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Politinė įvykių savaite
VĖL PASIKARTOJA SUE ZO KANALO BĖDOS MASINU FONDO VAJUS

Patyrę komunistų tvarkomo gy venimo, iš sovietijos bėga 
žmonės.

Ne viena, tai kita bėda. Vie liečiu į Vakarus. Dabar iš Len

„N. L.” Mašinų Fondo va vįs dėlto, neužmirštas NL ir jos 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu Mašinų Fondui paskyręs savo 
mu minime sekančius vajaus da inaša

nos apmalšinamos, tai atsiran kijos dviem lėktuvais pabėgo 4 lyvitis ir hetuviskosios spaudos Jonas Skamaročius, 
’ ’ ’ '. Juos vijosi ir į juos židinio rėmėjus:

V. Grinius, . _ ____________
Lockerby, Ont. ......... $ 10.00 nuoširdžiai atsiunčia dešimkę.
P. Girnius neparašė mums savo jam mūsų laiškas su prašymu 

‘ paremti NL Mašinų Fondą, pa 
taikė į gerą valią, jautrią širdį.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių, 
Spaudos Bendrovės „Neprikla 
usoma Lietuva“ įgalioti vesti

VILNIAUS RADIJĄ KLAUSANT
OKUPANTAS DŽIAUGIASI LIETUVIŲ 

SUSILAUKĘS IŠ UŽSIENIŲ 
Tiktai priėmėjai labai nusmurgę. . .

Juos vijosi ir į juos 
" ' ‘ > neturėdami 

nei pakankamai kuro, kad ga 
lėtų nuskristi ligi Vakarti zo 
nos. Bet jie vis vien bėgo. Ir pa 
bėgo. Pristigę kuro, jie turėjo 
priverstinai nusileisti. Vienas 
lėktuvas nusileido lauke, o ki 
tas net miške. Bet laimingai. Vi 
si žmonės iš sovietijos bėga 
„nuo gero gyvenimo“.

BIMBA SU MIZARA TAI 
LABAI GERAI ŽINO,

da kitos. Ir vis psaulyje nėra lakūnai, 
mu. Sunku būtų pranašauti, ka šaudė, o jie bėgo 
da bus ramiau žmonėms gyven 
ti. . .

Praėjusią savaitę iškilo
ANTRAS SUEZO KANALO 

KLAUSIMAS.
Egipto prezidentas Nasser, 

gavęs žinių, kad Amerika ir An 
glija atšaukė pažadėtus Nilo 
užtvankai pastatyi kreditus, su 
manė paimti Suezo kanalo eks 
ploataciją į savo rankas, kai 
pagal sutartį kanalas teisėtu bū tat jie nesiruošia grįžti. O And 
'u būtų perėjęs Egiptui po 13 rulio ir jėga Amerika nepajėgia 

metų. Bet Nasser sako — jie išvaryti. Taip Jiems patinka ka 
mums atėmė kreditus, tai mes 
patys pasidarysime pinigų nu 
savinę kanalo eksploataciją, ku 
ri kasmet duoda apie 100 milio 
nu dolerių pelno.

Šis Nassaro pasielgimas šukė 
lė didelę reakciją Anglijoje ir 
Prancūzijoję, kurios daugiau 
šia turi kanalo bendrovės akci 
jų, kurių iš viso yra 175 mil. 
dolerių.

Nasser pažadėjo akcijas iš 
pirkti, bet bendrovę užgrobė 
jėga, pasiuntęs policiją.

Dėl to
KILO NEMAŽAS AKCINI N 

KŲ SUMIŠIMAS
Anglijos užs. reik. min. Llo 

yd paprašė atvykti į Londoną 
Dulles ir Pineau, su kuriais 
tarsis, kaip pasielgti. Yra gan 
dų, kad galimos ir karinės prie 
monės, bet tikriau spėjama, 
kad klausimas galįs būti per 
keltas į Jungtines Tautas, nes 
čia konstatuojamas Nassero žy 
gio neteisėtumas.

SIŪLOMOS IR IŠEITYS
Buvęs DB karo ministeris Be 

lisha pasiūlė kanalą iškasti per 
Izraelį. Šis projektas jau seniai 
yra gyvas. Tada, anot projekto 
siūlytojų, Suezo kanalas taptų 
bereikšmiu ir niekam nevertu 
grioviu.

Naują kanalą kasti skatina 
jau seniai permanentiškai kylą 
dėl Suezo kanalo nesusiprati 
mai. Tat šis projektas gali būti 
vykdomas. Ilgai neteks laukti, 
kol klausimas paaiškės. Kol 
kas vyksta skubūs ir gyvi pasi 
tarimai.

AMERIKAI KYLI ĮVARĖ 
IISLANDIJA, 

ųadiriguota komunistų.
-■u s

Winnipeg, Manitoba $ 10.00 
P. J. Skamaročius tyliai, bet

viso vardo, kuris, siunčiant šė 
rą, labai reikalingas, bet mes, 
gal, susirasime. Svarbu, kad šė 
ras nupirktas ir dešimkė gauta.
S. A. Pulkys,

Toronto, Ont............... $ 10.00
Ilgametis ir nuoširdus bendra 
darbis, sporto žinovas, gaila, 
kurį laiką atitrūkęs nuo sporto, vajų: P.Narbutas ir J.Kardelis.

PIRMOJO JAV IR KANADOS LIETUVIŲ KULTO 
ROS KONGRESO ŽODIS

lietuvių visuomenei ir spaudos bei radijo darbuotojams.
(Kultūros Kongreso Spaudos sekcijos rezoliucija)

Lietuviai laikraštininkai 
koja lietuvių visuomenei už pa 
lankumą periodinei mūsų spau 
dai. Tikėdamiesi ir toliau to pa 
ties palankumo, loikraštininkai 
trokšta, kad nebūtų lietuviškos 
šeimos be lietuvįško laikraščio.

Lietuviškus iaikraščius ku

pitalistinis ir buržuazinis pa 
saulis arba, kaip jie vadina, 
„pragaras“. . .

Praėjusią savaitę ties New 
Yorku

ĮVYKO DIDELĖ LAIVŲ 
KATASTROFA:

miglose susidūrė du dideli lai 
vai — švedų „Stockholm“ ir 
italų ,,Andrea Doria“. Pirmasis 
turėjo 586 keleivius, o antrasis 
1134. Buvo didelis pavojus vi riant ir tobulinant turi reikštis 
siems nuskęsti, bet atskubėję į visa visuomenė. Tenebūnie nė 
pagalbą laivai išgelbėjo, tiktai vienos organizacijos be savo ko 
susidūrimo metu užmušti 8 žm 
onės.

TRUMPOS ŽINIOS
— 8000 JAV karo veteranų, 

valdžiai davus 14 bilionų dole 
rių, per 12 metų pabaigė augš 
tuosius mokslus.

— JAV kongresas užsienia 
ms remti paskyrė 3 miliardus 
ir 500 milionų dolerių.

atnaujintas 
kalba leidi 
apie Ameri

dė liau ta pažanga ryškiau reikšis 
savitarpe tolerancija, vengiant 
grupinio antagonizmo ir anoni 
minės nekultūringos polemi 
kos, stengiantis dalykus vertin 
ti objektyviai, laikantis publi 
cistinės etikos asmenų ir gru 
pių atžvilgui, pagerbiant tau 
rias mūsų tautos tradicijas ir 
ugdant bendradarbiavimą Lie 
tuvos laisvinimo kovoje.

Vertinant tarptautinę spau 
dos reikšmę, lietuviai laikrašti 
ninkai skatinami kelti mūsų tau 
tos tragediją amerikiečių ir ki 
tų tautų periodikoje, o visų ko

Džiaugdamiesi, kad lietuvių lonijų lietuviai veikėjai bei kul 
spauda ir lietuviškos radijo va tūrininkai prašomi siekti glau 
landėlės laisvajame pasaulyje dėsnio bendravimo su kitų tau 
yra padarę gražią kultūrinę pa tų spaudos leidėjais ir laikrašti 
žangą, reiškiame viltį, kad to ninkais.

respondento ir nė vieno suge 
bančio valdyti plunksną, kuris 
liktų nuošaliai nuo lietuviškų 
laikšraščių.

— Maskvoje 
„Amerikos“ rusų 
mas, informuojąs 
kos gyvenimą.

— Strasburge pasibaigė kri 
kščioniii demokratų jaunimo iš 
18-kos valstybių suvažiavusių 
Į kongresą, kuriame dalyvavo 
330 asmenų, posėdžiai. Kongre 
so vadovai pareiškė, kad jauni 
mas siekia Europos suvienijimo 
ir prekybos laisvės, panaikinus 
muitų sienas ir kitus varžtus.

— Satssenas pasisakė prieš 
Nixono kandidatūrą į JAV vice 
prezidentas. Respublikonuose 
tuo būdu bandoma įnešti skal 
dymasis.

25 d. Vokietijoje, 
staiga mirė Felik 
49 metų «i>ižiaus. 
tarnavo JAV ka 
pulkininku. 1935 

"daryta koalicinė su komunistais metais jis skrido per Atlantą iš 
valdžia. Ji tai ir pareikalavo Amerikos į Lietuvą „Lituani 
panaikniti Islandijoje JAV ka ca II“. Jam pilnas kelias iš JA 
ro bazes, nors jos sutartos ge V į Lietuvą nepasisekė, nes jis 
ra valia. Tat, akivaizdoje Sue turėjo nusileisti Airijoje, bet 
zo kanalo nacionalizacijos ir Is Lietuvoje buvo sutiktas labai 
landijos atšaukimo karo bazių iškilmingai. Jo lėktuvas „Litu 
Amerikai,

IŠKYLA NAUJA 
PROBLEMA, 

kas daryti, jeigu su valstybė 
mis negalima pasirašinėti su 
tarčių, nes tos sutartys vieną 
dieną pasirašomos, o kitą laužo 
mos? Kur tas autoritetas, kuris 
garentuotų sutarčių vykdymą 
bei jų pastovumą?

Labai įdomų stebėti, kaip vy 
ksta žmonių nuomonių kitimas. 
Sovietai iš kitų šalių vylioja bu 
vusių savo piliečių sugrįžimą, 
o

IŠ SOVIETUOS BĖGA 
ŽMONĖS,

Išrin
•ylandijos seimą, buvo su

Wiesbadene 
sas Vaitkus, 
F. Vaitkus 
riuomenėje

MINTYS APIE PASKUTINĘ PARLAMENTO SESIJĄ 
(Rašo George Bain, „The Toronto Globe and Mail“ ir „Ca 
nad'ian Scene“ korespondentas Federaliniame parlamente).

(Canadian Scene). Federali bankam sudaroma galimybė 
nio Parlamento sesija, baigusi duoti iš 5% paskolas ūkininką 
darbus po ištisų septynerių mė ms, kurių neparduoti kviečiai 
nešiu, pasižymėjo kai kuo, kas tebeguli elevatoriuose. Šio klau 
dar ilgai bus kanadiečių atsime simo eigoje opozicija parode 
narna. Dujų vamzdžių linijos ir savo silpnumą. Visos trys opo 
Parlamento pirmininko klausi zicinės grupės kritikavo vai 
mai buvo toki ilgi ir įnešė tiek džią už projektą duoti ūkinin 
daug kartumo, kad savo šeše karas paskolas veltoje to, kad 
liu dengė kitus parlamento dar jie gautų beprocentinį avansą 
bus. Dabar, viskam pasibaigus, už neparduotus kviečius, 
matome, kad, atmetus šiuodu Visos opozicinės grupės vie 
nelemtus klausimus, parlamen nodai galvojo. Ūkininkams ne 
to sesijos darbai nebuvo nei leidžiama parduoti kviečių ki 
kvaili nei bereikšmiai. taip, kaip tik per valdžios glo

Jau pačioje sesijos pradžioje bojamą Canadian Wheat Bo 
pasireiškė žaibuojanti nuotali ard. To dėliai ūkininkai nėra 
ka. Tai atsitiko sekančią dieną kalti, kad valdžios globojama 
po sesijos atidarymo (ji buvo agentūra kviečių nepardavė, 
atidaryta sausio 10 dieną) Pir Jei taip, tai ūkininkai turi teisę 
mą opią problemą iškėlė Alis gauti avansą už kviečius, ku 
tair Stewart, CCF atstovas iš riuos Canadian Wheat Board 
Winnipeg North, pateikdamas Visvien anksčiau ar vėliau pai 
tokį klausimą: „Ar Kanada par duos. Argi teisinga ta proga 
davė Egiptui bent vieną lėktų gramzdinti ūkininkus į procen 
va ir ar yra bent, eigoje tokio tines paskolas bankams? 
pardavimo reikalas?“. CCF visą laiką kietai laikėsi

Į šį klausimą atsakė Užsienio nuomonės, kad ūkininkams rei 
R-lų Min. Pearson, kad jis nie kia išmokėti 
ko apie tai nežino. Atsakymas 
nebuvo perdaug laimingas, nes 
parodė, kad kai kurie minsite 
riai nepilnai žino ar visai neži 
no dalies svarbių reikalų. Šito 
kia padėtis parlamente nėra ge 
ra, nes duoda pagrindo opozici 
jai išpūsti kai kada ir mažus da 
lykus į didelius.

Kaip vėliau paaiškėjo, Vyria 
usybė jau buvo pai davusi Egip 
tui penkiolika mokomųjų Har 
vard tipo lėktuvų. Vienas iš tų 
lėktuvų netgi jau buvo ant lai

anica II“ buvo atpirktas Lietu 
vos valdžios.

— JAV plieno darbininkai 
pabaigė streiką, nes susitarė su 
darbdaviais trejiems metams, 
gavę pakėlimą 45 centus per 
valandą.

— Radijo žiniomis, Kinijos 
komunistai įsiveržė į Burmą.

RUOŠIAMASI KLB KRAŠTO 
TARYBOS RINKIMAMS 
KLB Krašto Valdyba liepos

20 d. sudarė Vyriausią Rinkimi 
nę Komisiją KLB Krašto Tary 
bai rinkti. Pirmininkas A. Liu 
džius, nariai: P. Budreika, J.
Karka, A. Paleckis ir V. Užu vo pakeliui į Egiptą tuo metu, 

kurie jau patiria sovietini gyve pis. kai pirmasis klausimas buvo iš
nimą ir sovietinį režimą bei są Rinkimai į KLB Krašto Ta keltas.
lygas. rybą numatomi rugsėjo-spalio Po to ėjo sekantis sunkus ki

Iš Vengrijos su triukšmu ir mėn. ausimas: Vyriausybė pasiūlė .
kovomis lėktuve pabėgo eilė pi KLB Krašto Valdyba. Įstatymo projektą, pagal kurį liktų visai be pinigų, opozicijo

avansus be jokių 
sąlygų. Konservatoriai ir So 
cial Credit principe buvo prie 
šingi paskolai, kaip neteisingai, 
rėmė išmokėjimą avansų, bet 
pabaigoje pasisakė, kad, jei ki 
taip negalima, jie balsuos už 
paskloą, nes geriau paskola, ne 
gu nieko.

Kai artėjo balsavimas, užvi 
rė labai karštos diskusijos. Pa 
galiau pakilo Prekybos Minis 
teris Howe ir pasakė, kad jo 
kantrybė jau pasibaigė. Jis pa 
siruošęs paskolos įstatymą atsi 
imti, bet tuo atveju bankai ne 
duos ūkininkams paskolų.

Po tokio pasisakymo opozici 
ja susvyravo. Bijodami, kad 
tuo atveju kviečių ūkininkai ne

Maskvos radijas iš Vlniaus 
pranešė, kad iš Urugvajaus, 
Brazilijos ir Argentinos į Lie 
tuvą sugrįžę 50 lietuvių, senų 
jų emigrantų. Juos sutinkant 
Vilniaus stotyje kalbėjo Jonas 
Šimkus, buvęs „Tarybų Lietu 
vos“, laikraščio redaktorius, 
bet okupanto iš tų pareigų pa 
varytas. Šimkus kalbėjo labai 
minoriniu tonu. Girdi, karas 
Lietuvą labai apgriovęs ir daug 
kas dar neatstatyta; daug esą 
trūkumų*, todėl, draugai, ne 
nusistebėkite, kad jums, pripra 
tusiems prie amerikoniško gy 
venimo, čia ne viskas patiks ir 
kad rasite daug nedateklių. 
Taigi, iš Šimkaus kalbos jau 
matyti, kad reikalai prasti, ir 
jo paties reikali nežiba. . .

Iš stoties taip pat kalbėjo Pa 
jeda ir Gelumbickas iš Argenti 
nos, Steponaitis iš Brazilijos. 
Jie sugrįžę į Lietuvą po 27—30 
metų emigracijos. Nė vieno dy 
pūko nėra sugrįžusiųjų tarpe. 
Sugrįžo komunistuojantieji ar 
ba nesiorientuojantieji. Netru 
kus jie panorės grįžti atgal, 
kaip ir iš Amerikos ir Prancū 
zijos sugrįžusieji armėnai, ku 
rie maldaute maldauja juos grą 
žinti vienus i Prancūzija, kitus 
i JAV.

Tuo tarpu sugrįžusius okupa 
ntas rodo propagandai. Girdi 
šešioliktųjų Lietuvos pavergi 
mo sukaktuvių proga
Trakuose buvusi sugrjžusių- 

jų „gulianije“. . .
Atvykusieji suruošė „asado“ 

pietus ir virę atsivežtąją iš Bra 
zilijos „matę“ (brazilišką arba 
tą“, šokę amerikoniškus šokius 
ir kitaip linksminę Lietuvos 
okupacijos tarnus, kurių tarpe 
atvykę „zagramenykų“ pasi 
žiūrėti Paleckis, Tilvytis ir kiti 

nieriai sutiko su paskola, kurią 
jie patys pripažino kaip netei 
singą ir skriaudžiančią. Opozi 
cijai susvyravus, rezoliucija 
praėjo.

Toliau sekė Finansų Ministe 
rio Harris pateikiamas naujųjų 
metų biudžetas. Jis buvo gana 
eilinis, su mažais mokesčių su 
mažinimais, tad nesukėlė didės 
nio susidomėjimo.

Užsienio Reikalų klausimai, 
nebūtų užsienio reikalų kiausi 
mais, jei juose nesikartotų s,e 
nas, nemalonus reikalas — Ko 
munistinės Kinijos pripažint 
mas ir jos įsileidimas į Jungti 
nes Tautas. Užsienio Reikalų 
Ministeris Pearson nevengė Ki 
nijos klausimo ir šiuo kartu, 
bet nieko naujo nepasakė.

Vyriausybės nuomonę tuo 
reikalu Mr. Pearson išreiškė 
maždaug šitaįp: „Kanados Vy 
riausybė iš vienos pusės atsisa 
ko tuoj pat pripažinti Komunis 
tinęs Kinijos Vyriausybę, bet 
iš kitos pusės neatsisakoma 
nuomonės, kad komunistinė 
Valdžia kada nors galėtų būti 
pripažinta kaip teisėta Kinijos 
Vyriausybė“. Vadinasi, toje vie 
toje tebestovima ten, kur buvo 
me ir iki šiol.

Vienas iš įdomesnių dalykų, 
kuriuos žurnalistai yra pastebė 
ję šios ilgos sesijos pradžioje, 
yra ilgas nuošalus laikymasis 
Ministerio Pirmininko St. Lua 
rent. Išskyrus vieno kito klau 
simo atsakymą bei paskaitymą 
vieno kito pareiškimo, kurį pre 
mjeras turėjo paskaityti parla 
mentui, Ministeris Pirmininkas 
St. Laurent stovėjo nuošalyje 
nuo debatų per daugelį pirmų 
jų parlamento darbo savaičių.

režimo „šulai“. . . Kalbėję su 
grįžusiųjų vardu J. Lekavičius, 
D. Jakubauskas, Vincas Savic 
kas. Pažiūrėsime, kaip jie kai 
bės ir šoks po kelių mėnesių...

— Statantiems savo namus 
esą duodama po 15.000 rub. pa 
skolos. O kur gi komunistinė 
statyba?

— Liepos 30 d. kalbėjo apie 
Clevelande mirusį prof. dr. J. 
Bagdoną ir Krevę-Mickevičių. 
Žinoma, užsipuolė, kaip ir ko 
munistinė Amerikos spauda, di 
pukus, kurie esą Lietuvos vada 
vimui išleidžią daug pinigų, o 
mirusiųjų tinkamai neišlaikę. 
Tame yra tiesos, bet ne visa 
taip yra. Krėvės pensija sumi 
nėta ta, kurią jis gavo iš Uni 
versiteto, bet jis dar gavo ir se 
natvės pensiją. Dr. Bagdonas 
taip pat. Tas dar nieko bloga, 
kad kas jų buvo prieglaudoje. 
Svarbu, kad prieglauda gera, 
gerai užlaiko, gerai maitina, ge 
rai rengia. Iš tikrųjų gi sovie 
tijoje pensijų iš viso nėra ir se 
ni žmonės priversti dirbti ligi 
mirties, nes neturi iš ko gyven 
ti. Tat palyginimo su Amerika 
nei būti negali.

— Esą inžinieriui Kasperavi 
čiui vadovaujant vykdoma me 
lioracija. Kokią — nepasakė.

— Valstybinė leidykla pra 
dedanti leisti kolūkinę literatu 
rą, kurios ligšiol nebuvo. Lig 
šiol tebesinaudojama Lietuvos 
Žemės Ūkio Rūmų leidiniais, 
parašytais prof. dr. J. Krikščiū 
no ir kt.

— Maskva Vilniaus radijo 
vardu pasigyrė, kad Lietuva es 
anti jau visa mūrine. O mūsų ži 
niomis ir medinė Lietuva baigia 
pūti ir žmonės greit turės kas 
lis „zemlenkas”. Kam šitie Mas 
kvos blefai? Ką ji tuo nori ap 
gauti?

Jis gana ilgą laiką tylėjo ir 
karingose dujų vamzdžių bei 
Parlamento Pirmininko asmens 
diskusijose. Šis tylėjimas pa 
galiau buvo pastebėtas ne tik 
parlamente, bet ir už jo ribų— 
spaudoje. Net toks griežtas Ii 
bėralinis laikraštis, kaip Win 
nipeg Free Press, parašė tuo 
reikalu ištisą vedamąjį. Paga 
liau Mr. St. Laurent atsiliepė 
tiek dujų vamzdžių reikalu, 
tiek Parlamento Pirmininko 
Mr. Beaudoin reikalu.

Ministerio Pirmininko kai 
bos buvo labai kaistai sutiktos 
jo šalininkų. Ypač jo kalbos ir 
žygiai prikalbėti Parlamento 
Pirmininką pasilkiti savo vieto 
je po to, kai CCF ir konservato 
rių apkaltintas jis buvo pada 
vęs atsistatydinimo pareiški 
mą. Visos tos vėlyvosios Minis 
terio Pirmininko kalbos buvo 
pilnos gyvumo ir energijos.

Nors Ministerio' Pirmininko 
kalbos bei veiksmai ir buvo jo 
šalininkų labai augštai vertina 
mi, tačiau plačioji spauda vis 
dėlto liko nepatenkinta jo žy 
giu sulaikyti savo vietoje Par 
lamento Pirmininką Mr. Beau 
doin pasilikti savo vietoje ir at 
siimti pareiškimą šiais moty 
vais: a) jis pats asmeniškai ma 
nąs, kad šis žygis nėra tikslus 
ir b) Mr. Beaudoin turi pilną 
parlamento daugumos pasitikę 
jimą. Deja, daugumas spaudos 
pripažįsta, kad tokių motyvų 
nepakanka. Štai to naties libe 
ralų laikraščio „Winnipeg Free 
Press“ nuomonė:

„Valdžios ir pozicijos pasi 
tikėjimas Mr. Beaudoin jokiu 
būdu negali kompensuoti opo 

Nukelta į 8-tą psl.
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Pirmame JAV ir Kanados lie kurio tikslas suorganizuoti ka 
tuvių Kultūros Kongrese buvo pitalą „Nepriklausomos Lietu 
plačiai pasisakyta apie tautos vos“ Mašinų Fondui, mes taip 
išlikimą. Prelegento dr. J. Gir pat turime prieš akis kolekty 
niaus motyvuotu teigimu, mes vinį stiprinimąsį. Musų tikslas 
išliksime tautiškai gyvi tiktai išaugti j organizaciją, kuri ga 
būdami kultūringi, susipratę, lėtų leisti ne tiktai laikrašti, 
visi, nežiūrint pažiūrų skirtu bet ir išvystyti komercinį spau 
mo, vieningi, turėdami tvirtas dos darbą, kurin įdėtas kapita 
šeimas ir būdami organizuoti, las neštų ir procentus-dividen 
Subyrėję į pavienius, mes žūsi dus.

Ko neskelbia Amerikos 
komunistų spauda.

TAIP „KLESTI“ LIETUVOJE KOLŪKIAI
Vilniaus okupantinė „Tie penėjimui. „Kiaulių nėra, — 

sa“ liepos 3 dienos laidoej Nr. galvojo zootechnikė, — o dar 
153(4062) korespondento A. priekaištauja, kad mėsos nepri 
Kezio plunksna budina Prienų statome“.
rajono „Talkos“ kolūkį. Tai Zootechnikė pasuko į II-os 
yra būdingas vaizdas, kaip Lie brigados brigadininko Makaus 
tuvoje tvarkosi kolūkiai. Pra ko sodybą. Čia jo žmona augi

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 

SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTREAL, 

P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę.
Kam patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraštį 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
IV-TOJI KANADOS LIETUVIŲ DIENA

Vos tik kelios savaitės beliko Rugsėjo 2 d. sekmadienį, iš 
iki tradicinės Kanados Lietu ryto bus atlaikytos iškilmingos 
vių Dienos, kuri šiemet įvyks pamaldos katalikų ir evangeli 
rugsėjo 1—3 d. Windsore. Šie kų bažnyčiose ir padėtas vaini 
metinė Kanados Lietuvių Die kas prie žuvusiems kariams pa 
na, praplėsta Kanados ir J.A.V. minklo.
Lietuvių Susiartinimo Švente, Vėliau seks iškilmingi pie 
bus tikrai plati savo apimtimi tūs, dalyvaujant federalinės, 
ir beabejo labai gausi dalyvių provincijos ir miesto valdžios 
skaičiumi. atstovams bei Lietuvių Dienos

Dalyvių skaičių žymiai pa —Susiartinimo Švnetės garbės 
kels tomis pačiomis dienomis svečiams.
įvyksiančios Šiaurės Amerikos Po pietų vyks futbolo varžy 
lietuvių sportinės žaidynes, ku bų tęsinys, o vakare, 2000 žiū

Bendrai imant, juk spaudos šome paskaityti žodis žodin, na veršelius. Krikščiūnaitė jau rios bus Windsoro ir kaimyni rovų talpinaničoje Capitol te 
‘ ~ > miestuose, didy atro salėje, įvyks iškilmingas

lat viduriuoja, keturi net krito, sis skautų sąskrydis {vyksiąs aktas, iškilmingas Š. Amerikos 
Matyt, kažkas netvarkoj. netoli Windsoro, Lietuvių Fron lietuvių sportinių žaidynių už 

Pačios Makauskienės nebu to Bičiulių ir Lietuvos Atgimi darydamasirlaimetojamsdovanų 
vo, tik duktė triūsė darže. no sąjūdžio suvažiavimai, pla įteikimas. Po iškilmingos oficia 

— Veršeliai lauke? — pa nuojamas akademinio jaunimo lios dalies — koncertas. Kon 
klausė jos zootechnikė. pasitarimas ir kt. Yra pagrindo certinę programą išpildys Ka

— Ganyti nėra kam, duoda manyti, kad rugsėjo 1—3 d. d. nados ir J.A.V. lietuvių meni 
me jiems papiovę dobilų, — at visais keliais ir įvairiomis prie ninkai bei paskiros grupės, 
sakė Makauskų duktė.

Veršeliai, nesidomėdami at 
vykusiais, lėtai kramsnojo dobi 
liukus. Nelinksmi jie, lyg ap 
snūdę. Ir ko stebėtis, jei tokiu 
laiku tvartelyje stypso.

Prikandusi lūpą, Krikščiūnai

me. Bendrai imant, juk spaudos some 1 ,
Šitie dėsniai nusako, kaip darbai visą laiką didėja, spaus kaip rašo Lietuvos oficioze A. seniai girdėjo, kad veršeliai nuo nio Detroito 

mes turime laikytis, ko vengti tuvės auga. Jeigu ir mes suor Kezys:
ir ko siekti. ganizuosime didesnį kapitalą, „Skambutis iš rajono priver

Tvirta šeima yra pagrindas kuris mums leis įsigyti komer tė „Taikos“ kolūkio zootechni 
tvirtos visuomenės. Šeimos kul ciniam darbui tinkamų mašinų, kę Krikščiūnaitę pasijudinti, 
turą ir organizuotumas yra ir mūsų spaustuvė taip pat, kaip Ji net jautėsi įžeista, kai kažko

das. Faktas yra, organizuotu merciniu pagrindu ir tada vi 
mas yra augštesnės rūšies žmo sai atpuls vadinamasis „spau 
nių reiškinys, pasireiškiąs tik dos rėmimas“, nes mūsų leidyk 
tai tam tikrą kultūros laipsnį la ne tiktai galės mokėti už šė 
pasiekusioje visuomenėje bei rus dividendus, bet mūsų leidy 
tautoje. kla, kaip ir kitos komercinės

Tautos sąvoka taip pat yra Įmonės, galės kitus, sakysime 
~~x •- v - — lietuviškuosius reikalus pa

remti, pati padėkojusi visiems 
buvusiems rėmėjams, kuriems 
ji visada bus dėkinga.

Tat, Mieli „Neprilkausomos 
Lietuvos“ skaitytojai n Mieli 
Spaudos Bendrovės ,

bendro organizuotumo pagrin daugelis kitų, galės veikti ko ks ifnansitas priekaišatvo, jog 
, ■ • valstybinių mėsos ir pieno pri

statymų pusmečio planas įvyk 
dytas vos keliolika procentų.

Kolūkio žemė — tiesiog auk 
sas. Ir jos daug: vien ariamos 
1.227 ha, gerų pievų — 208 ha, 
beveik tiek pat ganyklų. Geres 
nių sąlygų gyvulininkystei vys 
tyti ir nereikia. O rezultatai?
Prieš zootechnikės akis iškilo tė pasuko papieviais į kalniuką, 
virtinė skaičių. Pasityčiojimas, kur dobilienoj ganėsi karvės. O 
o ne skaičiai.

. . . Iki kiaulių fermos galas 
,Neprikla kelio.. Iš toliau ją sunku ir pa

usoma Lietuva“ šėrinmkai- ak stebėti. Čia ne taip, kaip kituo 
cininkai, mes pakartotinai krei se kolūkiuose—kiaulidė ne mū 
piamės į Jus: kuriuos kokiu no rinė, tipinė, o nutriušęs, apdras 
rs būdu pasiekė žinios apie „Ne kytu stogu tvartelis.

Peržengusi diendaržio aptva

augštesnio laipsnio žmonių su - 
sipratimo reiškinys. Laukiniai i 
žmonės tikrai nežino, kokios 1 
jie yra tautos. Tat, žmogus, ku 
ris nejaučia savo, tautybės, ne 
žino savo vietos visuomenėje ir 
žmonijoje, kuri yra pasiskirs ; 
čiusi tautomis arba, susiprasda 
ma, palaipsniui skirstosi. ,

Susipratusios gi tautos drau 
ge susipranta, kad tiktai vieny ‘ 
bėję ir organizuotume yra jų 
stiprybė. Nes organizuotumas < 
padeda kiekvienam skyrium, o 
kiekvienas skyrium padeda or 
ganizuotumui. Todėl mes sako 
me: Lietuvi, eik pas lietuvį, no 
rs kartais tau ir kas nors tru 
pūtį ten nepatiktų, nor, gal, net 
tūlų nepatogumų turėtum. Vi 
šokiu atveju sąmoningas lietu 
vis turi eiti pas lietuvį. Nes kas 
gi, jeigu ne lietuvis, parems lie 
tuvį ir kas parems kiekvieną lie 
tuvišką reikalą — lietuviškas 
organizacijas, lietuviškas įstai 
gas, lietuviškus bendruomeni 
nius ir visuomeninius reikalus, 
jeigu ne lietuvis?
’ M tįsų kultūringumas;, susi 
pratimas mus stiprins pavie 
niui ir visus bendrai. Organi 
zuotumas ir kultūringumas tei 
ks, vienys ir stiprins.

Palyginti dar trumpas, nese 
niai pradėtasis ekonominis or 
ganizuotumas tiktai vienoje, ko 
operatinio kredito, srityje jau 
yra parodęs pasigrožėtinų vai 
šių. Mūsų kooperatinių bankų 
veiklos naudingumas jau yra 
matomas kiekvienam tautie 
čiui. Tai yra puikus mūsų ko 
lektyvinio stiprinunosi pavyz 
dys. Kuriasi ir daugiau panašių 
kolektyvinių židinių-bendrovių 
pavidale. Tokiais reiškiniais ga 
Įima tiktai pasidžiaugti.

Tat, kai ir mes vedame vajų,

monėmis į Windsor^ suplauks Rugsėjo 3 d., pirmadienį, ve 
tūkstančiai lietuvių. iks dailės paroda, o vakare —

Visi Lietuvių Dienos ir Susi užbaigtuvių vakaras, 
artinimo Ševntės paruošiamieji Būtina dar priminti, kad 
darbai sėkmingai eina į pabai Windsoro CBE-1550 radijo sto 
gą. Belieka tik šį bei tą paryš ties maloniu sutikimu, rugsėjo 
kinti, papildyti ar nežymiai pa 1 d. bus speciali transliacija ari 
keisti. glų kalba, liačianti Kanados lie

Lietuvių Diena - Susiartini tuvius, rengiamą Lietuvių Die 
mo Šventė prasidės rugpjūčio ną - Susiartinimo Šventę ir ben 
1 d., šeštadienį, dailės parodos dras tautos problemas. Mini 
atidraymu Willistead Art Gal ma radijo programa bus pertra 
lerie patalpose. Parodoje bus iš nsliuota ir per Toronto CJBC- 
statyta visa eilė lietuvių daili -860 radijo stotį. Solistui V. Ve 
ninku rinktinųi kūrinių. Paro rikaičiui talkininkaujant,, tiki 
da organizuojama Lietuvių Dai masi, kad Lietuvių Dieną teik 
lės Instituto, talkininkauajnt sis paminėti ir gerai žinomoji 
Lietuvių Dienos - Susiartinimo „Songs of my people“ radijo 
Šventės rengimo komitetui. Bū programa, girdima visoje Ka

kokios pievos? Iš eilės nugany 
tos, išmintos. Ir vis tiek pieno 
per 8 mėnesius iš karvės prime 
Ižia tik 300 litrų.

— Karvės alkanos, — prie 
kaištavo zootechnikei melžėja 
Gruzdienė, — sėjom, žadėjom 
prišerti karves rugių - vikių mi 
šiniu, o dabar viskas veltui nu 
ėjo — peraugo.

Kas priekaištauja, kas juokia sima lietuvių dailės paroda gy nadoje.
si, kad tokiame stambiame ūky vai domisi galerijos vadovybė, Nežiūrint pasitaikančių kliu 
je yra vos 31 karvė. Patarinėjo spaudos ir radijo atstovai. čių, reikia pasidžiaugti sėkmių
kontraktuoti, pirkt gyvulius. Kiek vėliau prasidės Šiaurės gu organizaciniu darbu, visur 
Bet Krikščiūnaitei tai mažiau Amerikos lietuvių sportinių žai jaučiamu susidomėjimu ir prita 
šiai rūpi. dynių futbolo varžybos, kurios rimu. Ypatingai maloniai nutei

gali nusitęsti iki vėlyvo popie kia miesto, karinės valdžios ir 
Toks vaizdas gyvulininkyste čio. kitų sįtaigų paslauga ir palan

Vakare, erdvioje miesto ka kūmas.
Lietuvių Dienos - Susiartini 
mo Šventės Rengimo K-tas.

P. S. Visais informaciniais rei 
kalais prašoma kreiptis seka 
nčiu adresu: V. Kačinskas, 
1505 Windermere, Rd. 
dsor, Ont.

priklausomos Lietuvos“ veda F " o ‘ - - -
mą Mašinų Fondo vajų, labai ra, Krikščiūnaitė pažiūrėjo į iš 
prašome atsiliepti — nupirkti 
bent po vieną šėrą-akciją. F 
to, labai prašome pakalbinai sa 
vo draugus, bičiulius, pažįsta nate,—priekaištingai pasakė šė 
mus, ypač mylinčius lietuviš rikei Mikušauskaitei, — matai, 
kus reikalus, kad ir jie nupirk neėda. Dobilus gi reikia piauti. 
tų bent po vieną šėrą. Šėro kai . ... - -
na yra tiktai 10 dolerių, išga gėrike, — brigadininkas Šal 
Įima kiekvienam, dirbančiam.

Kaip sakyta įžangoje, kultu 
ringumu, organizuotumu ir vie čiusi srutose braidančius par ta> ie’gu pasakysime, kad nė reivinių salėje, esančioje pačia 
nybe išliksime ir būsime gyvi sėlius, paklausė Krikščiūnaitė, kiek ne geriau. „Taikos“ kolū me miesto centre, įvyks susiar 
ir prosperuosime. Spauda gi - -
yra kultūrinis reiškinys. Ne truoti.
veltui anuomet Lietuvos Žurna — Klausyk, Zose! Juk jie už 
listų Sąjunga buvo premijavu sikrės, kodėl nepakreiki, neva 
si šūkį: Laukiniai žmonės laik lai gardų, tęsė zootechnikė.
raščių neskaito“. Kas nesutiks, Pašaly gulėjo susitraukę, ne 
kad tai yra tiesa, nors ir žiauri, linksmi devyni paršeliai.
Tikrai gi yra, kad tiktai kultu Kiaulių ūkis beveik apžiūrė 
ringi žmonės skaito laikraščius, tas. Jis ir nedidelis — 12 pa 
Tai yra tikra: kol bus gyva mū grindinių paršiavedžių, tarp jų 
sų lietuviškoji spauda, tol ir nususęs kuiliukas, dar keletas 
mes patys būsime tautiškai gy išblogusių paršelių, skirtų nu 
vi. —

Tautiečiai, atsiminkime, kad | 
tai yra ne kieno nors asmeninis 

’ reikalas, tai yra visų mūsų rei 
kalas — yra kolektyvinio stip 
rinimosi reikalas. Jeigu būsime 
kolektyviškai, 
prus, busime 
laimingi.

Vajui vesti
P .Narbutas ir J. Kardelis.

mėtytus lovius, kelias besika 
Be sančias į pamatus kiauiikes.

i — Zose, ir vėl rugius pjau

— Oho, pamėgink,— atšovė

čius uždraudė.
— O čia kas tokie? — pama Je> ° kaip kitur Nebus perdė

— Bus penimiai, tik ką iškas kis yra atsilikęs visais atžvii tinimo vakaras-pokylis. Pkoy 
giais. Sėja kolūkyje šiemet bu lio metu gros lietuviškas orkes 
vo suvėluota, kukurūzus pirmi tras, veiks turtinga loterija ir 
ninkas Brudnius įsakė sėti tie įvairių gėrimų bei maisto patie 
siog į dirvoną. Vargas žemelei, kalų bufetas, 
kai tokie vadovai! Brudnius ne 
žino, kiek yra kolūkyje gyvu 
lių prieauglio arba kiek per die 
ną iš karvės pieno primelžiama.

Užėjo kalba apie durpes. Br 
udnius, beveik triumfuodamas 

NukeAa į 7-tą puslapį.

Mielus

JUOKDARIAI...
Bimbai karšta nuo draugų...

Lietuvių komunistų „vadas“ syti“.
Amerikoje A. Bimba skundžia Taigi — reikia rašyti.
si „Laisvėje“: reikia pildyti įsakymus.

„Kai kurie draugai labai ene patarlės:
įgingai ilgomis špaltomis ir tam ir turi loti*

Win

organizuotai, sti 
gyvi, pajėgūs ir

išrinkti

IRENĄ ir VYTAUTĄ 
KAČINSKUS, 

mirus jų mylimam tėveliui ir uošviui, 
nuširdžiai užjaučia

A E. ir S. Rakauskai.

Nes 
Anot 

Kieno lakalą laki, 
-o...o_. ..o____ -r______  — ___  - ___  LMaža kas
karštomis frazėmis šaudo Stall kad skaitytojams nepatinka, 
ną ir Chruščiovą — vieni vieną, Vis dėlto Chruščiovo kalbos 
kiti kitą. „Laisvė” nededa...

Kovingi žmonės
patinka. Su jais mes bėdos tu iš kitų laikraščių 
rime tik tada, kad jie toliau už nių 
frazių nenužengia“.

Bimbai, kaip matote, neužte 
nka žodžių. Žodinių protestų 
prieš Stalino nuvertinimą Bim kultūringam ir nachališkam St

Ją ir nepa 
man labai tenkintiems .teks pasiskaityti) 

buržuazi 
O „laisviausia“ — komu 

nistų spauda — tyli...
„Senas izvoščikas“...

L. Prūseika, kaip ir dera ne

tų demokratija gerai įgrisusi ir savo Tolimų Rytų štabą iš Ja 
jie tampo raumenys pasijieško ponijos sostinės į savas Havajų 
ti tikrojo, dalyko. Todėl komu salas.
nizmo vadas ir pajuto pareigą Dulles spaudai pripažino pašau 
aštriai senais arkliais Vakarų linę kryptį mažinti senos ma 
demokratinę santvarką pulti“, dos armijas, nes esama ,_

AMFRIKns PCH ITIKA ninių ginklų . Jam piitarė 
AMERIKOS POLI 11KA Amerik(> generalinio štabo gal 

va, admirolas Radford. Be abe 
Sąryšyje su Anglijos prem jojimo taikos metu visiems įg 

jero Edeno pareiškimu apie An rista reikalas laikyti ir penėti 
i švel skaitlingas armijas. Tokiu bū 

numo keliu santykiuose su Ru du praėjus vienuolikai metų po 
norima atosiū

bai neužtenka. Jie reikalauja alino padlaižiui, apkoliojo A. 
„veiksmų. Matyt, Bimbai kažkas Devenienę „senu izvoščiku“. Ir 

Valstybės ° sekretorius niežti, kad jis prašo pakasyti... kodėl Prūseikai izvoščikas nie
- .... o niežti todėl, kad Bimba taip kintinas ir žemintinas žmogus?

greit keičia vadus, ypač tokius, Ar jis ne darbo žmogus? Įdo 
'moder koks buvo Stalinas. Bimbos dr rnu yra paklausti L. Prūseiką: 

augams, matyt, nesuprantama, o kaip gi jis Stalinui batus lai 
kodėl vieną žuliką nuvertinus, žė? 
reikia garbinti kitus, dar šlykš 
tesnius?
Pagal įsakymą iš augščiau. . .

R. Mizara „Laisvėje“ nusi jo valdžia „yra geriausia, kokią 
skundžia: kada Ispanija turėjo“.

„Kai kurie Laisvės skaityto Taip kalba Franco, taip kai 
jai kritikuoja mus, kam rašome bėjo Stalinas, Hitleris, Musso

Ką rašo kiti
„NESULAIKYSI UPĖS BĖGIMO“.

„New York Times“ redakci dos arkliais. Girdi, kapitalistų 
niu rašo: spauda ne laisva, laimingai pa

„Paskutinėje konferencijo miršdamas, kad tai jo paties sp 
je su Amerikos spaudos atsto audai uždrausta atspausdinti jo 
vais valstybės sekrteorius Dul paties kalbą apie Stalino niek 
les pripažino atoslūgį tarptau šybę. Kitas senas arklys buvo 
tiniuos santykiuose ir, sako, tai jo. teigimas, esą kapitalistų vai 
veiksnys vertęs Ameriką ir So stybėse tėra „demokratija kapi glijos pasiryžimą žengti 
vietų Sąjungą kritiškai persvar talistui apiplėšti darbininką“, i------ n----------- --------------
styti savo eilinių armijų dydį, nors visas pasaulis žino, kad ru sija, įdomi „New York Times“ karo pabaigos, 
Bet sako, atoslūgio idėjinėse sų darbininką plikai apskusti bendradarbio James Reston ko gio. Bet Amerikos pasitrauki , _ .
kovose ir ekonominėse rungty Chruščiovas pramoko iš „ge respondencija, kurią įsidėjo ir mas iš prasikišusių pozicijų To apie Stalino padarytas klaidas, linis ir taip kalba visi diktato 
nėse nėra. Tai Chruščiovas pa nialaus” mokytojo — Stalino. Montrealo „Gazette“: limuose Rytuose, Šiaurės Afri atliktusnegelrus darbus,kuriuos riai. O Rojus Mizara juk dar
brėžė bankiete savo gizeliui ry Tenka pasidaryti išvadą, kad „Jau žymu palaipsnis svar koje ir Vokietijoj riziknigas, dabar Tarybų Sąjungoje aštiiai tiktai vakar garbnio Staliną, — 
tu Vokietijoje, Grotewohlui, Chruščiovas todėl pakramtė iš bus politiniu ir karinių santy nors neišvengiamas. Turėkime kritikuoja. .... todėl Mizarai nieko nelieka dau
kalboje, kur pajodinėjo visais lukštentus kevalus, kad jo palčių kitimas tarp Amerikos ir jos viltį, kad kraštui žalos nebus Prisipažinsime, rašyti apie giau, kaip tiktai garbinti ir Fra 
senais komunizmo propagan valdiniams melagingoji Sovie talkininkų. Amerika perkelia padaryta“. . . V* tai nėra malonu, bet reikia ra nco. Logika aiški. _ /

Stalinas ir Fronco.
Rojus Mizara rašo: 
„Gen. Franko pareiškė, kad
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Chruščiovas nuvainikuoja 
Stalina

Lietuviškos žiežirbosšies informacijų apie vokiečių nereikia pradėti jokių pasiruoši 
ginkluoto įsiveržimo į Soivetų mo darbų pasieny, kad vokiečia 
teritoriją pavojų atėjo ir iš mū ms nereikia duoti jokio pagrin 
sų pačių karinių bei diplomat! do griebtis karinių veiksmų 
nių šaltinių. Bet kadangi vado prieš mus. Tokiu būdu, mūsų 
vybė buvo nusistačiusi prieš to pasieny nebuvo tinkamai pasi 
kią, informaciją, žinios būdavo ruošta atmušti priešą.

__  paduodamos su baime ir priima Kai fašistų armijos jau tikrai 
mos su atsargumu. įsiveržė į Sovietų teritoriją ir

Savo pranešime 1941 m. ge kai prasidėjo kariniai veiksmai, 
gūžės 22 d. karo attaches pa Maskva išleido įsakymą, jog

Stalino bendradarbis ir šamo rai galėję užtikrinti mūsų sienų dėjėjas Berlyne Chlopov prane Stalinas, nežiūrint aiškių faktų, pafįkimas, tikrai būtų pateKęs anksčiau apie tai pagalvota, su 
kslininkas N. Chruščiov toliau atsparumą. šė, kad 1
taip kalbėjo slaptame komunis Karo metu ir po karo Stali mas, kaip pranešama, yra numa 
tų susirinkime: nas skelbė tezę, kad toji trage
„Galia, kuri buvo sutelktavieno dija, kurią mūsų tauta pergyve 
žmogaus, Stalino-, rankose, pri no per pirmąją karo dalį, parėjo 
vedė prie rimtų pasekmių Di nuo „netikėto“ vokiečių puoli 
džiojo patriotinio karo metu.

Kai pasižiūrime į daugelį mū draugai, tai visiškai netiesa, 
sų romanų, filmų ir istorinių 
„moksliniu studijų“, Stalino 
-’aidmuo patriotiniame kare at vo uždaviniu sulikviduoti komu

.do perdėm neįtikėtinas. Stali nizmą. Fašistai tai atvirai kai 
nas pramatęs viską. Sovietų ai bėdavo, jie savo planų neslėpė, 
miją, pasiremdama jau seniai Siekiant šio agresingo tikslo, 
Stalino išdribtu strateginiu pla buvo sukurti visokie paktai ir 
nu, vartojusi vadinamą blokai, tokie, kaip Berlyno-Ro

„AKTYVIOS GYNYBOS” mo.s/r°.klj,° asis- DauSells falj 
TAKTIKA tų is prieškarinio laikotarpio ais

kiai parodė, kad Hitleris ruošė 
tai yra — tokią taktiką, kuri, si karui prieš Sovietų valstybę 
kaip mes žinome, leido ateiti vo ir kad jis sutelkė dideles kari 
kiečiams iki Maskvos ir Stalin nes jėgas, kartu su šarvuočių 
grado. daliniais, prie Sovietų sienos.

Naudodamasi tokia taktika. Dokumentai, kurie buvo pa 
Sovietų armija, kaip atrodo, ir skelbti, rodo, kad 1941 m. ba 
tik Stalino genijaus dėka, per 
ėjusi į ofenzyvą ir paguldžiusi 
priešą. Epinė pergalė, atsiekta 
Sovietų šalies karines galios, 

ūsų didvyriškos liaudies dėka 
.o pobūdžio romanuose, lilmuo 

se ir „mokslinėse studijose“ pa 
rodoma, 
strateginio geniališkumo nuo miesi pulti Sovietų Sąjungą. Sa 
pelnas. vaime aišku, Churchillis tai da

Turime šį reikalą rūpestingai rė ne dėlto, kad jis būtų jautęs
draugiškumą Sovietų tautai.

Čia jis turėjo savo imperialis 
tinius tikslus — privesti 
kietiją prie kruvino karo su 
SR ir tuo sustiprinti Britų 
perijos padėtį. Nežiūrint 
Churchillis tvirtina savo

NIKITOS CHRUŠČIOVO KALBA UŽDARAME 
XX KOMPARTIJOS SUVAŽIAVIME MASKVOJE.

„Šią kalbą turėtų skaityti ir studijuoti visame pasaulyje“,- 
pasakė JAV. sekr. D. F. Dulles.

6. Stalino genijus rusams su ruošė kruviną pirtį.

RAŠO K. BARONAS
Daugelį tautų atstovų trem ruošiama prieš ilgąjį Darbo Die 

ties metuose teko sutikti. Be nos savaitgalį. Ar nevertėtų 
veik kiekvienas vengras pasigir mūsų visuomenininkams, šuva 
davo, kad jis buvęs geriausiu žiavus rugsėjo m. į Windsorą, 
futbolo žaidėju, vokietis — pir aptarti V-tos LD datą, nuke 
mas mokinys klasėje, italas — liant ją ankstyvesniam ar vėles 
jeigu ne jo tėvo didelis biznio niam laikui. Gaila, kad nebuvo

šė, kad „vikiečių armijos puoli mano, kad karas dar neprasidė kaįp solistas į Milano operą, kie jungiant šį seimą su Kanados 
v J j°> kad tai tik provokaciniai Avienas senas austras — kad im Lietuvių Diena. Toks įvykis bū

tytas birželio 15 d., bet gan bū veiksmai keleto nedrausmingų peratorius Pranciškus yra pa tų didingas lietuviškos tautinės 
ti ir taip, kad jis prasidės pir vokiečių armijos dalinių, ii kad spaudęs ranką ir t. t. O lietu demonstracijos įrodymas Kana 

musų reagavimas galėtų suda vįs Dažniausiai kalbėdavo apie dos žemėje. O tam pirmenybę 
savo valstybę nuo Baltijos iki turime, kaip pirmieji stpriai at 
Juodosiosjūros, klestėjusi per20 sistoję ant tvirto lietuviškosios 
nepriklausomybės metų gyvei.i bendruomenės pagrindo, savo 
mą, didingus pastatus, Europos įnašais laisvės kovoje, proper 
krepšinio meisterio vardą, 
kias bažnyčias. Bet. . .

mosiomis birželio dienomis“.
Jei mūsų pramonė būtų bu 

vusi tinkamai mobilizuota lai ti karą su mumis, 
ku aprūpinti armiją reikalingo Yra žinomas ir šis faktas, Hit 
mis medžiagomis, mūsų nuos lerininkų armijos įsiveržimo į 
toliai karo metu būtų buvę žy Sovietų teritoriją išvakarėse vie 
miai mažesni. nas vokiečiu pilietis perėjo mū

Nežiūrint šių ypatingai rim sų sieną ir tvirtino, kad vokie 
tų įspėjimų, nebuvo imtasi rei čių armijos gavo įsakymą pra 
kalingų žygių tinkamai paiuoš dėti ofenzyvą prieš Sovietų Są 
ti šalį gynybai ir išvengti neti jungą naktį į birželio 22 dieną 
keto užpuolimo. 3 valandą. Apie tai tuoj buvo

Ar mes turėjome laiko ir ga pranešta Stalinui, bet ir šis įs 
limybių tokiems pasiruošima pėjimas nebuvo paisomas, 
ms? Taip, turėjome.

Ryšium su tuo mes negalime nerūpestingo laikymosi, šitokio kaip Nerono laikais. Tautiečiai, šiai galima pavadinti laisva tri 
pamiršti, pavyzdžiui, šio fakto, aiškių faktų nebojimo? Vaisiai negyvenę nepriklausomoje Lie būna. Juose skaitytojai, atvirais 
Prieš pat hitlerininkų armijos buvo tie, kad priešas jau pirmo tuvoje, atžalynas užaugęs jau laiškais redakcijai, pasisako įvai 
įsiveržimą į Sovietų Sąjungą, mis valandomis ir dienomis inu tremtyje — kokias išvadas pa 
Kįirpono»',kurisbuvo Kijevo spe sų pasienio srityse sunaikino di darys iš J. Žvilg straipsnio 
cialios karinlės apygardos virši dėlę dalį mūsų orinių pajėgų, ar „Apie sąskrydį ir maldas“? 
ninkas parašė Stalinui, kad vo tilerijos ir kitų reikmenų; jis 
kiečių armijos yra prie Bugo sunaikino nemažą dalį mūsų ka kam jūs rašote apie persekioji 
upės, kad jos ruošiasi puolimui rinių kadrų ir išardė mūsų kari mą bažnyčios rusų okupuotoje 
ir atrodo-, kad labai greitu lai nę vadovybę; viso to išvadoj Lietuvoje, jeigu pradžios siūlo 
ku pradės savo ofenzyvą. Ta mes nebegalėjome sulaikyti tenka jieškoti jau nepriklauso 
proga Kirponos pasiūlė, kad bū priešą nuo žygiavimo į mūsų mybės laikais. .. Ar tai teisybe? 
tų organizuojama stipri gyny šalį. ( ' '
ba, kad 300.000 žmonių butų • Lietuviška parodėlė buvo su 
evakuota iš pasienio sričių ir ruošta Los Angeles miesto bib 
kad ten būtų suorganizuota ke liotekoje. 
lėta stiprių punktų: 
tankiniais grioviais, 
apkasais ir t. t.

STALINAS VISUS
MUS LAIKĖ PROVOKACIJA

Iš Maskvos mums į tai atsa 
kė, kad šis pasiūlymas būtų su 

tuose, kad jis „bandė įspėti Sta Prastas kaip provokacija, kad

mo prieš Sovietų Sąjungą. Bet

Kai tik Hitleris atėjo Vokie 
tijoj į valdžią, jis pasirinko sa

landžio 3 d.

CHURCHILLIS PEg SAVO 
AMBASADORIŲ SOVIETŲ 
SĄJUNGOJ CRIPPS ASME 
NIŠKAI ĮSPĖJO STALINĄ,

kad vokiečiai pradėjo pergru 
kaip visiškas Stalino puoti savo kariuomenę, ruošda

išanalizuoti, nes tai yra nepap 
rastai reikšminga ne vien isto 
riniu, bet ypač politiniu, auklė 
jimo ir praktiniu požiūriu.

Ką rodo šio dalyko faktai?
Prieš karą

MŪSŲ SPAUDA IR POLITI 
NIO AUKLĖJIMO DARBAS 

PASIŽYMĖJO SAVO 
PASIGYRIMO TONU:

Vo 
SS 
im 
to, 
raš

liną ir atkreipti dėmesį į pavo 
jų, kuris jam grėsė“.

Churchillis tai pabrėžė iš nau 
jei priešas palies Sovietų šven jo savo pranešime balandžio 18 
tąją žemę, mes už kiekvieną d. ir sekančiomis dienomis. Bet 
smūgį atsakysime priešui tri Stalinas j tuos Įspėjimus nekrei 
mis smūgiais; mes jį mušime jo pė dėmesio. Dar daugiau, Stali 
paties žemėj ir laimėsime be di nas Įsakė nekreipti dėmesio i 
dėlių savųjų nuostolių. Bet ši šios rūšies informacijas, kad ne 
tokie teigiami ,pareiškimai dau sudarytų priežasties vokiečia 
gely sričių nebuvo pagrįsti kon ms griebtis karinių veiksmų, 
krečiais faktais, kurie būtų tik Turime pasakyti, kad šios rū

ryti vokiečiams pagrindą prade

pui

Į J. Bachuno straipsnį 
voje „Kas daro šiaudinius 
likus“ š. m. liepos mėn. 1b d. 
„Drauge“ atsiliepė J. Žvilg., pa 
vaizduodamas Lietuvos bažny 
čių, katalikiškųjų organizacijų 

Ir kokie buvo vaisiai šitokio ir bendrai katalikų gyvenimą

Dir 
kata

cingai kitiems kraštams, taip 
pat atsistoję pirmaujančioje vie 
toje. Nežinau, kodėl ir VLIKo 
sekančioji sesija nutarta vėl ša 
ūkti New Yorke. Juk ir Kana 
dos lietuviai norėtų pamatyti 
ką nors didingo.

Kiekvienas kanadietiškas lai 
kraštis turi puslapį, kurį drą

Apie ją rašė 
su prieš amerikiečių ir ispanų k. 
kareivių čiai Kalifornijoje.

• Aikštėje nepavykus 
ti šių metų pabaltiečių 
rio, Baltų Sporto Federacija nu 
tarė pasiūlyti lietuvių ir estų 
rinktinėms peržaisti arba prie 
šingu atveju meisterio vardą pa 
likti neišaiškintu.

ĮSPĖJI

riais klausimais: dėl senatvės 
pensijos, šaligatvių, alaus ir t. 
t. Visi jie yra talpinami, aišku, 
jeigu siuntėjas paduoda savo 
pavardę ir antrašą. O mes, paži 
nę komunizmą, turėdami tiek 
daug ką pasakyti apie jį ir Lie 
tuvą, tūkstančiais mokėdami an 
glų kalbą, ar atsakome į visokių 

(b. d.) Tikrai ne! Oi laikas, jau laikas prezidentų, įvairių organizacijų 
visų lietuviškųjų laikraščių re atstovų aprašytus puikius atsi 
daktoriams ir bendradarbiams liepimus iš kelionės po Sov. Są 
susėsti už vieno stalo, (graži jungą vietos spaudos puslapiuo 
red. J. Kardelio inciatyva Či se? Retkarčiais — yienas ant 
kagoje!) išsiaiškinti daugelį kla ras. Tuo tarpu, vykdami iš Lie 
usimų, ypatingai nejuodinant, tuvos, ne vienas bučiuodamas 
to gyvenimo, kuriame laisvai paskutinį kartą gimtą žemę. Pa 
gyveno vyskupai, tūkstančiai sižadėjo jos niekuomet neuž 
kunigų, kuriame vykdavo eu miršti ir už ją kovoti visomis ga 
charistiniai suvažiavimai ir 1.1, limomis priemonėmis. Viena to 
Panašiais 
jame tik 
kasiams.

Paprasčiausiai atsakys

didieji 
deinraš

išspręs 
meiste

V. Pėteraičiui
5155 Bourbonniere Ave., Apt. 6, 
Montreal, Que.
Pritariu Dr. Vydūno vardo 1956-57 metų Literatūros 
Premijos sudarymui už geriausią Mažąją Lietuvą lie
čiantį veikalą ir mielai prisidėsiu, prisidedu $............prie
premijos fondo.

Vardas ir Pavardė...........................................................
Antrašas(Adresas) ......................................................

straipsniais patarnau kių ir būtų šie, atviri laiškai an 
mūsų Tėvynės duob gliškiesiems laikraščiams. Susi 

mąstykime ir nors trumpais at
* * * sakymais, kiekvieną kartą, įter

Kultui os Kongresas, pkime tą brangųjį žodį LithuaPraėjo
Dainų Šventė ir štai jau vyksta nia. 
pasiruošimai dar vienam lietu 
viškam įvykiui, tai Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenės Seimui, 
1957 m. Ši data sutampa su šio 
krašto lietuvių didele švente— 
V-tąja Kanados Lietuvių Die 
na, kuri jau kaip ir nerašytas 
įstatymas — nutarimas, yra

* * *
Gaila, neteko būti Čikagoje 

istorinėmis lietuvių tautai die 
nomis. Tačiau skaitydamas str 
aipsniuse iš Kultūros Kongre 
so, nieko neradau apie prasisk 
verbimą į JAV ir Kanados tele 

Nukelta į 6-tą pusi.

Kelionės ir svajonės, 3. ir B. Sakalauskas, Kongresą L. Enciklopedijos leidėjo J. Ka Kardeliui pasiūlius, spontaniš jos nepasirūpino paruošti vie
DIDŽIOSIOS LIETUVIŠKUMO IŠKII MĖS atidaro ir po kitų ceremonijų počiaus iškabintus naujai at kai susidarė 10-ji, Spaudos sek nuolių būti lietuviškomis moky

pradedamas Kongresas gražia spausdintus Lietuvos žemėla cija, nes vieni iš judriausios pro tojomis.
Kultūros Kongresas. (jr. J. Girniaus paskaita „Tauti pius, dar pridūriau : fesijos žmonių — žurnalistai—

Birželio 30 dieną, kad iš to džuis pagavusiam tavo ranką, nįė kultūra — tautos išlikimo — Man nepatinka politinis tuojau ekspromptu sudarė šią
limo Cicero nepasivėlintume į O ir prie registracijos stalo, jau pagrindas“. Paskaita koncen šito žemėlapio veidas. . . sekciją, kurios darbuose daly
nepaprastos, istorinės dienos—■ eilėn atsistojus, į visas puses truota minčių, sublyksinčių — Man taip pat nepatinka, vavo apie 25 asmens.

Truputis „šauerio“...
Bet čia pat išėjo vienuolė Ra 

laelė ir pareiškė:
Pirmąjį JAV ir Kanados lietu atsakinėti į paklausimus: formos išreiškimo originalumu — sutiko profesorius, — bet
vių Kultūros Kongresą — Čika — Kaip gi ten gyvenate Ka ir tūlu gajuThu. Paskaita į galą, kas padaryti, kad jis jau atspau 
goję, A. Raciborskas pašaukė nadoje? Kažin kur geriau — galia, išsisklaido į detales ir iš sdintas.
taksį. Mes tikrai nepasivėlino Jungtinėse Valstybėse, ar Kana sklaido pagrindinių gairių ryš — Antrai laidai reikia geriau 
me į Kongresą, bet Kultūros doje? kurną. paruošti, klaidas ištaisyti.
Kongresas... gerokai pasi Nenorint užgauti JAV ir ne Pagrindinė paskaitos mintis: — Taip. Tas tiesa, — ir su 
vėlino, nes aštuonetą šimtų in norint žeminti ir Kanados, Lietuvybę išlaikysime ir lietu profesor/ium ėmėm analizuoti 
telektualų, menininkų, spaudos dviem trim, jėga išplėšiamais, viais liksime ne kokių ekstra in tą politinį žemėlapio veidą: pci 
žmonių, visokių profesijų, o da žodžiais juk nepaaiškinsi to, ko jekcijų dėka, bet kultūra, susi daug pagrėžtos neva teisėtosios 
bar —■ ir visokio amato, neleng ir. . . pats tiksliai nežinai. Vie pratimu šeimose ir veikdami vie Lietuvos sienos, kurios iš tikrų

Neįmanoma buvo sekti kitų 
sekcijų darbus, nes kiekviena 
posėdžiavo skyrium, o laiko 
kiekvienos darbui tebuvo tiktai 
po 2—3 valandas. Sekcijų dar 
bai bus konstatuoti ir aptarti 
specialiame leidinyje, regis, spe 
cialioįje „Aidų“ laidoje.

— Regis esu pasriuošusi mo 
kytojos ir auklėtojos darbui ir 
mokėjau jį dirbti, tiktai. . . nie 
kur čia negaunu darbo. Niekas 
nepriima. . .

Niekas jai nesugebėjo atsa 
kyti.

va buvo sušaukti į salę. Didžiu 
liuose jos vestibiuliuose vyko ne 
paprastas judėjimas, nes čia da 

gelis susitiko po ilgų metų, net 
^šimtmečių, nesimatymo, ne 

paprastose aplinkybėse.

Susitikimai
Dažnas susitikęs akyliai žv 

elgė į sutiktąjį giminę, draugą, 
pažįstamą, bendradarbį ir inten 
šyviu žvilgsniu tyrė, kaip atro 
do, ar nepasenęs (visiems rūpi 
šis klausimas. . .), kaip drūtas?

— Taigi, nesimatėme nuo pa 
skutinio susitikimo Vilniuje, be 
ne 1943 ar 4-tais metais? — 
girdėti buvo jautrių pasisaky 
mų, iš dipukų tarpo, o gi čia su 
sitiko daugelis ir atnaujnio pa 
žintis senieji ateiviai su dipu 
kais.

— Sveiki! — spaudžia man 
ranką Dr. Margens, su kuriuo 
teko susipažinti Kaune Pirmo 
jo pasaulio lietuvių Seimo me 
tu.

Sunku buvo prisiartinti prie 
dalyvių registraciojs stalo, nes 
kiekviename žingsnyje, kiekvie 
name pasisukime vis sutikai ką 
nors, kas nedavė toliau žengti, 
nes reikėjo paspausti bent iš 
tiestą ranką, atsigrįžti į sudavu 
si per petį, ištarti bent kelis žo

niems gerai Kandoje, kitiems 
JAV; kitiems, jeigu nesiseka 
Kanadoje ar JAV, tai ir nege 
rai. . . Bet gi reikia atsakyti, o 
tas „ima laiką“. Taigi, kol įsi 
registravo, kol šimtai su šim 
tais persimetė nors po vieną, ki 
tą žodelį, bėgo laikas, o tuo me 
tu šaukliai ir skambino ir žo 
džiu, apibėgdami, pakartotinai 
apibėgdami vestibiulius, kvietė 
į posėdžių salę.

Prie mikrofonais apstatyto ii 
go stalo, kurio gale įsikūręs 
Amerikos Balsas su krūva apa 
ratų, ramiai besitriūsiant jau 
daug patyrusiam savo srity p. 
Labanauskui su inžinierium, 
— išrikiuojamas prezidiu 
mas, atrodo, atsižvelgiant į po 
litinius nusiteikimus, jeigu ne į 
aiškią priklausomybę: prof. Pa 
kštas, prof. Puzinas, prof. Joni 
kas, prof. Jakubėnas, A. Rinkti 
nas, V. Gaškaitė, L. Maskolių 
nas ir V. Vygantas, diriguojant 
dr. Bajerčiui.

Kaip JAV įprasta, invokaci 
jomis konkuruoja kunigai Alba 
vičius ir Trakis, ir abu šauniai.

Lietuvybės išlaikymo pagrindai
Kongreso organizatoriai JA 

V ir Kanados Liet. Bendruome 
nių pirmininkai, S. Barzdukas

nybėje.
Rengėjams paskaičius po to 

sekančių sekcijų ir jų vadovų 
vardus, rašantysis paprašo pir 
mininkavusio prof. Pakšo žo 
džio ir pareiškia:

— Kongreso programoje pa 
sigendama dviejų svarbių da 
lykų : Lietuvos geografijos ir 
Spaudos sekcijų, kurios yra bū 
tinos lygiagreta su kitomis sek 
cijomis.

Dr. Bajerčius paaiškina, kad 
Spaudos sekcijos nėra todėl, 
kad Žurnalistų sąjungos valdy 
ba ne tiktai neparėiškusi jokios 
iniciatyvos, bet net neatsakiusi 
į jau pasiųstus raštus ir paragi 
nimus.

— O Lietuvos geografijos?

Geografija ir žemėlapis.
Niekas nepaaiškino, tik 

tai pietų pertraukos metu, kai 
didįjį mūsų geografą, prof. K. 
Pakštą dar kartą užkalbinu, jis 
pasakė:

— Nebuvo iš ko geografų 
sekcijos sudaryti. Nėra žmonių 
specialistų.

Prof. Pakštui aš suminėjau 
mūsų dabartinėse vadinamose 
lituanistikos mokyklose skanda 
lingą Lietuvos geografijos dės 
tymo padėtį ir, be to, žiūrint į

jų mums nepatinka; Potsdamo 
linija pernelyg nežymi, kai ji 
turėtų būti žymiai ryškesnė; 
taip pat žymiai ryškesnė turėtų 
būti etnografinės Lietuvos ri 
ba, ir kitos smulkesnės klaidos.

Išsikalbėjus, paaiškėjo, kad 
prof. Pakštas yra surinkęs apie 
Lietuvos praeitį labai įdomios 
ir labai svarbios medžiagos — 
kiek kuriais laikais Lietuvoje 
buvo lietuviu, ir kitokios me 
džiagos, liečiančios Lietuvos ri 
bas, ir tt.

Gaila, kaip tokiais atvejais es 
ti, mūsų labai įdomų pasikalbę 
jimą nutraukė „pažįstami“, ku 
rie atėjo pasveikinti ir pakalbin 
ti.

O aš Kongreso Lietuvos ge 
ografijos sekcijai buvau pasiry 
žęs pasiūlyti rezoliuciją, apiman 
čią Lietuvos geografijos dėsty 
mą dabartinėse šeštadieninėse 
mokyklose ir vadinamuose Li 
tuanistikos kursuose, kurie pa 
pildo mokinių žinias lietuviš 
kais dalykais nedėstomais High 
mokyklose. Gaila, nesant geo 
grafijos sekcijos, nebuvo kaip 
tokią rezoliuciją iškelti į dienos 
šviesą.

Darbai sekcijose.
Oficialiai sekcijų buvo 9, bet

Iš sekretoriato išėjo J. Vy 
gantas, studentas (?) ir pareiš 

Malonu pasidžiaugti, kad Sp :
atidos sekcija, nors ir eksprom 
ptu sudarytoji, padarė Kultu 
ros Kongreso spragą užpildžiu 
sį darbą, ypač priėmus labai gr 
ažią rezoliuciją, šaukiančią visą 
lietuviškąją spaudą ir radijo va 
landėlių vedėjus prie tikros kul 
tūros, tolerancijos sugyvenimo 
ir objektyvumo.

Momentas savikritikos.

Aš jam skiriu rimtą dėmesį, 
nors, kai laiko buvo labai ne 
daug, jis pakankamai nebuvo 
išryškintas. Gaires jam nurodė 
paskaitininke Iz. Matusevičiū 
tė.

Jeigu dr. J. Girniaus paskai 
ta buvo įdomi savo koncentruo 
toje dalyje, tai Iz. Matusevičiū 
tės paskaitos kvint-esencija glū 
dėjo detalėse. Prelegentė labai 
atvirai pakritikavo reiškinius, 
kurie kaip čia yra, daugumoje 
yra tikybininkų vadovybėje. 
Klausant jos, rašančiam galvo 
josi: jeigu taip kas kitas (kad 
ir rašantysis) būtų taip pakai 
bėjęs, jis tikriausiai būtų susi 
laukęs stiprios reakcijos, bet po 
to išėjo kun. dr. Prunskis ir 
švelniai ėmė ginti vienuoles, sa 
vo keliu pakaltindamas (ir tei 
singai) Lietuvos valdžias, kad

— Gerbiamieji, jūs, vyresnie 
ji, daug kalbate, kad reikia jau 
nimui būti lietuviais, bet nie 
kas mums neišaiškina, kodėl 
mes turime būti lietuviais?

Ir šis klausimas liko be atsa 
kymo. Gal kitame Kultūros Ko 
ngrese bus atsakyta?

Dr. J. Pajaujis taip pat:
— Gerbiamieji, daugelis mū 

sų kalba tarytum įsivaizduoda 
mi, jog mes esame Tauta. Kad 
Lietuvoje visai nelikę lietuvių. 
Ne, gerbiamieji, Lietuvoje yra 
kamienas. Mes tiktai pagalbinė 
dalis. Tiesa, nebereikšmė, bet 
mūsų dėmesys turėtų būti kon 
centruojamas į Tėvynę. . . Mes 
jai turime padėti atgauti laisvę 
ir nepriklausomybę. . .

Eg, daug buvo kalbų. Karš 
tų, kaip dail. Jonyno; subtiliai 
ramių, kaip vyskupo Brizgio ; 
buvo ir manieros ir pastangų 
blyksterėti ir nustebinti, bet bu 
vo jau ir. . . nuovargio, paseni 
mo ir dar liūdnesnių reiškinių. 
Ypač tokių įspūdžių gauta kai 
kuriose sekcijose. . .

Na, bet Pirmasis Kultūros 
Kongresas vis dėlto buvo- paly 
ginamai didelė lietuvių kultūri 
nė demonstracija. (d. b.)
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RAŠYTOJUS OKUPANTAS 
DAUGIAUSIA 

PRIEVARTAUJA
Rašytojai buvo sušaukti pasi 

sakyti, kuris ir ką jų parašys 
,.spalio garbei“. Taigi A. Gri 
cius pasisakė, parašysiąs kažką 

Parodoje numatyti trys pa kolūkiečių gyvenimo. Tai bū 
sianti komedija. J. Grušas už 
baigęs istorinę dramą apie Her 
kų Montę ir renkąs medžiagą 
apie Kauno elektrinės statybą 
HES. Naujas temas pasirinkę 
esą rašytojai — V. Miliūnas, R. 
Narečionis, J. Chlivickas, P. 
Gelbakas, S. Kapnys. Rašytojų 
draugijon esąs priimtas auto 
rius romano „Nemunas laužia 
ledus“ Jonas Usačiovas, du po 
etai — Vincas Giedra ir Vytau 
tas Rudokas, ir dramaturgas 
Kazys Saja.

PASIGENDA VARGONŲ 
MUZIKOS LIETUVOJE
Leningrado konservatorijos 

aspirantas A. Arminas pasigen 
da vargonų muzikos Lietuvoje, 
kurios daugumas muzikų yra iš 
augę iš bažnytines vargonų mu 
zikos, kurios garsai imponavę

KULTŪRLVL^KROjVIKA
NAUJA LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DR-JOS VALDYBA

Slaptu visuotiniu LRD narių Inž. E. Jasiunui, Dr. R. Zolubai 
balsavimu ateinantiems dvejie ir kt. 
ms metams išrinkta LRD Vai 
dyba, kuri pasiskirstė pareigu grindiniai skyriai:
mis: pirm. Benys Babrauskas, L Apžvalgine Lietuvos Ar 
vicep. Povilas Gaučys, sekr. Al chitektūra, 
oyzas Baronas, ižd. Sofija To 
marienė, vald. narys Vincas Ra

Mosklo - Technikos naujienos lygose. Teleskope yra įtaisytas 
ATEINA PERVERSMAS MAISTO VIRIMO SRITYJE “jL'Tuks’vata^!

Sparčiai besivystant elektro televizijos. Spalvinė TV nuo matomą ir Saulės užtemimo me 
nikai, numatomi labai dideli ir lat tobulinama ir jau yra pada tu. Prie teleskopo prijungiami 
nuostabūs jos atsiekimai.

Sensacingai nuskambėjo visa 
me pasaulyje naujas, elektrom 
nis, maisto virimo išradimo bū 
das.

Maistas verdamas specialiuo 
se induose, išklotuose chromo 
emaliu. Maistui išvirti nereikia sų Žemei, praeityje žmogui, ne kurios turi tam tikrą periodiš monas. Kandidatai; Kleofas Jur tuva.
nei vandens, nei riebalų. Mais mokėjusiam pažinti gamtos ir kurną, kartojasi kas 11 metų. gelionis ir Albinas Valentinas. T
tas išverdamas per kelias tik jos reiškinių, buvo didelė pas i
minutes, pav., kalakutas iškepa laptis ir todėl dėl nesupranta desnė 1 milioną 300 tūkstančiu
mas per 15 minučių, o kitas ma mo nepaprastumo ji buvo laiko kartų, yra, kaip teigiama, rutu
istas esti išverdamas net per ke ma dievybe. Pradėjęs daugiau lys, kurio visos medžiagos yra 
lias tiktai sekundes. Maistas iš pažinti gamtą, žmogus daugiau dujų pavidale, kurių temperatū 
verda, o indai yra šalti neįšilę, pažino saulę ir nukėlė ją nuo ra Saulės paviršiuje yra 6000 1. 
Be to, šis virimo būdas ne tik dievybės pjedestalo, pradėjęs 1 eigiama, kad ten nuolat vyks 
tai higieniškas, bet ir labai na dievybės jieškoti kitur, o pačią ta branduolinės reakcijos, atseit 
udingas, praktiškas, nes jis ne Saulę ėmė tirti iš visų pusių, 
išardo vitaminų. Žodžiu, elekt 
roninis virimo būdas yra nuos 
tabus.

Aparatas jau buvo demons 
truojamas parodoje. Jo išradę 
jai sako, kad šis, elektroninis, 
maisto virimo būdas greit iš 
stums elektrinį ir gazo virimo 
būdus. Šeimininkės išmes lau 
kan elektrinius ir gazinius pe 
čius ir virs tiktai elektroniniu 
būdu.

Deja, kol kas šis būdas dar 
yra brangus, bet, prasidėjus ele 
ktroninių krosnių gamybai ir 
konkurencijai, jis atpigs ir bus 
prieinamas visoms šeimininkė 
ms.
BANKINIAI TELEVIZIJOS 

APARATAI
Jau yra plačiai naudojami ne 

šiojami, rankiniai, televizijos 
(sutrumpintai — TVJ aparatai. 
Jų gamyba progresuoja ir apa 
ratai vis padaromi lengvesni ir 
patogesni. Jiems maitinti dabar 
jau užtenka silpnos elektrinės 
baterijos, tiktai 2-jų Voltų.

RADARO STABDŽIAI 
AUTOMOBILIUOSE

JAV Pakardo automobilių 
bendrovė nuo 1957 metų auto 
mobiliuose įveda radaro kontro 
liuojarnus stabdžius. Tam tiks 
lui automobilio- pryšakyje iške 
liama antena 5 colių augščio ir yra tirti jos paviršių, vadinamą 
30 colių pločio-, o pats aparatas vainiku. Anksčiau tam tikslui 
patalpinamas vairuotojo piršti buvo labai rūpinamasi stebėti 
nėms laikyti kameroje. Radaro Saulę visiško užtemimo metu, 
valdomieji stabdžiai būsią labai kada Žemės šešėlis užstoja be 
praktiški ir naudingi, nes tiki veik visą Saulės diską ir tema ...... . v . .. -

tomas yra tiktai jos vainikas, kaip pramoginės muzikos nu kietiems, Poetei Agr. Magd. zijas ta prasme, kiek į tas ope nimų 
Bet dabar jau ^išrastas teieško merį. Įdomu, kad J. Novakaus Vinksnaitienei, Inz. Jonui Ab įas ,,šlovingoji partija bus ....-- 
pas, kuris bet kada ir bet ku kas ir dabar kovoja už savo kū raičiui, Rėžis. Ai. Žibiu ii kt., įbrukusi savo stalininės propa gausiai iliustruota, gražiai įriš
rioje Žemės veitoje, kiekvienu rybos pripažinimą, kaip ir pir J. A. Valstybėse gyv. visuome gandos, dar tebevaromos Lietu ta. Kaina 7 dol. Gaunama Lie
metu leidžia stebėti Saulę ly mosios svietinės okupacijos me nininkams: Dr. Dipl. Inž. J. Gi voje, nežiūrint Chruščiovo pa tuvių Dienų adm. ir pas visus

.....................  • mbutui, Dipl. Inž. J. Mulokui, skelbto Stalino nuvertinimo. . . spaudos platintojus.

riusi didelę pažangą.

SAULĖ FOTOGRAFUOJA 
MA IR FILMUOJAMA

Saulės tyrimas labai pažengęs 
pirmyn.

foto bei filmavimo aparatai, ku 
rie padaro daugybes nuotrau 
kų, kurias studijuoja astrono 
irai, fizikai ir kiti mokslininkai 
ir daro tinkamas išvadas.

Mokslininkai dabar atsidėję 
Saulė, duodanti gyvybę mū tiria vadinamas Saulės dėmes.

II. Lietuviška ornamentika,
III. Gražioji ir pavergtoji Lie

Prie parodos praturtinimo 
Saulė, kuri už Žemę yra di Lietuvių Rašytojų Dr-jos adre yra kviečiami visi Lietuvos Ar 

sas: 1436 So. 50 Ave, Cicero, chitektai, inžinieriai, foto meni 
III. ninkai ir suinteresuotieji.
„ a AVTn ,f r ciitza Pageidaujamu nuotraukų dyR AŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMO dls j f.SXlsfs cm. 18X25 cm ir 

REZOLIUCIJOS 21X30 cm. Siusti iki rugsėjo 15 
Visuotinis rašytojų susirinki dienos, šiuo adresu: Inž. M.

mas piramjame lietuvių Kultu Ivanauskas, Caixa Postal 4118, 
ros Kongrese Čikagoje 1956. Sao Paulo, Brasil.
VI. 30. pnemc siuos nutarimus: DVI NAUJOS LIETUVlsKOS 

1) Rašytojams — 
išlaikyti lietuvių literatūros

— ten vyksta milžiniški spro 
Sugalvojęs trišonę prizmę ir girnai, kokie miniatūroje dabai 

perleidęs per ją įvairių medžią vykdomi sprogdinant atomines 
gų spindulius, žmogus išmoko bombas.

Saulės filmavimai, kurie jau tęstinumą, plečiant jos akiratį, 
rodomi ir kino teatruose, rodo, gilinant turinj ir puoselėjant sa 
kad Saulėje vykstantieji sprogi vitą tautinį — etninį pradą: 
mai yra milžiniški. Jie išmeta 
iš Saulės dideles medžiagų ma 
sės ligi 30.000 mylių virš Sau 
lės. Išmestoji masė kartais šie 
kia biliono tonų ir tokiai masei 
išmesti reikia energijos, kurią 
sudarytų 100 milionų atominių 
bombų sprogimas. Tos išmesto 
sios masės dažniausia greit su 
grįžta vėl į Saulę. Jos ir sudaro 
Saulės dėmes apie 300 milionų 
kvadratinių mylių ploto. Tai 
yra milžiniški ' sprogimai, ku 
riais verda Saulė.

Taip Saulė spiduliuoja, mėto 
j visas puses savo šilimą, ener 
giją. Žemė, gaudama tiktai ne Brazilijos šviesuomenę su Lie 
didelę dalį tos energijos, per 6 tuvos architektūra ir kova <už 
—10 bilionų metų, kuriuos ji 
gyvuoja, sukūrė gyvyb'ę, —au 
galus ir gyvulius—ir visus juos 
maitina ir suteikia jiems ener 
gijos šaltinius.

Jeigu Saulė nesprogs, kaip 
sprogsta kaikurios žvaigždės, 
tai per neapskaičiuojamus bi 
lionus metų, pamažu išeikvos 
savo energiją, pamažu atauš ir 
pasidarys šalta, kaip mūsų Mė 
nulis. Tada apmirs ir visa Sau 
lės sistema, kurioje yra Žemė 
ir tada bus „svieto galas“. . .
• Kompozitoriai peržiūrėję J. 
Novakausko „Lietuvišką rapso 
diją Nr. 1“ ir radę ją tinkama Kardei Pažėraitei, Mokyt. Fel. 
įtraukti į radiofono pro^amą, Girdauskui, Seselėms Francis 
’ ’ ----------- - -------------------------------- 1 Poetei Agr.

sužinoti, iš kokių medžiagų su 
sideda Saulė ir žvaigždes. Pasi 
rodė, kad Saulė susideda iš to 
kių pačių medžiagų, kaip ir mu 
sų Žemė.

Bet Saulė nuo Žemės gana to 
Ii, net už 92 milionų mylių. Pa 
prasta akim neįmanoma joje ką 
nors pamatyti. Tam tiksliu žmo 
gus sugalvojo padidinančius ir 
toli leidžiančius įžiūrėti instru 
mentus-teleskopus. Jų pagalba 
žmogus daug daugiau ir daug 
geriau mato, kas ant Saulės de 
dasi. Bet Saulė nestovi vietoje 
—ji sukasi aplink savo ašį ir be 
to, bėga savo keliu. Todėl ką 
vieną akimirką pamatai, tas ki 
tą akimirką jau išnyksta. Todėl 
žmogus sugalvojo Saulę foto 
grafuoti, o kai buvo išrastas bū 
das labai greit daryti fotografi 
jas ir jų daryti labai daug, — 
Saulė yra filmuojama. Išaiški 
nūs filmus, kur užfiksuojama iš 
tisą eilė Saulės paviršiuje vyks 
tančių reiškinių, jau galima la 
boratorijoję, patogiai įsitaisius 
ir dar naudojantis 
mo instrumentais, 
mu, peršvietimu ir 
daug ką ištirti.

Tiriant Saulę, prieinamiausią

kitais tyri 
kaip didini 
kt., galima

masi, kad jų pagalba galima
bus išvengti katastrofų.

SPALVINĖ TELEVIZIJA
Kaikurios JAV televizijos

stotys jau pereina prie spalvinės giai tokiomis pat sąlygomis, tu.

RAŠO

2) skaitytojams —
pamėgti savąją literatūrą, 

kur sukaupta kūrybinė lietuvių 
dvasia ir išryškinti dvasiniai 
tautos bruožai; palaikyti lietu 
višką knygą, kuri ugdo tautinę 
sąmonę, kartu kelia tautinį ver 
tumą pasaulinėje tautu seimo 
je. LRD
LIETUVOS ARCHITEKTO 
ROS PARODA BRAZILIJOJ

Šiais metais yra rengiama 
Sao Paulo mieste istorinė Lie 
tuvos Architektūros Paroda, 
kurios tikslas yra supažindinti

Lietuvos nepriklausomybę.
Parodą maloniai sutiko glo 

boti J. M. Lietuvos Konsulas 
S. Paulyje Aleksandras Polisai 
tis.

Parodą organizuoja Stat. inž. 
Mik. Ivanauskas, talkininkai! 
jant ir bendradarbiaujant Bra 
zilijoje gyvenantiems kultūri 
ninkams: J. E. Ministeriui Dr. 
F. Mejeriui, S. Paulo Lietuvių 
Kolonijos Kapelionui Kun. P. 
Ragažinskui, Rašyt. Petrui Ba 
bickui, Dr. Dom Estanislau 
(Kun. A. Ausenkai), Rašyt. 
Kun. A. Arminui-Ališui, Rašyt.

OPEROS
Du jauni Lietuvos kompozi 

toriai V. Klovas ir Baumilas, 
kaip skelbia sovietinė spauda, 
yra parašę po operą.

V. Klovas paraše operą ,,Pi jaunus žmones ir juos patraukę 
lėnus“, vaizduojančią Pilėnų j muzikos gyvenimą ir kūrybą, 
kunigaikščio Margio kovas su Arminas klausia, kur Martino 
kryžiuočių ordenu ir jo herds nis, Kačanauskas, Kaveckas, 
ką kovą ginant Pilėnų pilį. Lib Aleksandravičius, Čeičys, Kai 
retą šiai operai parašė J. Macko rys, Dvaranauskas, Sližys, Sp 
nis, spektaklį režisavo J. Gus rindys, kurie pasiruošė būti var 
taitis, dirigavo 1. Akermanas, gonininkais, o dabar niekur su 
dailininku buvo J. Jankus, vargonų muzika nesirodą? Tai 
chormeisteriu J. Dautartas, ba gi. kur jie? — „Šlovingoji“ juos 
letmeisteriu B. Kelbauskas. Va atstatė. Ir kas iš to, kad Vainių 
idmenys: Margis 
nas, Eglė — E.
Mirta — M. Aleškevičiūtė, Ūd 
rys — Z. Tervydis, Danila — 
V. Adamkevičius, ir kt.

V. Baumilas parašė kitą ope 
ra „Paskenduolę“, kuriai tema 
paimta Vieniolio-Žukausko no 
vėlė „Paskenduolė“. Pagal šią 
novelę 1. Mikšytė parašė libre lerijoje, pasibaigė dail. J. Pau 

tieniaus tapybos paroda, ture 
jusi gerą pasisekimą.
• Čikagos lietuviai dailininkai 
išrinko naują valdybą: pirm. Z, 
Kolba, vicep. B. Murinas, sekr. 
J. Pilipauskas ir spaudos reika

— J. Stasiu nas parašė kūrinį vargonams su 
Saulevičiūtė, styginiu orkestru, kad niekas jo 

, nej§pfj(jyS?

• V. R. Saudargienės vadovai! 
jamas Sydnėjaus lietuvių jau 
nių teatras pradėjo repetuoti 3- 
jų veiksmu pjesę „Pupu berniu 
ką".
• Great Necke, Almaust ga

tą, V. Baumilas muziką. Birže 
lio 28 d. kompozitorių susirinki 
me Vilniuje peržiūrėtas operos 
klavyras. Dvarionas, Balsys, 
Juzeliūnas, Kalinauskas, Kum 
pienė ir Račiūnas pasisakė, kad 
opera jau parašyta, bet kompo jams M. Šileikis.
zitoriui ir libretisteipatarta dar* Dail. L. Vilimas dirbąs kaip 
peržiūrėti kaikurais mažiau direktorius vienoje universali 
sėkmingas vietas ir jas pataisy nėję Cincinnati krautuvėje, lai 
ti, dar pasitariant su Kauno mu mėjo visame krašte pirmą lan 
zikinės dramos teatru, kuris im go dekoravimo vietą.
sis šią operą statyti. ® Jau atspausdinta ir siuntine

Įdomu bus paskaityti recen jama Gen. St. Raštikio atsimi
Kovos dėl Lietuvos“ I 

tomas. Knyga turi 784 pusi.,

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atsiminimų ištraukos).
BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTERIS PULK. K. ŽUKAS.
Teko padėkoti už gerą norą, bet 
nuo tokios „paslaugos“ turėjo 
rne atsisakyti.

54. SUNKUS RAITARIJOS 
KLAUSIMAS

Su generolu Žukausku suko 
-, nes turės sa me galvas, kaip mums kuogrei 
sutvirtinti. Be ciausia organizuoti savo kavale 

riją. Kavalerijos karininkų kaip laipsnį, bet rodos dėl sužeidi 
ir neturėjome. Dar gegužes mė nio, gerokai šlubas, 
nesi, 1920 m., atsirado smarkiai Kai tik aš paminėjau Skoms 

, generolas Žitkaus 
rininkas Litvinas, kuris Rusijo kas net pašoko iš džiaugsmo, 
ie ilgą laiką tarnavo policijoje, nes jis buvo jo senas draugas, 
Buvo pulk. Jackevičius kažka bene iš kavalerijos mokyklos, 
da tarnavęs pasienio policijoje. Bet kaip šį reikalą sutvarkyti? 
Buvo kapitonas Povilas Plecha Pirma reikėjo turėti sutikimą 
vičjus, kurio tarnybos lape bu Prezidento. Ministeris Pirmi 
vo parašyta, kad pabaigė Oren ninkas d-ras Grinius Skomskį 
burgo kazokų mokyklą (visai oažinojo iš senų laikų ir buvo 
neįtikėtina!). St. Seimo narys apie jį geros nuomonės. Toliau, 
Natkevičius siūlė organizuoti ar pats Skomskis tokią svarbią 
„Geležinio Vilko“ pulką iš sa ir atsakingą pareigą sutiks pri 
vanorių su savo žirgais. imti? Mat, jis nors ir gyveno

Dėl kavalerijos organizavimo tarp lietuvių ir puikiai kalbėjo 
daugiausia lietuviškai, bet nesislėpė lenkas

esąs.
Per Mariampolės komandan paprašiau sėstis ir minutėlę pa bankininko: 

laukti, kol mes pabaigsime pa 
sikalbėjimą. Atsisėdo.

Kai kar. Plechavičius pavadi 
no mane „Ekscelencija“, kuni 
gas šoko iš vietos ir, labai susi

pusiau rimtai pasakiau genero me įsitikinę, kad jis, tarnauda teriją atsiprašinėti. Mat, tuo 
lui, kad Lietuvoje mas Lietuvai, tikrai tuo pat lai met buvau 35 metais jaunesnis,

. ku kitai valstybei netarnaus.
yra vienas žmogus, Sumišo senis ir paprašė duoti 

kuris galėtų mums organizuoti jam 3 dienas apsigalvoti, 
kavaleriją, bet jis. . . lenkas. Tai 
buvo netoli Mariampolės gyve 
nąs smulkus dvarininkas Sko 
mskis. Jis buvo labai garbingas 
žmogus ir taip savo kaimynų 
lietuvių mylimas, kad, jam grį 
žus iš Rusijos 1919 m., jo kai 
mynai apdirbo ir apsėjo visą jo 
lauką. Jis buvo senas

rusų gusarų pulko 
Mariampolėje karininkas, 

karo metu gavęs pulkininko

— Velniui dūšią įkeiskite, 
bet turėkite.

— Kad jūs, bolševikai, tiek 
dūšių pridarėte, kad jos vėl 
niams pasidarė dabar visai pigi 
prekė, — pasijuokiau aš.

— Aš tuos

4 milionus jums atvešiu, 
o jūs mums atiduosite per 4 me 
tus duona. (Mat, pas bolševi 
kus tuomet buvo didelis ba 
das).

— O jei mes per 4 metus ne

negu dabar, tai gi jis buvo tik 
ras, kad kalba su adjutnatu.

56. ŽMONIŠKAS SOVIETŲ 
ATSTOVO PATARIMAS.
Su Maskvos pasiuntiniu Ak 

selrodu, kaip jau sakiau, buvo 
me labai artimi kaimynai. Daž 
nai jis mane pas save užkvies 
davo, arba pats pas mane atei 
davo. Ypatingai įdomus buvo 
vienas iš pirmųjų mūsų pasikal 
bėjimų spalio pabaigoje ar lap pajėgsime atiduoti? 
kričio pirmoje pusėje.

Akselrodas įtikinėjo, kad

50.
53. „LITWA SRODKOWA”.

Užėmęs Vilnių, „sukilėlis“ 
Želigovskis tuojau proklamavo 
„Litiva Srodkowa“. Buvo aiš 
ku, kad tuo tarpu jis toliau į 
Lietuvą nesiverš 
vo „laimėjimą“ 
to, tolimesnis žygis Lietuvon 
aiškiai parodytų Lenkijos agre 
singumą, kuris galėtų iššaukti 
nemalonų reagavimą iš Aliantų surusėjęs buvęs kavalerijos ka kio vardą, 
pusės. Galėjome kiek atsikvėp 
ti ir savo kariuomenę pergru 
puoti. Buvo mesta į Širvintų 
rajoną visa III divizija, o Suval 
kijoje palikome II div. ir 10 pės 
tininkų pulką.

Pavojus buvo didelis, 
o kariuomenės labai mažai, 
kur tik buvo galima paimti 
reivius, visus siuntėme į frontą. 
Kreipiausi į Šaulių Sąjungos 
pirmininką VI. Putvinskį, kad 
lis dabar, kai tėvynė pavojuje, 
visomis šaulių jėgomis padėtų 
mums. Pažadėjo, bet rezultatai 
buvo menki. Pav., iš Kauno ko 
mendantūros paėmėme 1 kuo 
pą, kuri nešė sargybas ir jos pa 
reigas pavedėme šauliams. Prie 
Aleksoto sandėlių pirmą dieną 
nešė sargybą 30 šaulių, antrą, 
rodos 20, o trečią —

pats Putvinskas ir Vidaus
reikalų ministeris R. Skipitis, rijos organizatoriaus asmens, aš moralinius privalumus ir esą raštą, vis dėlto vėl atėjo j minis kur gauti dar 4?

Iš 
ka

Atvažiavęs po 3 dienų, jis 
davė sutikimą ir viešai pažade 
jo mums, kad tarnaus tik Lietu 
vai ir tik jos interesus visomis 
savo jėgomis saugos. Pradėjo 
me organizuoti kavaleriją.

55. KOMIŠKAS ĮVYKIS.
Generolas Žukauskas numatė 

j pulkų vadus be esamo jau 
pulk. Jackevičiaus, dar pulk. 
Litviną ir 5 pulko bataliono va
dą kapitoną (ar majorą) Plecha lenkai dar mus tikriausiai puls, 
vičių. Jį aš iššaukiau pas save 
pakalbėti ir pranešti jam apie 
mūsų numatytą paskyrimą. Pa 
sikalbėjimo metu buvo tokp 
komiškas įvykis:

Skambutis. Einu atidaryti du 
p rų. Stovi kažkoks labai storas 

ir augštas kunigas. įleidau.
— Ponas ministeris namie?
— Tajp. Prašau.
Nuo savo pečių numetė man 

didelius kailinius ir beveik į 
ausį prašnabždėjo:

— O kokiam jis šiandieną 
upe? Sako jis labai piktas?

— Ne, kunige, ne toks jis 
piktas, kaip atrodo.

sielojosi gen. Žukauskas, 
nes reikalas buvo skubus ir la tą 
bai svarbus. Mat, pats gen. Žu . v. 
kauskas buvo baigęs Tvėrės ka pakviečiau Skomskį atvykti 
Valerijos mokyklą ir nors visą pas mane. Kitą dieną jis atvy 
laiką tarnavo pėstininkuose, bet ko. Labai jis buvo nustebęs mū 
kartkartėmis atlikdavo kavaleri sų jam pasiūlymu ir čia pat pa graudinęs pradėjo atsiprašinėti, 
jos stažą ir savo dvasioje buvo klausė, ar mes žinome, kad jis Jo reikalas buvo paprastas, 
tikras kavaleristas. yra lenkas. Atsakėme, kad tą bet kitą dieną, gavęs iš Topo

Belaužant galvas del kavale žinome, bet taip pat žinome jo grafijos Skyriaus patenkinantį

— Na, tai per 14 atiduosite. 
Tikrai dėl šito mes jums karo 
neskelbsime ir net santykių ne 
nutrauksime.

Kitą dieną apie šį pasikalbę 
jimą pranešiau d-rui Griniui, 
Užsienio Reikalų ir Finansų mi 
nisteriams. Jie

visi susidomėjo, 
bet klausimas įstrigo preziden

todėl mes turime ginkluotis,

skubiai ginkluotis,
už visus turimus 3 milionus auk 
so rublių, kuriuos jis atvežė. Aš 
nesiginčijau dėl reikalingumo 
ginkluotis, bet nesutikau, kad 
tam reikalui mes turime išleisti
visus tuos 3 milionus. Mes gi tūroje, nes su tais 3 miiionais 
turime pradėti normaliai gyven aukso rublių padarė kažkokią 
ti, o tie 3 milionai turi būti kaip finansinę operaciją kunigas Vai 
pagrindas mūsų ekonominiam Jokaitis. Gaila!
gyvenimui. Mano manymu, pasiūlymas

Gerokai pasiginčijome. Štai buvo visai realus. Jei tuomet
ga jis pasakė: mes savo tvirtą valiutą būtume

— Iki šiol su Tamsta kalbėjo įvedę, kraštas smarkiai ekono 
Sovietų atstovas ir komunistas, miškai būtų pakilęs, ypač kad 

Atidariau jam duris, įleidau, dabar paklausykite seno žydo ir ūkininkai turėjo daug vokiškų 
markių, kurių 1920 m. pabaigo 
je kursas buvo bene 70 markių 
už 1 dolerį.

Nesu finansininkas ir ne tas 
man buvo tuomet galvoje, bet 
gaila, kad mūsų to klausimo sp 
ecialistai persikombinavo ir sa 
vo valiutą įvedė tuomet, kai vo 
kiečių markės jau beveik vertės

tuojau turite įvesti savo 
valiutą.

Mano samprotavimu, jums rei 
kia turėti 7 milionus aukso rub 
lių, tuomet jūsų valiuta bus ne 
silpnesnė, kaip Anglijos, ar Šv 
eicarijos.

— 3 milionus turime, o iš neturėjo.
(Bus daugiau)
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CALGARIO IR JO LIETUVIŲ GYVENIMAS

Mūsų miestas labai sparčiai tikėtas lietuviškas pamaldas, 
auga. Jis jau peršoko 200 tūks Jau liepos 14 d. Verutė Grigie 
tančių gyventojų. Ypač gražiai nė mums pranešė, kad iš Čika 
auga pramonė, o kur auga pra gos yra atvykęs kunigas Gurec 
monė, ten ir žmonių daugėja, kas, kuris sekmadienį, 11 vai. delis dėmesys. 
—todėl ir miestas auga, 
šiame mieste lietuviai gyvena lietuviams pamaldas, 
gerai ir gražiai, nors šis mies Pasirodžius prie 
tas yra lyg ir nutolęs į prerijas, kun. Gureckui, suskambėjo Pui šaulyje 
kur viešpatauja kaubojai, dėl kim ant kelių ir kitos lietuviš rus atsilanko apie 
ko ir Calgary turi vardą Kana kos giesmės, kurios mums pri 000 žmonių, 
dos kaubojų sostinės.

SAVO FILMĄ? g 
(įspūdžiai vienos premjeros X 

Proga) S
Al g. Gustaitis. X 

Į filmą, nuo pat jo pasaulin v 
patekimo, kreipiamas labai di C 

. Ne mažesnis & 
Tat Šv. Kryžiaus koplyčioje laikys šiuo laiku, išsiplėtus ekranų tin 

kini visame pasaulyje net ir j $ 
altoriaus nereikšmingus užkampius. Pa 

per metus j kino teat 
12.000.000.

minė pavergtąją tėvynę, Lie Amerikiečiai vyrauja paga
Trumpai aptarkime mūsų he tuvą. Kun. Gureckas pasakė pui minamų filmų skaičium. Jie pa 

tuviškojo gyvenimo faktus.
Didelė nelaimė.

Birželio 22 d., apie 12 vai. 
nakties, Paulinai Račinskienei 
einant namo iš darbo, užvažia 

> mašina ir nelaimingąją su 
važinėjo mirtinai.

A. A. Kačinskiene buvo sena 
imigrantė, 20 metų išgyvenusi tradicinė kaubojų švente, tęsė 
Kanadoje ir teturėjo tiktai 50 si ligi liepos 14 d. Šiemet ji bu 
metų amžiaus. Ji buvo gimusi vo iškilmingesnė ir gausesnė, 
Pagirių kaime, Raseinių apsk. negu kitais metais. Šiemet oru 
Liko nuliūdęs vyras ir 13-kos mą sudarė apsilankymas Gen. 
metų dukrelė, o Kalifornijoje Gubernatoriaus Hon. 
sesuo. Velionės laidotuves tvar 
kė Calgario lietuvių visuome 
nės veikėja Veronika Grigienė. 
Jos pastangomis birž. 24 d. Šv. mosavo kaubojiška 
Antano bažnyčioje buvo už ve važiuodamas augštame vežime, 
lionę pamaldos, į kurias susirin 
ko gražus būrys žmonių. Prie 
karsto buvo gražūs gelių vaini 
kai. Kūnas buvo išlydėtas į ka 
‘■alikų kapus iš Šv. Kryžiaus ko 

yčios. Daug žmonių lydėjo.
Karstą nešė Jonas Pečuilis, Jo 
nas Stakėnas, Jonas Leketas, daug eksponatų. 
Povilas Sušinskas, M. Žambu varžybos lenktynėse buvo nepa 
ry, Jean Snyn. Mišioms visi au prastai karštos ir azaitiskos. 
kojo ir sudėjo 18.50. Prie yelio Kas sugebėjo išsilaikyti ant 
nės kapo tarėme: Tegul buna laukinio kaubojiško arklio 
lengva Tau, Paulina, 
Kanados žemelė.

Pasisekusi gegužinė.
Liepos 8 d. Calgario lietuviai 

turėjo gražią gegužinę, į kurią 
suvažiavo ne tiktai vietos lietu 
viai, bet ir iš tolimesnių vietų, 
kaip biznierius Antanas Joneliu 
nas iš Reginos, stambus farme 
ris Simas Murinas iš Tamuis, 
Sask. Jis turi pusantro tūkstan 
čio galvų avių ir kitų gyvulių. 
Iš Bruks pp. Jankauskai ir p. 
Strimas. Pastarasis pasakė pui 
kią kalbą, į kurią atsakė Anta Angeles sk., surengė susipažini 
nas Kučinskas. mo vakarienę su Karoliu Žal

Į gegužinę ųioterys sunešė kausku, kuris atostogavo Kali 
gerų užkandžių, o Calgario lie fornijoje ir viešėjo pas žmonos 
tuvių draugija parūpino gėri seserį Jadvygą Tamienę. 
mu. Armonikai grojant, sukosi • Lietuvių Dienų metinis pik 
poros ant žalio žolynėlio, kiti nikas įvyksta rugpjūčio 12 d., 
traukė skambias lietuviškas dai Reseda parke, Calif. Pikniko 

as, net miškas skambėjo. metu bus LB metinė loterija,
Nelauktos pamaldos. kurios pelnas skiriamas LD to 

Liepos 15 dieną turėjome ne bulinti.

kų, mūsų lietuviškoms širdims tys gerai žino, kad tam tikras 
pritaikytą pamokslą. Po pamal skaičius filmų yra prastų, men 
du pp. Grigų 
bendri pietūs, kurių metu pasi 
sakyta apie gyvenimą Čikagoje 
ir Calgary.

Kaubojų šventė.
Liepos 9 dieną pi aside jusi

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

V

namuose įvyko kaverčių. Kartais pagamina net 
niekam vertų. Taip pat kaip ir 
gerų, labai gerų, laiminčių pa ( 
čia augščiausią menišką garbę : 
ir pasiliekančias filmų istorijo 
je kaip nemirtingos.

Pagaminti pasigėrėtiną filmą 
reikia turėti ne vien puikų sko ' 
nį, augštą šioje srityje išsilavi 
nimą, ne tik gerą rankraštį ir 
artistus su širdimi, bet ir dide 
les sumas pinigų.

Jeigu svetimos valstybės 
gyventojai su ilgesiu eina žiū 
rėti importuoto filmo, o tokių 
yra milionai, tai filmą sukūru 
šieji juo labjau džiaugiasi. Jei 
Vilniuje, Kaune, Panevėžy ar 
kituose mūsų miestuose teatrų 
premjeros buvo kultūrinio lai 
mėjimo šventė ar šventelė. Pa 
našiai yra J. A. Valstybėse, ne 
vien jų naujų teatrinių veikalų 
„pagimdymo“ vakarą, bet juo 
labjau naujo, atžymėjimo ver 
to, filmo premjeros proga.

Ne visi amerikiečių nauji fil 
mai pelnosi premjeros vardą. 
Didesnioji jų dalis paleidžiama 

ir visuomenėn be išskirtinų iškil 
laisvos kas lasso pagalba gerai moKėjo mįų. Filmo gamintojai nusima 

no neblogiau už eilinį žiūrovą, 
ar filmas bus vertas dėmesio ar 
ne.

Amerikiečiai gerbia ne vien 
piniguočius. Jie pagarbos, daug 
pagarbos, reiškia ir savo didvy 
rims, pavieniams asmenims, 
grupėms, pulkams, laivynui ar 
net ištisam laikotarpiui. Tik 
jų pagarba saviems didvyriams 
yra daugeliu atvejų kitokia už 
lietuviškąją.

„Away all Boats!" premjeros 
iškilmės buvo ypatingai šau 
nios. Pradėtos pusantros valan 
dos iš anksto. Bėjo, keletą sa 
vaičių prieš premjerą, filmo ga 
mintojas Universal - Internatio 
nal studija (CulverCity,Calif.) 
išsiuntinėjo filmų spaudos ats 
tovams ir kitiems reprezentan 
tams pakvietimus.

Premjeros vieta — Hollywo 
odo turtuolių rajonas. Sekun 
diškai blykčioja raidės naujojo 
vardo. Prožektorių gausybė ap 
švietusi vėliavomis, kodais pa 
puoštąpaaugš tinimą. Aplinkine* 
gatvės ties šaligatviais atitver 
tos virvėmis. Susirinkę šimtai, 
gal tūkstančiai, stebėtojų. Fil • Šviesos Sambūrio Sydnėjaus 
muojama, įkalbama į juostas, skyriaus metinis narių susirin 
Aplinkui garsiakalbiai. kimas ir metinė šventė įvyko lie

Dalyvavo daug garbingų, di pos 7 d.

Massey, 
kuris dalyvavo parade, pasirė 
dęs, pagal šventės būdą, kaubo 
jiškai. Parado metu jis linksmai 

skrybėle,

Paradas buvo ilgas n labai 
įvairus. Dalyvavo ir indėnai, ku 
ne čia turėjo savo rezervatą. 
Jie, kaip esti, turėjo savo spe 
cialią eiseną, vadinamą Stam 
pede.

Šiemet šventėje buvo labai 
O kaubojų

pagauti laukinį jauti, buvo pa 
skelbti čempionais ir už tai ga 
vo dovanų.

Šventėje su savo pavilionais 
dalyvavo kitų valstybių žmo 
nės. Ypač buvo papuliarus Mek 
sikos pavilionjas.

Žodžiu, šių metų kaubojų ker 
mošius, kaip sakytų žemaitis, 
o čia sakoma Stampede, šiemet 
buvo labai prašmatni.

J. Dubauskas.
• Carls Restorane ALT Los

MONTREAL OVERSEAS PARCEL SERVICE
4112 St. Laurent Blvd., |

PL 4725 |

SIUNTINIAI LIETUVON i
Nauji ir dėvėti drabužiai, medžiagos, maistas, vaistai. <

Mūsų vilnonės ir medvilninės medžiagos
urmo kainomis! 5

Visos persiuntimo išlaidos ir muitai priimami čja — ga- £
vėjui nereikia nieko mokėti.

Penktadieniais atidaryta iki 9 valandos vakaro.

Tel. TR. 1135

TELEFONAS: CR 0®51.

VICTORIA CLEANERS8. DYERS CO
SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

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

ir t. L, ir L L
Paimam iš namų ir pristatome j visas Montrealio miesto

$ dalis. Darbą atliekame sąžiningai.
S Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
? TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

delį vardą pelniusių, svečių: ad 
mirolas Robert L. Campbell 
(Los Angeles laivyno viršinin 
kas), Los Angeles didmiesčio 
galva (major) Mr. Paulson, pa 1 
grindinių Amerikos ir pasaulio 
periodinių leidinių atstovai, iš 1 
tisas būrys „žvaigždžių“: Jeff 
Chandler, turįs pagrnidinę rolę 
„Oway All Boats’"; svarbūs' 
to filmo veikėjai: George Na 
der, Lex Barker, Julie Adams 
ir kt. Taip pat svečiai: Lana 
Turner, Ernest Borgmne, Su 
san Hayward, Esther Williams, 
Donna Reed ir daug kitų.

„Away All Boats! ” veikalo 
autorius Kenneth Dodson tarna 
vo amerikiečių laivyne ir II pa 
sauliniame kare kautynėse 
prieš japonus vos gyvas išliko. 
Jo tuo pat Vardu knygoą ne tik 
parduotas didžiulis egzemplio 
rių skaičius, bet net manoma, 
kad ji yra vienas autentiškiau 
siu kūrinių apie to meto amcri 
kiečių laivyną.

Turinys nėra ypatingas: lai 
vo rutina, eiliniai žygiai, kauty 
nės su priešu.

Kautynių ryškiausioji ir įdo 
miausioji dalis — japonų mir

1 ties lakūnų kamikaze puolimai. 
; Jų tikslas — mirti, su bombų 
pilnu lėktuvu krintant į priešo

■ laivą. Juos sustabdyti, sulaikyti 
nuo tikslo galima vienu vienin

‘ teliu būdu — kamikaze ar jo 
’ lėktuvą nušauti į laivą neatsi 
” trenkus.

Bendrai paėmus, filmas įdo 
’ mus.

Kiekvieną kartą žiūrėdamas 
įūrišką filmą, aš pagalvoju apie 
Lietuvos laivyną. Deja, šią sa 
vaitę jo neturime, ir pernai ne 
buvo. Anais, pagarbiais Lietu 
vos Nepriklausomybės metais, 
turėjome, kaip gaila, daug pras 
tesnį karo laivą už „Belinda"— 
šiame filme vaizduojamąjį. O, 
kaip būtų puiku, jei turėtume les, California. Tiražas 2000? 
savo, lietuvišką tokį filmą, vaiz 
duojantį gabalėlį savojo laivy 
no istorijos! Bet... laukim to 
laiko, tikėkime juo ir dirbkime 
ta kryptimi. Kas dirba, tas ir 
laimi.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 

8 S Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 
J | 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.
X g Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

BELLAZZI-LA M Y, INC
TR 5151 7679 George St” Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

HE 0M1 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, aav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

$ Z f.WUSON
I laidotuvių Direktorius |h 

5531 Verdun Ave, VERDUMR 0331 W |

| j Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).
2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292

RODNEY, Ont.
ŪKININKAI DARBININKŲ —DARBININKAI DARBO—
prie tabako suras atvykę į K. pusėje, 
L. B. Rodney apylinkės V-bos 
reigiamą paskutinę gegužinę— 
rugpjūčio mėn. 5 d., 3 vai. po 
pietų St. Zavackio ūkyje, Ba 
ck St., pusė mylios nuo Rod 
ney, West Lome link, kairėje

pirmame miškelyje.
Gros geras vietinis džazas, 

veiks bufetas.
Kviečiame visus kuo skaitliu 

giausiai dalyvauti.
Rodney Apylinkės Valdyba.

WINDSOR, Ont.
KETVIRTOJI KANADOS LIETUVIŲ DIENA — AME 

RIKOS IR KANADOS LIETUVIŲ SUSIARTINIMO 
ŠVENTĖ

Lietuviams iškilmingos pamal dos Windsore, Kanadoje.
Rugsėjo 2 dieną — sekmadie siekti iš Amerikos, Detroito va 

nj 10,15 vai. ryto St. Clair 
nyčioj 166 Tecumseh Road 
West Windsor, Ontario. Tele 
fonas W. H. 5-2474. Čia bus vi 
siems lietuviams iškilmingos pa 
maldos. Iškilmingas šv. misiąs 
celebruos J. E. Londono vysku 
pas ordinaras John Chr. Cody 
D. D. J. E. lietuviams pasakys 
pamokslą anglų kalba. Lietuviš 
kai pamokslą sakys J. E. vysku 
pas V. Brizgys Kauno arkivys 

1U kupijos. Augziliaras iš Chica 
gos. Keli kunigai lietuviai iš 
Amerikos ir Kanados asistuos 
iškilmingoms šv. mišioms.

Laike šv. mišių iš Toronto 
giedos harmoningas mišrus cho 
ras „Varpas”, diriguojamas 
muz. St. Gailevičiaus. Kai ku 
riuos dalykus lotyniškai išpil 
dys įžymus solistas V. Verikai 
tis, iš Toronto.

Tecumseh Road galima pa

baž žiuojant Ambasador bridge ir 
tiesiog pirmyp Į pietus kelis blo 
kus. Važiuojant iš Detroito tu 
neliu, reikia važiuoti Ouellette 
gatve iki Tecumseh, paskum 
vieną bloką i vakarus. Čia stovi 
baltų plytų St. Clair's bažnyčia.

Iš Kanados važiuojantieji Ui 
gli Way 2 numeris, važiuoja iki 
Tecumseh Road. Paskum suka 
į vakarus kelis blokus. Tecum 
seh Road žino visi Windsoro gy 
ventojjai.

Visus lietuvius meilingai 
kviečiame punktualiai dalyvau 
ti iškilmingose tos šventės pa 
maldose. Windsoro mieste yra 
Standard time. Pasirodykime, 
kad esame augštos kultūros ta 
uta svetimiesiems.

Windsoro lietuvių klebonas 
Kun. V. Rudzinskas ir 

L. B. Valdyba.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Stasys Raštikis. KOVOSE 

DĖL LIETUVOS. Kario atsi 
minimai, I dalis. 1956 metai. 
704 puslapiai. Kaina 7 doleriai. 
Išleido „Lietuvių Dienos”; 
9204 So. Broadway, Los Ange

Būtų gerai, kad ir kiti mūsų 
visuomenininkai, politikai ir 

valstybės pareigūnai surašytų 
savo atsiminimus, kaip prof. dr. 
Gudauskas, ministerial, profe 
šoriai ir kiti.
® „Ilelsin gin Sanomat” paskel 
bė iš Kauno gautą žinią, kad, 
betaisant vieną senovinę pilį, 
per statybos darbus buvo rasta 
senų vertingų knygų ir rankraš 
č,ių. Jų buvo prikrauta pusant 
ro sunkvežimio. Skelbiama, kad 
tai esanti didžiai vertinga isto 
rinė medžiaga. Tarp jos esama 

kurių istorikams

Tai yra buvusio Lietuvos ka 
riuomenės vado, generolo St. 
Raštikio, atsiminimai, pirmoji 
dalis. Antroji tų atsiminimų da 
lis, kurios turinys paskelbtas 
šioje dalyje, seks ilgai netru 
kus.

. Atsiminimai, tiktai peržvel dokumentų, 
gus juos paviršiom, įdomūs ir tebuvo žinomos tik kopijos. Di 
turi istorinę vertę. Autorius džioji dokumentų dalis yra ra 
daug atsimena ir yra išlaikęs net syti lotyniškai ir išlikę iš 14— 
kaikurių dokumentalių duome 19 amžių. Ypač vertingas esąs 
nu iš vaikystės laikų. Margas dokumentas iš 1387 metų. Do 
St. Raštikio gyvenimas išdėsty kumentai nušviečia kai kuriuos 
tas gana smulkiai, nors auto faktus ir įvykius ypač iš Jo 
rius. atrodo, bus praleidęs tūlas gailos ir Vytauto laikų, 
svarbias detales, kurias jis ge 
rai žino. Bet apie tai galima 
bus pasisakyti perskaičius visą 
knygą, kuri puikiai išleista, gra 
žiai įrišta į kietus viršelius ir 
labai gražiai atrodo.

DE LUXE DRY CLEANERSį
143—8th AVENUE, LACHINE > 

a Z 'TT ^7 Lietuviams nuolaida.
I LVlrjZ“ O y 4 J Sav.: P. RUTKAUSKAS. £

• Bernardas Brazdžionis, Lie 
tuviu Dienų vyr. redaktorius, 
birželio paskutinėmis dienomis 
išvyko automobiliu Į rytus, kur 
aplankė Dainų Šventę Chicago 
je ir iš ten iškeliavo Į Bostonų.

StaNu

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN WILLIBRORD AVE

■i 4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440. :
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rutė, g. 1925 m., Bernardas, g 
1927 m. ir Vytautas, g. 1930 
m., Juzė Jončienė-Lukošiūtė, 
gim. 1908 m. Tauragėje, Kazio 
Jončiaus žmona, Stasys AtKC 
čaitis, gim. 1914 m. balandžio 8 
d. Kapliuose, Raseinių ap., Ru 
dolfas Domas, gim. 1886 m. ir 
sūnus Heinz, g. 1931 m., Jonas 
Puškorius ri jo 4 sūnūs ir 2 du 
kros, Anastazija Pauliks, gim. 
1929 m. Lazduvėnuose, Taura 
gės ap., Mira Ketzlach ar Kat 
ler, gim. 1940 m. rugsėjo 6 d. 
Šiauliuose, Kazimiera Birtzno 
wski, gim. 1911 m. vasario 22 
d. Vilniuej, Edmund Bayer, Jur 
gis Kaponat, gim. 1916 m. ba 
landžio 4 d. Jurbarke, žmona 
Augustė ir vaikai Eldigard n 
Alfriede, gim. Strazdų km., Ra 
gainės ap., Basė Lapinski, gy 
venanti Chicagoje(?), Petras 
Janulaitis iš Veliuonos, Jonas 
Aušra, s. Jurgio, gim. Degučiuo 
se, Ž. Naumiesčio vai., gyve 
nantis JAV, Liudvikas Ulende 
ris iš Bartiniškių, Tauragės ap.. 
Augustas Bertulis s. Kristupo, 
gim. Tauragės ap., Br. Jucius 
Zibolikauskienė (ar Cibolikaus 
kienė), po kapituliacijos gyve 
nusi prie Frankfurto, Gvidonas 
Šimkevičius, gim. 1921 m. Za 
rasų ap., Smalvų vis., Rapolas 
Jočys, dirbęs Kelių V-boje Tau 
ragėje, Petras ir Rozalija Tarno 
šauskai. Pajieškomieji arba ži 
nantieji apie juos prašomi susi 
siekti su PLB Vokietijos Kraš 
to Valdyba adresu: Litauisches 
Zentralkomitte, (17a) Wein 
heim a. d. Bergstr., Postfach 
233. Germany.

MIRĖ KOMPOZITORIUS 
GLIER

Vienas žymių rusų kompozi

KŪRĖJŲ - SAVANORIŲ 
SUSIRINKIMAS

Lietuvos Kariuomenės Kūrė
PAJIESKOJIMAI

— Pajieškomas Vilutis Gval 
da, prieš 9—10 metų gyvenęs 
Camp 21a, Longlac P. & P. Co. 
Ltd., Longlac, Ont. Prašomas 
atsiliepti: Botyrius Petras, 
6620 Deserable, Montreal 36.

Artimųjų pajieškomi: Mag 
dalena Werneriene, Stanislovas 
Bogovičs, gyv. Liepojoje, Eina 
Schelwat, gim. 1919 m. kovo 3 
d., Eugenija Barkauskas-Schel 
wat, gim. 1906. 3. 20, Jonas 
Dūda, gim. 1923 m., Algirdas 
Dūda, gim. 1925 m., Kęstutis 
Sienszys, gim. 1911 ar 1912 m. 
Jonas Pakenis, per 30 m. am 
žiaus, kilimo iš Juškėnų km.. 
Utenos valse., Juozas-Antanas 
Baltrūnas, Kurt Pabrėža, inž 
Zygmunt Sinickis s. Kazimiero, 
gim. 1915 m. rugpjūčio mėn 
Vilniuje, Erich Briscinski ar 
vo 31 d., gyvenęs lietuvių sto 
Brashinskas, gim. 1933 m. ko 
vykioje L«ubecke, Jurgis Dane 
vičius, s. Romualdo, gim. 1923 
m., 1943 m. išvežtas į Vokieti 
ją, Apolinaras Ostachavičius, 
ca 30 m. amžiaus, 1946 m. gy 
venęs Soest stovykloje Vokieti 
joje ir iš ten išemigravęs į Ang 
liją, Jono Baltrukėno, gim. 
1913 m. rugpjūčio 7 d., gimi 
nės. Giminės arba artimieji šių 
asmenų: Elzės Wauschkies. 
gim. 1890 m. Lietuvoje, Vinco 
Viselgos, Juozo Tvardauskc, 
Br. Gladauskas, gyvenęs Dillin 
geno stoykloję, Vokietijoje, Jo 
hann Peteraitis, gim. 1914 m. 
kovo 6 d. Raugaillen, Taura 
gės ap., ir jo žmona, gim. Ma 
gies ar Margies, Mikas Lin 
džius ar Liudžius, gim. 1915 m. 
Tauragės ap., Kazys Gečas, 
gim. Raštuose, Kretingos aps., torių, Reinhold Glier mirė bir 
1946 m. gyvenęs Neuendorf, Ba želio 13 d. Glieras yra autorius kalbėjo R. Marijošius, kuris gy 
varijoje, Vladas Palubeckas, pagarsėjusio baleto „Raudono rėsi, kad daugelis artistų turi 
gim. 1812 m. Raseiniuose, Ar. ji aguona”, kuris plačiai žino automobilius ir atostogų išvaži 
tanas Paulauskas, gim. 1896 m. mas. Be to, Glieras yra parašęs nėsią į Krymą, Kaukazą ir kt. 
Taurageej' ir jo žmona Elena, simfoniją „Uja Muromiec”, ba LIETUVIŠKOS ŽIEŽIRBOS, 
gim. ca. 1904 m., vaikai Ona, lėtą „Varinis raitelis , „Kastili 
Zigmas ir Richardas, Albinas jos duktė“, tiurkišką operą „Ša Atkelta iš 3-čio psl. 
Juškus, gim. Joniškyje, žmona chsanem“, „Giulsara“, daug kū viziją, filmą ir radiją, šių trijų 
Pranė, g. 1899 m. ir vaikai: Bi rinių instrumentams, balsui ir neatskiriamų atominio amžiaus 

----- — ------------------- ---- -- -- ■ 1.1. Glier buvo Kijevo konservą gyventojo elementų, kaip prie 
(Skelbimas) torijos direktorius ir Maskvos monės mūsų kultūros ir sieki

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ konservatorijos profesorius. Jo 
___ mokiniais buvo Prokofjevas, 

y v Miaskovskis ir kiti. Glier, nors 
ir taikstėsi prie „šlovingosios 
partijos“, bet laikėsi vis dėlto 
tūlame nuo jos atokume.

„TECHNIKOS ŽODŽIO” 
NAUJAS NUMERIS

Šiomis dienomis iš spaudos 
jų-Savanorių Sąjungos narių, išėjo „Teshnikos žodžio“ nr. 3
gyvenančių Sydnėjaus rajone, (40), gausiai iliustruotas nuo 
susirinkime išrinkta nauja Aus traukomis ir brėžiniais, 24 pusi, 
tralijos skyriaus valdyba: V. Turinys: Žodis į kolegas — ra 
Šliogeris — pirm., J. Kapočius šo V. Vintartas, Inžinieriai ir 
—sekr. ir E. Migevičius — ižd. architektai, ištverkime! — rašo 
Kandidatai — V. Juzėnas ir prof. J. Kaminskas (autorius na 
Vyt. Moras. Revizijos komisi grinėja Lietuvos atstatymo pla 
ja: P. Šalkauskienė ir Al. Zin navimo klausimus), Prof. Ju 
kevičius. liūs Gravrogkas (mokslinio dar

Sydnėjaus lietuvių namų rei bo' 40 m. sukakties proga) — 
kalu savanoriai pasisakė už vis 
nybės būtinumą ir reikalą įsi 
gyti vienerius namus visiems 
Sydnėjaus lietuviams. Nutarta, 
kad „Karys“ yra kūrėjų sava 
norių spaudos organas. Visi 
Australijoj gyveną savanoriai 
kviečiami jį užsiprenumeruoti, 
o taip pat remti ir kitą lietuviš 
ką spaudą.

LIETUVIŲ KREPŠINIS 
AUSTRALIJOS SOSTINĖJE

Ir šiais metais krepšinio žai 
bo turnyrą, po sunkios ir atkak 
lios kovos laimėjo Lithuanians 
klubo krepšininkai, įveikę aus 
tralų Rebels penketuką.

Rebels, pereitų metų B. kla 
sės meisteris, parodė kietą pa 
sipriešinimą, kad mūsiškiai, ii 
gamečiai Canberros krepšinio 
meisteriai, iki paskutinės minu 
tės jautė prala^nėjimo pavojų. 
Tik antrojo puslaikio pabaigoj 
mūsų vyrai išlygino santykį ir 
laimėjo vieno taško persvara 
(36:35).

Taškus pelnė: V. Macevičius 
9, K. Miniotas ir F. Gružas po 

V. Tiškus 
I. Jarašius

NIAGAROS PUSIASALIS

Visi į Niagaros Pusiasalio Susivien. Lietuvių Amerikoje
70 METŲ JUBILĖJAUS ŠVENTĘ,

kuri įvyks rugpjūčio mėn. 4 d. šeštadienį 4 v. p. p. Wel 
landė Št. Stephens Hall Ma in St. E. ir Port-Robinson kmp.:

Čia išgirsite Lietuvos Laisvės Komit. nario ir Pavergtų : 
Tautų Komiteto Pirmininko

p. J. Audėno pranešimą. ;
Po programos, „Aidui“ grojant, linksmoji dalis. Visus ; 
kviečiame dalyvauti. S. L.A. St. Catharines V-ba.'

Lietuvių bendrovė < 
SEAS CARGO CO., atstovau 
janti didelę anglų firmą HAS 
KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me 
džiagomis, maistu, avalyne, vai 
stais ir kit. 100% garantija — 
pilnas draudimas. Visus reika 
lingus mokesčius sumoka siun 
tėjas, gavėjui mokėti nieko ne 
reikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono Anglijos, tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus į LIETUVĄ 
siunčiamų gėrybių sąrašų:

Overseas Cargo Company
4426 S. Rockwell St., 

Chicago 32, Ill.
Tel.: YArds 7-4337

RESTORANAS
Išnuomojamas arba 

parduodamas restoranas 
su penkiasdešimt sėdimų 
vietų ir gyvenamas butas 
iš šešių kambarių. Labai 
geromis sąlygomis. Reta 
proga su mažu kapitalu 
įsigyti nuosavą biznį, ku
rio pasisekimas garantuo
tas. Paskubėkite kol nevėlu.

Kreiptis į G. Sinkus, 
90 Tiffin St., Barrie, Ont. 

Telef. PArkway 8-4236.

rašo prof. S. Kolupaila, Apie gi 
roskopą ir jo pritaikymą laivui 
stabilizuoti (su santrauka ang 
lų kalba) — rašo prof. J. Grav 
rogkas. Technikinę apžvalgą 
patiekia E. Jasiūnas. Veiklos 
skyriuje Amerikos Liet. Inž. ii 
Arch. S-gos Centro valdyba su 
teikia daug svarbių informaci 
jų apie įvykstantį rugsėjo 1—3 
dienomis Philadelphijoje, Pa. 
ketvirtąjį ALIAS suvažiavimą, 
apie S-gos inkorporavimą bei 
įrregistravimą JAV-bėse. (Da 
bar, pagal šią registraciją S-ga 
vadinama: „American Lithua 
nian Engineers and Architects ■ 
Association“, sutrumpintS: 
ALEAA).

Laivininkystė ir žvejyba sky 
riuje rašo T. Daukantas apie 
Lietuovs jūrų statuto projekto 
šaltinius.

Pažymėtina, jog jis TŽ nu 
meris skirtas buv. Vytauto Di j 
džiojo Universiteto rektoriui ir 
Augštesniosios Technikos Mo , 
kyklos Kaune steigėjui ir jos - 
direktoriui prof. J. Gravrogkui ( 
pagerbti. Šia proga Įdėtas jo | 
vertingas ir visų laukiamas str ] 
aipsnis, kuris per eilę melų ne < 
galėjo būti atspausdintas, dėl 
techniškų sunkumų spausdinti < 
sudėtingas formules bei mate < 
matinius graikiškų raidžių ženk 
lūs. Tik dabar, kai TŽ perėjo ] 
prie offsetinės spaudos, tokie , 
straipsniai su sudėtingais mate , 
matiniais ženklais ir techniš , 
kais brėžiniais pradėti gausiau 
spausdinti.

Prieš įvykstant AITAS (AL 
EAA) suvažiavimui rugsėjo 1 
—3 d. Philadelphijoje, išeis dar 
vienas specialiai suvažiavimui 
skirtas „Technikos žodžio“ nu 
meris (nr. 4). Gi, po suvažia 
vimo iki šių metų pabaigos iš 
eis dar du TŽ numeriai.

„Technikos Žodį” — ALIAS 
ir PLIAS organą — kas du mė 
nėšiai leidžia Amerikos Liet. 
Inž. ir Arch. S-gos Chicagos 
skyriaus techn. spaudos sekei 
ja. Redaguoja redakcinė kolegi 
ja. Ats. red. E. Jasiūnas. Tech, 
red. G. J. Lazauskas. Jūrininkų 
skyrių, Liet. Jūrininkų s-gos 

Red. pastaba. Kultūros kong užs. organą, redaguoja P. Ma 
resas, Dainų Šventė ir SLA sei 
mas buvo fotografuojami, fil 
muojami, televizuojami ir įrašy 
ti į magnetofoninius kaspinus.

DĖMESIO ST. CATHERIN ĖS, WELLANDO, PORT - 
-COLBORNE, NIAGARA-FALLS, BUFFALO IR APY 

LINKIŲ LIETUVIAMS.
Į Susivienijimo Lietuvių Ame ninkas Ponas Juozas Audėnas 

rikoje 70 metų jubilėjaus šven ir čia jis padarys politinį pra 
tę, kuri įvyks rugpjūčio mėn. nešimą, be to bus baletas, soio 
4 d., 4 vai. p. p. Wellande, St. dainos ir, „Aidui“ grojant, 
Stephens Hall, šeštadienį atvy linksmoji dalis, 
ksta iš New Yorko Lietuvos 
Laisvės Komiteto narys ir Pa 
vergtų Tautų Komiteto pirmi

Visi kviečiami dalyvauti.
Susivienijimo Lietuvių Ame 
rikoje St. Catharines V-ba.

H

994 DUNDAS ST. W.
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami pri
tyrusių virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. vak.

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.
Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

SIUNTINIAI LIETUVON, RUSIJON IR SIBIRAN
MEDŽIAGOS — MAISTAS — VAISTAI.

Oro pašto pristatymas per 2—3 savaites 
100% garantija — visi mokesčiai priimami čia.

JANIQUE TRADING Co.
835 Queen St. W., Toronto, Ont. Tel. EM 4-4025

Skyriai: Hamilton, Ont. 652A Barton St. E. Tel. LI 5-0264 
St. Catharines, Ont. 198 King. St. Tel. MU 2-6796 
Winnipeg, Man. 677 Main St. Tel. 927 695 
Edmonton, Alta. 10649'—97th St. Tel. 23839 
Windsor, Ont. 439 Mercer St. Tel. CL 6-3866

ir USA: Buffalo N. Y., Chicago Ill., Cleveland Ohio. 
Min neapolis Minn., Newark N. J., Philadelphia Pa., 

Pittsburg Pa. ir kitur.

6,
3,
2.

— Sezono

8, B. Gružauskas
2 ir L. Venclovas

užbaigimo proga

mų uždokumentavimo. Kaip 
žemdirbių vaikai, gal dar nepa 
jėgiame padaryti tokio didelio 
technikos šuolio piimyn, gal už 
metų, kitų pajėgs čia baigęs 
universitetus mūsų jaunimas 
Bet šiandien, nufilmuoti savo 
gyvenimo svarbesnius įvykius, 
kaip minėjimai, demonstracijos 
ar net paprasčiausios gegužinės 
— yra kiekvienoje kolonijoje 
nors vieno lietuvio pareiga. At 
eityje, tokia medžiaga turės is 
torinės vertės, panašiai kaip 
šiandien brolių Motuzų filmai.

K. Baronas.

SAVI PAS SAVUS!
Auto mašinų mechaniniai 
darbai, sulankstymai ir da
žymas atliekami kvalifikuo

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN GARAGE
1423 Dufferin St., LE 3-6149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.) 

Sav. V. DUNDYS

EDMONTON, Alta.
K.L.B. EDMONTONO APY.

Tautos Fondo vajaus 1956 m. F. Zaleskis, J. Sližis; po 50 et. 
Vas. 16-tos minėjimo proga au ir mažiau: 50 et. P. Balsaitis, G. 
kotoju sąrašas: po 10 dol.: J. Bendoraitis, J. Garbenčius, M. 
Augis, A. Mažionis, V. Taras Moe, L. Pearson, 25 et.: S. Kat
kevičius; 7 dol. J. Karpa; 6 dol. nilovich, J. Kuraitis; 10 et. J. 
P. Šiugždinis; po 5 dol.: A. Zernyckel.
Bajoras, J. Barkauskas, J. Do 
vydėnas, J. Dubauskas, P. Gud 
jurgis, V. Juodelis, J. Kamai 
tis, A. Kantautas, N. Kardelis,
J. Karosas, J. Kynas, A. Šepe 
tys, S. Šepetys, M. Urbonas, P. 
Vaitkūnas, B. Vidugiris; po 3 
dol.: J. Dovydaitis, A. Karpa; 
po 2 do.: J. Papikaitis, J. Pašų 
konis, J. Pilipavičius, K. Sadau 
skas, A. Šmitas, K. Šimkūnas,
K. Žolpis; po 1 dol.: J. Ander 
sonas, A. Andrulevičius, J. Bal 
sys, P. Balutis, A. Bakutsi, V. 
Bartkus, J. Bendoraitis, J. But 
kevičius, P. Druteika, J. Garbe 
nčius, E. Gedgaudas, M. Fedu 
shak, R. Juodelis, M. Jurgelevi 
čius, B. Jushkevich, K. Karei 
va, J. Kirdeikis, A. Kontrimas,
A. Kynas, S. Lapnickas, E. Lu 
kaitis; Miss Non Lipre, E. Me 
likauskas, J. Nastajus, A. Pat 
tikas, S. Plėčkus, J. Rašimas,
B. Rimkūnas, A. Šmitas, J. Va 
reika, A. Vasiliauskas, L. Vek 
torius, V. Zelenkevičius, A. Ze 
lt, W. Zaleskis, P. Zaleskienė,

Viso 76 aukotojai suaukavo 
184 dol. ir 10 et. Ačiū visiems.

— Lietuvoje esą 1000 kultu 
rinių namų. Vėl melas. Tie „kul 
tūros namai“ tai yra „raudo 
nieji kampeliai“, varyti kom 
propagandai, bet jie „gyvuoja“ 
tiktai popieriuje, nes žmonės 
jų nelanko. Bet ir kokie tie kul 
tūros namai baigiančiuose griū 
ti namuose ?

— Vilniuje pastatyta komp. 
Klovos parašyta nauja lietuviš 
ka opera „Pilėnai“, pagal Ak 
nysto Pilėnų kunigaikščio dra 
mą.

----------siv-

t— "M--------- M " M "■ " >

Įst. LE 4-7549'. Nm. RO 2-9138

X
Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088
K7----- XX--- ~XX  XX~~~X

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

ADVOKATAS
(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052 A Bloor St. W. Toronto.

A. E. McKAGDE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

I ei. E M 4-1394, EM 4-1395
201 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

žeika. Jūrininkų atstovas prie 
TŽ yra S. Vainoras. TŽ red. ko 
legijos adresas: Technikos Žo 
dis, c. o. E. Jasiūnas, 5741 So. 
Loomis Blvd., Chicago 36, Ill. 
USA. TŽ administracijos adre 
sas: TŽ, c. o. K. Paukštys, 2610 
W. 47 St. Chicago 32, Ill. USA.

„Technikos žodžio” skaityto 
jais yra ne tik inžinieriai bei ar 
chitektai, gyveną lietuviai vi 
suose pasaulio kraštuose, bet 
ir kiti įvairiose technikos srity 
se dirbantieji.
Įgaliotinis spaudos reikalams

G J Lazauskas MAZAR TRADING Co
852 Dundas St. W. Toronto, Ont.

Tel. EM 3-5520
Hamilton — 65 Grove St. tel. JA 9-5695.

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

TEISININKAS —

Advokatas—N otaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, bissett 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

Tel.: Ofice WA 4-9501 
Res.: BE 3-0978

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE. g

International Service Bureau g
| 91 Roncesvalles Awnue, T o r o n t o, Ontario.
| LE 6-5613 |
| Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius g
| adv. A. L I Ū D Ž I U S. |
| Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, R 
Z atliekami dar šie reikalai: x
| EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS |
w (reikalai, iki vizų gavimo imamai), — g
| DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ 'LIETUVON | 
gir j kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) g 
a su pilna siuntinių gavimo garantija. — $
t PINIGŲ PERSIUNTIMAS I VISAS PASAULIO ŠALIS, t 
| — KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS |
g iš įvairių Draudimo B-vių ir x

Workmen's Compensation Board. — 4
| PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — | 
I PILIETYBĖS REIKALAI. — |
| NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI. | 
f PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ | 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI. |

PRIIMA SIUNTINIUS IŠSIUNTIMUI

K

? Siuntiniai gali būti įvairaus turinio ir negali svert 
j? giau su įpakavimu nei 19 svarų ir 4 uncijas. Gyvenantie- 
S ji ne Toronte gali savo siuntinius prisiųsti mums, o gt 
š mes juos peržiūrėję ir įvertinę, sąskaitas prisiųsmie Ju- 
h ms. Sovietų muitą ir kitas išlaidas Tamstos apmokate M 
'h pas mus. Gavėjas Lietuvoje — nieko nemoka. Be to, W 
ii gaiite užsakyti siuntini pas mus, o mes jį sudarysime pa- W 
įį, gal Tamstų pageidavimą.
^Pastaba: Labai pigiomis kainomis siunčiame maisto 
įf ir vaistų siuntas iš Vakarų Europos į Lietuvą. Vaistų 

siuntinys iki 2 svarų svorio eina kaipo laiškas ir gavėjas 
Lietuvoje jį gauna po 3 savaičių nuo užsakymo dienos.

® Maisto siuntinys trunka iki 5 savaičių. Vaistų siuntos 
fe Kainuoja du kart pigiau iš Vak. Europos nei iš Kanados gĮč 
į ' ar uSA- 8
fe Rašykite lietuviškai (savininkas tauragiškis).
įįf Naudokitės mūsų patarnavimu. g*

dau-
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KVIETIMAS.
Ateinančios savaitės pirma mo ir kt. priedų darbininkams, 

dieni, rugpjūčio 6 dieną, TFA Jau anksčiau, visuotiniame bal 
Hamiltono skyr. valdyba, šios savime darbininkai 95% pasisa 
vasaros gegužinių sezono uždą kė reikalui esant, už streiką, 
rymo proga, rengia pobūvį — Siame fabrike, 
linksmus šokius, 
daugumai jau pažįstamoj ir vi 250 lietuvių, 
sų mėgiamoje „Brannt Inu“— 
„Sky Club“ vietovėje, Burling 
ton, Ont.

Čia ne tik pasivaišinsite bei 
linksmai pasišoksite, bet ir su 
savo artimaisiais, bičiuliais, nas, 
prieteliais maloniai praleisite 
laiką puikiame gamtos 
ly.
Reta proga susitikti 

čiųjų Kanados ir USA 
kių senai bematytus 
mus-mas, arba ir naujas pažin 
tis užmegzti, o gal kam nors ir 
labai rimtas gyvenimo ateičiai.

Tad visas ir visus iš visų 
artimesnių ir tolimesnių kolo veikino parapijos klebonas ir 
nijų lietuvius maloniai kviečia šeštadieninį mokyklos vedė 
me atsilankyti į šį mūsų paren jas J- Mikšys, palinkėdamas už 
girną ir kartu visiems puikioje augti gerais katalikais ir gerais 
nuotaikoje praleisti laiką. lietuviais. Tėvų vardu dėkojo 

Pradžia 7.30 v. v., pabaiga P- Vilimienė.
12.30 v. n. Groja — Benny Fer 
ri, 10 žm. sąst. okrestras, įvai 
rus bufetas, loterija ir t. t.

Minima vietovė randasi prie 
?-ro kelio važiuojant iš Hamil 

po, apie 10 m. Toronto kryp 
t imi.

Laukdami malonaus atsiian 
kymo visiems linkime geriau 
sios sėkmės.

Ikj nasimatvmo rugpju^’° 6- 
tą dieną.

Jūsų
TFA Hamiltono skyr. V-ba.

MĖSOS KRAUTUVĖ
J. Kažemėko ir sūnų York g- 
vėje yra parduota. Girdėti, kad 
mūsų biznieriai broliai Kažemė 
kai žada dar daugiau išplėsti 
Artistic Stone fabriką, įs.teig 
darni net skyrius Montrealyje 
ir Vancouveryje.

PRADĖTI PASITARIMAI
tarp The Steel Co of Canada ir 
unijos dėl pakėlimo atlygini

turinčiame
kurie įvyks 7.000 darbininkų, dirba ir apie

piiegol

iš pla 
apylin 

pažįsta

Europos gydytojas

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

LONDON, Ont.
SKAUTŲ VASAROS STOVYKLA

Londono lietuvių skautų va 
saros stovykla užtruko penkias 
dienas — nuo liepos 20 iki 24 
d. svetingų pp. Genčių ūkyje, 
Mt. Brydges, Ont. Stovyklavo 
apie 20 jaunesniųjų skautų ir 
7 vyičai. Visi sportuotojai liko 
labai patenkinti.

Liepos 22 d. Londono lietu 
vių koloniją lankė JE vysk. Bri 
zgys. Ekscelencija maloniai su 
tiko aplankyti ir stovyklaujan 
čius skautus ir, nors lietučiui 
lyjant, nepabūgo nukeliauti 
apie 20 mylių. Nors peršlapę, 

Kęstutis Semū soro, Ont., Kanadoje (žemela iš kurių 2 dol. įmokami regis Skautai Augštąjį Ganytoją suti 
„Sk truojantis. Kelias dienas stovy spindinčiais veidais. Kai tik

POSVGTIORU

y
i

Veda sktn. inž. J. Bulota.
SESERIJOS IR BROLIJOS VADUOS SUSITARUSIOS

ruošia vyresnio amžiaus skau USA. Ten pat registruojasi ir 
čių ir skautų stovyklą. Šios 
vykios metu Liet. Skautų 
gos Pirmija šaukia Tarybos

sto 
S- 

Na

pavieniai, vienetams nepriklau 
są stovyklautojai.

Registracijos terminas:
m. rugpjūčio 5 d.

Stovyklos mokestis: 18

PRIE PIRMOS KOMUNIJOS
ėjo šie vaikučiai: Ramunė Tely rių suvažiavimą, 
čėnaitė, Vilija Pašilytė, Arvy Stovyklos vieta: prie Wind 
das Vilimas, 1

Vytas Kalmantavičius, Al pis bus įėdtas rugp. mėn. , 
gis Seniūnas, Edmundas Nor autų Aide“). klaujantieji moka po 2 dol. į nustojo liję Ekscelencija su mu
kus, Birutė Stukaitė, Danutė Laikas: Rugp. 25—rugsėjo dieną. 
Dervaitytė, Nijolė Antanaityte, 3 d. Savaitgalis sutampa su Ka 
Vida Paškevičiūtė, Juris Boja 
rs (latvis), Antanas Orvydas, 
Gražina Dramantaitė, Vida 
Vaitonytė. Po šv. mišių visi vai 
kučiai su tėveliais susirinko pa 
rapijos salėje bendriems pusry 
čiams, kur juos dar kartą pas

1956

dol.,

Če
30

F

: A. Norkeliūnas, c f c ir F. Dupuis
> MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

Zig-

laika 
rėmė

gos — Augštojo Ganytojo atsi 
lankymo. JE vysk. Brizgį ly 
dėjo skautų dvasios vadas ps. 
kun. St. Kulbis ir kun. Riekus.

Tą pačią dieną mūsų stovyk 
lą aplankė ir visą sekmadienį iš 
buvo mūsų artimiausieji kaimy 
nari—neseniai įsikūrę Tillson 
burgo-Delhi lietuvių skautai su 
savo vadovu skautininku 
Paulioniu.

Per visą stovyklavimo 
mus aplankė daug gerųjų
jų ir bičiulių, ypač gausus bū 
rys jų buvo sekmadienį vakare 
per iškilmingąjį laužą.

Atrodo, kad skautai užkaria 
mis nusifotografavo ir paliko vo daugumos mūsų tautiečių si 

Inventorius: vienetai atvyks labai malonų atsiminimą. Mes rnpatijas ir pritarimą ir už lie 
nados Lietuvių Diena Windso ta su pilnu stovyklavimo inven tikrai džiaugėmės ir didžiavo tuvybės skatinimą skautai ver 
re. toriumi: palapinėmis, kastuve mės: juk reta kuri skautų sto ti užtarnauto pagyrimo.

Stovyklos vadovybė: virši liais, kirviais ir pn. Stovyklai! ’’ - -
ninku mielai sutiko būti sktn. tojai atsiveža stovyklavimo io 
prof. Stp. Kolupaila; programų vas su Čiužiniu, kuriems bus pa 
vedėjas vyr. sktn. kun. J. Vaiš rūpinta šiaudų. Kas negalės at 
nys, SJ; programas ruošia vyr. sivežti savo palapinių, ši anks 
sktn. Ona Ščiukaitė ir vyr. sk to tepraneša vyr. sktn. Kliorei. 
tn. Pr. Karalius. Ūkio virš, ps Stovykloje bus ribotas skaičius 
ktn. Ant. Banionis. palapinių, kurias bus galima iš

Stovyklos dalyviai: Seserijos sinuomoti. 
ir Brolijos nariai nuo 17 m. Dr 
augę stovyklaus Akad. Skautų 
Sąjūdžio nariai. Kviečiami da 
lyvauti skautininkai ir skauti 
ninkės.

Registracija: registruojama bei sėkmingai atlikti šį Vadijų 
si vietovių vienetais pas vyr. pavestą uždavinį. Kas negalėtų 
sktn. B. Kliorę adresu: 1407 stovyklauti visą laiką, kviečia 
So. 48th Ct., Cicreo 50, Illinois, mas atvykti bent savaitgaliui.

Uniformos: skautams — pii 
nos stovyklines.

Tvarkingai pravesta registrą 
cija ir vienetų pasiruošimas vie 
tovėse padės stovyklos vadovy

vykia gali sulaukti tokios pro

WINDSOR, Ont.
ATEITININKŲ GEGUŽINĖ

Šį šeštadienį, rugpjūčio 4 d. nio popietės, 
gražiam St. Clair ežero pakraš 
tyje, „Mattas Bech“, bus pas 
kutinioji šios vasaros gegužinė. 
Čia galėsime pasimaudyti, pa 
žaisti, atsigaivinti, ir pašokti. 
Tat atsilankyti su savo pažįsta 
mais linksmai praleisti šeštadie

L. E-tas.

Pasiekiamam važjuoajint -.Rji 
verside Drive į rytus, tik devy 
nios mylios nuo Windsoro —• 
Detroito tunelio. Pradžia 12 v. 
dienos, o pabaiga 12-tą nakties.

Windsoro Ateitininkai.V.A.V. PARAPIJOS SKOLŲ 
padengimo vajui aukojo: 

66 dol. Verbickai; 44 dol. 
liauskai O. K., Čelkus J.;
dol. Paulauskas A.; 25 dol. Sta 
naitis K., Jonikas A., Andriukai 
tis J., Borusas L., Juozapavi 
čius A., Olšauskas K., Gudins 
kai P. L., Kažemėkas V.; 22 
dol. Juozaitis J., Kalmatavičius 
A., Gutauskas L., Antanaitienė 
L., Baranauskas J., Dervaitis 

l* J., Juraitis A., Kaminskas A., 
Kaminskas Alb., Raupėnai, An 
tanaitis V., Ramanauskas J., 
Ramanauskaitė R., Kilienė G., 
Šeštokas A., Vitkevičius V., Ja 
ckūnas J., Breichmanas P., Vo 
lungė P., Falkauskas T., Vaina -
J. 20 dol. Stankus L., Rainys 
P., Lapinskas P., 12 dol. Bun ...... „
garda K., Oiišauskas E.; 15 dol. 
Rimkus F.; 10 dol. Orvydas B., 
Vinerskis A., Grobošaitė I., Ky 
bartienė E., Kuzmickas A., Kr 
įaučiūnas D., Petraška A., Juod 
galvienė I., Petrušaičiai, Tely 
čėnas T.; 6 dol. Navickas V., .
dauskaitė N.; 5 dol. Giedraitis doJe’ 1955 mL per P^1 
R., Meškauskas E. nimo va^.’ ^sitęsus, iki 1956

metų sausio 15 d., pardavė kny
Visiems aukojusiems nuošir gų už 3285 dolerius ir 55 cen 

dus ačiū! Komitetas, tus ir to pat skyriaus tvirtini su drama „Prieš sroyę“ yra pa
M mu gautą už knygas pelną 749, kviestas šį rudenį į Hamiltoną 
#17 įnešė į Tautos Fondo kasą, vietos ateitininkų kp.

©©©©©©©©©©©©©©©©^©©©©©©©e©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^  
TAUPYK, SKOLINKIS |

savo kredito kooperatyve v
„LITAS” |

Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai v
duodamos betkokiam geram tikslui. $

Ved. D. Jurkus, He 4280. |
„Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje

Banko kambary. 
Pirm. A. Norkeliūnas

Montreal Real Estate Board ir 
Insurance Institute of Montreal nariai

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

Namai, bizniai, sklypai, ūkiai.
Paskolos pirmam ir antram morgičiui.
Visų rūšių draudimas.

T ei. RAvrnond 7-3120
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas

THE HAMILTON SPECTA 
tor atspausdino du atvirus laiš 
kus, kuriuose p. Jurs iš Brant 
ford ir p. B. Smith iš Oakvillės 
pasisako neigiamai dėl atsivež 
tų Kanados Royal Bank prezi 
dento įspūdžių iš kelionės po 
Sov. Sąjungą, ypatingai dėl 
dar didesnių prekybinių ryšių 
užmezgimo su rusais. B. Smith 
savo laiške sako, kad kol dar 
yra okupuotos Lietuvos, Latvi

milionai vergų stovyklose, su 
Sov. Sąjunga negali būti jokių 
prekybinių ryšių.

GAL GERIAU BŪTŲ 
PAAIŠKINTI

Hamiltono Tautos Fondo sk 
"ša yrius, kaip jo pasklebta span

Skaitydami Hamiltono T. F.
"i me 

tus nerandame jokios pozicijos, 
kad bet kuri suma už knygų 
platinimą būtų užpajamuota, 
išskiriant 2 dolerius už išplatin 
tą metraštį. Čia tik sužymėta 
įvairios pajamos už parengi 
mus-balius. Todėl ir kyla klau 
simas, ką HamiltonoTautos Fo 
ndo skyrius yra padaręs su kny 
gų vajaus pelnu, 749.17 dol., 
apie kurį jis pats spaudoje skel 
bė? St. Baipšys.
LAZDA TURI DU GALUS 

sako lietuviška patarlė, kuri tai 
koma ir garsiam Hamiltono plė 
šikui Machibroda, nuteistam 40 
m. kalėjimo už bankų piešimus 
Ohio valstybėje. Pasilikusiai jo 
žmonai nežinomi vagys išnešė 
minko kailius ir kt. vertybių 
bendrai 16 tūkst. dol. sumai.

DETROITO TEATRAS

kolūkietė, pavarydama į dirvo 
ną žąsiukus.

Šia ir išlindo yla iš maišo. 
Pasirodo, kad tai pirmininko 
kompensacija už menką darba 
dieni, ir už pareikštą jąm pasi 
tikėjimą. Vadinamų „sodybi 
nių“ sklypų su pūdymais, gra 
žiais sodeliais, vešliu vasarojų 
mi galima sutikti prie dažno ko 
lūkiecio namų.

Pirmininko poste Brudnius 
laikosi jau kelinti metai. Dar 
metų pradžioje sąžiningi kol 
ūkiečiai norėjo jį išvyti. Atėjo 
ataskaitinis - rinkiminis susirin 
kimas, buvo aibės ginčų, prie 
kaistų, bet kai kurie tinginiai,, 
iš tų, kurie paskutiniai prie dar 
bo, bet pirmutiniai rėksniai su 
sirinkime, — palaikė jį. Jis jie 
ms geriausias pirmininkas: ir 
prie darbo nespiria, ir kolūkinę 
nuosavybę grobstyti leidžia. Ži 
noma, sąžiningieji koukiečiai 
būtų nugalėję, bet. . . Gėda sa 
kyti, bet partijos rajono komi 
teto sekretorius Dadyčinas re 
komendavo Jį ir toliau pirminiu 
ku.

Netvirtose, nerūpestingose 
rankose yra „Talkos“ kolūkis, 
rankose žmonių, kuriems mažai

KĄ NESKELBIA...
Atkelta iš 2-ro psi. 

pasakė, kad pernai jų pagamin 
ta ir išvežta 200 tonų. Ir tai 
1227 ehktarams ariamos že 
mės!

Nuostabu, kodėl kolūkiečiai 
pakenčia tokį nevalyvą pirmi 
ninką? Čia yra keletas priežas 
čių.

. . . Ketvirtoje brigadoje, 
prie Tamošiūno sodybos, yra di 
džiulė daržinė. Dar nuo' perny 
kščio rudens čia guli suversti 
linai. Prie daržinės vaikydama 
žąsiukų ir kalakučiukų būrį, su 
kinėjosi apkūni, raudonskrostė 
Tamošiūnienė.

Dėmesį patraukia tai, kad 
prie Tamošiūno sodybos dirvo 
nuoja nesuartas stambokas že 
mės plotas. Kam jis čia palik 
tas?

— Ar aš žinau, nesuarė ir 
tiek. Iš teisybės ir gerai. Yra 
kur ir karves, ir žąsiukus pasi 
ganyti, — atsakė Tamošiūnie 
nė.

Už trobos gražus sodelis. Ta 
mošiūnienė paaiškino, kad juo 
kolūkis nesinaudoja, tai ir įpra 
tę laikyti savu.

_— Štai čia, už pievutės, tur rūpi valstybės, kolūkio ir kol 
būt, ir vasarojaus pasisėjote? ūkiečjų reikalai. Naujo vėjo, na

— Et, kur ten sėsi, negi mu uju šviežių jėgų laukia brandi 
ms reikia, — sumišusi numykė kolūkinė žemė“.

Adamonis ir Budriunas 
„DISTRICT ESTATE BROKERS” 

NAMAI ŽEMĖ ŪKIAI — pardavimui 
PASKOLOS NAMAMS ir visų rūšių draudimas.

D. N. Baltrukoms VI 7634 
>©©©©©©©©©©©©©©©©©©«©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©? g A. Markevičius OR 1-9816

RA 7-3120

u?

Tripleksas Rosemounte, 
2 metų, $ 23.000, 
įmok. $ 12.000.

v Dupleksas 5 kamb., 
& centr. šild., garažas.
S $ 16.000, įmok. $ 1.500

<ę>
% LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE |

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASI RINKIM A.

DARBĄ A T LIE KU 
SĄŽININGAI 
IR i VARIAI-

KAINOS PI GES N Ė S 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE iSt.> E.RAyaiiond 1-6005.
Kreiptis! po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

F. Yasutis LA 2-7879
J. Skučas RA 2-6152

$ & R. Quellette-paskolu reikalams RA 7-3369
» >> Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
# ?> P. Adamonis PO 6-7594 A. Budriūnas RA 7-2690.SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS.

4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19. „
Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256 © $ Š

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS f

Detecto T. V. & Radio Service Regi n
3994 WELLINGTON ST.. VERDUN TK?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 masinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

D«E< BELANGER & SONS 
15 METŲ JŪSį TARNYBOJE 

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

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. š I A U ČIU L I S ; 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo- į 

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. '
Lietuviams nuolaida. '

$ Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, < 
$ P. Q. Tel.: HU 8—0162.’, /A
^©■©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©S©©*

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 

Viskas tik už $ 1.10
i Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 

ir artritis. Naudinga svorio mažinimui. 
Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui.

Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M. 
MOTERŲ DIENA: telef.:

kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. RL 0094
Masažistės Jūsų patarnavimui. 

Susitarimas iš anksto nereikalingas.
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL

(2 g. i rytus nuo St. Laurent Bl.)
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PASINAUDOKIME PASKUTINE PROGA!

Š. m. rugpjūčio 6 d., pirmadienį,

Palestinos arabų pabėgėlius
EKSKURSIJA I KETVIRTA LIETUVIŲ DIENĄ 

WINDSORE
Į IV-tą Kanados Lietuvių tę WA 4313, E. Dainių LA 1- 

Dieną Windsore yra organizuo 9954 iki liepos 30 d. Studentą 
jama iš Montrealio ekskursija 
traukiniu. Biletas ten ir atgal 
vienam asmeniui kažtuoja 21. 
50 dol. Už vaikus iki 5 m. am 
žiaus nemokama nieko. Vaika 
ms nuo 5 m. iki 12 m. amžiaus 
— pusė kainos. Bileto kaina, 
tokia yra važiuojantiems eks 
kursija, nemažiau 25 asmenim. 
Važiuojantiems pavieniui vei 
kia savaitgalių nuolaida.

Jei susidarys norinčių važiuo 
ti 65 asmenys, bus gautas ats 
kiras vagonas, kuriame bus va 
žiuojama be persedimų. Nesusi 
darius minėtam skaičiui ekskur 
santų — važiuojama pavieniui.

Čia parinktas patogiausias navedžiams linkėta laimingo ir 
traukinys: sėkmingo gyvenimo. Ir mes pri

Iš Montrealio Central st. iš sidedame prie šių linkėjimų, 
eina rugpjūčio mėn. 31 d. — 
penktadienį 11 vai. vakaro.

Į Windsora ateina šeštadieni 
2 vai. 20 min. po pietų.

Grįžtama:
Iš Windsoro išeina rugsėjo 

mėn. 2d. — sekmadienį 11 vai. 
05 min. vakaro.

Į MontrealĮ ateina pirmadie 
nį 4 vai. 20 min. po pietų.

Čia duotas standartinis lai 
kas. Vasaros laikas yra visur 
vieną valandą vėliau.

Ekskurfeijai registruotis 
pinigus kartu įmokėti šiems 
menims:

J. Adomaitis, 207 — 
Ave., Ville LaSalle,

J. Baltuonienė, 4040 
rio E. ap. 3, Montreal.

L. Balzaras, 6935 
Ville Emard,

Dom. Norkeliūnas, 
an d'Arc, Rosemount

Br. Staškevičius, 658—2nd 
Ave., Verdun.

Registracija baigiasi rugpjū 
čio mėn. 25 d.

Seimelio Prezidiumas.
STUDENTŲ IR AKADEMI 
NIO SAMBŪRIO DĖMESIUI

3 Brant inn Sky Club
BURLINGTON, ONT.

TORONTE PATS ATOSTOGAVIMŲ ĮKARŠTIS
yj Daugelis Toronto lietuvių
& šią ir sekančią savaitę pasirin Jordane, karo nukentėjėlius Jo 
J< ko atostogoms. Pats vasaros rmozoje, Japonijoje ir Korėjoje

ms dalyvavimas būtinas, b
GRAŽIOS VESTUVĖS J'

y v . . . . .Šeštadienį susituokė musų vi < 
suomenės veikėjų pp. Narbutų Jį 
ir Pilypaičių-Šimelaičių vaikai, $ 
bet ir patys jau išeiną į visuo $ 
meninį gyvenimą — Algis Pi 
lypaitis ir Jūratė Narbutaitė, b

Jungtuvės, kurias iškilmin x 
gai atliko kun. dr. J. Kubilius g 
S J, buvo Aušros Vartų bažny g 
čioje. Jungtuvių ir mišių metu 
giedojo op. sol. E. Kardelienė. Ji 
Puikios vaišės įvyko pp. Narbu X 
tų ūkyje, už miesto, gamtos « 
prieglobstyje. Vestuvės buvo w 
gražios ir geros nuotaikos. Jau S

aikštėje, rengiama didelė ir linksma

Viskas vyks dangaus skliausstų, išsagstytų žvaigždėmis J* 
priedangoje, gražioje ir romantiškoje ežero pakrantėje.

Pradžia 7.30 v. v. Pabaiga 12.30 v. n.

Šokiams — linksmas
Benny Ferri, 10 žm. sąst., orkestras.

Veiks įvairus bufetas loterija ir t. t.

Vietovė prie 2-ro kelio tarp Toronto ir Hamiltono.

*

_____  ____ ____ rmozoje, Japonijoje ir Korėjoje 
J* įkarštis, nors ir gana šaltas. Vis bei kitur. Pranešama, kad Vi 

dėlto žmonės už visus metus da liūs Burkevičius, Neprikl. Lie 
rbo nori atsigauti bent dviem tuvos laikais buvęs pirmiau Ka 
atostogų saviatėm.

Springhurste atostogauja K 
LB Kr. V-bos pirm. B. Saka 
lauskas su šeima, skulptoriai 
pp. Dociai, TŽ red. A. Šapoka 
su šeima, pp. Užupiai, pp. Pa 
bedinskiai, pp. Rinkūnai, pp. 
Masioniai ir daugelis kitų.

Atostogauja B. ir J. Linartai. Vyties lauko teniso pirmneybė 
Ne tiktai kanadiečiai išvyks se nors visos partijos ir neuž 

ta į JAV, bet ir iš JAV, kur baigtos, tačiau pirmųjų vieti 
atostogauti vasaros metu yra laimėtojai jau paaiškėjo. Nelau 
peršilta, atvyksta<ĮkKanadą „at ktai meisterio vardą pelnė P. 
sišaldyti“. Mat, Kanadą ameri Gvildys, antroje vietoje atliko 
kiečiai vadina „šaldytuvu“, nes O. Rautinšas ir trečioje — per 
čia vasarą vėsesnis oras, o žie nykštis meisteris J. Žukas. Pir 
mą — vėjas iš Kanados — yra menybėse dalyvavo 15 žaidėjų, 
nemaloniausias, nes labai šal Šiuo metu vyksta taip pat ir 
tas, bet už tai vasarą visi jo P.P.S.K. Aušros turnyras, 
laukia, o nesulaukdami patys at Futbolas: Consol Cup (To 
vyksta. ronto miesto pirmenybių) pir

Iš JAV ties Torontu vasaro mame rate T.L.S.K. Vyties vie 
pa pp.Damušiai, pp.Brizgiai,pp. nuolikė vienpusiškai sutvarkė 
Sušinskai, ir daugelis kitų. O j Latvijos Vanagus net 8:0. Tai 
šiaurę nuo Montrealio, Laury augščiausia mūsiškių atsiekta 
nijos kalnuose — daugiausia pasekmė šiame sezone. Įdomu, 
atostogauja vieni amerikonai, kad savaitę anksčiau įvykusia 
Todėl dabar jau suprojektuota me Can-Continental lygos regu 
ir pradedama statyti į gražią liariame susitikime Vytis tai 
sias Laurynijos vietas autostra pačiai komandai pralaimėjo 1 
da, kuriai paskirta keliasdešimt 0. Taigi atsimokėta — ir dar su 
milionų dolerių. Tat, Kanada kaupu! 
pasiryžusi patenkinti vis didė 
jantį amerikiečių vasarotojų an 
tplūdį.

TORONTO ŠAULIŲ 
KLUBAS

prigamino ant stalo pastatomų 
mažų lietuviškų vėliavėlių, ku 
rias platina, imdami po 2.50 už 
atskirą vėliavėlę. Tuo reikalu 
prašome kreiptis į Šaulių klubo 
pirmininką, kurio adresas yra 

563 Brock Ave2 telefonas 
2-0586.

EVANGELIKŲ BAŽNY 
TINIO GYVENIMO 

LIETVOJE.
Laiškais iš Lietuvos praneš 

ta, kad ten atydžiai klausomasi 
dr. M. Kavolio pamokslų per 
Amerikos Balsą. Lietuvos liūte 
rionys stengiasi užmegsti san 
tykius su Pasaulio Liuterionių 
Sąjunga, kurios buveinė yra 
Šveicarijos Ženevoje, Apie ją 
žinoma, kad ji vykdo platų kri 
kščioniškos labdarybės darbą 
visame pasaulyje, be tautybės 
ir tikybos skirtumo. Vien Ame 
įk°s va * Park.” He? CoGčhičhing’ bei

Orillia institutas pradeda rug 
pjūčio 4 d. Visi jas gali lankyti 
ir yra kviečiami. Paskaitose bus 
aiškinama Kanada ir jos gyve 
himo reiškiniai.

Dr.A.VALADKA
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LJE. 1-2933

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. 
Šeštadieniais nuo 1 vai. pp. 
iki 3 vai. pp. Ketviitadie- Į 
niais kabinetas uždarytas. Į

| DR. V. SADAUSKIENĖ i 

Dantų gydytoja
Baigusi Kauno ir 

Toronto universitetus.
129 Grenadier Rd.,
(2-ras namas nuo 

Roncesvalies) Toronto,
Tel. LE 1-4250

uno notaras ir vėliau advoka 
tas, 1952 m. pašventintas evan 
gelikų liuterionių kunigu ir 
nuo to laiko kunigauja Kaune 
ir dirba bažnytinės centralinės 
administracijos darbą.

SPORTAS TORONTE
Lauko tenisas: T. L* S. K.

v

Vipus, visus ir iš visur malo niai kviečiame atsilankyti. ij

TFA Hamiltono Skyr. Valdyba. J*

GEGUŽINĖ - IŠKILA
Visi kviečiami dalyvauti ge 

gūžinėje, kurią rengia K.L.Ka 
talikių Moterų D-jos Montrea 
lio skyrius, rugpjūčio 19 d., sek 
madienį.

Apie vietą ir susisiekimo prie 
mones bus paskelbta vėliau.

Valdyba.
• Atostogaudami Amerikoje, jos atstovus Queen

I KANADA ATVYKSTA RUSŲ FUTBOLO 
KOMANDA

Liepos 30 dieną Quebeko žymiai pigiau, urminėm kai 
Provincijos Futbolo Sąjungos nom, apsirengimo.
vadovybė—Prezdientas p. Pat • Bagdonas Rimas lankėsi iš 
riek F. Nolan ir sekretorius p. Sudburio, Ont., Montrealyje 
Joseph R. Vincelli — Montre savo reikalais ir viešėjo pas pp. 
alio spaudos, radijo ir teievizi

_______ ________ j Q i viešbučio
Cape Cod, Atlanto pakiaštyje, salėse informavo apie atvyks susirado per NL tedakciją, kas 
susitiko kanadiečiai su amerikie tančią į Kanadą rusų futbolo dažniausiai daroma atvykusių 
čiais: G. ir S. Daukšos, V. Na „Maskvos Lokomotyvo“ koma į MontrealĮ ir nežinančių savo 
gcvičienė, G. Natkevičienė, p. ndą, kuri turės futbolo rungty 
Grabliauskas, D. ir K. Smilge nes su Montrealio rinktine fut 
vičiai, V. ir A. Dąugelavičiai ir bolo komanda ateinantį pirma 
siunčia montrealiečiams sveiki dieni, rugpjūčio 6 dieną f 
nimų ir geriausių linkėjimų iš minučių vakaro Delormier 
Atlanto pakrantės. dione.
• E. Kardeleinė išvyko 2 savai Iš Montrealio „Maskvos
tėm atostogų Į pp. Gaurių va komotyvo“ kanada išvyks 
sarvietę — St. Donat. nyru po Kanadą ir turės rung
• Dr. Daukša, Advokatas, yra tynęs Winnipege rugp. 8 die 
išvykęs atostogų su šeima. 1 ną, Vancouvery 11 d., Calgary 
darbą grįžta rugpjūčio 7 dieną. 15 d. ir Toronte 18 dieną.
® Smilgevičius Kazimieras su Kvebeko Futbolo Sąjungos 
žmona ir dviem sūnumis yra iš komunikate sakoma, kad „Mas 
vykę atostogų Į JAV. Jie mau kvos Lokomotyvo“ komanda 
dosi Atlanto vandenyne. Be ko yra pajėgiausia Rusijos futbo 
kita jie dalyvavo pasaulio gra lo komanda, neseniai turėjusi 
žuolės rinkimuose Atlantic Ci didelių laimėjimų Indijoj, Bur 

Rugp. 4—6 dienomis pp. Ta ty mieste. moj ir Belgijoj. Prieš atvyksta
mošaičių ūkyje ties Kingstonu • Pp. Aneliūnų šeima vasaroja nt Į Kandaą, rusų komanda žai 
ivyks Kanados lietuvių studen ties St. Donat, pp. Gaurių va dė Islandijoje, iš kur ji atvyks 
tų suvažiavimas. Vykstama sa sarvietėje. ta. Montrealy ji bus rugpjūčio
vo priemonėmis. Norintieji va • P. Kličiuvienė atostogauja ir' 1 d. Kiek žinoma, lietuvių šio 

je komandoje nėra.
• Pp. Jurijonas ir Sibitis, kurį 
laiką gyvenę ir dirbę Britų Ko 
lumbijoje, Victorios saloje, su 
grįžo į MontrealĮ.
• Pp. Dauderiai atostogauda

Murauskus, pp. Makauskus ir 
kitus pažįstamus, kuriuos čia

4
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Mazarin,

5637 Je
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tur

žinoti registruojasi pas J. Gra rūpinasi namų statybos užbai 
žytę RA 1-3148, V. Vaičiūnai girnų, nors daugiausia darbų 

m I,,, tenka vyrui, kaip statybos spe
{|__________ ) cialistui.

• Talkino mums ptaėjusį ant
radienį NL ekspedijuoti p. Vie 
raitis, p. T. Stankūnaitė, R. Ot mi lankėsi Amerikoje, kur vie 
to, be jau kitų, pastoviau tai šėjo pas savo gimines ir gerus 
kinančių. Ačiū visiems. pažįstamus.
• P. Giedraitis iš Hortfordo, • Kirstukas Bronius, lankęsis
Conn., USA, lankėsi Montrea redakcijoje, pasirodo, veda gra 
lyje ir viešėjo pas pp. Giedrai žų biznį — Universal cleaners 
čius. ir tailors, esantį Verdune, 239
• Pp. Pinkevičių šeima, parda —4 Avenue, ties Wellington, 
vusi savo namus Ville Lasalle, B. Kirstuko įmonėje galima iš 
liepos 27 dieną persikėlė į 
miltoną, kur tikisi geriau 
kurti su savo giminėmis, 
Kažamėkais, kurie vysto

nius.' Panelė F./v Pinkevičių 
tiė buvo gera NL talkininkė, už 
ką jai reiškiama didelė padėka. 
Sėkmės pp. Pinkevičių šeimai 
Hamiltone!

DR. J. SEGAMOGAS
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

šeštadieniais 11—1
arba pagal susitarimą, i 

namę 1038 Osborne A v. ! 
Verdi-n. Tel.: P O 6-9964.!

$ DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel.: TJČ 4547 ADVOKATAS

3

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

Dr. R. CHARLAND
1123 St. Joseph Blvd. E.

Tel. CA 2506

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

S Raštinė vakraais: 5
g 2104 Mount Royal St. E. S

LA 1-7926—8873 J
Renė TALBOT $

Advokatas g
Suite 306, Aldred Bldng. X

507 Place D’Ai•mes g 
MArquette 8045

v

Ha 
įsi 

pp. 
biz

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suite to—te

152 Notre Dame St. E.
UN 6-8969*

Res. 5657—12 Ave., Rsm.
RA 2-5229

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

B. A., B. C. L. 
Suite 205

168 Notre Dame St. E.
Montreal. UNiversity 6-7026 

Res.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. HU 9-1653

valyti drabužius ir nusipirkti

NOTARAS
MILTON W. WINSTON, 

B. A., B. C. L.
Suite 504 ir 505

4 Notre Dame St. E.
Montreal. HArbour 2468

REIKALINGI SIUVĖJAI 
vyrai ir moterys 

prityrę 
vyriškus drabužius, mašisiūti

nom ir rankom. Kreiptis: 
Preferred Sports Wear,
4374 St. Laurent Blvd.

I. G. ELECTRIC R d
Elektros kontraktorins

G U R Č I N A S 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

IGNAS
3260

pažįstamų adresų.
• P. Ališauskienė, Vilasalietė, 
buvo užsukusi j NL redakciją 
ir apsimokėjo prenumeratą. P. ' 
Ališauskas, statybininkas, dir 
ba dabar prie mokyklų staty 
bos, kurios mūsų mieste vyksta 
plačiu mastu, nes miestas auga 
dideliais tempais.
• Pp. Bardauskų, pora, vyras 
su žmona, atostogaudami iš Či . 
kagos lankėsi Montrealyje ir 
viešėjo pas pp. Juodgudžius, p. 
p. Kubilius ir kitus pažįstamus. , 
P. Bardauskas prieš trejus me 
tus atvyko iž Australijos ir Am 
erikoje susituokė. Norėdami ti 
ksliau susiorientuoti Montrea 
lio mieste, pp. Bardauskai bu 
vo užsukę į NL redakciją, kur 
ir gavo nurodymų.
• Mačiuko Mamerto, Mūsų siu 
vėjo, B. abonimentų serijoje už 
praėjusią savaitę laimėjo 11 
nr„ A. Lamy, 36 dolerius ir 
praėjusią savaitę 49 nr. G. Cam 
pu, 34 dol.

Trečioji M. Mačiuko aboni 
mentų serija C jau yra gerokai 
įpusėjusi. Žinotina, kad serijos 
vykdomos platinant abonimen 
tus, už kuruios kas savaitę mo 
karna po 2 dol. Kai jau įmoka 
ma 50 dol., abonentas gali sau 
siūti bet kokj drabužį — kos 
tiumą, paltą, vyras ar moteris, 
ar vaikas. Be to, visi abonentai 

; dalyvauja premijų įsigijime.
■ Premijų yra 25 ir joms yra ski 

narna 600 dolerių, 
vaudamas serijoje, 
tuo pačiu dalyvauja ir premijų 
paskirstyme. Iš šimto abonen 
tų 25 jas laimi. Pabandykite. 
Žiūrėkite M. Mačiuko skelbi 
mą.

PATAISYMAS
Mažai- Trading Company skei
bime yra įsibrovusi klaida: Ha yra klaidingame kelyje", 
miltono skyriaus adresas turi 
būti: 65 Gore Street, o ne tas, 
kuris atspausdintas. Sekanč,iuo 
se NL numeriuose tas adresas 
jau bus pataisytas.

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

Real Estate Board
1410 Guy St. Tel. FI 6351
Perkant ar parduodant neju- 
domą turtą keriptis pas mūsų

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

šis:
LE

IŠ

— apb — 
„VILNIUS LIETUVOS 

GYVENIME“ ANGLIŠKAI 
laidai vajaus komiteto aukoto 
jų ir prenumeratorių sąrašas. 
10 dlo. aukavo F. Jonynas; 3 
dol. A. Stankūnas; po 2 dol.: 
Brakas, Eigelis, Žakas, B. Jac 
kevičius, K. Žukauskas, M. St 
eigys, B. Simonaitis, P. Polgri 
mas ir P. Dauginas, 
dol. P. Masiulionis ir 
vičius. Po 1 dol.: J. 
čius, M. Staigys, 
nas, B. Andriušis,

V.

Po 1.50 
A. Saka 
Staškevi 
Pivoriū 

M. Šalčiu
nas, J. Navicki, J. G. Navicki, 
B. Augustaitis, V. Salatka, A. 
Urban ir 3 pavardės neišskaito 
mos. Viso 50 dol.

Visiems aukojusiems ir pre 
numefcatoriams Vajaus Komi 
tetas taria nuoširdų vilnietis 
ką ačiū.

Vajaus Komiteto adresas; 
Mr. J. Cicėnas, 138 Shaw St. 
Toronto, Ont. Canada.
• Lietuvių Namų biblioteka, iš 
vykus vedėjui atostogų uždary 
ta nuo liepos 28 ir rugpjūčio 7 
dienos.
• Paskaitos apie Kanadą Gene

antro pasaulinio karo iki dabar 
sudėjo ir per Pas. Liut. Sąjun 
gą padalino 83 mil. doleriu šel 
pti pabėgėliams nuo komuniz 
mo Vokietijoje ir Austrijoje,

Atkelta iš 1 psl.
Tat, daly zicijos nepasitikėjimo juo. Ne 
abonentas pakeičiamai svarbu yra tas, 

kad Mr. Beaudoin yra visiškai 
netekęs pasitikėjimo konservą 
torių ir CCF partijų tarpe, ku 
rios nuo dabar žiūrės į kiekvie 
na jo žygį su įtarimu... Atsisa 
kydama priimti jo pareiškimą, 
Valdžia pasirodė nematanti tik 
rosios padėties Parlamente ir

REIKALINGI VYRAI 
tabako nuėmimo (harvesto) 

darbams Ontario provincijoje* 
Atlyginimas dienai 12 dol. su 

visu išlaikymu.
Kreiptis tel. RA 7-5 795.

Liko 10 namų 
po 2 butus 

prie Crawfod Park, Ville Lasai 
le su mažu įmokėjimu. Tuoj 
užsisakant, galima pasirinkti 

vietą.

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ
ir Valdybos Pirmininkas

Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTI S, 

LL. B.
Suite 22, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 
Vancouver 1, B.C., Canada. 

Telefonas: Pacific 4511.

Dr. A. Pacevicius
Gydytojas ir Chirurgas 
280 Roncesvalies Avė 
Telefonas LE 4-4778 

Priėmimo valandos: 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.; trečia
dieniais ir šeštadieniais 11-3 
v. pp. Kitu laiku, susitarus. 
Naujas kabinetas

g
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Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA”
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

Darbo valandos:
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 10—12 vai. prieš piet ir nuo 7—9 vai. va- 

Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8423.
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