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Politinių įvykių savaitė
IŠ NUSIGINKLAVIMO DERYBŲ NIEKO GERA 

NEIŠEINA
Rusija bando

Nusiginklavimo deiybos Lon 
done neduoda laukiamų vaisių, 
nes

RUSIJA PRIEŠINGA BET 
KOKIAM 

NUSIGINKLAVIMUI
Deryboms įstrigus, į Londo 

na specialiai tam tikslui buvo 
nuskridęs JAV sekr. Dulles, 
kuris padarė naujų pasiūlymų, 
nurodęs konkrečiai zonas, ku 
rios turėtų būti kontroliuoja 
mos. Bet Rusija atmeta visus 
nusiginklavimo pasiūlymus. 
Jtos atstovas Zorin, kaip papu 
ga, tebetvirtina: „Milionai žm 
onių reikalauja nutraukti atomi 
nius bandymus, tai ir reikia nu 
traukti. . .“ Dulles į tai atsako: 
„Mes sutinkame nutraukti ato 
minius bandymus, bet tiktai su 
sąlyga, kad bandymai tikrai bū 
tų nutraukti“. Tuščiu žodžiu 
Amerika negali pasitikėti, todėl 
reikalauja kontrolės, bet 
RUSIJA NESUTINKA BŪTI

KONTROLIUOJAMA, 
o kai kontrolė tokiu būdu yra 
neįmanoma, nėra kvailių pasiti 
keti tuščiu Maskvos žodžiu, ku 
rį ji nuolat laužo. Todėl iš nu 
siginklavimo derybų nieko ne 
išeina. Ir nieko neišeis.

Kadangi Rusija to nei nelau 
kia, tai ji organizuoja savo jė 
gas. Tuo tikslu į Rumuniją vėl 
pašauktas Tito, kur susitiks su 
Chruščiovu ir tarsis dėl bendra 
darbiavimo.

Nors Chruščiovas švaistosi, 
bet jo padėtis, kaip aiškėja, yra 
sunki. Leningrade jam gerokai 
kaulus palaužė maršalas Žuko 
vas, kuris atvirai pasakė, kad 
Už STALINO DARBELIUS

TURI BŪTI VISI JŲ 
DALYVIAI ATSAKINGI...

Žnoma, tai yra pasakyta tei 
singai. Tas reiškia, kad už Sta 
lino darbus atsakingas ir Stali

pasijungti Jugoslaviją
no bendradarbis Chruščiovas. 
Ir dar tas reiškia, kad greičiau 
šia Chruščiovas turės nusilenk 
ti ir Žukovui, kurio rankose da 
bar yra visos Rusijos jėgos.

Naujų neramumų pasireiškia 
dabar Omane, šiaurrytiniame 
Arabijos pakraštyje, kur ang 
lai, pagal susitarimą, turi pade 
ti Omano sultonui gintis nuo 
paslaptingai pasireiškusių suki 
lėlių. Anglai Omano sultonui 
padeda karo jėgomis.

Mums svarbu žinoti, kad 
JAU PRADĖJO VEIKTI JAV

IR KANADOS RADARO 
TINKLAS,

statytas 34 mėnesius. Jis suda 
ro radaro stočių ir bokštų sis 
temą, kuri skirta sekti Rusijos 
lėktuvų ir raketų pasirodymą ir 
apie tai įspėti gyventojus ir ka 
rines jėgas.

— Vorošilovas ir Afganista 
no karalius Kremliuje pasikei 
tė kalbomis: Vorošilovas paža 
dėjo paramą, o karalius pasisu 
kė, kad Afganistanas nori ge 
ruoju sugyventi su visomis tau 
tomis.

— Australijos premjeras Me 
nzis lankėsi Ottawoje.

— Didelės liūtys Japonijos 
saloje Kiu-Siu padarė inilžhiiš 
kų nuostolių.

— V. Vokietijos derybos su 
Maskva nutrauktos, nes rusai 
nesutinka grąžinti 80,000 vokie 
čių internuotų.

— Kai Maskvoje jaunimo fes 
tivaly prasidėjo komunistinė 
propaganda, iš susirinkimo de 
monstratyviai išėjo jaunimo bū 
rys.

— Ketvirtąją PET (Paverg 
tųjų Europos Tautų) Seimo se 
siją nutarta pradėti New Yor 
ke tuo pačiu laiku, kai prasidės 
ir Jungtinių Tautų generalinės 
asamblėjos naujoji sesija, rug 
sėjo 16 ar 17 d.

MONTREAL, 1957 m. RUGPJŪČIO-AUGUST 7 d.

Liepos 27 d. Genovaitė Matulytė ištekėjo už W. R. Fitz^cnald į Philapelphią, Pa. Buvo la 
bai gražios ir turtingos vestuvės. .Atvaizde matome viduryje jaunąją porą G. ir W. R. Fitz 
genald ir jos tėvus — kairėje A. Matulį su Mrs. Fitzgenaid ir dešinėje p. Fitzgenald su po 
nia Matuliene. Foto De Lutis Pboto.

ĮSAKAS apie kolchozi 
NINKU PRIEVOLIŲ 

panaikinimą : yra tokio turinio: 
„TSKP centro komitetas ir TS 
RS ministerįų taryba nutaria 
nuo 1958 m. sausio 1 dienos 
panaikinti privalomuosius visų 
žemės ūkio produktų pristaty 
mus valstybei iš kolūkiečių, ve 
rslininkų bei žvejybos artelių 
narių, invalidų kooperacijos ar 
telių narių ūkių, dirbančių nuo 
latinį darbą valstybinėse įmonė 
se ir įstaigose, koperatinėse ir 
visuomeninėse organizacijose 
darbininkų ir tarnautojų, gyve 
nančių kaimo, miesto veitovėse 
ir vasarojimo gyvenvietėse 
ūkių”. Čia kalbama tik apie pri 
vačiii ūkių-sklypų pristatymo 
prievolių panaikinimą.

Vilniaus radiją klausant
LIETUVIAI JAUNIMO FESTIVALYJE MASKVOJE
Maskva visą savaitę trans 

liuoja jaunimo festivalį, kuria 
me dalyvauja ir Lietuvos jauni 
mo būrys, įvairių specialybių 
— šokių, dainų ir sporto.

demas Martinonis, 70 metų am 
žiaus.

— Visasąjunginiame literatu 
ros konkurse J. Marcinkevičius se sąlygose laisvėje esantieji tu 
laimėjo antrąją poezijos premi rime atlikti ypatingos reikšmės 

Pranešama, kad Lietuvos kr ją už poemą „Dvidešimtas pa 
epšininkai ligšiol eina be pralai 
mėjimų.

Čekų jaunomui labai patiku 
sios lietuvių dainos.

Tūlas jaunuolis iš Urugvaja 
us, Antanas Sausys, labai no 
rėjęs susitikti su lietuviais ir 
susitikęs. Jis būsiąs nuvežtas į 
Lietuvą.

— Mirė rašytoja Mariją Las 
tauskienė-Lazdynų Pelėda, lie 
pos 19 d. Kaune.

— Liepos 19 d. po ilgos ir gnetofonai, tačiaū bemaž visi Lietuvos bylą, padėtį okupuota 
sunkios ligos Kaune mirė žino pagaminti aparatai išvežami 
mas chorvedys muzikas Niko Lietuvos.

^Pasaulio lietuvių sostinėje 
E D V ARDAS Š U LA IT I S 

KONSULAS DAUŽVARDIS REAGUOJA
„Chicago American" dienraš ks Lietuvių diena, kurios pro 

tis išspausdino Lietuvos konsu gramą ruošia komisija, vadovau 
lo dr. P. Daužvardžio laišką, ku jąma Juozo Skorubsko. Prog 
riame jis nurodo Chruščiovo ir rama bus pravesta Cicero stadi 
Bulganino atsišaukimus, kai 
baničus apie taiką bei koegziste 
nciją ir šlovinančius Leniną. 
Konsulas laiške pabrėžia, jog 
jei dabartiniai Kremliaus vado 
vai seka Lenino pėdomis, jie tu 
retų laikytis Lenino sudarytos 
taikos sutarties su Lietuva, 
sirašytos 1920 m. liepos 12

RUOŠIASI 100 METŲ 
SUKAKČIAI

Cicero miesto 100 metų 
kakties proga rugsėjo 15 d. įvy organizacijai „Caritas“, kuri rū

Žinios iš VLIK’o
PASIKALBĖJIMAS SU VLIKO PIRMININKU 

DR. A. TRIMAKU
— Kokia VLIKo Prezidiu 

mo artimaiusių darbų progra 
ma?

— Ji buvo išdėstyta VLIKo 
birželio pareiškime. Nenorėčiau 
kartoti. Tam reikėtų daugiau 
laiko ir vietos.

Mūsų kovos už tautos laisvę 
sėkmė ir perspektyvos pareina 
nuo daugelio veiksnių: Lietu 
vių atsparumas okupacijai ir mūsų diplomatais, ALT,PETir 
nutautinimui, o taip pat laisvė LLK. Esu nuomonės, kad toks 
ie gyvenančiųjų ryžtas kovoti bendradarbiavimas laisvinimo 
ir ištverti ligi pergales yra, bu akcijoje yra būtinai reikalin 
vo ir palikis svarbiausios toje gas, jį puoselėsiu ir plėsiu, 
kovoje galios.Didelės, be abejo, 
svarbos yra ir sąlygos, kuriose 
tenka toms galioms veikti. So 
vietų S-gos vidaus politinė pa 
dėtis ir tarptautinė konjunktū 
ra gali tas sąlygas palengvinti 
ir pasunkinti. Paskutinieji pa 
sikeitimai Maskvoje sudavė mi 
rtiną smūgį stalininei politikai. 
Naujosios sąlygos uždeda mū 
su žmonėms didesnę, negu bet 
kada ligi šiol, atsakomybę už 
lietuvybės išlaikymą. Visa ak 
cija perkeliama į idėjinį kovos 
lauką, j kurį tenka ir mums or 
ientuotis ir kartu suintensyvin 
ti tautinę ir intelektualinę vei 
klą.

— Kokius artimiausius uždą 
vinius skiriate esančiai laisvaja 
me pasauly lietuvių visuomenei 
tėvynės laisvinimo bare?

— Besikeičiančiose politinė

joks darbas, tie patys centrai 
turėtų visokeriopai paremti Ta 
utos Fondą, padėdami jam ir 
jo atstovybėms organizuoti va 
jus aukoms rinkti.

— Kaip sekasi bendradarbia 
uti su kitais laisvinimo veiks 
niais?

— VLIKas visada buvo už 
nuoširdų bendradarbiavimą su

Studento laiškas iš Vilniaus
2. KAIP GYVENA LIETUVOS STUDENTAI

Jums tur būt neaišku, kaip tie, kuriuos išveža j plėšimus,tu 
studentai gyvena. Juk dabar re 
tas dirbantysis gali vaikus leis 
ti į mokslą, nes gaunamo atly 
ginimo už darbą darbininkui ne 
užtenka pragyventi. Kai giria 
masi gerbūvio pakėlimu, tai rei 
kia suprasti, kad gyvenimas tik 
rai daugumos žmonių „pakel 
tas“ ligi žmonių suproletarini se nėra kas valgyti, tai dėl to 
mo. Dabar visi mes proletarai, 
kaip prancūzai sako — šankiu 
lotai — bekelniai.

Aš vis dėlto būčiau neteisin 
gas padaręs tokį apibendrini 
mą. Iš viso proletariato išskir 
tini valdovai, — jie gerai gyve

ri gyventi palatkose, be tinka 
mo maisto ir žiauriose sąly.yo 
se. Išvežant jie turi pasirašyti 
įsipareigojimą, kad jie išvyk 11 
„savanoriškai". Daugelis jų i 
grįžta nuplikę ir be dantų. . .

Beje, į kolūkius dar kartais 
galima eiti dirbti, bet kolūkine

pa 
d.

su

uždavinius. Mūsų visuomenė 
turėtų sudaryti visur, kur dau 
giau lietuvių gyvena, stiprius 
tautinės akcijos centrus, kurie, 
talkininkaudami VLIKui, ves 
tų politinės propagandos dar 
bą. Jei PLB veikla yra daugiau 
nukreipta į lietuvybės išlaiky

vasaris“.
— Širvintų rajono Vileikiš 

kių apylinkės kolchozo darbi 
ninkė Jadvyga Radžiūnienė pa 
gimdė trynukus. Visos trys du 
kros yra sveikos ir normalaus 
svorio.

— Liepos 25 d. į sovietinę mą, tai organizuotini centrai ar
Vokietijos dalį nuvyko Lietu sambūriai turėtų informuoti 
vos mokytojų ekskursija 28 as gyvenamojo krašto politikus, 
menų. visuomenę, spaudą ,mokslo ins

—- Lietuvoje gaminami ir ma titucijas ir organizacijas apie

iš me krašte ir lietuvių tautos kul 
tūrinius laimėjimus. Tie patys 
centrai turėtų veikti parlamen 
tus ir atitinkamus valdžios vyk 
domuosius organus, kad jų ats 
tovai paremtų Lietuvos laisvi 
nimo reikalus Jungtinėse Tau 
tose ir tarptautinėse konferen 
cijose, kur tie reikalai galėtų 
būti tiesiogiai ar netesiogiai pa 
liesti.

Kaip tuos centrus sudaryti? 
Manau, turėtų imtis vilkinių 
grupių veikėjai, pakviesdami į 
organizacinius centrus visus ge 
ros valios lietuvius.

Kadangi be lėšų neįmanomas

jone, pasirodys rinktinis cho 
ras, žymieji lietuvių solistai ir 
kelios jungtinės tautinių šokių 
grupės.
DALIS BALFO VEIKLOS
PAVESTA VOKIEČIAMS
BALFo įgalotinis Stuttgarto pinasi vokiečiais ir lietuviams KONFERENCIJA ^PABĖGĖ 

apylinkei, inž. L. Prosinskis 
plačiai rašo, kad BALFo vado 
vybė Miunchene šios srities lie 
tuvių šelpimą pavedė vokiečių

studentai kolūkiuose prastai 
dirba, o kai nedirba, tai. . . n ■ 
pakenčiami. . . Todėl studentą 
ms nėra kitos išeities kaip tik 
tai vykti į plėšinius.

Bendrabučiuose studentų gy 
venimas sunkus ir pagal gauna 
mą stipendiją brangus.

Bendrabučiuose vienam stu 
dentui skiriama 9 ketvirta'niai 
metrai grindų ploto, už kuriuos 
iš jo gaunamos stipendijos iŠ 
skaitoma po 60 kapeikų uz kva 
dratą, o jeigu kam tenka dau 
giau ploto, tai išskaitoma po 5 
rublius už kiekvieną lyšną kva 
dratą.

Be to, stipendija įpartigoja. 
Už stipendiją reikia privalomai 
atidirbti. Tai jums vėl paaiš 
kės, kodėl lietuviai yra išbars 
tyti po Kazachstanus, Fibira, 
Tadžikiją ir tt. Baigęs aii{št. į 
mokslą, ne kad nori, ’> t kad 
privalo, turi važiuoti <i bti ten, 
kur paskiria. Kornuni i : parti 
ja paskiria, tikriau — ?A: skvoj 
įgaliotiniai, kurie pas mus yra 
ir dievai ir viešpačiai D v.i jie 
nuvainikavo todėl, k:.’ ’ >atvs 
būtų dievais. Jie tikri ievai, 
kap Murillio angeliukai — <:o 
tūs, apskritučiai, ati libu.iai* 
pilvukais, o jų žmc os e-susirū 
pinusios „linijų išlni’-ymu“. . . 
Pagal patarlę: „Kaip danguje, 
taip ir ant žemės“, kai > c iro lai 
kais .taip ir diktatūro m. . . Tik 
tai darbo žmogui, kaip anuo 
met, taip ir dabar skurdas, vai 
gas, nedatekliai ir dai -ziiures 
nės politinės sąlygos. . . (d. b.) 
L. VALSTIEČIŲ LIAUDIN1N

KŲ SUVAŽIAVIMAS
Rugpjūčio 31 d. ir rugsėjo 1 

d. Niagara Falls Kanadoje, Fa 
Iss View Hall, 1786 Dunn St., 
šaukiamas Kanadoje ir JAV gy 
venančių valstiečių liaudininkų

Sina

— Kaip vertinate pasitari 
m.us su užvlikinėmis grupėmis?

— Džiaugiuos VLIKo gru na — ir gerai pavalgę ir apsiren 
pili iniciatyva ir ryžtu tuos pa 
sitarimus pradėti, bet kartu tu 
riti apgailestauti, kad jie dar ne 
davė laukiamų rezultatų. Nore 
čiau tikėti, kad užvlikinės gru 
pės neilgai trukdamos pasuks 
bendro darbo kryptimi, ko iš jų 
laukia visi geros valios lietu 
viai, o tuo labjau kenčianti tau 
ta.

— Kokie santykiai tarp VLI 
Ke dalyvaujančių grupių, ar 
jausti blokai?

— Turiu pasigėrėti, kad vii 
kiniu grupių tarpe šiuo metu daryti bendrabučius ir duoti sti 
vyrauja visiškas susipratimas, 
darnus bendradarbiavimas ir 
noras stiprinti VLIKo vedamą 
ją laisvinimo kovą. Ne visais 
klausimais jos būna vienos nuo 
monės, bet tai nesudaro pagrin ja 3 rubliai ir 50 kapeikų (vai 
do trinčiai ar blokams formuo gykloj pietūs apie 12 rublių), 
tis. Yra tik vienas blokas — Be to, stipendija neduodama iš 
išlaikyti VLIKą, kaip vyriausią 
jį laisvinimo organą ir jį su 
stiprinti.

— Kaip mano VLIKas suak 
tyvinti jaunimo akciją Lietu 
vos laisvinimo bare?

— Čikagos kongresas paro
dė, kad mūsų prieauglis, kai 
nori, gali padaryti didelius da 
lykus, nepaisant sąlygų. Tas 
pat kongresas parodė, kad jau 
nieji sielojasi Lietuvos laisvini 
mo reikalais, tik gal permaža ro mas išvežamas į plėšinius, so 
do konstruktyvios iniciatyvos cialistinę statybą, į anglių ka 
ir ryžto. Gera jau tai, kad jie syklas ir tt. Išimtį sudaro inži 
pajudėjo organizuotai pasireikš nerijos studentai, kurie verčia 
ti. Tikiuos, kad netrukus pajė mi krapštytis „Kauno jūros” 
giai įsijungs ir į laisvinimo dar purvyne. Jie čia yra „spartūs“ 
bą. statytojai ir gal per 50 metų ir visuotinis suvažiavimas.

— Ar nemano VLIKo pirm, pastatys tą užtvanką. . . Taip žiavimas prasidės rugpjūčio 31 
vykti į Europą?

— Tuo tarpu ne. Turime Eu 
ropoję Vykdomąją Tarybą, na 
ujai sudarytą iš augštai kompe 
tentingų asmenų, pasišventu 
siu laisvinimo darbui. Jie rūpi 
naši ten visais pagrindiniais lai 
svinimo darbais ir juos puikiai 
atlieka. (Pasik. sutrumpintas. 
N.L. red.).

gę. Jiems nereikia siuntinių iš 
Amerikos. Ooo, kokie jie po 
nai! Kas atsimena caro laikus, 
sako, kad caro vaidininkai ne 
buvo tokie išdidūs ir tokie dės 
potiški! Diktatūra stpresnė už 
monarchiją.

Bet aš pasakoju apie studen 
tus. Kieno tėvai gyvena univer 
skėtiniuose miestuose, tie gyve 
na pas tėvus. Bet daugumas gi 
— sankiulotai, kolūkiečių vai 
kai. Diktatūra nieko geresnio 
nesugalvojo, kaip studentams

pendijas. Bet tai yra badmiriu 
gyvenimas. Studentas gauna 
200 rubliui mėnesiui. Ką tai 
reiškia, galima suprasti iš to, 
kad studentiški pietūs kaštuo

tisiems metams, bet tiktai mo 
kslo laikui. O vasarą, kai mo 
kyklos užsidaro .reikia gi kaip 
nors gyventi. O kai stipendijos 
yra badmiriškos, dar norisi ko 
kį rublį susitaupyti. Todėl rei 
kia vasaros metu rasti kur no 
rs darbo. Okupantinė valdžia 
Lietuvoje darbo neduoda, todėl 
būtina jo jieškoti už tėvynės ri 
bu. Dabar jums bus aišku, kaip 
„savanoriškai“ Lietuvos jauni

tas reikalas atrodo dabar. O

rna šiandien ir rytoj. Konferen 
cijos tikslas buvo paruošti 
siūlymus vyriausybėms ir 
ganizacijoms, kaip svarbios pa 
bėgėliu problebos turi būti iš 
spręstos. Jungtinių Tautų Au 
gštasis Komisaras dr. Lindt, pa 
sibaigus pabėgėlių reikalams 
konferencijai, atskirai priėmė 
lietuvių delegaciją, su kuria sv 

LIŲ REIKALAIS ŽENEVOJE arStė likusiųjų Europoje pabal 
Ženevoje, Tautų Namuose, tiečių įkurdinimo ir pagalbos

Pa 
or

nieko neduoda. Dėl to dalis šel
piamųjų atsidūrė badaujančių įVyko konferencija, kurios te teikimo klausimus. Lindt paža 
jų būsenoje. Kodėl taip padary ma buvo: „Kaip sumažinti var dėjo visapusiškai su BALFu be 
ta? _ gą" ir motto; pabėgėlių proble ndradarbiauti, teikiant pagalbągą“ ir motto; pabėgėlių proble ndradarbiauti, teikiant pagalbą

d., 1 vai. po pietų. Darbų tvzr 
koje numatyta: I. Pirm. dr. J. 
Pajaujo pranešimas apie valst. 
liaudininkų veiklą tremtyje, 2. 
H. Blazo pranešimas apie lais 
vinimo gaires, 3. K. Škirpos pr 
anešimas apie tautinę vienybę, 
4. J. Audėno pranešimas orga 
nizacijos reikalais. Po to, numa * 
tytas atitinkamų rezoliucijų pri 
ėmimas.

Suvažiavimas šaukiamas Ka 
nados Lietuvių Dienos proga 
ir todėl suvažiavimo < ai v vi 
turės progos dalyvauti Kana 
dos lietuvy kiultūrn uos-. p—i 
rodymuose.

f Lietuvos ' 
nacionalinė 
M.Mažvydo 

< biblioteka;
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PRANEŠIMAS SPAUDAI.
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Dėl kaikurių terminu
Atrodo, kad visai bus pribre 

ndęs laikas išsiaiškinti kaikurių 
terminų vartojimą.

Kaikurios spaudos ir kaiku 
rių asmenų, atrodo, nepagalvo 
jus ir nepasvėrus, įkyriai prade 
tas vartoti terminas „aziatai“.

Tiesa, tai ne nauj.as dalykas. 
Bet nesigilinant į kokią ten to 
termino kilmę, verta pasiūlyti 
vartojantiems „aziato” termi 
na apsigalvoti: kodėl ir kokiais 
sumetimais jie tą tertįuną nau 
doja?

Nealbejotina tačiau, kad tas 
terminas naudojamas įžeidimo 
tikslu. „Aziatas“, atrodo, ture 
tų reikšti nekultūringą, atsili 
kelį, žiaurų ąmogų, beveik ne 
vertą ir žmogaus vardo. Bet ar 
taip yra iš tikrųjų? /\r visi Azi 
jos žmonės yra tokie netikę, ar 
atsilikę? Ar vartojantieji ,,azia 
to“ terminą turi kokią tam mo 
ralinę teisę?

Visų pirma, Azijoje, kaip ii 
kituose kontinentuose, yra viso 
kių žmonių Azija savo metu bu 
bo pranašios kultūros židinys. 
Ir dabar Azijoje yra tautų, ku 
rios daug kuo lenkia Europos 
ir Amerikos žmones. Azijos 
žmones europiečiai, kurie laiko 
save kultūros ir civilizacijos 
viršūnėje ilgus laikus eksplo 
atavo. Ar už tai jie niekintini, 
kad galią turintieji juos vergė? 
Ar gi tokios prasmės terminas

Kokią, pagaliau, moralinę te.i 
sę kas turi visus, „an gro", Azi 
jos žmones niekinti? Tai yra 
nei krikščioniška, nei žmonis 
ka. Jeigu kas buvo praeityje, 
kas galėjo įtaigoti tokio termi 
no panaudojimui, tai ir tai ne 
galėjo būti visuotinis reiškinys. 
Ir kuo kalta praeitis, kai dabar 
tis yra kita? Kuo kalti dabar 
tie žmonės, jeigu praeityje bu 
vo kitaip? Tiktai sovietinės san 
tvarkos diktatūra, kaip ji vadi 
naši — „Jiaudies demokratija” 
— iš žmonių reikalauja ne indi 
vidualios atsakomybės, bet da 
barties žmones kaltina dėl ai 
nių praeities; kaltina ne kiek 
vieną už savo elgesius, bet kai 
tina ir artimuosius ir net toli 
mus gimines. Tai yra tikrai 
,,barbariška“, bet ne „aziaiiš 
ka”.

Tepagalvoja kiekvienas var 
tojantis „aziato“ terminą, kaip 
jis tokį terminą Nutiktų ir priim 
tų, jeigu tai būtų panaudota tie 
siogiai jam arba, apibendrina 
nt, jo tautai? Kaip mes piktina 
mės ir reiškiame nepasitenkini 
mą, jeigu kas nežino mūsų tau 
tos, mūsų krašto. O čia tiesio 
giai įžeidžiamos tautos ir vals 
tybės.

Bendrai, yra tiesiog „barba 
riška" vartoti be atodairos „az 
iato“ terminas. Svarbiausia gi, 
kad tai yra neteisinga, skau

kultūrinius pasirodymus.

Seimas' vyks trijų reikšmin 
gų sukakčių ženkle : keturiasde 
šimt metų nuo Lietuvos nepri 
klausomybės atgavimo; šimtas 
metų nuo Lietuvos himno auto 
riaus V. Kudirkos gimimo ir 
penki šimtai metų nuo vienin 
telio lietuvio šventojo, Šv. Ka 
zimiero gimimo.

Paskutiniam < 
komiteto posėdyje aptarti pag 
rindiniai Seimo metmenys. De 
tali programa bus paruošta ar 
timoje ateityje. Seimo kulmina 
cinės dienos bus šeštadienis ir 
sekmadienis, rugpjūčio 30 ir 31 
d., kada įvyks masinis lietuvių 
susirinkimas, iškilmingos pa 
maldos katedroje ir misterija 
ar jos pakaitalo pastatymas. Be 
organizacinių Seimo programos 
punktų, numatomi trys pagrin 
diniai pranešimai ir Seimo dek 
laracija. pranešimai turės pa 
tiekti mūsų tautos ir išeivijos 
padėties analizę ir nusakyti gai 
res ateities veiklai. Pranešėjais

Bendruomenės CV pirm., ian
kydamasis Čikagoje Seimo rei Kongreso nuotaikomis, zXkade mu. Ketvirtadienis buvo pava 
kalais kalbėjosi su ALTo sekr. minis Skautų Sąjūdis liepos 1 bintas Tėvynės Diena su pritai 
Dr. Grigaičiu, kuris tarn reika —7 dd. turėjo savo metinę sto kytais pašnekesiais ir laužu, ku 
lui pareiškė ALTo prielanku vykią. Į prie Michigan ežero įsi riame pagal radijo vaidinimą 
mą; tarėsi su Vysk. V. Brizgiu kūrusį palapinių sodžių, pagal patrotinę programą atliko los 
ir Kons. Daudžvardžiu, kurie gamtovaizdį pavadintą „Smil, angeliečiai. Kas rytą pamaldas 
taip pat pareiškė Seimo rengi tainės“ vardu, suvyko 96 stovy atlaikydavo vienu iš stovyklai . 
mui pritarimą. klautojai iš Čikagos, Urbanos, jančjų spėjęs tapti kun. J. Rai1^

Org. K-to pirm. prel. J. Bal Detroito, Clevelando, Toronto, bužis S. J. f užbaigtuves, šeš«ę 
kūnas dalyvavo Seimo Fin. K- Mew Yorko, Waterbury, Wor tadienio vakarą, atvyko daug 

organizacinio jos, Cheledeno vadovaujamos, Chester, Los Angeles ir Elisabe svečių, kurie turėjo progos iš 
vysti jaunatvišką entuziazmą ir 
trumpai pagyventi sveikai lie 
tuviška nuotaika. Didžiąjam 
laužui pasibaigus, tikrųjų na 
rių sueigoje prie atskiro lauže 
lio ASS padalinių Korp! Vytis 
ir Ak. Skaučių Dr-vės pasižadė 
jimą davė ir savo spalvas 14 
junjorų ir kandidačių.

Stovyklautojams pasitaikė 
gražios, saulėtos dienos, o bend 
ra nuotaiką pakėlė stov. virši 
ninko V. Stasiškio, jo pavaduo 
tojo R. Kezio, komendantų I. 
Pesytės ir J. Ūlėno nuosaikus a 
ir draugiškas vadovavimas. 
Kasdieną buvo leidžiamas vieno 
lapo rotatorinis stovyklos laik 
raštis „Smiltainės Aidas” ,reda 
guojatnas A. Banelio.

Kaip ir visi panašūs jaunimo 
sąskrydžiai, ši stovykla daug

Dar tebegyvenant Jaunimo tradicinio „Sumuštinio“ skaity

posėdyje Philadelphijoje. Lė th N. J. skyrių. Pažymėtina, 
šų telkimo vajus prasidės rug kad daugeliui akademinių jau 
sėjo pradžioje. nimo organizacijų skundžiantis

Org. K-tas balsų dauguma narių senstelėjimu ir nebestudi 
pasisakė už tautinės misterijos, juojančių .pergausia infiltraci 
ar jos pakaitalo, pastatymą Sei ja, šioje stovykloje tebuvo tik 
mo metu, ir tuo buvo atsisaky 3 „seni vilkai“.
ta nuo simf. muzikos koncerto šiai vienam iš gajausių jau 
rengimo. nimo sambūrių nuolatos vis

Jubilėjinė lietuvių sporto oli labjau krypstant į idėjiškai gi 
mpiada, kaip dalis šeiminių iš lesnį ir visuo.meniškesnį veiki 
kilmių, įvyks ateinančių metų mą, šiemetė stovykla buvo ypa 
liepos mėnesį, o seimo metu įvy tingai darbinga. Šalia senų dra 
ks tik stipriausių lietuvių spor ugų susitiko, naujų pažinčių už 
to vienetų futbolo ir krepšinio mezgimo ir malonaus poilsio, bu 
rungtynės.
PLB Seimo Informac. K-sija.

DAILĖS PARODA NIAGAROJE
Ryšium su š. m. rugpjūčio Kiekvienas siunčiamas dar 

31-mą dieną ir rugsėjo 1—2 die bas turi būti atžymėtas pavar 
nomis Niagara Falls įvykstan 
čia V-ją Kanados Lietuvių Die 
na ruošiama dailės paroda, ku 
rią suorganizuoti pakviestas 
Lietuvių Dailės Institutas. Pa 
rodai vadovauja dail. Telesfo 
ras Valius .

Parodoje kviečiami daiyvau 
ti visi lietuviai dailininkai. Ka 
nadoje gyvenantieji dailiinin 
kai savo darbus siunčia T. Va 
liui — 84 Pine Crest Rd., To 
ronto 9, Ont., o J. A. Valstybė 
se gyvenantieji — P. Sakevi 
čiui, 390 Elmwood Ave, Buifa 
lo, N .Y., U. S. A.

vo išklausyta eilė paskaitų, iš 
diskutuota lietuvybės ir sąjū 
džio ideologijos temų bei or 
ganizacijų problemų — prof. 
St. Kolupailos „Ką mes rasime 
Lietuvoje ’, Avižieniaus, „Pro 

de ir darbo pavadinimu. Atski fesinis pasiruošimas ir grįžimo 
rai prašoma pasiųsti siunčiamų Lietuvon klausimas“, Br. Kvik

darbų sąrašą, pažymint dar lio „Lietuvių politinės partijos pasitarnavo lietuvybės palaiky 
pavadinimą, techniką ir kai 
dail. Valiaus adresu iki š. 
rugpjūčio mėn. 19 dienos.

Visus darbus prašoma prisius 
ti iki š. m. rugpjūčio mėn. 23 d. 
Darbų persiuntimo išlaidas ap 
moka 5-tos K. L. D. Rengimo 
Valdyba. Jury komisija daiba 
ms atrinkti: P. Augius, E. Do 
cienė, I. Račkus, A. Valeška ir 
T. Valius.

5-tos K. L. D. Reng. V-ba.

jų 
bų 
ną 
m.

ir rezistenciniai sąjūdžiai“, V. mo reikalui. Vienminčių tarpe 
Stasiškio „Skautybė vyresnie praleista savaitė, lietuviškos 
siems, K. Palčiausko „Skautiš dainos ir kalba, sucementuota 
koji ideologija“, R. Tonkūnai draugyste, atnaujino dažnai sv 
tė „Lietuvio būdas“, ir kt. 
kia džiugiai paminėti, kad 
1 usijose dalyvaudavo kone 
klausytojai.

Vakarais įvykdavo laužai su ją pavadino „lietuviškumo reko 
i uotaikingomis programomis, lekcijomis“.. —apb —

Rei etimųjų jūroje beskęstančius ir 
dis vėl naujai grąžino bendion lie 

visi tuviškon šeimon. Neveltui sto 
vykiai vadovavęs V. Stasiškis

t

netiktų geriau tiems, kurie juos džiai užgaulu, žodžiu, tai yra 
jėga paverg ėir dabar vergia ir nei krikščioniška, nei žmoniš 
išnaudoja? ka. J. Kardelis.

aliojo bloko buvo išjungęs Pa Ar jie nereikalingi? Ar jie ne 
ultijo valstybes. tinkami? Oškini, Keliuoti, Šim

Ką rašo kiti
KOMUNIZMO PASAULI ĖDA KIRMINAS

„New York Times“ skelbia 
žemiau dedamas ištraukas Tito 
draugo, buv. viceprezidento 
Milovano Djilas knygos „The 
New, Class“ (Naujasis tuo 
mas), kuri išeis New Yor«e ru 
gpjūčio 12 d. Tito, kaip žino 
ma, savo bičiulį pasodino tri 
ms metams kalėjiman už tiesos pažymiai tik savęs prigaudinė platesnių išnaudojimo privilegi 
apie komunizmą pasakymą.

kia visus šio pasaulio gerumus, turėjo. Šio luomo mintys gana 
Todėl neišvengiamai atsiranda siauros. Be to, jos melas, ir pa 
bei plinta intrygos, šliaužioji vojingos. Kietai susicementavę 
mai, prisilaižymai, neribota am ir turėdami visišką galią, šio 
bicija ir piktas pavydas. Karjie luomo viršūnės labai nerealisti 
rų siekimas ir vis didėjanti biu škai savo ir kitų žmonių vaid 
rokratija yra nepagydoma ko meni vertina.
munizmo liga. Luomui pavyko įvykdyti vie

Kaip prie Stalino, taip ir prie ną didžiausių žmonijos istori oj 
Chruščjovo(dabar, po „liberaliz revoliucijų, bet jo valdymo prie

dus, atsiradimą naujų nuosavy 
bės pavidalų ir naujo išnaudo 
tojų luomo.

Prieš kitas revoliucijas, ko mo“* skraiste) naujasis luomas monės surašė vienus gėdingiau 
munist nė, nors vedama Liksiu plečia savo „socialistinę“ nuo siu istorijos puslapių. Žmonija 
luomus panaikinti, ištikrūjų su savybę. Pramonės tvarkymo de stebėsis pasisekimais, bet gėdy 
kūrė ivsai naują luomą su neri centralizacija nepakeitė nuosa 
botomis teisėmis. Visi kiti jos vybių valdymo .Ji tik suteikė

sis priemonių, kuriomis jie pa 
sekti. Vyt. Sirvydas.

kau, Miškini, Tilvyti, Rapolai . 
Mackoni, — parašykite kuris 
nors mūsų gabiems vadams po 
laiškelį, kad grįžtų į Lietuvą.

TILVYTIS GRĮŽTA ATGAL
Tilvytis, tiktai prieš kiek lai 

ko gynęs Staliną ir mokinęs ru

SOVIETINĖJE SPAUDOJE 
PASIŽVALGIUS

Sugrąžnęs iš Sibiro eilę lietu 
\ ių kultūrininkų, okupantas 
tuojau juos pajungė vergų dar 
1 ams. Šie, matyt, juodadarbiai 
\ ergai lietuviškiau pertvarkė ir 
. Tėvynės Balsą“ ir net komite sų rašytojus laikytis „genialaus . 
t: „Už sugrįžimą“ pervardijo i 
, Grįžimo į Tėvynę“ komitetą.

Pajungtieji — poetas Miški 
i is, Keliuotis, Oškinis, Macko 
: is — geriau laikraštį tvarko, 
i'ors, žinoma, viskas jame tem 
piama ant okupantinio kurpa Malenkova ir Kaganovičių, jau 
i o.

Štai 6-me „T. B.“ nry veda 
masis įtaigoja grįžti į tėvynę, 
nes, girdi, „Mūsų vyriausybės 
amnestijos įstatymas yra pa 
.‘■Tįstas tarybinio humanizmo

tėvo ir mokytojo bei viso pašau 
lio darbo žmonių vado, draujgo 
Stalino nurodytų kelių“, po pas 
kutiniojo kompartiojs centro 
komiteto posėdžio (birželio 26 
—29), pašalinusio Molotovą,

jų žemesniems naujojo luomo 
sluogsniams.

Naujasis luomas nuoširdžiai 
tiki, kad krašto gaminiai ištik 
rujų1 yra jų nuosavybė ir kad 
žodžiai „socialistinė“, „visuome 
ninė“ ir „valstybinė nuosavybė 
tėra gražūs, bet be turinio žo rencija, kurioje dalyvavo 10 ta vybės galo j Sibirą, geriausiu 

bet dalyvavo ir atveju iškankinę ir atėmę visas 
ki, kad bile pasikėsinimas prieš Vakarų Europos atstovai. Kaip jėgas grąžina ir pristato dirbti 
jo autoritetą valdyti pavojun 
stato jo nuosavybes.

Kiekvienas tikras bruzdėji 
mas už laisvę komunizmo sant 
varkoje (reiškia, toks, kuris iš 
tikrųjų kerta komunizmo pag 
rindus), yra bruzdėijmas su 
tvarkyti turtų ir gaminių pada 
linimą, kad ištikrųjų atatiktų įs mus, kurie ir šiandien tebevyks 
tatymo raidei. ta Sov. Sąjungoje Jis nupasako

Nuosavybių pavidalai ir jų jo konkretų pavyzdį, kaip Lie 
išnaudojimas, kurį naująsis luo tuvos jaunimas dar dabar tre rašyti.

Čia ir Keliuotis duoda paža 
ritėtu bei privilegijomis yra to ir kaip žiauriai buvo nužudyti dus rašyti, o Miškinis džiaugia 
kie, kad viešai juos tikruoju va trys jaunuoliai, kurie mėgino H: „Gerai, kad aš ne-emigran 

>”.’ . Toliau „Mokėk dirb 
ti. . .” įsakoma.

Išdiskutavus Vakaruose siū 5-me n-ry kultūringai, poetiš 
dinė visų bėdų versmė, nes tarp lomus planus Rytų Europai iš kai ir žmoniškai rašo A. Baltru 

Žygdarbiška komunizmo ga žodžių ir darbų gilus, nepagy laisvinti, konferencija priėmė ras, žinoma, galų gale kviečia 
. Didžiųjų domas prieštaravimas. Luomi rezoliuciją, kurioje reikalauja Teresę Matulaitytę grįžti. Tik 

diktatorių laikai jau praėjo. Atė nius skirtumus panaikinti žade ma atitraukti rusų kariuomenę tai įdomu, kodėl niekas nepara 
jo laikas praktiškiems vyrams, damas, naujasis luomas, krašto iš visų Rytų Europos kraštų, šo laiškų ir nekviečia grjžti Bun 
Naujasis luomas jau pilnai susi gaminius paskirstydamas, neiš kurie prieš karą turėjo neprik bos, Andrulio, Mizaros, Joniko, 
formavęs. Jis jau pasiekė savo vengiamai papataikauja savo lausomas valstybes. Tuose kra ir kitų panašių? Kad nors kas 
galios ir turtų čiukurą, bet ne pasekėjams, nors visu balsu štuose turėtų būti atstatyta lais parašytų jiems nors po vieną 
turi idėjų. Jis jau žmonėms nie turi šaukti, būk vykdąs istorinį vė ir demokratinė santvarka, ir laišką. Ar jie Lietuvoje neturi 
ko naujo nebeturi ko sakyti. uždavinį — laisvinti žmoniją Europos saugumo sumetimais giminių, pažįstamų? ^Tokie jie 

Nuosavybių vartojimas, iš nuo išnaudojimo, skurdo ir ne iš jų siūloma sudaryti neutra gabūs žmonės — žurnalistai, ra 
naudojimas ir tvarkymas yra laimių, kuomet visi naujojo luo lių valstybių juostą“. šytojai, vadai. . . Gal Lietuvoje

Jei luomą/ susidaro pagal šitą pilnai komunistų partijos ir jos mo žygiai daro kaip tik atbulai. Už šitą rezoliuciją pasisakęs esantieji komunistų vadai bijo 
teisę, komunistų valstybėse pa galvų rankose. Jie (ir partijos Šis luomas turi tokios galios, ir Anglijos darbiečių lyderis H jų konkurencijos? Kodėl tie žy 
stebime, dalykus iki galo išve nariai) žino, kad ši galia šutei kokios joks luomas istorijoj ne Haitskell, nors anksčiau iš neu mieji komunistai nekviečiami?

jimas.
Šiam naujam luomui pagrin

Komunstinė revoliucija nors dą sudarė bolševikinio tipo par 
pradeda ideališkiausiomis min tija. Jau Trockis pastebėjo, kad 
timis, kurios iššaukia karžygiš revoliucionierius profesionalas 
kūmo ir milžiniškų pastangų, bus tėvas būsimam stalininių! 
pasėja ir didžiausi galutin; nusi biurokratui. Tik jis nepastebė 
vylimą. jo, čia pradžia naujam savinin

Komunistinė revoliucija ne kų - išnaudotojų luomui. Šitą džiai. Be to, naujasis luomas ti utų atstovai, 
gali pasiekti nė vieno savo va naująjį luomą, galima sakyti, su 
rikliais įvardijamų idealų. Tie daro tie, kurie turi ypatingų pri 
sa, ji žyfhiąjai Europos ir Azi vilegijų ir ekonominių pirmeny 
jos daliai sukūrė pramonių. To bių, 
kiu būdu, sudarė pagrindus lai valstybinį monopolį, 
svesnėms visuomenėms ateity

nes jų nagai tvarko visą

SOCIALISTAI REIKALAU 
JA PAVERGTIEMS 

LAISVĖS
Birželio 30 — liepos 1 dieno

mis Vienoje vyko Europos vi principais“. Geras humanizmas 
dūrio ir rytų socialistų konfe — nutrenkia 10—15 —ligi gy

rašo „Europos Lietuvis“,
„Po eilės referatų, kuriuose 

buvo apžvelgta padėtis komu 
nistų valdomuose kraštuose, 
Lietuvos socialdemokratų par 
tijos delegatas, Vliko Vykd. Ta 
rybos pirm. J. Glemža, atkreipė 
konferencijos dėmesį į žiauru

svesnėms visuomenėms ateity Po Lenino ir Stalino įvyko,
je. Tačiau, su dideliausiu despo kas buvo neišvengiama, būtent, 
tizmu revoliucija pagimdė ir pa atsirado mažesnių vyrų kolek

.--j ... . tyvinė vadovybė. Paviršium iš
plaukė tartum nuoširdus, atvi 
raširdis, ne inteligento tipas, 
„liaudies žmogus“ Nikita Chru 
ščiov.

Naujam luomui jau pabodo mas sukūrė savo valdymo auto miamas į tolimas Rusijos sritis 
ideologiniu pagrindu valymai 
ir propogandos kišimas. Jis no

grindą despotizmą nusmogti.
Nors komunizmo idealai sa 

vo prigimtimi neįvykdomi, ko 
munistai, ne tjaip, kaip kiti re 
voliucionieriai, vis dėlto buvo 
realūs padaryti, kas buvo gali 
ma. Jie tai padarė vieninteliai 
jiems žinomu būdu : užkardami 
visur savo absoliutinį totalitari retų ramiai gyventi. Jis nori rdu pavadinti negalima. Todėl pabėgti iš priverčiamųjų darbų tas
nį autoritetą. Jų revoliucija bu apsitikrinti net nuo savo iškel teisinė naujojo luomo būklė ne stovyklos,
vo pirmoji, kuri savo vaikų ne tojo vado, nes junta savo pajė labai tvirta ir čia glūdi pagrin
prarijo, bet paliko scenoje kur. gumą, 
ti visuomenėje santykius, griež i , „ 
tai priešingus tiems, kuriems dynė jau atgyventa, 
komunistai tikėjo ir žadėjo.

Markso konkretūs pranašavi 
mai pasirodė klaidingi. Tą patį 
galima pasakyti ir apie Leniną, 
pranašavus), būk diktatūra įs 
tengs sukurti laisvą, be luomų 
visuomenę.

Nuosavybė ne kas kitas tik 
teisė pelnytis ir kontroliuoti.

\ ergų darbus — meluoti ir veid 
mainiauti „T. B-se“.

Bet tiesa sunkiai paslepiama. 
Štai tame pat n-ry Aldona Pa 
kėnaitė iš Ukmergės jieško tė 
v o ir rašo: „1948 m. gavome iš 
Tavęs laiškus, bet negalėjau 
Tau atsakyti, nes nežinojau ad 
reso“. . . Tėvas rašė laiškus ir 
adreso neparašė. . . Aišku, kad 
1948 metais nebuvo leidžiama

skuba atgal. Ir jis jauz prisideda 
prie tų nutarimų ir smerkia pa 
šalintuosius. . . Taip visada es 
ti su tais „entuziastais“, kurie 
beatodairiškai seka ant kitų p<įfl 
vadžio. . . Tilvytis čfabar jau^» 
drąsus; „ir aš įspirsiu nabagą— 
lai ir asilo pažįsta nagą“. . .

Tame Vilniaus komunistų su 
sirinkime „kandidatas j TSKP 
CK narius drg. J. Paleckis smul 
kiai papasakojo Plenumo dar 
bus“.

— Ryšium su „valymu“ Ma 
skvoje sovietinis keleivinis lai 
vas „Molotov“, kuris nuolat 
plaukioja tarp Leningrado ir 
Londoną, dabar pakrikštytas į 
„Baltika“.

— Keli Punsko apylinkės lie 
tuvių mokyklų mokytojai atvy 
ko į Lietuvą dalyvauti lietvuių 
kalbos ir istorijos tobulinimosu 
kursuose. ■

— Prienuose pastatytas nau 
jas kino teatras, pradėta statyti 
taip pat autobusų stotis ir vi 
dūrinė mokykla.

— Kauno kūno kultūros ins 
tituto moterų kolektyvas Sovie 
tų Sąjungos rankinio pirmeny 
bėse laimėjo visus susitikimus 
ir gavo Sovietų Sąjungos čem 
piono vardą. Kaunietės Kumols 
kaitė, Kirvelaitytė, Genytė, Ju 
knevičiūtė ir Vingienė pakvies 
tos į Sovietų Sąjungos rankinio 
rinktinę.

— 150 vilniečių darbininkų 
išvyko į Leningradą mokytis 
eksperimentiniam kasų apara

> tų fabrike, kad gržę galėtų dirb 
ti naujai statomam Vilniuje ka 
sų aparatų fabrike.

■ 
S0

■ H
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Kaip britai perorganizuoja savo kariuomenę
IR KĄ TOKS PERORGANI ŽAVIMAS REIŠKIA

Su beveik girdimu palengvė 
jimo atsidūsėjimu Britanija šį 
pavasarį atsisakė nuo savo ligi 
šiol turėtos „pasaulio policinin 
ko" rolės, ir vienu drąsiu žings 
niu įžengė į atominį — „nuclea 
rinį“ amžių, kuriame britai tu 
rėš mažiau karinių dalinių, kur 
ginklai bus baisesni ir pavojin 
gesni priešams, ir kur karinių 
jėgų išlaikymas kaštuos žymiai 
mažiau.

Taip darydama Britanija be 
veik su džiaugsmu atsisakė nuo 
savo siekimo ir pastangų įrody 
ti, kad ji dar tebesilygiuoja su 
Iviem didžiausiom pasaulyje 

karinėm jėgom—amerikiečiais 
ir rusais, o tas ypatingai pasku 
tiniu laiku, tuščiai ir net juokin 
gai skambėjo net britų ausims.

Britų karinių jėgų perorgani 
žavimo ir sumažinimo darbas 
buvo įvykdytas atskiru 10-ties 
puslapių didumo gynybos mi 
nisterijos leidiniu, vadinamu 
„White Paper an Defense“, ku 
rį suredagavo pats naujasis bri 
tų gynybos ministeris Duncan 
Sandys, kuris pats tai pavadi 
no „didžiausiu karinės politi 
kos pakeitimu normaliuose lai 
kuose“.

Sulig šio plano
britų karinės jėgos ligi 1962 
metų bus per pusę sumažin 
tos, britų karo laivų ir kari 
nilj lėktuvų dauguma bus pa 

versta metalo laužu
ir britų užjūryje esančios kari 
nės įgulos bus drastiškai suma 
žintos. Gi naujas britų karinių 
jėgų pagrindas bus vairuojamo 
sios raketos su atominiais — 
„nucleariniais“ degtuvais.

Sprendimas, kuris privertė 
britus pakeisti ir pertvarkyti 
savo didžiulių, ligi šiol Įprastų 
karinių jėgų organiazciją, buvo 
pagrįstas trim faktais:

1) Britanija jau ilgiau nega 
Įėjo ir nepajėgė šių karinių jė 
gų išlaikyti; 2) Kariniu atžvil 
giu, tai j,au vistiek nebegalėjo 
išgelbėti Britanijos; 3) Tuo lai 
ku, kai Jungt. Amerikos Vals 
lybės remia ir saugoja laisvojo 
pasaulio dabartinę padėtį lig 
šiol įprastais ginklais, tai Bri 
tanija gali saugiai susispausti 
jeigu ji bus apsiginklavusi nau 
jais - moderniais ginklais.

„Turi būti atvirai prisipažin 
ta, kad šiuo laiku nėra jokių ka 
rinių priemonių ir būdų šutei 
kiančių tinkamą britams apsi 
saugojimą prieš puolimo atomi 
niais „nucleariniais“ ginklais
pasekmes“, atvirai prisipažino do, irgi tuo pačiu bus išspręs Naujas britų ginkluotųjų ka 
britų gynybos ministerijos lei tas. Gal iš jų bus palikta maža rinių jėgų perorganizavimas ir

Montrealis, statant Šv. Lau 
ryno upės Jūrų kelią, greit ir 
stipriai keičia savo išvaizdą. Jei 
gu Montrealis yra susiplanavęs 
į Didįjį Montrealį su 150 mylių 
skerrrleniu, tai pirmieji to Di 
džiojo Montrealio darbai pra 
dėti ir vykdomi kaip tiktai prie 
Šv. Lauryno upės, kurią ir ku 
rios pakraščiais (krioklių bei 
slenksčių vietomis) vedamas 
Jūrų kelias. Čia kiekvienas mon 
trealu tis, atsilankęs, pamatys 
tuos milžiniškus darbus, kurie 
vyksta kaip tiktai Didžiojo Mo
ntrealio planu. bus pastatytas pramonės cent yra prasmės čia apsirūpinti že litika“ ir netinkama Prancūzi nusi milionierių eilėse. . . Dabar rūšies bandymus ir reikalavo

Verta tuos darbus pamatyti, ras. Pamatysite ir jau išplanuo me namams, jeigu ir ne sau na jai. Britanija persikėlė į mažesnį Japonijos pasiuntinį pripaži ti
sakysime, per šv. Lauryno upę tą ištisą tai pramonei vietą, ku mus statytis, tai kitiems per Vakarų Vokietijoje, kur prieš nam ąir apkarpė savo aptarnau Jungt. Amerikos Valstybių ..t 
pervažiavus Jacque Cartier til rioje jau vyksta darbai, todėl, leisti, nes kainos čia auga dide mėnesį laiko buvo pašaukta 10. jautį personalą.. . sakingumą laisvojo pas. u' /
tu, pasukti į dešinę ii pava kai privažiuosite prie Mercy til liti tempu. 000 pirmųjų naujokų, Konrad Baigiant apie Britanijos gin nyboje. J. Ska.

dinys. „Vienintelė apsauga 
prieš didesnio masto agresiją 
yra tiktai grasinimas atsikeršy 
ti atominiais „nucleariniais“ gin 
klais.

Šis pagrindinis sprendimas 
jau buvo pasiektas prieš dvejus 
metus dar Winston Churchill 
tebebūnant ministeriu piiminin 
ku, o Harold Macmillan būna 
nt britų gynybos ministeriu. 
Kada šių metų sausio menesį 
MacMillan pasidarė britų mi 
nisteriu pirmininku, tai jis pa 
vedė dabartiniam gynybos mi 
nisteriui Duncan Sandys (pas 
-kutiniu laiku su savo žmona iš 
siskyręs Churchillio žentas) įvy 
kdytą tą 'anksčiau padarytą sp 
rendimą.

Visa bėda buvo tame, kad 
britų vairuojamųjų raketų pro 
grama buvo labai atsilikusi. 
Prieš kelis mėnesius Sandys nu 
siėmė skrybėlę ir nuvyko į Va 
šingtoną paprašyti amerikiečių 
vairuojamųjų raketų. Jo pasise 
kimas buvo pasirašytas ir užan 
(spauduotas Bermudoje.

Sulig naujo plano britų 
armija

(sausumos — žemyno karino 
menė) kuri palaikė taiką j ry 
tus nuo Suezo ir kuri nešė bal 
to žmogaus atsakomybės naštą 
tarpe „Fuzzy-Wuzzies ir Gun 
ga Dins“ bus sumažinta ligi 
160.000 vyrų. Karališkosios ka 
rinės oro jėgos pavirs oro jėgo 
mis be kovos lėktuvų su 150. 
000 vyrų. Karališkasis laivj 
nas, kuris ištisus šimtmečius pa 
laikė ir įgalino „Pax Britanic 
ca“ ir kuris patruliavo imperi 
joje nuo Gibraltaro ligi Rangu 
no, bus sumažintas ligi 75.000 
vyrų. „Karinių jūros jėgų rolė 
totaliniame kare yra kažkaip ne 
aiški", atvirai pasakė virš pami 
nėtas britų gynybos minister! 
jos leidinys.

Šiuo momentu Britanija pa 
sitikės ir remsis savo V — vidų 
tiniais bombonešiais, kaipo tr 
nntporto preimone nugabeni 
mui atsikeršinimo ginklų, o 
kaip tik bus gauta ameiikietiš 
kosios vairuojamos raketos, ku 
rios pakeis britų bombonešius, 
tai britai nukreips savo visas 
pastangas „antrosios generaci 
jos“ vairuojamųjų raketų ga 
mybai ir jų tobulinimui. Lau 
kiama ir skaičiuojama, kad vai 
ruojamosios raketos padarys 
bombonešius lėktuvus atsiliku 
siais ir pasenusiais ginklais. Lė 
ktuvų naikintojų likimas, atro

žiuoti upės pakraščiu ligi Mer 
cy tilto, jungiančio Ville Lasai 
le su Caughnawaga, Indėnų re 
zervatu, o kiek tolėliau ir su 
Chateauguay, kur yra kuria 
mas rezidencinis rajonas ir kur 
lietuviai, numatydami didelę 
Jūrų kelio ateitį, yra nupirkę 
daug ir dar tebeperka sklypus- 
-lotus iš Cortina Co., kurią ats 
tovauja p. Juodkojis (jo telef. 
PO 6-5130.

Vykdami kairiuoju Šv. Lau 
ryno upės krantu, jūs pamatysi 
te vietovę La Prairie, ties kuria
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dalis oro bazių gynybai, tačiau 
savo laiku ir jie bus pakeisti ir 
išstumti „iš žemės paviršiaus į 
orą“ vanuojamųjųsraketų siste 
ma.

Įvykdyti savo gynybos įsipa 
reigojimus britiškose kolonijo 
se ir „karinėms ribotoms opera 
cijoms užjūriuose ypatingais at 
sitikimais“ Britanija sudarys 
judrų, greičiausiai parašiutiniu 
kų, „centro rezervą“, laikomą 
pačioje Britanijoje, kuris bus 
papildomas mažu skaičiumi ka 
rinių jūros jėgų — grupių susi 
dedančių iš lėktuvnešio ir pa 
gclbinių karo laivų. Bus išlaiko 
mos

atitinkamos karo bazės
Adene, Kenijoje, Singapore ir 
Hong Konge.

Vidutinio tipo bombonešiai 
aprūpinti atominiais ginklais 
bus laikomi Kipro saloje išpildy 
ti britų karinius įsipareigoji 
mus Bagdado pakto kraštams. 
Tačiau britų karinės jėgos Ko 
i ėjoje ir Jordane bus atitrauk 
tos, o tos, kurios dabai yra Libi 
joje, bus palaipsniui sumažin 
tos.

Vakarų Europoje britai ligi 
sekančių metų sumažins viv.o 
karines jėgas nuo 77.000 ligi 
64.000 vyrų ir ateityje mažins 
dar daugiau jeigu britų NATO 
(Šiaurės Atlanto karines sąjun 
gos) kiti partneriai su tuo su 
tiks. Britų karinės oro jėgos 
Vokietijoje bus sumažintos per 
pusę. Abu virš paminėti britų 
arinių jėgų apkarpymai Vaka 
ų Vokietijoje bus stengiamasi 

išlyginti aprūpinant pasilikti 
ias karines britų jėgas atomi 
:iais ginklais.

Žinodamas, kad visi tie apkar 
rymai europiečiams gali atro 
c'yti „britų pasitraukimu į sa 
i i“, gynybos ministeris Sandys 
į risipažįsta, kad

„laisvojo pasaulio ribos turi 
būti tvirtai ginamos 

žemyne. . .”
Britų gynybos ministerijos 

: pecialus leidinys ..White Pa 
’ er on Defense“ atvirai prisipa 

ino, kad nauja Britanijos gv 
nybos pozicija nėra patenkina 
r ia, tačiau pabrėžia, kad „lais 
\ asis pasaulis šiandien priklau 
-. o nuo apsaugos, kurią suteikia 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
atominių — „nucleanmų“ gink 
lų pajėgumas, o Britanija paly 
ginamai negalinti šioje srityje 
duoti daugiau, kaip savo kuklų 
įnašą — kontribuciją“.

to, kuris dabar pertvarkomas, 
nes juo eis į Ameriką didžiulė 
autostrada (statybos vaizdas 
čia parodomas), jūs įsitikinsi 
te, kad Chateauguay yra kaip 
tiktai geriausia vieta apsigyven 
ti tiems darbo žmonėms, kurie 
dirbs prie jūrų kelio ir prie jo 
susikūrusiuose pramonės bei 
ekspedicijos centruose.

Jūrų kelio link pasviro visas 
Montrealis, todėl čia vyksta di 
delis persitvarkymas, todėl čia 
vyksta naujos statybos, todėl 
čia verda gyvenimas ir todėl
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MEET THE CHAP IN THE RED CAP...
(Tariama: myt the čep in the red kep)

Susipažinkite su vyru

RAUDONA KEPURE.

Jis atstovauja geros kokybės alų. . .

CARLINGS RED CAP ALE
(Tariama Karlings red k p eil).

RED CAP tapo Kanadoje mėgstamiausiu alum.
Jei planuojate pasikviesti draugus kokį vakarą, 

' arba tik atsisėdus pailsėti vienas, namuose
paimk vieną RED CAP. Jums tikrai patiks!

GERIAUSIAS PASAULYJE ALUS GAMINAMAS 11/VORO

CARLINGS
RED CAP ALE

BREWERY UNITED
(Tariama „Karlings red kep ėil“)

apkarpymas, skaičiuojama su 
taupysiąs britams 784 mihonus
dolerių sekančiais metais, o dar 
daugiau ateityje. Apkarpymas 
britų karinių įgulų užjūriuose 
sutaupysiąs jiems užsienių va 
liūtą ir padės subalansuoti bri 
tams galvos skausmus sukelian 
tį biudžetą. Britų ministeris 
pirmininkas, Macmillan pareis 
kė, kad „paskutiniais praeju 
siais metais mes nešėme dau 
giau negu priklausančią mums 
naštą. Septyni procentai vis 
mūsų dirbančiųjų dirbo tik gy 
nybai. Perdaug didelis skaičius 
mūsų mokslininkų ir technik i 
yra užsiėmę komplikuotuose ty 
rinėjirnų ir tobulinimų srityje 
vien gynybos tikslams“.

Pačioje Britanijoje šis gin': 
luotųjų jėgų perorganizavimo 
ir apkarpymo planas, taip ilgai 
planuojamas ir ilgai diskutuoj i 
mas, sutiktas su blaiviu ir rir.i 
tu pritarimu.

Po Suezo invazijos neranda 
ma net reikalo kalbėti ar įrodi 
nėti, kad britai ką nors galėtų 
daryti ar vykdyti vieni' patys. 
Žymusis britų laikraštis „Man 
ęrester Guardian“ apie šį planą 
sako, kad tai yra realistinis, pi 
otingas, santūrus ir drąstiškas.

T ačiau
paskelbus šį planą, visoje Eu 
ropoję nuskambėjo nustebi 

mo, nusiminimo ir net 
nusigandimo balsai.

Prancūzų gynybos ministeris 
Bourges Maunaury pavadino 
britų pasitikėjimą — rėmimąsi 
atominiais ginklais „lengva po

Adenauer atrado progą pareika 
lauti Vakarų Vokietijai atomi
nių ginklų, 'kuriuos vokiečiams 
patiems gamintis sulig taikos 
iutartimi yra uždrausta.

Dar labjau britus nustebino 
Mew Yorko „Times" kuris pa 
skelbė, kad amerikiečių Penta 
gon’as yra tuo biitų planu nu 
stebintas ir išgąsdintas.

Britai į tai atsako, kad jų šis 
planas buvo išdėstytas John Po 
t ter Dulles laike paskutinio NA 
' 'o valstybių susirinkimo pra 

usių metų gruodžio mėnesį, o 
tolimesni planai ir išvystymas 
; uvo atidengtas amerikiečiams 
1 like jų gynybos ministerio Sa 
:.dys kelionės į Vašingtoną.

Britanijos karimų jėgų apkar 
rymas ir sumažinimas sumažins 
skaičių karinių pajėgų SHA 
PE, kurios yra amerikiečio ge 
nerolo Lawis Norstad vadovy 
Lėje, tačiau neturės įtakos rea 
liam NATO stiprumui, remia 
inam 15 valstybių, kurių kai i 
i.iai daliniai bus aprūpint iaine 
1 ikiečių atominiais — „nuclear' 
iniais” ginklais ir kada jų vie 
r o kurio užpuolimas, bus skai 
tomas visų užpuolimu. Euro 
1 os pasitikėjimas šia karine są 
junga ir įsipareigojimais pasi 
liko tvirtas ir tikras, o tą įrodė 
j į ryžtingas šaltumas, kada ne 

)l:rnoje praeityje Bulganinas 
’ ai ' lir oms iš jų (Danijai, Nor 
’ egijai ir Olandijai) grasino 
vandenilio bombomis.

Juokaujama, 
kad Britanija turėdama suma 
’ėjusias pajamas perilgai gyve 

naujas jav imigracijos
ĮSTATYMAS

Grupė senatorių: S.natcr 
Kennedy, Senator Past te, S - 
nator Lausche ir Senct. r Hui.i 
phrey, įteikė Amerikos .-ongr. 
sui laikinio įstatymo proj-kl.,., 
kad tuomi palengvintų ii .uj. 
ms imigrantams įkeliaut j Air.J 
rikę.

Šis projektas žinom . ka. > 
S. 2410 ir jis galiotų ii.. 19.. J 
m. birželio mėnesio.

Šis įstatymas numato šias le 
ngvatas:

1) Įsileisti neribotą skaičių 
našlaičių, Amerikos pil ,č.ų įsu 
nytų.

2) Įsileisti ribotą skaičių 
džiovininkų, turinčių s ame 
krašte artimų giminių.

3j Įsileisti Amerikoj, gyve 
nančių asmenų tėvus be kvotos 
eilės numerio.

Nukelta j 6-tą psk

kluotųjų jėgų sumažinimą, ne 
galima praleisti nepaminėjus, 
kad britai eseniai turėjo sunku 
mų ir nemalonumų dėk >ų spau 
dos, mokslininkų it visuome 
nės reikalavimų untraukti ato 
minių ir vandenilinių bombų 
bandymus.

Dulles neseniai turėjo konfe. 
renciją su specialiu Japonijos 
pasiuntiniu Masatoshi Matsu 
shita praančiu uždrausti ato 
minių ir vandenilio bombų ban 
dymus. Dulles sutikęs šį prašy 
mą su didžiausią simpatiją, ta 
čiau pasakęs, kad būtų liepta k 
tiška vakarieičams užbaigti tos
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Istorinis įvykis 
lietuvių muzikoje

Banaičio opera ii
Jau kuris laikas žinome, kad 

komp. V. K. Banaitis parašė 
operą, vardu „Jūratė ir Kasty 
tis“. Dabar „Lietuvių Dienose*’ 
skaitėme prof. J. Žilevičiaus 
straipsni, kad operos klaviras 
jau baigtas ir pradėta orkestrą 
cija. Straipsnio autorius sako, 
kad naujoji opera esanti origi 
nali, stipri kompoziciniu atžvil 
giu, parašyta paprastai, vengia 
nt chromatinių slinkčių ir mo 
duhacijų. Melodiniai duomenys 
esą visiškai nauji, nepaimti iš 
liaudies dainų, bet savi ir labai 
artimi lietuviškai dvasiai. Ari 
jos švelnios, kupinos lyrinio me 
lodingumo, kurios iš karto su 
žavės išpildytoją ir pagaus 
klausytoją. Chorai esą be galo 
įdomūs, lengvi klausytis ir at 
siminti. *

Toliau prof. Žilevičius reiš 
kia nuomonę, kad opera yra 
visai Įmanoma pastatyti, nes jo 
je nėra jokių nenugalimų kliu 
čių. Nors minėtame straipsnyje 
nepasakyta, bet atrodytų, kad 
ir maestro V. Marijošius, kar 
tu su prof. Žileviičurni lankęsis 
pas komp. Banaiti, pritariąs pa 
grindinėms mintims, liečiančio 
ms operą „Jūratę ir Kastyti“.

Žinodami komp. Banaičio ta 
lentą ir kompozicinį pajėgumą, 
turime rimto pagrindo manyti, 
kad lietuvių muzikinė literatu 
ra praturtėjo dideliu ir vertin 
gu kūriniu - opera, ku'rią galės 
didžiuotis kiekvienas lietuvis.

Kadangi naujoji opera atro 
do esanti ir originali, ir įdomi, 
ir nusisekusi, tai mes susiduria 
me su neatidėliotina pareiga pa 
rodyti ją ne tik lietuviams, bet 
ir svetimtaučiams. Suprantama, 
kad operos orkestravimas yra 
didelis darbas, pareikalausiąs ii 
gesnio laiko. Tačiau dabar jau

- jos pastatymas * 
sitaiko, kad jau mėnesį prieš 
operą nebegalima gauti biletų. 
„Halka” išpildoma lenkiškai, ir 
žiūrovų eilėse matyti įvairių 
tautybių žmonių.

Ilgus metus laukėme žavaus 
lietuviško dalyko, kurį galime 
parodyti kitiems su pelnytu pa 
sididžiavimu, kuris kalbėtų už 
mūsų tautą kultūros ir meno 
vardu. Atrodo, kad tokį dalyką 
dabar turime naujoje Banaičio 
operoje.

Todėl šios operos pastatymas 
turėtų būti toks ir tokiose saly 
gose, kad pačiu pirmu kartu 
„Jūratė ir Kastytis" pasirody 
tų ir suskambėtų visu grožiu.

Didesnio masto pastatymai, 
žinoma, susiduria su didesnė 
mis sunkenybėmis ir išlaido 
mis. Dėl šios priežasties rody 
tusi logiška manyti, kad operos 
pastatymu turėtų rūpintis ne 
vienas ribotas organizacinis 
vienetas, bet greičiau komite 
tas, kuris apjungtų kuo dau 
giausia mūsų kvalifikuotų žmo 
nių ir turėtų daugiausia priemo 
nių užtikrinti pastatymo pasise 
kimą.

Iš anksto galvodami apie na 
ujosios operos pastatymą, mes 
kreipiamės į plačiąją visuome 
ne, kuri visada atjaučia ir pa 
remia kiekveiną mūsų kultūros 
ir meno apraišką, ir prašome 
jos dėmesio bei atsiliepimo. 
Operos „Jūratės ir Kastyčio“ 
pastatymas yra istorinės svar 
bos tikslas. Sėkmingas šio tiks 
lo įvykdymas susilauks plačių 
ir toli siekiančių atgarsių.

Alicee Stephens
Dainų Šventės Komiteto 

pirmininkė.

Red. pastaba. Operos prem 
-ą reiktų pastatyti Pasaulio
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M«rcJef

pats metas galvoti apie operos Lietuvių Seimo metu New Yor 
pastatymo galimybes, turint ke, ypač, kad Seimas turi net 
galvoje ne tik lietuvį klausyto tris svarbias datas: 40 metų 
ją, bet ir svetimtautį.. Lietuvos atkūrimo sukaktuves

Čikagos lenkai jau keliolika ir 100 metų nuo didžiojo tau 
metų stato savąją operą „Hal tos žadintojo Vinco Kudirkos 
ką“. Jos spektakliai vyksta „Ci gimimo..
vic Opera House” rūmuose, ku Operai instrumentuoti ir pa 
rie talpina 3,500 žiūrovų, ir pa ruošti metų laiko užteks.

IvULTŪRWE#KROV1KA
LIETUVA PRIEŠ DAUG 

TŪKSTANČIŲ METŲ 
„Litu-Filmas“ Los Angeles, 

Calif, ruošia istorinį filmą apie 
Lietuvą. Vaizdai bus pradėti

KELIUOTJ OKUPANTINĖ 
DIKTATŪRA PALAUŽĖ?..

Michailovo leidžiamas „Tė 
vynės Balsas“ praneša skaity 
tojams, kad buvęs ' „Naujosios 
Romuvos“ redaktorius Juozas 
Keliuotis, kankintas Sibire, bet 
dabar grąžintas į Lietuvą, oku 
panto jau yra palaužtas. J. Ke 
liuočio parašu ir su jo atvaizdu 
įdėtame straipsnyje rašoma: 
„Red. kvieičamas, aš sutikau 
bendradarbiauti „Tėv. B-se“. . . 
aš negaliu pasilikti šalia nūdie 
nio spaudos gyvenimo. . .”

Deja, tokių palaužtų jau yra 
keli. Šešerius metus išlaikytas 
Vilniaus kalėjime Kazys Boru 
ta, kelioliką metų Sibire išiaiky 
tas Juozas Keliuotis, Žukaus 
kas, Inčiūra ir kiti. Supranta 
ma: sunku žmogui ištesėti ke 
lioliką metų kariamam, badu 
marinamam, kankinamam. Tik 
tai vieni iš tokių moka pasirink 
ti temas, 1

mo programų tobulinimo, su 
vienodinimo bei suderinimo ir 
net vadovėlių standartizavimo. ) 
Ji skatina keliones bei pasikeiti 
mus studentais, profesoriais, 
darbininkais, jaunimo oiganiza 
cijos vadovais ir t. t.

2. Tiksliųjų bei prigimtinių 
mokslų srityje, UNESCO pa 
lengvina tarptautinį bend radar . 
biavimą bei susitikimus mokslo 
žmonių tarpe, betarpiai ar per 
Įvairias tarptautines organizaci 
jas. Siekia visuotinio paskleidi 
mo mokslo naujienų rengiant 
parodas, leidžiant specialius ir • 
populiarius leidinius, paremia j 
nt bandymus siekiančius pakel į 
ti visuotinį gyvenimo lygį. UN ; 
ESCO programa įvairioms Že į 
mės zonoms yra Įvairi ii visų j 
pirma atsižvelgia vietos savy | 
bių. Jis suorganizavo atominės J 

ar departamentai, surišti su vi (Įizikps tarptautinį bendradar | 
mo biavimą ir laboratoriją tyrinėji |

UNESCO tai Suvienytų Tau bėraliniu Direktoriumi yra p. 
tų Organizacija Mokymui, Mo Luther H. Evans, USA delega 
kslui ir Kultūrai, formaliai įs tas. Pirmasis Generalinis Direk 
teigta 1946 m. lapkričio 4 d. Jo torius buvo p. Julian Huxley, 
sios veikimo programa, Francu Anglijos atstovas, o antrasis — 
zijos bei Anglijos iniciatyva, ■>. Jame Torres Bodet, Meksi 
buvo paruošta 1945 metais lap Iros delegatas. Daugelyje kraš 
kricjo mėnesį, dalyvaujant 43 tų, priklausančių prie UNES 
tautų atstovams; šiuo metu prie CO, yra tautinės komisijos, ku 
UNESCO priklauso 81 valsty rios palaiko ryšius tarp atitin 
bė. karnų ministerijų bei įstaigų ko

UNO — Suvienytų Tautų mpetentingų mokymo, mokslo 
r bei kultūros reikalais ir UNES

CO sekretoriatu. Apie 450 „Ne 
valstybinių“ organizacijų (ku 
rių kokia 40 gauna subvenci 
jas), veiikančių įvairiuose kras 
tuose, betarpiškai bendradar 
biauja su UNESCO.

Sekretoriatą sudaro 7 skyriai

BALIO SRUOGOS RAŠTAI 
LIETUVOJE

Lietuvoje yra leidžiami Balio 
Sruogos raštai. Esą užplanuota 
išleisti 6 tomai. Dabar jau iš 
leista 3 tomai. Okupantas, žino apie žmones ir jų gyvenimo bu 
ma, ką pasigavęs, tempia ant dą, buvusį prieš keliolika tūks 
okupantinio kurpalio. Įdomu, 
kaip jis Balį Sruogą interpre 
tuos?

DAUGELIS MENININKŲ 
ATOSTOGAUJA

VI. Jakubėnas išvyko atosto 
gų ir bandys jas išnaudoti ir 
muzikos meno reikalams ir 
sveikatai pataisyti. VI. Puško 
liūs maudosi Golfo srovės ban 
gose, meškerioja ir nekalba ki 
taip, kaip tiktai žemaitiškai. Čia 
paatlančiu važinėjant galima 
sutikti prof. dr. J. Pajaujį, iš 
Kanados dr. Šegamogą, advo 
katą dr. Daukšą; čia apsilanko 
dail. V. Andriušis ir rašytojas 
A. Gustaitis su žmona režisore. 
Kasdien vis daug naujų žmo 
nių.

FOTO ALBUMAI
Jau yia gaminami lietuvių 

taut, šokių šventę, jaunimo ko 
ngresą ir dailės parodą vaizduo 
ją foto albumai, kuriuos ruošia 
foto meno studijas bebaigian 
tis stud. Vyt. Valaitis. Albumai 
turės apie 90 nuotraukų iš šių 
didžiųjų lietuvių kultūrinių įvy 
kių. Norintieji tokius albumus 
įsigyti turi kreiptis šiuo adre kius paėmė Australijos televizi 
su: St. Daunys, 2234 So. Saw ja savo žiūrovams, 
yer Ave., Chicago 23, Ill. U. S.
A.
• Liepos 28 dieną Maskvoje 
prasidėjo propagandinis jauni 
mo festivalis, Maskvos organi 
zuojamas patraukti jaun. savo 
pusėn. Festivalyje dalyvauja ke 
Ii šimtai ir Lietuvos jaunimo.
• Korp! Kęstutis tradicinė iš • Sofijps Barčus radijo valan dokumentai apie „Tarybų vai priklausančių kokiai 60 kraštų, toje, kad juo geriau perkeltų teisėms apsaugoti^ o taip pat 

\\eno rkrašto patyrimus į kitąjį, konvenciją apsaugoti kultūrinė
Nukelta į 5-tą psl.

tančių metų. Filmas vadinsis 
„Lietuva — Europos nugalėto 
ja“-

BAIGĖ STUDIJAS
Su pasibaigusiais mokslo me 

tais nemaža chicagiečių užbai 
gė studijas ir gavo akademi 
nius laipsnius. Čia pažymime 
naujuosius mokslo laipsnių sa 
vininkus: A. Kavaliūnas — me 
dicinos daktaro laipsnį, A. Liu 
levičius — matematikos magist 
ro laipsnį, R. Kašuba — inžine 
rijos magistro laipsnį. Bakalau 
ro laipsnius gavo: V. Gcrma 
nas, K. Ječius, J. Šoliūnaitė, A. 
Stepaitis, V. Vaičiūnas, E. Za 
barauskaitė, J. Šoliūnas, I. Če 
pėnaitė, S. Stepaitytė, R. Klio 
ryte, M. Miknaitytė, D. Tutly 
tė, Liunytė, R. Firantaitė, Z. 
Černiauskaitė, N. Kaptainyte, 
K. Jazbutis, J. Štuopis ir A. Mi 
ckus. E. Š.

ELENOS KEPALAITĖS 
IŠRAIŠKINIO ŠOKIO 

KONCERTAS
įvyko Sydnėjuje, Konservatori 
jos salėje. Kepalaitė davė naują 
šokių repertuarą. Tris jos šo

Jos šokių 
koncerte atsilankė svetimtau 
čių ir koncertą pažymėjo di 
džioji spauda.

• Mažosios Lietuvos Bičiulių 
draugijos Sydnėjaus skyrius 
Jūros dienai prisiminti suruošė 
vakarą.

Organizacija veikia betarpiai ir 
per savo įvairias organizacijas, 
pasireiškiančias kokioje nors sr 
ityje. UNESCO Suvienytų Ta 
utų Organizacijos tikslų siekia 
remdama mokymą, mokslą, kul 
turą, kad tuo keliu įskiepytų 
žmonėse visuotiną pagarbą tei 
singumui, įstatymams, žmoga 
us teisėms bei laisvėms, neatsi sos programos vykdymu : 

kurios ir naudingos žvelgiant į skirtumą rasių, ly kymo, tiksliųjų bei natūraliųjų mams kaip geriau būtų ii 
bendrai lietuviams ir nieku ne čių, kalbų bei tikybų, taip, kaip mokslų, socialių mokslų, kultu doti atominę energiją taiki 
prisideda prie Tėvynės vergini 
mo ir okupacijos palaikymo, o 
kitiems, matyt, nesiseka būti to 
kiais neutraliais gyvenimo da 
lyviais. . .

AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
STATOSI BENDRUOMENI 

NIUS NAMUS
Visose Australijos lietuvių 

kolonijose statomi Lietuvių na 
mai. Paskutiniu metu Lietuvių 
Namus suskato statyti Banks 
towno lietuviai.. Padarę narna 
ms statyti vajų, jie jau išvedė 
sienas ir dengia dangtį.

MISTINIAME SODE
Kan. Mykolas Vaitkus para 

šė atsiminimų knygą „Mistinia 
me sode“, kurioje pasakoja 
apie Kauno kunigų seminariją 
1903-1906 metais. M. Vaitkus 
yra geras ir įdomus pasakoto 
jas. Šiuose atsiminimuose, ku 
rįems panaudota 207 puslapiai, 
autorius sumini daugelį žinomų 
asmenų.
• Liepos 13 dieną Vilniuje įvy sijas. Ji prižiūri programos vyk mas turįs būti
ko toks propagandinis lestiva dymą bei teikia patarimus Ge privalomas, kaip tai numato 26
lis Lietuvos mastu, bet ir į tokį neralinilam Direktoriui, ypač pa straipsnis Žmogaus Teisių Dek
Maskva atsiuntė savo „atsto ruošiant tolimesnę veiklos pro laracijos. Čia UNESCO parų 
vų“. gramą ir naująjį biudžetą. pina paskiriems kraštams žino
• Lietuvos okupantas leidžia Sekretoriatas, kurio nuolati vus, kurie teikia patarimus, o d as", muzėjus, bibliotekas,* lei
„Lietuvos TSR istorijos šalti nė būstinė yra Paryžiuje, šiuo taip pat ji sudaro galimybes pa džia laidinius. Paskelbė tarp
nių” trečią tomą, kuriame bus metu turi per 2000 tarnautojų, skiras problemas studijuoti vie tautinę konvenciją autoriau#

tai numato Suvienytų Tautų 
Korta visoms tautoms..

UNESCO PRIEŠAKYJE 
STOVI TRYS ORGANAI:

1) Visuotinė konferencija, 2) 
Vykdomoji Taryba ir 3) Sekre 
tariatas.

Visuotinę Konferenciją suda
ro delegatai paskirų valstybių, atrodo šitaip: 
priklausančių prie UNESCO 
Ji paskiria Vykdomosios Tai'}
bos narius, renka Generalinį Di lyje nemoka nei skaityti, nei ra bū'įį išspręstas taikiu būdu. Čia ■ 
rektorių, tvirtina f------— ...
bei organizacinius nuostatus 
garsina prisidėjimą naujų vals CO stengiasi, savo' tarptautine 
tybių, nustato organizacijos po veikla, patobulinti mokymą ir 
litikos nuostatus, priima dvime siekia padaryti mokymo svarbą 
tinę veiklos programą 
džetą, kuriame paskiri 
dalyvauja savo įnašais, 
sančiais nuo tų tautų 
gurno bei jųjų pajamų.

Vykdomoji Taryba susideda venimo lygį. UNESCO tam rei 
iš 24 narių ir susirenka mažiau kalni įsteigė du centrus: vieną 
šiai du kartu per metus (nuo Meksikoje — Lotynų Amerikai 
1946 m. lapkričio mėn. iki 195 7 ir Egipte — arabų kraštams, 
m. birželio mėn. ji turėjo 48 se Viso pasaulio vaikų moky 

nemokamas ir

. inės veiklos, informacijos, tech kslams. Toji laboratorija randa | 
nikinės pagalbos ir personali sį netoli Genevos, Šveicarijoje.'! 
.lis. Kaip papildomi skyriai yra Moksliniam bendradarbiavimui J 
dar: dokumentacijos bei skelbi įsteigti punktai Montevidejoje,! 
mų tarnyba, konferencijų biu Kaire, Delhi ir Djakartoje, kuj 

as ir tt. rie skatina mokslinius bandyl
DETALĖSE UNESCO UŽDĄ n'“s L tyrin'iln1“8- j

VINIAI BEI VEIKLA „ ?• Soc‘a‘7 . "'T'J 
Tai esanti dar per mažai įsnag 
rinėta sritis, bet labia svarbi,'*

1. Mokymo srityje 45% su ypač kada prieinama išvados, 
augusių žmonių visame pašau jog( bet koks įtempimas galįs

finansinius syti. Virš 250 milionų vaikų ne 
lanko jokios mokyklos. UNES

bei biu visuotiniu. Šiuo metu didžiausj 
kraštai dėmesį kreipiama į mokymą 
priklau iabjausiai atsilikusių tautų, kad 
skaitliu jos suprastų mokymo svarbą ir 

pačios išmoktų pakelti savo gy

nagrinėjama žmonių susigrupa 
vimų bei santykių dėsniai, kad 
tuo tgiksliau suprastų įvaiiių vi 
Isąifomeninių konfliktų priešas 
tis ir surastų kuo tikslingtjjgH 
ir kuo sekmingesnes priemwLs 
tiems konfliktams pašalinti. Čia 
paskiri kraštai daug atsiektą 
jei sektų socialinių mokslų spe 
cialistų patarimų labjau lanks 
čiu būdu. Toji veikla glaudžiai 
siejasi su, rasine ir tautine dis 
kriminacija.

4. Kultūrinėje veikloje UNE 
SCO veikia per organizavimą 
mokymo ir apsaugojimą kultu 
ros paminklų, meno dalykų, sp 
audinių, galvodama, jog meno 
kūriniai yra visos žmonijos nuo 
savybė. Tam tikslui rengia paro

autoriaus

vyka prie Paw Paw ežero įvy dos mttinė gegužinė buvo rug džios organų veiklą Lietuvoje įeinančių į UNESCO.
ko rugpjūčio 3—4 dd. pjūčio 4 d. Bucho darže. E. Š. 1918—1919 m. m.“ Nuo liepos mėn. 1953 m. Ge UNESCO prisideda prie moky
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GRAMERCY PERSIKĖLĖ į 

NAUJAS PATALPAS
New York, N. Y. Šiomis die 

nomis žinoma firma Gramercy 
Shipping Co. persikėlė į nau 
jas patalpas. Naujos patalpos 
daug erdvesnės ir geriau visie 
ms pasiekiamos. Dabartinis ad 
resas yra Gramercy Shipping 
Co., 118 East 28-th Street, 
New York 16, N. Y. Kaip žino 
ma, ši firma patarnauja persiun 
timu daiktų į visus Europos 
kraštus, o taip pat Amerikoje. 
Gramercy Shipping Co. turi sa 
ndėlius įvairiose Europos vieto 
se, iš kurių į Lietuvą, Latviją, 
Estiją, Lenkiją ir kitus Euro 
pos kraštus siunčia vaistus, ma 
isto produktus, audeklus, odas 
ir kitus daiktus.

Be šių operacijų ši firma va 
dindamuosi tiesiog Gramercy, 
744 Broad Stret, Newark, New 
Jersey, priima ir persiunčia pi 
nigus į Lietuvą, Latviją, Estiją, 
įvairias SSSR dalis, o taip pat 
Ukrainą ir kitur. Apie tų perlai 
dų siuntimą mūsų laikiaštyje 
telpa skelbimas su platesniais 
paaiškinimais.

Gramercy Companijos prezi 
dentas yra Mr. Ernest E. Noah. 
Jis vertėsi javų prekyba ir turė 
jo banką Berlyne, persikėlęs i 
JAV-bes čia įsteigė Gramercy 
firmą.

Reikia pastebėti, kad Gramer 
cy, 744 Broad Street, Newark, 
N. J. siunčiamos perlaidos Pa 
baltijo kraštus pasiekia per 10 
dienų. Tai patvirtina gaunami 
laiškai.

U. N. E. S. C. O.
Atkelta iš 4-to pusi, 

ms gėrybėms, ginkluoto kon 
flikto atveju. Žinovų misijos 
pasirūpino apsaugojimu įvairių 
monumentų. z

5. Informacijos srityje, šalin 
dama įvairias teisines, adminis 
tracines bei technikines kliūtis, 
padeda plėstis spaudai, kinui, 
radijo ir televizijai, kaip svar 
biasioms priemonėms kultūros 
laimėjimams skleisti. Tų prie 
monių pagalba UNESCO nuo 
lat informuoja apie savo uždavi 
nius, palengvina tarptautinį ap 
sikeitimą moksliniais filmais, 
padeda įsigyti literatūrą bei 
priemones.

ORGANIZACIJOMIS, 
kaip antai: 
t Tarptautinė civilinės avia 

cijos organizacija, Suvienytų 
Tautų Organizacija maisto bei 
žemės ūkio reikalams, Pasauli 
nė meteorologinė organizacija, 
Pasaulinė sveikatingumo orga 
nizacija, Tarptautinė darbo br 
ganizacija, Tarptautinė teleko 
munikacijos unija, Visuotinė 
pašto unija ir tt.

Ji taip pat glaudžiai bendra 
darbiauja su visa virtine t. v. 
„Ne valstybinių” organizacijų, 
kurių tarpe yra daug įstaigų ir 
remiamų pačios UNESCO. Čia 
pavyzdžiu gali būti: Tarptauti 
nis universitetų biuras, Plasti 
kos meno tarptautinė asociaci 
ja, Tarptautinė komisija moks 
linei ir kultūrinei žmonijos isto 
rijai tirti. Medicinos mokslų 
tarptautinių organizacijų tary 
ba, Tarptautinė muzėjų taiyba, 
Tarptautinė muizkos taryba, 
Tarptautinė filosofijos bei hu 
manitarinių mokslų taryba, Ta 
rptautinė mokslinių susivieniji 
mų taryba, Tarptautinė sociali 
nių mokslų taryba, Tarptauti 

KOVOSE nįs teatro institutas ir t. t. 
-------- ----- Trumpai tariant, UNESCO k __ __ __ « g 

690 pusią stengiasi, visuose kraštuose, su » nw-ft in ■->
’ v derinti visų žmonių pastangas. | |/l« I'iOiiltrlf f llItJVvSKI 

turiničas tikslą plėsti mokslo 8 . .
pažangą, skleisti kultūrą, kelti » Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose
proto reikšmę, kad padėtų vi « Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų speclialistas. .
sam pasauliui eiti taikos keliu, | 3537 pARK Av Montreal. Tel. VI 5-7623
siekiant visų žmonių gerbūvio. 8 .T , _T „

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

NAUJIENA!!!
Pinigai siunčiami į Sov. Są

jungą, Lietuvą, Latviją,

Pristatoma per 2 savaites. 
Pilnai garantuota 

ir oficialiai.
100 rublių .............$10.00
Persiuntimas .........$ 5.00
Perlaidos didžiausia suma 
$ 50. Tačiau galite siųsti 

perlaidų kiek norite.
GRAMERCY

118 East 28th St., 
New York 16, N.Y., U.S.A.

Licensed and Bonded 
by N. J. State 

Banking Commission

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

Lietuvoje 
ir visoje Europoje.

JEAN TALON 
DRUG STORE

1361 Jean Talon E., 
Montreal. Tel. CR 2-1949

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Stasys Raštikis.

DĖL LIETUVOS. Kario atsi 
minimai, II tomas.
pių. Kaina: įrišta kietais virše 
liais 7.00, neįrišta 6.50. Išleido 
1957 metais „Lietuvių Die 
nos’’, p. Stark.

Knyga gražiai išleista, ant 
ras tomas toks pat, kaip ir pir 
mas. Knyga gaunama „Nepri 
klausomos Lietuvos“ redakcijo 
je. Kadangi pirmas tomas išse 
nitas, tai norintieji gauti II to 
mą, turi pasiskubinti.

LITUANUS Nr. 2(11), Ju 
ne 1957. Labai gražiai išleistas 
ir puikiai iliustruotas numeris. 
Tai gražus leidinys ir gera ang 
liškai kalbantiems informacija 
apie lietuvius ir Lietuvą. Adre 
sas: 916 Willoughby Ave.Bro 
oklyn 21, N. Y., USA.

i
BELLAZZI - LA M Y, INC I

PO 8-5151 7679 George St ’ Ville Lasalle. |

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, f 
Insuliacija, Ten •> Test, Masonite, statybinis popieris. t 

mmmmmtmmammmmmummmumttunmmmmmmttmmmmuK:

$

Port Arthur ir Fort William, Ont.
ŠIE DVILYPIAI MIESTAI

yra ant Lake Superior krantų tėra labai mažai. Gi miškų dar 
ir gana gražioje gamtos aplin bus dirbančių lietuvių vyrų yra 
kūmoje. Čia gyvena per 80.000 nemažai, bet jie yra išsiskirstę 
gyventojų. Miestai smarkiai au kelių šimtų mylių plote. Vieno, 
ga - plečiasi. Kai bus užbaig antro iš jų šeimos atsikėlė gy 
tas didysis vandens kelias, ma venti čia.
noma, kad čia gyvenimas labai . . .
pagyvės. Metine kanadiečių paroda

Lietuvių, vietoje gyvenančių, šiemet įvyks rugpjūčio 5—10 
dienomis. Tai būna didelis įvy 
kis šioje apylinkėje. Žmonės su 
važiuoja iš toli. Kas nors lai 
mės loterijos būdu modernišką 
namą. Lietuviai šioje pai odoje 
suorganizuodavo gražų savo sk 

Beveik vienuolika UNESCo 
veiklos metų parodo, jog josios 
idėja ir tikslai yra teisingi. Žm 
onijos mokymas, mokslo patyri 
mų kuo platesnis paskleidimas

6. Technikines pagalbos, sri k“!'“r‘"‘s bendradarb.av. yny kūnams talk.nmkaudavo 
tyje, siekiama v,su pirma palei “as’ ■ k‘ek,''enaraa "W* n> da.hn.nke A. Tamošaitienė Se 
kti technikiniu žinių atsiliko do’ >°s ‘°je 5n!w<i, z“°‘cn“ “į ^polmara. prekybmmkas 
Šiems kraštams'. Dabar vi.š 300 yra >™Sviaus‘a' bendradatb.au p. K. Motušts u daug lutų, 
ekspertų dirba kokia 6G kraš 
tuose. Čia kaip pavyzdžiu gali 
būti mokymo centras veikiąs 
Liberijoje, reorganizacija mo 
kymo Thailande, įsteigimas 
dviejų technologijos institutų 
Indijoje, instituto hidrologinia 
ms tyrinėjimams Brazilijoje ir 
t. t.

Visiems tiems tikslams atsie 
kti
UNESCO GLAUDŽIAI BEN kraštis prie UNESCO jau nuo žmonių orkestras nuo 9 vai. va 
DRADARBIAUJA SU KITO 1 949 metų turi akredituotą žur karo ligi 1 vai. nakties. Malo 
MIS UNO SPECIALINĖMIS nalistą, būtent Dr. J. Deveikę, niai kviečiame visus atsilanky 

kuri ten atstovauja „Argenti ti, pasimatyti su senais drau 
nos Lietuvių Balsą' 
čiu, per tuos ilgus metus, UNE su naujais. Tikrai bus įdomu. 
SCO darbuose, lietuvių reika — P. p. Kaminskų vaikai pri 
lai, nors ir ne tiesioginiai, buvo ėjo prie pirmosios Šv. Komuni 
atstovaujami. Rimvydas, jos. Ta proga tėvai suruošė pui

STATAI AR REMONTUOJI NAMUS
pirk statybines medžiagas vienintelėje tes rūšies 

lietuviškoje prekybos įstaigoje Montrcalyje

AMLIT Builders Supplies Ltd.
6720 E. Henry Bourassa Blvd., Montreal North,

Naujas telefonas DUpont 1-0182,
reikale šauk bet kokiu laiku.

Žemiausiomis kainomis ir patogiausiomis mokėjimo 
sąlygomis čia galima gauti visas statybines medi agas: 
visokių rūšių lentas, cementą, cementinius bloku:., ply
tas, vinis, dažus, stogo dengimo ir izoliacines medžiagas.

Greitas pristatymas.

II.

PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS
ant Jūsų nuosavo arba b-vės parinkto sklypo.

Statybos darbus atliks, AMLIT vadovybės rūpesčiu, 
neseniai įsteigta, specialiai statybos reikalams, 

nauja lietuviška bendrovė:

LINDA Construction Co. Ltd.
Dėl namų užsakymų, darbų prie jau vykdomos statybos 

ir visais kitais statybą lieičaničais reikalais 
prašome kreiptis į naujos bendrovės raštinę:

5290—16th Ave. ROSEMOUNT. Tel.. RA 1-7524
arba vakarais skambinti statybos b-vės techniškojo 

i vedėjo-kontraktoriaus Zenono Tamašausko tel. CL 5-1558.
AMLIT B-VĖS VALDYBA.

Tuo pa gaiš ir susitikti, bei susipažinti ‘
kius pietus.

— Vietinių lietuvių vaikai 
veržiasi į mokslą su dideliu pa 
sisekimu. Romas Mitalas baigė 
Toronto universitetą, matemati 
ką pirmuoju. Jo pusbrolis Mitą 
las baigė Toronto universitetą, 
inžineriją su augštu atžymėji 
mu. Abu gauna stipendijas to 
limesnėm studijom — ruoštis 
doktoratui.

—- Leo Druktenis, mūsų vai 
dybos vicepirm. mokytojavo vie 
nūs metus. Jo mokykla laimėjo

a. augščiausias premijas. Jis per 
r on K ^1° birbti kaip Insurance agen 
2 50 B taS’ Jam sėkmės.
2 8 — P. Jonaitytė ir p. Bružai ir padainavo keletą liaudies ir
2 50 $ lanko gimnaziją. kitokių dainų. Ponas Veri .ai

X — Inž, Daugelavičius iš Mo tis išpildė porą solų, parody< a
> ntrealio lankėsi Fort William’e mas, jog tarpe mūsų yra tikrai
> popierio fabrike, kur jis su ki gerų menininkų.
> tais praplečia ir stato naujas 
t jjiašinas, kurios bus didžiau 
? sios visame pasauly. Tas kai
> nuos apie 60 mil. dol. ,r bus 

baigta per 2 metu.
—Liepos 21 d. įvyko mū

sų piknikas pp. Bagdonų ūky. gražiausių Dievo dpva i j“, pa 
Diena buvo puiki ir šeiminin sakė Popiežius garsiam koku 
kai malonūs. P. Druktenienė kui Skeltonui.
rūpinosi užkandžiais. Padėjo P. — Komunistai iš rytinio B. r 
Jonaitis, p. Suslavičius, Leo lyno per radiją davė įsakymą 
Druktenis. E. J. balsuoti už soc. dem. lyderį

Šiemet gi šios parodos metu 
yra ruošiamas parengimas

Lietuviai
Viena dirbantieji tolimuose Kanados 

l'ai yra plotuose yra susitarę ir pasiža

ti ir per tai geriau suprasti vie 
ni kitus. Niekas nė neklausia, 
ar žmonija po paskutinio karo susipažinimo tikslu, 
padarė kokią pažangą, 
pažanga esanti aiški.
pažinimo pažanga pasiekiama dėję atvykti parodos metu ir su 
atradimo ar mokymosi keliu, sitikti parengime, kuris įvyks 
čia, tame kelyje ir randasi UN rugpjūčio 9 d. Prosvita salėj, 
ESCO kelias .vedantis į visuo Simpson str., ten kur yra Lake 
tinį teisingumą. Theater (kinas).

Tenka pasidžiaugti, kad vis Pradedama rinktis 7 vai. va 
dėl to nors vienas ir lietuvių lai karo. Šokiams grieš puikus 5

Vaistai į Lietuvą,
LATVIJĄ, ESTIJĄ, LENKIJĄ IR KITUS SOVIETŲ 

OKUPUOTUS KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Pigiausia ir greičiausia pasiųsite vaistus savo artimiesiems 
per Janiną ADOMONIENĘ.

1. Penicilinas 3 mil. 10 cc. . .
2. Isoniazid 1000 tabl...............
3. Phenobarb. 500 tabl..........
4. Serpasil 100 tabl. a 0.25 . . .
5. Butazolidine 50 tabl. a 100

Į šias kainas yra jau įskaitytas Sovietų reikalaujamas 
muitas. Vaistų pasirinkimas labai didelis. Be to turiu 
malonumą pranešti, kad oro pašto tarifas yra žymiai 

sumažintas.
Siuntiniai pilnai apdrausti.

Kreiptis: 1319 St. Germain
Ville St. Laurent, Montreal, Q. Tel. RI 4-6940

Dr. TASS? SiNGERMAH 
optometristas - optikas

TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI 
4281A St. Lawrence Blvd., Montreal. VI 5-7928

TAUPYK, SKOLINKIS |

savo kredito kooperatyve g
„LITAS” |

Santaupos pilnai apdraustus Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos betkokiam geram tikslui. 8

Ved. D. Jurkus, PO 7-4280. |
„Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje $

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

ii
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KENNEBUNKPORT/ MAI 
NE PRANCIŠKONŲ

PIKNIKE
Liepos 14 dieną Kennebunk 

port, Maine įvyko didžiulis pik 
nikas, rengtas Tėvų Pranciškų 
nu. Žmonių privažiavo iš visų 
aplinkinių valstybių ir Kana 
dos. Per išklimingas mišias g.e 
dojo V. Verikaičio kvartetas 
Toronto. Meninę programą, pu 
gardžių pietų, išpildė t n stų 
vyklaują berniukai pašokę tau 
tiškus šokius bei jaunieji atlikę 
mankštos pratimus su lietu, s 
kom ir amerikoniškom vėliave 
lėm. Čia vėl pasirodė kvartetus

Būnant geram orui, piknikas 
praėjo labai pakilioje nuota ko 
je. Daug kas susitiko pažįsta 
mu, kurių, nebuvo matę dar iš 
Lietuvos.

— „Švarus juokas — viena

HICKSON GROCERY
Čia rasite 

įvairių bravorų 
ALAUS,

įvairiausių rūšių dešrų, rūkytos mėsos, sviesto, si.rui, 
sūdytų silkių, raugintų agurkų, vaisių, juodos duonos >r 

įvairiausių konservuotų produktų.
Užsisakykite čia alų savo pobūviams!

241 Hickson Ave. Tel.: PO 6-5641 Verdun.
Sav. Paul J o c a s.

BALIONAS DIVA MODE
SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS.

4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19.
' Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984.

į LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

i VICTORIA
I CLEANERS
i 8. DYERS Co.

Tel. PO.8-1135
SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas ..............0.95
Paltas (lengvas) . .0.95

Suknelė .................... 0.90
Skrybėlė ................0.85

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

Liet, aav.: J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė.
TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

v

FROIDE LUXE DRY CLEANERS
117 —6th AVENUE, LACHINE

8 m a r py S *"7 P“* Lietuviams nuolaida.
| IVJ/t /’Q/4 / snv>: p. RUTKAUSKAS, <

į Lietuviška moterų kirpykla ]
f DARO ŠUKAVIMUS. PUSMETINIUS IR TRUM-
| PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
| Sav. BIRUTĖ DODON AITE B. M. Dodon). į
| 2544 CENTRE St., Montteal. WEllington 5-3292 į

a Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
X ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L 1 S 
8 yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
S Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. • 
$ Lietuviams nuolaida.
| Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle,
| Montreal, P. Q. * Tek: HU 8-0182.

PO 7-0211 Office: 727 Argv
PO 7-0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYK MAI KOS— KURO ALYVA »

bendradatb.au
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Zenit Leningrad - Torpedo Ma padalintos į zonas ir 14 meiste 
skva nubaudė 16 žiūrovų augs rių, dalyvaujant be kovos šeimi 
tomis bausmėmis. „Vadeiva“ ninkams švedams, ir 1954 m. 
gavo 8 metus, kitų bausmės meisteriui Vokietijai, susitiks 
nuo septynių iki šešių metų ka pirmose rungtynėse Malmo, Go 
Įėjimo. teborge, Norkoping ir kt. mies

— Pragoję įvyko Europos tuose. Jeigu įvyktų, del spren
terio Larry Evans iš New Yor bokso mėgėjų pirmenybes. Mei džiamos pirmenybių kovos Azi
ko ir JAV rinktinės dalyvio Do sterių titulus, pradedant muses jos - Afrikos zonoje tarp Egip
nald Byrne. Iš viso žaidė 126 svoriu, iškovojo šie kraštai: įloto ir Izraelio rungtynės, numa
šachmatininkai, jų tarpe 7 lietu mberg (Vok.), Grigorjev (Sov. tomos pravesti neutraliame Sto 
viai: P. Tautvaiša, K. Jakštas, 
A. Zujus, K. Jankauskas, V. 
Karpuška, Repšys (visi iš Chi 
cagos) ir K. Škėma (iš Detroi 
to). E. Š.

„VYTIEČIŲ DIENŲ”,
Toronto sporto klubo Vytis lei kas .Šocikas, nei Juškėnas, pir jau pirmuosius susitikimus tu 
džiamo rotatorinio biuletenio menybėse nedalyvavo. rėio Hamiltono Tiger, Toronto
išėjo trečias numeris. Šiuo me — Stebint 125 tūkst. žiūro Argos ir Montreaho Allouttes 
tu vienintelio išeivijoje periodų ir Ispanijos diktatoriui, gert, klubai. Visi jie yia prisivežė 
dinio sporto leidinio turinyje Franco, Madride įvyko baigmi daug žaidėjų iš JAV.
randame vedamąjį, aiškinantį nės komandinės Europos futbo — Tarpvalstybinėse lengvo 
sportavimo reikšmę, plačią spor lo rungtynės tarp FC Florenci sios atletikos rungtynėse Stut 
tinės veiklos apžvalgą, „rys ja ir Real Madrid. Laimėjo is tgarte Lenkija įveikė Vokietija 
kiliose veiduose“ aprašoma vy panai pasekme 2:0 ir tuo pačiu pasekme 103:117 tuo pačiu įro 

antrus metus iš eilės taurę. dydama, kad ji prisiskaito prie 
— Tarpvalstybinės futbolo pasaulio galybių, ne tik sovo 

rungtynės Maskvoje tarp Sov. laimėjimu taškais, bet ir gerom 
Sąjungos ir Rumunijos baigėsi paskirom pasekmėm, nes Jūsų 
lygiomis 1:1 (0:0). bendradarbiui teko gerai pažin

Normaliai, Sov. Sąjungos rin ti prieškarinį Lenkijos lengvo 
7 Maskvos sios atletikos lygį. Gesenės šių 

Spartako žaidėjai, tačiau dėl rungtynių pasekmės: 100 ir 
silpnos formos (šį pavasarį jie 200 m. Germar (Vok.) 10,3 ir 
su Vilniaus Spartaku laimėjo 21 sek. 400 m. Svatovski .(Len 
tik 2:1) šį kartą jie buvo pakei kija) 47,5 sek. 4X100 estafetė 
: ti Dinamo Maskvos, tačiau ta Vokietija 40,6 sek. (Europos 
ip pat nelabai sėkmingai, nes šiemetinis geriausias laikas), 
parodė prieš neblogus rumu šuolis į tolį — Grabovski (Len 
nūs vidutinę formą ir tik iš ne kija) 7,66 m. į augštį — Levan 
aiškios situacijos rezultatą išly dovski (Lenk.) 2 met., diskas 
gino. Rusų žaidimą 80 tūks. — Piatkovski (naujas Lenkijos 
žiūrovų „palydėjo“ švilpimais, rekordas) 53,51 m., jietis — Sid 

— 1958 m. Švedijoje įvyks lo — 79,49 m. ir Kopyto (abu 
ta pasaulio futbolo pirmenybes, du Lenkija) 75,32, kūjis — Cie 

Penkios pasaulio dalys yra ply (Lenk.) 59,60 m. Būdinga, 
kad buv. pasaulio meisteris Sid 
lo, po rungtynių pareiškė, kad 
jam jietis daug geriau mesti yra 
prieš vėją, negu pavėjui.

-- Leningrade rusas Stepą 
nov pasiekė naują pasaulio re 
kordą šuolyje į augštį ir tuo pa 
čiu sulaužė JAV hegemoniją
K

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

■ xxr —....-mw , x

ORTAS' S

„VYTIS” PIRMAUJA
Pereitą penktadienį laimėjus likdamas nuo tarptautinio meis 

prieš latvių Vanagus triuški 
nančia pasekme 6:0, vytiečių 
futbolo vienuolikė užsitikrino 
Continental lygos pirmojo ta 
to meisterystę. Šiame susitiki 
me įvarčius pelnė R. Preikšai 
tis (3), J. Vėlyvis, A. Kaspcra 
vičius ir J. Lietuvninkas. Pir 
mąjj ratą Vytis užbaigė 8 lai 
įnėjimais, vienu pralaimėjimu 
ir dviem lygiosiomis. Įvarčių 
santykis — 32 :8. Komandai 
daugiausiai įvarčių pelnė R. 
Preikšaitis — 12 ir J. Vėlyvis 
— 9.

Vytiečių gražaus žaidimo 
pasigrožėti kas kart susirenka 
vis daugiau publikos, tik savų 
tautiečių vis dar mažai teatsi 
lanko.

GRAŽUS P. TAUTVAlsOS
PASIRODYMAS

Lietuvių šachmatų meisteris 
chicagietis Pov. Tautvaiša daly 
vavo dideliame New Western 
šachmatų turnyre Milwaukee, 
Wise. Čia mūsiškis pasidalino 
3—5 vietas, tik pustaškiu atsi

S.), Velinov (Bulg.), Tadzar ckholme, nes Afrikos žemė yra 
(Lenk.), Jengibarian (S. S.), per daug „karšta“, o pačios ru 
Graus (Vok.), Benvenuti (Ita ngtynės galėtu privesti prie na 
lija), Pietšykovski (f.enk.), ujo konflikto.
Negrea (Rum.), Abramov (S. — Kanados futball sezonas
S.). Kaip matome, buvę Euro jau pradėtas rytinėje ir vakari 
pos meisteriai lietuviai Muraus nėję zonoje.
kas .Šocikas, nei Juškėnas, p

PARDUODAMI $
0 

DIDELI IR MAŽI UKIAI $A 
su ar be pieno kontrakto, gyvuliai, ūkiškos mašinos, cuk- 
rimai klevai, miškas, upė, kalnas. Kaina $ 25,000 iki $ 0 

45,000. Įmokėti tik $ 500.00. . X
Rašykite dėl katalogų, pažymint anglų ar prancūzų kalba. 0

MARCHESSAULT & ENRIGHT INC.
West Shefford, P. Q.

EMIGRACIJOS ĮSTATY...
Atkelta iš 3-čio pusi.

4) Tokia mača valstybė, kaip
Rytinėje zonoje L.ietuva, iki 1959 metų gautų

t t

«

5 A 71 PAS SAVUS!
Auto masinu mechaniniai 
dart..i, sulankstymai ir da
žymas atliekami kvalifikuo

tu mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

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

Sav. V. DUNDYS

tietė Sofija Kasperavičiūtė, ir 
duota daug sportinių aktualijų 
bei vytiečių gyvenimo naujie 
nų. Mėnesinis biuletenis yra ne 
mokamai dalinamas klubo naria 
ms, rėmėjams, ir bičiuliams ir 
kitiems lietuvišku sportu besi į tinę sudarydavo 
domintiems asmenims.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Italijos generolas,, savo 

krašto kariškos futbolo koman 
dos vadovas, pasaulio armijų 
pirmenybėse Buenos Aires mieB 
te, laike rungtynių Įsiveržė į 
futbolo aikštę ir buvo dviejų po 
licininkų išvestas atgal. Karš 
tas pietų Europos kraujas neat 
laikė, jo manymu, neteisingo 
teisėjo sprendimo.

— Leningrado teismas, už 
chuliganizmą laike rungtynių

dalį 80,000 neišnaudotų kvotų, 
paskirtų kitiems kraštams.

Be to, šis įstatymo projektas 
numato visą eilę kitų lengvatų, 
palankių imigrantams.

Visos SLA kuopos, nariai ir 
šioje lengvosios atletikos varžy veikėjai paremkime šio įstaty 
"boję-; išsilaikusią įamerikieičų mo sumanytojus, o per tai ] 
rankose per 70 metų! 
sėkmė yra 2,16 m.

— Lenkijos futbolo 
ris, Varšuvos kariškių klubas te telegramas virš išvardintie 
Legia, šią vasarą turėjo atvyk ms Senatoriams, rašykite: 
ti draugiškų rungtynių į 1. Jūsų Steito Kongresine 
JAV ir Kanadą. Vietos lenkai nui arba Senatoriui, 
buvo išnuomavę jau ir aikštes, 2. Rprezentatives from Pen 
įmokėdami taip pat dalį pinigų, nsylvania Mr. Walter. 
Tačiau, kaip praneša lenkų tre 
mtįes laikraščiai, be jokių mo 
tyvų Varšuva atsisakė nuo šių 
rungtynių Amerikos 
te. Įdomu, kas dabar padengs 
stadionų, reklamos ir 
das?

- P®*
Jo pa dinsime savo tautos šeimą Am", 

rikoje.
Rašykite laiškus, arba siųskimeiste

kontinen

kt. išlai
K. B.

TEGU NORS MENKA 
DALIS NUO GERYBIŲ 
PILNO STALO TENKA 

VOKIETIJOJE VARGSTAN 
TIEMS LIETUVIAMS. 

REMK ŠALPOS FONDĄ

3. Senator John F. Kennedy 
of Massechusetts.

Re: S. 2410 Introduced into 
Senate by Mr. Kennedy, Mr. 
Pastore, Mr. Lausche and Mr. 
Hamphrey.

Visų SLA Kuopų Valdybas 
prašau atkreipti dėmesį į šį ap 
linkraštį, jį perskaityti artimiau 
šiame kuopos susirinkimo ir pf 
raginti narius, kad parašyti' 
laiškus, ar bent Kuopų Valdy 
bos kuopų vardu pasiųstų to 
kius laiškus.

Į

t

::

t

7*-^---- =
1st. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

SINTINIAI J LIETUVĄ PER 3—4 SAVAITES. 

„O R B I S“
GREITAS PRISTATYMAS. AUGŠTA PREKIŲ 

KOKYBĖ. ŽEMA KAINA.

SKELBIMAS NR. 3.

Siunčiame veistus į Lietuvą ir kitus kraštus pagamintus 
pagal naujausius metodus ir moderniškiausius medicmiš 
kus reikalavimus. Mūsų kainose jau yra įskaitytas sovie 
tų muitas. Išsirinkus prekes reikia tik pridėti $ 6.50 Ii 

cencijai, persiuntimui ir apdraudimui.

M. D. MORTON, 
B. A., EL. B. 

ADVOKATAS 

(Barrister. Solicitor, Etc.) 
1052 A Bloor St. W. Toronto.

.........XX 1 X!

Antibiotikai - vaistai nuo 
džiovos

Dihydrostreptomycin
10 gr.

Isoniazid (rimifon)
1000 tabl.

Penicilinas 3 mil.

2.GO

7.00

1.05
PAS granulate

500 grm.
Tetradecin (archromycin)

10 caps. 5.40

Vaistai nuo reumatizmo
Cortodrin (cortizon)

50 tabl. 9.50 
Fenalgin eum coffein

100 „ 2.60
į Novecyl 100 „ 3.00

Vaistai nuo kraujo spaudimo
• Rautotal (Serpasil)

50 tabl. 1.25 
Digitrin (Digoxin)

100 „ 1.60

Turime visą eilę

5.50

Sklerozė
Co lojod 100 ta’il.
Theophillin comp.

100 „

50 tabl
10 „

2.10

3.00
2.85

2.45

100 tabl. 1.00
100 „ 1.10

1000 „ 0.5G
250 „ 2.30

Nuo astmos 
Calcibromin 
Astrophillin 

Vitaminai 
Multavitamin. Spec. 

100 caps. 
Multavitni. Akvamin

100 „ 2.15:
B-vimin comp inj.20 c. c. 1.8(2 
B-12 Hepagon inj.10 ,, 1.30 
B-vimiu comp forte

lOOt. 3.50 
B-12 Hepaforte 150 gr. 2.50 

Įvairūs vaistai-tabletės 
Barbiphen 
Barbitropin 
Saccharin 
Asperin

ir kitokių vaistų.
Vaistų pavadinimas turi būti labai aiškiai parašytas ir 
nuo kokios ligos. Vaistai gali būti siunčiami ir su kitais 

dalykais, kaip su maistu, medžiagom ir t. t.
Primename, kad jau greit prisiartins vaisių ir uogų sezo 
nas Lietuvoje. Geriausia dovana šiame sezone tai 22 sva 
rų cukraus siuntinys, kad Jūsų artimieji galėtų pasiga 
minti žiemai uogienių ir kitų preser. Dabartiniu metu 
Lietuvoje krautuvėje cukraus normaĮ4kg vienam kartui.

22 svarai cukraus $ 6.45 plius $ 6.50.........Viso 12.95.
22 sv. kiaul. taukų I rūš. 17.10 plius $ 6.50. Viso 23.60. 
15 sv. cukraus ir 50 pokelių cigarečių Phillip Morris 
$ 18.00 plius $ 6.50...............................................Viso 24.50.

Siunčiame maistą pagal mūsų skelbimą Nr. 1, tekstilės 
medžiagas pagal Nr. 2 siunčiame odą, avalinę, muzikos 

instrumentus — akordeonus ir kitas reikmenis.

0 R BIS EXPORT - IMPORT
298 Bathurst St. Toronto 2B. Tel. EM 4-2810;

darbo vai. nuo 9 ryto iki 8 vak.; šeštadieniais nuo 9 iki 6.

Hamiltone skambink.te JA 8-5257 (Brodick St.), 
mūsų agentas atvyks paimti Jūsų užsakymo.

Gyvenantieji už Toronto ribų siųskite savo užsakymus 
paštu, prijungiant money orderį, mes prisiusime Tams 

toms reikiamus pakvitavimus.
Rašykite lietuviškai.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

Tel Ofice WA 4-9501 
•s BE 3-0978

S A. E. McKAGtlEl 
$ Barrister and Solicitor & 
I Advokatas ir Notaras X

l el. EM 4-1394, EM 4-1395X
201 Northern Ontario Bldg.$

330 Bay Street, $ 
TORONTO 1, Ontario. $

W. A. LENCKI.

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
1(H) Adelaide SL W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. LIŪ DŽIUS.
Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai: 
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

(reikalai, iki vizų gavimo imamai), — 
DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ ’ LIETUVON 

ir j kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) 
su pilna siuntinių gavimo garantija. —

PINIGŲ PERSIUNTIMAS f VISAS PASAULIO ŠALIS.
- KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS 

iš įvairių Draudimo B-vių ir 
Workmen's Compensation Board. — 

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. — 

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI. 
PATARIMAI NAMUS AR BET KURI KITĄ BIZNI 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

v

ĮVAIRŪS SIUNTNIAI Į LIETUVĄ, X
LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KT. KRAŠTUS PER| 

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

BALTIC EXPORTING Co.
849 COLLEGE ST. (PRIE OSSINGTON), 

TORONTO, TEL. LE. 1-3098

Siunčiame iš Kanados:
Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaistų ii 
kitų reikmenų įvairius siuntinius. (Turime pardavimui 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams me
džiagų, kurių kaina nuo $ 5.50 iki $ 13.00 už yar- 

do) kostiumams priedus ir kitas prekes
siunčiame iš Anglijos:

• Pigiausiomis kainomis įvairius vaistus, švirkštus, ste
toskopus, sphygmanometrus, klausos aparatus, chirur
ginius diržus, dantų taisymui bei plokštelių pagaminimui 
medžiagą (cementą, porcelaną, sidabrą), kosmetiką ir tt.

• Kostiumams, paltams ir suknelėms įvair. medžiagas.
• Dviračiams padangas ir šliaukąs Įvairių išmierų.
• Stiklui piauti peiliukus su deimantu ar metalinius.
• Plaukams dažyti įvairių spalvų dažus.
• Įvairių kainų laikrodžius ir žadintuvus šveicariškų fir

mų „Cyma" ir ,,Dixton“.
• Parkerius „Dėmi Duofold“ (su muitu).................$ 7.00
• Parkerius „51“ (su muitu)..........................................$17.00
• Moteriškus sport, arba išeig. batukus (su muitu) $10.80
• Moteriškus augštus žieminius šiltus batus su ziperiu

ir vidus kailio (su muitu)........................................... $14.50
• Vyriškus batus (tuflius) (su muitu).......................$12.50
• Vyriškus batus (su auliukais) (su muitu) ...... $12.30 

Standartinius maisto siuntinius:
20 svarų brutto sviesto......................
20 svarų brutto rūkytų riebių lašinių
16 svarų brutto medaus. .
6. Cukraus .................. 5 sv

Taukų .................. 5 sv.
Sviesto .................. 5 sv.
Ryžių .......................2 sv.

0 
g 0

$ 
i f
v

£ 0

i 
0

0 
0

7. Cukraus

$29.00 
$31.00 
$23.00
. . b sv.

Taukų 10 sv.

$22.00

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami pri
tyrusiu virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. vak.

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

j

v

I
 Brutto 20 sv. — $25.50 

ir kitus įvairios sudėties 
siuntinių kainos — įskaitant visus mokesčius). J?

DĖMESIO! DĖMESIO!

Pradėjome siųsti iš Anglijos 38-nių modelių HOHNER $ 
AKORDEONUS, kurių kaina nuo $48.50 iki 1.169.50. i* 
O taip pat Anglijoje pagamintas nauajusio mod. MEZ- 0 
GIMO MAŠINAS, kuriomis galima megzti viską, iš jf 
įvairaus storumo siūlų, bei keletos spalvų. Vieno megz- į 
tinio numezgimas trunka TIKTAI 45 minutes. Užeikite Ą 
ir pamatykite žurnaluose šią idealią mezgimo mašiną ir 0 

gražiausių modelių AKORDEONUS.

Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų, $ 
Kiekvienas siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų £ 

neviršijant nustatyto svorio. 0

Mūsų skyrius Hamiltone, 105 Cannon St. E., pas p. V. 0 
Juraitienę, tel. JA 8-6686, siunčia tiktai Įvairius vaistus, $ 
maisto siuntinius, stiklui piauti peiliukus, dažus plauka-. .0 
ms dažyti, parkerius, žadintuvus ir mezgimo mašinas. $ 
Gyveną ne Toronte, gali vaistų, maisto ir kitus užsaky- 0 
mus bei savo sudarytus siuntinius iki 17 svarų gryno svo- X 
110 siųsti mums paštu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. X 
VASAROS DARBO LAIKAS: Nuo 1957 m. gegužės | 

mėn. 1-mos d.: pirmadienį-penktadienį nuo 9 v. r. iki 7 X 
vai. vak. Šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. k

Sav. A. KALUZA |

Brutto 20 sv 
maisto siuntinius. (Maisto
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HAAAI LTON
HAMILTONE VISKAS ATOSTOGŲ ŽENKLE

Bendruomeninis ir organiza joje didelis pasirinkimas lietu 
cinis gyvenimas tarytum visiš viško gintaro. P. Zitmanis sa 
kai apmirė. Karščiai stabdo iš ko, kad daugelis lietuvių pas jį 

(170 James Street N.) ateina 
gintaro pirkti. Malonu pabrėž 
ti, kad p. M. Zitmanis palaiko 
lietuvių spaudą ir duoda jai 
skelbimų. Iš tų skelbimų visi su 
žino, kur gauti gražių dovanų 
savo artimiesiems.

— Šiuo metu atostogas lei

viso judrumą, o dar prisideda 
visokios atostogos — vieni išva 
žiuoja, kiti atvažiuoja. Bendrai, 
šiltomis dienomis, žmonės — ta 
rytumpusgirčiai: slampinėja,gė 
rinėja šaltus gėrimus ir, kai tik 
tai galima, bando ištrūkti už 
miesto. Todėl ir organiazcijos 
taikosi prie bendros nuotaikos džia 2 „N. Lietuvos“ skaityto 
ir taiko į paunksmynus.
f 1AMLTONO SKAUČIŲ 

TUNTAS „ŠIRVINTA”

jai ir azartiški meškeriotojai že 
maičiai Step. Narmontas ir An 
tanas Geležinis, kurie dirba di 
džiausioj Hamiltono plieno ko 

liepos mėn. 7 d. atšventė savo mpanijoj. Linkime jiems gerai 
veikimo penkmetį. Tuntą svei pailsėti. Kl. G.
kino Toronto „Rambynas“, vie .— Jieškomas Stosys Bart
tos klebonas kun. Tadarauskas, kus, kilęs iš Gudiškės kaimo, 
mok. Mikšys ir kiti. Ypač daug Gyveno apie Edmontoną. Pra 
pasidarbavo p-lė Irena Gaižaus nešti „N. L.“ redakcijai. Kl. P. 
kaitė, kuri paruošė meninei da — Žinomas Hamiltone preky 
liai veikaliuką, kostiumus ir vi bininkas Vladas Kybartas lie 
są programą pati labai skonin pos 14 d. paminėjo savo gimta 
gai pravedė. Ponia Vilimiene dieni, kuriame dalyvavo apie 
visame šiame minėijme buvo 30 žmonių. Minėjimas Įvyko 
centrinė figūra. Ir jos dėka vi T ,’<M Dr-jos pikniko metu, ku 
sas minėjimas taip sklandžiai ris įvyko p. Br. Aselskio ūky 
praėjo. Linkime skautėms 
pasisekimo ir toliau!

(LABAI DAUG 
AMERIKIEČIŲ

Šiuo metu Hamiltone ir 
drai Kanadoje vieši labai daug 
amerikiečių svečių. Daugaiusia 
iš Čikagos, Detroito ir kitų vie 
lovių.

Latvis Martynas Zitmanis 
Hamiltone vienintelis, kuris tu 
ri gražią papuošalų krautuvę;

KOMUNISTAMS IŠVKSTANT Į LIETUVĄ
Rugpjūčio 15 d., surinkti iš tų sugriauta ir kas jų pastaty 

visos Kanados, komunistai iš ta? Jeigu ekskursantai bus rim 
Montrealio, Dorval aerodromo, ti ir sąžiningi, tai šį tą sužinos, 
išskrenda tiesiai į Maskvą, iš nors daug tikrai nesužinos, 
kur „painformuoti“ bus paskirs Ekskursantams ypač, sunku 
tyti pagal tautybes ir kraštus, bus susigaudyti kolūkinėje pai 
Bet maršrutas gali būti ir pa niavoje, bet tegul jie paklausia 
beitas. Šioje ekskursijoje daly kolūkiečių, kiek jie iš kolūkio, tą dieną 
vauja „pirmūnai“ — lyderiai ar kuriam dirba visus metus, jie 
ba jų pavaduotojai, tiksliai at gauna pieno, sviesto, mėsos, da 
rinkti, išskryninguoti ir stipriai ržovių, javų ir gyvuliams paša 
patikrinti. Be to, jie visi yra da ro? Tegul ekskursantai paklau 
vę pasižadėjimą pildyti visus sinėja pačius kolūkiečius, kiek 
įpareigojimus. Jie visi iš anks jie kolūkiuose uždirba? Taipgi, 
to turėjo pasakyti, kur jie nori jeigu bus proga apsilankyti ko 
lankytis, todėl jų maršrutas kiame fabrike, tegui paklausia 
jau iš anksto yra nustatytas ii pačius darbininkus, kiek jie už St. Lin miestelį, pirmuoju ke 
galės turėti nukrypimų tiktai dirba? Jeigu kolūkio pirminin liu sukite į kairę ir pavažiavę 
ekskursijų palydovams sutinka kai arba fabrikų direktoriai eks apie 3 mylias (dešinėje kelio 
nt bei jiems kontroliuojant jų kursantams pasakys, kiek jų ži pusėje) rasite pp. Mozūraičių 
žingsnius, nors vyksta tiktai ko nioje esantieji darbininkai už ūkį. Prie vartų plevėsuos lįetu

Ekskursantams ypač, sunku

niavoje, bet tegul jie paklausia

IV

L. K. MOTERŲ DR-JOS GEGUŽINĖ-PIKN1KAS
Šį sekmadienį, rugpjūčio 11- viškos vėliavos. Po 10-tos vai.

i ponų Mozūraičių šv. Mišių nuo Šv. Kazimiero ir 
ūkyje, St. Lin, Que. Montrea Aušros Vartų parapijų bažny 
lio L. K. Moterų Dr-jos skyr. 
ruošia linksmą gegužinę-pikni 
ką su dainomis, šokiais ii įvai 
riais šposais. Bus skanių valgių 
ir gėrimų. Kviečiame visus Mo 
ntrealio lietuvius atsilankyti!

Gegužinės vieta; privažiavę

čių pajudės virtinės lietuvių au 
tomobilių. Kurie neturite kuo 
nuvažiuoti, būkite pr e bažny 
čių ir paskui kartu visi dainuo 
darni trauksime į gegužinę. Au 
tomobilių savininkai turintieji 
laisvų vietų savo mašinose, ma 
lonekite paskambinti Dr-jai: 
RA 1-2819; RA 7-3370; RA 2- 
2349; RA 1-7524.

L. K. Mot. Dr-jos V-ba.žingsnius, nors vyksta tiktai ko nioje esantieji darbininkai už 
munistai. dirba, tai tegul tas žinias netar

Kelionės išlaidų dalį jie pat piškai ekskursantai patikrina 
tys turi apmokėti, o visa kita pas pačius darbininkus, negir 
jiems bus parūpinta ir apmokė dint įmonių vadovybėms.

a’ ta. Faktinai jie vyksta „ant los Be to, tegul pasistengia jie 
kavos duonos“. su žmonėmis pasikalbėti „ant 4

Iš lietuviu šioje ekskursijoje aki^“- Su labai Serais savo arti 
dalyvauja p. LeseviČius, Ivlyko nes kiti, žinodami, kad
las Gudas, p. Trečiokienė ir p. *■"
Šapkauskas. Norinčių vykti bu 
vo žymiai daugiau. Nors eks 
kursijon priėmė tiktai komunis 
tus, bet ir iš jų atrinko tiktai 
viršūnėles ir kiti neleidžiami, 
del ko neleistųjų tarpe yra ne 
pasitenkinimo. „Liaud. Balsas“ 
rašo,, kad viso vyksta 15 lietu 
vių, bet pavardžių neskelbia. 
Kai kas jų turi baimės, kad ru 
sai gali jų neišelisti grįžti į Ka 
nadą. . .

Vykstantieji: p. LeseviČius 
— dzūkas; Mykolas Gudas — 
rokiškėnas. Kitų šios žinios in 
lormatoriai arčiau nepažsjta.

Ekskursantus palydint, rei 
kia duoti patarimų. Visų pirma 
jie turi žinoti, kad Lietuvą jie 
ras „ne tokią“, kokią jie iš jos 
išvykdami paliko. Nepriklauso 
mybės laikais Lietuva visiškai 
pakito ir iš skurdžios, rusų su 
niekintos ir nuplyšusios pasida 
rė ištaigi, išsitiesusi ir pasipuo 
šusi. Lietuvos veidas pakito vi 
siškai. Todėl, kai 1940 metais 
Įsiveržė Rusijos raudonoji ar 
mija, jos karininkai traukė pe fabrikas per parą pagaminąs 1. 
čiais ir stebėjosi, kad Maskvos 500 porų avalynės, kuri išveža 
propaganda jiems visą laiką dū ma į Rusiją, 
mė akis, jog Lietuvoje žmonės 
miršta badu. . . Rusai okupan 
tai, stebėdamiesi iš Lietuvos ge 
rbūvio, tiktai kartojo: „Lietu 
va tai-gi mažoji Amerika“. To 
dėl ekskursantams teks sunkus 
uždavinys; atskirti ir išaiškinti, 
kas Lietuvos nepriklausomybes 
laikais yra sukurta, kas okupan

X - -

Daug visokeriopos užuojau 
tos rūpesčio ir meilės patyr au 
ir šį kartą. Mano didžiausia ir 
širdingiausia padėka priklauso 
Dr. J. Šegamogai už labai sėk 
minga operaciją ir rūpestingą 
gydymą ligoninėje; gerb. kleb. 
J. Kubiliui, už užuojautą, mal 
das ir lankymą ligoninėje; p. 
Vaicekauskienei, kiekvieną die 
na lankiusiai ligoninėje ir iš 
ligoninės grįžus visu kuom, kr s 
tik gyvam žmogui yra reikalui 
ga, aprūpinusiai, — už mot’nis 
ką, globą; p. B. Kleizaitei-Ker 
belienei už lankymą ligoninėje 
ir dovanas; Dr. ir Mrs. Stuart 
už lankymą ligoninėje r br: n 
gias dovanas; Miss Hammond 
ir p. G. Valiulienei už atlanky 
mą ligoninėje, dovanas ir g; a 
žias gėles; Mrs. Jardine už gra 
žias gėles atsiųstas ligoninėn; 
p. Ed. Vaičekauskui už atlanky 
mą ir visokį patarnavimą su ma 
šina; p. Žibaitei, p. Mačiuli i 
nei, p. Mačiukui, p. Kaz-mevi 
čienei, p. Genaitienei, p. Jaru 
baitienei, p. Stankaitienei ir vi 
siems lankiusiems mane ligoni 
nėję ir namuose nuoširdžiau 
sias ačiū.

Dėkoju visiems bendrai, už 
visokeriopą užuojautą padr-si 
nimą ir maldas pavieniai atlik 
tas ir novenas. Esu daugiau ne 
gu tikra, kad tik karštos lū u 
maldos sušvelnino padėtį, ir ne 
reikėjo daryti didelės operaci 
jos, prie kurios visą laiką buvo 
ruoštasi.

Su dėkingumu prisiminsiu sa 
vo maldoje Em. Greitaitienė.

PADĖKOS
Suruošusiems man gražias iš 

leistuves į Ameriką p. p. Aldo 
nai ir Antanui Morkūnams, pa 
kėlusiems didžiąją rengimo naš 
tą, kaip p. p. Milanai ir Aibei 
tui Joneliams, kurių naujuose 
namuose vyko. Taip pat už 
kalbas ir linkėjimus, ir primini 
mą man praeities, p. p. Ant. 
Morkūnui, vadovavusiam paicn 
gimė ir nuoišrdžius žodžius, A. 
Joneliui, žurn. J. Petrušktvi 
čiui. P. Brikiui, A. Žukui, J. 
Mačioniui, B. Jazokui, K. To 
liušiui, P. Kleizai, V. Zmkevi 
čiui; iš atostogaujančio USA. 
V. Česnos, St. Agathe KLCT 
p-ko J. Leknicko ir visiems, vi 
siems prisidėjusiems prie išleis 
tuvių, kurie dėl atostogų nega 
Įėjo dalyvauti ir už tokią brau 
gią didelę dovaną, gi p. A. Žu 
kui dar ir už asmeninę dovaną.

Ačiū, ačiū labai, iki pasima 
tymo USA, dėkingas

Juozas Parojus.

atvykėlirai yra komunistai, su 
jais atvirai kalbėti bijos ir, pa 
klausti, kartos kompartijos nu 
statytą trafaretą: „dabar mes 
gyvename geriau negu buržua 
ziniais laikais“. . . Todėl reikia 
su žmonėmis kalbėtis atsargiai 
ir tiktai su labai gerais pažįsta 
mais — intymiai.

Ką tuose intymiuose pašnekė 
siuose ekskursantai sužinos, te 
gul viešai neskelbia, bet tegul 
tą pasako savo žmonėm, bro 
liam, seserim, kuriais gerai pa 
sitiki. Tokiu būdu ekskursan 
tai ir patys sužinos dalykus, esą 
nčius arčiau prie objektyvios 
tiesos ir atliks objektyvumui 
patarnavimą.

gero esančiame prie pat Erie ežero. 
Tai puiki vieta.
• Pp. D. ir P. Bobinai išvyko 
atostogų į New Yorką ir 
lantic City.

PROF. TUMĖNIENĖS 
ATSIMINIMAI

Plačiai žinoma visuomenės 
veikėja ir kovotoja su vaikų mi 
rtingumu dar Nepriklausomos 
Lietuvos laikais prof. Dr. Van 
da Tumėnienė parašė Knygą 
„Mano Atsiminimai’ , kuri ką 
tik išėjo ir spaudos Čikagoje. 
Knyga gražiai yra išleista, pui 
kus spaudos darbas, turi 175 
puslapius.. Knygoje gausu me 
džiagos iš kovos su vaikų ligo 
mis. Knyga verta didelio dėme 
šio. Kl. G.

ben

■> Europos gydytojas
| Dantistai

į Dr. N. Skaab
3 Barnesdale Avė. S.

$ Hamilton, Ont. LI 4-6405.

At

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus — 

TALKOJE
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.

A Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p p. A 
parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite ;i; 

iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114,
'' Hamilton, 15 Homewood Ave. «

X

PA ĮIEŠKOJIMAl
— Jieškau brolio Antano La 

pinsko, kilusio iš Lietuvos, Sve 
dasų, valsčiaus, Vainaikių kai 
mo. Prašau atsiliepti adresu: 
Petras Lapinskas, Pnedode es 
taco, Sao Paulo, Brasil.

— Šiaulių „Elnio“ avalynės

a

M. MACIUKAS Į

— Kauno autobusų parkas 
dabar turįs 200 autobusų.

TAVO VIENKARTINĖS 
AUKOS LAUKIA

TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ 
TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE 
AUKOK BESIMOKANČIAM 
JAUNIMUI — VASARIO 16 

GIMNAZIJAI

Gal jau Apvaizdos taip yra 
sutvarkyta, kad žmogus, kuris 
yra pasaulyje vienui vienas, 
daugiau užuojautos ir meilės 
randa svetimuose žmonėse. Ir 
tą daugiausia patiri, kada koks 
nors kryželis tave prislegia. 
Pati tą patyriau prieš 2 metus, 
po sunkios operacijos begulėda 
ma ligoninėje, ką patvirtintų ir 
patys lankytojai, kad nė prie 
vienos lovos vakarais nebūdavo 
tiek lankytojų, kiek prie mano.

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS
DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E., X 
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. į

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

| Lietuviška Kirpykla
Ą

£

i

D- E. BELANGER 8c SONS
16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE g | D. N. Baltrukonis CR 6-5075

GARANTUOTAS DARBAS. g| F. Yasutis LA 2-7879
259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588. $ $ J. Skučas RA 2-6152

v F. Adamonis PO 6-7594.
A
X Darbo laikas nuo 9 vai.

410 Murray Ave, Greenfield Park. 
Darau pusmetinius, dažymus, šaltus šukavimus 

bei visokeriopus odos masažus.
Kreiptis tel. OR 1-8951

Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ. x

Adamonis ir Budriūnas |
„DISTRICT ESTATE BROKERS” |

Montrealio Real Estate Board Nariai a
177 Sherbrooke St. W. PL 8501 S

NAMAI — APARTMENTAI — ŽEMĖ |
PASKOLOS— DRAUDIMAS I

s)

KAS SIUNČIATE SIUNTINIUS J LIETUVĄ 
prieš siųsdami užeikite j

JACK’S CLOTHING SHOP,
35 Craig Street East,

arba pasiteiraukite telefonu HA 8382.
Čia Jūs galite gauti pigiausiomis kainomis visokių dra
bužių — naujų ir iš antrųjų rankų: kostiumų, paitų, ku
rių ypač didelis pasirinkimas kailinių ir kita. Kam per
mokėti, jeigu galima ir pigiai ir gerai gauti. Užeikite ir 

įsitikinsite.

2348 Hochelaga. Tel. LA 5-40S3 Montreal
Paruošia vaistus pagal receptus ir
SIUNČIA LIETUVON 

BEI SOVIETŲ RUSIJON

V. Liesunaitis PO 7-6719
S. Rudnik VI 5-8864
f. Vautour OR 4-6238

I Š. Pelt PO 7-0539
A. Budriūnas RA 7-2690. 
ryto iki 9 vai. vakaro.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T LIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAymond 1-6005.,
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom

BUICK-------------VAUXHALL-------------- PONTIAC

LAIKRODININKAS - AUKSAKAii >
A. ŽUKAS

įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos Įvairios puošmenos.
Didesniems pirkiniams duodu ypatingai dideles nuoia das 

Taisau laikrodžius, žiedus ir visas kitas puošira nas.
Užsakymai priimami ir paštu.

976 Church Ave., Verdun (kampas Bannantyne)
Telefonai: Biznio PO 9-5841, namų: PO 9-5841

8

iCUMMINGS MOTORS Ltd.
’ 5925 DECARIE BLVD., MONTREAL
! (kampas Van Horne)

Naujos ir vartotos mašinos.

Pas mus pirksite geresnėmis sąlygomis, nei kad kur kitur. 
Vartotoms mašinoms duodame 12 mėnesių

- Universal Auto Bonders garantiją.-

Prieš perkant naują ar kartotą mašiną, kreipkitės pas mus.

Lietuvis atstovas: A. S c e r b a.
RE 1-4981,---------------------------------Namų PO 8-2935

v

C

<C

'eMMMMMMIMMMMMMMMMIMMMIIMMMMMMMMIId
LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C- Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN W1LL1BRORD AVI.

4500 VERDU n Avi>„ Verdun. — — Tel. PO 9-1193 u

i
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MOKT^REAL
Linksmas Piknikas

SEKMADIENI, RUGPJŪČIO 11 D. 1957 
Mozūraičio ūkyje 

BUS GERAS BUFETAS.
Tik privažiavus miestelį St. L in, pasukti į kairę. 

Važiuoti apie 3 mylias iki pikniko vietos.
L. K. Moterų Dr-ja.

MONTREALIO ŠAULIŲ KLUBAS
Š. m. rugpjūčio 18 d. St. Colomban 

rengia labai Įdomią ir 

linksmą gegužinę
Programoje: Prizinis šaudymas, premijuoti komiški žai
dimai, šokiai. Veiks turtingas bufetas. Visi šaudymo 
sporto mėgėjai ir neturintieji susisiekimo priemonių, pra 
šomi registruotis pas J. Šiaučiulį HU 8-0162 arba A. 
Žuką PO 9-5841. Esant blogam orui gegužinė nukelia 

ma į sekantį sekmadienį.

MONTREALIO ŠAULIŲ 
KLUBO GEGUŽINĖ

ORGANIZUOJAMA EKSKURSIJA Į NIAGARĄ
Rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 rate, iš Brooklino, atostogų pro 

bei 2 dienomis Niagaroje bus ga, lankė Niagara Falls, Toron 
5-ji Kanados lietuvių diena, to ir Montrealyje viešėjo pas 
Tai bus gera proga ne tiktai pp. Otto.
dalyvauti tradicinėje Kanados 
lietuvių šventėje, bet ir aplan 
kyti garsius visame pasaulyje 
Niagaros krioklius, kurių pasi 
žiūrėti atvyksta turistų iš visų 
pasaulio kraštų. Kad kelionė 
būtų pigesnė ir patogesnė, or 
ganizuojama lietuvių ekskursi 
ja iš Montrealio. Juo daugiau 
žmonių joje dalyvaus, juo ji 
bus pigesnė. Kas nori traukiniu 
vykti į Niagarą, prašomi užsire 
gistruoti pas Seimelio Prezid. 
Pirm. p. Kęsgailą telef. PO 7- 
5956 arba NL redakcijoje tel. 
PO 7-7920.
• Vac. Babinski, egzilinės len 
kų valdžios ministeris Kanado 
je, liepos 22 d. mirė, palaidotas 
liepos 26 d. Velionis visada da 
lyvaudavo Lietuvos nepriklau 
somybės minėjimo iškilmėse ir 
visada ramiai n nuoširdžiai lie 
tuvius pasveikindavo.
• Pp. Jakaičių šeima, prieš po 
ra metų iš Montrealio persike 
lusi į Hamiltoną, atostogų atvy 
ko į Montreal! ir vieši pas p. 
Tiocką. Pp. Jakaičius pakeliui 
ištiko nelaimė, nes juos iš užpa 
kalio užvažiavo sunkvežimis ir 
smarkiai sutrenkė. Pp. Jakai 
čiai Montrealy parduoda na 
mus.
• P. Jokšys susirgo, ir jam pa 
daryta operacija.
• Jukneliai, Antanas ir Ona, 
liepos 22 d. gražiai atšventė 20 
metų vedybinio gyvenimo su 
kaktuves savo vasarvietėje La 
vai de Rapid.
• Ponas Andriulis, buvęs Lie 
tuvos krepšinio rinktinės, lai 
mėjusios Lietuvai Europos čem 
pionatą, žaidėjas, su dukra Jū

DR. J. ŠEGAMOGAS |

CHIRURGINĖ ir | 
BENDROJI PRAKTIKA | 

Office 5441 Bannantyne & 
(kamp. Woodland)

Verdun. Tel. PO 7-3175. | 

Priėmimo vai.: 2-4; 7-9; a 
šeštadieniais 11-1 &

arba pagal susitarimą. &
Namų 1038 Osborne Av. & 

Verdun. Tel.: PO 6-9964. $

1 RUDENS SEZONO BALIUS 
įvyks spalio mėn. 19 dieną Au 
ditoriume, Explanade ir Lau

1 rer gatvių kampe. Balius bus 
su menine programa. Baliaus 
metu bus turtinga loterija, pre 
mijos ir visų rūšių bufetas. Bi

1 lėtai bus pradėti platinti ilgai 
netrukus. Visi prašomi rezer 
vuotis tam parengimui. Baliaus 
pelnas šeštadieninėms mokyk 
loms remti.
• Kaulakys Povilas atostogau 
ja Golden Lake.
• Pp. Vilimų sūnus Jonas 
met pabaigė High School ir 
ja į universitetą.
• Pp. Milašiai vasaroja pas 
Vilimus Golden Lake.
• Pp. Čičinskai nusipirko dide 
liūs žemės plotus prie Lake Fo 
ur ir stato vasarnamius.
• Pas pp Liesūnaičius viešėjo 
broliai iš Waterburio.
• P. Gaputis Vai David kalnuo 
se statosi namus.
• Pp. Giriūnai Vai David nusi
pirko žemės ir ruošiasi statyti stogų į Čikagą, kur viešės pas 
namus.
• P. Jaunius išleido žmoną su 
vaikais į Worcesterj, o pats 
atostogauja namie.
• Kun. Vėželis, pranciškonas, 
A V bažnyčioje laikė mišias ir 
pasakė aktualiomis temomis pa 
mokslą, 
važinėti 
lietuviai 
nyčių.
• Mačiukas Mamertas sugrįžo 
iš atostogų nuo Last River, kur 
jo šeima dar atstogauja.

šie 
sto

pp-

Jis JAV turi paskirtį 
per vietoves, kuriose 
negali turėti savo baž

©

T DANTŲ GYDYTOJAS T

DR. J. MALIŠKA 
priima: 9 a. m.—10 p. m. ;i

I
. 5441 Bannantyne, Verdun, J:

(kampas Woodland) :i;
Tel.: PO 8-4547 |

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS
Dr. R. CHARLAND
78 St. Joseph Blvd. W.

Tel. PL 9958

Dr.E.Andr ukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873
Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes
VI 9-8045

DAINAVOJ
PARDUODAMI SKLYPAI 
vasarojimui ir investavimui. 

Tel. vakarais:
DE 2384 arba RA 1-0614

SIŪLOMAS DARBAS
Restoranui reikalingas darbi 
ninkas. Teirautis tel.: PO 7- 
0106 arba asmeniškai atšilau 
kant adresu: 727 Church Ave, 

Verdun.

IŠ AUSTRALIJOS ATVYKO 
TRYS ŠEIMOS

Praėjusią savaitę iš Australi kuri yra rengiama š. mėn. 18 d., 
jos į Montreal; atvyko trys šei žada būti tikrai įdomi ir įvairi 
mos: Viktoras Drešeris su žmo 
na Joana ir dviem sūnumis — 
Jonu ir Kęstučiu. Juos atsikvie 
tė brolis, V. Drešeris, gyvesąs 
Verdune. Praėjusį savaitgalį 
pas pp. Drešerius susirinko ta 
proga, didžiulė giminė: iš New 
Yorko atvyko tėvai, V. Dreše 
rio žmonos sesers broliai pp. 
Liogiai. Jie buvo nesimatę jau 
10 ir daugiau metų, 
didelė ir maloni šeimos šventė. 
P. V. Drešeris pasakoja, kad iš 
Australijos atvyko daug austi a 
lų į Kanadą, nes Australijos lai 
kraščiai rašo, kad Kanada rei 
kalinga daugelio žmonių.

Tuo pačiu metu į Montreal} 
atvyko p. Kepalaitė ir jos se 
šuo su šeima, deja jų pavardės 
pp. Drešeriams nepasisekė suži 
noti.
• Kandižauskas Juozas, didelis jiems davė rusų atstovybė Ot 
NL rėmėjas, kaip sužinota, 
prieš kiek laiko turėjo nelaimę 
— nelaimingai paslydęs perskė 
lė kojos kaulą ir turėjo gydytis. 
Užuojauta ir linkėjimas gerai 
susveikti.
• Leknickas Kazimieras rug 
pjūčio 2 d. lėktuvu išskrido ato

savo programa, primenančia 
šaulių rengtas gegužines Lietu 
voje. Bus su priziniais šaudy 
mais, kur buvęs šaudymo spor 
to mėgėjas ras piogos isbandy 
ti savo laimę. Ir pirmųjų vietų 
laimėtojai gaus vertingas dova 
nas-prizus. Bus tikrai įdomūs 
komiški premijuoti žaidimai, 
kur kiekvienas galės išbandyti 

Tai buvo savo sugebėjimus Tat rengėjai 
maloniai kviečia visus tautie 
čius, buv. šaulius, karius, sava 
norius ir visus svečius nepra 
leisti progos ir atsilankyti į mi 
nėtą gegužinę-pikniką.

Patikslinimas: Informatoriai 
papildomai praneša, kad į Lie 
tuvą iš Montrealio vyksta šie 
asmens: p. Lesevičius, M. Gu 
das, p. Trečiokienė ir Br. Šalčiu 
nas, ne Sapkauskas. Leidimą

Advokatas S. DAUKŠA 
išvykęs atostogų 

nuo liepos 26 iki rugpjūičo 19. 
Esant skubiam reikalui, prašo 

ma kreiptis į jo bendradarbį 
advokatą Deschamps, 

tuo pač.iu adresu bei telefonu.

I
 STASYS DAUKŠA, LL. D.«

Suite fS—M
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 

Re*.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. NU 9-1653

MILTON W. WINSTON, 
B. A., B. C. L.

Suite 504 ir 505 
4 Notre Dame St. E. 
Montreal. UN 6-6556

TORONTE ĮVYKO KATALI KŲ VEIKIMO CENTRO 
SUVAŽIAVIMAS,

Suvažiavimas buvo sekmin 
gas Jo vaisiai bus paskelbti. 
DR. M. KAVOLIS PAŠAUK 
TAS KUNIGU KLEBONU 

į Jeruzalės ev. liut. parapiją Co 
llinsvilėje, Illinois, prie St. Lc 
uis, Missouri. Ji yra savaran 
kiškai išsilaikanti parapija, įs 
teigta prieš pirmą pasaulinį ka 
rą ir turinti nuosavą bažnyčią, 
kleboniją ir sodą. Jos patnal 
dos pirmiau kas sekmadienį •*’ 
davo lietuvių ir anglų ka( 
mis. Bet prieš pusantrų metų 
ji neteko nuolatinio sielų rūpin 
tojo. Ji dabar buvo laikinai ad 
ministruojama angliškai kalban 
čio kunigo. Kun. Kavolis pašau 
kimą priėmė ir atsistatydino iš 
jo dabar eitų pareigų Kanado 
je. Naujos tarnybos pradžios 
laikas priklausys nuo imigraci 
jos formalumų sutvarkymo, ka 

paaiškės persikraustymo da

kuris užtruko dvi dienas. J šuva 
žiavimą atvyko atstovų iš Mont 
realio, Hamiltono, St. Cathari 
nes ir kitų Kanados vietų. 
Montrealio pp. Gabaliauskai, 
Giriūnienė, p. Povilaitienė, 
Petrauskienė, p. Lukošienė, 
Gaputyte ir kt.

Iš
P-
P-
P-

PER KANADĄ PRALĖKĖ 
DIDELĖ AUDRA IR 

PADARĖ NUOSTOLIŲ
Rugp. 3 d. po pietų tūlų at 

garsiu audrų, nusiaubusių pie 
tinę Kanadą nuo Ontario eže 
ro ligi Sault St. Mane, Ont., 
pralėkė audros banga ir per Qu 
ebeco provinciją, užkliudyda 
ma ir Montrealio miestą. Mon 
trealy buvo tiktai labai stiprios 
jėgos vėjas, trukęs apie 15 mi 
nučių, bet provincijoje, per lau 
kus pralėkė žymiai stipresnis 
vėjas, kurį lydėjo smarkus lie 
tus ir vietomis labai dideli le 
dai, padarę apie 5 milionus do 
lerių nuostolių, nes nuo jų la 
bai nukentėjo tabako laukai ir 
javai. Yra nukentėjusių ir lietu 
vių, pav. pp. Girinių farmoje ie 
dai, siekę didumo ligi mažo vis pamaldos. Kun. Dr. M. Kavotf 

eI Matusevičiūtė, K LB Liet. 
Kultūros Fondo vedėja iš To 
ronto ir inž. p. Kšivicko šeima 
iš Hamiltono vasarojo Kenne 
bunkport Pranciškonų vasar 
vietėje, per kurią per vasarą 
praeina labai daug vasarotojų, 
nes ji gerai sutvarkyta ir vasa 
rojimas gerai vedamas — kas 
dien po poetų esti kultūrinės 
valandėlės, ir tt.
• P. Gabaliauskas iš Montrea

tos kiaušinio, išdaužė langą,’ p. 
Adomonienei, ten leidusiai sa 
vaitgalį, pataikęs į ranką ledas 
padarė mėlynę, o p. Girinis ga 
vo stipriai į sprandą ir manė, 
kad kažkoks išdykėlis jam pa 
leido akmenį. Audra ten išrovė 
medžių, išvartė elektros Stl.ll

da 
ta.

IŠGANYTOJO
LIUTERON1Ų 

bažnyčioj, 1691 Bloor St. W. ir 
Indian Road kampe, rugpjūčio 
11 d., 12,30 vai. pp., lietuviu

tawoje.
• Pr. Mickus Jacque Cartier 
pasistatė jau antrus namus ir 
gražiai gyvena; pp. Mickų šei 
ma augina sūnų.
• Pp. Vanagų šeima Rosemou pus ir nutraukė srovę, 
nte įsigijo antrus namus, turi 
gražią mašiną ir gražiai gyve 
na. P. Vanagas ir meškerioto 
jas ir medžiotojas ir tam tiks 
lui turi daug prietaisų.
• Pp. Kęsgailų šeima sugrįžo 
iš atostogų, kurias praleido ga 
rsioje Pranciškonų vasarvietė

pp. Juodelius apie 3 savaites.
• P. Naginionis senj. atostogas 
praleido Worchestery, pas bro 
lį-
• Du broliai pp. Skrebutėnai, 
iš St.Catharines, viešėjo pas bro je, Kenebunkport. Ten vasaro 
lį, krautuvės savininką, Rose 
mounte ir lankėsi NL gegužine 
je.

ŽINOMAS KOJŲ SPECIALIS 
TAS VĖL ATIDARO KOJŲ

KLINIKĄ.
Garsus Montrealio kojų spe 

cialistas, Andrew W. Dudley, 
D. S. C., skelbia savo kojų kli 
nikos atidarymą 6975 St. De 
nis St. , • s

Dudley turi Bahelor of Scie 
nce laipsnį iš West Va. Uni 
versiteto, yra baigęs Kellbers 
College of Physio-Therapy. 
Taip pat yra baigęs Chicago 
College of Chiropody & Foot 
Surgery. Jis yra vienas iš nedau 
gelio kojų specialistui Montre 
alyje, kurie turi „Doctor of Sur 
gieal Chiropody“ laipsnį.

Yra nariu: Quebec Associa 
tion of Graduate Foot Speciali 
sts, American Association of 
Children's Footcare, American 
National Association of Chiropo 
dists. Yra narys - kandidatas 
American College of FootOrtho 
paedists ir yra chiropodinės me 
dicinos brolijos Gamma Sigma 
Tan garbės narys.

DUDLEY FOOT CLINIC | 
Tai vienintelių, baigusiųjų « 
Colege of Chiropody & Fo | 
ot Surgery, klinika. « 
CR 4-»565 6975 St. Denis. |

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

uoš
Gab

• Vasiliauskas Jonas su 
viais atostogauja prie St. 
riel ežerų.
O Mirė Jonas Kuncaitis, sulau lio buvo atvykęs ir su Amlit vai 
kęs 91 m. amžiaus, liepos 27, dyba turėjo posėdį, nes čia arti 
o palaidotas per Šv. Kazimiedo yra inž. L. Balsys ir inž. Kšivic 
bažnyčią 30 d. kas bei kiti asmens.

jo ir visas būrys lietuvių — Dr. 
Šegamogas su šeima, kun. dr. 
Jucevičius, p. Judezntavičiūtė, 
Juozas Lukoševičius, p. Čėsna, 
pp. Dabkų šeima, inž. Kriaučio 
nis ir kt.
• Pp. Smilgevičių šeima vasa 
roja Atlantic City.
• A. Ališauskas su sūnum Arū 
nu atostogų išvyko į JAV.
• Pp. Juodviršiai sugrįžo iš 'at 
ostogų, kurias praleido Allan 
tic City, SLA vasarnamyje, 
kur pernai vasarojo Montrea 
lio SLA kuopos narių pp. Zubų 
šeima. Visi jie patenkinti vasa 
rojimu SLA vasarnamyje, kurį 
labai gražiai veda p. Vimkienė.
• Dr. Šegamogas iš atostogų 
grįžta rugpjūčio 12 d.
• Mirė Juozas Raulinaitib lie 
pos 24 d., palaidotas 27 d. per 
prancūzų bažnyčią.

A. Norkeliūnas |
| DANTŲ GYDYTOJAS

X Vakarais ir šeštadieniais
8 pagal susitarimą.
v
8 1982 Bloor W. Toronto 4.
8 i rytus nuo Dufferin St.
8

Port Arthur ir Fort William, Ont.
DIDELĖ PARODA IR SVARBUS LIETUVIŲ 

SUSIRINKIMAS
Kanadiečių metinės parodos sirinkti ten pat 8 vai. vak. Jei 

metu, kuri vyksta rugpjūčio 5 gu kas turėtų atostogas ir galė 
—10 dienomis, žmonėms duo tų ekskursuoti, tai tikrai būtų 
dama laimėti loterijos būdu 6 labai patogi proga atvykti čia. 
naujos auto mašinos ir model Šiaurės liet .vyrai labai prašo 
niškas vieno augšto namas. lietuvaites atvykti ir tikisi, kad

Šios parodos proga suvažiuos joms patiks ir gal jos panorės 
dauguma šiaurėje dirbančių lie 
tuvių vyrų. Rugpjūčio 9 d., pe 
nktadienį, vak. Prosvito salėj, 
Cimpson Str., (kur yra Lake 
Theater-kinas) įvyksta lietu 
vių susipažinimo parenigmas. 
To parengimo proga ruošiamas 
ir visų lietuvių bendras pasita 
rimas svarbiais klausimais, to 
dėl maloniai prašome visus su

lietuvaites atvykti ir tikisi, kad

Raštinė: LE 4

pasilikti čja.
Jeigu kas atvyktų iš toliau, 

čia nurodau kelius adresus, 
kur galėtų kreiptis: Mr. ir Mrs. 
W. Bružas, 133 Finlayson St. 
Fort William, Ont., tei: 2-5726. 
Mt. ir Mrs. Jonaitis, 141 N. Syn 
dicate Avė., Fort William, 
Ont., tel.: 2-1636. Mr. ir Mrs. 
Kaminskas, 2230 Begin Str., 
Fort Filliam, Ont., tel. 2-4936. 
Dr. E. Jasevičiūtė, Fort Wil 
liam Sanatorium, tel.: 3-74^'’ 
arba 3-6307. El

Commissioner of the Sunerior 
Court of Montr<

MONTREAL
ENTERPRISES REG D. ::

KUR APSIDRAUSTI, 

PIRKTI, PARDUOTI?

Namai, bizniai sklypai, ūkiai, 
visų rūšių draudimas.

Snack Bar, gera proga, 
įmokėti $ 2.000.—

6 butų po 3 kamb. namas, 
$ 30.000, įmokėti $ 13.000.—

Tripleksas su krautuve,
$ 29.000,-, įmokėti $13.000-

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

Groserija su alum, moderniškai 
įrengta, $ 13.000.—, įmokėti 
2.500.—.

Dupleksas, 25X49 pėdų, su 2 
įrengtom krautuvėm, $ 30.009.

—, įmokėti $ 15.000.—.

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų telefonu PO 7-2922

6695—35th Ave., Rsmt.

Tel. RA 7-3120 — RA 7-3560

Į: Dr. A. Pacevicius
\ Gydytojas ir Chirurgas

v 280 Roncesvalles Ave 
Telefonas LE 4-4778

v Priėmimo valandos: 11-1 v.
v vakarais nuo 6-8 v.; trečia- 
$ dieniais ir šeštadieniais 11-3 

v. pp. Kitu laiku, susitarus.
Naujas kabinetas j

I
Dr. A. VAIADKaI
1081 BLOOR ST. W. |

(prie Dufferin) ' t 
Telefonas LE. 1-2933 i

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves ■» 
nuo 2-4’ir nuo 6.30-8 vai. v. $ 

H Šeštadieniais nuo 11 vai. a 
! Jiki 1 vai. p. p. Ketvirtadie-;jl 
1 niais kabinetas uždarytas, t*

| DR. V. SADAUSKIENĖ | 

s Dantų gydytoja r

129 Grenadier Rd.,
(2 namas nuo Roncesvalles)J

TORONTO
Tol. LE 1-4250

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

Indėliai apdrausti. Augšto* 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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