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VILNIAUS RADIJĄ KLAUSANT 
IŠ LIETUVOS NE KOKIOS ŽINIOS 

Naikinami privatūs žemės sklypai ii' ūkeliai.
Vis daugiau ateina žinių iš Lietuvos neprijungia. Soviet! 

Lietuvos. Vis daugiau aiškumo, nis okupantas tikisi, kad Ryt 
kaip Lietuvoje vykdomas žmo prūsai liks Rusija ir apžios Lie 

$ 10.00 prievartavimas. tuvą.
„ŽENGS PRIE GALUTINĖS 

PERGALĖS“.
Vilniaus radijas,, perskaitęs 

sutrumpintą kompartijos nuta 
rimą apie asmenybės kulto pa 
naikinimą, tuč tuojau pridūrė, 
kad komunizmas neatsisako sa 
vo tikslų žengti prie galutinės 
komunizmo pergalės užvaldy 
ti visą pasaulį. Chruščiovas te 
beeina Stalino keliais.

Trumpos žinios.
— Vilniuje Lietuvių kalbos 

ir literatūros institutas baigiąs 
spausdinti pirmąjį tomą apie 
lietuvių kalbininkus — prof. Jo 
ną Jablonskį ir prof. Kazimie 
rą Būgą, apie kuriuos rašą 
prof. V. Lašas, prof. J. Balčiko 
nis ir kiti.

— Vilniuje pasibaigė mene 
šio kursai saviveiklos ratelių 
dramos vadovams. Netrukus

,,N. L.” Mašinų Fondo va Į{ę> i 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu kad dešimkė 
mu minime sekančius vajaus da dui.
lyvius ir lietuviškosios spaudos Meškauskas Mikalojus, 
židinio rėmėjus: Sudbury, ‘
Baronas Kazimieras, Neabejotina, tai zarasietis, pas

Hamilton, Ont. . . ___ - ~ . . . .
Drauge su kitais pinigais, ku Sudbury. P. M. Meškauskas ne gosios* partijos 
rių p. Baronas surinko apie 200 
dol. savo pridėjo' dar 20 dol., 
kuriuos paskyrė NL Mašinų fo 
ndui. P. K. Baronas nuošir 
dižai talkina visose kultūrinių 
darbų srityse. Didelis uoliam 
bendradarbiui ačiū.
Dulkys Kazys,

Prince George, B. C. $ 10.00

trumpai tepąžymėdamas,
— NL Mašinų fon

NIRVANA
Sueco kanalo įvykių triukšme sovietija okupuoja Burmos 

valstybę.
raėjusią savaitę pasaulinia karai taip snaūs ir tenkinsis sa 

nesiryš aukotis, 
tai netrukus vėl gausime naują 
„prietiltį“ Amerikoje, bet jau 
tokį, kurio taip lengvai negali 
ma bus likviduoti, kaip jis lik 
viduotas Vidurinėje Ameriko 
je, Gvatemaloje.

Ypač reikia atsižvlegti į „na 
ująją Maskvos taktiką“.
MASKVA DARYS DIDELIŲ 

NUOLAIDŲ IR DAUG 
ŽADĖS.

mimit^partifa? ^priripažinri ?' K’PulkIS’^^d^S P." A? Pivoriūnas Tš“ p0*t "col likvjduojami. Jeigu kas bandy

prie klaidų. Tas pat ir Vengri 
joje ir bus tai padaryta visur 
ten, kur tiktai bus jaučiamas 

i žmonių nepasitenkinimas. Sate
litų valstybėms bus leista pa ^ekad“. Ačiū?^“ p?K. 
skelbti, kad jos gauna. „dau D*kys tįkrai nepavėlavo, nes giau autonominių teisių , Bus NL Maginu fondas dar nebaįg 
paskelbta, kad „religija gaus . . nanin da

P 
me politinių įvykių dėmesio ce vo gerbūviu, 
ntre buvo, ir dabar pasilieka 
SUECO KANALO NACIONA 

LIZACIJOS KLAUSIMAS, 
ties kuriuo susitelkia visi svar 
bieji politiniai pasauliniai įvy 
kiai.

Londone susirinkę Anglijos, 
Prancūzijos ir JAV užsienių re 
ikalų ministerial nusprendė Su 
eco kanalo nacionalizacijos ne 
pripažinti, nes tas Nassero sp 

ncįijnas yra 
TARPTAUTINĖS SUTAR

TIES LAUŽYMAS.
Pagal 1888 metų sutarti, 

darytą Konstantinopolyje, 
rios galioijmą tiktai pernai 
tvirtino Nasseras, Sueco kana 1 
las turi tarnauti visoms valsty ! 
bėms be išimčių, nes per jį kas L 
met praplaukia apie 20.000 lai paskelbta, 
vų, kurie priklauso daugeliui daugiau laisvių”, žodžiu, Mask 
valstybių. Todėl Sueco kana va atidaro „maišus laisvių ...

Ont
Neabejotina, tai zarasietis, pas Paskutinės žinios, tarp oku 

....$ 20.00 to viršininkas, tvirtai įsikūręs pantinių pasigyrimų ir „šlovin 
“ liaupsinimų, 

tiktai atsiuntė NL Mašinų fon praneša apie sunkią žmonių bū 
dui dešimkę ir ne tiktai ta pa 
čia proga apsimokėjo NL pre 
numeratą, bet dar save ii nu 
baudė vienu doleriu „už pavė 
lavimą“. Simpatingas pasielgi 
mas. Kartais ir „bausmė“, pa 
sirodo, neblogas reiškinys, . .
Pivoriūnas Alfonsas,

Port Colborne, Ont. $ 10.00 Dabar tie „kulokat

seną, pastoviai tebedidėjantį 
skurdą ir didėjančius sunku 
mus.

Visai naikinami privatūs ūke 
liai, kuriuose kolūkiečiai arba 
seni žmonės, gyvenantieji 
miesteliuose galėjo dar laiky 
ti po karvutę, paršeli ar vištų, 

jau visai

kę, rašo: „Iš Britų Kolumbijos 
miškų. Jaučiu pareigą prisidėti 
prie N, L. Mašinų Fondo va 
jaus, prisimindamas seną lietu 
viską patarlę — „Geriau vėlai

borne, nuo gražiųjų Erie ežero 
krantų, atsiuntė ir NL-vai pre 
numerates 10 dolerių u priedo 
NL Mašinų fondui 10 dol. Tru 
mpu laiškeliu palydi many or 
derį su 20 dol,: „Maloniai pra 
šaų siųsti toliau NL, už ką siun 

. . , , . .j čiu 10 dol. ir dar 10 dol. NL Matas ir vis dar laukiame naujų da §mų fondo vajui<< .
lyvių. Visiems vajaus dalyviams

las, kuris iškastas daugiausia Bet tai tiktai, atsižvelgiant j lai Danilevičius Z., nuoširdžiai dėkojame ir prašo
Sudbury, Ont............. $ 10.00 me atsiliepti daugiau tautiečių,

su 
k u 
pa

parncūzų ir anglų pastangomis, ką ir sąlygas, nauja Maskvos _ .
turi tarnauti tam tikslui, ku taktika. Esmėje niekas nepasi P. Z. Danilevičius, siųsdamas Spaudos Bendrovės „Neprikla 
riam jis yra paskirtas, ne vien 
Egiptui.

Klausimui spręsti trys didie 
ji nutarė

SUŠAUKTI LONDONE 
VALSTYBIŲ

KONFERENCIJĄ, 
kurion nutarta pakviesti 24 
ugiausia interesuotos kanalu 
Istybės, įskaitant Egiptą ir Ru 
siją, kuri yra viena iš 8 Kons 
tantinopolio sutarties signa,ta 
rų. Konferencija paskirta rug 
sėjo 16 d. Londone. x

Deja, Egiptas, palaikomas 
Rusijos, atsisakė konferencijo

„Nepriklausomos Lietuvos” usorna Lietuva“ įgalioti vestikeičia. ..
MASKVA LAIKYSIS TIEK, prenumeratą, atsiuntė ir dešimvajų: P.Narbutas ir J.Kardelis.

KIEK TIKTAI GALĖS.
Tiesa, tai yra gana pavojin 

gas žaidimas, kuris gali jai pasi 
baigti blogai. Kalbant apie tai, 
reikia, nors ir atsargiai, suminė 

da ti, kad senoji nuomonė, jog so 
va vietijoje perversmas negalimas, 

dabar akyvaizdoje naujų reiški 
nių, kinta. Dabar jau galima re 
aliau kalbėti, kad

IŠSILAISVINIMAS GALI 
ATEITI IR Iš VIDAUS.

tų dar laikyti paršą, tai už jį rei 
ketų mokėti po 250 rublių mo 
kesčių ir valdžiai duoti po 200 
svarų mėsos. Tokiomis sąiygo 
mis neįmanoma laikyti paršo. 
Jeigu kas laikytų karvę, tai iš 
tokio reikalauajma 300 litrų 
pieno per mėnesį (tokia yra rei 
kalaujama norma iš kolūkinių 
karvių) ir po 500 rublių mokes 
čių per metus. Tat karvės jau būsią suruošti trumpalaikiai kur 
niekas negalės laikyti. " ’ “ ' ‘

Ši priemonė yra naujas smur Vėjams, 
tas prieš kolūkiečius ir pagal 
binius ūkelius turinčius „savi 
ninkus“. Tiesiog tragiškai ra 
soma laiškuose: 
mūsų maitintoja, senatvės sun

sai saviveiklos tautinių šokių ve

paskutinė
LLK POSĖDIS SU MIN. S. LOZORAIČIU

Rugpjūčio 1 d. Free Baltic mas su kitų sovietų pavergtųjų kiose dienose, jau paskutinę ka 
House patalpose New Yorke kraštų egzilįniais veiksniais per ......*“ *
vyko Lietuvos Laisves Komite PJT ir Lietuvos diplomatų įsi 
to posėdis, kuriame dalyvavo jungimas į Lietuvos delegaci 
min. S. Lozoriatis ir gen. koris, ją PJT ; Lietuvos egzilinių vei 
J. Budrys. Posėdyje atvirai ir, ksnįų bendradarbiavimas su 
palyginti išsamiai pasiaiškinta Lietuvos kaimynais ir ypač su 
visa eilė Lieutvos laisvinimui Baltijos valstybėmis; Lietuvos 
svarbių klausimų: dabartinės revendikaęijų studijų klausi 
tarptautinės padėties keliami mas ir kt.

Jeigu savo metu senosios Ro Lietuvai klausimai ir jų konk Rugpjūčio 2 d. min. Lozorai 
mos vergai, kurie buvo surakin retus sprendimas; Lietuvos eg tis vizitavo Estijos ir Latvijos 

dalyvauti ir, be to, atrodo, ti geležiniais pančiais, vis dėl zilinių veiksnių bendradaibiavi Laisvės Komitetus. Kor. 
pasiryžęs pasipriešinti jėga, nes to sukilo ir išsilaisvino, tai ir 

dabar, nors ir tankų, kulkosvai 
džių ir automatinių šautuvų aki 
vaizdoje, bet vis dėlto žmonės 
turi galimybių sukilti masiškai, 
ypač, jeigu masiškai jaus nepa 
kenčiamą gyvenimą. O toks gy 
venimas dabar ir yra Rusijoje, 
bei jos okupuotuose kraštuose. 
Tat

VISUOTINIO SUKILIMO 
PRIELAIDA TAMPA 

KASKART REALESNĖ. 
Ne veltui Chruščiovas jau vie 

šai Rusijos žmonėms pažadėjo 
daugiau baltos duonos. Jeigu 
jis tai padarė, tai žinodamas,

EGIPTE PASKELBT/V 
MOBILIZACIJA.

Reaguodami į tai, ir anglai 
taip pat tūlas savo karines da 
lis yra susirūpinę paruošti gali 
miems netikėtumams, nors ne 
atrodo, kad dabar galėtų kilti 
karas.

Vis dėlto tai parodo, kad su 
sijaudinimas dėl Sueco yra ga 
na didelis. Galima spėlioti, kad 
jis dabar sukeltas?

Atkreipkime dėmesį, kad tuo 
pačiu metu, kai kilo Sueco triu 
kšmas,

SOVIETAI ĮSIVERŽĖ Į
BURMA IR JAU UŽGROBĖ kad kitaip pasielgti negalima.

ŽYMIĄ JOS DALĮ. Jis tai padarė priverstas žmo
Nauja, vos besikurianti vals n^1-’ masės spaudimo. Reikia ži 

tybė, Burma jau kraujuoja ir n°ti, kad 
niekas jos tragedijos nemato1 ir 
jos šauksmo negirdi. Taip so 
viątaį pasigrobė šiaurinę Ko 
rėją, šiaurinį Vietnamą, dalį 
Kambodžos, Laoso ir dabar ke 
sinasi į Burmą.

Vakarams mestas „kaulas“
dėl kurio jie riejasi, o Mask užsieniams.
vos imperialistai grobia šalį po ms sako — žiūrėkite, kiek mes 
šalies, okupuoja valstybes, ir laisvių duodame, 
Vakarai neamto ir negridi. . .

VAKARAMS MIEGANT
SAVO GERBŪVIO 

NIRVANOJE, 
sovietinis imperializmas jau bu 
vo persimetęs į Amerikos konti 
nentą. Tiesa, j's buvo likviduo 
tas, bet yra aišku, kad jeigu Va

NEPAPRASTAI SUKTI 
MASKVOS SATRAPŲ 

KELIAI.
Churščiovo pažadai Rusijos 

žmonėms, pažadai satelitinėms 
valstybėms, pažadai tikyboms 
turi antrą didelį tikslą, taikomą 

Maskva užsienia

, todėl mums 
nesipriešinkite, mus paremkite. 
Tuo tarpu, gaunamomis iš ana 
pus geležinės uždaros žinio 
mis,

IŠ VALSTIEČIŲ ATIMA 
PASKUTINIUS SKLYPE 

LIŪS ŽEMĖS, 
atima paskutinę karvę, paskuti

B. GIEDRAITIENEI-LIGOTAITEI,

Jos broliui Juozui Lietuvoje mirus, jos liūdesio 
valandoje reiškiame gilią užuojautą.

J. ir M. K a s p e r a i.

— Vilniaus radijas pasigyrė, 
kad Lietuvos mokslinės jstai 
gos keičiasi leidiniais su kitų ša 
lių mokslo įstaigomis. Vašing 
tono universiteto biblioteka pa 
prašiusi Lietuvos leidinių iš Vii 
niaus universiteto bibliotekos. 
Iš Vilniaus į Vašingtoną esą lei 
diniai pasiųsti. Be to iš Vii 
niaus dar esą pasiųsta leidinių 
Londono, Mančesterio, New 
Yorko ir kitiems univertiteta 
ms. O iš Drezdeno universiteto 
gauta 30 tomų leidinių.

— Lenkai esą nusistatę kiti 
met Lenkijoje padaryti lietuvių 
meno dekadą.

— Panevėžio neakivaizdini 
mokytojų institutą esą baigę 
218 mokytojų, kuriems įteikti 
pažymėjimai. Žinoma, tai bus 
menki mokytojai, bet geriau ne 
gu nieko.

— Esąs filmuojamas „šešu

rvutę turėojme atiduoti. . .” Ir 
priduriama: „...tat gyvensime, 
kaip mūsų protėviai (bandžiau 
ninkai. Red.) gyveno. . . nors 
gyvename labai gerai, bet ge 
riau jau mirti, negu taip gy 
venti.. . .“
Paprūsės gyventojus išvarė j 

Prūsus šienauti.
Viename laiške rašima, kad 

visi Paprūsės gyventojai kol 
ūklečiai, ypač tie, kurie dar tu 
ri nuosavas karves, visi išvežti 
dabar į Rytprūsius šienauti.

Matyti, kad, viena, Lietuve 
je trūksta pašarų. Antra, kad 
Rytprūsiuose daug tuščių, ap 
leistų vietų, krioš apaugo žole, pės” kolūkis. Tai darbas oku 
Ten ir siunčiami kolūkiečiai iš pantinei porpagandai varyti. 
Lietuvos pjauti šieno. — Iš Klaipėdos į Sibirą esą

Tuo tarpu Rytprūsių prie išvežta apie 20.000 vokiečių.

nę kiaulę, paskutinę vištą. Ir žoji Amerika“. Antra, koloniza 
žada daugiau baltos duonos. . . cijos ir rusifikaciojs tikslais at 
Tai akiplėšiška apgaulė. siunčiamieji rusai.

~ „ — Rusifikacijos tikslu Lietu
IRUMPOS ŽINIOS VQje rusįškas gimnazijas gali
— Rytų Vokietijoje, 11 me ma baigti per 10 metų, o lietu 

tų po karo praėjus, Maskvos įs viškas — per 11 metų, — taigi, 
akymu būsią panaikintos mais kad trumpiau reikėtų mokytis, 
to kontrolės kortelės.

— Syrija ir Jordanas susita 
rė sudaryti vieną valiutą ir pa 
naikinti muitus.

— Atvykęs delegacijoje į Da 
niją Rusijos žymus pareigūnas 
paprašė politinės prieglaudos.

— Australijoje, ties Melbui
nu, pastatytas 8.000 kaimelis, jos prezidentas pareiškė protes 
kuriame bus apgyvendinti pa tą prieš Poznanės darbininkų 
saulinės olimpiados sportinin šaudymą.
kai. — Kanados apsaugos minis

— JAV prezidento rinkimai teris R. Campney pareiškė, kad .. ;
bus lapkričio mėnesį. Eisneho Kanada visiškai palaiko Atlan aug?> Pjiėmę pirmą komuniją, 
weris pavaduotoju pasirinko to organizaciją.
Nixoną, — Chruščiovo pranešimas

— Gomulka vėl priimtas į slaptame Maskvos posėdyje už 
Lenkijos kompartiją.

— Vrašųvos s 
įtrauktas į Lenkijos minėjimų 
sąrašus,

— Širokij psakelbė Čekoslo 
vakijos darbininkams didesnes 
darbo normas,

— Vorkutos konclagerių vir 
šininkas genreolas Smirnov nu 
teistas sušaudyti už tai, kad pri 
leido kalinių sukilimą. Tai bau 
ginimas, kad niekas nemanytų 
sukilti...

— Kaune krautuvės tuščios,
— pasakoja per ten atvykę vo 
kiečiai.

— Nedarbas Lietvuoje dide 
lis. Dalį jo sudaro atvykę iš Ru 
sijos gilumos visoki darbiniu 
kai, kurie, viena, jieško gėrės 
nių gyvenimo sąlygų, o juk 
apie Lietuvą visoje Rusijoje 
yra nuomonė, kad tai yra „ma

jaunimas verčiamas stoti į tusų 
gimnazijas,

— JAV lakūnas Everest pa 
siekė spraųsmniiu 1900 mylių 
greiti per valandą, triskart grei 
tesnj negu eina garsas. Tai yra 
rekordas,

—’ Kanados darbo federaci

TORONTO 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

ŽINIOS
— Ankstyvosios 6 vai. šv. mi 

šios vasaros sekmadieniais nu 
traukiamos.

— Jau paskutinės dienos re 
gistruotis tiems, kurie turi pri 
imti Sutvirtinimo Sakramentą, kai išnešė ant rankų. 
Visi vaikučiai, jaunimas ir su PADĖKA

turi priimti ir Sutvirtinimo Sa „Neringos“ Skaučių ir Mont 
kramentą. Už savaitės prasidės realio Skautų Tuntai širdnigai 
paruošiamosios pamokos. Dėl dėkoja visiems savo geradaria 
to jau šią savaitę turi visi užsi ms, prisidėjusiems prie šių me 
registruoti. Paskambinkit tele tų vasaros stovyklų paruošimo, 
fonu: LE 3-0977 arba LE 3-06 Skautišką ačiū tariame mašinų 
21. savininkams p. p. J. Simanavi

— T. Rafaelis yra išvykęs čiui, P. Paškevičuii, Gabeliaus 
atostogų į Maine Valstiją Ame kui, J. Petruliui, V. Jansevičiui, 

Grįš rugpjūčio antroje A. Gražiui, A. Dociui, L. Bal 
siui, P. Adomoniui, J. Laimi

— Reikia darbininkų prie kiui, Zubui, J. Lukoševičiui ir 
statybos. Kreiptis tel. LE Ivanauskui.
1-1740. Ypatinga padėka priklauso

— Reikalinga dviejų žmonių p. G. Kudžmienei, kuri sąžinin 
kraujo vienai sunkiai sergan gai rūpinosi stovyklų virtuve. 
č,iai ligonei — Anelei Gatavec 
kienei. Norį padaryti šį didi kri 
kščioniškos meilės darbą, pra 
šomi kreiptis į kleboniją.

— Paėmę platinti automobi 
Ont. Šis laiškas jau kartą buvo lio „Cadilac“ loterijos biletus, 
skelbats „N. L.“, o dabar vėl prašomi juos grąžjnti iki rug 
kartojamas skelbimas. Prašome pjūčio 15 d. „Aušros klubui 
atsiliepti arba jo adresą žinan klebonijoje.
čius pranešti „N. L.“. ‘ • Nauja, prancūzų parapija, ku

" ' sieniuose nutylimas. Daugelis
sukilimas jau užsieniuose gyvenančių komu 

nistų laikomi nežinojime dėl 
Stalino nuvertinimo.

AUTO KATASTROFOJE 
ŽUVO LIETUVIS

Užpraeitą sekmadienį Long rikoje. 
Lake, Ont. sunkvežimio nelai pusėje^ 
mėje mirė Jonas Urbaitis. Jo 
kūnas antradienio rytą buvo at 
vežtas į Torontą ir trečiadienį 
10 vai. palaidotas iš Prisikėli 
mo bažnyčios šv. Kryžiaus ka 
pinėse.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Redakcijoje yra laiškas, ad 

resuotas Leonavičiui, Abitibi 
P. & P. Co., Camp 24, Regan,

ri bus jau antra, yra leista su 
daryti Toronto katalikams pra 
ncūzams.

ARGENTINOS DVIRATI
NINKU LENKTYNES, 

kuriose dalyvavo per 400 dvira 
tininkų, laimėjo jaunas lietuvis 
G. Adamavičius. Jį sportinin

vyr. skilt. L Kibirkštytė, 
„Neringos“ Tunto Tuntininkė 

s. S. Naginionis 
Montrealio Skautų Tunto 

Tuntininkas
TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE! 

TAVO VIENKARTINES 
AUKOS LAUKIA TOKS 

TANČIAI LIKUSIŲ 
VOKIETIJOJE!
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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 butų žuvę.
„Žemėlapis apima ir Lietu turime tikrą lietuvišką tam tiks Kam patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 

vos kaimynų pakraščius, rodyJui terminą — siena?).
damas erdvę su Elbingą ir Ka Dabar, 2-me „Europos Lie 
raliaučium vakaruose, Liepoja tuV10. nr-je p. Lūža^dėl to aiš 
. »«. i kmasi, prisiėmęs sau pačiamir Bauske šiaurėje, su Minsku .v V- „ , r„savižudžio sąvoką.
rytuose ir Baltstoge bei Nau j tuos p Lūžo išvedžiojimus 
garduku — pietuose“. tiek teatsakysime: Jis, deja,

, net nesuprato to straipsnio tu ??? Ka reiškia toks pasisaky . . r.., f , ,v , ■ • j . . < rimo. Is tikrųjų yra daug blomas ypač akivaizdoje ten pat . .. : / , , &, „f . j ■ - - • • giau, negu jis dabar taiko saupaskelbtum dvieju mazesmuju ° .v ™J .. • vT ■ , • • , - „savižudžio pasakyma. 1 rum žemėlapiu? Ir ypač akivaizdoje . ... . . ■ 3- ■> „v. 1 , i i / pai paaiškinsime: individualipačio prof. K. Pakšto anksty ‘ ■r . F . . 7 savižudybe yra tiktai asmensvesmujų pasisakymų ir jo pa „ . J < • . . .v. .j. r j ... .J icikalas, nors valstybių istatycio per spauda pateiktųjų Lie • • ( . ,. J n ,„ r .. t \ \., mai ir to netoharuoja. „Rūbetuvos žemėlapiu? Ką reiSKia .. „ . „ T _ <. . ‘ v~. •„ , am reikalu gi p. Luza daro da„kaimynu pakraščiai , „erd ‘ . T. ug didesnį nusikaltimą, nes jis,
vės , kuriuose ir kuriose yra nį mažiausios teisės netureda 
Karaliaučius, Liepoja, Mins rnas, parceliuoja Lietuvos teri 
kas, Naugradukas? Ar tos „erd torija kitu tautu bei valstybių 
vės" yra erdvės ir ar jos vieno naudai. Tat, kai' p. Lūža kalba 
kios reikšmės ir prasmės? Išei apje ciniškumą, tai kokio didės 
tų. lyg prof. K. Pakštas Ma nj0 cinizmo dar reikia, kai p. 
žąją Lietuvą anksčiau skaitęs Lūža parceliuoja Lietuva? Ko 
lietuviška, dabar jau laiko kai fcia teįse jįs tai daro, —- dar 
mynine? Atsieit — neiietuviš kartą klausiame p. Lūža,—kai 
K.a- lietuvių tauta per savo rinktus

Plačiau nesigilinant į spėlio a*-sIovus oficialiai visam pašau 
„o - -.............  - -—r------- - ---- būtų labai naudinga, 11111 pareiškė, kad ji atkuria L*e
važiuoti i Windsorą. Tuo joras Kersey; 7. Vysk. V. Briz kad Prof. K. Pakštas vis dėlto ituvo^ yalstybę etnografinėse ii

9. Pet sakytų, laikosi jis Lietuvos et hucija).
nografiniu ribų, kurias jis pats ,^ai StaJinas su Hitleriu par 

, .. cehavo Lietuvą, buvo bent suanksčiau kele ir net propagavo, „ ■■ , ,.. , ... , - r r . ’ prantama, nes jie buvo okupanar jis bus del kuriu nors prie f. • • „ ... ,.f .v i. . , . , tai, imperialistai ir grobikai,zasciu jau paKeitęs savo galvo, . , . T - . , ■ • ,
: J. 1 , - t • . bet kad p. Luza, kuri vaizduoja jimą ir jau net Mažąją Lietuvą mės esa£ Hetuvi _ dalina įt 

laiko „kaimynine , atseit — .. . T ... . ’ nogratmes Lietuvos žemes tie
nelietuviška??? ms grobikams> _ tai kaip gi

Čia aiškumas būtinas. šita galima pavadinti?

I N D E P ENDENT LITHU A N I A 

Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.
Telefonas: KEml<ck 7920.

Yearlj’ Subscription Rates;
Canada ............................$ 5.00

America & S. America. .$ 5.50 
Other Countries .......... $ 6.00

Pajieškojimų kaina ... .$ 1.00

REIKALINGAS AIŠKUMAS! YRA DAUG BLOGIAU NE 
r» f tr t» i i GU PONAS LUŽA AIŠKINAProf. K. Pakštas, rašydamas

kultūriniame „Draugo“ priede, ll(462)-me „Nepr. Lietu 
birželio 30 dienos laidoje, apie vos" numeryje buvo įdėtas str 
naujai išleistą Lietuvos žemė aipsnis „Baikime savižudišką 
lapį (straipsnis „Seniai lauktas politiką“, kuriame buvo atsiliep 
Lietuvos žemėlapis jau išėjo“), ta 1 „Europos Lietuvio 8-me 
vienoje pastraipoje taip pasisa n-ry įdėtą J. Lūžos straipsni 
ko; „Rubežių klausimu“ (be ko ki

ta, kam čia tas barbarizmas kai

Koncertuos „Varpo“ choras

Prenumerata metams:
Kanadoje .........................$5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50 
Visur kitur ..................$ 6.00
Teksto eilutė ................et. 0.15
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.)

Ilgalaikiai skelbimai, pagal sus’tarimą, gauna nuolaidų.

IV-TOJI KANADOS LIETUVIŲ DIENA IR J. A. V. LIE 
TUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTĖ

Windsore, Kanadoje: 1956 m. rugsėjo 1 — 3 dienomis.
Šioji ketvirtoji Kanados lie

tuvių diena įdomi tuo, kad ją iš Toronto. Daiuuos sol. V. Ve 
rengia Windsoro miesto mažy rikaitis ir kt. Šoks Cleveland© 
tė lietuvių kolonija. Tas paro jaunimo „Grandinėlės“ šoke 
do, jog tas negausus lietuvių jai; taip pat pasirodys ir Dėt 
būrelis yra vertingas, tautiškai roito ialudies šokių šokėjai, 
susipratęs, veiklus ir be galo taip pat ir Toronto tautinių šo 
darbštus. Jis pasiryžo iš kovos kių grupė, žodžiu bus tikrai 
lauko be leimėjimo' nesitraukti, daug įdomių džiuginančių ir dv 
Jie tiki, jog šį, didingą, Lietu asią keliančių dalykų, 
vai naudingą, uždavinį pavyks 
išspręsti garbingai. Kas belie 
ka mums daryti?

Mums belieka šių idealistų Gerbūvio ministeris;
darbą tinkamai įvertinti, bute Brown, M. P.; 3. Michael J. Pa 
nt: visiems I/.anados ir iš Det trick, Windsoro m. meras - bur 
roito ir kitų JAV miestų rugsė mistras; 4. Vysk. Cody, Londo 
jo 1—3 dienomis visais keliais no vyskupijos valdytojas; 5. _______ ___ b...... .... „ . „r_„_ . . .....
visomis susisiekimo priemonė Pulk. Įeit. R. Mepham; 6. Ma jimus, būtų labai naudinga. 11U1 Pareiškė, kad ji atkuua Lie

paremsime Windsoro Lietuvių gys; 8. Min. V. Gylys, — Lietu paaiškintų šią painiavą ir pasi į)Ose; (įteigiamojo Seimo rezo 
B-nės Apylinkės Valdybos di vos knosulas Kanadoje;
dingą užsimojimą.

Windsoro lietuviai žada pa 
siekti didelių laimėjimų: iškel 
ti lietuvių tautos kultūrines ver 
tybes svetimtaučiuose ir tuo pa 
čju sustiprinti Lietuvos Nepri 
klausomybės atgavimo pozici 
jas galingųjų valstybių tarpe. 
O tas darbas ir prievolė juk ir 
yra kiekvieno lietuvio šventa 
pareiga. Panašūs kultūriniai pa kas; 15. St. Barzdukas, — JA 
rengimai propoguotini, nes jie V Lietuvių B-nės centio valdy 
Lietuvos laisvinimo darbe vai bos pirmininkas; 16. Kun. dr. 
dina svarbų vaidmenį. Kavolis; 17. Kun. A. Susins

Parinktas
gus. Tik pagalvokime — 3 ne Kardeliu, 
darbo dienos! Laiko turėsime 
marias. Kiek pavažiavę, vieni ii 
giau, kiti — trumpiau: pasiek 
Sime Windsor^.

Rugsėjo 1 d., šeštadienį, Wi 
ndsoro miesto meras proklama 
vo Lietuvių Diena Windsore.

Proklamacijoj yra storai ir 
drūtai pabrėžta: visoms Winds 
oro apylinkėms ir pačiam m. 
didelė garbė, kad lietuviai šį 
miestą pasirinko savo šventei.

Kanados oficialūs asmenys la

Dalyvauja šie garbės svečiai:
1. Paul Martin, Kanados vai 

džios atstovas, — Sveikatos ir
2. Don

ras P. Daudžvardis — Lietu 
vos konsulas Chicagoje; 10. J. 
Matulionis, — Vliko pirminin 
kas; 11. L. Šimutis, — ALTO 
pirm, ir Vyr. „Draugo“ redak 
torius; 12. Mins. V. Sidzikaus 
kas, — Lietuvos Laisvės komi 
teto pirmininkas; pulk. K. Škir 
pa; 14. B. Sakalauskas, — Ka 
nados L. B. Centro pirminin

— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraštį 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS KANADOJE

1956 m. pirmo pusmečio veiklos apysakita
Aktyvas: Saldo 1956 m. Viso turėta pajamų..2999.96 

liepos 1 d................ 1602,83 Saldo iš 1956 m. sausio m.
Išlaidos .......................... 7020,68 1 dienai ..............’. . . 5623,5'J
Pasyvas: Saldo 1956 m. Viso. . . .8623,51

sausi 1 d.......................5623,55 Viso turėta išlaidų . .7020.68
Gauta 1956 m. aukų . .2971.95 Saldo 1956 m. liepos m.
Procentai banke ............... 28.01
Balansas ...................... 8623.51
Pajamos:
Lietuvių kolonijos Kanadoje.
Toronto, Ont.................... 650,0C
Hamilton, Ont................. 500,0L
Delhi ir Tillsonburg, O. 332,00
Welland, Ont..................... 250,50
Britų Kolumbija .............244,00
Edmonton, Alta................. 184,10
Montreal, Quo.................. 183,50
Ft. William, Ont............139,10
London, Ont...................... 114,00
Windsor, Ont.......................98,02
Winnipeg, Man..................88,60
Sudbury, Ont.......................68,50

Kitos kolonijos surinkę ma 
žiau 50 dol. 119,63

Procentai banke................. 28,01
Viso.... 2999,96

Išlaidos:
Pasiųsta Vlikui .............7008,90
Paštas .................................... 5.91
Rašomoji medžiaga............2.50
Susisiekimui .......................1.50
Kitos išlaidos ...................... 1.87

Viso.... 7020,68
Ataskaita:

1 dienai ................
Surinkta nuo 12 d. 

mėn. 1948 m. iki 1 d. 
1956 m.:
1948
1949
1950 
1951 
1952
1953
1954 
1955
1956

.)1 602,83 
lapkričio 
liepos m.

132.00
1237.40 
2920.02 
6836.62
6790.68
4848.51
4550.85
3354.98

m
m. 
m
m 
m.
m.
m. 
m.
m. I-am pusmet. 2999.96 

Viso. . . .33671.07
Išmokėta VLIKui:

1951
1952
1953
1954
1956

485.05 
14632.29 
5306.99 
4015.00 
7008.90 

Viso. . . .31448.23

Tautos Fondo Atstovybės iš 
laidos per 7 metus ir pusę 619. 
96 dol.

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje, —

M. Arlauskaitė.

m.
m.
m.
m.
m.

K9 TĖVYNĖJE TIKIMASI IŠ ESANČIŲ LAISVĖJE 

Vėl atvyko keli Klaipėdos krašto gyventojai.
(E) Per Friedlando pereina 52 m. dalyvavo kovose su oku 

laikas labai pato kas; 18. Kun. prof. Yla; 19. J. mąją stovyklą ar tiesiai į Vak. pantais. Apskritai, ypač, turin 
Nepriklausomos Vokietiją iš Klaipėdos krašto tieji rytinėje zonoje ar okupuo 

Lietuvos redaktorius; 20. A. ir Rytprūsių paskiausiu metu tuose kraštuose savo giminių, 
Šapoka, — Tėviškės Žiburių re yra grįžę šie gyventojai: Anna grįžusieji nieko nenori pasako 
daktorius; 21. V. Kutkus, —Butin, Georg Butin, Karl Kro ti. Kiti tebuvo išleisti tik su są 
Lietuvių b-nės Detroito apyl. pat, Otto Liliškys, Friedrich lyga, jog nieko nešnekės prieš 
pirmininkas; 22. Detroito Lie Ruhnke, Else Mitzkus, Fian bolševikus. Turėjo ne vienas 
tuvių organizacijų centro pir ziska .Pallaksat, Anna, Bruno ir net ir pasirašyti. Todėl netenka 
mininkas; 23. Vyr. skautinin Getraud Šaknys. Vieni atvyko stebėtis, jei sugrįžusieji tiek ma 
kas Step. Kairys; Labanaus iš Klaipėdos, kiti iš Šilutės, tie ža tepasakoja kitiems.
kas, — Amerikos Balso redak ti iš Klišių (Klaipėdos apskr.) Pasiekusieji Vakarus teigia, 
torius; 25. Br. Keturakis; 26. apylinkių. jog visu pajūriu nuo Karaliau
Prof. S. Sužiedėlis, — Ateiti Vienas iš grįžusiųjų į Vaka čiaus iki Rygos, be nedidelių iš 
ninku federacijos pirmininkas; rus papasakojo, kaip su lietu imčių, daugiausia apgyvendin 
27. Al. Vasiliauskas, Lietuvių viais nuo sovietinio persekioji ti rusų žvejai. Jie buvo atkelti 

bai palankiai sutiko tą drąsu he vyčių centor v-bos pirminin mo slapstėsi miškuose. Dar 19 į Baltijos pajūrį nuo Kaspijos 
tuvių užsimojimą. Reikia iškel 
ti Dailės Instituto Kanadoje 
rengiamą parodą, šioje parodo 
je iki šiol užsiregistravo ir ža 
da dalyvauti 20 lietuvių daili 
ninku. Bus išstatyta daugiau 
kaip 100, atitinkamos kornisi 
jos parinktų, dailės kūrinių. Pa 
ti paroda ruošiama Willis tead 
Park, Willistead Art Gallerie 
patlpose. Gražios apylinkės su 
pa šią meno šventovę. Žavūs 
gamtos vaizdai turėtų kiekvie 
ną mūsų suvilioti ir pritraukti 
kalbamos dailės parodos kuri 
nių apžiūrėjimui.

Šią mūsų šventę palankiai su 
tiko ir Kanados—Windsoro C 
BE radijo stotis. Laike šio pus 
valandžio bus kalbama apie ne 
tekusią laisvės Lietuvą, apie 
jos meną ir kt. kultūrines ver 
tybes. Transliacija prasidės rug 
sėjo 1 d., 2 vai. ir baigsis 2.30 
vai. CBE radijo stotis Traditio 
nal Echos transliacijų metu 
(banga 1550) pusę valnados 
gros lietuviškas meliodijas, tra 
nsliuos lietuviškas dainas, kai 
bės ir aiškins apie lietuvius ir 
Lietuvą anglų k. Šiai progra 
mai vadovaus lietuvių bičiulis 
John Jeanette.

Rugsėjo 2 d., sekmdaienį, įv
yksta IV Kanados Dienos ir J. 
AA. V. susiartinimo šventės ofi 
cialioji dalis. Iškilmingas Lie

JUOKDARIAI
Prūseika susipranta? pondentas, apsilankęs Vilniuje

L. Prūseika gana įdomiai pa ii' pasimeldęs prie Aušros Var 
sisako: tų, rašo:

„Į „Laisvės“ fondą suplaukė „Vilnius šiuo metu yra trijų 
netoli dešimties tūkstančių do kalbų miestas. Gatvėse, krautu 

o „Vilnies ' fondant tik vėse, parkuose, autobusuose 
girdisi lietuvių, rusų ir lenkų 
kalbos. Buvau liudininkas dau

Prof. Brazaitis; 30. John Joane 
tte, Traditional Echos CBE ra 
dijo programos vedėjas.

Reikia manyti bus pakviesta 
ir daugiau žymių Kanados, J. 
A. V. ir lietuvių žym. visoume 
nininkų. Garbės svečiams bus 
suruošti iškilmingi pietūs Nor 
ton Palmer viešbuty, 130 Park 
St., W. pirmą vai. p. p.

Kas svarbiausia:
Pamaldas atlaikys vyskupah 

V. Brizgys ir kanadietis Cody 
— Londono vyskupijos valdy 
tojas ; evangelikams — lietuvia 
ms pamaldas atlaikys dr. kun. 
Kavolis.

Anglų k. pamokslą pasakys 
vysk. Cody; lietuviškai—vysk. 
V. Brizgys. Pamaldų metu gie 
dos žavusis „Varpo“ choras iš 
Toronto; ir 
nizacijos su savo vėliavomis.

Tuoj po iškilmingų mišių bus 
padėtas vainikas prie Nežino 
mo Kanados Kareivio Pamink 
lo: dalyvauja visos Windsoro 
ir Detroito ir kt. miestų lietu 
vių prganizacijofs su vėliavo 
mis. Šioje vietoje bus tartas tru 
mpts žodis angliškai.

Garbės svečiams ruošiami iš 
kilmingi pietūs Norton Palmer 
viešbutyje.

Pasilinksminimai:
Prie šios dalies priskirtinos II. Viens lapelis — ne vainiks. tencijos organizaciją etc. Parti 

tuvių Dienos Aktas ir koncer ir Šiaurės Amerikos Lietuvių 
tas įvyksta 6.30 vai. p. p. Wind Sporto žaidynės. Bus futbolas, 
soro Capitol kino teatro salėj— lengvoji atletika ir kt. sporto 
London St., W. žaidimai. Žaidynių pradžia rug

Be lietuvių, svarbią kalbą pa sėjo 1 d., 2 vai. p. p. Windsore 
sakys Kanados Sveikatos ir Ge Wigle Parke, prie Erie St., E. 
rbūvio ministeris Paul Martin, ir prie Me. Dugal St. Visas sp 
Taip pat kalbės ir Windsoro m. orto žaidynes organizuoja ir jo 
meras M. J. Patrick. ms vadovauja Detroito sporto

čia dalyvauja orga

klubas „Kovas“. Futbolo ir ki 
tos finalinės žaidynės rugsėjo 
2 d., nuo 2 vai. p. p. iki 6 vai. 
p. p. bus tęsiamos ir baigtos De 
troite.

Baliai ir šokiai įvyks rugsė 
jo 1 d. Widsoro Armouries 
13.350 kv. pėdų dydžio salėj. 
Šokiams gros lietuviškas orkest 
ras lietuviškus šokius, lietuviš 
kas melodijsa. Vaišėms tarnaus 
didžiulis ir sotus įvairiais vai 
giais bei gėrimais bufetas.

Rugsėjo 3 d. visą dieną veiks 
meno paroda, be to, Kroatų sa 
lėj, 2520 Seminole St., nuo 7 
vai. p. p. iki 2 vai. ryto tęsis šo 
kiai.

Tenelieka nė vieno sveiko lie 
tuvio, kuris rugsėjo 1—3 dieno 
mis nesilankytų Windsore. Mū 
sų pareiga paremti šios atkak Raudonąjį Kryžių, 
lios, nors ir mažytės, Windso 
ro lietuvių kolonijos užsimoji 
mus. Baigiant, pasekime Ado 
mo Jakšto patarimu — kai du 
stos:

. Vienas žodis — ne šneka,
Vienas vyras — ne talka;
Kai du stos,
Visados —
Daugiau padarys;
Viens pradės, 
Kits padės, 
Draug toliau varys.

ros pakraščių ir kitur. Prie Bal 
tijos jūros gyveną žvejai labai 
smarkiai geria. Varoma „sama 
gono“, kurio atsieina litras tik 
25 rublius, kai tuo tarpu krau 
tuvėse už 40 proc. degtinę ten 
ka mokėti 42 rublius.

Pagėgių rajone gydytojai da 
ugiausia yra lietviai. Buvusieji 
gydytojai Urbšys ir Rupšys bu 
vo ištremti. Pagėgių katalikų 
bažnyčia per karą buvo apgna 
uta. Komnistai nutraė ją visai 
nugriauti. Bet žmonės atsisakė 
talkininkauti, nors ir buvo ža 
dama už talką gerai mokėti. 
Tai galiausiai padarė tik iš Til 
žės atgabentieji rusai.

Klaipėdos krašto vokiečiai 
teigia ja gavę pirumą sykį be 
muito isntinukų pre Vokiečių mizernai,

I

Pavergtoje tėvynėje
Atvykusiųjų į Vakarus 

kurių minima ir Lietuvos 
rindinė veikla, ypač pirmaisiais 
pokario metais. Nurodoma, 
kad pav. 1944 metais šaukiamų 
bolševikų j kariuomenę Lietu 
vos vyrų j miškus nuėjo apie 
10—15 proc. 1945 m. partiza 
nų buvo per 40.000.

Pasakojama apie kautynes su 
bolševikais, pogrindinės rėžis

kai
Pog

Viens berniuks — ne 
mininks; 
Kai du stos 
Visados 
Dailiau padainuos; 
Abu trauks, 
Balsas plauks — 
Kaip aidas miškuos.

VI. Mingėla.

gies- zanų kovos skyrius būdavo miš 
ke ir su ginklu rankoje kovojo 
■su okupantais. Tuo tarpu orga 
nizacijos skyrius veikė pusiau 
pogrindy, pusiau viešai užsima 
sakvęs. Kovos skyriai dalinda 
vosi į grandis, būrius ir sky 
rius, keli būriai sudarydavo 

Nukelta i 7-tą pusi.

lerių,
apie penki tūkstančiai.

Turime energiškiau dirbti.
Girdžiu „Keleivio1 lojojimą gelio atsitikimų, kuomet atvy 

si. Menševikų laikraštis zaunį kęs iš Lenkijos svečias bandė 
ja apie „dolerius iš Maskvos da prašnekti krautuvėje laužyta 
vatkų“. Jis kiša savo liežuvį į rusų kalba, o vilniečiai nusišyn 
svetimus jam reikalus. sodami atsakydavo jam lenk

Iš keleivinių juk mes nepra kai.
šom nei cento“. „Mieste neatskirsi ar einąs

Taip yra. Iš keleivinių Prū gatve išėjo iš raštinės ar iš dirb 
seika neprašo, nes jie ir prašo tuvės. Gatvės ne taip linksmos, 
mi neduos. . . Bet, jeigu „Kelei bet pilnos^ žmonių, kurie kuk 
vis“, kaip L. Pūrseika rašo, „ 
liojasi ir zaunija“, kai parašo 
apie Prūseiką, kiap apie „mask 
vinių davatkų“ kirpėją, tai ko 
dėl Prūseikai taip labai rūpi 
kai ALT renka pinigus, taip 
pat juk neprašydamas nei iš 
Prūseikos, nei iš tų maskvinių gi „pilkos rudinės“ spalvos, Ii 
davatkų? Ar šis Prūseikos pasi gi kokios Vilniaus gyventajai 
sakymas reikia suprasti taip, net ir sunkiais lenkų okupaci 
jog jis pradeda susipijasti, kad jos laikais nebuvo nusigyvenę, 
„kiša savo 
reikalus“?

Mizara pradeda orientuotis 
pagal „Vienybę?

Mizara rašo:
„SLA organe Tėvynėje skai „Sun-Times“ pokštus, kuriuos 

tau: „Mizara Laisvėje nors ir vadina mandrapypkiniais, nes 
--- i, bet visgi rašo apie tas laikraštis įrodinėjąs, kad 

buvusį SLA Seimą. . .“ Amerikoje pipirai brangūs, nes
Sakoma, „mizarnai“. O ku juos reikia vežti. . . per Suezo 

ris laikraštis parašė geriau? Gal kanalą. . . Girdi, Prūseika rašo, 
„Dirva“ Gal Vienybė? Juk ir „Sun-Times mandrapypkiai ap 
pats seimas, reikia pripažinti, kaltins Egiptą, kad mes permo 
buvo mizernas dėl to, kad Vii kam už mėsą, duoną, daržoves, 
do ir diplomatijos šefo kavalie bananus, apelsinus“. . .
riai, visokio plauko politikie 
riai, ten savo ambicijas rodė, o 

. ne SLA reikalais rūpinosi“.
Mizara galima būtų paklaus 

ti, kurie gi ten VLIKo politi 
kieriai ir kokias ambicijas ro 

, dė? Bet įdomu ne šis Mizaros 
■ nieku nepagįstas plepalas, bet 

įdomu ta, kad Mizara pradeda ka sovietįnėje diktatūroje? Jei
gu Prūseika čia moka už kepa 
liuką baltos duonos 20 centų, 
tai Rusijoje už tokį kepaliuką 
reikia mokėti 6 rubliai, taigi — 
pusantro dolerio! Tat, koks gi 
čia Prūseikos mandrapypkiavi 
mas?

kęs iš Lenkijos svečias bandė

;ko liai apsirėdę. Visur vyrauja pil 
kos rudinės spalva. Vėliausia 
mada moterims, tai skepetaitė 
ant galvos ir medvilnės storo 
kos kojinės.“

Kaip matome, išlyginimas 
įvyko žmogaus nuvertinimu Ii

liežuvį į svetimus Iš įrur gi kitaip rengsis, jeigu 
nėr kuo ir nėr kaip.

L. Prūseika mandrapypkio 
rolėje.

Reaguodamas į Chicagos

Prūseika čia mandrapypkiau 
ja. Suprask, pas mus, Ameriko 
je, viskas brangu, mes už viską 
permokame ir ten, sovietijoje, 
nereikia permokėti. . .

L. Prūseika, pasiklausk Rusi 
jos ir satelitų bei okupuotų kraš 
tų darbininkus, kiek jie permo

oriejntuotis pagal Vienybę ir 
Dirvą, nes jis nenori geriau pa 
rašyti negu šie du suminėti 
laikraščiai. Tai įdomu. . .

Vilniuje vyrauja rudinės 
spalva. ..

Varšuvos lenkų komunistų 
laikraščio „Glos Pracy“ korės Mandrapypkis.
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Komunistinės pergalės planas 
ir mes

RAŠO J. SKARDIS
Labai svarbus dalykas šian 

dien yra suprasti ir konstatuo 
ti faktą, kad pasaulinio masto 
komunistų konspiracija - sąmo 
kslas neklupinėja ar nesigraba 
lioja be jokio tvirto ir iš anks 
to nustatyto tikslo ir strategi 
jos. Ne tiktai, kad komunistų 
siekimai ir tikslas yra pasaulio 
revoliucija ir marksistinis pa 
saulis, ir taip pasiliks visą lai 
ką, bet dar ir tai, kad raudonie 
ji satrapai, ištvermingai ir ne 
nuilstamai dirba sulig plano ir 
schemos, laiku apskaičiuotos 

įgramos ir strategijos, kas 
-o sudaryta dar prieš dauge 

4“ •netų.
Dai' 1923 metais Leninas yra 

pasakęs
apie planą pergalei: 

„Pirmiausia mes užmisime ryti 
nę Europą, po to pavergsime 
Azijos mases, o tada apsupsi 
me Jungtines Amerikos Valsty 
bes, kurios bus paskutinis ka 
pitalizmo pasipriešinimo punk 
tas - tvirtovė. Mums nereikės 
pradėti karo — pulti. Kapitaiis 
finis pasaulis pats, kaip prino 
kęs vaisius, nukirs Į mūsų ran 
kas“.

Paliesdamas metodus, kurie 
J ės būti naudojami šiam tiks 

pasiekti, Leninas pasakė, 
kad jie (komunistai) privalo 
„užtikrinti, turėti savo pusėje, 
palankumą ir gerą valią moky 
tojų ir profesorių įvairiose mo 
kyklose ir universitetuose, o 
taip pat ir pažangių - liberališ 
kų pažiūrų įvairių, religijų dva 
sininkų...” „Visa tai vakaruo 
se sukurtų tokias sąlygas ar psi 
chologinę padėtį, kurioje būtų 
sunku bent kiek tvirčaiu atsi 
spirti tarptautiniam komuniz 
mui...“ Kitaip sakant, mūsų 
„smegenų plovimas“ būtų įvyk 
dytas mūsų pačių vadų ir auklė 
tojų.

Peržiūrėdami
Jaltos konferencijos doku 
mentus komunistų plano 

šviesoje,
kaip buvo' Lenino numatyta, 
mes atrasime, kad tai buvo mil 
žiniškas sovietų laimėjimas, ka 
da jiems buvo atiduota rytinė 
Europa — pirmasis jų tikslas 
ir patogi, labai vertinga bazė
Rytuose — Mandžiūrija, iš ku ir pasidavimo politiką, kurią jo kad komunizmui tinkamas lai propaganda buvo palydėta ir raudonųjų vadų planai nėra tu Prašau atsiliepti jį patį, arba
rios komunistai galėjo pradėti ks protingas politikas nepriim kas ateisiąs po 20 — 30 metų, pagražinta pažadais apie rin šti svaičiojimai ir bauginimai, kas žino jo likimą. Pajieško jo
Azijos „laisvinimą“ —• sekant} tų, jei jam nebūtų prieš tai „iš Jo pareiškimas padarytas 1930 kas mūsų gaminiams ir visišką bet planai, kurie yra sėkmingai giminaitis Juozas Kleiza, gyv.

o didesnį užplanuotą tikslą, plautos smegenys““. metais. Atsieit, jo spėliojimai bedarbių pranykimą (full em ir tiksliai vykdomi. 36 Cowlishaw Rd. Sheffield 11.
Nuo 1945 ligi 1955 metų, Komunistų psichologinė lini turėtų pasitvirtinti dešimtmety ploymentl). (Bus daugiau) England.

vienos dekados laikotarpyje, 
vakarai pralošė „šaltame kare“ 
komunizmui per 600 milionų 
draugų ir sąjungininkų. Sovie 
tų imperija per šį laiką išsipūtė 
nuo 200 milionų ligi 800 milio 
nų žmonių. Kaip niekuomet 
prieš tai praeityje, vakarai per 
tokį trumpą laikotarpį gavo mli 
žinišką pralaimėjimą. Tai vis 
rezultatai vakariečių užsienių 
politikos po Il-rojo pasaulinio 
karo, sukūrę stačiai neįtikėtiną 
pasitraukimą nuo pergalės ir ne 
turinčią palyginimo pasaulinio 
masto nelaimę.

Tačiau dar daugiau neįtikėti 
nas buvo faktas, kad

vakariečiai pasidarė tiek 
akli ir indifirentiški, 

abejingi ir neveiklūs, kad jau 
jie pradėjo neatskirti pergalės 
ir pralaimėjimo, teisingumo ir 
neteisybės, gėrio ir blogio. 
Mes, išsibarstę po platųjį pa 
šaulį, komunizmo aukos, buvo 
me liudininkais ar skaitome 
apie spektaklius, kaip vienas 
garsaus vardo universitetas po 
kito, visuomenei neprotestuo 
jant, apdovanoja garbės laips 
niais vieną valstybės vyrą ar 
politiką po kito ir kaip tik tuos, 
kurie yra atsakingi už šią pra 
žūtingą ir vedančią į nelaimę 
politiką.

Tuo tarpu daugelis mūsų va 
dų ■*— mūsų mokytojai, profeso 
riai ir dvasininkija, lygiai taip, 
kaip buvo Lenino plane numa 
tyta, užmigo giliu miegu arba 
tyli, tuo laiku, kai kurie iš jų 
netgi aktingai prisidėjo prie
tos velniškos konspiracijos — 
sąmokslo, kas visai paraližuo 
ja vakarų pasaulį.

Šiandien tarptautinis komu 
nizmas jau sparčiai ir sėkmin 
gai

siekia antrojo didesnio 
tikslo savo plane

pasauliui pavergti. Šiandien so 
vietai naudoja „karštą“ — tik 
rąjį ar šaudomąjį karą Rytuo 
se, kad prarytų likusią Azijos 
dalį — jų antrąjį didesnį tikslą. 
Tuo pačiu laiku jie veda „šaltą 
jį” ar psichologinį karą prieš 
vakariečius. Jie stengiasi įkal 
bėti, įtikinti vakariečius priim 
ti nuolaidų' („appeasementų“)

N E P K I K I. A U S O---------------- J--------  
ja šiandien yra žinoma „taikin 
gos koegzistencijos“ vardu, ku 
ri skiepija dvasią vakarų pašau 
lyje, „gyventi ir leisti gyven 
ti“ (live — and let-live). Ta 
čiau už šios giažiai skamban
čios frazės — tuščio posakio — 
guli baisūs komunistiniai spąs 
tai. Turbūt nė vienas vyras Ry 
tuose nesupranta geriau komu 
nistų suktas ir dviprasmiskas 
kalbas, kaip Pietų Korėjos pre 
zidentas Syngman Rhee, kuris 
įspėjo vakareičius, kad

„koegzistencija“ yra komu 
nistų taktika užliūliuoti mus 

Į mirties miegą.
Senatorius William Knowla 

nd, respublikonų senato lydė 
ris Jungt. Amerikos Valstybė 
se, įspėja, kad „komunistų su 
pratimas „taikingos koegzisten 
cijos“ reiškia; kad Jungt. Ame 
rikos Valstybės ir kitos laisvos 
pasaulio tautos bus paliktos gy 
venti tik tol, kol komunizmas 
pajėgs ir sugebės nuversti vai 
džią ar pavergti jas agresijos 
keliu ar be to. . . Mes būsime 
leisti pasirinkti — pasiduoti ar 
ba mirti“. . .

Septyneriems metams pras 
linkus po to, kai Leninas suda 
rė planą pasaulio pergalei, Di 
mitrijus Manuilskij Kominter 
no galva, savo paskaitoje Mask 
voje komunistų agentams iš vi 
sų pasaulio kraštų 1930 mt. pa 
sakė: „Karas tarp komunizmo 
ir kapitalizmo yra neišvengia 
mas. Šiandien, savaime supran 
tama, mes nesame pakankamai 
pajėgūs pulti. Tačiau mums lai 
kas ateis už 20 ar 30 metų. 
Liamėjimui mums reikalingas 
staigumo - netikėtumo elemen 
tas. Buržuazija turi būti užmig 
dyta. Tam reikalui

mes pradėsime daugiausiai
koks tik galima teatrališ 

ką taikos judėjimą.
Tą seks elektrizuojančios įžan 
gos ir uvertiūros, o taip pat ir 
negirdėto masto nuolaidos. Ka 
pitalistiniai kraštai, kvaili, atsi 
likę ir išsigimę, nežmoniškai ap 
sidžiaugs ir bendradarbiaus jų 
pačių sunaikinimui. Jie šoks 
prie galimybės pasidaryti mū 
sų draugais. O tada, kada jų bu 
drumas ir atsargumas išnyks, 
mes smogsime juos suspaustu 
kumščiu.“

Studijuodami šiuos sovieti 
nio vado žodžius, mes pastebi 
me, kad laiko elementas nepa 
prastai bręsta. Jis yra pasakęs,

MA LIETUVA

Iliustravo O’Keef’ui Čekoslovakijoje 
gimęs Kanados dailininkas Henry Toman.

seni KANADOS papročiai
„R E G A T O S“
Paprastai vėlyvą vasarą tūkstaničai žmonių su 
plaukia į Kanados vasarvietes pasižiūrėti re 
gatos. Įvairiausių rūšių laivai — pradedant mo 
toriniais ir baigiant paprastomis valtimis — 
visi skuba laimėti. Arčiau kranto įvairias var 
žybas atlieka plaukikai ir nėrikai. Regata pa 
prastai užsibaigia kokiais nors kominiais nu 
meriais — tai linksmas ir populairus „Kanadiš 
kas paprotys“.

OLD VIENNA
je, kuriame mes dabar gyvena 
me šiandien. Žvilgtelkime at 
gal į komunistų „pergalės pla 
na“. Prieš 5-rius metus

jie pradėjo jų numatytą 
„teatrališką taikos judėjimą“ 

—■ žinomą kaip Stockholmo 
taikos peticija. Lygiai taip, 
kaip Leninas planavo, ši komu 
nistų propaganda buvo godžiai 
ir uoliai pagelbstima visokių 
„raudonųjų dekanų“, visokių 
kanadietiško tipo „daktarų En 
dicotts“ ir tūkstančių kitų va 
kariečių pažangiųjų ir ,,libera 
liškų” dvasininkų ir profesorių. 
Visai taip, kaip buvo išprana 
šauta Manuilskio, šioji taikos

Elektrizuojančios uvertiūros 
ir negirdėto masto koncesijos 
yra, ištikrųjų, naujoji bolševi 
kų linija.

Mes matome, kad taip, kaip 
Leninas suplanavo pasaulio per 
galę ir kaip Manuilskij pridėjo, 
kad tuo laiku, kai komunistai 
pasieks savo pirmuosius tiks 
lūs, jie užmigdys vakariečius 
savo „taikingos koegzistenci 
jos” lopšine dainele, —
viskas vyksta labai sėkmingai 

ir planingai.
Mes tik pasižiūrėkime ir paly 
ginkime 1955 metų pasaulio že 
mėlapius su jų 1945 metų lai 
da ir tada mes įvertinsime, kad
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PAJIEŠKOJIMAI
— Pajieškoma Ona Maciuls 

kytė iš Šiaulių. Turiu žinių iš 
Sibiro nuo brolio Jono.
V. Slidžiauskienė, 5 Alcott St.

Allston 34 Mass, U. S. A.
— Pajieškomas Pranas Kar 

ka, 40 metų, gyvenęs Montrea 
ly. Svarbu jojo darbovietė. Pra 
nešėjas bus laikomas paslaty. 
Pranešti „N. L.“ adresu. Gali 
būti Montrealio apylinkėse, 
Winnipege, Toronte ar kitur.

— Jieškomas Selemonas Ku 
zmickas, sūn. Simano, kilęs iš 
Pakeklio kaimo, Veiverių valse.

Kelionės ir svajonės 4. J. Kardelis, butų buvę dar geriau. Žinoma, kad nepasitaikytų taip, kaip at rais posakiais. Jie ne vienokio dirigentams, tenka didelis įver

DIDŽIOSIOS LIETUVIŠKUMO IŠKILMĖS 
Pirmoji JAV ir Kanados Dainų Diena.

Komp. J. Bertulis, laimėjęs 
Pirmosios dainų dienos premi 
ją, man dar nespėjus parašyti 
įspūdžių, apgailestauja, kad 
apie Kultūros Kongresą esą pri 
rašyta labai daug, „ištisi pusią 
piai“, bet apie Dainų Dieną, 
„apie chorvedžius ir choristus, 
kurie tos šventės svarbiausi vai 
dmenį ant savo pečių išnešė, de 
4a, neteko pastebėti“.

Suprantama, J. Bertuliui, gy 
viausiai suaugusiam su muzika, 
daina, taip gali atrodyti, bet iš 
tikrųjų ir apie Dainų šventę bu 
vo parašyti taipgi „ištisi pusią 
piai” ir dar bus parašyta, nes 
tai tikrai buvo didelė šventė, 
kuri gana įtikinamai įrodė, kad 
lietuviai savo dainą myli ir mo 
ka jai aukotis. Aukotis, nes 
tie 1150 choro dalyvių ir jų ve 
dėjai tikrai aukojasi lietuviškai 
dainai ir giesmei. Jų darbas jo 
kia kaina neįvertinamas, nes 
jie savai gražiąjai ir mielajai 
dainai ir giesmei paskiria daug 
laiko, jai paaukoja daug darbo 
ir prideda dar sav oišlaidų. Nes 
visi žinome, kad niekas jų to 
darbo neapmoka. Todėl jis ir 
yra auka savo tautai, savo Tė 
vynei, kalbai ir savo. . . dainai- 
-giesmei.

Lygiagreta reikia gražiai įve 
rtinti ir Dainų šventės rengimo 
komiteto darbas, kuris buvo ir 
didelis ir net ne be rizikos. Juk 
niekas negalėjo užtikrinti, kad 
tiek daug suvažiuos choristų ir 
niekas negalėjo užtikrinti, kad 
tiek daug susirinks publikos,

dėlės iškilmės iškilmingumui ir 
nuotakingumui. Tačiau tai bus 
pamoka būsimiems sekančios 
Dainų dienos rengėjams. Nie 
kas nesuabejos, kad šventės 
rengėjai turėjo geriausius tiks 
lūs ir padarė tai, kas buvo įma 
noma padaryti. Ne jie kalti, 
kad diena pasitaikė karšta. Bet 
ji buvo giedri, kaip visi tos di 
dėlės dienos dalyviai. Reikia ir 
tai pasakyti, kad ištižusių, kad 
ir karščio kankinamų, neteko 
matyti nė vieno! Tat labai gra 
žiai pasitvirtino Mažlietuvių 
himno prasmingumas: „Kaip 
ąžuols drūts prie Nemunėlio, 
lietuvis niekad neatbos”. . .

Bet verta suminėti ir tūlus 
trūkumus, žinoma, netam, kad 
pakaltintų rengėjus, kurie pui 
kiai atliko n»ilžinišką darbą, 
bet kad būsimų dainų dienų re 
ngėjai nekartotų čia pasireišku 
siu trūkumų.

Salė, kiek galima, stengtis 
surasti vėsinamą, o jeigu to 
kios negalima rasti, bandyti pa 
rinkti tinkamesnį laiką.

Būtinai reikia sudaryti tokią 
garsintuvų sistemą, kad choro 
dainavimas būtų girdimas viso 
je salėje, nežiūrint nuotolio 
nuo chorų, nes akustika salių 
juk nepakeičiama. Tai yra pa 
grindinis būtinumas.

Aptarnavimą, jsutvarkyti to 
kį, kad daugumas dalyvių gau 
tų maksimalinį patarnavimą— 
laisviau prieiti prie biletų, gau 
ti atsigerti ir kt.

Dainų repertuaras turėtų bū 
ti sudarytas didesniu atidumu,

kuri sudės didelę sumą pinigų, 
reikalingų apmokėti dideles 
Dainų šventės ruošimo išlaidas. 
Tat visa sumetus krūvon, reikia 
nuoširdžiai pasidžiaugti, kad 
vis dėlto Pirmoji JAV ir Kana 
dos lietuvių Dainų šventė pasi 
sekė, puikiai pasisekė.

Tartum išbandant mūsų ryž 
tingumą ir tikrąjį mūsų pašiau 
kojimą bei meilę savajai lietu 
viškajai dainai-giesmei, pasitai 
kė ypatingai karšta diena, pa 
lyginus su šeštadieniu ir pirma 
dieniu. Kai kas dėl to visą Dai 
nų šventę laiko nepasisekusia. 
Taip vis dėlto nebuvo. Rašan 
čiam taip pat neliko sausos siū 
lės apsirengime, net pinigai odi 
nėję piniginėje peršlapo, kaip 
ir adresų knygelė, turinti apie 
100 puslapių, kiaurai peršlapo, 
o gerti norėjosi nežmoniškai, 
bet. . . tai sudarė dalį malonu 
mo, matant ir jaučiant, kaip lie 
tuvis gyvas, gajus ir jautrus sa 
vo lietuviškiems kultūros reika 
lams.

Čia maža pasakyti „bravo, 
chorų dalyviams, pasiaukotoja 
ms ir jų vedėjams“, tai reikia 
įvertinti visu dideliu nuoširdų 
mu ir dėkingumu! Bet tą pat 
reikia pasakyti apie visus į Dai 
nų šventę atsilankiusius lietu 
vius, kurie mušte mušėsi ban 
dydami gauti biletų, kurių visie 
ms pritrūko ir vis dėlto negavu 
šieji pro atviras duris klausėsi 
iš oro, iš abiejų pusių salės.

Žinoma, jeigu galima būtų 
buvę gauti tinkamesnę salę, tai

jeigu būtų buvusi gauta vėsina sitiko šį kartą, kada nebuvo iš muzikinio pasriuošimo, ne vie tinimas ir didelė pagarba, ku 
ma salė, tai būtų buvę idealu, laikyta pusiausvyra — vienie nokiu muzikinių sugebėjimų ir rios jie užsitarnauja, bet ku 
Karštis daug pakenkė tokios di ms kompozitoriams duodant ne vienokios patirties. Bet, rios, deja, ne visada sušilau

šiam masiniam chorui, jie visi 
buvo geri, nes nė vienas jų ne 
suklupo, ištesėjo ir net tūlus ne 
sklandumus nugalėjo. Tai^r ge 
rai. Individualiai apie kiekvieną 
jų galima būtų kalbėti tiktai ve 
rtinant jų individualų darbą, 
kur jie gali pasireikšti vispusiš 
kai ir kur jie gali pasireikšti sa 
vo individualius sugebėjimus. 
Dainų šventėje jie buvo kolek 
tyvo dalyviai ir ne jų valia, kad 
viskas buvo kolektyviška. Jų 
negalima individualiai vertinti, 
kaip ir kitų chorų vedjėų, kurie 
yra padarę tą didelį, kaip sako 
ma — juodąjį darbą, kurio dė 
ka šventės dirigentai galėjo jau 
naudotis publikos pareikštais 
Įvertinimais.

Na, jeigu jau kalbėti apie di 
rigentus, tai tebus leista išsisa 
kyti ligi galo. . . Tuos dirigen 
tus, kurie nors ir nedirigavo 
šventėje, bet joje dalyvavo, vis 
dėlto reikėjo kaip nors viešai 
pagerbti. . . Iššaukti į sceną, pa 
kviesti į iškilminguosius pietus 
ar kaip nors panašiai. . . Tene 
padaro tos klaidos ateities Dai 
nų šventės rengėjai. Nes chor 
vedžių darbas yra neĮsivaizduo 
jamai sunkus. Taip dar maža 
pasakyti. Jiems, tiems atskirų 
chorų chorvedžiams, tenka ne 
tiktai chorus muzikaliai paruoš 
ti, bet ir suorganizuoti, n cho 
ristų rasti, sugebėti pritraukti, 
jiems įkvėpti kai kada ir pašiau 
kojimo. . . Jų darbas yra didžiu 
lis, deja, ne visų sugebamas vi 
su atsidavimu dirbti. Taigi, cho 
rų dirigentams, atskirų chorų

daug vietos, o kitiems, — ir tai 
geriems kompozitoriams, kurių 
dainos yra chorų ir mėgiamos 
ir vertingos muzikiniu požiū 
riu, nebuvo duota visai vietos.

Kaip spaudos darbininkas, 
šioje šventėje pasigedau lietu 
viškos tradicijos tęstinumo —į 
tokią šventę pakviesti spaudos 
atstovus ir jiems duoti vietos 
tinkamesnėje jų drabui vietoje. 
Gerai, kad p. V. Butėnas, paste 
bėjęs jieškantį vietos kur nors 
arčiau prie chorų, pakvietė, pa 
sirodo, spaudai skirton vieton, 
o taip būčiau turėjęs stovėti 
kur pasienyje, kad tiktai bū 
čiau arčiau chorų arba jieškoti 
vietos kažkur balkone, nes at 
vykus iš Montrealio, negi gale 
jau įsigyti tinkamesnę vietą, 
kai gerąsias galėjo išprkiti jau 
čjkagiškiai. Ir ne tas svarbu, 
kad vis dėlto spaudai, kuri šia 
ip ar taip kalbėsime, nemaža pri 
sidėjo prie dienos pasisekimo, 
o be to, ir pačiame koncerte 
dalyvavo ne vien dėl to, kad tai 
buvo malonu, bet dar ir todėl, 
kad tai buvo pareiga, kuriai at 
likti, vis dėlto, reikią nors mini 
mališkų sąlygų. Nes kągi apie 
koncertą galėtum parašyti bū 
damas tokioje vietoje, iš ku 
rios tinkamai negalima girdėti? 
Lietuvos tradicija buvo jau ge 
ra — spaudai vis dėlto buvo ski 
riamas dėmesys. Tat šioje vie 
toje tradicijos „tęstinumas“ bū 
tų visai pravartus. . .

Komp. J. Bertulis pasigenda 
pasisakymų apie dirigentus? 
Juos galima vertinti tiktai bend 

kia. . .
O kompozitoriai, kurių dai 

nos mus žavėjo? Kas juos atsi 
mena, kaip kūrėjus? Jų tartum 
nebuvo, išskyrus dalyvius. Ar 
jiems ne ačiū?

Apie Dainų šventę baigiu. Ži 
noma, nepasakiau visko, kas bū 
tų dar verta pasakyti. Bet gal, 
bus vis dėlto pasakyta, kas yra 
svarbiausia.

Turiu prisipažinti, kad man 
Dainų Šventė padarė didelį įs 
pūdį.

Buvęs ir Pirmojoje Dainų die 
noje Kaune, Petro Vileišio ai 
kštėje, kur taip pat buvo karš 
ta, nes tiesiai į plikę sviete ir 
šildė saulė, Čikagoje taip pat 
Pirmojoje JAV ir Kanados lie 
tuvių Dainų dienoje buvau dar 
daugiau sujaudintas, nes čia, 
nors ir mažesniu mastu, bet už 
taj daug didesniu pasiaukojį 
mu ir atsidavimu lietuviškąjai 
kultūrai, kurią tenka kurti tik 
ru atsidavimu, tikru pasiaukoji 
mu, nė kam neremiant, vien su 
sipratimu ir tautinės pareigos 
jausmu, — tai yra daug dau 
giau, negu tai buvo Lietuvoje, 
kur chorus lydėjo ir visuome 
nės, ir valstybės parama.

Dideliu susijaudinimu klau 
šiauši giesmių ir dainų, dideliu 
džiaugsmu sekiau dirignetų pa 
stangas ir didelį dėkingumą 
jaučiau chorų dalyviams ir Dai 
nų šventės organizatoriams už 
puikiai suruoštą Pirmąją JAV 
ir Kanados lietuvių Dainų šven 
tę. (d. b.)
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Lietuvos žemėlapis
Geležiai.

Vietovių pavadinimuose taip 
pat nėra tikslumo, gal dėl to, 
kad daug talkininkų tą žemėla 
pi ruošė. Pavyzdžiui lietuviški* 
vietovardžiai kaip Skidelė, že 
mėlapyje pavadinta Skidlius,

Birželio 15 d. 
Floridos parke 1 
simfoninis orkestras parengė V. Rubackis, S. Vojevodskai 
specialų koncertą, kur ir plaka tė, V. Kavoliūnas. Artistai į 
tuose buvo pažymėta: „Special sceną įvažiavę palšo arklio ve 
Concert Commemorating the žarnų kolūkiniu vežimu. . . Su 
15th Anniversary of the Lithu sirinkusius 4000 žiūrovų pas 
anian Fight for Freedom. Diri veikinęs K. Petrauskas, kurį 
gavo geriausias dirignetas Cae okupantas tampo visur.

— Klaipėdos drama pastač.iu 
si B. Sruogos dramą „Apyauš 
rio dalia“.

BOSTONO SIMFONINIS 
ORKESTRAS

susitarė su Maskva ir išvyks 
dviejų koncertų — vienas bus 

Žemėlapius naudoja ir skai Taip pat buvo paskaityta Alto Leningrade, kitas Maskvoje.
to ne vien kartograrai, bet visi rezoliucija prezidentui dėl Lie 
žmonės, tai žemėlapio privalu tuvos išlaisvinimo.
mas yra ryškumas ir lengvas 
skaitymas. Prieš mane guli dar
3 Lietuvos žemėlapiai ir palygi ninkaujant 
nimui galiu pasakyti, kad iš jų 
aiškiausias yra Vokietijoj išleis džinskienė. 
tas tremties metu „Atžalyno“ 
Weilheim-Teck. Paruošė Juo 
zas Norvaiša. Mastelis 1 :700. 
000.

Šis LE žemėlapis yra 1 :500. 
000, taigi beveik pusantro kai
to didesnis, bet nepasakyčiau, 
kad jo vertė būtų pusantro kar 
to didesnė.

Prie žemėlapio pridėtas Dr.
A. Salio vardynas gal kalbiniu su dideliu pasisekimu ėjo Bro 
kams ir reikalingas, bet jis ne adway teatruose, 
reikalingas tiems, kas naudoja 
si žemėlapiu. Tuo labjau nerei 
kalingi įvairūs įrašo žodžiai, 
prakalbos, pastabos, pamokini 
mai ir padėkos.

Tik vienas naudingas straips 
nis galėtų ten būti, tai prof. K. 
Pakšto „The boundaries of Lit 
huania and its population“. Tai 
tikrai labai vertinga istorinė me 
džiaga parodanti Lietuvos pra 

man pažįstamų penkių apskri eities didybę, jos sienų išplėti 
čių kelių tinklų, daug pastebė mą ir keitimąsi istorijos bėgyje, 
jau netikslumų. Pav., geležinke 
lis Panevėžys — Joniškėlis, pa žemėlapio išleidimą' nors ir su 
rodytas žemėlapyje kertąs du trūkumais, 
syk Levens upę, o jis visai ne dėkoti leidėjams, kad padarė 
kerta tos upės, bet eina patale pradžią. Kiekvieną darbą leng 
liai vakarų pusėje. Parodytas viau vertinti kai jis jau padary 
plentas iš Panevėžio į Vabalnin tas, negu tada, kai jis dirbamas, 
ką, tokio nėra, bet neparodytas Nėra tokio darbo, kuris būtų 
plentas Panevėžys - Karsokiš atliktas be trūkumų, o trūku 
kis, kuris faktinai yra. "Netoli mus nurodyti nėra blogybe, bet 
tos vietos yra bažnytkaimis Ge kiekvieno suinteresuoto parei 
lažiai, o žemėlapyje pavadinti ga. P. Leiis.

Liet. Enciklopedijos leidyk 
los išleistas naujas Lietuvos že 
mėlapis nėra toks, kokio laukė 
me. Augštumų spalvų tirštu 
mas, ir sienas pažyminčių lini 
jų stambumas užtemdo visą že 
mėlapį ir daro jį neryškų. Di
džiųjų miestų pažymėjimas juo Renava pavadinta Renavas, 
dais lopais yra neskoningas ir 
primena mokinių paišomus že 
mėlapius. Vieni ežerai pažymė
ti mėlyna spalva, kiti žalia 
vyzdžiui Naročio) ir ką tas 
kia nenurodyta.

Tautinė juostelė įstrižai
galvio ir Gedimino stulpai prie ms. Pav., tokios spalvos kaip ta 
kiekvieno paaiškinimo yra ne rpe Ukmergės ir Panevėžio ar 
savo vietoje ir nesudaro gero ba Raseinių ir Veliuonos, spal 
skonio. Taip pat Gimbutienės vų skalėje nerasi.
paruoštas ir pridėtas Baltų pro 
istorės žemėlapėlis nereikalin 
gas, nes jis nieko neduoda. Vie 
ton jo geriau buvo įdėti tokio 
pat dydžio Europos žemėlapį, 
kuriame būtų nurodyta Lietu 
va Vytauto laikais. Dr. Šapo 
kos paruoštas D. L. Kunigaikš 
tystės žemėlapėlis yra klaidin 
gas, tik gaila, kad nepilnai visų 
Lietuvos valdovų plotą apima, 
ir atskirų žemių bei vaivadijų 
spalvos pertirštos. Be to, nepa 
vykęs plotų neva izometrinis 
parodymas.

Kai įsižiūri į žinomas vieto 
ves, tuojau pastebi daug netiks 
lumų, ypatingai kas liečia ke 
liūs, plentus, geležinkelius. Su 
upėmis ir ežerais, atrodo, nėra 
bėdos, nes matyti čia prof. Ko 
lupaila pasirūpino. Gerai, kad 
vandenys pažymėti kita spalva 
(mėlynai), tai daug padeda že 
mėlapį skaityti.

Sunku pasakyti, kokiais duo 
menimis autorius naudojosi pa 
rodydamas kelių tinklą. Pasku 
tiniu laiku Lietuvoj kelių tink 
las buvo žymiai pasikeitęs ne 
gu buvo ankstybesniuose Lit. 
Žemėlapiuose nurodytas. Iš

(pa 
reiš

ant

Žemėlapyje daugiausia domi 
nuoja geltona spalva. Jaja pa 
žymėtos ir gretimos tautos ir 
augštumos. Bet su spalvomis 
taip pat nėra tikslumo. Spalvų 
skalėje nurodytos nevisos spal 
vos atatinka žemėlapio spalvo

Bendrai paėmus, Lietuvos

reikia sveikinti ir

RAŠO

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atsiminimų ištraukos).
BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS

PULK. K. ŽUKAS.MINISTERIS

UŽ KNYGĄ
Tegu ir dažnai nugristi ir sk Yra knygų, kurių, turinys 

aitai, kad knygų mažai kas skai neliečia nei laiko, nei vietos, 
to, kad knygos pelėja lentyno Toks betautinis, bevietinis, be 
se, kad knygas leisti neapsimo laikinis turinys yra dažnai tuš 
ka. čias — tik kada skaitai, tarsi

Žinoma, keletą knygų išlei manai, būk tai įdomu, turinin

KULTŪRW£^KKO^IKA
KONCERTAS LIETUVIŲ KOVŲ UŽ LAISVĘ GARBEI 

MIAMI MIESTE
centrinieme operą „Pajacus“, kurioje daly _______ , ______ __________ ,

Miami miesto vavo K. Gutauskas, J. Mažeika, dęs, iš to turtų nesukrausi. O ga. Tačiau, iš tokio turinio kny 
gal tokie laikai atėjo, kad kny gų paprastai į gerą nepamoko 
gas reik spausdinti ne dėl už ma. Tik laiką sugaišina, gal 
darbio, arba ne dėl pasipelniji kiek jusles pakirbina, bet pro 
mo. tui, kuris ilgam turi susistovė

Knyga turi jaunąją - priau ti, kuris nugirsto ir skaityto ne 
gančiąją kartą nuteikti reikia pamiršta, kuris renka dvasini 
ma kryptim, turi padėti suras turtą, — čia medžiagos taip ir 
ti gyvenimo kelią; neturi iš tik nėra.
ro kelio išeiti, bet nuvesti jai Mums, lietuviams, šis laikas 
tikro pagrindo, ant kurio atsi yra įkyriai vien tais pačiais žo 
stojęs jaunuolė-jaunuolis pasi džvais nusakomas — lietuvybės 
jaustų patys savyje, imtų drą išlaikymas, laisvės atstatymas. 

Vis, kaip kakarikų taip kakari 
ku. Bet ne kas daroma. Tuo 
daugiau, kai vis tuos pačius 
kad ir rimtus dalykus Kalbėsi, 
juo greičiau visa tai virs vien 
nusibodusiais plepalais.

Reik kad ir mažytelaičio dar 
bo. Koks darbas ir būtų, be kita 
ko, kuodaugiausia visais skau 
džiausiais mūsų gyvenimo klau 
simais išleisti knygų.

Štai išėjo Lietuvos Istorija. 
Ją galėsime kartkartėmis skai 
tyti patys galėsime ir kitiems 
papasakoti - paskaityti. Tai di 
delis darbas, brangi knyga.

Galima rasti klausimų, ku 
rie ir jaunuomenei turi patikti, 
kaip savo protėvių - tėvų pap 
ročiai, kaip tėvų Gimtojo Kraš 
to gamta, kaip įvairūs atsitik' 
mai, išgyvenimai kartų kartos 
tolimesnėj ir artimesnėj praei 
tyj, kurie nustatė mūsų būdą, 
mūsų įsitikinimus.

Tik susipažinę — pažinę tik 
rai pamėgsime ir savąją tautą 
ir savuosius žmones ir imsime 
didžiuotis lietuviais esą.

Išleidus, sakysim, už—1000 
dolerių knygą, kuri tik vienam 
tautiečiui tenurodytų tikrąjį ke 
lią ar kuri išsaugotų jį gerbėju 
tėvų praeities, jau ganėtinas at 
pildąs.

Taigi, jei 
neapsimoka 
draugijoms, 
rai apsimokės. Tokiu draugijų 
tarpe yra Tėvynės Mylėtojų 
Draugija, kuriai gerų norų ne 
trūksta, o lėšų, pasirodo, pasi 
judinus, susiranda, kaip tai ro 
do dideli surinktieji tūkstančiai

sar La Monaca, dainavo irgi 
labjausiai mėgiama solistė, kolo 
ratūrinis sopranas Beth Han 
ger. Programoj buvo Verdi, Be 
rlioz, Meyerber ir kt. Koncerte 
dalyvavo ir lietuviams sveikini 
mo žodi tarė Floridos guberna 
torius ir Miami miesto meras.

KOELNO KATEDRA
Šis koncertas buvo ruoštas rugpjūčio 29 d. vėl bus prade 

vietos Alto

šiai žiūrėti kitiems į akis ir 
džiaugtis apsisprendus visam 
gyvenimui.

Ne pro šalį tai ir senesniajai 
ir net senajai kartai.

čiutei. Alto

pastangomis, talki 
Danutei Narutavi 

pirmininkė yra Sku

DRAMOS AKTORIUS 
JUOZAS DAUBĖNAS,

New Yorke baigęs Ameri
Dramos Akademiją, vaidinęs 4 liepos 8 d. mirė, sulaukęs 75 me 
televizijos filmose Guild Filmos 
korporacijoj, dabar vaidina Ma 
rcelie Mauretto „Anastasijoje”. 
Šis veikalas vaizduoja paskuti 
nio Rusijos caro vienos duktė 
rs likimą. Savo laiku veikalas

KOS

ta naudoti pamaldoms. Koelno ekologiją ir prancūzų kalbą, 
katedra gotikos stiliaus pažiba. Neskaitant akademinio dar 
Karo metu ji buvo tiek sunai bo, Pajauta Daukutė uoliai pa 
kinta, kad jos atstatymas parei sireiškė Sydnėjaus lietuvių or 
kalavo beveik 10 mil. dol.

ITALŲ RAŠYTOJAS
GIOVANNI PAPINI

ganizacinėje veikloje. Studijų 
metu ji buvo Aust. Liet. Stud. 
S-gos Sydnėjaus sk. sekietorė, 
o anksčiau, kai Sydnėjaus sky 
riaus valdyba ėjo ir Atstovybės 

tų amžiaus. Nors rašytojas jau pareigas, ji vedė užsienio susi 
prieš trejus metus buvo supa rašinėjimą. Savo pažiūromis ar 
raližuotas, bet dar pernai pa tima JAV-se susiorganizavusių 
sirodė jo šešiasdešimt penktoji nepriklausomųjų studentų San 
knyga. Iš visų jo raštų populia taros grupei, ji buvo taip pat 
riausias yra „Kristaus gyveni pakviesta į Santados spaudos 
mas“. Jaunystėje Papini buvo komisiją, 
ateistas, komunistavo.

PAJAUTA DAUKUTĖ

yveni pakviesta į Santados 
Pajauta Daukutė uo

hai dalyvauja Šviesos Sambūry 
je ir šiuo metu yra šio sambū 
rio Austrijos Regijono valdy 

Balandžio 26 d., metinių Sy bos narė.
dnėjaus Universiteto iškilmių 
metu, Paajutai Daukutei buvo 
suteiktas B. A. (Bachelor of Ar 
ts) laipsnis. Tuomi buvo atžy 
mėtas sėkmingas universiteti mai. I dalis. 704 puslapiai. Įriš 

Liepo s 2d. Lietuvos opera iš nio kurso užbaigimas humanita ta kietais viršeliais, su aplanku.
Vilniaus buvo nuvežta į Melm rinių mokslų fakultete. Sydnė Kaina 7 dol. Knygą parašė bu 
kaitės vardo kolūkį, Vievio ra jaus universitete Pajauta Dau vęs Lietuvos kariuomenes va 
jone, ir ten gamtoje, po atviru kūtė pagrindiniu dalyku buvo das generolas Stasys Raštikis, 
dangum, pirmą kartą tokiomis pasirinkusi vokeičių kalbą, o ša Knyga gaunama „Nepriklauso 
sąlygomis pastatė Leoncavallo lia to dar studijavo istoriją, psi mos Lietuvos“ redakcijoje: 77

22 George St., Ville Lasalle, 
Montreal, 32, P. Q.

9 Atstovų rūmai Washingtone 
priėmė bilių ir jį pasiuntė sena 
tui, kuriuo yra numatyta sumo 
keti popiežiui Pijui XII 964.199 
dol. už per II Pas. Karą suborn dr. V. Sruogienės Lietuvos Is 
barduotą popiežiaus vasaros re torijai leisti. Leiskime knygas, 
zidenciją. Taip galvoja Tėvynės Mylė

— Kapsuko - Mariainpolės tojų Draugijos 81 Kuopa Bos 
mieste esąs sudaromas teatras, tone. M. Kasparaitis.

Dabar buvo 
statomas netoli New Yorko — 
Pawling N. Y. Starlight teatro. 
Vaidinimai prasidėjo birželio 
26 ir tęsėsi visą savaitę. J. 
bėnas vaidino Petrovino 
meni.

OPERA GAMTOJE

Dau 
vaid

ATSIŲSTA PAMINĖTI
St. Raštikis. KOVOSE DĖL

LIETUVOS. Kario atsimini

knygų leidėjams 
leisti knygas, tai 
jų skleidimas tik

pabaigoje prasidėjo kautynės 
su lenkais Širvintų ir Giedrai 
čių rajone.

58. VILNIUJE NESUDRAUS 
TASIS SMURTAS IŠSIPLĖ 
TĖ DIDELIU IR NESUVAL 

DOMU SMURTU
Lengvai gaisrą galima užge

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............................................................
Antrašasf Adresas) ........................................................

Albaniją. Po to Vokietija puo dainių-Panevėžio rajonan. ryti? suota, kad lemiamu momentu
lė Austriją, Čekoslovakiją, už Lapkričio 16 d., švintant, len Įsakiau Panevėžio komendan mūsų kariuomenė neliktų be va 
ėmė Klaipėdos kraštą. Ir visa kai didesnėmis jėgomis prade tui, kad jis nenustotų nuolati do? 
tai buvo daroma Tautų Sąjun jo mus pulti. Keliose vietose jie nio ryšio su Utena ir tuo bata 
gai matant.

Tiesa, Tautų Sąjunga kas 
kart vis pareikšdavo savo pasi

Gal

61.

51.
57. PADEDANT TAUTŲ 

SĄJUNGAI LENKIJA
DIDINA SMURTĄ.

Mūsų Užsienių Reik. Minis 
terija dėl Želigovskio „sukili 
mo“ padavė energingą piotes 
tą į Tautų Sąjungą, apskųsda 
ma lenkus, kaltindama juos ag sinti tik jo pačioje pradžioje, 
resingumu ir sutarties sulaužy bet kai gaisrininkai atvyksta 
mu. Tam reikalui svarstyti bu gesinti pavėluotai, ugnis pasi 
vo sušauktas specialus posėdis, daro sunkiai suvaldoma. Dar 
kuriame mūsų interesus atsto blogiau būna, kai gaisrininkai 
vavo- ir gynė, rodos, prof. Vol vieton vandens, gaisrą gesina... 
demaras. Čia pasitvirtino amži alyva. Nežymioje vietoje kilęs 
na gyvenimiška taisyklė, kad 
„jėga stipresnė, negu teisė“.

Tautų Sąjunga padarė nedova 
notiną klaidą.

Vieton įsakius agresoriui tuo 
jau ir be jokio atsikalbinėjimo 
pasitraukti į savo teritoriją, bu 
vo nutarta, kad vietos gyvento jie puolė silpnesnįjį savo kai 
jai patys turi pasisakyti apie myną. Teisė nebuvo pačioje 
savo norą priklausyti Lenkijai pradžioje atstatyta, aiškus nusi 
ar Lietuvai, tai yra padaryti kaltelis ne tik nebuvo nubaus 
plebiscitą esant šalyje okupan tas, bet dar tolimesniam nusi 
tų kariuomenei, tik po Tautų kaitimui paskatintas. 
Sąjungos priežiūra. Tujoau po Želigovskio „suki

Gavus tokį sprendimą, lenką limo“, su tokiu pat pasisekimu, 
ms liko dar savo veikimo sferą Gabriel d'Anunzio „sukilimo 
praplėsti, todėl iš vii šaus ge būdu“ užėmė Fiume. Po to Mu 
nerolui

Želigovskiui buvo patarta 
žengti toliau,

Srodkowa" kuris nuo pat savo įsiviešpata kurios uždavinys buvo per pra

gaisras persimeta kitur ir ga 
lų gale pavirsta ugnies jūra.

Taip buvo ir su Želigovskio 
„sukilimu“.

Maršalui Fošui lenkų žygį 
palaiminus,

aš ir klystu.. .

„STEBUKLAS TIES 
ŠIRVINTAIS”

Rugsėjo mėn. pas lenkus įvy 
ko „stebuklas ant Vislos“. Jų 
sumuštą kariuomenę perėmė 
vadovauti prancūzų generolai. 
Jie vykusiai, sutraukdami rezer 
vus, sudavė bolševikų kariuo 

‘ : vietoje smūgį, 
Vieton jis turėjo savo pulką pasiekti, nuo kurio tie paniškai pradėjo 

Išklausęs mano įsakymo, ka bėgti. Tuomet pas lenkus kilo 
Yra puiki Krilovo pasakėčia trauktis ir savo sparnais turėjo pitonas Chodakauskas paklau didelė patriotizmo banga, bol 

„Katinas ir Virėjas“. Joje pa atsiremti į Nerį ir Šventąją, sė, ar nereik apie susidariusią ševikų kariuomenė buvo sumuš 
sakojama, kaip virėjas, grįžęs kad tuo būdu pastoti lenkams padėtį pranšti generolui Žuką ta ir beveik subyrėjo. Pas mus 
iš karčiamos po savo kūmo rne kelią žygiuoti Kauno link.

■Kariuomenės vadas,

generolas Žukauskas, 
kažkur dingo. . .

Kaune manėme, kad

buvo atmušti, bet rado skylę lionu. Išnagrinėjome su majo 
, ... . , ru Šumskiu fronto padėtį, kurbaltgudziu kuopos bare, dabaf gaR būti - pųlk(J dalįs 

piktinimą', protestuodavo, bet... nes ta kuopa neišlaikė spaudi Iššaukiau kap. Chodakauską li
tai ir viskas. Kažin, ar visa tų mo ir pasitraukė. Lenkai tą sky per jį daviau bataliono vadui 

. . . ..... lę praplatino ir per ją metė sa įsakymą per tam tikrus kaimus
neigiamų istorinių jvy lų vQ (>Tatarska Jazda” — 4 ka į šiaurę nuo Širvintų miestelio 

grandine Valerijos pulkus. .
būtų buvus, jei 1920 m. Tautų Mūsų kariuomenėje pasida tuo->au Pradetl zyg“«oti.
Sąjunga su aiškiu agresorium rė gana didelis sumišimas. Fro Per naktį, mūsų apskaičiavimu, menei vienoje 
būtų pasielgusi taip, kaip pasi nto kriptis pasikeitė. T” 
elgti turėjo. pietų krypties, dalys pradėjo

tinio minėjimo, rado katiną, 
kramtantį ponui pakeptą viščiu 
ką. Virėjas jį išvadino niekšu, 
vagim, gėdino jį, grąsino kitą 
kartą nubausti, o katinas sau 
klausė ir toliau kramtė, kol vi 
są viščiuką suėdė.

Ar Tautų Sąjunga savo „vei 
nebuvo panaši į tą virė

jis
ra

uskui? įvyko nemenkesnis, tik gal ma
— O kur jis? — paklausiau, žesnio masto „stebuklas ties
— Rokiškyje, pas grafą Pšez Širvintais“. O buvo taip, 

dzieckį medžioja. . .

Mane lyg perkūnas trenkė.
Tokiu laiku, kuomet kiekvienu 
momentu buvo galima laukti 
priešo puolimo, kariuomenės va

7 pulko bataliono vadas, vyr. 
Įeit. Balnas, gavęs mano Įsaky 
mą ir kryptį, tuojau pradėjo žy 
giuoti. Naktis tamsi, lyja rude 
ninis šaltas lietus, keliai pabju - 
rę. Turėjo žygiuoti greit, bet at 
sargiai, kad nesusitiktų su di 
desnėmis lenkų jėgomis.

Besiartindamas prie Širvin 
tų,
batalionas užklupo Želigovskio 

štabą ir patį Želigovskį.
Pas lenkus kilo didelė panika,

Mes
Ukmergėje, ar kur nors jo 
jone, o fronte buvo užtikrinti, 
kad jis iš Kauno tvarko naujus 
pergrupavimus, kad prašalintų das rado laiką medžioti ir išva 
susidariusį pavojų. ~ ~~~

60. LENKAI PUOLA, 
O VADAS MEDŽIOJA...
Lapkričio 18 d., vėlų vakarą, 

apie 12 vai., iššaukė mane Į šta 
bą operacijų skyriaus viršinin 
kas majoras Šumskis. Nuvykęs 
į štabą, gavau tuojau kalbėti kauskui tuojau susirišti su Ro vintą, kad nepatektų lietuvia 
telefonu su Panevėžio komen kiškio komendantu, kuris ma ms į nelaisvę. Paspruko Žcligo 
dantų kapitonu Chodakausku, no vardu praneštų gen. Žukaus vskis ir jo štabas, bet savo ka 
kuris man štai ką pranešė: kui, kad jis kuo skubiausia vyk riuomenei davė įsakymą tuojau

Į Panevėžį skambinęs Ute tų į Ukmergę. Pats nuėjau po trauktis.
raičių - Širvintų rajone ir priar nos komendantas, su kuriuo ra valandų pasnausti, kad an Kai prašvito, mūsų karino 
tinti savo kaveleriją turi telefono ryšį 7 pulko bata ksti rytą galėčiau vėl sekti įvy menės dalių žvalgyba pamatė,

-r . . i i u liono vadas. Ta„ 1 atarska Jazda ,
batalioną lenkai atkirto

kime“ 
ją?

59.

solini „sukilo“ Italijoje ir ten 
Įsigalėjo fašizmas su barbariš 
ku žmogaus teisių laužymu. Po 
to Vokietijoje atsirado Hitleris,

NAUJAS LENKŲ 
UŽPUOLIMAS

Želigovskis, tai yra patys len 
kai, norėdami praplėsti būsimo 
jo plebiscito plotą pradėjo mus 
pulti.

Spalio pabaigoje mūsiškiai 
pastojo jiems kelią, o kai ku 
riose vietose patys perėjo į 
priešpuolį. Teko Želigovskiui 
sutraukti didesnes jėgas Gied

žiuoti nieko nepranešęs nei 
man, nei štabo viršininkui. Pa 
sirodė, kad jis jau tenai trečią 
dieną medžioja, o čia mūsų ka 
riuomenė kraują lieja ir beviltis 
kai kaujasi su daug stipresniu 
priešu!

Žinoma, Įsakiau kap. Choda ir jie metėsi bristi per upę Šir

praplėsti „Litwa
iki mūsų Liaudos, kur dalis vie vimo pradžios mindžiojo žmo laužtą frontą prasiveržti mūsų nuo pulko. Dabar lenkų kariuo 
tos šlėktos buvo prolenkiškai nių teises, laužė Versalio su užnugarin, sukelti mūsų kariuo menės masė nuo jo atstume 10 
nusistačiusi. ‘ Šitą ^Želigovskis tarties įsipareigojimus. ~ 
ir sumanė įvykdyti. Jau spalio Italija puolė Abisiniją,

kius. kad lenkai masėmis traukiasi.
Dabar, praėjus daugiau kaip Čia jau mūsiškių tarpe atsirado 

35 metams, man kilo mintis,

ar ta medžioklė pas grafą
Pšezdzieckj

jausmas šunies-skalikoj, kuris 
mato, kad zuikis bėga. Keliose 
vietose dalių vadai jau savo ini 
ciatyva pradėjo besitraukianti 

. (b. d.)
^Želigovskis tarties įsipareigojimus. Po to menėje paniką ir tuom praskin —12 km, jų kavalerija nužygia

vėliau ti savo kariuomenei kelią Kė vo Kovarsko iink. Kas jam da nebuvo tik lenkų tyčia sureži priešą persekioti.
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Laisvoji tribūna.
REIKTŲ APSITVARKYTI

Yra reikalo pasižiūrėti i sa kos, pasodinamas, vaje tu ma 
ve iš šalies. Geriausia bus lei no, viename suolu, kurie buvo 
dus pasisakyti patiems lakta kažin kam rezervuoti. Grįžęs 
ms. tvarkdarys pašalina svečią iš

Lietuvių parapijos bažnyčio užimtos vietos. Jis pasitraukia 
je lankosi vyskupas (kanadie i pakraštį. Kas gi susėdo į rezer 
tis), oficialiai. Iškilmingai su vuotas vietas? Nagi toki patys, 
tinkamas ir per visą bažnyčią kaip ir visi kiti, netgi iš niekur 
nulydimas prie altoriaus. Ėida neatvažiavę.
mas išilgai bažnyčią, jisai lai Pagamino suolus su minkšto 
mina gausiai susirinkusius mal mis klaupkomis, pastatė, ir pir 
dininkus, darydamas kryžiaus ma proga klebonas visus papra 
ženklą Į vieną ir Į kitą pusę, šė ant klaupki! nesistoli, nes 
Bet žmonės neklaupia laimina tuo jos būtų suterštos. Ką gi 
mi, kaip tai turi būti daroma, mes? — O, mums jos labai pa 
Ką vyskupas manė apie tuos togios ne tik atsiklaupti, bet ir 
lietuvius tada buvusius bažny pasidėti kojas; ir mes jas deda 
čioje ir jo laiminimą sutikusius me tenai!

+ačiom, mums ne vis tiek pat. Kanadietis parašė nedraugin 
kitą kartą ar neatsitiks tas gą atsiliepimą apie pabaltie

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS

79 ir 81 St. ZOT1QUE ST. E., MONTREAL

TELEFONAS: CR 0851

Lietuviškos žiežirbos

esama žmonių, kurie rūpinasi 
ištremtais. Be to, kuo gali pa 
bloginti jų padėti Sibire, jei 
gu ji yra ir taip bloga. Ir siun 
čiame siuntinius sustodami į ei 
lę (pav. Toronte) anksti vytą, 
kadangi vėliau gali pritrūkti iš 
duodamų numeriukų. Tačiau 
vienam dirbančiam šeimoje, su 
mažais vaikais, tie siuntiniai 
nėra tokie „lengvi“. Nuo daug 
ko atsisakoma, kad apmokėjus 
didelius muitus, tačiau siunčia 
ma, prisimenant žiemą, išvežtų 
jų padėti. Ar nevertėtų susiriš 
ti su Kanados R. Kryžium dėl 
siuntinių ir bendrai išvežtųjų. 
Juk daugumas esame Kanados 
piliečiai, taigi turime pliną tei 
sę reikalauti sujungimo išskir 
tųjų šeimų. Gal tai gali padary

nieko panašaus! Tegul rusai pa ti‘ diplomatai, VLIKas ar ALT 
mato, kad vakarų pasaulyje as bendrai su latviais ir estais?

p?«t? O jei neatsitiks, tai kodėl? čius. Jam atsakė ir argumentai
Įvairių švenčių proga jauni jo teigimus sulaužė paliestoji 

mo organizacijos dalyvauja pa pusė. Tūlas mūsų tautiečių, rep 
maldose iškilmingai: vėliava su ūkuodamas anam kanadiečiui 
asista prie pat altoriaus. Tai kar tame pačiame laikrašty, Lietu 
tojasi metai iš metų. Tai gra vos Prezidentą A. Smotoną va reiškė savo nuomones dėl jų at 
žu ir taip turi būti. Bet nepildo dina Smetonas, o Klaipėdą — eities, ypatingai iškasus Šv. 
ma viena privaloma sąlyga: iš Memel. Po tautiečio paiašu re Lauryno kanalą. Ir viena n ant 
kilmių ritualo išpildyti vis dar dakcija deda tokią pąstabą :,,Ed ra pusė turėjo daug tiesos, plo 
nemokama. O tai rodo štai kas: note: Under USSR rule Me to ir gyventojų klausimuose.
a) praeinant vėliavai su asista mel, a Baltic Sea, port, is col Torontas, jau dabar pralenkda reikia) gal 
pro cimboriją, ;
ne visada ryškiai pagerbiamas; pataikavo tautietis? Čiumi, tikisi greičiau pasiekti ogaus veržlumo ir sumanumo,
tai ne visada arba ne vienodai Į bažnyčią priimta eiti tin jo ribas, tuo tarpu ambicingas neleidžia kitoms Kanados lietu 
atlieka ir pasikeisdamos velia karnai apsirengus .Vyrai — su Hamiltonas (kaip jis dažnai ka vių kolonijoms padėti pamatus 
vos palydo grupes; b) laike pa švarkais. Moterų suknelės ar nadiečių yra vadinamos) atsi LN. Sunku suprasti. ! ačiau ten 
kylėjimo vėliava lyg ir palenkia bliuzelės su rankovėmis, galvos kerta, kad jis proporcingai grei ka džiaugtis kad Hamiltono lit 
ia, bet neaišku, ar ji palenkia uždengtos kepuraičių, skepetai čiau augąs už l'orontą ir jau tuviai atsistojo ant teisnigo ke 

.na, gal tai pripuolamas jude čių ar, pagalios, kuo nors kad apie 19 70 m. pasieks 500 tūkst. lio, kartu palinkint visiems apy 
sys; nėra ryžtingumo, vis lyg ir simboliškai, bet uždengtos, gyventoju skaičių, dėka savo linkių lietuviams, įsijungti į šį 
ir svyruojama, ar tai daryti, ar Tai dėlto, kad į bažnyčią eina stiprios pramonės, kuriai besi gražų darbą nes su Metropoli 
ne. Kai dalyvauja savanoriai su ma ne grožis rodyti. Bet štai plečiant bus absorbuoti artimi tan Hamilton iškaba, tuo pa 
vėliava, jau mtyti sąmoaningi anądien į lietuvių R. K. bažny miestai, kaip Dundas, Burling čiu ir jie taps tikrais hamilto 
ir ryškūs veiksmai — mat, pa čią ateina jaunas vyras taip va ton, nekalbant jau apie Stoney niečiais.
tyrę žmonės. Jaunimas nekaltas dinamais T-shirt: rankovės ne Gi eeck ir kt. Kiti dar toliau nu 
už tai, bet kalti jo vadai, kurie siekia net alkūnių, kalnieriukas eina, galvodami apie prijungi 
neparepetuoja iškilmių ’ „
mų ir neišmoko jaunimo. O niai išleisti ant kelnių, be švar o dėl Oakvillcs 
nereikia užmiršti, kad iškilmių ko. Šitaip apsirngiama, kai ei lenktynės tarp ForontO' ii Ha ra „tempia . Kuria prasme? l'i 
vaizdui sugadinti užtenka vie narna žuvauti. Na, čia šitokią miltono.
no kito netinkamo veiksmo ar vasarą, leiskime kiek liberaliz Visose šiose
veiksmo neatlikimo, kur jis tu mo: tegul vienas kitas ateina venama yra lietuvių, kuriems kiek pakviestas choras, solistai, 
ri būti atliktas. Civilizuota vi be švarkų. Bet reikia suprasti pasiekti vieną ai antrą cenrtą, ansambliai iš kitų miestų. Šo 
suomenė iškilmių ritualą laiko ribą. Kas nenuvokia ribos ar prie šių dienų technikos pažan kiai dažniausiai duoda pelną, o 
pagrindiniu dalyku. Ir ji neap nepaiso jos dėl egoizmo, to ei gos nėra taip sunku ir toks pa juo ii' užlipdomos spragos kul 
sirinka. Svyruojančiam lietuvis gesys žemina visą tautą, nes sivažinėjįmas jau yra savos rū turinių parengimų. Artinasi ui 
kam charakteriui reikia ne 
spalvių, bet ryškių formų!

Tūlai tautinei šventei iš 
tos šalies atvyko tautietis, 
eilinis, tarti žodį broliams 
tuviams. Vietinių prieteiių 
lydimas jis ir į bažnyčią n, tva 
rkdariui nelabai žiūrint tvar

RAŠO K. BARONAS
Dviejų kimyninių miestų — čiau, kaip minėjau, tuo dar stip 

Toronto ir Hamiltono oficialūs 
asmenys, neperseniausiai pa

resniu lietuviškuoju magnetu, 
mūsų bendriems pobūviams, 
būtų Lietuvių Namai, kuriais 
šiuo metu gali tik didžiuotis To 
rontas ir Edmontonas. Gal mil 
sų ekonominė padėtis, (pra 
džioje naujo gyvenimo visko 

1 asmeniniai nesusi 
joje Esantysis led Klaipėda“. Klausimas: kam mas Hamlitoną gyventojų skai pratimai, kilę iš pavydo dėl žm

Kada užsiminiau apie kon 
veiks atsegtas, be kaklaryšio, marški mą- St. Catharines, Brantford, certus, šokius ir minėjimus, rei 

vyks stiprios ktų pasakyti, kad jie vienas ant

nansais. Pasilinksminimas ne
apylinkėse gy reikalauja tiek daug išlaidų.

Iš visur ir ap«e viską
PIRMIEJI LIETUVIAI AUSTRALIJOJ

Jono Vanago, Lobonthalio Australijoje, baigė teisių studi 
miesto istorinio muzėjaus įkū jas ir įsigijo advokato teises, 
įėjo surinktomis žiniomis, 1841 Tai pirmas lietuvis advokatas 
m. į Pietų Australiją atvyko iš Australijoje. Jis yra vilnietis, 
tuometinės Prūsų valstybės lie gimnaziją baigęs Vokietijoje, 
tuvio Varno šeima: tėvas, sū Kasselyje, 1946 m. Į Ausliali 
nūs ir dvi dukros. Jie atplaukė ją atvyko 1947 m. ir 1950 m. 
Skjold laivu sykiu su 2 75 ve pradėjo studijuoti teisę, 
kiečiais. Varnai, kartu su 18 vo 
kiečių šeimų, pradėjo kurtis, 
kur dabar yra Lobenthalio mie 
stas. Šiandien tačiau Varno pa 
varde yra išnykusi iš Lobent 
halio, matyt, Varnas susimaišė 
su australais bei vokiečiais, iš 
tirpo kaip lietuviai, nepalikę žy 
mesnio pėdsako.

LIETUVIŲ AIKŠTĖ 
ČIKAGOJE.

Liepos 12 d. Chicagos 
to taryba oficialiai priėmė 
rimą pavadinti Lietuvių 
te (Lithuanian Plaza) 
plotą, 
Road, 
tenaw 
Ave.

Rezoliucija pavadinti viršuje 
minimą didįjį lietuvių jstaigų 
centrą Lietuvių Aikštė praves 
ta vienbalsiai.

Tarybos posėdžiui pirminin 
kavęs meras Richard Daley, 
priėmus mums svarbų nutari 
mą, pabrėžė, kad tai yra pelny 
tas lietuvių įnašo į Chicagos 
miesto gyvenimą pripažinimas 
— („Great tribute to great Lit 
huanians of Chicago“).

INŽINIERIUS
DR. LEONARD ADLER,

kuris sutvarkė Berlyno ir Mila 
no miestų susisiekimą, kuris pa 
statė Tempelhofo aerodromą, 
padarė savo galutinius įžadus 
kaip pranciškonas. Šią vasarą 
jis įšventintas kunigu. Jis turi 
74 m. amžiaus, yra vedęs, jo 
žmona ir trys vaikai tebegyve 
na, bet Popiežius jam yra da 
vęs specialią dispensą šventin 
tis kunigu.

— Stasys Čibiras Adelaidėje,

I TAUPYK, SKOLINKIS
savo kredito kooperatyve

mies 
nuta 
Aikš 

žemės
esantį tarp Marquette 
Rockwell Street, Wash 
Avenue ir California

POPIEŽIUI PIJUI XII BUVO 
ĮTEIKTA „RAUDONOJI 

KNYGA.
374 puslapiuose atvaz 

komunistų vykdomas ti 
persekiojimas 11 kraš

Joje 
duotas 
kėjjmo 
tų, kuriuose yra 75 mil. katali 
kų.

Pagal knygos duomenis, Lie 
tuvoje buvo 80 proc. katalikų, 
is 6 vyskupų liko tik vienas. Le 
nkijoje bųyo 33 vyskupai, da 
bar yra 23 ; kunigų buvo 11.730 
dabar tik 8.659.

KOMUNISTAI PASAULYJE
Pagal rusų kilmės Simon 

Wolin statistiką, paskelbtą 
„New Leader“ žurnale, komu 
nistai laisvajame pasaulyje per 
pastarąjį dvdiešimtmetį ne tik 
nepadaugėjo, bet dargi gerokai 
sumažėjo, ypač V. Europoj. D. 
Britanijoj jų skaičius nuo 60. 
000 krites iki 34.000. Belgijoj 
nuo 100.000 iki 30.000, Olandi 
joj nuo 50.000 iki 33.000, Itali 
joj nuo 2.300.000 iki 1.700.000, 
V. Vokietijoj nuo 300.000 iki 
125.000. Didžiausia komunistų 
partija šiapus gel. uždangos te 
besanti Prancūzijoj ir Italijoj, 
kur esą apie 2.500.000 narįų ir 
apie 16 mil. komunistams pri 
jaučiančių. Volin tai aiškina de 
mokratinės santvarkos silpnu 
mu. Esą ten, kur vyrauja dvi 
partinė sistema, gyventojai sa 
vo nepasitenkinimą nuramina 
balsuojant už opoziciją, o 
kur yra daugybė partijų, 
naudoja komunistai.

SENELIAI, LIGONYS
NEDARBINGIEJI LAUKIA 
DOSNIOS LIETUVIŠKOS

RANKOS

Tačiau daug duo. Lietuviškoje spaudoje pa 
maloniau būtų, jeigu į mūsų di sipils pasilinksminimų skelbi 

Izidorius Vasyliunas bir džiąsias šventes, didesnius kon mai. Nevenkime jų, nejieškoki
želio 16 d. koncertavo Bostone certus ar parengimus mes gale me su tam tikra intencija vokiš
Gardner muzėjuje. Koncertą tumėme susirinkti po lictuviš kų ar kanadietiškų subuvimų
rengė muzėjaus vadovybė. Sin ku stogu, savo lietuviškuose na (ypač viengungiai vyrai), bet
uikininką pianinu palydėjo Vy muose. remkime lietuviškus visais gali

* * * mais atvejais. Nereiks tuomet
Nors sakoma yra, kad paski sakyti, kad į minėjimą neisiu, 

ras lietuvis yra didelis individu nes jis bus toks pat, kaip perei 
alistas, tačiau reikia pripažinti, tais metais, monotoniškas ir 
kad jis nevengia bendruoineni šabloniškas. Rengėjams, su tu 
nio gyvenimo, būdamas vienas rimu atsargos kapitalu iš pasi 
didžiausiuose plotuose, jis jieš linksminimų „nebaisu“ bus pa 
ko savo tautiečių pasidalinimui kviesti žinomą, gerą, paskaiti 
įspūdžių, pergyvenimų. O ką ninką, o programos išpildymui 
bekalbėti, kada jų atsiranda vie —stiprų ir didelį meninį viene 
name mieste šimtias ar tūkstan tą.
čiais. Nors kartą savaitėje, ar * *
čiau pažįstami, susirenka į di Esama įvairių nuomonių del 
dėsnius būrius, atsiranda daina, siuntimo laiškų ir siuntinių į 
kalbos ir prisiminimai. Ir per Lietuvą ar Sibirą. Vieni galvo 
akis vėl prabėga gimtieji lau ja, kad tuo galima tik pakenk 
kai, kaimai ir miesteliai. Ta ti savo giminėms, kiti sako —

be toki dalykai nepraeina nepaste sies malonumas.
bėti. I. V. i

ki

at

tenis Vasyliunas.

DOVANŲ SIUSTINIAI I SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ bei kitų 
j dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt. informacijų pas
MontreaHo atstovą

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados didžiausia 
ir labiausiai prityrusia davaių siuntinių persiuntimo 
firma

1176 SHERBROOKE ST. W----------- Tel.: BElair 4860
Montreal 2, P. Q., Canada.

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

ir t. t., ir L L

Tel.TR. 1135

ten, 
pasi

IR

VICTORIA CLEANERS &. DYERS Co.
SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

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

^Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
| TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.
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$ J. F. WHS OH
I Laidotuvių Direktorius | 

5531 Verdun Ave, VERDUDTR 6331 $

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialiste» 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

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

Ii

BELLAZZI - LAMY, INC
TR 5151 7679 George St ’ Ville Lasalle.

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

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Vmu, sav, 

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

11 Lietuviška moterų kirpykla
$ DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- | 
$ PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

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

X 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
X Banko kambary.
g Pirm. A. Norkeliūnas ................................... RA 7-3120

IDE LUXE DRY CLEANERS;
143—8th AVENUE, LACH1NE |

X a a z-» »» Lietuviams nuolaida. v| ME7-6727 Sav.: P. rutkauskas. |

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN WILLIBRORD AVE

g t
X

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440. ::
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Chruščiovas nuvainikuoja 
Stalina

NIKITOS CHRUŠČIOVO KALBA UŽDARAME 
XX KOMPARTIJOS SUVAŽIAVIME MASKVOJE.

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

7. Stalinas savinosi visų nuopelnus ir juos niekino.
Didžiausio pasaulyje žmog O kaip jums žinoma, mes tu 

žodžio ir darbo žmonių paver rėjome prieš karą puikiausius 
gėjo Stalino bendradarbis Ch karinius kadrus, kurie be jo 
ruščiovas slaptame kompartikios abejonės buvo ištikimi par 
jos susirinkime Maskvoje taiptijai ir tėvynei. Pakanka paša 
toliau kalbėjo: kyti, kad tie, kuriems pasisekė

„Stalinui sunaikinus daug kaišlikti gyviems,
nuomenes vadų ir politinių ^nežiūrint STIPRIŲ TOR 
buotoju (pohtrukų) 19o/—19 TORŲ VARTOTŲ 
41 metų laikotarpy dėl jo įtari KALĖJIMUOSE, 
nejimų ir melagingų kaltinimų, 
susilaukėme labai pavojingų pajau pirmomis karo dienomis pa 
sėkmių, ypač pačioj karo prasirodė tikrais patriotais ir did 
džioj. vyriškai kovojo už tėvynės gar

Per tuos metus buvo panau bė
dotos represijos prieš kai ku Aš turiu galvoj tokius drau 
riuos kariuomenės dalinių kad £us, kaip Rokossovsky (kuris, 
rus, pradedant tikra to žodžio kaip žinote, buvo kalinamas), 
prasme nuo kuopų ir batalionų 
vadų ir tęsiant iki augštesnių 
kariuomenės centrų. Per šį lai 
kotarpį buvo veik visiškai lik 
viduoti tie vadovybės kadrai, 
kurie buvo įgyję karinio paty 
rimo Ispanijoj ir Tolimuosiuo 
se Rytuose.

PLAČIOS APIMTIES REP
RESIJŲ POLITIKA 

prieš kariuomenės kadrus pri 
vedė ir prie karinės drausmės 
pakrikimo, kadangi per keletą 
metų visų laipsnių karininkai ir 
net kareiviai partijoj ir komso 
molo celėse buvo mokomi „de 
maskuoti“ savo viršininkus, 
kaip pasislėpusius priešus. Sa 
vaime suprantama, kad tai tu 
rėjo neigiamos įtakos karinei 
drausmei.

NAUJI RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS NARIAI
Pagal LRD įstatus nauji na ziją. 1946-49 studijuoja lituanis 

riai priimami visuotinio LRD tiką Pabaltijo u-te Hamburge, 
narių susirinkimo. Paskutinia vėliau Pinneberge. 1949 atvy 
me susirinkime 1956. VI. 30 d. ksta į JAV ir apsigyvena Filą 
Kultūros Kongreso metu priim delfijoje. Nuo 195Q. tęsia litu 
ti keturi nauji nariai: Leonar anistikos 'studijas Pensilvanj 
das Andriekus, Aldona Irena jos u-te, kartu studijuodamas ki

dėjo žeminti daugelį tų karo va 
du, kurie tiek daug prisidėjo 
prie priešo nugalėjimo.

Stalinas labai domėjosi drau 
go Žukovo, kaip karinio virsi 
ninko vadovavimu. Dažnai jis 
mane klausdavo, ką aš manau 
apie Žukovą.

Po karo Stalinas pradėjo kai Nasvytytė, Kostas Ostrauskas tų baltų bei slavų literatūras ir 
bėti apie Žukovą visokius nie ir Birutė Pūkelevičiūtė. 
kus, tarp jų ir tokį: „Žukovas 
prieš kiekvieną žygį fronte elg 
davosi šitaip: paimdavo saują 
žemės, pauostydavo ir pasaky 
davo: „Galime pradėti mūšį“.

Galimas dalykas, kad pats 
Stalinas išgalvojo tokius daly 
kus, norėdamas nuvertinti mar 
šalo Žukovo vaidmenį ir jo ka Teologiją studijavo Austrijoje ratūroje ima reikštis apie 1950. 
rinį talentą.

Tuo atžvilgiu

STALINAS LABAI ENER 
GINGAI PATS SAVE GAR 
SINO KAIP DIDELI VADA.

kalbas. 1952 m. Įgyja magistro
Kun. dr. Kazimieras Leonar laipsni. Šiuo metu rengiasi dok 

das Andriekus, gimęs 1914. toratui ir tarnauja u-to bibliote 
VII. 15. Barstyčiuose, Mažei koje. Iš Kosto Ostrausko lau 
kių ap. Mokėsi Sedos vidurinė kiame pirmojo lituanistikos dak 
je mokykloje ir Kretingos pran taro JAV-bėse.
ciškonų gimnazijoje, kurią bai Pirmuosius kūrybinius megi 
gė 1937 m. Į pranciškonų ordi nimus pradėjęs vokiečių okupa 
na įstojo gimnaizjoje 1934 m. cijos metais, sąmoningiau lite

(Schwaz) 1937-39 ir Italijoje Keletą eilėraščių išspausdina Ai 
(Milane) 1939-41. Kunigu įš duose ir Drauge, porą novelių 
ventintas 1940. VI. 29. Šv. An Naujienose, bet ypačiai pamė 
tano universitete Romoje 1941- gęs dramos žanrą. Išspausdinta 
-45 studijavo kanonų teisę, bai 1 v. drama Pypkė Literatūros 
gdamas teologijos daktaro laips Lankuose Nr. 4, dramos ištrau 

Jis įvairiais būdais stengėsi iš niu. Į JAV atvyko 1946 ii ėjo ka Grįžo Gabijos metraštyje, 
plėsti liaudy nuomonę, kad vi įvairias pareigas lietuvių pran Čia per radiją vaidintos ištrau 
si laimėjimai atsiekti Soveitų ciškonų provincijoje .Nuo 1950 
tautos per didįjį patriotinį ka m., Aidams pradėjus eiti Ameri 
rą, buvo tik Stalino drąsumo, koje, to žurnalo redakcijos na 
sumanumo ir geniališkumo vai rys. Gyvena Brooklyne, Tėvų 
šiai, ir nė vieno kito. pranciškonų namuose.

Panarai galime apibūdinti, Anksčiau už kitus išvykęs iš Draugo romanu, Jau 1952 m. 
išleistasis poezijos

kos K. Ostrausko psichologinės 
3 v. dramos Kanarėlė.

Birutė Pūkelevičiūtė tvirtai 
jžengė Į literatūros laukus Aš 
tuoniais lapais, premijuotuoju

SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė Overseas 
Cargo Čo. siunčia į LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su: anglis 
kom viln. medžiagom, avaline, 
vaistais, maistu, siuv. mašinom, 
dviračiais, laikrodžiais, akorde 
onais. (Siunčiama iš Anglijos 

per Haskobą).
Bendrovė taip pat persiunčia į 
Lietuvą ir Jūsų pačių sudary 
tus ir mums pristatytus siunti 
nius (siunčiam ir oro paštu). 
Visi mokesčiai sumokami siun 
tėjo, gavėjas NIEKO NEMO 
KA. Pristatymas garantuoja 
mas—PILNAS DRAUDIMAS 
(siunčiama per Gloge Travel 

Service).
Prašykite katalogų bei 

informacijų:
OVERSEAS CARGO CO, 

2412 W. 47 St., Chicago 32, Ill., 
Tel.: LA 3-5049—YA 7-4337.
Siuntinių tarnyboje 8 metai. 

S. P. Juodvalkis.

Garbatov, Mereškov,(kuris yra 
šio suvažiavimo atstovu), Pod 
las (jis buvo puikus vadas, ku 
ris dingo fronte) ir daug daug 
kitų. Tačiau daug tokių kariuo pavyzdžiui, ir mūsų istorinius tėvynės, jausdamas stiprų ilge Kanadoje 
menės vadų dingo koncentraci karinius filmus ir kai kuriuos si gimtojo krašto, L. Andrie rinkinys Metūgės gaiviu nauju 
jos stovyklose ir kalėjimuose ir literatūrinius kūrinius, nuo jų kus tą jausmą ima reikšti poezi mu išskyrė Pūkelevičiūtę iš ki 
armija jų daugiau nebematė.

Visa tai privedė prie anos yra propagavimas temos, giria laukęs jau 35 m. Religiniai, pa 
padėties, kuri pasirodė praside nčios Staliną, kaip karinį gei triotiniai ir gamtiniai motyvai 
dant karui ir kuri reiškė didelę nijų. Prisiminkim filmą „Ber pinasi Atvirose mariose, pirma 
grėsmę mūsų tėvynei. lyno kritimas“. Jame veikia tik jame L. Andriekaus lyrikos rin

Būtų neteisniga nepaminėti, Stalinas, jis davinėja įsakymus 
kad po, kelių rimtų nelaimių 
smūgių fronte

STALINAS JAU MANĖ, 
KAD TAI GALAS.

Vienoj iš savo kalbų tomis die 
nomis Stalinas pasakė: „Visa, 
ką Leninas buvo sukūręs, mes kai tik mirė Stalinas.) 
praradome amžinai“.

Taigi, pavojingoji grėsmė, 
kuri pakibo viršum mūsų tėvy 
nės karo pradžioj, iš didžiau 
sios dalies parėjo nuo paties 
Stalino klaidingų tautos ir par 
tijos vadovavimo metodų.

Taktika, kurios laikėsi Stali 
nas, nežinodamas mūšių veiks 
mų vadovavimo esmės, mums 
kainojo.daug kraujo, kol mums 
pasisekė sulaikyti priešą ir ga 
Įėjome pereiti į puolimą.

Kariuomenės vadai žino, kad Bruk. Jis rašo, kad negalįs su 
jau 1941 metų pabaigoj vietoj siorientuoti, kokių jaunam žmo 
plačių operacinių manievrų, gui laikytis principų? 
kertant priešų sparnus ir sten Jaunutis būdamas jis žinojęs 
giantis jam užeiti iš užpakalio, tėvo, motinos ir tetos Lenkiją. 
Stalinas kietai reikalavo pulti Laikui bėgant ji griuvo, atėjus 
stačiai ir užimti vieną kaimą po sovietams. Jis buvęs mokytoju, 
kito. Už tai mes sumokėjome jam buvę liepta vesti vaikus į 
didelėmis žmonių aukomis, kol bažnyčią ir tuo įrodyti, kad ko 
musų generolams, antkurių pe munistai tikybos nepersekioja. n. , _ , , . 
čių gulėjo visa karvedyba, pa Bet kai jis vaikus nuvedęs į baž ^Po1^ aPs‘ A9T42.d-’ baįg?s s 
vyko pakeisti padėtį ir pereiti 
prie lanksčių manievravimo 
operacijų. Jos tuojau įnešė nm 
tų, mums naudingų pakitėjimų 
fronte.

Dar gėdingiau, kad po didžio 
sios mūsų pergalės, kuri mums 
tiek daug kainoje, Stalinas pra

ir

bloga darosi. Jų tikrasis tikslas jos formas apie 1949m., taigi su tų debiutantų.
Gimusi 1923. VIII. 12. Kau 

ne, 1941 m. Baigė Kauno VIII 
gimnaziją (ligi 1940 m. buvu 
šią kazimieriečių), kartu lanky 
dama darmos studiją ir Kauno 
konservatoriją. Baigusi gimna 
ziją, 1941 m. rudenį ima dirbti

salėj, kur yra daug tuščių ke 
džių ir tik vienas žmogus pri 
eina prie jo ir kai ką praneša, 
—tai Poskrebyšev, jo ištikimas 
skydnešis. (A. N. Poskrebyšev, 
Stalino adjutantas ir artimas 
draugas, dingo iš gyvenimo.

Kyla klausimas: kur yra tie 
karo vadai, ant kurių pečių bu 
vo karo našta? Jų filme nėra. 
Esant ten Stalinui, jiems nebe 
liko vietos. (d. b.)
SUNKI JAUNIMO BŪSENA 

SOVIETŲ PAVERGTOSE
ŠALYSE

Tragišką jaunimo būseną at 
skleidžia atvirame laiške dabar 
tinės Varšuvos laikraštyje „No 
wa Kultūra“ studentas Michal

U JJ

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, 
Minneapolis Minn., Newark N. J., Philadelphia Pa., 

Pittsburg Pa. ir kitur.

PASĖKOS
PAGARBOS PADĖKA.

J. A. V. ir Kanados lietuvių 
' Dainų Šventėje dalyvavusiems 
chorvedžiams ir choristams.

Klaipėdos Valstybinės Kon 
servatorijos buvusių Pedagogų 
ar studentų I-sis suvažiavimas 
Čikagoje (1956 m. birž. 30 d.), 
su giliu pasigrožėjimu klausėsi 
Tamstų paruoštą repertuarą.

Tiktai tas gali nuodugniai ir 
širdingai įvertinti Tamstų pasi 
aukojimą, kantrybę ir ištver 
mę, kuris savo tėvynės ir tau 
tos garbei patsai yra rengęs pa 
našią šventę.

Tamstos visi, kaip vienas, 
paklausėte Danių Šventės Ren 
gimo Komiteto balso. Per tai, 
negana to, kad Tamstos turėjo 
te atsižadėti savo brangaus 
liuoslaikio dainoms besiruošią 
nt, Tamstos nuostabiai kantriai 
pildėte dirigentų reikalavimus 
repeticijose Čikagoje, nors pa 
tys buvote iš po kelionės gero 
kai išvargę (Čia pasireiškė dar 
vienas požymis mūsų kultūrm 
gos disciplinos). Dar didesnį 
stebuklą Tamstos parodėte, kai 
po visų ilgų dainavimų namie, 
kelionėje, repeticiojse, subuvi 
muose ir t. p. Tamstos taip dar 
niai pasistengėte sudainuoti 
šventės metu estradoje, kad 
būtų vien pavydo arba blogos 
valios kritika, jei kas dar ras 
tų tokiam masiniam chorui ko 
kių nors priekaištų.

Už tokią brangią Tamstų pa 
stangomis sukurtą meno dova 
na, per kurią mūsų tautos var 
das dar stipriau tapo įrašytas į 
pasaulio opiniją reiškiančiųjų 
asmemenų širdis, Tamstoms vi 
siems — visiems reiškiame gilią 
padėką ir užtarnautą pagarbą.

Klaip. Konsev-jos Suvaziavi 
mo Komisijos vardu

Juozas Bertulis.
Komisijos pirmininkas.

»

kinyje, kurie visų rašytojų bu 
vo pripažintas viena iš geriau 
siu 1955 metų knygų.

Aldona Irena Nasvytytė, gi Jaunajame Kauno Teatre. Tais 
muši 1920. VI. 10 d. Šiauliuo pat metais Kauno u-te pradeda 
se, 1939 m. baigė Tauragės gi studijuoti žurnalistiką. Periodi 
mnaziją, Kaune 4 semestrus koje eiles spausdina nuo 1944 
studijavo filosofiją, taip pat lan m. Lietuviškoje scenoje kaip 
kė konservatoriją ir dramos stu aktorė rodosi Kaune, Vokietijo 
diją. Atsidūrusi tremtyje, studi je ir Kanadoje, kur šiuo metu 
jas tęsė Vienos ir Graco umver rašytoja gyvena.
sitetuose Austrijoej, po karo — 
Goettingeno u-te Vokietijoje. 
Rengė disertaciją „Lietuvių lia 
udies daina ir jos atspindžiai vo 
kiečių literatūroje“, bet dėl emi 
gracijos jos nebaigė. Kurį laiką 
studijavo ir Clevelande.
metu gyvena Edjnborno, Pa., 
pačiame Ohio pasienyje.
Ohio valstybės amerikiečių po 
etų draugijos narys.

A. I. Nasvytytė periodikoje 
reiškiasi nuo 1935 rn. Pirmas ei 
lėraščių rinkinys Vėjo dainos SVARBIAUSIŲ LIETUVIŠ- 
Terros išleistas 1954 m. Dauge 
lį tų eilėraščių pati autorė 
tė angliškai.

Kostas Ostrauskas šiuo 
yra jauniausias Lietuvių 
tojų Draugijos narys. 
1926. IV. 5. Veiveriuose, Maria 

še 
šias Kauno VI gimnazijos kla 
sės, konkursiniu keliu išlaiko 
egzaminus į Jaunąjį Kauno Te 
atrą ir jame vieną sezoną akto 
riauja, kartu ten pat lankyda 
mas dramos studiją. 1946 m.

1 Liubeke baigia lietuvių gimna

Šiuo

Yra

išver

metu
Rašy 

Gimęs

nyčią, pasirodę, kad. . . tai ne 
gerai. Griuvęs ir šis teigimas.

Jis dar turėjęs Dievą, bet ir 
to netekęs, kai komunistai ėmę 
įrodinėti, kad Dievo nėra.

Buvęs komunistų partijos 
garbinamas ir keliamas kaip di 
delis autoritetas Stalinas, bet 
dabar ir Stalinas nuverstas. 
Tat kuo pasitikėti? — kluasia 
studentas Michal Bruk. Kuo at 
siremti? Kas yra pastovu ir ne 
griūvama? Kaip pasitikėti ko 
munistų partijos teigimais, jei 
gu ryt viskas griaunama, kas 
šiandien statoma?

Šitą tragediją dabar išgyve 
nąs visas sąmoningesnis Len 
kijos jaunimas.

| NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

I International Service Bureau
g 91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.
| LE 6-5613
g Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius
| adv. A. L I O D Ž I U S.

X Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų,
X atliekami dar šie reikalai:
g EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS
g (reikalai, iki vizų gavimo imamai), —■
j DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ ' LIETUVON 
gir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) 
X su pilna siuntinių gavimo garantija. —
|pinigų PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS, 
f — KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS
g iš įvairių Draudimo B-vių ir
g Workmen's Compensation Board. —
j PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
g PILIETYBĖS REIKALAI. —
| NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
I PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN G-ARAGE
1423 Dufferin St., LE 3-6149 
(Įvažiavimas iš Geary Ave.) 

Sav. V. DUNDYS

DAUGIAU MIRĖ NUO 
ALKOHOLIO,

kaip nuo džiovos. Praeitais me 
tais pirmą kartą Prancūzijoje 
daugiau žmonių mirė nuo ai 
koholio, kaip nuo džiovos: nuo 
alkoholio ir dėl kilusios nuo gė 
rimo kepenų ligos mirė 17.400 
prancūzų, o dėl džiovos — 13. 
300.

REMK ŠALPOS FONDĄ! 
DOMĖKIS ŠALPA—VIENA

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
T e 1 e f o n a i

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

ADVOKATAS
(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052 A Bloor St, W. Toronto.

B. A., L. L. B.
TEISININKAS —-

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont. 

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

Advokatas—Notaras
100 Adelaide St. W. 

Room 107
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.
mnnmmanmnmmsunmttste
.’■■">* ■'■'m •'t

MAŽA R TRADING Co. f 
852 Dundas St. W. Toronto, Ont.

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

g PRIIMA SIUNTINIUS IŠSIUNTIMUI W 
B Į LIETUVĄ g
W Siuntiniai gali būti įvairaus turinio ir negali svert dau- 
W giau su įpakavimu nei 19 svarų ir 4 uncijas. Gyvenantie- S 
W ji ne Toronte gali savo siuntinius prisiųsti mums, o a 
w mes juos peržiūrėję ir įvertinę, sąskaitas prisiųsmie Ju- g 

ms. Sovietų muitą ir kitas išlaidas Tamstos apmokate S 
w pas mus. Gavėjas Lietuvoje — nieko nemoka. Be to, 

galite užsakyti siuntinį pas mus, o mes jį sudarysime pa- § 
gal Tamstų pageidavimą. §

ggj Pastaba: Labai pigiomis kainomis siunčiame maisto § 
ir vaistų siuntas iš Vakarų Europos į Lietuvą. Vaistų 

W siuntinys iki 2 svarų svorio eina kaipo laiškas ir gavėjas 
M Lietuvoje jį gauna po 3 savaičių nuo užsakymo dienos. 
W Maisto siuntinys trunka iki 5 savaičių. Vaistų siuntos 
W Kainuoja du kart pigiau iš Vak. Europos nei iš Kanados 
jį ar USA.
w Rašykite lietuviškai (savininkas tauragiškis). 
w Naudokitės mūsų patarnavimu.
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THE 
HAMILTON SPECTATOR, 

pereitą savaitę, beveik visą pus 
lapį paskyrė taip vad. etninėm 
grupėm, įdėdamas nuotraukas 
moterų su tautiniais rūbais.

1

ATSAKYMAS 
P. ST. BA1PŠIUI.

„NL“ 30 nr. iš š. m. rugp.
d. hamiltonietis St. Baipšys

klausia: „...Todėl ir kyla kiausi 
mas, ką Hamiltono Tautos Fo 

Prie lietuvaičių — L Gaižaus ndo skyrius yra padaręs su kny 
kaitės, L. Skripkutės ir L. Lu gų vajaus pelnu, 749,17 dol., 
koševičiūtės nuotraukos buvo apie kurį jis pats spaudoje skel 
įrašas, kad ši etautiniai rūbai bė?“ 
reikalauja beveik 3-jų mėnesių Atsakymas trumpas ir aiš 
handwork. kus: šio knygų vajaus pelnas

749.17 dol. yra užpajamuotas 
UŽSAKAI gįų metų pradžioje TF Hamil

VA parapijos bažnyčioje pa tono sk. kasos knygoje ir jis 
įdelbti Vandos Panavailės su bus parodytas skyriaus metinia 

^gagiškiu inž. J. Stonkum. Ves je apyskaitoje už 1956 m. P. 
’ tu vės numatomos rugsėjo mėn. St. Baipšys kiekvienu metu ga

1 d. Čikagoje. Busimoji jauno Ii pats tai patikrinti pas dabartį 
ji Hamiltone yra žinoma, kaip nj TF skyriaus iždininką p. A. 
Tautinių šokių grupės vadovė, Vainauską, 72 Alanson St. 
Aukuro aktorė ir solistė.
J. Stonkus — kaip 
veikėjas.

Į LIETUVIŲ 
iš Hamiltono žada 
daug lietuvių. Ai^nevertėtų vie 
tos LB pagalvoti apie suorga 
nizavimą ekskursijos į šią dide 
lę Kanados lietuvių šventę?

DIDELI IR SMAGŪS
šokiai yra ruošiami vietos S LA 

iuj<P- rugsėjo mėn. 15 d. Royal 
,r/Jonnaught Hotel. Vietos ir ap 

ylinkių lietuviai yra kviečiami 
šiam pareigimui jau ruoštis, nes 
tai bus pirmas pasilinksmini 
mas po vasaros atostogų.

MISS CANADA
rinkimai buvo Hamiltone, 
runa atiteko montrealietei 
rothy Moreau, 25-kių metų 
donplaukei, naktinių klubų 
nininkei.

Bet. . . lietuviška patarlė sa 
ko — neviskas auksas, kas ži 
ba. Jūsų laikraščio bendradar 
biui teko po rinkimų arčiau su 
sidurti su daugeliu gražuolių ir 
iš arti stebėti jų veidelius. Ant 
jų buvo matyti per daug dribti 
no grožio 
kos priedų. Neapsieita ir be 
ašarų, kada neoficialiai iš var 
žybų buvo diskvalifikuota Win 
dsoro gražuolė, prieš keturis 
metus atvykusi į Kanadą, aust 
rė Linda Hagen.

— Moters žurnalo reikalais 
Hamiltone lankėsi iš Montrea 
lio Dr. Giriūnienė.

Ihž. St. Baipšys pats sau minėto j 
visuomenės je žinutėje iš Hamiltono, prieš 

tarauja. Joje jis rašo, kad vajus 
užsitęsė iki 1956 m. sausio 15 . 
d. Kadangi III knygų vajaus 
apyskaita buvo sudaryta tik 
jam pasibaigus, kaip gi buvo 
galima į galutinį pelną užpaja 
muotil955 metais?

St. Bakšys.
Buvęs TF Hamiltono sk. ved.

J. E. VYSK. V. BRIZGYS
pravažiuodamas per mūsų kolo 
niją, keletą dienų viešėjo ir pas 

1 vietos kleboną.
JUGOSLAVAS EMIGRAN

tas L. Miskovic yra didelė mis 
lė vietos policijai, kuri iki šiol 
neranda jokių pėdsakų jo mir 
ties priežasties.Prie kelias sava 
tęs jis rastas negyvas netoli Ha 
miltono kapinių, visas apdegęs 
apipylus nafta, o taip pat ir 
viduriuose su beveik litru žiba 
lo. Paskutinėmis žiniomis yra 
spėjama, kad tai padarė kroatų 
teroristinė organizacija Ustaši, 
tačiau kroatai sušaukė visuoti 
ni susirinkimą ir paskyrė 1.000 
dol. premiją už nusikaltėlio su 
radimą, taip pat griežtai pro 

— įvairių kosmeti testuodami prieš Hamiltono se 
rbų laikraščio redaktorių, ku 
ris visus kroatus pavadino fašis

DIENĄ 
vykti labai

Ka 
Do 
rau 
dai

KO TĖVYNĖJE TIKIMASI Iš ESANČIŲ LAISVĖJE...
Atkelta iš 2-ro psl.

kuopą, o kelios kuopos — rink si vieningai dirba ir visais gali 
tinę, ši savo ruoštu sudarydavo mais būdais, kiek tat nuo jų 
sritį. Organizacinio skyriaus priklauso, stengiasi išlaikyti lie 
priešaky buvo O. S. viršinin tuvybę, senąsias tėvų tradici 
kas. Skyrius paprastai veikda jas, nepasiduoti okupantams, 
vo vienos ar dviejų seniūnijų ri nepalūžti. Labai 
bose. Propagandos ir spaudos kiekvienu Vakarų silpnumu, jų 
reikalais rūpindavosi paprastai daromomis bolševikams nuolai 
vienas iš O., S. pavaduotojų, an domis, Vakarų valstybių vyrų 
trasis — ūkio ir tiekmio reika kelionėmis į Maskvą, kuri visus 
lais. etc. tokius žygius stengiasi kuo dau

Minimos taip pat stambesnės giausiai išnaudoti propagandai.
kautynės, paleistieji iš kalėji Klystų, kas manytų, jog liku 
mų ar stovyklų suimtieji etc. šiųjų krašte neturima būsimo 
Pažymimi stambesni iš pasku sios laisvos Lietuvos santvar 
tinių partizanų nuostolių Suvalkos koncepcijos. Pažymima, kad 
kų krašte 1951 m. Tais pačiais ten tegalės būti" tik demokrati 
metais liepos mėnesį per kauly nė santvarka. Dabar ypatingai 
nes prie Šilalės žuvo ir Kęstu rūpinamasi išlaikyti fiziškai ir 
čio apygardos (Žemaičiuose) morališkai, kad nesunaikintų 
vadas Algimantas, iki 1948 m. pagrindinį tautos branduolį; 
pabaigos vadovavęs garsiąjai kiek sąlygos leidžia, rūpinama 
Butegeidžio rinkitnei. Labai bj si kovoti prieš kolonizaciją ir 
aurus pasirodęs ir daug žalos rusifikaciją, renkama bolševiki 
padaręs prof. Markulio išdvai nio teroro medžiaga. Betgi ru 
mas. Dėl jo žuvę vertingos į sifikacija stiprėja; kai kurios įs 
Vakarus siųstos medžiagos, ku taigos, kurios seniau priimdavo 
ri nepasiekusi veiksnių, nei ki pareiškimus dar lietuviškai, da 
tų paskirties tikslų. Vad. „BD bar juos priima tik rusiškai.
PS programa’’ paskiau partiza Ko pirmoj eilėj Tėvynėje pa 
ninės vadovybės krašte buvo geidaujama iš esančių laisvėje 
pakeista ir konkrečiau pritaiky — tai juo daugiau turėti prieš 
ta gyvenamojo meto sąlygoms, akis jų likimą, rūpintis Lietu 
taupant ždrones ir jėgas. Vado vos liesvės reikalais, vieningai 
vai pakluso gen. Žemaičiui. „Va dirbti ir kovoti už Lietuvos ne 
nagų“ programos atsisakė pa priklausomybės atstatymą. Vie 
tys žmonės, daugumas „vana na tisea aiški: lieutvis nerėmė 
gų“ žuvo, kiti — iš jos pasitrau ir neremia okupacijos. Nere 
kė arba perėjo į kito vardo są rnia, nors tiek aukų sudėta, tiek 
jūd . Krašte pasilikę kovotojai žmonių ištremta į Sibirą, su 
ir sąmoningesni taurūs lietu grūsta į kalėjimus ar nukankin 
viai stengiasi registruoti, kiek ta. Vietoje senųjų kovotojų ky 
okupantai apiplėšė kraštą ir iš la nauji, tik daugiau piisitaiky 
jo išgabena gėrybių. Kiašte darni prie gyvenamojo meto są 
taip pat atsidėjus registruoja lygų. Pažymima: kad ir kiek 
ma, kas nepaprastai pataikauja kristų ar butų nukankinta mū 
okupantams ir kenkia saviesie 
ms.

LEVACK, Ont
KITOS ŽINIOS

Torontiškis Donatas V enc

Ru<

nusiviliama

ŠAUNI GEGUŽINĖ.
Liepos 29 d. Levacko lietu

vių iniciatyva, įvyko itin šauni kus, „Aušros“ krepšinib koman 
gegužine. Didžiausia kaimyni dos žaidėjas, išnaudodamas mo 
nė lietuvių kolonija Sudbury, kslo atostogas, jau kuris laikas 
palaikydama levakiečius, ypač dirba kaimyninėse kasyklose, 
skaitlingai dalyvavo. Buvo ma apsigyvenęs pas savo gimines 
lonu matyti visus svečius besi A. P. Skilandžiūnus.
gėrint tikrai puikia gegužinei Vyresnės kartos lietuvį, A. 
parinkta vieta. Tai Veiminion Marozą, ištiko skaudi nelaimė 
upės pakrantė su žaviu savo —darbo metu nusilaužė dešinę 
parku. „Sunnydale Picnic Gro ranką. Kurį laiką pabuvęs ligo 
unds“ vardu. ninėje, dabar gydosi namuose.

Nuotaika visų visą laiką ypa Linkime greitai pasveikti.
tingai buvo gera. Šokiai ii žai Šernas Rimša, kitas senesnės 
dimai vyko prie puikios lietuvis kartos lietuvis, po ilgesnio lai 
kų plokštelių muzikos. Mėgę ko gydymosi, jau grižo į darbą, 
jai maudytis nuolat gaivinosi Jam stebint base-bali‘o žaidi 
srauniai prabėgančiu vandenė mą, gana pavojingai kamuoliu 
liu. Ant jiešmo kepama visa 
kiaulaitė, visų su didžiausiu ne 
kantrumu buvo laukiama. Ne 
žmoniškai visų apetitus tikrai 
sužadino, pasirodžius jai tarp 
lietuviškos ruginės duonos, ag seniai praleido New Yorke. Ap 
urkų ir svogūnų. Pasigėrėtinai lankė ten gyvenantį brolį su 
puikiai visus vaišino ir kartu šeima ir daug pažįstamų.
daug 
nė, I. Vašeklytė, A. Skilandžiu gurnu pasižymįs Tadas Imbra

1 nienė
Iš

visi stebėjosi lietuvių sugebeji kieji reikalai ajm ypač prie šir 
mu taip gražiai pasilinksminti, dies. Jis yra buvęs Lietuvos sa 
Gegužinės laikui pasibaigus, ne vanoris-kūrėjas.
noromis visi skirstėsi į namus. Jonas Juknevičius, daug kam 
Nemaža dalis svečių suvažiavo Vokietijoje lietuviams žinomas 
pas vaišinguosius E. V. Vaške kaip nuolatinis lietuviškos sp 
liūs ir Tadą Imbrasą, kur links atidos prisiuntėjas, priimdamas 
mai laikas buvo praleistas ir ge Kanados pilietybę, sulietuvino 
rai pasivaišinta.

Minėtą gegužinę vedė ir ne 
maža darbo įdėjo K. Ožalas, V. 
Vaškelis ir Pr. Skilandžiūnas.

Lauktina ir daugiau tokių gc nuosavą namą ir į jį persikėlė 
rų gegužinių. gyventi. Svečias.

buvo sužalota akis.
P. Urmelis, turįs ūki prie To 

ronto, tikisi šiemet pelningo 
derliaus.

K. Ožalas savo atostogas ne

pasidarbavo: E. Vaškeiie Tikru savo lietuvišku vaišin

ir V. Skvereckas. sas jau keli metai turi boso dar 
dalyvavusių svetimtaučių ba nikelio kasyklose. Lietuviš

savo ankstyvesnę pavardę į Juk 
nys.

Kaimynystėje gyveną B. V.
Skvereckai baigė statyti savo

Europos gydytojas

Dantistą*
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

A. Norkeliunas, esc ir F. Dupuis
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

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.

Tel. RAvmond 7-3120
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas

Dupleksas 5 kamb., 
centr. šild., garažas.

$ 16.000, Įmok. $ 1.500

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

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T L I E K U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St.* E.
RAvmond 1-6005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

su tautiečių, tačiau laisvės ir pa 
sipriešinimo dvasia vis tiek ne 

Krašte sakoma, jog ateis apy kus nužudyta. Lietuvių tautos 
skaitos valanda ir tiems, kurie šios rūšies heroizmas, bekovo 
yra Vakaruose. Ten likusieji vi jant su žymiai pranašesniu oku 

pantu, daugeliui kitų gali eiti 
tiesiog pavyzdžiu.

Kas pasakojama apie Sibirą
Intoje iš lietuvių laikomi da 

ilgiausia įtartieji partizanine

tais. Jų — kroatų atvykimas į 
Kanadą turėjo būti sulaikytas 
—pareiškė serbas redaktorius, 
tačiau jie kaip katalikai 
bai remiami 
čios.

— Susižiedavo sol.
Šturmaitytė su Čikagos vyrų kur nors keliu kartais visai už 
choro dalyviu p. J. Bildušu. Ve pustomi. Vasara, ten labai trum

Hamiltone gruo pa, o žiema — ilga. Vasarą nak 
tis ir diena beveik vienodo švie

buvo la
katalikų bažny veikla. Iš jų yra labai daug mi 

rę ir tebemiršta džiova. Intoje 
Laima esti tokių pūgų, jog einantieji

strives įvyks
džio 29 d.

— Iš Clevelando buvo atvy sumo, o žiemą teprašvinta tik 
kęs LB pirm. Virbalis.
pat iš Clevelando lankėsi 
Urbaitis su žmona.

— Fabrike susižeidė D. 
chanka. Sužeista koja.

| Adamonis ir Budriunas I
| „DISTRICT ESTATE BROKERS” | 

NAMAI ŽEMĖ ŪKIAI — pardavimui 8
8 PASKOLOS NAMAMS ir visų rūšių draudimas. << 
« D. N. Baltrukoms VI 7634
« A. Markevičius OR 1-9816
» Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
8 P. Adamonis PO 6-7594 A. Budriunas RA 7-2690.

Taip apie vidurdienį.
V. Vologodsko krašte tremti 

niai, tiek vyrai, tiek moterys, 
Ko turi dirbti miško darbus sniege 

iki kaklo.

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

| SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS.
'v 4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19.
't Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256

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

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

reikmenis su nuolaida.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE
8

Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. v 
c medžio dirbiniai. j?
| SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 
0 yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo- \ 

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. g
Lietuviams nuolaida. X

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

Vorkutos ir kitose darbo sto kiek vyrai. Vienas iš Vorkutos 
vykiose grįžusieji į Vakarus pabėgęs mūsų tauitetis buvo pa 
yra sutikę visą eilę iš Vakarų gautas už 1.000 km nuo Vor 
grąžintųjų po karo Sovietų pi kutos ir labai sumuštas. Bet 
liečiu. Ten yra ir vėliau buvu grąžino vis dėlto gyvą.
šiųjų Rytų zonos augštų kari Abeze kalinamas Vokietijos 
ninku bei kitų pareigūnų. Įtar komunistas Max Baumann mė 
tieji streiko organizavimu Vor gino kelis kartus pabėgti, bet 
kiltoje buvo suimti. Jų daugelis galiausiai buvo sugautas ir pa 
išsiųsti į Vladimiro kalėjimą, šautas. Už pasakymą, jog Sov. 
bet vėliau dalis vis dėlto grįžo. Sąjungoje yra daugiau klasių 
Administracijos pageidavimu nei privataus kapitalizmo kraš 
skatinama steigti savus chorus tuose, jam buvo pridėta 15 me 
ir net orkestrėlius. Dabar ins tų papildomai. Vokiečių komu 
trumentus jau parūpina pati nisto Taelhmano šoferis buvo 
administracija. Vorkutoje chore įkištas į Saratavo kalėijmą, kur 
ir orkestre uoliai dalyvauja taip sudaužė savo celę.
pat mūsų tautiečiai. Moterims PAREMK PINIGINE AUKA 
Vorkutoje sunkiau dirbti, nes VYKSTANTĮ KLB ŠALPOS 
neįstengia atlikti tiek darbų, FONDO, VAJŲ!

4112 St. Lawrence Blvd.
PL 4725

Siuntiniai Lietuvon
IR J VISAS RUSIJOS DALIS

Nauji ir dėvėti drabužiai, medžiagos, maistas, vaistai.
Mūsų vilnonės ir medvilninės medžiagos 

urmo kainomis!
Visos persiuntimo išlaidos ir muitai priimami čia — ga

vėjui nereikia nieko mokėti.
Reikalaukite mūsų lietuviško siunčiamų daiktų sąrašo.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E< BELANGER 8c SONS
15 METŲ JŪSĘ TARNYBOJE |

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

COLONIAL TURKISH BATHS i
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO | 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE | 

Viskas tik už $ 1.10 S
Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbagui 

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

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

kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. RL 0094 S
*■ ' Masažistės Jūsų patarnavimui.

Susitarimas iš anksto nereikalingas. If \ »
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL/^į^L |

(2 g. i rytus nuo St. Laurent BĮ.) I



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

MOKT
LIETUVIŲ DARBININKŲ 
DRAUGIJOS 35 KUOPA

Montrealio Lietuvių Seimelio praėjusį sekmadienį buvo nu 
Prezidiumas, jausdamas lietu mačiusi gegužinę pp. Staniulių 
viškų vaidinimų trūkumą Mont farmoje. Deja, per neapsižiūrė 
realyje, pasiryžo atsikviesti Bo jimą, nebuvo įdėtas apie tai sk 
stono lietuvių dramos sambūrį, elbimas į Nepriklausomą Lietu 
vadovaujamą Ant. 
Šis sambūris yra 
montrealiečiains atvežti puikią atsiprašo 
„Raudonojo Vyno" komediją, 
kurios pastatyme dalyvaus ir 
žinomasis aktorius - veteranas 
H. Kačinskas. Spektaklis nu 
matomas spalių 14 d. — sekma 
dienį, Gesu salėje. Šiuo metu 
yra susirašinėjamą su minimuo 
įu sambūrui dėl atvykimo smul 
kmenų.

Seimelio prezidiumas tiki, 
kad Montrealio lietuviai atkrei 
ps į šį vaidinimą reikiamą dė 

jį gausiai atsilankys. 
Seimelio prezidiumas. 
Šegamogas, gražiai 
atostogas lietuviško 

Kennebunk 
sugrįžo su 

atostogų, ir pradėjo 
priima ligonius. 
Daukša, atostogavęs 
prie Atlanto, sugrįžo

BUS LABAI ĮDOMI 
KOMEDIJA

niesj ir j

Gustaičio, va. Dėl šio nemalonaus neapsi 
nusistatęs žiūrėjimo redakcija nuošiidžiai 

LDD 35 kuopą.
N L Red.

SLA KUOPOS123
susirinkimas šaukiamas šį sek 
madienį, rugpjūčio 12 d. Auš 
ros Vartų salėje tuojau po pa 
maldų. Nariai, kurie turi apsi 
mokėti nario mokesčius, prašo 
mi būtinai atsilankyti, nors dar 
vasara nepasibaigė ir susirinki 
mams nėr geros nuotaikos.
• Inž. Balsys Leopoldas su šei 
ma, nusipirkęs mašiną, išvyko 
atostogų į Ontario provinciją,- 
kur tikisi aplankyti gimines ir 
pažįstamus.
• P. Maksvytis buvo susirgęs 
ir gulėjo ligoninėje. P. Maks 
vytis yra atvykęs į Kanadą pr 
ieš 50 metų.
• Ekskursija D. ir J. Gražiu ma 
šina, vairuojant J. Gražiui, sek 
madienį turėjo į St. Agathe ir 
St. Donat pp. Juodviršiai, dr. 
Drevinskienė ir jos viešnia iš 
Chicagos.
• Viešėjo pas pp. Šimelaičius iš 
Worcesterio p. Naikelis ir pp. 
Žemaičiai, iš Hamiltono pp. Vo 
lungės ir pp. Senkūs.
• Šimelaitis Pranas išvyko dv 
iem savaitėm atostogų į Hamil

buvo atvykęs toną.

MASKVOS LOKOMOTYVAS — QUEBECO RINKTI 
NĖ 9 : 0

Rungtynių žiūrėjo apie 20.000 žiūrovų. Ukrainičeiai pasklei 
dė atsišaukimų.

Montrealio Stadiume rugpjū dejų, deja, rinktinė visai nesu 
čio 6 d. įvyko Maskvos Loko sižaidusi, tat ir pralaimėjimas 
motyvo futbolo rungtynės su visai suprantamas.
Quebeco rinktine, kurios pasi Svečiai laikėsi gerai, buvo 
baigė 9:0 maskviečių naudai, džentelmenai.
Buvo laukta, kad maskviečiai Kanados ukrainiečių vardu 
kvebekiečiams įvarys bent 20 rungtynių proga buvo paskleis 
golų. Nes: 1. Kanadoje futbo ti spausdinti atsišaukimai, ku 
las nekultivuojamas, 2. Mask rie sako, kad Kanada turi nau 
vos komanda yra ne mėgėjų, ją sovietinių imperialistų inva 
kaip yra Kanadoje, bet profe ziją, sportininkų uniformose, 

kai kien anksčiau buvo invazija 
kunigų, o dar anksčiau — ūki 
ninku uniformose, su „taikos" 
kaukėmis. Bet nuo to turinys 
nesikeičia. Maskvos tikslams ir 
sportininkai taip pat tarnauja, 
kaip imperializmo įrankis, ku 
rio tikslas pavergti kruvinąja!

1956. Vilt »■ — Nt. 31 (482)

JUOZAS AUDĖNAS TORON 
TE IR ST. CATHARINĖJE

Lietuvos Laisvės Komiteto

• Dr. J. 
praleidęs 
je Pranciškonų 
Port vasarvietėje, 
šeima iš 
darbą —
• Dr. S. 
su šeima 
iš atostogų ir nuo pirmadienio 
pradėjo darbą savo ofise prie 
Teismo rūmų.
• Meškinis Povilas, vilasahetis. 
su šeima atostogų buvo išvykęs 
savo mašina į Bostoną, New 
Yorką, Niagarą ir sugrįžęs, už 
ėjo NL redakcijon apmokėti 
prenumeratos.
• P. Viskanta,
patalkinti NL ekspedicijai iš • Sirvydas Vytautas, mūsų mie 
Montrealio rytų, kur jis nusikė las bendradarbis, kelias dienas 
lė gyventi, arčiau prie darbovie praleido pas pp. Kuprius NDG, 
tės. atvykęs iš naujos savo darbovie
• Talkino NL ekspedicijai šią tęs — JAV ir Kanados pasie 
saviatę p. Šipelienė, turėdama nio, kur turįs puikias gamtines 
atostogų, p. Linkūnienė, V. Ši gyvenimo sąlygas.
pelis, J. Lukošiūnas, pastoviai • Nakienė Filiomena, ištikta 
talkinanti p. E. Šulmistraitė ir hemiplegijos, paguldyta i dak 
kiti. tarų ligoninę.
• Dr. Paprockas su žmona iš • Juškevičius Jonas, susirgo ir 
New Yorko lankėsi Montrealy gydosi namie.
je ir viešėjo pas pp. Juodvir • Vilkelienė Janina buvo susir 
šius, kur susitiko ir Dr. Šega gusi slogomis ir gydėsi namie.

• Gyliauskas Kazimieras iš Wa 
terburio vieši Montrealyje pas 
savo giminaičius pp. Vilkelius, 
St. Vincente.
• Iš Venezuelos atvykęs į Mo 
ntrealj p. Deveikis su šeima vie 
ši pas inž. pp. Kongelius ir lan 
ko pažįstamus. Pp. Devcikių 
šeima atostogaus čia 6 mene 
sius.
• Pp. Navikėnų šeima pradėjo 
statyti Rosemounte nuosavus 
namus.

mogą, savo moksladraugi.
• Adomaitis Jonas guli ligoni 
nėję, nes žiemą peršaldytas ko 
jos pirštas vėl atsiliepia.
• P. Adomaitienė vieši Ameri 
koje, Bostone, pas gimines.

DR. J. ŠFGAMOGAS
C I I I R U R G I N Ė ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą.

namų 1038 Osborne Av.
j Verden. Tel.: PO 6-9964.

sionalų komanda, 3. Kanadie 
čiai nebuvo toms rungtynėms 
pasiruošę, visiškai nesusižaidę. 
O maskviečių komanda neblo 
ga, bet ne geriausia. Jeigu taip 
ji su Kauno Kovu būtų susiti 
kusi, tai tikriausiai būtų Kovas 
žymus nugalėtojas.

Publikai patiko ypač mask sovietijai visą pasaulį, jį mig 
viečių dešinysis ir puskairysis dant ir bovijant sportu ir tt. 
puolėjai, kurie labai gražiai ko Atsišaukimas, pavadintas „Fel 
eperavo. Labai geras Maskvos low citizens!“ įspėja kanadie 
Lokomotyvo vartininkas, kai čius būti atsargiems ir apdai do, turės mažiau lankytojų ne 

\ Quobeco vartininkai visai buvo rieins, nes kanadiečiai gali ne gu pernai. Iki rugpjūčio 5 d. 
prasti, ir pakeistasis pasirodė matyti Maskvos klikos slepia oras buvo vėjuotas, o vanduo 
dar prastesnis, negu pirmame mų po visokios rūšies „taikos" peršaltas ir mažai buvo matyti 
kėlinyje buvęs. Nors, bendrai, šūkiais kruvinų imperialistų ti besimaudančių. Daugumas 
Quobeco rinktinė turi gerų žai kslų.

VYSK. V. BRIZGYS 
WASAGOJE

Kanadoje atostogaująs vysk.
V. Brizgys šį sekmadienį, rug narys, SLA veikėjas ir LVLS
pjūčio 12 d. aplankys lietuvių gen. sekretorius Juozas Audė 
vasarvietę Wasagoje, kur vie nas praėjusį savaitgalį lankėsi 
nuoliktą valandą lietuviams Sv Toronte ir per radiją pasakė 
ečias atlaikys pamaldas. Pažy gražią kalbą, o SLA gegužine 
mėtina, kad Ekscelencija Wasa je jis kalbėjo apie SLA seimą 
ga domisi ilgesnis laikas ir per ir padarė politinę tarptautinių 
mato šiai vasarvietei gražią įvykių apžvalgą, ryšium su Lie 
ateitį. Vysk. Brizgys, lydimas tuvos laisvės byla. Visiems pre 
Tėvo S. Kulbio, S. J., aplankė legentas paliko gerą ir gražų įs 
visą eilę mažesnių lietuviškų ko piidį. Todėl jo atsilankymas bu 
lonijų Kanadoje, o paskutiniu vo labai naudingas ir reikalui 
laiku atostogauja Midlande iš 
kur, kaip minėta, sekmadienį 
atvyks į Wasagą.

DAR APIE WASAGOS
VASARVIETĘ

Vasarvietė, šiais metais, atro

atvykęs iš naujos savo darbovie

tarų ligoninę.

• Vilkelienė Janina buvo susir

REIKALINGOS

DANTŲ GYDYTOJAS' £

DR. J. M A L I Š K A i

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

Tel.: TR 4547

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:
\ 2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873
| Renė TALBOT
x Advokatas
S Suite 306, Aldred Bldng.
$ 507 Place D’Armes

MArquette 8045

MOTERYS
— prityrusios

siūti prie Singer mašinų dide 
liam suknelių fabrike. Geras at 
lyginimas ir geros darbo saly 
gos. Darbas ištisus metus, 5 
dienų savaitė, apmokamos atos 
togos, muzika darbo metu.

Sanple Dress Inc,,
372 St. Catharine St. W., 

kamb. 418.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. 

Suite £5—£6
152 Notre Dame St. E.

UN 6-8969*
Res. 5657—12 Ave., Rsm.

RA 2-5229

• Krikštynos buvo pas pp. Irę • Armonas Petras, muzikas, če 
ną ir Petrą Lukoševičius. Kri listas, dabar Rochesterio lietu 
kšto tėvą, kuris yra Lietuvoje, vių parapijos bažnyčios vargo 
pavadavo AV klebonas kun. dr. nininkas, su žmona lankėsi Mo 
f. Kubilius SJ. Krikšto motina ntrealyje ir viešėjo pas pp. Ali 
buvo iš Clevelando D. Koklytė. šauskus Verdune. Svečiai lan 
Krikšto apeigas atliko T. kun. kėši pas profesijos draugus ir 
Raibužis. Pp. Lukoševičių dūk pažįstamus. Atsilankę „Nepri 
ra pakrikštyta Rasa-Irena. klausomos Lietuvos“ redakcijo
• Pp. Aneliūnų šeima sugrįžo je, pp. Armonai NL mašinų fon 
po atostogų, kurias praleido dui paukojo 5 dol.
ties St. Donat, pp. Gaurių va miestą, susipažinę su 
sarvietėje. bėmis, pp. Armonai
• Pp. Petronių šeima, dvi savai Rocehsterį.
tęs važinėjusis po JAV ir Kana • Jakonis Vytautas 
dą, jau sugrįžo iš atostogų.
® Su grižo iš atostogų pp. Smil 
gevičiai, pp. Daugelavičiai, va 
saroję JAV Atlanto kurortuo 
se.
• Mūsų siuvėjas, Mameitas 
Mačiukas, praneša, kad piaėju 
sios savaitės jo vykdomo abo 
nimentų B vajaus eilinis išloši 
mas teko Ignui Žemaičiui, tu 
rinčiam 71 numeri. Kadangi p. 
Žemaitis kostiumą pas p. Ma 
čiuką jau pasisiuvo, tai jam iš 
mokama 30 dolerių premija pi 
nigais. Be to, M. Mačiukas pra 
neša, kad divem saviatėm jis 
skelbia išpardavimą: kostiumai, 
kurie kainavo 70—90 doleriu, 
per dvi savaites tekainuos tik 
tai 60—80 dol. Tautiečiai kvie 
čiami tuo papiginimu pasinau 
doti. Kas kokiu reikalu kreip 
sis pas p. Mačiuką, žinokite, 
kad nuo rugp. 5 dienos jo tele 
fonas papildytas skaičium 7 
dabar yra toks: CR 7-0051.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS 
Pranui Grigaliūnui.

Kreiptis „N. L.“ redakciojn. 
' PRANEŠIMAS

Kas gali, prašomi atsiimti iš 
NL redakcijos užsakytas ir jau 
gautas lietuviškas patefono plo 
kšteles.

Apžiūrėję 
jo įdomy 
sugrįžo į

ir

REIKALINGI SIUVĖJAI 
vyrai ir moterys 

prityrę 
vyriškus drabužius,siūti

nom ir rankom. Kreiptis: 
Preferred Sports Wear, 
43 74 St. Laurent Blvd.

maši

I. G. ELECTRIC Rd
Elektros kontraktorius

G U R č I N A S 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

IGNAS
3260

sla 
na 
šal 
tri

gas.
SERGA TĖVAS GRAUSLY!

Jau kuris laikas kai nega 
lūoja Prisikėlimo par. kiebo 
nas Tėvas Bernardinas Graus 
lys, O. F. M. Matyti negalavi 
mai yra susiję su įtemptu sta 
tybos ir parapijos kūrimosi dar 
bais ir dideliais sunkumais ad 
ministruojant parapiją.

LIETUVIŲ STOVYKLOS
Torontiečių iniciatyva įvyko 

dvi vasaros stovyklos jaunimui. 
Prieš savaitę baigėsi ateitiniu 
kų stovykla, kuriai vadovavo 
tėv. pranciškonai, o šį savaitga

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

NOTARAS
MILTON W. WINSTON, 

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

4 Notre Dame St. E.
Montreal. H Arbour 2468

b A“11 X 11 ' X ■■
SULLIVAN REALTIES

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.

Co.

pstėsi smėlyje už kopų arba 
muose. Naktys buvo tokios 
tos, kad reikėjo užsikloti 
mis antklodėmis.

Vasarvietėje buvo matomi 
tie patys, pastovūs Wasagos lį prje Ingewoodo iškilmingai 
lankytojai, torontieičai ir sve stovyklavimą užbaigė skautai.

Abi stovyklos, atrodo, pavyko 
gana gerai. Gal būt, dėmesio 
vertas reiškinys, kad juo toliau, 
juo mažiau atsiranda vylesnių 
jų, kurie sutiktų prisidėti prie 
stovyklų tinkamo pravedimo. 
Ypač tai buvo ryškiai matyti 
ateitininkų stovykloje, kur ga 
na gražiam būriui jaunimo, bu 
vo taip mažas vadovų kadras. 
Ar neverta ateityje pagalvoti 
apie šeštadienio mokyklų mo 
kytojus, kurie, kaip pedagogai, 
tikrai turi gražaus patyrimo. 
Ypač kada stovyklose taip pasi 
gendama daugaiu lietuviško žo 
džio jaunųjų stovyklaujančiųjų 
tarpusavio pašnekesiuose. Bend 
rai, stovyklavimo darbas nėra 
lengvas, reikalaująs daug pasi 
aukojimo ir darbo, todėl stovy 
klų rengėjai yra verti pagarbos.

NAUJOSE PATALPOSE
Patirta, kad Toronto lietu 

Šioje vasarvietėje aiškiai do vių savaitraštis „Tėviškės Žibu 
minuoja lietuviai, bet tik vie riai“ po vasaros atostogų persi 
nos gatvės pavadinimas lietu kėlė į naujai Šv. Jono Kr. liet, 
viškas tėra, tai — „Nidą“. Gra parapijos pastatyto pastato pa 
žu kai savininkai savo vilas pa 
vadina lietuviškais vardais: Pa 
langa (Rinktino), Daina (Pace 
vičiaus). Tokie pavadinimai su 
teikia vasarvietei lietuvišką vei 
dą. ’ L.
• Aušros lengvosios atletikos 
treniruotės berniukams ii mer

čiai iš JAV: Biručiai iš New 
Yorko, Šimohūnai, Navasaičiai. 
Graudušai iš Detroito. Jie kiek 
vieną vasarą čia atsilanko.

Šiais metais pastatyta kele
tas gražesnių vilų; Dr. Pacevi 
čjaus (pernai pradėta), Liui 
mos, Girdausko ir Šv. Jono pa 
rapijos. Pastaroji yra kaip ir 
klebonija prie pernai pastaty 
tos pamaldų salės. Ten pat prie 
bažnyčios p. Petrulis pastatė 
dideli mūrinį pastatą, kurio vie 
noj pusėj jau veikia didelė krau 
tuvė, o kitoj pusėj bus įrengta 
valgykla. Jei taip būtų, tai p. 
Petrulis susilauktų didelės pa 
_____ iš vasarojančių viengun 
gių, kuriems iki šiol alus pa 
keisdavo sriubą. Žinomas pre 
kybininkas p. Demikis nupirko 
seną vilą prie ežero 'greta Dr. 
Pacevičiaus. Toje vietoje skly 
pų vertė siekia 2.000 dol.

nusipirko 
namus 3539 Prefontaine St. Sė 
kmės nuosavuose namuose! 
® P. Vyšniauskienė sirgo gri 
pu, bet jau pasveiko.
• Kompozitorius kun. B. Mar 
kaitis SJ, porą savaičių patalki 
nes AV kunigams, ir liuoslai u uns 
kiu aplankęs muzikus, sugrįžo , • < . -v 
į Čikagą.
• P. Gabaliauskas, Amht b-vės 
vyr. direktorius, apsigyveno 
Ville Lasalle, pas pp. Bitnerius. 
Bendrovė 
ko žemės, 
sandėlius, 
lyje.
• Canadacar įmone pradėjo dv 
iejų savaičių atostogas.
® Bakanavičius Juozas atosto 
gauja savo farmoje ties Brome 
Lake, bet projektuoja išvyką į 
Bostoną pas giminaičius pp. 
Gutauskus.
• Iš Toronto savaitgalyje lan 
kėši biznio reikalais p. Simana 
vičius ir p. Germanavičius.
• P. Gaputis su p. Gaputyte
buvo krikšto tėvais pp. Skučų gaitėrns kiekvieną antradienį ir 
naujojo šeimos prieauglio. Kri ketvirtadienį Rennee Parke 7 
kšto apeigas atliko Šv. Kazimie v 
ro par. klebonas kun. J. Bobi 
nas. Pp. Skučų šeima, gausi ir $ 
graži, susilaukė dar vieno na Y 
rio. g
• Ališauskas Augustinas atos \ 
togauja jau antrą savaitę. ę
• Adomaitis Jonas, susirgo ir $ 
paguldytas j General Hospital S 
11-me augšte 1140 kamb.
• Rugpjūčio 5 d. Šv. Lauryno v 
upėje ties Ville Lasalle nusken 
do žmogus, pagautas sroves, 
kuri čia yra labai klastinga ir 
kasmet nusineša kelias aukas.
• Adomonis Petras atostogau 
ja ties St. Donat, pp. Gaurių va 
sarvietėje.

PATAISYMAS
Mokslo ir technikos žiniose 

praėjusiame N L n-ry įsibrovė 
klaida: Saulės užtemimai esti 
todėl, kad mėnulis pasitaiko 
tarp žemės ir Saulės ir tuo bū 
du nuo Žemės nematomos tū 
los Saulės dalys, O' ne kitaip, 
kaip per klaidą pažymėta.

Liko 10 namą 
po 2 butus 

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

užsisakant, galima pasirinkti 
vietą.

Montrealyje nusipir 
kur statys medžio 
rytiniame Montrea

Raštinė: LE 4-4451

GYDYTOJAS

ir šeštadieniais 
susitarimą.

talpas. Spaustuvė Įsikūrė gana 
erdviame pastato pusrūsyje, o 
redakcija ir administracija — 
pirmam augšte. Tuo būdu per 
šešetą metų skurdžių patalpų 
reikalas pagaliau buvo tinka 
mai išspręstas.
• Susituokė Antanas Baltkojis 
ir Laima Akelaitytė.
• Plieno konstrukcijai ir me 
chanikai reikalingi braižytojai. 
Kreiptis „Emco Prince Contra 
ctors“ tel. EM 3-2021.

Dr. I’. VIOKKIS
DANTŲ

Vakarais
pagal

1982 Bloor W. Toronto 4. $
į rytus nuo Dufferin St. $

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas 
280 Roncesvalles 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

Dr.A.VALADKA
1081 B L 0.0 R ST. W.

(prie Dufferin) 
Telefonas LE. 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. Ketvirtadie
niais kabinetas uždarytas.

į DR. V. SADAUSKIENĖ T 
I Dantų gydytoja

Baigusi Kauno ir 
Toronto universitetus.

129 Grenadier Rd., 
(2-ras namas nuo 

Roncesvalles) Toronto,
Tel. LE 1-4250

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.

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

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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