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Politinių įvykių savaitė
REIKIA TIKTAI KIBIRKŠTIES IR PRASIDĖS TRE 

ČIASIS PASAULINIS KARAS 
Didžiulės ginklavimosi lenktynės

Eilinis blefas buvo nusigink 
lavimo derybos, kurios po pen 
kiu mėnesių derybų pasibaigė 
tuo, kad
SOVIETAI ATMETĖ VISUS 

VAKARIEČIŲ 
PASIŪLYMUS

ir dar apkaltino juos sabotažu. 
Pasirodė, kad pasinaudodami 
nusiginklavimo priedanga, so 
vietai milžinišku tempu gink 
lavosi. Tų pasiroušimų pasek 
mėje, Maskva paskelbė, kad 

/ SOVIETAI YRA IŠRADĘ 
k TARTKONTINENTINę

RAKETĄ,
kuri Amerikon atneš hidroge 
ninę bombą. Šių raketų esą ra 
daras nesulaikysiąs. Todėl Ame 
rika dabar susirūpinusi išrasti 
raketą prieš raketą, kad sovie 
tinė raketa vis dėlto Amerikos 
nepasiektų.

O kai Rusija sudarė savo pr 
ietiltį Syrijoje, tai Amerika, vy 
kdydama savo Viduriniųjų ry 
tų programą,
JAU PASIUNTĖ GINKLŲ J 

JORDANIJĄ, KURIAI 
SYRIJA GRASINA KARU,

Akivaišdoje šių faktų, Indi 
jos premjeras Nehru pareiškė, 
kad susidaro tokia tarptautinė 
būsena, kad reikia tiktai kibir 
kšties, kad įsidegtų Trečias pa 
saulinis karas. Nehru kaltina 
lygiai Maskvą, lygiai Vašingto 
ną. ‘

Stasenas po 5 mėnesių ber 
gždžio darbo Londone jau su 
grįžo į JAV ir nusiginklavimo 
klausimas perduodamas Jung 
tinių Tautų pilnačiai, kuri susi 
renka šio rugsėjo 10 d., bet pir 
miausia

JTO SVARSTYS VENGRI 
JOS SUKILIMO MALŠINI 

MO BYLĄ.
Kaltinamųjų suolan sodina 

ma Rusija, kuri karine jėga nu 
malšino vengrui tautos kovas 
už laisvę nepriklausomybę.

Mums, kanadiečiams, svar 
bu yra tai, kad

PASIKEITUS KANADOS 
i VALDŽIAI, ŽYMIAI KINTA

GYVENIMO SĄLYGOS.
Naujoji, Diefenbakerio, vyriau 
sybė duoda liberalų sulaikytas 
paskolas statybai, dėl ko gyvė 
ja statyba; esanti suprojekta 
vusi sumažinti inkomtaksus, 
primant įstatymą, kuris neap 
mokestinamą uždarbių sumą 
pakels nuo 1000 ligi 1500 dol. 
Diefenbakeris yra pažadėjęs 
senatvės pensijas padidinti ir 
naujiems ateiviams laiką iš 20 
metų sumažinti ligi 10 metų. 
Teigiama, kad konservatoria 
ms susitarus su CCF, esą gali 
ma laukti, kad Kanadoje bus 
įvestos ligonių kasos, kas žy 

a miai pakelti visą draudimo sis 
( emą ir*>gerąja prasme paveik 

tų darbininkų gyvenimą. Refor 
mos tikrai lauktinos ir sveikin 
tinos.

Prie progos įdomu pastebėti, 
kad
CCF LYDERIS COLDWELL 

PASISAKĖ UŽ KOVĄ IR 
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

IŠLAISVINIMĄ.

Mieliems Prieteliams 
ADVOKATUI DR. ST. DAUKŠAI SU ŠEIMA, 

mirus jo močiutei
MARIJAI DAUKŠIENEI, 
giliausia užuojautą reiškia

Ona, Jurgis, Liūtas Šabiauskai.
mnu.

Coldwell šį pareiškimą pada 
rė Penktosios Kanados Lietu 
vių dienos proga, atsiųstoje sv 
eikinimo telegramoje.
CHRUŠČIOVAS STALINO 

PĖDOMIS
Rusijos diktatorius Nikita 

Chruščiov, eidamas Stalino pė 
domis, pradėjo naujus perse 
kiojimus. Yra žinių, kad eilė 
žmonių, jau ištremtų Sibiran, 
staiga dingo ir nežinia, kur jie 
dabar yra.

RAGANŲ TEISMAI 
PRAEITYJE IR DABAR
Massachuset valstyoės teis 

mas, JAV, paskelbė, kad Salem 
mieste prieš 265 metus pakar 
tos už raganavimą 6 moterys 
yra nekaltos ir todėl reabilituo 
jamos. Ir Rusijos kompartija 
reabilitavo maršalus Tucliače 
vskį ir Bliucherį, kuriuos sukau 
dė Stalinas. Tiktai rusai nerta 
bilituoja nieku nekaltų Labai 
tijo valstybių ir laiko jas oku 
puotomis.
NAUJAS LIET. TAUTINIO 

SĄJŪDŽIO CENTRAS
V-sios Lietuvių Dienos pro 

ga Niagaroje jvyko Kanados 
L. Tautinio Sąjūdžio Skyrių 
atstovų suvažiavimas, kuriame 
buvo aptarti veiklos klausimai 
ir išrinkta Centro V-ba: K. 
Andruškevičius, J. Adomaitis, 
A. Drevinskienė, St. Kęsgai 
la, A. Lapinas, Z. Lapinas ir J. 
Navikėnas.

TRUMPOS ŽINIOS
— Adenaueris apkaltino 

Maskvą kišimusi į Vakarų Vo 
kietijos vidaus gyvenimą, ry 
šium su seimo rinkimais.

— Stalino premijos laurea 
tas Amerikos rašytojas Howa 
rd Fast nutraukė santykius su 
sovietais ir skelbia straipsnius 
apie komunistus milionierius, 
kurie veda prie karo.

— Chruščiovas panaikino 
Molotovo sudarytąją kontrolės 
ministeriją .

— Maskvos Molotovo vai
do fabrikas atsisakė Moiotivu 
vardo.

— Garsus baptistų pamoks 
lininkas Billy Graham rugsėjo 
1 d. New Yorke turėjo, kaip 
jis pats sako, 200,000, o polici 
jos skaičiavimu — apie 75,000 
klausytojų, užtvindžiusių New 
Yorko centrą, dėl ko jo prakal 
bų vietoje buvo sulaikytas ju 
dėjimas. Kadangi tokiam klau 
sytojų skaičiui New Yorkas 
dar neturi patalpų, tai Billy Gr 
aham prakalbą, religine tema, 
sakė gatvėje.
SOVIETINIS OKUPANTAS 
turizmui atidarė naujas vietas: 
Rygą Latvijoje, Low Lenkijo 
je, Užgorod Čekoslovakijoje, 
Červcy Rumunijoje ir dar kaž 
kokią vietą Mongolijoje,

LIETUVIAI JAUNIMO 
FESTIVALYJE MASKVOJE

Mikėnas užėmė ėjime pirmą 
vietą, bėgime (1500 m) — Pi 
pynė, valtimi — broliai Rudz 
inskai, bokse—Tamulis. Taip 
pat pasaulį sužavėjo lietuviš 
kos kanklės.

KLB Krašto Valdybos 
pirmininkas

Vytautas Meilus, 
dalyvavęs Montrealy 

Tautos šventės minėjime.
KLB KR. V-BOS 
PIRMININKAS

Vyt. Meilus šeštadienį buvo 
sutiktas aerodrome Seimelio 
pirm .St. Kęsgailos, nario Jo 
no Lukoševičiaus ir NL red. j. 
Kardelio. Į aerodromą p. Mei 
lauš paimti atvyko muz. K. 
Smilgevičius, kurio šeimoje p. 
Meilus viešėjo. Vakare AV 
klebonijoje KLB pirmininkas 
turėjo posėdį su Montrealio 
Lietuvių Seimelio prezidiumu. 
Po minėjimo p. Meilui pagerb 
ti pp. Kęsgailos suruošė kavų 
tę, kurioje dalyvavo keliolika 
asmenų. Iš pp. Kęsgailų p. Mei 
lų paėmė inž. Mališka, kuris sv 
ečią nuvežė ir aerodromam 
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖ

JIMAS MONTREALY
praėjo labai gražiai. Iš ryto 
bažnyčiose (buvo iškilmingos 
pamaldos, dalyvaujant organi 
zacijų vėliavoms. Po pietų AV 
salėje buvo aktas ir koncertas, 
kurį atidarė Seimelio Prezidiu 
mo pirmininkas St. Kęsgailą 
gražiu žodžiu, suminėdamas is 
tūrinius su švente susietus fak 
tus. Pagerbus kovojusius ir ko 
vejančius už tautos laisvę ir 
valstybinę Lietuvos nepriklau 
somybę minute susikaupimo, 
pirmininkas pakvietė iš Toron 
to atvykusį KLB Kr. Valdybos 
pirmininką Vyt. Meilų padary 
ti pranešimą.

P. Vyt. Meilus pasisakė, kad 
jis kalbės ne kaip B-nės pirmi 
ninkas, bet kaip jos narys. Pir 
miausia jis Montrealio lietu 
vius pasevikino Toronto lietu 
vių vardu ir apgailestavo, kad 
šios didžiosios lietuvių koloni 
jos pertoli viena nuo kitos gy 
sena, nes artimumas būtų ir 
naudingesnis ir malonesnis, 
ypač turint prieš akis, kad šios 
dvi kolonijos yra gana skirtin 
gos, nors turi ir bendrų bruo
žų.

Kalbėdamas toliau p. Meilus 
palietė laisvinimo problemą. 
Jis pastebėjo, kad nesklandu 
mai ir sunkumai yra kilę ne iš 
apačios, ne išžmonių, bet iš vir 
šūnių nesutarimo, kuris dali 
nai pareina nuo asmeninių prie 
žasčių ir dalinai nuo nepagrįs 
tų pretenzijų. Kalbėtojo nuo 
mone, reikia veikti masei iš 
apačios darant spaudimą į vir 
šūnes, nes laisvinimo sėkmė 
priklausys nuo visų lietuvių 
vieningumo. Kalbėtojas mano, 
kad nesantaikų priežastis yra 
ne lietuviškos kilmės ir yra pa 
kišta iš priešininkų šalies. Ši 
sunki problema reikėtų spręs 
ti į kovos lauką įtraukiant jau 
nimą, kuris yra laisvesnis nuo 
laiko klaidų ir kitų kliuvinių.

Po pranešimo sekė koncerti

LIETUVIŲ PABĖGĖLIŲ 
VOKIETIJOJE REIKALAI- 

pasikalbėjimas su BALF’o 
įgaliotiniu Vokietijoje

— Kiek BALF’o šelpiamų 
jų lietuvių yra Vokietijoje?

— BALFo šalpa naudojasi 
dar apie 6.000 lietuvių. Kiti 
yra įsikūrę ir pagalbos nerei 
kalingi.

— Kokia išviso Vokietijoje 
yra BALFo veikla?

— Šai ota ir komplikuota. 
Didelė Varlio sritis yra šalpa. 
Daug likusiųjų Vokietijoje lie 
tu- ių yra silpnos sveikatos, se 
nvvo amžiaus, našlės su mažais 
vaikais. Vien sergančių ar sir 
gūsių džiova vra arti 700. Jie 
ms emigra--. -a ir įs kūrimas vie 
toje vra sunki problema. Dau 
guma ių turi verstis iš Vokie 
<-iu valdžios teikiamos sociali 
nės pašalpos, kurios užtenka 
tik nepersočiausiam prasimaiL 
nimui. Šalpa jiems yra būtina. 
Antra darbo sritis yra emigra 
cija į kitus kraštus. Trečioji 
didelė veiklos sr t’s tai pagalba 
įsikurti Vokietijoje. BALFas 
iš savo lėšų ir iš lėšų gaunamų 
iš kitų svetimų šai tinių jau yra 
pagelbėję^ keliolikai šeimų ai
tai išmokti amato, ar tai įsigy 
ti darbo įrankių, ar užsivesti 
mažą ūkelį ir t. t.

— Ar BLFas teikia pagalbą 
lietuviams Sibire, Lietuvoje ir 
kitose už geležinės uždangos 
šalyse?

— Taip. Yra siunčiami vais 
tų, drabužių ii maisto siuntinė 
liai.

— Kaip tvarkomas BALFo 
šalpos paskirstymas Vokietija 
je?

— BALFo šalpa Vokietijoje 
gyvenantiems lietuviams yra pi 
niginė ir daiktinė. BLFo įstai 
ga Munchecie sulig BALFo Ce 
ntro duotomis direktyvomis pa 
ruošia bendrą paskirstymo pla 
ną, pagal kurį pinigai ii gėry 
bės išsiuntinėjami vietiniams 
BALFo įgaliotiniams, kurie pa 
sitarę su šalpos komisijomis, 
paskirsto šelpiamiesiems atsi 
žiūrėdami, kam pagalba labjau 
šiai reikalinga.

— Kas ir keno lėšomis išve 
žioja po visą Vokietiją B AL 
Fo daiktines gėrybes?
—■ Dauguma veikiančių Vokie 
tijoje Amerikos ar tarptauti 
nių šalpos organizacijų tat ir 
BALFas priklauso CRALOG 
(Council of Relief Agencies 
Licensed for Operations in 
Germany). BALFas dabar per 
metus atgabena į Vokietiją niai 
sto ir drabužių apie 8G0.000 
svarų arba apie 400 tonų. Vo 
kietijos finansų, vidaus ir pabė 
gelių ministerijų augšti parei 
gūnai aktyviai dalyvauja vei 
kiančių Vokietijoje Amerikos 
ir vokiečių šalpos organizacijų 
konferencijose ir daro įtakos, 
kad gėrybių Vokietijoje į vieto

nė dalis, kurioje dalyvavo, 
kaip Pirmininkas pasakė, jauni 
mas. Jį šioje dalyje atstovavo 
V. Piečaičio vedami tautiniai 
šokiai, kurių absoliuti dalyvių 
dauguma yra Lituanistinius ku 
rsus baigęs arba besimokąs jau 
nimas, sudarąs jau bene 4-tą 
ją naujosios ateivijos šokėjų 
kartą. Koncerte dainininkais 
buvo A. Keblys ir G. Butkutė- 
- Čapkauskienė ir pianistė 
V. Judzentavičiūte, kuri, be to, 
p. Kebliui akomponavo, kita 
akomponiatore buvo p. Siegri 
st, o šokiams akordeonu grojo 
A. Vičius. Scenos dekoravimas 
J. Ladygos.

Baigiant minėjimą, pirm. p. 
Kęsgailą padėkojo koncerto da 
lyviams ir publikai už atsilan 
kymą ir minėjimą užbaigė Hi

jau baigia keliones. Iš Mask 
vos radijo reportažų ir ekskur 
santų pasisakymų matyti, kad 
jie Lietuvoje netruėjo laisvų 
nei dienų, nei valandų, nes jie 
be palydovų niekur negalėjo 
būti. Taip sekmadienį per ra 
diją kalbėjo torontietis p. Mor 
kis. Jis pasakojo, kad palydo 
vas jį atlydėjo pas seserį į Šiau 
lių miestą. „Kalba nesirišo“,— 
pasakoja Morkis. Ir kaip ji ga 
įėjo rištis, kai Morkio sesuo 
negalėjo kalbėti atvirai, nes ją 
sekė Morkio „palydovas“. Iš 
tolimesnio reportažo aišku, kad 
Morkis sesers bute net pernak 
voti negalėjo, nes to paties pa 
lydovo buvo nuvežtas nakvoti
i viešbutį, kur jį tas pat paly 
dovas sekė, kad jis negalėtų su 
seseria susitikti ir pasikalbėti 
„ant 4 akių“.

Parvežta į Vilnių ir atsisvei 
kindama su Lietuva montrea 
lietė Trečiokienė pasisakė, kad 
buvę labai miela pamatyti Lie 
tuvą. Jai patikę, kad Lietuvos 
žmonės turi bibliotekų ir gali 
pasiskaityti knygų(oTrečiokie 
nė, nors ir priklausydama „Li 
teratūros“ dr-aji namie ar tu
ii bent vieną knygą?).

Daugiausia kalbėjo urugva 
jietis Sausys, kuris iš Lietuvos 
buvęs išvežtas 2-jų metų. Jis 
sakė, kad Lietuvoje plečiami 
seni fabrikai ir statomi nauji, 
u žmonės veržiasi į geresnį gy 
venimą (kurio gi krašto žmo 
i ės nesiveržia į geresnį gyveni 
r ią?).

Ekskursijos dalyviai labai 

ves išvežiojimo išlaidos būtų 
1 uo mažiausios ir Amerikos 
šalpos organizacijos savo veik 
Ją derintų ir jungtų su vokie 
čių šalpos organizacijomis. 
Met pačios didžiosios amerikie 
čių šalpos organizacijos kaip 
1 atalikų NCWC, liuteronų L 
WF, bažnyčių sąjunga WCC ir 
kitos įvežamą iš Amerikos ma 
istą ir kitas gėrybes išvežioja 
ir dalina per vokiečių šalpos 
organizacijas, kaipo tai Cari 
tas, Evangelischcs Hilfswerk, 
Arbeiterwohlfahrt ir Raudoną 
ji Kryžių. Pradžioje, BALFo 
l’rimininko kan. dr. J. B. Kon 
čiaus įtakos dėka, BALFas bu 
v o išsiderėjęs iš vokiečių vai 
< žios savarankiai gėrybes išve 
žioti į 19 vietų, į kurias B AL 
Fo drabužius ir maistą atvež 
t avo vokiečių valdžios lėšomis. 
Tačiau paskutiniu laiku konfc 
rencijose pereitais metais Mun 
chene ir šiais metais Freuden 
stadte vokiečių valdžia griež 
tai pareikalavo, kad BALFas 
glaudžiau bendradarbiautų su 
vokiečių labdaros organizacijo 
i lis, perduodant joms gėrybių 
išdalinimą ir tuo būdu mažina 
r.t išlaidas.

— Spaudoje buvo Stuttgar 
to apylinkės lietuvių nusiskun 
dūmų, kad jie negauna BALFo 
šalpos?

— Stuttgarto lietuviai nėra 
nustoję BALFo globos ir pa 
ramos. Piniginės sumos, kai 
j i gauname, skirstomos visie 
i s. Maisto gėrybėmis šelpi 
mas Stuttgarto lietuvių yra 
perduotas dėl anksčiau nuro 
dytų priežasčių Vokiečių Cari 
tui. Ne vien tik Stuttgartas yra 
perduotas, bet ir visa eilė kitų 
vietų, kaip Schweinfurt, Salz 
gitter, Lebenstadt, Salzdah 
lum, visas Bremeno, Kolno ra 
jonai, Backnang, Schwab. Gm 
und, Dortmund, Essen, Dussel 
dorf, Augustdorf, Hildesheim 
ir kitos.

Perimant vokiečių šaipos or 
ganizacijoms gėrybių išdalini

Vilniaus radiją klausant
EKSKURSANTAI Iš KANADOS LETUVOJE

džiaugėsi, kad juos labai iškil 
mingai Lietuvoje sutikę ir kad 
„buržuaziniais“ laikais niekas 
darbininkų taip nesutikdavę. 
Bet ekskursantai nė puse žo 
džio neužsiminė, kaip gi sutin 
kami tie negausūs sugrjžtantie 
ji iš Sibiro ir kodėl jie ten iš 
vežami ir kaip žmonės gyvena, 
ypač kolūkiuose ,kiek jie uždir 
ba ir ką už tą uždarbį gali nu 
sipirkti?

Taipgi nė puse žodžio eks 
kursantai neužsinnne, kad Lie 
tuva Rusijos okupuota, kas yra 
svarbiausia, ir kaip rusai Lietu 
voje viešpatauja ir kaip Lietu 
va eksploatuoja?

Netrukus ekskursantai su 
grįš atgal į Kanadą. Nors Lie 
tuvoje, jie sakė, labai geras gy 
venimas, geresnis, negu Kana 
doje, bet niekas iš jų, nė vie 
nas, Lietuvoje nepasilieka, vi 
si grįžta atgal į jų niekinamą 
Kanadą. Sugrįžę, jie čia darys 
pranešimus. Montreaiyje jau 
organizuojamas subuvimas, ku 
riam verbuojami dalyviai.

— Rašytojui Antanui Miški 
niui sukako 50 metų amžiaus. 
Ta proga Miškinis pasisakė ra 
šąs jaunimui poemą, išvertęs 
iš rusų kalbos Majakovskio, 
Lermontovo eilėraščių ir pa 
skaitė kelis savo naujus eilėraš 
čius, su šiokia tokia būtina duo 
kle okupacijai ir jos vyKdytojaf 
„šlovingąjai“.

— Vilniuje esą statomi du 
nauji kino teatrai — Stalino 
prospekte ir Antakalnyje.

MONTREALIS
ŠV. JONO LIUTERONIŲ 

bažnyčioje, 3594 Jeane Mance 
ir Prince Arthur gt. kampe, 
rugsėjo 15 d., 12.30 vai. pp., 
lietuvių pamaldos su šv. komu 
nija. Pamokslą sakys svečias 
kun. Keleris iš Vokietijos.

Kun. dr. M. Kavolis.
• Inž. J. Bulota su šeima tris 
savaites važinėjosi po Ameriką 
ir į pietus nuo New Yorko su 
siradę patogią vasarvietę, ii 
gesnį laiką ilsėjosi. Grįždami 
aplankė New Yorke gyvenan 
čias gimines, pas kurias turėjo 
gražią viešnagę ir plačiau ap 
sipažino su didžiuoju New 
Yorku.

AR JAU BUVOTE 
DAINAVOJE

Jei ne, tai dabar pats geriau 
sias laikas važiuoti į Dainavą 
per rudens spalvomis besipuo 
šiančią Laurynų kalnų gamtą 
ir atsigaivinti sveikame Daina 
vos spygliuočių miške. Daina 
voj jautiesi kaip Lietuvoj. Jus 
maloniai sutiks Dainavos lie 
tuviai ir parodys puikius sk 
lypus Jūsų ateities įsikūrimui. 
Jei mėgstate meškerioti, tai jū 
su kelionė bus apvainikuota pė 
dos ilgumo trautais. Tat paim 
kite ragelį ir paskambinkite 
DE 2384 arba RA 1-0614.

mą lietuviams, kol tos organi 
zacijos ištiria padėtį, dalinimas 
kurį laiką užsitęsia.

Perduodant lietuvių šelpimą 
vokiečių organizaveijoms pir 
miausiai parenkamos pramonės 
srities vietovės, kuriose žmo 
nės turi darbų. Duotini šalpos 
kiekiai taipgi yra visų organi 
zacijų sutarti, kad nebūtų dide 
lių skirtumų, nes maisto dalini 
mą tikrina Amerikos ir Vokie 
čių valdžių atstovai ir nelei 
džia, kad viena organizacija du 
otų žymiai didesnį gėrybių kie 
kį, negu kita.

Red. pastebi, kad pasikalbę 
jimas sutrumpintas.

MaW10



2 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1957. IX. 11. — Nr. 36 (246)

VEPPJKDAUiSOAAa LIETUVA
INDEPENDENT LITHUANIA

Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant RedaVcinei Kolegijai 

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.
Telefonas: POntiac 7-7920

Pasakoja atvykęs iš Lietuvos
RAŠO „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” 

BENDRADARBIS Iš EUROPOS.
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Bendruomeniniais reikalais
Kanadiškoji anglų spauda 

beveik kiekvieną dieną savo 
skaitytojus informuodavo apie 
vykstančias šochmatų pirmeny 
bes Vancouveryje. Daug šiltų 
žodžių nepagailėdavo Hamilto 
no dienraštis „The Hamilton 
Spectator", kadangi „pirmeny 
bėse dalyvavo to miesto atsto 
vas P. Vaitonis, laimėjęs Ka 
nados šachmatų meisterio var 
dą. Ar kas pagalvojo, kad buv. 
Lietuvos meisteris šią garbę 
visam Hamiltonui ir visiems 
lietuviams atnešė dėxa Harnil 
tono lietuvių, kurie eudėjo 
didesnę dalį pinigų kelionei, 
nes Kanados Šachmatų S-ga to 
kioms išlaidoms pinigų neturi 
ir neskiria.

Lietuviška patarlė sako: ku 
klumas yra dorybė. Tačiau per 
dėtas kuklumas, ypač kada jis 
liečia mūsų reprezentaciją ir 
propagandą tremtyje, yra ken 
ksmingas. Dažnai pykstame 
už kitų tautų veržlumą, jų pri 
ėjimą prie valdančiųjų ir spau 
dos. Bet patys esame kalti, kad 
nemokame savęs išreklamuoti, 
sau pozicijų atkovoti. Nemoka 
me ir laimėjimų tinkamai išna 
udoti.

-f & *

Ateinantieji metai lietuvia 
ms bus reikšmingi. Tai 40 me 
tų Lietuvos Nepriklausomybės 
atgavimo ir Dr. V. Kudirkos 
100 metų nuo gimimo sukaktis. 
Atrodo, kad tame ženkle ir sto 
vės Pasaulio Lietuvių B-nės 
seimas New Yorke. Tuo reika 
lu gan plačiai JAV lietuvių 
spaudoje jau yra rašoma. Ir 
bendrai, L. B-nės klausimais 
randame daugiau straipsnių, 
negu kanadiškoje. Nors tikru 
moję turėtų būti atvirkščiai, ka 
■dangi yra vieša paslaptis, kad 
prie LB daugiau jungiasi nau 
jieji ateiviai, kurių Kanadoje 
yra daugiau, proporcingai, ne 
g u JAV.

Kas tų didelių iškilmių rei 
kalu daroma Kanadoje? Kol 
kas tyla. Nei KV, nei apylin 
kių valdybos nepajudėjo, nic

REIKALAUKITE

JOS IŠLAIKO ILGIAU UŽ KITAS

NAILONU SUSTIPRINTAIS KULNAIS IR
PIRŠTAIS

DARBINIU KOJINIU

Jos tikrai laikys il
giau — labai patogios 

— labai vertingos
PENMANS 

DARBO KOJINĖS. 
Yra jų įvairių rūšių 
ir svorių, tinkamų 
kiekvienam darbui — 
tai geriausias pirki
nys bet kokių kainų 

grupėje.

g TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI g
$ GARSŪS NUO 1868 METŲ WS9-4I
X

Yearly Subscription Rates:

Liepos 2 d. iš Lietuvos, iš 
Kybartų, į Vakarų Vokietiją, 
kaip vokietis - repatriantas, at 
vyko 73 mt. amžiaus J. K. su 
kuriuo „Nepriklausomos Lietu 
vos“ korespondentas š. m. lug 
pjūčio 14 d. Munchene gavo 
pasikalbėti.

P. J. K. papasakojo, jog jojo 
pastangos ištrūkti iš „raudo 
nojo rojaus“ 'tęsėsi šeešrius 
metus. Kilęs iš Kybartų, kaip 
„umsiedleris“ nuo 1941 metų 
gyvenęs Vokietijoje. Frontui 
pasiekus Vokietijos žemes, K. 
buvo paimtas į „Volksšturmą" 
ir 1945 m. prie Karaliaučiaus 
pateko į rusų nelaisvę. Iki 
1947 m. pabaigos buvęs belais 
vių stovykloje, Allensteino sri 
tyje, po to „grąžintas į savo 
kilimo vietą“ t. y. į Kybartus. 
Nežiūrint, jog jis, remiantis 
1941 m. sutartimi, pasirašyta 
iš rusų pusės Molotovo, buvo 
iš „savo kilimo vietos'“ iega 
liai išvykęs ir turėjęs Vokieti 
jos pilietybę, rusai visus tokius 
asmenis, t. y. Lietuvos vokie 
čius bei Klaipėdiškius „auto 
matiškai“ užskaitė Sovietų Ru 
sijos piliečiais, nors paso neda 
vė.

Tos rusų „pilietybės“ atsi 
kratymo bei leidimo išvykti į 
Vakarų Vokietiją reikalais jis 
net 2 kartu turėjęs nuvažiuoti 
1 Maskvą, neminint jau apie 
tai, kiek kartų turėjęs važinėti 
į Kauną bei Vilnių, kad nors 
kiek pastumtų savo bylą pir 
myn. Jojo vienas kaimynas, ir 
gi kybartiškis vokietis, 

į Maskvą važiavęs net 17 
kartų, iki gavo galimybę su 
sisiekti su Vakarų Vokieti 

jos konsulatu 
ir tai pirma iškvietus į miestą 
konsulą, nes rusų milicija, kiek 
vieną asmenį, bebandantį įeiti 
į konsulatą, o tuo labjau kiek 
vieną iš konsulato išeinantį, su 
laikydavo. Į klausimą ar tikrai 
rusų milicija sulaikydavo kiek 
vieną įeinantį į konsulatą, K. 
atsakė, jog „savuosius“ t. y. 
tuos, kuriuos „įtarė“ esant Ru 
sijos piliečiais, visus sulaikyda 
vo, patikrindavo dokumentus, 
ar net uždarydavo į kalėjimą. 
Bet svetimšalių nesulaikyda 
vo; gi „savąjį“ milicija iš tolo 
pažindavo — iš aprangos, ypač 
iš rūbų kokybės bei sukirpi 
mo“. Tai esančios tikros išori 
nės „žymės“. Esmėje, rusai kie 
kvieną tokią „bylą“ sprendžia 
individualiai. Klaipėdiškiams, 
nors jie ir būtų vokiečių tau 
tybės, jei jie vokiečių-rusų ka 
rui prasidedant gyveno Klaipė 

ks jokių sugestijų nedavė. Gal 
laukiama KT rudens sesijos, o 
gal galvojama, kad pakaks eili 
nių, uždarų minėjimų ir PLB 
seimo New Yorke?

Mono manymu — ne! New. 
Yorke, kaip didmiestyje, toks 
minėjimas paskęs kituose ame 
rikoniško gyvenimo įvykiuose, 
tuo tarpu Kanados lietuviams 
reiktų jau dabai pradėti tuo 
klausimu vesti diskusijas, or 
ganizacijų valdybose, Ap. Ta 
rybose, seimeliuose ir koncent 
ruotus sumanymus įnešti į KT 
rudens sesiją. O KT, kaip Ka 
nados lietuvių seimui, būtų na 
udingiau mažiau nagrinėti pa 
ragrafų raides, bet daugiau sa 
vo mintis ir energiją išlieti 
konkrečiam darbui.

Ir dar viena. PLB laikinasis 
statutas numatė 14 atstovų iš 
Kanados. Juos reikėtų išrinkti 
ne iš K. Tarybos narių torpo, 
bet jau sausio ar vasario mėn. 
visuotinių balsavimu iš visos 
Kanados, kad toks atstovas jau 
iš anksto būtų apsisprendęs, 
jog jam pačiam teks apmokėti 
visas kelionės išlaidas, savaitei 
pragyvenimą New Yorke ir 
taip pat, iš anksto būtų užtik 
rintas atostogų gavime savo 
darbovietėje.* * *

Visų Kanados lietuvių V-ji 
KLD jau praeityje. Lauksime 
Vl-tos L. Dienos, kaip vieno di 
džiausio lietuviškojo Kanados 
gyvenimo įvykio.

Visai teisingai TŽ Nr. 33 
vedamąjame rašoma: „o ar ne 
reikėtų Lietuvių Dienas taip 
organizuiti, kad į parengimo 
darbus bei programą įsijųng 
tų, jei ne visos, tai nors didelė 
dalis lietuviškų kolonijų? Kai 
kiekviena būtų įsijungusi ir j 
iškilmes daugiau suplauktų. Iš 
sivystytų tam tikras Lietuvių 
Dienos pasiruošimų sąjūdis, o 
tai ją dar labjau išpopuliarin 
tų".

Ateinantieji metai yra reikš 
mingi. Pridėjus prie tų sukak 
čių dar 10 metų KLB gyveni

mo sukaktį ir tokiu atveju, ar 
nevertėtų LD išplėsti visai sa 
vaitei, {jungiant kitas koloni 
jas su lietuviška drama, suren 
giant lietuviškos muzikos kon 
certą su simfoniniu orkestru, 
meno parodą, vienu žodžiu, at 
žymint tas svarbias sukaktis L 
D ribose, nes kaip atrodo KV 
bijo imtis ir Dainų Šventės 
rengimo (JAV jau darbai pra 
dėti) ir net Kanados chorų ir 
tautinių šokių grupių festiva 
lio darbo. Tiesa, čia darbo rei 
ktų įdėti, bet juk kepti balan 
dėliai negali patys kristi j bur 
nelę. . .

Taigi, 1958 metais visas iš 
puolančias sukaktuves, jau iš 
anksto tenka apgalvoti ir iš 
anksto paskirti rengėją.

K. Baronas.

PAJIESKOJIMAI
— Jieškomas Povilas Anė 

nas sūnus Vasilijaus, gim. 19 
16 m. Romnų mieste, Ūkraino 
je. Jieško sesuo Valė iš Lietu 
vos, Šiauliai, Žaliukiu g-vė 25 
No.

— Pajieškau seną ateivį pil. 
Vėbrą Alfonsą, s. Benedikto, 
iš Užpalių. Jis pats arba žinan 
tieji apie jį prašomi atsiliepti 
sulig šio adreso. Mr. S. Jan 
kauskas, 71 Prevost Ville Jac 
ques Cartier, P. Q„ Canada.

— Jurničius Valentinas, An 
tano, gyvenęs Sioux Lookout, 
Ont. prašau atsiliepti arba apie 
jį žinantieji pranešti: J. Sta 
lioraičiui 41 Van Stassen Bl 
vd„ Toronto, Ont. 

dos krašte neduodama sutiki 
mo atsisakyti nuo varu jiems 
primestos rusų pilietybės.

Iš Kybartų į Kauną per die 
ną eina tik vien.as „keleivinis“ 
traukinys, ūžta*, t. v. „tolimo 
jo susisiekimo“ traukinių per 
Kybartus kasdien praeina 8— 
10 porų.
Geležinkelio biletas Kybar 
tai—Kaunas kaštuoja 13 rb. 
30 kp. Kelionė Vilnius — 

Maskva — 200 rublių.
Dabartiniu metu tokioms kelio 
nėms nereikia gauti atskiras 
leidimas. Taip, tarp t. v. Balt 
gudijos respublikos iš vienos 
pusės, taip ir tarp Lietuvos 
bei buv. Vokietijos žemėmis, 
dabar esančiomis rusų okupa 
cijoje, iš kitos pusės nėra jo 
kios sienos. Tarp paskirų Lie 
tuvos miestų ir Suvalkijos kur 
suoja autobusai, tačiau kelionė 
autobusu esanti baisiai vargi 
nanti, nes keliai ir net dideli 
plentai yra labai apleisti.

K. kaip stalius-dailydė, dau 
giausia dirbo prie įvairių rėmo 
nto bei statybos darbų, uždirb 
damas 20 rb. dienai, su sąly 
ga, kad išdirbdavęs „daibo 
normą“. Langų bei durų noi 
mų aprašymas užima kelių šim 
tų puslapių tomą. Norint sąži 
ningai atlikti pav. lango rėmų 
ar „filinginių“ durų normą ten 
ka dirbti prakaituojant. Atskai 
čius visokius mokesčius K. į 
rankas gaudavo 440—460 rb. 
Tai jau skaitėsi labai geras už 
darbis.

Su maistu, pastaruoju metu, 
Lietuvoje kiek pagerėjo, nors 
lašinių ir cukraus ir toliau ne 
ra. Taip pat trūksta muilo mil 
telių ir vilnų bei odos dirbinių. 
Tiems trūkumams „pateisinti“ 
rusai ir dabar kala į galvą vi 
siems, jog cukraus bei odos dir 
binių ir „kapitalistų pasauly” 
nėra. Toji propaganda, kurios 
vedamąja mintimi yra sloga 
nas, jog Vakaruose nieko nė 
ra, nes ten girdi, viskas išlei 
džiama atomui gaminti“, maty 
ti savo atsiekia. Tas pats K., 
visko savo gyvenime matęs žrn 
ogus, vis dėlto, ta propaganda 
tikėjo, nes vykdamas į Vaka 
rus, kaip didelį turtą, atsivežė 
stiklinę cukraus, bei seną, su 
lopytą odinę piniginę, kurios 
jokiu būdu nenorėjęs išmesti, 
kol duktė nenuvedusi jį į krau 
tuvę, kur galėjęs įsitikinti, jog 
čia esama tikros odos dirbinių 
iki valiai.

„Vasariniai“ batai, gamina 
mi su brezentiniu viršumi, kas 
tuoja 113 rb., lengvi vasariniai 
batai, odiniai, su plonyčiais pa 
dais 268 rb. Kostiumas, t. v. 
40% kaštuoja 1000 rb. Vasari 
nis, lengvas paltas — 400 — 
600 rb. Tų gaminių kokybė 
esanti baisi. Odinių dirbinių 
(ne batų) bei geresnės koky 
bės rūbų vietos krautuvėse vi 
siškai nėra, nors Vilniaus ke 
liose krautuvėse jis

matęs ir geresnės medžiagos 
eilutes, bet užtat jų kaina šie 

kė net 2.600 rb.
Esą pas spekuliantus, kartais, 
jau kiek geresnę eilutę galima 
gauti ir už 1.500 — 1.800 rb. 
šiaip, daugiausiai esama kartu 
ninių — perkelio medžiagų.

Būdinga, jog Kauno bei Vii 
niaus senamiesčiuose esama 
privatinių smulkios galanteri 
jos bei maisto krautuvėlių, ku 
rios priklauso išimtinai žydų 
tautybės žmonėms.

Patys Kybartai per karą ne 
daug nukentėjo. Užtat iš Vii 
kaviškio beveik nieko neliko. 
Virbalis irgi gerokai nukentė 
jęs. Gi Vokietijos pusėje, Eid 
kūnai (dabar vadinami „Goro 
dok”) ivsai sudeginti. Ten da 
bar, tuoj už tilto, maža dalis 
yra rusų šiaip taip atremontuo 
ta. Ten gyvena vien rusų ka 
riuomenė bei rusų karių šei 
mos. Pačiuose Kybartuose ru 
sų mažai tėra — vien paskirų 
įstaigų tarnautojai. Katalikų 
bei stačiatikių bažnyčios vei 
kia. Įdomu čia tai, jog stačia 
tikiu cerkvė turinti labai daug 
ją lankančių rusų, kurie ten at 
vyksta, net nuo Karaliaučiaus, 
bažnyt. santuokai sudaryti bei 
vaikus krikštyti. Evangelikų

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

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

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

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

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

MŪSŲ fK P ORTAM
VII SPORTINĖS ŽAIDYNĖS ROCHESTERYJE.

Bene svarbiausiu lietuviško 
sporto varykliu yra pasiruoši 
mas ir dalyvavimas metinėse 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Sp 
ortinėse Žaidynėse, kurios pr 
avedamos dviem ratais skirtin 
gose vietovėse, šiemečių, jau 
septintų, Žaidynių žiemos ra 
tas su tinklinio, krepšinio ir 
stalo teniso varžybomis įvyko 
Toronte, gi vasaros ratas buvo 
rugpjūčio 30 ir rugsėjo 1 dd. 
Kochesteryje. Ten apie 250 sp 
ortiniiikų vaižesi lengvoje at 
letikoje, plaukime, lauko teni 
se ir futbole.

Žaidynėse buvo matyti daug 
naujų ir jaunų veidų, ypač iš. 
rytuose šiemet įsisteigusių sp 
orto klubų. Taip pat, atsiekta 
neblogų pasekmių ir parody 
tas gana augštas sportinis ly 
gis. Lengvoje atletikoje atsiek 
ta keletas Žaidynių rekordų, o 
plaukymo pasekmės kai kur ati 
tiko Lietuvos rekordus. Lauko 
tenise visus titulus vyrų klasė 
je laimėjo rochcstenečiai bro 
liai Lubės, moterų — jų sesuo 
Oskamp. Jaunių laimėtoju iš 
ėjo newjorkietis Arūnas.

Didelį dėmes} sukėlė futbolo 
varžybos. Dalyvaujant ketu 

r.oms vienuolikėms, favoritas 
Toronto „Vytis” sukerta Dėt 
roito „Kovą“ 7:0, o Čikagos 
„Lituanica“ patiekia staigme 
ną įveikdama „neoficialiais sa 
ve lietuvių meisteriais“ laikau 
tį New Yorko LSK 4:1. Baig 
rnėje „Vytis ’ kietoje kovoje 
įveikia „Lituanica“ 2:1 ir tam 
pa jau penkiariopu meisteriu. 
Kitose rungtynėse „Kovas" 
pelui trečią vietą visiškai pri 
bloškiant išdidžius newjorkie 
čius 1:0.

Klubinių Septintų Žaidynių 
nugalėtoju išėjo ir Diplomatų 
Šefo pereinamąją Taurę gavo 
Toronto „Vytis“, surinkęs be 
veik .kita tiek taškų nei arti 
miausias varžovas Čikagos 
„Neris“, buvęs Taurės saugo 
tojas, „Vytis”, užtikrintai lai 
rnėjęs pirmą ir antrą ratus, dar 
kartą įrodė esąs sportiškai pa 
jėgiausiu Š. Amerikos lietuvių 
sporto klubu. Kaip žinoma, 
„Vytis” buvo pirmasis Dipl. 
šefo Taurės laimėtojas, tik, 
pakrikus kolonijos sportinei 
vienybei, nebepajėgė jos toliau 
išlaikyti savo rankose. Šiemetė 
pergalė vytiečiams yra ypatin 
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Veda sktn. inž.

bažnyčią Kybartuose, lygiai 
kaip ir Virbaly, sugriautos ir 
visoje Suvalkijoje nėra nė vie 
no evangelikų kunigo. Per tą 
laiką, Kybartiškių evangelikų 
tikybiniais reikalais pas juos 
lankėsi iš Klaipėdos krašto ev 
angelikų kunigas Gavėnas. Vir 
balio katalikų bažnyčia buvo 
sudeginta, bet dabar atstato 
ma. Apskritai, po Stalino mir 
ties ir Malenkovo atėjimo prie 
valdžios jau buvo pastebėtas 
šioks toks palengvėjimas, ta 
čiau tik nuo 1956 m. pradėta 
žiūrėti „pro pirštus" į moks 
leivių bei tarnautojų lankymą 
si bažnyčioje: bent negirdeti 
koliojimų bei puolimų.

Bus daugiau. 

gai svarbi, nes parodė, kad kiti 
bas įvairiausių spaudimų pa 
sekoje netik nepalūžo, bet ir 
dar labjau sustiprėjo. Toronto 
„Aušra“ jaunių klasėje poros 
taškų skirtumu nukonkuravo 
Clevelando „Žaibą“ ir gavo 
FASK’o pereinamąją taurę.Tai 
gi Torontas dar kartą tapo mū 
sų sporto tvirtove.

Iš organizacinės pusės šios 
Žaidynės nebuvo pačios laimiu 
giausios — apsileista eilėje pa 
ruošiamųjų darbų. Pats varžy 
bų pravedimas, trūkstant patyl 
rusių žmonių iš šeimininkų’ 
tarpo, buvo atliktas svečių pa 
ruošimu, kas, žinoma, prikiau 
sė šeimininkams. Už tai rengė 
jus reikia tik pabalti — tik 
ne taip „draugiškai“, kaip kad 
torontiečiai buvo išbarti. ■

Ir šiemet nebuvo išvengta 
jau per eilę metų besikartojan 
čios blogybes — prieš varžy 
bas pasilinksminti. Net ir jau 
nesniuosius lydėję dvasiškiai 
neapsaugojo nuo to savo globo 
tinių. Toks būsimų pergalių 
atšventimas jau iš vakaro at 
siliepia varžybų pasekmėms ir 
sudrumsčia nuotaiką. Rocheste 
ryje po vienų rungtynių kur 
savo toks pasakojimas: „Pra 
laimėjome, nes vakar gėrėme“, 
teisinosi vieni, „o mes dar dau 
giau gėrėme, bet laimėjome“ 
pasididžiuodami atsakė kiti.

Ši sportuojančio jaunimo 
šventė neturi vien tik sportinę 
reikšmę. Šalia draugiško rung 
tyniavimo sudaroma proga jau 
nimui pabendrauti lietuviškoje 
nuotaikoje, suartėti. Taigi pla 
čiaja prasme Žaidynės yra lyg 
didžiulė gegužinė, nors už tą 
mintį čia rašantis ir buvo smal
kiai spaudoje trumparegiu iš 
vadintas.

Todėl ir visi sportiniai ar or 
ganizaciniai nesklandumai ne 
turi tokios didelės, kai kurių 
sporto publicistų priduodamos 
svarbos. Džiugu, kad šiemečių 
Žaidynių vedimas buvo išimtas 
iš didžiųjų kolonijų monopo 
lio ir pavestas neskaitlingai ko. 
lonijai, kad ir blogesnėse sąlyj 
gose. Toks Žaidynių prasmės 
praplėtimas įgalino suvykusius 
susitikti ir su kitų vietovių jau 
nimu, o kiekvienas toks platės 
nis bendravimas neša didelę 
naudą lietuviškumo palaiky 
mui. — apb —

J. B u 1 o t a. -
AKADEMINIO SKAUTŲ 

SĄJŪDŽIO STUDIJŲ 
DIENOS

Akademikų skautų metinėje 
stovykloje, įvykusioje liepos 
mėn. pradžioje prie Čikagos iš 
kilo reikalas labjau išryškinti 
savo visuomeniškumo progra 
mą. Tuo tikslu rugpjūčio 30 ir 
rugsėjo 1—2 dd. Toronto sk 
autų stovyklavietėje LaSaliet 
te, Ont. buvo studijų dienos. 
Suvažiavus nenifmatytai gau 
šiam būriui, šios dienos įgavo 
ir jau įprastą stovyklinį pobū 
dį. Dalyvavo 76 studentai ir 
filisteriai iš Chicagog, Clevelan 
do, Detroito, Hartfordo, Toro 
nto ir Urbanos skyrių, iš jų
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Anapus geležinės uždangos
CHRUŠČIOVUI PASKELB US LENKTYNES

Vasaros pradžioje, vyriau junga pagamino 71 svarą mė 
sias sovietų bosas Nikita Chr sos „per capita“ (kiekvienam 
uščiovas, kalbėdamas į žemės sovietų gyventojui), tuo tar 
ūkio darbuotojų ir ekspertų pu kai amerikiečiai pagamino 
susirinkimą Leningrade, atvi 226 svarus mėsos. Pernai so 
rai pasisakė, kad jis negalįs vietai pagamino kiekvienam 
viską sutvarkyti iš karto. „Ne gyventojui 259 kvortas pieno, 
tgi ir Čechovo herojus“, paša tuo laiku, kai JAV pagamino 
kė draugas Nikita, „išlukšte 262% kvortas pieno kiekvie 
na vieną riešutąi ir tik tada nam amerikiečiui ir 6 svarus 
pradeda lukštenti kitą“. Ta sviesto — prieš 8% sv. sviesto 
čiau nors tokį palyginimą pa JAV-se“.
daręs, vos pradėjęs milžinišką „Šiais metais kiekvienam so 
sovietų pramonės decentraliza vietų gyventojui bus pagamin 
vimo darbą, Chruščiovas, atro tas toks pat kiekis sviesto, o 
(yra pasirengęs ir norįs grie gal dar ir daugiau, kaip buvo 

s už kitos, vienos iš sun pagaminta pernai kiekvienam 
kiausiųjų ir didžiausiųjų sovie amerikiečiui. Pieno gamyba 
tu bėdų, ūkio problemos. mes šiais metais galime ne tik 

„Draugai“, šaukė Chruščio susilyginti, bet gal ir pralenk 
vas, „pasisekimai pasiekti že sime amerikiečius. Gi 1961 me 
mės ūkio srityje ir geri pros tais mes uždėsime užbaigia 
pektai jo išvystymui leidžia mu muosius bruožus pagamindami 
ms nusistatyti ir išspręsti uždą daugiau mėsos už amerikie 
vinį turintį milžiniškos reikš čius“.
mės visai Sovietų Sąjungai — „Kolonialiniai kraštai, smal 
tai yra laike sekančių kelių me šiai stebėdami JAV maisto pr 
tų pasivyti ir susilyginti su oduktų gamybą, netgi neįsi 
Jungtinėmis Amerikos Valsty vaizduoja, kad jie gali lenkty 
bėmis mėsos, „pieno ir sviesto niauti su amerikiečiais. Tiktai 
gamyboje, skaičiuojant „per Sov .S-ga išdrįsta stoti į lenk 
capita“ (pagamintų produktų tynęs su Jungt. Amerikos Vals 
kiekis vienai galvai — vienam tybėmis. Mūsų programa pa 
gyventojui)“. darys aiškų kelią tų žmonių są

Toliau Nikita pasakė, kad so monėje, kurie svyruoja, neap 
Vietų ūkiniai sunkumai, apie sisprendžia ir nepersiima mū 
kuriuos jis gana aštriai atsilie sų ideologija. Aš nekalbu apie 
pęs prieš 3—4 metus, jau gali kapitalistus, nes yra neįmano 
ma skaityti praėjusiais. Sovie ma juos perauklėti. Tiktai gra 
tų žemės ūkio ekspertų spėji bas gali pagydyti kuprotą. Ta 
mai, kurie sako, kad Sov. Są čiau ši mūsų programa yra 
junga pralenksianti šioje sri tvirtesnė ir stipresnė už van 
tyje Jungtines Amerikos Vals denilinę bombą. Jeigu mes pri 
lybes 19 75 metais, būtų per sivysime JAV mėsos, sviesto 
daug pesimistiški. Sovietų eks ir pieno gamyboje, tai mes pa 
pertų skaičiavimai esą tvarko taikysime į kapitalizmo rams 
je, tačiau taip ilgai, kaip ligi čius galingiausia torpeda, ko 
1975 metų laukti, tai būtų lei kia ligi šiol buvo pagaminta“, 
dimas kapitalistinio pasaulio Sprendžiant iš statistinių 
ideologams perilgai plepėti ir duomenų, rodančių naminių 
niekus taukšti apie Sov. Sąjun gyvulių kiekį, ir pieno produk 
gą. Reikia padaryti, kad drau tų gamybą šių dienų Sov. S- 
gai — kapitalistiniai ekonomis goję, mes atrandame, kad kai 
tai paraustų iš nustebimo ir kuriose srityse - kategorijose 
gėdos. Kartais žmogus priva sovietai dar tebėra žemiau ca 
lo perviršyti savo paties stip ro Rusijos lygio ir vakariečiai 
rūmą darydamas staigų šuo —sovietų specialistai labai abe 
lį”... joja ar draugas Nikita gali jvy

„Praėjusiais metais“, paša kdyti savo besaikišką gyrimą 
kė Chruščiovas, „Sovietų Są si. J. Skardis.

Mosklo - Technikos naujienos
MEDŽIAGOS ATOMO ENERGIJAI GAUTI

Beveik visas Labradoro pu resnė negu garsioji Messabi 
siasalis nuklotas pre-Cambrio Range kasyklų rūda. Šie rūdos 
uolomis, granitu, šiferiu. Kon sluogsniai yra 800 pėdų storio, 
ferencijoje taikingiems tikslą ------------------------------------------------

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
AMERIKOS STUDENTAI IR PASUALIO POLITINIAI 

REIKALAI
Skatins tarpvalstybinį studen tų pasikeitimą. Įdomios 

rezoliucijos, nutarimai ir kritika. Pasmerkti Maskvos 
festivalio globėjai.

AL. GIMANTAS

©

ms atomo energijos sunaudoji 
mui Genevoje buvo pranešta, 
kad dauguma granito turi sa 
vyje didelę dali reikalingų me 
džiagų atomo energijai gamin 
ti.

LIETUVOJE IŠLEISTOS 
NAUJOS KNYGOS

y M. Šikšnio „Rinktinėje“ įdė 
ti kūriniai: „Meilė suardyti— 
nuodėmė pagimdyti“, „Spar 
nai“, tragedija „Pilėnų kuni 
gaikštis“ ir kt. A. Vienuolio 
„Iš mano atsiminimų“, kuriuo 
se autorius aprašo savo jaunys 
tę. Vaižganto „Rinktiniai raš 
tai“, kurių atspausdinta „Dė 
dės ir dėdienės", „Nebylys“, 
i„Žemaičių Robinzonas“, „Iš 
gama“ ir kt. Vaikams A. Ka 
zanavičienės „Pajūrio vaikai*’. 
R. Tagorės romanas „Suduži 
mas“, vaizduojantis Bengaliją 
XIX amžiuje. „Kaikurie lietu 
vių kalbos gramatikos klausi 
mai".

( ABRADORAS — KANA 
DOS IŽDO NAMAI

Apie Labradorą yra sakoma: 
„Dievas sutvėrė pasaulį per 
penkias dienas; šeštą dieną jis 
sutvėrė Labradorą. Septintą 
dieną Jis praleido mėtydamas 
akmenis į jį. Jacques Cartier, 
vienas iš Kanados ankstyves 
piųjų tyrėjų, aprašinėja di 

džiulį pasaulį, kaipo „žemę 
Dievo padovanotą Kainui“.

Bet dabar jau pradedama 
žiūrėti ir vertinti kad tai yra 
turtingiausia teritorija visoj 
Kanadoj. Tai yra didžiuliai 
plotai geležies rūdos, ligi 100 
mylių ploto, kurie tęsiasi nuo 
Šv. Lauryno įlankos ligi Unga 
va Bay. Viena bendrovė jau 
nurodė rezervus 400 mil. to 
kios rūdos, kuri yra daug ge

Universitetiniame Ann Ar 
bor miestukyje, Michigano 
valstybėje, šiomis dienomis vy 
ko amerikiečių studentų organi 
zacijų sąjungos metinis šuva 
važiavimas. Jo metu buvo nag 
rinėta visa eilė savųjų, vidaus 
problemų, bet susipratęs ame 
rikietis studijozas negalėjo pa 
reiti negirdomis ir pro pašau 
lio politikos kai kuriuos reiški 
nius. Suvažiavimas buvo dar 
bingas ir gausus. 900 delegatų 
atstovavo 956.000 studentu be 
simokančių įvairiose kolegijose 
ir universitetuose.

Diskusijų metu buvo prieita 
prie nuomones, kad pasikeiti 
mas studentais tarp įvairų. tau 
tų galėtų tinkamai prisidėt, 
prie įtampos ir nepasitikeijmo 
sumažinimo tarp įvairiu salary 
bių, kas yra taip ryšku sios die 
nos gyvenime. Kadangi, acre 
tai, patys studentai ar jų drau 
gijos neturės pakankamai lė 
šų kelionėms ir studijoms, čia 
su savo subsidijomis turėtų ar 
eiti atitinkamos valdinės istai 
gos.

Be to, rekomenduojama ūm ■ 
rikiečiams studentams su iii 
glaudesnį sąlytį ii praplės ii so 
cialinius santykius su daug;? 
lyje universitetų stadijuojan 
čiais įvairių tautybių eg..:i!ų 
studentais. Šis mostas sup- an 
tama, yra malonus i : urr.s 
lietuviams, nes jei kur dar ga 
Įėjo būti kai kruių rezervuotu 
mų tarp lietuvių studentų ir 
vietinių amerikiečių, dabar, rei 
ketų tikėtis, abipusis pažini 
mas vieni kutų galės dar pla 
čiau ir sėkmingiau plėtotis.

Buvo pritarta ir šiais me 
tais vykusiai plačiai programai, 
kurios metu daug amerikiečių 
studentų buvo nuvykę Lenki 
jon ir ten, vietoje, užmezgė 
glaudžius ryšius su lenkų stu 
dentija ir jų organizacijomis. 
Sakoma, kad šio pradžioje jau 
minėta, kad tai gali būti gra 
žiu pavyzdžiu mezgant ir gili 
nant santykius ir su kitų vals 
tybių akademniu jaunimu, ge 
ležinės uždangos kraštų neiš 
skiriant.

Gi visiškai atskira rezoliuci 
ja buvo pasmerktos Federation 
of Democratic Youth ir Inter 

Darbo kojinė

Megztiniai

įmes

■ ■

KOKYBĖS

JAU VIRŠ 88 METŲ

UŽ SAVO DOLERIUS GAUSITE
GERESNĖS RŪŠIES IR ILGIAU NEŠIOSITE

Kiti 6-4

Vyrų ir bern 
T -maršk.

Išeig. 
sport.

Kūdikių 
baltin.

ŽENKLAS ..Mergaičių apat

Berniukų
apat. •

gaminiai: Penmans golfo kelnės, Penmans pirštinės, Merino „95“ apatiniai, 
Merino „71** apatiniai, vilnoniai apat. baltiniai.

Pirkėjai, kurie įieško geresnės vertės ir 
geresnės rūšies prekių, perka tik su PENMANS ženklu 

Jie žino, kad Penmans pagal tradiciją jau nuo 
1868 metų gamina tik puikios rūšies prekes. . . 

ir Jū geriausia garantija gauti daugiau už savo pinigus.

Moterų 
apatiniai

natioanal Union of Studens są 
jungos, kurios globojo Maskvo 
je vykusį šeštąjį pasaulinį jau 
nimo sąskrydį, kuris, kaip bu 
vo prieita vieningos išvados, 
tepasitarnavo tik komunistinei 
propagandai skleisti. Taip pat, 
amerikiečių studentų suvažiavi 
mas pasmerkė ir Kubos valdžią 
už Havanos universiteto uždą 
rymą. Studentų kritikos neiš 
vengė ir Guatemalos valdinės 
įstaigos, už prieš metus laiko 
įvykdytą 22 studentų ištrėmi 
mą. Jų nusikaltimas tebuvęs 
tik protesto pareiškimas prieš 
policijos įsikišimą j studentų 
demonstracijas. Bet pati ašt 
riausia rezoliucija buvo skirta 
Vengriios reikalui. Aiškiai ir 
nedviprasmiškai buvo pasmerk 
ta Rusija, komunistų partija 
ir raud. 1 ariuomenės vadovybė 
už daugiau kaip 700 studentų 
egzekucijas, studentų ir profe 
sor ų deportacijas Rusijon, už 
primetimą Vengrijai svetimos 
edukacinės struktūros ir pri 
verstinį mokymą svetimos (ru 
sų) kalbos.

Amerikos studentija pareiš 
■ savo scl ■ artimą Pietų Af 

likos studentijai, kuri priešino 
si valdžios pasiūlymui uždary 
ti čiabuvių sekcijas veikian 
čias prie trijų didžiausių šalies 
univer itetų. Pasisakoma ir 
prieš P. Afrikoje numatomus 
įvesti naujus antirasinius įsta 
tymus. Neišvengė studentų 
kritikos ir Prancūzija, kuri sm 
erkiama už eilę alžyriečių stu 
dentų areštavimų, diSKiimina 
vimą vietinių studentų Alžj' 
re, o taip pat ir uždraudimą 
vartoti arabų kalbą paskaitų 
metu.

Aplamai, suvažiavimas nuta 
rė ir toliau skatinti tarptautini 
susipratimą ir draugiškumą 
tarp visų pasaulio tautų jauni 
mo ir tuo pačiu plėsti kultūri 
nius ir visus kitus ryšius, kurie 
tik galėtų šalinti karo grėsmę 
ir nepasitikėjimą vien kitais.

Šis amerikiečių studentų 
atstovų pasireiškiams, vaizdž 
iai rodo, kad JAV studentija 
nėra jau taip lėkšta ir negalvo 
janti, kaip neretai kritikai (pa 
sitaiką ir mūsų tarpe) norėtų 
prikišti. Kaip tik, šis suvažiavi

Toronte, Šv. Jono parapijos patalpose

buvusi Lietuvos Valstybinio Teatro Baleto šokėja

(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.

x Norintieji šią studiją lankyti prašomi registruotis pas

x p. Vladą Eižiną (krautuvė šalia Rūtos valgyklos, . .
$ 996 Dundas Street West) arba telefonu LEnnox 6-8841. $
| .. .... &

Studijos Administracija. Jį

Lietuvybės
Trūksta lėšų veiklai pagy 

vinti? Sustokime prie šito pu 
nkto i*- pabandykime į proble 
mą pažiūrėti iš piniginės arit 
metikos taško. Pamėginkime 
patikrinti, ar Australijos Lietu 
vių Bendruomenė tikrai yra 
jau tokia neturtinga, kad dau 
gumas gerų ir net būtinų įgy 
vendinti sumanymų turi suduž 
ti į „lėšų stoką“.

Pirmiausia sudarykime sąma 
tą, kiek Australijos Lietuvių 
Bendruomenei reikia lėšų įvai 
riems lietuviškiems darbams at 
likti.

IŠLAIDOS
Pirmiausiai turime išlaikyti 

8 lietuvius kunigus. Skaičiuo 
kime, kad kunigos savaitėje 
gauna £ 14, taigi per metus iš 
eitų £ 728.

1)8 lietuvių kunigų išlaiky 
mas £ 5824.

Religinėm ir tautinėm parei 
gom atlikti lietuviams kunigą 
ms reikalingos mašinos. Šaky 

mas parodė, kad amerikietis 
jaunuolis - akademikas ne tik 
domisi pasaulio reikalais, bet 
juos moka ir tinkamai supras 
ti. Žinant, kad šios deinos jau 
nimas, bus ryt dienos savų kr 
aštų tvarkytojai, galima pasi 
džiaugti, jog ne vien tik kultu 
rininkų, bet ir politikų eilės 
bus papildomos asmenybėmis, 
kurios savo srityse turės vis 
jau tam tikrą patyrimą.

g

X
X
XX ©

© 
©
S

aritmetika
kime, 5 mašinos. Prileisdami, 
kad automobilio išlaikymas, dr 
audimas, registracija, etc. kai 
nuoja apie 9 pensus myliai, ga 
usime maždaug £ 400 sumą 
metams vienai mašinai.

2) Mašinų išlaikymas — £ 
2000.

Reikia išlaikyti ir 2 sa/ait 
raščius Savaitraščiui viduti 
niškai reikia apie £ 5000 meta 
ms. Skaičiuodami, kad „M.P.“ 
įeikia keliais šimtais daugiau, 
negu „T.A.“, kurių redakto 
riui, kaip kunigui, išlaikymas 
jau numatytas augščiau, gausi 
me, kad

3) dviejų savaitraščių leidi 
mas — £ 9500.

Lietuviškų knygų ir žurnalų 
įsigijimas taip pat svarbus mo 
mentas. Skaičiuokime, kad Aus 
tralijoje yra 9000 lietuvių, kad 
vidutiniškai bent £ 1 kiekvien 
as lietuvis per metus turi išleis 
ti lietuviškom knygom:

4) lietuviškom knygom ir 
žrunalam — £ 9000.

Lietuviškom savaitgalio mo 
kyklom ir lituanistiniams kur 
sams išlaikyti reikia itin daug 
lėšų. Savaitgalio mokyklų ir 
kursų yra, ar turėtų būti: Per 
the — 1, Adelaidėje 2, Geelon 
ge —2, Melbourne — 4, Hobar 
te — 1, Canberroje — 1, Syd 
nėjuje — 4, Newcastlyje— 1, 
Brisbaneje — 1, taigi iš viso 
—17, kurių išlaikymui reikia 
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5-os Kanados Lietuvių Dienos 
koncertas £ f

Pirmas prisiminimas — tai 
buvo ilgas koncertas, nuo 6 va 
landos vakaro užtrukęs, drau 
ge su aktu, ligi po 11 valan 
dos nakties. Kai kas neišlaikė 
5 su viršum valandų. Bet dau 
gumas mielai jj išklausė ir tu 
ri gerų prisiminimų.

Koncerto pagrindą sudarė 
Alice Stephens moterų choras, 
jos pačios vedamas. Šis ansa 
mblis dainavo dviejose koncei 
to dalyse ir dainavo daug. Sa 
kytume — perdaug. Pirmą kar 
tą jis teko girdėti, nors spau 
dos pasisakymų dažnai tenka 
pasiskaityti. Visuotinis įkerti 
nimas — labai geras. Vis dėlto 
apie ši ansamblį štai kas paša 
kytina:

P. Stephens ansamblį labai 
gražiai yra suderinusi. Tiesiog 
— puikiai. Ansamblis suderiu 
tas technikiniu ir inlerpretaci 
niu požiūriais. Intonacija tiks 
Ii ir tiktai per nesusipratimą iš 
imtinais atvejais pasigirsta tu 
las netikslumas. Choro sąskam 
bis — pasigėrėtinas. Vadovė 
gražiai, jautriai ir stropiai diri 
guoja. Išlavintas choras jai yra 
klusnus. Bet, iš kitos pusės, vi 
si jo dainuojami dalykai yra 
pernelyg suvienodinti, sakytu 
me — nuveidinti, kad neatskir 
si Markaičio nuo sesers Bernar 
dos, Budriūno nuo Jakubėno, 
Strauso nuo Zabelo. Iš šios pu 
sės žiūrint, chorui nėra reikalo 
duoti tokią ilgą programą, ko 
kia buvo duota, nes pakanka 
paklausyti du — tris dalykus 
ir jau bus žinoma, kad ir kiti 
dalykai taip pat lygiai, darniai 
ir gražiai skambės, bet be au 
toriško būdingumo. Nuo 
to, kad mergaitės kiekvienam 
numeriui pergrupuojamos, m 
terpretacinis kūrinių veidas ne 
kinta. Siekiant meninio įspū 
džio, geriau publikos dėmesį 
koncentruoti ties kūrinių inter 
pretacija, bet nenukreipti jų 
dėmesį į išorinius dalykus, ku

rie interpretacijai nė kiek ne 
padeda. Tat, rezultate, choru 
stiprybė — balsų išlyginimas 
ir laabi geras jų suderinimas į 
ansamblinę visumą.

Iš tų gi numerių, kuriuos an 
samblio dalyvės dainavo solo 
arba duetais, sunku pasakyti, 
ar kas iš jų turi didesnių solo 
dainavimui duomenų, bet an 
samblyje jos visos labai geros.

H. Kačinskas deklamavo gir 
dėtus dalykus. Visame koncer 
te jis turėjo ir didžiausį pasi 
sekimą. Puikiai deklamavo. Ti 
ktai, įdomus reiškinys: susida 
rė įspūdis, kad jis dabar „Any 
kščių Šilelį“ interpretavo da 
ugiau linkdamas į humoristinę, 
ne į lyrinę, interpretaciją. Ai
tai pačio artisto nuotaika, o 
gal tai tūlas derinimasis su 
pakitusiomis ar kintančiomis 
publikos nuotaikomis?

Labai įdomu buvo išgirsti 
St. Baranauską po studijų Ita 
lijoje. Kiek šio koncerto sąly 
gos leido, galima konstatuoti, 
kad jo dainavimas ir balsas dau 
giau išlygintas ir interpretaci 
jos priemonės logiškesnės ir 
tuo meniškesnės. Tat galima 
konstatuoti, kad pažanga pa 
daryta. Bet solistui šis koncer 
tas negalėjo būti sėkmingas, 
nes po sauso ir saulėto Italijos 
klimato dainuoti beveik šimtu 
procentų drėgname Niagaros 
klimate yra solistui kilpa. Ge 
rai, kad St. Baranauskas išve 
žė, nors matyti buvo, kad tas 
davėsi labai nelengvai. Momen 
tais balsas skambėjo puikiai ir 
pajėgiai. Gabiai solistui ir cho 
rui akompanavo G. Aleksiūnai 
tė-Mitchell.

Koncerte dalyvavo Hamilto 
no šokėjai, vadovaujami p. Br 
eichmanienės, akordeonu gra 
žiai grojant p. J. Kanevaitei. 
Gražiai jie pašoko.

Bendrai, koncertas buvo ge 
ras, įspūdingas, nors ir peril 
gas. J. Kardelis.

CORTINA Development
SKELBIA NAUJO PROJEKTO ATIDARYMĄ
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LIKUTIS IŠSIMOKĖJIMUI PER 1—4 METUS,

Be nuošimčių ir taksų!(
PIRKĖJUI PAGEIDAUJANT, KIEKVIENU METU DaJ

t
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nGEROMIS MŪSŲ SĄLYGOMIS JAU YRA PASINAUDOJĘ DAUGELIS LIETUVIŲ
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kvlturivWkrovika BAIGIAMI „LIETUVIŲ 
KALBOS ŽODYNO“ 
SPAUDOS DARBAI

Kaip Maskvos studentai rea
gavo į įvykius Vengrijoje

DAILININKE ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ 
DIDELIUOSE DARBUOSE

Čia spausdinamas vieno Maskvos universiteto stu 
dento laiškas austrų „Forum“ žurnalui, kietai kovojan 
čiam dėl kultūrinės laisvės. Ši laišką perspausdino Sy 
dnėjaus studentų „Honi Soit“ savaitraštis, o taip pat ir 
kiti pasaulio universitetų studentų laikraščiai.

LAIŠKAS TAIP SKAMBA:
„Mums paaiškėjo iš Vakarų 

radijo transliacijų ir Varšuvos 
radijo reportažinio pranešimo, 
kad ir Vakaruose sužinota apie 
įykius Lomonosov'o universite 
te, Maskvoje. Mes tačiau pas 
tebėjome, kad šitų įvykių išsi 
vystymas ir jų tikslas nebuvo 
teisingai vakariečių suprasti.

Lapkričio 30-ji mums, rusa 
ms studentams, yra atmintina 
diena. Tą dieną, po priversti 
deina. Tą dieną, po privedsti 
nės paskaitos apie marksizmą- 
-leninizmą, skaitytos prof. B. 
E. Syroyetchkovich, prasidėjo 
įprastinės diskusijos, kurių 
metu vienas studentas paklau 
sė lemiančios svarbos klausimą, 
gal net patį pagrindinį mūsojo 
marksizmo klausimą.

Pradžioje jis kalbėjo už ne 
diskutuotiną leninistinę pažiū 
ra, kad visuotinis streikas yra 
proletariato ginklas; kad tam 
tikrose istorinėse aplinkybėse 
ekonominis visuotinis streikas 
veda j politinį zenitą, ir, paga 
liau, kad jis gali baigtis gink 
luotą revolucija. Paminėjęs ši 
visuotinis streikas niekad ne 
tą Lenino tezę, ir pridėjęs kad 
gali būti išnaudojančios klasės 
— apie klasių pobūdį sovieti 
nėj sistemoj.

Beveik visi diskusijų daly 
viai buvo nuomonės, kad oficia 
lioji „darbininkų ir muzikų su 
sivienijimo su inteligentija po 
darbininkų luomo vadovybe" 
formulė neatitinka tikrovės; 
kad ir Sovietų Sąjungoje egzis 
tuoja išnaudotojų ir išnaudoja 
mųjų kategorijos. Tiktai vie 
nintelė išnaudotojų luomi cha 
rakteristika yra pasikeitusi, bū 
tent: netekimas asmeninės 
nuosavybės gamybos priemonė 
se.

Nurodyta, kad dabartinės

darbininko teisės gamybos 
priemonių nuosavybės atžvil 
giu teegzistuoja teorijoje, nes 
partija, remiama centralizuo 
tos admimsracijos, ir nustaty
dama pirmenybę sunkiąjai pra 
monei, apibrėžė juridinį sovie
tinės bendruomenės klasių po 
budį; jos pasinaudotojai susi 
tvėrė savo apsisaugojimui to 
kią pat klasinę teisių adminis 
traciją, kaip eksploatuojančios 
klasės apsaugojimui buržuazi 
nėj bendruomenėj.

Naujoje socialistinėje siste 
moję, veik taip pat, kaip se 
nojoj kapitalistinėj sistemoj, 
kiekviena opozicija prieš iš 

naudotojus yra smerikama kaip 
išdavimas ir grąsinimas baudo 
mis. Tatai, tačiau, reiškia, kad 
Spalio revoliucijos tikslas ta 
po pats sau prieštaravimu.

Buvo neišvengiama, kad da 
iyvaujantieji jauni rašytojai ne 
pradėtų diskutuoti laisvės inte 
lektualinei bei meninei kūrybai 
klausimo. Pradėdami su nuta 
rimu kovoti prieš asmens gar 
binimą, jie pasmerkė visą ru 
sų literatūrą, sukurtą po 1920 
metų, kaip propagandinės ma 
šinos produktą, kuris kaip tik 
išplaukė iš individo garbini 
mo ir buvo reguliuojamas kul 
tūros prieš — partijos sekre 
torių.

Kitą dieną pasklido žinia 
apie Maskvos komjaunimo ko 
miteto sušauktą posėdį Lomo 
nosivo universieto įvykiams ap 
tarti. Buvo kalbama, kad kom 
jaunimo vadai pirmiausiai ban 
dę nuspręsti, ar tie įvykiai skai 
tytini pozityviais ar negaty 
viais?

Komietas nutarė Lomonoso 
vo universieto prezidentui „pa 
tarti“ išmesti tam tikrą skaičių 
studentų, pagal „komsomolų“

Praėjus JAV ir Kanados lie 
•tuvių šokių šventei, kuriai p. 
Tamošaitienė daug dirbo, dar 
bščiąją ir gabiąją mūsų meni 
mnkę užgulė dar didesni dar 
bai. Pranciškonai užsakė nau 
ją kilimą, apie kurį jau buvo ra 
šyta. Bet, gal, didžiausis dar 
bas jai bus atnaujinamas Pits 
burgo Universitetui Lietuvių 
kambario. Šiomis dienomis iš 
Pitsburgo lankėsi p. Pivoriū 
nienė, kurios miręs vyras bu 
vo iniciatorius to kambario. 
Naujame Pitsburgo universi 
tete, kuris turi tautų kamba 
rius, P. Pivoriūno iniciatyva 
ir rūpesčiu buvo įrengtas Lie 
tuviškas kambarys. Tam kam 
bariui apipavidalinti reikia lie 
tuviškų audinių, kurie per ke

patiektą sąrašą. Tuo pačiu me 
tu universiteto komjaunimo 
sekretoriai buvo aštriai pers 
pėti už „kontakto stoką su stu 
dentija ir žiaurias klaidas ideo 
loginiame darbe“.

Gruodžio 3 d. universiteto 
prezidento raštinė, iš tikro, įsa 
kė 140 studentų išmesti už 
„chuliganizmą“ ir sykiu prane 
šė, kad marksizmo-leninizmo 
paskaitos nutraukiamos iki po 
Naujų Metų atostogų.

Tai buvo pirmas kartas Ma 
skvos univer.siteto istorijoje, 
kad universitetas buvo privers 
tas nutraukti paskaitas, nes 
dėstytojai nežinojo, kaip atsa 
kyti į klausimus, kurie galėtų 
iškilti diskusijose.

Studentai čia matė laimėji 
mą, kurį jie išsikovojo iš kom 
jaunimo. Priešingai komjauni 
mo sekretorių lūkesčiams, ku 
rie tikėjosi, kad sąjūdis nuri 
ms, diskusijos tęsėsi klubuose 
bei bendrabučiuose.

Komjaunimo reakcija ir mal 
šinimo priemonės, suteikia pa 
skiroms grupėms įsitikinimą, 
kad jie nevieni, nes beveik vi 
sa sovietinė jaunuomenė pa 
gauta šios naujos diskusijų 
bangos. Tatai, be abejo, yra 
vienas iŠ įdomiausių politinių 
sąjūdžių, , iškilusių po Stalino 
mirties“.

Iš „Honi Soit“ vertė B. Z.

lias dešimtis metų jau yra susi 
dėvėję. P. Pivoriūnas mirė ne 
įvykdęs savo sumanymo kam 
barį atnaujinti, tai dabar naš 
lė p. Pivoriūnienė atvyko į Ka 
nadą, lankosi pas pp. Tamošai 
čius ir tariasi dėl to kambario 
atnaujinimo.

Be to, kai tiktai pasitaiko 
kokia rimtesnė proga, kai lietu 
vėms moterims reikia kur nors 
pasirodyti tarptautinėje viešu 
moję, tai jos skuba pas dail. A. 
Tamošaitienę, kuri yra didžia 
usia žinovė ir tautinio aprėdo 
specialistė Tiktai šiomis die 
nomis ji baigė tautinį drabužj 
vienai moteriai iš Worceste 
rio, Mas., USA, kuri turi daly
vauti katalikių moterų konfe 
rencijoje Romoje.

Tat p. Tamošaitienė (adre 
sas: 85 R.R. 1, Kingston, Ont., 
Canada) dirba atsidėjusi ir ga 
una vis svarbių darbų.

ARTĖJA KULTŪROS 
FONDO PREMIJŲ 

ĮTEIKIMAS
KLB Kult. Fondas vykdo 

konkursus: Jaunimo dramos 
ir Vaikų literatūros. Jaunimo 
dramos jury komisiją sudaro 
H. Nagys, K. Veselka, J. Aks 
tinas, J. Žmuidzinas ir J. Kar 
delis. Konkursui gauti 5 veika 
lai.

Vaikų literatūros jury ko 
misiją sudaro: pirm. kun. B. 
Pacevičius, sekr. St. Prapuolė 
nytė ir nariai V. Anysienė, A. 
Gurevičius ir Tėvas Steponas 
Sapolas, OTM.

Premijų įteikimo iškilmių 
aktas įvyks rugsėjo 29 d., 3 v. 
po pietų Prisikėlimo parapijos 
auditorijoje, 32 Rusholme Prk 
Crs., Toronto. Koncertinėje da 
lyje Vincės Jonuškaitės - Les 
kaitienės koncertas. Kitą smul 
kesnę programą pranešime vė 
liau. Iz. M-tė.
•l Klaipėdoje rugpjūčio mene 
šio 3 d. atidarytas rusų teatro 
sezonas. Taigi, Klaipėdoje vie 
špatauja ruskiai, kai jų ten an 
ksčiau nebuvo nė vieno. ..
Ekranas.

Prof. J. Balčikonio „Lietu 
vių kalbos žodynas", prie kurio 
paruošimo Terra užtruko be 
maž trejus metus, jau spausdi 
namas ir dar šiemet bus atiduo 
tas prenumeratoriams.

Šis žodynas yra išleistas Lie 
tuvoje, yra apie 1000 psl., dide 
lio formato, apimo apie 45.000 
žodžių, kirčiuotas, su plačiais 
žodžių aptarimais ir vartojimo 
pavyzdžiais. Jo reikšmė Lietu 
voje ne tiek didelė, kiek išei 
vijoje, kur svetimųjų kalbų įta 
ka mūsų kalbai didžiai žalinga 
ir kur nėra gyvųjų šaltinių kai 
bos grynumui ir tikslingumui. 
Bet bolševikinė laida išleista 
propagandiniais sumetimais, 
sužalota bolševikinės propaga 
ndos šūkiais, neapykanta lais 
viešiems Vakarams ir viso, kas 
tikrai lietuviška, šmeižimu, nie 
kinimu. Laimei bolševikinė pro 
paganda maža kur paliečia žo 
dyno esmę — žodžių aptari 
: uis, beveik išimtinai sugrūsta 
. odžių vartojimo pavyzdžiuo 
se, todėl lengvai pašalinama, 
-epadarant žalos nei pačiam 

Žodynui, nei moralės skriaudos 
o autoriams ir redaktoriams.

Terros laidoje kaip tik tatai 
ir bus padaryta. Šimtai pavyz 
ūžiu, žodynan sugrūstų propa 
gandintais sumetimais, pakeis 
t i neitraliais pavyzdžiais, nie 
l.o neerzinančiais ir nieko ne 
šmeižiančiais, ,nubolševikinta 
įžanga, išmetant Stalino ir par 
tijos šlovinimus, etc. žodžių ap 
tarimai, kirčiai, rašyba palikta, 
kaip ir pirmoje laidoje, išski 
riant tik keliasdešimt žodžių, 
kaip komunistas, imperialistas, 
liberalas, socialistas, vienuolis, 
etc., kurie aptarti pagal bolše 
vikinį žargoną ir partinę liniją, 
todėl šioje laidoje gauna nau 
jus aptarimus, grąžinančius šie 
ms žodžiams jų tikrąją pras

Žodynas spaudžiamas gera 
me tvirtame popieriuje. Visi 
prenumeratoriai žodyną gaus 
kietuose ir tvirtuose viršeliuo 
se. Skelbtas žodynui prenume 
ratos telkimas leidyklai neda 
vė lauktų rezultatų, todėl, ne 
žinant, kiek šio židyno mums 
reikalinga, leidykla leidžia jį 
labai ribotu tiražu, tuo bent 
dalinai apissaugodama nuo di 
desnės rizikos. V. K.

SPALIO MĖNUO — 
SPAUDOS MĖNUO

Lietuviškas spausdintas žo 
dis yra tautinės stiprybės iš 
raiška. Lietuviškas spausdin 
tas žodis klesti spaudos darbi 
ninku pasišventimu, bet ne lei 
dejų pelno interesu. Karn bran 
gus Lietuvos vardas, kiekvie 
nas savo jausmą teišreiskia pa 
rama lietuviškai kultūrai, pir 
moję eilėje — spaudai.

Spalio menuo skelbiamas lie 
tuvių spaudos mėnesiu. Ta 
proga prašoma:

1. Periodinę spaudą — su 
stiprinti lietuviško laikraščio 
ir knygos propagandą,

2. Rašytojus — trumpomis 
apžvalgomis supažindinti vi 

suomenę bent su k*hų pasku 
tinių metų knygos derliumi;

3. Leidėjus — papiginti kny 
gas, kad geros valios lietuviui 
būtų lengviau ryžtis didesnio į 
skaičiaus knygų pirkimui;

4. Kiekvieną lietuvį — pa 
tikrinti savo sąskaitas ir įsipa 
reigijimus laikraščių prenume 
ratų, spaudos klubuose mokė 
jimų ir pan. srityse, — savo 
knygyną papildyti naujais lei 
diniais;

5. Lietuvių organizacijas — 
įsijungti į tiesioginį spaudos 
platinimo darbą vietos koloni 
jose.

Lietuviškos knygos ir spau 
dos būklė nėra džiuginanti. Sp 
audos mėnuo tebūna proga šią 
būklę pagerinti.

Jūsų knygų spinta yra veid 
rodis, kuriame teisingai atsa 
spindi Jūsų ir patriotizmas ir 
kultūrinis lygis.

JAV LB Kultūros Fondas.
PENKTOSIOS KANADOS 

LIETUVIŲ DIENOS 
meno parodoje dalyvavo 
šie menininkai: J. Akstinas, P. 
Augius, J. Bakis, V. Bričkus, 
A. Dargis, J. Daugvila, P. Dom 
šaitis, A. Galdikas, V. Ignata 
vičius-Ignas, D. Juknevičiūtė, 
V. Kasiulis, V. Kašuba, A. Ka 
šubienė, A. Kurauskas, A. Pa 
galytė, V. Petravičius, K. Rač 
kus, V. Ratas, V Remeika, D. 
Sakalauskaitė, J. šapkus, A. 
Tamošaitis, A. Tamošaitienė, 
A. Valeška, T. Valius, O. V. 
Virkau, V. Vizgirda, R. Vie 
sulas ir R. Žikaitė.
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Aktualios vietovės.
KAS YRA GVIANA IR KAS JOJE DEDASI?

Kolonialistiniais vakariečių 
laikais, kai anglai ir prancūzai 
buvo labai veiklūs, buvo suda 
ryta labai daug Europos vals 
tybių kolonijų? Dabar tų lai 
kų kolonijos baigia nykti, nes 
jos, išaugus civilizacijai ir pa 
kilus tautų susipratimui, apsi 
sprendžia savanrankiškam gy 
venimui. Todėl vakarų Euro 
pos valstybių kolonijos, viena 
po ktios, gauna savarankišku 
mą. Taip po Antrojo Pasauli 
nio karo susidarė, iš suminėtų 
kolonijų, jau per dešimtis sa 
varankiškų valstybių.

Deja, vietoje vienų koloniza 
ių atsirado nauji — sovieti 

„e Rusija, ankstyvesniais cari 
niais laikais kolonizavusi Sibi 
ro, Kaukazo, Pabaltijo kraštų 
ir kitas aplinkines tautas, da 
bar atnaujino kolonialistinę ek 
spansiją ir veržimąsi dar plates 
niu mastu jau net ir Į užjūrius. 
Rusijos kolonijomis jau pada 
rytos vadinamos satelitinės 
valstybės, o šiųjų padaroma 
vis daugiau. Paskutiniu metu 
Rusijos kolonijomis tampa Egi 
ptas, Syrija, ir sovietinė eks 
pansija siekia nei ir šiapus Ac 
fanto — siekia net Gvianą, ku 
ri yra Pietinėje Amerikoje.

' 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

Kai Londone triukšmas ke 
llamas del nusiginklavimo, 
Maskva patylomis skverbiasi 
net ir į Gvianą. Maskva, aršiau 
sis nacionalizmo priešas, nau 
dojasi subręstančių tautų ky
lančiu nacionalizmu, kurio ti 
kslas gauti nepriklausomybę, 
kursto nacionalizmą ir dėdama 
si nepriklausomybės šalininke, 
varo kolonializavimą. Tai tak 
tika, kuriai visos priemenės 
yra geros. Tokiu manevravi 
mu sovietai iš Gvianis bando 
pasidaryti Pietų Amerikoje sa 
vo prietiltį, nes kaip tiktai pas 
kutinius rinkimus Gvianoje lai 
mėjp naujojo kolonializmo sa 
lininkas dr. Cheddi Jagan — 
„Liaudies progresyvinės parti 
jos“ vadas, laimėjęs 8 vietas 
iš 14-kos.

Bet kas yra Gviana?
Gviena yra Pietų Amerikos 

šalis, kukioje trys Europos va 
Istybės — Anglija, Prancūzija 
ir Olandija — dar turi koloni 
jų, — tai Gviana. Šį kartą eina 
kalba apie anglų valdomąją 
Gvianą. Jos pakraščius plauja 
Karibų jūros ir Atlanto vande 
nyno bangos. Sausumoje Ve 
nezuelos ir Brazilijos kaimynė. 
Gvianai priklauso 14 salelių, 
kurios yra išsimėčiusios Kari 
bų jūroje. Britų valdomai Gvia 
nos kolonijai priklauso šios sa 
los: Anguilla, St .Kitts, Bar 
būda, Antigua, Newis, Mont 
serrat, Dominica, St. Lucia, 
St. Vincent, Grenadines, Gre 
nada, Barbados, Tabago ir Tri 
nidado. Jos suskirstytos į dvi 
grupes. Pirmoji grupė pavadin 
ta Leeward, antroji — Wind 
ward salų vardu. Abi grupės

turi po 7 salas. Su sausuma, 
salomis ir Jamaikos sala Britai 
turi 83,000 kv. mylių žemės 
plotą su 3,5 mil. gyventojų. 
Gyventojų pagrindinė rasė yra 
negrai. Bet yra nemažas skai 
čius anglų-saksu, prancūzų, ki 
nų ir indų mišinio. Suismaišę 
su negrais, jie sudarė naują rū 
šį vadinamą metisų vardu.

Gyventojai verčiasi žemės 
ūkiu. Klimatinės sąlygos yra 
palankios įvairiems augalams. 
Žemės turtų yra tik Jamaiko 
je ir Trinidade. Jamaikoj — 
baukito, o Trinidade — mine 
ralinės alyvos, mangano ;ū 
dos, aukso ir deimantų. Salas 
labai skaudžiai paliečią jūros 
kilmės audros, kurios sunaiki 
na pasėliui, namus ii tuo pa 
didina ūkininkų skurdą, nors 
žemė gera ir duoda gerą der 
lių.

Gvianos santvarkos negali 
ma vadinti pilnos demokrati 
jos vardu. Dalį atstovų renka 
gyventojai, dalį parenka ir ski 
ria gubernatorius; tris atsto 
vus skiria „rinktiniai sluogs 
niai“ arba turtingieji žemval 
džiai, kurie yra anglai. Vyriau 
siu organu yra gubernatorius, 
skiriamas karalienes. Gvianos 
parlamentą sudaro 28 atstovai. 
14 atstovų išrenka gyventojai, 
11 atstovų skiria gubernato 
rius, 3 atstovus pasiunčia „cr 
ownappointed" sluogsniai. Gu 
bernatorius turi veto teisę, ga 
Ii pašalint irinktus atstovus ir 
ministerius iš valdžios. Rinki 
mus skelbia gubernatorius kas 
ketven metai.

Gvianoje veikia kelios parti 
jos. Paskutinių dešimties mc 
tų laiku svarbų vaidmenį vai
I-------- M M M ■ ■»

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

dina People’s Progressive Pal
ty, kurios vadu yra buvęs chi 
cagietis dr. Cheddi Jagan. 19 
53 metais rinkimuose jis ir jo 
pasekėjai (kairieji socialistai) 
rinkimus laimėjo, o jis pats 
buvo išrinktas mimsteriu pir 
mininku. Jis tuoj pateikė savo 
programą, kuri kaip vandens 
lašas, buvo panaši į Maskvos 
prievartą veričamą santvarką. 
Tada gubernatorius Sir Patri 
ck Reinson pakvietė stiprų ka 
rinį vienetą ir jį išlaipino Gvia 
nos sostinėj Georgetown. 
Tuoj pat paleido parlamentą, 
suspendavo išrinktus atsto
vus, Jagan ir jo žmoną Janet 
(prieš ištekant Rosenberg, ir 
gi chicagietė) įmetė kalėjimai! 
ir laikė penkis mėnesius. Vė 
liau paleido, grąžino piliečio 
teises, kas Jaganui leido šių me 
tų rugpjūčio 12 d. statyti sa 
vo kandidatūrą ir būti išrink 
tam į parlamentą.

Amerikai sudaro nemažą gal

vosūkį ir mįslę, kurios atsaky 
mas siejamas su komunizmo 
prietilčio jieškojimu Vidurinė 
je Amerikoje. Čia nenoromis 
daromos prielaidos, kad po 
Gvatemaloj pnetilčo likvidavi 
mo prieš 4 metus, raudonieji 
vėl ima jieškoti „minkštų“ vie 
tų kitur. Ji yra dabar Britų 
Gviana. Yra manoma, kad 
Britų Gvianos rinkimų davi 
niai yra natūralūs noras pilnos 
nepriklausomybės ir savisto 

vumo.
Rytų ir Vakarų grumtynė 

se visos priemonės ir būdai 
naudojami ir stumiami. Vidu 
rio Rytai, kiti kraštai šiandien 
nebaigia neramumų ciklo. Gal 
Maskva apsigalvojo, sudarė pi 
aną, numato laiką, kad reikia 
dar vieno neramumų židino. 
Gi šis židinys jai yra pats rna 
loniausias, nes priartėja prie 
jos didžiojo priešo — JAV pa 
šonės.

HAMILTONO UPĖS 
KRIOKLYS YRA AUGŠTES 

NIS UŽ NIAGAROS
Skaičiuojama, kad Didysis 

krioklys yra dukart augštesnis 
kaip Niagaros krioklys. Van 
dens purkšlai uždengia kriok 
lio uolų vaizdą. Tikima, kad jis 
gali duoti 4.000.000 arklio jė 
gų elektros energijos. Upės 24 
mylių ilgyje ji puola žemyn 
2800 pėdų.

MODERNIAUSI LĖKTŲ 
VAI Į ALIASKĄ

JAV-bių karo aviacija pra 
nešė, kad pradedama siųsti į 
Aliaskos karines bazes naujau 
šių modelių, visokiausiose oro 
sąlygose skristi galinčius ir 
garsą skridime pralenkiančius 
kovos ir žvalgybos lėktuvus. 
• Vaclovas Kleiza, naujasis 
JAV Liet. Studentų S-gos 
pirm,, buvo išvykęs j Los An 
gėlės.

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI 

Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai j 

tėvynę
I t * m

PWWISKI
lLJANIQUE TRADING CO.

B35QU£ENST.«-T0R0NT03«£M4-4025

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 ir 

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:
Aureoniycin, (Achromycin, Chloromycetin, Crystamy- 
cyne, Erythromycine, Penicillin, Estomycin, Mixtamy- 
cin, Seromycine, — Cycloserin, Streptomycine, Dihyd
ro — Sterptomycine, Terramycin, Viomycin ir įvairias 

medžiagas ir instrumentus dantims taisy ti.
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 pavyzdžiai. Tų medžiagų kaina pasakiškai žema, t. y.: 
Keturiems kostiumams — 14 yrd. medžiaga su pamuša
lu ir šerine (klijonke) įskaitant visus mokesčius — tik
tai — $ 72.30. Arba už tą pačią kainą 3 kostiumai ir vie

nas paltas arba 2 kostiumai ir 2 paltai.
Siunčiant į Aziją (Sibirą) reikia pridėti dar $ 1.80. 

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:
Švediškas elektrines siuvamas mašinas, 
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, 
Plaukams kirpti mašinėles, 
Skustuvus,
Plaukams dažyti įvairių spalvų dažus,
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 

kitokioms gerybėms siunčiamiems iš Anglijos.
Gyveną ne Toronte, gali vaistų, medžiagų ir kitus užsa
kymus bei savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio siun

tinius siųsti mums paštu.
Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Darbo valandos:
Pirmadienį — penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
šeštaditniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

Sav. A. K a 1 ū z a.

SIUNTINIAI LIETUVON
KALĖDŲ ŽIEMOS SEZONAS

ORBIS SIUNTINIAI 22 SVARŲ SVORIO — 
TRUMPIAUSIAS PRISTATYMO LAIKAS 

Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje.
Siunčiame viską kas yra leistina. Kainos žemiausios.

Prekių kokybė augštos rūšies.
Kainos čia pažymėtos yra su muitu.

Siunčiame įvairiausios rūšies maistą pagal Jūsų pasirin
kimą kilogramais, puskilogramiais ir pan. Siuničatne 
mėsos produktus, pieno gaminius, įvairias kruopas, mil
tus, riebalus, vaisius džiovintus ir šviežius, kavą, cuk

rų, saldainius, šokoladą ir t. t.
plius pers.
$ 6.50 viso $ 21.90
„ 6.50 „ „ 12.95
„ 6.50 „ „ 24.40 

kg citrinų . . . .$ 1.50 
kg dz. aprikosų „ 1.90 

0.80 
0.80 
2.75

Pav.: $
22 sv. taukų kiaulinių 15.40
22 sv. cukraus.........
22 sv. lašinių (storų)

% kg kavos. . . $ 1.80
% kg kakavos „ 1.95
y<_ kg šokolado „ 1.78

kg sviesto ..„2.65
kg taukų . . .$ 1.80
kg bekono. . „ 2.60

6.45
17.95

Sk-riai: Hamiltone, 
St. Cathar.nes ir kitur.

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

-xx------ »>r

1
1 
1

Tekstilės

1
1
% kg ligų........

kg datulių .
1 kg riešutų miš 
kiti produktai iš mūsų 
kainarašeių.

medžiagos:
J Vyriški kostiumai nuo $9.25 ir daugiau (už 3^2 yardo) 
<< medžiaga paltams nuo 9.45 ir daugiau (už 3% yardo)
S medžiagos suknelėms 4.45 (2% yardo dvig. pločio) 
a Pavyzdžius apžiūrėkite vietoje.
| 2 kg odos (5 porom batelių) $ 18.30.
» 1 kg labai storų padų 4 mm $ 3.95.
H Vyriški tufliai ar bateliai—dvigubų padų
<;■: bile kokio fasono $ 12.90.

Moteriški bateliai bile kokio fasono $ 10.95.
Vaistai: $

S; Streptomycino 10 gr . . . .2.60
« Isoniazid (rimifon)
S; 1000 t. 50 mg..............4.60
| PAS 500 tabl.....................3.50
•į: Isopas (Rim. plius Pas)
S; 1000 tabl....................... 8.25
| Vit. B-l 10 mgm 100 tabl. 0.80
| Vit. B-12 6 amp............. 1.00

$

Cortisone 50 t..........9.50
largactil ...................3.00
hydrocortisone 3X10 7.50 
Glucose 100 c. c. ..1.85 
ir daugelis kitų vaistų.

Siunčiame skustuvus ($ 4.50); special, žirkles 4.00; plau
kam kirpti mašinėles 4.00; ir kitas kirpėjų priemones.

Akordeonus 120 bosų; 5 plius 4 registeriu (su muitu) $215. 
Šveicariškus laikrodžius.

Įvairius papuošalus. Taboką bei amerikoniškas cigaretes. 
1000 cigarečių Chesterfield ir 7 kg cukraus $ 24.50. 

10 pokelių (200 cig.) $ 4.25.
Išsirinkus prekes reikia persiuntimui į Lietuvą pridėt 

dar $ 6.50, į Sibirą $ 7.90.
Standartiniuose siuntiniuose persiuntimas įskaitytas. 

Sąžiningas ir greičiausias patarnavimas per 
ORBIS

298 Bathurst St. Toronto 2B Ont. EM 4-2810.
Hamiltone skambinkit JA 8-5257 (42 Brodick St.)

Gyvenantieji už Toronto siųskite Jūsų užsakymus paštu. į 
Priimame užsakymus telefonu.

!
J «
? Lietuviai advokatai S

NEIMAN, BiSSETT |

& SEGUIN g

> Barristers, Solicitors, g

Notary Public. »

Hey den Street 
!; (netoli Bloor ir Yongle) «

Toronto 5, Ont, «
į Tel.: Ofice WA 4-9501 |Rea.: BE 3-0978 |

I
 A. E. McKAGOE

Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, £ 
TORONTO 1, Ontario. \

K

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5081
k- ' xx  vy----—x
tttttttmuttttttttttttttttttmttttttttttttttr

W. A. LENG KI.

TEISININKAS —
Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.
ammmttmmmmtnttrttnuiuKaw

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

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

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

(reikalai, iki vizų gavimo imamai), — 
DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYMĄ* LIETUVON 

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS.
— KOMPENSACIJŲ IŠROP1NIMAS

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. — 

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 

PERKANT — DUODAM! 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

r

$
$
$

■ $
$

7.90 a
4.70 $
1-00 X
1.10 f
2.80 |
4.20 X

$
$
$
$
$
$
$ 11.10

1.70
1.60 
1.70 
3.80 
4.60

*
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Laisvoji tribūna.
TAURAGĖS SUKILIMAS.

LIETUVYBĖ ARITMETIKOJE

Šių metų rugsėjo 8 d. suka 
ko 30 metų kai Tauragėje įvy 
ko sukilimas tikslu atstatyti 
demokratinę santvarką. To 
meto spaudoje tik trumpai te 
buvo pažymėta, kad Tauragė 
je jvyko sukilimas ir kad jis 
numalšintas.

Tada spauda buvo cenzūros 
priežiūroje ir todėl negalėjo 
rašyti apie to sukilimo priežas 
tis, jo eigą ir malšinimo būdą. 
Dėl to žmonės apie sukilimą 
neturėjo tikrų žinių ir tenkino 
si gandais.

Šiandien, būnant laisvame 
krašte ir minint to įvykio 30 
metų sukaktj, norėtųsi kiek 
smulkiau jį aprašyti.

1926 metais Lietuvių tauta 
laisvais rinkimais pasisakė, ko 
kios valdžios ji nori. Rinkimus 
laimėjo demokratinės partijos, 
kurios ir perėmė kraštą valcly 
ti su prezidentu dr. Kaziu Gri 
nium pryŠakyje. Bet tais pa 
čiais metais gruodžio 17 d. bu 
vo padarytas karinis pervers 
mas, kuris sudarė naują vai 
džią su A. Smetona preziden 
tu ir A. Voldemaru — ministe 
riu pirmininku ir užsienių rei 
kalų ministeriu. Ši valdžia pa 
neigė konstituciją, reikalaujan 
čia demokratinės santvarkos.

Kadangi absoliuti tautus dau 
guma pritarė demokratiškai iš 
rinktai vyriausybei, o Smėto 
na ir Voldemaras visai ir nema 
nė skelbti seimo rinkimų, kaip 
to reikalavo konstitucija, tai 
laisvę mylintieji ir tautai pri 
klausančio suverenumo reika 
laują lietuviai jautė savo parei 
gą atstatyti krašte teisėtą sant 
varką ir tuo tikslu surengė su 
kilimą.

1927 metų rugsėjo 8 d., 3 
vai. nakties (Sukilėlių būriai, 
kuriems vadovavo 7-jo pulko 
kapitonas Majus, atsargos vyr. 
leitinantas Mikulskis, knygyno 
vedėjas F. Sultonas, komerci 
nės mokyklos 8-os klasės mo 
kiniai Jurkutaits, Macijauskas 
ir kiti be šūvio ir aukų nugink 
Įlavo komendantūrą, policiją, 
kalėjimo administraciją, užėmė 
paštą ir geležinkelio stotį.

Sukilimas tęsėsi rugsėjo 8 
ir 9 dienas, bet iš Klaipėdos 
buvo atsiųstas 7-tas pulkas ir 
įsukilėiliai, negalėdami atšilai 
kyti, išsisklaidė.

Iš Kauno atvyko saugumo 
policija, kuri vietos policijos 
pagalba pradėjo masinius areš 
tus Tauragės mieste ir kaimuo 
se. Suimtųjų buvo pripildytas 
ne tik kalėjimas, bet ir komen 
dantūra ir gimnazija. Tardant 
suimtieji buvo prievartaujami

kad išduotų savo bendrus su 
kilimo dalyvius.

Tuojau pradėjo veikti karo 
lauko teismas. Jo nubaustieji 
sukilėliai kareivių buvo varo 
mi šaudyti trijomis grupėmis. 
Vieną grupę sušaudė Gaurės 
miškelyje, 7 kilometrai nuo 
Tauragės, antrąją prie Pažeriu 
nų tilto ir trečiąją Jūros upės 
atšlaitėje prie Virbutų kaimo.

Varant trečiąją grupę sušau 
dyti, pasmerktieji pradėjo iš 
sibėgioti. Vieni stengėsi pasi 
slėpti krūmuose, kiti puolė į 
Jūros upę. Pasislėpusieji krū 
muose buvo iššaudyti, o į plau 
kiančius per Jūrą nuo tilto šau 
dė iš kulkosviadžių ir metė 
granatas. Ten, žuvo ir sukilėlis 
Gudjonis, Žygaičių kooperaty 
vo vedėjas.

Sukilėlių vadas atsargos 
vyr. leitenantas Mikulskis pa 
sislėpė savo ūkyje, Kaltinėnų 
valsčiuje. Kareiviai apsupo 
ūkį. Mikulskis nebegalėdamas 
pabėgti, nusišovė Buvo nuteis 
ta sušaudyti ir ketvirtoji gru 
pė, bet nuteistųjų giminės krei 
pėsi į Amerikos ambasadorių 
užtarimo. Ambasadorius pada 
rė spaudimą į Smetoną ir šau 
dymai buvo sustabdyti, bet 
areštai ir tardymai tęsėsi. Suim 
tieji buvo siunčiami į Kauno 
sunkųjų diarbų kalėjmą. Tau 
ragės miesto gyventojas Ka 
zys Žukauskas pasakojo, kad 
saugumo policija jį ir kitus tar 
dė sunkiu būdu. Po 3 metų jį 
išleido iš kalėjimo visą sutinu 
sį. Metus pagyvenęs laisvėje, 
Žukauskas, jaunas vyra;., mirė.

Smetonas vyriausybė paskel 
bė tik astuonias sušaudytųjų 
pavardes, tai buvo: Lekavičius, 
Burneckas, Paulikas, Adovas, 
Vizenbergeris, Milkeraitis, Gu 
djonis ir Kazlauskas. Bet tau 
ragiečiai tvirtina, kad buvo su 
šaudyta nemažiau kaip 35 su 
kilėliai ar įtarti dalyvavę su 
kilime. Suimtųjų ir kalinamųjų 
buvo keli šimtai.

Tauragės sukilėlių ir Suval 
kijos ūkininkų sąjūdžio daly 
vių šaudymas yra ir bus atmin 
tini. K. Lukoševičius.

VILNIUJE RASTI 
MAMUTO GRIAUČIAI
Kasant griovius, Vilniaus 

Antakalnio Smėlio gatvėje 
rasti didžiuliai mamuto griau 
čiai, kurie atiduoti Zoologijos 
muzėjui. Radinys, siekiąs ledy 
nų laikotarpio laikus (apie 12. 
000 metų), laikomas labai ver 
tingu radiniu. Dar anksčiau Ne 
muno slėnyje buvo rasti kiti 
mamuto griaučiai.

Atkelta iš 
bent po £ 10 per savaitę arba 
520 metams.

5) Savaitgalio mokyklom ir 
lituanistiniams kursams — £ 
8840.

Jaunimo organizacijoms, 
kaip skautams ir ateitininką 
ms, ar šiaip kokiais būreliais 
susiorganizavusiems, taip pat 
reikia lėšų. Sakykime

6) Jaunimo organizacijom— 
£ 1500.

Sporto klubai Australijoje 
yra: Adelaidėje, Geelonge, 
Melbourne, Canberroje, Sydnė 
juje, Hobarte, taigi, 6. Jų finan 
savimui reikėtų apie £ 500 per 
metus, vadinasi

7) Sporto klubams—£3000.
Lietuvių šalpai lėšos šiandie 

ną telkiamos daugiausiai per 
moterų soc. globos organizaci 
jas. Šitų organizacijų biudže 
tai gana riboti, iš kitos pusės, 
valstybinis ii privatus sociali 
nis šio krašto draudimas yra 
neblogai sutvarkytas ir plataus 
masto bendruomenine šalpa nė 
ra taip jau būtina, bet Vokieti 
joje esantiems lietuviams rei 
kia padėti. Skaičiuokime, kad

8) Šalpai — £ 2000.
Įvairiems parengimams, mi 

nėjimams, parodoms, susirinki 
mams, teatriniams pastatyma 
ms, koncertams taip pat reikia 
nemaža lėšų. Mažiausiai

9) Parengimams organizuoti 
apylinkėse — £ 1500.

Metiniam ALB Suvažiavi 
mui su Lietuvių Dienų progra 
ma finansuoti reikėtų

10) Suvažiavimui — 1000.
Australijos lietuvių pareiga 

taip pat remti ir kai kurias ins 
titucijas užjūriuose, kaip Vasa 
rio 16 gimnaziją, VLIKą, Ne 
priklausomybės Talką ir pan. 
Kaip minimumą numatykime:

11) Visuotinėm, lietuvių ins 
titucijom — £2000.

Lietuviams Australijoje ne

3-čio pusi.
išvengiamai reikia namų ir ki 
tokio turto, kuris įsigytinas 
išsimokėtinai. Būtinai reikalin 
gi didesni namai Sydnejuje, 
Melbourne ir Adelaidėje, kurių 
kaina būtų po £ 12.000 kiekvie 
nas, taigi £ 36.000. Be to, dar 
reikalingi, arba dėl įvairių prie 
žasčių perkami, namai: 1 — 
Perthe, 1 — Adelaidėje (Cari 
tas), 1 — Geelonge, 1 — Mel 
bourne („Caritas’* — parapi 
jos), 1 — Bankstowne, 1 — 
Hobarte, 1 — Brisbanėje. Tai 
gi, 7 — namai po £ 3500, iš 
viso £ 24.500. Nekilnojamojo 
turto, vadinasi, būtų už £ 60. 
500. Paskolos nuošimčiai, taip 
pat įvairūs su turtu surišti ino 
kesčiai, turto amortizacija ir 
pan, kainuotų apie £ 7000.

12) Nuošimčiai, mokesčiai, 
amortizacija ir kt. — £ 7000.

Minimalios metinės lėšos rei 
kalingos Australijos lietuvių 
bendruomeniškumui, o tuo pa 
čiu ir lietuvybei palaikyti su 
daro £ 53.200 sumą. Augščiau 
minėto turto įsigijimui paskolą 
užtraukti taip pat racionaliau 
šia būtų iš pačių lietuvių. Sa 
kykime, paskolą užtrauksime 
10 metų, vadinasi, per metus 
dar reikėtų turėti apie £ 6000 
paskolos grąžinimui.

Iš viso susidarytų apie £60. 
000 metinė suma.

PAJAMOS
Dabar pagvildenkime, kaip 

ir iš kur tokią sumą galima 
būtų sutelkti. Lietuvių Austrą 
lijoje yra, oficialiomis statist! 
nėmis žiniomis remiantis, apie 
9000. Būkime atsargūs ir at 
meskime 20%, kaip lietuvybei 
abejingus, iš kurių nė cento ne 
gausime. Liktų — 7200. Kiek 
iš šito skaičiaus būtų dirbančių 
jų, tuo pačiu ir uždirbančiųjų?

Labai daug į Australiją at 
vyksta viengungių. Todėl ne 
dirbančiųjų nuošimtis kažin ar

STATAI AR REMONTUOJI NAMUS 
pirk statybines medžiagas vienintelėje tos rūšies 

lietuviškoje prekybos įstaigoje Montrealyje

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

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

Žemiausiomis kainomis ir patogiausiomis mokėjimo
sąlygomis čia galima 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.
Dėl namų užsakymų, darbų prie jau vykdomos statybos 

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

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

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

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų
pas Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

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

Pigiausia ir greičiausia pasiųsite vaistus savo artimiesiems 
& v

per Janiną ADOMONIENĘ. \
Siunčiame įvairiausius vaistus, akinius, mediciniškus $

v gydymo reikmenis. Vaistų kainos ir oro pašto tarifas v
yra žymiai sumažinti. v

X ' Užsakymai iš kitur priimami paštu.
$ Siuntiniai pilnai apdrausti. g
£ Kreiptis: 1319 St. Germain, Ville St. Laurent,
& Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. I

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

International Gift Parcel Service
1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: BElair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

dr, TASSy S/NGCRMAN 
' optometristas-optikas j 

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

| BELLAZZI - LAMY, INC

I
PO 8-5151 7679 Geor«e St” Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, sttklybini8 popieris.

| TAUPYK, SKOLINKIS ft
$ savo kredito kooperatyve
| „LITAS” |
! į Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai $ 
t duodamos betkokiam geram tikslui. ft

a Ved. D. Jurkus, PO 7-4280. $
X „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje $ 
v Banko kambary. £
C Pirm. A. Norkeliūnas .................................. RA 7-3120 ę

IOYERSC0.

Tel. P0.8-1135
SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

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

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

I jat. sav.: J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė.
TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

prašoks 25%. Taigi, būtų apie 
5400 dirbančiųjų lietuvių. Mo 
terų yra žymiai mažiau kaip vy 
rų. Skaičiuokime, maždaug 
3500 vyrų ir 1900 dirbančių 
moterų. Kokios dirbančiųjų pa 
jamos? Atsargiai skaičiuodami 
galime prileisti, kad lietuvė mo 
teris vidutiniškai uždirba £ 11 
per savaitę, o vyras — £ 16.10. 
0. Taigi moters pajamos per 
metus būtų £ 872, kurias pa 
dauginę iš 1900 moterų gausi 
rne — £ 1.086.800 sumą. £ 16. 
10.0 savaitėje sudaro £910 
per metus, tad padauginę iš 
3500 vyrų gausime — £ 3.185. 
000 sumą. Visų Australijos 
lietuvių metinės pajamos ture 
tų siekti £ 4.272.000 sumą. 
Tai jau impozantiška ir labai 
apvali sumelė. Iš šitos sumos, 
vadinasi, turėtu būti lietuviš 
kiems reikalams skiriama bent 
£ 60.000. O tai sudaro mažiau 
kaip iy2 visų pajamų. Dirban 
ti moteris lietuvybei turėtų sk 
irti kas savaitę apie 3 šilingus 
ir 6 penus, o vyras apie 5 šilin 
gus.

Faktiškai net šitų mažti su 
mų tiesiogių mokesčių formo 
je nereikėtų pilnai kiekvienam

dirbančiam lietuviui mokėti. 
Bent pusę šitų £ 60.000 būtų 
sutelkta kitais keliais: įvairūs 
parengimai dažnai duoda pel 
no, religiniams reikalams su 
mos daugumoje sutelkiamos 
aukomis per pamaldas, laikraš 
čiai didžiausią dalį lėšų suren 
ka iš prenumeratos ir skelbi 
mų, už knygas kiekvienas pats 
apsimoka, sporto ir kitos jauni 
mo organizaiijos dalį savo išlai 
dų padengia savais nario mo 
kesčiais bei ir savo parengimų 
pelno, be to, esant Lietuvių Na 
mams, tų pačių namų eksploa 
tacija neštų tam tikrą pelną. 
Tiesioginiai apsimokėtini, ka 
žin, ar reikėtų didesne suma 
kaip 2 šil. vyrui ir 1 šil. mote 
riai savaitėje, o šitokios sumos 
tikrai niekam neatrodys nerea 
lios.

Aritmetika, taigi, rodo, kad 
visiems kartu galima, be jokios 
materialinės skriaudos paski 
ram individui, finansuoti visus 
lietuviškus reikalus Australi 
joje. Praktikoje, žinome, kad 
taip nėra. Kodėl? Daugumoje, 
tur būt, dėl organizacijos sto 
kos. Bet tai jau kita tema. 
(M. P.) R.E.M.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų speclialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

HICKSON GROCERY
Čia rasite 

įvairių bravorų

įvairiausių rūšių dešrų, rūkytos mėsos, sviesto, sūrių, 
sūdytų silkių, raugintų agurkų, vaisių, juodos duonos ir 

įvairiausių konservuotų produktų.
Užsisakykite čia alų savo pobūviams!

241 Hickson Ave. Tel.: PO 6-5641 Verdun.
Sav. Paul Jocas.

3 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE ..

OTįtoe luxe dry cleaners! \
117 —6th AVENUE, LACHINE | į

S 14 rpry Lietuviams nuolaida.
I Sav.: P. RUTKAUSKAS. ||

8 Al rfe
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. K 1 A U š A S ir J. š I A UČ I U L 1 S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika ! 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida. į
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle,

Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162. j

Lietuviška motery kirpykla 
j DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- 
j PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 

Sav. BIRUTĖ DODONA ITĖ B. M. Dodon).
į 2544 CENTRE St., Montreal. WEllington 5-3292 I

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

| VERDUN COAL Reg’d.
GerardViau, aav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA
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HAAAIf&LTON
DIDŽIULĖ LIETUVIŠKOS SCENOS ŠVENTĖ

Hamiltono at-kų kuopos va 
Idybos kviečiamas, atvyksta 
Montrealio Lietuvių Dramos 
Teatras, kuris rugsėjo 28 d., 
šeštadienį, 7 vai. v. Westdale 
College auditorijoje stato K. 
Borutos 3 veiksmų lietuvišką 
legendą, scenai parengtą . rašy 
tojos B. Pūkelevičiūtės, „Bal 
toragio Malūną”*. O rugsėjo 
29 d., sekmadienį, 4 vai. p. p. 
St. Wladimier salėje, 855 Bar 
’on St., E., tas pat teatras stato 

i. Gutke 3 veiksmų pasaką, re 
žisuotą aktoriaus J. Akstino, 
,,Melagėlį“. Biletai į abu vaidi 
nimus jau gaunami kiekvieną 
sekmadienį po pamaldų para 
pijos salėje arba pas platinto 
jus. Biletų kainos: į „Baltara 
gio Malūną" — $2.00, $1.50, 
$1.00, moksleiviams pusė kai 
nos, o į „Melagėlį“ suaugusie 
ms $ 1.50, $ 1.00, jaunimui 
ir vakams pusė kainos, 
mažiesiems iki 5 metų įėji 
mas nemokamas. Tad malonūs 
hamiltoniečiai ir apylinkių lie 
tuviai kviečiami skaitlingai da 
lyvauti šioje didžiulėje lietuviš 
kos scenos veikalų šventeje. 
Taip pat rengėjai prašo visų įs. 
Jyti ibiletus iš anksto, kad ne 
reikėtų laukti prie įėjimo. J. P.

KANADOS ŠACHMATŲ 
meisterio P. Vaitonio laimėtą 
taurę galėsime pamatyti šį šeš 
tadienį, rugsėjo mėn. 14 d. di 
deliame Sporto Klubo Kovas 
baliuje, rengiamame Rayal 
Connaught viešbutyje. Tai di

;> Europos gydytojas i
» Dantistas
| Dr. N, Skaab
« 3 Barnesdale Avė. S. ;į
$ Hamilton, Ont. LI 4-6405.

delis mūsų tautiečio laimėji 
mas, todėl visi atvykime pama 
tyti šią taurę ir gausiu atsilan 
kymu pagerbkime Kanados 
meisterį.

VIETOS DIENRAŠTIS
The Hamilton Spectator rug 
sėjo 4 d. įdėjo platų aprašymą 
Kanados Lietuvių Dienos, įvy 
kusios Niagara Fallls.

CLEVELANDO ALTO
sk. pirmininkas J. Daugėla su 
Ponia J. Krištolaityte-Daugė 
liene lankėsi Hamiltone pas 
žmonos brolį J. Krištolaitį.

ŠI ŠEŠTAIENĮ 
rugsėjo mėn. 14 d. įvyksta pir 
mas rudens pasilinksminimas, 
rengiamas Hamiltono LSK-bo 
Kovas Royal Connaught vieš 
bučio Crystal salėje. Tai 8-nių 
metų klubo veiklos sukaktu vi 
nis balius, kuriame su įdomia 
ir linksma programa pasirodys 
aktorius V. Žukauskas, o taip 
pat bus ir turtinga loterija. Ka 
nados šachmatų meisteris P. 
Vaitonis praneš apie rungty 
nes Vancouveryje. Todėl gau 
siu savo dalyvavimu, pagerbki 
me mūsų tautietį, laimėjusį tre 
mtyje augščiausią sportininkui 
skiriamą vardą. Pradžia 7 v. v. 
Šokiams griežia lietuviškas or 
kestras.

KREPŠINIO RUNGTYNĖS
yra rengiamos sporto klubo 8- 
nių metų veiklos proga šį šeš 
tadienį Girls Cathedral High 
School (Main ir Grant g-vių 
kampas) salėje.

Antrą vai. p. p. žaidžia To 
ronto Aušros mergaitės su Ko 
vo krepšininkėm ir 3 vai. p. p. 
įvyksta vyrų krepšinis tarp 
svečjų iš JAV Ročester Sakalo

Aktorius V. Žukauskas, 
kuris Hamiltone dalyvaus spor 
to klubo „Kovas“ parengime.

ir Hamiltono Kovo. Mieli ha 
miltoniečiai prašomi paremti 
savo gausiu atsilankymu mūsų 
jaunus sportininkus.

V-TOS LIETUVIŲ DIENOS 
programoje gan stipriai buvo 
atstovaujamas Hamiltonas. 
Krepšinio turnyre dalyvavo 
dvi komandos, pra’aimėdamos 
savo priešininkams, .o koncer
tinėje dalyje — Hamiltono 
Tautinių šokių grupė, kuri pa 
liko žiūrovams labai gerą įspū 
dį.

Tuo tarpu, patys hamiltonk- 
čiai, grįžę nusiskundžia, kad 
šeštadienio pobūvyje nebuvo 
pakankamai staliukų ir kėdžių, 
o sekmadienio — oficialiosios 
dalies prakalbos ir koncertinė 
dalis buvo per daug ilgos. Be 
veik 5 su puse vai. programa 
išvargino klausytoju ..

Port Arthur ir Fort William, Ont.
J. E. VYSK. V. BRIZGYS

bu

da

ir

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus — 

TALKOJE
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.

Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p. 
i parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite 
i iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114,
“ Hamilton, 15 Homewood Ave.

NAUJIENA!!!
Pinigai ivn »a:.ii j S v. 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.
GRAMERCY

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

M. MACIUKAS
i Licensed and Bonded 

by N. J. State
j Banking Commission

lankys Fort William, Ont. lie 
tuvius rugsėjo 10 d. ir 11 d. 
Ta proga visų lietuvių susirin 
kimas įvyksta rugsėjo 10 d. 8 
vai. vak. St. Elizabeth bažny 
Čios salėj rugsėjo 11 d. ryte 7 
vai. toj pat bažnyčioj J. E. 
vysk. Brizgys laikys šv. Mi 
šias.

Po to bus bendri pusryčiai 
visiems dr. E. Jasevičiūtės 
te.

Maloniai kviečiame visus 
lyvauti.

BALIUS PARODOS
metu praėjo labai gražiai 
buvo jaukus ir sėkmingas.

Apylinkės pirmininkas susi 
rinkusius pasveikino džiaugda 
masis gražiu sumanymu pir 
mą kartą parodos metu suruo 
šiant pobūvį ir duodant progą 
visiems iš visų kraštų atvyku 
siems susitikti Padėkojo už 
tas pastangas ir kvietė visus 
bendradarbiauti lietuviškoje 
veikloje savo sumanymais, pa 
siūlyti ais, žodžiu ar daina; tuo, 
Kas kuo gali ir kuo pajėgia.

Vyt. Laaauskr.s padėkojo V. 
Bružui už .('arba ruošiant po 
būvi ir ras,.no aukoti Vas. 16 
d. gimnazijai. Aukas rinko Šal 
pos Fi ndc> ais ovė P. Bružienė.

Parengimas praėjo gana gra 
žiai ir tikrai puikioje ir vaišin 
goję nuotaikoje. Šokiams grie 
žė orkestras iš 5 žmonių. Da 
lyvavo virš 100 žmonių. Bile 
tU3 pirko ir visas išlaidas pa 
denge tiktai vyrai. Pelnas 22 
dol., perduotas apylinkės ka 
sai. Didelis ačiū rengėjams.

Aukų lapais Vas. 16 D. gim 
nazijai ir likusiems Vokietijo 
je seneliams Kalėdų švenčių 
proga yra surinkta 93.50 dol.

Dabar bus pabaigta rinkti is 
vietinių ir sus.tarta dėl pasiun 
timo būdo ir tada bus praneš 
ta aukojusiai visuomenei apie 
išsiuntimo datą ir pilną skaičių 
pinigų.

— Rugpjūčio 11 ir 12 dieno 
mis įvyko liet, gegužinės - pik 
nikai pp. Mitalų ūky. Žmonių 
dalyvavo nemažai. Linksmai 
praleista laikas. Vyt. Semaška 
pravedė >keletą .suaugusių ir 
vaikų žaidimų. Laimėjusiems 
yra skirta- prizai. Iš suaugu 
siu už bėgimą maišuose laimė 
jo (prizą) p. A. Giedraitis.

Vaikai už bėgimą I prizą ga 
vo Gintautas Kaminskas, ant 
ra p. Kaminskaitė ir trečią Jū 
rate Mitalaitė. Už bėgimą su 
šaukštu ir kiaušiniu dantyse

pirmą prem laimėjo Giedraity 
tė. •

— Buvo sužeisti miško dar 
buose ir gydėsi ligoninėse V. 
Zujus, p. Daubartas ir P. Vii 
kas. P. Baltruašitis yra per 
siųstas į Toronto, WesternHos 
pital ir ten jam yra padaryta 
operacija. Jiems linkime grei 
to pasveikimo.

— Ponai Bružai, Jonas Zig 
montos ir J. Žukauskas išvyko 
mašina į Toronto, Niagarą ir 
U. S. A. 2 sav. atostogų.

— Mūsų apylinkės sekreto 
rius Vyt. Semaška su žmona 
persikėlė gyventi į Toronto. 
Jis yra energingas ir sumanus 
K. lietuvių bendruomenes dar
buose ir puikus specialistas ra 
dio ir televizijos srity. Abiem 
linkime geriausios sėkmės be 
sikuriant Toronte.

SKAUTAI...
Atkelta iš 2-ro psl.

41 vyras ir 35 mergaitės. Sve 
čių tarpe buv^i „Skautų Aido” 
redaktorius Č. Senkevičius, sk 
autų jaunesni vadovai ir kole 
gos iš kitų studentiškų organ.

Koncentruotoje studijinėje 
programoje įvairius visuome 
niškumo ir, bendrai, veiklos as 
pektus pristatė net 10 kalbėto 
jų. Buvo išklausyta ii iŠdisku 
luotą Vytauto Stasiškio paruoš 
ta ASS istorinė apžvalga, Br. 
Vaškelio — mintys apie ASS 
veiklą, Vyriausio Skautininko 
ir K! Vytis filisterio Stepo 
Kairio — L. Skautų Sąjungos 
pageidavimai. Tuo pačiu klau 
simu iš akademikų taško kai 
bėjo Vytautas Kamantas. To 
liau, aptarti santykiai su iietu 
vių Bendruomene (Danguolė 
Šeputaitė), JAV ir Kanados 
net. studentų sąjungomis (Ina 
Čepėnaitė), studentais ateiti 
i.inkais (Algirdas Avižienis) 
ir studentų Santara (Tomas 
Hemeikis). Ateities veiklą refe 
: avo Adomas Mickevičius. Po 
dėdžiams pirmininkavo Juozas 
Liubinskas, Sigitas Banaitis, 
Povilas Abclkis ir Dalia Bulga 
: auskaitė.

Paskaitose ir diskusijose iš 
ryškėjo akademikų skautų pa 
linkimas į gilesnį intelektuali 
: į turinį, į skautiškos ideologi 
jos ir lietuviškumo įsisąmoni

KOKYBĖS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 8c SONS
16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Avė., Ville Lasalle. PO 8-4588.

$ g J?
I Lietuviška Kirpykla |

410 Murray Ave, Greenfield Park. X

Darau pusmetinius, dažymus, šaltus šukavimus 
bei visokeriopus odos masažus.

Kreiptis tel. OR 1-8951 $
Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ. I

Adamonis ir Budriunas 
„DISTRICT ESTATE BROKERS” 

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

NAMAI — APARTMENTAI — ŽEMĖ 
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.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

DARBĄ A TLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RA ymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

famwnrnmnnnmnt»»Hiiiiii<intinm»»»«mmn»»»n»inHi»mmun»»7

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

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

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

CUMMINGS MOTORS Ltd.
5925 DECARIE BLVD., MONTREAL 

(kampas Van Horne)
I Naujos ir vartotos mašinos.

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

Universal Auto Bonders garantiją.
Prieš perkant naują ar vartotą mašiną, kreipkitės pas mus.

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

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams
Lietuvoje 

ir visoje Europoje.
JEAN TALON 
DRUG STORE

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

SPORTINIAI BALTINIAI
Puikus Watson's gaminys!

Visi sportuojantys vyrai paten
kinti šiuo Watson's atleto mai
šeliu ir trigubu jo prilaikymu. 
Elastiškas liemuo — nepalygi 
namas patogumas raumenims. 
Specialistų sukirpta. Lengvai 
skalbiami, nereikia lyginti. Il
gai laiko. Tinka prie Jerseys.

W-11-56

nimą. Santykiai su kitomis jau 
nimo organizacijomis grin 
džiami skautiškais, kitų idėjų 
gerbimo principais. Taip pat, 
parodytas susirūpinimas Bend 
ruomenės atžvilgiu.

Nežiūrint apkrautos studijr 
nės dalies, stovyklautojau tu 
įėjo progų n socialiniam bend 
radarbiavimui. Paskaitų unit j 
reikiamai prablaškė maudymą 
sis, sportas, dainos ir laužai, 
tačiau nuo numatytos išvykos 
į Lietuvių Dieną dėl laiko sto 
kos reikėjo atsisakyti.

Stovyklos organizacinė naš 
ta teko Toronto skyriui. Sto 
vykios virišninku buvo Gytis 
Šernas, mergaičių vadove—Ri 
ta Stravinskaitė, vyrų — Juo 
zas Liubinskas, ūkio — Mikas 
Šlapšys, maitinimo — Alfredas 
Kulys, programos — Algiman 
tas Banelis, finansų — Birutė 
Petrulytė.

Iš stovyklinio mokesčio pa 
skirta 80 dol. akad. skautų žur
nalui „Mūsų Vytis“. Be to, 
paaukota ir 
mam anglų 
„Lituanus“.

Tai buvo 
studijų dienos. Vyraujant da 
bartinėms akademikų skautų 
nuotaikoms, jos, atrodo, nebus 
ir paskutinės. A. Povilainis.

studentų leid..ia 
kalboje žurnaiur

pirmosios ASS

i

Hochelaga. Tel. LA 5-4053 Montreal.
Paruošia vaistus pagal receptus ir £
SIUNČIA LIETUVON $

A BEI SOVIETŲ RUSIJON £

2348

i 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.
Č: Užsakymai priimami ir paštu. r

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

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. PO 9-1193
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A\oKt5|reai, HAMlftLTON

I
A.B.C. Parcel Service i

3891 St. Lawrence Blvd., Montreal
tel. BE 9098 |Tai Montrealio pirmoji siuntinių bendrovė, kuri jau H 

gerai pasižymėjo, kaipo sąžiningai patarnaujanti. h

Vėliausiu patvarkymu, H
Siuntiniams į sovietinius kraštus gali būti priimamos tį 
tik naujos medžiagos bei drabužiai - avalynė. įt

I
 Primename Gerbiamiems Klientams, kad turime labai :: 

dideli pasirinkimą geriausių angliškų

ir Vietos gamybos medžiagų H

labai žemomis kainomis. H

Kas atneš šią iškarpą iš NL laikraščio, gaus specialią n 
nuolaidą. HMOKSLAS ŠEŠTADIENINĖSE MOKYKLOSE

Pereitą šeštadienį Aušros 
Vartų bažnyčioje buvo iškil 
mingos pamaldos pradedant 
1957-8 mokslo metus. Pamal 
das laikė ir pamokslą pasakė 
pas gimines, pp. Vilkaičius, at 
įsilankęs iš Amerikos buvęs mo 
ntrealietis kun. Vilkaitis. Po 
pamaldų salėje po bažnyčia ga 
usiai susirinko mokytojai, mo 
[kiniai ir tėvai. Seimelio Prezi 
dilimo pirm. p. St. Kęsgailą 
pasveikino susirinkusius ir pa 
žymėjo, jog yra labai svarbu, 
[kad lietuvių vaikučiai lankytų 
lietuviškas šeštadienines mo 
Jcyklas, kurios mokslus papil 
do lietuviškais dalykais ir auk 
Ūėja vaikučius lietuviškoje dva 
įsioje. Pirmininkas šia proga 
pristatė ir naują Kultūros Fon 
<lo įgaliotinę p. Rimkevičienę, 
[taipgi ir naujas mokyklų vedė 
[jas bei mokytojas. Mokyklų 
.vedėjos pasisakė aktualiais mo 
tykioms klausimais. Mokslo 
įmetu atidarymas buvo gražus 
ar nuotaikingas. Be ko kita, p. 
Kęsgailą pranešė, kad Moky 
[klų Komisija paskyrė šeštadie 
ininėms mokykloms mokslo 
metų pradžią ne rugsėjo 14, 
[bet 21 dieną. Tat į lietuviškas

DR. J. ŠEGAMOGAS f 
CHIRURGINĖ ir |

BENDROJI PRAKTIKA | 

Office 5441 Bannantyne &
(kamp. Woodland) £

Verdun. Tel. PO 7-3175. v
Priėmimo vai.: 2-4; 7-9; $ 

šeštadieniais 11-1 &
arba pagal susitarimą. a

Namų 1038 Osborne Av. $
Verdun. Tel.: PO 6-9964. y

T. F. A-bės, Hamiltono Skyriaus Valdyba 
š. m. rugsėjo 21 d-

ROYAL CONNAUGHT HOTEL 
salėje rengia, 

rudens ir žiemos sezono atidarymo proga, 

LINKSMĄ ŠOKIŲ 
VAKARĄ

Linksma Benni Ferri muzika, turtinga loterija, 
rus bufetas ir t. t. Pradžia 7
Maloniai kviečiame brangiuosius tautiečius, kaip
tinius, taip ir iš visų kitų vietovių atsilankyti į šį 

parengimą.
Atvykusieji tikrai nesigailės, nes turės geriausią 

progą linksmai praleisti laiką.
T. F-do Hamiltono Skyr. Valdyba.

Dėmesio Toronto!

įvai-

vie-

K 
A 
įtS

0

3

K
!| DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I ŠK A

I
“' priima : 9 a. m.—10 p. m.

5441 Bannantyne, Verdun, 
(kampas Woodland) 

Tek: PO 8-4547

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

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

Tel. PL 9958

Sporto Klubas „V y t i s” kviečia visus i rudens 
šokių sezono 

ATIDARYMĄ
Gros puikus 8-nių žmonių orkestras. Veiks turtingas bufetas.

Vakaras įvyks Masaryk salėje (212 Cowan Ave. prie 
Queen St. W.) š. m. rugsėjo 14 d. Pradžia 7.30 vai. vak. 
Įėjimas 1 dol. S. Klubas „Vytis“.

mokyklas prašoma pasiruošti 
kitos savaitės šeštadieniui, 10 
vai. ryto tose pačiose patalpo 
se: 1525 Anger ir 3125 Dandu 
rand.
Mokyklų Komisijos parėdymu 
prasideda rugsėjo 21 dieną, ne 
rugsėjo 14 d., kaip buvo skelb 
ta. Todėl visi lietuviškųjų mo 
kyklų mokiniai į pamokas ren 
kasi rugsėjo 21 dieną 10 vai. ry 
to.

SKAUČIŲ TUNTO SUEIGA
Rugsėjo 15 d., 3 vai. p. p., 

Aušros Vartų parapijos salėje 
įvyks „Neringos“ skaučių tun 
to sueiga. Visoms skautėms da 
lyvavimas yra privalomas.

Tuntininkė.
MONTREAL1O BEND 
RUOMENĖS CHORAS

praneša, kad rugsėjo 13 d. pra 
dedamos repeticijos. Visi buvu 
šieji choristai prašomi rinktis 
minėtą datą. Ypatingai yra 
kviečiami prisidėti nauji cho 
ristai tiek vyrai, tiek moterys, 
tiek jaunimas, kad vėl daina 
skambėtų šioje kolonijoje. Vi 
si esate mielai laukiami šį pen 
ktadienį 8 vai. vak. 1220 Mou 
ntain St. (Prie St. Catherine 
Str.) mokyklos patalpose. Iki 
pasimatymo repeticijoje!

. Choro Valdyba.
VARPINNIKŲ - LIAUDĮ 

NINKU KLUBO
nariai ir prijaučiantieji sekma 
dieni, rugs. 15 d., daro išvyką 
į K. Luko kalakutų ūkį. Netu 
rintieji mašinų renkasi pas pp. 
Girinius — 3885 St. Urbain ir 
pas pp. Adomonius — 790 Mel 
rose, Verdun. 10 vai. iš sumi 
nėtų vietų bus išvykta.
MONTREALIO LIETUVIŲ 

ORO KURORTE- 
-VASARVIETĖJE

prie St. Jerome, geromis sąly 
gomis ir žema kaina parduo 
darni sklypai. Teirautis tel. 
PO 6-5130.

I
 ADVOKATAS U

STASYS DAUKŠA, LL. D.£ 
State y

152 Notre Dame St. E. £
UN 6-8969* £

Res. 5657—12 Ave., Rsm. £ 
RA 2-5229 £

PASKIRTA KRĖVĖS VARDO PREMIJA 
Jonui Mekui už

Lietuvių Akademinio Sam 
būrio Montrealyje sudalytoj 
jury komisija susidedanti iš dr. 
Nagio, B. Ciplijauskaitės, B. 
Pūkelevičiūtės, K. Veselkos ir 
J. Kardelio, įvertinti nepre 
mijuotas 1955 ir 1956 metais 
išėjusias grožinės literatūros 
knygas turėjo du posėdžius ir 
paskutiniame, rugsėjo 4 d., po 
ilgesnių pasisakymų nutarė pre 
mijuoti Jono Meko „Semeniš 
kių idiles“.

Iš viso 1955-56 metų literatu 
rinio derliaus buvo atrinkti 
7 autoriai, kurie laikomi kan 
didatais. Bet kai priėjo prie 
išryškinimo kandidatų, iš 7 be 
liko 3: Jonas Mekas su „Šerne 
niškių idilėmis“, Aloyzas Ba 
ronas su „Sodais už horizon 
to“ ir Eugenijus Gruodis 
„Aguonomis ir smėliu“.

Plačiai aptarus kiekvieną 
torių, komisija nutarė 500
lerių premiją skirti Jonui Me 
kui už „Semeniškių idiles“.

Autoriui tuojau buvo duota 
sveikinimo telegrama ir jis pa 
prašytas atvykti ir paskaityti 
iš savo kūrybos premijos Įteiki 
me, kurio metu, po įteikimo, 
gus balius. Premijos įteikimas- 
-balius bus sekantį šeštadie 
nį, rugsėjo 21 dieną, 7 vai. va 
karo Aušros Vartų salėje. Vi 
suomenė kvieičama premijos 
įteikimo iškilmėje ir baliuje da 
lyvauti.
L. AKADEMINIO SAMBŪ 
rio rugsėjo 13 d. Louis H. La 
fontaine mokyklos salėje, 4245 
Berri Str., įvyksta svarbus su 
sirinkimas sąryšyje su Vinco 
Krėvės vardo literatūrinės 
premijos įteikimu ir praktišku 
vakaro pravedimu. Narių daly

au 
do

,Semeniškių idiles“ 
vavimas yra būtinas.

IŠRAIŠKINIO ŠOKIO 
šokėja, prieš kelias saavites at 
vykusi iš Australijos, p. Kepa 
laite, artimu laiku ruošia šokio 
koncertą Montrealyje. Vieta ir 
laikas bus pranešta vėliau.

PRANCIŠKONAS 
KUN. VĖŽELIS, 

praėjusį sekmadienį AV bažny 
č.ioje laikęs pamaldas, savaitęs 
viduryje, išvyksta į Korėją mi 
sijų, kur pasiryžęs išbūti ilges 
nį laiką.

ŠAUNIOS VESTUVĖS
P. Džiaugytės vestuvės su 

p. Gurkliu buvo labai ištaigm 
gos. Vestuvėse dalyvavo apie 
400 asmenų. Pošliūbinis ba 
liūs buvo labai turtingas. Jau 
nųjų tėvai vestuvėms nieko ne 
sigailėjo. Joliceur lenkų salė 
buvo pilna veik išimtinai vy 
resnės kartos ateivių, vestuvių 
dalyvių. Vyriausia baliaus šei 
mininkė buvo p. G. Bakanavi 
čienė, o visa tarnyba buvo la 
bai gausi.
• Dr. J. Mališka šį ketvirtadie 
nį, rugs. 12 d., po pietų išvyks 
ta į Bostoną į specialius gydy 
tojams kursus, kuriuose užtru 
ks ligi pirmadienio, rugsėjo 16 
dienos. Tat nuo ketvirtadienio 
popiečio ligi pirmadienio ryto 
daktaro ofisas bus uždarytas. 
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.

V-ba.

VISI Į LIETUVIŲ NAMŲ PENKMEČIO BALIŲ, 
kuris įvyks visuose L. Namuose rugsėjo 21 <1.

Meninę dalį atliks muz. St. Gailevičiaus „Varpo“ choras, 
o šokiams, kuriems skirta didžioji salė, grieš padidintame 

sąstate orkestras „Trimitas“.
Veiks ponių gera iparuošti agusūs bufetai.

Vertingų fantų loterija.
Kvietimai gaunami L Namų Administracijoje ir pas 

Valdybos narius. Kvietimų kiekis ribotas.
Kviečiame visus šėrininkus skaitlingai dalyvauti.

Įėjimas 2 dol. Pradžia 7,30 vai.

Liet. Namų Valdyba. 8

Dr.E.Andrukait is|
956 SHERBROOKE E. | 

Tei.: LA 2-7236 t

JOSEPH P. MILLER, 
B. A.. B. C. L. 
Suite 205 

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

Res.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tei. HU 9-1653

Raštinė vakarais;
2104 Mount Royal St. E. 

LA 1-7926—8873

t £

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes 
VI 9-8045

I
§

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON, 

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

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

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 as — kojų specialistas 
Graduete Chicago College Chiropody ind Foot Surgery 
6975 St. Denis. CR 4-2556 Montreal..

PARDUODAMAS DUPLEX
Rielle Ave., Verdun, 2 butai 
po 6 kamb., cemento rūsys, 

garažas.
Prašoma kaina $ 16.000.—, 
įmok. $ 6.000.— ar daugiau.
Šalimais sklypas—$4.500.—.

PO 9-6566

I. G. ELECTRIC Rd. į
Elektros

IGNAS 
3260

kontraktorius

G U R Č I N A S
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

£

A. Norkeliūnas
Commissioner of the ;'ijnerior 

Court of Montn.

MONTREAL 
ENTERPRISES REG‘D.

LIETUVIŲ NAMŲ PENKMEČIUI PAMINĖTI
Namų Valdyba su atsidėjimu 
ruošiasi ir smulkiai yra išdirbu# 
si tam baliui-minėjimui progray 
mą, kad šių namų dalininkai-še 
rininkai, kurie turės prieš 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 
n į 4 vai. Liet. Namuose yra 
šaukiamas L. N. dalininkų - šė 
rininkų susirinkimas bendrie 
ms reikalams aptarti. Gerb. šė 
rininkų, pakeitus adresus, pra 
soma pranešti L. Namų admi 
nistracijai.

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

TORONTO LIET. ORGANI 
ZACIJŲ DĖMESIUI

Rugsėjo 15 d. 3 vai. po piet 
šaukiame Lietuvių Namų penk 
mečio proga nepaprastame šė 
rininkų susirinkime kas iš or 
ganizacijų norėtų pasveikinti 
žodžiu ar raštu, prašome prieš 
susirinkimą pranešti Valdybai 
arba L. Namų administrate^ 
riui.

rugsėjo 21 d ruošiamas šaunus 
balius su menine programa, ku 
rią išpildys St. Gailevičiaus va 
dovaujamas „Varpo“ choras ii 
lietuvių orkestras „Trimitas“.

• Prof. A. Ramūnas su šeima 
šiomis dienomis, baigdamas di 
dėlę kelionę, per 2,000 mylių, 
po Kanadą ir JAV, buvo užsu 
kęs į Montreal}, iš kur grįžo 
jau į nuolatinę darbovietę — 
Kanados sostinę 
rios universitete 
nas.
• Patikslinimas.
Oro kurortą ties St. Jerome, 
įsibrovė netikslumas. Pasiro 
do, kad p. Liesunaitis nėra po 
no Juodkojo bendrovės dalinin 
kas, nes šėrininkų yra tiktai
5 : pp. Juodkojis, Ignatavičius, 
Lingaitis, Kiaušas ir Snapkaus 
kas.
® Otto Kaizmieras su žmona 
ir sūnumi lankėsi Rochestery 
je, kur turėjo giminių šventę. 
0 Ponia Pakulienė, Igno žmo 
na, ilgą laiką sirgusi, jau pa 
sveiko ir pradėjo dirbti.
• Kun. dr. F. Jucevičius šie 
met atostogas praleido Kenne 
bunk Porte.
6 Lukoševičius Jonas su šeima 
atostogaudami apie dvi savai 
tęs važinėjosi po JAV ir ilges 
nį laiką buvo sustoję New Yor 
ke, kurį plačiau pažino.
• Dr. J. Šegamogas sėkmingai 
operavo p. Kušleikienę, p. Ge 
čą.
• Parojus Juozas šeštadienio 
vakarą išvyko į New Yorką, 
kur pastoviai įsikuria. Sėkmės.

Ottawą, ku 
jis yra dėka

Rašant apie

KUR APSIDRAUSTI, 
PIRKTI, PARDUOTI?

Namai, bizniai sklypai, ūkiai, 
visų rūšių draudimas.

Dr. E. Z U B R I E N Ė 
Dantų Gydytoja 
1577 Bloor St. W.

(netoli Dundas St.) 

TORONTO
Tel. LE 2-4108

: Dr. A. VAI ADKA

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

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

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

6695—35th Avė., Rsmt.
Tel. RA 7-3120

Namų: RA 8-6314

Visų rūšių siuntiniai į sovietinius kraštus per $

Overseas Pareels Agency |
P. Rudinskas, 2415 Park-Row East, N. D. G., £

Montreal, Tel. HU 1-2957 |
Darbo dienomis nuo 6—10 vai. vakaro, o sekmadieniais X 

Aušros Vartų Parapijos Spaudos Kioske per P. Rudinską. g
MEDŽIAGOS—AVALYNĖ—VAISTAI—ĮRANKIAI. $

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu PO 7-2922

i Dr. A. Pacevicius
V

\ Gydytojas ir Chirurgas
£ 280 Roncesvalles Avė
$ Telefonas LE 4-4778
g Priėmimo valandos: 11-1 v.
[ [vakarais nuo 6-8 v.; trečia- 
[ [dieniais ir šeštadieniais 11-3 
[ [ v. pp. Kitu laiku, susitarus.
[Naujas kabinetai

1081 BLOOR ST. W. 8
(prie Dufferin) £

Telefonas LE. 1-2933 a
RENTGENAS

priima ligonius ir gimdyves $ 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. S 
Šeštadieniais nuo 11 vai. L 
iki 1 vai. p. p. Ketvirtadie-L 
niais kabinetas uždarytas, j

DR. V. SADAUSKIENĖ |

Dantų gydytoja I
129 Grenadier Rd.,

(2 namas nuo Roncesvalles)[
TORONTO [

TeL LE 1-4250

I

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 »


	1957-09-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1957-09-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1957-09-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1957-09-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1957-09-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1957-09-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1957-09-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1957-09-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

