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Politinė įvykių savaite
SVARBIAUSIS SAVAITĖS ĮVYKIS — LONDONO 

KONFERENCIJOS KRIZĖ
ienų balsu nominuoti Eisenhoweris ir Nixonas.—Vyskupas 

Makarios — sukilimo vadas.—Pelitinė kova Amerikoje. — 
Susidūrimas Rytuose. — Nuvainikuojamas ir Višinskis. . .

Londono konferencija skilo: howerj ir j viceprezidentus Nix 
18 už tarptautinę Sueco kanalo oną. Ir Stassenas, kuris buvo 
kontrolę ir 4 prieš. 17-ka iš jų nusistatęs prieš Nixona, kai 
nutarė pasiųsti Į Kairą delega šis tapo vienu balsu išrinktas, 
ciją, kuri Egipto valdžiai išdės pasisakė už Nixona. 
tys konferencijos rezultatus. Dabar JAV
Nasser gi pasisakė dar anks PRASIDEDA DIDELĖ 
čiau, kad tarptautinės kontrolės KOVA
nepuims. u- prezidento pareigas. Respub

Uz Nasserą laiko Rusija, In hkonai lgkėlė obalsius _ taika< 
dija, Indonezija ii Ceilonas. pažanga, gerbūvis. Demokratai

KRIZĖ YRA DIDELĖ gi — mažojo žmogaus įvertini 
nes Dulles pasisakė prieš labai ™as, kai respublikonai remia 
' aringai pareikštus Anglijos ir stambiuosius, už pavergtųjų ta 

ancūzijos nusistatymus žūt titų laisvės reikalus, už ūkiniu 
uūt laimėti savo nusistatymą, kii paramą. Dėl šių programų 
Tat kol kas laimi Maskvos pla susidūrimo kova jau vyksta, 
nai, kuriuos vykdo Egipto dik NAUJAS SUSIDŪRIMAS 
tatorius, žaizdamas egiptiečių RYTUOSE
patriotiniais, bet nepakanka sukėlė susirūpinimą, kai Kini 
mai sąmoningais jausmais. jos komunistai nušovė Ameri

Amerikos spauda jau svarsto kos bombonešį tarptautiniuose 
transporto pertvarkymo klausi vandenyse. Žuvo 4 karininkai 
mą, nes niekas nenori karo, be įr 12 kareivių. Kinai pusipažįs 
kurio Sueco buvusi padėtis ne ta, kad tai jų darbas, bet teisi 
gali būti atstatyta, kai į Egiptą naši, esą tas lėktuvas plikiau 
Maskvos meška įkėlė koją. SęS čiangui.

MONTREAL, 1956 m. RUGPJŪČIO-AUGUST 29 d.

Amerikos lietuvių jaunimo delegacija birželio 14 d. įteikė J.

PRANEŠIMAS SIUNTINIŲ REIKALU I LIETUVĄ IR 
KITUS KRAŠTUS

Yra surastas kelias siuntimą 
ms siųsti į Lietuvą ir kitus kr 
aštus. Tuo tarpu yra dviejų rū 
šių siuntiniai:

I.
1) Bonka Starkosan (daug ge 

ležies turįs gėrimas organi 
zmo sustiprinimui) 500 gr 
netto,

2) Šokolado 300 gr,
3) Dėžutė sviesto 450 gr. net.,
4) Kiaul. taukų 450 gr. netto,
5) Cukraus 500 gr.,
6) Ryžių 700 gr,
7) Arbatos 100 gr,
8) Pipirų 100 gr,
9) Kavos extrakto 48 gr net.,

10) Du gabalai skelbiamo muiio 
po 300 gr,

11) Multivitamin tablečių 100,
12) Dvi poros moteriškų nylon 

kijinių.
Siuntinio kiną su paruošimu, 

įpakavimu, persiuntimu bei vi 
sais mokesčiais į Lietuvą ir Eu 
ropos Rusiją — $ 21. Tas pat 
siuntinys į Azijos Rusjją, dėi 
persiuntimo išlaidų padidėjimo, 
— $ 22.

II.
1) Kavos pupeliųi 500 gr,
2) Arbatos 100 gr,
3) Kakao (be cukr.) 500 gr,
4) Bičių medus 500 gr. brutto,
5) Dvi dėžutės šveicariško sū 

rio po 250 gr,
6) Dėžutė sviesto 550 gr br.,
8) Šokolado 300 gr,
9) Bonka Starkosan 250 gr n.,

10) Cukraus 250 gr,
11) Dvi poros moteriškų nylon 

kojinių,
12) Vitamin B 12 100 tablečių.

Siuntinio kaina su paruoši 
mu, įpakavimu, persiuntimu 
bei visais mokesčiais į Lietuvą 
ir Europos Rusiją — $ 22. Tas 
pat siuntinys į Azijos Rusiją, 
dėl persiuntimo išlaidų padidė 
įimo, — $ 23.

Siuntinius gali užsisakyti gy 
venantieji Amerikoje, Kanado 
je ir kitur. Užsakant, reikia ru 
sų n lietuvių raidėmis parašyto 
to asmens adreso, kuriam siun 
tinys užsakomas, adreso suiute 
jo — užsakytojo ir reikiamus su 
mos pinigų. Teirautis informa 
cijų pas Šalpos fondo pirm. p. 
Šimeiaitį arba NL redakcijoje.

TORONTO MONTREALIS
DIDELE SENSACIJA 

SUKĖLĖ
rasti Kipro salos teroristų susi 
rašinėjimo dokumentai. Iš jų pa 
aiškėję, kad teroristų organiza 
cijai Eokai vadovaująs pravos 
lavų vyskupas Makarios, pi ik 
lausąs Maskvos bažnytinei va 
dovybei. Dėl to kyla reikalavi 
mas Makarios atiduoti teismui. 
Gal dėl to Eoka atsisakė tero 
rištinių veiksmų ir linksta eiti 
į taikos derybas.

DAR VIENA SENSACIJA
Vykdant naująją Rusijos už 

sienių politiką, Maskvos atsto 
is aplankė Vatikano oficialų 
.ncijų, kurį užklausė dėl toli 

mesnių santykių palaikymo... 
Tat Rusija sutinka nusileisti Ii 
gi tokio laipsnio, kad ir Popie 
žiu pripratintų. . . Tiktai nunci 
jus atsakė, kad Rusijoje dar nė 
ra tokių sąlygų, kurias galėtų 
pripažinti Vatikanas.

JAV RESPUBLIKONAI 
VIENINGI.

A. V. viceprezidentui R. Nixonui 38.000 parašų po peticija, 
reikalaujančia laisvės Sibire kenčiantiems lietuviams. Peti 
cijos tekstą skaito delegacijos pirmininkas V. Adamkavičius.

Skaitymo klausosi R. Nixonas.

ŠALPOS FONDO 
PARENGIMAS

DARBININKAI LAIMĖJO
Shawinigan Chemicals Ltd 

Aitėjant rugsėjo 8 d. Šaipos darbininkai derybomis laimėjo 
Fondo parengimui, kuris yra darbo laiko sutrumpinimą ir at 
sujungtas kartu su Tautos šv lyginimo už darbą pakėlimą, 
ente, pranešame, kad jau gau Dabar jie dirbs 40 valandų per 
narni biletai šiose vietose: p. savaitę ir šiemte gaus 5% ir ki 
Margio vaistinėj, „Rūta“ ii tais metais kitus 5% atlygini

„N. L.” Mašinų Fondo va blanką, kur} gavo, kaipo mūsų „Atlantic“ restoranuose, Lietu mo pakėlimą. Jų atlyginimas 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu miela skaitytoja. Kad taip ir vių Namuose, Šv. Jono ir Prisi už darbo valandą nebus mažės 
mu minime sekančius vajaus da daugiau galėtume gauti tokių kėlimo parapijų knygynuose, 
lyvius ir lietuviškosios spaudos užpildytų blankų, nors ir iabai 
židinio rėmėjus:

MASINU FONDO VAJUS

Kadangi JAV lėktuvams da 
rosi nesaugu, tai Dulles pareis 
kė, kad jeigu Japonija neatga 
us iš Rusijos šios okupuotų Ku 
rilų salų, tai JAV turės okupuo 
ti Okinavos salą savo bazėms. 
Tolimesni sprendimai laukiami. 

JAU NUVAINIKUOJA 
VIŠINSKĮ

„Komunist“ įdėjo straipsnį, 
kuriame puolamas Višinskis, 
kurto kaltinimais buvo likviduo 
ta apie 6.000 asmenų, jų tarpe
ir visa Raudonosios armijos va Pekarskas Pranas, 
dovybė su maršalu Tuchačevs Long Lake, Ont.........$ 10.00
kiti pryšakyje. Spėjama, kad da Pastovusis ir mielas mūsų NL 
bar ateina eilė Molotovo, ku prenumeratorius p. P. Pekars 
ris ilgiausiai su Stalinu petys pe kas atsiuntė, kaip jis rašo, 
tiri dirbo... Komunistai dar pja 
us vieni kitus.

— Italijos socialistų -kolabo 
rantų vadas Nenni susvyravo 
dėl Stalino ir žada pasitraukti 
iš koalicijos su komunistais.

— Japonijos derybos su Rusi 
ja nesiseka, nes Rusija atsisako dui. Ačiū! 
grąžinti Japonijai Kurilų salas.

— JAV oro susisiekimo ats 
San Francisko jie vieningai tovai išvyko į Maskvą tartis dėl 

nominavo į preizdentus Eisen tiesiogio susisiekimo.

nis kaip 1 doleris ir 65 centai.
• J. Valentas, atvykęs iš Vene 
cuelos ir kurį laiką gyvenęs Ot 
tawoje, dabar persikėlė su šei 
ma 1 Montreal} ir dirba, kaip 
specialistas air conditioning įie 
ngėjas .naujai statomame CNR 
viešbutyje. Kas iš tautiečių tu 
retų re^Kalų su šaldytuvais, p. 
Valentas mielai patarnaus, jo

Parengimas 'įvyks Prisikeli 
mo parapijos salėje. Savo atsi 
lenkymu pagelbėsite vargau pa 
tekusiam tautiečiui, pamatysi 
me įdomią programą ir loterijo 
je, kuri suaukota mūsų prekybi 

prenumeratą ir N L Mašinų Fu ninku, išmėginsime savo laimę, 
ndo vajui dešimtį dolerių, ra 
šo: „Tai tiktai apsileidimas ma 
no, kad vėluoju. . . Vis neprisi 
ruošiu laiku nusiųsti. . . Dova 
nokite, kad taip yra, tai ne iš 
blogos valios. . . Spaudą reikia 
remti. ..”

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 

10.00 me atsiliepti daugiau tautiečių,

N L
10Mašinų Fondo vajui aukų 

dolerių. Nuoširdus ačiū. 
Brasas Petras,

Hamilton, Ont............$ 1.00
P. P. Brasas, siųsdamas prenu 
meratos mokestį, pridėjo vieną 
dolerį aukų NL Mašinų Fon

tyliai prisiunčiamų.
Jones Violet,
. .Fort William, Ont. $ 10.00 
P. V. Jones, siųsdamas drauge 
.'r „Nepriklausomos Lietuvos“

Mozūraitis Salomėja,
Montreal, P. Q. . .

P. S. Mozūraitis siųsdama de Spaudos Bendrovės „Neprikla 
šimkę NL Mašinų Fondo vajui, usorna Lietuva“ įgalioti vesti 
nieko neparašė, o tiktai užpildė vajų: P.Narbutas ir J.Kardelis.

ĮSPŪDŽIAI IŠ RYGOS ----------------------------------------
Ištraukos iš žurnalistų bei jūri ninku įspūdžių Latvijoje, kur daug skarmaluotų žmonių, 

jie viešėjo rugpjūčio mėn. pradžioje.
Rygoje viešėjo Švediojs karo Rygą prasmardino tarybinis 
vas, kuriame buvo žurnalis muilas — protauja švedų jūri 

,.i. Švedų spauda dabar pilna ninkas. — Nesijuokit, — jis iš 
įspūdžių, aprašymo. valizos ištraukia tualetinio mui

Stokholmas (AB) — „Su lo gabaliuką. — Jį aš pirkau 
milžinišku susidomėjimu važia kaip pavyzdį tenykščio kvapo, 
vau Rygon“ , — tarė man švedų Stipriau nelieskite — ištisas 
eskadros dalyvis. — „Bet nie dienas to kvapo neatsikratysit. 
kuomet nebuvau manęs, kad ką — Galima justi, kad Ryga 
nors panašaus teks pergyventi, yra didmiestis, bet visą laiką įs 
Man rodos, kad esu buvęs pra pūdis, kad jis ruošias sugriūti, 
gare. Mano ausys pilnos latvių Namų fasadams lupasi dažai ir 
nelaimių pasakojimų. Mano aky tinkas, 
se visą laiką vaidenasi tie pa — Daug gėlių — visos rau Jas, nes būk esą darbininkų, ku 
vergti žmonės, kurių pastan donos. Seną Rygos grožį truk rie negali sutikti su jo „nuvaini 
gos jieškant kontakto su švedų do garsiakalbiai, kurie ant kiek kavimu“. Bet Rygos centre Sta 
jūrininkais stačiai buvo neįtikė vieno kampo šaukia propagan hno biustai ir paveikslai jau iš 
tinos. Aš grįžau Švedijon būda dos frazes ir rusų giesmes. Tai nykę. Vienoje Rygos krautuvė 
mas arti nervinio pakrikimo. Įr papildo lentos su stachanavie je parduodamos čiorčilio, Ruz 
dabar aš visą laiką galvoju, kas čių sąrašais ir nuotraukomis, velto ir Stalino gipsinės figure 
dabar Rygoje, kai mes ją paliko Viens švedas užklausė netoli les. Čiorčilis ir Ruzveltas kai 
me. . .“ esantį latvį, kaip įmanoma pa nuoja po 25 rbl., Stalinas — 13

Kokia gi Ryga, koks jos kas kelti tą monotonišką propagan rublių. Tai išpardavimo kaina, 
dieninis gyvenimas? dą? Tas, patraukęs pečius, atas anksčiau ir Stalinas 25 rublius

— Visa Ryga savotiškai dvo kė: „Jei esi verčiamas — gali kainavo, 
kia, — tarė vienas parvažiavu visa pakelti, 
siu. — Ar taip nešvaru? — Ne, 
gatvės net nuostabiai švarios.
Visur atmatoms dėžės. Už nu lyg kad žmogus su jais ir gulė kas jis toks. Vertėjas iškart ne 100 tūkstančių žmonių, t. y. —
mestą gatvėn nuorūką, bauda tų. Taip vyrų, taip ir moterų, pažinęs laužė galvą. . . kas jis tiek, kiek savo metu buvo visa
5 rubliai. Bet nenusakomas kva Daug elgetų. Švedų jūrinin toks būtų. . . a. . . a. . . tai ro me Kaune, o dabar Kanados Lp
pas atvykus duria nosį. Galbūt kus apėmė siaubas matant tiek dos Stalinas. Bet jis bus greit ndono mieste...

pakeistas. . .“
— Kainos fantastiškos. Lan — Ką statysite jo vieton? 

guos matyti moteriški bateliai Gal Leniną?
—435 rub. Sviesto kilogramas — Taip, tai bus Leninas. — 
(apie 2 svarai) ‘28 rb., šokolado Švedų žurnalistas toliau protau 
plytelė 18 rb., puslitris degti ja, kad su Stalinu ne taip leng 
nės 26 rb. Eilutė Švedijoj kai va. Paveiksluose žinoma, 
nuojanti 125 kronas — Rygoje ma „įmaliavoti“ Leniną.
1.300 kronų. Keturių kamba kartais gal pasitaikyti sunki si 
rių bute — keturios šeimos. Vi tuacija. Pav., Kemerų viešbu 
rtuvė bendra.

Stalinas nėra pašalintas tik 
papigintas.

Kaikuriuose Rygos fabrikuo 
se dar matomas Staliųo paveiks

gali 
Bet

čio didžiojoje salėje milžiniš 
kas paveikslas kuriame Stalinas 
kalbasi su Maotsetungu. Lėni 
nas čia nevisai tiktų, bet užtat 
Chruščiovui pati geroji vieta. . . 
Kemeruos gydosi darbininkai, 
profesoriai generolai. Žiemą — 
mėnesis kainuoja 1500 rb., va 
sąrą 1800 rublių.

ČIKAGOJE STATOMAS 
AUGŠČIAUSIS PASAULYJE

Čikagoje yra statomas namas 
1600 metrų augščio, t. y. — da 
ugiau kaip pusantro kilometro, 
visa mylia. Tai bus namas ketu 
ris kartus augštesnis negu New 
Yorke esąs ligšiol augščiausis 

Beviešint, Kemeruos žurnalis pasaulyje Empire Building na
— Visur rusai, rusai, rusai... tas Bernholmas pamatęs Stali mas. Namas turės plieninę kon
— Būdinga — suvelti rūbai, no biustą, tyčiomis užklausė, strukciją. Jame galės gyventi

Groja geras orkestras. Bile 
tai 1 dol.

Šalpos Fondo Komitetas, telefonas RA 1-3091. 
® Toronto seimelio visą vasarą 
negirdėti. Gal besiartinantis ru 
duo privers pajudėti? 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

ŽINIOS
— Rugpj. 16 d. įvykusiame 

Centrinio Parap. Komiteto' po 
sėdyje parapijos salėje parengi 
mai šeštadieniais rudens sezo 
nui buvo paskirstyti sekančiai: 
rugs. 8 d. — Toronto ąpyl. Šal 
pai; rugs. 15 d. — Parapijos 
parengimas; rugs. 22— Parap. 
sporto klubas „Aušra”; rugs. 
29 d. — Parapijos parengimas; 
spalio 6 d. —- Kęstutiečiai; sp 
alio 13 d. Parapijos parengi 
mas; spalio 20 d. ■— šeštadieni 
nės mokyklos; lapkričio 3d. — 
Parapijos choras; lapkr. 10 d. 
— Parapijos parengimas - Ba Amerikos 
žaras; lapkr. 17 d 
to klubas „Aušra“ 
K. L. B. Apylinkė; gruodžio 1 
d. -— Parapijos parengimas.

— Sutvirtinimo sakramentą 
mūsų parapijoje teiks J. E. vys 
kūpąs V. Brizgys rugsėjo 9 d. 
po 11 vai. mišių. Sutv. sakia 
mentą priimą privalo lankyti pa 
mokas. Nelanką pamokų prie 
sutv. sakramento nebus prileis 
ti. Bendruose sutvirt. sakrame 
nto pusryčiuose, kurie bus pa nušonis, lankęs ir kitus pažįsta 
rapijos salėje tuoj po visų iškil 
mių, maždau apie 12.30 vai., vi 
si sutv. sakr. priimą vaikučiai, 
be to, jų broliukai ir sesutės da 
lyvauja nemokamai. Vaišių iš 
laidoms padengti iš suaugusių 
bus prašoma 1 dol. aukos. Pus 
ryčiuose dalyvaus J. Ekscelen 
cija. Be to, pramatoma trumpa 
meniška programėlė.

— Užsienio misijoms praejų 
sį sekmadienį suaukota $75,56. traukos.

• Norkeliūnas Albertas, žymu 
sis mūsų draudėjas, su žmona 
išvyko atostogų; lankysis Wel 
landė ir Windsore Lietuvių Die 
noje.
• Pp. Veroninkaičiai atpiiko iš 
buv. pusininko dalį ir dabar pa 
tys vieni veda visą restorano ir 
motelių aptarnavimo biznį.
• P. Jakubka savo mašina pasi 
ryžęs važiuoti į Windsore įvy 
kstančią 4 Lietuvių dieną, bet 
nori gauti keleivį, kuris moka 
valdyti mašiną, kai dviems bū 
tų lengviau vairuoti. Tokiu at 
veju jis mielai į savo mašiną 
priimtų dar 3 asmenis. Intere 
suoti prašomi į jį kreiptis.
• Ruošiasi keltis į Jungtines 

Valstybes p. Jono
— Par. spor Gudo ir pp. Pakulių šeimos, 
lapkr. 24 d. • Vieši pas pp. J. Gudus p. Gu 

dienės sesutė p-lė Laputė, at 
vykusi iš Čikagos.
• Leipus Edis minėjo savo 2-jų 
metų sukaktuves ir turėjo sve 
čių. Ta proga Edis gavo naujų 
žaislų. . .
• Pas pp. Šuplevičius, kurie Ce 
ntre gatvėje turi batų parduo 
tuvę, iš Niagaros lankėsi p. Ja

mus.
® P. B. Kerbelienė su vaikais 
vasarojo St. Donat, pp. Gaurių 
vasarvietėje.
• Teatrai: opera „Figaro vestu 
vės“ eina rugp. 31 d. 8 vai. St. 
Denis teatre; kamerinės muzi 
kos koncertas rugp. 29 d. 8 vai. 
bus Ermitage; rugs. 1 d. 8.30 
Lafontaine teatre bus baleto iš
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Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

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

Yearly Subscription Rates;
Canada ............................. t —
America & S. America. .$ 5.50
Other Countries ........... $6.00
Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00

Tai, ką nutyli Laisvė, Vilnis ir 
Liaud. Balsas.

„ŠLOVINGOSIOS KOMUNISTŲ PARTIJOS“ 
SVAIČIOJIMAI

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

Ilgalaikiai skelbimai, pagal sus tarimą, gauna nuolaidų.

IV Lietuviu Diena
Kai 1953 m. vsaario mėn. Ha O tais LD deimančiukais ir 

miitono ap. valdybos posėdyje būtų tuomet šeštadienio ir sek 
buvo pirmą kartą iškeltas Lie madienio iškilmės. Tačiau tai 
tuvių Dienos klausimas ir kovo jau ateities klausimas, kuris 
21 d. ji sbuvo viešai įneštas į jau dabar turi būti pradėtas lu 
KV ir apylinkių pirmininkų su kštenti.
važiavimą Toronte, daugumas O mes, Kanados ir JAV lie 
Kanados lietuvių dar nesupra tuviai, kokios yra mūsų parei 
to, kas po iškaba „Lietuvių Die 
na“ slepiasi. Todėl netenka u 
stebėtis, kad net kai kurie mū 
sų veikėjai labai skeptiškai į šį 
reikalą žiūrėjo: vieni galvojo,

gos švenčiant šias dideles iškil 
mes rugsėjo mėnesio 1—3 d.d. 
Windsore?

Kad esame vieningi ir moka 
me būti vieningi kultūriniuose 

kad tai didesnio masto pasilin darbuose, tai įrodėme ankstyves 
ksminimas, daromas su didele nėse LD, tai įrodėme liepos m. 
reklama, kiti vėl, kad tai tik vie Čikagoje. Ir kas tik dalyvavo 
nos kolonijos „sujudimas“, įp šiuose lietuvių suvažiavimuose, 
rastas energingam Hamiltonui kiekvienas iš jų parsivežė geria 
ir t. t. Tačiau atmintinos rugsė usius Įspūdžius. Tiesa, kaip ir 

dienos Hamiltone iro kiekviename darbe, taip n Wi 
ndsoro rengiamoje LD bus šio 
kių tokių trūkumų, nepilnai už 
baigtų (iš šalies žiūrint geriau 
pastebima) darbų, tačiau tenka 
atleisti, nes visa tai atlikta dvie 
jų šimtų lietuvių, taigi NL mas 
tu imant — tik lietuviškojo baž 
nytkaimio. Tad ir suvažiuoki 
me į šį svetingąjį miestą iš visų 
Kanados ir JAV kampų, įrody 
kime, kad mus rišo garbingų 
prabočių tas pats kraujas, sena 
lietuviška kultūra, nenugalima 
dvasia kovoje už Nepriklauso 
mą demokratinę Lietuvą. Įrody 
kimo )Windsoro miesto burmist 

Nors nemažai lietuviškoje Ka rui, oficialiai paskelbusiam Lie 
nados spaudoje buvo diskutuo tuvių Dieną Windsore, kad 
ta LD klausimu, tačiau reikia mes to vardo — Lithuanians— 
pripažinti, kad Windsoro lietu esame verti, įrodykime visiems 
vių kolonija ant savo pečių pa garbės svečiams (svetimtauČia 
siėmė didelę naštą, kurią jau ms), visam Windsorui ir visai 
te jeu anksčiau trys miestai. Kanadai, kad lietuvis, kaip di 
Tačiau ši našta, mano many dingos ir garbingos tautos ai 
mu, nors ir sunki, tačiau yra ma nis, nepalūžo ir nepaluš kovo 
loni kiekvienai kolonijai, kiek je už savo ir kitų tautų laisvę.

Amerikos kontinentui (lygiai 
kaip ir pietinei, taip ir šiauri 
nei jos daliai) mes davėme tu 
kstančius lietuviškojo kraujo 
karių-savanorių, mes jo įliejo 
me ir į ekonominį ir kultūrinį 
gyvenimą.

Kartu, ši didžioji Kanados lie

jo mėn. 
dė visai kitą Lietuvių Dienos 
veidą ir jos uždavinius.

Ir štai, po Hamiltono, Toron 
to ir Montrealio susilaukėme 
jau IV LD Windsore, nedide 
Įėję, bet veržlioje lietuvių kolo 
nijoje, kurią galime drąsiai pa 
vadinti tiltu tarp Kanados ir J 
AV lietuvių. Todėl ir visai tei 
singai ši didžioji šventė ir pa 
vadinta Kanados ir JAV lietu 
vių susiartinimo švente, nes jo 
je, kaip pasienio mieste, daly 
vaus abiejų kaimyninių valsty
bių mūsų tautiečiai.

vienam lietuviui: ją keldami, 
mes kartu keliame dalį mūsų 
lietuviškos kultūros lobio, mū 
sų tautos siekimų, užsimojimų 
ateičiai. Sakau dalį, nes per dvi 
ar tris dienas, mes negalime sve 
timtaučiams, mūsų jaunimui pa 
rodyti to, kas buvo sukrauta 
per šimtmečius. Gal vėliau, ka tuvių šventė, kaip tik ir duoda 
da dar giliau įleisime šaknis į mums progos, dar daugiau su 
šio krašto gyvenimą (gal atsi rasti draugų ir stiprių ramsčių 
ras LD mecenatai — lietuviai 
milionieriai?!), kada dar stip 
riau ekonomiškai atsistosime 
ant kojų, gal tuomet galėsime 
visą savaitę paskirti Lietuvių 
Dienai, kaip jau stipriam ir di 
deliam lietuviškam ąžuolui, su 
plačiai išsišakojusiom šakom. 
mūsų drama, lietuviška opera, 
simfoniniu orkestru ir lietuvių 
kompozitorių kūriniais, meno, 
spaudos, genocido, politine pa 
rodą ir t. t. ir t. t.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos’7 

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 butų žuvę.
Kam patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraštį 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
STUDENTŲ SANTARIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS

Kolegas kanadiečius kviečia metu vienas kolega mėgina gau 
me atsilankyti į žymiausią šią ti vizą.
vasarą įvyki lietuviškajame aka 
deminiame gyvenime: rugsėjo 
6—9 dd. Tabor Farm, Sodus, 
Mich. įvykstantį studentų san 
tariečių suvažiavimą. Jo pro

kai gyvenimo tikrovė yra visai kita.
Ne veltui liaudies patarlė sa pergales. Socialistinė ideologi 

ko, kad „gerais norais visas pra ja nugalėjo aršioje kovoje prieš 
garas išgrįstas“. Ir Lietuvos buržuazinę ideologiją, prieš sm 
okupantas daug turi norų. O ulkiasavininkiškas tendencijas, 

$ 5 00 ypač gera sau norą — pajungti prieš nacionalizma ir šovinizmą.
Lietuvos žmones ir juos kru Visiška socialistinės ideologi 
vinai išnaudoti. Tą kryptimi jos pergalė nereiškia tačiau, 
yra nukreiptas visas Maskvos kad nebėra mūsų šalyje priešiš 
dėmesys ir visos pastangos, l'ie ko mūsų santvarkai ir komuiiiz 
sa, tai yra natūralu, nes kiek mo statybos reikalui ideologi 
vienas okupantas ir kiekvienas jos liekanų, kad galima nerūpės 
kolonialistas yra toks, kurio ir tingai numoti į kapitalizmo at 
tikslas yra — išnaudoti okupuo 
tą kraštą, jam kuo mažiausia 
ką nors už tai duodant.

„Tiesa“ tiktai liepos 26 d. pa
‘rašė piktą straipsnį, nukreiptą ypač gajos buityje. Yra n pik 
prieš tuos, kurie konstatuoja tavalių žmonių, kurie vadovai! 
faktą, kad maskvinis okupantas jasi siaurais egoistiniais intere 
Lietuvos jaunimą išveža į Rusi sais, yra socialistinės nuosavy 
jos ir jos okupuotų tautų sritis bės grobstytojų, spekuliantų ir 
—Sibirą, Kazachstaną, Kirgizi kitokių savanaudžių — vadina 
ją ir t. t. O štai sekančiame mų įvairaus plauko „kombina 
„Tiesos" numeryje — 174(40 torių”, kurie siekia kuo mažiau grama bus ypač nukreipta į jau 
83) — jau pati rašo vedamaja duoti visuomenei, ~
me „Socialistinis sąmoningu įsidėti sau į kišenę.
mas“ Vilniaus, Kauno ir kitų stam
apie Lietuvos žmonių išvežimą, biųjų respublikos miestų ribose

Štai pačios „Tiesos“ citatos: bei apie juos gyvena nemaža
„ . . . Perone — minios žmo asmenų, kurie naudojasi valsty 

nių. Daugelio rankose — mar bine žeme ir spekuliuoja visais 
gaspalvės gėlių puokštės. Pasku pranašumais, kuriuos teikia mie 
tinieji karšti rankų paspaudi stų artumas“.
mai, jaudiną linkėjimai sėkmės Taigi: gražu, gražu ir gražu, 
ir ištvremės; švilpukas, ir eih o čia staiga viskas velniop drau 
nis ešelonas pajuda į tolimą ke ge su visa okupantine „ideolo 
lionę. Tai mūsų šaunusis jauni gija“. ,
mas vyksta į didelį žygį, į ryti Tikrai gražių faktų „Tiesa“ 
nius rajonus, kur Komunistų iškelia, tame pačiame straipsny 
partijos ir tarybinės liaudies va je, apie. . . sovietiškus kurortus, 
lia jau šiame penkmetyje išaugs Taigi baisaus skurdo ir visiško 
galingos gamyklos, naujos gele „šlovingosios partijos“ bankro dar meno vakaras, laužai, links 
žinkelio linijos ir stambios elek to faktai. Štai jie, pačios „Tie rnavakaris, paroda ir kai kurių naują aparatą, 
trinės, ištisi nauji miestai.

Tok} vaizdą jau ne kartą ga 
Įima buvo pamatyti šią vasarą 
Vilniaus geležinkelio stotyje.

Žinoma, jauniesiems patriotą 
ms teks įveikti nemaža sunku 
mų, jų laukia didelis darbas”.

Tai pačios „Tiesos“ pasisaky 
mu, „šlovingosios“ prievartavi 
mu „j rytinius rajonus, į naują 
sias penkmečio statybas uždegė 
tūkstančius jaunų širdžių“. To 
del tūkstančiai Lietuvos jauni 
mo išvežami į tolimus kraštus, 
j sunkius darbus. Ko tat siautė 
ja Stalino žandarai, kam jie 
prievartauja Juozą Bulotą ra 
šyti neteisybes? Ar Maskvos 
žandarai mano, kad Lietuvos 
žmones tokie kvaili, kad ir pati 
kės melais, kad jaunimas visas 
namie, kai jo tūkstančiai išveža 
mi?

Tikrovė skverbiasi pro visus 
„Tiesos“ plyšius, štai „Tiesos“ 

pasisakymas apie ideologinę 
pergalę ir tikrovę:

gyvenas.
Kai kurie visuomenės nariai 

dar nėra galutinai išsivadavę is 
kapitalizmo liekanų, kurios

Suvažiavime kviečiami daly 
vauti visi santariečiai ir suinte 
resuoti. Suvažiavimo rengimo 
komisijai vadovauja J. šmulkš 
tys, o jos 
kauskaitė,

nariais yra L. Bet 
G. Musteikytė, L. 

kuo daugiau nimo reikalus. Keturių kolegų Jurskis, V. Vidugiris, N. Bar 
■’ " ” ' '' Mereckis, D. Duly

svetimtaučių tarpe tęsiamame 
laisvės darbe, kuris bus pilnai 
suprastas, jeigu mes būsime pa 
tys to verti.

Atskirai tenka pasveikinti or 
ganizacijų suvažiavimų daly 
vius, palinkint jiems sėkmės da 
rbuose, o JAV tautiečiams at 
vykusiems j LD — įsijungti į 
svetingųjų kanadiečių — lietu 
vių šeimą ir maloniai praleisti 
tas kelias dienas gražaime Ka 
nados krašte. K. Baronas,

L. V. S. „RAMOVĖ” NIAGAROS PUSIASALIO 
SKYRIAUS PIRMININKĄ

p. JUOZĄ VYŠNIAUSKĄ
su p-le LEOKADIJA MARTINAITYTE 

SUKŪRUS LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ SVEIKINAME IR 
LINKIME GRAŽAUS IR SAULĖTO GYVENIMO

Ramovėnai.

tuškaitė, Z.
tė, G. Sabaliūnaitė. P. V.

JAU GAMINAMI ŽEMĖS 
SATELITAI

Detioite, JAV jau pradėti ga 
minti žemės satelitai, kmie atei 
nančiais metais, vadinamais ge 
ofizikos metais, bus paleisti sk 
rieti aplink žemę. Jie skris aš 
tuoniolikos tūkstančių mylių 
greičiu aplink žemę ir užregis 
truos daug duomenų, be ko ki 
ta, ir žemės apvalumą.
IŠRASTAS MEDICINIŠKAS 

APARATAS
Amerikos gydytojai išrado 

kurio pagalba 
kitų netikėtumų. Laukiama sve esą galima nustatyti plaučių h 
čių iš visos Amerikos, Kana gas. Aparato pavartojimas ža 
dos, ir net iš Australijos šiuo los sveikatai nedarąs.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
SOVIETŲ DUOMENIMIS

(Elta). Šių metų pavasarį So ma daugiau, negu kad paverg 
vietų Sąjungoje išleistas stalis toje Lietuvoje. Ypač pastarai 
tikos leidinys „TSRS liaudies siais metais pasėlių plotai pave 

bo į butus, kuriuos vasarą lupi ūkis“. Šiame leidinyje yra šiek rgtoje Lietuvoje vis mažėja, ne 
kiškomis kainomis išnuomoja tiek duomenų apie pavergtąją žiūrint vykdomos akcijos pašė 
vasarotojams. Tokių, kaip jis, Lietuvą.
Valakumpiuose ne vienas“. Teritorija. Bolševikų duome 

Gražus Valakumpių kuror nimis pavergtosios Lietuvos te
tas! Justą Paleckį, lydimą Snie ritorijos plotas apima 65.000 
čkaus, Preikšo ir kitų „dignito kvadratinių kilometrų.
rių ’, ten pasiųsti. . . Nepriklausomybės meto

Tačiau, ką gi žmonės darys, torija sudarė apie 88.670
jeigu nėra gyvenimo? Ką darys km.
tas Valakumpių gyventojas, jei Gyventojai. Sovietų duomenį 
gu jo tvartus „šlovingoji“ ištuš mis pavergtoje Lietuvoje 1956 
tino. Tegul kiaulidėse bent žm metų pradžioje buvę 2.700.000 
onės gyvena, jeigu „šlovingoji“ gyventojų. Tame pačiame plo 
nepastato butų. . . te, bolševikų duomenimis, 1940

Bet dar viena „neuviazka *. metais buvę 2.900.000 gyven 
Sovietijos biudžetas, kaip ir ca tojų.

„Raitija nenuilstamai stipri ro, girtas. Sovietija trūksta duo Žemės ūkis. Sovietų leidinyje 
na socialistinę ideologiją, kuri nos, bet degtinei javų nesigaili, tie duomenys nėra pilni. Kiek 
visiškai nugalėjo mūsų šalyje, nes už degtinę lupa nežmoniš pilnesnį duomenys yra apie kol 
pasidarė viešpataujanti dėka so kas kainas. Juk degtines bute chozų žemės plotus, kolchozi 
cialistinių gamybinių santykių lis 40 rublių. Tai visas Skeber ninku sodybinių sklypų — 200. 
—--------------------------------------------- džio algos dešimtadalis. O tuo 000 ha. Kadangi kolchozininko
100.000 rusų. Šis planas jau tarpu žmones, kai jie išgeria šeimai išskiriamas 60 aių sody 
esąs pradėtas vykdyti ir šią va tos „sovietinės“, jau kaitina gir bims sklypas, tai pateiktieji 
sąrą pasirodę Karaliaučiaus apy duokliavimu. Bet ne vien išge duomenys rodo, jog pavergto 
linkėse pirmieji atkeldinamų riantieji sudaro „neuviazką“ 
rusų transportai. Buvusion Ka 
raliaučiaus apskritin jau esą at 
keldinta 2.300 rusų šeimų, c 
Įsručio apskrityje jau esą įkur 
dinta apie tūkstantis atkeldintų nės nuosavybės grobstymo fak 
rusų. Rusai esą atkeldinami da tų mūsų 
ugiausia iš Soviteų gilumos.

Bolševikai, atkeldindami Ka 
raliaučiaus sritin rusus, siekią 
„šitai Rytprūsių daliai galimai 
greičiau duoti rusišką veidą“.

DEŠIMTYS TŪKSTANČIŲ 
UKRAINIEČIŲ 
TREMTINIŲ

Vokiečių pabėgėlių spauda, 
vadovaudamasi Lenkijos komu 
nistinės spaudos duomenimis, 
rašo apie „dešimtis tūkstančių 
ukrainiečių“, pokariniais me 
tais prievarta atgabentų į Len 
kijai priskirtas rytines Vokieti 
jos sritis. Ypač daug ukrainie 
čiu buvę atgabenta į rytų Po 
meraniją. Ukrainiečiai buvę 
prievarta gabenami, ypač įtar 
tieji turėję ryšių su partizanais 
ir traktuoti kaip „antrosios

—D. Bartuškaitės, R. Gustaity 
tės, J. Bagdono ir R. Vaismo— 
bus aptariama „Mūsų kartos 
diagnozė“. Kalbės poetas dr. 
Henrikas Nagys iš Montrealio. 
Apie „Laisvės problemą ir de 
mokratijos perspketyvas“ refe 
ruoš Vincas Trumpa iš Wash 
ington, D. C. Modernųjį meną 
svarstys kol. Rita Žukaitė. R. 
Mieželis ir Z. Rakašius aptars 
pačių santariečių stiprybes ir 
silpnybes, o veiklos klausimais 
kalbės L. Sabaliūnas, V. Kavo 
lis ir V. Adamkavičius.

Suvažiavimo programoje bus

sos” paduodami:
Vilniaus kurortas. ..

„Štai, Vilniaus gyvenvietėje, 
Valakumpiuose, gyvena tūlas 
Barčiko.vskis. Jis valdo kelis 
hektarus žemės, bet grūdinių 
kultūrų joje neaugina. Pašarais 
gyvuliams jis „apsirūpina“ iš 
parduotuvių mieste. Tvartus, 
pašiūres, sandėliukus jis perdii

kv.

lių plotus didinti. Pavyzdžiui 
1955 metais tebuvo užsėta 2. 
055.000 ha, kai tuo tarpu Lie 
tuvos laisvės laikotarpyje pa’sė 
lių plotai kas metai siekė su vir 
šum 2.320.000 ha.

Gyvulių ūkis. Pavergtosios 
Lietuvos ūkis didžiausio nuok 
ričio buvo pasiekęs 1931 me 
tais. Tai buvo pasėka prievarta 
vykdytos žemės ūkio kolektyvi 
zacijos.

Bolševikų duomenys
Metai, galvijų, karvių
1941 1.054.000 782.000
1951 731.000 504.000
1955 994.000 558.000
Lietuvos laisvės meto duom.

Metai, Galvijų, Karvių,
1939 1.239.890 814.590

šie duomenys rodo didžiulį
karvių sakičiaus sumažėjimą, 
įvykusi Lietuvos ūkio prievarti 
nio kolchozinimo pasėkoje.

Gyvenimo lygis. Įvairių pre 
kių, įskaitant ir maisto produk 
tus, apyvarta pavergtoje Lietu 
voje 1950 metais siekusi 3 milia 
rdus rublių, o 1955 metais —! 
4,5 miliardus rublių. Taigi, kie 
kvieno gyventojo, įskaitant ir 
vaikus, pirkimo pajėgumas 
1955 metais buvo lygus 1.666 
rublių vertei. Už tokią sumą, 
įskaitant maistą, aprangą ir ki 

____ _____ _ tus pirkinius, jis galėjo metų 
neįjungti dažniau būvyje pirkti prekių.

Lietuvos laisvės laikotarpyje 
produktus. Šiuo metu, kai pra bei sunkiai prieinamuose pel metų būvyje kiekvieno gyven 
sidėjo rugiapjūtė, reikia ypač kynų pakraščiuose, 
budriai saugoti visuomeninį kol Naudojamos žemės plotas ap 
ūkių turtą nuo nesąžiningų žm imąs 3.900.000 ha. Tą plotą su 
onių ir griežtai užkirsti kelią daro kolchozų žemės, kolchozi 
bet kokiems pasikėsinimams j ninku sodybiniai sklypai, ir sov 
jį. chozų (valstybinių ūkių) že

Kapitalizmo atgyvenos vis mės. Lietuvos laisvės metais, 
dar pasireiškia necionalistimais be Vilniaus krašto, naudojamos 
atskirų asmenų išsišokimais, žemės buvo 3.781.400 ha. Sov 
girtavimu, chuliganizmu“. chozų, kurių pavergtoje Lietu 

Tat tokia yra teorija ir tokia voje yra 71, žemės plotas: 300. 
yra gyvenimiška tiesa, pagal pa 000 ha. Darbininkų ir tarnauto 
čios okupantinės „Tiesos“ pa jų daržams išskirta 20.000 ha.

Pasėlių plotai yra sumažėję, 27—30 rublių 
nors pavergtosios Lietuvos teri 600 ligi 800 rublių, 
torinis plotas yra padidėjęs šis sugretinimas rodo, 
933.000 ha. Taigi, nors Lietu Lietuvos laisvės metais už 
vos laisvės metais teritorijos litų buvo galima kur kas 
plotas buvo 933.000 ha mažės giau nupirkti, negu kad paverg 
nis, tačiau pasėlių buvo pasėja toje Lietuvoje už 1.666 rublių.

sios Lietuvos kolchozuose tuiė 
Yra visa „neuviazkų“ pynė, tų būti apie 333.000 šeimų. Boi 
Tame pačiame straipsnyje ševikų teigimu į kolchozus bu 

o „Tiesa“ taip apie jas pasisako: vę sujungta apie 400.000 sody 
„Vis dar pasitaiko socialist! bų.

. _ . k Pavieniai ūkiai. Paveigtoje
ą įmonėse ir prekybos Lietuvoje 10.000 ha žemės pri 

įstaigose. klauso pavieniams ūkiams. Tai
Prieš spekuliantus, socialist! gi, iš 287.380 Lietuvos laisvės 

nės nuosavybės grobstytojus ir meto ūkių, kurių naudojamos 
kitus savanaudžius reikia šukei žemės plotas sudarė 3.781.400 
ti visuomenės nuomonę. Didelę ha, teišliko į kolchozus neįjung 
žalą kolūkių stiprėjimui daro tų žemdirbių tik 0,027 dalis. Į 
tie atskiri kolūkiečiai, kurie gr kolchozus i “
obsto derlių ir gyvulininkystes siai ūkeliai, esą miškų iškarpose

SOVIETŲ PLANAS RYT PRŪSIUS APGYVENDINTI 
RUSAIS

Vakarų Vokietijoje gyvenan tyrais. Esą pastaruoju metu tik 
čių Rytprūsių vokiečių laikraš apie trečdalis Rytprūsių žemių 
tis „Das Ostpreusenblatf ra užsejamos. 350 buvusių gyven 
šo, jog Sovietai paiuošę planą viečių, šiandien neturiničos nė 
Rytprūsius apgyvendinti ru 
sais. Esą šitoks planas buvęs pa 
ruoštas po to, kai Chruščiovas mu, bolševikai pastaruoju me klasės žmonės“. Prievarta atkel 
su Bulganinu per Karaliaučiaus tu paruošę planą šešerių metų tiems ukrainiečiams buvusi ap 
uostą vyko’ į Londoną. Tada būvyje, iki 1960 metų, apgyven ribota judėjimo laisvė ir teisė 
tiek Chruščiovas, tiek Bulgani dinti Rytprūsius, atkeliant 600. grįžti į Ukrainą. Visoje eilėje 
nas turėjo progos pamatyti di 000 rusų. Pagal tą planą numa anapus Oderio-Neisės vietovių 
džiulius plotus buvusių derlin tomą kas metai (iki 1960) į Ka prievarta atkeldintieji ukrainie 
gų Rytprūsių žemių, pavirtusių raliaučiaus ^ritį atgabenti po čiai sudarą „stiprią mažumą”.

vieno gyventojo.
„Das Ostpreussenblatt“ teigi

tojo, įskaitant ir vaikus, pirki 
mo pajėgumas buvo lygus apie 
500 Itių vertei.

Kainas
1939 metais

Vilnonis kostiumas nuo 79 ligi 
250 litų.

Odiniai batai nuo 12 ligi 40 lit.
Kilogramas sviesto 3,25 litai 
Dviratis nuo 150 ligi 250 litų.

1955 metais
1200 ligi .1500 rublių
150 ligi 400 rublių

sisakymus.
Ar dažnai pagalvoji apie tuos 
mūsų tautiečius, kurie netrui 
nei pastovaus darbo, nei savos 

pastogės, nei parankios 
susisiekimo priemonės, 

nei vilčių šviesesnei ateičiai?

jog 
500 
dau
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‘lie Kanados istorija yra glaudžiai nių centrų prie Šv. Lauryno 
susijusi su šv. Lauryno upe. upės ir jos intakų. Upės ir eže

Daugiau kaip prieš keturis rai buvo patogūs susisiekimo 
šimtus metų Jacques Cartier iš keliai kraštui augti ir plėstis, 

milžiniško lipo į miškais apaugusią salą, Champlain mirė Quebec’o mies 
susitiko su Hochelaga kaimelio te įsitikinęs, kad raktas Šiaurės 
indėnais ir užlipo į augštos kai Amerikos ateičiai yra Šv. Lau 
vos viršūnę apžiūrėti apylin ryno upė. 
kių. Tai buvo 1535 m. spalio 2 
dieną. Šiandien ši sala vadina 
ma Montrealio sala ir kalva va 
dinama Mount Royal.

Jacques Cartier laikai buvo 
didžiųjų kelionių ir atradimų 
laikai. Vasco de Gama atrado 

į Latvijoje ir Vokietijoje. Taip kelią į Indiją aplink Afriką; 
i pat toje pačioje srityje teko dir Kolumbas įrodė, kad nuolatos 
■liti, kaip sakyta, ir Kanadoje plaukiant į Vakarus, laivas ne 
1 ketverius metus prieš prisijun nukris nuo žemės krašto į pa 
giant prie „Jūros kelio“ darbų, šaulio bedugnę; Magelanas api 

Žemiau dėdami Šv. Lauryno Pla,u1^. Besaulį, plaukdamas ap 
Jūros kelio statybos aprašymą, 
savo ir skaitytojų vardu inž. p. 
J. V. Daniliauskui-Daniui reiš 
kiame nuoširdžią padėką. Red.

RAŽO INŽ. J. V. DANILIAUSKAS
J tai pasitaikančio 

masto ir nepaprastai Įvairus. 
Esamose pareigose jam tenka 
ai Limai sekti visą eilę didžiulių 

t statybų Kanados ir Amerikos 
j pusėje. Šie darbai įdomūs, nes 
prie utžvankų, hidroelektrinių

J ir kitų hidrotechninių įrengi 
mų projektavimo ir statybų, 

i jam teko dirbti beveik dešimt 
• metų Europoje — Lietuvoje,

Chruščiovas nuvainikuoja 
Stalina

NIKITOS CHRUŠČIOVO KALBA UŽDARAME 
XX KOMPARTIJOS SUVAŽIAVIME MASKVOJE.

Inžinierius Juozas Vincentas 
Daniliauskas - Danys

yra gimęs 1914 m. Mariampo 
lės ap. V. D. Universiteto Te 
chnikos fakultetą baigė 1939 
m. statybos inžinierium. 1946- 
-47 Miuncheno augštojoje tech 
nikos mokykloje klausė specia 
liūs hidrotechnikos ir pamatų 
kursus. 1939-40 m. buvo Lietu J 
vos energijos komisijos narys. 
1940-44 VDU Statybos fakulte ■ 
to hidrotechnikos katedros ve . 
dejas. Spaudoje yra paskelbęs ' 
eilę mokslinių studijų bei strai j 
psnių. Kanadoje gyvendamas, 
Kanados rytuose yra suprojek 
tavęs hidroelektrinių ir vadova ; 
ves jų statybos darbams. Dabar : 
dirba prie Šv. Lauryno upės jū 
ros kelio vedimo ir specialiai 
prie milžiniškos hidrojėgainės 
Cornwall, Ont., kurios gamina 
mą energiją dalinsis pusiau Ka 
nada ir JAV.

Įstaiga, kurioje inž. Danys- 
-Danihauskas dirba, vadinasi 
„St. Lawrence River Joint Bo : 
ai d of Engineers, Canadian Sec 
tion“. Ši įstaiga, kartu su to ] 
kia pat J. A. Valstybių sekcija, j visus miestus į ' ~'“J 
atlieka visų projektų tai plan Amerikos ežerų (Great Lakes), 
tiniame ruože tarp Cornwall ir Tai sudarys iki 2.700 mylių 
Prescott, Ontario, tikrinimą, nuo Atlanto vandenyno į žemy 
tvirtinimą ir seka, kad darbai no vidurį. Kai kas šį jūrkelį, ar 
tiek Kanados, tiek Amerikos tiksliau — jūros laivų kelią, ly 
pusėje butų vykdomi pagal abie gina su Viduržemio jūra.
jų vyriausybių nustatytas^ saly Kartu su jūrkelio statyba vy 

ir dalinis šv. Lauryno 
vandens jėgos išnaudoji 
Tiesiogiai su jūrekliu su 
2.200.000 arklio jėgų ga

Jau treti metai vyksta visa ei 
lė statybos darbų Šv. Lauryno 
upėje ar ant jos krantų tarp 
Montrealio ir Prescott, Onta 
rio. Vis daugiau ir daugiau ar 
tinamasi prie didžiulio tikslo 
įvykdymo----Šv. Lauryno upės
jūrkelio pastatymo.

Ši statyba prilyginama prie 
pačių didžiųjų darbų žmonijos 
istorijoje. Pramonininkai ir 
prekybininkai mano, kad „jū 
ros kelias“ paskatins pramonės 
ir prekybos plėtimąsi, o eilinis 
kanadietis yra įsitikinęs, kad 
jūrkelio statyba yra vėl vienas 
didelis šuolis pirmyn Kanados 
išsivystymo istorijoje.

Koks yra pagrindinis jūrke 
lio tikslas? Pagrnidinis tikslas 
yra paruošti jūros laivams ke 
lią nuo Atlanto vandenyno iki 
Fort Williams ir kitų uqstu 
prie Superior ežero. Dabar jū 
ros laivai gali atplaukti iki Mo 
ntrealio, tai yra maždaug 1.000 
mylių nuo Atlanto vandenyno. 
Pabaigus visus statybos dar 
bus, jūros laivai galės plaukioti 
_ j prie Didžiųjų

jų vyriausybių nustatytas saly ] 
gas. Kanados sekcija priklauso ksta 
tiesiogiai Kanados susisiekimo 
ministeriui, taigi yra tiesiogi 
niai federalinės valdžios įstai 
ga-

Cornwall ruože, kur vykdo 
ma didžiuma jūros kelio ir hid 
roelektrinės statybos darbų, 
inž. Daniliauskas - Danys yra 
Kanados Sekcijos inžinierius 
žemės užtvankoms ir įtvarų pa 
matams. Darbas jo daugumoje 
surištas su statybos inspekcija.

Inžinieriaus darbas čia yra la 
bai įdomus, nes statybos yra re dina „likimo upe“.

upės 
mas. 
rišta 
lingumo jėgainė prie Cornwall, 
Ont., statyba. Užtvankos, rei 
kalingos vandeniui patvenkti, 
pagilina upės vagą 50 myliu 
ruože, kas sumažina kasimo dar 
bus jūros laivų keliu.

ŠV. LAURYNO UPĖ 
KANADOS ISTORIJOJE
Šv. Lauryno upę kai kas va 

Iš tikrųjų

Įdomu, kad Lachine's slenks „Šią kalbą turėtų skaityti ir studijuoti visame pasaulyje“,— 
čiai buvo kliūtis ne tik Jacques 
Cartier tyrinėjimų kelionei, bet 
ir prancūzų civilizacijos plėti 
muisi į vakarus. Didesnieji lai 
vai negalėjo praplaukti slenks bendradarbis Nikita Chruščiov rijos klastingą veiklą. Jie 
čių, ir joki dideli miestai nebu dvidešimto kompartijos šuva RIJVO SUŠAUDYTI BE
vo kuriami į vakarus nuo Mont žiavimo slaptame vosėdyje to inKlOTFISMO 
realio, kol susisiekimas priklau liau taip kalbėjo: ’
sė nuo vandens kelių. Vėliau „Organizuojant įvairius to o sprendimas buvo paskelbtas 
prancūzai neteko krašto kont kius negražius ir gėdingus da po visko, juos likvidavus, 
rolės. lykus, labai šlykštų vaidmenį

Deja, Šv. Lauryno, upė rietu vaidino mūsų partijos pasiutęs 
rėjo tiek reikšmės, kiek jai sky 
rė Champlain ir kiti. Missis 
sippi pasidarė susisiekimo arte 
rija į vidurį Šiaurniės Ameri 
kos, nors tas kelias buvo tūks

pasakė JAV. sekr. D. F. Dulles.

1-0. Chruščiovo draugo ir bendradarbio — Beri jos darbeliai.
Stalino ir Berijos draugas ir nešti centro komitetui apie Be

link Pietų Ameriką. Bet nė vie 
nas dar nebuvo atradęs sau 
gaus, trumpo kelio į Indiją. 
Jacques Cartier, kaip ir daug 
kitų navigatorių, tikėjo, kad to 
ks kelias turi būti kaž kur tarp tančius mylių ilgesnis. Didieji 
didžiulių žemynų. Bestovėda ežerai buvo sujungti kanalais ir 
mas Mount Royal viršūnėje, masiniai geležies rūdos, javų 
tikriausiai puoselėjo viltį, kad transportai ėjo iš vienų pakran 
tą kelią į išsvajotai turtingą In čių į kitas. Taigi, dar ir pirmo 
diją bus atradęs. Nuo kalno vir je devyniolikto šimtmečio pu 
šūnės buvo matoma plati van sėje Lachine prie Montrealio, 
dens juosta besitęsianti į vaka Lpng Sault prie Cornwall, 
rų tolumas. Ont., ir kiti slenksčiai upėje st kad Berija buvo partijos prie

Prieš šešetą savaičių Jacques abdė tautos, kuri turėjo pasidašas? Taip, buvo. 
Cartier įplaukė į upės žiotis, ryti Kanada, plėtimąsi. 
Tai buvo Šv. Lauryno diena, ir 
iš čia Šv. Lauryno upės vardas. 
Deja, po tūkstančio mylių ke 
lionės Lachin‘ės slenksčiai bu 
vo nenugalimi Cartier laivams 
ir sugriovė jo viltis surasti ke da sunkią kovą su kūrenamąja 
lią į Ramųjį vandenyną. nafta ir dujomis. Nafta ir dujos 

Jacques Cartier pirmas pava palengva išstumia anglį iš gy 
dino šį kraštą „Canada“, pagal venamųjų namų ir Įstaigų šil 
panašiai skambantį irokėzų žo dymo. 
dį, kurio tikroji prasmė buvo Šiuo metu tik dvidešimt de 
„kaimelis“. vyni nuošimčiai namų yia šildo

Samuel de Champlain ir kiti mi anglimis. Bet anglies piamo 
jau netikėjo' legenda apie jūros nininkai tikisi šį nuošimtį pa 
kelią į Ramųjį vandenyną, Bet kelti, įvesdami grynai automa 
šis turtingas kraštas jiems bu tines šildymo krosnis, kuriu 
vo puiki ateities milionams žm galba vasarą veiktų namų 
onių. Jie ne tik smulkiau ištyrė sinimas. Būtų patobulintas 
kraštą, bet įsteigė eilę prekybi pelenų pašalinimas. (CS).

Bus daugiau.

SENOJO KARALIAUS, 
ANGLIES, RŪPESČIAI

Kanados anglies pramonė

Prieš kelionę į Windsora!

UŽ DVI KNYGAS — $ 1 (VIENAS DOL.)

„JUOKTIS S V E I K A” I ir 11
(įvairių tautų juokai)

223 puslapiai, 25 paveikslai.
Svečiuose galėsi stebinti visus: 

senus ir jaunus, vyrus ir moteris.

J dėk į voką dolerį ir siųsk:

Napoleonas Jonuška
15 Cotton Str.

ROSLINDALE, Mass., U.S.A.

Čikagoje: J. Karvelio knygyne, 
TORONTE — BALTIC restorane.
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pa 
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Čia yra tai, ką senas komu 
nistas draugas Kedrov rašė cen 
tro komitetui per draugą An 
driejevą (draugas Andrejevas 
tada buvo centro komiteto sek 
retorius). ,

„Aš šaukiuosi j tave pagalbos

priešas, užsienio žvalgybos age 
ntas Berija, kuris buvo įgijęs 
Stalino pasitikėjimą. Kokiu bū 
du šis provokatorius pasiekė ši 
tokią padėtį partijoj ir valsty 
bėj, kad pasidarė net ministe iš Lefortovskio kalėjimo niūrios 
rių tarybos pirmininko pirmuo celės. Tepasiekia mano pasibai 
ju padėjėju ir centro komiteto sėjimo šauksmas tavo ausis; ne 
politbiuro nariu Dabai nusta palik kurčias. Paimk mane į sa 
tyta, kad šitas niekadėjas, kop vo globą; prašau, padėk sulaiky 
damas valdžios kopėčiomis per ti tardymų baisenybes ir paro 
lipo daugybę lavonų. dyk, kad visa tai yra apsiriki

Ar buvo kokių nors ženklų, mas.
„Aš kenčiu nekaltai. Prašau, 

patikėk manim. Laikas paro 
1931 m. spalio 30 d. visasą dys, kur tiesa. Aš nesu joks ca 

jungines komunistų partijos ro ochrankos agentas - provoka 
centro komiteto organizacinio torius. Aš nesu šnipas. Aš ne 
biuro posėdy Kartvelišvili, Už su narys antisoveitinės organi 
kaukazio krašto komiteto sek zacijos, kaip kad mane kaltina 
retorius, padarė pranešimą. Da remiantis parodymais. Aš nepa 
lyvavo visi krašto vykdomojo dariau ir jokių kitų nusikalti 
komiteto nariai, iš jų tik aš vie mų prieš partiją ar vyriausybę, 
nas likau gyvas. Aš esu senas bolševikas, be jo

Šiame posėdy Stalinas, baig kios dėmės. Aš sąžiningai kovo 
dainas kalbą, pasiūlė sudaryti jau beveik per keturiasdešimt 
Užkaukazio komiteto sekreto metų partijos eilėse už tautos 
riatą iš šių asmenų: pirmasis sėkmę ir gerovę.
sekretorius — Kartvelišvili, an „Šaindien preiš mane, 62 me 
trasis sekretorius—Berija (tai tų amžiaus žmogų, tardytojai 
buvo pirmas sykis partijos isto griebiasi dar sunkesnių, žiaures 
irjoj, kada buvo paminėtas Be nių ir žeminančių fizinio spaudi 
rija, kaip kandidatas į partijos mo metodų. Jie, tardytojai, ne 
vadovybę). begali pajusti savo klaidos ir

Kartvelišvili atsakė, kad jis pripažinti, kad šitoks mano by 
labai gerai pažįsta Beriją ir dėl los vedimas nelegalus ir neleis 
togriežtai atsisakė dirbti sujuo. tinas. Jie bando pateisinti savo 

Tada Stalinas pasiūlė palikti veiksmus, vaizduodami mane 
klausimą, kad jis išsispręstų be kaip užkietėjusį ir atkaklų prie 
dirbant savaime. Po dviejų die šą ir griebiasi dar didesnių re 
nų buvo gautas nutarimas, kad presijų. Bet tegu partija žino, 
Berija paskirtas į šią partijos kad aš esu nekaltas ir kad nie 
vietą ir, kad Kartvelišvili būtų kas negali ištikimo partijos sū 
ištremtas iš Užkaukazio. ŠĮ fak naus paversti priešu net iki jo 
tą gali patvirtinti draugai Miko paskutinio mirties atodūsio.
jan ir Kaganovič, esą šiame su >>Bet man nėra išeities. Aš 
važiavime. negaliu nuo savęs sulaikyti ašt

Kaltinimas Berijęs byloj api riai duodamų naujų ir stiprių 
ma diskusijas apie jo piktus dar smūgių.
bus. Kai kuriuos dalykus reikė „Tačiau viskam yra savo ri 
tų priminti, ypač kad nevisi su bos.
važiavimo atstovai bus skaitę 
šį dokumentą. Aš noriu primin 
ti Berijos gyvulišką elgesį Ked 
rovo, Gulubievo ir Gulubievo 
pamotės Baturinos bylose, tai Mano sveikata yra palaužta, 
yra tų asmenų, kurie norėjo pra

MANO TORTŪROS 
PASIEKĖ AUGŠČIAUSIO 

LAIPSNIO.

Nukelta Į 6 psl.

Keliones ir svajonės, 6. J. Kardelis, mą, kuris po Dainų dienos rei jant, kai dar ir minkštą kėdę ga jau buvau pripažintas teisėtu ta pastebėti, kad buvo ir dau
kėjo pagrindinai sutvarkyti. Įima atlošti ir iš jos padaryti seimo nariu. Pasveikinęs SLA giau tokių išėjimų iš seimo pro 

Į JUBILĖJINĮ SLA SEIMĄ Reikėjo dar užsukti pas p. Rač beveik lovą, žinoma, galima ne seimą Montrealio kuopos var gramos ribų, bet tie nukrypi
Buvau užprojekatvęs Čikago lį pasisekimą, p. J. Karvelis pa kauską pasiakalbėti dėl dikto blogai išsimiegoti. Ir aš miego du, galėjau pasirinkti kėdę di mai nebuvo tokios rūšies, kurie

je aplankyti gimines, pažįsta siskundė, kad kelis metus in fono. Tat diena, nors ir ilgiau jau visą naktį. Pabudau jau džiuleje posėdžių salėje, kurio sudrumstų seimo darbų darną
mus, bičiulius, kurių „pasaulio tensyviai dirbdamas, jau esąs šia vtsarinė, pasirodė pertrum prieš Detroitą. Apsitvarkęs au je gali tilpti apie 1.500 asmenų, ir per 70 metų įsigalėjusią tvar
lietuvių sostinėje“ — Čikagoje reikalingas poilsio, ir esąs nuta pa. Reikėjo tiesiog skubėti. tonusų stotyje ir padėjęs Į sau bet esą dalyvavę apie 800 asme ką bei tradicijas.
yra didelis skaičius. Deja, ma ręs savo įmonę kam nors per Apgailestavau išvykdamas, gyklą nereikalingus daiktus, nų, tikrų seimo narių ir svečių. Visais klausimais kompeten
no projektai neįmanoma buvo leisti. Mane tas truputį nustebi nes neteko pasimatyti su jau tuojau pasiekiau Statler viešbu Seimas vyko, kaip turi būti, tingiausias pasirodė sekretarius
realizuoti, nes Detroite liepos no, bet p. Karvelis sako: nystės draugais, iš Girdžiunų tį ir SLA seimo posėdžių salę. Jame buvo ir spaudos stalas, dr. Vinikas. Taip ir atrodė, kad
antrą dieną jau prasidėjo jubi — Mielai kam nors perleis kaimo — Kardeliais, Paukšte, Pirmą kartą galėjau dalyvau prie kurio radau pažįstamus — visas seimas ant jo laikosi, kaip
lejini s Susivienijimo Lietuvių čiau, kad taip geram žmogui. O Mikštu, Umbrasu, pusbroliais ti šios didžiulės ir turtingos or dr. P. Grigaitį, Naujienų redak ir visa organizacija yra jo veda 
Amerikoje seimas,kuris minėjo aš galėčiau pailsėti, nes sveika Kardeliais iš Vilkuočių kaimo gamzacijos seime, apie kuriuos torių, p. Michelsoną — Kelei ma. Svarstant visus klausimus, 
70-ties metų organizacijos su ta yra brangiausis turtas. ir daugeliu bičiulių, kurių nesu praeityje galėdavau paskaity ti vio ir kelis kitus, kurių nepaži dr. Viniko žodis, visada apgal 
kaktuves. Ir aš seiman buvau Bet tokiai įmonei perimti rei rinko pp. Simokaičiai sekmadie tiktai iš aprašymų spaudoje. nojau. Tiesą sakant, tas spau votas, pasvertas ir rimtai moty 
deleguotas Montrealio kuopos, kia jau ir kapitalo ir patirties, nio vakarą į gausų ir puikiai pa SLA seimai, kurie daromi kas dos stalas nieku nesiskyrė nuo vuotas, galų gale nulemdavo 
Todėl Čnkagoje teko apsiriboti nes visiškam naujokui neleng ruoštą bičiulišką priėmimą sa dveji metai, paprastai nusitęsia kitų seimo narių, nes visi prie ten, kur tikrai buvo rimtas rei 
pačiu svarbiausiu — būtinų rei va būtų verstis. VO' namuose, nors ten buvo susi visą savaitę. Anksčiau negalė jo sėdėjusieji buvo seimo nariai, kalas.
kalų atlikimu. Galima sakyti, kad per dieną rinkęs nemažas būrys. davau įsivaizduoti, kad organi Vis dėlto buvo malonu, kad sp Dr. Vinikas, norisi pastebėti.

Pasilikęs visą pirmadienį Či Čikagoje, neturint savo maši Ir taip, vakarą, A. Racibors zacijos seimas būtų reikalingas andai SLA pareiškia tinkamą tikro žinovo ir labai rimta for 
kagoje, turėjau nuvykti į J. Ka nos, tegalima sutvarkyti tiktai kui sugrįžus iš daibo, sėdome posėdžiams tokio ilgo laiko, demesį. Ir vertai. Čikagoje, Ku ma visada duodavo paaiškini 
rvelio įstaigą, kuri nuo Cicero vienas mažas reikalas, nes susi į taxi ir atsidūrėme užmiestinė Bet pabuvęs jame, pamačiau, Itūros Kongrese tokio dėme mus, nurodydavo motyvus ir 
yra gana toli. siekimas atima be galo daug iai je autobusų stotyje, tiesSher kad vargu kitaip ir galima pa šio spauda neturėjo. . . dažnai nulemdavo viso seimo

J. Karvelio įstaigą radau pil ko, kai tenka padaryti didės man viešbučiu, kuriame vyko daryti. Pagal organizacijos dy Seimui pirmininkavo vicepre veik vienbalsį nusistatymą ku 
na žmonių, kurių vieni buvo či nes keliones. Čikagos, kaip ir Kultūros Kongresas. dį ir pobūdį, ir seimai nusitęsia zidentas Dr. P. Dargis, lies pre riuo nors klausimu visai prie
kagiškiai, kiti montrealiečjai, Montrealio, pagrindinis susisie Apie šią stotį jau esu rašęs, kelias dienas, — yra tikrai di zidentas K. J. Kalinauskas sir šinga kryptimi. Pav., kai kilo h 
treti hamiltoniečiai ir tt. Todėl kimo trūkumas neturėjimas po Ji neseniai pastatyta. Pastaty deli. go. Atrodė, kad dr. Dargis su gos atveju blankų klausimas,
su J. Karvelu, kuris tuvo per žeminių greitųjų traukinių, ta po žeme, bent dviem ar trim Posėdžiuose jau radau ir ant sirinkimą vedė mokamai ir ne beveik vienu balsu buvo pasisa 
krautas darbu ir klientu trauko New Yorke, daug didesniame augštais žemiau negu žemės pa rą atstovą iš Montrealio — p. šališkai. kyta piieš tris blankus. Dr. Bie
mas į visas puses, neįmanoma mieste, nepalyginamai greičiau viršius. Puiki stotis — patogi. Morkūną. Iš Toronto buvo p. Pav. kai dr. Grigaitis, nu zis palaikė 3 blankus, o visas
buvo pasikalbėti. Tiktai kai šiek gali judėti, negu Čikagoj. ištaigi ir graži. Indrehenė ir p. Strazdas, o iš krypdamas į politiką, t. y. — ? seimas buvo prieš. Visas sei
tiek publika išsiskirstė, apie pie Taipgi niekais nuėjo kitas A. Raciborsko išlydėtas, lei St. Ctharines p. Šarapnickas: šalį, papasakojo, kaip Vašingto mas reikalavo visus tuos blan
tus, jau prisėdome pasikalbėti mano sumanymas — aplankyti dausi jau į tamsą Detroito kry trūko Hamiltono, kad visa Ka ne buvo dedamos pastangos JA kus suvesti į vieną, bet dr. Vi
man rūpimu reikalu. Susikalbę Čikagos Gamtos istorijos muzė ptimi. Greyhound autobusai nada būtų in corpore. V prezidentui įteikiant jaunimo nikas apgynė tuos blankus,
jome labai greit, nes J. Karve jų, Planatariumą, muzėjus. At patogūs važiuoti. Turi vėsini Pasirodė, kad įstatai reikalai! surinktus 38.000 parašų, jauni nes, kaip jis pareiškė ir pare
lis, kaip prityręs prekybinių sisakius visko, teko sugrįžti į mo įrengimus, todėl karštis, ku ja iš atvykstančiųjų tam tikrų mą pajungti politikai, kuri su dė valdžios reikalaujamas blan
kas, yra labai konkretus ir aiš Cicero ir ruoštis kelionei į Dėt ris tomis dieonmis siautėjo ap įsipareigojimų ir formalaus įsi skaldytų jo organizacinę vieny kų formas, niekas jau negalėjo
kus’ __  todėl ilgai kalbėti nete roitą. Per naktį turėjau pasiek link Čikagą, nesudarė nemalo registravimo, apie kurį prane bę, dr. Dargis, tiesa, leidęs di. priešintis.
ko. Mūsų „biznis“, jeigu „išde ti Detioitą, kad patekčiau nors numo. Autobuse buvo vėsu ir šama visam seimui ir jis narį tu Grigaičiui išsisakyti, o išsisaky Tos dienos vakare buvo ben 
gs“ paaiškės vėliau. * ” j antrosios dienos SLA seimo malonu. Jeigu Lietuvoje važiuo ri oficialiai priimti. Visas tas ti jis leido visiems, tai dr. Dar dri seimo narių su svečiais pie

Mūsų pokalbyje, man paste posėdžius. Prieš tai dar turėjau damas pastote galėdavau mie ceremonijas man teko atlikti, gis apgailestavo, kad dr. Grigai tūs ir pasilinksminimas: konce 
bėjus, kad jo prekyba turi dide iš p. Dabbaus atsiimti kostiu goti, tai tokiu autobusu važiuo po ko gavau seimo ženklą ir tis išėjęs iš seimo,ribų. Čia ver rtas - šokiai. (b. d.)
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Lietuvybės klausimu
Prieš aštuonis metus ne vie lio mėn. Taigi, dalinai, tolimas 

nas atvykęs dypukas nustebda ir netolimas laikas. Besivartant 
vo, kad pirmųjų lietuvių atei torontiečiams ant smėlio, gar 
vių vaikai labai silpnai, arba vi šioje Wasagoje, hamiltoniečia 
siškai nekalba lietuviškai. Ne ms — Burlington Beach, Crys 
vienas nusišypsodavo ir pagal tai Beach, jau rinkimų klausi 
vodavo sau: kaip tai gali būti? mu diskutuojama. Ir ne vienas 
Toks didelis ir greitas nutau prisimena, kad anksčiau KT 
tėjimas, ar tėvų apsileidimas, mes turėjome daugiau atstovų 
Mūsų vaikai tikrai neužmirš sa iš ankstyvesniųjų imigrantų tar 
vo tėvų kalbos ir kalbės lietu po, jų daugiau dalyvaudavo mū 
viškai lygiai taip, kaip ir mes. sų visuomeniniame darbe negu

Apsirikta. Šiandien, dažnai kad šiandien. J ieškoma priežas 
paskambinus i kokio nors nelčių: gal pavargo, paseno, šei 
veikėjo namus ir atsiliepus jo mos rūpesčiai, o gal mes, dy 
vaikams, tikrai sunkiai gali lie pūkai, nesuprantame „jų", o jie 
tuviškai susikalbėti. O ką gali „mūsų' . Bet kad čia negali bū 
ma reikalauti iš tokių vaikų, ti kalbos nei apie „mes", nei 
kurių tėvai visą dieną pralei „jūs“. Esame visi tik lietuviai, 
džia fabrike ir vaikai, po mokyk tų pačių laukų ir kaimų vaikai, 
los, savo laisvalaikį sunaudoja ir kaip itk šiandien, aju laikas 
žaizdami su svetimtaučiais?! pradėti jieškoti kandidatų j KT 
Jiems, anglų kalba yra artimes senųjų ateivių tarpe, čia girnų 
nė, geresnė ir lengvesnė Įvai šiame jaunime, kuriam apie LB 
riems vaikiškiems išsireiškimą tikslus galima būtų paaiškinti 
ms, žaidimui. Taigi, vieno kana anglų kalba išleistu leidiniu, 
diečio pasakymas — pagyven Ir tikėkime, kad prie rinki 
site ir pamatysite — pilnai pasi minės urnos, nors mes išgirsi 
tvirtina. me nevieną rinkiką gal kalban

* * * tį ne lietuvių kalba, tačiau jame
Vieno lietuviško dienraščio plaks lietuviška širdis, tekės 

korespondencijoje teko skaity lietuviškas kraujas, toks pats, 
ti puikų sumanymą,, kviečiantį kaip ir kitų išblaškytų mūsų ta 
JAV LB išleisti anglų kalba in utiečių.
formacinį leidinėli apie Pašau Krašto Tarybą galima drą 
lio Lietuvių Bn-ę, jos tikslus ir šiai pavadinti Kanados Lietu 
uždavinius. Jis būtų skiriamas vių seimu. Normaliai, valsty 
lietuviams, nemokantiems tėvų bės seimo sesijos, vyksta mene 
kalbos. Nėra reikalo aiškinti, siais. Mes pasitenkiname tik ke 
kad toks leidinys yra reikalin liomis, ir tai nepilnai, dienomis, 
gas ir Kanados LB, nes ir čia Paprastai sekmadienį, apie pie 
mes turime lietuviškojo jauni tus, tolimesnių apylinkių atsto 
mo, nekalbančio iletuviškai. vai, jau pradeda judėti į na 
Mūsų pareiga yra jj įjungti j mus ii tuo pačiu, nustatytą su 
lietuviškąjį gyvenimą, į Kana važiavimo dienotvarkę, prade 
dos LB. Jų įstojimas į LB gre dama paskubomis „varyti“ pir 
tas būtų nemažiau naudingas myn, neišsprendus eilės pagrin 
mūsų tautai kaip ir šeštadienio dinių klausimų. zXr nevertėtų 
mokykla, minėjimai, koncertai pagalvoti apie suvažiavimo da 
ir t. t. Jaunimas, čia užgimęs, tą, atatinkančią tolimesnių apy 
turi plačias pažintis vietos gy linkių atstovams. Geriausia bū 
ventojų tarpe, gerai mokėdami tų ilgas savaitgalis, o toks bus 
anglų - prancūzų kalbas, gali paskutinis tik spalio men., Pa 
daug ir daug atsiekti Lietuvos dėkos Diena. Taip pat, vertė 
laisvinimo reikale. tų pakviesti ir JAV Krašto V-

Skaitėme trumpą žinutę apie bos atstovus, juo labjau, kada 
naujos Krašto Tarybos rinki laukiame Pasaulio Lietuvių Sei 
mus. Jie numatomi rugsėjo-spa mo. K. Baronas.

MENININKAI 
ATOSTOGAUJA

Op. sol. V. Puškorius, dabar 
vargonininkas, dirig. V. Mari 
jošius, komp. J. Kačinskas ato 
stogavo Atlanto pakrantėje, 
kur yra pristeigta daugybė lie

_ MIRĖ

KULTORWEjf KXCWIKA
LIETUVIS ARCHITEKTAS ANTANAS VARNAS USA’ Pranesa> kad ten mir?s J°

LAIMĖJO KONKURSĄ na* 6eky^'
c Jonas Sekys visą savo amžių

Pavergtųjų Europos Tautų bet taip pat ir yra parašęs savo buvo uolus kultūrininkas, pa
Seimas patalpoms jrengti, Euro kompozicijų, kurių dalis yra iš stovus spaudos bendradarbis ir tuviškais vardais vasarviečių— 
pos Laisvės Komitetas padaie leista. Tai buvo tauri asmeny pažangus žmogus, 
konkursą. Iš lietuvių dalyvavo bė. 
arhc. A. Varnas.

Europos Laisvės Komitetas 
turi New Yorke priešais Jung 
tinių Tautų rūmus, dideles pa 
talpas, kurias reikia pritaikyti 
PET Seimui.

AMERIKOS MENAS 
UŽSIENIAMS

Jungtinės Amerikos Valsty 
bės siunčia Europon spiečių sa 

Pagal projektą vo menininkų: Bostono simfo
buvo ieikalaujama, kad pusiau nint orkestrą, kuris koncertuos 
rūsy būtų įrengtos patalpos pa bent 15-koje valstybių, jų tar 
vergtųjų tautų parodoms, o au pe ir Rusijoje — Maskvoje ii 
gščiau Seimo posėdžių salė ir Leningrade: New Yorko bale
visa eilė su seimo posėdžiais su tą, 60 asmenų, kuris aplankys 
rištų kitų patalpų. Šioje vieto 13 valstybių, ir čelistą Piatigo 
je plevesuos devynių pavergtų rskį, kuris vyksta pirmiausia į karčiais parašydavo jai žinių, 
jų tautų vėliavos, priešais ant Rytus ir 
roję pusėje plevėsuojančias JT 
vėliavas. Tegul tieji mato, kur 
yra pavergtųjų tautų kovos tvi 
rtovė.

Savo paruoštus patalpų pro 
jekti?s architektai išstatė PET

_ Jis plačiai Palanga, Nida ir tt. Vasaroto 
bendradarbiavo spaudoje, veik jai patenkinti, kad gali maudy 
išimtinai demokratinėje spau tis Atlanto sūriame vandenyje 
doje. Jo straipsniai pasižymėjo ir gyventi palyginti nebrangiai, 
lakoniškumu ir korektiškumu, nes pilnas pensionas teatsieina 

Jonas Sekys daug rūpinosi apie 5 dol. už vieną dieną, 
praėjusiojo karo tremtinių per 
kėlimu Į Jungtines Valstybes ir 
Kanadą. Ir jo pastangomis dau 
gelis tremtinių buvo perkelti į 
šias šalis.

Be ko kita, Jonas Sekys buvo 
pastovus „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ prenumeratorius; ret

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

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

koncertuoti pi adės straipsnelių ir buvo 
nuo Tokio Japonijoje.

KRĖVĖ LIETUVOJE TURI
DIDELĮ PASISEKIMĄ

Lietuvoje yra išleistos V. Kr 
ėvės apysakos ir padavimai.

Įstaigoje viešam apžiūrėjimui. Kaip dabar praneša Vilniaus 
Pakviesti du New Yorko žy spauda, Krėvės raštai turi di 
mūs architektai konsultantai, džiulj pasisekimą. Per pusmetį 

’ kiekvienas atskirai, pirmąją vie laiko esą tie leidiniai visai iš 
’ tą pripažino projektui Nr. 2. pirkti.
Susirinkęs PET Generalinis 
Komitetas priėmė dėmesin kon 
sultantų nuomonę ir pasisakė 
už Nr. 2. Atidarius voką, buvo 
rasta laimėtojas arch. A. Vai
nas. Antrą prizą laimėjo rumu 
nas, o trečiąjį lenkas ir vengras 
pusiau.

P. Varnas bus ir statybos pri 
žiūrėtojas. Statybos objektas 
apie $ 250.000. Kor.

LIETUVOJE MIRĖ MUZI 
KAS IG. PRIELGAUSKAS

Šiauliuose liepos 16 d. mirė 
vienas seniausių Lietuvos muzi 
kų, pianistas prof. Ignas Priel 
gauskas, sulaukęs 85 metų am 
žiaus.

Ig. Prielgauskas, žsmaitis, 
valstietis, buvo baigęs Varšu 
vos konservatoriją, kurioje bu Winmpege turįs atsigulti i ligo 
vo foitepiono profesorium 20 ninę, kur būsiąs operuotas, 
metų. Aplink jį spietėsi lietu Mielam bendradarbiui linkime 
viai muzikos studentai, studija 
vę muziką Varšuvos konservą 
torijoje — St. Šimkus, J. Ben 
dorius, M. K. Čiurlionis ir kiti.

Nepriklausomybės laikais

Tat dar vienas įrodymas, 
kaip Lietuvos žmonės vertina 
laisvą žodį. Nežiūrint, kad V. 
Krėvė, kaip pasitraukęs iš Lie 
tuvos ir kaip atidengęs visą so 
vietinės imperialistinės ir kolo 
nialistinės politikos nuogumą, 
ilgą laiką buvo Lietuvoje už 
draustas, — Lietuvos liaudis ji 
myli ir augštai vertina. Vertina 
ir myli todėl, kad jo raštai yra 
perdėm lietuviški ir laisvi nuo 
„šlovingosios partijos“ prievar 
tavimo. Laisvą žodį Lietuvos 
liaudis myli ir brangina!

SUSIRGO NL 
BENDRADARBIS

Juozas Pronskus, pastovus 
„Nepi įklausomoje Lietuvoje“ 
bendradarbis, esą susirgęs ir

nuoširdus

ATSIŲSTA PAMINĖTI
A. Rinkūnas. KREGŽDU 

TĖ. II dalis, antroji laida. Skai 
tymai, aplinkos ir tėvynės paži 
nimas. Viršelis ir iliustracijos 
dailininko Telesforo Valiaus. 
Spaudos bendrove „Žiburiai“, 
941 Dundas St. West, Toronte 
Out. 1956 metai. Kaina nepažy 
meta.

Autorius pastabose rašo, kadir kultūrin

iš

Šv. Cecilijos choro 25 ME 
TŲ JUBILĖJUS,Argentina,Bu 
enos Aires, Mendoza 2280, Av 
ellaneda.

Tai yra leidinys, paskirtas 
suminėto choro 25-rių metų gy 
vavimo ir veiklos sukaktuvėms. 
Leidinys gausiai iliustruotas ir 
atvaizduoja, atvaizdais ir teks 
tais, šio choro visą gyvavimą.

Gen. St. Raštikis. KOVOSE 
DĖL LIETUVOS. Kaiio atsi 
minimai. Minkštais apdarais 
kaina 6.50. Knyga gaunam 
„Nepilki. Lietuvos“ redakcijo 
je, 7722 George St., Ville Lasai 
le, Montreal 32, P. Q., Canada.

Balys Auginąs — PATAR 
ČIO VĖDUOKLĖ, poezija, 64

sėkmės ir sveikatos.
SERGA KULTŪRININKAI

Dail. Viktoras Andriušis 
(Boston) buvo susirgęs ir tuiė

prof. Prielgauskas persikėlė į jo pasiduoti operuojamas. Ope 
Lietuvą ir buvo fortepiono pro racija gerai pavyko, ir dailinin 
fesorium Klaipėdos konservato kas dabar jaučiasi gerai.
rijoje, o vėliau ir jos direkto Žurnalistas Balys Dundulis 
rium. (Chicago) susirgo ir turėjo at Sydnejuje.

Ig. Prielgauskas ne tiktai ko sigulti ligoninėn dr. Šabano • Rašytojas Povilas Abelkis Či 
ncertavo kaip pianistas ir ne ti priežiūron. Galimas dalykas, kagoje pradėjo verstis statybi 
ktai buvo muzikos mokytojas, kad jis gali būti ir operuotas, ninko-kontraktoriaus darbais.

jos rėmėjas.
. . etekę malonaus 

go bendradarbio, reiškiame di kaikas šioje laidoje pataisyta, 
delj apgailestavimą ir likusiai 
jo žmonai našle reiškiame nuo 
širdžią užuoajutą.

GERI LEIDINIAI
LIETUVOS VAIKAMS

Pasirodo, kad kaikada yra
leidžiami ir geri leidiniai oku 
puotoje Lietuvoje.

Spalvoti ir gerai meniškai pa 
daryti yra šie leidiniai: „Kati 
nelis ir gaidelis“, su V. Kosciuš 
kos iliustracijomis; „Kas ra 
gaišj kepė“, su N. Jatulytės 
iliustracijomis; „Aš turiu svir 
nelį“, su V. Kosciuškos iliustra 
cijomis.

Visi šitie leidiniai atspuasti 
keliomis spalvomis. Jiems teks 
tai paimti iš lietuvių pasakų. 
Ir, kas Įdomu, be jokios propa psl. Iliustravo VI. Vijeikis. „Tė 
gandos. Pasakos paimtos to viškėlės" leidinys. Balys Augi 
kios, kokios yra liaudyje. Tai nas, ilgus metus spausdinęs lie 
yra nuostabu. tuviškoj spaudoj eilėraščius, sa

Pažymėta, kad tai yra išleis vo lyrika dalyvavęs liet, rašy 
ta Valstybinės grožinės litera tojų almanache „Tremtis“, liet, 
tūros leidyklos Vilniuje, bet at peozijos antologijoje ir literatu 
spausdinta Kaune matyti kurio ros metraštyje „Gabija“, šiuo 
nors suvalstybiintoje spaustuvė metu išleido savo lyrikos rinki 
je nors suvalstybintoje spaustu ni „Paparčio vėduoklė“. Tai an 
vėje—pavadintoje Požėlos var troji šio poeto poezijos knyga, 
do spaustuve. Tiražas pažymė Poteas debiutavo Lietuvoje ei 
tas 50.000, kaina 1 rublis 60 ka lėraščių rinkiniu 
peikų.

„Pamažu vis 
degu“ (išėjusiu 1940 m. pava 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ !ar^‘ 1 iražas 36°- Kaina nepa 
' žymėta. Adresas: 2838 Hamp 

Bendruomenės Krašto Vaidyba shire Rd., Cleveland 18 Ohio, 
nutarė, kad šiais metais Austrą ŪSĄ.
lijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Tarybos suvažiavimas 
Įvyks gruodžio 28, 29, 30 d. d.

— Išleistos J. Bendoriaus 
dainos ir jo biografiją.

— Rygoje esą pagamintu lie 
tuviu naudeis dainų plokšteliu. 
Tat Vilnius jų gaminti negali.

— Vilniuje gaminamas fil 
mas „Miškas ūžia“.

Kaip
RAŠO

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atsiminimų ištraukos).
BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTERIS PULK. K. ŽUKAS.
rimtas ir garbingas žmogus, 
bet vis dėlto nemato priežasčių, 
del kurių Baltrušaitis turi

pasi is Maskvos atšauktas.

Kai dėl Merkio,
Sovietų vyriausybė

nisterių . kabineto posėdyje vi „Mobilizacijos rankvedis“, ku kų vadais, davinėjo jiems įsaky 
sai priešingai kalbėjau. Aš tą ris mums buvo labai 
užginčijau. Tuomet jis ištraukė gas, nes tuo klausimu 
iš savo stalčiaus popierių ir pra ko neturėjome, 
dėjo man skaityti žodis žodin 
visą tai, ką aš kalbėjau, taip 
pat ką kalbėjo ministeris Skipi 
tis, Grinius ir kiti. Skaitė jis be 
veik su stenografišku tikslumu.

Šiurpas mane nukrėtė.

— Klausau, pone ministeri, 
reikalin raus: tuojau atitaisysiu,
mes nie — Jonuk, Petruk! (trečio Liepė sujungti su pulkų va 

vardo neatsimenu). Dėl didelio dais ir čia pat prie mūsų pi adė 
lenkų puolimo įsakau jums šią jo su jais taip kalbėti: 
nakt surinkti savo dalis ir iš ryRauto metu 

Sovietų pasiuntinybėje 
kovskis, jau gerai įsigėręs 
ntai man prižadėjo savo tą ra mnas-Alytus ir paskyrė kiek 
nkvedj duoti. Čia prie mūsų pri vienam 
siartino pasiuntinybės antrasis mos gynybos barą), 

būti Tai reiškia, kad viskas, ką mes sekretorius, jaunas žydukas 
ministerių kabineto posėdyje Romm, aiškus pasuintinybės tė, priėjo prie manęs su rapor 
kalbame, Akselrodui iki smulk komisaras. Koliankovskis jam tu. Aš ramiai paprašiau jį ant 
menų žinoma. Tuojau prane pasakė. žemėlapio nurodyti, kur, bū

ir jis šiau apie tai daktarui Griniui. — Klausyk, Romka, nors tu tent priešas puola. Jo žodžiais
■ Ar įr chuliganas, pats žinai kodėl, puolimas eina nuo Seinų vieno 

kuris 
rankvedžio užima 2 km tarpeklj tarp dvie 

jų ežerų.
— Ponas pulkininke, o jūs karininkas P. Jis pradėjo jau 

iš savo rezervo negalite tam ba vykdyti pirmutinį divizijos va 
talionui duoti paspirties ir ar do įsakymą, nes antrojo nega 
dėl puolimo vienoje vietoje reik vo. Bataliono frontas pasiliko 
visu frontu trauktis ir priešui apnuogintas.
atiduoti visą pietinę Lietuvos Vietoje ištyrėme visą reika 
dalį? Kokia padėtis fronte šiuo lą. Pasirodė, kad 6 pulko bata 
momentu? liono vadas kar. Petrovas, kai

— Nežinau, pone ministeri! jo bataliono bare buvo paste 
Įsakymą duodu remdamasis 5 bėti ir atmušti 6 lenkų raiteliai, 
pulko vado pranešimu. pranešė apie tai savo pulko va

— Prašau mane sujungti su dui. Vėliau, besikalbant su sa 
6 pulko bataliono vadu, kur ei vo kaimynu, 5 pulko bat. vadu, 
na puolimas. karininku P., išsitarė, kad, puo

Sujungė, 6 pulko bataliono lant lenkams didesnėmis jėgo 
vadas, kapitonas Petrovas mis, jis vargu ar išlaikys savo 

„ - i bataliono bara, nes kareiviai laman pranese štai ka: , .b ai išvargę.
Tą dieną prieš jo barą pasiro 5 pulko bat. vadas, kar. P. 

dė 6 lenkų raiteliai, bet nuo ke tuojau pranešė pulko vadui ma 
.. ..... „ liŲ mūsų šūvių pasitraukė ir jOrui Š., kad Petrovo batalioną

U diviziją. Divizijos stabas Jaugiau nebesirodė. puola lenkai ir jis savo baro ne
Seirijų klebonijoje. — Ponas pulkininke, — pa atlaikys. Majoras Š. tuojau pra

Atvažiavę visi keturi prieš sakiau divizijos vadui,—ar Jūs nešė divizijos vadui, kad lenkai
Kartą, būdamas pas Akselio kartu mokėsi akademijoje ir kambary sustingome, nes pir Dievo bijote? Kur gi tas dide didėlėmis jėgomis mus puola,

dą, aš su juo nesutikau kažko vienas kitą vardais vadino. įname kambaryje per telefoną lis lenkų puolimas“, dėl kurio kad 6 pulko batalionas savo ba
Dar ramiu laiku Koliankovs divizijos vadas pulk. G., susi reik tiek mūsų teritorijos prie ro jau neatlaikė ir traukiasi. . .

. _ . 1 Bus dauigau.
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70. MERKIO KERŠTAS
Akselrodui „benefisai“

baigė. Keliom dienom praėjus
aš buvau pas jį ir paklausiau, 
ar jis nenumano, kas čia per rei tai ir 
kalas ir kas galėjo^ visą šitą šly pats, Akselrodas, stebisi, kaip Galvojome ir šiaip ir taip.

į toki svarbų postą galima net bolševikai turi mūsų posėdžių bet ag tave myliu. Leisk duoti '• pešt, pulko bataliono, 
manyti skirti žmogų, apie ku kambaryje įtaisytą kažkokį kla ministeriui mano 
rio nešvarius darbus gerai žino usyrno aparatą, arba vienas iš vieną egzempliorių.
pati Lietuvos vyriausybė ir pla trijų „prochvostų“, kuriuos Ak -- -
čioji visuomenė.

Kai dėl Baltrušaičio,
tai Akselrodas štai ką man pa

kštybę sukurstyti? Jis man ta 
da pasakė, kad jo turimomis ži 
niomis, suimtasis tipas tai buvo 
mūsų žvalgybos agentas, bet 
perduotas majoro Merkio ži 
nion. Tokį „benefisą“ jis punk 
tualiai darydavęs jau visą sa 
vaitę.

Tai 
vietų

— Jonuk, Petruk! Nė žings 
Kolian to trauktis ant linijos. . . (Čia nio atgal! Jei lenkai puls, pilki 

, šve jis išvardino liniją Šeštokai-Si te jiems į š ... na!
Visą laiką — kaip pamišęs, 

pulkui kryptį ir būsi Visas išraudęs, akys iššokę. 
Mes su St. Seimo nariais tik nu 

Kai jis pabaigė ir mus pama stebę viens į kitą žiūrėjome ir 
pečiais traukėme.

Primigome ir prašvitus 

išvažiavome pažiūrėti 
„didelio puolimo“ baro.

Pakeliui sutikome 5 pulko ba 
lioną, kurio priešaky ėjo pasi 
ramstydamas lazda, jo vadas,

— Nu apie šitą mes ryt su 
tavim pakalbėsime.

Žinoma, aš rankvedžio nega 
vau.

73. PASIDAVIMAS 
PANIKAI

Spalių mėn. jpabaigojet dėl 
daromų man Steig. Seime prie 
kaištu apie netvarka mūsų fron

NAUJAS KARO ATAŠĖ tuose, nutariau aš paimti su sa 
vim kelis St. Seimo narius ir pa 
važiuoti į frontą, pažiūrėti, kas 
ten darosi. Frakcijos paskyrė 
man savo atstovus: krikšč- 
dem. d-rą Draugelį, soc-dem. 
Digrį, o liaudininkai Rusecką.

Nuvažiavome į Suvalkijos 
frontą,

Divizijos štabas daugiau nebesirodė.

selrodas man Vilniaus stotyje 
išvardino, jj taip tiksliai infor 
muoja.

Buvo pavesta kanceliarijos 
buvo Merkio kerštas So sakė: viršininkui Tadui Petkevičiui

valdžiai — Niekas kitas tokių gerų ištirti, ar nėra įtaisytų kažko
. , j . , . santykių Sovietuose negali pa kių prietaisų. Jis nuodugniai iš

uz u a y us. laikyti, kaip jis. Lai būna jums tyrė, bet niekur ir nieko nėra
Merkys iš Sovietų vyriausybės žinoma, kad Leninas, Trockis, do. 
reikalavo grąžinti jam auksu jo Bucharinas, Lunačerskis, Mak 
asmeniškus nuostolius už praras simas Gorkis ir daug kitų So ^2.
tą Rusijoje turtą, kaip tą jie pa vietų valdžios viršūnėse jį rieki Gruodžio mėnesį į Sovietų 
darė mūsų delegacijos pirmi taip vadina, kaip „Jurgis“. Jei atstovybę atvyko naujas karo 
ninkui inž. Naruševičiui, bet jis turi defektą ir kartkartėmis atašė, pulkininkas 
nieko negavo, nes pareiškė la perdaug išgeria,
bai didelius reikalavimus. jam gerą patarėją ir sekretorių, rininkas. Čia jis atvyko iš Sa 

Antrą, už ką Merkys jiems bet iškaba turi būti „Jurgis Bal maros, kur buvo karo apygar 
keršijo, tai buvo jo ir daktaro trušaitis“. 
Šaulio kandidatūrų atmetimas 
į Maskvą vieton Baltrušaičio, vau daktarą Grinių. 
Pirma priežastis, pagal Aksei 
rodą, buvo menkniekis, į kurį 
jis ir dėmesio nekreiptų, bet 
antra buvo rimta ir apie ją jis 
su manim plačiau kalbėjo.

Prieš daktarą Šaulį Sovietų kiu klausimu. Jis man tuomet 
valdžia nieko neturėtų, nes tai pradėjo išmėtinėti, kodėl aš ini kis buvo parašęs didelį veikalą jungęs išsyk su visais savo pul štii užleisti

Koliankovs
tai duokite kis, senas generalinio štabo ka

dos viršininku. Mane tas nuste 
Apie visa tai aš painforma bino', nes karo apygardos virši 

ninko postas yra nepaprastai 
71. IŠKYLA DIDELĖ augštas įr.svarbus: Greit paaiš 

n/iicĮ v Kejo, kad jis su musų stabo vn
J šininku pulkininku Kleščinskiu
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MUI BESIRENGIANT

LIETVIAI OLIMPINĖS KOMANDOS KANDIDATAI
Adelaidiškis A. Ignatavičius pralaimėjimą Adelaidėje įvyku 

ir melburniškis S. Darginavi šioje sporto šventėje ir paski 
čius yra išrinkti kandidatais Į rus koviečius. Algis Šimkūnas 
Australijos krepšinio olimpinę skaitė „Biuletenį“, 1 
komandą. Birželio 8—9 dieno papasakojo apie „Trečiąjį pa 
mis Melbourne Įvyko šios ko saulinį tvaną“, Kovo tautinių 
maudos treniruotės. Žaista šokių grupė, vadov. A. Berno 
prieš amerikiečių Mormons pe taitės, pašoko „Lenciūgėlį“ ir 
nketuką.

Adelaidės „Vyties“ krepšį 
nio kom. kapitonas A. Ignatavi 
čius buvo išrinktas Australijos 
krepšinio rinktinės kapitonu. 
Melbourne laikraščiai rašė, kad 
Ignatavičius buvęs geuausias 
aikštėje. Jis surinko daugiau dainavo dvi dainas, 
^iai taškų (15). S. Darginavi 
:ius, susižeidęs per futbolo mn 
gtynes, šį kartą sužaidė kiek 
silpniau.

Į rinktinės treniruotes vyks 
tant nustojama daug darbo die 
nu ir kelionės išlaidas žaidėjas valdyba 
privalo pats apsimokėti. Adelai 
dės Vyties klubo valdyba Igną 
tavičiui pravedė spec, rinkliavą 
ir surinko £ 22.0.0.

„Polką“, Kovo meno- sekcijos 
„Pupų dėdė ir Razaliutė“ (V. 
Bernotas ir N. Gudeikaitė), 
akordeonu palydint Alg. Pili 
kui, apdainavo žmones ir orga 
nizacijos. „Dainos“ choras, pia 
ninu palydint Br. Kiveriui, pa

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

Šiais metais Lietuvių Inzinie 
rių ir Architektų Sąjunga tre 
mtyje mini reikšmingą sukaktį. 
Prieš dešimtį metų, 1946 m. va 
sario 23—24 d. d. Vak. Vokie 
tijoje, Wuerzburge įvyko Pu 

P. Burkys masis tremtinių Lietuvos Inzi 
merių suvažiavimas. Maždaug 
345 inžinierių šeimą Vokietijo 
je atstovavo 97 atstovai iš įvai 
rių 35 Vokietijos vietovių. Su 
važiavimo proga buvo išleistas 
pats prmiasis „Inžinieriaus Ke 
ho“ numeris. Todėl šiemet ten 
ka minėti inžinierių ir architek 
tų organizacinės veiklos ii pro 
fesinės spaudos dešimtmetį.

Tremtiniams pasklidus po 
įvairius pasaulio kraštus, anks 
čiau pradėtoji veikla vėl tęsia 
ma, prisitaikant prie gyvenamo 
jo krašto aplinkybių. Bendram 
visu kiaštu narių apjungimui, 
JAV veikia Pasaulio Liet. Inž.-tik apgailestauti, kad Metraštis 

negales išeiti iki suvažiavimo, 
kaip anksčiau buvo numatyta. 
Priežastys — permažai sutelk 
ta Metraščiui leisti lėšų, dauge 
Jis Metraščiui reikalingas ž|i 
nias teikė pavėluotai, nors re 
daktorius gana dažnai ragino 
ir per spaudą, ir laiškais.

Neseniai teko lankytis pas 
Metraščio red. K. Kruliką ir su 
sipažinti su jo kruopščiai vyk 
domu darbu. Yra susitelkę da 
ug gražios, istorinės ir profe 
siškai vertingos medžiagos, jog 
kai ką net tenka panaudoti ir 
Technikos žodžio skiltyse. Žo 
džiu. Metraštis yra didelis mū 
sų profesinės veiklos žinių amo 
das, kuris daug reikšmės turės 
ypač ateičiai, naujosioms mūsų 
inžinierių kartoms. Dar, be to, 
Metraščio išleidimo reikalas šie 
jasi kartu ir su mūsų plačiosios 
Sąjungos garbe, jis bus naudin 
gas ir šiaip lietuviškajai visuo 
menei.

Vis dėlto, tenka bent kiek pa 
sidžiaugti, kad Metraščiui be 
veik visa medžiaga susitelkusi 
ir kad redaktorius, nežiūrint 
menkų pradinių lėšų, neseniai

CANBERROS SPORTININ
KŲ SUSIRIKIMAS

Canberros Lietuvių Sp. Kl. 
„Lituanians“ visuotiniame na 
rių susirinkime išrinkta nauja ir Arch. Sąjungos (PLAS) Ce 

i pasiskirstė pareigo ntro valdyba, kurios nusipelniu 
mis: A. Genys — pirmininkas, siu ir ilgamečiu pirmininku yra 
F. Gružas — skeretorius ir 1). prof. dr. inž. Jonas Šimoliūnas. 
Labutytė — iždininkė. q j ą Valstybėse, pnsitai

Sekcijų vadovais paskirti: F. kant prie šio krašto.aplinkybių, 
Gružas—krepšinio ir tinklinio-, veikia vietinė Amerikos Liet. 
J. Žilinskas — šachmatų, A. Ge Inž. ir Architektų Sąjunga (A 
nys — stalo teniso, R. Jarašie LIAS), kuri Įsisteigė prieš pen 
nė — tautinių šokių (klubo tau ketą metų, 1951 m. Ši Sąjunga 
tinių šokių grupę dar teks su —American Lithuanian Engi 
daryti). ners and Architects Associa

Naujoji valdyba nutarė išleis tion, Inc. (ALEAA) — yra in 
ti Canberros Sp. Kl. Lithuania korporuota Massachusetts vais 
ns mėnesinį (rotatorium spaus tybėje, su būstine Bostone. Ce 
tą) biuletenį. Redakciniais ir ntro Valdybos pirmininku yra 
technikiniais reikalais iūpinsis dipl. inž. Bronius V. Galinis.

Skyriai yra New Yorke, Bosto 
Šachmatų sekcijos vadovas ne, Philadelphijoje, Pittsburg 

Chicagoje, Los

rasti, kuri redaguoja K. Kruli 
kas, 160 Hendrix St., Brooklyn 
7, N. Y. Metraštis yra labai 
reikšmingas tiek profesiniu, 
tiek istoriniu atžvilgiu. Tenka

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 7-0051 d
*4

AMERIKOS LIETUVIU 
ŽAIDYNĖS

Kartu su Kanados LD Dėt 
roite ir Windsore bus pravestos 
Amerikos lietuvių žaidynės, ku 
nose dalyvaus mūsų ir JAV lie 
tuviai sportininkai-lengvaatle 

,tai .futbolininkai ir plaukikai. 
Plačiau apie šias rungtynes pro 
gramoje.

Šiuo klausimu, gal tektų kiek A. Genys ir R. Jarašienė. 
daugiau parašyti, kadangi lietu 
viai sportininkai, kaip ir mūsų J. Žilinskas pažadėjo artimiau he, Detroite, 
menininkai, rašytojai, muzikai, siu laiku šachmatų turnyrą. Vi Angeles, 
visuomenininkai, taip pat prisi 
deda prie lietuvių ir Lietuvos 
vardo garsinimo svetimtaučių 
tarpe. Juk malonu yra skaityti 
(ir mes ajis didžiuojamės), ka 
da iš lietuvių tarpo atsiranda 
bokso, šachmatų meisteriai, fut 
bolo, beisbolo žaidėjai, atstovau tos nelaimingų pralaįmėjmių, 
darni net valstybės spalvas tar susitiko su gana stipria Sydnė 
plautiniuose 
Tai vis mūsų

si Canberros šachmatininkai 
prašomi šiuo reikalu kreiptis t 
klubo v-bos sekretorių F. Gi u 
žą (73 Macleay St., Tumei).

FUTBOLAS SYDNEJUJE
Kovo futbolininkai po kele

susitikimuose, jaus latvių rinktine ,,Spars“ ir 
ateitis, kuri N. rungtynes užbaigė lygiomis (3: 

Vytim ant kruti 3). Įvarčiai E. Lesaičio, M. Va 
trispalvę vėliavų sario ir J. Karalio. Geras buvonės vėl gins

tarptautmiuase susitikimiuose vartininkas H. Šlyteris.
Kaune ir Vilniuje. Tad ir atsi Kovas žaidė prieš Bass Hills 
lankykime kuo gausingiausiai Rovers australų komandą. Prie 
i Š. Amerikos Lietuvių žaidy šas nebuvo pajėgus laimėti, to 
nes, paremkime mūsų jaunuo dėl buvo leista žaisti keliems at 
sius moraliai jo tikrose sporti sarginiams, kurie šį kartą pasi 
nėse varžybose. Jie visi yra mė rodė visai patenkinamai.
gėjai, sportuoja ne pinigų lai 
rrjėjimui, bet suprasdami lietu 
viškojo sporto reikšmę tremty 
je ir vėliau beatsikuriančioje 
N. Lietuvoje. Kartu, šio laikraš 
čio sporto skyriaus bendradar 
biai, linki visiems sportininką 
ms Detroite ir Windsore — ge 
ro vėjo I

SPORTO KLUBAS KOVAS 
ATŠVENTĖ PENKMETĮ 
Sydnėjaus „Kovo“ sporto 

klubas šventė savo veiklos pir 
mojo penkmečio sukaktį. Minė 
jimo vakaras Įvyko Newtono 
masonų salėje. Jį atidarė Kovo 
klubo v-bos pirmininkas Anta ms, mūsų sporto klubas neturi 
nas Laikaitis, nušviesdamas stalo teniso sekcijos. Jaunimas 
klubo penkerių metų veiklą. tačiau žaidžia už australų klu

Meninėje programoje Kovo bus. Gal ir jie sudarys koman 
krepšininkės taikliais kupletais dą ir dalyvaus lietuvių sporto 
„apšaudė“ Kovo krepšininkų šventėje.

Kovui įvarčius pelnė Rusa 3, 
M. Vasaris 2, E. Lašaitis 1, V. 
Burokas 1 ir 1 „savižudis“.

ŠACHMATININKAI
J. Žilinskas dalyvauja visuo 

se šachmatų turnyruose ir yra 
augštai vertinamas australų 
šachmatininkų. Jis mielai daly 
vantų sporto šventėje Sydneju 
je, jei šachmatų turnyras būtų 
ne komandinis, nes Canberros 
Liet. Sp. Klubas tik ji vieną ir 
teturi.

STALO TENISAS
Neturint patalpos treniruotė

Šiais metais rugsėjo 1—3 die 
nomis Philadelphijoje šaukia 
mas Ketvirtasis ALIAS šuva 
žiavimas. Manoma, kad šiame 
suvažiavime bus aptarti dau 
giau bendriniai ir informaciniai 
PLIAS reikalai, kaip anksčiau 
kad būdavo.

Suvažiavimo šeimininkai
ALIAS Centro Valdybai su spaudoje paskelbė, jog Metraš 

sitarus, šio suvažiavimo šeimi tis dalimis jau duodamas span 
ninkais mielai sutiko būti ALI dai.
AS Philadelphijos skyrius, kur Visa tat žinant, centro ir sky 
ir Įvyksta rugsėjo 1—3 dieno rių valdybos, nors ir iš mažų sa 
mis Ketvirtasis ALIAS suvažia vo kasų, turėtų tuoj pat parem 
vimas, Broadwood viešbutyje, ti šį darbą, taip pat ir paskiri 
Šeimininkų adresas: prof. A. nariai, kas dar dėl kurių nors 
Jurskis, 1313 Jerome St., Phila priežasčių Metraščio neužsipre 
delphia, 40, Pa. numeravo, nedelsiant siųsti 5

Suvažiavimo darbotvarkėje dolerių prenumeratą tiesiog 
numatoma: pirmąją dieną •— Metraščio redalttoriui, ar per 
darbo posėdžiai, antrąją dieną savo skyriaus valdybą. Tiki 
— po komisijų posėdžių pamal mės, jog mūsų bendromis pas 
dos uz žuvusius inžinierius dėl tangomis metraštis netrukus po 
Tėvynės laisvės, vaniko uždėji šio suvažiavimo išvys spaudos 
mas prie Laisvės Varpo, pienu pasaulį.
mo posėdis, ir vakare pobūvis, 
trečiąją dieną numatomos eks 
kursijos i istorinių ir technikos 
Įžymybių vietas.

Inžinierių Metraščio reikalai
Veiklos dešimtmečiui atžymė turiniu skirtas šiam ALIAS Ke 

ti ALIAS Centro Valdyba nu tvirtajam Suvažiavimui. Įžangi 
sistačiusi išliesti Inžinierių Met niame straipsnyje Centro Vai 

/z

Port Arthur ir Fort William, Ont.
GRAŽŪS LIETUVIŲ GYVENIMO FAKTAI

Rugpjūčio 6—11 d. vietos ka „Mindaugienės krikštas“ ir vi 
nadiečių parodoj buvo lietuvių sų rūšių liet, raštų audiniai ir 
skyrius, užimąs 25 pėdų plotą, juostos. Pono K. Motušio Įvai 
Atrodė tikrai gražiai ir skoniu rūs gražūs gintaro, odos ir me 
gai. Teko stebėti sustojusių žiu džio išdirbiniai, 
rovų susidomėjimą bei 
mąsi mūsų išdirbiniais.

Teko pasikalbėti gerą 
dą prie lietuvių skyriaus 
rodos rengimo komiteto 
ninke. Tai kultūringas žmogus, Jonaitytė, H. Poškus, p. Druk 
apkeliavus ne tik Europą, bet tenienė, p. Bružienė, miss Le 
ir kitus kontinentus ir pažįsta Hurry, L. Mitalienė, J. Špoką 
jų meną. Ji labai gėrėjosi ir do uskas, p. Bašinskas, 
mėjos imūsų skyrium — liet, 
menu. Jai be galo patiko musų 
menininkės A. Tamošaitienės 
„Mindaugienės krikštas” ir ge 
rai žinomo Toronto biznieriaus 
K. Motušio meniška, inkrustuo 
ta medinė cigaretėms dėžutė.

Ji pasirinko tuos abu virš mi 
nėtus dalykus, kaip pavyzdžius 
savo paskaitai pailiustruoti vi 
sų Kanados ir Amerikos paro 
dų rengimo komitetų pirminiu 
kų 
me Toronte 1957 m. vasario m.

Parodą surengti mums pade mokytojauti arti Fort William, 
jo A, Tamošaitienė ir K. Motu Ont. Lco Druktenis yra jaunas, 
šis prisiuntę geru ir brangių energingas ir susipratęs lietu 
eksponatų. vis. Linkime geriausios sėkmės

Ponios A. Tamošaitienės naujame darbe. E. J.

Abiems — A. 
gerėji Tamošaitienei ir K. Motušiui— 

už tikrai didelę talką nuoširdž 
valau iai dėkojame. Parodos ruošime 
su pa prisidėjo savo eksponatais ir 
pirmi labai daug dirbo M. Jonaitienė,

suvažiavime, Įvykstančia

Visiems didelė padėka už pa 
dėtas pastangas savojo krašto 
reprezentavimui.

Pp. Drukteniai atšventė 25 
metų ved. sukaktuves. l‘a pro 
ga juos atlankė pažįstami ir 
draugai, įteikę dovanėlių ir lin 
kėję geriausios laimės ir sveika 
tos sulaukti auksinių vestuvių.

Leo Druktenis šiemet baigė 
High School grade XIII, o va 
sąrą lankė ir jau baigė mokyto 
jams kursus. Gavo paskyrimą

Suvažiaviminis „Technikos 
Žodis.

Šiomis dienomis tik ką išėjo 
iš spaudos vėl naujas „Techm 
kos Žodžio' numeris nr. 4, savo

dybos pirm. B. Galinis apžvel Vintartas ir K. Krulikas, savo 
gia S-gos veiklą profesiniu ir daugiau poleminiuose slraips 
visuomeniniu požiūriu. ALIAS muose, rašo Sąjungos veiklos 
Centro Valdyba savo praneši temomis. Šiame numeryje pa 
me, ragina skyrių valdybas raš teikti nekrologai apie prof. P. 
tu Suvažaivimui pateikti rezo Juodelę, inž. A. Barauską, inž. 
liucijas bei sumanymus, į šuva St. Grizą. Technikinėje apžval 
žiavimą siųsti kiek galint dau goję aprašomi mūsų inžinierių 
giau atstovų, informuojama darbai ir pateikta daug žinių 
apie S-gos inkorporavimą JAV iš techniškosios amerikiečių 
ir net pateikiamos tos registrą spaudos. Atskirame puslapyje 
cijos dokumentų fotokopijomis, atspausdinta Suvažaivimo dar 
PLIAS Centro V-bos sekr. A. 
Didžiulis aprašo dabartinę PLI 
AS veiklą, tikėdamasis ALIAS 
suvažiavime išspręsti ir kai ku 
riuos PLIAS veiklos klausi

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

ir t. t., ir t. L

Tel. TR. 1135

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus hgų, akušerijos ir venerinių ligų specialistą* 
3537 PARK Ave, Montreal. Tei. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

VICTORIACLEANERSDYERS CO.
SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0,95 
0.95 
0.90 
0.85

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

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

betvarkė.
ALIAS Ketvirtojo .Suvažiavi 

mo proga, kiekvienas PLIAS ir 
ALIAS narys, linkėdamas su 
važiavimui sėkmingo darbo ir 

mus, J. Rugis nagrinėja inžinie našių sprnedimir, tiek Sąjun 
riaus vaidmenį visuomenėje, pa gos, tiek ir Tėvynės geiovei, te 
teikdamas daug naudingų min nepamiršta ir savo eilinės 
čių. Pi of. S. Kolupaila aprašo garbingas nario pareigas. Lin 
ir patiekia daug iliustracijų kime sėkmės Suvažiavimui ir 
apie dr. inž. Kraujalio darbus pareigingumo^ Sąjungos naria 
hidrotechnikoje, Švedijoje. V. ms!

I
 TAUPYK, SKOLINKIS

savo kredito kooperatyve

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

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

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

ODE LUXE DRY CLEANERS!
143—Sth AVENUE, LACHINE | 

I K'TO'T Lietuviams nuolaida. |
i IVlrL/ S-O 7 £ J Sav.: P. RUTKAUSKAS. ''

G. J. Lazauskas.

%

Paimam iŠ namų ir pristatome j visas Montrealio miesto 
dalis. Darbą atliekame sąžiningai.

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

$ </. F, WUS0N
i laidotuvių Direktorius g

5531 Verdun Ave., VERDUN. TR 6331

HE 0211 Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS —MALKOS—KURO ALYVA

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

1lietuviška moterų kirpykla I 
' | DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- | 
! 8 PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. | 

M | Sav. BIRUTĖ DODONA ITĖ B. M. Dodon). | 
t* | 2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.------- Tel. YO 3440. j
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Aktualios vietovės.

SUECO KANALO ISTORIJA

Giuraltaras, Dardanelai, Pa jis vėl užslinko ir nebuvo nau 
narna, Suecas — tai eilė vardų, dojamas. 640 m. kanalas vėl bu 
kurie nuolat gyvi žmonių galvo vo atnaujintas ir veikė apie 200 
se, lupose ir širdyse. Gyvi to metų. Apie 1000 m. K. E. kana 
dėl, kad žmonijos gyvenime jie las iš naujo buvo atnauijntas, 
vaidina didelę rolę, kaip susisie bet veikė neilgai, nes didelis Ni 
kimo vartai, dėl kurių laisvės, lo potvinis jį užnešė dumblu ir 
deja, nesibaigia kovos.

Suecas yra vieni tokie vartai, 
dėl kurių daugiausia vyksta ko 
vų.

Sueco kanalas senvoėje
Sausažemio sąsmauka, kuri 

jungia Aziją su Afrika, nėra 
amžina. Gilioje senovėje jos ne 
buvo, ir Viduržemio vandenys 
laisvai jungėsi su Raudonosios 
jūros vandenimis. Tačiau am 
žiams bėgant, perdžiūvęs aplin 
kūmų sausažemis davė daug 
smėlio, kuriuo sąsiauris buvo 
užneštas, palikęs tačiau savo 
pėdsakus ežerų (Karčiųjų) 
vidale, per kuriuos dabar ir 
na kanalas, prakastas tiktai 
neštose vietose. Ir Nilo upė 
da dar nebuvo sunešusi didelės 
deltos, kokia yra dabar, todėl 
Wadi Tumilat buvo išvedęs pa 
lyginti lengvą susisiekimo ke 
lią.

Faraonas Sesostris apie 1380 
m. Prieš Kristų, pirmasis iška 
se kanalą iš Nylo į Karčiuosius 
ežerus, bet tai nebuvo pilnas 
kanalas, nes iš ežerų į Raudoną 
ją jūrą reikėjo keltis sausumos 
ruožu. 609 m. Prieš Kristų Da 
rius buvo atidaręs jau atstatytą 
kanalą, tačiau ir jis iki 285 m. 
P. K. buvo sunykęs. Tais me 
tais jis buvo atnaujintas, bet Ii 
gi 31 metų P. K. vėl buvo tokia 
me stovyje, kad 
nebuvo įmanoma, 
ratorius Trajanas 
kanalą atnaujino,

Pa 
ei 

už 
ta

juo naudotis 
Romos impe 
98 m. K. E. 
bet su laiku

SIUNTINIAI

CHRUŠČIOVAS...WINDSOR, Ont.
KETVIRTOJI KANADOS LIETUVIŲ DIENA — AME 

i Sueco RIKOS IR KANADOS LIETUVIŲ SUSIARTINIMO 
ŠVENTĖ

Lietuviams iškilmingos pamal dos
Rugsėjo 2 dieną — sekmadie neliu, 

nį 10,15 vai. ryto St. Clair's baž gatve 
nyčioj 166 Tecumseh Road vienąi bloką į vakarus. Čia stovi 
West Windsor, Ontario. Tele baltų plytų St. Clair's bažnyčia, 
fonas W. H. 5-2474. Čia bus vi Iš Kanados važiuojantieji Hi 
siems lietuviams iškilmingos pa gh Way 2 numeris, važiuoja iki 
maldos. Iškilmingas šv. misiąs Tecumseh Road. Paskum suka 
celebruos J. E. Londono vysku į vakarus kelis blokus. Tecum 
pas ordinaras John Chr. Cody seh Road žino visi Windsoro gy 
D. D. J. E. lietuviams pasakys ventoįjai.
pamokslą anglų kalba. Lietuviš Visus lietuvius meilingai 
kai pamokslą sakys J. E. vysku kviečiame punktualiai dalyvau 
pas V. Brizgys Kauno arkivys ti iškilmingose tos šventės pa 
kupijos Augziliaras iš Chica maldose. Windsoro mieste yra 
gos. Keli kunigai lietuviai iš Standard time. Pasirodykime, 
Amerikos ir Kanados asistuos kad esame augštos kultūros ta 

uta svetimiesiems.
Windsoro lietuvių klebonas 

Kun. V. Rudzinskas ir
L. B. Valdyba.

ŠV. TREJYBĖS

statyta Sueco kanalo garbei 
Kaire.

Kanalo savininkai
F. Lessepso įsteigtoji--------

kanalo kompanija 400.000 akci 
jų paleido į rinkei 1859 metais. 
200.000 akcijų nupirko prancū 
zai, 96.000 Egipto valdžia. Da 
lį akcijų nupirko Turkijos sui 
tonas.

1875 metais esant Egipto vi 
cekarahum Ismail Pašai, jis tas 
akcijas pardavė anglįį vyriausy 
bei. Anglų valdžia tuo reikalu 
pasiskolino 20 mil. dol. iš Rot 
šildų banko. Anglai vėliau pir 
ko akcijų, kai tik buvo proga, ir 
šiandien jų rankose yra apie 40 
proc. viso akcinio kapitalo.

Sueco kanalo taryboje dau 
giausia narių tebeturi prancū 
zai. Ji susideda iš 16 prancūzų, 
9 anglų, 5 egiptiečių, vieno ame 
nkiečio ir vieno olando. Kom 
pamjos būstinė Paryžiuj.

1955 metais kanalu buvo pra 
gabenta 118 mil. tonų prekių 
(Panamos kanalu 49 mil. tn).

Alyva ir jos produktai yra 
svarbiausia važma, einant šiuo 
didžiuoju laivų keliu. Pereitais 
metais alyva sudarė 65 proc. 
viso kanalo frachto. Kitos pre 
kės einančios kanalu į šiaurę, 
yra daugiausia žaliavos Euro 
pos bei Amerikos pramonei, 
priešinga kryptim, iš šiaurės į 
pietus, eina Vakarų pasaulio 
pramonės gaminiai į rytų šalis.

1954 metais Sueco kanalo ko 
mpanija turėjo 92 mil. pajamų, 
gryno pelno 44 mil. dol.

Teisinė kanalo būsena
Sueco kanalas įgavo taiptau §u : Stefanija Valtienė, c. o. Gri J 

ncevičius, RR 3 Langton, Ont. , 
Canada. :

— Prašomas atsiliepti Kazys < 
Kareckas (turiu svarbių žini Ų). , 
arba žinančius jo likimą, p 
šau rašyti šiuo adresu: Aldona 
Docytė, 336, Manchester Rd., 
Heaton Chapel, Stockport, En , 
gland.

— Jieškomas Stanislovas Bu 
chovečkas. Jo pajieško sūnus 
ir giminės iš Jakutsko (Sibiro).

Prašoma atsiliepti adresu: 
Rev. B. Jurkšas, 1-1213—65th 
Street, Edmonton, Alta, Cana 
da.

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

Allston 34 Mass, U. S. A.
— Jieškoma . Tamara Brazai 

tienė ir Elzbieta Janūnienė, gy 
venusios Lietuvoj Kaune. La 
bai prašau atsiliepti adresu: J. 
Valentinovies, 24 Hess. S. Ha 
milton, Ontario, Canada.

PATAISYMAS
Straipsnely „Inžinieriai?"

i „Nepr. Lietuvos” Nr. 32-1956, 
4 pusi., 2-oj skilty, 10-oj eil. iš 
apačios prasidedančiam saki 
ny „Nieko geresnio iš tos pusės 
nesigirdi“ yra klaida. Rankraš 
ty šis sakinys parašytas šiaip:

■ „Nieko garsesnio iš tos pusės 
nesigirdi“. Taip ir turi būti.

Windsore, Kanadoje.
reikia važiuoti Ouellette 
iki Tecumseh, paskum

Atkelta iš 3-čio psi.
Mano jėgos ir energija dingsta, 
ateina galas. Mirti sovietiniame 
kalėjime, apšauktam niekšingu 
tėvynės išdaviku — ar gali bū 
ti kas nors baisesnio sąžinin 
gam žmogui! O kaip visa tai 
baisu! Neišpasakytas kartelis ir 
skausmas spaudžia mano širdį 

„Ne! Ne! Šito neatsitiks, ši 
to negali atsitikti — aš veikiu. 
Nei partija, nei Sovietų valdžia, 
nei liaudies komisaras L. P. Be 
rija neleis tokios žiaurios neati 
taismoos neteisybės. Aš esu įsi 
tikinęs, kad pravedus ramų, ne 
šališką patikrinimą, be kvailų 
rėkavimų, be apmaudo ii be bai 
šiųjų kankinimų, būtų galima 
lengvai nustatyti tuos nepagrįs 
tus kaltinimus. Aš tikiu, aš ti 
kiu“.

Senasis bolševikas, draug-, 
Kedrov buvo rastas karo k.: 
gijos nenusikaltęs. Nežiūrint 
to, jis buvo sušaudytas Berijai 
Įsakius.

Ordžonikidze nuolat priešino 
si Berijai, o šis visa tai

Užuot

padarė nenaudojamu. Taip žmo 
gus kovojo šioje srtiyje su gam 
ta. Bet 
žmogus 
mta, už 
kovas.

Dabartinio kanalo statyba
1797 metais Egipte pasirodė 

Napoleonas Bonaparte. Jis pa 
skyrė komisiją, kuri patikrintų 
kanalo prakasimo galimybes, 
kaip kad prieš šimtą metų kara 
liui Liudvikui XIV siūlė vokie 
čių filosofas Leibnitzas.

Prancūzijoj buvo sukurta 
Sueco kanalo draugija. 1854 m. 
kanalo idėjos priešaky atsisto 
jo Prancūzijos konsulas Tunise 
inžin. Lesseps. Egiptą tada vai 
dė Turkija per savo vicekarahų 
Abbas Paša. Jam mirus, į jo vie 
tą buvo paskirtas Said Paša, ge 
ras Lessepso draugas. Jis išga 
vo savo suorganizuotai kompa 
mjai koncesiją statyti kanalui. 
Tai buvo 1856 metais.

Kanalo planą ir koncesiją tu 
rėjo patvirtinti Turkijos sulto 
nas. Kai Lesseps nuvyko j Ko 
nstantinopolį, ten jau buvo pra 
dėję savo darbą prieš kanalo sta 
tybą anglų diplomatija.

Lesseps nuvažiavo derėtis į 
Londoną su anglų vyriausybe. 
Lordas Palmerston pirma įrodi 
nėjo, kad kanalo prakasimas 
yra techniškai neįmanomas, o 
kai Lesseps tai įrodė, Palmer 
son pradėjo kalbėti atvirai: Su 
eco kanalo prakasimas pakenk 
tų anglų viešpatavimui jūrose, 
o kita, Prancūzija išplėstų savo 
įtaką Rytuose.

Leidimą iš Turkijos sultono 
kasti kanalą kompanija išgavo 
tik 1866 metais. Po 99 metų 
nuo kanalo pabaigimo. 1968 me 
tais, jis turėjo atitekti Egiptui.

Suezo kanalas yra 103 mylių dė vien tik anglai. Juo naudojo 
ilgio, 510 pėdų pločio ir 46 pė si Vakarų sąjungininkai, ne vi 
dų gylio. 1869 metais kanalo gy sas pasaulis. Dabar, nuo 1950 
lis buvo tik 26 pėdos, o plotis metų, kanalu nebegali naudotis 
17 7 pėdos. Izraelis, nes to neleidžia Egip

tas.
Dabar Egipto prezidentas Na 

sser jėga tą kanalą užvaldė ir 
nori jj pasilikti savo žinioje.

Nasser davęs įsakymą misa 
vinti kanalą, pasakė, kad iš jo 
pajamų jis nori pastatyti didžią 
ją Aswan užtvanką prie Nilo. Ji 
kainotų 1.3 bil. dol. Kol jis iš 
kanalo gautų šią sumą, praeitų 
25 metai. O jei laivų judėjimas 
kanalu sumažėtų, tektų laukti 
ir šimtą metų, kol iš jos gautų 
rekialingą užtvankai sumą.

Aukodamas šalpai, greitini 
gimtojo krašto laisvės 

atgavimą.

atėjo kiti laikai, kad 
pramoko kovoti su ga 
tai pradėjo tarpusaves

tinį pobūdį 1873 metais, suda 
rius Konstantinopoly sutartį. 
Sutarty buvo garantuota teisė 
visoms tautoms, kaip taikoj, 
taip ir kare, naudotis kanalu, 
lai buvo pabrėžta naujoj Kons 
tantinopolio konvencijoj, pasi 
rašytoje 1888 m. Ją pasirašė 
Anglija. Vokietija, Austroveng 
rija, Prancūzija, Ispanija, Ita 
Ii ja, Olandija, Rusija ir Turki 
ja-

Pirmojo ir antrojo pasauli 
nio karo metu Sueco kanalą vai

Kanalo atidarymas
1869 metais lapkričio mėnesį 

15 d. buvo Port Saide suruoš 
tos didelės atidarymo iškilmės.

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 T , .. , . .
tėjo, gavėjas NIEKO NEMO Lapkričio 16 d. kanalu pasuei 
KA. Pristatymas garantuoja do 60 laivaiI . 7^ . ta?tŲ’ .,SLl 
mas—PILNAS DRAUDIMAS pfancllzfe”A1? fe pr\C,Saky-. La 
(siunčiama per Gloge Travel

Service).
Prašykite katalogų bei

OVERSEAS CARGO CO, 
2412 W. 47 St., Chicago 32, Ill., 
Tel.: LA 3-5049—YA 7-4337.
Siuntinių tarnyboje 8 metai. 
 S. P. Juodvalkis.

do 68 laivai, įvairių tautų, su

pknčio 20 d. laivų vilkstinė pa 
siekė Sueco uostą, esantį prie 
Raudonosios jūros Sueco įlan 
kos.

Tokiam dideliam darbui atžy 
mėti, Egipto vicekaraiius Is 
mail Paša užsakė italų kompo 
zitoriui Giuseppe Verdi parašy 
ti operą egiptietiško turinio. 
1871 metais opera, pavadinta 
„Aida", buvo pirmą kartą pa

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

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,_________________

iškilmingoms šv. mišioms.
Laike šv. mišių iš Toronto 

giedos harmoningas mišrus cho 
ras „Varpas", diriguojamas 
muz. St. Gailevičiaus. Kai ku 
riuos dalykus lotyniškai išpil 
dys įžymus solistas V. Verikai liuterionių bažnyčioje, Giies 
tis, iš Toronto.

Tecumseh Road galima 
siekti iš Amerikos, Detroito 
žiuojant Ambasador bridge 
tiesiog pirmyn į pietus kelis blo 
kus. Važiuojant iš Detroito tu

PAMOJIMAI

ir
Parent gt. kampe, rugsėjo 2 d.,
12.30 vai. pp., lietuvių pamal papasakodavo Stalinui.
dos. Pamaldos taikomos Lietu šį dalyką patikrines ir ėmęsis 

atitinkamų žygių, Stalinas da 
vė leidimą likviduoti Ordžoniki 
dzes broli ir privedė pati Ordžo 
nikidze prie tokios būsenos, 
kad jis buvo priverstas nusišau 
ti. Toks tai buvo Berija.

Beriją demaskavo centro ko 
mitetas, netrukus po Stalino 

Pagal Jungtinių Tautų statis mirties. Po ypatingai kruopš 
tinius duomenis, aštuoniolika taus legalaus teismo buvo nu 
procentų žmonijos priklauso tatyta, kad Berija buvo prida 
geriausiai uždirbančių grupei, ręs baisių nusikaltimų ir jis bu 
Tame tarpe yra ir kanadiečiai, vo sušaudytas.
Šitas astuonilika procentui turi Kyla klausimas, kodėl Beri 
metinį uždarbį nemažesni, kaip ja, kuris 
$ 1000. (Tarp kitko, kanadie 
čių vidurinis metinis uždarbis 

pra yra $ 1.400).
Tolimesnį penkioliką procen 

tų sudaro tautos, uždirbančios 
vidutiniškai metams vienam as 
meniui $ 300.

Pa 
va 
ir vių Dienai. Solo giedos Varia 

kojienė iš Čikagos.
Kun. dr. M. Kavolis.

— Pajieškomi: Viktoras Vai 
tas ir jo pusbrolis Vaclovas Na 
ruševičius. Žinantieji apie juos 
prašomi pranešti tokiu antra

KANADIEČIAI YRA DAU 
GIAUS1A1 UŽDIRBANČIŲ 

JŲ GRUPĖJE

LIKVIDAVO KELIASDE 
ŠIMT TŪKSTANČIŲ PARTI 

JOS IR VALSTYBĖS 
DARBUOTOJŲ, 

nebuvo demaskuotas, kada dar 
Toms tautoms buvo gyvas Stalinas? Jis nebu 

priklauso SSSR, Urugvajus, Iz vo anksčiau demaskuotas del 
raelis, Pietų Afrika. Pagaliau to> kad iis labai gudriai išnau 
kiti, sudarantieji viso net du d°j° Stalino silpnybes, penėaa 
trečdalius žmonijos, vidutinį 1 - - - -
metinį uždarbį turi tik $ 50 vie jam padėdavo visuose reikaluo 
nam asmeniui. ~~ "" "

Junkis i šalpą — bendriausi
lietuviškąa darbą, kur visi 

lietuviai be pažiūrų, konfesijos, 
partinių ir kitokių skirtumų 

talkon dedasi.
>--------- -at— — Jt-.----------------------- 1

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

to, kad jis labai gudriai išnau

mas Staliną įtarinėjimais; jis

se ir veikdavo su jo parama”.
Taip apie kompartijos supu 

vimą kalbėjo Chruščiovas.
Bus dauigau.

k——-hk ——

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

(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052 A Bloor St. W. Toronto.

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

TEISININKAS —

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

'V r r r- ✓

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE, 

i International Service Bureau 
į 91 Roncesvalles Avuiue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. L I Ū D Ž I U S.
c Pei šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 
z atliekami dar šie reikalai:
f EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS
? (reikalai, iki vizų gavimo imamai), —
| DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ ’LIETUVON 
(įir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) 
K su pilna siuntinių gavimo garantija. —
XPINIGU PERSIUNTIMAS į VISAS PASAULIO ŠALIS. S 
| — KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS |
g iš įvairių Draudimo B-vių ir x

Workmen's Compensation Board. — $
| PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — | 
g PILIETYBĖS REIKALAI. — |
I NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI. | 
| PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNI %

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

i

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

--------
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
»< ----------------------

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

g MAŽA R TRADING Co. į 

fe 852 Dundas St. W. Toronto, Ont. fe
Tel. E M 3-5520

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

PRIIMA SIUNTINIUS IŠSIUNTIMUI

3? Siuntiniai gali būti įvairaus turinio ir negali svert dau- fe 
af giau su įpakavimu nei 19 svarų ir 4 uncijas. Gyvenantie- fe

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

fe ms. Sovietų muitą ir kitas išlaidas Tamstos apmokate W 
fe pas mus. Gavėjas Lietuvoje — nieko nemoka. Be to, W 
fe galite užsakyti siuntinį pas mus, o mes jį sudarysime pa- W 
fe gal Tamstų pageidavimą. fe
fe Pastaba: Labai pigiomis kainomis siunčiame maisto fe 
fe ir vaistų siuntas iš Vakarų Europos į Lietuvą. Vaistų fe 
fe siuntinys iki 2 svarų svorio eina kaipo laiškas ir gavėjas fe 
B? Lietuvoje jį gauna po 3 savaičių nuo užsakymo dienos. fe 
W Maisto siuntinys trunka iki 5 savaičių. Vaistų siuntos fe 
fe Kainuoja du kart pigiau iš Vak. Europos nei iš Kanados fe 
fe ar USA- w
fe Rašykite lietuviškai (savininkas tauragiškis). fe

Naudokitės mūsų patarnavimu. fe
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HAMILTON/

$

Rugsėjo 7 d., penktadienį, V
§

visus maloniai kviečiame atsilankyti
į pirmąjį rudens sezono §

šokių vakarą |
Hamiltone Į

kurisįvyks Č
Vokiečiųsalėje ?

863 Kink St. East. £
Gros BENNI FERRI orkestras!

Veiks stiprių ir silpnų gėrimų bufetas!
Veiks viena turtingiausių loterija!

Pelnas skiriamas skautų veikimui paremti.
Pradžia 8 v. v. Pabaiga 12.30 v. v.fc

Skautų Rėmėjų Komitetas. §

SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ PRANEŠIMAS

-tųjų Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Sportinių Žaidynių II-jo ras įr atvykusių sportininkų re 
rato varžybos įvyks rugsėjo 1 
—2 d., Detroito ir Windsor© 
miestuose. Žaidynės derinamos 
su tuo pačiu metuWindsore jvy 
kstančia Kanados Lietuvių Die 
na bei Kanados ir JAV Lietu 
vių Susiartinimo švente.

Žaidynių informamjos cent | PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

MOKSLO METŲ PRADŽIA.
Hamiltono lietuvių Vysk. M. išauklėto mūsų jaunimo.

Valančiaus vardo šeštad. prad. Tad tebūnie visų tėvų pagrin 
mokykloje 1956-57 m. metai diniu obalsiu, kad visi mūsų be 
pradedami rugsėjo 15 d., šešta augantieji vaikučiai turi netik 
dienį 9.30 vai. St. Maerree mo pradėti lankyti, bet ir ištisai bai 
kyklos patalpose, Mulbery St., 
tuojau už Park st. (ten pat, kur 
visą laiką buvo).

Į mokyklą priimami visi vai 
kai, sulaukę 6 m. ir vyresnio 
■’mžiaus.

Visi tėvai prašomi nuo pat 
pirmos dienos atsiųsti mokykit kstama lengvomis mašinomis, 
nio amžiaus vaikus į mokyklą. 
Kreipiamės ir į tuos tėvus, ku 
rie dar nepradėjo leisti praei 
tais metais, ar buvo sustoję.

Gyvendami toli nuo savo bra 
ngios tėvynės, tik šią vieną prie 
monę teturime, kuri gali suteik 
ti mūsų vaikučiams pradinį pa 
grindą savo tėvų šalies lietuvių 
kalbai pažinti, ją išmokti, susi 
pažinti krašto praeitimi - istori 
ja, jos geografija, papročiais ir 
t. t.

Mes tikime, kad ateis valau 
da, kada tėvynė vėl numes žiau 
rios vergijos pančius ir pradės 
naują laisvą kūribingą gyveni 
mą. Tam mes dirbame, kovoja 
me, siekiame . Bet ir neturime 
pamiršti, kad krašto ateitis pri 
klausys nuo tinkamai paroušto,

gti mūsų turimas šeštadienines 
pradžios mokyklas.

Vedėjas ir Tėv. K-to Pirmk.

Į LETUVIŲ DIENĄ
Windsore labai daug yažiuoja 
harniltoniečjų. Daugiausiai vy

LIETUVIŠKOMS G-JOMS
remti būrelių vadovai maloniai 
prašomi rėmėjų aukas už birže 
lio, liepos ir rugpjūčio mene 
sius surinkti ir pristatyti iki ru 
gsėjo 10 d.

NF V-BOS POSĖDYJE,
įvykusiame rugp. 19 d., nutar 
ta rugsėjo pabaigoje šaukti Fon 
do narių visuotinį susirinkimą, 
kurio pagrindinis tikslas path 
ti narių nuomones sklypo pirki 
mo reikalu.

HAMILTONO IR APYLIN
kių lietuviai maloniai prašomi 
skaitlingai dalyvauti skautų rė 
mėjų ruošiamame vakare, kuris 
įvyks penktadienį, rugsėjo 7 d., 
vokiečių salėje, 863 
E.

Kreipiame 
dėmesį, kad 
vokiečių salė 
ta ir visiems, 
ka gerą įspūdį. Šis vakaras yra 
dar tik antrasis rengiamas šioje 
salėje lietuvių.

JAUNIMAS REMIA LIETU 
VIŲ NAMŲ STATYBĄ

Namų Fondas susilaukė ma 
žos, bet malonios staigmenėlės: 
į jį įstojo nariais pirmieji iš mū 
sų atžalyno — Eleonora Vinda 
šiūtė, 14 m. ir Arvydas Vinda 

įį sius, 11 m., paskirdami iš savo 
su santaupų (abu turi atskiras s- 
jq tas banke) po $ 50, 
šį V-ba nuoširdžiai dėkoja mū 

sų mažiesiems tautiečiams ir 
laukia bei prašo įsijungti 
utos Namų įsigiijmą visą

BALTIC EXPORTING Co,
849 COLLEGE St. TORONTO. Tel. LE 1-3098

jau galite siųsti savo sudarytus apdraustus
RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ 

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ,
Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus!

: Muitas apmokamas mūsų įstaigoje. Gavėjas nemoka nieko.
Taip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis.
• Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.

• „Mūsų skyriai: 1) Hamilton, 105 Cannon, St. E.
I pas p. A. Juraitį, telef. JA 8-6686.
■ 2) London, Ont., 388 William St., p. J. Butkus, telef.
; 7-9871, tuo tarpu siunčia tik vaistus ir maistą iš Anglijos“.

’ DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

Europos gydytojas
I)r. N. S k a. a h

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405,

gistracija bus Detroite, Neįin 
gos knygyne, 1906—25th St. 
Telef. TA 6-7134. Registiacija 
tęsis nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. 
(šeštdienį). Registraciją atlie 
kant, bus išduotos Dalyvio Kor 
telės, paskirstomos nakvynės, 
sutvarkomos FASK-to registrą 
cines prievolės, sumokami pri 
valomi mokesčiai ir suteikia 
mos visos reikalingos informa 
cijos.

Žaidynių atidarymas ir visos 
lengvosios atlitekos, lauko te 
mso ir plaukymo' varžybos vy 
ks Detroite, MacKenzie High 
School aikštėse ir baseine, 92 
75 Wyoming. Futbolo varžy 
bos vyks Windsore, Wigie par 
ko aikštėje, Erie St. E. (šešta 
dienį) ir Memorial parko aikš 
tėję, Ypres blvd. (sekmadienį). 
Žaidynių uždarymo aktas ir do
vanų įteikimas bus Windsoie, $ Gyveną ne Toronte gali vaistų užsakymus bei savo sudary 
Capitol teatro salėje, 121 Lon » tus siuntinius iki 19 svarų pasiųsti mums paštu, 
don St. W. » Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Žaidynių programa:
šeštadienį, rugsėjo 1 d.
10—6 vai. p. p. — Lauko te 

nisas, ,
1 vai. p. p. Iškilmingas žaidy 

nių atidarymas ir sportininkų 
paradas,

1.30—5.30 p. p. — Lengvo plačiai žinomas latvių katalikų čius po truputį mažėja ir tai 
sios atletikos varžybos: - , ~ ~

2.30 vai. p. p. — futbolo va tvįjos prezidento pareigas. Ta taip bus, 
ržybų pradžia,

2.30 — 6 vai. vak. — Plauky 
mo varžybos.

Sekmadienį, rugsėjo 2 d.
10 vai. ryto — Sportininkų 

1 pamaldos Detroite, Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje, W. Ver 
nor Bwy.

1 12 vai. — 5 vai. p. p. — Lau
ko teniso varžybų tęsimas ir 

’ finalai.
1 vai. — 4 vai. p. p. — long 

vosios atletikos varžybų tęsi 
nys ir užbaigimas.

1.30 vai. p. p. — Futbolo var 
į Ta žybų tęsinys, 
lietu 6.30 vai. vak. — Žaidynių už

darymo akats ir dovanų įteiki 
mas.

Visa žaidynių programa vyk

King St.

tautiečių 
pastatyta

mielųjų
naujai 
yra puikiai įreng 
be išimties, palie

LONDON, Ont
LATVIŲ R. KAT. VYSKUPAS LONDONE

Praeitą savaitgalį pas savo davinius Londono, kaip did 
tautiečius Londonan atvyko miesčio (city), gyventojų skai

VLIK’d PIRMININKAS
su Ponia pereitą Savaitę lanke 
si Hamiltone pas p. p. Stonkus.

„NEPAMIRŠKME,
kad rugsėjo 15 d. Royal Con 
naught Hotel yra rengiamas 
delis SLA kp. šokių vakaias 
daugeliu netikėtumų. Grieš 
LO Aidas. Kviečiami visi į 
didelį parengimą.

N. LIETUVOS 
bendradarbis Hamiltone K. Ba viškąjį jaunimą.

SUSIRGIMAI
. . ■ . ’ r'*vb*'v‘

Sv. Juozapo ligoninėje, po dorna standartiniu laiku, 
gerai pavykusios kojos kelio 
operacijos, sveiksta Jonas Mi 
kšys. Jis tikisi, kad jau galėsiąs 
dalyvauti IV Liet. Dienoje, 

stovis rugp. 22 d. buvo $ 8.200 Windsore.
kuriuos sudėjo 60 narių. Junki — Staigiai ir sunkiai susirgo 
mės visi į šią tautinę ir kultūri E. ir V. Saakrivių 7 m. sūnus 
nę tvirtovę išeivijoje! Už poros Marijus. Guli šv. Juozapo ligo 
savaičių ,,NL“ bus paskelbtas ninėje. Linkime gerajam Mari 
pirmųjų 50 narių sąrašas. jui greit pasveikti! Sk. St.

ronas yra paskirtas specialiu 
šio laikraščio korespondentu 
IV-toje Lietuvių Dienoje ir kar 
tu atstovauti negalintį ten nu 
vykti red. J. Kardelį/

LET. NAMŲ FONDO

vyskupas J. Rancans, einąs La jau trečias atvejis. Jei ir toliau 
, savivaldybė mano, 

proga latvių surengtas iškilmes kad gyventojų skaičius nukris 
labai palankiai aprašė ir nuo žemiau 100 tūkts.
traukų įdėjo Londono „Free Atrodo tai keistoka, kai Ka 
Press“ dienraštis. Su gilia sim nados gyventojų skaičius nuo 
patija objektyviai aprašyta Pa lat auga. Tačiau ir čia nėra ta 
baltijo tautų tragedija ir latvių ip tragiška: Londono priemies 
vyskupo J. Rancans veikla. Ka čiai nuolat auga ir plečiasi, ta 
ip žinoma, vyskupas vokiečių čiau tai priklauso< pagad admi 
geštapo buvo areštuotas ir lai nistracinį padalinimą apskričių, 
komas policijos griežtoje prie 
žiūroje iki karo pabaigos. Da 
bar vyskupas gyvena JAV, Mi 
chigano valstybėje.

Į iškilmes Londono Kat. Kul 
tūros Centro’ salėn svečiui 
pagerbti buvo atvykęs ir Lon 
dono vyskupas J. C. Cody, ku 
ris susirinkusiems pareiškė la 
bai gražių ir viltingų linkėjimų.

Šiuo metu Londone vyksta 
Šiaurės Amerikos Katalikų sa 
vaitinė liturginė konfenrencija. 
Konfcicncijoj dalyvauja daug 
augštų dvasiškių su Toronto

o ne miestui. L. E-tas.

« §

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

x 9 Ave., Rosemounte cottage, 
v 6 kamb.; įmokėti $ 3.500, 
$ kaina $ 12.500.
X

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T LIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAvmond 1-6005.
Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

REIKALINGI AGENTAI
Namų pardavimui

mi, kad pasiimtų savo asmens
Dar kartą visi dalyviai įspėja 

dokumentus (imigrantų „žalias 
korteles“, pasus su vizomis ar kardinolu pryšakyje. Konferen 

cijoj dalyvauja ir latvių vysku 
pas J. Rancans.

Pagal paskutinius Londono 
miesto savivaldybės surinktus

pilietybės dokumentus).
Varžybinis Komitetas. 

Skirk nors mažą dalytę savo 
uždarbio tiems, kurie iš kitu 
malonės ir geros širdies turi 

gyventi..

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

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

D. N. Baltrukoms 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
 BALIONAS DIVA MODE!

SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. |
4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19. 1

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

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 
ksteles. 1 aip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

n Zi L i i
X Daromos įv. darys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. ;
X medžio dirbiniai.
I SAV. K. K I A U Š A S ir J. Š I A U Č I D L I S

/ yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo- J
X je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. ■
x Lietuviams nuolaida. ;
$ Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, 
g P. Q. Tel.: HU 8—0162.

PADĖKA.
Kanados Lietuvių Katalikių 

Moterų Draugijos Montrealio 
skyrius nuoširdžiai dėkoja p. p. 
Mozūraičių šeimai už vietą, vi 
sokeriopą pagalbą, nuoširdumą 
mums Vengiant gegužinę; gi 
liausią padėka visiems, kurie sa 
vo mašinomis pasistengė prista 
tyti į gegužinės vietą netik 
mus, bet ir mūsų svečius su rnu 
zika, bufetui reikalingomis pre 
kėmis ir t. t.

Ačiū visiems svečiams už at 
silankymą ir aukas.

Visų geradarių ir svečių dė 
ka gegužinę skaitome pasiseku 
šia. Valdyba.

Montreal Overseas Parcels

« 4112 St. Lawrence Blvd. »
| PL 4725 |

Siuntiniai Lietuvon |
IR Į VISAS RUSIJOS DALIS |

$> Nauji ir dėvėti drabužiai, medžiagos, maistas, vaistai. « 
« Mūsų vilnonės ir medvilninės medžiagos »
« urmo kainomis! »
» Visos persiuntimo išlaidos ir muitai priimami čia — ga- U 
a vėjui nereikia nieko mokėti.
» Reikalaukite mūsų lietuviško siunčiamų daiktų sąrašo. g

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D-E. BELANGER 3c SONS 
la METŲ JŪSJ, TARNYBOJE 

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

FSry COLONIAL TURKISH BATHS
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO

OKy SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
' Viskas tik už $ 1.10

f ' Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago
8 W S ) *r aHritss. Naudinga svorio mažinimui,
f G / Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui.
■ Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.
į . MOTERŲ DIENA: telef.:
I kas antradieni nuo 2pm iki 11 pm. 0094
| - ’’’ Masažistės Jūsų patarnavimui.

Susitarimas iš anksto nereikalingas. ĮT \ '
3963 COLONIAL AVE., MONTRF A ;

(2 g. į rytus nuo St. Laurent ‘
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MONTlREAL
PABALTIEČIŲ LAUKO TENISO PIRMENYBĖS
Užbaigiant šių metų Kana nius meisterius estus. Dėl to iš 

dos pablatiečių sportines žaidy kilusių ginčų futbolo meisterio 
nes, rugpjūčio 25—26 dd. To vardas nebuvo išsspręstas. 
route buvo lauko teniso varžy Lengvoje atletikoje mūsiš

i bos. Iš arti 30 dalyvių mūsiš kiai irgi pasirodė gana stipriai, 
kiai, L. S. K. Vyties tenisinin Clevelandiškių pagelba laimėję 
kai, iškovojo pagrindines pirmą pusę pirmųjų vietų. Gi lauko te 
sias vietas. Vyrų vieneto lietu nisee mūsiškiai visus vienšališ 
viškoje baigmėje J. Žukas, at kai viršijo.
sigriebdamas už prieš savaitę Pabaltiečių žaidynės kas ka 
Kanados liet, atvirose pirmeny rt susilaukia daugiau populiaru 
bėse patirtą pralaimėjimą, su mo. Jas praveda Kanados Bal 
pliekė Pr. Gvildį 6:3, 4:6, .6:4, tų Sporto Federacija, kurioje 
6:1. Irgi lietuviškoje vyrų dve daug darbo įdeda mūsų delega 
jeto baigmėje Pr. Gvildys — tai, kaip A. Supronas, N. Gus 
O. Rautinš lengvai įveikė J. Žu taitis, J. Balsys ir kt. Matant 
ką — V. Pundžių 6:0, 6:3. Mo šitokį pasisekimą, ateityje žai 
terų vienete mūsų vienintelė dynės yra numatomos išplėsti į 
atstove vytietė N. Šalkauskaitė sportininkų metinį susibūrimą 
pusiaubaigmėse iškrito prieš visos Š. Amerikos trijų tautų 
stiprią estę E. Arusoo, kuri ir savo apimtimi 'primcnarati čfi 
tapo meistere. Estai taipogi nu džiules sporto šventes Augsbur 
sineše ir mišraus dvejeto karu' ge, Vokietiojje. — apb — 
na. VASAROS RATAS

Šios pirmenybės pabaltiečių Šio savaitgalio metu Detroi 
1. teniso varžybos praėjo sėk te įvyksta šeštųjų S. A. Lietu 
mingai, nors ir buvo tikėtasi vių Sportinių Žaidynių vasaros 
stipresnio mūsų kaimynų pasi ratas. L. S. K. Vytis į jas siun 
rodymo. Vyriausias varžybų čia futbolo vienoulikę, pilną la 
teisėjas ir tvarkytojas J. Balsys ūko teniso atstovybę ir būrelį 
savo pareigas atliko gerai. jaunų lengvaatletų. Iš Toronto

Kasmet daromos pabaltiečių dar vyksta kiek P. P. S. K. Auš 
žaidynės buvo suskirstytos į ei ros sportininkų, 
lę paskirų varžybų, vykusių per 
visą vasaros laiką. Krepšinio, 
tinklinio ir stalo teniso žaidi 
muose lietuviai šiemet neturėjo 
laimės, tačiau futbole mūsų vie 
nuolikė pirmą kartą pajėgė iš 
spausti lygiąsias prieš ligšioli

ARTINASI MOKSLO METŲ 
PRADŽIA

Ilgai netrukus prasidės šešta 
dieninėse mokyklose lietuvis 
kos pamokos. Šiemet veiks 3 
pradžios mokyklos ir vieni au 
gštesnieji kursai.

Verduno ir Rosemounto šeš kuris laikas kai ji neveikia. Da 
tadieninės mokyklos jau yra iš bar susirūpinta biblioteką būti 
augusiosligi 6 skyrių ir apima nai įsteigti, 
visą pradžios mokyklos lietuviš Ypač biblioteka yra reikalin 
kūjų dalykų kursą. ga jaunimui — mokyklinio am

Longueuilos mokykla turi 4 žiaus vaikams, jaunuoliams, 
skyrius, bet jos mokinių skai Bet ir visi kiti, ypač tie, kurie 
čius sparčiai auga, — tat ir ši negali patys knygų nusipirkti, 
mokykla per dvejus metus iš yra reikalingi bibliotekos, 
augs ligi 6 skyrių. Bibliotekai patalpas duoda

Augštesnieji kursai šiemet klebonija. Yra šiek tiek pinigų, 
jau turės du pilnus kursus, tai Tat darbas bus pradėtas, 
gi — jų programa apims visą Tautiečiai maloniai prašomi 
lietuviškųjų dalykų gimnazijos prie bibliotekos organizavimo 
—high school kursą. prisidėti — kas knygomis, ku

Visoms šioms mokykloms da rių šeimose gali būti atliekamų, 
bar komplektuojami mokytojų kas lėšomis, nes knygas reiks 
kadrai. Ypač sunku yra su Lon aptaisyti, reiks jų kiekį nuolat 
gueuilos mokykla, nes kam no papildyti, 
rs iš miesto ten vykti nėra pa Apie bibliotekos atidarymą 
togu. Būtų labai gerai, kad bus pranešta, — tada galima 
kas nors ten gyvenančių ir ga bus priimti tam tgikslui bet ko 
linčių būti mokytojais, kad atsi kias aukas — knygomis ir pini 
lieptų ir pareikštų savo sutiki gaiš, 
mą dirbti Longueuilos mokyk 
loję (tel.: HE 7920 ir Po 
6-5755).

Mokyklos buvo bandoma .su 
tvarkyti patogiau, negu ligšiol peticija įvyks šį penktadienį, 
buvo. Atrodo, kad Verduno mo rugpjūčio 31d. Bendra repetici 
kyklai bus gautos patalpos prie jų tvarka yra sekanti: pirmadie 
Angers ir Church gatvių kam niais ir penktadieniais 8 vai. va 
po. Čia bus laimėta daug pliu karo. Vieta: 1220 Mountain 
su: lėšų ir susisiekimo atžvil Str. mokyklos patalpose. Taigi, vai. po pietų D'Arcy Me Gee sa mą, o sekmadienį po pamaldų-
giu. Kai Verdune į mokyklą te patalpos dabar gautos miesto Įėję, 220 Pine Avė įvyks Tau -viešą pranešimą Montrealio vi Toronto,
ko eiti ilgas varsnas, čia gi au centre ir visiems bus nesunkiai tos šventės, rugsėjo 8 d., minė suomenei, kurios susirinko per Visus gerbiamus parapijų
tobusas sustoja prie pat mokyk pasiekiamos. Darbas jau prade jimas. 50 asmenų. Jis kalbėjo tema klebonus, rinktus parapijų dele
los. tas, tačiau vis dar didelė dalis Paskaitą-praneširną darys L. „Lietuva ir Europos proble garus ir svečius kviečiame daly

Visi tėvai, turį mokyklinio choristų tęsia atostogas ir del Laisves Komiteto narys Dr. ma“. Kalbėtojui buvo paklausi Vauti šiame Sinode,
amžiaus vaikučių, prašomi j šia. Jau čia pat rugsėjo 8 d. mi M. Brakas iš New Yorko. 
šiuos reikalus atkreipti dėmesį, nėjimas, kuriame ir mes daly 
Visi prašomi savo vaikučius pa vausime programos užpildyme, 
ruošti leisti į šias mokyklas, tai prašome mielus choristus 
kur jie bus mokomi ir auklėja pradėti lankyti repeticijas. Mie 2. Montrealio Liet. Be-nės cho 
mi būti dorais žmonėmis ir ge lai laukiami nauji choro daly ras, vadovaujamas A. Ambio 
rais lietuviais. Rugsėjo 8 d. viai. 
mokslo pradžia — 9 vai. r. AV 
bažnyčioje pamaldos, registrą 
cija ir mokytojų bei tėvų komi 
tetų pasitarimas.
• Dr. J. Šegamogas padarė ope 
raciją jaunučiui A. Jacynui. Li 
gonis jau pasveiko visai.
• Dr. Senikas, visus metus spe 
cializavęsis Muinchene, Vokie . 
tijoje, sugrįžo į St. Jean, P. Q. vyksta šachmatų turnyias, va 
ir tęsia gydytojo darbą.

RUOŠIAMASI ORGANIZUO 
TI LIETUVIŲ BIBLIOTEKA

Tokia didelė kolonija, kaip 
Montrealio, yra būtina lietuviš 
kos bibliotekos. Kurį laiką prie 
AV parapijos veike biblioteka, 
jos ir knygų dar yra, bet jau

M. L. BENDRUOMENĖS 
CHORO ŽINIAI!

Pranešame, kad ateinanti re

P. S. Pirmadienį, t. y. rugsė 
jo mėn. 3 d. (Labour day) re 
peticijos nebus.

Choro Valdyba.
ŠACHMATŲ TURNYRAS 

MONTREALYJE
Montrealyje bibliotekos salė 

je, priešais McGill universitetą,

Vytiečiams palinkėtina susi 
grąžinti prieš porą metų Toron 
te iškovotą ir New Yorke pra 
rastą Dipl. Šefo pereinamąją 
taurę, skiriamą Žaidynėse dau 
giausia taškų surinkusiam klu 
bui. Sėkmės! —a.

PRANEŠIMAS VISIEMS MONTREALIO 
LIETUVIAMS

Š. int. rugsėjo mėn. 16 d. 4 kviestiems asmenims praneši

Meninėje dalyje pasirodys:
1. Operos solistė E. Kardelie 

nė,

DR. J. š E 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. 
Verdu n. Tel.: PO 6-9,964.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I Š K 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

Raštinė .vakraais: 
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873
Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes
MArquette 8045

dinamas play off, kuriame gali 
dalyvauti bet kas. Turnyre da 
lyvauja daugelio šalių šachma 
tininkai, o iš lietuvių penki as 
mens: p. Vaitonis, p. Žalys, p. 
žižys, p. Boikovičius ir p. Ju 
dzentovičius. Vyksta stiprios 
varžybos. Kaip pranešama, pir 
muose susitikimuose mūsiškia 
ms nelabai sekėsi. Esą įdomu 
tai, kad šeštadienį Kanados me 
isteris p. Vaitonis pralaimėjęs

Judzentavičiui.

SIŪLOMAS PASTOVUS 
DARBAS

Siuntinių biurui reikalinga 
moteris-mergaitė, mokanti ang 
liškai rašyti mašinėle. Gerai bū 
tų jeigu ji mokėtų rašyti tru 
pūtį rusiškai. Darbas pastovus. 
Kreiptis: S. Prodosh, 3891 St. 
Laurent St., telef.: BE 9098.

P-

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

Suite t5—te 
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

zaičio.
3. Skautų vyčių Taut, šokių 

grupė, vadovaujama V. Brūzge 
levičjaus.

Programa prasidės punktua 
liai. Prašome skaitlingai atsilan 
kyti ir nesivėluoti.

Minėjimo pajamos eina šeš 
tadieninėms mokykloms ir Li 
tuanistiniams Kursams išlaiky 
ti. Seimelio Prezidiumas. 
• Vykintas - Paulavičius iš Vo 
kietijos LAS organizacijos at 
kviestas, į Montrealį atskrido 
lėktuvu, lankėsi NL redakcijo 
je, šeštadienį AV salėje turėjo

EATON’S
AIRCONDITIONED

RESTORANE 
reikalingos pardavėjos 

dirbti pilnu, ar nepilnu laiku 
arba tik šeštadieniais. Turi 
kalbėti šiek tiek angliškai. 
Vakarais nedirbama, 5 darbo 
dienų savaitė, tarnautojų nuo 
laidos perkantis krautuvėje.

Kreiptis į: Employment 
Office, 1485 Victoria St.

The T. Eatons Co. Ltd. of 
Montreal.

I
 NOTARAS |
MILTON W. WINSTON, |

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

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

I. G. ELECTRIC R d
Elektros kontraktorius

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

IGNAS
3260

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

II LIETUVIŲ LIUTERONIŲ SINODAS ŠIAURĖS 
AMERIKOJE.

Rugsėjo 1 ir 2 dd. Malonės bos posėdžiai dėl patogume da 
' lietuvių liuteronių bažnyčioje, romi Toronte.

1424 Davenport Rd., Toronto, 
1 Ontario įvyksta Antras JAV ir 
Canados Lietuvių Evang. Sino

■ das. Sinodo lalyviai šeštadienį, 
rugsėjo 1 d. 10 vai. ryto regis 
truojami. Sinodas prasidės 11 

' vai. ir svarstys šią dienotvarkę:
1) Sinodo atidarymas, 2) Svei 
kinimai bei preizdiumo ir ko 
misijų rinkimai, 3) Sinodo vai 
dybos pirmininko Dr. K. Gudai 
čio pranešimas, 4) Sinodo vai 
dybos vicep. Kun. J. Paupero lys iš Toronto išvyko ilgesnių 
pranešimas, 5) Sinodo sekr. 
kun. P .Dagio pranešimas, 6) 
Pranešimai iš parapijų, 7) Švie 
timo, spaudos, labdarybės 
kalai, 8) Sinodo valdybos 
kimai, 9) Rezoliucijos ir 
manymai.

Šeštadienį, t. y. rugsėjo 1 d. kė dukielės. Pp. Josiukai Wasa 
7 vai. vakaro bažnyčios patalpo goję turi vasarnamį prie pat 
se ruošiama didelė Giesmių Šve ežero. Ten juos aplankė iš Mo 
ntė, kurią išvildys Chicagos Zi ntrealio giminaitis p. K. Mer 
ono parapijos 50 žmonių stip kevičius, viešėjęs pas savo gi 
rus bažnytinis choras, vadovau minę farmerį. 
jamas p. Mieliulio, sol. B. Ma 
rijošius, vargonininkė p. Rau 
tinš ir kiti. Nepraleiskite šio 
vienkartinio bažnytinio koncer 
to.

Sekmadienį, rugsėjo 2 d. 9 v. 
30 min. iškilmingos pamaldos 
ir Sinodo užbaiga. Pamaldose 
dalyvaus trys kunigai: J. Pau 
peras iš Chikagos, P. Dagys iš 
New Yorko ir L. Kostizenas iš

rei 
rin 
su

L.
PADARYTA OPERACIJA
Viktorui Neimantui, sunkiai 

susižalojusiam darbovietėje, 
General ligonniėje padaryta ko 
jos operacija. Šis mūsų jaunas 
tautietis, užsidegus benzinui, 
buvo gerokai apdengintas.

IŠVYKO KLEBONAS
Po ilgesnio sveikatos susiu 

bavimo, Prisikėlimo par. klebo 
nas Tėvas Bernardinas Graus

atostogų. Abejojama^ ar klebo 
nas greit galės i Torontą begiąs 
ti. Klebono pareigas eina Tėvas 
PI. Barisa
® Dr. A. Josiukas, išlaikęs gy 
dytojo egzaminus, dirba ligonį 
nėję. Jo šeima neseniai sušilau

mų ir po to diskusijų.
ŠAUKIAMAS SLA KUOPOS 

SUSIRINKIMAS
Šį sekmadienį, AV salėje, tuo 

jau po pamaldų šaukiamas 123 
SLA kuopos narių susirinki 
mas, kuriame bus pianešimai 
apie SLA seimą ir galima bus 
apsimokėti mokesčius. Prašomi 
dalyvauti visi nariai.
• Vestuvės p. žižiūnaitės su 
Šilkausku buvo labai gražios. 
Dalyvavo apie 300 asmenų, ku 
rie įteikė daug dovanų ir jauna 
vedžiams linkėjo laimės ir sėk 
mės.
@ Susituokė, rugp. 25 d., J. A.
Rugienius su M. A. Mackevi stovi ir stambiomis sumomis re buvo išstatyta pardavimui net, 
čiūte. Vestuvės atšvęstos įspū mja įvairių lietuviškų organiza be namų savininkų žinios ir pa 
dingai ir jaunavedžiams liks jų ciju. veikimą, 
atmintis visam gyvenimui.
• Merkevičius Kazimieras, ke 
lis mėnesius sirgęs širdies su 
trikimu, jau gerokai pasitaisęs 
ir sustiprėjęs. Aną savaitę jis 
lankėsi NL redakcijoje, apsimo 
kėjO' prenumeratą ir papasako 
jo apie savo viešnagę ūkiuose 
ir Toronto mieste.
• Drabkin Indą, gim. 1893 m. 
ir Drabkin Jankei, gim. 1898 
m., iš miestelio PogrebišČe į Ka 
nadą išvykusieji 1919 metais, 
yra ajieškomi iš Lietuvos. Jieš 
kotojų teigimu, pp. Drabkin gy 
vena Montrealyje. Jie prašomi 
atsiliepti į „Nepriklausomos 
Lietuvos“ redakciją, arba juos 
žinantieji prašomi apie tai pra 
nešti pajieškomiesiems arba N. 
L. redakcijai.
• Ig. Salala atostogauja, gavęs 
ankstyvojo rudens atostogų.
• Banque Canadienne Nationa 
le, Ville Lasalle skyrius, atre 
montavus po gaisro patalpas, 
jau sugrįžo į senąją vietą — 
Centrale ir 5 Avė kampą.
• Dikinienė Bronislava, gyve 
nanti Čikagoje, dabar lankosi 
Montrealyje, vieši pas dukterį 
ir žentą pp. Pundzevičius, o po 
to viešės pas seserį p. Grybai 
tienę St. Adele, P. Q.

BUS VEIKĖJO SUKAKTU 
VIŲ MINĖJIMAS

© Kupčiūnas Kazys iš Ottawos 
atvyko į Torontą ir čia atosto 
gaus 10 dienų savo šeimoje ir 
namuose.
• V. Kazlauskas, kūrėjas-sava 
noris, atvykęs prieš porą metų 
iš Brazilijos, susirgo ir antras 
mėnuo guli Western sanatorijo 
je.

DINGO DU LIETUVIAI
Toronto dienraščiai paskelbė 

lietuviams nemalonią žinią apie 
dingimą dviejų mūsų tautiečių: 
Algimanto Miniotos ir J. Palių 
lio, kurie ilgesnį laiką turėda 
mi savo nuosavą namų pirkimo 
-pardavimo įstaigą, esą padarę 
finansinių nusikaltimų. Tam pa

Žymiam Toronto liet, visuo aiškėjus, abu buvo suimti, bet 
menes veikėjui ekonomistui Ju išėmus iš kalėjimo juos užstatu, 
rgiui Strazdui numatoma su jie dingo be žinios. Manoma, 
ruošti 50 metų sukaktuvių mine kad jie yra pasprukę į užsienį, 
jimas. Jei Toronto lietuviai šian Tokie apgailėtini įvykiai, žino 
dien gali pasigirti puikiai įreng ma, yra nemalonūs. Iš to visie 
tais lietuvių namais ir „Para 
mos“ kooperatyvo ir banko fi kyti. 
nansiniu pajėgumu, o taip pat 
pažanga kitose organizacijose, rastis Toronto „Daily Štai“, re 
tai vis dėka sukaktuvininkui. al estates A. Miniota ir jo pade 
Daugiausia jo pastangomis vi jėjas V. Paliulis pabėgę į užsie 
si šie ekonominiai vienetai pa nį. Jie kaltinami padarę fiktyvį 
statyti ant kojų. namų pardavimą už 20.000 dol.

Jis pats stipriai ekonomiškai Trylika namų Šheridan g-vej

ms reikia atatinkamai pasimo

Kor.
„AMLIT” B-VĖS VEIKLA

St. Gabalaiuskas lankėsi To 
ronte, kur buvo tos b-vės posė 
dis. Aptarti ateities darbų pia 
nai. Praėjus pusei metų, b-vės 
darbo rezultatai esą iabai geli. 
Šiemet apdirbta visas milionas 
„foot board“ lentų. Dabar Mo 
ntrealyje statomi medžiagų san 
dėliai. Penbruke lentpjūvė nu 
matoma parduoti ir pirkti didės 
nė. B-vės veikimo bazė perkel 
ta į Montrealį, nes Toronte sun 
ku buvo surasti tinkamas skly 
pas statybai. B-vės valdybos 5 
nariai gyvena įvairiose vietose. 
Gabaliauskas ir Norkeliūnas 
Montrealyje, Germanavičius ir 
Pabedinskas Toronte ir inž. Kš 
ivickas Hamiltone, todėl valdy

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

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

Kaip praneša Kanados iaik

imti Įmokėjimai. Namų spėkų 
liantas Thomas Mullaney dėl 
to „nudegė nagus“, nes jis su 
pirmu Įmokėjimu (nuo 500 iki 
2000 dol.) norėjo tuos 13 namų 
nupirkti ir vėl parduoti, bet afe 
rai išėjus aikštėn, nepasisekė.

Miniotai real estate leidimas 
(licence) atimtas ir reikalas po 
licijos tiriamas.

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
niais kabinetas uždarytas.

DR. V. SADAUSKIENĖ ii
Dantų gydytoja :

I
 Baigusi Kauno ir

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

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

Liko 10 namų 
po 2 butus 

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

vietą.

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS

RAŠTINĖ
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUST IS, 

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

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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