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Politinė įvykių savaite 
SUECO KANALAS IR AMERIKOS PREZIDENTO 

RINKIMAI
Šepilovas turi padėjėjų is tarpo 

. karvių. ..
tie du pasiūlymai 

— Dulles ir Menon nesuderina 
mi. Bet kokia iš to išeitis? Ka 
ras? Kažin, nes kas gi dabar 
pradės kariauti? Nėra pagrin 
do laukti, kad Anglija pradėtų 
karą, nors jos pasisakymai la 
bai stiprūs.

Beje, Nasserui Dulleso pasiii 
lymuose yra ir grasinimų, jei 
gu jis nesutiktų. Esą jeigu Egi 
Dtas nesutiks su Dulles pasiūly 
mais, tai būsią pastatyti dideli 
tankiniai laivai, kurie iš Azi 
jos veš naftą. Naftos vamzdžiai 
bus išvesti laisvomis srtimis, ir 
dėl to kanalas, neturėdamas pa 
jamų ir jo reikšmė visai sumen 
kėsianti ir jis sunyksiąs. Bet. . . 
ar tas Nasserą įtikins? Ypač, 
jeigu už jo pečių stovi Šepilov? 
Tat Londone tuo tarpu konfe 
rencijos krizė. Tolimesni jos 
ėjimai dar nežinomi.

Antrasis praėjusios savaitės 
dėmesio centras —

JAV PREZIDENTO 
RINKIMŲ ĮVYKIAI.

Čikagoje įvyko demokn 
konvencija - suvažiavimas, ku 
name dalyvavo keli tūkstančiai 
demokratui iš visos Amerikos. 
Suvažiavusieji demokratiniu, 
rinkimų, būdu rinko kandida 
tus ir į prezidentus ir į vicepre 
zidentus. Konvencijoje buvęs 
prezidentas

TRUMANAS PADARĖ 
STAIGMENĄ, 

kandidatu į prezidentus pasiii

Grasinimai prieš grasinimus.
tų, kurie neišsprendžia klausi mo. .

Du reiškiniai domino pašau pranešimu, 
lį visą praėjusią savaitę. — 
visų pirma

SUECO KANALO 
KLAUSIMAS.

Londonan suvažiavo 22 ' 
tybių atstovai, kurie jį. svarsto. 
Tai yra labai painus reikalas, 
kai nenorima panaudoti karines 
jėgas.

DB užsienių reikalų ministe 
rio C. Lloydo kalba per radiją 
buvo labai stipri ir konstatuo 
janti labai tvirtą DB (Didžio 
sies.Britanijos) nusistatymą gi 
nti tarptautinę Sueco kanalo bū 
seną. Lloydas stipriai apkalti 
no Nasserą toli siekenčiais pasi 
mojimais ir puolo jo diktatūrą. 
Jis pareiškė, kad
DB GINS SUECO KANALO 

TARPTAUTIŠKUMĄ.
Su jo pasisakymu sutampa ir 

Dulleso pasiūlyti Sueco kanalo 
tvarkymo pricipai. Tie princi 
pai faktinai yra sutarti JAV, D 
B ir Prancūzijos. Juos palaiko 
daugumas konferencijos daly 
vių. Atvykęs į Londoną, šepi 
lovas pasisakė už tarptautinę 
kontrolę, bet posėdžių bėgyje 
paaiškėjo, kad Maskvos atsto 
vas, kaip reikėjo tikėtis, turi už 
pakaimių minčių, kurios veda 

PRIE KANALO KONTRO
LĖS PERĖMIMĄ 

SOVIETŲ ŽINION.
Šia prasme tenka atkreipti 

demesĮ faktui, kaip gudriai so 
vietų politika prie to priėjo: bu les New Yorko gubernatorių 
vo nušalintas Egipto karalius, Averel Harrimaną, buvusį ats Kun. Dr. Jonas Kubilius, S. J., 
iš Sueco išvaryti anglai, nusa tovu Maskvoje, Londone ir vie 
lintas demokratinis preziden na radikalesnių, ryžtingesnių 
tas Naguib, o dabar jau Mask asmenybių. Bet nežiūrint paly keli kunigai __
ra daro pasatngų kanalą paim ginti autoritetingo I rumano pa parapijos klebonas kun. Jonas 
ti sovietijos žinion diktatoriaus siūlymo, konvencija vis dėlto Bobinas, Kun. Antanas Vilkai 
Nassaio pagalba. . . Kaip šach kandidatu į prezidentus išrinko tis, o šiomis dienomis šėla nu 
matų lentoje. . .
VAKARIEČIŲ PROJEKTAS

RESPEKTINGAS.
Jie Egiptui garantuoja visas 

teises. Jie garantuoja Egiptui 
visas pajamas, o patys kanalo 
pelnų atsisako kanalo naudai, 
kad jis būtų platinamas, gilina 
mas ir būtų taikomas dai gėrės 
niam ir patogesniam susisieki 
mui, o kitos pajamos tektų Egi 
ptui. Vieno jie nori, kad. Sueco 
kanalui būtų garantuota judė 
jimo laisvė be jokios diskrimi 
nacijos (dabar Izraelio laivai ne 
praleidžiami). Tam tikslui turi 
būti tarptautinė komisija, kuria 
visi pasitikėtų ir kuri kontro kurią konvencijai įteikė Naujie 
liuotų kanalo funkcionavimą, nų redaktorius dr. P. Grigaitis.

Tačiau, kaip paaiškėjo, Indi Platformoje pasakyta, kad „De 
jos atstovas, Krišna Menon, tas mokratų partija 
pats Krišna, kuris

SOVIETAMS ATIDAVĖ 
PABALTIJO VALSTYBES,

ir Sueco kanalą pasiūlė atiduo 
ti visiškon Egipto žinion, o per 
Nasserą—sovietijai. Krišna nu 
ėjo toliau, negu Šepilov, kuris 
pasiūlė sušaukti naują konfe 
renciją, kurioje dalyvautų dau 
giau sovietijai palankių valsty 
bių.

Indija neišsprendžia karvių 
klausimo ir Krišna Menon su 
Nehru dėl tų kelių šimtų tūks 
tančių karvių, kurios laikomos 
šventomis, neliečiamomis, turi 
krizę, o čia Krišna Menon leng 
vai sprendžia ir tarptautinius 
klausimus. . . pagal Maskvos 
planus.

Reikia pasakyti, kad

. I . '

tai

vais

atų

9W

JAV viceprezidentas R. Nixonas laiko rankose lieutvių jaunimo delegacijos birželio 14 
įteiktų 38.000 parašų vieną knygą. Parašai buvo renkami didesnėse lietuvių kolonijose 
peticija, reikalaujančia laisvės Sibire kenčiantiems lietuviams Šalia viceprzeidento stovi 
legacijos narės: Dalia Virbickaitė, Vitalija Bogutaile ir Irena Pauliūtė.

lASliW FONDO VAJUS
„N. L.” Mašinų Fondo va ir daugelio koncertų dalyvis, — 

jus tęsiamas. Dideliu dėkingu p. P. Armonas įteikė NL Maši 
mu minime sekančius vajaus da nų Fondui auką — 5 dol. Ačiū, 
lyvius ir lietuviškosios spaudos Jurašūnas Juozas, 
židinio rėmėjus:

Montreal,..................... $ 10.00
N. L. B-vės šėrininkų tarpe yra 

• Šv. Kazimiero

Adlai Stevensoną, dešinesni ir pirko ir mūsų antrosios, Auš 
mažiau aktingą, negu Harri ros Vai tų, parapijos klebonas, 
man, o viceprezdientu Kiphaue 'l evas Kunigas Dr. J. Kubilius,

Harriman pralaimėjo todėl, 
kad demokratui srovė panorėjo 
išlaikyti vienybę, kuriai visa 
laika gresia pietiečių nusistaty 
mai, kurie yra konservatyvus. 
Jiems Harrimanas perradika 
lūs. Jis ypač nusistatęs prieš su 
vietiją, ko dešinieji bijo.

Reikia pasakyit, kad
AMERIKOS LIETUVIŲ 

TARYBA DEMOKRATŲ 
KONVENCIJAI PASIŪLĖ 

PLATFORMA,

Philadelphia, Pa., USA
......................................... $ 10.00

P. J. Jurašūnas, atsiuntęs dėsi 
mkę NL Mašinų Fondo vajui ir 
nesulaukdamas šėro net pasitei 
ravo, ar jo mony orderis gan 
tas. Ačiū nuoširdžiai, — gou 
tas. Bet jei mes jo anksčiau ne 
paskelbėme, tai todėl, kad visų 
į vieną ar keli sNL numerius ne 
galėjome įdėti. Taip yra ii su 
kitų tauteičių atsiųstais pini 
gaiš. O šėrą pasiųsime ilgai ne 
trukus,

Visiems vajaus dalyviams
Armonas Petras,

Rochester, USA.......... $ 5.00
Besilankydamas Montrealyje nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
su žmona, žymusis čelistas, b. me atsiliepti daugiau tautiečių, 
Šiaulių muzikos mokyklos Dire Spaudos Bendrovės „Neprikla 
ktorius, o dabar Rochesterio lie usorna Lietuva“ įgalioti vesti 
tuvių parapijos vargonininkas vajų : P.Narbutas ir J.Kardelis.

rs demokratai davė suprasti re gyvenančiam Vietnamo liau 
spubhkonams, kad geriau būtų, dies laisvės kovų dalyviui Koris 
jeigu ir vice prezidentą išrink tantinui Antanaičiui iš Vietna 
tų konvencija, o ne skirtų pi e mo Demokrat. 
zidentas, nes, kas žino, gal at utą medalį už 
sitikti, kad prezidentas negalės mo armijoje“... 
eiti pareigų, tada turės tas pa naitis tarnavęs 
reigas perimti viceprezidentas, mšalių legione, 
todėl jis turi turėti platesnį, di pas komunistus. Dalyvavęs ka 
llesnį pasitikėjimą, negu Vie utynese į šiaurę nuo Saigono. 
no asmens. Konvencija dar vy Po kaio iš Hanojaus 1945 m. 
ksta. spalio mėn. buvo grąžintas į

Tas pačias sugestijas ALT Lietuvą. Taigi, „didvyris“ ap 
pasiuntė ir respublioknų konve keliavo pusę pasaulio, bet turi 
ncijai Į San Francisko.

SOCIALISTAI TAIP PAT 
IŠSTATĖ KANDIDATUS,

tai yra — Farel Dog ir ponia

pasižada nau 
doti visas tinkamas priemones, 
kokiomis tiktai gali disponuoti 
JAV vyriausybė, siekdama, 
kad is Pabaltijo valstybių teri 
tonjų būtų ištraukti Sovietų 
armijos ir policijos daliniai ir 
kad tų kraštui gyventojams bū 
tų grąžintos taukinio suverenu 
mo teises“. Ir dar ."„Demokratų 
partija pakartotinai pasižada 
siekti, kad vsiuotinai būtų tai 
koma stautų apsisprendimo pri 
ncipas“. Ir tt. Ir 
'DEMOKRATŲ KONVENCI 
JOJE TIKRAI BUVO KAL 

BAMA APIE LIETUVĄ.
Šį pirmadienį San Francisko žmonijos dėmesį, ir dar telkia, salas, 

prasidėjo jau respublikonų kon — Li_.„ 
vencija, kuri paskelbs respubli riais“ buvo
konų kandidatą į JAV prezi Korėją, bet jų būta ir Vietna 8.000 ligi 3.000. 
dentus. Niekas neabejoja, kad mc. „Tiesa“ Nr. 147 (1956.VI. „ _

Respublikos ga 
tarnybą Vietna 
Pasirodo, Anta 
prancūzų sveti 
iš kur pabėgęs

dirbti. . . kolchoze.
— Mirė buvęs Hitlerio užsie 

nių r. ministeris Neurath.
šiasi pasaulinei olimpiadai, įvy 

— Kipro salos teroristų orga 
White, bet jie neturi vilčių būti nizacija Eoka sustabdė terorą 
išrinkti. nqs praeituose rinki ir sudaro derybų galimybes, 
muose buvo tegavę tiktai apie — Trys kanadiečiai perplau 
10.000 balsų, kė Atlantą medžių rastų plaus

Tat, šie du pagrindiniai da tu, kaip Kon Tiki, iš vakarų į 
lykai pereitą savaitę telkė visos rytus. Jie jau pasiekė Anglijos

Lietuviai kovoti ,,savano — Malajuose komunistinių 
siunčiami ne tik i teroristų kiekis sumažėjęs iš

— Anglijos sportininkai ruo 
NASSI'R ATMETA TARP juo bus dabartinis prezidentas 26) numeryje skelbia, kad ta kstančiai Melbourne,

- - " - -------bolševikinis „LTSR joje, lapkričio mėn.
" i — Eisenhoweris išskrido

P. Cvirkos vardo kolūkyje San Francisko konvenciją.

gen. D. Eisenhoweris, o vice riamasis 
prezidentu greičiausia dabarti užs. reik, ministeris“ Gaška įtei

TAUTINE KANALO
KONTROLĘ.

Londono derybų stebėtojųnis viceprezidentas Nixonas, no kc

d. 
po 
d e

„UŽPROJEKTUOTA, NU 
MATYTA, BUS PARUOŠTA, 

BUS...”
Bet dabar dar nėra. . .

Maskvos radijas pertranshuo 
ja propagandai į užsienyje gy 
venančius lietuvius agitacinius 
pranešimus, kuriuose pilna viso 
kili pasakų apie projektus. Ok 
upantas vis kartoaj: „užprojek 
tuota, numatyta, bus paruošta, 
bus, bus ir bus. . .“ Tiktai labai 
maža žinių, kad aju kas nors 
yia padaryta. Daugiausia „tie 
šija“ pažadais, viltimis, tiktai 
ne realiu darbu ir jo vaisiais.

Giriamasi darbų gausybe, 
tuo tarpu mūsų gaunamos ži 
nios, kad daugelis žmonių ne 
gauna darbo ir ištisais metais 
įieško darbo.

Darbai kolūkiuose apmokami 
baisiai mizarnai, nes už darbo 
dieną kolūkiai temoka tiktai po 
svarą grūdų — žirnių, lysių 
(garsi gi rusiška „čečevičnaja 
pochhobka“. . .).

— Trakų pilis esanti tęsiama 
atstatyti. Esąs atstatytas 3-sis 
augštas. Esą atstatoma tokioje 
formoje, kaip ir Vytauto lai 
kais.

— Rašytojas Augustinas Gri 
cius pasakojo apie gaunamus 
laiškus. Esą* gaunama iš užsie 
nių labai daug laiškų. Tai esą 
laiškai tų, kurie nori į Lietuvą 
grįžti. Tai daugiausia iš pieti 
nių Amerikos valstybių. Nei Bi 
mbos, nei Andrulio, nei Miza 
ros, nei Prūseikos nieko nerašo 
ir į jų peršamą sovietinį „rojų“ 
jie nesirengia važiuoti. Bijo pa 
tekti 1 kolchozą. . .

— Ateinančiais metais bus 
pagaminta daugiau trikotažo.

— Rygoje pradėjusi veikti 
televizijos stotis.

— Vilniaus radijas skelbia, 
kad Lietuvos jaunimas išvyks 
ta mokytis šaltkalvystės į Rusi 
ją. . . Ot prigyveno okupuota 
Lietuva, kad net šaltkalvystės 

sąlygų Lietuvoje pramoknėra 
ti.

Vakarų Voiketijoje uždą 
kompartija, o Lietuvos 

Ko
ryta
okupantas kelia protestus.

Australi dėl gi Lietuvos okupantas Lie 
tuvoje uždarė visas partijas, iš 

i skyrus savo penktosios kolo 
nos partiją?

STUDENTŲ ATSIŠAUKI 
MAS Į TAUTIEČIUS

Šiais metais įvykęs septinta 
sis visuotinis Vokietijos lietu 
vių Studentų Sąjungos suvažia 
vimas priėmė į lietuvišką visuo 
menę ir lietuviškus veiksnius 
tremtyje nukreiptą sekančio tu 
rinio atsišaukimą:

Mieli Tautiečiai,
Jau kuris laikas, kai mūsų 

tremties gyvenimas yra pasu 
kęs neproduktingu keliu. Kada 
kiekvieno tauraus lietuvio pa 
reiga yra kovoti už Lietuvos iš 
laisvinimą, kada laisvasis pa 
saulis vis daugiau ir daugiau pr 
adeda pažinti tikrąjį komuniz 
mo veidą ir to pasėkoje jungia 
si ir savo darbą koordinuoja, 
tai mūsų lietuviškų veiksnių ta 
rpe esami ginčai ir susiskaldy 
mas dėl pirmavimo ne tik kad 
nesibaigia, bet mūsų visų nelai 
mei, įgauna vis aštresnes ir aš 
trešnes formas. Šitie ginčai vy 
ksta ne tik posėdžių salėse, bet 
ir, ypatingai ^nekultūringoje for 
moję, lietuviškoje spaudoje.

Mieli Tautiečiai, kur mus tai 
nuves? Gal į Nepriklausomą 
Lietuvą? O gal tokiu būdu išva 
duosime savo Tautą iš komunis 
tinės vergijos?

Tikrai ne! Kiekvienam svei 
kai protaujančiam aišku, kad 
šis kelias, kuriuo mes dabar ei 
name, yra klaidingas ir pavojin 
gas. Jis neveda mūsų ten, kur 
mes norime nueiti — į Laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą.

Septintasis visuotinis Vokie 
tujos lietuvių Studentų Sąjun 
gos suvažiavimas tai matyda 
mas ir žinodamas, kad tokios 
rietenos Lietuvos išlaisvinimo 
darbą tik apsunkina, kreipiasi 
į lietuviškąją visuomenę bei lie 
tuviškus veiksnius laisvame pa 
šaulyje ir reikalauja, vardan 
kenčiančios Lietuvos, vieną ka 
rtą šitokius tarpusavio ginčusuž 
baigti, atskirų veiksnių darbą 
koordinuoti ir bendromis jėgo 
mis iš visos širdies siekti Tėvy 
nės išvadavimo. Tik tokiu bū 
du, jei mes būsime vieningi, ga 
lėsime Lietuvos atvadavimo da 
rbe pasiekti geresnių rezultat

Nepamirškime, kad tik vie 
nybėje yra galybė.

Septintasis Visuotinis Vo 
kietijos Lietuvių Studentų 
Sąjungos Suvažiavimas.

M. L. BENDRUOMENĖS 
choro repeticija įvyksta šį pen 
ktadieni, rugpjūčio 24 d., 8 v. 
vak., 1220 Mountain Str. Pra 
šome senus, o taip pat ir naujus 
choristus dalyvauti repeticijoje.

APIE JŪRKELĮ 
pradėsime spausdinti sekančia 
me NL n-ryje. Atidėta dėl pa 
pildymo.
EKSKURSIJA Į WINDSORA 

IŠ HAMILTONO
Vykstantiems į Lietuvių die 

na yra organizuojama ekskursi 
ja traukiniu.

Traukinys iš Hamilton CNR 
stoties išeina šeštadienį rugsė 
jo 1 d., 9.30 ryto ir Windsore 
bus 2.20 p. p. Ekskursijai susi 
daryti reikia mažiausiai 15 žm 
onių. Esant 15 žmonių biletas 
į abu galus kaštuos 8.15 dol. At 
siradus 25 žmonėms, bileto kai 
na būtų 7.15 dol.

Važiuojantieji turi važiuoti 
ir grįžti kartu. Prašome regis 
truotis, kartu įmokant pinigus 
pas K. Mikšį, telef. JA 9-8593 
18 Barton Str. W. ir L. Skrip 
kūtę, telef. JA 9-4811, 133 Bo 
1d Street.

Neatsiradus reikiamam va 
žiuojančiųjų skaičiui ekskuisi 
ja neįvyks ir įmokėti pinigai 
bus grąžinti.

Registruotis ligi trečiadienio 
rugpjūčio 29 dienos.

Hamiltono B-nės Valdyba.
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Jaunimas išeina į
gyvenimo sceną

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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 Orderiu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 

visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraštį 
gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

posvenmu

TEGYVUOJA
Jaunimo, ypač akademinio 

jaunimo rolė lietuvių tautos gy 
venime — jos susipratime, jos 
tautiniame ir politiniame įsisą

JAUNIMAS!
pis, deja, nusitęsęs gana ilgai. 
Nors tūlais laikotarpiais jame 
tarytum ir reiškėsi mūsų tau 
tos atgaivintojų dvasia, bet ji

MŪSŲ ^PORTAS
Veda sktn. inž. J. Bulota.

LOKOMOTYVAS — CANADA 2:1 (1:0) PROF. IG. KONČIAUS SUKAKTUVĖS
daugiau atrodė kaip „žarijos po 
pelenais“, kurie jas buvo apklo 
ję gana storu sluogsniu, pro ku 
rį sunku buvo prasiveržti gyvy 
bingai liepsnai, pakuriančiai gy 
venimą gyvybės, energijos ir 
kūrybinio entuziazmo sukilimo 
dvasia.

Anksčiau apie tai neprasmin 
ga buvo ir kalbėti ir rašyti. Bet 
dabar visa jau eilė reiškinių ta 
rytum rodo, kad lietuviškasis 
jaunimas, atgauna lietuvišką 
gyvybės dvasią. Jaunimas tar 
turn jau gyvai pajunta anų mū

moniniine, jos kultūros kilime 
ir jos kovingumo dvasios iški 
lime už žmogaus ir piliečio tei 
sės, tautos teises į visokerio 
pos laisvės prinepius, — per vi 
są „Aušros“, „Varpo“ ir Nepu 
klausomybės laikotarpį buvo 
nepaprastai didelė, reikšminga 
ir produktinga. Galima stipriai 
teigti, kad Lietuvos Nepriklau 
somybės atkūrimas yra jauni 
mo, ypač akademinio jaunimo, 
pastangų vaisius.

„Aušra“ ir „Varpas“ su sa 
vo laikotarpiais buvo ne kieno 
kito, o tiktai jaunimo, daugu sų tautos žadintojų dvasią, ap

čiuopia tikruosius tautos kelius.
Štai, JAV lietuvių jaunimas 

padarė didelį žygį, bendromis, 
sutartomis jėgomis surinkę 38 
tūkstančius parašų, įteiktų JA 
V prezidentui. JAV akademi 
nis jaunimas — jau ne amorfi

Pačiame vasaros stovyklų įk parašė beveik visi vokiečių sp 
arštyje—liepps 31d. prof. sktn. orto laikraščiai ir kai kurie švei 
Ignas Končius Bostone atšven 
tė savo vardines ir 70-jį gimta 

’ dieni. Šiai visai lietuviškai sk 
autiaji brangiai sukakčiai atžy 
mėti „Mūsų Vyčio” Nr. 4 vir 
šelis papuoštas sukaktuvininko 
nuotrauka ir žurnale atspaus 
dintas Br. Kviklio straipsnis 
„Igno Končiaus 70 Metų Ke 
lias“. Sunku viename straips 
nyje aprašyti tokį įvairių ii per 
mainingą pedagogo, tėvo, mo 
kslininko, Lietuvos etnografo, 
keliautojo, Červenės kankinio, 
nuostabaus dievdirbio ir skauty 
bės entuziasto gyvenimą. Apie 
jo dvasios jaunatvę „M. Vyty 
je“ rašoma:

Mielajam sukaktuvininkui

(Specialiai N. Lietuvai).
Šeštadienį, rugpjūčio 18 d. prastas. Vis tik važiuoajnt į už 

Toronte viešėjo Sov. Sąjungos sienį, propagandai Sov. Sąjun 
futbolo komanda Lokomotyvas ga galėjo savo piliečius apreng 
iš Maskvos ir čia sužaidė drau 
giškas rungtynes su Kanados 
rinktine. Tikrumoje šio krašto 
vienuolikę atstovavo BC žaidė 
jai, kadangi dėl kilusių nesusi 
pratimų Kanados Futoolo S- padaryti su Tamstomis trumpą 
goję su Ontario klubais, tik vie pasikalbėjimą, 
nas žaidėjas buvo įtrauktas iš 
Ontario provincijos.

Į šias rungtynes važiavau ne 
tik su mintimi pamatyti pirmą 
kartą rusų futbolo komandą, 
bet taip pat ir pasikalbėti su 
jos žaidėjais ir vadovu apie pa te pažymėjimą? 
tirtus įspūdžius Kanadoje, Lie — Taip, turiu — atsakiau, 
tuvos sportą ir t. t. ir perduoti Bet jis parašytas anglų kalba, 
tą viską „N. Lietuvos“ skaity Ar Tamsta mokate angliškai 
tojams. Tad ir į rungtynes nu — Da, panimaju, — atsako 
vykau vieną valandą anksčiau, rusas. Ištraukiu pažymėjimą ku 

nė masė, nežinanti individualių Stadione tvarkdario buvau nu rio angliškai įrašyti yra šūkiai: 
jų savybių, kurios selekuoja as kreiptas į Lokomotyvo žaidėjų „For liberation of Lithuania, 
menybes. Labai svarbu, kad iš kambarį. Čia, prie durų, stovin for loyality to Canada“. Skaito, 
ryškėja tas jaunimas, kuris jau 
bando savarankišką galvojimą, 
vedant) į iniciatyvą ir aktingą 
veiklumą, nė kieno nedmguoja 
mą.

Akademinis jaunimas Vokie šus į mūsų buv. lauko ir stalo te tynių.
tijoje taip pat vis tvirčiau pa niso meisterį V. Gerulaitį. Bet — Bet kad Tamsta nesate žai 

savarankišku prisiminiau, kad jis gyvena dejas ir nenusirengdinėjate ru 
ą, ryžtasi eiti į gyvenimo see New Yorke. ngtynėms. Be to, tik kelios mi

Pasisveikinu rusiškai ir šis nutės laiko, tik keletą klausi čių patriotinės dainos, mėtomi 
ka nių, — atsakau. atsišaukimai Association for

— Atsiprašau, bet neturiu lai the liberation of Ukraine in Ca 
ko, po rungtynių. nada, todėl ir po rungtynių ru

— Gerai, po rungtynių, — sai buvo gan stiprioje apsaugo 
atsakiau.

Deja, pasibaigus rungtynė 
ms, nė vienas korespondentas 
jau nebuvo įleistas į rusų kam 
barį. . .

Grįžtant prie paties žaidimo, 
širdi vas susisiekimas Suezo kanalu reikia pasakyti, kad rusai kiek 

yra būtina sąlyga šitokiam alie apvylė. Komanda, esanti 7-toje 
jaus plaukimui. Klausimą ka vietoje Sov. Sąjungos augštoje 
ras ar smurtas neišspręs. Neis lygoje, turėjo parodyti daug ge 
spręs jo ir nevykę diktatoriški resni žaidimą .prieš jauną Ka 
žygiai“. nados futbolą.

* <- Pirmos žaidimo minutės pa
SC-;.S„,cV,,S;y aiškia kanadiečiu persta

DAR MEILESNE. rą Puikiai prasivcr2in,aPis Se, 
Bostono „Christian Science rpininkai puola rusų vartus, 

Monitor“ dienraščio korespon tačiau jų smūgiai eina toliau 
dentų biuro vedėjas Washing nuo vartų, ;
tone rašo: tenka Kubickij į rankas. Rusai ir gerbūviu. O štai

„Ar i _
mūsų karo aviacijos štabo virši (prieš rungtynes per Torontą patiekiami, 
ninkui, generolui Twining, pri perėjo stipri audra) ir išnaudo Štai, „Liaudies 
imti Sovietų pakvietimą lauky darni greitus savo sparnus, prie 1.297 n-ryje įdėjo dviejų buvu 
ti Sovietų Sąjungą? Nors vizi Kanados vartų sukuria eilę ne siu torontiečių, išvykusių į Lie 
tas nieko ypatingai naujo Ame blogų progų. Viena jų ir baigia tuvą, A. Stadalniko ir J. Skeber 
rikai nepasakė, buvo verta jį si BabukinO' įvarčiu. Kanadie džio, atvirą laišką.
padaryti. Visdėlto pastebėta rūpiai kiek pakrinka ir rusai pra Rašo J. Skeberdis: jis Toron 
pestį kelianti Sovietų ryžta pra deda dar daugiau spausti jų var te plovęs indus ir už darbo va 
lenkti Ameriką pramoningu tus. Tačiau pasekme 1:0 rusų landą gaudavęs 75 centus, o 
mu. Pavyzdžiui, rusai daugiau naudai pirmas puslaikis ir bai dabar Lietuvoje dirbąs sargu ir 
sau pasidarė iš Nene sprausmi giasi. gaunąs 400 rublių per mėnesį,
nių motorų, negu jų sugalvoto Antrame puslaikyje kanadie Nesunku apskaičiuoti, ką Sk 
jai, anglai, arba gamintojai, am čiai vėl pradeda antpuolius, tik eberdis laimėjo ekonomiškai, 
erikonai, pasidarė. Rusai iš jų gaila, nepanaudodami visiškai 400 rublių pagal Maskvos nu 
išspaudė daugiau pajėgumo. sparnų. Bet rusai Vorošilovo statytą kursą sudaro 100 dole

Ko Sovietai savo tokiu ryž gražiu smūgiu vėl pelni įvartį, rių. Jeigu Skeberdis dirba po kelti reikalavimus, o ten turi 
tu iš tikrųjų siekia? Tik apsi 2:0 Lokomotyvo naudai. Du 40 vai. kiekvieną savaitę (fa tylėti.
ginti? Ar mašinomis ir ginklais įvarčiai vėl krinta į Kanados ktinai jis dirba 48 valandas, o Tat, aišku, kaip dieną, kad 
pasaulį užkariauti? Gal juos va vartus, tačiau yra neužskaito gal ir daugiau), tai jis dabar te Skeberdis su Stadalniku „iškei 
ro kažkoks vidujinis reikalas? mi. Prieš rungtynių pabaigą su uždriba ne 75 centus, bet tiktai tė jautį į viščiuką“...
Generolo Twiningo apsilanky žeidžiamas rusas vartininkas, 62 su puse centų, o jeigu jis dir Stadalnikas ir Skeberdis tai 
mas čia nieko nepatyrė, tik pa kuris pakeičiamas atsarginiu, ba 48 vai. per savaitę, tai jis už yra tie sugrįžėliai, kurie Toron 

1 rodė scenų Sovietų augimo mil Vostroilovu. Kanadiečiai- spau darbo valandą teuždirba 50 cen te likusiems draugams rašė, at

ti geresniais kostiumais. Prade 
du su šiuo asmeniu pasikalbėji 
mą:

— Esu Kanados lietuvių laik 
raščio bendradarbis. Norėčiau

moję — akademinio jaunimo, 
susipratimo, ryžto ir pastangų 
gražiausis žiedas, kuris subran 
dino tautą sąmoningumui ir sa 
varankiškam gyvenimui. Basa 
navičius, Šliūpas, Kudirka, Ja 
kštas. Kairys, Maironis ir visa 
eilė lietuvių tautos prisikėlimo 
veikėjų — buvo tie jaunuoliai, 
kurie, galima sakyti, neturėda 
mi užnugario, neturėdami in te 
lektualinių tautoje atramų, pa 
tys sukūrė sąjūdžius ir patys 
išvedė tautą į savarankiško gy 
venimo atgaivinimą. Tat visiš 
kai tvirtai galima teigti, kad 
Lietuvos nepriklausomybės gr 
ąžinimas yra lietuvių tautos ja 
unimo nuopelnas. Jaunimas bu 
vo tas didysis variklis, kuris iš 
judino tautą. Ne kieno kito, 
tiktai Vinco Kudirkos „Var 
pas“ šaukė tautą garsu balsin 
gu: „Kelkite, Kelkite, kelkite!“ 
Ir tauta atsikėlė ir padarė ste 
buklą — atgavo laisvę ir nepri 
klausomybę!

Deja, dėl istorinių priežasčių 
tūlą laiką mūsų jaunimas buvo 
netekęs galvosenos savarankis 
kūmo, o jo jausmus buvo užval 
džiusios svetimos, neatatinkan 
čios tautos gyvąjį intuityvumą, 
nuotaikos. Iš kelių pusių ir dau 
gelio pašalių Nepriklausomos 
Lietuvos jaunimas buvo vei 
kiamas neigiamų mūsų tautai 
Įtakų, ir todėl buvo netekęs Ba 
sanavičiaus, I Kudirkos, Mairo 
nio dvasios. Ir buvo netekęs sa 
vojo, lietuviškojo, veido origi 
nalumo. Tai buvo pilkas ir ne 
viltingas mūsų jaunimo, ypač, nio tautos gyvenimo sceną jau 
akademinio jaunimo, laikotar nimas, J. Kardelis.

— Malonu, iš kokio Jūs laik 
raščio esate?

— Montrealyje leidžiamo lie 
tuvių kalba „Nepriklausoma 
Lietuva“.

— O, lietuvių. . . Ar Jūs turi

čiai Kanados policijai paro perskaitęs pasižiūri į mane nuo 
džius NL bendradarbio pažymė galvos iki kojų ir atsako:
jimą ir buvau įleistas į vidų. — Atleiskite, bet „riebiata“ 

Įėjau ir krūptelėaju— visiš dabar nusirengdinėja ir mes ne 
kai vienas jų palydovas pana turime laiko. Ateikite po rung

reiškia teises į
mą,
ną. Kanados jaunimas vis lab
jau supianta, kad jam teks atei asmuo prieina prie manęs, 
ties gyvenimo vedimo našta, to daugi kiti žaidėjai, sėdėdami 
dėl gausiau siekia augštųjų mo ant suolų jau nusirnegdinėjo 
kslų; stipriau organizuojasi; są rungtynėms. Rūbai — apsiren 
moningiau susipranta. Australi gintas (ne sportinis) labai pa 
joje taip pat stebime jaunimo ‘
išėjimą i platesnę gyvenimo see riJ Europai, pavyzdžiui, būtina 
ną.

Visi šitie reiškiniai yra geras
ir viltis sukeliantis ženklas, ku 1111 metrinių aliejaus tonų. Lais 
rį norisi pasveikinti visa i____
mi ir palinkėti kuogeriausios 
vystymosi sėkmės.

Šiuos jaunimo sąmonėjimo 
reiškinius, jaunimo jėgų sukili 
mą norisi sulyginti su pražys 
tančiu pavasariu, kris sukelia 
visas gyvybines jėgas ir iš ku 
rio yra pagrindo' viltis puikių 
žiedų ir brangių vaisių.

Tegyvuoja išeinantis į plates

gauti, kaip 1955 metais gauta, 
iš arabų pasaulio šimtas milio

K. L. B. Kukū ros Fondo įgaliotinei 
STATKEVIČIENEI BRONEI 

mirus, liūdintiems vyrui Ignui, broliui K. Gineičiui 
ir kitiems artimiesiems reiškiame užuoajutą

K. L. B. Windsoro Apylinkės Valdyba.

Ką rašo kiti
AMERIKA IR EGIPTAS.

Dienraštis „New York Ti studiją, arabų pasaulyje du tre 
mes” redakciniu rašo: čdaliai pasaulinių aliejaus atsar

„Sekretorius Dulles savo pa gų, iš kurių jau dabar gamina 
' reiškimuose pabrėžė, kad krizė ma penktoji dalis pasaulinio ai 
je dėl Suezo kanalo Amerika iejaus. Tų atsargų amerikoniš 
laikysis vidurinio kelio. Maty kos bendrovės valdo du trečda 
ti, nerizikuosime net mažiuku hu. Tokiu būdu ir mums kiltų 
karu, nes ištikrųjų nėra pavo rimto rūpesčio, jei arabai, egip

carų.

pagerbti Bostone buvo sureng 
tas skautų-čių vadovų ir ASS 
atstovų pobūvis. Sktn. ramovės 
vardu jį sveikino poetas vyr. 
sktn. Faustas Kirša, ASS vardu 
P. Tamošiūnas, vyr. sktn. dr. 
V. Čepas prisiminė Ig. K. kaip 
pirmąjį „Aušros“ bern. gimna 
zijoje Kaune Tėvų k-to pirmi 
ninką, bene 1927-28 m. Bosto 
no sk. tėvų k-to vardu sveikino 
A. Andrulionis. Sujaudintas su 
kaktuvininkas, dėkodamas už 
sveikinimus bei dovanas, pasi 
dalino su pobūvio dalyviais sa 
vo Įdomiais išgyvenimais bei 
įvykiais praeityje.

SKAUTAI IR DIPLOMATAI
Washington© sąskrydžio rne 

tu Lietuvos Pasiuntinybėje Lie 
su nemažom ceremonijom: Ka tuvių Skaučių Seserijos ir Ska 
nados ir Sovietų Sąjungos him utų Brolijos Užsienio Skyriai 
nai, dalyvaujant Miss Canada turėjo pasitaurnus su Lietuvos 
1956 m., kuri pirmoji spyrė ka 
muolį, be to, gražuolė apdova 
nota rusų komandos kapitono 
puokšte gėlių, už ką Miss Cana 
da atsilygino. . . bučkiu.

Bet stadione, taip pat buvo 
girdėti dainuojamos ukrainie

Bendrai šios rungtynės buvo

Diplomatinės Tarnybos Šefu 
min. St. Lozoraičiu ir Įgal. 
Min. P. Žadeikių.

Seserijos ir Brolijos atstovai 
išreiškė padėką Lietuvos Diplo 
matiniai Tarnybai už veiklą bei 
jos reprezentaciją tarptautinė 
je plotmėje.

Lietuvos Diplomatinės Tar 
nybos ir Seserijos-Brolijos Užs. 
Sk. atstovai aptarė aktualino 
sius tarptautinės skaučių-skau 
tų veiklos klausimus.

Lietuvos Diplomatinė Tarny
ba džiaugiasi lietuvių skaučių- 

laisvinimo

je. . . K. Baronas.
KINIJA —LIETUVA 1:0
Lietuvoje viešėjo raudono

sios Kinijos futbolo rinktinė, -tų įnašu Lietuvos
kuri čja sužaidė draugiškas run baran ir iš savo pusės teiks vi 
gtynes su Lietuvos vienuolike, sokeriopą paramą, pagal esą 
Netikėtai laimėjo kiniečiai pa mas išgales, jį atitinkamai iš 
sėkmė 1 :0. Apie šias rungty vystyti.

JUOKDARIAI
Štai tau, bebule, ir Rašo A. Stadalnikas: per mė

devintinės. .. nesį gauna iki 700 rublių. Tai
Giriasi ir giriasi Lietuvos ok maksimumas, kurį jis ne visada

arba kamuolys pa upantas nesibaigiamu progresu gauna. Prileiskime, kad jis gan 
■ ” ‘ ~ ■ ’ . - • " “ i ii- to „ger na nemažiau 700 rublių. Ka

išmintinga buvo leisti kiek atsigauna šlapioje aikštėje būvio“ faktai, pačių komunistų nadiškais pniigais, pagal Mask 
vos nustatytą kursą, tai bus 
175 doleriai už mėnesinį darbą, 
arba už 160 valandų, tad S ta 
dalninkas už darbo valandą ga 
una 1 dol. ir 9 et. Kanadoje jis 
gaudavo po 2 dol. ligi 3-jų dol. 
už valandą darbo.

Bet reikia žinoti, kad perka 
moji galia dolerio yra bent de 
šimt kartų didesnė, negu rub 
lio. Pav. čia kepaliukas baltos 
duonos 25 et., o ten toks kepa 
liukas 3 rubfiia, taigi 75 cen 
tai. Toronte Stadalninkas su 
Skeberdžiu galėjo streikuoti,

Balsas“

jaus nei Vakarų laisvei, nei jų tėnų pavyzdžiu, imtų valsty žinu. Ūgyje pastebėta ir verž džia vartus ir 8-je minutėje tų. . . Iš tikrųjų rublio įperka sakydami į laiškus, kaip gera 
saugumui. Mes nenorime, sakė binti aliejaus šaltinius. lumų į laisvesnį protavimą. Ga prieš rungtynių pabaigą, Brian moji galia yra apie dešimt kai Lietuvoje gyventi: nueikite i
Dulles, į smurtą smurtu atsilie Tiesa, eiliniam Amerikos pi Įima sakyti, generolo Twinin Philley pelni pirmą įvartį. Tik tų mažesnė, negu dolerio. Tat Young gatvę ir ten jums paša 
pti. Tačiau, Amerika turi reika hečiui amerikoniškų aliejaus be go kelionė pabrėžė visoms ap 2:1 rusų naudai. 18 tūkstančių Skeberdis iš mdžiaginės pusės kys, o kai jie nuėjo—rado lai 
lų arabų pasaulyje ir pinigais ndrovių likimas gal išrodytų ne nebėjusioms ir eurambėjusio žiūrovų pradeda raginti savo yra baisiai pralaimėjęs. Jis da dotuvių biurą. . .
tie reikalai gal nusvertų kana svarbus. Tačiau mūsų gadynė ms dehokratijoms, kad jų mir žaidėjus prie dar didesnės ko bar rusų okupuotoje Lietuvoje Ar ne taip išeina pagal oficia 
lo reikšmę. Pagal Jungtinių Ta je aliejus - kraujas pasauilo su tiniausias priešas tai — apsnū vos, tačiau teisėjo švilpukas ru teuždirba mažiau kaip pusę to, lų jų atvirą laišką?
utų Organizacijos padarytąją sisiekimams bei verslui. Vaka ditnas“. V. ngtynes nutraukia. ką jis Toronte uždirbdavo. Mandrapypkis.
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LIETUVOS DIPLOMATŲ ŠEFO, S. LOZORAIČIO, 
ATSISVEIKINIMO ŽODIS Chruščiovas nuvainikuoja 

Stalina
NIKITOS CHRUŠČIOVO KALBA UŽDARAME

XX KOMPARTIJOS SUVAŽIAVIME MASKVOJE.

mus ir puikystę ne tik santy me, nes buvo anksčiau mus gy 
kiuose su žmonėmis, bet ir su dę. Kai „dalyką“ patikrinome 
ištisomis partijomis bei tauto po Stalino mirties, radome, kad 
mis. jis buvo padirbtas nuo pradžios

Mes rūpestingai ištyrėme Ju ligi galo.
goslavijos reikalą ir radome tin 
kamąsprendimą.Nenormalūssan  
tykiai su Jugoslavija buvo lik 
viduoti viso socializmo 
lio labui, viso pasaulio 
sustiprinimo labui.

Prisiminkime ir

„GYDYTOJŲ SĄMOKSLO 
AFERĄ“.

Nelaukdamas Į1}31}0 atsaky 'pįj<reny|3ėj jokios „aferos“ ne

Grįždamas! iš Jungtinių Ame Lietuvos likimą, kaip karštai 
rikos Valstybių į Romą, šiuo jos trokšta mūsų krašto išvada 
atsisveikinu su Amerikos lie vimo iš Sovietų priespaudos ir 
tuvių visuomene.

Aš važiavau čia pasiryžęs su keti užsienio lietuviais. Ji yra 
eiti į kontaktą su kiek galima mūsų pasaulio centras, jos lai 
daugiau lietuviu, nežiūrėdamas mė, tai yra, nepriklausomybė 
ju partinės ar srovinės priklau yra mūsų gyvenimo prasmė, 
somybės. Savo viešose kalbose Musų tauta krašte yra gyva, 
esu pakartotinai pabrėžęs, kad Nežiūrint sunkių žaizdų, kūnų 
tiek dėl pareigu, kurias man Vra jai padariusi barbariška So 
yra pavedusi paskutinė Lietu vietų priespauda, nežiūrint sve 
vos Vyriausybė, tiek dėl mano timos priespaudos, x jv...vU ,,----- —

apsaugo šalies vidaus gyvenimo klausi mo, jis atsake: „Užteks man pa buvo> išskyrus pareiškimą gy 
dytojos Tomasuk; ji, matyti, 
kieno nors paveikta arba įsaky 
ta (tarp kita ji buvo neoficiali 
valstybės saugumo organų ben 
dradarbė) parašė Stalinui laiš 
ką, kuriame ji išdėstė, kad gy

okupacijos. Lietuva gali pasiti

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

10. Kaip Stalinas judino mažąjį pirštą. . .

Stalino bendradarbis N. Chr kuris, rodydamas į nuorašą laiš 
uščiov toliau taip kalbėjo: ko, vėliau pasiųsto Titui, mane

„Stalino sauvaliavimas pasi paklausė: „Ar šitai skaitei?
>, tauta savo reikšdavo ne vien sprendžiant 

L moraline rezistencija __
organizacijos, ja savo vaikus nuo priešo įta mus, bet ir Sovietų Sąjungos judinti mažąjį pirštą ir Tito da 

Lietuvos išvadavi kos ir ruošia savo vaikus tam tarptautiniuose santykiuose. ugiau nebebus. Jis grius“.
i, nusikračiusi Centro komiteto liepos sesi Mes brangiai užmokėjome 

jungo, vėl galės pati joj buvo smulkmeniškai išstu už „mažojo piršto pajudinimą“, 
savo gyvenimą savo dijuotos priežastys, dėl kurių Siame pareiškime atsispindi St 

alino didybės manija, jam vei 
kiant kaip tai_ tokiu keliu : „Pa 
judinsiu mažąjį pirštą, ir Kosio 
ro nebebus“. „Pajudinsiu vėl 

ir Postyševo, Ču

prasmė.

pašau 
taikos

politines koncepcijos visos par 
tijos, srovės ar < 
siekiančios L•—.« •**„ .~......
mo iš sovietų okupacijos, yra momentui, kad ji 
man lygios ir kiekvieno lietu 
vio įnašas į Lietuvos laisvės by 
’a yra brangintinas. Iš tokio ma 

o nusistatymo ir Lietuvos in 
ercsų supratimo išeina mano 

nuolatinės .pastangos prisidėti 
prie sudarymo tokių moralinių 
sąlygų užsienio lietuvių tarpe, 
kurios yra reikalingos vienin 
garu, plačiausius visuomenės si 
uogsnius jungiančiam, Lietu 

vos darbui dirbti.
Aš viliuosi, jog šis mano nu 

sistatymas rado palankų atbal 
sį Amerikos lietuvių visuome 
nėję. Dešimtys visuomenės ir po 
nėję, ešimtys visuomenės ir po 
litiniu organizacijų suėjo su ma . . - - - - - - -
nim į kontaktą. Daug įu pakvie tiek JunStinilJ Valstybių Vyria aidų ar nenuoseklumų. Bet tos jos draugais, jie turėjo savo pu 
tė mane pasikeisti nuomonėmis 
Lietuvos reikalais. Tūkstančiai 

mpnių — New Yorke, Wash 
mgtone, Clevelande, Chicago 
je, Detroite, Toronte — nuošir 
džiai ištiesė man ranką. Jiems 
visiems, atskiriems asmenims 
ir organizacijų atstovams, visie 
ms, kas prisidėjo prie šios ma 
no kelionės suorganizavimo ir 
pasisekimo, kas pareiškė man 
pritarimą arba kad ir kiti loja 
liai išklausė mano nuomonę, — 
aš dėkoju iš širdies gilumos.

Mano atskira, yaptinga pade 
ka skiriama mūsų puikiam pat 
rietimam jaunimui, kurio gau 
sius atstovus aš esu čia sutikęs. 
To jaunimo platesnis dalyvavi 
mas mūsų viešuose dalykuose 
yra būtinas, nes visuomenė yra 
gyvas organizmas, kurs nepri 
valo senti, o jį išlaikyti gyvin 
gą, tegalima ta sąlyga, jei jis 
pastoviai papildomas naujomis, 
jaunomis pajėgomis, širdimis ir 
galvomis.

Spausdamas tūkstančius iš rasti galimai tobulus A energi 
tiestų man rankų, aš dar kartą jos generatorius. Toks portaty 
iš arti pajutau kaip stipriai pla vus ir saugus generatorius JA 
ka Lietuvai Amerikos lietuvių V esąs išrastas. Jis jau esąs iš 
širdys, kaip giliai jos atjaučia bandytas laivuose.

svetimo 
tvarkyti 
nepriklausomoje valstybėje. išsivystė

Tautos interesai tesujungia ' KONFLIKTAS su 
mus visus, užsienio lietuvius, inrTisi aviia
į brolišką bendruomenę, kurio 
je gerbiama kiekviena dora nuo Čia Stalinas suvaidino begėdiš mažąjį prištą 
monė ir kurioje politinių, sočia ką vaidmenį. „Jugoslavijos afe baro nebebus“. „Aš vėl pajudin 
linių ar kitokių pažiūrų įvairu ra“ nebuvo sukėlusi problemų, siu mažąjį pirštą, ir dings Voz 
mas praturtina mus dvasiniai ir kurių nebūtų buvę galima iš nesenskij, Kuznecov ir daugelis 
padaro našesnį mūsų bendrą spręsti partinėse 
darbą Lietuvos gerovei.

Savo kelionėje aš esu turėjęs 
dažnų progų susitikti su Ameri grindo išsivystyti šiai „aferai“; judino ir ne tik savo mažąjį pil
kos valdžios, politikos ir span buvo visiškai galima išvengti štą, bet viską, ką tik jis galėjo 
dos žmonėmis. Man yra dėkin nesklandumų santykiuose su šia pajudinti. Tito negriuvo. Ko 
ga pareiga iškelti čia tą nepa šalim. Tas nereiškia, kad Jugosdėl? Priežastis buvo1 ta, kad šiuo 
prastai svarbų mums faktą, kad lavijos vadai nebūtų padarę kl nesutarimo atveju su Jugoslav!

diskusijose kitų“.
tarp draugų. Bet Titui taip neatsitiko. Ne

Nebuvo jokio svarbesnio pa svarbu, mažai ar daug Stalinas

usybė, tiek viešoji opinija į tei klaidos ir nenuoseklumai buvo sėj valstybę ir liaudį, kuri bu 
singą Lietuvos laisvės bylą žiu taip baisiai Stalino išpūsti, kad vo perėjusi per sunkią kovos 

laisvę ir nepriklauri nepakenčiamu palankumu.
Viešėdamas šiame didžiame 

krašte, kuris savo nepaprastą 
materialinę galybę panaudoja 
eidamas moralės ir demokrati 
jis dėsniais, aš dar kartą įsitiki 
nau dviem dalykais. Viena, kad 
lietuvių tauta, kaip ir kitos So 
vietų pavergtos tautos, nėra čia 
užmirštos ir, antra, kad žmoni 
jos likimą — taigi ir Lietuvos 
ateitį — spręs ir 
Sovietų Sąjunga, 
tasis pasaulis.

Tai sakydamas 
mas bendrą visų 
kinimą, kad Lietuvos nepriklau 
somybė privalo būti ir bus atsta 
tyta, aš labai širdingai sveikinu 
visus — senus ir naujus — Am 
erikos lietuvius.

NAUJAS ATOMINIS 
GENERATORIUS

Atominės energijos specia 
listai daug dirba bandydami iš

nustatys ne 
bet civilizuo

ir pakartoda 
lietuvių įsiti

buvo nutraukti santykiai su dr mokyklą už 
augiška valstybe.

Aš prisimenu pirmąsias 
nas, kada pradėjo dirbtinai 
sti konfliktą tarp Sovietų 
jungos ir Jugoslavijos. Kartą, 
kai aš atvažiau iš Kievo į Mask Jis visiškai neteko tikrovės nuo 
vą, mane pakvietė pas Staliną, vokos, jis rodė savo įtarinėji

die 
pu 
Są

somybę.
Matote prie ko privedė

STALINO DIDYBĖS 
MANIJA.

Prieš kelionę į Windsorą!

UŽ DVI KNYGAS — $ 1 (VIENAS DOL.)

„JUOKTIS S V E I K A” I ir II 
(įvairių tautų' juokai)

223 puslapiai, 25 paveikslai.

Svečiuose galėsi stebinti visus: 
senus ir jaunus, vyrus ir moteris.

Įdėk j voką dolerį ir siųsk:

Napoleonas Jonuška
15 Cotton Str.

ROSLINDALE, Mass., U.S.A.

Čikagoje: J. Karvelio knygyne, 

TORONTE — BALTIC restorane.

at 
jie

šia

Šitas gėdingas „dalykas“ bu 
vo sugalvotas paties Stalino, 
bet jis nebesuspėjo privesti jj 
prie galo ; dėlto gydytojai ir da 
bar tebėra gyvi. Dabar jie visi 
yra reabilituoti. Jie dirba tose 
pačiose vietose, kur ir anks 
čiau; jie gydo augštus asmenis, 
neišskiriant nė vyriausybės na 
rių; jie turi pilną, mūsų pasiti 
kėjimą, o savo pareigas jie 
lieka sąžiningai, kaip kad 
atliko ir anksčiau“.

Taip kalbėjo Chruščiovas
ptame kompartijos susirinkime 
Kremliuje prieš Staliną bandy 
damas pateisinti save ir galva 

dytojai būk tai vartoja netin Gudiškąją „šlovingąją pat tiją . 
kamus metodus gydyme. (Bus daugiau)

Stalinui tokio laiško užteko AMERIKA SPARČIAI RUO 
tuoj padaryti išvadą, kad Sovie 
tų Sąjungoj yra sąmokslininkų 
gydytojų. Jig davė įsakymą su 
imti grupę žymių Sovietų me 
dicinos specialistų. Jis asmeniš 
kai davė patarimą kaip juos tar 
dyti ir kokius metodus naudoti 
kvočiant suimtuosius asmenis.

Jis pasakė, kad akademiką 
Vinogradovą sukaustytų grav 
dinėmis, o kita vėl, kad muštų 
Šiame suvažiavime yra buvęs 
valstybės saugumo ministeris 
draugas Ignatiev. Stalinas jam 
trumpai pasakė: „Jei neišgausi 
iš gydytojų prisipažinimų, mes 
tau galvą nukirsim“.

Stalinas pats pasišaukė teis 
mo tardytoją, davė jam nurody 
mus, patarė kokius metodus 
vartoti tardant. Tie metodai 
buvo paprasti:

MUŠTI, MUŠTI IR DAR 
KARTĄ MUŠTI.

bus 
tele

Iš

ŠIASI PRIE SPALVINĖS 
TELEVIZIJOS

1956 metais Amerikoje 
pagaminta apie 8 milionai 
vizijos aparatų priimtuvų,
to kiekio apie milionas priimtu 
vų bus pritaikyti spalvotai tele 
vizijai.

Daugiau kaip 300 Amerikos 
televizijos siuntimo stočių jau 
yra pritaikytos spalvotai televi 
zijai.

Nors televizija labai paker 
ta radiją, bet šiemet Ameri 
koje vis dėlto bus pagaminta 
15 milionų radijo priimtuvų, 
kurių 7 milionai bus panaudoti 
automobiliams ir 8 milionai bus 
parduoti gyventojams.

PAJIEŠKOJIMAI
— Pajieškomas Leonardas 

Simanavičius, sūnus Kazio iš Jo 
Netrukus po' gydytojų suėrni navos. Turiu žinių iš Lietuvos, 

mo, mes, politbiuro nariai, ga Prašau atsiliepti adresu: I. Da 
vome gydytojų prisipažinimo niliūnienė, 15 Elmwood Ave, 
prie kaltes protokolus. Išdūli E. London, Ont., Canada, 
nūs tuos protokolus, Stalinas * * *
mums pasakė: „Jūs esate akli, — Jieškoma Justina Mešky 
kaip jauni kačiukai; kas bus be tė, anksčiau gyvenusi Montre 
manęs? Šalis pražus, kadangi alyje. Jai yra svarbių laiškų iš 
nežinote, kaip atspėti priešus“. Lietuvos. Prašoma atsiliepti 

Byla buvo taip paduota, kad a d rusu: Elena Vaitkutė, Ro 
niekas negalėjo patikrinti faK yal Victoria Hospital, Internre 
tų, kuriais buvo paremtas tar sidence, Montreal, Canada, 
dymas. Faktams patikrinti ne * * *
buvo galimybės susitikti su ta — Juozas Jašinskas, iš Lietu 
is, kurie prisipažino prie kai vos, įieško Liudos Jašinskaitės, 
tės. pasirašiusios Plunksnaite, 173

Tačiau mes jautėme, kad su Gleu-RD, Toronto, Ont. Atsi 
imtųjų gydytojų reikalas buvo liepti prašoma adresu: D. Alek 
abejotinas. Kai kuriuos iš šių saite, 5796 3rd Avė Rosemou 
žmonių mes asmeniškai pažino nt, Montreal 36, P. Q. Canada.

sikark. Tu čia žmogus iš kailio džiais. Kiek yra lyg ir į faktus nimo klausimas — stipriausių lyginti, darbo, žmogaus gyveni 
nerkis, o jie sau, tie pienbur panašių kaltinimų, tebus tai su ir pajėgiausiu vergų, kurie pa mas gali būti dar geresnis, jei 
niai, Tarybų Lietuvoje gyvena, 
mokosi, dirba. Ne, jau geriau 
juos visai nubraukti. . .

Vairuoja jaunas traktorinin 
kas traktorių, veda jaunas ka 
pitonas žvejybos trelerį, sėdi 
jaunas architektas prie braižo 
mosios lentos — ir visai jiems 
nė į galvą neateina, kad jų nė 

apie Tarybų Lietuvą prirašė — ra, kad juos visus Kardelis sker 
jau net pats neatsimena. Rašė, Saį ir išilgai perbraukė, 
rašė Kardelis ir pagaliau visai 
nusirašė nuo koto.

ATSAKYMAS STALINO ŽANDARAMS

Vilniaus okupantų oficiozas kėši, galiu. . . ,
„Tiesa“ liepos 26-os dienos nu — Jes, — atsakė bosas. — 
meryje 173 (4082) įdėjo strai Pinigų duosiu, šimtas milionų 
psnį:

„Kardelis stengiasi. . .

minėta.
Yra tiesa, ir tai žino ne vie 

nas Bulota, kad Kardelis orga 
nizavo pogrindinę spaustuvę ir 
dalyvavo prieš hitlerininkus nu 
kreiptoje spaudoje. Tai yra aki 
plėšiškas dabartinio Lietuvos 
okupanto melas, kad Kardelis 
nusilenkė hitleriniam okupan 
tui. Jokiam dar smurtininkui 
Kardelis nenusilenkė ir nenusi 

Tarybų Lietuvos jaunuoliai, lenks , būtų jis svetimas ar ir 
Be t°’. ne i§gird? aPie Jono Kardelio ste savas, atseit kalbąs lietuviškai, 

ypatingai ir dėmėsi kreipia į jo buklus, tik pasijuoks: „Gali ten Tai yra tiesa, kuriai sugriauti 
melus darbo žmonės. Kardelis Joną Kardelį nors ir melagių 
tauškia, o Lietuvos liaudis ei melagiaus karūna apvainikuo 
na savo keliu. Neklauso jo dar ti, tegu plepa jis sau kiek tin 
gi žmonės užjūryje. Kardelis ir karnas. Mums nuo to nei šilta, 
į jį panašūs rašo, šmeižia, me nei šalta“. Juozas Bulota“, 
luoja, o žmonės vis grįžta į Ta „Mums nuo to nei šilta, nei 
rybų Lietuvą. Nebežino, ką dau šalta“ rašo Juozas Bulota, bet... 
giau išgalvoti, nors verk atsisė vis dėlto išrašė ilgą straipsnį, 
dęs. Tris dienas, tris naktis gal Kam kreipti dėmesį, jei nei šil 
vojo. Ir galų gale sugalvojo: ta, nei šalta?

„Imsiu ir parašysiu, kad Lie Spėju, kad Juozas Bulota yra 
tuvoje visai jaunimo nėra. Nei tas pat, kurį aš pažįstu ir kuris 
vieno jauno vaikino, nei vienos pažįsta mane, ir kuris žino ge 
jaunos merginos nesutiksi — rai, kokios aš nuomonės esu 
tik seniai, tokie kaip aš, krapi apie hitlerininkus ir bendrai 
nėja, lazdelėmis pasiramsčiuo apie okupantus, smurtininkus 
darni, pakebekšt, pakebekšt...” ir kolonialistus, nežiūrint to, 

Mokosi Tarybų Lietuvos vi kokiais jie vardais vadinosi ar

su viršum tam reikalui paskir 
ta, bet meluoti turi stengtis.

Ir pradėjo Kardelis stengtis.
Tas straipsnis, kaip budin Meluoja metus, meluoja antrus, 

gas okupantui kolonialistui, čia sensta ir vis meluoja, 
patiekiamas ištisai. Jis seka:

„Seniai, seniai, bet dar mūsų 
tėvai atsimena, gyveno Lietu 
voje toks žurnalistas Jonas Kar 
delis. Dėjosi jis pažangiu, bet 
meluodavo ne visuomet su sai 
ku.

Užplūdo mūsų kraštą rudieji 
:raugeriai. Nusilenkė tada Kar 

delis net dvilinkas prieš hitleri 
ninko batą — savo kailis jam 
buvo už tėvynę brangesnis. Žu 
dė Hitlerio budeliai Lietuvos 
jaunimą ir senus senelius, vežė 
į katorginius darbus. O Karde 
lis tylėjo.

„Argi prieš vėją papusi. Te 
gul kiti prieš hitlerinnikus lape 
liūs rašo. Juk galima ir su hit 
lerininkais visai neblogai ge 
ruoju sugyventi“, — ramino sa 
ve Kardelis. Laikas nuo laiko 
jis parašydavo į hitlerinių oku 
pantų leidžiamus laikraščius, 
aprūdijusią plunksną pamiklin dūrinėse mokyklose 400 tūks ir dabar tebesivadina. /ra tik 
davo, kartu ir hitlerininkams tančių jaunuolių — 20 kartų ra, kad dėl suminėtų priežasčių 
pasigerindavo. daugiau, negu buržuazijai vai J- Bulota apie mane tokio strai

Nudegė Hitleris uodegą ta dant. Ir net nežino mūsų moks psnio pats, savo iniciatyva ir 
rybinėje žemėje, dūmė jo karei leiviai, kad ten kažkur užjūry savo valia nerašė. lai padaryta 
vos iš Tarybų Lietuvos, rau je yra toks Kardelis, kuris tik Stalino žandarams Juozą Bulo 
donarmiečių vejami.

Pabėgo drauge su gestapi 
ninkais, savisaugininkais bei ki 
tais Hitlerio klapčiukais už jū 
rų marių ir Kardelis.

Nusilenkė Kardelis užjūrio 
bosui iki žemės ir sako:

Kiek jis 
visokių nesąmonių ir šmeižtų

nei Bulota, nei jį prievartaujan 
tieji neturi argumentų ir jų ne 
gaus.

Lietuviškoje spaudoje Kar trukdo. Ka« nori—tegrįžta. Tik 
delis rašė, bet tiktai lietuvių tai mūsų, kurie patys esame per 
tautos reikalais ir, kiek tai gali gyvenę sovietinę okupaciją, yra 
ma, pogrindinėje spaudoje rašė pareiga įspėti žmones nuo neti 
prieš hitlerininkus, kaip ir prieš kėtumų. Tą, ką mes, naujai at 
Stalininiusokupantus.JeįguKar vykusieji čia, pasakojame an 

delis būtų kur nors nusilenkęs ksčiau čia atvykusiems apie „vi 
okupantui, J. Bulota būtų tai su so pasaulio dirbančiųjų tėvą ir 
minėjęs, o kai visa tai išlaužta genialų mokytoją, Staliną“, pa 
iš piršto, tai nieko ir nemini, tvirtino dabar ir Chruščiovas. 
Tat meluoja, tiktai ne Karde- Mes nemelavome. Kardelis ne 
lis.

Minima, kad Kardelis gavęs 
„šimtą milionų su viršum“. . . 
Tai žinoma, niekas tuo nepati 
kės, nei „Tiesos“ skaitytojai. 
Be to, Kanada — tai ne sovieti 
ja, kuri savo žmones laiko pa 
korusi badu ir skurdu, o jų kru 
vinu prakaitu uždirbamais pi 
nigais šeria užsieniuose veikiau žusiems gero gyvenimo ir lai 
čius savo agentus, šnipus, dimes. Kad gi taip būtų! Reiktų 
versantus ir „pažangiosios spa tiktai džiaugtis. Ir pats Kar 
ūdos“ redakcijas. Tegul sovie delis sugrįžtų, palikęs Kana 
tai nesprendžia apie kitas vals dai „milionus“, kurių ji tikrai 
tybes pagal savo elgsenos mo turi ir kurios žmonės, kiek mes 
delį, — Kanadai šito nereikai. čia gyvename, tikrai uždirba ir

Iš straipsnio1 matyti, kad Lie kurių tikrai krauna. Nepasaky

kinkomi į pačius sunkiausius gu šis nepaprastai turtingas, 
darbus. Tai yra tiesa, kurios kraštas, daugiau pasitvarkytų 
„Tiesa“ negali nuginčyti. Iš Si sociališkai. Didžiausis šia pras 
biro yra gaunama daug laiškų, me trūkumas — nebuvimas Ii 
fotografijų. Ten Lietuvos žmo gonių kasų. To mes reikalauja 
nes išvaryti žudomi katorginiuo me ir tai su laiku bus. Ir tą ne 
se darbuose. Maskvos radijas bijome pasakyti, ko deja, nega 
perduoda Vilniaus radijo pra Įima sovietijoje. Bet, sakau, pa 
nešimus, kurie taip pat nuolat lyginus su sovietija, čia nepaly 
kalba apie „savanorišką“ Lietu ginamas yra gerbūvis—ir inora 
vos jaunimo išvežimą į Rusiją. Imis, ir ekonominis, ir politinis. 
Tokie yra faktai, ne praismany Tai jokiu būdu negalima paly 
mas.

Dėl grįžimo lietuvių į Lietu 
vą tiek galiu pasakyti: kas nori 
grįžti, niekas jiems kelio nepa 
stoja ir niekas jų grįžimo ne

meluoja ir dabar, kai rašo apie 
sovietinę okupantinę propagan 
dą, ir Lietuvos žmonių gyveni 
mą dabartinėje Maskvos okupa 
cijoje. Tegul „Tiesos“ bendra 
darbiai pasiteirauja sugrįžusių 
jų į Lietuvą, ar Kardelio įspėji 
mai neteisingi?

Bet Kardelis nepavydi sugrį
brikšt ir nubraukė visus juos tą išprievartavus. Todėl Juozui 
savo atbukusia plunksna. Vi Bulotai reiškiu ^užuojautą ir 
aus nubraukė — ir 23 tūkstan drauge pasipiktinimą dėl Stali 
čius aukštųjų mokyklų studen no žandarų tebetęsiamo lietu 
tų, ir jaunus kolūkiečius, ir jau vių prievartavimo.
nūs darbininkus. Įpyko, mat Atsakyti konkrečiai Į Mask 
Kardelis: rašo, plūsta, o to jau vos žandarų straipsnį nėra kas,

— Prityręs laikraštininkas nimo Tarybų Lietuvos mokyk nes straipsnyje nėra faktų, o . .
esu ir meluot, jei gerai užmo lose vis daugiau, nors imk ir pa yra plūdimasis bendrais žo tuvos okupantui labai rupi jau siu, kad vien sau. Čia geras, pa

ginti su sovietiniu „rojum“, 
kur nėra nei viena, nei kita, nei 

. trečia.
1 Tai yra faktai.
1 O dėl nusirašymo tiek paša 
' kyšiu: Pacituotasis „Tiesos“ 
’ straipsnis kaip tiktai įrodo, kas 

yra nusirašęs. Kas gi kitas taip 
! žiauriai yra susikompromita 
1 vęs, kaip niekas ir niekad pa 

šaulyje, kaip „šlovingoji komu 
1 nistų partija“, kurios „genialu 
1 sis vadas“ pasirodė esąs didžia 

usis žmogžudys? Kur pasauly 
1 je buvo ir yra kita tokia ir taip 

skandalingai subankrutavusi 
! partija, kuri taip be jokios ato 
' dairos skerdžia ne tiktai ištisas 
1 tautas, bet ir savo partijos rink 

tinius žmones? Ar dar tas ban 
1 krotas gali drįsti ką nors kriti 
1 kuoti?

Pagaliau. . . Jeigu „Tiesa“ 
rašo, kad Kardelio niekas Lie 
tuvoje neklauso, tai galima 
spėti, kad jo Lietuva dar klau 
sosi ir girdi. Malonu, kad oku 
puotoje Lietuvoje laisvas žodis 
turi įvertinimą.

J. Kardelis.

P. S. Šis atsakymas skelbia 
mas todėl, kad „Tiesos“ strai 
psnį tuojau perspausdins sovie 
tijos agentai JAV ir Kanadoje.
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STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
PABALTIEČIŲ STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS VOKIETI 

JOJE 1936 M.

Tai mus įpareigoja neišleisti sa 
vo uždavinio iš akių. Sovietai 
šiandien naudojasi kitokia takti 
ka ir reikia pasakyti, kad jie tu 
ri pasisekimo. Jieškokime ir

Šiometinio suvažiavimo (lie kad laisvė yra pavojuje, nes ar rnes naujų būdų ir kelių savo 
pos 30 — rugpjūčio 2) pagrin tįstas vaidina tą patį vaidmenį, darbui. Pirmoje eilėje mums sv 
dinė tema buvo Pabaltijo vals tik Įlindęs į avies kailį. Kiekvie arbu išlaikyti vienybe savo tar 
tybės dabartyje ir ateityje. Į nas grūdelis tiesos apie komu pe ir būti kietais. Mums reikia 
atidarymo iškilmes atsilankė ne nizmą yra jau kova už laisvę, taip pat įsigyti vakariečių pa 
mažai svečių — saviškių ii vo „Mes reikalaujame gerbti pa garbą ir paramą. Entuziazmas 
kiečjų. Iš lietuvių paminėtini: vergtųjų tautų teisę ir laikytis mūsuose kasdien mažėja. Šiuo 
Dr. Bačkis, dr. Karvelis, E. Si sutarčių. Prie sulaužytų sutar klausimu reikia mums susirū 
monaitis, Prof. Z. Ivinskis, so čių priskaitoma Atlanto Char pinti. Būkime solidarūs ir vie 
hstė Liustiakitė ir kiti.

Prisilaikant suvažiavimo pa 
grindinės temos, jau pirmąją 
dieną buvo paskaitytos kelios džiaugiasi tremtyje gyvenančių 
įdomios paskaitos. Paminėti rytų europiečių nesantaikomis. 
na Prof. Ivinskio paskaita apie Laikas būtų koordinuotai ir vie 
naujausi Sovietinį Pabaltijo ta ningai dirbti. Yra valstybių, ku 
utų vaizdavimą. Ši paskaita su rių įtaka nėra didelė; būti susi 
silaukė didelio dėmesio ir g\ skaldžius tokiose valstybėse 
diskusijų. Koncertu, kurio pro yra dar blogiau. Įvairių partijų 
gramą išpildė Pabaltijo meni bendradarbiavimas gali mums 
ninkai, buvo užbaigta pirmoji tik į naudą išeiti. Darbo yra tik 
suvažiamimo diena. Kalbant rai daug, bet darbininkų 
apie koncertą, reikia suminėti daug, 
ir paskutinę dieną surengtą mu Paskutinioji suvažiavimo 
zikos vakarą, kurio išpildyto na, kaip ir anksčiau, buvo 
jais buvo studentai. riama tautybių vidaus reikalą

Toliau patieksiu kai kurias ms. Lietuvių studentų skaičius 
svarbesnes ir aktualesnes pas šį kartą buvo gausesnis, negu 
kaitininkų mintis. praėjusiais metais. Dalyvavo ir

Pažvelgus į pagrindinę temą, augščiau minėtieji mūsų sve 
matyti, kad daugiausia buvo čiai. Aptarus einamuosius Vo 
kalbama apie komunizmą, 
lonializmą, naująją Sovietų 
tiką, koegzistneciją ir pan. 
vietų tikslas buvo ir yrą 
pats: pasaulinė revoliucija, 
bar jis naudojasi tokia taktika: ją išrnikti: Vytautas Kempka, 
pirmiausia visus užmigdyti, o Kasparas Dikšaitis ir Pr. Jur 
paskui padaryti staigmeną kus. Informacijos dėliai talpina 
(min. Selter). mas čia jos adresas: Zentralaus

Vakarai yra tiek naivūs, kad schuss der litauischen Studen 
pradecĮairvėl nematyti komuniz ten in Deutschland, Bad Go 

mo tikrųjų spalvų. Kas jis iš desberg, Schloss Annaberg). 
tikrųjų yra ir prie ko jis prive Visuotinis VII-sis VLSS šuva 
da, parodė neseniai Poznanėje žiavimas priėmė du atsišauki 
įvykęs darbininkų sukilimas, mus, kurie 
Tuo pačiu metu buvo neramu spaudoje, 
mai ir Rygoje, (pulk. Jakob 
sen). Todėl ir mūsų tremtyje mą buvo pasakyta reikšmingų 
gyvenančiųjų yra pagrindinė žodžių. Min. Dr. Bačkis: (pa 
pareiga visomis prieinamomis teikiamos santraukos) būkime 
priemonėmis parodyti tikrąjį rezistencinės valios nešėjais. St 
komunizmo veidą. <

Vienas kalbėtojas apeliavo į prezentantais. I’ 
susirinkusį baltų jaunimą su mūsų prispaustųjų tautiečių — 
justi ir atkreipti dėmesį į tai, jie negali savo valios pareikšti.

ta ir UNO Cliarta“ (Min. Dr. ningi. 
Bačkis).

Mūsų priešas nesnaudžia ii

ne

die 
ski

ko 
tak 
So 
tas 
Da

kietijos Lietuvių Studentų Sa 
jungos reikalus, buvo išrinkti 
ir nauji sąjungos Valdomieji 
organai. Naujoji VLSS Centro 
Valdyba ir vėl lieka Bonnojc. Į

Visi atiduokime savo 
jėgas Lietuvai.

Prisidėdamas prie Dr. Bač 
kio nuomonės, Dr. Karvelis 
kvietė mūsų akademinį jauni 
mą grįžti kuo arčiau prie lietu 
viškų tradicijų ir išeiti iš savo 
tarpo į visuomenę. Bet tai da 
ryti tik iš savo vidinio įsitikini 
mo. Šiuo metu vyksta laisvaja 
me pasaulyje idėjų persiiauži 
mas. Akademinis jaunimas gali 
j tai turėti daug įtakos. Panau 
doti prieinamus viešus parengi 
mus savo nuomonei pasakyti. 
Ypač Vokietijoje yra galimybė 
mums kalbėti į plačiąją vokie 
čių jaunimo masę. Reaguokime 
į neigiamus atsiliepimus span 
doje apie lietuvius. Nepamirški 
me kokia dvasia vyrauja mūsų 
tautiečių tarpe Sibire. (Čia Dr. 
Karvelis pacitavo keletą pavyz 
džių apie lietuvių laikyseną per ' 
sukilimus vergų stovyklose Si 
bire).

Prof. Z. Ivinskis paprašė vi 
sų įsisąmoninti savo, kaipo aka 
deminio jaunimo, reikšmę, 
keti Lietuvos ateitį ir tuomi 
tus užkrėsti.

Šis pabaltiečių studentų 
važaivimas turėjo kur kas
resnį pasisekimą, negu praėju 
siais metais. K. Dikauskas.

KANADOS LIETUVIŲ 
STUDENTŲ STOVYKLA
Dailininkų pp. Tamošaičių 

ūkyje ties Kingstonu, Ont. (85, 
R. R. 1, Kingston, Ont.) aną sa 
vaitgalį buvo suruošta Kana 
dos lietuvių studentų stovykla, 

enkitės būti visur Lietuvos re kurion susirinko per 50 studen 
Nepamirškime tų iš Montrealio, Toronto ir Ot 

■ tawos.
Studentai stovyklavo pp. Ta 

mošaičių ūkyje palapinėse, ma 
udėsi Šv. Lauryno upėje, kuri 
čia išsiplečia į „tūkstančio sa 
lų“ sritį, dainavo, sportavo ir 
klausė paskaitų, kurių vieną sk 
aite Telesforas Valius.

Labai įdomių atsiminimų gy 
vai ir humoristiškai pripasako 
jo prie laužo dailininkas Tarno 
šaitis, visada gyvo humoro vy 
ras ir pasakojimo menininkas.

Nukelta į 5-tą pusi.

ti
ki

su 
ge

GYVENIMAS KANADOJE
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To Any School
Please help the 
bearer to start 
his children in 

school.

KAIP VEIKIA ONTARIO MOKYKLŲ SISTEMA

Mokymosi sąlygos jūsų vaikams Ontario provincijoje yra nepapras
tai palankios. Iki universiteto mokslas veltui. Jūsų vaikai privalo ei
ti mokyklon iki 16 metų amžiaus. Kai kuriais atvejais jie gali susto
ti nuo 14-kos metų.

PRADŽIOS („Public“) MOKYKLA: Šios rūšies mokyklos yra 8 skyriai, 
ir, žinoma, vaikų darželis. Į vaikų darželį vaikai eiti pradeda nuo 5-kių metų 
amžiaus, į pirmą skyrių — 6 metų amžiaus.. Mokyklos 8-nius skyrius baigia 
būdami maždaug 13 ar 14 metų.
AUGŠTESNIOJI („High“) MOKYKLA: po pradžios mokyklos mokiniai 
pradeda augštesniąją mokyklą arba gimnaziją. Čia jie gali pasirinkti trijų 
rūšių kursą:

1)
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Bendras Kursas: mokoma matematikos, istorijos, kalbų, ir t. t. Jei 
jūsų vaikai ketina stoti universitetan, jie privalo stoti į bendrą kur
są, viso 5 metai.
Technikos kursas: — skirtas berniukams. Mokoma medžio darbų, 
auto’ mechanikos, ir kt. Čia jūsų sūnus gali tapti kvalifikuotu ama
tininku. 4 metai.
Komercinis kursas: — mokoma mašinraščio, stenografijos, buhal
terijos ir kitų jūsų dukteriai — ar sūnui — reikalingų dalykų dribti 
Įstaigose. 4 metai.

AUGŠTASIS MOKSLAS: Baigę bendrąjį kursą gali stoti universitetan, 
pasirinkdami bent kokį dalyką. Geriausia tolimesnių informacijų prašyti 
mokykloje, į kurią rengiatės stoti.
Mokslo metų ilgis: Pradžios ir augštesniųjų mokyklų mokslo metai prasi
deda rugsėjo mėn. ir baigiasi birželį. Universiteto—nuo rugsėjo pabaigos 
iki gegužės pabaigos.
Prieš siųsdami vaikus mokyklon: apsilankykite artimiausioje mokykloje. 
Kiekvienas mokyklos štabo narys mielai paaiškins, kaip įrašyti jūsų vaikus į 
Ontario mokyklas.

atskirai talpinami

Atidarant VLSS suvažiavi

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) ....................................................   .

RAŠO

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atsiminimų ištraukos).
BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTER1S PULK. K. ŽUKAS.

IR

m.

53.
67. K. PETRAUSKAS, ST. 
ŠIMKUS, A. SODEIKA

K. BINKIS STOJA 
SAVANORIAIS.

Tarp pasipylusios 1920
ant Lietuvos kaip iš gausybės 
rago didelės virtines bėdų ir 
nelaimių, vargų ir nemalonu 
mų, bene pats didžiausias sun 
kūmas užkrito ant mano gal 

pradėjo vaiz 
tirštų ūkanų 
ūkanos toly

sunkiausiame 
laikotarpyje

SPAUSDINAMA, KAD PADĖJUS DŽIAUGTIS GYVENIMU KANADOJE

BRADING BREWERIES LIMITED 
Ottawa • Windsor • Montreal • Hamilton

(Prašykite BRADING’S — tariama BRĖDINGS)
Išsikirpkite šį skelbimą ir nusineškite į jums 

artimiausią mokyklą.

vo svečius. Tik užsukau už kam 
po eiti Vytauto prospektu, ma 
ne pasivijo važiavęs vežiku ke 
leivis, kuris

iššovė i mane iš revolverio, 
bet pataikė į koją sargybiniui 
prie vartų radistų komandos, 
kuri gyveno sekančiame nuo 
Sovietų pasiuntinybės name.

Aš ištraukiau iš kaburo savo 
revolverį ir mečiausi prie veži 
ko, šaukdamas: „rankas augs 
tyn!” Vežime sėdi kažkoks gir 
tas žmogus ir, rusiškai kalbant, 
pasakė, nežinąs, kas čia darosi.

— Juk tu gi į mane dabar šo * 
vei?

— Nieko panašaus, aš ir re 
volverio neturiu.

— Ui, gospodin, tu gi šovei, 
Būkite toks malonus, užeikite —atsiliepė žydas vežikas.

Įvilkome šitą žmogų į radis 
tų patalpą, pradėjome jieškoti 
revolverio, bet radome jį veži 
me užmestą už būdos.

Kareivis sužeistas lengvai
ir net nenori į ligoninę vykti.

Išgirdęs šūvį, kai aš tik užsi 
sukau už kampo, Akselrodas 
tuojau pasakmbino man į na 
mus ir paklausė žmonos, ar aš 
grįžau sveikas?

Žmona ir svečiai metėsi į gat 
ve manęs jieškoti, nes gyvenau 
tik už 4 namų nuo Sovietų pa 

Aš tavo, par siuntinybės. Jie labai apsidžiau 
gė, išgirdę mano sodrų rusiš

girnų atliekant savo programą, 
jie smarkiai pakeldavo kareivių 
nuotaiką ir žymiai daugiau Tė ” 
vynei naudos atnešė, negu kaip 
tarnaudami paprastais karei 
viais.

68. SUSIDŪRIMAS SU 
PARAGRAFŲ UŽTVARA 
Vėlai rudęnį 1920 m. mirė 

Liepiau juos gerai aprengti ir džiova majoro Zaskevičiaus žm 
po trijų dienų į mano kabinetą 
įsiveržė keturi šaunūs karei 
viai. Apžiūrėjau ir pasakiau jie 
ms:

— O dabar klausykite mano 
įsakymo: marš tuojau į pirmu 
tines linijas kelti kariams nuo 
taiką kas daina, kas muzika, 
kas žodžiu. Maršrutą gausite iš

1.S00 markių
„valstybiniams reikalams“. Be 
žodžio, be jokio klausimo Lip 
čius per 15 minučių įteikė man 
pinigus.

Mat, Žvalgybos Skyriaus vi 
sas biudžetas turėjo būti tik 
Krašto Apsaugos ministerio 
kontroliuojamas. Čia jau Vals 
tybės Kontrolė į jų išlaidų rei 
kalingumą ar tikslą kištis 
Įėjo. . .

69. AKSELRODO 
„BENEFISAS“

Pas mane svečiai: iš Mariam 
polės mano kūmai Skučai ir dar 
keli žmonės. Skambina telefo 
nas.

— Konstantin Vikentievič!

pasirodė, kad tai

buvo: Stasys Šimkus, Antanas 
Sodeika ir Kazys Binkis.

Apie juos buvau girdėjęs, bet 
nepažinojau. Besikalbant apie 
įstojimą savanoriais, jie pasta 
tė man būtiną sąlygą:

tik i pirmutines linijas.kiuoju jai laiku.
Padėkojęs ir nustebęs, 

usiau jį, kokiais motyvais jis va 
dovavosi tokiame savo kilnia 
me nusistatyme ir iš kur mo 
ka lietuviškai? Atsakė, kad be 
studijuodamas turėjo ypatingai 
gerą draugą lietuvį, kuris jį 
taip paveikęs, kad jis ir mūsų 
kalbos pramokęs ir mūsų tėvy 
nę pamylėjęs. Kas buvo tas jo 
draugas, nebeatsimenu.

D-rą Eretą priėmiau į Tieki 
mų Valdybą, kur jis uoliai tar 
navo. Vėliau jis perėjo į Eltą, o 
dar vėliau profesoriavo mūsų 
universitete.

Pačiu sunkaiusiu laiku, kai
buvau įtempęs savo protą, kaip netik buvo kompozitorius ir mu 

zikas, bet dar ir ypatingai ga 
bus mitinginis oratorius, mo 
kąs žavingai veikti minią, tie 
siog elektrizuoti klausytojus. 
Jis kalbėjo su didele humoro 
doze.

Tas periodas, jų pačių 
džiais, buvo kūrybingumo 
vilgiu pats našiausis.

Kazys Binkis
parašė kelis patriotinius eilėraš 
čius, Šimkus sukūrė jiems mu 
ziką, o Kipras su Sodeika dai

pakla

dabartinėje sunkioje padėtyje 
pašalinti ar bent sumažinti Te

vos. Gyvenimas 
duotis kažkokiu 
pavydale, ir tos 
džiui tirštėjo.

Bet ir šiame, 
mano gyvenimo 
buvo

nemaža šviesos spindulių,
ar bent pavienių kibirkščių. Ma vYnei karinį pavojų, adjutantas 
lonu buvo matyti ir girdėti dau pranešė, kad su manim norįs 
gybės mūsų karių patriotizmo pasimatyti tūlas 
ir pasišventimo apsireiškimų, 
mano artimiausių padėjėjų ne 
nuilstamo darbo Tėvynės labui. 
Negaliu neprisiminti kelių švie 
šių kibirkščių.

Kartą pas mane atėjo jaunas, 
gražus, raudonskruostis svetini 
tautis, kuris, su stipriu akcen 
tu, man taip rekomendavosi:

— Eretas,

Šveicarijos pilietis,

ona. Atvykęs pas mane jo pa 
dėjėjas, majoras Vyšniauskas, 
pranešė, kad žmonos liga išse 
mė Zaskevičiaus jėgas. Dabar 
jis didžiausiame nusiminime ir 
dėl žmonos mirties ir dėl to, 
kad neturi pinigų jos laidotu 
vėms.

Liepiau parašyti raštą minis 
štabo. Vyresnysis—Kipras Pet teriui pirmininkui ir pats jį nu 
rauskas!

Man pačiam teko matyti ir 
girdėti tos grupės veikimą Kau 
no teatre. Puiku! Pasirodė, kad

Stasys Šimkus

nega

ponas Petrauskas.
Įleistą į kabinetą, tuojau paži 
nau savo jaunų dienų draugą 
Kiprą, su kuriuo nesimatėme 
per 20 metų. Išsibučiavome. Jis 
sakėsi norįs įstoti į mūsų ka 
riuomenę savanoriu.

— O šaudyti ar moki?
— Esu karštas medžiotojas navo. Protarpiais tarp važiavi 

ir prizinis šaulys.
nim čia atėjo dar 

rodos filosofijos daktaras. At draugai.
vykau padėti Jūsų tėvynei sun Kai jie visi įėjo

žo 
atž

Bet su ma mo į frontą jie ruošė pastatymą 
trys mano operos Traviata, kurios premje 

ra buvo gruodžio 31d.
į kabinetą, Meniškai ir su dideliu užside

vežiau. Prašiau leidimo išduoti 
majorui Zaskevičiui pašalpą 
1.500 markių.

D-ras Grinius pilnai pritarė, 
tik reik Valstybės Kontrolie 
riaus sutikimo. Nuvažiavau pas 
Valst. Kontrolierių Zubrickį. 
Tas ir klausyti nenori.

— Nėra atatinkamo paragia 
fo ir straipsnio.

— Bet, ponuli, reik tokį su 
rasti, arba kitą analoginio turi 
nio pritaikyti. Negalima, kad 
žmogus, per kurio rankas ei 
na šimtai milionų markių, netu 
rėtų už ką žmoną palaidoti.

Nieko mano prašymas nepa 
dėjo.

— Tai pasilikite Jūs su savo 
paragrafais ir straipsniais, o 
Zaskevičius bus su pinigais.

Grįžęs į ministeriją, iššau 
, kiau Žvalgybos Skyriaus virši 
ninką Lipčių ir

liepiau jam atnešti man

pas mane, tik tuojau ir ne vė 
liau, kaip be 5 minučių 8.

— Kodėl taip punktualiai?
— atsakiau aš Akselrodui.

— Matote, lygiai 8 valandą

prasidės mano benefisas, 
arba, tiksliau pasakius, man 
nefisas.

Nieko nesuprantu. Atėjau 
ku. Akselrodo kampiniame 
deliame kabinete langai užties 
ti sunkiomis užuolaidomis. Su 
sėdome ir laukiame. Lygiai 8 
vai. girdime iš gatvės:

— Akselrod!
cho žydo, snukį daužysiu!

— Akselrod! Mat, mat, mat! ką keiksmą. Prie radistų patai 
Žydo snukis, prakeiktas žydas! pos jau susirinko didelė žmo

Ir taip rusų kalba šauksmai nių minia.
tęsėsi 10 minučių. Vėliau nu Šovęs į mane buvo areštuo 
tilo. tas. Vėliau teisėjas nuteisė jį 6

— Jei norite girdėti dar, tai mėnesiams kalėjimo ir deporta
ryt tuo pat laiku galėsite vėl cijai į savo tėvynę, nes jis bu 
ateiti pas mane. vo baltgudis iš Lenkijos vai

Atsisveikinau ir einu pas sa domos srities. (b. d.)

be

lai 
di



1956. VIII. 22. — Nr. 33 (484) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PUSL.

KU LT ŪRWA
APIE LIETUVOS OPEROS IR BALETO TEATRA 

VILNIUJE
rašo to teatro direktorius Z. Pa mponuoja E. Balsys, J. Juzeliū bo gatve“, 
ulauskas. Įdomu stebėti, kaip nas ruošiasi rašyti naują operą limi keliai 
teatras vis daugiau pajungia pagal Mykolaičio - Putino nau ko 
mas okupantui.

Štai direktoriaus konstatavi 
mai:

Iš naujų kūrinių pastatyta 
bolševikinio rusų kompozitoria 
us Chrenikovo opera „Audio 
je“, kurią dirigavo Alterman, ndruomenių centrų valdyboms 
režisavo Grybauskas ir dekorą pritariant, „Aidai“ skelbia kul 
vo Jankus. Pastatyta sena uk tūros kongreso medžiagą. Jau 
rainiečių Gulak - Artemovskio paruoštas specialus žurnalo nu 
opera „Zaporožiec už Duno meris, kuriame bus atspausdin 
jaus“, kurią dirigavo Alterman, ta visos paskaitos, pranešimai, 

žisavo Gustaitis ir dekoravo rezoliucijos, kongreso bei jo 
očevskij. Atnaujinta Delibo sekcijų ir dainų šventės apra 

opera „Lakmė“, kurią dirigavo šymai. Tas numeris išeis labai 
R. Geniušas, režisavo Zauka ir žymiai padidintas ir iliustruo 
dekoravo Songailaitė. tas tik su kongresu ir dainų šv

Iš ajunųjų direktorius pažy ente susijusiomis nuotrauko 
mi kaip gabius sopraną Saule mis. Kurie nesiprenumeruoja 
vičiutę, mezzo Jasiūnąitę ;be to, „Aidų”, o norėtų šį vertingą lei 
Žukaitę, Rudaiti, Girčytę, Ur dinį turėti, 'yra prašomi iki rug 
veli, Tarvydį. sėjo 10 d. pranešti adminįstra

Balete esą jauni Kalvaitytė, cijai ir atsiųsti 1 dol. Jai iš an 
Šveikauskaitė. Tumalevičiūtė, ksto reikalinga žinoti, kiek sp 
Baltrušaitis, Šulmanas, Topce ausdinti šio numerio. „Aidų“ 
vskaja. administracijos adresas: 680

1956-7 metų repertuare nu Bushwick Ave., Brooklyn 21, 
matoma pastatyti 3 operas ir 3 N. Y.
baletus. Operos: atnaujinama 
D’Alberto „Pakalnė“, Mocarto 
„Pagrobimas iš Seralio“, atnau 

narna Verdi „Aida“; baletas:
Grigo „Peer Gunt“, Čaikovskio knygomis: 
„Spragtukas“ ir Indros „Aud Išleisti 3 tomai Žemaitės raš 
ronė“. tų, trys bus išleisti ateinančiais

Nauji dalykai: B. Dvarionas metais: išleista Maironio eilių 
rašo operą „Dalia” pagal B. Sr rinktinė, Vaižganto rinktiniai 
uogos dramą „Apyaušrio da raštai, Vaičaičio rinktinė, Ba 
lia“. Opera vaizduoja Laetuvos lio Sruogos rinktiniai raštai, Vi 
valstiečių sukilimą prieš dvari nco Kudirkos rinktiniai raštai, 
ninkus XVIII šimtmetyje. Nau Petro Vaičirjno dramos, Kre 
ją baletą „Eglė žalčių karalie vės „Žentas“, Janonio raštai ir 
nė“, pagal liaudies pasaką, ko

liūs“. Išleistas Juozo Baltušio 
„Parduotos vasaros“, Rojaus 
Mizaros romanas „Ūkanos“, 
Dovydaičio „Didieji įvykiai Na 
umiestyje“ it „Pavojingi ke 
liai“, Alfonso Bieliausko „Dar 

Alekso Baltrūno „To 
“, Romualdo Lukins 

„Praregėjimas“, 
jai parašytą romaną „Sukilę čio „Lyrikos knyga“, 
liai“.

SPECIALUS „AIDŲ” 
NUMERIS

JAV ir Kanados Lietuvių Be

KNYGOS PASIRODANČIOS „Giesmė 
LIETUVOJE

Giriamasi šiomis išleistomis

Mieželai 
Justino 

Marcinkevičiaus poema „Dvide 
šimtas pavasaris“. Išleistas fo 
tografijų vaizdų albumas apie 
Žemaitę.

Išleista nauja lietuvių litera 
tūros chrestomatija, Meilytės- 
-Lukšienės mokslinis darbas 
apie Joną Biliūną, 17-to ir 18-o 
amžių Smulkiosios lietuvių tau 
tosakos rinkinys, kurį sutaisė 
docentas Jurgis Lebedys.

Išleisti trys albumai: Tėkšti 
lės (audinių bei drabužių) liau 
dies meno, Medžio drožinių lia 
udies meno ir Architektūros lia 
udies meno. Albumą apie teks 
tilę sutvarkė A. Mikėnaitė, M. 
Glemžaitė, H. Kairiūkštytė-Ja 
cinienė ir J. Balčikonis; albu 
mą apie drožinius sutvarkė pro 
fešorius P. Šešelgis, Bielinskis, 
Cerbulėnas. Išleistas albumas 
Lumbio karikatūrų.

Tarp vertimų į lietuvių kalbą 
išleista Gorkio rinktinių raštų 
devyni tomai, V. Korolenko 
„Giria gaudžia“, Lermontovo 

, L. Leonovo „Rusų 
miškas“, gruzinų prozaiko Ce 
retelio „Pirmasis žingsnis“, lat 
vių rašytojo Vilio Lacio 
jo sūnus“, latvių poeto 
nas „Nauji šaltiniai“.

• Vienuolė M. Reginalda 
ulevičiūtė pabaigė Čikagoje be 
Paul universiteto muzikos mo 
kyklą Bakalauro laipsniu kaip 
smuikininkė.
• Genovaitė Jasaitytė - Gulla

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 7-0051

ne
Mo 
šei

t. t.
Išleisti Vytauto Montvilos 

raštų du tomai, Salomėjos Ne 
ries raštų trys tomai, Petro Cv 
irkos romano „Žemė Maitinto 
ja“ nauja laida, kurią iluistra 
vo gausiais piešiniais dail. V. 
Galdikas, Cvirkos rinktinių ras 
tų 12-tas tomas. Antanas Vie 
nuolis (Žuakuskas) 1954-ais

STUDENTAI. ..
Atkelta iš 4-to pusi.

Stovyklautojus aplankė 
maža svečių, kurių tarpe iš 
ntrealio inž. L. Balsys su 
ma.

Stovykla pavyko labai gerai.
Visi buvo patenkinti. Užsimez metais baigė rašyti romaną ,,Sa 
gė artimesnių pažinčių, didės mdinė Alena“, kuris dabar at 
nio pasipažinimo, suisartinimo. spausdintas. Išleista Juozo Pa 

Akademinis jaunimas, gali ukštelio romano „Kaimynai“ 
ma pasidžiaugti, įgauna savo nauja laida. Simonaitytės Ievos 
veidą, pajaučia savo jėgas. išleistas romanas „Vilius kara

DOVANŲ SIUSTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

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

dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt. informacijų pas
Montrealio atstovą

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

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

International Gift Parcel Service
1176 SHERBROOKE ST. W-------------Tel.: BElair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

Tel. TR. 1135

VICTORIA 
CLEANERS ' 
OYERSC0.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

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

ir t. t., ir t. t.

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

A
Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL. >
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1 laidotuvių Direktorius |

5531 Verdun Ave, VERDUMTR 6331 St

Mosklo-Technikos naujienos
IŠ KUR IMSIME GYVENIMUI REIKALINGA 

ENERGIJĄ?
Kaip pajungti Saulės energijos išteklius?

Viena iš labai rūpimų žmoni pės ir visa augmenija bei gyvu 
jai problemų yra energijos šal nija. Tat, ar ne prasminga bū 
tinių problema. Anglies, naf tų atkreipti dėmesį į Saulę ir 
tos-aliejaus, natūralinių dujų, kaip nors pajungti jos spindu 
durpių ir medžių šaltiniai nėra liūs, kuriuos ji siuniča žemei? 
begaliniai, nėra neišsemiami. jau labai seniai žmonės at 
Jie kada nors pasibaigs, nes kreikė į tai dėmesį, ir jau labai 
bus iškastos akmeninės anglys seni laikai kai žmonės pradėjo 
ir durpės, išsibaigs ir žemės ge bandymus panaudoti Saulės sp 
Imėse esančios dujos. Medžiai, indulius tiesiogiai, kaip energi 
miškams dideliu tepmu rele jos šaltinį. Energijos šaltiniu 
jant, taip pat gyvena krizę. Iš dar yra, tai mažiau rūpestingas 
kur teks imti energijos, kurios žmogus dėl ateities, tebesinau 
vis daugiau ir daugiau žmoni doja lengviausiai 
ja reikalauja? Šis klausimas ir 
kelia susirūpinimą.

Kaip žinoma, visoki energi 
jos šaltiniai žemėje yra sukurti 
Saulės. Saulė padarė, kad žemė 
je susitvėrė energijos šaltiniai, jei

prieinamais 
energijos šaltiniais, nors dėl jų 
ir daug kovoja, ligi karų imti 
nai.

Bet yra žinoma, kad žemė tol 
bus gyva, kol bus gyva Saulė, 

kas su ja neatsitiks, 
Saulė sukūrė organinį pasaulį, todėl žmonės vis pasižvalgo į 
per kurį žemėje susidarė, per Saulę ir vis galvoja, kaip čia 
miliardus metų, energijos šalti lengviau būtų pajungti Saulės 

horn, iš Lietuvos atvykusi vos niai — ir anglis, ir nafta, ir dur spindulius? Ir vis pabando lai 
8 metų amžiaus, baigusi Ameri 
koje mokslus, parašė knygą 
„Zigger, the per Chameleon“, 
kuri yra išleista New Yorke 
Abelard-Schuman leidyklos.
• Filmų aktorius Šernas, Tro 
jos Elenos herojus, dabar rašo 
knygą „The Climate Makes the 
season“.
• Lietuvos operos dirigentas 
A. Kalinauskas, rašydamas ap 
ie naują lietuvišką V. Klovos 
operą „Pilėnus“, pirmą kartą 
pastatytą Vilniuje liepos 1 d., 
pastebi, kad opera turi labai 
gražią sukurtą muziką, kuri 
yra emocionali, melodinga, spal 
vingos orkestrotės, turi skam 
bias vokalines partijas ir ypač 
skambius chorus, kas klausovą 
pagauna ir jaudina.

PATOGUS ŽINYNAS APIE 
KANADĄ

Jei norite trumpiausiu ir tik 
liausiu keliu pažinti Kanadą, ir 
tai patogiai sėdėdami minkšto 
je kedėje, nepasigailėkite nusi 
pirkti už 35 centus mažą, bet 
vertingą kišeninio formato kny mokyklose kaip vadovėlį, 
gėlę „Quick Canadian Facts“, tam tikslui knygelę galima gan 
Knygelę išleido J. L. Rutledge ti papigintomis kainomis. (CS).

„Zve
romą

Tam

ir C. J. Harris leidykla Toron 
te, 810 The Lumsden Biulding.

Knygelė ką tik išėjo iš spau 
dos tryliktuoju leidimu ir tai 
pina puikią medžiagą tiek stra 
ipsniais, tiek tabelėmis. Knyge 
lės redaktoriai, kaip ir anksty 
besniuose leidiniuose, gabiai pa 
naudoja lengvą stilių parodyti 
pilną Kanados margo gyveni 
mo vaizdą.

,,Quick Canadian Facts“ nu 
šviečia šio krašto istoriją, vai 
dymosi sistemą, atskiru provin 
cijų istorijas, duoda daug me 
džiagos iš Kanados prekybos ir 
pramonės veiklos, kalba apie su 
sisiekimą ir transportą, finan 
sus ir mokesčius, keliones ir 
sportą, pagaliau, pateikia smul 
kesnę prekybinę informaciją ir 
Kanados žemėlapį. Knygoje 
taip pat randame kai kurių Ka 
nados didžiausių firmų skelbi 
mus.

Knygelė tiek vertinga, kad 
daugelis mokytojų naudoja ją 

................. ’ Ši

kotarpiais jų panaudojimą 
ir užmiršdamas.

Saulė kasdien šviečia, 
žmogus paskaičiuoja, ką 
Saulė duoda, net nustemba. Žm 

viduti 
viduti 
stogas 
duoda 

anglies,

lys

Kai 
jam

priemonė panaudoti Saulės jė 
gą. Tai yra instrumentas, paga 
minantis garus ir dujas tokia 
me spaudime ir kiekyje, kad 
stengtų suteikti pakankamą kie 
kį mechaninės jėgos. Vienas iš 
tokių instrumentų yra pailgas 
parabolinis cilinder. veidrodis, 
kurio fokuse yra geležinis va 
mzdis, kuriuo teka vanduo ar 
kitas skystis. Geležiniame vamz 
dyje įkaitęs vanduo pavirsta ga 
ru, kuris gali būti pavartotas 
sukti turbiną, gaminančią me 
chanine jėgą. Šituo principu vei 
kė tiek Prancūzijos, tiek Egip 
to mašinos. Vietoje vandens ga 
Įima vaitoti sieros dvideginį ar 
net bromą, kurie pradeda virsti 
garais daug žemesnėje tempe 
ratūroje.

Saulės jėgą įkinkyti namų ap 
šildymui yra lengviau. Čia rei 
kalinga temperatūra yra daug 
žemesnė,negu vandens į garą pa 
vertimui. Tam reikalui stogas 
turi būti paplokščias, atkreip 
tas Į pietų pusę. Stogo pavir 
sius — dengtas stiklu ar plasti 
ne medžiaga, o po to — plonas 
sluogsnis tuštumos, už kurios 
—juoda medžiaga, atskrita nuo 
pačio stogo cirkuliuojančiu sky 
sčiu, kuris teka vamzdžiais ir 
radijatoriais, šildydamas kam 
barius. Jeigu tekėjimas yra ne 
pergreitas, tai yra galimybės 
tą skystį paversti į garus, kurie 
sukdami turbiną, suktų it dina 
mą, gaminti elektros srovę, ku 
ri išskirtų iš vandens deguonį 
ir vandenilį, surenkant į 
iš kurių, reikalui esant, 
tas dujas pavartoti.

Fotoelektra — labai
nauja šaka elektros inžinerijoj. 
Saulės spinduliai yra tiesiogiai 
paverčiami į elektrą. Šviesa, kri 
sdama ant atitinkamų kristalų 
paviršiaus, pavirsta į elektros 
srovę. Saulės šviesoje toika ba

bosus, 
galima

įdomi,

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose į 

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialiste* 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623. Į

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. 5

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

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

ogus apskaičiuoja, kad 
niško saulėtumo dieną 
mško gyvenamo namo 
gauna tiek jėgos, kiek 
14 6 svarai minkštos
arba 14 galionų benzino, t. y. 
558 kilovatai elektros valandų. 
Keturių kambarių butas per du 
mėnesius suvartoja tik iki 150 
kilovatų elektros srovės. Taigi 
vienos saulėtos dienos jėgos, 
kurią gauna toks stogas, užtek 
tų net septyniems mėnesiams 
apšviesti tokį butą.

Kaip gi surinkti Saulės spin 
dulius ir kaip juos panaudoti?

Žino visi, kad leidžiant Sau
lės spindulius per išgaubtą stik teriia £aIi pagaminti net iki 100 
lą, kuris sukoncentruoja spin vatų srovės iš kiekvieno kvad 
dulius į vieną tašką, jo židiny ratinio jardo. Viena iš telefonų 
je galima uždegti papirosą, deg bendrovių jau vartoja tokias ba 
tuką ir pan. Taigi, surinkti Sau terijas. Net radijo priimtuvas, 
lės spindulius galima stiklais, veikdamas vien Saulės jėga, 
veidrodžiais, reflektoriais. Taip yra pagamintas pardavimui, ir 
darė kartageniečiai. daug naujų projektų jau ban

Saulės generatoriai yra kita doma įvykdyti šiuo keliu.

| TAUPYK, SKOLINKIS

Isavo kredito kooperatyve

„LITAS”
Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos betkokiam geram tikslui.

■5 Ved. D. Jurkus, He 4280.
$ „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje 
X Banko kambary.
$ Pirm. A. Norkeliūnas .................................... RA 7-3120

DE LUXE DRY CLEANERS!
143—8th AVENUE, LACHINE |

# 14 17’^7 Lietuviams nuolaida. g
§ LVlrj S-O /Zi d Sav.: P. RUTKAUSKAS. | 
.©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©S

t

StaNu

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, mt.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

•į į Lietuviška moterų kirpykla
Ą DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- g 
| PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
| Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).
X 2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292 |

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.---------Tel. YO 3440.
t________________________________ _______________
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Komunistinės pergalės planas
ir mes

3.
Arba štai ir š. m. birželio m. 

pabaigoje—liepos mėn. pradžio 
je Londone įvykusioje britų 
„Commonwealth*©“ ministerių 
pirmininkų konferenciojje. Indi 
jos ministeris pirmininkas Neh 
ru ir Ceilono — Bandaranaike 
stengėsi kitus ministerius pir 
mininkus Įtikinti, kad tikrų pa 
sikeitimų yra įvykę sovietų Ru 
sijoje, perėmus valdžią dabarti 
nei „kolektyviai vadovybei“...

Rodos, šitiems abiems dar 
smegenų neplovė ir jie abu yra 
baigę augštuosius mokslus Eu 
ropoję. Jeigu jau net kai kurie 
vakarų Europos komunistų va 
da isujudo ir pradėjo kritikuo 
ti Maskvą po „Stalino nuvaini 
kavimo“ (po garsiosios Chruš 
čiovo kalbos XX kompartijos 
suvažiavime š. m. vasario m.) 
ir jeigu net

komunistinis laikraštis
„Daily Worker“ nusivylęs 

kritikuoja maskoliškus bosus, 
kad pasmerkus Staliną turėjo 
sekti atitinkami pasižadėjimai, 
kad daugiau nebus sovietų že 
mėje jokių egzekucijų, kad tu 
retų sekti pažadai dėl politinių 
teisių praplėtimo... O vietoj to, 
apgailestauja „Daily Worker, 
tik naujos egzekucijos...

Ai; ne šiedu rytietiški jogai

RAŠO J. SKARDIS
„pripūtė miglų“ ir paveikė ir 
dalyvavusį Londono konefren 
cijoje Kanados ministerį pirmi 
ninką, kad šis sugrįžęs savo pa 
reiškime spaudai irgi kalba 
apie pasikeitimus Sovietijoj?

Čia gal reiktų sutikti su Ka 
nados vyriausybės opozicija, 
kad jam reikia ilgesnio poilsio...

Ir dar daug panašių pavyz 
džių ir visai kvailų pareiškimų 
atrasime Jungt. Amerikos Vals 
tybių ir Kanados spaudoje. Į 
tai turėtų reaguoti ir atsakyti 
mūsų lietuviškeiji vadovaujan 
tieji veiksniai tremtyje kaip Al 
tas ir Vlikas, kurie beabejo ši 
tokius pareiškimus girdi ir sk 
aito.

Gi visiems kitiems paprastie 
ms eiliniams žmogeliams, dau 
gumoje esantiems paprastų dar 
bininkų rolėje

reiktų „ambasadoriauti“ ar

yra naujas gal net didesnis ir to 
bulesnis tinklas, o už pigiomis 
sovietų darbo vergų jėgomis 
iškasamą auksą, komunistai tu 
ri Kanadoje, kaip ir visur, jiems 
visose gyvenimo srityse ir sako 
se dirbančių žmonių.

2. Kas apmoka įvairių Kana 
dos komunistų keliones už „ge 
ležinės uždangos“, kurie grįžę 
savo Kremliaus geradariams at 
silygina begėdiškai melanginga 
propaganda? Jeigu keliauja So 
vietų Sąjungon 
munistų vadas 
Endicott, tai jis 
meluoti, kad jis 
pinigais, bet kas, daleiskim, fi 
nansavo 9-nių mėnesių kelionę 
Sovietų Sąjungon tokio mūsų 
miesto
Bain, buvusio paprasto mūsų 
miesto plieno fabriko daribnin 
ko, kuris grįžęs net užsimer 
kęs gieda apie didžiulį progresą 
ir laisvę Sovietų Sąjungoje?

3. Kcno yra leidžiama ir ap 
mokama Kanadoje apie tuzinas 
įvairiomis svetimomis kalbomis 
išeinančių komunistinių laikraš 
čių? Šie laikraščiai

koks nors ko 
kanadietis dr. 
gali ginčyti ir 
važinėjo savo

komunistėlio Edward

ANTRASIS JAV IR KANA DOS LIETUVIŲ EV.
SINODAS

Nors svetur gyvendami ir ga siu ir didžiausiu Amerikoje Mis 
na įtakingų bei patrauklių vie souri sinodu, kuris juos kunigo 
tinių tos pačios tikybos bend mokslus beeinant, O' vėliau ir 
ruomenių supami, lietuviai ev. parapijose sušelpdavo finansiš 
liut. vis tik gyvai jaučia, kad jie kai. Jau tuomet jie leido lietu 
negali ir neturi susilieti su kito viškus laikraščius, kuriuose ir 
mis tautybėmis. Tad tautiškai lietuviškumas gyvai atsispindė 
tikybiniu požiūriu jie sudaro sa davo. Jie leido šiuos laikraš 
varankišką bendruomenę. čius: J. J. Razokas — Pasiunti

Jau senesniaisiais laikais Am nį, Drignaitis — Tiesos Drau 
erikoje ir Kanadoje nemažai bū gą, J. Rozakas — Paslą. Jie iš 
ta lietuvių ey. Anais laikais yp leido lietuvišką giesmyną ir ki 
ač Amerikoje jie turėjo sudarę tas lietuviškai parapijos mokyk 
savo parapijų: Collinsvillėje, lai reikalingas knygas. 
Chicagoje, Brooklyne, Bosto 
ne, Philadelphijoje ir k. Lietu 
vių ev. parapijoms yra patarna 
vę lietuviai kunigai: M. Ketur 
akaitis, Plonaitis, Macaitis, Dri 
gnaitis, Jurkšaitis, Brustaitis, 
J. J. Razokas, kurie buvo kilę 
iš Lietuvos, kunigo mokslus bu 
vo išėję Amerikoje ir visi bend 
radarbiavo su tuomet stipriau

Po Antrojo pasaulinio karo 
didžiausią lietuvių ev. dalis iš 
tremties atvyko į Ameriką ir 
Kanadą. Įsijungdami į senąsias 
parapijas, jie jas padarė gaives 
nėmis, o vietomis sukūrė naujų 
parapijų, pvz. Kanadoej: To 
ronte, Hamiltone, Montrealyje, 
Delhi ir Bany miestuose, ku 
nuošė yra atliekamos pamal 
dos lietuvių

Apskritai religiniu požiūriu
kalba.

pergalės plano išsipildymo, o 
kartu su tuo visos atominio am lietuviai

Mūsų
,SECURITY GRAP H“ 

PARODYS PAČIAM, 

KAIP GAUTI DIDŽIAU

SIĄ NAUDĄ IŠ DOLE

RIŲ, KURIE SUMOKAMI 

UŽ GYVYBĖS DRAUDIMĄ.

SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ

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

per Haskobą).
Bendrovė taip pat persiunčia į 
Lietuvą ir Jūsų pačių sudary 
tus ir mums pristatytus siunti 
nius (siunčiam ir oro paštu). 
Visi mokesčiai sumokami siun 
tėjo, gavėjas NIEKO NEMO 
KA. Pristatymas garantuoja
mas—PILNAS DRAUDIMAS (Kai kurie faktai tinka tik mū 
(siunčiama per Gloge Travel sų miesteliui, bet jieškant visur 

panašių dalykų atrasime).
1. Ar nežinoma apie Kanado 

je veikusį didžiulį atominių šni 
pų tinklą, kuriame buvo įtrauk 
ta net vienas Kanados parla

liut. sudarė sava 
tuii labai žiaus kultūros ir civilizacijos su rankišką bendruomenę tame kr 

„apaštalauti“ tarpe darbininkų, mažai prenumeratorių ir dauge griuvimo ir mūsų pačių baisaus ašte, kuriame jie gyvena, ir tu 
Sakoma, kad lašas po lašo ir liu atvejų siunčiami veltui. Jei galo — sunaikinimo? n savo sinodą saviems tikybis
akmenį pratašo! Argi sunku gu įvairių tautybių tremtinių Ne! Mes turime priešintis, kai bažnytiniams reikalams. Na 
prie progos savo darbovietėje įvairiomis kalbomis leidžiami turime tą komunistinį pergalės tūralioms bendravimo sąlygo 
ar su vietiniais kaimynais kai Kanadoje demokratiški laikraš planą visomis galimomis ir esą ms esant, JAV ir Kanados lie
kuriuos jiems abejojamus ir ne čiai sunkiai verčiasi, tai kaip be momis priemonėmis trukdyti! tuvių ev. liut. parapijos 1954
suprantamus klausimus apie ko Maskvos bosų paramos išsivers Kas iš to, kokia nauda, kad pa metais pirmą kartą sudalė savo
munizmą išgvildenti - išnagri tų komunistų leidžiamas šlamš ts, tautieti, išnešei sveiką kailį sinodą, kuris apima beveik vi
nėti. Turint gerų norų tam pa tas?! Maskvos pinigais, be abe nuo komunizmo pavojaus, o da sas lietuvių ev. liut. parapijas
lankių progų ir tinkamo laiko jo, yra apmokamos ir įvairiomis bar neįspėji savo kaimynų, sa šiose šalyse. Už tat JAV ir Ka
visuomet surasime! progomis veltui brukamos kir vo bendradarbių, tave priglau nados Lietuvių Ev. Liut. Sino

Daleiskim, mūsų miesto ang šinančio pobūdžio komunistinės dusio krašto gyventojų, kada das yra ta institucija, kuri vi Ev. Liut. Konsistorijos prezi
liškame dienraštyje buvo pami brošiūrėlės, kurias yra matę matai tą naikinančią, šluojančią sais atvejais atstovauja šių ša dentas prof. Dr. K. Gudaitis ir
nėta apie kun. R. Venti pareiš daug kas iš Kanados gyvento bangą atsiritant ten, kur dabar lių lietuviams ev. liut. ir tuo Lietuvos Liut. Sinodo vicesen
kimą, kad vietiniai komunistai jų. esi užsikabinęs. . . būdu sudaro gyvybinį ryšį tarp joras doc. Teol. Lie. kun. J. Pa
yra pasirengę perimti visą mies 4. Ar nežinomi mūsų miesto Jeigu mūsų vadovaujančiųjų jų parapijų. 1954 metais rugpju uperas. Tuo būdu šis Sinodas 

į ligi pačių mažiausių čio mėn. Toronte įvykusiame Si sudarė Lietuvos Ev. Liut. Sino 
node dalyvavo: Chicagos, Bro do bei Bažnyčios organizacinę 
oklyno-New Yorko, Philadelp tąsą, nes šis Sinodas, be kitako, 
bijos, Toronto, Hamiltono ir siekia išlaikyti Lietuvoje ture 
kt. parapijų atstovai ir jas apta tos Bažnyčios tradiciją, nekei 
niaują kunigai. Šiuo metu šiam čjant jos turėtų organizacijų tv 
Sinodui jau yra pritarusios 9 arkos bei pavadinimų, 
parapijos. Šiąme Sinode išryš 
kėjo’, kad lietuvių ev. liųt. pa 
rapijos šiose šalyse nori tęsti 
Lietuvoje turėtą tikybinį ir baž 
nytiškai organizacinį gyveni 
mą savo tarpe.

Sinodo nutarimams vykdyti 
ir parapijų bendradarbiavimui 
derinti šis JAV ir Kanados Lie 
tuvių Ev. Liut. Sinodas išrinko 
valdybą, į kurią įeina ir pasku 
tinis nepriklausomos Lietuvos 
t ■ ■ ... ~ M’---1-"

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

yra pasirengę perimti visą mies 4. Ar nežinomi mūsų miesto
tą ir dar vėliau buvo iš to iroms komunistų ir jiems priajučian veiksnių 
kai juokiamasi. šiųjų susirinkimai, pobūviai ir vietovių ar komitetų,

Kodėl šį klausimą prie pro posėdžiai? Ar neteko girdėti 
gos nepanagrinėti su vietiniais, kai kurių vietos komunistų pa 
ypač jei kai kurie patys užveda reiškimus, kurie žada reikalui 
tą temą su tavimi kaipo komu esant, išvesti tūkstančius žmo 
nizmo auka ir savotišku savo nių į gatvę (spėjamai depresi 
srityje žinovu!? jos atveju!) ar į mišką (gali

Jeigu, daleiskim, kanadietis mos karui prasidėjus mobiliza 
nesutinka su tuo, kad komunis cijos atveju!) Nors kai kurie iš 
tai yra pasirengę atėjus jiems šių pareiškimų padaryti kur no 
patogiam laikui perimti mūsų rs koteliuose ar neblaiviam sto 
miestą ir išviso netiki komunis vyje, bet jie daug pasako, 
tų planinga veikla, tai
kodėl nepatiekti tokius faktus:

ev.

J. G. SKAISTYS 
627 E. Main St. 
Hamilton, Ont. 
ATSTOVAUJA 

MANUFACTURERS 
LIFE

(314.-55)

dalykas ir uždavinys yra 1
platesnio masto, komuniz j

mo veidą atidengianti veikla, 
antikomunistinė propaganda į 
per spaudą, radiją ir televiziją, ’ 
tai paprasto eilinio dažniausia į 
juodo darbininko pozicijoje ‘ 
esančio tautieičo uždavinys, pa 
reiga yra ir gera dirva savo kai 
mynų ir bendradarbių tarpe. 
Žinoma, kiekvienas tai turi da 
ryti pagal savo išgales ir suge 
bėįimus, Šiame darbe, šioje Ii 
kiminėje misijoje, reikia kant 
rybės, pasišventimo, o svarbiau 
šia, tai gerų norų. Patartina 
naudoti ir antikomunistinės 
brošūrėlės ar knygelės, kaip 
„Raudonoji žvaigždė“ ir pan.

Labai liūdna ir stačiai tragiš 
Gi ka, kad gana dažnai tremtinių, 

atidengė sovietų ambasados tar to viso tikslas yra, beabejo, ga net save skaitančių intehgen 
nautojas Igor Guzenko? Vieto lutinė pasaulinio masto komu tais, tarpe, atrasime tokių „šia 
je to išaiškinto tinklo, be abejo, nistų pergalė. udadūšių“, ir tokio ištižusio

Skaitysime šį faktą, kad ko proto asmenybių, kurie drąsiai 
munistai turi pasaulio pergalei atsakinėja ir net ginčija, kad an 
planą ir jį sėkmingai vykdo, tikomunistinė propaganda jau 
įrodytu. Kas gi tada mums, ko nesanti reikalinga!? Jie sako, 
munizmo aukoms, kurie paži kad vietiniai gyventojai jau su 
nome komunizmą ant savo kai pranta komunizmo pavojų, ar 
lio, reikia daryti? Ar rankas su net kad tam nesą jokio tikslo 
dėjus laukti tos komunistinės ar reikalo?!! Tai yra pasigailė 
———---------------------------------- jimo verta kapituliacija, be jo

kių „smegenų plovimo“, be jo 
kios prievartos. . . J. Skardis.

Norint dar daug daugaiu ga 
Įima būtų surasti ir surinkti pa 
našių įvairių smulkių įvykių, fa 
ktų ar pasisakymų. Visa tai ro 
do, kad

komunistinė veikla vyksta 
ne tik mūsų mieste, bet ir 

visoje Kanadoje,
viskas yra diriguojama ir 

Tel ’ LA 3-5049__Y A 7-4337’ mento narys ir> kurį 1945 m- nansuojama iš Kremliaus.

Siuntinių tarnyboje 8 metai.
S. P. Juodvalkis.

Service).
Prašykite katalogų bei 

informacijų:
OVERSEAS CARGO CO, 

2412 W. 47 St., Chicago 32, Ill. o

Be kitų sprendimų šis Sino 
das padarė principinį nutarimą, 
kad ir kituose 
ną lietuviai ev. 
mybę sudarytų 
atstovaujamus
tuo būdu įvairių šalių liet. ev. 
liut. bendruomenių atstovybės 

Nukelta į 7-tą pusi.
k~ w ..—--- XK- —. . x

kraštuose gyve 
liut. pagal gali 
savo reikalams 
organus, kad

| GENERAL INSURANCE
į AL. DŪDA
t Visų rūšių draudimas

WA 48539
SAVI PAf SAVUS!

Restoranas “RŪTA”
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

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

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.

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

ADVOKATAS
(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052 A Bloor St. W. Toronto.

J W. A. LENCKI, |
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

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

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

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

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

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

Pittsburg Pa. ir kitur. I
 NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE. | 

International Service Bureau |
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario. y

LE 6-5613 |

Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius x

adv. A. L I Ū D Ž I U S. |

Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, X 
atliekami dar šie reikalai: g

EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS |

(reikalai, iki vizų gavimo imamai), — x

DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ ’LIETUVON | 
ir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) $ 

su pilna siuntimų gavimo garantija. — &

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS. |

— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS |

iš įvairių Draudimo B-vių ir x

Workmen's Compensation Board. —

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — | 
PILIETYBĖS REIKALAI. —

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI. i
PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ S 

I PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI. j

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

----- ......—HR .

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

MAZAR TRADING Co. į
852 Dundas St. W. Toronto, Ont. W

Tel. EM 3-5520 W

Hamilton — 65 Gore St. Tel. JA 9-5695.

| PRIIMA SIUNTINIUS IŠSIUNTIMUI 
į Į LIETUVĄ

B* Siuntiniai gali būti įvairaus turinio ir negali svert dau- 
giau su įpakavimu nei 19 svarų ir 4 uncijas. Gyvenantie

ji ji ne Toronte gali savo siuntinius prisiųsti mums, o 
W mes juos peržiūrėję ir įvertinę, sąskaitas prisiusime Ju- 

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

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

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

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

Naudokitės mūsų patarnavimu. S
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LONDON, Ont.
REIKALAS parduoda papiginta kaina. Pra 

j __ šeštadie šoma nepraleisti progos ir tuoj
Vasario 16-to 
remti būrelis 

- - - - - _____ Iškii Dorchesteryje „Dreamland“ re
Įvairiais keliais mingos pamaldos Holly Trinity ngia labai smagią gegužinę 

ateinančios žinios tvirtina, kad Liuteronų bažnyčioje, Giles ir pikniką, 
rugsėjo 1—3 d. į Windsoro mie Parent g-vių kampas. Pamal 
sta atvyks rekordinis skaičius das laikys Dr. Kavolis. 1 v. p. 
Kanados ir JAV lietuvių. Ren p. Garbės svečiams pietūs „No 
gimo komitetas, atsižvelgda rton Palmer' veišbutyje. 1.30 
mas į daugybę atvykstančiųjų vai. p. p. Futbolo varžybų tąsa 
svečių, kreipėsi į miesto viešbu Memorial parke, Ypres blvd. 
čius nakvynių reikalu, 
nių kainos yra gana prieina Kanados Lietuvių Dienos ir J prašoma 
mos. Vienos paros apsistojimas A V Lietuvių susiartinimo Šven tuo paicmti mūsų besimokantį ev. liut. ir palaiko glaudžius ry 
vienam asmeniui kainuoja nuo tės aktas, Sportinių’ Žaidynių jaunimą Vokietiojj. 
2.25—5.50 dol. Apsistojant vie uždarymas ir koncertas, 
name kambaryje dviems asme Koncertinėje programoje da 
nims ir naudojantis viena lova, lyvauja: Toronto Liet. Choras 
nakvynės kaina mažėja. Norin „Varpas“ sol. Vaclovas Veri 
tieji iš anksto rezervuoti vieš kaitis, Detroito, Clevelando ir 
bučiuose kambarius, gali kreip Toronto tautinių šokių grupės, 
tis KLB Windsoro Apylinkės Pirmadienį, rugsėjo 3 d. 7 v. 
Valdybos adresu: V. Kačins vak. Užbaigtuvių vakaras Kro 
kas, 1505 Windermere Rd., atų saleje, 2520 Seminole Lie 
Windsor, Ont.

Kartu visų atvykstančiųjų ži 
niai pranešama, kad sekmadie 
nį, rugsėjo 2 d. 1 vai. p. p. mies 
to reprezentaciniame „Norton 
Palmer"' viešbutyje rengiami 
Lietuvių Dienos ir Susiartini 

; mo Šventės garbės svečiams pa 
: gerbti pietūs. Rengimo komite 

to, nutarimu, pietuose gali daly dsor, Ont., Norotn Palmer vieš 
vauti kiekvienas. Kaina 2.50. bučio puikiose patalpose įvyks 

■ Norintieji dalyvauti prašomi kr visuotinis JAV-bių ir Kanados 
, eiptis valdybos adresu, prisiun L. F. Bičiulių suuvažiavimas. 
čiant ir pinigus kartu. Suvažiavimo metu bus trys

Lietuvių Dienos ir Susiarti tualūs pranešimai. Mūsų 
nimo Šventės Programa vyks mus politikas ir diplomatas 
sekančia tvarka: Lietuvos

Šeštadienį, rugsėjo 1 d. 10 mininkas 
vai. ryto Dailės parodos atida padarys 
rymas Willistead Art Gallery „Politinė padėtis ir laisvinimo 

Kanados Gyvybės Draudimo patalpose, Willistead parke, Ri darbai“. Apie lietuvių rezisten 
Agentų Sąjunga praneša, kad chmond ir Kildare g-vių kam cinę veiklą, tos veiklos skirtin 
1956 metų pirmame pusmetyje pas. Parodos lankymo valan gumą nuo politinių partijų bei 
skaičius asmenų, turinčių gyvy dos: rugsėjo 1 d. 10 vai. — 5 v. rezistencijos tolesnius kelius 
bės draudimą, pasiekė rekordi p. p., rugsėjo 2 d. 2—5 vai. p. nurodys prof. J. Brazaitis pra lydėta į amžino poilsio vietą gi 
nį augštį apsidrausta už 1.900. ir rugsėjo 3 d. 10—5 vai. p. p. nešime: „Rezistencijai 15 me į1™'1! *r būrelio draugų bei pa 
000.000 dol. Tai yra 16 proc. 2.30 vai. p. p. Šiaurės Ameri tų“. Jaunosios ir vyresniosios žįstamų rugpjūčio 11 d. 
daugiau, negu tuo pat laiku pe kos Lietuvių Sportinių Žaidy kartos glaudesniam bendradar 
reitais metais.

DIDŽIULIO GREIČIO LĖK
TUVAS, VADINAMAS

SUPERSONINIU

HAMILTON
DIDELIS PASILINKSMINIMAS 

yra rengiamas Hamiltono SLA Atsiminkime, kad spauda yra tai a 
kp . rugsėjo 15 d. Rayal Con aštresnis ginklas už kardą. Tad atpinan?Jns 
naugth Hotel. Jame numatoma ir remkime lietuviškąją spaudą, 
pravesti taip pat turtingą late remkime NL mašinų fondo va 
riją. Hamiltoniečiai, galintieji jų- 
paaukoti fantus, prašomi skani 
binti K. Baranui, LI 
Visi fantai bus atsiimti 
tojų namų.

RAŠYTOJAS
P. Švaistas-Balčiūnas 
Hamiltone, kur buvo apsistojęs Royal Connaught Hotel, King 
pas p. p. Petrušaičius.

GERIAUSIU NAMŲ
pardavėju Hamiltone liepos m. Ferri 
buvo lietuvis Vladas Antanai gėlių valsas ir 
tis, iškovojęs pirmą vietą iš vi bės. Čia atvykę 
rš 400 agentų. Jis buvo pagerb site, bet turėsite 
tas surengtuose pietuose Fi gą linksmai praleisti laiką, 
sher Hotel, kur jau CO-OP di Tad visus brangius hamilto 
rektorius įteikė pereinamą pri niečius ir iš visti apylinkių lie 
zą. tuvius kviečiame atsilankyti į.

MAŠINŲ FONDO VAJUS š’ musų ParenSim4 ir įau dabar 
rezervuoti tam tikrą laisvą lai

NL vyksta pilnu tempu. Šis, ka. 
nepartinis, bet kaip teisingai 
montrealio AV parapijos klebo 
naspavadino, informacinis sava 
itraštis, žada patobulinti šio lai 
kraščio spausdinimo pusę, dė 
damas daug nuotraukų iš Ka 
sjcĮos lietuvių gyvenimo, padi 
„tidamas jo formatą ir t. t. 
Šėrininkai yra visi lietuviai, 
įnešdami už kiekvieną šėrą 10 
dol. Malonu būtų, kad ir ener 
gingas Hamiltonas savo dalį GYVYBĘ APSIDRAUDUSIŲ 
įneštų į šį vykdomą kultūrini 
darbą. Kartais, mes esame per 
daug apkrauti darbais ir ne iš 
blogos valios užmirštame tai, 
kas mums yra arti širdies. Ir ne 
iš vieno hamiltoniečio teko iš 
girsti — tikrai pasiųsiu dešim 
kę, bet vis neprisirengiu. Mie 
las hamiltonieti-e, užtenka tik 
paskambinti K. Baronui, LI 5- 
0979 ir pranešti, kad sutinkate 
nupirkti šėrą, Jūsų pavardė jau 
sekančiame Nr. bus atspausdin 
ta N. L., o pinigus galėsite įtei 
kti po menesio, jam atsilankius 
pas Jus, asmeniškai namuose, 
susitikus prie bažnyčios, ar ko 
kiame nors pasilinksminime.

WINDSOR, Ont
IV-TOJI KANADOS LIETUVIŲ DIENA

Susidomėjimas Vl-tąja Kana 12 vai. Vainiko uždėjimas prie 
dos Lietuvių Diena ir kartu įvy žuvusiems kariams paminklo, 
kstančia Kanados ir JAV Lietu Giles blvd. ir Ouelette sank 
vių Susiartinimo Švente nepa ryžoje. 12,15 vai. p. p. '___

VISI Į JURGIŲ BALIŲ!
Tautos Fondo A-bės Kana 

doje Hamiltono skyriaus valdy 
ba rugsėjo 22 d. rengia didelį 
Jurginių Balių žiemos sezono 

lankėsi atidarymo proga.

5-0979. 
iš auko

St. E 
gerai

Balius Įvyks

Europos gydytojas

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

za
&ii

i

Pi
b’’

Hamilton, 
gaivinantis 

minga loterija, 
muzika,

Ont. Veiks 
bufetas, lai 

linksma Benny 
premijuojamas 
kitos iinksmy 
tikrai nesigailė 

geriausią pro

Dalyvaudami kartu prisidėsi 
te prie svarbiausio darbo — lė 
šų telkimo mūsų pavergtos Tė 
vynės išlaisvinimo žygiams pa 
remti ir lietuvybės išlaikymo. 
Visiems geriausios sėkmės ir 
iki malonaus pasimatymo rugs 
ėjo 22 d.„ šeštadienį.

Valdyba.

SKAIČIUS PASIEKĖ
REKORDĄ

PAREMTINAS
Rugpjūčio 25 

nį, londoniškių 
sios gimnazijai

kreiptis pas p. Kudukį, 60 Ade 
laide St., London, Ont.

L. E-tas.

Gros gera kapela, veiks bule 
tas. Bus įdomi loterija ir kiti 
margumynai. Pradžia 6 vai. va 
karo.

EVANGELIKŲ SINODAS..
Atkelta iš 6 psl. 

sutartinai sudarytų bendrą ko 
ordinacinį organą. Kol toks ta 
rp valstybinis organas nesuda 
rytas, tai JAV ir Kanados Lie

Visų Londoniškių ir artimes tuvių Ev. Liut. Sinodas yra vie 
Nakvy 6.30 vai. Iškilmingas IV-tokios nių vietovių lietuvių maloniai nintelis ir teisėtas laisvame pa 

gausiai dalyvauti ir šaulyje atstovauti lietuviams

sius su Lietuvos atstovybėmis 
ir kitomis organiazcijomis.

Laisvame pasaulyje panašiai 
organizuojasi Latvijos ir Esti 
jos ev. liuteronai. Jau neprik 
lausomoje Lietuvoje, ypač Dr. 
K. Gudaičio vadovaujama, Ev. 

štikio atsiminimų „Kovose dėi Liut. Konsistorija buvo išvys 
Lietuvos“. čiusi gyvą bendradarbiavimą su

Šią puikią knygą p. Kudukis Latvijos ir Estijos Ev. Liut. Ba 
žnyčių vadovybėmis. Šis Sino 
das per savo valdybą taip pat 
palaiko ryšius su Latvijos ir 
Estijos organizacijomis ir vado 

^5~jo rd^nuo'FvaL vybėmis. Ta prasme daug pasi 
ryto. Atvykę anksčiau kreiptis įarbuoja J51™!”,/ Y 
Windsore — J. Urbonas 1421 
Pelissier St. telef. CL 6-3049.

PAPIGINTA KNYGA 
„KOVOSE DĖL LIETUVOS”

P. K. Kudukis, neseniai savo 
atostogas praleidęs JAV, parsi 
vežė ribotą skaičių gen. St. Ra

tuvių Dienos ir Susiartinimo 
Šventės metu veiks informaci 
jos būstinė. Adresas: 1119 Ma 
rion. Telef.: CL 3-8994 ir CL 
3-0812. Rengimo Komitetas.

LIETUVIŲ FRONTO 
SUVAŽIAVIMAS.

Rugsėjo 1—2 dienomis Win

čiuliai tikisi sulaukti bent du 
šimtus dalyvių. Registracija vy
ks Norton Palmer viešbučio pa 
talpose rugsėjo 1

rys kun. P. Dagys.
Be grynai tikybiškai bažnyti 

nių reikalų šio Sinodo užduo 
Tomis pat dienomis Windso tis dar yra rūpintis Lietuvių 

re vyks III-ji Lietuvių Diena— ev. liut. tautiškai kultūriniais, 
Kanados ir JAV lietuvių susiar švietimo bei spaudos reikalais, 
tinimo šventė. Už tat Sinode pasireiškusioje

KITOS ŽINIOS bendradarbiavimo dvasioje, pa 
rapiečių ir kunigų sutartinu 

— Bronė Gineitytė - Statke bendradarbiavimu, Sinodui pri 
vičienė po sunkios ligos rugpjū tariančiose parapijose jau vei 
čio 7 d. mirė Velionė buvo tau kia lietuviškos parapijos moky 
raus būdo ir su jos mirtimi ne klos, kur jaunimas be tikybinių 
tekome vienos lietuviškam dar dalykų yra mokomas lietuvių 
be darbuotoojs. Ji, kol jėgos lei kalbos ir supažindinamas su lie 
do, dirbo šeštadieninėej mokyk tuvių literatūra ir kultūra. Tuo 
loję ir buvo K. L. B. Kultūros būdu lietuvių ev. liut. jaunimas 
Fondo Įgaliotine Windsore. Pa yar gražiai tautiškai auklėja 

mas.
Pastaruoju metu Sinodo vai 

dyba, sutartinai su kunigais ir 
parapijų vadovybėmis, tiria ga 
limybę leisti bendrą lietuvių ev. 
liut. organą, kuriame atsispin 
dėtų jų bažnytinis ir tautiškai 
kultūrinis gyvenimas.

Sinodo valdyba, parapijoms 
— Suiro iki šiol gražiai vei pakartotinai pageidaujant, 19 

Sekmadienį, rugsėjo 2d. 10. zaciniai reikalai. Be to, L. F. Bi kęs choras. Daliai choristų iš 56 metų rugsėjo 1 ir 2 dieną To

Laisvės 
mni. V. 
politini

ak 
žy

pirKomiteto 
Sidzikauskas 

pranešimą:

— Pasiremiant K. L. 
tuto Str. 8. Windsoro 
kės valdyba yra gavusi 
linkės lietuvių prašymą 
ti visuotinį susirinkimą.

B. sta 
apylin 
iš apy 
sušauk

nių futbolo varžybų pradžia, biavimui sustiprinti ir pagyvin 
Wigle parke, Erei St. E. 6 vai. ti naujų minčių iškels Dr. V. 
vak. Susiartinimo vakaras - ba Vygantas, pranešime: „Genera 
liūs, Windsor Armories salėje, cijų bendradarbiavimo gairės”. 
London St. E. Šokiams gros Ha Po pranešimų bus aptarta to 

Buvo nemaža kalbų ir spėlio miltono liet, orkestras „Aidas“, limesnės veiklos ir kiti organi 
jimų, kad dideliam lėktuvų grei i 
čiui reikalingos nepaprastai at 15 vai. ryto iškilmingos pamal čiuliai su svečiais turės dvejus vykus į tabako nuėmimo dar ronte, Kanadoje, šaukia antrąjį 
sparios karščiui medžiagos. Bet dos Št. Claire R. Katalikų baž bendrus pietus tose paičose No bus ir atsiradus dviem chorve JAV ir Kanados Lietuvių Ev. 
dabar jau yra lėktuvų, kurie nyčioje, Tecumseh ir Victoria rton Palmer viešbučio patalpo džiam nebesutariama ir net he Liut. Sinodą, kurio užduotis 
per valandą nuskrenda apie 2. g-vių kampas, Mišias celebruos se: šeštadienį, rugsėjo 1 d. 2 tuviškų pamaldų metu pasigen bus aptarti bei padaryti pagrin 
000 mylių, dvigubai greičiau ne Į. E. Londono vyskupas John vai. ir sekmadienį, rugsėjo 2 d., dama lietuviškų giesmių. dinius tolimesnės veiklos nuta 
gu eina garsas. Toki lėktuvai Chr. Cody. Lietuviškai pamoks 12.30 vai. Suvažaivimo šeimi J- U. rimus. S-V-Narys P.
jau yra išbandyti. lą sakys J. E. vysk. V. Brizgys. ninkai, Detroito ir Windsoro bi

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

Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal nariai

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

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

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

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas

Y 9 Avė., Rosemounte cottage, 
v 6 kamb.; įmokėti $ 3.500, 
| kaina $ 12.500.

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

NAMAI ŽEMĖ ŪKIAI — 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. Budriunas RA 7-2690.

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

 Montreal Overseas Parcels I
Service

4112 St. Lawrence Blvd.

PL 4725 |

Siuntiniai Lietuvon |

IR Į VISAS RUSIJOS DALIS |

Nauji ir dėvėti drabužiai, medžiagos, maistas, vaistai. a

Mūsų vilnonės ir medvilninės medžiagos »

urmo kainomis! »

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

Reikalaukite mūsų lietuviško siunčiamų daiktų sąrašo. «

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
P ASIRINKIM A.

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

KAINOS PI GES N Ė S 
KAIP KITU R.

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

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS
REIKALINGI AGENTAI

Namų pardavimui

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

Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256

D. E. BELANGER 3c SONS 
15 METŲ JŪSI. TARNYBOJE 

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

reikmenis su nuolaida.

> v> <0

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
Lietuviams nuolaida.

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

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10

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. ©094 

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas. 

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL 
(2 g. j rytus nuo St. Laurent BL),
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V.tA l «l:i V.
LAUKO TENISAS

Šių metų atviros Kanados lie 
tuvių lauko teniso pirmenybės, futbolininkai iki šiol vis negalė 
įvykusios rugpjūčio 18—19 dd. jo pakasti greitakojų italų žai 
Toronte, atnešė eibę netikėtu dimo. Tačiau rugp. 14 d. popie 
mų. Ketvirčiu baigmėse pirme tėję vytieičai pagaliau kietąjį 
nybių favoritas ir pernykštis riešutą įkando, Consols Cup 
Atvirųjų bei Š. Am. lietuvių Toronto miesto pirmenybėse, 
meitseris J. Žukas buvo negai nusiaubiant Continental lygoje 
lestingai nuvanikuotas P. Gvil pirmaujančią Pughos veinuoli 
džio (6:2) (6:3). Pusiaubaig kę net 7:0 (3:0). Su tokiu žai 
mėse O. Rautinšas pralaimėjo dimu mūsų vyrams kelias į mie 
čikagiečiui L. Andrejauskui sto meisterius yra atviras! 
(6:4) (6:1) (6:3) ir P. Gvil — FASK’o sekretoriaus A. 
dys nelauktai suklupo prieš ro Belskaus atsilankymo 

atletikos 
(9:7) (6 :4). Baigmėje Grybaus Toronte proga, įvyko 

atostogų kas nors ir su skurdžiu techni sporto veikėjų su. juo 
į ilgesnę kiniu pasiruošimu, bet begalės mas, kame išsiaiškinta, jog Auš 
Čikagoje ištvermės dėka iškovojo perga ros įsiregistravimui į vyr. lietu 
lankysis lę prieš jaunąjį Andrejauską vių sporto komitetą nebėra kliu 
reikalų, (6 :0) (7 :5) (1 :6) (2 :6) (6 :4). čių. Tikimasi, kad Detroito Žai

VYTIS — PUGLI 7:0
Lyg užburtame rate Vyties

ARTINASI MOKSLO METŲ KAS NORĖTŲ PASIŲSTI 
PRADŽIA SIUNTINIŲ

Ji jau nebetoli. Montrealyje j Lietuvą arba Rusijos gilumas 
veiks trys šeštadieninės pra 
džios mokyklos ir šeštadieni 
niai augštesnieji kursai, papil 
dyti High school kursą lietuvis 
kais dalykais.

Drauge su metais auga 11 mo 
kyklos. Pradžios mokyklos šie tų. Siuntinių kaina su persiun česterietį V. Grybauską (7:5) čių lengv. 
met jau susilaukia šeštojo sky rimu 21—23 doleriai, 
riaus, o augštesnieji kursai — • Inž. J. Bulota gavo 
antrojo kurso, todėl bus išaugę ir su šeima šivyksta 
į pilną gimnazijos kursą. kelionę — aplankys

Mokyklų išaugimas pareika brolį Julių su šeima, 
lauja daugiau mokytojų. Vei Clevelande, ku rturi 
duno mokyklai šiemet jau reiks dalyvaus skautų suvažiavime Vyrų dvejete Grybauskas - Ar dynėse aušriečiai jau dalyvaus, 
šeštojo skyriaus mokytojo: Ro ties Windsoru ir dalyvaus ket monas irgi patiekė staigmeną kaipo pilnateisiai lietuviškos 
semounto mokykla taip pat pa virtoje Lietuvių Dienoje, o po pusiaubaigmėje nesunkiai įveik sportininkų šeimos nariai, 
augo vienu skyrium, kurį vesti to grįš į Montreal}. darni Rautinšą-Žuką (7:5) (1: — Taip pat patirta, kad Fas
reiks naujo mokytojo, o Lon • inž. St. Naginionis, atostoga 6) (7:5). Kitoje pusėje Andre k’as ryžtasi išleisti nuolatinį sp 
gueuil mokykla reikalinga bus VęS Laurynijos kalnuose, sek jauskas - Gvildys turėjo bėdos orto biuletenį, redaguojamą j. 
dviejų mokytojų. madienį išvyko tarnybos reika įveikiant ekspromtinį Valiuko- Nasvyčio Clevelande, spausdi

Tautiečiai buvę mokytojais ]aįs į Ottawa. 
Lietuvoje arba tremtyje, malo 
niai prašomi atsiliepti ir praneš 
ti apie save bei sutikimą būti 
mokytojais (telefonai: HE 
7920 ir PO 6-5755). Kreipia 
masi per spaudą todėl, kad spė
jama, jog tokių yra, bet jie lig 
čiol nėra dar atsiliepę, kai šie 
met baigusieji Montrealyje mo 
kytojų kursus jau yra žinomi. 
O mokytojų reikia daugiau, nes 
be jau sutikusių dirbti šeštadie 
niais, dar reikia ir atsarginių, 
nes gali pasitiakyti dirbančiųjų 
susirgimų ir pan.

Tėvai prašomi jau rūpintis 
savo vaikučių siuntimu 1 moky 
klas.
IŠ ITALIJOS SUGRĮŽO RA 

ŠYTOJA MARIJA 
AUKŠTAITĖ

Rugpjūčio 20 dieną laivu Co do į Europą, kur lankysis Diu 
vonia sugrįžo iš Romos rašyto sseldorfe, Sautharte, Berlyne, 
ja Marija Aukštaitė, praleidusi Ziuriche ir po to grįš lėktuvu į 
Italijoje visus metus. P. Aukš Montreal;. Europoje keliones 
taitė viešėjo pas sūnų kunigą, atliks taip pat lėktuvu.
Rašytoja iš Italijos parsivežė ® Adomaitis Jonas po operaci 
daug puikių įspūdžių. Savo ke jos jaučiasi gerai ir atgauna jė 
lione ir viešnage 
mieste rašytoja labai 
ta.
© Tuokiasi: Ignacas 
su Gražina Kuraite, 
Jankus su Josepha, 
Gyvis ir Viktoras Jukonis su 
Marian Shore.
• Pp. Baltakių

palengvintomis sąlygomis, pra 
šomi kreiptis Į Montrealio Lie 
tu/ių Šalpos komitetą, p. Pr. ši 
melaičio adresu. Telefonas: TR 
2859. Siuntiniai kol kas dvieju 
rūšių, bet tiktai maisto produk

dvejetuką (7:5)-Pundziaus 
(6:4).

Baigmėje 
nas laimėjo 
moję žaidžiančius Andrejauską 
-Gvildį. (7 :5) (1 :6) (7 :5). Mo 
terų vieneto meistere išėjo N. 
Šaikauskaitė laimėjusi prieš A. 
Urbonaitę (6:2) (6:1). Mišra 
us dvejeto baigmėje Urbonaitė 
-Rautinš įveikė Šalkauskaitę- 
Gvildį (6:3) (1:6) (7:5).

Pirmenybių tvarkaraštį kiek , . ■ v v . , • • , . o

Pabaltie 
varžybų 
viteinių 
pasitari

EKSKURSIJA į IV LIETU 
VIŲ DIENĄ WINDSORE.
Toronto Lietuvių patogu 

mui, KLB Toronto Apylinkės 
Valdyba organizuoja ękskursi 
j?-

Traukinys išeina 9.30 
mūsų laiku (Standart 
8.30 ryto) .rugsėjo 1 d„ 
dieni. Windsore bus 2 vai. 20 . • , . .
min. p. p. Kelionė ten ir atgal ramos šokiai ir loterija. Taigi 
kaštuoja 8.65 dol., jei susidarys kiekvienas turės galimybės ir 
bent 25 keleiviai. Išvažiuoti rei i ' „ ' .
kia vienu kartu, grįžti galima nemažai vertingų fantų, suau 
bus ir pavieniui, nes biletas ga kotų lietuvių 
lioja 10 dienų.

Registruotis galima pas apy 
Įnikęs valdybos sekretorių, L,ie 
tuvių Namų adminisjtrątorių, 
V. Petraitis, 235 Ossington 
Avė., (Lietuvių Namai). Tel. 
LE 3-3027 arba pas bet kurį 
apyl. valdybos narį iki rugpjū 
čio 26 d. sekmadienio (imti 
nai).

KLB Toronto Apyl. V-ba.
MOTUŠIS PLEČIASI Į 

MONTREAL}.
Žinomas Toronto prekybiniu 

kas K. Motušis šiomis dienomis 
išnuomavo dideles patalpas Mo vej, einant į Šv. Jono bažnyčią, 
ntrealyje - Verdune, Verdun ir sunku pro italds prasimušti. 
Church g-vių kampe, ir lugsėjo Kiekviename gatvių kampe su 
pradžioj bus ten atidaryta tele 
vizijos, radijo aparatų ir muzi 
kos kabinetų krautuvė, jos ve 
dėju paskirtas montrealietis 
prekybininkas J. Jocas. (.-Red.) 
Plačiau apie atidarymą krautu 
vės bus paskelbta vėliau. L.

Red. žiniomis, tos krautuvės ryti.
ne tiktai vedėju, bet ir dalinin Darbo dienomis einant Colle 
ku bus Povilas Jocas, o krautu ge, Clinton, Grace gatvėmis, 

bendroviniais jautiesi lyg būtum ne Kanado 
je, bet kur nors Sicilijoj ar Ka 
labrijoj.

Čia itališkos real estate įstai 
gos. dvokiančios krautuvės, ki 
nai, kirpėjai ir ko tik nori, o lai 
kraščių pardavinėtojai - vaikai, 
šūkaudami seka praeivius ir 
bruka jiems savo „Curiere“. An 
glų čia mažai bepamatysi. Ne 
užmirškim, kad Toronte yra 

— Rugpj. 16 d. įvykusiame apie 40 tūkstančių italų ir jie 
Centrinio Parap. Komiteto po gyvena kompaktiška mase pil 
sėdyje parapijos salėje parengi na to žodžio prasme, tvirtai išsi 
mai šeštadieniais rudens sezo laiko italais ir nepasiduoda an 
nui buvo paskirstyti sekančiai: glams. Tvirti italai! L.

PRANEŠIMAS TORONTO 
VISUOMENEI

Šalpos Fondas, norėdamas 
supažindinti Toronto visuome 
nę su savo veikla, ruošia paren 
girną. Parengimas įvyks rugsė

lyto jo 8 d. Prisikėlimo parapijos 
laiku salėje. Kadangi tai supuola su 
šešta Tautos Švente, programa bus 

pritaikinta momentui. Po prog

savo laimę išmėginti, nes bus

1 prekybininkų ir 
pavienių asmenų. Taip pat gale 
sime susipažinti su fondo ve” 
la nuo pat įsikūrimo iki šiai d. 
nai.

Maloniai kviečiame visus To 
ronto lietuvius atsilankyti.

K. L. B. Toronto Apylinkės 
Šalpos Fondo Komitetas.

ITALAI IŠSTUMIA 
LIETUVIUS

Kadaise buvęs lietuvių gyve 
namasis rajonas Dundas-Colle 
ge g-vių tarpe, dabar atrodo 
jau užviešpatautas italų.

Sekmadieniais Dundasį gat

namą ten pat arba Toronte. 
Pirmasis numeris turėtų jau pa 
sirodyti šeštųjų žaidynių metu. 
Sporto mėgėjų tarpe toks leidi 
nys yra senai laukiamas. — a.

NEMESTI STUDIJŲ!
Praėjusių mokslo metų bėgy 

je gražus Toronto lietuvių mo 
ksleivių skaičius baigė įvairias 
kolegijas ir gavo teisę įstoti į 
universitetą. Girdėti, deja, kad 
dalis baigusiųjų, vietoje garbin 
gai peržengti universiteto slen 
kstį, žada kuriam laikui mitra

® Balčiūnas - Švaistas Juozas, 
išėjęs į pensiją, iš Čikagos atvy 
ko paatostogauti pas savo arti 
muose į Oakvillę, Ont., kur 
viešėjo pas pp. Petrušaičius, 
lankėsi Hamiltone ir praėjusį 
sekmadienį Montraelyje, iš kur 
nuvyko į Quebeco miestą, o grį 
ždami atgal žada sustoti Mont 
realyje.
® Jocas Povilas ateinantį pir 
madienį ar antradienį savo ma 
šina išvyksta 1 Toronto, iš kur sutrukdė šeštadienio lietus, 
po savaitės vyks į Windsoią į 4 malonią dalyvių nuotaiką apga ūkti mokslą ir metus kitus dirb 
Lietuvių dieną. Sugrįžęs baigs dino kai kurių mūsų spaudos iš ti įstaigose. Prieš tokį laikinį 
atostogas ir imsis darbo, nes, keltų senų „žvaigždžių” dažnai studijų nutraukimą, gal būt, ir 
pardavęs restoraną, ilsėjosi apie nesportiškas elgesys. nebūtų daug kas prikišti, jei
4 mėnesius. Vykdamas į Toron 
tą galėtų kai ką nuvežti.
• Žiugeraitė Anita antradienio Sakalo ir Čikagos Ne ries teni 
naktįlėktuvu iš Dorval išskri sininkai. Pirmenybe vedė T. L.

S. K. Vytis. — apb —
• Parojus Juozas rašo iš New 
Yorko, kad su pusbroliu, jo 
puikia mašina, apvažinėję jau 
10 JAV valstijų ir dabar pra 
kaituoją New Yorke. Visus sv 
eikina.
• Širvy das Vytautas šiomis 
dienomis lankėsi Montrealyje 
ir dalyvavo p. Marijos Aukštai 
tės sutiktuvėse, 
Romos.
® Mackevičius
chester, N. Y., vykdamas atos pijos žinios, atidaro baleto- stu rugs. 8 d. — Toronto apyl. Šal © Žolinių šventės pamaldų me 
togų į kalnus, buvo užsukęs sa 
vaitgalio į Ville Lasalle pas se 
sutę ir švogerį.

Grybauskas-Armo 
prieš blogoje for

sidaro jų spiečiai, o prie jų baž 
nyčios, priešais Šv. Jono, jų m’ 
nia užkemša visą gatvę. N< 
prie Šv. Jono bažnyčios ir kle 
bonijos praeitais metais įreng 
ti barjerai visi apsėsti italų, lyg 
būtų tai jiems specialiai pada

Varžybose dalyvavo Toron tikrai tai užsitęstų tik vienerius 
to Vyties, Aušros, Ročesterio

amžinajame gas bei sveikatą.
patenkin ® Montrealio Lietuvių Seimelio 

prezidiumas praėjusį sekmadie 
Bitautas ni posėdžiavo ir padarė eilę nu 
Alfonsas tarimų, liečiančių Tautos šven 
Marcella atsikvietimą iš Bostono dra 

mos ir kitais klausimais.
® Kensas Henrikas rugpjūčio

• Pp. Baltakių šeima V. St. 11 clien9 Queen viešbutyje, da 
Laurent statosi trečius namus, lyvaujant artimiesiems, susižie 

davo su panele Stase Andraity 
te. Vestuvių data dar nepaskir ® Ekskursijai į Windsoią regis 
ta. P. Kensas dirba darbui vedė 
j u

i DR. J. š F G A M O G A S

CHIRURGINĖ ir 
BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

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

arba pagal susitarimą, 
namų 1038 Osborne Av. 

m.
! Ii „ ... K' nv. '

jverdrn. Tel: PO 6-9964.!!

DANTŲ GYDYTOJAS'

DR. J. M A L I SK A

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

Tel.: TR 4547

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

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

Tel. CA 2506

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

i
 Raštinė vakraais:

2104 Mount Royal St. E. 
LA 1-7926—8873Renė TALE OT
AdvokatasSuite 306, Aldred Bldng.507 Place D’Armes

$ MArquette 8045

metus. Praktika tačiau rodo, 
kad jauni žmonės, gavę įstaigo 
je neblogą darbą, dažnai tuo 
darbu pasitenkina, nebesiryž 
tant į tolimesnes studijas. To 
ks galvojimas yra klaidingas ir 
tikrai žalingas mūsų jaunimo iš 
simokslinimui ir iškilimui. Tė 
vai ir visuomenė turėtų visomis 
pastangomis skatinti mūsų jau 
nimą nepasilikti mokslo pusiau 
kelyje. Toronto jaunime, nepa 
suk į pavojingus klaidakelius.

BALETO STUDIJA
Tėvai pranciškonai, kaip ske 

Feliksas iš Ro lbia Toronto Prisikėlimo para

jai sugrįžus iš

W.

Vė bus pagrįsta 
piincipais.

IŠGANYTOJO 
LIUTERIONIŲ 

bažnyčioje, 1691 Boor St.
ir Indian Road kampe, rugpjū 
čio 26 d., 8.30 vai. ryto lietuvių 
pamaldos. Kun. dr. M. Kavolis.
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

ŽINIOS

Regan miško pramonėje.

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, 

ties 9700 St. Lawresce.

2)
3)

4)

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. 

Suite ti-tt
152 Notre Dame St. E.

UN 6-8969*
Res. 5657—12 Ave., Rsm. 

RA 2-5229

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

tiuotis reikia pas L. Seimelio 
Prezidiumo narius ligi šio mė 
nėšio 25 dienos.
• Mačiuko Mamerto, mūsų siu 
vėjo, abonentiniai laimėjimai te 
ko: užpraeitą savaitę nr. 19, 
Sylvio Lamalece, 28 dol. ir pe • P. Krausas dabar dirba kaip 
reitą savaitę nr. 2, Petrui Žu kontraktorius, daugiausia mūri 
kauskui, 26 dol. Trečios serijos nimo darbus. Darbu patenkin 
abonimentų platinimas peržen tas ir džiaugiasi pasisekimu.
gė pusę. Daug prancūzų ateina ® Canadacar įmonės pabaigė 
iš „La Presse“. atostogas. Šioje įmonėje dirba
• A. Žukas, mūsų laikrodiniu nemažas skaičius lietuvių. Su 
kas, taip pat gavo atostogų ir įmonės atostogų pabaiga, pasi 
jomis plačiau pasinaudos.

REIKALINGA
gabi mergina ar moteris namų 
ruošai, mėgstanti vaikus, šiek 

tiek kalbanti angliškai. 
Apsigyventi vietoj. 

Skambinti RE 7-8661.

diją. Jai vadovauti pakviesti mo pai; rugs. 15 d. — Parapijos tu per 11 vai. mišias giedojo 
kytojai. Madame Dutko ir jos parengimas; rugs. 22— Parap. sol. Vaclovą Žemelytė.
partneris Slavin. Studija bus sporto klubas „Aušra”; rugs. ® Vytautas Balčiūnas Toronte 
tiesioginėje parapijos klebono 29 d. — Parapijos parengimas; yra paskirtas eiti parapijos vi 
priežiūroje. Į baleto studiją ga spalio 6 d. — Kęstutiečiai; sp karo pareigoms. T. Bernardi 
Įima jau registruotis klebonijo alio 13 d. Parapijos parengi nas pasiųstas ilgesnam laiko
je. Sveikintina vienuolių inicia mas; spalio 20 d. — šeštadieni poilsio. Jam nesant namie, P. 
tyva, energija ir pasiaukojimas nes mokyklos; lapkričio' 3d. — sikėlimo bažn.
jaunimo auklėjimo srity. Kor. Parapijos choras; lapkr. 10 d.
---------------------------------------------  — Parapijos parengimas - Ba

žaras; lapkr. 17 d. — Par. spor 
to klubas „Aušra“; lapkr. 24 d. 
K. L. B. Apylinkė; gruodžio 1 
d. — Parapijos parengimas. _ _

— Choro repeticijos prasidės įdomių, vertingų subuvimų.
rugpj. 27 d., pirmadienį. Visi 
choristai labai maloniai kviečia 
mi tą dieną susirinkti muzikos 
studijoje.

— Nustatyta rudens Bazaro 
data lapkričio' 10, 11, 12 dienos. 
Vertingų fantų atnešė: Jaku 
bauskienė A. ir Galinienė T.

— T. Placidas, T. Rafaelis ir 
pp. Verikaičių šeima grįžta iš 
Kennebunkport, Maine Toron 
tan.

klebono parei 
gas eis T. Placidas.
® Dr. Kavolis Martynas, Kuni 
gas, sugrįžo iš atostogų, kurias 
praleido Philadelphijoje, Čika 
goję ir kitose JAV vietose, kur 
turėjo kunigų suvažaivimą ir

I. G. ELECTRIC R d
Elektros kontraktorius

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

IGNAS
3260

$ NOTARAS £
t MILTON W. WINSTON, |

B. A., B. C. L. |
Suite 504 ir 505 1

Notre Dame St. E. X
Montreal. UN 6-6556 X

v
4

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

baigė ir daugelio tautiečių atos 
togos.
• Šulmistras Mykolas atostogų 

/ metu nusipirko naujus žemės 
’ liotus-sklypus ir yra pasiryžęs

statyti naujus namus.
® Skardžius junjoras nusipirko 
naujausios mados Pontiaką.
• Montreždietės panelės Jasec 
kaitė ir Niauraitė dabar kėliau 
ja per Ispaniją, prieš ati apkelia 
vusios Italiją. Kelione jos labai 
patenkintos. Montrealin sugrįš 
rugsėjo 13 dieną.
® KL Katalikių Moterų Dr-jos 
piknikas pasisekė gerai. Buvo 
suvažiavę apie 40 mašinų .Bu 
vo loterija, šokiai, žaidimai ir 
geras bufetas.

— Gautas laiškas iš Lietuvos 
Onai Grikšaitei. Pasimti klebo 
nijoje.

Liko 10 namų 
po 2 butus 

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

vietą.

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ 
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas ir Notaras 
JONAS J. JUSTI S, 

LL. B.
Suite 22, Tunstall Building 
Telefonas: Pacific 4511. 
709 Dunsmuir Street 
Vancouver 1, B.C., Canada.

Dr. A. Pacevicius
Gydytojas ir Chirurgas 

280 Roncesvalles Ave 
Telefonas LE 4-4778 

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

Dr.A.VALADKA
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin) 
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS 
priima ligonius ir gimdyves | 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. 
Šeštadieniais nuo 1 vai. pp. 
iki 3 vai. pp. Ketvirtadie- 

1 niais kabinetas uždarytas.

| DR. V. SADAUSKIENĖ I

I
 Dantų gydytoja |

Baigusi Kauno ir
Toronto universitetus. | 

129 Grenadier Rd., Į 
(2-ras namas nuo

Roncesvalles) Toronto, į:
Tel. LE 1-4250 Į

Vienybėje — Galybė!

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA”
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

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

Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8723
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