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Politinė įvykių savaite
JNDONE PRASIDEDA KONFERENCIJA DĖL SUECO 

KANALO
Iš 24 kveistųjų dalyvauja 22 valstybės. Atsisakė dalyvauti 

tiktai Egiptas ir Graikija. Nasser traukiasi.
Maskvos pakiršintas, Egipto riais ir iš anksto išskrido' į Lon 

p.rezidentas-diktatorius Gamei doną, kur visų prima 
Abdel Nasser sumanė, sovietų 
pavyzdžiu, laužant sutartis, pa 
sauvaliauti, paskelbęs prieš tai, 
kad jis bus visų arabiškųjų kraš 
tų ir visų arabiškųjų tautų va 
das, po savo sparnu apjungiąs 
sritis nuo Indijos ligi Atlanto 
vandenyno- Užsimojimas nema 
žas. Tiktai, gaila, perdėm im 
perialistinis.

Visai reikia pritarti ir užgirti
EGIPTO PASTANGAS 

BŪTI LAISVAM, 
laisvam politiškai ir laisvam ek 
onomiškai. Tai yra teisė kiek 
vienos tautos, kiekvienos vals 
tybės. Bet ši teisė nesuderina 
ma su kitų tautų ir kitų valsty 
bių skriaudimu. 
tai ir teisingai kovojo už teises į šio laišką dėl kariuomenės su 
būti laisvam ir savarankiškam, mažinimo. Eisenhoweris atsaky 
bet Nasserui įsidegė apetitas ne me pasakė džiaugiąsis, kad >Ru 
tiktai laisvinti Egiptą, bet ir vie sija nors ir nežymiai sumažin 
špatauti skriaudžiant kitus, sianti kariuomenę, kuo ji prisi 
Tam jau negalima pritarti, yp artinsianti prie JAV, kuri tuo 
ač, kad Nassero veiksmuose yra jau po karo sumažino savo ka Siųsdamas pinigus NL Mašinų Pr. Paukštaitis. 
ėjimų, padiktuotų ne Egipto riuomenę. Eisenhoweris taip fondo vajui, p. Pilipavičius ra 
tikrų teisių ir interesų, bet
YRA MASKVOS RANKOS 

SIEKIMŲ,
svetimimis rankomis žarstyti 
žarijas, ant kurių Chruščiovas 
sumanė išsikepti Maskvai labai 
skanų „Sueco kepsnį“.

Bet ne taip lengva, pasirodė, 
tokį kepsnį išsikepti. Nes Sue 
co kanalu naudojasi, ir turi tei 
sę naudotis, visos valstybės, vi 
sos tautos. Sueco kanalas iškas 
tas ne egiptiečių. Jis iškastas 
pagal tarptautinę sutartį, kurio 
ie yra ir Egipto įsipareigoji

i. Dėl to 1888 metų Sueco ka 
,.alo sutarties signatarai, Ang 
lijos iniciatyva,

RUGPJŪČIO 16 DIENA
LONDONE ŠAUKIA 24 VAL 
STYBIŲ KONFERENCIJĄ.

Konferencija prasideda šį ke 
tvirtadienį ir joje adlyvauja 22 
valstybės iš 24 kviestųjų. Joje 
atsisakė dalyvauti Egiptas ir 
Graikiją, su kuria Londdnas tu 
ri kivirčą dėl Kipro salos.

Rusija, kuri taip pat dalyvau 
ja, buvo siūliusi konferenciją 
atidėti ligi rudens ir į ją pakvies 
ti sovietų okupuotus kraštus. 
Bet iniciatoriai su tuo nesutiko. 
Tokiu būdu konferencija įvyks 

nustatytu laiku.
Tiesa,

NASSERAS PRADĖJO 
TRAUKTIS ATGAL.

Jis pasiūlė konferenciją 
šaukti Kaire ir paprašė Nilo 
tvankos statybai paskolos. Bet 
šis jo pasiūlymas laikomas pa 
vėluotu. Jeigu taip prieš kana 
lo nacionalizavimą būtų Nasse 
ras padaręs tokį pasiūlymą, tai 
būtų buvę visiškai tvarkoje, nes 
dėl sutarčių visada galima tar 
tis.

Nassero traukimasis konsta 
tuojamas ir iš to dar, jo kelionė 
Maskvon, kuri buvo suprojek 
tuota, kaip demonstracija prieš cįj 
vakarus, atidėta neribotam 
kui.

TVIRTAS ANGLIJOS 
PASISAKYMAS, 

kad ji Sueco kanalo teises gins 
visu tvirtumu, taip pat negale 
jo nepaveikti Egipto, nors Nas gliakasių. 
ser laikosi labai išašukiančiai. ■ T3',k . „

Sąjūdis, sukeltas Sueco ka lankėsi Rusijoje, pareiškė, kad Yorko gubernatorių A. Harn 
nalo nacionalizavimu, yra vis ten tikybos laisvės nėra. maną.
dėlto labai didelis. Dėl jo Dul — Tito uždraudė platinti Ju — Neues Deutschland 
les tarėsi su Amerikos v _ _ 
bių užsienių reikalų ministe ką.

MASINU FONDO VAJUS
r

„N. L.’’ Mašinų Fondo va Akciją prašau prisiųsti pridėtu 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu adresu“.
mu minime sekančius vajaus da 
lyvius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
Dilys Juozas,

St. Catherines, Ont. $ 10.00 
Mielas NL bendradarbis p. J. 
Dilys, siųsdamas dešimkę nau 

Niekas jarn Šerui pirkti, pastebi: ,,. . .re 
Garantuoti mdamas lietuvišką spaudą, ne 

Nas gabu ir aš pasilikit neprisidėjęs 
sava Prie šio darbo. Prisidedu nors 

yį ne su dideliu skatiku—$ 10.00“.
Drauge p. J. Dilys atsiuntė pre 
numerates mokestį už „Nepr. 
Lietuvą“, kurią VKLS-gos St. 
Catherines skyrius moka už 
prof. Myk. Biržišką. Tai labai 
gražus pavyzdys.

įdomi Vilkas Antanas,
Eden, Ont..................... $10.00

Mielas p. Antanas Vilkas, siųs
Egiptas teisė ATSAKYMĄ BULGANINUI damas pinigus už vieną šėrą, 

pastebi, kad spauda reikia pare 
mti. Nor snesveikas būdamas, 
p. Vilkas vis dėlto siunčia de 
šimkę NL Mašinų fondui.
Pilipavičius Stasys,

Hamilton, Ont............$10.00— rašo įteikdamas dešimkę p.

SUSITIKS DB, JAV IR 
PRANCŪZIJOS UŽSIENIŲ 
REIKALŲ MINISTER1AI
Valstybės šiai konfeiencija 

skiria didelį dėmesį. I. 
šiandien dar negali g 
kad dėl jo nekils ir karas 
ser mobilizuoįasi, ruošia 
norius“. Anglija taip pat į 
duržemio rūrų rytus pasiuntė 
nemažas savo karines pajėgas. 
Tat pavojaus galimybė dar ne 
eliminuota. Pamatysime 
kus, kaip konfliktas bus 
džiamas.

Praėjusi savaitė buvo 
ir tuo, kad

EISENHOWERIS DAVĖ

netru
spren

Paukštaitis Pranas,
Montreal .................. $ 10.00

Papildydamas vajų $ 10.00 šė 
rui, negaliu susilaikyti nuo pa 
dėkos už mane pirmiau papil 
džiusiems, ir man kaip „NL" 
B-vės Direktoriui džiugu kons 
tatuoti faktą, kad mūsų užsi 
brėžtas tikslas netolimoj atei 
ty bus atsiektas. Ir mano asme 
niniu įsitikinimu, kuo daugiau 
mūsų mielų tautiečių įsijungs 
B-vėn šėrų pavidalu — tuo dau 
giau mūsų B-vė gaus ekonomi 
nės organizaciojs pavidalą, kas 
neabejotinai nuo to priklausys 
„NL“ laikraščio visokeriopas su 
stiprėjimas, pasitarnaujant vi 
sai lietuviškajai visuomenei.
Dar be galo būtų gražu ir re 
zultatinga, kad mūsų šeriniu 
kai imtųsi iniciatyvos pakalbin 
ti daugiau šėrininkų, o dar gra 
žiau ,kad pasektų hamiltoniš 
kio p. Barono pavyzdžiu — im 
tusi privataus šėrų platinimo, 
o surinktus pinigus prisiunčia 
nt „NL“ Bendrovės Valdybai,

Atsižvelgiant j darbininkų už 
darbius, kainų augštumas dir 
bantįjį Įstumia Į nesibaigiančius 
trūkumus. Šiuos trūkumus gr 
eit pastebi iš laisvųjų šalių Į 
pavergtąją Lietuvą sugi Iželiai.

Keli pavyzdžiai apie sugrįžti 
šiųjų gaunamą atlyginimą.

Prieš kiek laiko iš Kanados,

su 
už

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Atsarginių pašaukimas Lietuvos gyventojuose Įžiebė 

vilčių. . .
(E.) Šių metų liepos antroje

pusėje Vakarų Vokietiją pasie 
kė viena vokiečių šeima, gyve 
nusi Lietuvoje. Iš grįžusių pa 
tirta, jog pavergtoje Lietuvoje 
šių metų liepos pradžioje pakar 
tojimui buvo pašaukti atsargi 
niai. Šitas atsarginių pašauki 
mas kaip tik sutapo su vilniš 
kėje ,, T iesoje paskelbtu So ■porontO) j Lietuva grįžo Ske
vietų Sąjungos vyriausybės pro berdis_ jis sakosi Toronte ture 

įęs plauti indus ir už darbo va 
landą gavęs 75 centus atlygini 
mo. Grįžęs į Lietuvą buvo pa 
skirtas sargu Kauno Poiitechni 
kos institute. Per mėnesį uždir 
ba 400 rublių.

Su Skeberdžiu 
grįžo Stadalnikas. 
bės“ fabriko stalių 
sinis atlyginimas: 700 rublių.

Iš Anglijos grįžęs šiauliškis 
Jonas Masiulis dirba „Elnio“ 
avalynės kombinate. Per mene 
sį uždirba 900—1000 rublių.

1952 metais iš Montevideo į 
pavergtąją Lietuvą grįžo Juo 
zas Donkus. Jo šeima 5 asme 
nų. Dirba Šiaulių „Elnio“ odos 
-avalynės kombinate. Per mene 
sį uždirba apie 1000 rbl. Atskai 
čius mokesčius, visą menesį dir 
bęs Juozas Donkus, ir nieko ne 
valgęs, už gautąjį mėnesio atly 
ginimą gali nupirkti apie pusę 
vilnonio kostiumo'.

Grįžusiųjų gaunami uždar 
biai sudaro sąlygas įžvelgti, ką 
dirbantysis už gautąjį atlygini 
mą gali pajėgti pirkti. Ir kokias 
pragyvenimo sąlygas sudaro ta 
sai įpirkimo pajėgumas.

testo įteikimu Jungtinių Ameri 
kos Valstybių vyriausybei dėl 
amerikiečių lėktuvų pasirody 
mo ties Vilniumi, Kaunu ir ki 
tose Sovietų teritorijos vietose.

Pavergtosios Lietuvos gyve 
ntojai atsarginių kareivių paša 
ūkimą ir „Tiesos“ paskelbtą 
protestą dėl Amerikos lėktuvų 
pasirodymo susieję su galimu 
karo kilimu tarp Amerkios ir 
Sovietų Sąjungos.

Šiaip jau pavergtosios Lietu 
vos gyventojai netiki, kad bol 
ševikai pakeistų Lietuvos sta 
tušą. Taip pat ir vadinamasis 
„asmenybės kulto“, o tuo pa 
čiu ir Stalino, pasmerkimas kra 
šte vertinamas kaip okupanto 
pastanga sudaryti klaidinantį įs 
pūdį Vakaruose. Žmonės neti 
ki, kad Stalino pasmerkimas 
lengvintų jų būklę. Tačiau ko 
munistų partijoje padarytas po 
sūkis, kokio tikslo jis bebūtų, 
rado atgarsio pavergtoje Lietu 
voje nebent ta prasme, kad gy 
ventojai pradeda išdrįsti kiek 
atviriau kalbėti.

GRĮŽUSIŲ LIETUVIŲ 
BŪTIS.

Kaune ir Vilniuje su nusiste 
bėjimu sutinkami pasitaiką „re 
patriantai“, kurių viena kita

iš Kanados 
Dirba „Dro 
ceche. Mene

Visiems vajaus dalyviams 
pat džiaugiasi, kad Rusija ryž šo: „Pritardamas „Nepriklausi nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
tąsi apriboti blogybes savo par mos Lietuvos“ laikrašięo Masi me atsiliepti daugiau tautiečių, 
tijoje, bet prezidentas pastebi, nu pirkimo vajui, perku $ 10.00 Spaudos Bendrovės „Neprikla 
kad

BLOGYBIŲ SOVIETAI 
YRA PRIDARĘ TARPTAU 

TINE PRASME, 
ir tos blogybės laukia atitaisy 
mo. Kalbėdamas apie tai, Eisen 
howeris sako, kad Genevoje bu 
vusi padaryta eilė susitarimų, 
nuo kurių Maskva vėliau atsi 
metė, tat kuo galima pasitikėti 
ir kuo atsiremti, jeigu susitari 
mai nevykdomi? Jis į šiuos reiš 
kinius žiūrįs su dideliu susirūpi 
nimu. Prezidentas apgailestau 
ja, kad Bulganinas nieko neat 
sako dėl jo pasiūlymo nusigink 
lavimo reiakUi, kuris apspręstu 
ir kariuomenės sumažinimo kla 
usimą.

KIPRO SALOS KLAUSI 
MAS VIS NEDUODA 

RAMYBĖS.
Kipriečiai graikai tebevysto 

akciją už prisijungimą prie Gr 
aikijos, ir kovoja su Anglijos 
kariuomene, kuriai ruošia aten 
tatus. Dėl atentatų anglai pako 
rė 3 graikus. Dėl to Kipre bu 
vo paseklbtas streikas, užsida 
rė įmonės ir krautuvės. Už pa 
korimą teroristų, kipriečiai gra 
sina anglam kerštu. Ir taip riau 
sės tęsiasi, ir joms galo nema 
tyti.
TRUMPOS ŽINIOS
— Tibete plečiasi sukilimas 

prieš sovietus. Peipingo valdžia 
siunčia į Tibetą kariuomenę.

— Kolumbijos Cali mieste įvy 
ko 7 sunkvežimių su dinemitu 
sprogimas. 1000 žmonių užmuš 
ta, 5 miesto kvartalai visiškai 
išardyti. Sprogimo priežastys 
dar nežinomos.

— Lenkijos ūkininaki pasisa 
kė prieš kolektyvizaciją.

— Vengrijos ūkininkai parei 
kalavo sušvelninti kolektiviza 
ciją.

— Rytų Vokietijos ūkiniu 
kai pareikalavo jiems perleisti 
nuosavybėn individualius že 
mės sklypus.

— Belgijoje sprogus anglies 
kasyklose dujoms, žuvo 270 an

vertės vieną akciją. Pinigus, de.usoma Lietuva“ Įgalioti vesti 
šimtį dolerių, siunčiu laišku, vajų : P.Narbutas ir J.Kardelis.

A. DEVENIENĖ IŠVYKO į VOKIETIJĄ
Penktadienį, rugpjūčio 10 d

3 v. po pietų TWA lėktuvu, 
Vykdomosios Tarybos pirmi 
ninkė A. Devenienė išskrido į 
Frankfurto aerodromą Vokieti 
joje. Ji grįžo į savo tarnybos 
vietą, kaip VT Pirmininkė.

P. Devenienė birželio 19 d.
buvo atvykusi tiesiog į Vyriau je buvo paliesti tokie klausi lių, patyrusių sovietinio gyve 
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko mai: Pavergtųjų Europos Tau nimo tikrovę pavergtoje Lietu 
miteto posėdžius, kurie buvo tų seimas ir jo reikalais koopc voje, yra nusižudžiusių.
birželio 22—24 dd., Amerikoje ravimas, kadangi juo toliau, juo Nėra abejonės, jog susipaži 
ji lankėsi Valstybės Departa labjau norima į šitą darbą įtra nimas su gyvenimo sąlygomis 
mente, Free Europe Commit ūkti Europoje esančiuosius eg galėjo privesti prie nusivylimo, 
tee, SLA, Sandaros, Tėvynes žilus, o kai kur turėti net tos or nes rytiniame Berlyne praėju 
Mylėtojų Draugijos Seimuose, ganizacijos padalinius. Šiuo at siais metais kovo mėn. pradėju 
Detroite, Kultūros Kongrese veju VT yra ir suinteresuota ir šio veikti komiteto „Už sugrį 
Chicagoj.e, Dainų Šventėje ir kartu talkininkė. žimą į tėvynę“ vedamoji propa
kt. Rugpjūčio 5 d. dalyvavo Buvo aptartas gaunamųjų iš ganda visiškai yra priešinga gy 
Lietuv. Valstiečių Liaudininku pavergtos Lietuvos žinių tinka venimo tikrovei pavergtoje Lie 
Centro Komiteto' Prezidiumo mas mūsų laisvinimo reikalams 
posėdyje. 'suderintas panaudosimas. Bu

Rugpjūčio 9 d. Lietuvos Lalš vo pasikeista nuomonėmis ir įv 
vės Komitetas, New Yorke airiais kitais klausimais. Kor.

prieš p. Devenienei išvykstant, 
turėjo speicalų posėdį su ja ir 
Vliko prezidiumu. Šitame posė 
dyje buvo nuodugniai išsiaiš 
kinta ir susitarta dėl bendios 
veiklos tarp šių trijų organiza grupė pastaruoju metu grįžta, 
cijų. Dėl veiklos suderinimo ir ypač iš Pietų Amerikos.. Kur 
visapusės informacijos. Posėdy suoja kalbos, jog šitų sugrįžę

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Inžinierius Juozas V. Dani Juozui Bardzevičiui rašo Ele 

liauskas-Danys, vienintelis lie na Bardzevičiūtė iš Linkuvos, 
tuvis inžinierius dalyvaujantis
Šv. Lauryno „Jūrų kelio“ vedi nijon (1465 Seve St., Montreal Duonos kg 
mo darbuose, „Nepriklausomos 20) arba „N. L.’’ red.
Lietuvos“ skaitytojams plačiai 
ir išsamiai painformuoti apie 
šiuos milžiniškos apimties dar 
bus yra parašęs ilgoką straips 
nį, kuris klausimą apima, žiū 
rint i jį iš Įvairių aspektų: pro 
jekto istorija, jo nepasisekimai, 
vykdymas, reikšmė prekybai, nės sutikimą, 
pramonei ir tt.

tuvoje.
Vaizdo' pilnumui pateikiama 

būtiniausių kasdieninio vartoji 
mo reikmenų pavergtoje Lietu 
voje lentelė:

rublių
Sviesto kilogramas. ..27—30
Rūkytos kaiulienos ..35—40

Kreiptis Aušros Vartų klebo [antienos 1 kg, be kaulų 15—18
- — - 1,3—1,4

Cukraus kg........................9—10
. _ Kiaušinis ......................... 1—0,6

IS ,Bulvių kg pavasarj per 1— 
Tai oficialios kainos. Vadina 

šio moję laisvoje rinkoje kai kurių

SUGRfŽO f LIETUVA 
ARGENTINOS

Sovietų agitacija duoda 
kių tokių vaisių. Iš Vilniaus, maisto produktų, ir tam tikrais
per Maskvos radiją, transliavo metų laikotarpiais, kainos būva 
iš Argentinos atvykusiųjų gru žymiai augštesnės. Gi norimų 

maisto produktų parduotuvėse
Iš Vilniaus stoties kalbėjo su ne visuomet galima gauti. No 

Rašinį pradėsime spausdinti g rįžuskji iš Argentinos^ Kalbė rs kortelių ir nėra, bet yra nu 
sekančiame „1 
Lietuvos“ numeryje.

Nepriklausomos jo J. Balčiūnas, Elena Raslaus statytos normos. Pavyzdžiui mė 
kaitė, gimusi ir augusi Argen sos vienam asmeniui teparduo 
tinoje ir kiti. Vieni jų džiaugė dama tik po kilogramą (apie 2 
si po daugelio metų sugrįžę į svarai), duonos po' vieną kepa 
Lietuvą, o Raslauskaitė — pit liuką.
mą kartą pamačiusi Lietuvą. Augštos kainos ir aprangos 

Vieni jų kalbėjo gana kultu reikmenų. Pavyzdžiui:
ringai, bet kiti koliojo „buržu Viena pora brezentinių batų 
jus“, tokius pačius, kaip ir jie.
Palaukite dar, jūs „proletarai“, 
pagyvensite sovietiniame 
juje“ ir tada pasakysite, ko jis 
vertas. Peranksti dar jums kai 
bėti.

redak • Pp. Kneitų šeima, iš Toron 
’'valsty goslavijoje Popiežiaus encikli torius Čekala pabėgę į Vaka to viešėjo Ville Lasalle pas gi 

— mines.

lai
— Automašinų turi Prancūzi 

ja 3 milionus, Anglija 4 mil. ir 
Amerika 61 milioną automaši 
nu.

— Eisenhoweris pareiškė, 
kad jis dar kartą tikrins svei 
katą.

— Trumanas demokratų var 
— Rabinų delegaciaj, kuri du pasiūlė į prezidentus New

rus.

40guminiais padais kainoja 
rublių.

,,ro Pora batų odiniu viršum su
guminiais padais 150 rb.

Geros rūšies odinių batų
pora 300—400 rubl.

Medvilninis kostiumas 360
Pusvilnonis kostiumas 700
Vilnonis kostiumas 1500—1700

rb.
rb.

MONTRE ALIS
® Savaitgalis praėjo geram oi 
ui esant, todėl ir iš miesto į jo 
apylinkes bei vasarvietes buvo 
didelis žmonių judėijmas. Pp. 
Bakanavičių vasarvietėje, ties 
Brome Lake, buvo didelis šuva 
žiavimas savaitgalininkų ir pp. 
Gaurių vasarvietėje ties St. Do 
nat taip pat daug privažiavo — 
pp. Lukoševičių šeima, pp. An 
iolauskų šeima, p. Gauriene su 
dukra Julija ir kt. Kadangi va 
sara artinasi prie galo, tai visi 
stengiasi išnaudoti savaitgalius 
ir kur nors vis vyksta trumpų 
atostogų, kai dabar nusistovėjo 
gražus oras.
® Siuvėjos, priklausančios Inte 
rnational Ladies Garment Wor 
kers unijai, sudarė naują sutar 
tį su darbdaviais, iš kurių išsi 
derėjo pagerinimų: dar antrą sa 
vaitę apmokamLi atostogų, 5 ap 
mokamas šventes ir nuo sausio 
1 d. atlyginimų pakėlimą.
® Rimkienė Irena serga ir tiria 
ma Central ligoninėje.

• Krikščionaičiai Ben ir Frau 
sis siuniča sveikinimus iš poves 
tuvinės kelionės.

LAS SUVAŽIAVIMAS 
WINDSORE, ONT.

Rugsėjo 1-2-3 dienomis Win 
dsore, Ontario, šaukiamas Lie 
tuvos Atgimimo Sąjūdžio, Šiau 
rėš Amerikos (JAV ir Kana 
dos) vadovaujančių asmenų ir 
skyrių atstovų suvažiavimas,

Į suvažiavimą atvyksta ir 
Vyr. Valdybos pirimninkas p. 
Stepas Vykintas iš Vokietijos. 
Suvažiavime prašome dalyvau 
ti kuo skaitlingiausiai.

Dėl smulkesni!] informacijų 
prašoma kreiptis į LAS Detroi 
to skyriaus pirmininką: Mr. K. 
Vaikutis, 9729 Woodlawn, Det 
roit 13, Mich.

LAS JAV ir Kanados 
Vietininkijos Valdybos,
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UŽ DVI KNYGAS — $ 1 (VIENAS DOL.) 
kas mėgsta juokus — geras knygas 

(įvairių tautų juokia) :

VAIVOS
„JUOKTIS S V E I K A” I ir II 

300 juokų rinkinys, 
kišeninio formato, paveiksluotas.

Nuvažiavę į svečius nepritrūksite kalbos, stebinsite visus! 

Įdėk į voką doleri ir siųsk: 
Napoleonas Jonuška

15 Cotton Str.
Roslindale, Mass.

LIETUVIŠKOJO DŽIAMBORĖS FONDO REIKALU.
Fondo steigimo tikslas.

Kad lietuvių skautai galėtų 
dalyvauti tarptautiniuose skau 
tų sąskrydžiuose (jamboree), 
stovyklose bei konferencijose 
ir tuo būdu atstovauti Lietuvą 
vienoje didžiausiųjų pasaulio 
jaunuomenės organizacijų, rei 
kalingos lėšos. Šias lėšas PLSS 
Lietuvos Skautų Brolija gali su 
telkti tik paadrius savo tautie 
čių tarpe aukų rinkimo vajų. 
Vajui įvykdyti Brolijos Užsie 
nio Skyrius įsteigė š. m. pra 
džioje Džiamborės Fondą, ku 
ris aukų rinkimo akciją jau pra 
dėjo.

Vien nuo to, kiek pasiseks 
ši lėšų telkimo akcija, priklau 
sys kaikurių labai svarbių LSB 
Užsieio Skyriaus planų įgyven 
dinimas. Tarp kitko, Užsienio 
Skyrius yra numatęs dalyvauti 
ruošiamame 1957 m. rugpjūčio i 
mėn. sukaktuviniame pasauli 
niame skautų sąskrydyje (jam 
boree) Anglijoje, kuriame da 
lyvaus net 60 tautų skautų or l 
ganizacijų atstovai, bendras gi 
šio sąskrydžio dalyvių skaičius 
sieks 25.000. Mat, .195 7 metais 
sukanka lygiai 50 metų nuo 
skautų organizacijos įsteigimo 
ir 100 metų nuo skautų organi 
zacijos įsteigėjo, britų genero 
lo Baden-Dowell gimimo die 
nos. Tuo- pačiu metu Anglijoje 
vyks pasaulinė skautų vyčių 
stovykla, kurioje dalyvaus 5. 
000 vyresniųjų skautų, tarptau 
tinė skautų vadų stovykla su 
5.000 dalyvių ir pasaulinis ska 
utų parlamentas.
Nedalyvauti šiuoise.jsąskrydžiu 

os, stovyklose bei konferencijo 
je būtų nedovanotinas neišnau 
dojimas ypatingai puikios pro 
gos reprezentuoti lietuviškąją 
skautiją ir tuo pačiu vengimas 
ginti kenčiančios Lietuvos by 
lą tarptautinėse institucijose, 
prie kurių reikia priskaityti ir 
pasaulinę skautų sąjungą.

Drauge su 59 kitų tautų vėlia 
vomis iškelta mūsų trispalvė 
primins dešimtims tūkstančių 
dalyvių skautų ir gal šimtams 
tūkstančių svečių ir lankytojų 
pavergtąją mūsų Tėvynę. Nu 
matoma, kad sąskrydyje ir sto 
vykiose dalyvaus 18 lietuvių 
skautų, 8 skautai vyčiai, 2 skau 
tai vadai, gi konferencijoje be 
nt vienas mūsų atstovas.

Kukliai skaičiuojant, mūsų 
delegacijos dalyvavimas sąsk 
rydyj ebei stovyklose, įskaitant 
ir kelionės išlaidas, atsieis ma 
žiausiai 3.000 dol. Todėl didžia 
usios PLSS LSB Užsienio Sky 
riaus šiuo metu rūpestis yra su 
telkti DF tuos 3.000 dol., kad 
lietuvių skautų dalyvavimas 
1957 metų pasauliniame skau 
tų sąskrydyje ir tarptautinėse 
stovyklose bei konferencijoje 
galėtų virsti tikrove.

Dėka DF jau pavyko šią va 
sąrą pasiųsti iš Vokietijos „Au 
šros“ Tunto reprezentacinę 
skiltį į Pietų Prancūzijoje vy 
kstančią tarptautinę skautų sto 
vykią ir, be to, finansiškai pa 
remti Anglijos lietuvių skautų 
dalyvavimą vykstančioje Sko 
tijoje džiamboretėje.

Pirmieji D F laimėj iam i
Š. m. pradžioje paskelbtas D 

F lėšų telkimo vajus toli gražų 
dar nepateisino įdėtų į jį vilčių, 
tačiau pradžia jau padaryta, le 
das jau pralaužtas. Iki šiol DF 
jau gavo 308,15 dol. aukų. Pir 
mieji parėmė DF šie asmenys 
ir organizacijos:

1. A. Adrulionis (per ps. Alg.
Banevičių ................. 20.00

2. p. X. (prašė pavardės ne 
skelbti)

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

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

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

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

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

STUDENTAI 3 Gyvenimas ir Veikla
ČEKOSLOVAKJOS STUDENTAI APIE „RYTŲ DEM 

KRATUOS” TEOREJĄ IR PRAKTIKĄ
Visų rūšių ir visų sričių oku nę 

pacijose komunistai giriasi va Mes norime paprastos, be „titu 
dinamąja jų „rytų demokrati lų“, demokratijos, kokią skel 
ja”. Lietuvos okupantų oficio bė Masarykas ir kt. 
zas ją vadina „šlovingosios par 
tijos” kūriniu. Maskva, o pagal 
jos dūdas, garbės himnus gieda 
ir atvira iokupuotijjų Pabaltijo 
kraštų ir mažiau atvirai oku 
puotųjų vadinamųjų sateliti 
nių kraštų komunistai, pakinky 
ti į Maskvos diktatėūros veži 
mą.

Bet Čekoslovakijos, Prahos, 
universiteto studentai, išdrįsę 
išeiti į atvirą demonstraciją, 
vaizdžiai parodė, kas yra „rytų 
demokratijos” teoriją ir kas 
yra praktika.

Teorijai parodyti, Prahos st 
ridentai sudarė būrį, kurio da 
lyviai buvo apsivilkę frakais, 
apsiavę lakiruotais batais, nusi nomiją —

3. j. s. A. Aglinskas, j. s. dr.
K. Aglinskas, ps. E. Veri 
giauskas, j. s. L. Knopfmile 
ris ir ps. A. Augustinaitis 
per j. s. L. Knopfmilerį, 
Chicago, Ill......................5.05

4. G. J. (prašė pavardės ne
skelbti) ..................... 5.00

5. „Simano Daukanto” d-vė,
London, Ont. (Šv. Jurgio- 
-Skautų Kankinių Dienos 
gerasis darbelis) .......... 5.25
„Simano Daukanto'” d-ves 
bičiulių ir rėmėjų būr. 5.00

7. „Baltijos Jūros” Tuntas Či 
cagoje per v. valt. J. Maci 
jauską (Šv. Jurgio — Skau 
tų Kankinių Dienos gerasis 
darbelis) .....................9.80

6.

8.

KARIUOMENĖS VADAS ĮKALBINĖJA PREZIDENTĄ 
ŠAUKTI SEIMĄ

Iš generolo St. Raštikio atsiminimų.
Šiomis dienomis išėjo iš spaudos 700 puslapių buv 

Lietuvos kariuomenės vado gen. St. Raštikio atsimini 
mų knyga „Kovose dėl Lietuvos“, kurioje autorius pas« 
koja, labai laiku, apie kai kuriuos ne visiems žinomus fak 
tus iš Lietuvos nepriklausomybės laikų. Čia, supažindm 
ti skaitytojus su atsiminimų pobūdžiu, dedame ištraukų 

Red.
„Analizuodamas birželio mė nuoširdžiausiai norėdamas su 

nėšio (1934 m. sukilimo) įvy tvarkyti kariuomenę taip, kad 
kius, taip skaudžiai palietuvins joje daugiau niekad nepasikar 
kariuomenę, paku tusius jos dr-i totų nei 1926 metų gruodžio 17 
usmę ir sudemoraiizavusius da -osios dienos, nei 1934 metų bir 
ugelį net labai geių karininkų, želio 6-sios dienos įvykiai. . . 
be kito ko, buvau priėjęs ir tą 
išvadą, kad viena iš gilesnių tų 
įvykių priežasčių buvo — ne

Waterbury vietininkija per buvimas Lietuvoje tautos atsto 
ps. R. Pakalnį (Šv. Jurgio- vybės. Juk birželio įvykių šūkis 
-Skautų Kankinių Dienos 

gerasis darbelis) ..................5.00
9. Hamiltono, Ont., skautų ir 

skaučių vietininkijos per s. 
v. si. V. Verbicką (Šv. Jur 

gio — Skautų Kankinių gerasis
darbelis) .......................15.00

10. PLSS Kanados rajono vado 
vų-ių II-jo suvažiavimo da 
lyviai ir arbat. svečiai 52.50 

11.,.Simano Daukanto“ d-vės 
Londone, Ont., bičiulių ir re 
mėjų būrelis (Šv. Jurgio — 
Skautų Kankinių Dienos ge 
rasis darbelis) per p. J. Gu 
delį .................... ...... 4.00

12. Toronto skautų „Rambyno'
Tuntas (su sesių „Šatri 
jos“ Tunto pagalba per ps. 
J. Pažėrą (Šv. Jurgio — Sk 
autų Kankinių Dienos gera 
sis darbelis) ................ 25.6G

13. Mažosios Lietuvos Bič. Dr.
Londono, Ont., Skyr. per 
p. E. Daniliūną .............5.00

14. K. Kudukis, London,
Ont.......................................2.00

15. s. v. v. si. V. Bliumfeldas,
Worcester, Mass., skautų 
vietininkija ..................6.50

16. Omahos skautų vietininkija

Po kelių ilgesnių pasikaibė 
jimų tokiomis temomis, Respub 
likos Prezidentas sutiko beveik 
su visomis mano mintimis. Pir 
miausia jis sutiko su mintimi, 
kad blogos nuotaikos krašte veibuvo:

„Verskim Tūbelio vyriausy kia ir kariuomenės nuotaikas... 
bę“. Daug kas manė, kad tautii.in

Kodėl? Todėl, kad ji buvo kai vieni valdys kraštą tik tru 
padariusi kai kurių klaidų. To mpą laiką ir paruoš dirvą įeiti 
dėl, kad niekas nekontroliavo 
vyriausybės ir ji buvo atsakin 
ga tik prieš Respublikos Pre 
zidentą, kuris taip pat negalėjo 
jos kontroliuoti, lodei, kad ne 
buvo jokio kito valstybinio or 
gano, su kuriuo vyriausybe ga 
lėtų, pasitarti, kuris jai padėtų, 
o jei reikia, tai viešai ir pabar 
tų, kuris kontroliuotų vyriausy

ir. . . rytų demokratijas”.

LIETUVIAI BRISBANĖS 
UNIVERSITETE

Brisebano universitete, Aus 
tralijoje, studijuoja 6 tautiečiai: 
mediciną, inžineriją, geologiją 
ir humanitarinius mokslus po 
vieną, o chemiją — matemati 
ką 2.

ADELAIDĖS UNIVERSITE 
TE 28 LIETUVIAI

STUDENTAI
ALSS-gos Valdybos žinio 

mis, šiame universitete studi 
juoja 28 lietuviai: architektu 
ra — R. Reisonaitė, I. Naujelis, 
A. Navakas ir L. Urmonas; eko

- J. Arminas; kalbas 
grimavę, apsikabinę brankeny—A. Snarskytė ir A. Gavelis; 
beitos ir galvas apsidėję cilinde inžineriją — A. Dunda, D. Du 
riais. nda, A. Galatiltis, V. Navakas,

O paskui šį būrį ėjo kitas bū I. Reisonas, R. Urbonas, T. Žu
į vyriausybę ir kitų politinių 
grupių atstovams. Tačiau taa 
tininkai neskubėjo ir net nema rys, kuris vaizdavo, kaip ta te rauskas, A. Snarskis; mediciną 
nė apie tai. Visos kitos pohti orija atrodo praktikoje. Šis bū — V. Dainius, V. Giruckas, A. 
nės partijos nebuvo įsileidžia rys buvo nuplyšęs, išbadėjęs, Jankauskas, S. Martinkus, gyd. 
mos. Jų spauda buvo smarkiai kiaurais batais, o kai kas tiktai Maželienė, E. Petrikaitė, N. 
cenzūruojama. Opozicijai nebu po vieną batą dėvėjo arba buvo ŠurnaitL, R. Varnecjkaitė ir 
vo leidžiama viešai veikti, j.934 visai basi, nuskurę, nešvarūs... gyd. Mikužienė; matematiką— 
—1935 metais buvę vidaus rei Žiūrovams vaizdas buvo aiškus. V. Dundienė; farmaciją — A. 
kalų ministerial buvo policinių Nesunku buvo atskirti teoriją Bajorūnas: odontologiją — V.

bę ir reikalautų darbų atskaito priemonių šalininkai. (Capli nuo- praktikos, 
mybės. . . kas, Ig.

šalininkai.
Musteikis. Red.j Ko

Daug kartų dėsčiati Respub munistų veikla ir jų šalmiukų kuriuose buvo 
likos Prezidentui šias savo min skaičius didėjo. Tai buvo jau 
tis ir įrodinėjau, kad neturiu nė čiama ir kariuomenėj, kada tek 
mažiausio noro kištis į Lietu davo pašaukti atsarginius pakar 
vos vidaus politikos reikalus ar totinio mokymo į poligoną ar 
aplamai politikuoti, bet kad aš ba kariuomenės manevrus. Jau 
liečiu tuos reikalus, išeidamas 1935 metų vasarą Kaune įvy 
tik iš kariuomenės reikalų ir kęs pirmasis pasaulio lietuviu 

kongresas atkreipė dėmesį į d:k 
tatūrinius tautininkų užsimoji 
mus. Tas kongresas Respuoli 
kos Prezidentui labai nepatiko, 
ir vėliau jis daug kartų atsimin 
davo jį, labai blogai atsiliepia 
mas. Lietuvoje buvo nuolatinis 
karo stovis. Su opozicija buvo 
kovojama ne per teismus, bet 
policinėmis priemonėmis ir ka 
ro komendantų administraci 
niais baudimais. Politinė polici 
ja saugumo departamente turė 
jo- vis daugiau darbo ir kvotą. 
Neperdėdamas ir nemanydamas 
juodinti mūsų valstybės netoli 
mos praeities, vis dėlto turiu pa 
sakyti visai bešališkai, jog tai 
buvo nors ne perdaug griežtos, 
bet vis tik vienos politinės gru 
pės diktatūros metas.

Prezidentas visada, pykdavo,, 
kada aš drįsdavau jam pačiam 
pasakyti, kad Lietuva yra vai 
doma tautininkų partijos. Jam 
nepatikdavo partiojs vardo pri

Kieno pareiga remti DF.
DF tikrovėje ne vien tik ska 

utų, bet visos lietuvišoksios vi 
suomenės Fondas. Juk mūsų 

per sktn. kun. L. Musteikį skautai reprezentuoja ne save 
....................................5.00 kaip asmenis, bet lietuvių Tau.

17. Los Angeles „Žalgirio“ ska tą, mūsų pavergtą Tėvynę. Sto 
utų vietininkija per ps. S. vyklaudami drauge su kitų tau 

Makarevičių ...........8.50 tų skautais, palaikydami su jais
ryšius, jie garsina Lietuvos var 
dą tų tautų tarpe. Artimai ben 
draudami su kitų tautų skau 
tais, o tų tautų skautų tarpt 
dažnai sutinkame labai įžymių 
asmenų, jie panaudoja kiekvie 
ną progą tam, kad painforma

Aleksandravičius ir N. Ilgūnie 
Trečias būrys nešė plakatus, ne-

........... ..  „...j išrašyti šūkiai: Adelaidės universitetą yra 
Mes norime tiktai demokrati baigę šie lietuviai: mediciną —- 
jos, nes savo kailiu esame jau 
pergyvenę „hitlerinę derhokra 
tij.ą“ ir dabar matome „fraki

tau

dr. J. Mikužis, odontologiją — 
V. Aleksandravičienė, inžineri 
ją — L. Garbaliauskas ir Po 
cius, teisę — S. Čibiras.

Dalis dabar studijuojančių 
yra baigę gimnaziją Lietuvoje 
arba Vovietijoje, keletas jaunes 
niųjų— Australijoje, o kiti y r1 
baigę studijas Lietuvoje, 1 
pagal šio krašto įstatymus ne 
gali verstis praktika ir todėl 
kartoja nustatytą universiteto 
kursą.

LIETUVIŲ BUV. POLIU 
NIŲ KALINIŲ SĄJUNGOS 

NAUJA VADOVYBĖ
Sąjungos Valdybos sudary 

naujai 
Revizijos 
Teismui

simo aš niekad nediskutavau, 
nes man buvo nepatogu ir tai 
buvo ne mano reikalas. Aš iro 
dinėdavau tik reikalingumą 
tos atstovybės, seimo. . .
Pagaliau vieną ketvirtadienį, ka 
da krašto apsaugos ministeris 
ir aš buvome nuvykę pas res 
publikos Prezidentą tarnybinio 
pranešimo, Prezidentas paša 
kė, kad jis tarėsi su kitais ir 
pagaliau padaręs išvadą, kad 
seimas esąs tikrai reikalingas 
ir todėl netrukus būsiąs išleis _
tas seimui rinkti naujas įstaty toji Ad Hoc komisija 
mas ir seimas būsiąs išrinktas. Sąjungos Valdybai, 

Prezidentas išlaikė savo žo Komisijai ir Garbės 
dį. 1936 m. rugsėjo 1 d. naujas korespondenciniais rinkimais iš 
seimas susirinko. Tačiau tai bu rinkdinti savo darbą baigė. Ru 
vo ne tikra tautos atstovybe, gpjūčio 6 d. posėdyje, patikn 
bet tik tautininkų seimas. Tai nusi rinkimų rezultatus, komi 
buvo dar vienas naujas bandy sija radoo: 
mas sustiprinti vienos partiojs 1) Iš 138 Sąjungos narių 
vyriausybę. Toks seimas nega kimuose dalyvavo 95;
Įėjo nuraminti krašto. Opozici 2) Balsų dauguma į Sąjun ■. 
jai buvo duotas naujas įrody gos Valdybą išrinkti kun. V. 
mas, kad tautininkai nemano įsi Pikturna, dr. A. Starkus, V. 
leisti į valdžią kitų netautinm Rastenis, V. Sidzikauskas ir J. 
kų politinių grupių. . . Šlepetys; į Revizijos Komisiją

__ __ Ne apie tokį seimą aš galvo— prof. A. Damušis, B. Gai 
pareiga būtų paremti DF. Tos į politinę partiją, bet į tautinin ųavau> kalbėdamas su savo mi džiūnas ir L. Leknickas; į Gar 
aukos laukiamos pagal išgales, ' *
nebūtinai stambios. „Lašas po 
lašo ir akmenį pratašo”, sako 
lietuviška patarlė. Taigi ir kuk 

jęs iki 10 dol. laikomas aukoto liausią auka prisidės prie Fon 
ju ir įtraukiamas į aukotojų są do stiprėjimo  ̂Jr kukliausia au 
rašą; 1 .

Makarevičių ................ <
18. Iš DF Įgaliot. Detroite ps.

A. Banionio jo surinktos au 
kos (tame skaičiuje iš dr. 
Mikšienės ir Dariaus ir Gi 
repo klubo po 25 dol.) 100.

Reikia manyti, kad kaikurios 
vietovės dar nesuskubo surink 
tų pinigų atsiųsti. Todėl tikro vus svetimtaučius apie Lietuvą, 
vėje DF lėšos yra kiek didės apie jos bylą. Taigi, sueidami 
nės nei čia paskelbtoji suma į kontaktą su kitų tautų skau 
(SLA seimas paskyrė 500 dole tais, jie pasitarnauja savo tau 
rių. NL Red.)

Aukų lapai išsiuntinėti visie 
ms lietuvių skautų vienetams vykioje 
JAV ir Kanadoje n keletą lapų 
į Australiją ir Angliją. Iki šiol 
niekas gautų lapų dar negraži 
no.

Kaip atžymimi DF rėmėjai.
Pagal DF statutą paskiri as 

menys, organizacijos bei viene 
tai atžymimi sekančiai: Paaukc

tai, kenčiančiai savo Tėvynei. 
Kiekvienas tarptautinėje sto 

' : stovyklaująs lietuvis
skautas yra lyg savo Tautos ir 
savo Krašto ambasadorius, l'c
dėl kiekvieno savo Tautos ir Tė kergimas tautininkams. Jo nuo 
vynės neišsižadėjusio lietuvio mone, tautininkai susispietę ne

tu. I
Jei atskiri karštesni tauti 

i--- ; ‘ ‘ ka padės PLSS LS Brolijai at ninkai, ypač jaunalietuviai, bu
Paaukojęs 10 __ 25 dol lai bkti tuos darbus, kurie jos yta vo aiškūs itališko fašizmo šąli

komas geradariu, įtraukiamas suplanuoti ir atliktini. Už kiek ninkai, tai to negalima pasaky 
i geradariu sarašą, skelbiamas no1ra ir menkiausią auką, ti apie jų šefą A. 'Smetoną. Be 
spaudoje ir gauna padėkos laiš DF bus labai dėkingas. nt is savo asmeninio kontakto
ką; - Kuriuo adresu nukreipti aukas. su iuo as negalecia.u to pasaky

Paaukojęs 75 ir daugiau doi. Aukas DF galima įjmokėt 
laikomas garbės rėmėju, įtrau per vietinius lietuvių skautų 
k arnas į garbės rėmėjų sąrašą, vienetus arba siųsti jas banko 
skelbiamas spaudoje ir gauna ar pašto peralidomis bei banku 
rėmėjo pažymėjimą;

Paukojęs 75 ir daugiau dol. 
laikomas garbės rėmėju, įtrau 
kiamas į garbės rėmėjų sąrašą, 
gauna garbės rėmėjo pažymėji 
mą, gi jo nuotrauka talpinama 

. . 30.00 „Skautų Aide“.

kų sąjungą, o tai esąs didelis tosteriais ir Respublikos Prezi bės Teismą — teisėjais V. Bla 
skirtumas, nes sąjunga nesanti dentu. Nebūdamas politikas, aš žys, J. Narakas ir J. Pajaujis 
partija. Aš negalėdavau to su vįs tik vaizdavausi seimą, kaip ir teisėjų antrininkais P. Dūda 
prasti, kaip ir dabar nesupran ukra tautos atstovybę, pačios ir K. Gumauskas.

tautos tiesiogiai išrinktą, bet ne Sąjunga apjungia visus lietu 
apskričių viršininkų, savivaldy vius buv. politinius kalniius: 
bių, vidaus reikalų ministerio bolševikų ir nacių kalintus, 
ir vienos politinės partiojs pa 
sirinktą.

Tautininkų seimas nepriside 
jo prie kariuomenės nuotaikos 
pagerinimo. Todėl, tam seimui ce Feltin pašventino pamati ls 
susirinkus, ne vieną kartą nuo didžiulės bažnyčios, kuri V >us 
širdžiai apgailestavau savo bu statoma po- žemėmis. Jos pr 4Sįa 

ryti taip, kad visa lietuvių tau vusias pastangas, nes po įvykti tymas kainuos 3 mil. dol. 
ta susiburtų apie tautininkų są šio- fakto jos man atrodė ir ne je tilps 20.000 žmonių. T; 
jungą ir apie savo t autos vadą reikalingos ir nenaudingos ir ne 
A. Smetoną. Kelebą kartų jis .altnešusiote jokios naudos ka 
pabrėžė man, krašte apsaugos riuomenei. 
ministerio akyvaizė'oje, kad Tai buvo ne mano svajotoji 
Lietuvoje esą tik du asmenys, lietuvių tautos atstovybė, bet 
kurie galėtų suburti ivisą tautą tik lietuvių tautininkų seimas“, nesuardytų įprasto T Lai do vaiz 
ir jai padovauti — tj i A. Sme (Knygą galima gauti NL re do. Numatoma ją ir 2ba°ti 1958 
tona ir J. Tūbelis.. Tjikio klau dakcijoj). m.

ti ir nebuvau to , pastebėjęs. 
Smetonos svajonė buvo pada

čekiais betarpiškai DF iždiniu 
kui šiuo adresu ; į

Mr. Alfonsas Pocius, 'Į 
295 Grey Str. p. 
London, Ont. Canada. ,

Ps. O. Gešventas, 
Džiamborės Fondo Sekretorius.

Tai buvo ne mano svajotoji

BAŽNYČIA LIURDO .
POŽEMYJE.

Paryžiaus kardinolas Maur j

viena didžiausių bažnyč 
šaulyje. Jos ilgumas — 
lis mylios ir šventinda 
pamatus kardinolas v 
epu. Ji statoma po :

ir jo 
.i bus 
ių pa 
trečda

mas jos 
ažiayo je 
eme, kad
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|< OTYlllTlltttlnAfi lAc nlanae ku tiksliai atliks savo darbą. Gi ir ar pateisinami dažnai spaudo
1YU1UUI115U11US pcigdirs pianas patraukti ir pakreipti minią ar je pasitaiką — bendrą nuomo 

• - mases laikinai savo pusėn nėra nę formuojantieji ir „smegenisir mes sunku augštame gyvenimo sta plaunantieji“ visokių ruzveltie
RA'-n skardis: ndarte gyvenančius, bet politinių, nerų, visokių besąlygines
RAŠO J. SKARDIS ka mažai besidominčius Kana taikis šalininkų ir panašių leng

Šių eilučių autorius kaip ty d°s ir Jungt. Amerikos Vaisty vatikių pareiškimai — neeilinių 
viršpaminėtame mieste ir pana 
čia visą eilę metų yra gyvenęs 
grinėjęs visą eilę praeities įvy 
kių, faktų ir pareiškimų, kaip 
ten nebūtų, priėjo- išvados, kad 
iš to kunigo pareiškimų nereik 
tų juoktis ir daugiau galima — 
prileistina, kad raudonieij savo 
(atitinkamus valdžioj užgrobi 
mo planus turi, negu kad tai 
yra tik nepagrįsti gandai.

Tas pats kunigas, sužinojęs 
kiekvienam apie jo pareiškimo išjuokimą ir 

vietovei paneigimą, atsikirto, kad len

Chruščiovas nuvainikuoja 
Stalina

2.

Taip rašo apie komunistinį 
pasaulinio masto planą pergalei 
mūsų brolių latvių anglų kalbo 
je išleistas biuletenis.

Dėl šio straipsnio tikslumo, 
atrodo, nėra ko ginčytis ar abe 
joti. Toks planas yra — egzis 
tuoja ir jis yra tiksliai vykdo 
mas. Gi jeigu komunistai turi 
planus viso pasaulio pavergi 
mui, tai, beabejo, toki planai 
yra ir kiekvienai valstybei, kie 
kvienam kraštui, 
miestui ir kiekvienai
aisvame pasaulyje — šioje „ge kai, čekai, lietuviai ir kiniečiu, 

ležinės uždangos“ pusėje. Atsi tokius planus irgi būtų palaikę 
eit, kad komunistai turi planus neįtikėtinais, bet užėmus jų kia 
ne tik Kanados užgrobimui, štus komunistams tai pahidare 
bet ir kiekvienos vietovės — tikrenybe. Jis dar pridėjo, kad 
miesto ar miestelio Kanadoje. tai tikrai yra neįmanoma įtikiu

Lyg ir nesinorėtų tuo pati 
keti, bet, labai gaila, tai yra 
tikrenybė, ką įrodo praeityje ir 
dabartiniai įvykiai, apie tai aiš 
kiai kalba Kanados spaudoje 
pasirodančios įvairios žinios ir 
visa eilė kitų faktų, kuriuos 
mes dažnai praleidžiame į tai 
nesigilindami, ar net visai ne 
pastebėdami. Štai prieš kelis 
mėnesius, praėjusį pavasarį, 
net du šiaurės Ontario anglis 
kieji dienraščiai paskelbė vie 
no italų kilmės katalikų kunigo 
ęR. Venti) pareiškimą, kad vie 
name vidutinio dydžio (30 tū 
kstančjų gyventojų

šiaurės Ontario komunistai 
turį planus perimti šiam 

miestui
Esą komunistai yra numatę sa 
vo žmones burmistro, policijos 
vado vietoms, radijo ir televizi 
jos stočių kontrolei ir net vie 
tos pramonės vadovavimui. 
Lyg ir nesinorėtų tuo tikėti ir 
įvairūs viršpaminėto miesto pa 
reigūnai tą pareiškimą griežtai 
paneigė net ironiškai iš to juok 
damiesi. Šių pareigūnų tarpe 
buvo miesto policijos vadas, 
vienas miesto tarybos narys ir 
net vienas nieko apie tai nesu 
prantantis ir šioje srityje atsiii 
kęs darbo unijos atstovas. Atro 
de, kad miesto gyventojai virš 
paminėtų asmenų pareiškimais 
buvo visiškai nuraminti ir pasi 
juokę iš to katalikų kunigo pa 
reiškimo, Greitai viską pamii 
šo. Kaip gi ištikrųjų yra

Ar ištikrųjų Kanados 
komunistai turi planus visos 

Kanados ir kiekvienos 
Kanados vietovės valdžios 

užgrobimui?

bių gyventojus. Tai parodė pa žmonių pareiškimai — kurie 
vyzdžiai iš 1930 mt. depresijos, 
kada, pavyzdžiui, Kanados vy 
riausybė, kad ir mūsų mieste, 
turėdavo mases raminti polici 
jos pagalba. Pagal vieną plačiai 
žinomą ir dažnai tremtinių tai 
pe pasakojamą istoriją - anek 
dotą, tai komunizmas lengvai 
nugalės ten, kur yra daug nepa 
tenkintų, skurdžiai gyvenančių 
ir... kvailų žmonių! Reikia tik 
tai didesnio ir ilgesnii sunkaus 
laiko Šiaurės Amerikai ar ilges 
nio „ekonominio atoslūgio, tai 
ir atsirastų čia daug nepaten 
kintų, skurdžiai gyvenančių, 
Galų gale Šiaurės Amerikos gy 
na ir nevisai protingų žmonių... 
ventojai visame pasaulyje žino 
mi savo turtingu augšto gyve 
nimo standartu ir smagiu liuos 
laiko praleidimu, bet ne savo 
inteligencija ir ypatingai ne sa 
vo politiniu sąmoningumu. Ne 
galime sakyti, kad kanadietis 
ar amerikietis darbininkas bū

, ti Kanados ir Jungt. Amerikos 
Valstybių gyventojus ir jie 

nesupranta gyveną komuniz 
mo grėsmės pavojuje.

Prisiminus komunistų teis 
mus už planavimą nuversti vai 
džią Jungt. Amerikos Vaisty tų kvailas, bet 
bėse ir rusų ambasados Otta 
woje tarnautojo Igor Gouzen 
ko 1945 m. atidengtą atominių 
šnipų tinklą Kanadoje, reiktų 
sutikti, kad komunistai tikrai 
turi savo plataus masto šnipinė 
jimo tinklus ir aparatą, kuris 
neabejotinai turi net valdžios tui (good time!), 
užgrobimo planus, tiek Kanacio domėtis politika, jei jie žino ir 
je, tiek Jungt. Amerikos Vais užtikrinti, kad Š. Amerika turi 
tybėse. Be to, argi mums nezi pati augščiausią gyvenimo štai, 
nomas

faktas, kad Sovietų Sąjunga 
ruošia - apmoko atitinkamus 
kadrus ir pareigūnus įvairie 

ms pasaulio kraštams 
dar dešimtmečiais prieš tų 
štų užgrobimą?

Paskutiniuose Ontario
vincijos rinkimuose mūsų mies 
te už komunistų (vadinamą La 
bor Progressive Party) balsavo 
tik apie 500 žmonių, bet tai ne 
reiškia, kad tik tiek komunistų 
būtų' mūsų mieste. Mes žinome, 
kad tiek Kanadoej, tiek Jungt. 
Amerikos Valstybėse komunis 
tai savo veiklą daugumoje per 
kėlė pogrindin, todėl, reikia ti 
keti, kad daugelis komunistų 
nenorėdami išsiduoti viešai ne 
agituos, o gal ir nebalsuos. Ar 
komunistams svarbu yra turėti 
daugumą — mases savo pusėje, 
kada jie kalba ir garbina „pro 
letariato diktatūrą“?

Jie turi savo parengtus planus 
ir vadovybę,

perša „koegzistenciją“.
Štai Kanadoje tūlas R. C. Be 

rkinshaw, tarptautinių preky 
bos ir pramonės rūmų Kanados 
tarybos prezidentas, prieš ke 
liūs mėnesius pareiškė, kad re; 
kia koegzistenciją su sovietais 
padaryti realybe — nuspręst; 
leisti kitiems (suprask sovietą 
ms) gyventi taip, kaip jie nori 
tol, kol nebus įsimaišymo — 
kliudymo tam gyvenimo keliui 
ir būdui, kurį esame pasirin 
kę...“ Ką galime jam į tai atsa 
kyti? Reiškia šis „misteris“ jau 
„nurašė“ ankstyvesnius sovic 
tų „įsikišimus“ — grobimus su 
šimtais milionų žmonių!!! Jis 
turėtų žinoti, 
daug kišosi į 
eilės kitų jų 
bių gyvenimą
priorendo palankus laikas. Jei 
gu šis pasigailėjimo veltas žmo 
gelis nesidomės politiniais klau 
simais, ypač, apie sovietus, jų 
vykdomą politiką, jų siekimus, 
jų strategiją, tai jis taip gali įsi

NIKITOS CHRUŠČIOVO KALBA UŽDARAME
XX KOMPARTIJOS SUVAŽIAVIME MASKVOJE.

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

8. Maskvos komunistai išžudė bei išblaškė ištisas tautas ir jų 
valstybes sunaikino.

Toliau slaptame komunistų o Čečenų-Ingušų autonominė 
susirinkime Kremliuje Stalino respublika likviduota. 1944 m. 
bendradarbis Nikita Chruščiov balandžio mėnesį buvo depot 
taip kalbėjo: tuoti visi balkarai į tolimas vie

„Draugai,, palieskime kitus tas iš Kabardino-Balkarų auto 
faktus:

Juo baisesni yra tie veiksmai, 
kurių iniciatorius buvo Stalinas 
ir kurie reišk grubų pažeidimą 
pagrindinių leninizmo principų 
apie tautybių politiką sovietų 
valstybėj.

MES TURIME GALVOJ 
MASINIUS TRĖMIMUS IŠ

GIMTŲJŲ VIETŲ
IŠTISŲ TAUTŲ,

nominės respublikos, o pati res 
publika buvo pavadinta Kabar 
dinų autonominė respublika.

Ukrainiečiai išvengė šio liki 
mo tik dėl to, kad jų buvo per 
daug ir kad nebuvo kur juos de 
portuoti. Kitaip, jis ir juos bū 
tų ištrėmęs.

Ne tik marksistas-leninis 
tas, bet ir

JOKS SVEIKAI GALVOJĄS 
kartu su visais komunistais ir ŽMOGUS NEGALI SUVOK 
komjaunuoliais, be jokios išimai, KAIP GALIMA APKAL 
ties, Šioji deportavimų veikla TINTI IŠTISAS TAU 1 AS 

nebuvo pateisinama jokiais ka priešvalstybine veikla, neišski 
riniais sumetimais. riant moterų, vaikų, senių, ko

Šis nutarimas buvo padary rnunistų ir komjaunuolių, ir im 
tas baigiantis 1943 metams, ka tįs prieš juos masinių represi 
da didžiojo patriotinio karo fro jų, stumti juos į vargą ir kan 

čias už atskirų asmenų arba gru 
pių nusikalstamus veiksmus.

Pasibaigus patriotiniam ka 
rui, niekas ir pagalvoti negalė 
jo apie kokią nors galimybę są 
mokslui partijoj.

Ir kaip tik tuo laiku gimė va 
dinama Leningrado afera. Kaip 
dabar mes ištyreme, šis daly 
kas buvo išgalvotas. Tarp tų, 
kurie nekaltai padėjo savo gy 
vastis, buvo draugai Voznesen 
skij, Kuznecov, Radionov, Pop 
kov ir kiti.

Kaip žinoma, Voznesenskij 
ir Kuznecov buvo' gabūs ir pa 
sižymėję vadai. Kadaise jie bu 
vo labai arti Stalino. Užtenka 
pasakyti, kad Stalinas paskyrė 
Voznesenskij ministerių tary 

o sovietų kooperacija ekonomi bos pirmininko pirmuoju pade 
nėję srityje išgrobiant ir išve iėju, o Kuznecovas buvo išrink 
žant okupuotų kraštų gami tas 
nius mums irgi gerai žinoma.

Reikia tik nusistebėti, kaip Stalinas patikėjo Kuznecovui 
toks žmogus gali būti didžiulio valstybės saugumo organų prie 
banko- prezidentu!!! O gal ru žiūrą, rodo jo turėtą pasitikėji 
siška vodka, kavairas ir pa 
keitė ar podėjo suiormuoti nuo 
monę, o apie šitokių sovietų 

Išgyręs rusų pažangą, taikos priemonių naudojimą užsienie šais ir likviduoti.

kad sovietai ne 
Lietuvos ir visos 
okupuotų vaisty 
tol, kol jiems ne

yra labai charakteringa tai, 
kad jis politika visai nesidomi, kišti į jo gyveninio būdą ir ke 

lią, kad visi jo bizniai užsibai 
gs kalėjime ar sovietinėje pri 
verčiamųjų darbu stovykloje...

Arba paimkime kitą pavyzdį, 
tai š. m. birželio' mėn. grįžęs iš 
kelionės Sovietų Sąjungoje (iš 
buvo dvi savaites)

kanadietiško Royai banko 
pirmininkas ir prezidentas

James Muir pareiškė, kad „va 
kariečiai turėtų daugiau koncen 
truotis — kreipti dėmesį į pre 
kybą su Sov. Sąjunga, o mai 
žiau į Rusijos satelitų išlaisvi 
nimą. . .

Iš jo ilgoko pareiškimo spau 
dai, mums būtų patys įdomiau 
šieji ar, tiksliau pasakius, klai 
dingiausieji ir nesupiantainiau 
šieji šio jo pasakymai:

„Kalbėjimas apie Rusijos sa 
telitų išlaisvinimą yra bereikti 
lingas laiko ir idėjų eikvojimas. 
Gi prekyba tarpe Rytų ir Vaka 
rų būtų raktas į taiką... Dau 
giau reikia koncentruotis į pre 
kybą, o mažiau įtampos taip ko 
munistinio ir nekomunistinio pa

Pasižiūrėk, ką jie daugiausiai 
skaito ir apie ką jie daugiausiai 
kalba? Jie savo ilgą liuoslaikį 
išnaudoja pramogoms ir spor 

Kam jiems

ntuose vyko nuolatiniai prasi 
laužimai, nešą naudą Sovietų 
Sąjungai. Buvo deportuoti visi 
kračiai iš žemių, kuriose jie gy 
veno. Tuo pat laiku, 1943 m. 
gruodžio mėnesį, to paties liki 
mo susilaukė kalmukų autono 
minės respublikos gyventojai.

1944 m. kovo menesį buvo de 
portuoti visi čečėnai ir ingušai,dartą, kad Š. Amerika yra toli 

pralenkusi likusiąją pasaulio da 
lį visose srityse, kad Jungi. 
Amerikos Valstybės ar Kana 
da su savo globėjais ir sąjungi 
ninkais turi milžiniškas karines 
jėgas ir galią, kad jų vyriausy 
bė turi labai svarbų balsą pa 
šaulio reikalų tvarkyme ir t. t. 
To vidutiniškam kanadiečiui ar 
amerikiečiui darbininkui ir pa 
kanka, o klausytis apie komu 
nizmo žiaurumus, neteisybę ir 
grėsmę jam yra neįdomu ar net 
neįtikėtina. Be to, juk apie So 
vietų Sąjungą, tą buvusį didžiu 
Ii nepakeičiamąjį sąjungininką 
vakariečių pusėje praėjusio ka 
ro metu buvo suformuota labai 
gera ir palanki nuomonė, kurią 
ne taip lengva pakeisti. Mes 
džiaugiamės matydami spaudo saulių. . . 
je tokius protingus ir komuniz 
mą permatančius pareiškimus, troškimą ir nenorą karo, jis dar čiams patvirtina įvairūs patik’ 
kokius duoda daabrtims Jungi, pabrėžė, kad jo nuomone ir pa mi šaltiniai ir net toks komuniz do afera“ buvo taipgi vaisius 
Amerikos Valstybių sekreto tyrimu, tai kitos tautos sąjun mo ekspertas kaip Viktoras Stalino sauvalaivimo elgesy su 
rius F. Dulles ar Visconsino se goję su Rusiaj, atrodo, jaučiasi Kravčenko parašęs didžiausią partijos kadrais.
natorius J. McCarthy ir visa laisvi ir nepriklausomi žmonės pasisekimą turėjusią knygą „Aš 

kurie reikiamu ir tinkamu lai eilė kitų, tačiau ar dovanotini ir kad jie esą labai patenkinti pasirinkau laisvę“. (b. d.)

kra

pro

kooperacija su Rusijos ekono 
mija“.

Ką galima apie toki pareiški 
mą pasakyti. Apie sovietų oku 
puotuose kraštuose laisvumą ir 
pasitenkinimą gerai įrodė tuo 
jau po to- pareiškimo sekę

maištai Lenkijoje, Čekosio 
vakijoje ir kitur,

centro komiteto sekreto 
rium. Jau vien tas faktas, kad

Ir kaip atsitiko, kad šie asme 
nys buvo apšaukti liaudies prie

Faktai rodo, kad „Leningra

Jei partijos centro komitete 
Nukelta į 6-tą pusi.

Kelionės ir svajonės, 5. J. Kardelis-

MILIONINIS PLANAS PANAIKINTI LIETUVIŠKAM 
KULTŪRINIAM UBAGAVIMUI

Dažnai esti, kad realiausi da mato iki 20 proc. Visokiu atve *d kaip svajonė. . .
~ Žmonės bloga atsimena ilgiau 

negu gera...
Kelionėse visko pasitaiko.

— fantazija, lerių procentų kasmet. Tai bū Atsitinka nenumatytų staigme 
tu suma, kuri visuomenę atpa nų. Taip ir man atsitiko, išė 

labai apgailestauti, laiduotų nuo nuolatinio elgeta jus iš Dainų dienos koncerto. 
Kai p. Dabkus, p. Račkauskas 
ir p. Raciborskas manęs lauke, 

atrodo, galėjo taip ir realus sumanymas. „stovėdami kaip ant žarijų“,
Jį labai gražiai, įvertino vys nes mes neturėjome iš anksto

lykai atrodo svajonėmis. Alba, ju nemažiau kaip 10 proc. Pat 
kas išmanančiam reikalą atic už milioną dolerių gautume 
do visiška realybė, tai nesupian nuo 100 ligi 200 tūkstančių do 
tančiam atrodo 
svajonė, blefas...

T enka
kad taip, deja, atsitiko ir Kui vimo.
tūros Kongrese Čikagoje, kur Be abejojimų, tai yra rimta: 
mažiausia,
atsitikti. O vis dėlto atsitiko. Ir
taip vienas konkiečiausių ir ne kūpąs V. Brizgys ir b. Koopera įsigiję biletų į iškilminguosius 
paprastai svarbių sumanymų cijos banko direktorius V. Kv Kultūros Kongreso ,ir Dainų 
praleistas jo nesupratus ir tin iešką. Deja, kongresui jau visai šventės pietus ir todėl turėjom 
’ ’ ’ ’ besibaigiant, gal, daugumui jau skubėti, o čia niekaip negalima

atsibodus galvoti, išėjo- p. Ba buvo išsiskirti su „šimtą metų“ 
jerčius, p. Barzdukas, 
nesupratę ir neįvertinę 
lymo, jį nuvertino ir taip 
susilaukė pripažinimo.

karnai neįvertinus.
P. Gabaliausko pasiūlymas.
Amlit bendroves Montreal}- 

je direktorius p. Gabaliauskas 
Pirmą jam JAV ir Kanados iie 
tuvių Kultūros Kongresui pa 
darė pasiūlymą suorganizuoti tuo momentu buvau iššauktas 
lietuvių kultūros reikalams mi iš salės ir negalėjau prisidėti Zarasų gimnazijoje 
lioną dolerių. Tam tikslui jis pa prie Vysk. V. Brizgio ir V. Kvi vis statei dvejetukus? 
siūlė ir planą: Kultūros Kong eskos nuoširdžių ir toliau ma — ??? 
resas sudaro tam tikslui specia tančių pasisakymų, bet užtat — Taip, taip ! . .
lę komisiją (palyginkime tai dabar, viešai ir plačiai skelbiu, — Na ką gi, dabar Tamsta
su Nobelio premijų komisija), kad šis p. Gabaliausko pasiūly su manim gali „atsiskaityti“, 
kuri suranda 400 biznių, orga 
nizacijų, pavienių pajėgių as 
menų, kurie įneša po 2.500 do 
lerių. Tiek ir tokio pajėgumo 
fondo dalyvių tikrai galima su 
rasti. Kad jiems duoklė nebūtų 
sunki, įnašo patiekimas išdėsto 
mas 5-keriems metams, po 500 
dolerių. Sudarius milioną dole 
rių, jis būtų nejudinamas, o lie 
tuvių kultūros reikalams būtų ngreso. 
naudojami tiktai gaunami už Labai augštai veitinant šį 
siu pinigų investavimus procen siūlymą, p.
■tai, kurių p. Gabaliauskas nu paprašytas plačiau apie suma

nymą parašyti „Nepriklauso tromaičiui atstovaujant Vokie sėdi greta p. Lozoraitienės, o telmeniško, nebus. Tam yra 
mai Lietuvai“, ką jis mielu no tijoje BALFą, jo mašiną ir su p. Lozoraitis kaimynystėje su rimtų priežasčių. Plačiau nekal 
ru pažadėjo. juo užsukti į Pabaltijo univei kitais „veiksniams“ nediferen bedamas, aš tiktai suminėsiu.

Štai jums realybė, kuri priiin sitetą Pinneberge. Ir ten mane tiškais asmenimis, buvo spėlio kas seka: 1. Atsiminkime VLI 
užsipuolė du to nuiversiteto jama — susitars ar nesusitars? Ko delegacijos derybas prie 
profesoriai — Histologijos pro Kas su kuo nebuvo minima, nes Viduržemio jūros krantų, Ni 
fesorius Dr. K. Valteris ir Ad ir be to buvo aišku, kas ir su coje, ir kas ten bei kodėl daly 
ministracinės teisės profesorius kuo.
M. Mackevičius, irgi už tuos 
nelemtus dvejetukus... Tikta! jo: S, kurios šefu,
ten man buvo lengva atsikirsti' — Susitars, nes p. Lozorai skelbiama, esąs p. Lozoraitis’

— Gal tie dvejetukai padarė tienė su p. Matulioniu kalba 3. Atsiminkime gen. St. Raš 
taip, kad Jūs abu dabar profe si. . . tikio epopėją Anglijoje? Ir po
šoriai . . ., — jiems atsakiau. Mat, kaikas manė, kad po to. save paklauskime, ar yra įma

O prie Čikagos Coliseum tik įvykių Romoje, kurie pasibai nomas susitarimas, kol atmosfe 
tai akimirkai pagalvojau, kad gė 8-niais neišsprendžiamais ra nėra laisva nuo pašalinių vė 
žmonės neatsimena, ką jiems punktais, „diplomatiniai santy jų? Atrodo — ne.
padarai gera, bet bloga — visą kiai“ nutrūkę visiškai. 1 aip žinoma, rašantysis labai 
gyvenimą neužmiršta. griežtai nutrūkę, kad jie jau nei tų patenkintas,apsirikęs, ir su
Spėliojimai — susitars, ar ne? kalbėtis negalį. . . sitarimas įvyktų. Visiems juk

Pagaliau, jau ištuštėjus Coli Rašant šį straipsnį, man jau aišku, kad to reikia. Tą diktuo 
seumo „bobinčiui“, mes leido yra žinoma, kad p. Lozoraitis ja visi atžvilgiai. Bet kol kas, 
mės į Sherman viešbutį — šia vizitą p. Matulioniui, kaip VLI deja, kaip jau sakyta, tam gali 
pi, susiglamžę, susivėlę. Bet. . . Ko pirmininkui, padarė. Nors ir mybių kaip, ir nėra. Ir kažin ar 
kur čia dabar susitvarkysi? po mėnesio laiko, prieš grįžimą jos gali atsirasti. Labai teima 
Ypač, kad nežinojome, gausi į Europą. Tas vienas faktas jau apgailestauti, kad Diplomatų 
me ar negausime įžengti? Ka parodo p. Lozoraičio nusistaty 
dangi prie garbės stalo pakvie mą ir drauge parodo išeičių pro 
timų neturėjome, tai surizika gnozę. 
vome. Bet, mūsų laimei, mus 
prie savo stalo pakvietė Dr. Mo 
rkūnas, žinomas spaustuvės sa 
vininkas. Čia jau radome b. Ka 
uno ir Vilniaus gaisrininkų vir 
šininką p. Šimkų su žmona, ir 
taip apsėdome vieną stalą, ku 
ris buvo vienas iš šauniausių, 
nes ant jo atsirado ir Cognaco 
bonka, kai kiti stalai buvo sau 
si. Tai pp. Šimkų nuopelnas, 
kurie žino, kaip reikia po karš 
tos dienos gesinti troškulį.

Bendrai, kai jau visi susėdo

vavo užkulisiuose? 2. Atsimin
Iš aplinkinių kažkas pastebė kime, kas stovi pryšakyje LR 

kaip buvo jau

bū

kurie, nematytais bičiuliais įš visų Lie 
pasiū tuvos kampų, — staiga prie ma 
jis ne nes priėjo tautietis 
Deja, ceremonijų“ sako. 

Tamsta man,

X ir, „b

atsimeni?
iš gamtos

dabar susitvarkysi? po mėnesio laiko, prieš grįžimą jos gali atsirasti, 
apgailestauti, 
šefu nėra ministeris P. Žadei 
kis ar min. Balutis, su kuriais 
tokių klausimų nei nebūtų. (P. 
Čėkienė, aprašydama VLIKo 
sesiją New Yorke, to neparašė, 
nors ten tą buvau pasakęs). 
Tat viską sumuojant, ar tiktai 
neteks mums visiems ant visų 
tų vienybės ir bendradarbiavi 
mo pastangų pastatyti kryžius, 
išrašytas nesuskaitomų čiery 
bu datomis, du kartu pakarto 
tais 8 punktais ir aiškiai paša 
kyti! — Gana! Ir daugiau apie 
tai nei kalbėti, nei rašyti.

Bet žinoma, būtų labai ma 
' ‘ j_ ‘ ‘ ' > Galime paspėlioti. Spėliokite lonu apsirikti ir išgirsti vieną

ir kai buvo pastebėta, kad VLI Jūs ir aš spėliosiu. Aš manau, žodį, tiktai vieną — Susitarė!
(Bus daugiau)

Jau galima pasakyti „viešoji 
paslaptis“, kad p. Lozoraitis 
principe priėmė p. K. Škirpos 
prejektą dėl Veiksnių veikios 
suderinimo, tiktai padaręs re 
zervų dėl formulavimo. Tačiau, 
jeigu formulavimas užėmė pus 
antro mėnesio laiko (ir gi aiš 
kus simptomas, kaip į bendra 
darbiavimą p. Lozoraitis žiū 
ri), tai kodėl jis negali užimti 
pusantrų metų, o po to įsisenė 
ti?

Čikagoje, kur ir su prof. 
Viktoru Biržiška kažkas „atsi 

nes čja toks jau

labai rimtas, visiškai čia, 
jis reikia būtinai įgy 
Tebus tai preliudu se skaitė“ . 
Kultūros Kongresui, miestas.

jeigu niekas, kas galėtų (tai ge
ra idėja Kultūros Fondui), ne juokauju, — padrąsino 
siims organiazeinės iniciatyvos buvęs mano 
šį pasiūlymą realizuoti. Bet 
riau būtų, kad pasiūlymas 
lauktų ligi antrooj kultūros

mas yra 
realus ir 
vendinti. 
kančiam

ge 
ne 
ko

— Taip, tai taip, bet aš. . . 
mane 

mokinys Zarasų 
gimnazijoje.

O tai juk buvo. . . preiš 33 
metus! Atsieit, žmonės atsime 
na dvejetukus. . . Deja, atrodo, 
mokytoju jbūti nedėkinga, Kpa 

Gabaliauskas yra viso. .
Kartą man teko, dar p. Bal Ko pirmininkas J. Matulionis kad susitarimo, nors tiktai džen
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Inžinieriai? KU A
PERTVARKOMI LITERATŪROS LANKAI

Praėjusią savaitę į Montreal} nuodami ateinamčam sezonui

AR NEREIKTŲ MŪSŲ JAUNIMUI PLAČIAU 
PAŽVELGTI Į SPECIALYBES?

Vienam lietuviškam laikraš „pavienio inžinieriaus darbas— j , ----------- c -----
ty dedami atvaizdai grupės ja niekis; šimtai ir tūkstančiai in buvo užsukęs rašytojas dr. Ka ruošiamuose operų pastatymuo 
unuolių, šiemet baigusių uni žinierių turi dirbti bendroje va upas (jis dabar JAV kariuome se. 
versitetus Kanadoje, ir greta dovybėje“.
.Straipsnelis, kuris baigiamas Prieš 50 metų ir dar anks 
apgailestavimu, kad /lietuviai čiau pavienis inžinierius buvo 
perdaug veržiasi į praktiškus svarbus, augštai vertinamas ir 
mokslus. Paskaičiavus specialy gerai (labai gerai) apmokamas, 
bėmis, gaunamas šis vaizdas: Dabar jis taip vertinamas tega 
humanitarų 3, chemikų 3, far Ii būti labai specialiomis aplin 
macentų 1, agronomų 1, inžinie kybėmis — kur nors nuo civili 
rių su 1 architektu — 6; viso zacijos nutolusioje vietoje (dž 
14. Nepraktiškų humanitarų 3, 
arba 21 proc., visų praktiškųjų 
drauge 11, arba 79 proc. Aiški 
praktiškųjų persvara. Ir kadan 
gi jau ne pirmi metai jie išeina 
daugumoje, tai nėra ko abejoti, priklauso 
kad mūsų jaunimas linksta į pr 
aktiškuosius mokslus.

Sunku spręsti, ar tai bloga 
ar ne. Todėl gal neteiskime. 
Tuo labjau, kad ir Basanavi 
čius, ir Kudirka, ir Šliūpas, tie 
didieji mūsų žmonės, taip pat kus dirbtinai nustato technikos 
praktiškos specialybės atsto linkui, tikėdamasis didelės nau 
vai — visi 3 gydytojai. Pašau dos jiems tapus inžinieriais, 
lis margas, marga turi būti ir tai, reikia pasakyti, ir jis ir mes 
inteligentija. Tačiau vienas da visi rizikuojame nuostoliu, nes 
lykas patraukia dėmesį — inži jaunuoliai atitraukiami nuo ki 
nieriai. Jie šioje grupėje, drau 
ge su architektu, sudaro 42 
proc. Ir iš viso, pastebimas dau 
gelio pasinešimas i inžinierius. 
Kiek tatai reiškia jų patrauki 
mą studijuoti techniką, o ne 
kita ką — tebūnie inžinieriais. 
Bet sąmonėje rausiasi abejonė 
— ar nebus žmones pervertinę 
šios specialybės

Gal mūsų tautai, neturėju nados mieste yra apie 30 pilna ko pasiteirauti. O dar reikia ne 
šiai gausios inteligentijos, inži teisių inžinierių lietuvių (Regi užmiršti, kad valstybininkai da 
nieriaus vardas skamba vilioja stered Professional Enginee žniausia būna iš teisininkų. Jei 
nčiai? O ką gi iš tikrųjų reiš rs). Ir kas iš to? Nieko gėrės bendruomenė neturės iš savo 
kia inžinierius, gyvenant toje nio iš tos pusės nesigirdi. Pra tarpo atstovų tų 
civilizuotoje aplinkoje, kur mes šytumėm įsivaizduoti, kad ta kurios artimiausiu 
esame dabar? Tai yra tam tik me mieste darbuojasi 30 lietu į valstybininkus, ji 
ros specialybės valdininkas, ku vių registruotų advokatų. Aiš kils į augštumas. 
rio alga gal keliais nuošimčiais ku, kokis čia būtų judėjimas vi 
augštesnė už bendrosios admi suomenėje, kokia galimybė bū 
nistracijos valdininko algą. Štai tų iškilti valstybiškumo proble 
amerikiečių nuomonė, kuri pa moms ir diskusijoms, kiek gali 
tvirtina augščiau pasakyta: mybių būtų iškelti ir teirautis

nės gydytojas) su žmona, ku Kaikurie jų dainuos ir nedi 
rie atlankė B. ir H. Nagius, ir deles partijas.
paėmė j savo mašiną <lr. Nagį, 
išvyko Į JAV, kur Kenrebunk 
Porte susitiko su kitais Litera 
tūros Lankų redakotriais ir L. 
Enciklopedijos leidju 
čium. Buvo aptartas 
ros Lankų tolimesnis 
ir jų reforma.

Literatūros Lankai 
padidinti ir praplsti Į plačios 
apimties kultūrinį žurnalą, o jo 
formatas pakeistas Į knyginį 

Toks yra projektas, 
inžinieriaus specialybė jau ne kuris būsiąs dar aptartas su ki 
reiškia nieko savarankiško ir 
nepriklausomo, 
dis traukia prie 
būk inžinierium.

Tačiau, jeigu

iunglėse) arba jeigu jis genia 
lūs. Taigi, ruošiantis būti inži 
nierium, reikia žinoti, kad ruo 
šiamasi būti mažu rateliu — 
ir tik tiek. To ratelio likimas

nuo viršininkų, nes formatą.

J. Kapo 
Literatu 
leidimas

nutarta

Adresas: Nida
Southern Row,

Book
Lon

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
Jonas Balys. LIETUVIŲ 

MITOLOGIŠKOS SAKMĖS. 
Nidos knygų klubo leidinys Nr. 
13. 1956 m. London. 102 pusi. 
Klubo nariams knygos kaina 1 
doleris. 
Club, 3,
don, W. 10, Gr. Britain.

Gen. Stasys Raštikis, 
VOSE DĖL LIETUVOS, 

mas tomas, c_____ ___
704 psl., gausiai iliustruotas au 
toriaus asmeninėmis ir karinė 
mis nuotraukomis. Išleido 
„Lietuvių Dienų“ žurnalo lei 
dykla, vadovaujama A. F. Ski 
riaus. Įrišto kietais viršeliais ir 
spalvotu aplanku tomo kaina 7 
dol.

Šis generolo Raštikio atsimi 
nimų tomas apima autoriaus ke 
lią į augščiausią Lietuvos kario 
karjerą nuo pat vaikystės die 
nų per kunigų seminariją, ne 
priklausomybės kovas, bolševi 
kų kalėjimus, vokiečių genera 
linio štabo akademiją ir begali 
nį, kruopštų darbą, darbą ir 
dar kartą darbą. Didesnė kny 
gos dalis skiriama laikotarpiui, 
kada Raštikis vadovavo Lietu 
vos kariuomenei. Atsiminimai 
liečia beveik visą nepriklauso 
mos Lietuvos gyvenimą su jos 
laimėjimais, klaidomis ir politi 

bažnyčiai yra sukūręs Kry nių partijų žaizdomis. Autorius 
atvirai ir nuoširdžiai atsklei 
džia savo santykius su partijo 
mis, organizacijomis, jų vadais, 
nevengdamas kartaus tiesos žo 
džio nei kairei, nei dešinei, nei 
viduriui. Generolas Raštikis, 
žvelgdamas į perversmus, jų or 
ganizatorius, į valdžios pataikų 
nūs bei žmonių valios klastoto 
jus, nebijo paminėti nei savo 
klaidų ar nepramatymų. Jam 
teko susitikti ir kalbtis bei derė 
tis su didžiausiais ano meto 
despotais kaip Hitleris ar Sta čiuvienė, 
linas, 
turingu ramiu tonu ir istoriniu dės, o taip pat ir melbourniš 
tikslumu. Jis parodo daugelį kiai: klarnetistas A. Valius su 
mūsų valdžios užkulisių, intry žmona pianiste N. Rodgers il
gų, išvengdamas pigios sensą smuikininkas A. Badauskas. 
ei jos tono, užfiksuodamas kaip Laukiama dar smuikininko Pr. 
pamoką ateinančiai kartai ir bū Matiuko atsakymo.
simiems Lietuvos valdovams.

Tik išėjęs iš spaudos veika 
las, susilaukė negirdėto pasise 
kimo. Skaitytojai jį grobstyte 
grobsto, o platintojai iš tolimes 
nių vietų papildomai užsako^ te 
lefonu. Kadangi knygos yra Ii 
kęs labai nedidelis kiekis, ne 
laukdami kreipkitės pas savo nuo 2 vai. po pietų A. Bajoro 

rugpjūčio 5 d., Bankstowne, Ca kolonijos knygų platintoją ar namuose, 14 prospect St., Glen 
pitol salėje, Australijoje. ba tiesiai į leidyklą: 9204 Sou roy.

KO
SESERŲ KESMINAIČIŲ 

IŠRAIŠKOS ŠOKIO 
VAKARAS

Emilija ir Julija Kesminai 
tės davė išraiškos šokio vaka 
rą Melbourne. Tai antras sese 
rų Kesminaičių pasirodymas, 
kurio programoje buvo pora 
naujų dalykėlių: tai šokis „Lau 
kine mergaitė“, kuri išpildė 
Julija Kesminaitė ir „Šokis“, iš 
pildytas Emiliojs Kesminaitės. 
Klarnetistas p. Valius, palydi 
mas p. Nancy Roger-Valienės 
paįvairino programą muzika.

DAIL. ANTANAS MONČYS 
pakviestas Į Lietuvių Dailės 
Institutą tikruoju nariu. Sku 
Iptorius gyvena Paryžiuje ir 
yra baigęs Ecole des Arts et 
matiers mokyklą Freiburge, 
Vokietijoje. Studijas tęsė pas 
O.
čys 
ee 
n‘e

tais redaktoriais, bet reformos 
vis vien būsiančios padarytos. 

LIETUVIAI DAINININKAI 
ČIKAGOS OPEROJE

Čikagos operos chore šį sezo 
na dainuos lietuvių dainos ats 
tovai: Prudencija Bičkienė, 
Helen Blazis, p. Mastis, Anta 
nas Peškys ir Jonas Vaznelis. 
Visi jie yra pasirašę sutartis ir 

tų ir tai svarbesnių, specialy šiuo metu uoliai repetuoja, dai 
bių. O tų specialybių yra pažy-----------------------------------------------
motinų, bet mūsų jaunimo ne sociališkai teisiniais klausimais 
mėginamų. Štai: teisininkai, ko (liejykloje jau kelinti metai ne žiaus kelius, 
mersantai, ekonomistai, gydy veikia ventiliacija; darbininkai nos ir šv. Juozapo skulptūras, 
tojai. Sąmoningai teisininkus kreipiasi tai šen, tai' ten, bet nie Metz‘o katedros bokštui skulp 
padėjau pirmoje vietoje, nes jie ko nepasiekia; direkcija reika torius sukūrė apie 20 skulptū 
mums dabar būtų patys svar lo nestuvarko, o valstybė nema 
biausi (ir tur būt ar ne pelnin to). Bet kai lietuvių visuomene 
giausi). Viename dideliame Ka je nesutinki advokato, tai nėra

Bet jeigu 
technikos

kas savo

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

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

šil

vai

specialybių, 
keliu veda 
niekad neiš

Inžinieriai čia, žinoma, nekal 
ti: tokis jau specifiškas jų dar
bas, taip jis juos nuteikia, to 
ki ir rezultatai. Čia jais tik nau 
dojamasi palyginimui, kad mū 
sų jaunimas ar tik nebus neap 
galvotai neatkreipęs dėmesio j 
eilę didžiausios svarbos specia 
lybių.

Kad jaunimas renkasi prak 
tiškas specialybes — Dieve, jie 
ms padėk. Mes jų nuo to neat
kalbinėsime. Bet mes kviečia šė „Mokyklos draugų“ komedi 
me jaunimą pažvelgti j specia jos pastatymą, režisuojant K. 
lybes visu horizonto platumu Šniukštienei - Dauguvietytei, 
ir perspektyvos išmanymu.

I. D.

Zadkine Paryžiuje, 
yra dalyvavęs visoje 

parodų Prancūzijoje.

Mon 
eilė 
Lao

Kelionių Mado

rų.
Privatūs asmenys bei kolek 

cionieriai yra Įsigiję arti šim 
to skulptoriaus kūjrinių, dau, 
giausia Prancūzijoje, U. S. 
ir

A.
Afrikoje.

RODĖ N. GVINĖJOS 
PAVEIKSLUS

Maribyrnongo, Australijoj, 
savaitgalio mokyklos mokiniai, 
jų tėvai ir kaimynai tuiėjo gra 
žią progą susipažinti su Naują 
ja Gvinėja ir jos gyventojais. 
Dvejis metus ten gyvenęs mū 
sų tautietis K. Mieldažys pavai 
zdavo spalvotais paveikslais to 
krašto gamtą ir gyventojus. 
Dvi valandas užtrukęs seansas 
suteikė žiūrovams naujų žinių 
ir praplėtė akiratį.

— „Atžalos“ teatras suruo

th Broadway, Los Angeles 3, 
California.

Prie šio leidyklos pranešimo 
pridedama, kad šis leidinys ga 
unamas NL redakcijoje: 7722 
George St., Ville Lasalle, Mon 
treal 32, P. Q.

DARBININKŲ BALSAS, 
Lietuvių profesinių sąjungų gr 
upės egzilėje biuletenis, 1956

I- m. liepos mėnesio. 22 puslapiai, 
didelio formato, Turinys rimtas ir labai Įdomus. 

Adresas: „Darbininkų Balsas“, 
55 Ringnier Ave, London S. 
W. 6. England.

GRUZINŲ MENO PARODA 
VILNIUJE

Vilniaus Dailės muzėjaus sa 
leje dailininkai aptarė gruzinų 
dailininkų darbus, kurie buvo 
parodyti sostinės gyventojams. 
Dailininkai V. Drėma, J. Kuz 
minskis, V. Mackevičius, J. Mi 
Kėnas, parodą Įvertino labai 
augštai, pabrėždami, kad gruzi 
nų dailininkai labai plačiai ir gi 
liai naudoja liaudinius gruzinų 
tautos motyvus. Jie taipgi pa 
žymėjo gruzinų dailės savitu 
mus. kylančius iš tautos būdo.

Kaip žinoma, gruzinai visą 
laiką yra nepaprastai atsparūs 
sovietinei okupacijai ir tvirtai 
laikosi savo tautos laisvės ir ne 
priklausomybės principų. Jie ir 
lietuviams pareiškia daug sim 
patijų už tai, kad lietuviai taip 
pat siekia laisvės ir savarankis 
kūmo.

BENDRUOMENĖS 
KONCERTAS

LKF Melbourne sk. 
bos rengiamas dainų ir 
kos koncertas rugsėjo 
Karmelitų salėje, Middle 
Pradžia 7.30 via. vak.

Jau galutinai sutiko progra 
moję dalyvauti solistės A. Gu 

G. Vasiliauskienė ir 
jis visa tai aprašo kul pianistė D. Ildham iš Adelai

valdy
muzi

4 d.,
Park.

NAUJA SAVAITGALIO 
MOKYKLA

Tėvams pageidaujant, LKF 
Melbourne skyriaus valdyba įs 
teigė naują savaitgailo mokyk 
lą Glenroy priemiestyje. Pamo 
kos vyks kiekvieną šeštadieni

RAŠO

52.
62. KONTROLĖS KOMISI

JA GLOBOJA LENKUS.

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atsiminimų ištraukos).
BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTER1S PULK. K. ŽUKAS.
ačiūė „stebuklui“ ir vyr. leite 
nanto Balno sumanumui mes iš 
vengėme didelės katastrofos, 
kurios pasekmė būtų gal ir mū

Iš ryto, lapkričio 19 d. U k sų Nepriklausomybės praradi 
mergėje atsirado generolas Žu mas.
kauskas. Važiuoti auto jis ture
jo per Panevėžį. Jis, žinoma, Kas daryti su tokiu 
tuojau davė įsakymą vyti prie kariuomenes vadu, 
šą. Keliose vietose įvyko smar kuris akivaizdoje didelio 
kūs susirėmimai ir lenkai nie jaus paliko savo kariuomenę ir 
kur negalėjo atlaikyti mūsų pats išvažiavo niekam apie tai 
puolimo. Jei turėtumėm bent nepranešęs. . . medžioti?
vieną dar neišsisėmusią divizi Dabar padėtis visai pasikei 
ją, tė, pavojus beveik išvengtas, ka

riuomenės vadas savo vietoje, 
mes perėjome į laimėtojo rolę. 
Atiduoti tokį kariuomenės vadą 
teisman, ar padaryti iš jo did 
vyrį? Už apleidimą kariuome

pavo

mus pastatyti jam į nuopelnus. Atstovas Tumėnas ypatingai kai pasiūlė man lygiai tą patį, 
Juokingai buvo po kelių die žiauriai kalbėjo mano adresu ką ir Akselrodas, būtent, su 

nų su juo klabėta. Matyti buvo, ir užbaigė taip : organizuoti iš internuotų bol
kaip jis didžiavosi dėl „lenkų — Vietoje pono Krašto Ap ševikų tuojau dvi divizijas, o vė 
sumušimo“. Teko man ant ke saugos ministerio aš nežinau liau ir dar daugiau. Aš juos nu 
turiu akių patarti jam apie sa ką padaryčiau, greičiausia nusi tildžiau, patardamas nesikišti į 
vo laimėjimus kuomažiausia kai šaučiau. ne savo reikalus. Man buvo aiš
bėti, ypač girdint man, majo Savo atsakymą jam mažda ku, kad prieš tai jie irgi turėjo 
rui Šumskiui ir vyr. Įeit. Bal ug taip užbaigiau: pasikalbėjimą su Akselrodu.
nui. Senį įtikinti buvo gana sun — Ką aš iš pono Tumėno, <
ku, nes pats jis naiviai buvo įsi krikščiožnių demokratų atsto Putvinskiui, kad tuodu ponai 
tikinęs, kad čia jo ir tik jo nuo Vo girdėjau, manau yra patari čius stebėtų, nes jų abiejų kai 
pelnas. Kiek griežčiau klausi mas ir nekrikščioniškas ir ne 
mą pastatęs, aš visgi jį apmalši demokratiškas, ir aš jam šito 
nau. malonumo nesuteiksiu: jis ma

Rezultate kariuomenės va nęs nusišovusio1 nematys. Turiu 
das gener. Žukauskas už Širvin Tamstai pranešti, kad tur būt 
tų-Giedraičių laimėjimus gavo nuo pat pasaulio pradžios dar 
Vyties Kryžių 1-jo laipsnio, iš nebuvo tokio įvykio, kad pėsti 
Amerikos lietuvių aukso kardą, ninkai pagautų kavaleriją. Ją 
o iš Amerikos Lietuvių Preky pagauti ir sunaikinti gali tik 
bos Bendrovės — naują Ford kavalerija, o jos mes iki šiol 
automobilį.

Vyresnysis leitenantas Bal 
nas irgi gavo Vyties kryžių.

64.

kevičiaus ir Vyšniausko' 

turėjau toki pasikalbėjimą:
— Tamsta apsiėmei prista 

tyti mums šautuvų ir šovinių 
iki lapkričio 1 d. Kodėl pasi 
žadėjimo neišpildei?

— Aš pasižadėjau, rodos, 
lapkričio mėn. bėgyje, tai ir 

Grįžęs į Kauną, aš pasakiau pristatysiu, tikrai pristatysiu.

bų politika man nepatinka.

66. GINKLŲ „TIEKĖJAI”
Kautynėse su lenkais 1920 

m. rudenį nustojome daug žmo 
nių ir ginklų, ypač per mūsų 
katastrofą Augustavo miškuo 
se. Patekusieji į nelaisvę žmo 
nės didelėje daugumoje grįžo, 
bet jau be ginklų. Teko rūpin 
tis iš kur ir kaip gauti ginklų. 
Tiekimų viršininkas, majoras 
Zaskevičius, pranešė man, kad 
neribotą kiekį ginklų apsiėmė 
pristatyti iki lapkričio 1 d. tu

kaip ir neturime.

65. NAUJAS AKSELRODO 
PASIŪLYMAS

Laike Želigovskio puolimo la 
pkričio 17—19 d. bolševikų ats las eks-kunigas A., o St. Sei 
tovas Akselrodas pasiūlė man mo narys kap.

buvo galima vyti priešą ir net
patį Vilnių atimti,

bet kad tos divizijos, deja, ne 
buvo. Esamos tenai dvi skystos 
divizijos buvo nukamuotos ir nes, nors ir be blogos valios ir 
rimtesniems veiksmams netin palikimą jos žiauriam likimui 
karnos. jis pilnai užtarnavo pasmerki

Lapkričio 19, 20 ir 21 d. su mo, bet kiek iš to bus naudos?
dideliu pasisekimu vijome len šį klausimą svarstėme pag 
kus Vilniaus link, bet čia atsira rindinai. Teisininkas majoras
do nelemtoji kontioles kornisi Byla, nors ir pripažino neabejo nesukilo. 6 km nuo Kėdainių griežtai atsisakiau nuo bet ko nepristatys, nes jie abu 

~ „ i., n gen. Žukausko kaltę, ta jje išsprogdino vieną geležin kios Sovietų pagalbos.
; J -, kad dabartiniu kelio tiltą, bet čia juos sustab Keliom dienom prajus, kai 

metu kelti skandalą mums ne dė mūsų šarvuotas traukinys ir „Tatarska Jazda“ prisiartino

GRIEŽTI TUMĖNO 
KALTINIMAI

Su Želigovskio pėstininkais 
buvo susidorota, bet jis paleido iš dar negrąžintų į Rusiją inter kaltinęs mūsų tiekimo apara 
Lietuvos gilumon savo kavale nuotų bolševikų suorganizuoti tą neveiklumu, 
riją. Ta nekliudomai šeiminin dvi divizijas, o iš Rusijos tuo užsienin ginklų pirkti.
kavo mūsų kariuomenės užnu jau atvažiuos jų štabai ir reika Per mūsų atstovybę Vokie 
garyje ir dasirito iki Kėdainių, lingas karių papildymas. Pade tijoje sužinojome, kad ir A. ir 
Liaudos šlėkta juos apvylė — kojau jam už gerą patarimą, bet Ruseckas jokių ginklų mums

— Ne lapkričio mėn. bėgy 
je, bet iki lapkriičo 1 d. — pa 
taisė jį majoras Zaskevičius.

— O kokią garantiją Tams 
ta duosi, kad iki lapkričio pa 
baigos pristatysi?

— Garantiją? Aš jums duo 
siu daugiau, negu garantiją, 
tai savo garbės žodį.

— Kad man šito permaža, 
nes tamstos garbės žodžiu aš 
nepasitikiu.

— Kokią teisę ir pagrindą 
Jūs turite man netikėti?

— Ir teisę ir pagrindą tu 
riu.

ja su prancūzų generolu Char 
digny, kuri Aliantų vardu pa 
reikalavo sustabdyti ginklus. 
Klausimas, kodėl ta pati kont _____ _____ ___
rolės komisija nesiiodė, kai Že tas gen. Žukausko naudai bu šia gimnazijos mokiniai. Iš čia

čiau įrodinėjo, kad dabartiniu kelio tiltą, bet čia juos sustab

dera. Svarbiausias jo argumen Kėdainių partizanai, daugiau

— Prašau
— Geriau 

Tamstai bus 
nu.

— Tai 
pasakyti.

— Jei 
šau: kad 
tai tas man niekis; kad Tams 
ta alkoholikas ir sifilitikas ir 
tas dar būtų niekis, bet kad 
Tamsta, būdamas dar kunigu, 
kartu buvai ir vokiečių šnipu 

prie Kdainių, aš šarvuotu trau kuris juos abu, bet įvairiose lietuvių tarpe, tai tas yra man 
kiniu išvažiavau vietoje vado vietose, už nosies vedžioja. Jo viskas.

" > tikslas buvo gali Pabalo

Ruseckas, ap

pats išvažiavo aš

pateko į pinkles lenkų banko 
direktoriaus Dancige,

ligovskis puolė Vlinių, ar net vo tas, kad palikti kariuomenę jie pasuko į rytus ir kažkur vauti jų atmušimui. Su manim vienintelis ______ ____
tuomet, kai jis aiškiai veržėsi be autoriteto jokiu būdu nega Molėtų rajone išėjo iš musu ri pasiprašė važiuoti ir Šiaulių Sa mai ilgiau užvilkinti laiką ir Sumišo. 
Lietuvos gilumon? — ---- —- —- • ‘ ‘ ' ..... ................. - «

63. RIMTAS KLAUSIMAS.
Lapkričio 20 ar 21d. turėjau 

ilgą ir rimtą pasikalbjimą su 
vice-ministeriu majoru Byla. 
Klausymą taip Suformulavau; o Širvintų - Giedraičių laimėji

Įima, nes jau užtektinai susi bų. 
kompromitavo pulk. Ladyga, 
kito gi mes netrime. Galutinai 
nutarėme apie jo skandalingą

medžioklę nutylėti,

Viename St. Seimo posėdyje 
man buvo padarytas

didelis priekaištas, 
kodėl aš nesugebėjau šitą ka 
Valeriją, sučiuptiirsujiikviduoti ?

pasakyti, 
neklauskite, nes 
tai labai nemalo

griežtai prašau

taip, tai labai pra 
Tamsta eks-kunigas,

„ginklų tiekėjas“.
Liepiau jį suimti ir 

skyriuje ištardytistengtis, kad lietuviai i kuoil Žvalgybų
giausiai pasiliktų be ginklų, dėl jo buvusio šnipinėjimo. Jo 

Lapkričio viduryje majoras tuos „nuopelnus“ žinojau dar 
Zaskevičius paskambino man iš Mariampolės laikų, kur bu 
ir paprašė ateiti, nes pas jį vo pripuolamai rasti vokiečių 
sėdi „ginklu tiekjas” A. Atė agentu sarašai ir ju charakte

(b. d.)

jungos du karininkai instrukto 
riai — Klimaitis ir Linkevičius.

Atmušę lenkų puolimą, 
atgal į Kauną važiavome auto 
mobiliu.

Kelionės metu tie du karinin jau ir akivaizdoje majorų Zas ristikos.



1956. VIII. 15. — Nr. 32 (483) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

roaoiMSiioa IR

Wor 
skau

Veda sktn. inž. J. Bulota.

VISŲ SKAUČIŲ IR SKAUTŲ ŽINIAI 
Stovyklos prie Windsoro reikalu.

Seserijos ir Brolijos Vadijų į Holiday Harbor, ir toliau 
ruošiamoji vyr. amž. skaučių ir ti ženklus stovyklon. 
skautų Akademikų stovykla 
Kanadoje jau čia pat — rugpjū 
čio 25 — rugsėjo 3 d<j.

Stovyklai vieta gauta 47 my 
lios nuo Windsoro, Ont., Cana 
U, prie gražiųjų Erie ežero kra 
dl5i, šalia tos vietos, kur prieš 
2 rn. stovyklavo musų skautai 
akademikai. Gražus miškas, da 
ug aikštelių, geras paplūdimys, atley miestelyje ant kelio Ni.

Detroito skaučių-tų vadovų 3 esančių šviesų
ūkio komisija, vadovaujama ps. į pietus. Toliau kaip iš Detroi 
A. Banionio, baigia atlikti pa 
ruošiamuosius daibus. Detroi 
to skaučių ir skautų tuntai duo 
da 50 lauko lovelių ir 23 pala 
pines, kurias ūkio komjfcija re 
zervuoja Tarybos, Seserijos ir 
Brolijos Vadijų nariams, sto 
vykios personalui ir tolimiau 
siu vietovių, kaip Los Ange 
les ir Bostono skautėms ir skau 
tams. Vienetai atsiveža pakan 
kainą kiekį lovų ir palapinių sa 

kito reikalams. Išsinomuoti lovų 
aer palapinių kiekis bus labai ri 

botas. Tuo reikalu susitarti su 
ūkio vadovu iš anksto (ps. A. 
Banionis, 8336 Logan St., Det 
roit 9, Michigan.

Registracijos laikas pratęsia 
mas iki rugpjūčio 15 d. Atvyks 
tančius tik savaitgaliui prašo 
ma taip pat užsiregistruoti, įm 
okant po 
mokesčio 
07 So. 48 
Stovyklos 
ką, įskaitant ir 2 dol. registrac. 
mok., 18 dol. Stovyklaujantie 
ms trumpesnį laiką — 2 dol. 
dienai.

Stovyklos programoje disku 
siniai pašnekesiai ir praktiško 
jo skautavimo užsiėmimai. Sto 
vykiai vadovauja sktn. prof. 
Stp. Kolupaila, v. s. J. Vaišnys 
ir eilė kitų vadovų-ių. Į stovyk 
lą gali vykti, tuntininkų-ių nuo 
žiūra, ir jaunesni, kaip 17 

Rugsėjo 1 d., šeštad., 10 vai. 
numatoma skautininkių 
neti.i vadovių sueiga. Tą pat die 
ną 14 vai. — Tarybos Narių po 
sėdžiai. Šioje stovykloje bus ge 
-ra proga ne tik jaunimui tarpu 
.avy pabendrauti, bet ir arčiau 
susipažinti su vyriausiais Są 
jungos vadovais. Neapvilkime 
vieni kitų ir visais keliais pasu 
kime rugpjūčio gale Windsoro 
link.

Kaip pasiekti stovyklą?
Iš vakarų per Detroitą:
Važiuoti iš Detroito į Winds

orą, Kanadoje, per Ambassador ją korespondentai be reikalo ne 
tiltą (įvažiuojama tiesiog į kc si jaudintų dėl skautų tėvų ir, L 
lią Nr. 3) arba per tunelį. Ke SS pasirinkto kelio, 
liti Nr. 3 važiuoti iki Wheatley juos ramybėje ir atsuktų savo 
miestelio (apie 47 mylios). Wh politines strėles nuo taikinio— 
eatley miestelyje ties susisieki Lietuvių Skautų Sąjungos. Jos 
mo šviesomis (vienintelės Whe kelias yra aiškus: Dievui — 
atley ant kelio Nr. 3) sukti į nuoširdi malda ir auka, Tėvy 

^pietus (į dešinę) link ežero. Pa nei — talka ir parama visiems 
^važiavus 5 blokus sukti kairėn kovojantiems už Lietuvos iš

sek

Iš rytų per Torontą:
Iš Toronto važiuoti keliu 

2 iki Tilbury (apie 195-mylios). 
Nuo Tilbury važiuoti iki Whe 
atley (apie 14 mylių). Toliau 
kaip iš Detroito.

Iš rytų per Buffalo:
Važiuoti keliu

Nr.

Viso varžėsi 8 
tinkslinio koman

kovų pasekmės

5 PUSL.

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 7-0051

laisvinimą, Artimui — pagel 
bos rankos tiesimas ten, kur ji 
yra reikalinga.

Skautininke.

SKAUTŲ KREPŠINIS 
TINKLINIS

Birž. 30 — liepos 1 d. 
cesterio', Mass, skautai ir
tės su savo tėvų talka turėjo 
nepaprastai puikią spoito šven 
tę, kurioje aktyviai dalyvavo 
Atlanto pakraščio sportuojan 
tieji skautai, 
krepšinio ir 4 
dos.

Krepšinio
Bostonas — Stamlordas 65 :24, 
Worcesteris pusfinaly išplėšė 
iš New Yorko 36:22 ir baig 
mėje dideliu atkaklumu įveikė 
Bostoną 40:35. Tarpe varžybų 
dar buvo vienos spontaniškos 
krepšinio rungtynės: susitiko 
skautininkai su vietos skautų 
tėvų k-to sudaryta komanda. 
Ir čia atkakliai medžioti reti 
taškai (beje iš žiūrovų tarpo 
vis sklido juoko griausmai!), 
kol galop tėvai laiinjo 22 :20 sa 
ntykiu.

Tinklinio varžybose Worces 
teris įveikė Bostoną, o new Yor 
kas — Waterbury. Baigmėje 
po įtemptos kovos Worcesteris 
laimėjo prieš New Yorką ir tuo 
pačiu tapo šių skautiškųjų var 
žybų nugalėtojas.

— LSS Tarybos koresp. po 
sėdyje Nr. 6 užbaigtas balsavi 
mas nariams darnikti LSS I ary 
bon ir Pirmijon. ( Tarybą išrin 
ktas vyr. sktn. Pr. Karalius iš 
Clevelando, o į Pirmija — psk 

Žinodama, tn. kun. J. Klimas iš Bostono.
Vyr. sktn. J. Vaičiūnienei pasi 
traukus iš LSS 'Tarybos, j 
vieton įėjo sekanti kandidatė— šokio mokovas J. Petrašiunas. 
sktn. Birutė Lesevičiūtė, iš Chi Kitas reikalas, taip pat labai

SKAUTU svarbus, tai efektingi, meniški 
v šokėjų rūbai. Šiam reikalui da 

bu.vo išrink ug galima padaryti gerai reika 
lą organizuojant. Šokėjų dau 

pirmininkas gumas įstengia patys įsigyti sa

Nr. 3 iki Whe

irsukti kairėn,

to.
Stovyklai Rengti Komisija.

ATSAKYMAS 1 „KLAUSI 
MAS SKAUTŲ 
VADOVYBEI“

m. rugpjūčio 2 d. „Drau 
180 nr. „Detroito žinios"

ano

Š

2 dol. registracijos 
(v. s. Br. Kliorė, 14 
Ct., Cicero 50, III.), 
mokestis už visą lai

m.

ir vie

go 
skyriuje buvo patalpinta 
niminė korespondencija „Klau 
simas skautų vadovybei“, ku 
rioje nežinomas koresponden 
tas reiškia pasipiktinimą bei ne 
pasitenkinimą del Skautų Bro 
lijos Skyriaus pareigūno pareis 
kimo, kad yra pasirasytas susi 
tarimas remti diplomatinės tar 
nybos užnugarį.
kad Lietuvių Skautų Sąjungos 
Vadovybė neatsakinėja ir neat 
sakys į anonimines korespon 
dencijas, išdrįsau į augščiau pa 
minėtą straipsnį atsakyti.

Lietuvos Skautų Sąjunga be 
ndradarbiavo su Užsienio Rei 
kalų 
moję Lietuvoje. Tremtyje Lie 
tuvos valstybės reikalus tarp 
tautinėje plotmėje atstovauja 
mūsų diplomatai: S. Lozorai 
tis, dr. P. Daudžvardis, P. Ža 
deikis, J. Budrys, V. Gylys, A. 
Polišaitis ir kiti Užsienio Rei 
kalų Ministerijos pareigūnai. 
Skautai yra Lietuvos valstybės 
nariai, todėl jų pareiga yra tai 
kininkauti ir remti augščiau mi 
nėtus pareigūnus jų veikloje. 
Kaip Skautų Sąjunga juos re 
mia, ar tai darbu, ar žodžiu ar 
susitarimais, yra grynai jos vi 
daus reikalas. LSS nenurodinė 
ja jokiam asmeniui ir jokiai or 
ganizacijai, ką jis ar ji turi rem 
ti ar neremti, todėl pašaliniai 
patarėjai ir Skautų Sąjungai ne 
priimtini. Skautai yra pasiren 
gę remti ne tik diplomatinę tar 
nybą, bet ir visus kitus lietu 
viškus veiksnius, institucijas 
bei organizacijas, kovoajnčias 
dėl Lietuvos Neprlklausomy 
bės atstatymo.

Pageidautina, kad politikuo

APIE LIETUVIUS

Ą A 1 f CT T W) C T) f A T> T A V Buenos Aires išeinąs laikraš ZVVAJO <4 M X V7T\ tis „Argentinos Lietuvių Bal
sas“ štai ką parašė:

PASAULINĖ SPORTO OLIMPIADA „Sovietų Sąjungos Basket-
. . . _ . . Bali ringtinė komanda dabartį

ir tautiniai lietuvių šokiai mu metu rungiasi su Argenti
Jau tikrai paaiškėjo, kad Sporto Olimpiada Adelaidėje, uos rinktine. Kadangi tarybi 

Melbourno skautų tautinių šo nes mes joje matėme gražiai at nių sportininkų viršūnėse stovi 
kių grupei teks dalyvauti paša stovavusias savo sporto klubus lietuviai, o šiame sporte n lat 
ulinės olimpiados programoje, melburnietes ir sidnejiškes. viai, tai mūsų kolinijoje yra la 
Yra tai dideles reikšmės viešas Šiandien ir Adelaidėje išdrįsta bai didelis susidomėjimas. Kaip 
lietuvių pasirodymas, turįs pro šią puikią sporto šaką pradėti, viskas iš „geležinės uždangos“ 
pagandinęs reikšmės pačiai tau kuri reikalauja gana daug dar srities, 
tai, todėl svarbu gerai pasiro 
dyti.

Pirmiausia svarbu dailus, 
gracingas ir kultūringas šokis. 
Grupės vadovas A. Karpavi 
čius ši reikalą aiškiai supranta 
ii deda visas pastangas parink 
ti tinkamiausius šokius ir su 
grupe pasiekti augštesnio meni 
nio lygmens. Gerai, kad vado 
vui šioje srityje sutiko talkinti 

jos su patarimais patyręs tautinio

pora. 
N. 
M i 
Gu 
Ke

VICTORIACLEANERSDYERS Ct).
__  •.. I

KORESP. LIET.
S-gos rinkimuose 

Ministerija Nepriklauso cagos.
~ ' tas LSS Tarybos 

vyr. sktn. dr, Vyt. Čepas n iš Vo rūbus, ir jie reikalingi tik pa 
rinkti Tarybos nariai kadenci tarimo, kad individualus skonis 
ją pabaigusiųjų vieton. Taryba derintųsi su grupės visumos iii 
iš savo narių tarpo korespon bo harmonija, šioje srityje šo 
denciniais rinkimais sudarė Pir kėjoms ir šokėjams talkina tau 
miją. Koresp. Torybos pos. Nr. tinių rūbų žinovė, Melbourno 
6 protokolo žiniomis Pirmija universiteto meno dalykų stu 
pasiskirstė pareigomis: dentė D. Giedraitytė, kuri pati

Pirmininko pavaduotoja Pir tautinius rūbus ir audžia.
mijos reikalams — sktn. Elena Rūbų efektingumui padidinti 
Gimbutienė, P-ko pavad. Tary reikia plačiau suorganizuotos 
bos reikalams — vyr. sktn. Ka paramos, nes vieni patys šokė 
zys Jonaitis, Iždininkas — vyr. jai, tik tėvų remiami, šį uždavį 
sktn, Faustas Knša, Sekreto vargu išspręs. Yra ir tokių, ku 
rius Pirmijos reikalams — ps rie patys neįstengia rūbų įsigy 
ktn. kun. Jonas 
retorė Tarybos 
psktn. Raminta
Pirmijos darbų našumui daug dymui paremti komitetas, ku 
padės jos susikoncentravimas riam pirmininkauja V. Šalkū 
Bostone ir kaimyniniame Wot nas, gi visuomenė prašoma at 
cestery. eiti komitetui į talką. Piniginė

Australijos Rajonui Dvasios parama siųstina komiteto pir 
Vadovu yra paskirtas kun. Pet mininko adresu: V. Šalkūnas, 
ras Butkus. 240 Lygo nSt., Carlton, Vie.

, Šiuo metu LSS tarybos na ADelAIDĖS MOTERYS 
riai ruošiasi savo posėdžiui - są
skrydžiui rugsėjo 1—3 d. stovy rimtai treniruojasi stalo tenise, 
kloję prie Windsoro, Kanadoje. Jas paskatino šeštoji Lietuvių 

palikt U

Klimas ir Sek ti. Tiems reikalams yra susida 
reikalams — ręs Melbourne skautų tautinių 

Molienė. Šios šokių grupės olimpiados pasiro

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.

Tel. TR. 1135
SPECIALIAI NUPIGINTA 

RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

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

ir t. t., ir t. t.

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

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

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.

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

' j. r.wiis0n ^Lietuviška moterų kirpyklaM t DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- Laidotuviu Direktorius A t palaikius frizavimus, dažymą ir kt.
0 J) Sav. BIRUTĖ DODON AITĖ B. M. Dodon).

5531 Verdun Ave, VERDU? TR 8331 | 2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292
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taip ir pirmą kartą Lo 
lynų Amerikon atvykusieji kre 
pšininkai taip stropiai „globo 
jami“ rusų palydovų, kad jie 
ms nevalia kur nors vieniems 
nueiti, ar su kuo atskirai susi 
tikti.

Šioje “rusų“ komandoje yra 
šie lietuviai sportininkai: Ko 
mandos kapitonas Kazys Petke 
vičius, techninis direktorius 
Vytautas Kulakauskas ir pir 
maeiliai žaidėjai: Algirdas Lau 
rutonis ir Stasys Stonkus. Ver 
tėjas taipgi

Latviai: 
nis, Valdis 
metrų, 140 
nas Janis Kruminš.

Pirmos dienos rungtynės pa 
sibaigė rezultatu 70:50 svečių 
naudai.

bo.

Entuziazmo pagauta Aldona 
Snarskytė tuojau pradėjo treni 
ruoti Vyties savanores, bet jų 
atsirodo pradžioje vos
Šiandien jau yra daugiau: 
Lėlytė, N. Vitkūnienė, O. 
kolainytė, E. Girdauskaitė, 
deikaitė, Varnauskaitė, M. 
lertaitė. Pirmadienio vakarais
jos vargsta treniroutėse, tik gai 
la, kad vyrai joms tai labai tru 
kdo. Jie skirtomis jiems dieno 
mis nesitrenirųoja, o išnaudoja 
moterų brangų laiką. Be to, sk 
aųdžiausias dalykas, kad palik 
tos salėje raketės dingsta.

SYDNĖJAUS TINKLNIO 
ŽAIDĖJAI

Ryšium su įvykstančiomis 
tarptautinėmis tinklinio pirme 
nybėmis (21 liepos Newtown 
Police Boy’s Club) Sydnėjaus 
Sp. Kl. Kovo tinklinio sekcija tienė, gim. jesulaitytė, 
pradeda intensyvų darbą. Tre gyvenanti 1 
niruotės vyksta kiekiveną šeš Jieško brolis Vincas Jesulaitis, 
tadien.į Camperdowne.

VYTIS — ST. MAREYS 
37:18

Gegužžs 23 d., po dvejų me 
tų kruopštaus darbo, moterys 
užtikrintai laimėjo svarbias 
rungtynes. Pirmas puslaikis 
baigtas nežymiu taškų skirtu 
mu (13:12), nes Treneris E. 
Taparauskas atsargoj laikė ge 
riausias žaidėjas J. Gumbytę ir 
O. Kelertaitę, kurios turėjo pro 
gos pasiriekšti antram puslaiky.

Taškus pelne: M. Keleitaitė 
22 (rekordas), J. Gumbytė 7, Lietuvos. 
O. Kelertaitė 6, Užubalytė 2, ha Dylytė-Vilkelicnė, adresu: 
Kitienė, Ignatavičienė, Petkų 1016 Apollon St., St. Vincent 
menė ir Visockienė 0. de Paul, P. Q„ Canada.

lietuvis,
Maigonis Valdma 
Muzinieks ir 2:18 
kg sveriantis rnilži

PAJIESKOJIMAI
— Jieškoma Aldona Inkra 

', dabar 
kažkur Kanadoje.

gyv. Lietuvoje. Prašau skubiai 
atsiliepti adresu: M. Backaitis, 
86 White Rose Ave., Waterbu 
ry, Conn., U.S.A.

— Jieškomas Čiapas Vytau 
tas, Boliaus, gyvenęs Toronte. 
Jieško brolis iš Lietuvos. Atsi 
liepti: M. Šniuolis, 229 Holton 
Ave. S., Hamilton, Ont.

— Eidintas Vlanas jieško 
mas jo namiškių Lietuvoje.

Prašoma atsiliepti: Jarutis. 
6976 Joques St., Montreal 20.

— ^ieškomas Balys Bagdo 
nas, gyvenęs Pennsylvanijoje, 
USA. jam yra svarbių žinių iš 

Atsiliepti prašo Jani

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve

Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai 
■o duodamos betkokiam geram tikslui.

Ved. D. Jurkus, He 4280.
3 „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje
X Banko kambary.
$ Pirm. A. Norkeliūnas ...................................... RA 7-3120
#©®®©®©©©©®©©©©®©®®®©©©©©®®®©®©©©®®®®®©©©©©®©©©-s
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v —gir- &IDE LUXE DRY CLEANERS:

- " 143—8th AVENUE, LACHINE
I Lietuviams nuolaida. į
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StaNu

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.
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NIAGAROS PUSIASALIS
Lietuvių Veteranų Sąjungos 

„RAMOVĖ“
Niagaros Pusiasalio Skyrius

visus maloniai kviečia atsilankyti i rengiamą vasaios

GEGUŽINĘ,
kuri įvyks š. m. rugpjūčio 18 d., šeštadienį,

St. Catharines prieimesty, Port Weller, Garden City Beach.
Gražioje ir nuotaikingoje vietoje visai pat ant 

Ontario ežoro kranto.
Veiks bufetas, bus loteriaj ir šokiai prie geros muzikos.

Pelnas skiriamas skyriaus vėliavą įsigyti.
Pradžia 3 vai. p. p.

Gera proga ir geriausias laikas atsigaivinti prie gelaus 
vandenėlio. Skyriaus Valdyba.

CHRUŠČIOVAS. . .
Atkelta iš 3-čio psl.

£ ir jo politbiure būtų buvusi no
£ rmali padėtis, šitokio pobūdžio
X reikalai būtų buvę ištirti, re
| miantis partine praktika, visi kuklia žinutę, kad „Amlit“ f
? tinkami faktai įvertinti ir to pa vė pirko Montrealyje didelį sk 
y sėkoj tokio ir panašiu dalyku ne

APIE RAMOVĖNUS IR JŲ SĄJUNGĄ.
Jau antri metai čia kultūrinė Sąjunga „Ramovė“, 

je veikloje pasireiškia ir raino Jos pagrindiniai tikslai 
venai. Jie yra vieni iš veikles siekimai yra: 
niųjų vietos organizacijų tarpe. Remti lietuvių tautos pastan 
Bet kas tokie yra tie ramovė gas atstatyti Nepriklausomą 
nai, ypatingai čia Kanadoje ne Lietuvos valstybę. įsijungus 1 
kiekvienas gali pasakyti, tai da kovą prieš pasauliui gresiantį 
ugiau supažindinus mūsų visuo imperialistinį komunizmą; bur 
menę su šia organizaciaj ir jos ti ir rengti jaunimą kovai su ko 
siekiamais tikslais trumpai čia munizmu ir Lietuvos atstatymo 
norėčiau paduot/ informacinių darbui; palaikyti savo narių tar 
žinių. pe kilmės tradicijas, solidaru

Nublokšti nelainąės ir atsidū mą, kelti kultūrinį ir karinį iš 
rę išeivijoje lietuviai nenuleido silavinimą ir remti patekusius 
rankų, o jieškojo ir stengėsi su į sunkumus moraliai ir materia 
rasti artimiausi kelią gelbėti sa liai: skatinti ir skleisti lietu 
vo prarastąją tėvynę. Gerai žino vių tarpe vienybės ir pasiauko 
darni organizacię 
jie būrėsi į grupes ir steigė sa 
vo organizacijas, 
viai kariai, kad palaikytų savo 
egzistenciją ir sustiprintų ats 
parumą geresnei kovai prieš kr 
uvinąjį tėvynės okupantą, 1950 
metais balandžio 2 d. susirinkę 
Jungtinėse\ Amerikos Valstybe 
se įkūrė savąją nepartinę orga 
nizaciją ir pavadino „Lietuvių

bei

SIUNTINIAI 
I LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė
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 j 
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 melai. 
S. P. Juodvalkis.

Ekonominiu klausiniu
DIDELIS ĮVYKIS MONTREALIO LIETUVIŲ EKONO 

MINIAME FRONTE.
Neseniai skaitėme spaudoje ką prieinamiausiomis kainomis 

‘ b- ir patogiais kredito tciminais. 
: Žemė pirkta statybinių me 

lypą žemės ir dar šį rudenį įre džiagų biznio atžvilgiu, labai 
ngs statybinių medžiagų sande patogioje vietoje, kur Henri 
liūs, kiniuose mūsų statybinių Burrassa (anksčiau Leduc) bul 
kai galės pirktis viską (nuo vi varas kerta C.N.R. geležinkelio 
nies iki lentos), kas tik namų liniją ir ta vietovė yra tik 2 my

iš montrealiečių akcininkų tar 
po sudaryta komisija: Inž. L. 
Balsys — pirmininkas, Pr. Pau 
kštaitis — vicepirm., Jonas Pet 
rulis — sekretorius, Julius Ju 
ienas ir Povilas Gerhardas — 
nariai, kurie drauge su bė-vės 
valdybos atstovais, S. Gabalia 
usku ir A. Norkeliūnu, atliks 
augščjau minėtus pačius sun 
kiaušius kūrimosi darbus. Že 
mės pirkimui, sandėlių statybai 
ir biznio operacijoms išplėsti

sėkoj tokio ir panašių dalykų 
oūtų galėję pasitaikyti.

Turime pareikšti, kad po 
ro padėtis dar daugiau susikom 
plikavo.
STALINAS PASIDARĖ DAR statybai ir jų įrengimui reika hos į rytus nuo Pius IX bulva Montrealyje „Amlit“ b-vė yra 

ro, Montreal Du North mieste numačiusi skirti trečdalį savo 
lio ribose. Visur aplinkui dar akcinio kapitalo — 50.000 dol. 
tušti Montreal North, St. Le 
onard ir Rievier des Prairie 
priemiesčių žemės plotai, kurie 
ateinančių kelių metų būvyje, 
bus apstatyti naujais namais.

ka

linga.
Tai didelis patogumas Mont 

realio lietuviams, kurie statosi 
sau namus, nes jie čia, savoje 
lietuviškoje firmoje, gaus vis

alią, tuojau jimo idėjas.
Sąjungos vadovybės vyriau 

Tai ir lietu sias organas yra Centro Valdy 
ba : P. Plechavičius—pirm., M. 
Rėklaitis, vicepirm. J. Tumas 
—ižd., A. Rėklaitis — sekr. ir 
kultūros reikalų vadovas, K. 
Dabulevičius ir A. Siliunas — 
sekretoriai padėjėjai, J. Buhka 
ir J. Gradinskas — nariai. Be 
Centro Valdybos, Centro orga 
nu sudėtin įeina Garbės Teis 
mas ir Centro Kontrolės Komi 
sija. Į Kontroles Komisiją įei 
na: Jonas Švedas, pirm., Sta

Overseas sys Baniulis ir Kazys Oželis, 
kandidatai: Alfonsas Pimpė ir 
Stasys Virpša. Į Garbės Teis 
mą įeina: Povilas Žilys (pir 
rnininka), Alfonsas Simonai 
tis ir gyd. Juozas Bartkus, kan 
didatai Jonas Gudonis ir Jur 
gis Tumavičius.

Pagal S-gos statutą nariais įkurtas, 
yra buvę Lietuvos kariuome Lietuvių 
nės kariai ir lietuviai tarnavę 
Vakarų demokratinių Valuty 
bių ginkluotose pajėgose.

Dabartiniu laiku jau yra įsi 
steigę 18 skyrių, netik JAV, 
bet ir kitose valstybėse. Austrą

DAUGIAU IŠDAIGUS, 
nesuprantamas ir brutalus, 
ypač išaugo jo įtarinėjimai. Jo 
persekiojimo įsivaizdavimai pa 
siekė neįtikėtinų ribų. Daug 
darbuotojų pasidarydavo prie 
šais čia pat bematant. Po karo reikalu 1951 m. gruodžio mė 
Stalinas dar daugiau atitolo nesį ir 1952 m. kovo mėnesį So lokiu budu b-vės sandėliai grei 
nuo kolektyvo. Viskas buvo tik vietų Sąjungos komunistų par tu laiku atsiras pačiame naujų 
jo vieno sprendžiama, su nie tijos centro komitetas priėmė statybų centre, 
kuo ir dėl nieko nesitariant. rezoluicijas, bet prieš tai ne

Tokį neįsivaizduojamą įtari svarsčius politiniame biure, 
nėjimą gudriai išnaudojo bjau 
rus provokatorius ir nieksiu diktavo. Jomis buvo sunkiai ap 
gas priešas, Berija, kuris išžudė kaltinti daug ištikimų komunis 
tūkstančius komunistų ir ištiki tų. Remiantis suklstotais do 
mų Sovietų piliečių. Voznesens kumentais, buvo patvirtinta, 
kio ir Kuznecovo pakėlimas jį kad Gruzijoj yra tariama nacio 
išgąsdino. Kaip dabar patikli 
nome, niekas kitas, kaip tik Be 
rija davė mintį Stalinui, kad jis 
ir jo patikėtiniai sufabrikuos 
medžiagą pareiškimų ir anony 
minių laiškų pavidalu ir įvai vo suimta nemaža partijos ir White pine 
rių gandų bei kalbų paivdaiu.

Partijos centro komitetas pa vo nustatyta, kad tai 
tikrino vadinamą „Leningrado las, nukreiptas prieš Gruzijos ntpjūvėje Pembroke apie 60% 
aferą“; asmenys, kurie nekaltai partijos organizaciją, 
nukentėjo, rebihtuoti, o garbin 
gajai Leningrado komunistų or 
ganizacijai grąžinta jos šlovė. 
Abakumov ir kiti, kurie šią by 
lą išgalvojo, buvo patraukti Le 
mngrade į teismą ir gavo, ką 
buvo užsidirbę. (Viktor Aba 
kumov, saugumo policijos vir 
šininkas, buvo sušaudytas 1954 
metais).

Pamokanti šiuo atžvilgiu yra 
ir byla Mingrehjos nacionahs 
tų organiazcijos, kuri neva vei 
kė Gruzijoj. Kaip žinoma, tuo

Be patarnavimo statybininką 
ms, „Amlit“ b vė planuoja or 

Stalinas jas asmeniškai pa ganizuoti Montrealyje urmo pa 
įdavimą pasaulio medienos rin 
koje garsiąją Pembroke White 
pine (baltąją pušį), kurios la 
bai daug suvartoja įvairios me 
džio apdirbimo įmonės langų ir 
durų gamybai bei namų vidaus 
įrengimams.

Tos rūšies medžio ypatingai 
didelis pareikalavimas yra Mon 

nes šioje apylinkėje 
retai terandamas

nalistinė organizacija, kurios 
siekis esąs likviduoti respubli 
koj Sovietų valdžią, padedant 
imperialistinėms valstybėms.

Ryšium su tuo, Gruzijoj bu trealyje,

Montrea

komisijai 
kad ir vi 
b-vės ai

Pusę tos sumos jau baigiama 
sukelti tarp lietuvių 
lyje.

Kapitalo telkimo 
pasidarbavus tikimės, 
sa 50.000 dol. suma
cijų bus išparduota Montreal^ 
je, nes ir kitų tautybių žmones 
jau pradėjo interesuotis b-vės 
akcijomis.

B-vės operacijų išplėtimas 
šiame mieste būtų didelės eko 
nominės reikšmės įvykis Mont 
realio lietuvių gyvenime.

Dar kartą būtų įrodyta, kiek 
daug svarbių darbų, kelyje į 
ekonominę nepriklausomybę, 
lietuviai sutelktomis jėgomis 
gali nuveikti.

Todėl, kurie iš mūsų turime 
atliekamą 
tūkstantį dolerių, nelaikykime

vieną kitą šimtą ar
valstybės darbuotojų. Vėliau bu medis.

buvo me Tuo tarpu „Amlit“ b-vės le pinigų be darbo, leiskime apy 
varton — investuodami į „Am 
lit" b-vės akcijas, kurios netik 
bet ir žymiai prisidės prie ga 
lingesnių ekonominių įstaigų 
atneš augštą pelno nuošimtį, 
mūsų mieste sukūrimo, kurio 
se mes patys būsime šeiminin 
kai. Akcijų, po 100 dol. viena, 
galima įsigyti B-vės vicepirm. 
A. Norkeliūno ofise ir pas augš 
čiau išvardintus planavimo ir 
kapitalo telkimo komisijos na 
rius. Įmokant pinigus išduoda 
mas kvitas su 2-jų B-vės valdy 
bos narių parašais, kuris vėliau 
pakeičiamas akcijomis.

Lauksime Montrealio lietuvių 
visuomenės tinkamo atsiliepi 

„Amlit“ b-vės at

Ir kaip išaiškėjo, 
nebuvo jokios 
organizacijos, 
kaltų žmonių krito sauvahavi 
mo ir neteisingumo aukomis. 
Visa tai atsitiko, vadovajant 
„geniališkam“ Stalinui, „Gruzi 
jos tautos didžiajam sūnui“, 
kaip kad gruzinai mėgdavo jį 
vadinti“.

Taip teisindamas save, Chru 
ščiovas kaltino Raudonosios ai 
kštės mauzolejuje greta Lenino 
gulintį Staliną. (b. d.)

nasi: The Lithuanian Veterans 
Association „Ramovė" 
tuvių Veteranų Sąjunga 
movė“.

Kelių asmneų pastangomis 
1955 m. balandžio 24 d. buvo 

vienintelis Kanadoje, 
Veteranų Sąjunga 

„Ramovė“ Niagaros pusiasalio 
skyrius. Jis tik vienų metų sa 
vo gyvavimo bėgyje gan stip 
riai pasireiškė kultūrinėje veik 
loję ir atliko nemažai naudingo 
darbo. Jo pastangomis buvo pa 

lijoje 2 skyriai, Ka/iadoje, An kviestas Toronto, lietuvių „Var 
glijoje ir Vokietijoje po vieną po“ choras ir suorganizuota V 
skyrių. dar pirmas šioje apylinkėje di

Š. m. kovo 21 dieną Centro dėsnio masto koncertas. Suren 
Valdybos pastangomis Lietu gti net keli subuvimai ir sušelp 
vių Sąjunga „Ramovė“ tapo m ti b. kariai invalidai Vokieti jo 
korporuota Illinois Valstijos 
sekretoriate ir gavusi čarterį 
(inkorporavimo liudijimą), pa 
gal kurį pasikeitė Sąjungos pa 
vadinimas. Sąjunga dabar vadi

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

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

SIUNTINIAI LIETUVON, RUSIJON IR SIBIRAN

MEDŽIAGOS — MAISTAS — VAISTAI.
Oro pašto pristatymas per 2—3 savaites 

100% garantija — visi mokesčiai priimami čia.

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

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

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

Pittsburg Pa. ir kitur.

Gruzijoj 
nacionalistinės 

Tūkstančiai ne

Ten pat galima bus įsigyti 
— Lie bei užsiprenumeruoti visų lietu 

„Ra vių veteranų žurnalą „Karį“.
Jis atlieka didelės svarbos tau 
tini darbą, skiepijant tautoje tė 
vynės meilę, kovos dvasią, pasi 
ryžimą ir pasiaukojimą. Dėl to 
jis yra mėgiamas plačios lietu 
viškos visuomenes. Karyje yra 
skelbiami visi svarbesnieji Cent 
ro Valdybos nurodymai bei be 
ndraraščiai visos Sąjungos vei 
klos reikalais, o taipgi ten sura 
site platesnių informacijų ir vei 
klos santraukas iš ramovėnų gy 
venimo. Todėl visi Sąjungos na 
riai yra Įpareigoti jį remti ir 
prenumeruotis. Lai nelieka nė 
vieno lietuvio kario, kuris nė 
sKaitytų savo organo „Kario“. 
Būkime pavyzdys kitiems pris. 
laikant pasakymo, kad „mūsų 

’ kariuomenė buvo didžiausia pa 
triotizmo skiepytoja“.

Ramovėnas.

visos gamybos sudaro baltosios 
pušies (White pine) apdirbi 
mas.

Dėl šios priežasties b-vės ga 
miniams Montrealis yra pirmos 
rūšies rinka.

Sandėlių statybos ir preky 
bos organizacijos darbams ves 
ti nuo rugsėjo pradžios Mont 
realyje pastoviai apsigyvens 
„Amlit“ b-vės valdybos pirm, 
p. S. Gabaliauskas. Vėliau, pre 
kybos pastovioms operacijoms 
vadovauti ir sandėliuose dirbti 
bus kviečiami montrealiečiai b- 
vės akcininkai, kad b-vės vado 
vybę atpalaiduotų plėtimui pre 
kybinių operacijų kituose Ka mo į šį mūsų 
nados didmiesčuiose, pirmoje sišaukimą. 
eilėje Hamiltone, kur b-vė jau Planavimo 
pereitais metais yra nuplikusi mo komisijos vardu 
stambų plotą žemės.

Sandėlių statybos ir viso biz 
nio išplanavimui Montrealyje 
bei akcinio kapitalo telkimui

<■----------------»-------------- .......................................— ■ )

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.

ir kapitalo telki

Pr. Paukštaitis.
X

Lietuvio Advokato Įstaiga

VICTOR D. ALKSNIS
Advokatas-Notaras

62 Richmond St. West 
Room 503

(kampas Bay & Richmond) 
TORONTO, ONTARIO 

Telefonai
Įstaigos Namų

EM 2-2585 ST 8-5088

■sue---- - x>e-

je. Dabartiniu laiku iškilo su 
manymas įsigyti savo skyriaus 
vėliavą. Tam tikslui — sudary 
ti šiek tiek lėšų — yra rengia 
ma rugpjūčio 18 d., šeštadienį, 
St. Catharines priemiesty, Port 
Weller, Garden City Beach, di 
dėlė gegužinė. Maloniai yra pr 
asomi, kaip b. kariai, taip visi 
lietuviai prisidėti prei to suma 
nymo Įgyvendinimo kuoskait 
lingiausiu atsilankymu į šias 
gegužines. Užtikrinkime, kad 
tikrai sulauksime tą laiką, kada 
galės Kanados lietuviai kariai 
su savo vėliava garbingai įžy 
giuoti į savo sostinę Vilnių.

j NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

| International Service Bureau
91 Roncesvalles Av&nue, Toronto, Ontario.

g LE 6-5613
4 Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius
| adv. A. L I Ū D Ž I U S.

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

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

B. A

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

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

Sav. V. DUNDYS

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont. 

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

0

B

ji/.Wftr.'.v 11, įgp 11 & n;:,v n

MAŽA R TRADING Čo
852 Dundas St. W. Toronto, Ont. 

Tel. EM 3-5520

Hamilton — 65 Gore St. Tel. J A 9-5695.

PRIIMA SIUNTINIUS IŠSIUNTIMUI

dau-

fe

s Siuntiniai gali būti įvairaus turinio ir negali svert 
f giau su įpakavimu nei 19 svarų ir 4 uncijas. Gyvenantie- ©į 
į ji ne Toronte gali savo siuntinius prisiųsti mums, o 
ti mes juos peržiūrėję ir įvertinę, sąskaitas prisiųsmie Ju- 
h ms. Sovietų muitą ir kitas išlaidas Tamstos apmokate W 
į pas mus. Gavėjas Lietuvoje — nieko nemoka. Be taj, W

gaiite užsakyti siuntinį pas mus, o mes jį sudarysime pa- W 
į. gal Tamstų pageidavimą. |fe
■’j, Pastaba: Labai pigiomis kainomis siunčiame maisto w 
L ir vaistų siuntas iš Vakarų Europos Į Lietuvą. Vaistų Šįfe 
f siuntinys iki 2 svarų svorio eina kaipo laiškas ir gavėjas ęfe 
f Lietuvoje jį gauna po 3 savaičių nuo užsakymo dienos.
f Maisto siuntinys trunka iki 5 savaičių. Vaistų siuntos £Yį 
& Kainuoja du kart pigiau iš Vak. Europos nei iš Kanados gL 
įti ar USA. W
fe Rašykite lietuviškai (savininkas tauragiškis). Ja 
fe Naudokitės mūsų patarnavimu.



1956. VIII. 15. — Nr. 32 (4<S3) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7. PSL.

VANCOUVER, B.C.
ATVYKO DAUG LIETUVIŲ Iš AUSTRALIJOS

Transatlantiniu laivu „Oron Pažįstamus aplankė Aleksas
say“ iš Astraluijos į Vancouve Dudonis su žmona Adele, atike sada, labai stropiai ruošiasi tin gyvenimo tvarkos darbuotoja 
rio uostą atplaukė visa eilė lie čiau gyvenę Toronte. Šiuo me karnai reprezentacijai Jubilėji ms, nes. . . duchaborai yra iin 
tuvių. Iš jų tolyn į rytinę Kana tu pp. Dūdoniai gyvena Edmor nėj Skautų Jamboiee, kuri bus kę į nudizmą.
dą išvyko: A. Besąsparytė, Da tone, kur Aleksas Dudonis gio 1957 m. Anglijoj. Sudarytas Ja 
ulenskio šeima su dukterimi. ’ ” ’ " "............................ " '
V. Kučiauskas — į Toronto;
P. Rudgalvis su žmona į Ha 
miltoną; inžinienus N. Civilis 
kas su šeima ir dukterimi Egle 
į Clevelandą, Ohio; M. Stropus 
su šeima ir duktenmi Zidute i 
San Francisco, California.

Vladas Navickas apsigyveno 
Vancouveryje. Jis yra prityręs 
buhalteris ir tikisi gauti darbo 
savo specialybėje.

PRIEŠVESTUVINIS 
PAKYLiS

Povilo ir Monikos Kiškių na 
muose buvo surengtas šaunus 
priešvestuvinis pokylis Jono ir 
Sofijos Kundrotų dukteriai Ele 
nai. Sunešta daug vertingų do 
vanų. Ponai Kundrotai, anksty

HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ FONDAS.
Žengiame pirmuosius žings se bankuose, kur kam arčiau ai

nius telkime lėšų Namų Fon parankiau. Įnašus galima įmo 
dui. Lėšų telkimui bandoma su keti šiuose bankuose: Einamoji 
rasti įvairių kelių bei galimy sąskaita, Canada Permanent 
bių. Pirmiausia, didžiausias Na Mortgage Corporation, Main ir 
mų Fondo valdybos prašymas James g-vių kampe ir Hamilto 
ir kreipimasis į visus Hamilto no lieutvių kredito banke „Tai 
no ir apylinkėj gyvenančius lie ka“. Talka yra atidaryta kiek 
tuvius stoti nariais į N.Fondą ir vieną sekmadienį po pamaldų 
pasidaryti statomų Tautds Na parapijos salėje, 
mų dalininkais. Būtų labai mie Koks Namų Fondo piniginis 
la jeigu įsijungtume visi į tą stovis šiuo metu, matyti iš šių 
darbą. Būti savų namų dalinin dviejų bankų einamųjų sąskai

• ku ir visokeriopu rėmėju yra ly tų: 
gu tam, kaip kad šiandieną re Namų Fondo kasoje:. . . .$ 360 
miame lietuviškas švietimo įs Canada Permanent Mortgage 
taigas, aukojame Tėvynės lais Corp.ein.sask.: ..$ 4635.79 
vimmui. Mūsų kolonija minė Hamiltono liet, kredito banke 
tam tikslui yra davusi nemažai.
Žinoma, ji neatsisakys ir toliau Vertybės popieriais: . .$ 900.00 
remti. Toks pat tikslas yra tu 
rėti savus namus.

Iki šiol atrodė, pas mus buvo 
įsibėgėjimas lyg sriaunaus upe ta atatinkama pinigų suma, kad vesnės kartos imigrantai, savo 
lio, kuris tik veržiasi pirmyn į būtų galima pradėti realizuoti vienturtę dukterį išauklėjo be

' • - ------ -------------- . tuviškoje dvasioje.

DAUG SVEČIŲ
Šiuo metu Vancouveryje 

lankosi daugelis lietuvių iš ivi-.i 
rių Kanados vietovių.

Pas savo sūnų su šeima vic 
šėjo Pranas Stukus su 
atvykę iš Toronto.

Iš šiaurės, kur dirba 
nį darbą, buvo atvykęs 
Slavinskas, šį pavasarį 
Toronto Universiteto Inžineri 
įos fakulteto geofizikos skyrių, je bei kitose vietose atotsogas 
Jaunasis inžinierius dabar tar praleido p. Sakalauskienė, 
nauja vienoje didelėje alyvos 
bendrovėje.

,,Taika“ ein. sąsk.: $ 1105.00

Viso:. .$ 7000.79
Pinigai minėtuose bankuose 

bus laikomi tol, kol bus sutelk

platumas, o nepažiūrėjome, jog 
mums reikės čia sustoti ir gy 
venti. Žmonės yra tokie: jie ku 
ria, siekia turėti nuosavų verty 
bių. Dabar pats laikas imtis dar 
bo prie savo namų įsigijimo.

Kiekvienas darbas sudaro 
tam tikrų sunkumų, bet sunku 
mai yra tam, kad būtų nugalėti. 
Vis dar tebegyvename po sveti 
mu stogu, o būtų daug geriau 
gyventi savam kambary, negu 
nuomojamame apartmente.

Namų Fondo valdybos nariai 
jau pradžioje įnešė savo įnašus 
į N. Fondą. Nuo šios dienos 
yra lankomi ir kviečiami stoti 
nariais, savo įnašais į N. F. vi 
si, kas tik šiuo metu gali ir kam 
lėšos leidžia. Prašoma, jau įsto 
jusius narius, pakalbinti savo 
draugus ir pažįstamus prisidėti 
prie šio darbo. Nuo lapkričio 
mėn. Imos dienos bus pradėtas 
visuotinis vajus, kurio metu 
bus aplankomi namuose visi ta 
utiečiai. Visuotinjo vajaus pra 
džiai rengiamas spalio 26 dieną 
(penktadienį) vakaras vokie 
čių salėje, 863 King Str. E.

Namų Fondo pinigai yra lai 
komi, narių patogumui, dviejuo

Europos gydytojas 
T)r. N. Skaab 

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S. 

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

namų statybą.
Valdybos yra nutarta vesti 

ir išleisti metrastį-albumą. Met 
rašty bus aprašyti, visi darbai 
ir veikla, susijusi su lietuvių 
namų Įsigyjimu Hamiltone. Na 
riai yra prašomi nedelsiant pa 
siųsti savo nuotraukas. Metraš 
tį vedą ir visais metraščio reika 
lais rūpinasi A. Jankūnas, gyv. 
31 Stirton Str. Tad jo adresu ir 
siųskite prašomas nuotraukas.

Kaip anksčiau minėta, valdy 
ba iješko įvairių galimybių tur 
tinti N .Fondo kasai. Kad ir ši 
toksai galimumas, kaip alaus 
pirkimas.Yra susitarta su DAW 
ir Kingsbeer alaus darykla. Ji 
mokės Namų Fondui tam tikrą 
komisą, jei lietuviai užsisakinės 
šį alų per Namų Fondą. N. F. 
gauna po 25 et. nuo kiekvienos 
didelės ar mažos dėžės ir po 2 
dol-. nuo kiekvieno nuolatinio 
kliento, užsisakančio nemažiau 
pusės dėžės kas savaitę ir ne 
trumpiau 3-jų mėnesių. Jei ala 
us pirkimą nukreipsime per Na 
mų Fondą, mums visai nejun 
tant, ši operacija metų bėgyje 
duos didokų pajamų. Tad nu 
kreipkime alaus pirkimą per 
Namų Fondą. Pirkimo įeikalu 
skambinkite kas dieną p. St. 
Bakšiui: JA 9-4662.

Nežiūrint, kad pačiam Namų 
Fondui yra telkiami pinigai, ta 
čiau valdyba stato tautinius ir

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

Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal nariai

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

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

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

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas

LONDON, Ont.
REMKIM SKAUTŲ JAMBOREE FONDĄ

Lietuviai skautai, kaip ir vi rūpesčių viešojo ir įprastinio

čiau gyvenę Toronte. Šiuo mc karnai reprezentacijai Jubilėji ms, nes. . . duchaborai yra iin

. Rodos, Pietvakarių Ontario 
ja Kanados Oro Pajėgų kapela mboree Fondas, kuris užtiki ins provincijoj duchaborų nėra, bet 
je.

Iš Albertos Vancouveryje va 
saroja Edvardas Gedgaudas su 
žmona.

LIETUVIŲ KOLONIJA 
DIDĖJA

Iš Edmontono, Albertos pi o 
vincijos, pastoviai apsigyventi 
į Vancouver} atvyko Jonas Va 
reika ir žmona Brone su dukre 
le. Iš Toionto, Ontario, atvyko 
Juozas Geleževičius ir Stasys 
Teršinskas.

GRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ
Šeštadieninės mokyklos 1110 

kytoja p. Danguole Šilingailė- 
-Rudzevičienė lankėsi su savo 
vyru Baliu ir dukieie Rūta Chi 
cagoje, kur viešėjo ilgesnį lai 
ką pas gimines ir pažįstamus.

žmona.

moksli 
Danus 
baigęs

materialinę pusę, yra energin nudistų atsirado. Prie vieškelio 
gų vadovų ^ųmaniai vedamas (Highway) Nr. 73 jau nuo ge 
Fondo sekretorius ps. O. Ges gūžės mėn. pradžios įkurta 30 
ventas ir kasininkas v. si. A. P c nudistų stovykla, veikianti pa 
cius gyvena Londone, Ont., ir gal Londono „Saulės Klubo“ 
yra labai malonu stebėti jų de charterį. Paprastai tas klubas 
damas pastangas sukelti Fon žinomas kaip „Sun-Mor“.
dui reikiamas lėšas. Todėl Lon
dono apylinkėje sudarytas net valdybių organai jau kuris lai 
specialus Jamboree Fondui reni kas daro, žygių, kad „stovyklai! 
ti Komitetas,
skautai ir jų bičiuliai, Jie nese pastaruoju laiku nudistų atsto 
niai surengė smagią gegužinę vas pareiškė, kad stovykla pasi 
ir visą pelną — arti 40 dol. pa liekanti ir toliau. Girdi, stovyi. 
skyrė Jamboreetondui. lautojai stengiasi su savivaldy

Atrodo būtų gera, kad ir ki be kooperuoti... Tiesa, esą, ste 
tų vietovių skautai bei jų rėmė vykia yra naujas dalykas, bet 
jai ir bičiuliai suiengtų prame daug kas neturi reikiamo supra 
gų ir penią paskiitų minėtam timo ir manąs, kad čia kažkas 
fondui. esą netvarkoje...

ATSIRADO IR TOKIU Matyt’ Jaučia
A181RADO IR iOKIŲ sį niekam nekliudą... Jie tik nu

British Columbia provincijoj siskundžia, kad bene daugiau 
Aplankę Chicago, Philadeip rusų kilmės kanadiečiai ducha šia jiems įkyrūs yra. . . uodai, 

hia, Atlantic City, New York, borai, sakoma, kartais sukelia L. E-tas.
Hamiltoną ir, Toionte automo
bilį nusipirkę, grįžo pp. An La 
nas ir Ona Juzėnai.

Visoje eilėje Jungtinės Ame 
rikos valstijų praleidęs atosto 
gas vėl pradėjo darbą nekiluo 
jamo furto agentas Jonas Kli 
mas.

Rytinėje Kanadoje ir Chicago

Apylinkės gyventojai ir savi

kurin įsijungė tojai“ kur nors išsikeltų, bet

IŠVYKO Į EUROPĄ
Klaipėdos Krašto lietuvis ar. 

Anzelmas Gailius Foit Langley 
miestelyje, nepertoliausiai nuo 
Vancouverio, turi išvystęs ia 
bai gerą gydytooj ir chirurgo 
praktiką. Jis yra labai populia 
rus vietos kanadiečių tarpe. 
Ponas Gailius išvyko dviem mė 
nesiams atostogų į Europą.

ESTAI KURIA SAVO 
TAUTINIUS NAMUS

Vancouverio estų bendruome 
sidėti prie Namų įsigijimo. Jei nė įsteigė savo akcinę bendro 
gu mes patys sau nepadėsime, vę, kurios pagrindinis tikslas 
mums kitas niekas nepadės. Jei yra rūpintis estų namų suorga 
gu dabar netesėtume jau prade nizavimu. Ta mintis estuose ra 
to darbo ir lauktume dar kelis do didelį pritarimą. Šiuo metu 
metus, abejotina, kad būtų leng daroma žygių tinkamus namus 
viau namai įsigyti. Reikia ryž arba užpirkti arba naujus pasi 
tis dabra. Tik stiprios valios ir statyti. Akcinės bendrovės te' 
noro turėdami pasieksime tiks sininku estai pasikvietė lietuvį 
lo. S. Pilipavičius, advokatą Joną J. Justi.

šalpos reikalus nė kiek neže 
miau kaip L. Namų reikalą. Na 
mų Fondo valdyba yra pasky 
rusi ir išmokėjusi iš savo kasos 
šioms organizacijoms: Tautos 
Fondui 113.72 dol. ir šalpos fon 
dui 34.12 dol.

Namai turės tarnauti pirmoj 
eilėj mūsų bendriems tautinia 
ms reikalams. Tad ir visų mūsų 
kolonijos lietuvių pareiga, pri

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO
* Jaukios įkurtuvės nuosavų 
namų įsigijimo pioga buvo su 
ruoštos pas E. Biumkę ir
šaitytę-Blumkę.

n Mrs. Ona Benstead surengė 
savo tėvams Aleksui ir Onai 
Kazlauskams jų 50 metų šeirny 
ninio gyvenimo proga pricin' 
mą. Ponai Kazlauskai yra atvy 
kę į Kanadą prieš daugiau 
kaip penkiasdešimt metų. J u 
bilėjų švenčiančius Bendruome 
nės vardu pasveikino Bendruc 
menės parengimų vadovas Jo 
nas Treška.
* Šeimos židinį sukūrė Petras 
Radvila ir p-lė Sally Gunn.
* Po sėkmnigo gydymosi liga 
ninėje grįžo į namus Algirdas 
Baronas ir Viktoras Gabas. Vik 
toras Lukas buvo susilaužęs pir 
štą darbovietėje.
* Į Langaros Reatly Co. perėjo 
dirbti nekilnojamo turto parda 
vėju Juozas Klimas.
P Ilgesnėn kelionėn automaši 
na praleisti atostogų išvyko K. 
L. Bendruomenės Valdybos pa 
rengimų vadovas Jonas Treška 
ir K. L. Taryobs Vaucouverio 
skyriaus Vaidybos narys Ba

lys Vileita. Juodu išvyko kai
tų.

Rugpjūčio gale ir rugsėjo pra 
jUįĮ džioje atostogų išvyksta K. L. 

B. Britų Kolumbijos Apylinkės 
Valdybos pitminikas adv. Jo 
nas J. Justis.

Bendruomenės iškyla-geguži 
nė įvyko rugpjūčio 5 d. Jono ir 
Onos Macijauskų sodyboje Pc 
rt Coquitlam. Buvo daug svečių 
ir turėta gražaus pelno. Ponai 
Macijauskai ar tik nebus patys 
didžiausi paukščių augintoaji 
iš lietuvių Kanadoje. Jų ūkyje 
kartais būna vienų metų iki 20 
tūkstančių paukščių auginama.

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS

RAŠTINĖ
ir Valdybos Pirmininkas

Advokatas ir Notaras
JONAS J. J U ST IS, 

LL. B.
Suite 22, Tunstall Building 
Telefonas: Pacific 4511.

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

Montreal Overseas Parcels
Adamonis ir Budriunas

„DISTRICT ESTATE BROKERS”
NAMAI ŽEMĖ OKIAI — pardavimui 

PASKOLOS NAMAMS ir visų rūšių draudimas.
D. N. Baltrukonis VI 7634
A. Markevičius OR 1-9816
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.

P. Adamonis PO 6-7594 A. Budriūnas RA 7-2690.

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

SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS.
4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19.

Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256 1
4112 St. Lawrence Blvd. »

PL 4725 |

Siu n tin i ai Lietu von I

IR Į VISAS RUSIJOS DALIS |

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

u r m o k a i n o m i s! »

■ Visos persiuntimo išlaidos ir muitai priimami čja — ga- « 
vėjui nereikia nieko mokėti. »

Reikalaukite mūsų lietuviško siunčiamų daiktų sąrašo. «

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS
^-5«WS$SS«S««SS$$SSS«sJ«S$SS*JS««s«*^^9 Ave., Rosemounte cottage,

6 kamb.; Įmokėti $ 3.500, 
kaina $ 12.500.

REIKALINGI AGENTAI 
Namų pardavimui

D-E. BELANGER A SONS 
lo METŲ JŪSĘ TARNYBOJE 

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T L IE K U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

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

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAJTIS.
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.

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L I S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, į
P. Q. Tel.: HU 8—0162.3

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10

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

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

MOTERŲ DIENA: telef.:
kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. PI- 0094 

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas. 

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL 
(2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)
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MOKT|REAL 
SVARBUS PRANEŠIMAS VISIEMS MONTREALIO 

LIETUVIAMS
a) Pasibaigus šiltajam vasaiesti: Operos solistė p. E. Kar 

ros laikotarpiui, spalio 14 die delienė, Bendruomenės choras 
nai yra pakviestas atvykti į Mo vadovaujamas p. Ambiozaičio 
ntrealį Bostono lietuvių dia ir Skautų Vyčių tautinių šokių 
mos sambūris, vadovaujamas p. grupė, vadov. p. Bruzgelevi 
A. Gustaičio.

Sambūris nusistatęs atvežti 
montreallečiams puikįą ,,Rau 
donojo Vyno“ komediją, kurios na savaitę vėliau dėliai šių su 
pastatyme dalyvaus ir žinoma metimų: rugsėjo 3 d. baigiasi 
sis aktorius-veteranas H. Ka IV-ta Kanados Liet. Diena, ku 
činskas. rioje daugelis iš mūsų dalyva

Jaučiama, kad Montrealis us, todėl nenorime perdaug nu 
yra labai pasiilgęs vaidybinio varginti, antra, esant šiltam 
meno, tad šis pakvietimas yra orui ir daugeliui choristų esant 

dar atostogose neįmanoma su 
rinkti chorą repeticijoms.

Nepamirškime savo tautos 
papročių, savo tautos švenčių ir 
savo kalbos; priešingu atveju 
mes būsime tuštuma — niekis.

e) Rinkimus į Krašto Tary 
bą paruošti yra sudaryta Mon 
trealyje rinkiminė komisija šios 
sudėties: Rinkiminės Komisijos 
Pirmininkas p. P. Paukštaitis, 
sekretorius p. St. Vaišvilienė. 
Rinkiminė Komisija išrinkta 
lietuvių organizacijų atstovų, 
šiam tikslui sušauktame posėdy 
je, rugpjūčio 12 dieną.

Seimelio Prezidiumas.
SEIMELIO PREZIDIUMO 

NARIŲ ŽINIAI
Rugpjūčio mėn. 19 d., po 10

čiaus.
Rugsėjo 8-tos dienos Tautos 

Šventės minėjimas atidėtas vie

TAUTOS ŠVENTĖJE DALY AUŠROS VARTŲ KLEBO 
VAUS MARTYNAS BRAKAS NAS PRAŠO TALKOS 
LLK ir Mažlietuvių Rezistenci prie bažnyčios tverti tvorai, 
nio sąjūdžio prezidiumo narys. Prašo vyrus prisidėti prie šio

Šiemet Tautos šventė Mont bendro darbo. Šią savaite reikia 
realyje bus švenčiama rugsėjo baigti darbas ir todėl kiekvie 
16 d., D'Arcy McGee salėje, na vakarą po darbo, arba ir vi 
220 Pine Ave. W. są dieną, kurie dar turėtų atos

Tautos šventėje sutiko daly togas, galėtų, kad ir po kelias 
vauti ir kalbą pasakyti Lietu valandas padirbėti, šeštadieni 
vos Laisvės Komiteto narys ir daugiau žmonių ir stiprių vyrų. 
Mažlietuvių Rezistencinio Sąjū 
džio atstovas teisininkas Dr.
Martynas Brakas.

Plačiau apie šventę bus pra 
nešta vėliau.

H. B. JASUTIENĖ JAU
DIREKTORĖ

TORONTĄ NUSIAUBĖ DIDELĖ AUDRA, PADARIU 
SI DIDELIŲ NUOSOLIŲ

Apie Portorikos salą, Atlan Dervinius, Riekus, Kuniučius 
te ir kaimyninėje Meksikos įlan ir kt.
koje, suisdūręs oro spaudimo ® Banelis Vytautas iš New Yor 
skirtumas pagimdė viesulą, ku ko lankėsi Tornote. P. Banelis 
ris milžinišku greičiu ir labai 
staigiai praėjo per Floridą, vi

yra Ūkininkų partijos atstovas 
VLIKe. ' -

GEGUŽINĖ—PIKNIKAS
Rugpjūčio 19 d., sekmadienįį ____ __________ ______

pp. Mozūraičių vasarvietėje K. su Atlanto pakraščiu Kanados © Neimantas Viktoras, 
Liet. Katalikių Moterų Dr-ja link ir padarė didelių nuosto Lincoln Electric Co., apsidegi 
rengia gegužinę su bufetu ir ki lių. no ir turėjo būti paguldyta į
tomis įvairenybėmis. Per Floridą viesulas ėjo 120 Eastern General ligoninę.

Po 8 vai. Šv. mišių, nuo A. mylių greičiu per valadą. Kol • Mirė. Rugpjūčio 7 d. mirė
Helina Bandžiūtė-Jasutienė, Vartų parapijos bažnyčios ma pasiekė Torontą, greitis suma Barbora Zaganavičienė. Palai

ilgus metus mokytojavusi lietu šinos išvyksta apie 9 vai. Prašo žėjo ligi 100 mylių per valandą, dota rugpj. 10 d. iš Prisikėlimo
vių mokykloj ir įvairoisi anglų mi visi neturintieji susisiekimo bet 
ir prancūzų, kaip tai., St. Char priemonių, jomis pasinaudoti, labai stipri, 
les Academy, ir kitose mokyk Visi maloniai kviečiami 
lose, šiais metais tapo pakelta lyvauti. Bus muzika ir t. t. 
į Direktoriaus (Principal) laip 
snį „Our Lady of Peace — Ma liu iinį gt’ Lin , pas’kti’ į 28 kč 
rie Reine de la Paix, 12kos kla jia 
siu mokykloj.

Panelė Lerrain Bendžiūtė - 
jos brolio duktė — taipogi įgi 
jus iaugštesnį (Supirior) diplo 
mą, sėkmingai mokytojauja St. 
Dominie mokykloj, kurioj išsi 
tarnavo piniginę Premiją šiais 
metais.

Sveikiname abi kultūros ne 
sėjas ir linkime geriausio pasi 
sekimo! P. J.

ŠV. JONO LIUTERIONIŲ 
bažnyčioje, Jeanc Mance ir Pri 
nce 
čio 
vių

dirbąs

griaunamoji jėga buvo dar bažnyčios šv> Kryžiaus kapi 
nėse.

Toronte ir jo apylinkėse su ® P. S. Vyskupaičiai išvyko į 
griauta daug namų, išversta da Vancouver).

ke ug telegrafo stulpų, nulaužta te • Sportas. Kanados ir Ameri 
levizijos antenų, apdraskyta da kos Pabaltiečių lengvosios atle 
ug dangčių ir sužeista žmonių, tikos rungtynės vyks rugp. 11 

Montreal) audra pasiekė ne —12 dienomis. Kew Beach sta 
žymiu palyginti vėjo sustiprė dione. Lietuvius, atstovauja Cle 
jimu ir gausiu lietumi su perku velando ir Toronto Vyties ir 
nija. Bet Montrealiui nuostolių Aušros sportininkai.
veik jokių nepadaryta. Čia bu 
vo net malonu, nes lietus buvo 
šiltas ir gražus.
® Butkų šeimą iš Los Angeles 
lankėsi Toronte ir viešėjo pas 
pp. Jokubynus, Samulevičiųs,

dabandymas, kurio reikia nepra 
leisti ir tinkamai jį išnaudoti.

Nuo Jūsų priklauso', kad šis 
bandymas pasisektų. Priešingu 
atveju vargu ar atsiras kas ban 
dytų ateityje panašius sambų 
rius kviestis.

Į šį skelbimą kviečiame at 
kreipti savo dėmesį visus, tiek 
jaunimą, tiek ir senimą.

b) Seimelio Prezidiumas ban 
do sudaryti ekskursiją iš Mont 
realio į Windsora, į IV-tą Kana 
dos Lietuvių Dieną, kuri įvyks 
rugsėjo 1—3 dienomis. Jei susi 
darys grupė nemažesnė kaip 
65 asmenys, tai bus galima gau 
ti atskiras vagonas, kuriuo bus 
galima vykti i norimą vietą be 
persėdimų tarpinėse stotyse. 
Nesusidarius 65 žmonių mini vai. pamaldų, Aušros Vartų pa 
mumui, vykstama maženėmis rapijos salėje šaukiamas Mont 
grupėmis savo nuožiūra. Tuo realio Lietuvių Seimelio Prezi 
reikalu jau buvo keli skelbimai diumo posėdis. Prezidiumo na 

riams dalyvavimas būtinas.
Prezidiumo Pirmininkas.

M. L. B. CHORO ŽINIAI!
Pranešame visų choristų ži pakartoti kelis kursus.

niai, kad vasaros atostogos jau • Abromonis Bronius, atostogų 
baigiasi ir renkamės pirmąjai metu lankėsi Čikagoje, Detroi 
choro repeticijai rugpjūčio 24 te, Toronte, kur viešėjo pas sū 
d., 8 vai. vak., 1220 Mountain nu inžinierių.
Str. Prašome visus choristus • Studentas, Kalifornijos um 
skaitlingai dalyvauti repeticijo versiteto, p. Raikus 
je 
tai. kauskienę. Kensas miškuose dirba kaip dar

Tad pasistenkime kiekvienas • Pranevičius Antanas, vilasa bų vedėjas, nes jau yra įsigijęs 
dar pakalbinti ir atsivesti į re lietis, gavo atostogų, kurias na specialybę. Lankydamasis Mon

_ _ i _ . • trealyje, p. Kensas lankėsi NL
Choro Valdyba. • Lukošius Kazys, važiodamas redakcijoje, kur įsigijo tik ką 

TĖVŲ ŽINIAI iš Point St. Charles, įvažiavo į išėjusią iš spaudos St. Raštikio
stulpą ir sunkiai susižeidė. Taip knygą ir NL paremti paaukojo 
pat sunkiai buvo sužeistas su 5 dol. Be to, p. Kensas Fondo 
juo važiavęs p. Balaišis. vajui yra nupirkęs 5 šėrus.
• Pakrikštijo pirmą sūnų Vy Ačiū.
tautą-Joną pp. Ladygai, pirma • Pas pp. Žukus, Ville Lasalle, 
gimę dukrelę Mariją-Danutę p. viešėjo iš Waterburio pp. Ma 
p. Kamarauskai ir trečią vaiku čiokų šeima, kuri atostogauda 
tį-sūnų, pp. Seleniai. ma užsuko į Montreal).
® Laurušonis Pranas, Montre • Norkeliūnas Albertas su žmo 
alio Lietuvių Seimelio Prezidiu na išvyksta dviem savaitėm at 
mui pristačius, Tautos Fondo ©stogų į Ontario vakarus, kur 
Atstovybės Kanadoje patvirtin tikisi aplankyti Wellande gim: 
tas Montrealio Tautos Fondo 
skyriaus pirmininku.
• Jurėnas Julius atostogauja 
pas brolį Lachutėje, Malvina va 
sarvietėje.
• Pp. Adrejauskų šeima atos
togavo pp. Jokubauskų vasar mėlapį įsivėlė klaida. Turi būti: 
vietėje, kur praleido visas atos „Dr. Šapokos paruoštas D. L. 
togas. Kunigaikštijos žemėlapis yra

Nevardauskaitė Bronė sirgo naudingas (ne klaidingas, kaip 
turėjo vidurių operaciją.

IŠNUOMOJAMAS 
kamabriy butas Rosemountc.

RA 7-2968

Arthur gt. kampe, rugpjū 
1 9d., 12.30 vai. pp., lietu 
pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
• Dr. V. Giriūnienė, dantų gy 
dytoja, baigusi Vytauto Didžio 
jo universiteto odontologijos 
skyrių, išlaikė egzaminus į Mc 
Gili universitetą ir, kaip to rei 
kalauja Kanados tvarka, turės

„TŽ" ir „NL“ laikraščiuose. 
Registracija norinčių pasinau 
doti šia ekskursija baigiasi rug 
pjūčio 25 dieną.

c) Artėja mokslo metų 
džia Šeštadieninėse mūsų 
kyklose (rugsėjo 8 dieną). Se 
se, brolau, nepamiršk savo vai 
kučius įrašyti į lankytojų skai 
čjų. Neatimki savo vaikučiams 
galimybės išmokti savo tėvų-pr 
otėvių kalbos ir ją pamilti.

Gera yra daug kalbų mokėti, 
bet gėda savąją pamiršti.

d) Rugsėjo 16 dieną bus Tau peticiją savo draugus bei pažįs udoja savo namų tvarkymui.
tarnus. C’

pra
mo

tos Šventės — rugsėjo' 8-tos 
dienos - minėjimas, kuris įvyks 
Pine Avė 220.

Paskaitą skaityti pakviestas 
LLK narys p. M. Brakas iš N. 
Y. Meninėje programoje pakv

DR. J. š E G A M O G A S į 
C H I R U R G I N Ė ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne j 

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

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

arba pagal susitarimą, i 
namų 1038 Osborne Av. ( 
Verdm. Tel.: PO 6-9964.51

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel.: TR 4547

NOSIES, GERKLĖS IR 
I’ AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS 
į Dr. R. CHARLAND 
į 1123 St. Joseph Blvd. E. 
i Tel. CA 2506

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tek: LA 2-7236
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sefina Marcelle Baudouin.
• Adomaitis Jonas guli ligoni 
nėję. Pirmadienį jam padaryta 
operacija.
• Kensas Henrikas, dirbąs Abi 
tibi miškuose ties Regan, Ont., 
atostogaudamas lankėsi Mont 
realyje, kur aplankė daugelį

vasaroja pažįstamų ir bičiulių, su kuriais 
Bus priimami nauji choris Montrealyje pas motiną p. Rai prisiminė bendrus žygius. P. H.

Montrealio miesto savivaldy 
bė prašo pranešti, kad 1878 de 
Biencourt Str. bus skiepijami 
vaikai nuo apkrečiamų ligų-dif 
terijos, kokliušo ir kt. nuo 9 v. 
iki 11 prieš pietus, penktadie 
niais, laike rugpjūčio menesio.

REIKALINGI VYRAI 
baldų dirbtuvėje 

prityrę ir neprityrę: 
bendriesiems darbams, 
venner skyriuje, 
prityrę vyrai dažymo 
(filler) skyriuje ir 

assemblers cabinet skyriuje
Proga jauniems vyrams išmok 
ti amato. Puikios darbo saly 
gos, apmokamos atostogos ir 
šventės, ligos draudimas dar 
bininkams ir jų šeimoms pil 
nai apmokamos kompanijos.

Pastovus darbas. Kreiptis: 
Standard Desk, 45 Port Royal, 

prie St. Lawrence.
Tel. VE 2527

1)
2)
3)

4)

ir
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ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. 

Suite 26—26
152 Notre Dame St. E.

UN 6-8969*
Res. 5657—12 Ave., Rsm.

RA 2-5229

I. G. ELECTRIC R d
Elektros kontraktorius

I
 Raštinė vakraais: <

2104 Mount Royal St. E. į 
LA 1-7926—8873

Renė TALBOT |

Advokatas

Suite 306, Aldred Bldng. I
507 Place D’ArmesMArquette 8045

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. HArbour 2468

iki St. Lin miestelio.
Prieš pat miestelį išsukti ) kai 

7~ rę pusę ir tuo keliu pavažiuoti 
3 mylias, kur yra pp. Mozūrai 
čių vasarvietė. Valdyba.
® Vestuvės Onos Žižiūnaitės 
su Juozu Šilkausku bus šį šešta 
dienį, rugpjūčio 18 dieną, 10 v. 
ryto prancūzų St. Eugene baž 
nyčioje (3400 Beaubien). Ka 
dangi Šv. Kazimiero bažnyčia 
dar tebestatoma ir joje dar ne 
vyksta pamaldos, tai klebonui 
kun. J. Bobinui teko gauti ki 
tą bažnyčią sutuoktuvių apeigo 
ms. P-lė O. žižiūnaitė yra Šv. 
Kazimiero bažnyičos vargoni 
ninko p. Žižiūno duktė.
• Tuokiasi Ignacas Bitautas su 
Gražina Kuraite, Rimantas La 
pinas su Romualda Songąilaite B. Nakvošienė St.
ir Aloyzas Stankevičius su Jo Emilis Smilgis.’j. Macijauskas' 

E. Gumbelevičius, J. Treška, P. 
Balsevičius, J. Kaciukcviičus, 
G. Andriulaitis, R. Preikšaitis, 
P. Stalionis, Kazys Skrinsua. 
Feliksas Skrinska, Mrs. E. Ge 
ater, P. Yukna, M. Artimavi 
čius, adv. Jonas J. Justis, J. Kli 
mas, V. Lukas, Di. J. Sakalaus rugpjūčio 27 d. Visi choristai 
kas, E. Mačiulailis, A. Maciu labai maloniai kviečiami tą die 
laitienė, J. Naujokas, P. Dai na susirinkti muzikos studijoje, 
nius, B. Meškauskas, P. Vilen Pirmiausia, reikia pasiruošti Su 

tvirtinimo Sakramento iškilmė 
ms. Toliau, Choro Moderato 
rius, sol. V. Verikaitis, pasita 
ręs su parapijos vadovybe, yra 
pramatęs visiems šiems metams 
choro programą. Yra jau apsis 
totą prie naujų mišių paruoši 
mo. Jos yra „Missa Tertia“ — 
M. Hellerio. Kalėdoms numaty 
ta paruošti vieną iš oratorijų, 
kurioje talkininkaus Konservą 
torijos studentai iš Dr. Vinci 
dainavimo klasės. Taip pat, pra 
matytos giesmės Kristaus Ka 
raliaus šventei, Vėlinėms ir ki 
toms retoms

— Rudens 
tingų fantų 
Baltrušaitytė 
Juknevičienė 
V., Baltrušaitis J.

■ Dr.A.VALADKA
1081 BLOOR ST. W.

į (prie Dufferin)
* Telefonas LE. 1-2933
* RENTGENAS
\ priima ligonius ir gimdyves
S nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v.
| Šeštadieniais nuo 1 vai. pp.
i iki 3 vai. pp. Ketvirtadie-
s niais kabinetas uždarytas.

SOLIDARUMO MOKESTIS
Yra malonu paskelbti sekau 

tį sąrašą Britų Kolumbijos lie 
tuvių, sumokėjusių po 2 doi. so 
lidarumo mokesčio už 1956 me 
tus: Kazys Miniota, P. Judic 
kas, A. Valaitis, B. Radzcvi 
čius, P. Baronas, A. Baroniene, 

. Nakvošas,

nes pp. Žinaičius, o po to daly 
vauti 4-je Kanados Lietuvių 
Dienoje.

PATIKSLINIMAS
Straipsny apie Lietuvos že

z a
A

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

IGNAS
3260

SULLIVAN REALTIES Co.
Member of Montreal 

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

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų telefonu HE 7877.

® Lengvosios atletikos treni 
ruotės kiekvieną antradienį ir 
ketvirtadienį Rennie parke (BĮ 
oor-Runnymede) 7 vai. p. p. 
• Lauko teniso treniruotės Hi 
gh Parko aikštėse: trečiadie 
niais ir penktadieniais nuo 7 iki
9 v. v.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
ŽINIOS

— Torontan atvyko T. Vy 
tautas Balčiūnas.

— T. Placidas išvyko į Ken 
nebunkport, Maine į Provinci 
jos Vadovybės posėdžius.

— Paskutinės dienos registr 
uotis Sutvirtinimo Sakramen 
tui. Visi užsiregistravę privalo 
atvykti į pamoką. Prie Sutvirti 
nimo sakramento nebus prilei 
džiami tie, kurie nedalyvaus pa 
ruošiamose pamokose.

— Choro repeticija prasidės

čikas, J. Kartočius, Ona 
liukaitė, A. Kenstavičius, 
Virbickas, E. Virbickienė.

Šiuo kreipiamasi i visus 
tuvius, gyvenančius Britų 
lumbijos provincijoje, kurie 
lidarumo mokesčio už 1956 me 
tus dviejų dolerių dar nėia su 
mokėję, savo tautinę pareigą at 
likti neatidėliojant. Solidaru 
mo mokdbtį prašoma siųsti: Mr. 
Pr. Judickas, 559 West 10 tli 
Avenue, Vancouver, B. C. (K. 
L. B. iždininkas) arba Jonas j. 
Justis, Suite 22, Tunstall Bud 
ding, 709 Dunsmuir Street, Va 
ncouver 1, B. C. (K. L. Beno 
ruomenės Apylinkės Valdybos 
pirmininkas).

Raštinė: LE 4-4451

atspausdinta), tik gaila, kad ne x Vakarais 
pilnai visą Lietuvos valdomą $ pagal 
(ne „valdovų“) plotą apima“. “

Liko 10 namų 
po 2 butus 

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

užsisakant, galima pasirinkti 
vietą.

iie

progoms.
bazarui labai ver 
atnešė: Lapaitis,
A., Bartninkai, 
E., Vildžiūnaitė

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

ir šeštadieniais 
susitarimą.

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

JŪSŲ GIMINĖMS IR 
DRAUGAMS LIETUVOJE

Greit, patikima, pigiausia 
Rašykite ar kreipkitės pas:

GLANTEX 
Urmo tekstilės,

4086 St. Lawrence Blvd.., 
Montreal, Q. Tel. BE 7180

REIKALINGAS
prityręs linotipininkas.

Geras atlyginimas ir geros 
dajrbo įšąlygos, pageidaujar 
mas latvių kalbos mokėjimas.

Kreiptis ar rašyti: 
Latvija Amerika,

123 Huron St., Toronto, Ont.
Canada.

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.

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

T

DR. V. SADAUSKIENĖ
Dantų gydytoja

Baigusi Kauno ir 
Toronto universitetus.

129 Grenadier Rd., 
(2-ras namas nuo 

Roncesvalles) Toronto,
Tel. LE 1-4250

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„P A R A M A”
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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