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ĮSPĖJIMAS IS LIETUVOS: „LIETUVIAI, BUKITE VIENINGI!!!”

Gražiai vyko 5 Lietuvių Diena
I NIAGARĄ BUVO SUVAŽIAVĘ TŪKSTANČIAI 

LIETUVIŲ
Niagara Falls, Ontario, Ca bos pirmininkas V. Meilus ir

Vilniaus radiją klausant
KANADOS EKSKURSANTŲ NEPALEIDŽIA...

Jie esą pasiryžę prašyti Pa leckį, kad sumažintų siuntinis 
ms muitus ir iš Sibiro paleistų tremtinius.

nada, Penktoji Kanados Lietu 
viii Diena, įvykusi rugpjūčio 
31 ir rugsėjo 1 dienomis, pra 
ėjo dideliu pasisekimu ir yra 
viena įspūdingiausių Kanados 
lietuvių gyvenime.

Į visame pasaulyje garsiąją 
Niagarą suvažiavo tūkstančiai 
lietuvių. Kiek tūkstančių jų bu 
vo, apskaičiuoti neįmanoma, 
bes vieni buvo tiktai rugp. 31 

,' V ki^L-tiktai rugs. 1 d., o tre 
\ . vieną ir kitą dienomis, bet 

yra taktas, kad šeštadienio ba 
liuje buvo sausakimša salė, sek 
madienį katalikų ir evangelikų 
bažnyčiose ir sekmadienio ak 
te-koncerte tūkstantinės patai 
pos buvo perpildytos.

DIENOS PROGRAMA 
ĮVYKDYTA

taip, kaip /buvo suplanuota. 
Atidarius turtingiausią Ilgšio! 
Dienų dailės parodą, buvo ati 
darytos sporto žaidynės, kurio 
se dalyvavo kelios komandos, 
nors Rochesteryje vyko visos 
Šiaurinės Amerikos sporto žai 
dynės, nesusiderinusios su Lie 
tuvių Diena.

DAILĖS PARODA, 
kuriai vadovavo dail. T. Va 
liūs, šiemet buvo turtingiausia 
ir įspūdingiausia, palyginus su 
ankstyvesniųjų Lietuvių Die 
nų parodomis. Joje dalyvavo 
8 iš Kanados, 1 7 iš JAV, ir po 
vieną iš Pietų Afrikos, Prane 

Australijos. Viso buvo iŠstaty 
ta 85 kūriniai. Tai irnpozantiš 
ka paroda. Jurį komisiją suda 
rė: P. Paulius, E. Docienė, K. 
J. Račkus, A. Valeška ir T. 
Valius. Apie ją bus skyrium pa 
rašyta.

SPORTO ŽAIDYNĖS 
negalėjo būti gausios, nes spor 
tininkus atitraukė Ročesteryje 
vykusios Šiaurės Amerikos sp 
orto žaidynės, bet ir jos buvo 
pakankamos, kad patenkintų 
dalį suvažiavusiųjų, kurie do 
ūsi sportu. Žaidynėse pirmą 

\ ^tą laimėjo Detroito „Ko 
V'as“, antrąją vietą Montrealio 
„Tauras" ir moterų pirmąją 
vietą Toronto „Aušra“.

ŠEŠTADIENIO BALIUS
Arenos salė, nors ir didžiulė 

amfiteatrinė salė, bet suvažia 
vusiųjų lietuvių sutalpinti ne 
įstengė, dėl ko Dienos ruošė 
jai turėjo atsiprašinėti. Bet tas 
nekenkė pasisekimui. Salė 
„ūžė, kaip avilys bičių“. Jos 
plotuose nelengva buvo susiras 
ti pažįstamus, bet gelbėjo ge 
rai veikęs garsiakalbis. Vyko 
loterija. Bufetas buvo apgultas 
ir nelengva buvo prie jo priei 

bet kas norėjo ar pavalgyti 
t išgerti"*“ visi priėjo. 

f Baliuje, galima sakyti, buvo 
susitikimų, pažinčių ir bičiulys 
tės atnaujinimas masiniu mas 
tu. Vyko ir šokiai. Ir vakaras 
praėjo puikiai.
Į PAMALDAS SUSIRINKO 
taip pat daug žmonių. Katali 
kų pamaldose mišias laikė Pr 
anciškonas T. Placidas ir pa 
mokslą sakė prel. Balkūnas. 
Skaitytinių mišių metu giedo 
jo p. Stephens vedamas mergai 
čių choras. Giedojo pasigėrėti 
nai. Evangelikams pamaldas 
laikė kun. dr. M. Kavolis.

Po pamaldų buvo prie Ka 
nados kovotojo už laisvę kario 
kapo

PADĖTAS VAINIKAS.
Vainiką padėjo KLB Kr. V-

kalbą pasakė J. Matulionis. 
Garbės sargyboje stovėjo »khu 
tų dalinys. Vainiko padėjimo 
iškilmes įrašė į magnetofont 
nius kaspinus Amerikos Bal 
sas, kuris visa tai transliuos 
į Lietuvą.

Visos 5 Lietuvių Dienos pro 
gramos kulminuote buvo
AKTAS IR KONCERTAS.

Collegiate-Vocational Insti 
tuto salė, didžiulė, buvo pilna 
tautiečių. Čia velke Amerikos 
Balso rekorduotojai, vadavau 
jami p. Labanausko, filmavo 
hamiltoniečiaiį kurie gam.ua 
lietuviškus filmus, veikė rekor 
deris, foto ir tt.

Galima pastebėti, kad iškil 
mingasis aktas praėjo labai bu 
dingoję nuotaikoje, kurią gali 
ma apibūdinti, kaip visų sau 
ksmą

UŽ VIENYBĘ.
Taip pasisakė atidaromąją 

kalbą pasakę KLB Krašto Vai 
dybos pirm. V. Meilus, taip pa 
sakė iš JAV LB Krašto Tavy 
bos Čikagoje vykstančios kon 
ferencijos atvykęs prel. J. Bal 
kūnas; VLIKo pirmininkas dr. 
A. Trimakas ypač, tą pabrėžė, 
lygiu būdu ir Gen. Lietuvon 
kons. Kanadoje min. V. Gylys* 
Lietuvos Laisvės Komiteto var 
du kalbėjęs J. Audėnas, Liet, 
Vai. Liaudininkų suvažiavimo 
vardu sveikinęs Kanados lietu 
vius bei Dienos dalyvius prot. 
dr. J. Pajaujis ir JAV Kr. V, 
bos vardu p. Heningas.

Be jų Akto metu kalbėjo Ka 
nados atsakingi asmens: parla 
mento narys p. Maloney, Fede 
ralinės valdžios atstovas Vai 
st. Sekr. p. Faierclough ir Nia 
gara Falls majoras E. M. Ha 
wkins.

Kalbos perilgai užtruko, dėl 
ko ir aktas išėjo perilgas.

KONCERTAS
buvo taip pat ilgas. Labai gra 
žiai pagiedojo p. Stephens ve 
damas 30-ties mergaičių cho 
ras, didžiausį pasisekimą ture 
jęs H. Kačinskas deklamavo, 
p. Breichmanienės vedami ha 
miltoniečių šokiai buvo geri it! 
dar puikiai dainavo sol. St. 
Baranauskas, akompanuojamas 
p. Aleksiūnaitės-Michell. Kon 
certas buvo geras, bet apie jį 
bus parašyta skyrium.

Labai gerai veikė 
TARNYBOS.

Puikiai veikė butų tarnyba, ve 
dama p. Ulbino, dėl to Die 
nos dalyviai, kurie tiktai nore 
jo, gavo geras nakvynes. Ge 
rai veikė ir informacija, veda 
ma J. Navasaičio. Gerai komi 
tetui talkino Vyt. Mačikūnas, 
pagaminęs planus ir kt. Visus 
tarnybų žmones galės suminė 
ti tiktai Valdyba. Bet didžiau 
šią naštą ir atakomybę nešė, ži 
noma, Dienos rengimo Valdy 
bos pirmininkas p. Balsas ir ar 
timiausias jo padėjėjas p. Ja 
nušonis, kurie labai daug ii 
nuoširdžiai dirbo ir nepabijojo 
rizikos.

Dienos užbaigai V-ba dar su 
ruošė

IŠKILMINGĄ 
VAKARIENĘ,

kuri dėl vėlaus laiko nebuvo 
gausi, be visi dalyvavusieji, NL 
red. J. Kardeliui teigiamai įver 
tinus 5 Dienos pasisekimus, 
visi karštai pritarė, o KLB Kr. 
V-bos pirm. V. Meilus pareis

T 1 Mūsų šachmatininkus p. Vaitonis, gyvenau 
f | tis Hamiltone, dabar laimėjo Kanados ša 

’ chmatų pirmenybes, įvykusias Vancouve 
J ry ir antrą kartą tapo Kanados šachma 

tų meisteriu.

Politinių įvykių savaitė
NUSIGINKLAVIMO DERY BŲ NESĖKMINGUMAS IR 

BALISTINĖS RAKETOS V AKARUOSE SUKĖLĖ
DIDELĮ SUSIRŪPINIMĄ

Molotovas nutrenktas į Mongoliją

Iš Kanados į Lietuvą nuvy 
kusiųjų ekskursantų kvietėjai 
nepaleidžia į laisvę ir pas ginu 
nes, kaip pradžioj buvo pasaky 
ta, bet visą laiką vežioja po Lie 
tuvą, rodo vietoves ir ekskur 
santus „šviečia“.

Iš Palangos ekskursantai bu 
vo nuvežti į Klaipėdą, kur paro 
dytos laivų statyklos ir kitos 
įmonės. Ekskursantai pareis 
kė, kad jie Kanadoje tokių jmų 
nių nesą matę. . . Ir kur gi jie 
matys, jeigu težino namus ir 
darbo įmones, kuriose dirba, 
o didžiulių Vickers įminiu nie 
kas jiems neparodo. . .

Iš Klaipėdos buvo nuvežti i 
pavyzdinį kolūkį. Iš kolūkio 
visi atgabenti į Birštoną, kuris 
dabar esąs išvystytas į didelį 
kurortą, turintį 20 gydytojų ir 
40 technikinio personalo. Esą 
Birštone dabar triskart dau 
giau žmonių vasaroja, negu 
prieš karą. Ekskursantus svei 
kinęs tūlas Paukštė.

Ekskursantai buvo nuvežti j 
Baisogalą, o Kaune Lesevičius 
ir Gudas pareiškė, kad jie ra 
dę daugiau negu tikėjęsi. Eks 
kursantai Kaune ilgiau paviešė 
šią ir apžiūrėsią fabrikus — 
Drobę, Audinius ir kita.

Ekskursantai esą nusistatę 
prašyti Paleckį sumažinti siun 
tiniams muitus ir, Kanados pa 
vyzdžiu, leisti Kalėdų ir Naujų 
jų Metų proga siųsti dovanų 
siuntinius, kurie nemuitinami. 
Be to, ekskursantai esą nusi 
statę prašyti Paleckį grąžinti 
iš Sibiro i rkitų Rusijos oku 
puotų vietų ištremtus lietuvius.

Kadgi taip būtų. Tiktai vii 
čių tuo tarpu nėra.

Iš nusiginklavimo derybų 
Londone nieko gera neišeina. 
Deryboms užtrukus ir Mask 
vai trūkstant propagandinės 
medžiagos, rusai pasiūlė sulai 
kyti atominius bandymus 3 me 
tams be jokių sąlygų, o kad pa 
siūlymas darytų stipresnį įspū 
dį, paskelbė, jog jie ištobulinę

BALISTINĘ LAIPSNIUO 
TĄ TARPKONTINENTINĘ 

RAKETĄ,
kuri esanti vairuojama ir ga 
linti būti nuvairuota j bet kurią 
žemės vietą ir ten nunešti ato 
minių bombų. . .

Tegul Dulles pasakė, kad šis 
paskelbimas yra padiktuotas 
noro sustiprinti savo pasiūly 
mus nusiginklavimo konferen 
cijoje, bet vis dėlto toks rusų 
išsiaiškinimas negali nepaveik 
ti laisvojo pasaulio, kuris apie 
rusų pasigyrimus turi savo re 
zervuotą nuomonę ir ne visada 
tiki dažnai leidžiamais blefais. 
Vis dėlto,
VAKARAI LABAI SUSIRŪ 
PINĘ SOVIETŲ ŽINIOMIS,

kė viešą padėką rengėjams už 
tikrai nepaprastai gražų 5 L. 
Dienos surengimą. Ta pačia 
proga pirm. p. Balsas pasipasa 
kojo apie sunkumus ir kliuvi 
nius.

Pagal tradiciją, Dienos ruo 
Šimo V-ba išleido 5 L. D. Met 
rasti, kurį gražiai suredegavo 
K. Žukauskas.

Šios dienos proga pasinaudo 
jo daugelis lietuvių it atvyko 
pasižiūrėti garsiojo

NIAGAROS KRIOKLIO,
Niagaros vietovės gražumo, 
miesto puošmenų ir tt. Niaga 
ta ilgo savaitgalio ir šios Die 
nos proga buvo užtvmta žmo 
nių. Mašinos nebuvo kur pa 
statyti, keliai užtvenkti, bet 
kas atvyko, buvo patenkintas. 
Tat 5-ji Kanados Lietuvių Die 
na praėjo labai dideliu pasise 
kimu. Už tai tenka garbė Nia 
garos pusiasalio lietuviams ir 
Dienos rengimo Valdybai.

todėl susirinkę be rusų tariasi, 
kas daryti, kaip rusus privestų 
prie ginklavimosi suvaržymų? 
Tai didelė problema, nes rusai 
nesutinka su būtina tam tiks 
lui kontrole.

Kai taip vyksta bevaisės nu 
siginklavimo derybos, iš Mask 
vos atėjo žinios, kad Churščio

GYVENTOJŲ SURAŠYMAS
Lietuvoje ir kitose Sbv. fi

gos respublikose gyventojų su 
rašymas įvyks 1959 m. sausio 
mėn. Surašymas truks 8 die 
nas (sausio 15—22 d.).
KEIČIAMI MINISTERIAI

Neseniai buv. šv. min. St. Pu 
peikis atleistas iš pareigų ir pa 
skirtas švietimo ministerio pir 
muoju pavaduotoju. Šviet. mi 
nisteriu paskirtas Mečys Gedvi 
las, buvęs anksčiau ministeris 
pirmininkas. Matyt jis išpaži 
no savo „klaidas“. Augščiau 
siosios tarybos prezidiumo įsa 
ku Vyt. Vazalinskas paskirtas 
Lietuvos žemės ūkio ministe 
riu. Finansų ministeris Aiek 
sandras Drobnys atleistas iš pa 
reigų ir paskirtas Lietuvos mi 
nisteriu tarybos piiminįnko pa 
vaduotoju. Jo vietą perima Ro 
mualdas Sikorskis.

PRADEDAMI MOKSLO 
METAI

Mokslo metų pradžios pro 
ga per Maskvos radiją kalbė 
jo Vilniaus universiteto rėkto 
rius Bulavas. Jis pareiškė, kad 
šiemet į Lietuvos mokyklas įs 
toja pusė miliono moksleivių. 
Pagal amžiaus santykį turėtų 
j mokslus eiti bent dvigubai 
daugiau.

KOOPERATYVŲ
SĄJUNGOS ATSOVAI 

papasakojo, kad kaimo parduo 
tuvių dabar priskaitotna apie 
3.200. Nepriklausomos lietu 
vos laikais provincijoje buvo 
apie 16.000 prekybinių įmonių. 
1939 metais Lietuvoje net be 
Vilniaus buvo viso apie 25.000 
prekybinių įmonių. 1941 m. lap 
kričio 1 d., taigi pasibaigus so

vo apostatas Molotovas nutren 
ktas į Maskvos valdomąją Mon 
goliją neva ambasadorium. Iš 
tikrųjų bejėgiu gubernatorium, 
už 3000 kilometrų nuo Mask 
vos ir už 1000 kil. nuo Malen 
kovo. Beveik toks likimas lau 
kia ir Šepilovo su Kaganovi 
čium. Taigi, sovietinė „revoliu 
cija ėda asvo vaikus“...
SYRIJA SKUBIAI TVARKO 

SI PAGAL MASKVOS 
PLANĄ.

Syrijos pareigūnai lankosi 
Maskvoje. Vyksta „apsivaly 
mas“. Pasaulio dėmesys dabar 
iš viso stebi įvykius Viduri 
niuose rytuose, kur Jamene, 
Egipte ir Syrijoje jau kuriami 
sovietiniai prietilčiai. Ypač, 
kad pažadėtasis JAV reagavi 
mas neateina...

TRUMPOS ŽINIOS
— Darbo dienos savaitgaly 

Kanadoje žuvo 75 asmens, o 
JAV 427.

— Stasenas dar turįs vilčių 
dėl nusiginklavimo, kai Zon 
nas vakariečių siūlymus atme 
ta...

— Vengrijoje ateina Nagiui 
teismas, kuris seks likvidavus 
kitus.

— Vengrijoje studentai tu 
ri mokėti rusų kalbą; kas jos 
nemoka, bus išmestas iš univer 
siteto.

— JAV paskyrė pinigų ant 
Niagaros statyti elektros sto 
tį, kuri duotų 1.800.000 kw 
energijos.

— Kinijoje likviduota konl 
kritika, kurią buvo paskelbęs 
Mao Tse-tung.

— Sirijos atstovas Italijoje 
paprašė prieglaudos. 

vietų pirniąjai okupacijai ir 
prasidėjus vokiečių okupacijai, 
Lietuvoje buvo likę jau tik apie 
5 000 prekybinių įmonių.

— Vilniaus radijas rugp. 15 
d. paminėjo Lietuvos kunigai 
kščio Kęstučio 575 metų rnir 
ties sukaktį. Vilniaus radijas 
pažodžiui pasakė: „Mūsų isto 
rijoje Kęstutis yra nusipelnęs 
šviesios asmenybės ir tauraus 
karžygio vardą. . . Tuo metu, 
kai brolis Algirdas plėtė savo 
ekspansiją į svetimas slavų že 
mes, Kęstutis saugojo ir gynė 
savo kraštą nuo vokiškosios ag 
resijos. . .
• Buvusiuose prezidentūros 
namuose Kaune atidaryti mo 
kytojų namai, kuriuose esą įr 
engtas kinas, biblioteka. Namai 
atidaryti geg. 19 d. Kaune esą 
1200 mokytojų.

LIAUDININKŲ SUVAŽIA 
VIMAS NIAGAROJE

Penktosios Kanados Ljetu 
vių Dienos metu Niagaroje 
įvyko LVL S-gos suvažiavi 
mas kuriame aptarti visi aktu 
aliausieji reikalai. Po eilės pra 
nešimų priimtos rezoliucijos. 
Be ko kita priimta rezoliucija 
užgirianti min. pik. K. Škirpos 
žygius atstatyti lietuviškųjų 
veiksnių vienybę ir bendradar 
biavimą. Pasisakyta dėl BAL 
Fo pirm. kun. Končiaus nau 
jųjų patvarkymų šalpos Vokie 
tijoįe.

Suvažiavimą sveikino be ki 
tų VLIKo pirm. dr. A. Trima 
kas ir Krikšč. Demokr. atsto 
vas p. Matulionis, suminėjęs, 
kad tremtyje ir išeivijoje mes 
turime bendrus tikslus — lietu 
vybės išlaikymą ir Lietuvos lai 
svės atstatymą, kam yra reika 
liūgas vieningas darbas.

Sąjungos pirm. prof. dr. J. 
Pajaujis suvažiavimo ir S-gos 
vardu pasveikino Kanados lie 
tuvius ir 5-sios Lietuvių Die 
nos dalyvius, trumpai suminė 
jęs S-gos tikslus ir pareiškęs 
linkėjimus budėti nepriklauso 
mybės kovų sargyboje ir vie 
ningai siekti Lietuvai laisvės.

Dr. J. Pajaujis įkalbėjo Ame 
rikos Balsui apie suvažiavimą, 
apie ką bus Amerikos Balso 
transliacija į Lietuvą.
LIETUVIŲ VOKIETIJOJE 

RŪPESČIAI
Hamburg. Daugelis lietuvių 

keliasi į naujus butus, kuriuos 
stato įvairios statybos bendro 
vės, apgyvendindamos kiekvie 
name naujai pastatytame name 
po porą pabėgėlių šeimų. To 
kia sistema mūsų tautiečiai iš 
sklaidomi svetimųjų tarpe. 
Lietuvių tarpe kyla rimtas su 
sirūpinimas dėl ateities lietu 
viškos veiklos. Mūšų vaikai tu 
rėjo galimybę praleisti vasaros 
atostogas vieni Šveicarijoje va 
saros lietuvių vaikų stovyklo 
je, o kiti Italijoje Tėvų Sale 
ziečjų lietuviškoje vaikų kolo 
nijoje. Vaikai sugrįžo sveiki, 
fiziškai fcuptiprėjįę, dvasiškai 
atsigavę, gerokai pagilinę lie 
tuvių kalbos žinojimą, išmokę 
daugelį lietuviškų giesmių ir 
dainų. Vieni su dideliu dėkin 
gurnu mini savo stovyklos va 
dovus ir kitus geradarius!

Paskutiniu laiku aplankė 
mus svečiai Kun. VI. Mažrimas 
iš Floridos, kun. K. Kuzmins 
kas iš Haag, Vincas Zokas iš 
Anglijos,

gam.ua
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Mokyklinės atostogos baigia 
si ir, įžengiant į rudenį, prasi 
deda nauji mokslo metai. Mo 
kyklos vėl atidaro siekiančiam 
mokslo jaunimui duris. Atida 
ro duris visų rūšių mokyklos, 
pradedant pradinėmis ir bai 
giant augštosiomis. Tėvams, 
leidžiantiems vaikus į mokyk 
las, yra būtinas reikalas apsi 
galvoti ir apsisvarstyti.

Leidžiant vaikus į pradines 
mokyklas ten, kur yra dviejų 
kalbų mokyklos, 
prancūzų, 
doje lygias teises, o ir privalu 
mą būnant valstybinėje tarny 
boję arba tūlose profesijose,— 
verta rimtai pasvarstyti, kaip 
pasielgti ?

Yra neginčijamas faktas, 
kad abi valstybinės kalbas mo 
keti yra labai svarbu tiems, kas 
yra •sumanęsprasimušti į platefe 
nį ir geresnį gyvenimą. Ypač 
tiems, kas nori eiti augštuo 
sius mokslus, yra būtina mo 
keti abi kalbas. Kadangi jau 
nimui kalbas išmokti labai le 
ngva, tai ir patariamas praktiš 
kas kelias: į pradžios mokyklą 
leisti į mokyklą su prancūzų 
kalba, o toliau jau eiti į anglų 
high school. Tokiu atveju mo 
kinys išmoks abi kalbas ir au 
gštąjį mokslą galės eiti bet ku 
rioje augštojoje mokykloje.

Yra pastebėta, kad ne visi 
mūsų žmonės gerai orientuo 
jasi mokyklinėje Kanados sis 
temoje ir daro klaidų. Todėl ir 
čia verta išsiaiškinti. Ypač dėl 
augštųjų mokyklų.

Yra College ir yra Univeisi 
tetai. Abi šių mokyklų rūšys 
yra laikomos augštojo mokslo 
mokyklomis. Bet yra skirtu 
mas ne tiktai jų pavadinime, 
bet ir mokslo apimtyje. Tiesa, 
kad kaikurie College duoda au 
gštojo mokslo specialybių, uet 
tai dar nėra išvystyta ligi pa 
čių mokslo aukštybių. Tiktai 
Universitetai jau duoda mak 
simalinj augštojo mokslo pa 
ruošimą ir augštojo mokslo au 
gščjausią kvalifikaciją.

Tūloms specialybėms Colle 
ge tiktai paruošia stoti į Uni 
versitetą, o kitoms specialybė 
ms, norint gauti pilną augšto 
jo mokslo diplomą, reikia pa

anglų ir 
turinčios Kana

pildomai mokytis įstojus į Uni 
versitetą, kas užtrunka dvejus 
metus. Todėl, kas tiktai gali 
stoti, kieno laipsniai, baigus 
High school, yra patenkinami 
išlaikyti konkursą, tegul nei 
na į College, bet tiesiai stoja į 
Universitetą. Tuo studentas 
sutaupys dvejus metus laiko ir 
iškart gaus augštojo mokslo 
augščiausį laipsnį.

Mums, lietuviams, labai svar 
bu dar savo vaikučius prairo 
kyti savo tėvų kalbos, duoti jie 
ms supratimą apie letuvių tau 
tą su visomis jos savybėmis ir 
pažinti Lietuvą iš visų galimų 
aspektų. Mes, kaip sąmoningos 
tautos sąmoningi žmonės, bū 
tinai turime būti sąmoningi lie 
tuviai. Todėl mums svarbu, 
kad lietuviškus dalykus, kurių 
neduoda nei anglų, nei prancū 
zų mokyklos, kad mes pažintu 
me savo lietuviškose mokyk 
lose — pradžios mokslo šešta 
dieninėse ir augštesniojo moks 
lo gimnazinės programos kur 
suose. Šis papildomas mokslas, 
kuris mokinių neapsunkina, 
kiekvienam jų duoda labai 
daug. Lietuviškosios mokyklos 
praplečia, bendrai imant, mo 
kinių akiratį, padaugina jų ži 
nias ir juos padaro šviesesniais 
žmonėmis. Nenuostabu, kad 
lietuvių vaikai, kurie lanko he 
tuviškas mokyklas, ir anglų 
bei prancūzų mokyklose yra 
pirmieji, geriausi mokiniai.

Taigi tėvai turėtų rimtai ver 
tinti savo vaikučių išleidimą i 
moklsus, nes nuo to pareis ne 
tiktai vaikų, bet ir pačių tėvų 
ateitis.

Pagrindinis tėvams patari 
mas: leiskite vaikus į mokslus; 
leiskite į High School; leiskite 
į Universitetus, nes mokslas 
yra švesai, kuri nušviečia žmo 
nių gyvenimą ir daro jį lai 
mingesnį ir gražesnį. Žinokite 
ir tai, kad baigusiam High 
hool reikia stengtis įstoti 
šiai į Unverisitetą, o jegu 
galima, tai į College.

Gražios sėkmės visiems 
jaunimui gražiai eiti mokslus, 
o tėvams džiaugtis, Kad vaikai 
sėkmingai žengia į laiminges 
nę ateitį. J. Kardelis.

ĮSPŪDŽIAI IŠ ATOSTOGŲ BR. ASELSKIO 
IR P. BRASO ŪKYJE

gražiais keliais į atostogavimo 
vietą.

Dar toli nuo sodybos būda 
mi pamatėm prie miško ant au 
gšto stiebo trispalvę Lietuvos 
vėliavą, kurią iškėlė Hamilto 
no skautai stovyklaudami pp. 
Aselskio ir Braso ūkyje. Pri 
važiavus prie ūkio, iškart me 
tesi į akis tame ūkyje gyvas 
žmonių judėjimas, kieme išsi 
rikiavę prie virtuvės stovėjo 
įvairaus amžiaus skautai su

Visus metus sunkiai dirbęs 
fizinį darbą ir gavęs atostogų, 
žmogus stengiasi sudaryti sau 
sąlygas praleisti jas taip, kad 
pamirštum nors tam trumpam 
laikui visų metų sunkią naš 
tą ir gamtoje, saulėje, prie va 
ndens pasilsėtum — pasisem 
turn jėgų ateinantiems meta 
ms. Aš nutariau šių metų atos 
togas praleisti lietuviškoje so 
dyboje ir su bendrakeleiviu, 
įsisėdę į mašiną, pasileidom

»c 
tie

tantė ir Sąjunga, kurios tvar 
kėši ne pusiausvyros principu, 
bet skersai į viena kitą žiūre 
damos ir vis besiginkluoda 
mos. Vokiečių ir anglų impe 
rialistinės rungtynės sprogo 
pasauliniu, be aiškaus tikslo, 
karu.

Nacionalizmas paliko neis 
sprendęs likimo daugelio Aus 
trijos, Rusijos ir Vokietijos pa 
vergtų tautų. Jos buvo persilp 
nos pačios išsilaisvinti, tat jieš 
kojo paramos pas stipresnius. 
Čia vėl karu kvipo. Sirgo jau 
nebe vien Turkija, bet visa Eu 
ropa.

Ekonominė pažanga, savo 
keliu, vėl ne vską išsprendė. 
Darbo žmonių reikalai buvo tik 
paviršium mostimi aptepti, ne 
pagrindinai gydomi. Plito so 
cializmo sąjūdis dviemis sro 
vėmis: viena laikėsi demokra 
tinių priemonių, kita revoliuci 
nių ir sindikalistinių.

Be to viso, Europos progos 
išplisti kolonijomis pasibaigė, 
o masinei emigracijai Ameri 
kon buvo užtrenktos durys. 
Vieton sugrąžinti ramumą, sau 
gumą ir taiką, pirmasis pašau 
linis karas tik pakreitino vi 
suomenės maišatį, nes „į seno 
vę grįžti" pasirodė netik ne 
įmanoma, bet nepageidautina. 
Iš pirmojo karo atsirado ko 
munizmas, iš komunizmo fašiz 
mas, o iš fašizmo antrasis pa 
saulinis karas, palikęs 
hizmą praplitusį ne tik 
poje, bet ir Azijoj.

Jvyko ir perversmas
gaus pažiūroje į save. Jau 19- 
tame amžiuje Darvino ir Ma 
rkso teigimai kėlė abejojimų, 
begu žmogus gali savo protu 
elgtis. O mūsų amžiuje Berg 
sonas ir Freud iškėlė nesąmo 
nės (pasąmonės) svarbą, pa 
kirsdamas žmogaus paprotį sa 
ve skaityti sąmonės dalyku. 
Tomsonas sako: „Žmogus pa 
darytas evoliucija gamtos at 
rinktu dalyku, stipriai nesą 
monės veikiamu, spiriamu gy 
venti pagal jo laiko visuomenes 
ir medžiagos įsakus — vienu 
žodžiu, jis pasidarė toks silpnu 
tis, menkas ir bejėgis, toks 
nuolat besikeičiančios negyvos 
visatos stumdomas sutveri 
mas’ .

Po antrojo pasaulinio karo 
Europa stovi, kur niekas 19-ta 
me amžiuje netikėjo ji atsistos 
— ji jau ne pasaulio centras ar 
ašis. Be to, ją pusiau kerta ge 
ležinė uždanga, kuri Europą 
daro pusiau laisva, pusiau ko 
munizmo diktatūros pavergta.

Kokia jos ateitis? Tomso 
nas, galima sakyti, atsargus ir 
beviltiškas. Pagrindinio nesau 
gurno juk nepašalino nei JTO, 
nei NATO pavyzdžio apsigyni 
mo sąjungos. Visos konferen 
cijos ir derybos reiškia ne pa 
sitikėjimą, bet gilų ir neišbren 
damą susirūpinimą. Audringo

komu
Euro

žmo

Ką rašo kiti
SENUTĖ EUROPA ĮVYKIŲ VERPETUOSE

Njujorke šiomis dienomis iš 
ėjo anglų istoriko David Tho 
mson veikalas „Europe aftes 
Napoleon" (Europa po Napo 
leono), kur siekiama suderinti 
mūsų amžiaus Europa su jos 
19-to amžiaus istorija. To am 
žiaus „ramumas, saugumas ir 
taika" mums pasidarė neramu 
mu, nesaugumu ir nesantai 
ka“. Kodėl? Njujorke einančia 
me savaitiniame „The New 
Leader“ žurnale, autorius 
„The World in Crisis" ir „Mo 
dern European History", J. S. 
Schapiro, recenzijoj maždaug 
sako:

Thomsonas mano, ryšį tarp 
dviejų amžių randąs įvykius su 
grupuojant kitokiais vardais: 
„Revoliucijos amžius“, „Demo 
kratija ir socializmas", ar „Im 
perialistų rungtynės“. Tada 
„ramus" ir „.neramus“ laiko 
tarpis susilieja į vieną ir pasi 
daro aiškesnis.

19-to amžiaus Europa (1815 
—1914 metais) siekė išspręsti 
keletą galvosūkių. Galingųjų

valstybių pusiausvyrą išlaikė 
taip vadinamu „balance of po 
wer“ (pajėgumo pusiausvy 
ros) principu. Nacionalizmu 
apjungė pakrikusius italus ir 
vokiečius bei suteikė nepriklau 
somybę Belgijai, Norvegijai ir 
Balkanų valstybėms. Ekono 
minė pažanga, septyniamyliais 
batais žygiuodama, pasiekė net 
valstietišką Rytų Europą. Yp 
ač svarbūs 1876 metai, kada 
pradėjo įsiviešpatauti visuoti 
nis švietimas. Vyrai gavo pia 
tesnių balsavimo teisių, o vals 
tybė pradėjo rūpintis darbinin 
kų sveikata ir nedarbu. Pa 
žanga buvo amžiaus gairė ir 
šūkis.

Bet staiga suliepsųojo vie 
nas po kitam du pasauliniai 
karai, o jų protarpyje, komu 
nizmo ir fašizmo (nacizmo) re 
voliucijos. Kokios 19-to amžia 
us priežastys padarė šitokį per 
versmą.

Italų ir vokiečių apsijungi 
mas suardė viešpatavusią ga 
lybių pusiausvyrą. Iškilo An

se srovėse, tačiau, autorius pa 
stebi vilčiai atramų. Azijos tau 
tos (skaitlingiausia žmonijos 
dalis), pavyzdžiui, matyti, ap 
sisprendžia būti neutralios. 
Maskvoje vis tūtuoja „taikų 
sugyvenimą“. Kur ginčai neiš 
spręstini, ten palaikomas kraš 
tų perskriodimas: Vokietija, 
Korėja, Indo-Kinija. Tiesa, tai 
„nuovargio, susiskaldymo ;.r 
neatskiriamai susikabinusių ra 
gų, ne teisingumo taika’’, bet, 
vis dėlto, ji karo išvengia. O 
karas, šiuo momentu, būtų pa 
vojingiausias žmonijai daly 
kas. Vyt. Sirvydas.

LIETUVA LIEČIA KLAU 
SIMAI AUSTRALIJOJE

„Mūsų Pastogė“ patiekia 
pasikalbėjimą su Australijos 
užsienių reikalų ministeriu:

„Liepos 5 d. Imigrantų pa 
tariamosios tarybos prie libera 
lų partijos suruoštame susirin 
kime Sydnėjuje, pagrindiniu 
kalbėtoju buvo pakviestas Aus 
tralijos užsienių reikalų minis 
teris R. G. Casey. Jis atsakinė 
jo į klausimus, kuriuos per 
šią tarybą buvo įteikusios tau 
tinės grupės. Įavirių klausimų 
buvo patiekę vengrai, slovakai, 
rusai, lenkai, maltiečiai, čekai, 
slovakai, kroatai, lietuviai, lat 
viai ir kiti. Į kaikuriuos klausi 
mus, kurie gali būti įdomūs ir 
mums, ministerio atsakymus 
suglaustai patiekiame skaityto 
jams.

Į lietuvių iškeltą klausimą, 
ką daro Australijos vyriausy 
bė ir Jungtinės Tautos, ir kas 
galima ir reikia padaryti, kad 
būtų baigta sovietinė okupaci 
ja Pabaltijo kraštuose, minis 
teris pareiškė, kad efektyviai 
be karo rizikos, nieko negali 
ma padaryti.

ALB Krašto Valdyba patie 
kė klausimą, liečiantį Anfįli 
jos darbiečių vado Hugh Gaits 
kall’io planą dėl neutralių zo 
nų Vak. Europoj sudarymo, 
kur Pabaltijis, taigi ir Lietu 
va, atrodo, būtų palikta Mask 
vos „globoje*..

Ministeris atsakė, kad šiuo 
klausimu yra pasisakęs Vak. 
Vokietijos kancleris dr. Ade 
naueris, kuris griežtai atmetė 
Gaitskall'io planą, o Australi 
jos vyriausybė šio plano nere 
mė ir nerems.

Dėl giminių iškvietimo iš už 
geležinės uždangos, ministeris 
pareiškė, kad Australijos vy 
riausybė, per Anglijos ambasa 
dą Maskvoje, Sov. Sąjungos 
vyriausybei yra įteikusi didelio 
skaičiaus Australijoje gyvena 
nčiųjų naujųjų ateivių prašy 
mus, kad leistų jų artimiesie 
ms atvykti į Australiją, bet iki 
šiol vos keli prašymai buvę pa 
tenkinti. Australijos vyriausy 
bė daranti viską, kad galėtų 
šeimos susijungti, bet vilčių, 
kad platesniu mastu tai galėtų 
būt vykdoma, labai maža“.

lėkštėmis rankose ir laukė pus 
ryčių davinio; prie virtuvės 
vikriai darbavosi keletas mote 
rų: tvarką palaikė, kaip vė 
liau sužinojau, stovyklos vado 
vas p. Tumaitis. Ūkio savinin 
kas, p. Aselskis, nurodė man 
kambarį; susinešiau savo daik 
tus ir pradėjau atostogauti.

Pirmiausia susipažinau su 
vasarviete ir jos apylinke. Va 
sarvietė stovi ant Erie ežero 
kranto, kuriame visą vasarą bū 
na šiltas vanduo. Ūkyje daug 
medžių, gražus dobilų laukas 
su gražiu miškeliu. Sodyboje 
didelis su 13 kambarių namas. 
Visi kainabriai buvo užimti va 
sarotojų. P. Aselskis leido pa 
sinaudoti valtimi norintiems 
žvejoti arba pasivažinėti, ką se 
kantį rytą aš ir padariau. Dr 
augę su vasarojančiu p. G. A. 
išplaukėm į ežerą ir su geru 
laimikiu grįžom patenkinti, 
nes pagavom įvairios žuvies, už 
teko netik sau, bet išdalinom 
dar ir kitiems vasarotojams.

Visą laiką buvo gražus oras 
ir atostogaudamas maudžiaus, 
kaitinaus saulėje, žvejojau ir 
t. t.

Beatostogaudamas stebėjau 
stovyklaujančius skautus. Lau 
kuose skambėjo jų lietuviškos 
dainos. Skautai kiekvieną die 
na, eidami rikiuotėje iš stovyk 
los į sodybą valgyti arba į eže 
ra maudytis, dainavo lietuviš 
kas dainas.

Keletą katrų buvau skautų 
stovykloje. Vieną šeštadienį, 
atvažiavo aplankyti skautus 
Hamiltono parapijos klebonas 
kun. Tadarauskas ir prie skau 
tų padaryto altorėlio po atvi 
ru dangumi atlaikė pamaldas 
ir pasakė gražų pamokslą. Nu 
leidus vėliavą, visi susirinkom 
prie laužo. Skautai suvaidino 
keletą gražių vaidinimėlių, 
kas sukėlė žiūrovams gardaus 
juoko, ir visi kartu dainavom 
gražias lietuviškas dainas. Nuo 
taika visų buvo gera.

Laužo programą labai gra 
šiai vedė p. Z. Laugahs. Sto 
vykią tvarkė ir tėviškai skau 
t.us globojo vadovas Ad. Tu 
maitis. Sekmadienį buvo sto 
vykios uždarymas; dalyvavo 
daug svečių, nes savaitgalyje 
į vasarvietę- prigūžėjo daug 
tautiečių pailsėti.

Uždarymas stovyklos buvo 
iškilmingas. Skaitė stovyklos 
įsakymus; skautai kandidatai 
davė įžodį; kalbėjo stovyklos 
organizatorius J. Trečiokas, 
vadovas Ad. Tumaits, broliai 
Z. A. Laugaliai ir Kr. Tarybos 
narys p. Juozapavičius. Buvo 
pareikšta padėka visiems prisi 
dėjusiems prie organizavimo 
stovyklos ir tt. Negaliu pra 
leisti, ką pastebėjau žiūrint iš 
šalies, tai su kokiu nuoširdžiu 
rūpestingumu darbavosi po at 
viru dangumi 85% karštyje 
prie įkaitusių krosnių, paau 
kodamos savo laiką gamino 
valgius skautams ponios. M. 
Tumaitienė, J. Laugalicnė ir 
G. Breichmanienė.

Pp. Aselskis ir Brasas ūkį 
įsigiję šį pavasarį, tai ir nenuos 
tabu, kad yra kai kurių ir trū 
kūmų, bet kaip teko su jais iš 
sikalbėti, žada kitai vasarai 
daug ką pagerinti, sutvarkyti 
krantą, pašalinti akmenis pri 
vežti smėlio, išvesti j ežerą til 
tą maudytis ir pastatyti kele 
tą vasarnamių ir t. t.

Aselskis ir Brasas yra malo 
nūs ir susipratę tautiečiai, re 
mia lietuviškus reikalus, pavy 
džiui už stovyklavimą iš skau 
tų nepaėmė nei cento atlygini 
mo, nors turėta kiek ir nuosto 
lių.

Baigęs atostogas, atsisveiki 
nau su mielais šeimininkais pa

Nukelta į 7-tą psl.

PADĖKOS <
MONTREALIO ŠAULIŲ

Klubo Parengimo komisija nuo 
širdžiai dėkoja visiems tautie 
čiams už taip gausų atsilanky 
mą į surengtą gegužinę-pikni 
ką, kuris praėjo su dideliu pa 
sisekimu, linksmoje nuotaiko 
je, įvairioje programoje dali 
nai primindamas laisvoje Lietu 
voje rengtas gegužines, kurias 
Montrealio Šaulių Klubas sten 
giasi nepamiršti ir puoselėti 
šiame krašte.

Klubas už malonią talką, ku 
ri įgalino visą programą sėk 
mingai pravesti, visiems talki L 
ninkams taria nuoširdų šauliš® 
ką ačiū — P-lei O. Stankūnai W 
tei, poniai Jurgutienei, ponio 
ms Bukauskienei, Pakulienei, 
Žukienei, Leipienei, Aug. Kai 
vaičiui už bufeto tvarkymą, A. 
Žukui už įžangos ir žaidimų 
tvarkymą, pp. Liesunaičiui ir 
Jurgučiui už loterijos pravedi 
mą, St. Vyšniauskui už šaudy
mo pravedimą, pp. Bukauskui, 
Barauskui, Sutkaičiui, Kiau 
šui ir Araminui už mašinom 
talkininkavimą ir pareigų atli 
kimą, ir visiems tiems, kurie 
mažiau ar daugiau kuo nors 
prisidėjo.

Tuo pačiu pranešame, kad 
dar yra įvykusios loterijos ne 
atsiimtų fantų pagal šiuos bi 
lėtu nr. nr. 5, 9, 20, 54, 61, 72, 
73, 81, 84, 94, 101, 129, 137, 
138, 146, 147, 149, 161, 189, 
191, 196, 215.

Prašome laike dviejų savai 
čių nuo šio pranešimo dienos 
atsiimti pas A. Žuką. Tel. PO 
9-5841. Neatsiėmus, fantai pa 
lieka klubo nuosavybėje.

Norime priminti visiems, 
kas yra paėmę užpildyti pareiš 
kimus įstoti j Montrealio Šau 
lių klubą, kad užpildytų ir 
grąžintų bet kuriam klubo vai 
dybos nariui. Taip pat kviečia 
me visus buvusius šaulius ir pri 
jaučiančius į Montrealio šau 
lių klubą įstoti.

Gautasis pelnas devyniasd? 
šimt aštuoni doleriai ir 35 cen 
tai įnešti į klubo kasą.

Montrealio Šaulių Klubo 
Parengimo Komisija,

SKAUTŲ PADĖKA SLA 
UŽ PARAMĄ t

Susivienijimas Lietuvių Am 
erikoje visad rūpinosi ir nesi 
gailėdamas moralinės bei ma 
terialinės paramos, rėmė lietu 
viškus reikalus. SLA Pildomo 
ji Taryba, vadovaudamasi pas 
kutinio SLA seimo rezoliucija, 
atsilepė į Lietuvos Skautų Bro 
lijos prašymą suteikti pastarą 
jai paramą įgalinimui dalyvau 
ti Pasaulio Skautų Jubilėjinė 
je Džiamborėje, kuri š. m. rug 
pjūčoi 1—12 dienomis įvyko 
Anglijoje.

Šia proga norime pareikšt^p 
SLA Pildomąja! Tapybai, S1K 
A nariams, kad Tamstų $ 300. 
00 parama buvo tinkamai pa 
naudota propaguojant Lietu 
vių Tautos dabartinę būklę, 
jos tautinę kultūrą: meną, dai 
ną, šokį, kalbą laisvojo pašau 
lio skautiško jaunimo tarpe, ku 
rie ateityje bus paskiri valsty 
bių pilnateisiai piliečiai, vado 
vai,, laisvojo pasaulio ir Lietu 
vos likimo tvarkytojai.

Prašome priimti Lietuvos 
Skautų Brolijos atstovų, daly 
vavusių Jubilėjinėje Džiambo 
rėje sveikinimus, o tuo pačiu 
pasiliekame SLA, Skautų Džia 
mborės Fondo Garbės Rėmėja 
ms, nepaprastai dėkingi.

Ps. Alg. Banevičius, 
LSB Užsienio Skyr. Vedėjas.

P s. O. Gešventas, 
Džiamborės Fondo Sekretor.
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Apie 20% šiandieninės Lie 
tuvos gyventojų sudaro iš Sov. 
Sąjungos atvežtieji rusai. Dau 
gumas jų užima atsakbmingas, 
Šiltas ir pelningas, vietas. Nė 
ra kalbos, kad didelė jų dalis 
yra atvykusi su šeimomis, tu 
rinčiomis vaikus, kurie taip pat 
stengiasi įeiti į mūsų tautos gy 
venimą, gaudami geresnes są 
lygas už Lietuvos ajunimą mo 
ksle (pav. rusų kalbos mokėji 
mas, įstojant į universitetus), 
materialiniame gyvenime ir be 
abejo — sporte. Šiuo reikalu 
norėčiau kiek plačiau apsistoti.

Beveik kiekvienos valstybės 
rinktinėje, sudaromoj įvairi© 
ms sportinėms varžyboms, ran 
dame svetimtautiškas pavar 
dės. Tai yra visiškai normalu. 
Ypatingai daug jų pastebime 
Amerikos kontinente. Savaime 
aišku, kad šie sportininkai yra 
tų kraštų piliečiai, gimę iš at 
vykusių emigrantų, tačiau už 
augę JAV, Kanadoje ir Brazi 
lijoje, todėl ir būna lojalūs pi 
liečiai, kartais net išsigindami 
savo tėvų krašto. Tokiu atve 
ju, nieks nėra priešingas, kad 
Gutovski, Bložys, Podris pa 
siekia pasaulio rekordą, nes jis 

\ yra pilnateisis to krašto narys.
Jų pavardės yra skelbiamos 
su pasididžiavimu.

Kokia padėtis Lietuvoje?
Lietuvos sportiniame gyveni 

me, šalia lietuvių, gan plačiai 
pasireiškia rusai. Jie įvairiose 
pirmenybėse pasiekia pirmą 
sias vietas, atsiekia ir Lietu 
vos rekordų. Jų rusiškas pavar 
dės, sulietuvina Vilniaus „Tie 
sa“ ar „Sportas“ ir tokiu bū 
du, mūsų tremties laikraščių 
puslapiuose taip pat atsiranda 
įvairūs Kisieliovai, Makarovai, 
Zaikinos ir t. t. Net ir Elta kar 
tais praneša apie tokių „Lie 
tuvių” rezultatus. Man atrodo, 
kad mes elgiamės labai netei 
singai, įrašydami į Lietuvos re 
kordų sąrašą rusiškas pavar 
dės.

Kodėl?
Šie visi sportininkai yra į 

Lietuvą atvykę kaip okupantai, 
mūsų tautos pavergėjai. Jokia 
tauta ar valstybė nenorės ir 
neįrašys geriausių pasekmių 
lentelėje okupantų laimėjimų, 
nežiūrint, kad kad jie būtų pa 
saulinio mąsto. Kad pavergtos 
Lietuvos laikraščiai talpina su 
lietuvintas rusiškas pavardes 
— nieko nėra stebėtino. Jų re 
daktoriai yra tie patys rusai, ar 
ba parsidavę komunizmui. Tuo 
tarpu tremtyje yra visai kitas 
reikalas. Nei redakciją, nei pa 
tį bendradarbį, niekas nevaržo 
ir neverčia skelbti pavergėjo 
laimėjimų.

( Todėl siūlyčiau ateityje, 
k y vengti mūsų spaudos puslapiuo 

se pranešimų, kaip „Lietuvos 
laimėjimų“ tokių sportininkų, 
kurie tik laikinai yra atvykę į 
mūsų kraštą. Vieną dieną, vi 
si Rusijos gyventojai, turės ap

leisti Lietuvą, o su jų išvyki 
mu, bus nubraukti ir tie reaor 
dai, kurie skelbiami kaip Lie 
tuvos. Tai padarykime jau iš 
anksto, nes esu tikras, kad ir 
tarptautinės įvairių sporto ša 
kų organizacijos nepripažins 
mums tokių pasekmių, grąžin 
damos taip pat į teisėtas ran 
kas, tikrų lietuvių pastatytus 
rekordus, kurie dabar yra už 
skaitomi Sov. Sąjungoi. K. B.

TRUMPAI IŠ VISUR.
— Pirmosios football, ryti 

nės Kanados pirmenybių, pa 
sėkmės: Montreal-Toronto 29: 
28, Ottawa — Hamilton 20:7.

— Rugsėjo 4 d. įvyks įdo 
mios futbolo rungtynės tarp 
Vokietijos A ir B rinktinių.

— Charkove, Vokietijos Kic 
kers iš Offenbacho futbolo ko

Dabartinis Lenkijos, Prancūzijos ir Lietuvos žemės ūkis

Ekranas.
LITU-FILMAS YRA LIETUVIŠKA FILMŲ ĮMONĖ

Vienintelė laisvame pasauly 
je veikianti lietuviška filmų 
įmonė Litu-Filmas turi nufil 
mavusi lietuvišką Vasario 16-

inanda, laimėjo prieš „B“ ly 
gos komandą, pasekme 3:1.

— Koine, įvykusios tarptau 
tinės lengvosios atletikos var 
žybos davė labai gražių pasek 
mių. Pažymėtinos: 200 m. Ger 
mar 20,4 sek. ir 110 m kliūti 
niam Laner 13,7 sek. (nauji 
Europos rekordai), 100 m Ger 
rnar 10,2 sek. 400 m. Svatovs 
ki (Lenk.) 46,8 sek. 5000 m. 
Kšyškoviak 13; 55,8 sek. (Len 
kija).

— Futbolo žaidėjas Motin 
atsirado stotyje prieš rungty
nes Maskvoje girtame stovyje 
ir turėjo būti pasiųstas į na 
mus. Tai įvyko Stalino vardo 
mieste. K. B.

sios gimnaziją, esančią Vokic 
tijoje. Pradėta dirbti prie to 
filmo redagavimo. Filmas bus 
garsinis ir vadinsis „Vasario 
16-sios lietuvių gimnazija“.

Kaip iš spaudos žinome, Li 
tu filmas daugiausiai darbo 
yra įdėjęs į savo filmą „Lietu 
va—Europos nugalėtoja“. Fil 
mai gaminami su kopijomis, 
garsiniai. Dedamos pastangos 
juos šiemet organizuotai pa 
skleisti lietuviškoje visoume 
nėję Amerikoj.

LIETUVIŠKUS FILMUS
gamintus brolių J. K. Žukaus 
kų, jau pakivetė parodyti Či 
kaga, Clevelandas ir Ročeste 
ris, Kanadoje jie bus rodomi 
pirmiausiai Hamfltone, lapkri 
čio 17 d. Montrealyje ii gruo 
džio 8 d. Toronte. Filmų reika 
lais prašoma rašyti K. Baro 
nui, 131 Kensington Av. N. 
Hamilton.

Pasibaigė visuotinis
LIUTERIONIŲ SUVAŽIAVIMAS

jų tikslu ėjo daugelyje mažės 
nių salių. Paruošta 1,000 tvar 
kdarių atstovams, oficialiem ir 
neoficialiem svečiam ir kiaušy 
tojam priimti. Kalboms versti 
Jungtinių Tautų posėdžių pa 
vyzdžiu paroušta 40 vertėjų. 
Kalbos buvo transliuojamos 
per mikrofonus trim kalbom iš 
karto — anglų, vokiečių ir šve 
dų.

Penki vargonų koncertai ėjo 
Municipality auditorijoje. Še 
šios viešos paskaitos ėjo Lut 
heran Brotherhood auditorijo 
je. Penki bažnytiniai koncertai 
ėjo centralinėje bažnyčioje. Bai 
giamosios pamaldos ėjo State 
Capitol aikštėj, kur paroušta 
100.000 vietų. Programose da 
lyvavo 5.000 balsų choras. Bet 
komunistinė valdžia nedavė 
leidimo Leipcigo Thomaner 
berniukų chorui atvažiuoti.

Vysk. Ordass iš Budapešto 
pradedamųjų pamaldų pamoks 
le pasakė, kad, būdamas kalė 
jimo pančiuose, jis pajuto Kris 
taus karališką laisvę. Vysk. Di 
helius iš Berlyno, kurio diece 
zija yra Rytų ir Vak. Vokieti 
joje, pranešė, kad auga komu 
nistų puolimas prieš bažnyčią. 
Vysk. Lilje iš Vak. Vokietijos, 
ikišiolinis šios Sąjungos prezi 
dentas, paskelbė, kad kuriamas 
specialus ‘liuterionių intsitutas 
Romos katalikų teologijai pa 
lyginamai studijuoti. Prieš at 
važiuodamas į suvažiavimą, jis 
Havajų salose pareiškė, kad 
specialūs gabumai pasiieiškia 
vokiečiuose teologijas požiū 
riu ir amerikiečiuose organiza 
cijos, požiūriu. Tai turi būti 
suderinta ir išvystyta.

Nauju Pas. Liut. Sąjungos 
prezindentu išrinktas Rev. Fr 
anklin Clark Fry, Jungt. Liut. 
Bažnyčios Amerikoje preziden 
tas ir Pasaulio Bažnyčių Tary 
bos centralinio planuojančio 
komimeto (90 asm.) ir vykdo 
mojo komiteto (12 asm.) pir 
mininkas. M. K.

SĄSKRYDIS ŪKININKŲ 
LAKŪNŲ

Nuo rugpjūčio 26 iki 29 die 
nos Chicagoje įvyko National 
Flying Farmers Ass’n konven 
ciją, į kurią savo lėktuvais su 
skrido farmeriai - lakūnai iš 
36 valstijų ir iš trijų Kanados 
provincijų.

Konvencijoje buvo aptaria 
mi lėktuvų žemdirbystėje dar 
didesni panaudojimai ir ūkinin 
kavimo

BITĖS
Italų 

atvežė į Haifos uostą 
nų Brazilijos cukraus. Bet kai 
darbininkai pradėjo cukraus 
maišus iš laivo krauti, juos už 
puolė bičių spiečiai.

Negalėdami su bitėmis ka 
riauti ir cukrumi pasidalinti, 
darbininkai turėjo laukti vely 
vo vakaro, kada pasisotinusios 
bitės laivą apleido.

Pasaulio Liuterionių S-gos 
visuotinis suvažiavimas Min 
neapolyje ėjo rugpjūčio 15— 
25 d. Dalyvavo apie 700 baž 
nytinių atstovų ir oficialių sve 
čių. Jie buvo atvykę iš viso pa 
šaulio, įskaintant 6 kraštus iš 
anapus geležinės uždangos. 
Nedalyvavo atstovai ir oficia 
lūs svečiai iš Rusijos ir okup. 
Lietuvos. Komunistinio laik 
mečio arkivyskupai iŠ Latvijos 
jr Estijos dalyvavo oficialių sve 
čių titulu. Tuo tarpu bažnyti 
niai atstovai iš Lietuvos, Lat 
vijos ir Estijos tremtyje daly 
vavo atstovų titulu. Lietuvą 
atstovavo kun. Adolfas Kele 
ris, tremtyje gyvenąs Vak. Vo 
kietijoje.

Suvažiavimo pagrindinės pa 
maldos ir visuotinieji posė 
džiai ėjo Mineapolio auditori 
joje su 10.000 sėdimų vietų. 
Grupiniai susirinkimai diskusi

II.
Žinodamas vertę statistinių 

Lenkijos duomenų, ypač pra 
džioje skeptiškai žiūrėjau ir į 
Paryžiaus parodų duomenis. 
Bet pavaikščiojęs jo Prancūzi 
jos bei Vakarų Vokietijos lau 
kus, ganyklas, ūkininkų tvar 
tus, turėjau apčiuopiamai pa 
tirti Vakarams normalų dėsnį, 
kad viešai skelbiami duomenys 
yra tikri ir, kad „žodžiai ne 
pagražina darbų”. Ūkininko 
darbas visur yra ne lengvas, 
bet laisvajame pasaulyje jis te 
ra normalus darbas, kaip ir 
kitas darbas, gi ten, rusų gal 
vojimo sferoje, jis pasidarė ver 
gija, prakeikimu.

Taip, Prancūzijos žemės 
ūkio javų bei gyvulininkystės 
gaunami rezultatai yra kur kas 
augštesni neg Lenkijos. Pav., 
stambus Prancūzijos ūkininkas 
apie Strasburgą (panašiai ka 
ip ir Vakarų Vokietijos apie 
Burgsteinfurt-Rheine, j šiaurę 
nuo Munsterio Westialijoje) 
100-tui ha žemės turi apie 60 
galvijų (Lenkijoje — 27), ru 
gių iš 1 ha jis gauna 30 — 32 
dvigubų centnerių (Lenkijoje 
10—15) miežių bei kviečių iki 
40 dvigubų centnerių (Lenki 
joje vidutiniškai apie 16—20). 
Čia dar galima pasakyti,, jog 
vidutinis 1956 metų Prancūzi 
jos derlius javų iš vieno hekta 
ro siekė 22,8 cnt. (Lenkijoje 
—11,8 dvig. ctn.), kur miežiai 
davė 28,4 dv. ctn. (Lenkijoje 
—1’6,6), bulvės — 182 dv. ctn. 
iš 1 ha (Lenkijoje — 106).

Kuo skiriasi darbo sąlygos?
Prancūzijoje (lygiai kaip ir 

Vakarų Vokietijoje ūkininkas 
veik visai nejaučia mokesčių ir 
jokių duoklių neturi, visuomet 
ir be jokių suvaržymų gali gau 
ti mineralinių trąšų, rinktinės 
sėklos. Visuomet žino, jog sa 
vo žemės sklypo jis yra pilnas 
savininkas. Tuo tarpu Lenki

joje — žemės mokesčiai bei 
duoklės natūroje iš ūkininko 
(visų pirma iš individualaus 
ūkininko, kuris dar nepriklatt 
so prie kolchozo) paima beveik 
visą derlių. Mineralinių trąšų 
jis gauna, šiandieną, tik pusę 
to, ką gaudavo prieš karą, o 
galvijų skaičius irgi toli dar 
yra iki prieškarinio lygio; jo 
jo gyvenamieji bei ūkio trobe 
šiai visai suirę. Lenkijoje kiek 
vienas žemės savininkas žino, 
j°g j*s gali būti visuomet nuo 
nuosavo žemės valdymo nuša 
lintas. Ten jam nuolat, it tas 
Damokleso kardas, virš galvos 
kabo ūkio sukolchozinimo kla 
usimas, net ir šiandieną, po 
tiek skaitlingų skambių Gomu 
Ikos žodžių, kad kolchozai Le 
nkijoje gali būti tveriami „be 
prievartos“. Ten jis nėra lais 
vas disponuoti savo ūkio der 
liumi. Ten ūkininkas dirba 
nuolatinėje baimėje ir vertina 
mas tik tiek, kiek jis gali „iš 
produkuoti“.

Ytin komunistinio bloko 
kraštams būdinga žymė:

dirbamų žemių dirvonai, labai 
nerūpestingas žemės apdirbi 
mas. Prancūzijoje ar Vakarų 
Vokietijoje kiekvienas naudo 
jamos žemės sklypas yra fū 
pestingai apdirbamas. Jojo pa 
kraščiai ar galai apdirbti taip 
pat, kaip ir jojo vidurio dalis, 
gi Lenkijoje, ypač valstybinių 
ūkių bei kolchozų laukus, jau 
iš tolo galima pažinti, nes tenai 
beveik niekur nerasi, kad lau 
ku galai bei pakraščiai būtų 
rūpestingai apdirbti, vienodai 
apsėti: dažniausiai tai visai 
tušti plotai. Lenkijos laukuose, 
palyginus juos su Prancūzijos 
laukais, trūksta ne tik tinka 
mos mechanizacijos, reikiamo 
kiekio trąšų ar geros sėklos, 
bet visų pirma trūksta tvarkiu 
gurno, rūpestingumo ir sąžinin 
gurno atliekant bet kuriuos že

mės ūkio darbus, nors šiaip len 
kų ūkininkas yra darbštus ir 
individualūs ūkiai todėl iš kar 
to skiriasi nuo „suvisuomenin 
tųjų“.

Lenkijos žemės ūkio žinovų 
nuomone, dabartinis Lenki 
jos žemės ūkis siekia apie 
80% lygio prieškarinio Len 

kijos žemės ūkio.
Nepriklausomos Lietuvos že 
mės ūkis, ypač paskutiniaisiais 
metais prieš karą, javų derlia 
us bei gyvulininkystės, o ypač 
pieno bei mėsos ūkio srityje jau 
gerokai viršijo Lenkijos ūkį. 
Šiandieną gi, rusų okupuotos 
Lietuvos žemės ūkis stovi kur 
kas žemiau už šiandieninės Len 
kijos ūkį. Sprendžiant vien tik 
iš pačių rusų ar jų agentų skel 
biamų duomenų, dabar Lietu 
voje apie 40% visos ariamos 
žemės dirvonuoja, javų paga 
minama tik 30—40% kiekio, 
kuris buvo gaminamas Neprik 
lausomos Lietuvos laikais, gi 
pieno, sviesto ir mėsos dabar 
pagaminama tik dešimtoji da 
lis ano kiekio. Šimtai ūkių su 
įdeginta, sunaikinta, tūkstan 
čiai ūkininkų išžudyta ar iš 
vežta į Sibirą, į Tundros ma 
lerines pelkes, į kasyklas.

Rusų spauda tik maža dali 
mi pavaizduoja tikrovę, bet ir 
tie duomenys, kurie ir dabar 
pasirodo, pakankamai aiškiai 
parodo, kaip baisiai Lietuvos 
žemės ūkis dabar yra atsilikęs 
nuo kultūringo pasaulio žemės 
ūkio. Toji spauda

pateikia faktus, kurie jokia 
me kultūringame žemės ūky 
je, lygiai kaip ir Neprikišu 
somos Lietuvos ūkyje yra 

neįmanomi.
Pavyzdžiui „Tiesos“ š. m. ge 
gūžės 21 d. 118(4332) nume 
ryje kaž koks P. Petrauskas 
korespondencijoje iš Šeduvos 
apylinkės rašo: Šeduvos rajo

ne bulvių sodinimas uždelsia 
mas, jų mažai sodinama, nere 
tai blogai tręšiama dirva; Čer 
niachovskio vardo kolchozas 
bendram 2.500 ha savo žemės 
plotui pernai turėjęs 18 ha 
bulvių, o šiems metams užpla 
navęs apsodinti tik 20 ha. Esą 
tokie maži kiekiai bulvių sodi 
narni, nes girdi, rudenį nespė 
šią prieš šalčius nukasti... Čia 
pat tas korespondentas siūlo 
vieton nukasimo pamėginti 
„naują būdą“. Esą kitose res 
publikose (nes ir kitur rusai 
išnaikino ir ištrėmėūkininkus), 
sako, bandoma „užaugusias 
bulves nuganyti, ganant kiau 
les nedidelėmis užuoganomis“. 
Esą, „pirmieji rezultatai visiš 
kai geri“?... To pat rajono kol 
chozas „Artojas“, turėdamas 
2.000 ha žemės, tik 10 ha bul 
vių apsodinimui turėjęs sėk 
los. Apie pusė bulvių sodina 
ma visai be mėšlo. 100 ha aria 
mos žemės (pagaminama) tik 
0,7 dv. centnerio kiaulienos. 
Tame pat ir kituose stiaips 
niuose raginama padidinti dar 
bingumą, atydumą, sąžiningu 
mą ir t .t. ir tai tokioje Lietu 
vos apylinkėje, kurioje žemės 
ūkis stovėjo labai augštai, ku 
ricįje nebuvo dirvonuojančių 
žemių ir kurioje niekad nebu 
vo pavojaus nesuspėti nukasti 
laiku bulves. Jei tokias kalbas, 
o tuo labjau korespondenciją 
Nepriklausomos Lietuvos lai 
kais kas nors pagarsintų apie 
Šeduvos apylinkę, tai žmonės 
ne tik sakytų esant jį melagiu, 
bet greičiausiai palaikytų ji 
nenormaliu, (nes „šaukimasis 
kiaulių pagalbos bulvių nukasi 
mui“ normalių ūkininkų tarpe 
yra neįmanomas. Užtat, tiek 
jau sutrikdytą žemės ūkį sun 
ku yra lyginti su kokiu nors 
normalaus, kultūringo krašto 
žemės ūkiu. Baisiai sunku to 
kią padėtį yra suprasti lais 
vam Pasauliui. Rimvydas.

tobulinimas.

IŠKRAUNA 
prekių laivas

LAIVĄ
Duesolfi
5.000 to

Kaip kūrėsi Kanadoje 
lietuviai

75. ORO KURORTAS, PALANGA AR ROMUVA, 
O GAL DAR KAS?

Montrealio lietuviai kelis 
paskutinius sekmadienius ture 
jo iš eilės ėjusius piknikus-ge 
gūžinės. Be atsikvėpimo. Ta 
čiau kadangi lietaus Montrea 

' lis neturi nė lašo jau du mene 
sius, tai orai visą laiką gražūs 
ir piknikai visi buvo sėkmingi.

Tiktai nuvažiavimas ne visa 
da sėkmingas. Štai į KLKM 
D-jos pikniką važiavome atsi 
dėję ir pono Jeručio Buikas, ke 
lių meisteris, mus vežė visu 
benzinišku įnirtimu, bet į pik 
niką nepataikėm. Iš St. Lin 
išvažinėjome visus kelius „įva 
žiavus pirmas į kairę“, bet pp. 
Mozūraičių ūkio taip ir nėra 
dome. Nuvažiavome net „Ry 
gon“, bet ne į pp. Mozūraičių 
ūkį. . . Tat važiuojant į šaulių 
pikniką, apsirinkusį sau oro ku 
rorto vietą, teko jau gerai ap 
sižiūrėti. Tas pat p. Jerutis tą 
pačią savo mašiną vairavo, © 
mašinos svoriui padidinti sė

dėjome dar tie patys—pp. Bur 
bų šeima ir rašantysis, bet šį 
kartą, kad if pralenkę Antaną 
Vaupšą su Mama ir pp. Intų 
šeimą ir parizikavę, kaip sakė 
p. Antanas gauti iš policijos 
„receptą“, vis dėlto Oro kuror 
tą pasiekėme laimingai, niekur 
nepaklydę.

Atrodo gana keista: „vieta“ 
dar tiktai kuriasi, o čia vyksta 
jau konkurencija dėl vardo. Pir 
moji konkurencija — konku 
rencija dėl vardo. Mūsų klebo 
nas, gavęs koplyičai vietą ir 
medžiagos jai pasistatyti, su 
galvojo Palangos vardą. Bet 
Palangai trūksta jūros. Kas 
kita Dainava. Tai vardas, ku 
riam jūros nereikia. Arba Ro 
muva, kuriam taip pat jūros 
nereikia. . . Bet kai toks ginčas 
prasidėjo, tai p. Juodkojis, su 
galvojęs Oro kurorto vardą, 
nutarė, kad patys to Oro ku 
rorto gyventojai balsavimu, de

mokratikiausiu būdu, išspręstų 
šio Oro kurorto vardą. Pabre 
žiama, ne „rytų demokratijos” 
būdu, o kanadišku laisvų bal 
savimų būdu. Gal taip ir bus 
geriau. Bet kaip tada bus, jei 
gu šėrininkai užsispirs jiems 
patinkančiu vardu pakrikštyti 
šį kurortą? O gi šis Oro kuror 
tas turįs šiuos šėrininkus: p. 
Juodkojis esąs bosinis šėrinin 
kas, kiti — p. Ignatavičius, p. 
Lingaitis, p. Liesunaitis, p. 
Kiaušas ir p. Snapkauskas. 
Bet jie tur būt jau visi, ir gi 
demokratiniu, ne šėrininkų, 
principu yra susitarę paleisti 
j blasavimus Oro kurorto vai
dą.

Bet kas gi tas Oro kuror 
tas?

Tai yra mišku apaugusi au 
gštoka vieta už St. Jerome. Pa 
siekti iš Montrealio ją galima 
maždaug per valandą vyksta 
nt 11 keliu ligi St .Jerome, ku 
rio vidumiesty reikia sukti į 
kairę keliu Mille Ules ir nuo ma 
žo miestuko Rivier Gagnon su 
kti vėl į kairę ir pavažiavus 
dar apie 3 mylias randama ta 
nauja vietovė, kurioje jau dau 
gelis montrealiečių nusipirko

sklypus ždtnės ir jau šį rudenį 
pradeda vasarnamių statybą, 
o Aušros Vartų klebonas čia, 
ne kitur, esąs nutaręs statyti 
koplyčią, nes radęs, kad tai jau 
dabar esanti įtinkama vieta 
tvirtai pastatyti koją — šioje 
jau lietuviškoje žemėje, nes vi 
si jos šėrininkai — savininkai 
yra tiktai lietuviai.

Vieta tikrai graži ir sveika 
— sausa, smėlėto miško. Vi 
dury vietovės yra puikių pušų 
nuostabios girliandos. Čia yra 
suprojektuota visam kurortui 
padaryti parkas, kurį iš visų pu 
šių juosia milžiniškų pušų, kuo 
kštomis augančių, vainikas. 
Tikrai geras sumanymas.

Visas miškas jau išplanuotas 
ir sklypai parduodami, po 280 
ir brangiau, bet artimas kai 
mynas prancūzas, kuris taip 
pat vasarvietei pardavinėja sk 
lypus ir tai daug prastesnėje 
vietoje, parduoda dvigubai 
brangiau.

Šis tuo tarpu bevardis Oro 
kurortas, turi tikrai gerą vie 
tą, gerą dirvą, nes yra sausas, 
miškas kvepia, kas čia yra re 
ta.

Kurortas turės ir gerą, šva

rų ir gero vandens ežerą. Jau 
patvenkta upė, kuries vanduo 
iškeltas 10 pėdų, šaulių pikni 
ko metu, bet jis dar pakelia 
mas 10 pėdų, — todėl susida 
rys didokas ir gilus ežeras.

Pikniko dalyviai nietė gana 
.nesimpatiškai atrodžiusį plotą, 
užverstą kelmais, krūmais ir 
rąstgaliais. Visa šita per du 
mėnesius išnyks, kaip nebuvę, 
nes yra sukontraktuotas spe 
cialistas, kuris pagal sutartį vi 
są didžiulį ežero vietos plotą 
išvalys. Neliks ne vieno nei 
krūmo, nei kelmo. Ežero dug 
nas, kuris yra jau ištirtas, 
bus gražaus smėlio. Ežero kr 
antai iškils gana plačiai. Mau 
dytis visiems kurorto gyvento 
jams užteks ligi valiai. Tiems 
šios vasarvietės vasarotojams, 
kurių sklypai ežero nesieks, 
prie ežero bus bendros maudy 
nės, iš kurių galima bus nau 
dotis visu ežero plotu. Vaika 
ms gi bus atskirai įruošta mau 
dymosi vieta — negili, kur jie 
galės laisvai maudytis be bai 
mės nuskęsti.

Ši vasarvietė tuo yra pato 
gi, kad be tvarkymo jau gali 
ma statytis vasarnamius ir va

saroti. Tai yra pačios gamtos 
sutvarkyta vieta.

Pažymėtina, kad prie upės 
yra didelis ir sraunus šaltinis, 
kuris kurortui duos skanaus ir 
tyro vandens.

Susisiekimas su kurortu, ku 
ris yra geras, nes kurortas yra 
prie asfaltinio kelio, labai greit 
dar pagerės, nes nuo St. Jero 
me tiesiai į kurortą vedamas 
platus asfaltinis kelias, kuris 
kelionę iš Montrealio sutrum 
pins dar 4 myliom, tat iš Mon 
trealio bus tiktai apie 35 my 
lioš.

Kas tiktai šaulių piknike at 
silankė, visi pripažino, kad ši 
Oro kurorto vieta yra tikrai 
graži, sveika ir patogi vasarvie 
tei.

Sekančiais metais čia jau nu 
matoma Skautų stovykla, nes 
stovyklai gražesnė ir sveikes 
nė vieta sunku ir rasti tokioje 
netolimoje nuo Montrealio 
miesto apylinkėje.

žodžiu, Montrealio lietuviai 
jau turi vasarviečių, kuriose ga 
li kurtis masiniu būdu. Čia gi 
žada būti tikrai gražus kuror 
tas, graži vasarvietė.
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Nelygus mastas, 
partinis rūšiavimas 

ir
TEATRINIŲ FESTIVALIŲ DUOMENYS

Kai Chruščiovui nuvertinus 
Staliną (tarpusavio kovoje, bet 
ne lietuvių atžvilgiu) šis tas 
sovietiniame gyvenime pasikei 
tė, ir buvo praverta geležinė 
uždanga, — Į užjūrius pasipy 
lė laiškai, o po jų ir visokia 
spauda. Dabar mes jos galime 
gauti tokios, kokios tiktai pa 
geidautume (to negali padary 
ti Lietuvoje gyvenantieji). So 
vietai užjūriuose gyvenantie 
ms paskyrė ypatingą dėmesį ir 
sukūrė specialią literatūrą. Ne 
sigaili Maskva mums ir radijo 
transliacijų, specialiai taikomų 
mums. Propagandai sutelkti 
didžiuliai kadrai žmonių, kurie 
užjūriuose esančiais „rūpina 
si“, kaip nesirūpina motina sa 
vo vaikais. . .

Šiuo atveju mums Įdomi gau 
namoji „literatūra“, specialiai 
mums taikomoji.

Kas joje metsi visų pirma Į 
akis? — Kad ji kuriama spe 
cialiai propagandai, kuri su tei 
sybe nesiskaito. Sovietini gy
venimą ji grąžina taip, kaip tik 
tai sugeba. Sovietinis gyveni 
mas rodomas, kaip laimingiau 
sis — aprūpintas, sotus, skęs 
tantis ištaigoje ir pertekliuose. 
Bet labai gerai žinome, kad 
mums rodomi „Potiomkino kai 
mai“, kad tai yra visiška netei 
sybė.

Antra, kad ryškiai metasi Į 
akis yra soivetinė nelygybė. 
Jeigu kas yra sovietinei okupa 
cijai polankus arba jos skelbė 
jas, tai tas, nors menkas būda 
mas, keliamas Į padanges, bet 
jeigu kas nerodo okupaciaji nei 
„šlovingąjai“ partijai palanku 
mo, tas nors ir gabus būdamas, 
niveliuojamas, išskiriamas ir 
nustumiamas į užpaaklj.

Štai ryškus to Įrodymui pa 
vyzdys. Mirė Vienuolis, Las 
tauskienė - Lazdynų Pelėda, 
Martinonis. Ir ką matome? Po 
vienu nekrologu pasirašo kole 
gos rašytojai, kiti kultūrinin 
kai ir partijos viršūnės; po ki 
tu nekrologu pasirašo tiktai ar 
timesni ir, reikia spėti, drąses 
ni bei stipresni, po trečiuoju 
nekrologu pasirašo jau bevar 
džiai „Artimieji draugai“, po 
ketvirtuoju nekrologu niekas 
nepasirašo, o po penktos rūšies 
piliečio mirtimi — jokio nekro 
logo ir net jokios žinios. . . Tat 
šis rūšiavimas, tiesiog pasver 
tas partinėmis ir okupacinėmis

A. JONYNAS, J. MACEVIČIUS

Tarp Dzūkijos miškų
Čia duodame, kaip pavyzdį, dabartinių jaunųjų 

Lietuvos poetų kūrybos, kurioje atsispindi, nors ir pri 
dengiamas, sovietinis gyvenimas Lietuvos kaime. Ma 
tome, kaip sunkiu darbu atkovotas gabalas pelkių; kad 
išaugintieji kviečiai „ne plačiosios tėvynės“ dėka, bet 
lietuvio ūkininko pūslėtos ronkos darbštumu; kad yra 
kolūkiuosna suvarytųjų tarpe nusiminusių ir vilties ne 
tekusių ūkininkų; kad vagystės yra pasidariusios so vie 
tinio gyvenimo neišvengiamybe; kad samogonas varo 
mas ir geriama... ir tt. Re d.

O tu, mūsų senove, senove! Kamininė
Atminimai laikų tolimų. . . 
Kaimas Merkio pakrantėje 

stovi:
Senas, didelis — 
Šimtas kiemų.

Kaimo gatvė plati.
O abipus
Pirkios glaudžias viena prie 

kitos,
Ir medinė tvora kiek pakrypus, 
Papilkėjus
Nuo metų naštos.

Svyra vyšnios ir obelys plačios, 
Lieknas beržas linguoja 

linksmai.
Tu užeik.
Tu čia laukiamas svečias. — 
Čia seni, bet vaišingi namai. 
Pasodins čia tave gale stalo 
Pagal paprotį mūsų tėvų 
Ir jauku bus.
Ir gera be galo,
Lyg sugrįžus namo,
Prie savų,
Kur tave nuo vaikystės pažino. 
Kur gausu tavo dėdžių, tetų, 
Kur kalba ir daina net be vyno 
Išsilieja
Triukšmingu srautu. 

svarstyklėmis, nepaprastai rys 
kus ir drastiškas.

Gal kas pasakys — mirusie 
ji nelygios kūrybinės vertės. 
Taip gali būti. Bet stebint so 
vietinius gyvenimo reiškinių 
faktus tenka konstatuoti, kad 
taip nėra. Kad pasireiškia rū 
šlavimas į gerus, pakenčiamus 
ir blogus ne pagal jų palikimo 
svorį bei vertę, bet pagal so 
vietini mastelį. Tai yra ne tik 
tai nemalonus, bet tiesiog ciniš 
kas reiškinys.

Arba štai teatriniai pavasa 
riai bei festivaliai. Pirmasis jų 
1956 metais Įvyko Rygoje, ant 
rasis šiemet Vilniuje. Juose da 
lyvavo Pabaltijo tautų teatrai 
— lietuvių, latviu ir estų. Jau 
buvo rašyta, kad 1956 m. tęs 
tivalyje laimėjo režisieriaus R. 
Juknevičiaus pastatytoji Balio 
Sruogos drama „Apyaušrio da 
lia“. Šiemet pirmenybes laimė 
jo Grušo tregedija „Herkus 
Mantas“, pastatyta H. Vence 
vičiaus, V. Klovos, opera „Pi 
lėnai“, Indros baletas „Audro 
nė“. Bet pasiklausykime, ką 
gi rašo apie tai propagandinin 
kas J. Šileikis „Tėvynės Bal 
se“: „Šiandien mes jau turime 
teisę tvirtinti, — rašo jis, — 
kad sukūrėme tarybinę nacio 
nalinę dramaturgiją“. Kas gi 
tie „naujai išaugintieji“? Na 
gi: Baltušis, Dauguvietis, Gri 
cius, Grušas, Gustaitis, Vie 
nuolis-Žukauskas". . , Kaž ko 
dėl nesuminėtas dar Petras 
Vaičiūnas. . . Tai būtų piines 
nis tų „tarybiniais laikais iŠ 
augintųjų naujųjų dramatur 
gų“ sąrašas.. .

Reikia J. Šileikį paklausti, 
ar jis visus lietuvius laiko be 
proČiais ir neišmanėliais, ar jis 
taip sovietiškai išmokytas aki 
plėšiškai meluoti per akis?

Net nustebęs.
Maironio minėjimas
Lituanistiniai Kursai Mel 

bourne (Australijoje) suruošė 
Maironio mirites 25 metų mi 
nėjimą. Minėjime buvo skaity 
ti du išsamūs referatai apie 
Maironį ir jo kūrybą, deklarnuo 
ta eilė Maironio eilėraščių, at 
likti gyvieji paveikslai. Pažy 
mėtina, kad visą programą be 
išimties atliko pats jaunimas— 
jau Australijoje augęs ir bren 
dęs. — rem.

Tenai, kur kaimo gatvė 
Į dvi dalis šakojas, 
Sena troba pilkuoja 

, Pražilusiais sienojais.

Ją žvilgsniais glosto seniai, 
Jaunystę prisiminę.
Su pagarba jie trobą 
Vadina „Kamininė“.

Kuprota,
Susilenkus, 
Siauri langeliai kuklūs. . .
O buvo ji kadaise 
Šiame krašte — stebuklas.

Ant jos šiaudinio stogo 
Jau dūmtraukis puikavo. 
Dūmelis melsvas tiesiai 
Į dangų vinguriavo.

Augštai iškėlus galvą, 
Ji žvalgėsi aplinkui. 
Ir dūminės pirkaitės 
Iš gėdos gūžės, linko.

Išdidžią jos jaunystę 
Dar puikiai žmonės mena, 
Nors kamininė šiandien 
Nubluko ir paseno.

Aplinkui naujos trobos 
Plačiais langais jau šviečia.

CORTINA Development
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ATSIŲSTA PAMINĖTI
Rio de Janeiro Lietuvių 

METRAŠTIS Anuario Litua 
no. Kun. Juozo Janihonio re 
daguotas ir išleistas dviem kai 
bom: lietuvių ir portugalų.

Veikalas sudalytas 4 sky 
riais su dviem priedais: 1. In 
formacijos, 2. Kultūriniai so 
cialis Kalendorius, 8. Lietuvi 
škai-braziliški rašiniai, 4. Re 
ligija su Eukaristiniais aidais 
ir misijų veikla. 1. Priedas. Ty 
įlosiąs Bažnyčias diijstruoti 
Kryžiaus Keliai (Via Crucis). 
2. Priedas: Liet. Sekcijos prie 
36 T. E. K. trispalvio doku

Ir net dažytos grindys — 
Nenauja kolūkiečiui.

Tik seniai jos nepeikia, 
Jaunystę prisiminę. 
Su pagarba, su meile 
Parodo: 
„Kamininė“.

Apie žemę ir duoną
Tos mūsų žemės, 
Žemės motinėlės 
Nedaug, nedaug. 
Apeitum — nepajustum. 
Ir ta pati —
Lengvų lengviausias smėlis; 
Tik ir žiūrėk, 
Kad vėjas nenupūstų.

Pasek rugelį, — 
Pasistieps per sprindį, 
Plonytę varpą 
Subrandins rugpjūty. 
Ir supsis dirsės, 
Vogčiomis pralindę 
Į mūsų šventą. 
Vargingą duonutę.

Pasėsi grikį, — 
Sužydėjęs laukas 
Banguos
Kaip drobių baltintų 

garankštės,
O kai nurausi, 
Rudenio sulaukęs, 
Bus tokios plokščios, 
Tokios tuščios ankštys.

Ir jau vasarv 
Ištuštėjęs kluonas 
Kurčiai aidės 
Kiekvieną šiaudą renkant. 
Ir lįs į galvą 
Mintys nemalonios: 
Kodėl tau žemėj 
Žemės neužtenka?

Suvargęs kaimas 
Kantriai kentė trlkį, 

mento-pergamino kopija loty 
nu kalba parašyto, su 328 jam 
žintais vardais.

Visame veikale suminėta 
per 600 lietuviškų vardų su pa 
vardėmis, kurie vienokio ar ki 
tokio ryšio turi su Rio miestu.

Bendradarbių - rašytojų bei 
dailininkų skaičiuje yra daug 
vardų.

Veikalą puošia 100 iliustra 
cijų ir keli specialiai dedikuoti 
žymių asmenybių autografai. 
Tiražas 500 egz. (numeruoti). 
Kaina išlaidoms padengti: Cr 
$200,00, užsieny: 4 doleriai.

Pastaba: Atskirai yra atmuš 
ta ant kreidinio popieno spal

Bet negalėjo
Prie skriaudos priprasti, * 
Ii- tylūs žmonės 
Tarp miškų ir pelkių 
Vis apie žemę. 
Apie duoną mąstė. ,

Naujoji pirkia
Vis dar kvepia sakais 
Nenublukę sienojai.
Stogas tviska cinkuota skarda, 
Ir alyvų kelmai, 
Po langais iškeroję, 
Pasibeldžia stiklan kai kada.

Mes užeinam vidun, — 
Grindys — lygios, dažytos; 
Margiaspalviai takai patiesti. 
Tik senoviškai kertės 
Suolais užstatytos, 
Ir ant sienų — 
Paveikslai šventi.

Smeigia smaką dzida 
Šventas Jurgis sulinkęs. 
O žemiau — 
Pasitempęs, šaunus, 
Fotografijoj mūsų šalies 

karininkas —
Šeimininkų vyriausias sūnus.

Stalas.
Keturios kėdės.
Moderniška spinta.
Ir visur pavyzdinga švara. 
Ir smagu vakarot, 
Kai pritemus sušvinta 
Jaukiame kamabry elektra.

Gal kas nors pasakys:
— Tai tik puikios svajonės. 
Ateities perspektyva ryški. 
O mes matėm tikrai
Taip gyvenančius žmones 
Kitados tamsaime Pamerky.

O! Kaip linksma išvyst 
Nugalėtą senovę
Net menkiausiame mūšio lauke, 

votos pergamino kopijos ku 
rios tinka rėmuosna Įdėti, bet 
už jas reikia po Cr$ 50,00 pri 
mokėti.

Metraštis gražus pažūirėti, 
įdomus pasiskaityti ir naudin 
ga dovana geram prieteliui — 
lietuviui ar brazilui.

Galima gauti pirkti: Rio de 
Janeiro: Redakcijoje —- rua 
/ rtur Bernardes, 14 ap. 601 
T. 25-5548 — kun. J. Janilio 
nis.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMAI

Sydnėjaus lietuviai suorga 
nizavo Lietuvių Namams įsi

Kaip gairelė šviesi 
/ kyse tebestovi 
Kolūkiečio naujoji pirkia.

Kviečiai
Ne iš už jūrių marių 
Atklydėliai svečiai, — 
Auksinėm varpom šnara 
Pamerkyje kviečiai.

Šykšti žemelė — smėlis, 
Malonės nėr ko laukt. 
Bet baltas pyragėlis 
Vis tiek turės užaugt.

Iš balų atkovotuos, 
fu meile įdirbtos 
Gimtosios žemės plotuos 
Javai kaip siena stos.

Brandina derlių gausų 
l’elkiavietė plika. 
Pasauly galingiausia 
Darbšti žmogaus ranka.

Ne iš už jūrių marių 
Atklydėliai svečiai, — 
Auksinėm varpom šnara 
Pamerkyje kvieičai.

Kaimynai
Tas pats Merkys 
J aukus ir pievas juosia, 
Tie patys žmonės, 
Žemė ta pati... 
j • gal dėl to tu rausdamas 

galvosi.
odėl aruodai čia beveik tušti?

1 aimynai, rodos, 
Darbo nesibaidė.
Turėjo, rodos, auksines rankas.
I iabar paniurę 
Ir sparnus nuleidę, 
Lyg juos nelaimei pasmerkė 
kažkas.

Pas juos kolūky 
Tingiai slenka dienos 

gyti komitetą, kuris jau šutei 
kė apie 3000 svarų namų pli
kimui. Šiuo metu komitetas 
įieško lietuvių reikalams tinka 
mų namų.

Sydnėjaus priemiesčio Bon 
kstown lietuviai talkos būdu 
pradėjo statyti savo atskirus 
namus ir siūlo bendrųjų Sydne 
jaus lietuvių namų komitetui 
savo ištekliais prisidėti ir Ban 
kstowno namus laikyti bendri 
niais visų lieutvių namais.

Sydnėjaus lietuviuose namų 
klausimu kilo išsitęsusios dis 
kusijos, o lietuviškų namų del 
lėšų stokos ir rėmėjų susiskal 
dymo nėra kol kas nė vienų.

Lėtai ir sunkiai velkasi darbai.
Tai duona byra,
Tai supūva šienas,
Į žemę smenga trobos ir 

gurbai J
Užsuk viešnagėn, — 
Pastatys naminės, — 
Girta daina pirmiausia 

pavaišins. 
Paskui sukniubs ant stalo 

nusiminęs
Ir atvirai, karčiai prisipažins;
— Uliojam,
Geriam,
Viens nuo kito vagiam.
Tik bobos aruos plūkiąs su 

aušra.
Kažkoks akmuo visiems 

krūtinę slegia: 
Nėra vilties, 
Tikėjimo nėra.
Klausai,
Galvoji, &
Ir, akim sudrėkūs.
Širdis prabyla vedančiu 

pykčiu:
— Ko neateina, nepapurto

niekas,
Kaimynai, broliai, 
Jūsų už pečių. . .
Kodėl mes tokie ramūs ir 

atlaidūs?
Kodėl mes slepiam tiesą nuo 

žmonių?
Ugnim

Reikėtų pažymėti veidus, 
Vagių, veltėdžių, niekšų, 

tinginių.
Tegul nešioja 
Savo juodą šlovę, 
Šunų išėję lodyt pakiemiais, 
Nes tiems, kurie tikėjimą 

sugriovė,
Širdis valstiečio niekad 

neatleis.
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KVLTURWWKROjVIKA STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
NEPAPRASTAI IšKYLAN TIS MŪSŲ DAILININKAS 

PIETINĖJE AFRIKOJE

VISUOTINIS SANTARItčIŲ SUVAŽIAVIMAS

Savo metu Pietinėje Ameri 
koje nepaprastai iškilo mūsų 
tautietis dailininkas Rimša.

Dabar pietinėje Afrikoje ne 
paprastai yra iškilęs Capetow 
ne gyvenantis mūsų tautietis 
dailininkas p. Dumšaitis.

Dideliu meniniu pakilimu 
dirbantis dailininkas paskuti 
niu metu yra pasiruošęs pada 
ryti dvi savo darbų parodas. 
Pietinėje Afrikoje jis dabar 
yra pirmaujantis ir jo darbai 
< augšČiausį įvertinimą.

r*. Dumšaitis yra mažlietu 
vis, senų tradicingų mažlietu 
vių — DumŠos ir Putinaitės 
Dumšienės sūnus. Visur jis pa 
sisako ir pasirašo kaip lietuvis 
dailininkas ir pietinėje Afriko 
je jis yra plačiai žinomas kaip 
lietuviu dailininkas.

Be ko kta, jo darbų buvo iš 
statyta 5-sios Lietuvių Dienos 
Kanadoje dailės parodoje. Šių 
darbų savininkas yra Montre 
aly gyvenantis pianistai K. 
Smilgevičius.

PULGIS ANDRIUŠIS 
PAGERBIAMAS

7 Lietuviškos Adelaidės orga 
jacijois ruošiasi iškilmingai 

pagerbti laureato Pulgio And 
riušio 50 metų sukaktį. — rem.

„ŠEŠIOS KRYPTYS”
Pabaltiečių menininkų gru 

pė „Šešios kryptys“ („Six Di 
rections“) Sydnėjuje ruošiasi 
savo parodai Bissietta Art Ga 
ierijoje. Grupėje dolyvauja lie 
tuviai menininkai dail. Jurgis 
Bistrickas, dail. Jurgis Mikse 
vičius ir graf. Henrikas Saikaus 
kas. — rem.

LIETUVOS MUZIKAI 
RUOŠIA

naujus muzikinius kūrinius: 
Balys Dvarionas operą „Apy 
aušrio dalia“ pagal B. Sruogos 
to pat vardo dramą; Juzeliūnas 
baigia operą „Sukilėliai“ pagal 
to pat vardo Mykolaičio-Puti 
no romaną, kuri numatoma 
„spalio sukaktuvėms“: pagal 
V. Krėvės dramą „Skirgaila” 
taip pat esanti numatoma ope 
ra.

ELENA KEPALAITĖ 
j KANADĄ

Išraiškos šokio šokėja Ele 
na Kepalaitė iš Melbourne Au 
stralijoje išvyko į Kaandą, kur 
žada nuolatinai įsikurti.

Elena Kepalaitė per savo ke 
lis gyvenimo metus Australijo

je buvo aplankiusi visus didės 
mus Australijos miestus ir pla 
vusi savo išraiškos šokio kon 
certus. Be to Elena Kepalaitė 
yra dailininkė ir pati sukuria 
savo šokiams ir drabužius. Šo 
kėja išvykdama pareiškė, kad 
ji tikintis pasirodyti irKanados 
scenoje. — rem.

RUOŠIAMAS LIETUVIŲ 
KALBOS ATLASAS

Lietuvos Mokslų Akademi 
jos Lietuvių kalbos ir literatu 
ros Institutas, kurio dir. yra 
K. Korsakas, nuo 1950 metų 
esąs susirūpinęs rinkti medžią 
gą apie lietuvių kalbos tarmes. 
1951 m. įvykusi Lietuvos kai 
bininkų dialektologų konferen 
cija, po kurios pradėta rinkti 
dialektologinė medžiaga ir da 
bar ruošiamasi išleisti lietuvių 
kalbos atlasas, nes esą pastebė 
ta, kad dialektologinė, tarmi 
nė, medžiaga smarkiai prade 
jusi nykti.

Ruošiant atlasą, leksikos ir 
sintaksės skyriumi rūpinasi 
prof. J. Balčikonis ir Larin, ku 
ris lietuviams duotas kaip ko 
misaras arba politrukas, o fo 
netikos ir morfologijos skyrių 
vedąs J. Senkus. Atlaso ruošė 
jams talkina mokytojai. Tyri 
mo tikslu Lietuva padalyta į 
700 gyvenamųjų punktų, ku 
rių 200 jau aptirta, o iš kitur 
gauta daug medžiagos, bet blo 
giau yra su atplėštomis nuo 
Lietuvos sritimis, kaip Asme 
nos, Lydos, Voložino, Brėslau 
jos, Vidžių ir kiti rajonai, ku 
riuose gyvena lietuviai. Darbe 
be suminėtųjų esą J. Kruopas, 
J. Palionis, J. Kabelka, E. Mi 
kalauskaitė, Z. Zinkevičius, A. 
Liobytė, K. Morkūnas, A. Vi 
dugiris ir kiti.

LIETUVIS 
SCIENTOLOGAS

V. Merkys kurį laiką studi 
javęs hipnoterapiją, susidomė 
jo scientologija ir jau keli me 
tai gilinasi šitoje gydymo sri 
tyje. Pastaruoju metu V. Mer 
kys verčiasi scientologijos pra 
ktika Adelaidėje, Australijoje.

REMIA VOKIETIJOS 
LIETUVIUS

Melburno Lietuvių Sociali 
nės Globos Moterų Draugija 
surinko 272 svarus (apie 500 
dolerių) ir juos pasiuntė P. 
L. B. Vokietijos Krašto Valdy 
bai paskirstyti tarp lietuvių ii 
gonių ir senelių. — rem.

Visuotinis suvažiavimas įvy 
ks Tabor Parmoję, Sodus, Mi 
ch., rugsėjo 6-7-8 dienomis.

Šiuo metu programoje nu 
matyti šie punktai;

Ketvirtadienį; registracija; 
susipažinimo vakaras.

Penktadienį: CV ir skyrių 
pranešimai; diskusijos. Po pie 
tų: Kol Nargelevičiaus (N. 
York) paskaita. Muzikinė po 
pietė.

Šeštadienį: dr. J. Girniaus 
paskaita; antroji diskusine te 
ma. Po pietų: Literatūrinė pas 
kaita (numatytas vienas iš jau 
nesnės kartos rašytojų) ; dis 
kusinė tema; CV rinkimai.

Sekmadienį; 10 vai. pamal 
dos. 11 vai. iškilmingas aktas 
ir suvažiavimo uždarymas.

Vakarais numatyta; dainų 
vakaras (dalyvaujant muziką 
studijuojantiems santariečia 
ms), filmų vakaras ir galbūt 
kurio nors rašytojo kūrybos 
įscenizavimas. Be to laužai, šo 
kiai, naktipiečiai ir tt.

Laiko taupumo sumetimais 
CV numato visus pranešimus 
patiekti raštu. Taip pat šiais 
metais nauja ir tai, kad šuva 
žiavime galės dalyvauti santa 
riečiai ir tik kviesti svečiai su 
raštiškais kvietimais, nes kiek 
vienais metais suvažiuoja vis 
daugiau žmonių ir prie geriau 
siu norų vietų skaičių tenka 
riboti. Kainos, kaip ir pernai 
5 dol. dienai, 15 dol. visam su 
važiavimui (kviestiems svežia 
ms 7.50 dienai). ‘

Skyriai prašomi jau dabar 
sudaryti kviestinų studentų są 
rašus, kad sudarytų progą su 
važiavime dalyvauti visiems, 
kurie domisi Santaros veikla, 
bet ne pigiu pavasarojimu (su 
važiavimo mokestis yra tik 
maždaug vienas trečdalis nor 
malios Tabor Farmos kainos).

Prieš suvažiavimą, rugsėjo 
3-4-5 dienomis ten pat Tabor 
Farm CV ruošia Santaros vi 
suomeninio veikimo kursus. 
Numatoma paliesti šie punk

tai: techniška veikla (pirminio 
kavimas, sekretoriavimas, susi 
rinkimų pravedimas, būdai jie 
ms paįvairinti, parlamentori 
nės taisyklės etc.), spaudos 
darbas (propaganda, aprašy 
mai, kuriuose leidžiamas laik 
raštelis), pinigų sukėlimas, pa 
vyzdiniai skyriaus susirinki 
mai, konkursai, anketų paruo 
Šimas, veiklos planavimas, 
santykiai su kitais, Santaros 
pristatymas jaunesniesiems, 
expromptu kalbėjimas ir t. t.

Suvažiavimui artėjant išky 
la ir kaikurie mūsų veiklos kla 
usimai, kuriuos suvažiavimas 
turėtų išspręsti.

Kadangi gyvename labai iš 
sisklaidę, tai suvažiavimai su 
traukia tik mažiau negu tree 
dalį Santaros narių. Ypač ma 
ža dalis santariečių gali juose 
dalyvauti iš rytinių valstybių. 
Suvažiavimo metu vyksta CV 
rinkimai, kuriuose suvažiavi 
me nedalyvaujantieji negali pa 
reikšti savo balso. Reikėtų su 
važiavimui pagalvoti, ar never 
tetų statuto pakeisti ta pras 
me, kad rinkimai būtų vykdo 
mi prieš suvažiavimą korespon 
denciniu būdu.

Jau kelinti metai, kai svars 
tome įvairiausius projektus fe 
deracijos su Šviesa. Laikas at 
rod,o būtų šį klausimą galuti 
nai išspręsti, o jei išspręsti ne 
pavyks, tai bent baigti svars 
tyti.

Gan seniai CV buvo iškilęs 
sumanymas išleisti brošiūrėlę, 
kurią kaikurie norėjom pava 
dint santariečio atsakymais i 
gyvenimo klausimus. Trumpai, 
tai būtų mūsų tikslų, įstatų, 
veiklos paaiškinimas visiems, 
ypač jaunesniems suprantama 
kalba, atsakymai j mums daro 
mus priekaištus, pasiaiškini 
mas, kas mes esame ir kuo mes 
nesame. Ir Šį reikalą vienaip 
ar kitaip turėtų išspręsti šis su 
važiavimas. Su tokiomis minti 
mis atsisveikiname iki pasima 
tymo suvažiavime. „S“ red.

PIRMOJI MODERNI IR KULTŪRINGA VALGIŲ 
GAMINIMO KNYGA

| Vaistai i Lietuvą, |
I LATVIJĄ, ESTIJĄ, LENKIJĄ IR KITUS SOVIETŲ | 
| OKUPUOTUS KRAŠTUS £
I per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. |

$ Pigiausia ir greičiausia pasiųsite vaistus savo artimiesiems 
s* per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, akinius, mediciniškus £ 
v gydymo reikmenis. Vaistų kainos ir oro pašto tarifas $ 
$ yra žymiai sumažinti.
$ Siuntiniai pilnai apdrausti. P
** Kreiptis; 1319 St. Germain, Ville St, Laurent, £ 
£ Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. £

Be „kasdieninės duonos“ 
žmogus gyventi negali, o nuo 
tos „duonos“ labai pareina žm 
ogaus sveikatą, darbingumas 
ir amžius. Todėl labai svarbu 
yra mokamai pasigaminti mais 
tas, kad jis būtų ir skanus, ir 
sveikas, ir estetiškas.

Daug jau yra išleistų vai 
giams gaminti vadovėlių, tik 
tai vieni jų pasenę ir neatitin 
ko dabartines maisto paruoši 
mo ir ruošimo priemonių saly 
gas; kiti vietoje to, kad konk 
rečiai nurodytų, kaip ir kas rei

kia daryti, užsiima visai paša 
liniais pašnekesiais, bereikalin 
gus „moralus“ dėsto; treti ben 
drai — nevalyvi. Todėl rimtai 
šeimininkei, kuri turi tikslą ge 
rai paruošti valgius ir, be to, 
reikalui esant, paroušti ir kul 
turingai atrodanti stalą, sunku 
buvo. Ypač turint prieš akis, 
kad lietuviai turi dar ir savy 
bių, kurios nesiderina su kitų 
tautų savybėmis.

Todėl pasirodymas namų 
ūkio agronomių, specialisčių 
(E. Drąsutienės, O. Radaitie

j Or. TASW SiHCCOMAN Į
| optometristas •optikas |
| TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI |

4281A St. Lawrence Blvd., Montreal. VI 5-7928

0

j BELLAZZI - LAMY, INC
I PO 8-5151 7679 Geor«e St” Ville Lasalle.

H įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
H 1 n subact ja, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. :j

taupyk, skolinkis
savo kredito kooperatyve

1 DYERS CO.

VICTORIA *

t

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.
X Paimam iš namų ir pristatome j visas Montrealio X
y miesto dalis. Darbą atliekame sąžiningai. X

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

S Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai j> 
X duodamos bet kokiam geram tikslui. * £
| Ved. D. Jurkus, PO 7-4280. |
X „Litas“ veikia sekmadieniais 11 — 1 vai. A. V. par. salėje X 
v Banko kambary. X

Pirm. A. Norkeliūnas .................................... RA 7-3120 £

. • • .-7'.44-44444444444444444444444'

tofflWE U)XE DRY CLEANERS!
117 —6th AVENUE, LACHINE | 

X AJUV Lietuviams nuolaida. X
į Sav.: P. RUTKAUSKAS, f
A 4->444444444444444444*^'^44'»'i44',,',44444444444444'“/ 

’^44444©444444s^*»444444444444444444,z44’*4'>444444444“ 

Į Lietuviška moterų kirpykla 
[ DARO ŠUKAVIMUS. PUSMETINIUS IR TRUM

PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
Į Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon). 
Į 2544 CENTRE St., Montreal WEllington 5-3292
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STATAI AR REMONTUOJI NAMUS 
pirk statybines medžiagas vienintelėje tos rūšies 

lietuviškoje prekybos įstaigoje Montrealyje

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 galimą gauti visas statybines medžiagas; 
visokių rūšių lentas, cementą, cementinius blokus, 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. I
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 4
arba vakarais skambinti statybos b-vės techniškojo « 

vedėjo-kontraktoriaus Zenono Tamašausko tel. CL 5-1558. H
AMLIT B-VĖS VALDYBA. 8

nės, E. Statkienės ir.A. Šližie 
nės) sudarytos „Valgių gami 
nimas“ knygos yra labai svei 
kintinas.

„Valgių gaminimas“ yra ne 
vien valgių gaminimas, bet ir 
platus bei išsamus maitinimo 
reikalui sudarytas vadovėlis, 
duodąs būtinų ir naudingų kie 
kvienai šeimininkei žinių; kaip 
maisto sudėtis, — baltymai, 
riebalai, angliavandenys, mint 
ralai, vitaminui gumas jų, van 
duo, koioringumas maisto me 
džiagų, cheminė maisto pro 
dūktų sudėtis ir kt. Po to se 
ka maisto davinio sudarymas, 
valgių patiekimas, stalo paden 
girnas, kasdieninis stalas, sve 
čių stalas, patiekalai ir tt.

Viskas nurodyta, kaip vai 
gius padaryti, kokius indus pa 
naudoti, ir tt. Tai yra kultūrin 
gas vadovas. J. Karvelis, iš

kad tūlos iliutetracijos viena 
spalvės, kai jos turėtų būti dau 
giaspalvės. Bet tai yra mažas 
palyginti trūkumas.

Kiekviena šeimininkė, įsigi 
jusi šią knygą, bus patenkin 
ta, nes tai yra tikra maisto ga 
minimo mokykla.

Red. pastaba. Knyga gauna 
ma „Nepr. Liet.“ redakcijoje. 
Kaina 7.50.

DAIL. LEONO ŽYGO 
PARODA

Liepos mėnesį Royal South 
Australian Society of Arts ga 
ierijoje Adelaidėje įvyko pir 
moji jauno dailininko lietuvio 
Lono Žygo darbų paroda.

Dail. L. Žygas tiek lietuvių, 
tiek australų visuomenei čia 
jau yra pažįstamas, nes jis jau 
keli metai dalyvauja .rinktinė

leisdamas šį vadovą, atliko la 
bai svarbų kultūros darbą, ka 
ip ir vadovo sudarytojos, Lie 
tuvos Žemės Ūkio Akademijos 
agronomas, baigusios Namų 

ūkio agronomijos skyrių.
Knyga kapitah, tvirtai įriš 

ta, reikiamai iliustruota nau 
dingais vaizdais, tiktai gaila.

se įvairių Australijos meno dr 
augijų ruošiamose parodose. 
Kritika jį visuomet vertino 
kaip gabų ir daug žadantį jau 
ną menininką. Pastarojoje pa 
rodoje dail. L. Žygas parodė 
per 50 tapybos darbų ir ketu 
rias skulptūras. Kritika šią pa 
rodą įvertino1 labai palankiai.

I Dr. Roman Pniewski
/ Daugiametė praktika didelese ligoninėse ir klinikose x 
<!■ Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų speclialistas. ;f 
| 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623 g
g Valandos : Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. g

HICKSON GROCERY
■ Čia rasite
< i įvairių bravorų

ALAUS,
a įvairiausių rūšių dešrų, rūkytos mėsos, sviesto, sūrių, jp 
» sūdytų silkių, raugintų agurkų, vaisių, juodos duonos ir ;i;

įvairiausių konservuotų produktų. <i
Užsisakykite čia alų savo pobūviams! «

241 Hickson Ave. Tel.: PO 6-564] Verdun.
» * Sav. PauiJocas.

ji LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE |
T,c I

3 Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai p 
R ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. S

SAV. K. K I A U S A S ir J. S I A U Č I U L 1 S 
j yra tos srities specialistai su 20 metų praktika

Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. £ 
3 Lietuviams nuolaida. V7
w v3 Adresas: 547 Lafleur Str., Vilie Lasalle, **
f Montreal, P. Q. Tel.; HU 8 0162. į

PO 7-0211 Office: 727 Argyle |
PO 7-0311 VERDUN g

VERDUN COAL Reg’d. I
G e r a r d V i a u, sav. «

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA
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Lietuvos kankinių pagerbi 
mui ir prisiminimui Miklande, 
garsiojoje Kanados ir USA 
kankinių šventovėje, 95 mylių 
atstume nuo Toronto, rugsė 
jo aštuntąją, mūsų Tautos 
šventėje, iškilmigai šventina 
mas stilingas medžio kryžius, 
pastatytas Kanados lietuvių 
aukomis. Ta proga raginama 
iš visų lietuvių kolonijų Kana 
doje j Midlandą rengiamos 
ekskursijos. Kryžiaus šventini 
mo apeigas atliks J. E. vysk. 
F. A. Marrocco, kuris atsto

Ta pačia lietu 
maldininkams 
Midlando kari

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

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

Sav. V. DUNDYS

IŠKILMĖS MIDLANDE
vaus kardinolą, 
viams bendros 
pamaldos įvyks
kinių vardo bažnyčioje 12 vai. 
dieną. Pamaldas laikys ir pa 
mokslą pasakys vysk. Marroc 
co.

VILNIAUS KRAŠTO 
LIETUVIŲ S-GOS

Toronto sk. Valdyba, praneša, 
kad piniginės aukos ir lietuviš 
kos knygos Suvalkų-Seinų-Pu 
nsko trikampio lietuviams yra 
priimamos šiuose punktuose: 
Toronte—V. Skrebutėnas, 607 
Durie St., telef. RO 2-637 7 ir 
St. Catharines — J. Dilys, 11. 
Erie St. Visi Kanados lietu 
viai prašomi savo auka parem 
ti mūsų brolius ir seses Suval 
kų trikampyje. Jie turi keletą 
lietuviškų mokyklų, kurioms 
trūksta lietuviškų knygų, tūks 
tančjai mūsų skriaudžiamųjų 
tautiečių, yra pasiilgę lietuviš 
ko spausdinto žodžio. Nors Su 
valkų trikampio lietuviai nie

ft I

WINNIPEG, Man.
B-NĖS VALDYBOS POSĖDIS

labai graži, ant upės kranto, 
aplinkui puikūs ąžuolynai ir 
daugybės laukinių slyvų. Tad 
visi į šios vasaros sezono pas 
kutidę gegužinę. Bus išgerti ir 
pienuko ir šiaip kuo kitu du 
šią palinksminti.

Winnipego K. L. B-nė.
KANADOS UKRAINIEČIAI 

GRAŽIAI TVARKOSI
Kanados ukrainiečiai pasta 

tė netoli Winnipego miesto di 
dėlę prieglaudą, kurioje galės 
gyventi 200 senelių. Preglau 
dą pašventino Kanados tikrai

LAIŠKAI Iš LIETUVOS
Redakcijoje yra sekantiems 

asmenims laiškai iš Lietuvos: 
Petrui Klimavičiui iš Vaidlo 
nių kaimo, Troškūnų rajono; 
Juozui Navanghauskui iš Kau 
no»; J. Paliokui iš Kauno; Juo 
zui Kirdeikiui iš Kauno; Nas 
tei Kubilaitei iš Gaubiu kaimo, 
Skuodo rajono; Augustinui 
Kalvaičiui iš Norsonių, Linkti 
vos rajono; Antanui J. Dene 
rich (Danevičiui), Vincentui 
Norkui ir Joe Gudavich iš Jut 
barko; Juozui Rimkui iš Kark 
lėnalių kaimo, Varnių rajono. 
Kiti laiškai: Viciui Nr. 164 iš 
Vokietijos ir Antanui Keršiui 
iš Toronto. Visi suminėtieji pra 

niečių arkivyskupas Herma ;šomi atsiliepti į „Nepriklausr 
mos Lietuvos“ redakciją, 77^ 
George St., Ville Lasalle, Mont 
real 32, Canada.

kad nesidžiaugė laisvu gyveni 
mu Nepriklausomoje Lietuvo 
je, tačiau savo lietuviškumą ir 
patriotizmą išlaikė per visą 
okupacijos laikotarpį. Neduo 
kime jiems žlugti ir dabar.

Iš anksto visiems tariame vii 
nietišką ačiū!
V. K. L. S. Toronto Sk. V-ba.

ATOSTOGAUJA 
WASAGOJE

Montrealio A. V. par. klebo 
nas Tėv. J. Kubilius dalį savo 
atostogų praleidžia lietuvių 
vasarvietėje Wasagoje, kur sek 
madienį Šv. Jono Kr. par. pa 
talpose lietuviams atlaikė pa 
maldas. Svečias džiaugiasi nuo 
stabiu grožiu Georgian Ba> 
įlankos smėliuotu krantu ir 
ypač gausiu lietuvių kūrimusi 
viename centre. Jo manymu, 
vasaros metu, kada bet koks 
kultūrinis ir visuomeninis ju 
dėjimas veik sustoja, ši vasar 
vietė per visas vasaros atosto 
gas lieka pagrindiniu centru, 
kur lietuviškoje dvasioje pa 
bendraujama, lietuvių vaikai 
tarpusavyje taip pat' ugdosi 
tautiniuose papročiuose, o sek 
madieniais, gausiai susibūru 
sios mūsų tautiečių gretos va 
sarvietės lietuviškose pamaldo 
se, savo lietuviška giesme kelia 
religinį nusiteikimą ir patrio 
tinę dvasią.

PAJIEŠKOJIMAI
— Jieškomas Zarinskas My 

kolas, sūnus Viktoro, gimęs 
1912 m. Stripeikių km., Saldu 
tiškio v., Švenčionių ap. Prašo 
ma rašyti V. Kundrotas, P. 
O. Box 221 Elk Point, Alber 
ta, Canada.
1 " M 'M 'M ......ir- į

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

SIUNTINIAI LIETUVON
GREITAI IR PIGIAI SIUNČIAME SIUNTINIUS Į 

LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS
y „ORBIS“ siuntiniai pasiekia LJETUVĄ per 3—4 savai- ft 
ft tęs. Siunčiame tiesiai iš Skandinavų kraštų. Gaminiai augs- ft 

tos kokybės, o kainos žemos. 100% garantija siuntiniams, ft
Sekite mūsų skelbimus laikraščiuose ir naudokite ft

kaipo kainoraščius. ft
SKELBIMAS NR. 1 |

Siunčiame maistą, medžiagas rūbams, gatavus rūbus, ft 
avalynę, odą, vaistus ir kitus reikmenis. Kiekvienas ft
siuntinys gali būti sudėtas iš anksčiau paminėtų daly ft

kų, t. y., siuntiniai savo turiniu gali būti maišyti. ft
Mūsų siuntiniai yra 10 kilogramų arba 22 svarų brutto. ft

Jei siuntinyje nėra skardinių dėžių — tai gryno svorio ga- ft 
X lime dėti 9%kg arba 21 sv. (pav. jei vien cukrus, miltai, ry- ft 
ft žiai). Jei yra skardinių dėžių siuntinyje gryno svorio (net- ft 
ft to) yra 9 kg arba — 20 svarų. Mūsų siuntimai pakuojami ft 
ft kilogramais, tai prašome gerbiamų klientų daryti užsaky- ft 
ft mus kilograminiu skaičiavimu (1 kg, % kg, % kg, o ne sva- & 8 Lietuviai advokatai
ft rais). Šalia kilogramų paduodame kainas svarais dėi bend- ft k NEIMAN BISSETT
ft ros orientacijos, nes dauguma firmų skaičiuoja svarais, ft g ųpriTFN
ft 1 kilogramas yra lygus 2,21 svar. ft g
ft , ft » Barristers, Selicitors,
ft Maistas: kaina už kg už svarą Maistas: kaina už kg už svarą ft g Notary Public.

H e y d e n Street
(netoli Bloor ir Yongle)

Toronto 5, Ont.
Tel.: Ofice WA 4-9501

Res.: BE 3-097^

ft 
ft

■ę

ft
ft

ft ft

X

ft

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

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

Rugpjūčio 24 d. Winnipego 
K.L. B-nės v-ba, Vinco Januš 
kos bute, padarė posėdį ir ap 
tarė kai kuriuos einamuosius 
reikalus. Pirmiausiai, vieton 
išvykusio v-bos nario Vyt. Ra 
dzevičiaus i Ottawa, sulig bal 
sų daugumo įėjo kandidatas 
Valentinas Rutkauskas.

V-bos p-kas J. Demereckas 
iškėlė, kaipo būtiną reikalą, 
surengti paskutinę šiais metais 
gegužinę. Gegužinei vietą J. 
Demereckas su Mykolu Januš 
ka esą jau kaip ir parinkę pas 
lietuvį ūkininką Čekanauską.

Gegužinė buvo numatoma 
daryti rugsėjo 1 d., bet nukel 
ta į rugsėjo 8 d., sekmadienį, 
nes rugsėjo 1 d. vyksta V-tos 
Kanados Lietuvių Dienos šve 
ntė Niagaroje.

Buvo iškeltas klausimas dėl 
vysk. V. Brizgio priėmimo. 
Vysk, rugsėjo mėnesį atlankys 
Wjnnipegą. Tas klausimas pa 
liktas Winnipego lietuvių pa 
rapijos K-tui, prie ko prisidės 
ir Winnipego K. L. B-nė.

Taip pat buvo svarstoma pro 
grama Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimui.

Vincas Januška pasiūlė da 
ryti dažniau v-bos posėdžius, 
kur būtų bendrai aptariami įvai 
rūs organizaciniai reikalai.

Posėdyje dalyvavo : J. Deme 
leckas, V. Januška, K. Strikai 
ris ir Valeiitinas Rutkauskas 
(trūko St. Bujoko — v-bos 
sekr.

Po v-bos posėdžio J. Deme 
rėčkas su Mykolu Januška iš 
vyko pas Čekanauską į ūkį ap 
žiūrėti gegužinei vietos.

BUS ŠAUNI GEGUŽINĖ
Rugsėjo 8 d. (sekmadienį), 

Winnipego K. L. B-nė ruošia 
milžinišką gegužinę p. Čeką 
nauskų ūkyje, apie dvi mylios 
nuo Starbuck miestelio. Vieta

------------- M>r- ' M

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 8-5081

X

W. A. LENCII,

niūk.

— Vengrijoje komunistai 
vis dar žudo rašytojus, studen 
tus ir kitus dalyvavusius suki 
lime.

— P. Korėjai ir Indonezijai 
12 metų savarankiškumo.

SIUNTINIAI Į LETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS.
Naujas skelbimas su naujenybėm.

Prašau perskaityti šį skelbimą ir įsitikinti, kad pasiųsti 
bet kokį siuntinį, o ypatingai vaistų ir medžiagų į Lie
tuvą bei kitus kraštus yra prieinamiausiai ir pigiausiai 

tik per
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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

TORONTO, TEL. LE. 1-3098
Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaistų u 

kitų reikmenų įvairius siuntinius.
Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiu

mams ir paltams medžiagų, kostiumams priedus 
ir kitas prekes.

DĖMESIO! dėl siunčiamų vaistų ir medžiagų iš Anglijos.
Nuo š. m. rugpjūčio mėn. 6 dienos žymiai atpiginti vais

tai siunčiami iš Anglijos, pavyzdžiui:
Streptomycine arba Dihydro-Streptomycine
30 a 1 gr..........................................................su muitu $
Isoniazid 1000 tabl. 50 mgm................... ,, $
Penicillin in oil 1X10 cc 3 mil. u.........  „ $
Cardophyllin (Theophillin) 100 tabl. 0.2 „ $
Multivitamin 500 tabl............................... ,, $
Vitamin B. Complex Forte 500 tabl.. . „ $
Serpasil 500 tabl. 0.1 ......................, . . . ,, $
Serpasil 500 tabl. 0.25...............................
Vitamin B. Complex 250 tabl................
Phenobarbiton 500 tabl. 1 gr....................
Aspirin 1000 tabl.........................................
Digoxin 500 tabl............................................
Butazolidine 100 tabl. 100 mgm..............
ir t. t. ir t. t. .

Siunčiame įvairius antibioticus:
Aureomycin, (Achromycin, Chloromycetin, Crystamy- 
cyne, Erythromycine, Penicillin, Estomycin, Mixtamy- 
cin, Seromycine, — Cycloserin, Streptomycine, Dihyd
ro — Sterptomycine, Terramycin, Viomycin ir jvairias 

medžiagas ir instrumentus dantims taisyti.
Taip pat yra žymiai atpigintas oro pašto mokestis.

DAR DIDESNĖ NAUJIENA:
Yra gauti iš Anglijos vyriškiems ir moteriškiems kos
tiumams bei paltams naujų vilnonių juostelėmis medžia
gų p5**?zdžiai. Tų medžiagų kaina pasakiškai žema, t. y.: 
Keturiems kostiumams — 14 yrd. medžiaga su pamuša- i 
lu ir šerine (klijonke) įskaitant visus mokesčius — tik- '

; tai — $ 72.30. Arba už tą pačią kainą 3 kostiumai ir vie-
1 nas paltas arba 2 kostiumai ir 2 paltai.

Siunčiant į Aziją (Sibirą) reikia pridėti dar $ 1.80.
J Medžiagų pavyzdžius galite pamatyti mūsų įstaigoje 
; Toronte ir pas ponią Juraitienę Hamiltone. (Užsakant šį
> pakietą laiškais prašome nurodyti pageidautiną spalvą).
, Be to siunčiame iš Anglijos kaip seka:
J Švediškas elektrines siuvamas mašinas,
I 38-nių modelių Hohner akordeonus,
[ Moderniškiausias mezgimo mašinas,
> Šveicariškus laikrodžius firmos „Cyma“ ir „Dixton“,
> Stiklui pjauti peiliukus su deimantu ir metalinius,
! Parkerius,
[ Dviračiams padangas ir šliaukąs įvairių išmierų,
Į Plaukams kirpti mašinėles,
• Skustuvus,
• Plaukams dažyti įvairių spalvų dažus, |
I Avalynę,
[ Maistą,
> ir t. t. ir t. t.
; Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų. 

Kiekvienas siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų ne
viršijant nustatyto svorio.

Pagal mūsų patyrimą — dabar pats laikas pasiųsti siun-
! tinį Kalėdoms bei žiemai.
' Mūsų skyrius Hamiltone, 105 Cannon Str. E., pas P. V.

> Juraitienę, tel. JU 8-6686, priima užsakymus vaistams ir
I kitokioms gerybėms siunčiamiems iš Anglijos.
i Gyveną ne Toronte, gali vaistų, medžiagų ir kitus uzsa-
Į kymus bei savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio siun-’ 
t tinius siųsti mums paštu.
i Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
K Darbo valandos: »
k Pirmadienį — penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ft 
ft Šeštaditniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. ft
ft Sav. A. K a 1 ū z a. • X

7.90 
4.70 
1.00 
1.10
2.80
4.20
4.70

$ 11.10
1.70
1.60
1.70 
3.80 
4.60

ft

ft

$' 
$ 
$ 
$ 
$citrinai švieži.. $1.50$0.68 

apelsinai švieži 
kaina nepastovi 
džiov. vaisiai 
„kompotas“.... 
razinkos............
fygos ........ 
datulės vaisiai 
bičių medus. . . 
šokoladas.........
kakava ....... 
kava...................
arbata% kg 1.40

$0.72$0.33
0.95
0.75
0.95
0.95
2.35
2.30
2.00
2.65
2.50
1.90
2.60
3.25
2.50
2.80
2.60
2.30
2.75

ft cukrus ...................... !
ft ryžiai ........................
ft miltai kviet..............

manų kruopos ....
makaronai (Verm.)
pieno milteliai ....
valg. alyva ............
margarinas ............
sviestas ...................
sūris „šveicarišk.“

ft Taukai (kiauliniai) 
ft bekonas (daniškas) 
ft kumpis ...................
ft kumpio dešra .... 
ft salami dešra .........
ft Kepeninis paštetas 
ft kilkės (anjouvis) . . 
ft pipirai .....................

ft Pastaba: valg. alyva, sviestas, taukai, bekonas, kumpis, ft 
ft kep. paštetas, kilkės ir pan. yra skardinėse dėžutėse: tokio ft 
ft siuntinio grynas (netto) svoris yra 20 sv., o su įpakavimu ft 
ft pilnu 22 svarai (10 kg) brutto. Gi cukrus, miltai, vaisiai * 
ft įpakuoti kartonuose jų grynas (netto) svoris 21-o brutto ft 
ft 22 sv. (10 kg). Šitose kainose yra įskaitytas muitas ir so- ft 
ft vietų 10% mokestis. Sudarius ir susumavus siuntinį: rei- ft 
ft kia dar pridėt — licencijos mokestį, persiuntimo garant. ft 

pašto persiuntimo išlaidas, kas kartu sudaro $ 6.50. ft
ft Standartiniai siuntiniai:

sv.) 6.45 plius $6.50
sv.) 17.10 plius

ft

ft

0.43
0.34
0.43
0.43
1.07
1.04
0.91
1.20
1.14
0.87
1.18
1.47
1.14
1.28
1.18
1.05
1.25

(22
(22

(22

XX  —SK

1.90
1.50
2.10
2.40
2.25
3.55
3.90
3.60

0.82 
0.68 
0.96 
1.09 
1.02 
1.63 
1.77 
1.64

5.50
1.05muilas ..............

amerik. cigaretės 
Phillip Morris 200 st. 
(10 pok.) su muitu . .

sv.) 1 7.90 plius

18 plius

6.50

6.50

6.50

6.5023.50 plius 
(daniški) su muitu 
(„tufliai“) su muitu

2.50
0.48

4.25

$12.95.
23.60

24.40

24.50

30.—
10.95
12.90

t A. E. McKAGl l.| 
ft Barrister and Solicitor X 
ft Advokatas ir Notaras ft 
ftTel. EM 4-1394, EM 4-1391 ft 
ft 201 Northern Ontario Bldg.ft 
ft 330 Bay Street, ft 
ft TORONTO 1, Ontario. ft

TEISININKAS —

A d vokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

»l 1. Cukrus brutto 10 kg 
į 2. Taukai brutto 10 kg 
k 3. Stori lašiniai sūdyti 
[J (sausi) brutto 10 kg 
£ 4. 1000 amer. cigarečių
£ ,,PhilipMorris“(50pok.)
> ir 7 kg (15% sv.) cukr.
> 5. 60 gr streptomycino 1000
S tabl. isoniazid(rimifono)
t ir 7 kg (15%sv.) cukr.

stiprūs geri mot. batukai
S stiprūs geri vyriški batai
$ Sekite mūsų skelbimus ir naudokite kaipo kainoraščius. ft 
£ Gyvenantieji už Toronto ribų siųskite užsakymus paštu ft 
į prijungdami money order (pašto perlaidą), o mes pri- ft 
$ siusime Tamstoms visus reikiamus pakvitavimus. ft
ft Nedarome skirtumo tarp JAV ir Kanados dolerių. ft

ft „ORBIS” Centras: 298 Bathurst St. Toronto 2B Ont. ft 
$ Tel. EM 4-2810. Darbo vai. 9 ryto — 8 vak. ft 
ft Hamiltone skambinkit Tel. JA 8-5257 (42 Brodick St.) ft

mūsų agentas atvyks paimti Jūsų užsakymo. ft 
$ Mūsų skyriai, Čikagoje, Kanadoje ir Vaterburyje. ft

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. L1ODŽIUS.
Pei šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS I VISAS PASAULIO ŠALIS. 
— KOMPENSACIJŲ IŠROPINIMAS 

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.

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

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

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

parengimas yra rengiamas at 
einantį šeštadienį Hamiltono 
LSK Kovas. Tai astuonių me 
tų veiklos sukakties minėjimas. 
Be sporto rungtynių (tikslus 
laikas bus paskelbtas sekančia 
me Nr.) tarp Toronto, Ročes 
terio ir Hamiltono klubų, va 
kare, Royal Connaught Hotel 
yra rengiamas balius. Progra 
mą išpildys aktorius iš Brook 
Įvno V. Žukauskas, kuris yra 

čiai žinomas savo jumoru 
įsose JAV. Taip pat bus tur 

tinga loterija ir kt. sportinės 
staigmenos. Šokiams griežia 
V. Babecko orkestras. Visus 
gerb. svečius prašoma nevėlao 
ti, nes programa bus pradėta 
punktualiai 7 vai. v.

Į KANKINIŲ KRYŽIAUS 
pašventinimo iškilmes Midlan 
de, rugsėjo men. 8 d. yra ren 
giama ekskursija. Vykstantie 
ji prašomi registruotis pas A- 
kų kp. pirmininką p. J. Pleinį.

VEDYBINIS SKELBIMAS
Esu 29 metų našlė, turiu gerą 
'‘(ūdą, sugyvenama, darbšti, 
idutinio ūgio ir turiu 10-ties 

metų dukrelę. Noriu persikel 
ti j Kanadą ir ištekėti už rim 
to vyro. Jeigu pasirodytų, kad 
nepatinku tam, kas mane iš 
kvies, neturėsiu pretenzijų, 
bet už atkietimą būsiu dėkin 
ga. Reikalui esant atsiųsiu sa 
vo toto. Prašau rašyti „Nepri 
klausomos Lietuvos“ adresu, 

pažymint „Tremtinei“.

PATAISYMAS
Lietuvių komiteto Dr. Pr. 

Ancevičiaus rinkiminei akcijai 
paremti apyskaitoje, tūpusioje 
N. L. rugpjūčio 21 d. Nr. 23 
1957 įvyko keletas netiksiu 
mų dėl komiteto neapsižiūrėji 
mo. Būtent: paragrafe aukavu 
siu po 1 dol. seka pavardės: V. 
Daubaras, M. Zavackas ir P. 
Blusis. Tikrumoje šių tautiečių 
pavardės turėjo būti paragra 
fe kur pasakyta aukavusieji po 
50 centų.

A. ir L. Samulaičių, pavardė 
tilpo paragrafe kur pasakyta 
aukavo po 1 dol., o tikrumoje 
turėjo būti 1.50 dol., nes tiek 
pp. Samulaičiai yra aukavę. Po 
1 dol. aukavusių sąraše yra 
pavardė V. Serkenis, o tikru 
moję turėjo būti V. Šerksnis.

Tarp stambesnių sumų au 
kavusių apyskaitoje pasakyta, 
kad $10.00 aukavo A. J. Mačio 
nis, tikrumoje turėjo būti, kad 
tuos $10.00 aukavo advokatas 
Kęstutis W. Michelsonas. Už 
aukas visiems aukavusiems ko 
mitetas širdingai dėkoja ir už 
padarytus nemalonumus labai 
visų atsiprašome.

Liet. Kom. Rink. Akcijai 
Paremti.

BALT1A PTL. LTD.
Lietuvių vadovaujama 

nė ebndrovė Baltia Pty.
Sydnėjuje, kuri verčiasi mais 
to produktų prekyba, per savo 
metinį susirinkimą paskyrė 25 
svarus siuntinio pasiuntimui į 
Sibirą, skubios pagalbos reika 
lingam lietuviui. Pažymėtina, 
kad palyginus dar jauna bend 
rovė jau ne pirmą kartą iš savo 
pelno paskiria pinigų sumas 
lietuvių charitatyviniams ir kul 
tūriniams reikalams. Bendro 
vei vadovauja J. P. Kedys.

akci
Ltd.

Europos gydytojas &
Dantistas

Dr. N. S k a a b
3 Barnesdale Avė. S. ;į!

Hamilton, Ont. LI 4-6405. ;Į;

Praeitą pirmadienį londoniš 
kė, 16 metų mergaitė C. Sox, 
rizikuodama savo gyvybe, iš 
spruko iš pagrobimo.

Apie 6 vai. 30 min. vak. ji 
viena važiavo automobiliu mie 
sto centru. Prieš raudoną su 
sisiekimo šviesą jai sustojus, 
staiga mašinon įšoko vyras ir, 
atstatęs į ją suomišką (.4 colių 
ašmenų) peilį, įsakė jai tylėti 
ir važiuoti jo rodoma kryptimi. 
Mergaitė nuvažiavo Londono 
pietinėn dalin ir važinėjo gat

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus —

L Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.
J Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p. L 

parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite 
iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114, L

$ Hamilton, 15 Homewood Ave. $

M. MACIUKAS

AUGŠTOS KOKYBĖS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS 
16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS. 
Ville Lasalle. PO 8-4588.259—3 Avė.,

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom

DARBĄ A TLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis bet kada.

WINDSOR, Ont
GRAŽIOS VESTUVĖS

Liepos 2 7 d. susituokė Dum 
čius Domas su p-le Čiupiins 
kaitė Maryte. Abu jaunave 
džiai yra iš pavyzdingų lietu 
viškų šeimų. Pr. Dumčius yra 
vienas iš Liet. B-nės Apyl. stei 
gėjų, daugelio metų valdybos 
narys ir šiuo metu yra Apyl. 
V-bos vicepirm., o V. Čiupti 
nskas su visa savo šeima daly 
vauja vietos chore, taip pat ak 
tyvus Bendruomenes narys. 
Jaunasis R. Dumčius šiuo ine 
tu studijuoja Detroito Univer 
sitete inžineriją,, kartu akty 
viai dalyvauja lietuviškoje vei 
kloję, vadovauja jauniesiems 
skautams. Jaunoji Dumčienė 
Marija buvo liet, /šeštadieni 
nės mokyklos mokytoja, akty 
vi choro dalyvė ir taip pat, 
kaip ir vyras, nuolatinė vasa 
tio 16-sios gimnaizjos rėmėjų 
būrelio narė. Gal dėl to ir vai 
šėse, kurios buvo rumunų salė

HLSK Kovas valdyba. $ je> dalyvavo per 300 artimųjų 
g ir pažįstamu. Vaišiu metu jau

navedžiai buvo apdovanoti gau 
siomis dovanomis ir gražiais 
linkėjimais. Sveikino lietuvių 
klebonas kun. V. Rudzinskas, 
Liet. B-nės Valdybos vardu 
pirm. P. Januška, Ateitininkų 
kuopos vardu p. V. Tautkevi 
čienė; be to daugybė sveikini 
mų raštu, kurių net išvardinti 
yra sunkoka dėl jų gausumo.

Tuojau po vestuvių jaunave 
džiai išvyko povestuvinėn ke 
lionėn į Kanados šiaurę.

RENGIAMAS 
L1NKSMAVAKARIS

Rugsėjo 21 d. (šeštadienį) 
vokiečių „Tautonia“ klubo sa 
Įėję esančioje Edinburgh gat 
vėje yra rengiamas linksmava 
karis. Šokiams gros visų mė 
giamas vokiečių orkestras. 
Veiks bufetas. Pradžia 7 vai. 
vakare. Linksmavakarį rengia 
Lietuvių Bendruomenės Valdy 
ba. Kor.

LONDON, Ont.
RIZIKAVO SAVO GYVYBE 

vėmis įvairiomis kryptimis 
(zigzagais). Kai pagrobėjui at 
rodė, kad juos viena mašina se 
kė, jis mergaitės klausė, ar ji 
pažįstanti ten važiuojančius 
žmones ir vėl jai grasė peiliu, 
liepdamas greičiau važiuoti. 
Bet toji mašina nusuko į šalį ir 
mergaitė vėl sulėtino greitį. 
Jie įvažiavo į rečiau apgyventą 
kvartalą ir stabtelėjo prie įva 
ziavimo į II plentą (highway).

Mergaitė, norėdama, kol dar 
ne pervėlu, išvengti pagrobi

Moderniškiausia lietuviška 
NEKILNOJAMO TURTO ĮSTAIGA HAMILTONE 

Namai — Bizniai — Ūkiai — Žemė x

(
Lietuviška Kirpykla |

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

bei visokeriopus odos masažus. ftKreiptis tel. OR 1-8951 gSav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ. g

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

ft Montrealio Real Estate Board Nariai ft
177 Sherbrooke St. W. PL 8501 v

NAMAI — APARTMENTAI — ŽEMĖ | 
f PASKOLOS— DRAUDIMAS I

D. N. Baltrukonis CR 6-,5075
A. Markevičius OR 1-8951
F. Yasutis LA 2-7879
J. Skučas RA 2-6152
P. Adamonis PO 6-7594.

Darbo laikas nuo 9 vai.

V. Liesunaitis PO 7-6719
S. Rudnik VI 5-8864
J. Vautour OR 4-6238
S. Pelt PO 7-0539

A. Budriūnas RA 7-2690. 
ryto iki 9 vai. vakaro.

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

CUMMINGS MOTORS Ltd.|
5925 DECARIE BLVD., MONTREAL 

(kampas Van Horne) ft

mo, visu smarkumu užmynė 
benzino pedalį ir pasuko tie 
šiai į plentu pravažiuojančia 
mašiną. Plentu važiuojąs vai 
ruotojas visaip stengėsi išveng 
ti susidūrimo, bet nieko negel 
bėjo. Smūgis buvo stiprus. Pa 
grobikas liko pritrenktas, o 
mergaitė, visai nesužeista, iššo 
ko iš savo mašinos ir baisiai 
klykdama bėgo prie žmonių aiš 
kindama, kad ją užpuolęs vy 
ras su dideliu peiliu rankoje.

Bet tuo tarpu pagrobikas at 
sipeikėjo ir, iššokęs iš mašinos, 
ėmė bėgti laukais. Bet antroje 
mašinoje buvęs 17 metų vyru 
kas J. Pollard šoko vytis ir pa 
čiupęs jj išlaikė tol, kol atvyko 
pašaukta policija.

Vedamas tardymas. Pasiro 
do, kad pagrobikas yra taip 
pat londoniškis D. Lawrie, 29 
metų vyras. Jis laukia teismo, 
o šis įvykis, taip giliai sukrė 
tęs daugelį londoniškių, paro 
dė, kad ir jaunametė mergaitė, 
kad ir grasinama ir pagrobta, 
nepametė galvos ir, nors ir ri 
zikuodama gyvybe, pati pasi 
ryžo atsipalaiduoti nuo pagro 
biko. L. E-tas.

ĮSPŪDŽIAI...
Atkelta iš 2-ro psl. 

linkėdamas jiems geros sėkmės 
jų darbuose. Išvykau su minti 
mi, kad jeigu leis aplinkybės, 
kitą vasarą vėl atvyksiu į tą 
lietuvišką, sodybą pailsėti.

K. Lukoševičius.
— Iš Estijos į Švediją pabė 

go 3 asmens.
— Star rašo, kad 1944 m. Į 

Lietuvą, kuri daugiausia buvu 
si prieš rusų okupaciją, Mask 
va buvo pasiuntusi smarkiau 
sį stalinistą kompartijos sekre 
torių Suslovą.

— Billi Gram, baptistų kai 
bėtojas, kasdien turįs kiaušy 
tojų -15—20.000.

Dulles kalbėjo, kad NATO 
turi būti gerai apginkluota, 
nes auga agresija.

— Malajai netrukus gauna 
nepriklausomybę. Malajų pre 
mjeras Abdul Rachman.

SIUNČIAME VAISTUS 
justi sergantiems artimie

siems ir prieteliams

Lietuvoje 
ir visoje Europoje.

JEAN TALON 
DRUG STORE

1361 Jean Talon E., 
Montreal. Tel. CR 2-1919

NAUJIENA!!!
Pinigai siunčiami į Sov. Są

jungą, Lietuvą, Latviją, 
Estiją. 

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.
GRAM E RCY

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

Licensed and Bonded 
by N. J. State 

Banking Commission

1 2348 Hochelaga. Tel. LA 5-4053**Montreal.
X Paruošia vaistus pagal receptus ir
g SIUNČIA LIETUVON
g BEI SOVIETŲ RUSIJON

LAIKRODININKAS - AUKSAKALlS
A. ŽUKAS

Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos įvairios puošmenos.
Didesniems pirkiniams duodu ypatingai dideles nuolaidas.

Taisau laikrodžius, žiedus ir visas kitas puošmenas.
Užsakymai priimami ir paštu.

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

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių’ Naujos ir vartotos mašinos. x

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

Universal Auto Bonders garantiją. $

Prieš perkant naują ar vartotą mašiną, kreipkitės pas mus. x 

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

C. Halpin Funeral Home Reg’d
KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. PO 9-1193
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MOMTl REAL Toronte, Šv. Jono parapijos patalpose 

buvusi Lietuvos Valstybinio Teatro Baleto šokėja

TAUTOS ŠVENTĖS — RUGSĖJO 8-TOS DIENOS 
MINĖJIMAS

nija. Pamokslą sakys svečias 
kun. Keleris iš Vokietijos.

Kun. dr. M. Kavolis.
RINKLIAVA MOKYKLOMS

Seimelio pirm, patvirtintais 
aukų lapais Mok. Globos ko 
mitetas darys piniginę ir daik 
tų, tinkančių loterijai, rinklia 
vą. Aukotojų sąrašai bus skel 
biami spaudoje.

MOKYKLŲ LOTERIJAI 
aukojo: A. Botyrienė 2 užval 
kalai, E. Kardelienė 2 p.am. mo 
teriškų nylon kojinių, E. Tumė 
nienė-Szewczuk — vyno bon 
ką, O. Bieliūnaitė šokolado dė 
žę, Š. Januškevičiai įdomų dai 
ktą, p. Petrulienė iš Rsm. — 
didelę gražią lėlę. Rengėjai.
• J. Parojus, Nepr. Liet, ben 
dradarbis, šį šeštadienį, rugsė 
jo 7 d., 9 vai. vakaro, išvyksta 
į New Yorką ,kur persikelia pa 
stoviai gyventi.
• Raršytojas Juozas Pronskus, 
Neprikl. Lietuvos bendradar 
bis iš Winnipego persikėlė gy 
venti į Čikagą.
• P. Pranevičius, vilasalietis, 
atostogas šiemet praleido ūky 
je pas pp. Dodonius prie Si. 
Calixte.
• P. Radzevičius lankėsi M L 
red. ir atnaujino prenumeratą. 
Atostogas jis praleido darbuo 
damasis prie navo namų.

KLB Montrealio Seimelio 
Prezidiumo ruošiamas Tautos 
šventės - rugsėjo 8-tos dienos 
minėjimas įvyks ateinantį sek 
madienį, rugsėjo 8 d., sekančia 
tvarka:

11 vai. pamaldos abiejose 
lietuvių parapijų bažnyčiose. 
Organizacijos prašomos į pa 
maldas atsiųsti savp vėliavas.

5 vai. p. p. „Aušros Vartų” 
parapijos salėje minėjimas. Pa 
skaitą skaitys specialiai iš To 
ronto į minėjimą atvykstąs K 
LB Krašto Valdybos pirminio 
kas Vyt. Meilus. Po to bus įdo 
mi meninė dalis, kurioje sutiko 
dalyvauti: Ponia G. Čapkaus 
kienė, Panelė V. Judezntavičiū 
tė, Ponas A. Keolys, Ponas V. 
Piečaitis ir Skautų Vyčių Bū 
relio Tautinių Šokių Grupė.

Visi tautiečiai maloniai yra 
kviečiami dalyvauti.

Seim. Prezid. 
MOKSLO METŲ PRADŽIA

Dar kartą primename gerb. 
tėvų ir mokinių žiniai, kad mo 
kslo metai Montrealio lietuvių 
šeštadieninėse mokyklose pra 
sides šeštadienį (rugsėjo 7 d.) 
10 vai. pamaldomis „Aušros 
Vartų” parapijos bažnyčioje. 
Po pamaldų ten pat salėje tru 
mpas aktas bei naujų mokinių 
registracija. Pamaldose ir akte 
prašomi dalyvauti visi moki 

• niai bei jų tėvai ir. globėjai.
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 

ŽINIAI
Šio mėnesio, rugsėjo, 14 d., 

7 vai. vakare 3594 Jeane Man 
ce bažnyčios salėje, ruošiama 
kun. Keleriui sutikti kavutė. 
Maloniai kviečiame tautiečius 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

Komitetas.
ŠV. JONO LIUTERONIŲ 

bažnyčioje, 3594 Jeane Mance 
ir Prince Arthur gt. kampe, 
rugsėjo 15 d., 12.30 vai. pp., 
lietuvių pamaldos su šv. komu
JS®®®©©©®©®©®®®®®®®©®©®©®* 

DR. J. ŠEGAMOGAS |

CHIRURGINĖ ir | 
BENDROJI PRAKTIKA g 
Office 5441 Bannantyne g 

(kamp. Woodland)
Verdun. Tel. PO 7-3175. | 

Priėmimo vai.: 2-4; 7-9; A 
šeštadieniais 11-1 g 

arba pagal susitarimą. g 
Namų 1038 Osborne Av. g

Verdun. Tek: PO 6-9964. g 
j©©©©©®©©©®®©®®®®®®®©©®©*

I&

(šiuo metu p. Boriso Volkovo baleto studijos mokytoja)

p. ORENTIENĖ-SMOLSKYTĖ

atidaro savo

Lietuvišką Baleto Studiją
Pamokos pradedamos šių metų rugsėjo m. 16 dieną.

Į studiją priimami mergaitės ir berniukai nuo

7 m. iki 20 m. amžiaus.

Norintieji šią studiją lankyti prašomi registruotis pas 

p. Vladą Eižiną (krautuvė šalia Rūtos valgyklos, . . 

996 Dundas Street West) arba telefonu LEnnox 6-8841.

Studijos Administracija.

MASINU FONDO VAJUS

<g

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I Š K A 
priima : 9 a. m.—10 p. m.

5441 Bannantyne, Verdun, 
(kampas Woodland) 

Tel.: PO 8-4547

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

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

Tel. PL 9958

I Ir.E.Andrukailis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

$

PIRMOJE LIETUVIŲ 
VASARVIETĖJE 

DAINAVOJE
jau nemažas skaičius lietuvių 
įsitvirtino. Kas savaitę jų skai 
č.ius auga. Štai keletas jų paval
džių: J. Akstinas, I. Andruš 
kevičienė, J. Aniolauskas, p. 
Aneliūnas, O. Bieliūnaitė, B. 
Botyrienė, E. Greitaitienė, V. 
Judzentavičiūtė, M. Kasputie 
nė, V. Koskus, J. Ladyga, A. 
Lapinas su sūnumis Rimu ir 
Kęstučiu, Z. Lapinas, A. Ly 
mantas, V. Liesūnaitis, N. Mik 
nevičienė, A. Pėteraitiene, V. 
Sabalys, F. Sideravičiūtė, J. Si 
nius, A. Stonkienė, O. Šablaus 
kienė, E. Vaičekauskas, H. Žm 
uidzinienė ir V. Zubas.

VAŽIUOJAME J DAINAVĄ 

šį šeštadienį ir sekmadienį
Kas norėtų vykti, tą mielai 

nuvešime. Praneškite RA 1-06 
14 arba DE 2384.

REIKALINGA MOTERIS 
namų ruošai 

kartą į savaitę.
Skambinti RE 7-3842

©©©©©?
Raštinė vakarais: g

2104 Mount Royal St. E. 8
LA 1-7926—8873 |

KeneTALBOT i
Advokatas g 

Suite 306, Aldred Bldng. g 
507 Place D’Armes g 

VI 9-8045 9

,,N. L.” Mašinų Fondo va 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu 
mu minime sekančius vajaus da 
lyvius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus: 
Rakauskas Stasys,

Montreal, P. Q............... 10.00
Mūsų mielas montrealietis St. 
Baltauskas, nuvežęs vaikus į 
stovyklą JAV, vos sugrįžęs tu 
rėjo vėl vykti į JAV, Mass., 
nes ten mirė jo giminaitis, — 
bet sugrįžęs po atostogų ir bū 
tinų važinėjimų į laidotuves, 
atnaujino NL prenumeratą ir 
NL Mašinų Fondui paskyrė 10' 
dol. aukų.

Leščius Jonas,
Hamilton, Ont..................2.00

Mielas NL prenumeratorius 
Jonas Leščius, siųsdamas pre 
numerates mokestį, pridėjo 2 
dol. aukų NL Mašinų Fondui. 
Iš daugelio, nors ir ne po daug, 
susidaro daug.’ Taip padaro 
daugelis NL prenumeratorių. 
Ačiū.

Visiems vajaus dalyviams nuo 
širdžiai dėkojame n prašome 
atsiliepti daugiau tautiečių. Sp. 
atidos Bendrovės „Nepriklauso 
ma Lietuva“ įgalioti vesti vajų.

P. Narbutas ir J. Kardelis.

LIETUVIŲ NAMŲ PENKMEČIUI PAMINĖTI

rugsėjo 21d ruošiamas šaunus 
balius sti menine programa, ku 
rią išpildys St. Gailevičiaus va 
dovaujamas „Varpo“ choras ii 
lietuvių orkestras „Trimitas“. 
Namų Valdyba su atsidėjimu 
ruošiasi ir smulkiai yra išdirbu 
si tam baliui-minėjimui progra 
mą, kad šių namų dalininkai-šc 
rininkai, kurie turės pries ki 
tus pirmenybę įsigyti kvieti 
mus, galėtų ne tik pasidžiaug 
ti savos pastogės per penkme 
tį mūsų visuomeniniame, kultu 
riniame ir ekonominiame gyve 
nime nuveiktais darbais ir at 
siektais laimėjimais, bet ir bi

čiuliškoje nuotaikoje linksmai 
praleisti vakarą.

Kvietimai gaunami L. Na 
muose pas administratorių ir 
pas kiekvieną valdybos narį.

Sąryšy su penkmečio minė 
jimu, rugsėjo 15 d., sekmadie 
nį 4 vai. Liet. Namuose yra 
šaukiamas L. N. dalininkų - šė 
rininkų .susirinkimas bendrie 
ms reikalams aptarti. Gerb. šė 
rininkų, pakeitus adresus, pra 
šoma pranešti L. 
nistracijai.

Ta pačia proga 
kad numatytame
baliuje yra ruošiama daiktinė 
loterija. Prašoma visų šėrinin 
kų neatsisakyti tai loterijai pa 
skirti vienokį ar kitokį fantą ir 
jį pristatyti ne vėliau rugsėjo 
15 d. Lietuvių Namų Valdyba

Namų admi

primenama, 
sukaktuvių
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ADVOKATAS S

| STASYS DAUKŠA, LL. D. g 
g Suite t5—»t g
g 152 Notre Dame St. E. g
$ UN 6-8969* g
3 Res. 5657—12 Avė., Rsm. Į?
| RA 2-5229 f 
^®©®©®©®®©®®©®®©©©©©©©©©*'

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

B.A., B.C.L. 
Suite 205 

168 Notre Dame St. E.
Montreal. UNiversity 6-7026 

Res.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. MU 9-1653

notaras 
MILTON W. WINSTON,

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

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

• Lankėsi Montrealy: iš Bos 
tono K. Armonas su šeima pas 
pusbr. p. Baltauską; iš Gard 
nėr lankėsi tvirti patriotai B. 
Vyšniauskas, L» Radeckas, J. 
Kondrotas, S. Mačionis ii I. 
Sergautis pas p. Baltauską, pp. 
Rasimavičius, Mačiomus, Jone 
liūs; pas pp. Žibus Rosemoun 
te lankėsi M. ir H. Liaugiai, o 
pas pp. Kinaičius iš N. Scotia 
pp. Grinevičiai.

• Pp. Varnai iš New’ Yorko, 
viešėdami Montrealyje, p. Juo 
dviršienės lydimi, atsilankė N 
L redakcijoje.

A. Norkeliimas
Commissioner of the fsiinerior 

Court of Montri

SVARBUS SLA 
SUSIRINKIMAS

236 SLA kuopos susirinki 
mas šaukiamas šį sekmadienį, 
rugsėjo 8 d., 2 vai. po pietų 
Lietuvių Namuose. Susirinki 
mas labai svarbus, nes bus ta 
riamasi dėl metinio kuopos mi 
nėjirno, į kurį atsilankys gene 
radinis SLA sekr. dr. M. J. Vi 
nikas Be to, bus tariamasi dėl 
operetės pastatymo, kuriuo rū 
pinasi org. $. Jokūbaitis. Visi 
nariai būtinai prašomi atsilan 
kyti ir, kas nėra sumokėjęs, 
sumokėti nario mokesčius.
• Muz. St. Gailevičius sugrįžo 
iš Europos, kur praleido atos 
togas ir pradeda ruošti Varpą 
Lietuvių Namų sukaktuvėms.
• Varpo veiklai pagerbti yra 
numatomas spec, parengimas.
• Lankėsi Toronte prof. dr. Jo 
nikas su žmona ir muzikas J. 
Bijanskas. Iš Pitsburgo lankė 
si p. Pivoriūnienė, kuri rūpina 
si Universitete esančiu lietuvių 
kambariu. P. Pivoriūnienė iš 
Toronto nuvyko pas dailinin 
kus pp. Tamošaičius, gyvenau 
čius prie Kingstono (85 R. R. 
1, Kingston, Ont.).

PARODA TORONTE
Kai kurie čia pasitenkina 

karnavalo aplankymu, kur 
sineria į visas jo linksmybes. 
Tai garsusis Midway, šeimi 
ninkės didelę laiko dalį čia pia 
leidžia žiūrėdamos naujausias 
madas, o taip pat naujausius 
virtuvės ir namų apyvokos rei 
kmenų modelius. Kiti vėl čia 
domisi tik Lauko Teatru — 
Grandstand. Šiemet vakariniuo 
se spektakliuose pasirodys gar 
susis kino artistas Bob Hope. 
Popietiniuose spektakliuose 
matysime Ringling Bros ir Bar 
num and Baily Cirką.

Tai dar neviskas. Ūkio rei 
kalų mėgėjai be abejo suks į 
žemės ūkio parodos skyrių, už 
imantį 25 akrų plotą. Čia bus 
premijuojami gyvuliai. Premi 
jų sumos šiemet didžiausios iki 
s ol buvusios Kanadoje.
© Skulptoriai pp. Dociai, Elena 
i.- Alfonsas, atostogavo. Sa 
vaitę atostogavo prie Oxton 
rue Lake, ties Algonquin Pa 
i k, Ont., o kitą laiką — kitur. 
C Sporto klubo Vytis mėnesi 
nio biuletenio Nr. 4 „Vytiečių 
Dienos" jau išėjo ir gaunamas 
į as valdyboj narius.

— Vakarų valstybės pasiū 
L: sulaikyti A ginklų gamybą 
ir bandymus 3 metams, jeigu 
Maskva sutiks su pakankama 
kontrole.

— Džilo knyga visiškai nu 
vertinanti komunizmą.

tik 
pa

DR. ELENA ZUBRIENĖ 
šių metų pavasarį sėkmingai 
baigusi Toronto universitete 
Odontologijos fakultetą ir ga 
vusi teises verstis dantų gydy 
mo praktika, praėjusią savai 
tę savo namuose 1577 BloorSt. 
W. atidarė savo kabinetą ir 
pradėjo priiminėti pacientus. 
Gydytoja yra įsirengusi puikų 
kabinetą: žinovų manymu, tai 
paskutinis šių metų technikos 
žodis. Kartu įgyta ir reikalin 
ga rentgeno aparatūra. Ir pa 
ti kabineto ir pacientų laukia 
mojo kambario aplinkuma yra/ 
labai rūpestingai ir skoningai' 
įrengta. Reikia manyti, kad na 
ujoji dantų daktarė savo gau 
siomis žiniomis ir didele bei 
ilgamete praktika pasitarnaus 
ne vienam mūsų tautiečiui, o 
taip pat gražiai reprezentuos 
lietuvės specialistės vardą To 
ronte kanadiečių tarpt. Pa 
cientams naudinga bus žinoti, 
kad Lietuvoje ir tremtyje Dr. 
E. Zubrienė buvo žymi dantų 
gydytoja ir tūlą laiką buvo pro 
fesoriaus Stančiaus, kuris Kau 
no universitete vedė odontolo 
gijos katedrą, padėjėja. Atga 
vusiai 
žinių 
mės!

teises ir gavusiai naujų, 
Daktarei linkime sėk

IŠGANYTOJO 
LIUTERONIŲ

bažnyčioj, 1691 Bloor St. W. ir 
Indian Road kampe, rugsėjo 
8 d., 1.30 vai. pp., lietuvių pa 
maldos su šv. komunija. Pamo 
kslą sakys svečias kun. A. Kele 
ris iš Vokietijos.

Kun. dr. M. Kavolis.

KAVUTĖ SVEČIUI SEN J. 
KUN. KELERIUI

pagerbti ruošiama Alhambra 
Avenue United Church salėj, 
1571 Bloor Str. W., rugsėjo 8 
d. tuoj po pamaldų Išganytojo 
bažnyčioj. Maloniai kviečiami 
visi.

• Spaudos kioskas P. P. veikia 
kiekvieną sekmadienį nuo ryto ' 
iki 1 vai. p. p. vestibulyje prie 
salės. Jame galima gauti pasku 
čiausių lietuviškų knygų, užsi 
sakyti lietuviškų laikraščių bei 
žurnalų ir pratęsti jų prenume 
ratas. Ten galima gauti lietu 
viškų maldaknigių ir kitų de 
vocionalų.

MONTREAL
ENTERPRISES REG*D.

Raštinė: LE 4-4451

Dr. E. ZUBRIENĖ
Dantų Gydytoja 
1577 Bloor St. W.

(netoli Dundas St.)

TORONTO

Tel. LE 2-4108*

KUR APSIDRAUSTI,

PIRKTI, PARDUOTI?

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros konti ak torius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

Namai, bizniai sklypai, ūkiai, 
visų rūšių draudimas.

ir šeštadieniais 
susitarimą.I

Dr. P. MOK KIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais 
pagal1082 Bloor W., Toronto 4.

$ (i rytus nuo Dufferin St.) 
• g

Triplex, Rosemounte 
$ 27,000.—, grynais.

^z®©©©®©©©®©©®®®©©®©©®©©* i [ 

? Dr. A. Pacevicius 1*

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

Triplex, Rosemounte 
$ 28,500.-, įmokėti $ 12,000.-

Triplex, Rosemounte 
$ 25,000.-, įmok, pagal susit.

s?

S

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu PO 7-2922

6695—35th Ave., Rsmt.

Tel. RA 7-3120
Namų: RA 8-6314 

>®®®®©®®©®®©®®®©©©©©©®©®«

Gydytojas ir Chirurgas 

280 Roncesvalles Ave 
Telefonas LE 4-4778 

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

7®©®®®©®®©©®©®®©®©®®®®©©* J®®©©®©©©®©©©©©©©©6©©©©©

|Dr.A.VALADKA|
I 1081 BLOOR ST. W. | 
X (prie Dufferin) S
| Telefonas LE. 1-2933 | 

| RENTGENAS
; ; priima ligonius ir gimdyves g
■ nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. S 

i šeštadieniais nuo 11 vai. a 
[iki 1 vai. p. p. Ketvirtadie-g 

J niais kabinetas uždarytas. g 
^®®©®®®©®©®®®®®©©®®©©©©©< 
>®®®©®®©©©©©©©®®®®®®®®®^

I
DR. V. SADAUSKIENĖ |

Dantų gydytoja gi

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

TORONTO |

Tel. LE 1-4250

Konsultacijos: išanksto susitarus. «
ANDREW W. DUDLEY, B.Sc., D.S.C., A.C.C.F.

C h i r o p o d i s t a s — kojų specialistas » 
Graduete Chicago College Chiropody ind Foot Surgery g 

6975 St. Denis. CR 4-2556 Montreal.. $

^©©©©©^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^s^^s^©®'

I
Visų rūšių siuntiniai į sovietinius kraštus per

Overseas Parcels Agency
P. Rudinskas, 2415 Park-Row East, N. D. G., 

Montreal, Tel. HU 1-2957

Darbo dienomis nuo 6—10 vai. vakaro, o sekmadieniais 
Aušros Vartų Parapijos Spaudos Kioske per P. Rudinską.

MEDŽIAGOS—AVALYNĖ—VAISTAI—ĮRANKIAI.

Vienybėje — Galybė!

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
• Darbo valandos:

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

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


	1957-09-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1957-09-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1957-09-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1957-09-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1957-09-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1957-09-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1957-09-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1957-09-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

