamos padėties) pagrin sį. Vakarai, tikėdami, kad per kiama: Gaudeamus igitur! ar tewohl kaip „brangų draugą",'
vokiečiai flirtuoja, su idėja ap „Rytų Europos nepriklauso du išgauti pripažinimo visiems skelta Vokietija yra nerimo šal ba „krambambuli!" o šis bučiavo lenką „kaip bro
jungimą pirkti amžino neutra mybė yra pagrindinės svarbos sovietų užgrobimams. Vokieti tinis Europai, spyrėsi padėti ... -.......... lį“. Reiškia, judas judą išbučia
liteto kaina. Bet toks neutrali dalykas Vakarams. Bet burti ja pasilieka perskelta, o raudo jos klausimą ministeriams pir Sovietų naujas politikos vei vo, žinodami, kad netrukus už 
tetas Vakarams būtų savo sau ninko lazdele jos negausime, na Kinija įleidžiama į Jungti muoju. Sovietija gi norėjo jį das labai panašus Paryžiaus Maskvos grašius teks eiti pasi 
gurno susilpninimas. Visai ki Vakaruose niekas nenori pra nių Tautų organizaciją. Po to, atidėti ilgų — ilgiausiems. Ko Notre Dame katedros gaigoy karti. Prof. Dūda.

JURGIO SPURGIO SPIRGAI
Komunizmas tiek dažnai vii le statulėlėms bokštuose, pusė 

ku apšauktas, kad kai kurie de veido šypsosi, pusė išsivėpt^i.^, 
mokratai pradeda manyti, čia ___ __ ....

VOKIETIJA - POLITIKOS S ,Ga«a’ kad ■.’Nepr' \ie“,vai'‘
CFNTRF i -Vs-, 1K. .. rauaona? .V“ teko daugiausia apie LietuviuUEINIKE. kas> istikrųjų, Jiems i politinę Dei raš tį ^£1^ Tėv‘.

- - - - ■ Žiburiams , turbūt, Lietuvių
Tąčiau Stalinui mirus, Maskvo Kitas būdas tai apjungtai Vo mes“ dienraštis redakciniu ra biją Radijo tinklo koresponden Lietuvių Bibliografijos T ar Nakt'b 

tas Genevoje, Richard C. Hot nyba pasakė amžiną atilsį Kny 
gų Lentynai, nes, viena, lentų 

>. antra, i
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so Kanto, Richardo sūnaus, ir net vikingus, kurie ten turėję 
jo sesers škotų kilmės vyro, ši prekybos centrų. Bet jau vikin ; 
tas skotas atvyko su škotiškais, gų laikuose jis buvęs mirštan . 
Hansas Kantas, bet su vokiš tis kraštas. Mes galime susekti, J 
kais liudininkais. Prie kitos pro kaip kuršiai pamažu traukėsi į ;

_ gos Hansas Kantas pareiškė, šiaurę, tuo iš pietų pasitraukda

- * iš Priekuliškių (Priekulės). Ši Šiauriniame Klaipėdos Kraš 
1 tas pareiškimas atremia filoso te ir pietiniame Kurše buvusi 

’ ’ ‘ " _ _ ' ' . Kai vokiečių riterių
kupui, kad šitas jo protėvis at Ordinas 13 šimtmetyje atvykęs 
sikrautęs iš Škotijos. į šitą kraštą, jis pergyvenęs

- . - . - - , i - Tj-. i v . „ • Priekuliškiuose tame laiko kaip tik paskutinę fazę šitos dejoje, nėra autochtonai bet iš ki vo kilmę. Bet ką Kantas apie .f ie§ kelįs šimtme puliacijos. Tik pač4oje Klai
tur atsikėlę arba atkeldinti zm savo šeimos kilmę aiškino, yra čiuf tJikra/randame kuršių kil pėdos miesto artybėje užsilikę 
onės dabar vėl prabilo paimda klaidinga ir tai galime iš archy m.s gerį- anksčiau šalty kuršiai kaip Ordino tarnauto 
mas kitą temą, bet darydamas vinių šaltinių vienprasmi ai at v- j^ant^ Tai yra vienintelė jai, kurie kaip pilies priemies 
tas pačias klaidingas ir sauva remti. Tas pats ga loja n apie tos pavardės šeima visame Klai čio' gyventojai ten dar ilgiau iš 
liskas išvadas.^ Dabar mimatu jo škotišką kilmę. pėdos Krašte. Nėra jokio abe silaikę ir gal perkentėję dyku
nnio formato įsemančiame Me Nebuvo gahma įrodyti filoso kad Richardas Kantas paei mos laiką ligi naujo krašto ap 
meler Dampfboot —’1955 m. fo Kanto giminys ę su vienu sa na šitos vaggerio Kanto “šei gyvendinimo. Su kuršių kėlimo 
bal. m. 5 d. Nr. 7 — jis sudarė vo laiku Vakarų rusijoje pasi mos jo pavardė išliko dabartį si į šiaurę yra surišta, kad Klai 
naują hipotezą apie Karaliau rodžiusiu škotų į mes antu.» niuose Kantvainiuose, penki ki pėda, iš pradžių kaip vokiška pi 
čiaus filozofo Imanuelio Kanto nebojant nuodugniausių tyrinę ]ometraį į šiaurės rytus nuo Pr lis ir miestas įsteigtas Kurše, 
kilmę, išvedžiodamas, kad Kan jimų. Ir tikybine Kanto> prote įekujgS Senasis vaggerio ūkis 150 metų vėliau, kartu su klai 

buvo, kaip is senų žemėlapių pediske dykuma, Livlandijos 
viduryje dabartinių Ordino buvusi perduota Prūsi

- , ,, ..... prie Agluonos jos Ordinui,filozofo Kanto prosenelis miręs leistume, Kantai turėtų būti re u • kaįrįojo kranto
1670 m. kaip karčiainininkas formatai. Bet nė vienas Kanto Rįchardas Kantas' tokiu bū .Ta* 4*ek su?*? Mortensenu.
Verdainėje, prie Šilokarčiamos protėvių, kiek buvo galima pa du buvo kurgiu kilmės. Jis bu Eisime prie krit‘k°s.
-Šilutės. Jo senelis Hansas Kan tikslinti, nepasireiškė esąs sko vo apSjvedęS su vokiečio kar Kad Mortensenai yra labai  r ,     T v -----
tas, miręs 1715 m., buvęs bal tų kilmės, ką Rytų Prūsijoje gy čiauninko dukterimi Dorothea darbštūs istoriniuose klausimuo jos dvaruose ligi naujausių lai ruošė ir tt. Mes visi gerai žino 
nininkas Klaipėdoje. O Kanto veną škotai bendrai darydavo. Lieder. jr Imanuelio Kanto mo se, mums yra gerai žinoma iš kų vageriais buvo vadinami ūk me, kiek mažai vokiečių kilmės 
tėvas, Jonas-Jurgis, užsiėmęs Atvirkščiai, mes turime kon tįna> Anna Regina Reuter, bu jų įvairių istorinių rašinių Hit vedžiai. Bet Kantvainių kaime žmonių gyveno kiek nuošalio 
tuo pačiu amatu Karaliaučiuje, krečių duomenų, kad jo gimi vo vokįetėt Ant kiek Imanuelio lerio laikuose, kur jie savo ofi nėra pėdsakų, kad ten senovė se vietovėse. Dar praėjusio 
kur jis 1746 m. miręs. Imanue nės yra kilę iš Rytų Prūsijos. Kanto bobutė, Reinsch, reiškia cialinės Vokietijos tezėms įro je būtų egzistavęs dvaras. Vis šimtmečio pabaigoje buvo išti 
lis Kantas yra gimęs 1724 m. Mirusio Richardo Kanto paliki j.janso Kanto pirmoji žmona, dyti buvo išknisę dauyel archy vien, kaip ir bebūtų, Mortense si kaimai, kur nebuvo galima 
Karaliaučiuje, visą laiką ten gy mo tvarkymui su jo žmonos vo duvo vokiečių arba kuršių kil vų. Tik jų išvados iš principo no aiškinimu Kantai buvo šal surasti voikečių kilmės gyven 
venęs ir ten 1804 m. miręs. i-n—a- t-----  . . - -• ..... .

Pasiskaitykime, ką Morten ex officio priskirtas tulkas-ver bet“’t‘ai ^ir nesvrabu.* Žiūrint'į tuvių tautai ir valstybei, k,
sen tuo reikalu toliau rašo: tėjas — tuomet Johann Kauf Imanuelio Kanto prigimto kra rnes iš daugelio abieju Morten

„Pirmiausia reikia atitaisyti mann _ lietuvių ir kuršių kai ujo sudėti nesvarbu, ar filoSo senų raštu žinome.
klaidą, kurią randame visose ži boms. Tokie tulkai tuomet bu fas turėio 7/8 vokiško arba 14 f

DR. MARTYNAS ANYSAS

Kurios kilmes Emanuelis Kantas?
SKOTŲ, VOKIEČIŲ, KURŠIŲ AR LIETUVIŲ

Anas tariamasis moksliniu baltų-lietuvių, prūsų ir tt. — r .. atsikraustes ; Kiainėda mi 
kas Hans Mortensen, kuris kar kalbose, bet ir Škotijoje, sūkiai J gpJ- , Hškiu /Priekulės L ši f* 
tu su žmona Hitlerio laikais sa dino filozofą išvesti savo šei t
vo rašiniuose isteriškai stengė mos vyrišką kilmę iš. Škotijos, ^^^t'^irdnim^švedų ^s dykuma? 
si įrodyti, kad Mažosios Lietu Šitą jis tvirtino viename laiške 
vos lietuviai jų apgyventame švedų vyskupui Lindblomui, 
plote, Rytų Prūsijos provinci kuriame jis pasireiškė apie sa

tas nesąs nei škotų, nei vokie vių priklausomybė — liutero
čių, bet kuršių kilmės. nų — kalba už tai, jog jis nebu matytį

Jau seniai buvo žinoma, kad vo škotų kilmės. Jeigu tai pri Kantvainių'

PELNINGA DRAUGYSTE VISIEMS
Visuose Jūsų biznio reikaluose The Bank of Nova 
Scotia yra jūsų partneris, padedąs augti Kanadai 

— kartu ir Jums!
Jūs laimėsite veikdami artimoje bendrystėje su 
jūsų kaimynystėje esančio The Bank of Nova 
Scotia skyriumi, ką daro daugybė kanadiečių.
Ar tai būtų biznio operacijos, asmeninė taupomo
ji sąskaita, ar naujas užsiėmimas — Jūs įsitikinsi
te, kad jūsų BNS skyrius yra gera vieta, kurioje 
teikiami sveiki patarimai ir tikslus patarnavimas. 
Susipažinktie su savo BNS skyriaus vedėju — jo 
patyrimas biznyje gali r eikšti dolerius ir centus 

Jūsų kišenėje.

| The BANK of NOVA SCOTIA
a Jūsų partneris, padedąs augti Kanadai. i !

nu „šaltyžiai“. Tokio „vagge vietovėse, kur vokiečių gyve 
rio" išsireiškimo vokiečių kai no: dvaruose, didesniuose kai 
boję niekuomet nesu girdėjęs; muose, kur buvo karčiauninkų, 
šito išsireiškimo negalima ras nes šitam amatui vokiečių kil 
ti nei žodynuose nei senose an mės žmonės turėjo nepakeičia 
ciklopedijose. Šiaurės Žemaiti mą privilegiją, parapijų cent

venęs ir ten 1804 m. miręs. kiečių kilmės giminėmis, buvo mės, negalima tiksliai pasakyti visuomet būdavo priešingos lie tyžiai, šeima ten gyvenusi ke tojų. Atvirkščiai, daugel vokie 
m nffir-io r>ri«kirta« t„iv«-vAr .... . -- ■ . - tautai ir valstybei, ką lis šimtmečius. čjų kilmės gyventojų per šimt

i Kadangi čia eina kalba apie mečius šitoje lietuviškoje jūro 
17 šimtmetį, tai šituose laikuo je sulietuvėjo; jie net užmiršo 

 ___________ __ _______  4 Savo ilgame straipsnyje Mor se vokiečiai — šaltyžiai pirmo savo kilmę ir tik jų pavardės 
niose apie Kantą, nes dar nese vo panaudojami įstaigų ex offi arfoa j/g kuršių kraujo Tai yra tensen nedaug naujo tepasako, je eilėje buvo skiriami tik tose Nukelta į 6-tą psl. 
niai be jokio pasipriešinimo bu cio turint reikalų su indigenais du ekstrėmu, dėl kuriu galima kas mums nebūtu žinoma iš an 
vo tvirtinama^ kad Kanto pro (autochtonais) bet neturint rei dįskutuoti. Tokiu būdu įmanu kstybesnių laikų, išėmus jo iš 
senelis kilęs iš Škotijos. Kanto kalų su škotais. ejįs Kantas turi vokiečių ir in vedžiojimus, kad Kanto šeima
pavardė, kurią randame netik Palikimo tvarkyme tarp Han digenų kraujo priemaišą, kurią iš vyriškos pusės yra kilusi iš

S kubėk,
L ietuvi,

A pdrausti j
brangiausią turtą—sveikatą ir gyvybę Susivienijime Lietu 
vių Amerikoje. Tai yra seniausia lietuvių apdraudos ir 
visuomeninė organizacija, veikianti jau nuo 1886 metų.

S L A draudžia: Gyvybę — iki $ 10.000,00 
Sveikatą — mokant į mėnesį iki $ 325.00 ligos ar neiaimin 
go atsitikimo atveju. SLA suteikia progą taupyti vaikų 

mokslo ar gyvenimo pradžiai.
Lietuvis, dalyvaudamas Susivienijime, nuolatos bendrauja 
su savo tautos žmonėmis ir apsaugo savo šeimą nuo atšali 
mo lietuvybei. Apdrauda Susivienijime Lietuvių Amerikoje 
yra pigi ir paranki lietuviui. Čia lietuvis ras visų rūšių rei 

kalingą gyvenime apdraudą.
Apie SLA visas informacijas suteikia vietinės kuopos, ku 
rios yra kiekvienoje žymesnėje lietuvių kolonijoje. Jei no 
rit gauti platesnių žinių apie Susivienijimą, knygučių ir 
nurodymų kaip pasidaryti SLA nariu, parašykit šiuo adresu:

Lithuanian Alliance of America, 307 W. 30 st.
New York 1, N. Y., U. S. A.

mes daugumoje randame viso Kantvainių kaimo ir kad Kan 
je Rytų Prūsijoje. to šeima buvusi kuršių kilmės.

Įrodžius, kad Kanto prote Bet įdomus yra faktas, kad Mo 
viai vyriškos šakos gyveno Ka rtensen be jokio abejo pripažįs 
ntvainiuose ir kad jie yra ainiai ta, kad Kanto protėviai gyvenę 
buvusio vaggerio Kanto, padi kelis šimtmečius Kantvainių 
deja netik mūsų žinojimas apie kaime ir kad jie nebuvo vokie 
Kanto protėvius, bet ir kartu eių kilmės, išėmus kelias vokie 
išeina iš vietinių smulkmenų. tęs moteris ir kad Hansas Kan 
Mes dabar esame padėtyje ma ^as pareiškęs atvykęs iš prie 
tyti visą šitos šeimos likimą ir kuliškių į Klaipėdą ir kad vė 
ją pastatyti j viso šito krašto Ii l*au įvykusiame, turbūt teismi 
kimo rėmus“. niame, turtų padaliniame buvo

Mortensen toliau daro išva ef* officio prtrauktas lietuvis 
dą, kad išeinant iš preistorinių kas tulkas-vertėjas, iš ko gali 
radinių, Klaipėdos Krašto šiau ma daryti išvadą, kad Hansas 
rinė dalis ankstybesniame ir Kantas nemokėjo arba pakan 
net vėlybesniame viduramziuje karnai nemokėjo vokiečių kai 
buvusi apgyventa kuisių. Jų bos ir kad jis todėl skaitėsi in 
apsigyvenimo plotas buvęs tę digėnu-autochtonu. Bet Mor 
sinys tuometinio vakarinių kur tensen jam nepripažįsta lietu 
šių gyvenimo' srities. Kuršiai viškos tautybės, bet jį pavadi

je Rytų Prūsijoje.

Bet Mor
___  _______ ___ nepripažįsta lietu 

šių gyvenimo' srities. Kuršiai viškos tautybės, bet jį pavadi 
buvę latviškai-baltiška tauta su na kuršių kilmės.
liviška viršūne (Oberschicht). Kanto vyriškosios linijos pro 
Kuršiai pamažu tapę visiškai tėviai Kantvainiuose, einant 
sulatvinti. Mortenseno aiškinimu, buvę

„Šitas kraštas priviliodavęs „vaggeriai“, einant Mortense
Peggy Brooks ir Cy Mack dažnai pasirodo per CBC 

Trans-Canada.

__ --1, veda mus į sandėlius ir rodo ta ūkininką Ontarijoje, agronomą 
__ Teisingai, bet man stin bako rūšiavimą, pokavimą ir Vytautą Vasiukevičių.

................. ' ■ - ----- — Kaip gi Jums sekasi atsi 
tabako. kėlus čia? — pasiteiravau,

Pavaišinti gera rugine, eina — atvažiuos pirkliai, — sa — Neblogiausiai. Tiesa sa 
r>=> me apžiūrėti viso ūkio. Tabako ko p. Pakulis, — iš kurios nors kant, labai didelio skirtumo ta * «• F . - . • ___ i_ i___ i_xx^ __

kitoje vieškelio pusėje. Vaikšto nustatys rūšį ir akiną. Ir čia Čia, gal, truputį geriau.
___ _ L , l . ’ ' ' • centu ar p. Pakulis gi tiksliai apakai 

kar Smulkus, labai purus, lyg dul puse cento pigiau ar brangiau, čiuoja, kad tabako ūkiai čia 
" ;_7__ _ \ . nes per daugybę tabako susida pigesni beveik per pus, o sąly

— ̂ Čia daug mėšlo pridėta, ro labai didelis bendros sumos gos tabaką auginti geresnės,
- sako p. Pakulis. skirtumas... Tas ūkininkui juk nes čia, viena, neribojamas ta
— Iš kur jį gaunate? labai svarbu, nes pusė cento už bako pasėlių plotas, dargi pro
— Atveža ūkininkai, kurie svarą daugiau ar mažiau labai teguojamas tabako ūkių plėti

tabakas. Bet skirtumas toks,-**0 SYvuiill ūkįus- , , daug nusveria. mas darbas čia žynūai pigesnis
‘ ’ Matome dirvoje sukrautą kr Taip mes prabėgom apžiūrė ir ūkininkui parankesnis, nes
klojimų, o čia, Jkai tabako ūkis ūva metalinių vamzdžių, įvai jome Benedikto Pakulio taba čia darbininkai nereikalingi bū 

raus diametro. ko ūkį. Inž. J. Bulota stebisi, tų ir maisto, — jie patys tuo
— Kas čia tokio ? kad toks jaunas vyras, neturįs pasirūpina, ko Ontarijoje nėra.
— Tai dirvų drėkinimui. Čia ne’ 30 metų, sugebėjo įsigyti Piknikui baigiantis, nesinorė

jrz / •— — • r/- j • ko pervažiuoti dar visai lauki stebiu p. Pakuliui,Katb kūrėsi Kanadoie niškos, žmonių negyvenamos ■ Triring^i, b______ .
J1 gamtos zoną, apie 5 mylias, ir ga jėgų tokiam dideliam ūkiui, krūsnis sukrauto jau paruostoItemVlCll tiktai tada radome ūkius------- atsako. "

65. TEN, KUR ŽMONĖS LAPOJA TABAKĄ. tabako ir kitokius.
Kanada, turėdama žemės pa ninku. Garsūs tabako ūkiai yra Įdomu buvo įvažiuoti į p. r-a ---‘ 'uįmatomį vienoje ir vietos ištrauks kuokštą tabako, rp Ontario ir Quebeco nėra. 

viršiaus plotą lygų plotui visos apie Dilbai, Tiilsonburgą, Sim . ujl°. a a ° u į. uns V<? 1’■ ---- - ir oL-ino Tr čūa <ral t-rimuti otriau
Europos, visai ‘ suprantama, coe ir apylinkėse. Ten daugiau Sak^miskimi1^.? keH^lSi1 me’dirvoje ir stebime jos rūšį, yra labai svarbu — 
kad yra nepaprastai įvairi gam šia ir lietuvių tabako farmenų. lclu<1K‘u “U5>. 11 .* y ’ labai nuros Iva dul Duse cento oiąiau ar
tos ir jos turtų atžvilgiu. Be ko . Bet paskutiniais metais lietu ^"^^m 7^X7 ž^o k«s, pilkas smėlys, 
kita, Kanada yra viena iš taba viai, tabako ūkininkai, pradėjo tos lietuviams labai gerai žino 
ką auginančių kraštų. Tabakas kurtis ir Quebeco provincijoje, muose jaujuose, kūne anglis 
(Nicotiana tabacum) žmonių Prieš dyejūs mejtus čia iš Onto ginami „barn . Lietuviai 
vadinamas dar „taboka“, 
liškai — „tobacco“ iš tikrųjų u Vasiukevičius, p.
yra Amerikos augalas, čia, Yra duomenų, kad ir daugiau 

ropą tabakas pasiekė tiktai po gvesnės įsikūrimo sąlygos ir 
i ' " ............................ ” _
Europoje tabako rūkymas ne Todėl įdomu buvo vietoje susi 
lengvai prigijo. Pradžioje tai pažinti su . 1
buvo vadinama „velnio, žole“, mu Quobeco provincijoje. 
Jį draudė rūkyti bažnyčios ir Gera proga pasitaikė, kai K 
valdžios. Bet draudžiamasis pri LT Montrealio skyrius suruo 
gijo... Rusijoje caras Petras šė gegužinę kaip tiktai tabako f kugeliui Riiįos ■>^“oPaieB- PakU1‘° Qkyj'--do?n7

prie AV ba, g"“* ir yra. ~ 
pečių, panašiai, kaip tą darė nyčios surinko' visą didelį savo x . . . , v ,
Stalinas. Buicką norinčių aplankyti pik Šeimininkas su seimininke

Bet kai žmonės priprato sa [ 
ve nuodyti, tai dabar tabaku 
nuodijasi ne tiktai vyrai, bet ir co kryptimi.

' ang rio atsikėlė B. Pakulis, agr. J. jaujuose džiovindavo linus, ka.
....................  j“- sk k Be? akju8.

imerSoreš^T^-'S nesTa^n ^Lietuvoje jaujai buvo prie ----------
ropą tabakas pasiekė tiktai po gvesnės įsikūrimo sąlygos ir
to, kai buvo atrasta Amerika, čia didesnė valdžios protekcija. nevienas bet keli todėl — - . . . . ir ne viciids, ucl kcii, lqqcl

A MUVM V1CIUIC OUO1 .r ■» 1. . “V’ ‘ v • visa terma sudaro kaip ir įmes — ---- ---------- ------ _ „ , - ---------
taoaxo ukininkavi teJio arba fabrik(> vaizdą> ypač> keli tūkstančiai jardų, o ten sto tokį didelį ūkį ir taip puikiai su jo skubėti į namus, Taip čia 

kad tabako ūkis reikalingas dar vi motorinė pompa, — nurodo geba jį vesti. ramu, tylu, oras svaigina ir tra
šiltadaržių, kuriuose išaugina. į apdengtą mašiną. Tai man bu Kai reikia „vienu šūviu nu ūkia prisnūsti... Pakilęs mėnu 
mi daigai, padargams pastatų vo atvežęs uošvis, bet nepasi šauti du zuikius“ — ir tabako lis mėto slaptingus šešėlius. Pa 
ir t. t. — todėl ir visa farma at naudojau, nes kaip tiktai pasi ūkį apžiūri ir piknikauti, tai kyla rūkas ir visus kontūrus tu v

. nukenčia ir vienas ir kitas rei šuoja, gaubia ir švelnina. Ūkiu
— Tiesa, kaip gi atsiliepė šių kalas. Tuojau turėjome vykti į ose įsižiebia elektra. Iš tolo ji 

metų sausros? miškelį, nes H. Adomonis jau žiba, kaip „vilko akis“... Ramu
— Nepakenkė. Šiemet taba rodė vykimo gaires.. . ir tylu... Pakeliui, tarp miškų,

nika *ir n^Pakulio^tabako* ūkT mus priima savo namuose, ku kas išaugo tokio didumo, kaip Ir į mišką, kurio ramiose ai norjsi stabdyti mašiną, apsidai 
‘ pasileido nalaurvniais Ouebe r*e nieku nesiskiria nuo miesto ir Ontarijoj, — turime viduti kštelėse piknikavo būriai žmo ir ^a! kaip

• • • Diena nasitaikė namų: grindys išklotos kili niškai po 18 lapų, — Ir įrody nių, teko važiuoti per tabako Mickevičius sakė, galima išgirs
m^te^Tirvaika? ^o^teba grai? ne’paprastai, todėl mums mais,* veikia radijas ir televizi mui p. Pakulis skaičiuoja pir plotus. Iš kiarės ir dešinės ta “ kokj garsą iš Lietuvos... ~ 
ko augUja? nestinga khen?ū mašinojeSuvo lniksma ir sma Ja. stovi elektrinis šaldytuvas, pa_sit^kiusj kelmą 
ros. Nenuostabu, kad ir dauge visam būriui — p. Bulotai, ”amai S11domi akejum ir tt; Pa • _ . Kiti 
lis mūsų tautiečių augina taba P- Leknickui, p. Lukošiūnui, p. vick

grindys išklotos kili niškai po 18 lapų, — Ir įrody nių, teko važiuoti per tabako Mickevičius sakė, galima išgirs ® . _ . . . - • TV . •_ . . . v. . ii VaI.; TITO T o
j — 23 la bako laukai žaliuoja. Tiktai iš Bet pasiekus didkeli, ^Jyla iŠ 

. — Kiti turi po mažiau, tat pašaknių lapai jau pageltę. Pa nyksta, nes mašina už mašinos
/ Nėra kas ir sakyti, kad šeimi vidurkis — ne mažiau kaip 18 geltusius lapus ir skina. Dabar vyksta į Montrealio miestą ne

ka vra tabako farmeriti ir gv Kličiui’k 'šių įspūdžių ’pertiekė ninkas turi lengvą mašiną ir lapų. Tai geari. Kad tiktai šal svarbu, kad greičiau tabakas atrūkstama grandine ir nėra
xą, yra taoaKo rarmenii, ir gy . t r r sunkvežimiu, nes tabako ūkis na nepagautų. O tabakas šie noktų-gelstų, nes artinasi ru laisvos vietos naujai iš šono pi
IJnvra Susikrovė nemXs tur Pirmą kartą vykstant keliu į yra viso to būtinas. O kadangi met labai geras. duo, o Kanadoje taifi. yra, kąd terpti. Bet kai jį privažiuoji, iri

s an net SdlioniS Quebecą, įdomu buvo stebėti! P“ Pakulis turi du tabako ūkius> p- Pakuli8 veda mus i džio "taiSJai !r netiketai gali pasiro tas jausmas užvaldo: eg gra
tus, tapę net mino e s. ~ v su i unitus i viena, tai io tabako vvklas. kurios yra kūrenamos dyti kurią naktį Šalna, kuri yra zus Montrealis, ypač gratua na

Jos per kelioliką augš didžiausis tabako ūkio priešas, ktį, kai visas paskęsta elektros
>, viduje Dėl šalnų dreba kiekvienas ta šviesose, kurias daugina jį su

- - - - pantie ji vandenys. Gražus Mou
nako Ūkius. Lągsioi aaugiausia Montrealio" m' dar to miškas. vintojas čia'budi visa laiką. Jis Beje, gegužinėje susitikome trealis, bet gražu, ramu ir mie

liau. įdomu buvo stebėti ir tai, - Jūs gi ir čia galėtumėt pa reguliuoja džiovyklų ugnį ir te dar p. Pakulio kaimyną, taip la .ten, kur žmonės tabaką la

Pirmą kartą vykstant keliu į VTa v^so to būtinas. O kadangi met labai geras. duo, o Kanadoje taip, yra, ka,d terpti. Bet kai jį privažiuoji, ki
tus tane net milionienais Ouebecą, įdomu buvo stebėti, P- Pakulis turi du tabako ūkius, P. Pakulis veda mus į džio staigiai ir netikėtai gali pasiro tas jausmas užvaldo: eg gra

Labff natūralu kad dažnas kad Montrealis nesibaigia savo sujungtus į vieną, tai jo tabako vykias, kurios yra kūrenamos dyti kurią naktį Šalna, kun yra Montrealis, ypač gražus na 
lietuvi n^ikSbėiimas esti na sala, turinčia apie 35 mylias ii įmonė yra perdėm impozatiška, aliejum. J- kti. kai visas naskesta elektros
marinamas kalbomis apie tą gio, bet tęsiasi ir ligi Lanoraie, apimanti per 350 akrų žemės tų prikabintos tabako,bako ūkSs Ugšiol daugiausia ^uris už Montrealio apie 25 my Plotą, kuirame yra ir nemažas „šilta, kaip pirty“. Tabako džio bako ūkininkas,
tokios Sos sukosi apTonJa Hos nuo Montrealio ir dar to miškas. vintojas čia budi visa laiką. Jis Beje, .e^zin

Ž iei^ininkas pat, kaip ir jis, buvusį tabako^,..
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KULTURWBifKKOAriKA Moteto-technikos naujienos
TARPPLANETINIO SUSISIEKIMO PROBLEMOS

HENRIKAS NAGYS

PASTABOS APIE 1954 METU
LIETUVIŲ GROŽI NĖ LITERATŪRA

Nelė Mazalaitė, Saules takas,
Lietuviškos knygos Klubo le dinys, 1954. Aplankas dail, Pa
uliaus Augiaus. 417 psi. Kaina 3.50 dol,

Nebeorginalu tvirtinti, kad gaus priešą — liūdesį“), bet ne
Mazalaitė rašo daug, kad spaus radom jo suprantamai ir nedis .
dina gausiai. Štai, kad ir šią re kutuotmai ryškiai pasakyto,- nkjjos jsiveržėliais _ želigOvs jusi arb£s meciaiiuJ, š. m bir tų laikai,
cenziją rašant apie „Saules ta pro bendras frazes toji liūdesį kio armija> Lietuvai kovojant želio 14 d. Zikaras išėjo į viešu °”"
ką“, Čikagoje pasirodė jau ir griaunanti, sviesa (gal, musų už nepriklausomybę, pulkinin tists Society (North Gallery)
nauja Mazalmtes knyga (Nege nelaimei!) mums nenusvito. kas K žukas buvo aktyvioje patalpose išstatęs 20 piešiniu
stis). Nebeorginalu taip pat pa Kapryzingai tuščioj ir be galo Lietuvos kariuomenėje, dalyva ir 14 skulptūrų
šakoti, kad gausus rašymas tu knygiškoj knygos herojes lai VQ kovose su visais ban<£iu r , -• -
n tokių ir tokių pavojų, kad pe kysenoj neradome, deja, ir ko siais okupuoti Lietuvą ir buvo yra sunku nesistebėti atsiek 8au,s ateit*> kada dar tlk buvo J° Jau moderniškas priemones: 
rnelyg skubant dažnai, atsitin kio nors tvirto ir vientiso zmo Lietuvos Krašto Apsaugos Mitais jo darbo ----- ----------- - ----- •- ------------------------ --
ka raštuose taip, ir kitaip ir t. giskos egzistencijos liudijimo-. • ■ - — ■ J

Neradome ir tikra, d^įoa Į (šio šuntmečio pra
Paliksime nuogąstavimus nu Pa«°s Mazalaites kūryboj, at minimuose> kurie( neabejotina, jusį sizifiniu kliūčių, kurių aps taiP tenai nukeliavus!... dzioje), panaudoja ultra mo 

ošalėj ir atsiversime pačią kny rodo, knyga tebus naujas pava yra labai įdomūs Mums m£do tu meno kelvje * Štai Paveikslas, vaizduojantis dernų, priesgravitacini širmą,
gą. Norėjom ją beveik pavadta dinimas išleistų rastų sąrase) nu pranegti Gerb skaitytoja Kalbant apie skulptūros dar senovės legendą: saules apšvies Deja, nei ta patranka, nei tas 
ti romanu, bet tai būtų netiesa rašytojo pastabos si mergaites ms> kad Min K žukas sutiko bus> ši paroda vaizdžiai atsklei tas PaJūris> ant uolos^guli negy priešgravitacmis širmas su tik 
— „Saulės takas“ nėra nei ro m moters likimą įskelti augs duoti pluoštą atsiminimų „Ne džia Zikaro talentą betarpstan vas jaunikaitis, mat, jis, pasi ra problema neturi nieko bend 
manas, nei apysaka. Galbūt, sa ciau uz paprastą ir margą nuti prikiausomaf Lietuvai“, kuri tį nuo pilnutinių, sultingų for dirbęs vaško sPa™us, panoro ro, • 
votiškai parašytas dienoraštis, Nu pynę. Piktai nuotaiką au tuos atsiminimus ir paskelbs, mu ankstyvesniose figūrose pr "° ’ ‘’°"1“ U“‘
Mergaitės brendimo, jos liki tore išlaikė, palyginti, vientisą. Gerb NL Skaįtytojai prašomi ie‘lyrišku linijų „Kompozicijo

” ' : Impresiomstiskai rnameringa, apie tai -spėti savo pažįstamus> je« kontempliatyvinės nuotai deb^ augstybių nukrito ant tos mas buvo, tik svajonė,
žaisminga, nerūpestingai leng kad -e nepraleistų progos, ku kos, ar melancholijos „Kaliny uo os-^kr bko tik baugus įspėji 
i,kartą jau nepasitaikys, je“ -— iki, pagaliau, mūsų liau j17?3®' žmogau, nelįsk, kur nerei

T. ZIKARO DARBŲ
PARODA.

LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIO 
K. ŽUKO ATSIMINIMAI.

Lietuvos nepriklausomybės pildančių meno korį Victorijo

INŽ. F. SIPAVIČIUS
Kada mūsų labai talimas pro kur nereikia. Tik 19-tame šimt

Uiviuvvo Iivui MMuuavuiy uva piJLV1O.11Ua u ixivnv XXV11 vivtviijv . • v < . t . • • • _ i i
atsikūrimo laikais, vykstant ko je, laikytinas skulptorius Tei *evls _?velSe Pro savo. ur™ pjy metyje svajone perzenge kuk 
voms su Maskvos įsiveržėliais sutis Zikaras. Dalyvavęs 5-se sb tada. taiP Pat tekfJ° leido lumo ribą: a siranda Julės 
— Rusijos raudonąja armija, australų kolektyvinėse parodo ai. saule- nakų spindėjo zvaigz Verne ai, Walls ai — kelionės 
paskui vykstant kovoms su Le se, kurių paskutinioji atžymė des,ir, P^nodiškai kartojosi me j žvaigždynus prasidėjo

- - — - v lo’i'*'. Bet negi keliausi į erdves pa
Ir šiandien sunku atsikraty sikinkęs arklį ar jautį — anks 

ti minties, kad jau tada, kai tyvieji fantastai į savo erdvės 
žvaigždės buvo dievai ar dievų vežimus kinkė mokytas gulbes, 
sostai, kada į žvaigždes buvo magiškos rasos butelius, bičių 

Pažįstant“ Zikarą iš arčiau, nukelta . galia atskleisti Žmo spiečius. Vėlyvesnieji’panaudo

vaisiais- tenka Feakoma žvaigždynams vaidų, Jule Verne'as savo vežimą iš 
nisteriu. Ministeris pulk. K. tik pasidžiaugti kūrėją ėjus at kad jau tada mūsų protėvių ne šauna iš milžiniškos patrankos.

, — nebent tik tiek, kad tas 
paiklti į saulę, — bet vaškas širmas uždengė nuo mūs tuos 
ėmė tirpti ir jaunikaitis iš di laikus, kada erdvės nugalėji

mo, jos meilių, jos svajonių, 
jos nerūpestingo ir tragiško gy 
venimo užrašai, parašyti tre 
čiuoju asmeniu, bet taip, tary 
turn, pati veikėja pirmąjį asme 
nį būtų transponavusi trečiajin. 
Nieko nėra šioje knygoje aiš 
kaus, nieko .apibrėžto, nieko 
planingai vaizduojamo, nei pa je iikehą'klauTimą*—VdėTki 
tiekiamo įprastine forma. Ir vis nemažiau svarbių, nedatek 
dėlto, knygos originalia pava u būtent; sil psichologi 
dinti negalėtume. Kodėl? Atsa nįo pagrindimo herojės ir visų 
kymai į tokį klausimą ir suda gaiutiniu personažų (kaikurie 
rys musų pastabų branduolį. net vardais nepavadinti, tai 

Pirmiausia, veikalas parašy gi, be elementariausios identifi 
tas tokiu neorganizuotu būdu, kacijos), prabėgančių čia blan 
kad labai sunku patikėti jo tik kiai naivia filmo juosta; nepa 
ra literatūrine improvizacija, teisinamas kaitaliojimas reman 
Nenorime tuo pasakyti, kad kn tiškai atitraukto plano su be 
ygoje nebūtų gerai pasisekusių veik grubiai žurnalistiniu įvy 
vietų (tokių kiekvienoj Maža kių ir fonų referavimu; dingą 
laitės knygoje rasime, ir aps vimas fabulos ir veikėjos pagal 
čiai), bet neišvengiamai nejau iš šalies primestą (taigi, orga 
kiai skaitantįjį nuteikia toks au niškai neišaugintą) šabloną, 
tarės blaškymasis iš situacijos „ ,. A , ,, , .
situacijon, nuo veikėjo prie vei „Saules takas , apibendn 
kėjo, nepagrindžiant nei logiš nant pastabas, ir įdomus savo 
kai, nei psichologiškai tokių ^viršinem ypatybėm, puošniu 
šuoliu, turinčiu didelę dozę eks sakinįU lrKT gyv* nuotaika, fa 
travagancijos ir paprasto, nesi ciau ,S1?J Neles Maazlaites kny 
domėjimo gilesniu literatūrinės ^abai, pasigendame, litera 
žaliavos apdorojimu. Tiesa, pa turimam kurmiui būtinų, orga 
saulinėj literatūroj, ypač šian nizacimų elementų, trumpai 
dieninėj, turime nemaža kom kalbant> ^pozicijos ir gyvų 
poziciškai palaidų kurinių, turi amonių. Saules takas tai ats 
me nemaža improvizuoto polė kir^ sPalvotli nuolaužų rinki 
kiu pažertų gyvenimo iškarpų, nYs> be rėmo lr pusiausvyros; 
bet jas sulydo vienumon arba nuotaikų ir epizodų margumy 
galingas autoriaus dvasinės lai ?as; u Paskubom priskintų, ir 
kysenos liudijimas, arba viena dai ^abJau skubomis sudėtų į vie 
lytė idėjinė ir nuotaikinė ug ind^’ ir popierinių gė 
nis, arba, pagaliau, autentiška Puokštė. Ir vardan gyvųjų
meninės tikrovės apreiškimo Saila tokl° autorės sku 
galia. Esame skaitę apie „Sau boturno- 
lės tako“ idėjinį momentą (ap ~ -
lanke rašoma: „Šis kūrinys su pažymėtinai ;' 
geba nugalėti įkyriausią žmo liaus Augiaus aplankas.

va ir visumoj jauki toji nuotai 
ka, ir ja geba Mazalaitė—kaip 
visuomet — įtikinančiai apglob 
ti skaitytoją.

Knyga tačiau nėra išskirtinė 
— tęsiame atsakymą į pradžio

ri
PIRMIEJI ŽINGSNIAI

Realūs žingsniai šiai proble 
Nukelta į 5-tą puslapį.

Sau borumo-
Įdomiai sukomponuotas ir 

i skoningas Pau

dies barų — vienur suvirpinda k7a‘ v ,
mas lietuviškuoju dievdirbiu ir zmoSus dgą laiką nelindo 
dar kitur prabildamas nuošir ---- -------------------------------------

Viena darbščiųjų bičių, pri džiausiu paprastumu. Pastara fikinis elementas, kuris vieto asmenine energija, Zikarą šian 
mą patsai vienas, Victorian Ar jame tarpsnyje pajuntamas gra mis, galbūt, skulptoriaus trak dien randame kaip Counic Me 

tuojamas per „sodriai“. Kažin, mber of Victorian Artists’ So 
ar tai neišvengtina? Ilgainiui ciety.
būtų pavojaus įspūdžiui, kad Nenuostabu taip pat, kad Zi 
akmuo — be kietumo, o varis karas, vienintelis iš Melbour 
be skambumo... no, kviečiamas drauge su

Dr. W. D. Falk, Melbourno dviem kitais geriausiais Sydnė 
universiteto filosofijos lekto jaus skulptoriais konkurso ry 
rius, parodos atidarymo žodyje šium su naujai statomais Mel 
apibūdino T. Zikaro piešinius, bourno universiteto sporto rū 
kaip foną jo plastinei kūrybai, mais (Fiscial Education Cent 
Galima ir taip. Iš tikro, pieši re). Galimas net dalykas, kad 
nys tipiškai skulptūriškas. įvai mūsų menininkui bus patikėti 
ruoja savo technika (pieštukas, 
tušas bei pastelės), skoningai paties universiteto sudegusią 
įrėmuoti, kompoziciškai tvirti, Wilson Hall.
aiškiai perteikiu skulptūrinį au Užklaustas, kaip ilgai jo ruo 
toriaus pajautimą — piešiniai Štasi parodai, menininkas atsi 
palieka malonų sįpūdį. dūsta: idėja — surengti savo

Ne visų kelias rožėmis kio viešąją —■ sena, kaip ir jis pats, 
tas, o to labjau T. Zikaro. Kad šio kontinento gyventojas. De 
pajėgtų, kaip menininkas, įĮeis ja, dėl laiko stokos viskas vilko 
ti tvirtai šaknis svetimame kraš si vėžliu. Didžiausias jo troški 
te — reikėjo nevieną žemės plu mas, tai — daugiau laiko savo 
tą prakalti... Šiandien Zikaras asmeninei kūrybai.
yra vienas pirmaujančių ir ta Mūsų visuomenės nusiteiki 
lentigiausių Melbourno skulp mas dailiajam menui, Zikaro ap 
torių. gailestavimu, yra šaltokas ir

Kietas darbas, tik vakarais abejingas, aiškus nenoras džia 
iki 12 !val. visada, įgalino mū ugtis bet kuriuo, kultūriniu įna 

Į sų menininką išsikovoti sau šu yra žalingas lietuviškam rei 
garbingą vietą vietinių austra kalui.
lų viršūnėse dalyvaujant jų 5- Ateities planai? Ką gi, akty 
se parodose, garbės medalį, kri viai dalyvauti kultūriniame gy 
tiku šilčiausią pripažinimą (ne venime keliant lietuvio vardą 
išskiriant nė šios parodos) bei kur galima, tik, — pastebi pro 
australų visuomenės gyvą susi ūsą Zikaras,— duokite daugiau 
domėjimą. Jai-iko!

Nenuostabu tad, jog su jo ga Sėkmės tam Teisučiui! 
bumais, kūrybine dinamika bei (TP) V. Simankevičius.

CINZAN)
i* 4

Vermouth
skulptūros darbai atstatant to

GARSUS PASAULYJE... NUO 1816 
IMPORTUOTAS IŠ ITALIJOS

DABAR...PIRMA KARTA..
GAUNAMAS KANADOJE!

Garsiausias pasaulyje Vermutas... 
stebėtinai žema kaina.
Patiekite pagal savo skonį!

CINZANO
_____

NELĖ MAZALAITĖ

NEGEST1S
(Ištrauka iš romano)

II. mpų plauku ,■— sako jis taip v .- -. . . . - x , ... , . - .. - . ................................. - * . - ------------------------------------, —
Bet mes negalėjom atsisa berniokiškai, neatsikratomai — riu sauk^ Jam> Je^uJu kaJbe tiems’ J1 lsdrlso Pydyti mane dejus žinojau, kad pati nuotai užmiršę juos — kas atsitiko? 

kyti, kai atėjo toks kvietimas tai jo prašymu tonas, ir atlen ,tum purkščiai kad as galėčiau taip, kaip pati negalėjo: ji pn ka, kaip ir svečių triukšmin t_ .------
— ju keturių vedybinių metų kęs mano galvą žiūri į akis.-?ors kovot1’ ne tiktai siprase mane dainuoti. Pirmas gas linksmumas padarys, ko jie nesuvaldomai šaukė* ir arte 
sukaktis. To negalėjom dėl Ho Ar tu būsi tokia herojiška? Paduoti. mano atsakymas buvo: ne. Bet geide šita moteris — aš dainuo jo, į man ir kažk kalbejo
wardo - sakė Pilypas, reikia Aš juntu mažytį šaltį, tik ° g7 aŠ • °]?J ir+kai, nePaYe3ke S1U Primetus be jokios jėgos, kitų galvas ir tiesi į V(£d
eiti. Ir tuomet jis bJvo ypatin tiek, lyg nukrito v enų vienas V°]aU’ kaip NoV™ f ’ paSlkv.iete As ° man° . Butterfly jau nepajėgs man> ir aš nieko neg5alįau s’
gai surūpintas, kad aš pasipuo šaltas Sas. Ir aš vėl matau Al me Viena k.Z JaUS- L°g J1S,.PalaikVs tmane Pa^nti laivo, tie durnai jai bus prasti> rodos> niekuomet nesu
feiauja&u negu kitai ftve gj - j.s prisitraukė mane uė įdėjus angliškai. Paskui pa

abiejų kasų, suimdamas jas vis • 
arčiau galvos, kol mano veidas kiek^įenu veidrodžiu aš gale ar tai dėlto, kad pagerbtų ją, ar ir esu — 
buvo prie pat jo toks buvo jau kartotį tyių pripažinimą: kad taip rėmėsi manim. ką. .

” 1 Tiktai kai jau buvau prie pi Aš galvojau apie Pilypą, kad v ~ f .nie neg^dejau
pi plaukai ir emeraldų auskarai janino — šitą kartą akompona jo malonumas iškelti mane pa tu mataT11 ka^dedasi^sti sve

' čiais? Aš didžiuojuos tavim.
veidą prieš kiekvieną veidrodį mano, dainoje, kartais net ste mo, lengvai virsta kilpa ir pa perai> galvojau pavargus, ge 

-, .. • . . . .. ... . rai, kad jis mano, jog verta sto 
vėti šalia manęs, kad to užsipel 
nau — gerai, kad jie taip tiki,

simanyti įvairių šukuosenų —manyje pamatė vertą savęs pa— apie netikrus ir nepatvarius Kas atsitiko? Kieno šitas šau 
tai taip lankstu trumpi plaukai, vojų. Ar ji taip negali atleisti dalykus, kuriems tiek reikšmės ksmas, šita gaida, skaudi ir au 
Be to —■ baisiai tiks auskarai. Pilypui ano nuotykio? skyrė, mažo ji peteliške. Tai la gšta — perverianti erdvę ligi
Aš juos turiu. Tačiau ji buvo miela šeimi bai tiko man. žvaigždžių, ligi jūrų dugno? Ir

Jeigu tu nebūtum toks ge ninkė šį vakarą visiems ir man, Ar turėjau atsisakyti ir išsi ko jie stovi, daug daug žmo 
ras, Pilypai! — daug kartų no gal net malonesnė man negu ki gelbėti? Nes aš iš karto, nepra nių, kiti su stiklais rankose, bet

kyti, °kai “atėjo ^ta^s^vietim^ tai* jčT prašymuaS^urk^iai» ^>5 taip kaip pati negalėjo: ji pri ka, kaip ’ir svečių* triukšmin ir’ tada~žmonės’ėmė ploti”—
_ y * u J ■> c ___ __ . . . knvntl nnr« knvntl np tikrai cinraep mano dainuoti Pirmac crae linlrcmnmae Lr. .. . . . v .. , v. v - Jie nesuvaldomai šaukė ir arte

mano atsakymas buvo: ne. Bet geide šita moteris — as dainuo j0, į mane; ir kažką kaibejo per

-. v. „ jis juk negalėjo patikėti Nor paprasta migla, ji bus negyva girdėjus angliškai. Paskui pu
plykstelėjo, jai buvo kažkas at mos gera intencija, tačiau jis pirmiau negu tėvų papročiu mačiau Šalia Pilypą  jis buvo 
imta, ji buvo nusivylus. Ir ties pritarė jai ir aš nesuvokiau, įsmeigs peilį. — Aš būsiu, kas baltas ir jo akys tamsios, jo bal 
V.f-Vw.pnn vmHrnrizni as vale or *->. Vo/i ,o or .r niekas. Grąžinta į nie sas buvo netvirtas-

jais. O vieną vakarą jis atrodė 
truputį surizgęs, tarytum ture 
jo pasakyti man ką nemalo 
naus, jis sukinėjosi be reikalo pirmas pabučiavimas. — Ne ^27^ PdypaL Ttam 
vienoj vietoj, kitoj — per visą mo*.,*: J .
butą, paskui vistiek pasakė: i

— Ar tau būtų labai sunku mane!
padaryti kažką, ko prašysiu ? sakau:

■— Žinoma, ne, — sakau — -
tiktai negaliu įspėti nė už ką— .
ką aš galiu tau padaryti? Iki kantriai, — nenoriu, kad toji—
šiol buvo priešingai. tu ir neturi supratimo, .koks algytis, tai net nė svirplys tai bu timas ir "abejingas ž7ogus~sė lė7? ™ J15 - -

Ar tu nenori pakeisti su jos liežuvis, kaip nuodais pa vusį Danguolė tarė ir pranyko, dėjo ir laukė ką aš pasirinksin krintant—jeigu nukirpo kasas dainuoti? 
kuosenos? As regėjau kažką, mirkyta indėnų vilyčĮa, supran ištihro, Šita moteris-ar ji nėra _ į§ aš pajutau pavojų. Ir tai, — kaip išvilks skęstantį. Ir jo ■ '

— Žinoma, — kartoju, •
mane beveik ima Juokas, kaip esi pavogta iš vienuolyno, ar riasi iš visų gražių moterų? valdomi bet kokio kito įspū dos juo'da tarnaitė, 
jis taip gali moteriškai rupin atvesta iš girios. p ■ • • • ............................ - r
tis tokiom smulkmenom. Štai ' • '
ga aš pamačiau Algį — jis ne sakau taipgi kiečiau, — ar tau cal nebuvau atrasta.
I -- -- - ’--J 1 z• 
reiškiu — tiktai palydėjo namo ar plepalai? 
ir prie vartelių Žemuogių gat

leisk man matyti šmėklų, 
noriu šaukti Pilvnui __  laikvk “ y---------- 't —----------- — mtą <.? iskciii mane pa
noriu sauKti Pilypui, laiKyK man tlkan> ir grOzio salionas Vo ne Pilypas, kuris taip ati virs siaubu — toji pati virvute, 
mane. ir tramdydama balsą neyeitui ima pinigus — veidu J džiai ir visa siela dalyvaudavo per kurią šokinėji iš džiaugs

Bet kodėl? a<? regėjau gražią moterį. — bėjausi, kad jis taip puikiai ju smaugia. Ar jis bus drąsus, ar
— Aš nenoriu, — sako jis ne Frankenšteinas — staiga paša to muziką, nors tai jam užei jis tiek myli, kad jam šitas ma

kė mažas balsas, nereikia nė žv davo tarytum antpuoliais. Sve žas fiasko nenužudys jo mei . — . .
1 Už ko jis sulaikys mane a^ rJ'obu dainuoti. Kas yra

_ . . ___________ r___ ____ ____, ..... ......... .  „„r__ _ „ jO — Puiku, — išgirdau šeimi
ti, kad kalbu apie Normą, ne tikro, šita moteris — ar ji nėra kad vakaras jau buvo įnaktėjęs, kios kitos rankos aš neturiu nu ninkės artimą balsą, ’— puiku.

— noriu, kad ji pliaukštų, jog tu padaryta? Ar ji kuo nors ski svečiai gerokai įgėrę ir sunkiai sitverti — su manim net nerau Mūsų šeimoje pilna talentų — 
_____ ______ _______  Butterfly gaila, kad nėra Lolcfc, manau ji 

. Bet juk tai yra naujiena: iki džio, kaip tiktai savo pasirink buvo* turtinga, ji savo krašte pašoktų sukeldama tokį pat en
— Ar tai reiškia ką nors?—šiol aš nebuvau taip graži, o to — ar tai buvo mažas Nor laukė grįžtančio. O mes netu tuziazmą!

- . i j f ' 1 ■ ' t,-- -------- Reikėjo mos revanšas už senas, ne ma rim kranto, ir jokio laivo, jokių Dabar aš neturėjau noro pa
buvo išsitaręs, kad ką nors jam ką reiškia tos moters nuomonė tiktai pažvelgti į Pilypą, kad no sąskaitas? Taip buvo — aš dūmu — karstai neplaukia juk. siklausti, kas yra ta Lola iš mū 
reiškiu — tiktai palydėjo namo ar plepalai? matyčiau, jog tai tiesa, ir vėlei nespėjau nieko pasirinkti, ji Bet jeigu ir įvyks taip, kad ki sų šeimos — aš buvau tiktai
ir pne vartelių ' emuogių ga — Nieko, bet suprask, bran džiaugsmo šviesa degė manyje, stovėjo šalimais, ji patraukė pra ti keliaus namo — aš čia liksiu pavargusi, ir kažkas baisaus bu 
vėje sustojus, atkėlė mano ,e gh aš negaliu pakęsti, kad kai ir man atrodė, kad naujų ypa sikišusį gaidų sąsiuvinį, ir la vistiek, kaip laisvas vergas —• vo atsitikę: aš sužinojau, kad 
puraitės kraštą nuo a tos ir ba apie tave. Aš noriu matyti tybių atsirado manyje — pasi bai meiliai — man atrodo, tary su emeraldo auskarais. Iš visur Algis gyvas. Aš sužinojau?, 
tarė: „Vaidilutes taipgi de tave augštumoje, savo vietoje tikėjimas savim, drąsa, links turn šitokį balsą ji teturi tiktai suplauks, net iš šaltųjų pa Juk aš taip sąžiningai kalbėda
vėjo plaukus skyrimu pusiau-----tu gi mano žmona. Atvirai mumas. Z.I ___ L_„, ' ' ... - - - r •
Aš taip tikiu“. — Žinoma, — pasakius, tos kasos gražu tik alyvos šulinys1'dykumoje — pa ----------- ________________ _ Jk „ &kĮa ______ _ ________________
dar kartoju, ir mano balsas yia tai tam tikrose aplinkose sa sakiau sau, juk turėjau pajuo no mylimiausią dalyką — But suras savo šeimas laukiančias, kaip mesti žemių į gyvą žmo
nukritęs, - — bet Pilypas negu lose, medaus mėnesio salose! - kauti, jeigu negaliu kam kitam terfly ariją. ir kiti neras, jie stovės stotyse, gų. Kas man galėjo rūpėti suži
di to — jis prieina ir suima ma jis nusijuokė. — As vistiek ne pasigirti, tai nors sau. Ir toks Ji žiūrėjo į mane ir šypsojo, aerodromuose, prieplaukose, noti apie kažkokią moterį, jei
ne ankštai į rankas. norėjau, pats de savęs, prašy mažas piktas malonumas, kad ir jos akys kalbėjo apie kvailą Algirdas Gėlaitis lauks, kaip gu aš tiktai vieno trokštu —

— Bet šukuosenai reikia tru ti, Pagalvok, kiek galima pra ponia Norma gal pirmą kartą nuataką ir leitenantą iš svetur; Butterfly — — —• užmiršti gerai Žinomą vyrą.

Aš prasimušiau, kaip man — ji tarė: smerkties kraštų grįš ištremtie vau sau: mano velionis vyras,
i — Būk gera, padainuok ma ji — grįš vyrai ir žmonos, jie Ir dabar jau negalėjau — taip,
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landinį atlyginimą 1.53% et. 
Po vieną centą pridėta prie pa 
mainų skirtumo atlyginimo — 
popietinei pamainai vietoj bu 
vusių 5 centų bus 6 centai, o 
naktinei pamainai vietoj 7 cen 
tų — 8 centai (toks tų pamai 

**^**^*^*,4*^2 nų valandinio atlyginimo skir 
tumas nuo dieninės pamainos).

Į šiuos parengimus — pridė 
jimus pasižiūrėjus kyla klausi 
mas, kur gi yra tas „15 et. va

Veda sktn. inž. J. Bulota.
MŪSŲ SKAUTAI 8-JE JAMBOREEJE.

Jau prabėgo gražiosios ir gr kius, kurie sulaukė nepaprasto landai paketėlis”?! Tas likusią 
eitos 8-sios pasaulinės skautų žiūrovų pritarimo ir katučių. didžiausias atlyginimo pake 
Jamborės Niagara-on-the-Lake, Šioje Jamborėje taip pat da Urnas - — pridėjimas po 1 centą 
Kanadoje, dienos. Naujųjų Aki lyvavo- dar 6 lietuviai skautai, Prle kiekvienos darbo klasės ar 
račių Jamboren buvo suvažiavę kurie atvyko iš Venezuelos kai kategorijos, o tų kategorijų ar 
10.000 skautų iš 60 tautų. Di tu su to krašto' skautais, 
džiulis stovyklinis miestas bu 
vo paskirstytas j kelioliką apy 
gardų. Aluette apygardoje bu 
vo įsikūrę lietuviai skautai —

ir didžiausias atlyginimo pake 
Šioje Jamborėje taip pat da limas -— pridėjimas po 1 centą

klasių yra, berods, 27, vietoj 
buvusių 4 centų bus sikrtumas 
5 et. Taip išeina, kad kuo augs 
tesnės kategorijos ar atlygini 

_____  ______ Brolijos tno klasės plieno darbininkas, 
19 pasiryžusių širdžių atstovą Vadų Sueigos išrinkti — Vy tuo didesnį pakėlimą gavo. Čia 
vo savo tėviškę. Mūsiškių rajo riausiasis Skautininkas v. s. nuskriausti gaunantieji žemes 
ne buvo iškeltos dvi vėliavos, į Stp. Kairys ir jo pavaduotojas nių klasių atlyginimą darbiniu 
dangų stiepėsi lietuviškas kry s. Pr. Čeponis, „Skautų Aido“ kai. Pagerinimai yra ir apmo 
žius, gražus altorius, prie kurio žiniomis nuo birželio 1 d. pra kant statutines atostogas, ku 
kapelionas pasktn. kun. St. Kul dėjo naująją kadenciją. rių, kaip ir anksčiau, pasilieka 
bis atnašavo Šv. Mišias, koply Vyr. Skautininkas liepos 25 8 dienos metuose. Jei tokią 
tėlė ir tt. Lietuvių skautų sta d. sudarė sekančios sudėties dieną kaip Kalėdos, Nauji Me 
las buvo vyčio kryžiaus pavida Brolijos Vadiją: sktn. č. Sen tai ir pan. nedirbsi (.turi būti 
lo, o tradiciniai papuošimai že kevičius — Spaudos ir Inf. Sk. darbininko laisva diena), tai 
mėje buvo skirti Vyčiui ir Ge vedėjas, jūrų sktn. L. Knopfmi kompanija mokės už tai pusant 
dimino stulpams.____________leris —Jūrų Sk. ved., psktn. V. ros dienos atlyginimą, o jei

Jamborės atidarymo parade Mikalavičius — Akad. Skautų dirbsi tai 2% dienos, o tam tik 
dėl jau tradicija virtusio paverg' Sk. ved., psktn. VI. Morkūnas rais atvejais net 3-jų dienų at 
tųjų tautų skautų primiršimo — Reikalų vedėjas, psktn. St. lyginimą. Darbininkams atlygi 
gal nė nebūtų buvę lietuviškos Naginionis — Kanados Rajono nimas ateityje bus išmokamas 
trispalvės, tačiau šį kartą ją ne vadeiva, sktn. A. Matonis — J kas antrą penktadienį. Nuo š. 
šė garbingas Lietuvos skautų A V I-jo Raj. vadeiva, vyr. sk m. rugpjūčio 1 d. visame fabri 
bičiulis — Lichtenšteino kuni tn. V. Šenbergas — JAV 2-jo ke jau nebemokama prideda 
gaikštis. Paradą priėmė Kana Raj. vadevia, vyr. sktn. P. Ne mas atlyginimas už tonažą (bo 
dos generalinis gubernatorius niškis — Venezuelos Raj. va nusai) tačiau specialus atlygi 
V. Massey. Tribūnoje kartu su deiva, sktn. Ad. Venclauskas nimo klausimams komitetas 
pasaulinės skautybės vadais bu — Vokietijos Raj. vadeiva. Dėl tvirtina, kad šis reikalas bus ati 
vo' skautų įkūrėjo našlė — La Anglijos ir Australijos Raj. va 
dy Olave Baden-Powel. deivų aiškinamasi. JAV 3-jo ir 

Mūsų skautai atskiroje pala 4-jo rajono vadeivos nepaskir 
pinėje turėjo reprezentacinę pa ti dėl numatytos rajonų reorga 
rodėlę ir svečių knygą, kurioje nizacijos. Kitų skyrių vedėjai 
surinko daugybę parašų bei pra bus paskirti vėliau, 
smingų įrašų. Juos aplankė Qu 
ebeco arkivyskupas, kuris yra 
kartu vyriausias Kanados ka 
riuomenės ir katalikų skautų ko skautams ir skautėm^ .paau Amerikos Valstybių. Tokių sve 
kapelionas. Jis pusryčiavo kar kojo 100 dol. palapinėms įsigy čių tarpe pasitaikė nemaža ir 
tu su mūsų skautais, domėjosi ti. Tai buvo nepaprastai miela mūsų tautiečių, kurie atvykda 
mūsų problemomis ir buvo ska ir puiki dovana prieš pat „Dai vo čia aplankyti sayo gimines 
utų apdovanotas dovanėlėmis, navos“ stovyklą. Skautės ir sk bei pažįstamus. Štai, š. m. rug 

Alouette apygardos laužo autai Dr. V. Paprockui reiškią pjūčio pabaigoje mūsų mieste 
metu mūsų skautai (Bostono nuoširdų dėkui už tokią reikš iš Kenosha, Wise, lankėsi tau 

tiečių J. V. Skirmuntų Šeima. 
Naujiems amerikiečiams, atro 
do, labai gerai sekasi „dėdės 
Šamo kontrėje“. L . —.—
tienė turinti darbą savo miesto 
automobilių fabrike su atlygi 
nimu per 2 dol. vai.! Tačiau 
šios šeimos tikrasis pasididžia

SUDARYTA BROLIJOS 
VADIJA.

Korespondencinės

tinkamai patvarkytas, tačiau 
tai gali nusitęsti ilgesnį laiką.

SVEČIAI IŠ „DĖDĖS ŠAMO 
„KONTRėS“.

Šią vasarą, ypatingai dėl mū 
sų mieste vykusių „Centennial 
Celebration“ lankėsi labai diTAI BENT IŠLYDĖJO!

Dr. V. Paprockas New Yor delis svečių skaičius iš Jungt.

žalgirėnai) pašoko tautinius šo mingą paramą.

CZAKOAS
„C S A R D A S” 

Vengrijos tautinis šokia
Kaip ir kiekvienas kitas tauti 
ms šokis, Vengrijos Csardas 
šokamas daugelyje versijų ir 
variacijų pagal krašto pievinei 
jų papročius. Originaliai Csar 
das šokis susidėjo iš dviejų da 
lių. Pirmoje dalyje šokama pa 
mažu sukiojant galvą ir lieme 
nį, antroje dalyje išvystomas 
tempas entuziastiškai pašokant 
viršun ir trypiant kojomis. Ta 
čjau, šiandie šokis liko sumo 
dernintas ir pavadintas baliaus 
Ssardas. Šis šokis kartu su kitu 
folkloru ir iš Vengrijos atsivež 
ta kultūra gali turėti daug rei 

kšmės Kanados kultūrinei 
pažangai.

Prisiminkite tai, kai galvojate 
apie savo tėvynę.

OLD VIENNA

MOKLAS TECHNIKA... tynioliktame Šimtmetyje paste mai dažnai yra pasibaigę eks 
Atkelta 'iš 4-ro ->s! beta, kad kylant augštyn oras plozija ir pareikalavę žmonių

. ... 1 " retėja, o dabar jau žinoma, kad aukų. Dabar galingoms rakete. . - -I y. IVIVICI, M U.UUQ1 ICXL4 XXO.V4 <4. LI XX U*. liauni CH1U4CV111O ianvvv

mai. sPręs Į P ® ia prasme retėja iki visiško išnykimo. Jei ms naudojamas skystas kuras, 
pasiekti menuli ir kitas plane jūroJs } je x kūbiniame Jly kuris turiJ visas savybes, įgali
tas — pradedami musų laikais, į yra mihonas oro mo nančias pilnai regufiuot rtke 

’ y* a °rniniame amžiuje. lekulių, tai 60 mylių augštyje tos viekimą. Raketos veikimui 
Tarpplanetinio susisiekimo tėra tįk viena §ftoji aplinkybė beOrėje erdvėje reikalingas jos 

pionieriumi lai omas amenkie icarto atmeta galimybę panau nuosavas deguonis. Jis naudo 
t!S dr. Goddard as. Jis 1919 m. doti >erdvės Ia>u?< traukHti jamas arba arba gry
paskle e savo yrimų rezulta §įnas> kurios savo darbą atlie nas skystame pavidale. Apia 
tus ei įnyje „Me odas pasiek ka oro sraįgto _ propelerio pamai, reketų kuras ir oksidato 
ti e s lėmimus augscius , kur gajba įįa reikalingas metodas, riai, formulės ir pavadinimai 

;nas>i „ucuca galimybę pasiųsti rakę ga]įs ’funkcionuoti visiškoje tuš yra painus, ir ne specialistui
P. Skirmun*Hm *• J° vd^rbu 1SUSld°me tumoje. " ‘ "

jo Europos mokslininkai ir pra _ , , , .
sidėjo visapusiškas šios proble Raketos ki me nėra aiški. Jai
mos gvildenimas. atsirasti, greičiausiai, minų da

_ , , .. , , , . ve senovėje naudotos ugnines
........ . r-------- — . Tenka pastebėti, kad, kaip strėlės Anksčiausi pėdsa^ai už 

vimas ir užpelnyta garbe yrairv.'cl,e viena dide e mintis, pra tinkami pas kiniečius, jie jau 
jos jaunoji karta!...........................dzioJe sutinkama abejingai su L

T . . ... v. nepasiti ėjimu ar pasipriešini les kovoje prieš mongolus. Eu ketas. Pirmoji, skysto kuro, iš
Nors virspaminetiems svečia mu, taip buvo ir su dr. Goddar r je (1405 m ) vokiečių ka šauta 1926 m. Amerikoje augš 

ms net neatėjo i galvą, kad tai d o tarpplanetinio susiseikimo inžin>erius jas\aip t buvo čiau minėto dr. Goddard’o. Ji 
paklius į spaudą, tačiau sios idėja Didžiausio abejingumo asiū] panaid£>ti karo reika buvo apie 1 jardo ilgumo ir ma 
korespondencijos autoriui teko sulaukta is ten is kui didžiau luį 1805 raketomis buvo bo žiau pėdos diametre. Kuras — 
sužinoti kad tautiečių Skirmu sios paramos tikėtasi: iš oficia mbarduota Boulogne. Apie ra benzinas, oksidatorius — skys 
ntų, dukreles Ausie e per lių sluogsnių, is valdžių. Bet ket įdomįų minčių buvo patei tas deguonis. Per 2 su puse se 
nai, o Daina šiemet — baigė vėliau, pajutusios artėjant ka k r‘sas zįolkovski (1903 m-) k«ndės raketa pakilo j 84 pėdų 
savo miesto parapijos mokyklą rą, tos valdžios ir tie oiicialūs Jis atskleidė patį pagrindinį augštį, pasiekdama 60 mylių 

kurių džiaugėsi gautu atlyginimo pa Pir?°^°™S‘ mok\n?“lsJ. Be to’ sluogsniai, atsiminė aną idėją fakt būtent £ad rak*os vei itį valandą.
, r 2^ Aušrele Skirmuntaite siais me u pradėtą darbą nutarė pajung kimJ visiškai nereikalingas ap 

tų per. valandą pakietėlm“ (k<v^yTose^yV^ Veikia’

mtesto ^ntų^pakStėl s“ !)katlčiau ”stt ?°n’ IU? kuriose dalyvavo apie tų raketų išvystyme pasiekta <ška7 pagai 
ktyvos Snai'dZs daJbi^nkų kai tma'^^ano^vJžemė“t<>J1 - TT b dės^ ~ kie

rlnrhn tema — „Mano tėvų žeme . šimtmečius. Ir dabar daugybe (v„.-

SAU LT STE. MARI E, Ont.
PAKELTAS PLIENO DARBININKŲ ATLYGINIMAS.
Algų - atlyginimo klausimas ku buvo pakliūti, jei jieškąs 

didžiausioje mūsų miesto darbo darbo buvo nesenas, sveikas ir 
vietėje „Algoma Steel Corp, mokėjo šiek tiek angliškai. 
Ltd.“ buvo tikrai jau per daug 
ilgai neišsprendžiamas.

Pasibaigus senai darbo sutar Plant'o” vadovybė ir darbo uni 
čiai, keletą mėnesių vykusios ja pagaliau pasiekė susitarimą 
derybos tarp šios kompanijos ir dėl atlyginimo pakėlimo, 
darbo unijos dažnai visai nutru Darbo unija sušaukė darbi 
kdavo ir net pakartotinai tek nįnku susirinkimą sutarčiai pa 
davo pasikviesti valdžios tarpi skelbti ir darbininkų pritari 
nink-?- mui gauti-patvirtinti. Nors uni

Visa tai buvo atydžiai stebi jos atstovai labai didžiavosi ir 
ma vietos gyventojų, I—• 
apie 6500 dirba šiame plieno kėlimu, ką jie vadino „15 cen 
fabrike. Šių žmonių ir jų šeimų 1 ' ' ' ' .............
ekonominiai reikalai, o netgi ir mpanija paskelbė, kad tik „14 
ateitis, kaip ir įvairių r 5 ....... ...
biznių ir verslų perspektyvos 
pilnai priklauso nuo šios darbo bėtojų skaičius pasisakė prieš 
vietės, taip vadinamo „Steel naujos darbo sutarties patvirti 
Plant“ reikalų. Ir mūsų koloni nimą ir tam tikrais momentais 
jos dauguma tautiečių dirba šia atrodė, kad toji sutartis bus at
me fabrike. Kai kurie iš mūsų mesta. Tai net gerokai supyk
tautiečių, čia yra išdirbę 7—8 dė ir sunervino unijos pareigu ks nors lietuviškas Šarkis ar
metus, jau tvirčiau „užsikabi nūs. Vis dėlto pačioje susirin Labanauskas... Palinkėsime šie
nę“ ir turi labai gerai apmoka kimo pabaigoje naujoji darbo ms mieliems svečiams viso ge 
mus darbus (negalima sakyti, sutratis buvo priimta. Prie pa riausio, o taip pat nepamiršti 
kad tai butų labai lengvi ir šva grindinio atlyginimo 1.48% et. mus aplankyti ir kitais metais 
rūs darbai!). Charakteringa, per valandą pridedama 5 cen tautiftic
kad šiemet „Steel Plantas“ be tai, kas sudarys pagrindinį va IsVYKO TAUTIETIS

Išgyvenęs per porą metų ir 
sėkmingai vertęsis mūsų mies 
te laikrodžių taisymu tautietis 
Liudas Armalis išsikėlė į Wa 
wa (James town) Ont., kur, 
kiek teko girdėti, atidarysiąs 
nuosavą savo specialybės biznį. 
Šiam simpatingam ir draugiš 
kam tautiečiui, o taip pat ir jo 
šeimai, palinkėsime kuo geriau 
sios sėkmės naujoje vietoje, o 
taip pat-ir nepamiršti savo pa 
liktus draugus.

Korespondentas.

veik pastoviai, ligi rugpjūčio 
mėn. antros pusės, vis priiminė 
jo naujus darbininkus ir nesun

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.

Štai, apie rugpjūčio vidurį su 
laukėme naujienos, kad „Steel

Pasižiūrėjus į jauniausiąją 
šios šeimos atžalą, 8 metų Jo 
nuką, kiekvienam ateis mintis, 
kad iš jo išaugs dar vienas ko

nieko nesako. Pavyzdžiui, vo 
kiečių bandytos raketos kuras 
Ergol yra Optolio, Tatrahydro 
furano, Furfurylo alcoholic ir 
anilino mišinys.

Progresui pavaizduoti paly 
13 amžiuje naudojo tokias strė ginsime dvi charakteringas ra

Antroji, garsioji vokiečių ka 
 .v..- -..._ , t. ro meto V 2—15 metrų ilgio, 

ir per keletą karo me y varoma, gryna reakcija, vi apie 2 su puse jardų diametre, 
1 tretįjį Newton'o svėrė 12 su puse tonų. Kuras— 

. _ — kiekvienai akcijai yra ethyl, aleoholis — trys ir trys
šimtmečius. Ii dabai daugybė lygį reakcija. Labai vaizdus pa ketvirtosios tonos, oksidatorius 
atominėmis galvomis raketų našaus reiškinio pavyzdys ma — skystas deguonis — 5 to 
kyšo nukreiptos, tik ne į mė tomas šaunant iš patrankos: sp nos. Kuras ir deguonis pumpuo 
nulį, bet i žemiškuosius kaimy rogus padengtam užtaisui, sv jamas į degimo kamerą 280 sva 
n n c • _ z v • .r t w

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

TEISININKAS — 

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

nūs. . .

PRIEINAME PRIE 
RAKETOS

Kelionės Į erdves problemos išmetamos atgal, o pati raketa landą.
pirmasis klausimas: koks turi sviedžiama pirmyn. Kartojan Vokiečių projektuotas rakė
būti tas „vežimas ’ ar „erdvės tjs sprogimams, raketa varoma tas dabar, atrodo, realizuoja 
laivas , kas ir kaip jį trauks ar pįrmyn be paliovos — visvien Amerika, kur tarp kitų vyrų iš 
stums? Aristotelio garsioji for ore ar tuštumoj. Peenemeundės dirba ir Werner
mulė — Gamta nemėgsta tuštu Raket išvystyme pagrindi von Braun, V 2 kūrėjas, jaunas 
mos — nėra visuotine. Jau sep nįs užda*inys yr/„užtaiso“ pa genialus vokietis išradėjas. Bet 

rinkimas, t. y. parinkimas me šjū dienų raketos yra karinė pa 
džiagos, kuri degdama duotų slaptis, zinoma tik tiek, kad, jos 
galingą sprogimą. Pradžioje bu pasiekia 250 mylių augštį ir 
vo bandomas kietas kuras mil tūkstančių mylių atstumus. 
telių pavidale, bet sutikta ne _______Bus dangau.______
nugalimų kliūčių: padegus, vi ---------------------------------- -------
sas kiekis sprogsta iš karto, — Vasario 16 gimnazija pavojuje* 
negalima atskirti „sandėlį“ nuo Skubiai jai aukok!! 
degimo kameros. Tokie bandy . ' " ' ..

iedinys vamzdžiu lekia vienon rų greičiu per sekundę. Per 1 
pusėn, o vamzdis su kitom da minutę V 2, 45 laipsnių kampu, 
lim mauna atgal. Tas pat su ra pakilo į 60 mylių augštį ir pa 
keta: įvykus sprogimui, dujos siekė 3500 mylių greitį per va

A.,E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas n Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

Bus daugau.

!
 VIENYBĖJE — GALYBĖ

TAUPYK
< savo kredih koperatyve '

„PARAMA“

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

Darbo valandos:

antradieniais 7 vv.—9 vv., pei ktadienaiis 7 vv.—9 vv. |Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Ave„ v 
r Toronto, Ont. KE 3027. y

i'"" H'7.......... >C ".4

Įst. OL 7443. Namų RO’2-9138

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

Advokatas.
(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052A Bloor St. W. Toronto

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

Dunabs-IhvercouH įoraiosl 
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 Motor* League patarnavimas.
Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal . J
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Z~\ > j i r k i a x y j k Albertos apylinkių ir ši geguži
1 1 W /A. nė tapo viena iš labjausiai pa F

BENDRA OTTAWOS IR PEMBROKO LIETUVIŲ k ųe
ĮSKYLA. cialiai pastatyti šiai progai var

Kun. Dr. V. Skilandžiūno rū iki tilto; prieš tiltą sukama į tai su trispalve ir kanadiška, 
pėsčiu yra ruošiama bendra kairę ir važiuojama kaip ir ot plevėsuojančiomis iš šalių, 
abiejų vietovių lietuvių iškyla taviškiams 8 blokai ir sukama 
— susitikimas ir susipažinimas į dešinę, kur bus parašas į „Slt 
maždaug pusiaukelėje tarp Ot epy Pines“ vasarvietę.
tawos ir Pembroke — Anpioi Pranešama vykstančiųjų dė 
miestely „Sleepy Pines va mesįuį, kad minėtoje vasarvie

Trečioji, paskutinė, gtgužinė 
įvyko rugpjūčio 7 d. pp. Bendo 
raičių antrame ūkyje, kurį ne 
seniai pirko savo sūnui. Labai

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ .r MOTERIŠKŲ RŪBŲ

‘’ ’ mesiui, kad minėtoje vasarvie graži vieta ir malonus oras su
Minėta vasarvietė iš Ottavos ,te^ yTa Jaba? pU1^ meži traukč didelį būrį svečių. Ponia 

vaduojančiųjų pasiekiama taip: ^įį0“' i™“rin£S, na’tTi Bendoraitienė atvažiavusius pa 

įvažiavus į Anprior miestelį — mininkes “turės "aalimvbe ir ''aismo skaiuars lietuviškais vai 
pravažiuojamas tiltas ir važiuo 
jama tiesiai apie 8 blokus, pas 
kui sukama į dešinę; posūkyje 
yra parašas, rodąs kryptį į „Sle 
epy Pines“ vasarvietę.

Iš Pembroke važiuojančiųjų lietuviai ras galimybę ir pasi r - - ■ .... • -
. « . . . . v- . , • • • • . . iwinxa jksaxxxx.xxv qqvx tl, rvavi 11114^14 hi Ctč Lll&llllU UdblbCiU iii d U. UCU1L1pasiekiama taip: Įvažiuojama j stengs gausiai minėtame susi Albertos ūkininkai ir bendrai mas būtų buvęs ribotas? jei nie lia silpnės? 

miesteli 17 keliu ir važiuojama tikime dalyvauti. Rengėjai. senieii emi£rrantai dažnai Dra kad nenavar Atančios Vallrinin »mn<nd turi

E OMON i'OlN, Albertu
ŠI VASARA EDMONTONE.

Edmontonas save dažnai va leisti žmonės važiuoja į kalnus rnuose. Taipogi reikia pažymė tenkintas, 
dina alyvos arba kalnų provin ir gausius Albertos ežerus, bet —~ - 1 ~T — .... —
cijos sostine. Po paskutinių fut lietuviškoms gegužinėms ir va 
bolo žaidimų pernai Toronte saros vakarams niekas neatstos 
netgi pasidarė Grey cup sosti lietuvio sodybos su jos kluo 
ne. nais.

Šioje daugiavardėje sostinė Šią vasarą Edmontono ir apy šaukimą šalpos reikalu, tau din 
je ir viename iš sparčiausiai Ka linkių lietuviai turėjo tris šau kteli galvoj dar taip neseniai kad vargas ir kardais kapoja

viai neatsiliekanuo bendro te'm vo ir° surengė’Edmontono Lie vo' mintimis tuojau nuklysti imas nieko' neboja. Jis šakoja, kaną, savo rūbu pridengiame GenevoVyra’ bet* tuo’nereikia 
__ ... -------- ....... ....... Sal™:~ - lapoja kaip la nuogą ir kai į savo pastogę pri pasitikėti, žinant, kokie klastin

\/w z4^1 imarnp n#*nami xliondirn oi Izza x . «. . . .. .--------------- „ ------------- — — ------- j------------ , ------ ---------------- . - . - , . . . , , gi, apgaulingi ir nepatikimi yra 
ug kas padaryta. Šiandien Ed 382,66 dol., yra skiriamos mo prašliaužia skurdaus gyvenimo to, jo ragai yra ne plieniniai, va yra dar lengvesne, nes pa komunistai.

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOSmmmkes turės galimybę ir iais Akordeonui grojant, jau f 
maistą vietoje pasigaminti: su nimas viesulu sukosi JnaujaJme f 
gautą zuvj ar ką atsivežto issi garaže> o senesnieji ir lėtesni | 
'€Pt1, gurkšnodami alutį dalinosi įs &

Tikimasi, kad abiejų vietovių pūdžiais ir prisiminimais. 's,

Reikia paminėti faktą, kad ti, kad mūsų gegužinių pasiseki giau pečių jį prisiims, juo jo ga 
Vadinasi, vargas 

“ senieji emigrantai dažnai pra kad nepavargstančios talkinin žmogui turi būti bendras, kaip 
lenkia naujuosius ateivius. Jie kės, kaip ponios A. Pasukome yra bendra saulė, oras ir van 
yra daugiausia susidomėjimo nė, P. Zaleskienė ir B. Žolpie duo. Vargu reikia dalintis, kad 
rodantis elementas mūsų lietu nė nebūtų rūpinęsi ir žiūrėję, jis mažėtų ir visai išnyktų, 
viškame gyvenime bei parengi kad kiekvienas būtų sotus ir pa Štai dėlko šalpa įgauna savo 

. Šėrininkas. prasmę. Ji yra ginklas prieš var
—, .  --------- ... ...... ................  -....... gO pasįkėsinimą, kaip patranka naįs
. K • yra ginklas prieš laisvės pasi . •Uų varge, varge... kėsintus. Vargu pasidalini

mas, arba jo dalies prisiėmi
Kai išgirsti kieno nors atsi lio niekas neboja...“ mas, yra tarytum patrankos šu

Sese, brolau! Tikra tiesa, vis, nešąs jam mirtiną smūgį.
_________________________ _______  ___ _______ _ _ _ _  j i Su vargu kovojamt tuomet, 

nados augančiamt mieste lietu nias gegužines, kurias organiza išgyventos juodos dienos ir sa mas ir žirgų kojomis mindžioja kai savo kąsniu pasotiname ai 

po. Su lietuvišku atkaklumu, tuvių Namų šėrininkų valdyba, savo brolių tarpą Vokietijoje, kaip šakojęs, ir J _ _ . ................................................. _ _ _ _
darbštumu ir sutarimu čia da Visos pajamos, kurių susidarė Čia pro tavo akis dar ryškiau pojęs. Bet vis dėlto... Vis dėl imame benamį. Šiandien si ko 
i_b ___t___ ______ ____ ___ __ _____ ----------------------------------- ------ . " ’ . J " ' ~ 2
montonas džiaugiasi savo nau keti Lietuvių Namų skolai, ku šmėkla, savo sparnu apglėbusi Jeigu jie yra visiškai nesutriuš kanka nuo savo reikalų atitrau
jais Lietuviškais Namais, kurie rią dabartiniu metu besudaro žilą sengalvėlę, paliegusį jauną kinami, tai bent gerokai aplau kti vieną-kitą dolerį, paaukoti
aptarnauja kaip religinius, taip apie pusantro tūkstančio dole vyrą ir išblyškusį vaikelį. Iš žomi. Tik juos reikia ne kar vieną-kitą valandą laiko jo su
ir kultūrinius lietuvių kolonijos rių. šimtų lūpų išsiveržia liūdna go dais kapoti, o atidaryti savo šir rinkimui ir nukreipimui ten,
reikalus. Žiemą daugumoje bū Pirmoji šios vasaros geghži da: „Oi varge, varge, vargeli dį anai liūdnai godai ir ją per kur reikia, 
riavomės savo namuose, o vasa nė įvyko birželio 25 d. — Joni mano, kada aš tave išvarg prasti. _ Šių metų rugsėjo mėnuo yra
ra traukia kiekvieną į gamtą, nių vakarą pp. Vengeliauskų siu?“... ir tiek pat ištiestų ran Vargas yra, turbut, didžiau kovos mėnuo prieš vargą, Įsi 
Tik ką praleidome vieną iš gra ūkyje. Malonūs šeimininkai vi kų nukrypsta į tave. Bet tu esi sias žmonijos priešas. O, mes junkime į šią kovą visi. Kas ne 
žiausių vasarų Albertoje. Alber sus gražiai priėmė ir padarė vis sotus, ir šias aimanas nepasie žinome, kaip su priešu kovoti: įsijungs, kova susilpnės ir var 
tos arba Kanados kalnų provin ką, kas prisidėjo prie šios gegu kia tavo širdis. Tu užsimerki dantis už dantį, smūgis už smū gas laimės. Šiai kovai vadovau 
cijos vasara savo1 gražumu pri žinės pasisekimo. Joninių lau ir užsikemši ausis: „neerzinki gį. Priešo jėgos silpnėja, kai ja musų lietuviškosios bendruo 
mena vasaras mūsų mieloje tė žui liepsnojant ir akordeonui te manęs savo •godomis“. Paga jis turi apiberti smūgiais didės menės Šalpos Fondo C. Komi 
vynėje. Vieno dalyko gamtos skambant, svečiai linksminosi bau tu neiškenti ir bėgi. Bėgi nį kovotojų skaičių. Taigi ir tetas. Su juo ranka rankon ei 
mylėtojai čia pasigenda — mu ir kultūringai praleido laiką. atgal į Ameriką, Kanadą, Aus vargas pavargsta ir pagaliau iš na Apylinkių šalpos Komite
zikos ore, kurią nuolat groja mi Antroji gegužinė įvyko lie traliją. Čia tu vėl pasineri į sa tįžta, jeigu jis susiduria su di tai, ar Apylinkių Bendruome
lionai lietuviškų pievų gyvento pos 10 d. pp. Mišių ūkyje. Die vo asmeniško gyvenimo audinį, dėsniu pasipriešinimu. O di nes Valdybos. Jų pastangos bus 
jų. ‘ " na pasitaikė ypatingai graži, už Bet ana dar gailesnė godelė at džiausiąs vargo priešas yra tie, bergždžios ir veltui bus sugaiš

Atostogų ir savaitgalių pra tai žmonės suvažiavo iš plačių klysta marių bangomis ir gū kurie jo dalį laisvai prisiima ta tūkstančiai valandų, jei vi 
džia gaida ištvinsta tavo kas ant savo pečių. Tuomet paleng suomenė neatsilieps į jų kovos 

v dieninėj aplinkoj: „vargas šako vėją pečiai tų, kurie yra per šūkius. Tai būtų generolo žy
K ja, vargas lapoja, mano varge daug juo. apsunkinti. Ir juo dau gis į frontą be kareivių.

Jei kurioj nors lietuviškoj 
kolonijoj neatsirastų aukų rin 
kėjų, aukotojai savo dalį tesiun 
čia tiesiog K. L. B. Šalpos Fon 
do C. Komiteto pirmininko L. 
Tamošausko vardu, 236 Dover 
court Rd., Toronto, Ont.

A. Kalnius.

Dr. Romoo Pniewski
į Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 

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

k Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA P

Kalba lietuviškai : ;
TeI.S WAlnut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal.

LIETUVIS LAIKRODININKAS 0

i ŽUKAS ANTANAS i
| 359A-8 Avė., Vilk Lasalle, Que. TR 4321 |
e Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS“ 

NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse. 
PASKOLOS: —

5 % % 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 Montrealy lietuvių Real Estate 

tikslas — Jums padėti!
Agentai: D. N. Baltrukonis VI 7634

A. Markevičius OR 1-9816 A. Gražys RA 1-3148
J. Skučas RA 2-6152 J. Zienka TU 2712

Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. rytoiki 9 vai. vakaro.
Res. P. Adamonis PO 6-4781. A. Budriunas RA 7-2690.

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.

TR 5151 ViBe Lasalle.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langu rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis pop’eris.

w

BELLAZZI-LAMY, INC
7879 George St.,

J. GRAŽYS

L

rureipiis po o vai. vunaiu 
šeštadieniais—visą dieną,

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

Kreiptis po 6 vai. vakaro,

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. Fltzroy 3292.

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. ANŠELEVIČIUS.
Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys.

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

EUHSde luxe dry cleaners!
143—8H, AVENUE, LACHINE 

ME 7-6727 Sav.: P. RUTKAUSKAS.

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

TELEFONAI: BIZNIO CR 0051, NAMŲ RA 2-1726

KURIOS KILMĖS...
Atkelta iš 3-čio pusi, 

liko vokiškos grynai lietuviško 
se šeimose, kaip antai: Kaiser, 
Fuellhase, Borchert, Weissheit 
ir tt,

Bus dauga'u.
Izraelio taikai su kaimy 
JAV pasiūlė garantijas, 
bus susitarta.
Tzin Tzian Kinijos pro

vincija atiduodama Rusijai su 
visa atomine pramone ir kasyk 
lomis. Ji turi 1,5 kv. km plotą.

— JAV kariuomenės sekreto 
rius pareiškė, kad atoslūgis po

Trečiadieniais J. Fairfax ir 
D. Vaughan dainuoja per 

CBC televiziją.

S «/. F. WHS ON I 
| laidotuvių Direktorius |

5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331 Ttt

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

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

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos įv. darys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti į v. 
medžio dirbiniai.

ir J. ŠIAUČIULIS

X.

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

COLONIAL TURKISH BATHS | 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE
Viskas tik už $ l.oo

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

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

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

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas.

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.
(2 g. į rytus nuo St, Laurent Bl.)

tolei.:
PL 0094
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HAAAl. ltonI
PIRMASIS RUDENS BALIUS HAMILTONE.

Gegužinių sezonas jau užsi čio nebus imama. Norintieji re 
baigė. Pirmąjį rudens balių ruo zervuoti sau vietą, prašomi už 
šia Hamiltono ap. valdyba š. sisakyti stalus iš anksto pas P. 
m. rugsėjo mėn. 24 d. Royal Sakalą, tel. LI 91957 ir pas K. 
Connaught viešbutyje, Norma Mikšį, tel. JA 98593. 
ndia salėje. Gros savo stipriau. Hamiltono ap .valdyba kvie 
sios sudėties p. Vyt, Babecko Čia Hamiltono lietuvius ir tau 
orkestras. Baliaus metu bus di tiečius iš artimesnių ir tolimes 
dėlė loterija šeštadieninei mo nių tpylinkių rezervuoti rugsė 
kyklai paremti. Veiks bufetas jo mėn. 24 d. pirmąjam rudens 
su stipriais ir silpnais gėrimais, baliui. Tautieti, atsilankyda

Už stalus atskiro užmokės mas, jaukiai praleisi laiką ii pa 
remsi šeštadieninę mokyklą, ku 
rioje keletas pasiryžėlių, nesi 
gailėdami savo brangaus laisva 
laikio dirba auklėjamąjį darbą 
ir kuri yra lyg tvirtovė prieš 
mūsų jaunimo nutautėjimą.

Hamiltono Ap. V-bos 
parengimų vadovas.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” 
spaustuvė

ATLIEKA VISOKIUS SI A 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.

Europos gydytojas 
Dr. N. S k a a b 

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S. 

Hamilton, Ont. LI 4-6405,

LON i.nN. Ont

Koinpetetingo

NETIKĖTAS „PRIĖMIMAS“. PARENGIMŲ KALENDORIUS.
Rusijos komunistų „ūkinin tuoj iš publikos pasigirdo Šū Pagal Wellando apylinkės ri 3. „Ramovė“ — lapkričio 26 d.

kų“ delegacija, lankydamasi kiai: „Padėkite tas gėles ant bose veikiančių organizacijų u— St. Catharines.
įvairiose Kanados vietose, vi kapų Sibire nukankintiems tre pristatytus parengimams ruoš 4. Tautos Fondas — gruodŽi*
sai netikėtai ir tur būt ne pagal mtiniams!“, „Kiek ištrėmėt į ti iki šių metų galo pranešimus, 31 d. — Welland.

1 Kaimyninės apylinkės prašo 
. - . _ . - ’ ,. mos, kiek aplinkybės leidžia,
1. Tautine Sąjunga - rugsėjo atsižvelgti į šių parengimų da 

3 d. — St. Catharines. tas & 1 H
2. Tautos Fondas — rugsėjo

24 d. — Welland. KLB Wellando ApyL V-ba.

iš anksto nustatytą maršrutą, Azijos šaltąsias taigas lietu apylinkės valdyba skelbia šį Pa 
užsuko ir į Londoną. Nors iš vių?”, „Jūs mane marinot kon rengimų Kalendorių: 
Winipego, kur ją smarkiai „at centracijos stovykloj ir vertėt 
akavo“ piketininkai, ji turėjo sunkiai dirbti tik už mažą juo 
keliauti į Windsorą, bet matyt, dos duonos gabalėlį!“, „Mano 
pabūgo, nes Windsoro antiko tėvai šaltame Sibire tur būt 
munistai — ukrainiečiai „pasi jau seniai mirę?“ Visa tai buvo 
ruošė“ taip pat reikiamai „pri sakoma angliškai ir tatai darė 
imti“ svečius ir todėl išleido pabaltiečiai, daugumoje latviai, 
specialų 1000 žodžių memoran Bet tuoj pasipylė ukrainiečių, 
durną. i

Taigi „ūkininkai“ pietvaka jau piktoki žodžiai, 
rių Ontario provinciją sumanė , ................... j
lankyti pradėdami nuo Londo šoko prie automobilių, bet de ^“daugeliui savo" nard? statant 
no. Apsisaugoti nuo visokių ne monstrantai ėmė supti juos, no namuS) įsigyjant būtinu, n n.-----T-------- °------- ~ J" .> _
tikėtumų, iš Winnipeg© tikslus rs smurto veiksmų is nerodė: ūkio reikmenis ir pn.‘ Paskolų s,k°los’. tai sk<?la ikl 

kai tikrai stambus policijos ser aklausa yra didesnė kaip įpla 10^001 doL ,vlsai nubraukiama, 
žantas liepė, jie palangva trau £kia indd<aj; Ar neve2t/tu%e Banko pelnas gale metų bus 
kės atgal. „Ūkininkai“ tuo mo tuviams t tojams susigalvo Paskirstytas indėlininkams už 
mentu pasinaudojo ir nuvyko ti? Kam atiduoti savo sutaupąs Normaliai mokami 4 
nakvoti į London Hotel. Čia svetirniems bankams už 2%, paį*kanų. 
prie durų ^aiP pat buvo zmo kaį savame galima bus gauti 4 
nių, norinčių svečius „pagerb %? jįe to, kas svarbiausia, tau . - , . . . .

pydami savame banke, padeda J™. Pralenk net >r opt-mr.-i 
LA ----- viltis. Pr. K.

ATŠAUKIMAS
'• 3,2(432) nr. „Nepriklauso 

mos Lietuvos“ straipsny „De 
mokratinio Darbo talka siekia 
apjungti lietuviškosios kairės 
aktyvą“ pasirašiųjų tarpe ne 
privalo būti Antano Škėmos pa 
rašo, šis atšaukimas daromas 
prašant pačiam A. Škėmai, DD 
T laikinosios valdybos vicepir 
mininkui, nes jis, prieš atiduo 

Tain ar iam ruošėsi Sutikimas“ sn dant minėt9 straipsnį į spaudą,
dovaną už savo brandintus pra šefui —- pirmajam žemės ūkio pat rusai ir kitos pavergtos tau ontaniškai kilo per tuos, kurie n.e ,uv<> suPazina "tas su jo ru
nešimus gavęs, Harrison E. Sa viceministeriui Vladimir Mac tos primestos komunistų vai nešioja širdyse gilias žaizdas, riniu-
lisbury, New Yorko „Times kieviez — gėlių buketą. Bet džios atstovams užtarnautų padarytas komunistinės vergi
Magazine“ žurnale rašo:

„Rusai turi savotišką vardą

PERKATE ar PARDUODATE? |

*Namai ‘Ūkiai *Sklypai
^Bizniai KPramoninės nuosavybės

patarnavimu kreipkitės
P R A N C K E V I č IŲ . . . 

Hamilton Office .... 913

i n n f t real

BANKAS „LITAS’* 
jau turi 135 narius n išdavęs

- - arti 8.C00 dol. paskolų. Pasko
rusų ir kitomis slavų kalbomis los tuo ta duodamos tik 

’ . trumpalaikės, tačiau ir tuo bu
„Ūkininkai ir jų palydovai „Litas“ jau sugebėjo pade

Pas: — X
LI 9-4121. |
Main Si. East, 8 
ESTAETE I

| it i * LIMITED |
| KANADOS STAMBIAU* REALTORIAI |

g Skyriai visoje Ontarijoje. g

išvykimo laikas nebuvo praneš 
tas net lėktuvų pilotams. Mat

1 Londone „ūkininkai“ panoro 
tik tylutėliai pernakvoti ir pail

i sėjus vykti Chatham link aplan 
[ kyti Kanados valdiško - ekspe 
• rimentinio ūkio, pre Harrow.
! Rugsėjo 1 d. 8,10 vai. vaka ti“.
; re du lėktuvai nusileido prie Lo Palydovai atsiprašinėjo ir sa 
J ndono esančio Cremlin aerad kė: „We’re very sorry“. „Ūki
> rome. Išlipo 9 rusų komunistų ninkai“ atsakė, kad tai visai •
> „ūkininkai“ (3 rusai, 2 kazokai mažas įvykėlis ir jis tuoj užmir 
! ir 4 ukrainiečiai) ir jų palydo štinas. Tik jie pridėjo, kad So 
l vai, iš viso 22 asmens. Ir čia, vietų S-goj niekur tokių „įvy

tur būt nemažam „ūkininkų“ kėlių“ nesą. priekaištų ar nusiskudimų ne
nustebimui, atsirado būrys žmo Reikia pasakyti, kad „ukinin gali reikšti, nes gal net vietoje 
nių, atėjusių svečius „pasitik kai“ čia nemelavo. Juk tikrai reiktų netekti galvų.

atrodė, viskas niekas laisvojo pasaulio delega Taip maždaug praėjo „ūki 
„Rusijos drau tams, besilankantiems Sov. S- ninku“ sutikimas Londone, 

atsisakiusių spau goj, jokių priekaištų ar nusi Reikia pažymėti, kad niekas sp 
savo pavardes, skundimų nėra pareiškęs. Tam ecialiai jo čia nesuorvanizavo

(

kas tik sekmadieniais tuoj po 
pamaldų Aušros Vartų parapi 
jos salėje, bet reikalui esant 
bus praplėstos i kitas dienas.

Banko nariai nemokamai na 
udojasi šiais draudimais: rni 
rus, nario šutaupos iki 1000 
dol. padvigubinamos, o jei jis

HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS |
Geriausius vyriškus ir moteriškus $

kostiumus ir paltus s
s i u v a t i k |

:. PALMER CUSTOM TAILORS |
Geriausia medžiaga %

pagal Paryžiaus ir New Yorko madą. |
Hamilton, 7 Sterling St. kampas King St. W. 4
(netoli Westdale Collegiate) telef. JA 8-3345. i

Sav. G. Palme r-P aliliūnas. į

KITATAUČIŲ SPAUDOJE...
Atkelta iš 2-ro psl.

RUSŲ VALDŽIOS SISTEMA ?.“*
Y ėjo sklandžiai.

Šešerius metus New Yorko gų“ grupė, ;
„Times“ dienraščio korespon dai pasakyti savo pavardes, skundimų nėra pareiškęs. Tam ecialiai * jo čia nesuorganizavo 
dentu išgyvenęs, ir Pulitzerio įteikė vyriausiam „ūkininkų“ neturima jokio pamato. ”*

me savo tautiečiams, kurie pa 
skolų reikalingi. Daugelis tatai 
jau suprato ir savo einamąsias 
sąskaitas perkėlė į „Litą".

„Lito“ darbo valandos kol

Banko „Litas“ pirmųjų še 
šių mėnesių veiklos rezultatai 

imii?*’t
_____ Pr. R.

stair Cooke, rašo:
„Dvylika vadinamų Sovieti 

jos ūkininkų šunta Amerikos 
Vakarų karščiuose, siekdami 
pramokti, kaip amerikonai ūki 
ninkai per penkius ir pusę mė 
nėšio nupeni meitėlį 220 svarų 
svorio. Šitoks kapitalistinis pat 
šas kiauliškai perviršija meda 
liais apkarstomą kolūkinį mičiu 
ką, kuris retai viršija šimtą sva savo dabartinei valdymosi sis 
rų. Pereitą žiemą ne kas kitas, temai — „kolektyvnost“. Jos 
tik Chruščiovas, apgailavo, kad pagrindas — viską dirbti būriu. 
22-as visų kiaulių nuošimtis Sistema, aišku, ne naujiena, bet 
pas komunistus tesveria vos po naujiena jos įgyvendinimas 
70 svarų. Rusų palydovas, Mr. Maskvoje. Tai ne vieno žmo 
Strohm, kuris pats lankėsi Ru gaus valdžia, bet tam tikro bū 
sijoje, svečius kvietė lankytis relio, komiteto, direktoriato, 
visur, gal kt(r pamatysią, kaip arba, kaip Pietų Amerikoje sa 
pats Strohm Rusijoje matė, ir koma, „juntos“, 
„nelabai gerus ūkius". ~ 
delegacijos pirmininkas, 
vičius, su šypsą tarė: 
niok žodžių į bovelną: 
rie mūsų ūkiai tiesiog 
(ča jis pavartojo ir sunkiai lie dys, ar žmonės, kurie pajuoko 
tuviškai išverčiamą amerikoniš mis vadinami ne Stalino įpėdi 
ką pareiškimą.—V.). Rusai iš niais, tik jo palikimu, nueis ne 
pūstomis akimis žiūrėjo į meitė keliu, kuriuo, paprsatai, „jun 
liūs, penkių pėdų ilgio, penkių tos“ nueina, patekdamos į ran 
pločio, ir kukuruzų laukus su kas stipresnio — diktatoriaus“, 
augliais septynių pėdų augščio. V.

Ši forma, pa 
Rusų prastai, pasirodo, kur demok 

Macke ratija nepilnai įsigyvenusi. Jos 
„Nevy silpnumas tas, kad stipresnieji 
kai ku nariai pradeda vienas kitą „ės 
lousy! ti“ ir naikinti. Tik laikas paro

Sekite naujas madas — užsisakykite
KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ.

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių

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

VALOME — PROSIJAME.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK’S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

616 Charron, Montreal.

J. Kizinis,
PAJIEŠKOJIMAI.

Londono angliška spauda — Jieškomas Jasėnas Kazys, 
„sutikimą“ plačiai aprašė. Ra gyvenęs Kaune, arba žinantieji 
dijo raporteris jį įrekdavo, o apie jį prašomi pranešti: M. Ur 
daug kas ten ir nebuvęs puikiai bonui, P. O. Box 56, Sedge 
visa tai girdėjo per radiją. wick, Alta. Canada. Teiraujasi

Stebėtojas. artimieji iš Lietuvos.

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS —KURO ALYVA

lyginti amerikono ūkininko gy KANADOS SUSITARIMAS 
vemmo su rusų. Pavyzdžiui, 
amerikonas „kulokas“ Ričar ^U RUSIJA DĖL SIUNTŲ 
das Alemanas peni bekonui į Rusijos valdomas sritis yra 
120 meitėlių savo 160 akrų ūky labai sunkus. Nustatyti galimų 
je; jo namas 8.000 dol. vertės, siųsti dalykų kiekiai ir svoriai, 
turi automobilį. Jo žmona, jei Kiekvienam dalykui siųsti yra 
ne vištas peni, tai tortus kepa, specialios sąlygos, pavyzdžiui 
Gryno pelno metų gale turi 5. mėsiški konservai turi būti gy 
400 dol. Reporteriams paklau dytojo paliudyti, kad gyvulys, 
sus, bene tokių kapitalistinių iš kurio jie padaryti, buvo kon 
ūkių verta Rusijoj priveisti, troliuotas; drabužiai turi turėti 
Mackevičius su šypsą tarė: pažymėjimą, kad jie dezinfe 
„Alemano ūkis pavyzdingas, kuoti, ir panašiai. O svarbiau 
dėlto, kad pats Alemanas pa šia — muitai, kurių Kanados 
vyzdingas vyras. Be to, ir jo paštui sumokėti negalima. Ka 
žmona pavyzdingai“. dangi sovietiniai muitai yra žv

v. j, .. ėriški, bent 4 ar 5 kartus didės(Kaszin, ar rusų delegacija, ni siuntos kai ne 
prisiminė Knlovo pasakėčią kėtas čia muito mokesnis 
apie maskvieti, lankiusi Mask sfuntos gavėjui yra nepakelia vos zoologijos sodą ir draugui mas Be Jjei it£ik t 
su nuostaba po to pasakojusi, kad siuntoje į.ra k 
kokių vabzdžių ir peteliškių jis svoris viršija 7sutart svorį tai 
ten matęs! Draugo pagaus muito Rusija už tokius datykus 
tas: „o dramblį, ar matei? at j penkis kartus dau< 
sake: Ne, slomaus nepastebė imama normaliai. Tat be 
jau Gal ir rusų delegacija ne lieka aIi bė siuntiniu8 sių3ti 
pastebėjo, kad Amerikos ūki . Y. , . .
ninko gerovės pagrindas yra Per Plačias firmas, kurios pn 
dramblys — asmens ir piliečio ima ir muitus ir yra išstudija 
laisvė. V. vusios visas i *

WI 8013

Tel. TR. 1135

VICTORIA
i -u.

. .J

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas .............. 0.95
Paltas (lengvas) 0.95
Suknelė ..................... 0.90
Skrybėlė ..................... 0,85

ir t. t., ir t. t.

Šalia Laurentian pagrindinio kelio (1) a)
3 mylios nuo Cartierville tilto prie St. Martin miestelio

BOULEVARD
RESTAURANT

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

Lietuviai savininkai
P. Voronikaitis ir J. Jankus.

&

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

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

LIŪDĖSIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun. — — Tel. YO 3440.

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

PATVIRTINI! VERTIMAI

siuntimo sąlygas.

į GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS
I r e r I

| MONTREAL ENTERPRISES R<- d I 
j Tel. RA 7-3120 |
I 6695 - 35 Ave , Rosemount, MONTREAL 34 |
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TREČIA LIETUVIŲ DIENA

A A ČY KL'T'® K? A T Atkelta iš 1 psl.
jC V X. ly JL Vrt 1 X Z * > I z da, o vakare, 7 vai., Plateau sa kad ta oficialioji dalis buvo tru
1Įėję įvyko vmpa ir aiški.

PAŠVENTINIMAS BAŽNYČIOS Aktas - koncertas. Koncertas. SLA 236 KUOPOS
I >3»Visus Montrealiečius lietu ke, KLT Pembroke skyr. kasi Gražu buvo stebėti .kaip ma Po 10 min. pertraukos buvo 

vius ir visus Kanados ir Ame ninkas, paaukojęs NL 3 dol.; sės lietuvių gurėjo į salę ir ją koncertas. Ji pradėjo Toronto Šiuo primenama, kad sekan Jungtinės Liuterionių Bažny 
rikos lietuvius jau dabar nuo visas būrys Pembrokiškių — užpildė visiškai. Malonu paša mišrus „Varpo“ choras, išpil tis narių susirinkimas įvyks čios Amerikoje Kanados Sino 
širdžiai kviečiame į mūsų nau KLT Pembroke sKyr. sekreto kyti, kad ir baliun ir koncertan dęs pirmoje dalyje eilę lietuvių rugsėjo 11 d. „Lietuvių Namuo das paskyrė kun. dr. M. Kavo 
jos bažnyčios šventinimą 25 d. rė p. Marija Vizgaitienė su vy atsilankė labai daug Kanadoje kompozitorių harmonizuotų se“, 2 vai. po pietų. Narių da lį teisinio komiteto nariu trim 
Rugsėjo m. šių metų šventini ru ir dviem sūnumis. Juos lydė ginusįo lietuvių jaunimo. Tuo liaudies dainų ir originalių kom lyvavimas būtinas, nes yra svar metam. Tuo budu šalia lietu 
me dalyvauja Jo Eminencija jo būrys montrealiečių — inži reikįa jaunimą pasveikinti ir pa pozicijų. Montrealio skautų bių pranešimų, dėl ruošiamo po vių liuterionių parapijos Toron 
Montrealio Kardinolas, Jo Eks nerius Kriaučionis, pp. Grige gjrfi. Vyčių globojamojo taut, šokių būvio 21-mai kuopos sukakčiai te, Montrealyje ir Hamiltone
celencija vysk. V. Brizgys, liai, p. Blauzdžiūnas, p. P. Jo būrelio, vedamo p. Bruzgelevi paminėti, į kurį atvyks ir SLA, klebono pareigų Kavoliui paves
daug augštų liet, bažnyčios dig cas, Henrikas Adomonis ir kiti. Prmininkui inž. S. Naginio £jaus ir akordeonu lydimo R. centro sekr. Dr. M. J. Vinikas. tas platesnis sielų rūpinimas 
nitorių, Kanados ir Amerikos Iš Toronto lankėsi ponas nįui gražiu žodžiu pasveikinus Lapino, buvo pašokti 3 šokiai Pobūvis įvyks lapkr. m. 5 d. imigrantų ir ligonių atžvilgiu, 
kunigų. H. Šmitas, paaukojęs NL 5 do susirinkusius ir priminus kovo , - ............ -

Bažnyčios pašventinimui pa lerius. Malonu buvo NL redak tojus už lietuvių ■ idealus, kovo 
siruošiame novena, kurią pra cijoje pamatyti būrį tautiečių ir se kritusius tautiečius, o taip 
ves kun. Grauslys, Novena pra padėkoti aukotojams už NL pa pat kenčiančius ir kovojančius 
sideda 17 rugsėjo vakare. Rug rėmimą. su Lietuvos okupacija, — visi
sėjo 24 d. tuoj po novenos bus prof V PAVILANIS Jie buvo Pa£erbti lyllu susikau 
koncertas. Koncerte dalyvauja ‘ pimu. Po to Gen. Kons. min. V.
mums visiems i______  _
tas Stasys Baranauskas, kylan leido JAV pajūriuose. . __ ______
ti žvaigždė, jauna lietuvaitė, Šiomis dienomis prof. dr. V. lyvius pasveikino Lietuvos Mi publikai patiko.Koncerto užbai “”ikat“0“’r ^ikrtnti, maloniai 
solistė Susana Griškaitė ir mu Pavilanis dalyvavo vėžio ligos nisterio JAV ir Kanadoje p. gai buvo išpildyta ištraukų iš pragOmi nevilkinant tai atlikti, 
zikas Aleks. KuČiūnas. Progra specialistų uždaroje konferen PoVTlo Žadeikio vardu ir taip gi operų. Ši dalis publikai patiko ^es ] 
ma bus paskelbta vėliau. <_ j 11 ----- . - -- i-t—: __:.i---------- J— ’

25 Rugsėjo, 10,30 vai. baž gos kilmės (genetikos) klausi lionis karštai pasisakė, kad L. plačiau parašyta, 
nyčios pašventinimas, iškilmin mus. Dienos ir ateity bus ruošiamos Užbaigiant

ir vis naujose vietose. Jis dėko _

DR. KAVOLIS GAUNA 
PAPILDOMO DARBO

gos šv. Mišios, Sutvirtinimo Sa 
kramento suteikimas.

Tuoj po visų pamaldų, para 
pijos salėje iškilmingi pietūs, 
šventinimo akto pasirašymas, 
šventės uždarymas.

Tai bus didžiausia šventė 
šiais metais, visus, visus lietu 
vius kviečiame 
mių prisidėti. .

LANKĖSI „NL“ 
REDAKCIJOJE

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
redakiiją aplankė Generalinis

— Mikyta, Jonkelis ir Malu Šv. Jono parap. salėje. Šio po kaipo jų kapelionui. Be to jam 
nas, kuris žiūrovams padarė ge būvio rengimo komisija plačiau pavestas bendrasis bažnyčios 
rą įspūdį. Pianistas K. Smilge praneš apie pobūvio programą administracijos darbas evange 
vičius skambino Čiurlionio,Ker ir jos dalyvius susirinkime. Yp lizacijos ir dabar dar bažnyti 
belio ir Budriūno kūrinius, ku a tingai prašomi dalyvauti susi M teisių komitete. Parapijos 
rie yra labai savaimingi ir įspū rinkime tie nariai, kuriems jau darbas skirtas vien tik lietuvia 
dingi. Op. sol. E. Kardelienė oūtina mokesčius susimokėti. ms- O visas kitas darbas skiria 

žinomas solis su šeima vasaros atostogas pra Gylys Liet. Dienos ruošimo ko dainavo dar negrdėtus lietuvių Visi~naujai įstoję nariai ir mas V'S^ tautyt>iių žmonėms.
mitetą ir visus šios Dienos da kompozitorių kūrinius, kurie dar nebuvę pa sdr. A. Valadką VIEŠNIA IŠ KAIMYNYSTĖS 
Ivvms nacvpikinn I .iptuvns Ml i nnhlikai natilzn Knnrprtn nvhai •, ... , . >, maloniai . . . „.Kaip visada, taip ir šią vasa iiv v inmiuiiu VCXA cxvxxxxujL^ »< • v* 1 * *

„ „ - . - - .— kitaip, labai užsitęsia fak r4> daug amenkiesių lankėsi
cijoje, kuri aiškinosi vėžio Ii savo. Kr. V-bos pirm. J. Matu labai, bet apie koncertą dar bus tinasis narių priėmimas Tie gi Kanadoje, tai su savais, arti 
— Z-------- .... ----nariai, buvo • dak mais, bei pažįstamais pasimaty

tarą ir, dar neatsiėmė apdrau pasigerėti Kanados gražiais 
------— ------------- . v . . dos paliudijimų, prašomi sekan gamt0® vaizdais ir kartu paatos 

jo šios L. D. rengėjams už la aktą-koncertą ir Ireciąją Lietu įjame susirinkime dalyvauti ir“ 
bai gražiai paruoštą ir pravestą Komiteto pirminiu paliudijimus pasiimti.

SKULPTORĖ
E. DOCIUVIENĖ

sukūrė op. sol. E. Kardelienės, -f* Monrealy u “kalbą kas dėk°j° vi®,iems ~ įiek L: 
puikų skurptunn portretą. Lie užbai ė linkė jiniu pa'imatyti ki Die,nos Puošėjams, tiek meni 
tuvių Dienos proga pp. Dociai, tais ^etais KetvirtFoje Kanados nmkams; tl,ek vlsiems Riečia 
vykdami i Montreaų, atveze ir Lietuviu Dienoje ms’ ^slankiusiems į Lietuvių
tą portretą, kurį pp. Dacių gar

prie šių iškil subuvime apžiūrėjo dail. Po to J. Kardelis
Klebonas. Žmuidzinienė, p. J. Žmuidzinas, Komiteto vardu paskaitė rezo

* pp. Smilgevičiai, pp. Daukšos liuciją (dedama 1-me u 
ir

Dieną. Ji buvo užbaigta Lietu 
Politinio vos Himnu.

> Žmonės dar negreit išsiskirs 
1-me pusią tė nuo Plateau salės, nes čia 

py), kurią visas masinis lietu dar vyko susitikimų, pasikalbę 
vių susirinkimas priėmė karš jimų. Visa tai patogu buvo pa 
tais plojimais. Po to jis paskai daryti, nes Lafontaine parkas 

............ ..... . tė sveikinimus. Lietuvius 3-ios yra gražus ir jame dar malonu 
Lietuvos Konsulas min" V Gy atvyk?s i Lietuvių Dieną, Mon Lietuvių Dienos ir 50 metų įsi buvo dalintis įstūdžiais, kurių 
lys su Ponia Taipgi aplankė treaIy išbuvo kelias dienas, lan kūrimo jubilėjaus proga per tas dvi dienas prisirinko ir 
dr. P. Vileišis su p. Kiaune iŠ kė savo bičiulius ir lankėsi NL pa8Veikino: da“f’ k tikrai gražių.
Waterburio ir daugelis lietu redakcijoje bei dalyvavo NL Pa Montrealio lietuviai, orgam
viu kurie buvo atvykę i Lietu ekspedijavime. P. K. Baronas Kanados min. pirm. p. St. Lau zavę sią_D-ną ir auksines lietu 
viii’Hiena - n Mikšv^ iš Hamil viešėj° PP- Cib4 šeimoje. rent, Imgir. ir Pilietybės min. vių įsikūrimo Kanadoje sukak f
tono paaukojęs NL 5 dol VI KLEBONAS kun. J. Kubilius p. Pickersgrill, Quobeio prov. tuves, yra nepaprastai dėkin į
Balerinas iš Pembroke Ont’ įvažiuoja misijų į Čikagą. Jam min. pirm. M. Duplessis (savo gi ir Kardinolui ir miesto Majo 5 p
lankęsis su tėvdiu ir’ paauko nesant visais reikalais kreiptis ir vyriausybės vardu — perso rui, kurie taip daug parodė lie 1 *
jęs NL 3 dol.,; didžiojo lietu 
vių rašytojo ir poeto Petro Vai 
čiūno brolis Jonas, iš Pembro

kt.
NL BENDRADARBIS 

K. BARONAS,

Dr. A. Pocevicius
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 IK 
v. pp. Kitu laiku, susitarus

Raštinė: OLiver 4451

Advokatas
;'r\<sVS DAUKŠA, LL. D, 

Suite 25—26
1 Notre Dame St. E.
’ HN 1-2013 ir BE 7296

Re 5657—12 Avė., Rsm.
RA 2-5229.

į Tėvą J. Aranauską. naliai ir oficialiai), miesto Ma tuviams palankumo ir nuošir
ičiziiMiMri ižai Avimi joras p. J. Drapeau, vicemajo durno. Lietuviai to niekad neIŠKILMINGI KALAKUTŲ p Fj JH Suil.vak, min. P. užmirš. X Vakarai, ir ieitadieniū.

pietus ruošiami rugsėjo 25 d. žadeikis, min. K. Graužinis, T . • „-.„„L,, X pagal susitarimą,
po AV bažnyčios pašventinimo min F Mejeris, gen. kon. J. svarbu,
pamaldų parapijos salėje. Su Budrys, kons. P. Dužvardis, kad visas iškilmes įrašė į mag 
įėjimo biletu galima bus laimė knnt. a pniišaitK erarbės kon netofoninius kaspinus Ameri 
ti ypatingų ir gražių dovanų. A šalna vLIKo pirm. M. Kru kos Balsas, talkinamas Kana 
Pietų pelnas skiriamas naujo pavičius,’ LIT vald. K. Žalkaus dos CBC.
sios bažnyčios skoloms padeng kas, ALT pirm. L. Šimutis, BA A. B-so atstovas p. A. Petru

LF pirm. kun. Končius ,Vysk. tis daug ir labai nuoširdžiai dir

DANTŲ GYDYTOJAS

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

■....... X »l< I" . (M,

DR J. ŠE GAMOGAS 
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

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

arba pagal susitarimą, 
namų 1038 Osborne Av. 
Verdi’n. Tel.: PO 6-9964.

PARDUODAMI pirm. A. Gerutis, LLK pirm, inžinieriams p. Heberto. R. Pet 
K ALAKUTAI Sidzikauskas, Tillsonburgo rutis išsivežė labai daug įrašy

ūk. klubas, Manitobos liet, ūki mų.
Masevičių ūkyje, 20 mylių į ninkai, KLB Windsoro ap. v- Montrealio spauda, visa, be 
pietus nuo Montrealio, prie 47 ba YMCA p. Taylor ir po Die išimčių, plačiai ir pakartotinai, 
kelio, (tarp Chambly ir St. - • ~ ~ r --
Jean) vietovėje „T a 1 o n“. 
Užsakius pristatome į namus 

kiekvienu laiku.
Tel. St. Jean, Que. 8-2659.

nos dar gauti Min. Balučio apie lietuvių iškilmes parašė, o 
Min. S. Lozoraičio, min. Bač radijas ir televizija visa pertie 
kio sveikinimai. kė. Tai yra verta nuoširdžios

Publika buvo patenkinta, padėkos. J. K

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ
Valdybos Pirmininkas 

Advokatas
JONAS J. JUŠKAU IS, 

LL. B.
Suite 14, Tunstall Building 

709 Dunsmuir Street 
Vancouver 1, B. C., Canada.

Telefonas: Pacific 4 511

ir

togauti.
Gausių svečių tarpe, turėjo 

me vieną mielą ir brangią vieš 
nių tai p. Klupšienė, kuri atvy 
ko. iš Peterson N. G. pas savo 
sūnų ir jo šeimą. Ta proga ji 
aplankė ir iausų būrį savo arti 
mų bičiulių, draugų ir priete 
lių. Kadangi p. Klupšienė kele 
tą metų1 gyveno Toronte, kur 
nuoširdžiai dirbo visuomeni 
niam darbe, todėl savo sąžinin 
gu darbu, maloniu būdu ir ge 
ra širdimi, įsigijo daug ją ger 
biančjų prietelių ir, kai jai, te 
ko. apleisti Torintą ir vykti nuo 
latiniam apsigyvenimui pas du 
krą ir jos šeimą į Peterson'ą, 
N. J. tai jos apgailestavo ne tik 
sūnus su šeima ir jos artimieji, 
bet ir visos tos organizacijos, 
kuriose ji su pasišventimu ir są 
žiningumu ėjo savo pareigas.

Gaila, kad p. Klupšienė, (ku 
rios taip pasigenda Toronto lie 
tuvių visuomeninė veikla) mu 
ms beliko tik aiešnia ir dargi, 
taip retai sulaukiama, bet, kar 
tu ir malonu, kad ji ir į Peter 
son nuvykusi neužsidarė savos 
šeimos tarpe, bet sįijungė ir 
ten į bendrą, rūpestingą ir rim 
tą visuomeninį lietuvišką dar 
bą. i

Daug sėkmės ir geras sveika 
tos, linki p. Klupšienei visi jos 
bičiuliai ir laukia vėl greit at 
vykstant į svečius.

Viena iš jos gerbėjų.

NAMŲ DAŽYMAS Y

kreiptis tel. LA 6-2084.

DANTŲ GYDYTOJAS' i

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

Tel.: TR 4M7

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS
3260

kontraktorius
GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tei. CL 5515

PAUL’S RESTAURANT
Pranešu tautiečiams, 

atvykstantiems Lietuvių Dienos proga, kad 
mano restoranas 

bus atidaras visą laiką, 
išskyrus sekmadienį.

MALONIAI KVIEČIU TAUTIEČIUS ATSILANKYTI 
Sav. P. J o c a s

4534 WELLINGTON ST., VERDUN

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 šeštadte 

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

Tel. ME 2933

NOSIES, GERKLĖS ir 
AUSŲ SPECIALISTAS 

ir CHIRURGAS
DR. R. CHARLAND

956 SHERBROOKE E.
Tel. :FR 7684. EX8822

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

sugalvotą „sniego operaciją“ at 
sakydama į tai Tiesos ir Lais 
vės Operacija. 

Tuo tikslu LBPK Sąjungos
Čikagoje Valdyba, nusistatė 
prašyti paskirų sričių žinovus 
artimiausiu laiku paruošti do 
kumentus brošiūras-pranešimus 
šiomis temomis:

1. Lietuvos istorijos santrau 
ka.

2. Sovietų Sąjungos melo po 
_ litika ir Lietuvos užgrobimas
• bei prijungimas prie Sovietų

KAS RADO PAMESTA? — Maroke vyksta neramu Rusijos.
Kalno salėie baliaus metu mai Prieš Prancūzus‘ Riauš?s , 3. Nepriklausomos Lietuvos 

namMfaJ rankini kas su kelia buvusio sultono šalinin kultunniai ir ekonominiai lai 
doklirnentais ir nini^ais Radęs kai nacū>nalistai. Yra užmuštų mėjimai, kuriuos sugriovė so aoKumentais ir pinigais. Kaaęs v- v • XT žmonių. vietinis režimas,

’ -Trumanas pradeda rniki 4. Religinio gyvenimo perse 
m a. ii- i 4. mine kampaniją už Adlai Ste kiojimas ir sugriovimas bolševi Plateau salėje, koncerto me ““^P n1^ a kų okupuotoje Lietuvoje.

TIESOS IR LAI 5- Lietuvos gyventojų naiki 
aimuoTkuris matė‘rastą "pinigi SVĖS OPERACIJA juos kalinant, deportuo
nę. Radęs maloniai prašomas (Atsakymas j sovietinę Jant “ zuaanc. --------- ---------------------------------
pranešti pametusiam arba „N. ”sn>ego operaciją“) !xJ?etxV°S rezisJencija prieš kraštus, kuriuose- vykdo augš
Lietuvos“ redakcijai. Su dideliu pasipiktinimu lais krašto okupantus-bolsevikus. čjausio laipsnio sovietizaciją,

vojo pasaulio lietuviai sutiko Išvardintos brošiūros, pirmo b) slaptosios ir viešosios po 
y # e . __ melo ir propagandos je eilėje anglų kalboje, gausiu licijos pagalba vykdo krašto gy

Ville L. Salle. 6-šių kambarių rui Ruzgiui ar Ruzgai, gautas padarinį „sniego operaciją“, tiražu bus paskleistos anglis ventojų persekiojimą, kalini
butas Il-me augšte. K. Lukošiaus, 1920 Frontenac, kuri yra vykdoma pačių Krem kai kalbančiuose kraštuose. Nu mą, deportacijas ir žudymus iš

Kreiptis pas mūsų atstovą Montreal, P. Q. Adresatas pra liaus diktatorių klastingai kvie matoma taip pat išversti ir į plėšdama iš jų visas žmogaus
j somas atsiliepti nurodytu adre giant pabaltiečius sugrįžti į kitas kalbas.
« vu-uat? u i gimtuosius kraštus. Jie taip pat Lietuvos okupantų sugalvo
X . .PAR Helena su vyru lankė vilioja ir senuosius išeivius. ta „sniego operacija“ yra taiko 
X si iš Long Island, USA, Mont Lietuvių buv. Politinių Kali ma ne bėgliams nuo komunisti 
| *e£ryJev ir,!aV^ITt^e d ’ P° nių Sjnun£a Čikagoje, atstovau nio režimo, bet jo nepažinusie 
X ku.1’ uzsake „NL Pp. Zedar dama bolševikų ir nacių kalė ms demokratinių kraštų gyven 
X seimą, lydėjo p. Parojus, lan jimuose ir koncentracijos sto tojams kaip apgaulinga propa
® kesi Lietuvių Dienoje. vykiose kalintus asmenis, prieš gšandos priemonė. Sovietų Są r-...... .  —----------- -

. JAV lėktuvu išvežė Itali šitokią begėdišką Lietuvos oku jungoje ir jos pavergtuose kraš verčia LbPK S-gą imtis virš pi 
V KanSaterl "??ardh kuris į pantų melo kompaniją pareiš tuose jau dešimtys metu kaip minėtų žygių.

MArquette 8045 '*• JAV pateko per Kanadą nelega kia protestą ir imasi konkrečių vyksta ne sniego, bet kraujo Lietuvių buv. Politinių Kalinių

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

6351
neju-
mūsų tu, p. Mažeika pametė piniginę 

su pinigais ir dokumentais. Yra

karnai nušviesta vakarų denio , 
kratinių kraštų gyventojams, 
kad Sovietų Sąjunga:

a) savo melo ir klastos poli 
tika užgrobė Lietuvą ir kitus

Dr.E. Audru kaltis Grosery biznis su nauju namu LAIŠKAS iš Lietuvos yra Pet sovietu
956 SHERBROOKE E.

Tel.: CH 7236.

©
Raštinė vakarais: LA 1-7926—8873

2104 Mount Royal St. E.

Renė TALBOT 
Advokatas

Suite 306, Aldred Building
50 7 Place D’A r m e «

bei tautų lasives,
c) tiesiogiai ir per savo agen 

tus skverbiasi j vakarų derno 
kratinius kraštus ir varo melo 
ir klastos propagandą klaidin 
dama tikrosios padėties nepaži 
nusią laisvų kraštų visuomenę.

Tie paminėti sumetimai ir

© g
-   —--- - - - - TATT •* - ~' ----.r-------- r ** -----— YjmokM nv o.**vfįv, MVV iuuliju ’ ■ « — Y --..-.-I „

,liai w JAV išgyveno 22 metus, žygių prieš minėtą bolševikų operacija ir ji privalo būti tin Sąjungos Čikagoje Vaidyba.


	1955-09-07-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1955-09-07-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1955-09-07-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1955-09-07-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1955-09-07-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1955-09-07-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1955-09-07-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1955-09-07-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

