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Greitai artinasi 3-is pasaulinis karas POLITINIS VEIDRODIS
Paskutinėje spaudos konfe- Maskva sutikusi pasirašyti su Tito ir Jugoslaviją.

rencijoje JAV prezidentas Tru Japonija taikos sutartį, jeigu Sovietinio kurstymo kompa 
manas atvirai pareiškė, kad būtų buvusi patenkinta jos są- nija taij išplėsta, kad susidaro 
nors Jungtinių Tautų Organi- lyga — leisti jai „sutvarkyti” vis naujų židinių — be Kore- 
zacija yra sukurta tam, kad vi
sus tarptautinius nesusiprati
mus galima būtų išspręsti tai
kingu būdu, bet paskutinių lai 
kų įvykiai, kaip Korėjos karas, 
aiškiai įrodė, kad

šiais laikais jėga gali 
būti atremta tiktai jėga.

Šis nedviprasmiškas prezi
dento pasisakymas aiškiai pa
rodo kokios nuotaikos dabar 
vyrauja pasauly.

Ypač yra pabrėžtinas tas ido 
mus fa'ktas, jog po Ottavos kon 
ferencijos, kurioje Atlanto 
pakto valstybių ministerių kon 
ierencija sprendė gyvybinius 
saugumo klausimus, Europos 
gynimo karo vadas.

gen. Eizenhoveris gavo 
įsakymą pasiruošti karo 

veiksmams.
Spauda praneša, kad šis įsa 

kymas generolo buvęs gautas 
anksčiau, tiktai jo data buvu
si kita — 1953 metų pavasa
ris. Dabar gi įsakymas kal
bąs apie pasiruošimus 1952 m. 
pavasariui. Žinoma, šie teigi
mai yra greičiau ąpėliojimai, 
nes ir motyvai yra labai relia
tyvaus pobūdžio: spėjama, kad 
Vokietija būtų apginkluota ir 
Rusija nenorės prileisti, kad 
sugebėtų efektyviai dalyvau
ti Europos gynime nuo komu
nistinės imperializmo invazi
jos. Bet, yra aišku, kad nie
kas tvirtai negali pasakyti, ka 
da Rusija pasirinks puolimo 
momentą.

Viena tačiau aišku, kaip die
na, kad

dabar niekas netiki, jog 
JTO ribose galima būtų 
tarptautinius klausimus iš 

spręsti taikiu būdu.
Prie šito reikia pridėti, kad 

trys okupaciniai komisarai 
taip pat skubos keliu po Otta
vos konferencijos turėjo pasi
tarimą su V. Vokietijos prem 
jeru Adenaueriu, su kuriuo, 
kas svarbiausia, buvo kalbėta 
si dėl Vokietijos įsijungimo į 
Europos gynimą. Savaime aiš 
ku, kad Vokietija gaus orga
nizuoti ne tiktai kariuomenę, 
bet ir, sudariusi laikinę taikos 
sutartį su Vakarais, gaus ir sa 
varanlkiškumo atstatymo są
lygas. Šie klausimai eina pir
myn ir neabejotinai gaus tei
giamą išsprendimą. Tokiu bū 
du Europos vakarai jau tvir
čiau bus sustiprinti ir bus gi
nami realių karinių jėgų. Šia 
prasme laikas yra daug pada
ręs Vakarų naudai.

Bendras karo paruošimo nuo 
taikas didina tebesančios 
viros žaizdos.

Karas Korėjoje vyksta 
visu įsitempimu.
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jai, kad kiek galima iš anksto 
įspės šių kraštų vyriausybes, 
jeigu Amerika nutarsianti bom 
barduoti Mandžiūrijos oro ba
zes, ar įgyvendinti Kinijos pa
krančių blokadą. Už šitai atsi 
lygindamas Paryžius ir Londo 
nas sutiko, kad jigu raudonų 
jų avacija pradėtų staigų ma
sišką JT dalinių puolimą, tada 
Ridgway galįs smogti atgal, 
nelaukdamas atsakymo nei iš 
Vašingtono, nei Londono, nei 
Paryžiaus.

Jie pasirinks Čikagą
Po' to, kai Japonijos taikos 

sutartis būsianti ratifikuota,To 
kio užmegsiąs diplomatinius 
santykius ne su Pipingu, bet 
su Formoza. Pagal kai kurių 
GOP vadovaujamų senatorių 

zacijų atstof/ų posėdis, kuris nuomonę, šiuo klausimu John 
sudarė specialų komitetą ir ~ 
prel. Balkūną išrinko sudary
ti New Yorko apygardą.

Tokiu būdu Amerika jau lai 
ko save įsijungusia į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę, kurio
je dalyvauja visų srovių tautie 
čiai — senieji lietuviai ir trem

Netrukus atsilygins?
Kai kurie Vakarų diploma

tai bijo, kad nužeminti ir už
blokuoti ruseliai San Francis- 
ke galį imtis griežtų atsilygini 
mo priemonių. Labjausiai bri
tai yra susirūpinę, kad Mask
va galinti atnaujinti kiniečių 
puolimą Korėjoje ir tuo metu, 
kai demokratinis pasaulis bū
siąs užimtas Tol. Rytuose, 
Kremlius smogsiąs Jugoslavi
ja

Jis gali kirsti atgal
Be triukšmo Vašingtonas pa 

žadėjo Britanijai ir Prancūzi-

Rusai Korejon siunčia 
vokiečius

ORO PAŠTU
„Oro policija“ į Mandžiūriją.

Kaip NWDR praneša, iš 
Kottbuse esančio aerodromo į 
Mandžiūriją išsiuntė pirmuo
sius 80 lakūnų. Išskrido lėk
tuvais. Iki šiol iš minėto ae
rodromo į Mandžiūriją išvyko 
20 lėktuvų, iš jų sprausmi- 
nių naikintuvų. Trumpai prieš 
tai „oro policijos' ‘ vyr. valdy
bos 380 narių išsiųsti į Len
kiją, 
no į Mandžiūriją.

R. zonoj skelbiamas išimties 
stovis

Paskutinėmis savaitėmis 
Weimaro mieste įvykdyta ei
lė žmogžudysčių, daugiausia 
moterų. „Liaudies policija“ 
mieste įvedė išimties stovį. 
Kaikurios miesto dalys sute
mus gyventojams uždraustos, 
žmogžudystes vykdo naujai 
manevrams atkeltos mongolų 
drausmės dalys. Nužudytųjų 
laidotuvių eisenose dvelkė de
monstracijų dvasia prieš ru
sus. Rusų oficialios įstaigos 
mėgina aiškinti, kad žmogžu
dystes vykdo sovietų unifor
mas vilkį banditai.

Areštų banga prieš r. zonos 
ūkininkus

Už „pyliavų vykdymo sa
botažą“ visoje rusų zonoj ma
siškai areštuojami ūkininkai. 
Ūkiai konfiskuojami. Meklem 
burgo provincijos bažnyčių vy 
riausybė kaltinama padrąsinu
si ūkininkus opoziciniam laiky
muisi.

Nemaža areštuojama ir buv. 
„sąskrydžio” dalyvių ir siun
čiami į uranijaus kasyklas „pa
taisoms“.

Valstybė valstybėje
..1950 m. gale 26 proc. visos 
rusų zonos pramonės priklau
sė taip vad. Sovietų akcinėms 
bendrovėms. Chemijos pra
monėje rusams priklausė 66 
procentų, bet kai kuriose šako 
se net iki 95 proc. 
bendrovėms 
pramonė yra Rusijos įstatymų 
galios ribose. Apie 26 proc. 
smulkiosios pramonės tebebu
vo privačiose rankose.

Darbo vergai
Rusų zona slapta sutartimi 

įsipareigojo įvežti į Lenkiją 
kasyklų darbams 100.000 kal
nakasių. Panašias sutartis pa
sirašė ir su Čekoslovakija bei 
Vengrija. Pirmieji transpor
tai į Lenkiją išvyko iš Leipci
gą. Kasyklų darbams skiria
mi prieš karą Vokietijai pri
klausiusiose srityse. Rusų zo
noj 16 proc. darbingųjų neturi 
darbo. Prievarta vežamiems 
prižadama vėliau ir jų šeimas 
nuvežti.

Kanalai ir Vokietijoje.
Nepaprasta sparta Berlyno 

šiaurėj kasamas 
kanalas, 
mainomis. 
ninku skaičių pakėlė iki 5000, 
nes rusai spiria, kad kanalas 
būtų baigtas gruodžio pirmą. 
33 m. pi. ir 3 m gylio kanalu 
galės plaukti 750 to laivai. Ka 
nalas įgalins rusų zonos laivus 
iš Elbės į Oderį plaukti, nelie- 

Esą, |čiant vakarinių Berlyno sekto

IŠ BERLRNO. 
rių, kas iki 
Nutiestos ir 
lenkiančios, 
lio linijos, 
žinkelio linijos vak. Berlyne 
yra laikomos vienų blogu, ki
tų geru reiškiniu.

Nauja blokada.
Kaip ten beišeitų, bet prieš 

kiek laiko už rusų zonos ke- 
iš kur oro keliu išgabe- lių naudojimą įvesti gana aukš 

ti muitai, kurie nepaprastai pa 
brangina į Berlyną vežamą 
maistą, praturtino rusų stato
mas painiavas. Jau antras mė
nuo, kai didžiausia vak. sekto
riuose gaminamų pramonės ga 
minių dalis į vakarus gabena
ma lėktuvais, nes rusai atsisa
ko išduoti tranzitui leidimus. 
Jiems būtų malonu gaminius 
pigiam kainom gauti saviems 
reikalams. Neseniai paaiškė
jo, kad iš V. Vokietijos į v. 
sektorių pramonei skiriamo 
plieno apie 50.000 to šmuge
lio keliais atiteko rusų zonos 
ginklų pramonei.

Naujas kankinio kapas
Rugsėjo 1 d. Berlyne mirė 

keturis (metus Sachsenhause- 
no kacete rusų kankintas buv. 
Klaipėdos krašto patarėjas dr. 
K. Oč Oželys. Velionis tikė
josi sulaukti Lietuvosc laisvės, 
bet kacete atimta sveikata jo 
lūkesčiui išsipildyti neleido. 
Velionį prie kaimyno žemėj iš 
kastos duobės atsisveikino sau 
jelė Berlyno lietuvių.

sol nėra įmanoma, 
vak. sektorius ap- 
naujos geležinke- 
Kanalas ir gele-
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jos įjungtas Iranas, Egiptas, 
Indokinija ir tt.

Karo pavojus labai jaučia ir 
Italija. Todėl jos min. pirm, 
de Gaspari lankėsi JAV ir ješ 
kojo paramos. Žinoma, kiek 
sąlygos leidžia, jis ją ir rado.

Ir Lietuva vis intensyviau 
domina pasaulį.

Jos vardas dažnai minimas 
ne tiktai tarptautinėse konfe
rencijose, bet ir nuolat iškelia
mas į platesnes viešumas. Ame 
ri'kos Balsas daugeliu kalbų 
dažnai mini Lietuvos vardą, 
jos žmonių pasipriešinimą oku 
pacijai ir reiškia vilties, kad 
Lietuva bus laisva. Žinoma, 
tiktai praūžus naujam karui, 
kuris sparčiais žingsniais arti
nasi.
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AMERIKOS LIETUVIAI IŠKILMINGAI SKELBIA PA 
SAULIO LIETUVIŲ BEND RUOMENĖS JKORTmĄ
Čikaga, kurioj veikia Ameri 

kos lietuvių centrinis LOKas, 
suprasdama, kad dabar pasau
linės politikos centras yra New 
Yorkas, pavedė New Yorko 
ALOK-ui paskelbti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės įkūri
mą Amerikoje.

Tuo tikslu rugsėjo 15 d. 
New Yorke, pirmininkaujant 
inž. A. Novickiui, įvyko organi tiniai.

ANGLIJOS KARALIUI PADARYTA
Sunkiai serga Anglijos ka

ralius. Rugsėjo 23 d. jam pa
daryta kairiojo plaučio opera
cija. Dar nesą žinoma, ar tai 
navikas ten buvo įsigalėjęs, ar 
džiovos židinys. Paskutinės 
žinios sako, kad krizė jau pra
ėjusi. Bet karalaitės Elzbie
tos kelionė į Kanadą, kuri bu
vo numatyta rugsėjo 30 —- 
spalio 6 dienomis, buvo atidė
ta. Jeigu karaliaus sveikata 
leis, karalaitė su vyru atvyks 
lėktuvu ir taikys paskirtam lai 
kui. Montrealis svečius ruo-

Foster Dulles yra gavęs ne
abejotinų Tekančiosios Saulės 
salų vyriausybės patikinimų.

Ta itik žodžiai?
Maskva ir Peipingas tvirti

na, kad San Francisko susita
rimas yra ne kas kita, kaip ka
rinis žingsnis. Tačiau ligi da
bar nei vienas raudonųjų pa
reigūnas nėra oficialiai pareiš 
kęs, kad reikia įgyvendinti So 
vietų - Kinų savitarpės pagal
bos paktą, kuris kaip tik nu
kreiptas prieš grėsmę iš Japo
nijos ar jos sąjungininkų pu
sės. Tikinčiųjų, kad Kremlius 
dar nėra pasirengęs susirėmi-

— Berlyno jaunimas į so- mui, esąs įrodymas jų tvirtini 
vietus pasiuntė 2000 balionų mo teisingumo, 
su informacija.

— Amerika pradėjo gamin- 
sprausminius helikopterius.

— Anglijos parlamento rin
kimai paskirti spalio 25 d. Dar 
biečiai tikisi juos laimėti di
desne dauguma, negu ligšiol.

OPERACIJA 
priimti labai iššiasi sutikti ir

kilmingai.

— Pabėgo
prekybos ministeris į vakarus.

Čekoslovakijos

ti

at-

Pakartotinės JTO 
gos atnaujinti taikos derymas 
nesimezga. Derybų pasįūly- 

,mai nors ir neatmesti, bet, vi
siems yra aišku, kad susitari
mas tokiu būdu negali būti pa 
siektas. Maškva tiktai džiau
giasi ,kad supjudė Kiniją su 
Vakarais ir iš džiaugsmo trina 
rankas, nes Korėjos fronte 
kraujuoja Vakarai. Iš šių spąs 
tų nėra kelių be didesnio karo 
išsipainioti. ' ,

Kalbėdamas per radiją, 
Tito pareiškė, kad Mask 
va provokuoja naujus ia 
cidentus ir kursto karą.

Dėl to ir dėl kitų reiškinių 
teigiama, kad pirmuoju taiki
niu Maskva greičiausia pasi
rinksianti Jugoslaviją.

ir

Minėtoms 
priklausančioji

Iš Europos vėl atvyko nau
ji piliečiai. Jų tarpe buvo ir 
keletas narsių žmonių, kurie 
statė savo gyvybę pavojun, 
kad pabėgtų nuo suėmimų už 
geležinės uždangos.

Trys jauni vyrai ir jauna 
moteris pabėgo iš vieno aero
dromo Lenkijoje vienmotori- 
niu lėktuvu. Jie nakties me
tu nuskrido 450 mylių į Šve
diją. Toronto miestas jiems 
suruošė visuomeninį priėmi
mą. Toronte tie narsuoliai ir 
apsigyvens.

Šitas kvartetas, kuris susi
deda iš panelės Stanislawa 
Nalejwyne, 20 metų amžiaus 
ir George Drozinski, Eugine 
Lorens ir Stanislaw Ziemba,
po 22 metus amžiaus, rugpjū- būti sustabdytas prieš pasike-

Kanada svikina pabėgėlius
čio mėn. 12 d. nugalėjo du 
aerodromo sargybinius, pasi
ėmė iš angaro lėktuvą, pripil
dė jį benzinu ir pakilo. Iš apa 
čios juos lydėjo kulkų lietus.

Drozunski, kuris buvo aero
drome pilotų instruktorius, 
kartu su Ziemba planavo tą pa
bėgimą. Jie įtraukė savo pa
galbon ir Lorens, kuris yra 
braižytojas ir patriotinėje ar
mijoje vadovas. Mergaitei apie 
tai buvo praneštas tik vieną 
valandą prieš išsilaisvinimą.

Prieš pripildami lėktuvą ben 
zinu jie du sargybinius turėjo 
nugalėti, o kai pakilo, dar vi
sas būrys sargybinių atsku
bėjo iš netolimo pastato. Tas 
mažas lėktuvas beveik galėjo

LIETUVIŲ JŪREIVIŲ ŽINIAI.
Tremtinių emigracijai jau macijų viršminėtu adresu, 

praktiškai beveik užsibaigus ir Pagal Sąjungos įstatus tik- 
daugumai tremtinių jau pašto raišiais nariais gali būti: jūri- 
viau įsikūrus, Lietuvių Jūrei- ninkai ir jūrų žvejai (profesio- 
vių Sąjunga Užsienyje užsimo nalai, plaukią jūrų laivais bet 
jusi vėl intensyvinti savo veik kuriose pareigose), laivų staty 

bos specialistai, upeiviai, jūrų 
mokyklų mokiniai, kvalifikuo
ti buriuotojai ir kiti laivinin
kystės, žvejybos ir jūros spe
cialistai. Sąjungos nariais - 
- rėmėjais gali būti asmenys 
remia sąjungą materialiai.

Prierašas: visi lietuviški laik 
raščiai šią žinutę prašomi per
sispausdinti.

Lietuvių Jūreivių Sąjungos 
Užsienyje Valdyba.

lą. Tuo tikslu visi nariai ir
34 km ilgio rėmėjai Lietuvių Jūreivių >Są- 

Dirbama trims pa- jungos Užsienyje prašomi kuo 
Iki šiol 2500 darbi skubiausiai pranešti savo pa

sikeitusius adresus bei jūrinę 
specialybę šiuo antrašu: Mr. 
L. Balsys, 6415-3rd Ave, Ro
semount, Montreal 36, P. Q. 
Canada.

Taip pat nauji nariai ir rė
mėjai norį įstoti į šią Sąjungą 
kreipiasi dėl įstojimo ir infor

liant į orą, bet Drozunski 
jo dar laiku išvengti, kai 
kulkos apie juos zimbė.

Jie skrido pe rnaktį ir 
aušo, nusileido švedų aerodro 
me.

Švedija jiems davė prieglau 
dą, ir rugsėjo mėnesį tarptau
tinis Rescue Committee juos 
atgabeno Kanadon ir čia To
ronte jie apsigyvens.

Kanadon taipogi buvo atga
benti aštuoni lenkų jūrininkai, 
kurie rugpjūčio mėnesį uždarė 
Lenkijos minų jieškotojo ka
rininkus ir tuo minų jieškoto- 
ju atvyko į švedų uostą.

Kanada taipogi pasiūlė prie 
glaudą drąsiam ir sumaniam 
čekoslovakų geležinkelio inži
nieriui, kuris rugsėjo mėnesį, 
su visu traukiniu atvyko į Vak. 
Vokietiją. Tai Jaroslav Kon- 
valinka, kuris su Karei Trus
ka’os pagelba, kuris buvo anks 
čiau čekų stoties viršininkas, 
pravažiavo pasienio sargybi
nius ir atsidūrė Vokietijoje. 31 
traukinio keleivis iš 108 nu
sprendė pasilikti laisvoje Vo
kietijoje.

Čekų pabėgėlis Thomas Ba
ta, buvęs batų fabrikų „Bata“ 
savininkas ir dabar gyvenan
tis Batawa‘oje, Ont., pasiūlė 
inž. Konvalinkai „darbą ir na
mus“ Kanadoje.

„Aš galvoju, kad jis turi tu 
rėti genialumo, apsisprendimo 
ir drąsos”, sakė Mr. Bata, ku
ris jam, jo žmonai ir dviem vai 
kam siūlė naują gyvenimą ry
tų Ontarijos kaime.

spė 
jau

kai

Karinės žinios
Vokiečių okupacinės padė

ties baigimas labjausiai palies 
kai kuriuos karininkus (JAV 
armijos) ir jie negalės taip iš
taigingai gyventi, kap kad lig 
šiol gyveno.

Armija ramiai ragina savo 
JT sąjungininkus, kad šie ne
pamirštų apsimokėti už teikia
mas JAV ir jų daliniams me
džiagas ir aprūpinimą. Kol kas, 
tik viena Švedija apsimokėjo 
649.940.00 už savo laivo - ligo 
ninės išlaikymą Korėjos van
denyse.

Karališkos žinios
Anglijos 'karalius Jurgis VI, 

nors šiuo metu ir sunkiai ser
ga, tačiau savo artimiesiems at 
kakliai tivrtina, kad jis vis tiek 
keliaus į Australiją, kaip kad 
užplanuota. Jo padėjėjai ma
no, kad ši karaliaus kelionė, 
greičiausiai neįvyksanti.

Lėktuvai sensta
Pagal dabartinius planus, 

maždaug po penkerių metų vai 
ruojamos rakietos pakeis JAV 
ir Britaniją ginančius lėktu
vus - naikintojus. Dabar įgy
vendinama vairuojamų sviedi
nių programa sekančiais me
tais pasieks 3 proc. numatytos 
programos, 1955 - 1956 m. 50 
proc., o 1960 m, visą 100 proc. 
Numatomuoju laiku visa ori
nė gynyba ir lauko artilerija su 
sidės vien iš vairuojamų svie
dinių ir net bombonešiai bei 
naikintojai bus pakeisti ne 
žmogaus vairouajmų pilotų.

Užsieniuose
Jugoslavija rengiasi užimti 

griežtesnę padėtį, dėl vis tebesi 
tęsiančių pasienio incidentų 
Albanijos pasienyje. Tikėda
mi, kad JT per greitai nesikiš . 
į šį reikalą, jugoslavai smogs 
atgal, pasinaudodami sumobi
lizuotais antimaskviniais alba
nais, šiuo metu esančiais Jugo 
slavijoje.
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Sveikinsime kiekvieną 
tikrą vienybės žygį

Pažinkime Kanadą.
Šis straipsnis yra vienos se

rijos, kuris aptars vyriausybės 
struktūrą Kanadoje. Šita 
straipsnių serija iškels santy
kį tarp vyriausybės ir . asmens, 
politinių partijų vietą ir as
mens laisvės principus Kana
dos demokratijoje.
Scene redaktoriai, kurie šituos 
straipsnius parengė, panaudo
jo informacijas iš Canadian 
Citizenship Branch, Ottawa, 
the Canadian Citizenship Coun 
cil ir the Canadian Association 
for Adult Education.

I. Žmogaus laisvė
Mūsų visas gyvenimas 

nadoje yra pastatytas ant
tikrų teisinių principų, pagrin
dų, kuriais mes džiaugiamės. 
Jie paprastai yra vadinami pa 
grindinėmis teisėmis.

Keletas šitų laisvių arba tei
sių yra parašytos įstatymų for 
moję. Jos išaugo iš lėto per 
šimtmečius, pradžioje Britam 
joje, o paskui Kanadoje; jos 
buvo perduodamos vienos ge
neracijos kitai ir taip vis stip- 
rėdamos išaugo, kol vyriausy
bė ir žmonės jas priėmė, lyg 
tai būtų įstatymai.

Šitos pagrindinės laisvės ap
ima:

a) Žodžio laisvė. — Kiek
vienas asmuo Kanadoje gali 
laisvai pareikšti savo nuomo
nę vsiuomenę reikaluose be 
baimės, kad bus nubaustas ar 
ba kad įsikištų policija, val
džios pareigūnai ^rba kuris ki
tas asmuo. Savaime supran-

DEMOKRATIJA, VYRIAU- . . SYBĖ IR ŽMOGUS. . .
su sąlyga, 'kad paskutinysis tu tybėje yra pastatyta ant lais- 
ri pilną nuosavybės teisę pa- vo ir demokratiško pagrindo, 
gal -įstatymus.

g) Spaudos laisvė. — Kaip 
asmenys, taip ir spauda, turi 
teisę laisvai išreikšti savo 
nuomonę visuose viešuose rei
kaluose ir ji neturi bijoti, kad 
kas nors įsikištų. Ji turi taipo 
gi atsisakyti nuo klaidinančių

Eltos pranešimas konstatuo 
ja VLIKo susitarimą su Lietu
vos diplomatijos šefu dėl nuola 
tinio bendradarbiavimo Lietu
vos laisvinimo darbe. Susita
rimas taip pat konstatuoja vi
sų laisvinimo veiksnių veiklos 
derinimą ir svarstymą visų po
litinės ir diplomatnės veiklos 
klausimų. Be to, kas labai svar 
bu, susitarta dėl kuoplačiau- 
sios lietuvių visuomenės daly
vavimo laisvinimo darbe.

Tai svarbieji susitarimai, ku jiems, pasirodo, rūpi, kaip mes 
rie apima Viiką, Nepriklauso
mos Lietuvos Dįplomatus ‘ir 
plačiąją lietuvių visuomenę. 
Tai yra tie lietuvių kovos ele
mentai, be 'kurių tautos kova 
su okupacija — už jos laisvę 
ir valstybinę nepriklausomybę 
dabartinėse sąlygose neįsivaiz 
duojama.

Reikia pastebėti, jog šio su
sitarimo dvasia, nors tai Eltos 
pranešime ir ne precizuota, 
Diplomatijos šefo sąvoka ap
ima ne vien patį Diplomatijos 
šefą, bet ir visus Nepriklauso
mos Lietuvos diplomatus, te
beveikiančius įvairiose demo
kratinėse valstybėse, ypač, kas 
nepaprastai svarbu, Ameriko
je ir kitose didžiosiose valstybė 
se, nuo kurių faktinai priklau
so tarptautinių klausimų 
sprendimas ir lėmimas.

Labai tenka apgailestauti, 
kad Vliko pasitarimai su Dip
lomatijos šefu neišsilaikė vi
siškos rimties ir didžiojo rei
kalo svarbumo atmosferoje. 
Ypač reikia apgailestauti, kad 
nesuvaldyti partiniai skersvė
jai sukėlė tikrai nemalonių ir 
nenaudingų nuotaikų, kurios, 
deja, net plačiau atsiliepė, ne- tuvių kolonijose, reikėtų pa- 
gu lietuviškose sferose.

Ypač tenka apgailestauti, 
kad nepakankamas politinis tū 
lų partijų subrendimas ir ne
sugebėjimas tautos ir valsty
bės reikalų pastatyti "aukščiau 
savo partinių siekių privedė 
prie to, kad į šį grynai dietuviš 
ką reikalą, kai jis pasirodė tar 
pusavy neišsprendžiamas, ra
do reikalinga įsikišti tos jė
gos, nuo kurių pareina atei
ties likimas. Laimei, kad tos

sugestijos sutampa su Lietuvos 
ir su daugumos lietuvių pagei
davimais.

Bet šitai 
ir pabrėžti, 
sakingi tie 
rėliai, kurie fanatiškai yra įsi
tikinę, kad jie jėga atlaikys sa
vo pozicijas ir su nieku galės 
nesiskaityti. Dabar reikia kons 
tatuoti faktą, jog mūsų lietu
viškuosius reikalus stebi ir se
ka ne vien lietuviai ir kad

tenka ikonstatnoti 
kad už tai yra at- 
atkaklieji užsispy-

kurtų nepalankumą karaliui.
b) Tikėjimo laisvė. — Ka

nadoje nėra valstybinės baž
nyčios. Kiekvienas asmuo tu
ri pilną teisę lankyti bet kurią 
bažnyčią, jei jis to nori. Jis 
gali priklausyti kiekvienam re
ligijos įsitikinimui ir atitinka- 
tą išreikšti.

c) Judėjimo laisvė. — Kiek 
vienas asmuo Kanadoje gali pareiškimų, kurie pažeistų ko- 
keliauti per visą kraštą be jo
kių sunkumų. Jokių pažymė
jimų, dokumentų arba asmens 
liudijimų nereikia, norint ke
liaut iš vienos provincijos į ki
tą. Asmuo gali gyventi kiek
viename mieste, mestelyje, 
kaime arba provincijoje, ką jis 
pasirenka ir gali keisti savo 
gyvenamą vietą taip dažnai, 
kaip jam patinka.

d) Darbo laisvė. — Kiekvie 
nas asmuo Kanadoje gali lais
vai pasirinkti darbą, kpkį jis valstybinės partijos. Politinės 
nori. Tik negalima tų pasi- partijos yra traktuojamos vie- 
rinkti, kurie įstatymų uždraus nodai pagal įstatymus.
ti. Norint būti daktaru, dan- vienas Kanados pilietis turi tei 
tistu, teisininku arba vaistinin sę įsijungti ir aktyviai daly
ku, reikia išlaikyti egzaminus vauti kiekvienoje politinėje par 
ir gauti leidimą prieš prade- tijoje.
dirbti.

e) Laisvė nuo suėmimų. — 
Nė vienas asmuo Kanadoje ne 
gali būti suimtas be priežasties. 
Per suėmimą jis turi būti in
formuotas apie skundą prieš 
jį ir jam yra duota teisė pasi
rūpinti teisininko patarimu ir 
padėjimu. Jis gali reikalauti 
apklausinėjimo teisme per tam ves ir ginti, 
tikrą laiką ir jis turi teisę į 
teisingą procesą.

f) Privačios nuosavybės lais 
vė. — Kiekvienas asmuo Ka
nadoje turi teisę pirkti ir ture 
ti nuosavybę. Niekas neturi tei 
sės tai pagrobti, įsibrauti arba 
įžengti į kito asmens nuosavy

cijos teisėtai valdžiai arba su bę be savininko sutikimo —
K",1 MX—T—XX—■ -XK-—XK

KANADOJE REKORDINIS 
GRŪDŲ DERLIUS

Kanados kviečių derlius 
šiais metais bus didesnis negu 
kada nors anksčiau po antrojo 
pasaulinio karo.

Dominijos statistikos biuras 
neseniai spėjo, kad 1951-52 me 
tų derlius pasieks 768.000.000 
bušelių, tai yra 194 mil. buše
lių daugiau negu pernai, kada 
000.000 bušelių ir likutis nuo 
pernykščių metų 186.400.000 
bušelių.

Šių metų derlius būtų 100. 
000.000 bušelių didesnis už 
paskutiniųjų 10 metų vidurkį, 
kad ir paskutinieji penki me
tai davė nepaprastai gerus der
lius.

Tas kiekis yra beveik pen
kis kartus didesnis už Britani
jos importą, kuris sudaro iš vi 
so 177.000.000 bušelių. Jeigu 
palyginisime jį su tais 531.000. 
000 bušelių, kurie buvo 41 kraš 
to paskutiniais metais impor
tuoti, tai jis yra daugiau kaip 
200.000.00Q bušelių didesnis. 
Jis duotų Kanados ūkio indus
trijai daugiau kaip 1.400.000. 
000 dol.

Šių metų numatomas 120. 
000.000 bušelių padidėjimas iš 
lygns Jungti. Valstybių numa
tytą derliaus sumažėjimą.

KANADA PADEDA PAKIS
TANUI 10.000.000 

DOLERIAIS
Pakistanas ir Kanada nese

niai pasirašė 10.000.000 dol. 
technišką pašalpos sutartį.

Kanada duos Pakistanui 
technišką ir įrengimų paramą. 
Šita parama bus suteikta pir
mais Pakistano vyriausybės 
priimto šešių metų pino me- 
taiss

Ka- 
tam

kio nors asmens reputaciją. Ka 
nados laikraščai neprklauso 
valdžiai ir nėra valdžios kont 
roliuojami. Jie priklauso pri
vatiems žmonėms ir jie juos 
veda. Visi laikraščiai laikosi 
ta tradicine pareiga informuo 
ti žmones bendruose klausimuo 
se ir 
ar jų 
mi.

h) 
kimo

leidžia žmonėm 
rei'klai yra gerai

spręsti, 
tvarko-

pasirin-Politinių partijų 
laisvė. — Kanadoje nėra

Kiek-

tvarkomės. Vliko užsispyrė
liai turėjo įsitikinti, kad jų po
litika ir užsieniuose susilaukė 
neigiamo įvertinimo.

Visokiu atveju, jeigu jau 
taip susidėjo aplinkybės, kad 
tiktai paprastai tą konsta
tuoti terika susitarimą, kaip 
būtiną ir neišvengiamą, tai rei
kia taip pat pasakyti, kad, tama, kad asmuo nedarytų ne- 
pirmam skambučiui jau su- teisingų pareiškimų, kurie pa
skambėjus, Vlikas turėtų at- kenktų kitų asmenų reputaci- 
kreipti rimtą dėmesį ir į visus jai. Taipogi, žinoma, negali- 
lietuvius, jų valią, kuri ne kar- ma skleisti maištingų pareiški 
tą buvo pareikšta jau buvusio- mų, kurie vestų prie rezisten- 
se Vliko konferencijose ir ne
delsiant susitarti ir su Mažo
sios Lietuvos Taryba dėl Ma
žosios Lietuvos rezistentų da
lyvavimo V like ir visais kitais, 
kas nieku nesusitepęs ir pasiry 
žęs savo darbu ir . savo įnašais 
dalyvauti vieningoje kovoje.

Vlikas turi gerai įsidėmėti 
(net nemalonu jam tai primin- 
dinėti, kai jis pats turėtų būti 
to iniciatorius ir vykdytojas), 
ikad galybė — vienybėje. Jis 
tam ir sudarytas, kad jungtų, 
bet ne skaldytų lietuviškas jė
gas.

Vlikui, ypač senosiose lie-

Kiekvienas asmuo Kanadoje 
džiaugiasi šitom pagrindinėm 
laisvėm." Jos yra mūsų gyveni
mo pagrindas ir kaip tokios la 
bai vertinamos ir stipriai mū
sų tautos saugomos. Yra aiš
ku, kad 'kiekvienas, kuris nori 
ir toliau jomis pasidžiaugti, 
turi būti pasiruošęs šitas lais-

Šitos pagrindinės teisės ar
ba laisvės yra Kanados val
džios struktūroje ir darbuose 
pilnai pripažintos. Visa val
džios sistema apskrityse, kai
muose mesteliuose, miestuose, 
provincijose ir pagaliau vals-

kuris saugo šitas teises kiek
vienam asmeniui.

Kadangi kiekvienus asmuo 
turi teisę turėti savo nuomo
nę viešuose reikaluose, tai kraš 
to vyriausybės veikimui turėjo 
būti surasta priemonė, kuri ne 
pažeistų šitos teisės. Veikia di 
džiausio skaičiaus arba daugu
mos sistema. Balsavimas vyks 
ta sekančia tvarka: Kieno nuo 
monė surenka daugiausiai rin
kėjų balsų arba daugumą, ta 
nuomonė, kaipo geriausia, yra 
priimama. Rinkėjai, kurie ne
palaiko nuomonės, yra žinomi 
kaipo mažuma. Kituose reika
luose jie gali pasidaryti daugu 
ma. Šita daugumos sistema, 
yra visoje’ Kanadoje, ar tai bū
tų viešuose susirinkimuose, su 
sibūrimuose, visokių rūšių or 
ganzacijose ar mūsų krašto vy 
riausybėje.

Pagal 1867-tų metų Britų 
Šiaurės Amerikos Aktą buvo 
reikalauta dviejų rūšių vyriau
sybių. Aktas užtikrino:

a) centralinę federalinę vy
riausybę, kuri atlieka reikalus, 
liečiančius kraštą kaipo visu
mą ir

b) provincinę vyriausybę 
kiekvienoje provincijoje, kuri 
atlieka tos provincijos reika
lus.

Aktas taipogi davė teisę pro 
vincijų vyriausybėms leisti įs
tatymus. Kiekviena Kanados 
provincija sukūrė pagal šito 
poskyrio trijų rūšių vyriausy
bes.

Dėlto ir turime Kanadoje 
trijų rūšių vyriausybių: fede
ralinę, provincinę ir vietinę.

jieškoti labai atsidėjus būdų ir 
priemonių vienybėn sutelkti' 
juo didžiausį lietuvių skaičių 
ir gauti didžiausį jų palankumą 
bei visokeriopą jų gi paramą. 
Tai yra labai svarbus ne tik
tai kovos už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę, bet ir už tau 
tinius lietuvių tautos intere
sus, reikalas.

Mes sveikinsime kviekvieną 
tikros vienybės Vliko žygį.

J. Kardelis. 
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NIJOLĘ SIDERAVICIŪTĘ 
ir

JUOZĄ AKSTINĄ, 
sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir laimės linki

Montrealio Lietuvių Dramos Teatras.

KEISTAS
38(91)-me 

burių“ numery 
iapyje, įdėtas 
„Tėviškės Žiburių“ siūlymas 
„užmegsti kokius nors artimes 
nius ryšius“ su.. . tuo naciu, 
kuris, anot „TŽ”, buvo „Žy
miau sis Hitlerio bendradarbis 
jo pirmųjų kovų pradžioje, Dr. 
Otto Strasser“, kuris, „TŽ“ žo 
džiais, „tebeturįs nemažą auto
ritetą nacionalistiškose vokie
čių sferose“...

Šito Srasserio, kaip nacio
nalsocialisto ir Hitlerio są
mokslininko neįsileidžia nei 
Vokietija, ir jam durys į de- sianoje gyvenanti pora: mote- 
mokratinęVokietiją tikrai greit ris Lavonda Evans, 31 metų, 
neasidarys, o jeigu ir asidary- 
tų, tai, kaip nacis, Strasseris 
nebuvo ir nebus lietuvių tau
tos ir Lietuvos draugas. Jis 
begail būti tiktai Neumanno 
ir Sasso idėjų skatintojas Lie

SIŪLYMAS, AR IDĖJŲ GIMINYSTĖ?
„Tėviškės Ži- 
antrame pus- 
labai įdomus

tuvoje, — jos priešas.

Įdomu, kas į tokią ekstre- 
mą stumia ar traukia „Tėviš
kės Žiburius“? Kodėl jie ne- 
pajieško pozityvesnių, žmo
niškesnių ir Lietuvai naudin
gesnių draugų, bet metasi 
prie kraštutinių nacių, lietuvių 
ir Lietuvos priešų?

MAŽIAUSI ŽMONĖS

Teigiama, kad mažiausi žmo 
nės pasaulyje yra JAV Loui-

turinti vos 24 colius aukščio 
ir jos vyras Aiva, turįs 4 pė
das aukščio, t. y. — dvigubai 
už savo žmoną aUkštesnis. 
Pranešama, kad jie dabar lau
kia kūdikio.

RAŠTAI 
MOTERIS, 

> PABĖGAU.

NAUJI ]
J. Jazminas.

NUO KURIOS
Novelės. 56 psl. Spaudė „Nau 
jienų“ spaustuvė Čikagoje. Kai 
na 1 doleris. Leidinys gauna
mas: Mr. Jasinskas, 84 Grace 
St., Toronto, Ont. Leidinys 
gražiai atrodo, atspausdintas 
gerame popieryje, estetiškas.

AIDAI 7 nr. Turiny: Vysk. 
Brizgys, O. V. Milašius, St. 
Yla, J. Kėkštas, J. Grinius, S. 
Prajpuolenytė, Z. Ivinskis ir 
visokia apžvalga, daug iliustra 
cijų. &»■
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KANADAI UŽTEKS SAVO 
ALIEJAUS

Kanada greitu laiku apsirū 
pins aliejumi vien iš savo ga
mybos. Bet tai gamybai bus 
nęlkalingas dar vienas bilio- 
nas dolerių privataus kapita
lo — pareiškė W. D. C. Mac
kenzie, Western Producing 
Division of Imperial Oil Ltd. 
direktorius.

Kalbėdamas neseniai Sas- 
katoone, Mr. Mackenzie sakė, 
kad Kanada turi „gerą galimy 
bę“ atrasti dar penkis bilionus 
statinių aliejaus, ko jai ir už
tektų.

Aliejaus ir naturlinių dujų 
jieškojimo srities išplėtimas tu 
ir daug reikšmės.

PEARSON PAREIŠKĖ, KAD 
KANADA DABAR PACIFI

KO PAJĖGA
Kanados užsienių reikalų 

ministeris Lester Pearson pa-

Kas bizūnu, o kas...
Mizara susisielojęs dėl Lie

tuvos krikšto. Nabagui, jam 
taip brangus krikštas, kad jis 
ėmė konkuruoti „Draugą“. Gir 
di, Vytautas su Jogaila, ne 
Mindaugas, krikštiję Lietuvą 
ir tai bizūnu.

Istorikai rašo, kad paskati
namąja priemone buvę p|nau 
doti balti drobiniai marškiniai, 
ne bizūnas. Mizara, kaip su
rusėjęs, pažįsta tik rusišką 
krikšto metodą — prievarta, 
todėl ir rašo apie bizūną. Jis, 
matyt, savo kailiu yra priėmęs 
komunistinį krikštą. Kiek ži
noma, rusai panaudoja gerai 
žinomą jų krikšto metodą: 
prieš akis pakabina dolerį, o 
iš užpakalio ir bizūnu pava
ro. . . Oi Mizara patyręs žmo
gus. . .

„Draugai“ turi atsiminti.
Andrulis 

apie JAV konstitucijos per- 
reiškė, kad po Japonijos tai- žengimus, 
kos sutarties pasirašymo San kia suprasti — komunistai) su 
Francisco mieste, rugsėjo mė- imami ir nenurodoma net jų 
nesį, Kanada pasidarė Pacifiko kaltė. „Keleivis“ todėl prime 
pajėga. na komunistams jų 1920 metų

KJadbojeį < Vaucauveryje, B. „manifestą“, kuriame nedvi- 
C., Mr. Pearson apibūdino tą prasmiškai pasakyta: 
dokumentą kap „kažką naujo 
taikos sutartyse“.

„Ta sutartis nėra baudžia
mo arba kerštingo pobūdžio“, 
paaiškino jis. „Kaip Filipinų 
salų delegatas pažymėjo: „Kas 
praėjo, tai praėjo“, bet mes 
nenorime, kad tai dar kartą 
pasikartotų’’.

Pearson akcentavo, kad Ka
nada ne tik vien šitame reika
le pasidarė Pacifiko pajėga. 
Jis sakė, kad sutarties efek
tas nebus taip greit jaučiamas 
Kanadoje.

Kada viskas bus sutvarkyta, 
tada Kanada siųs savo diplo
matinius atstovus į Tokio, kur 
jie steigs pasuntinybę arba am 
basadą.

RADĘ GERĄ KOMBINACI mokratijoms. 
JĄ GYDYTI DŽIOVAI
Prefontaine, ties St. Agathe, 

Mount Sinai Sanatorijos gy
dytojai radę labai gerą vaistų 
kombinaciją, kuri labai gerai 
veikianti tuberkulioze sergan
čius ligonius. Ta kombinacija 
esanti Streptomicino ir Acid. 
Paraaminosalicylicum jungi
nys. Gydytojai išbandę tuos 
kombinuotus vaistus ir gavę la 
bai gerų gydymo vaisių.

tebelementavoja

Girdi, žmonės (rei

džią ir pastatyti Darbininkų 
Valdžią, Proletariato Dikta
tūrą“.

Ar reikia dar aiškesnių nu
rodymų?

Paklausimas lietuviams 
komunistams

Mandrapypkį į šį paklausi
mą paskatino GG „Nepriklau
somos Lietuvos,, skaitytojai, 
kurie pasiūlė užduoti 
dies Balsui“,

Liau- 
Laisvei“ ir „Vii 

niai“ klausimą: Kodėl visi ko 
munistai, lyg susitarę, visą lai 
ką puola „Nepriklausomą Lie 
tuvą“ ir jos redaktorių, bet nie 
kad nepuola „Tėviškės Žibu
rių?“

Bimba melagio rolėje
Bimba, tebepūsdamas pa

salk ų dulkes savo skaitytojams 
į akis, bando nuneigti, kad p. 
Lingis iš Švedijos rašąs netei
sybę, jog Lietuvoje, Vilniuje, 
teberiogso griuvėsiai ir atsta
tymo darbai labai menkai be- 
vyksta. Bimba sako, kad jis 
tuojau po karo buvęs Vilniuje 
ir jau tada matęs valomą mies 
tą.

Bimba tikriausiai žino, kad 
tos pasakos apie Lietuvosat- 
statymą yra papakos naiviems„Užmirškite tą kvailą ir kri- 

minališlką mintį, kad valdžios žmonėms. Bimba gi dažnai ma 
pakeitimas čia galima padary
ti ramiu būdu!

Šalin visas reformų parti
jas, kurios skelbia darbinin
kams tokias juokingas idėjas!

Amerikos Komunistų Parti
ja yra vienintelė politinė revo- ni vad. valstybiniai 
liucinių darbininkų partija, ku 
ri gali išvesti Amerikos darbi 
ninku klasę iš vergijos!

Komunistų Partija stoja už darbus dirba sugrįžę iš darbo, 
masinę ginkluotų darbininkų išvargę, alkani žmonės? Ar gi 
akciją, vidaus karą, nes tai yra Bimbai malonu būti melagio 
vienintelis būdas, kuriuo gali- ir judkdario rolėje?
ma sunaikinti kapitalistų vai- Mandrapypkis.

ŠAIPUVA.
Kominformo tikslas, matyti, 

yra gaminti chloroformo de-

to Vilniaus vaizdus, kuriuos 
duoda sovietinė Vilniaus ir 
Maskvos spauda, ir mato, kad 
ten ir šiandien dar 
namai be dangčių, 
O iš visos statybos

niuje tepastatyti. 
liau, ką gi žmonės 
padaryti, kai tuos

teberiogso 
be langų, 
tiktai vie- 
namai Vii 
Ir, paga- 
daug gali 
atstatymo

Tarybų spaudoje vienas po
etas sušunka: „Pilni mūsų tvar 
tai ir klėtys!“ Tiesa, pilni — 
vėjo!

Liūdnas Balsas Toronte 
džiūgauja dėl tariamų Tarybų 
Lietuvos penkmečio „vaisių“. 
Nejau redaktorius nežino, kad 
blogas medis gerų vaisių duoti 
negali?

Mokslas galingas: Ū-spindu 
liai, paivyzdžiui, parodo žmo
gaus kaulus, bet neparodo jo 
širdies.

------------ Maskva labai daug kalba
Brooklyno bolševikų „Lais- apie „taiką“. Turbūt, taiko 

vė" klausia — „Kur nueisi- vėl kam nors gerai įžnybti.? 
me? Paklauskite draugo And
rulio! Prof. Saipa.
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DIENŲ SŪKURIUOSE

Į mano laišką „N. L.“ re
daktoriui dėl užsidegusios vie 
no „Draugo“ bendradarbio ke 
purės atsiliepė „Tėviškės Ži
buriuose“ adv. Jer. Valaitis. 
Jo rašto stilius tikrai malonus 
ir džentelmeniškas, kas nėra 
dažna mūsų dabarties polemi
kose. Išskyrus nebent antraš
tę, jis lietuviškoj ir krikščoniš 
koj dvasioj stengiasi nagrinėti 
nuomonių skirtumus. Tik man 
be galo gaila, jog turiu dar kar 
tą prisipažinti, kad dar nepa
vyko jam nė tai kad manęs, 
bet, esu tikras, ir daugumos 
„N L“ skaitytojų įtikinti. Ir 
gal būt dėl sekančių prežas- 
čių. . .

1. Paversti „NL“ liaudinin
kų laikraščiu vien dėl to, kad 
ją redaguoja liaudininkų gru
pės žmogus, nebus galima, kol 
ji sau statysis ne ideologinius 
bei partinius uždavinius, o 
bendruosius lietuvių tautos ir 
laisvės kovos reikalus. Vienas 
bosavimas tokių dalykų neap
sprendžia. Prie prez. Stfulgins 
kio Lietuva dar nebuvo 
krikščioniškai demokratiška, 
prie prez. Griniaus liaudinin- 
kiška, ar prie Smetonos tauti- 
ninkiš.ka. Kai Kaminskas bu
vo Vliko pirmininku, nereiš
kė, kad Lietuvą laisvina vieni 
socialistai, kai juo tapo Krupa 
vičius, nereiškia, kad tuo rūpi
nasi tik krikščionių demokra
tų penkiaveidis blokas. Jeigu 
tai netiesa, tai būtų labai liūd 
na. Tai reikštų, 'kad niekas iš 
mūsų nebepajėgtų bendrųjų 
tautinių ir valstybinių reikalų 
pastatyti aukščiau už savo par 
tinį bilietą.

2. Vertindamas laisvės prin 
cipą ir pozityvios bei negaty
vios kritikos reikšmę, maniau 
ir tebemanau, kad Kanados lie 
tuviai krikščionys demokratai
turėjo pilną teisę atsiskirti nuo tuvių skautų stovykla (arti 70

KEPURIŲ GAISRO, .GESKiMASV IK
kitų ir įsteigti savo laikraštį. 
Bet ne man vienam aišku, kad 
tai nebuvo nei bendro darbo 
troškulys, nei vienybės de
monstracija. Kitaip nebūtų bu 
vęs reikalingas tas seperatiz- 
mas, kurį daugelis tebelaiko ža 
lingu ir bendrąjį lietuvių vei
kimą skaldančiu.

3. Niekaip nesugebu supras
ti, kaip politinės partijos už
sieniuose gali vykdyti savo po 
litinę programą, jei ji suside
da iš daugiau punktų, negu tik 
bendrieji, pąv., kova už nepri 
klausomybės atstatymą ir pa
našūs. Politinės programos 
vykdymą juk reikia skirti nuo 
ideologinio savo šalininkų auk 
Įėjimo.

4.

mis praleidžia pagrindinę ma
no rašinio temą — „Draugo“ 
bendri darbio V. V. keistus 
prasimanymus apie liaudinin
kų demokratinio paso rekalą, 
min. Lozoraičio vadizmo už
mačias, ar Lietuvių Rezisten
cinės Santarvės „totalistinius 
metodus“.
dininkų kontrolės 
L.- ‘ savaitraštyje, 
neįtikinamai.

5. Man negaila
taigi ir prel. Krupavičiui pa- 
smilkinti garbės kodylą, kada 
tam būtų tikras pagrindas. 
„Draugas“ skyrė premiją už 
rašinį apie ryškiąją lietuvių as 
menybę per pastaruosius 50 
metų. Rašinys apie Krupavi- 

TŽ“ bendradarbis tylo- čių laimėjo tik antrą ar tre-

čia premiją. „Draugo“ suda- protavimų būtų galima ilgai 
ryta Kelių asmenų komisija ne kalbėti, daug 
buvo joks neapeliuojamas tn- tai pasidarytų
bunolas tam klausimui išspręs- musų skaitytojams. Galime bū 
ti. jei taip spręstame ryškiau 
sios asmenybės reikalus, tai 
įvairios partijos ir grupės bent 
kelis šimtus jų pririnktų. Tą 

.prendė tik liau i momentą suminėjau tada, kad 
reikalą „N 
tačiau, deja

diskutuoti, tik... 
labai nuobodu

nei vienam,

„Draugo“ bendradarbiai, ma
tyt, todėl taip prasimano apie 
kitų vadizmą, jog patys tuo 
gyvena. Nauju patvirtinimu 
buvo dar vienas to konkurso 
rašinys apie prof. S. Šalkaus
kį, kaip apie lietuvių tautos 
dvasinį vadą, buvusios ir da
bartinės reistencijos vadą. Per 
sūdyta tiesa ima giminiuotis su 
melu.

ijėl „TŽ.“ advokato sam-

ti ramūs, saulė iš vakarų ne
pradės tekėti, jei visų jo prin
cipų šiose pastabose ir neiš- 
nagrinėsime. Pagaliau, jam 
vistidk atrodys, kad aš „ne
riuos iš kailio“ ir „nervinuos“. 
Taip, esu silpnos sveikatos, 
bet kaip „nervinausi“ rašyda
mas, galėjo jausti kiekvienas, 
kas tą rašinį skaitė.

Pro don.o sua. Man primi
nus, kad esu buvęs tautinin
kas, „TŽ“ redakcija įterpė pa
klausimą : „Raila galėjo pižsi- 
pažinti ir kuo yra buvęs prieš 
pasidarydamas tautininku. Ar 
nepatogu?“ Jei „Tėviškės Ži-

BRONYS RAILA

SKAUTŲ VADŲ SĄSKRY
DIS ANGLIJOJE.

Liepos mėn. buvo Anglijos 
rajono lietuvių skautų vadų 
sąskrydis. Per dvi dienas dar 
bingoje ir entuziastingoje nuo 
taikoje buvo apsvarstyti šio 
rajono organizaciniai reikalai. 
Anglijos rajono vadeiva yra 
sktn. K. Vaitkevičius, jo pa
vaduotojas vyresn. valtin. VI. 
Ruminskas. Skaitlingesnėse 
skautų susitelkimo vietovėse 
veikia vietininkijos. Joms va
dovauja: Manchesteryje — 
vietininkas vyr. sktn. F. Pre- 
keris, pavad. — vyr. skiltn. P. 
Žvriblis; Notinghame — vietn. 
pasktn. J. Trečiokas, pavad.— 
vyr. skiltn. B. Zinkevičius 
Londone — vietin. pasktn. 
ponis, pavad. — vyr. skiltn. 
Aisbergas.

Nuo liepos 28 iki rupjūčio 
5 dienos netoli Darby — Dai
ley Moor Mostelyje vyksta iš 
visos Anglijos suskridusių lie-

LiPOsveTisnu

VEDA SKTN. J. BULOTA. 
ARTINTNTIS TARPTAUTI

NEI SKAUTININKŲ 
KONFERENCIJAI

BOSTONO SKAUTĖS STO
VYKLAUJA „LOBIŲ 

SALOJE“.

ir
Če
A.

CBC radijo kompanijos Kan loję trys didieji (iš kairės 
j dešinę) : liberalistas J. Cou Iter, dirigentas G. Wadding
ton ir kompozitorius H. W illan, kurių opera eis spalio 
10 d. Paskui jų vadovybėje eis eilė kitų operų.

Rugpjūčio 14 d. dešimčiai 
dienų septynios Bostono Bal
tijos skaučių vietininkijos skau 
tės išvyko amerikiečių skaučių 
nuolatinei! stovyklon „Lobių 
saloje“ (Treasure Island) — 
Winnipesaukee ežere, N. H. 
Trys iš jų — V. Karosaitė, D. 
Barmūtė ir R. Norvaišaitė, sto 
vyklauja atskiroje vadovėms la 
vinti skirtoje saloje. Ten jos 
praeina kartu su amerikietė
mis skaučių vadovėmis atitin
kamus kursus. O mažesniosios 
skautės — Adomaitytė, Čepai 
tė, Galdikaitė ir Gedminaitė, 
stovyklauja centrinėje vasaros 
poilsio stovykloje. Kaip ir per
nai, taip ir šiemet lietuvaitės 
sulaukė didelės paramos iš 
amerikiečių skaučių, gaudamos 
po stipendiją ( 50 dol. kiekvie
na) iš amerikiečių skaučių įkū 
rėjos Juliette G. Low fondo — 
stovyklavimo mokesčiui sumo 
keti. Jos pačios teturėjo mokė 
ti po 17 dol.

es-
ru-

----- ------------- M* -r-VK
Kazys 

ŠKIRPA
1 storinių dokumentų ir 
faktų konstatavimas.

Sukiliminės vyriausybės 
genezė

10.
Laimnigu supuolimu, man 

pačiam buvo tekę eiti prieš ke
letą metų Lietuvos Karo At- 
tasche pareigas Berlyne. Ka
dangi nuo ano meto dar buvo 
išsilikę asmeniškų pažinčių 
tarp vokiečių karininkų, ėjusių 
atsakingas pareigas vokiečių 
karo vadovybėje, tai dar galė
jau atnaujinti santykių palai
kymą su sakytos vadovybės or 
ganais, nors tai ir nebuvo ma
no, kaip Lietuvos Pasiuntinio,

nešauti. Šis tikslas buvo at
siektas ir atitinkamas iš saky
tos vadovybės pusės parėdy
mas dalių vadams, žygiavu
siems per Lietuvą, tikrai buvo 
duotas.

Tačiau Karo Vadovybė ne
sprendžia politinių klausimų. 
Ji gali daryti tais klausimais 
vienokios ar kitokios įtakos į 
Krašto Vyriausybę, bet gaires 
tokiais klausimais nustato ši 
pastaroji ir už tai neša atsako
mybę. Kad betarpiškai paty-

dalyvių). Šiemet lietuviai skau 
tai. suiaukė broliškos paramos 
iš anglų skautų. Juos aplankė 
Britų Skautų Asociacijos sek
retorius Mr. Anrew, kuris nuo 
pernykštės lietuvių stovyklos 
tapo didelis lietuvių bičiulis.

J. B.

Salzburge, yra pasiųstas 
tų, gudų, latvių, lietuvių, 
sų, ukrainiečių ir ;vengrų skau
tų tremties vadijų vardu jung
tinis prašymas laikyti minėtas 
brolijas ir toliau tarptautinės 
Sk. Konferencijos nariais ir 
pramatyti joms Konferencijo
je arba individualinį atstovavi
mą, koks yra buvęs iki 2-jo P. 
karo, arba bent jungtinį Gele
žinės Uždangos Brolijų ętsto- 
vavimą.

Liepos 30 d. lietuvių skautų 
Vokietijos rajono vadeiva vyr. 
sktn. V. Šenbergas su kitais 
vadovais iš Staufenecko pilies 
išvyko Salcburgan (Austrijo
je), kur seaknčią dieną prasi
dėjo Tarptautinė Skautininkų 
Konferencija. Joje norima at
gauti Lietuvos Skautų Broli
jai lygiateisio nario vietą, ku
rią ji turėjo nejpriklausomos 
Lietuvos laikais.

Atstovais konferencijon 
vyksta vyresn. sktn. V. Šen
bergas, sktn. kun. dr. J. Vaiš
nora (Lietuvos skautų vyr. dva 
sios vadovas — iš Italijos) ir 
pasktn. Pov. Vadopalas.

Dėl gausybės darbų ir rei
kalų kiek suvėlavęs, Jambore- 
en atvyksta ir nenuilstamas vi 
sų skautų žygių talkininkas 
kun. V. Šarka iš Grohne, J. B.

TREMTIES SKAUTŲ 
LAIMĖJIMAS

Gegužės mėn. New Yorke 
buvo tarptautinis tremtinių 
skautų vadų suvažiavimas. Ta
me suvažiavime buvo sudary
tas centras vardu — Konferen
cija Skautų Sąjūdžių iš anapus 
geežinės uždangos (konferen- 
ce of Boy-Scouts Movements 
from behind Iron Curtain). Su 
važiavime apsvarstyti tremti
nių skautų reikalai atitinkamų 
rezoliucijų forma buvo perduo 
ti Tarptautiniam skautų biu
rui Londone, Anglijoje.

KAS SKAITO
„NEPRIKL. LIETUVĄ*

REMIA LIETUVOS
LAISVĖS KOVĄ !

buraims“ tai įdomu, galėčiau 
„prisipažinti“. Tat visai pato
gu ir niekam ne paslaptis, kas 
domisi. Turėdamas 24 
amžiaus, buvau įstojęs į Lietu 
vių Tautininkų Sąjungą, poli
tinę partiją, ir joje buvau ligi 
jos uždaymo, Lietuvą bolševi
kams okupavus. Vėliau, <. aip 
žinoma, tautininkų veikėja, nu 
tarė tos Sąjungos, kaip politi
nės partijos, nebeatgaivinti. 
Negalima priklausyti nebeegis 
tuojančiai politinei partijai, to
dėl ir save pasivadinau buvusiu 
tautininku, nors filologine to 
žodžio prasme būti tautininku 
ketinu, jei sugebėsiu, liktis kuo 
ilgiausiai. Jokiai kitai politi
nei partijai anksčiau, gal dėl 
amžiaus trūkumo, neteko lai
mės nei formaliai, nei faktinai 
priklausyti. Gimnazijoje ir uni 
versitete priklausiau vienai 
moksleivių ir vienai studentų 
idėjinei organizacijai. Abi bu
vo socialistinės. Turėjome pe 
kelių metų išsiskirti, nes man 
ėmė rodytis nebepriimtinas jų 
internacionališkumas ar įvairių 
atspalvių ortodoksinis 'mark
sizmas, o joms pasirodė nepri
imtinas mano nacionalizmas. 
Jei pavyks sulaukti žilo plau
ko, tais klausimais man būtų 
ne tik ne patogu, bet labai įdo 
mu plačiau pasikalbėti. O tuo 
tarpu, jei turi laiko, būtų įdo
mu, kad ir „TŽ“ redaktorius 
bei jo kolektyvas pasisakytų, 
kuo jie yra buvę, pradedant 
nuo lopšio lingės. Bent dėl 
abipusiškumo, jei patogu. . .

Gal tada užsidegusių kepu
rių vadizmo gaisras, su Vieš
paties pagelba, dar daugiau iš 
blės. Bronys Raila.

įįŠįM

Vaikai, nors jie būtų vaikų darželiuose, mėgsta klausy
ti radijo transliacijas, bet drauge turi klausytis ir jų lė- 
.__  ... lės ir net šunelis. . .

>.K

kaip paaiškėjo vėliau, tikrasis lyje. Kalbamo komiteto funk- 
vokečių nusistatymas Lietuvos cija buvo suderinti paskirų Lie 
klausimu parėjo ne nuo to, ką tuvos dipt postų veiklą Lietu- 
nrniektavo vok. Užs. Rkl. Ml- vos labui. Kad neprisiėmus 

ant savęs perdidelės atsakomy 
bės už tokį ar kitokį apsispren 
dimą suminėtuoju klausimu, 
apie aną savo susvyravimą pra 
nešiau visiems Lietuvos Tau
tinio Komiteto nariams, atsi- 
kĮausdamas jų nuomonės ir pa 
tarimo kaip LAF-tui pasielgti. 
Pono E. Galvanausko, kuris 
skaitėsi to komiteto pirminin
kas, atskirai atsiklausti nerei
kėjo, nes jis asmeniškai LAF 
Vadovybės darbuose dalyvavo, 
apie viską smulkiausiai buvo 
orientuotas ir visam tam buvo 
pritaręs. Į kalbamą atsiklausi 
mą susilaukiau iš vsų Li. T. 
Komiteto narių vieningo atsa-

projektavo vok. Užs. Rkl. Mi
nisterija, bet nuo to, kas jai ir 
Karo Vadovybei buvo padik
tuota iš dar aukščiau paskuti
nėmis dienomis prieš rusų - vo 
kiečių karą.

Atsižvelgiant to, kad vok. 
Užs. Rkl. Ministerija vengė su 
manim, kaip Lietuvos Pasiun
tiniu, tartis ir kad, iš kitos pu
sės, vokiečių saugumas vystė 
per savo agentus lietuvių tiem 
cinių tarpe pikčiausias intrygas 
prieš mane ir LAF vadovybę, 
kaip tokią, siekdamas sukiršin 
ti savo tarpe, buvo galima iš 
kalno numatyti kokia kiltų iš 
nacių pusės audra, jei ruošia-

tuvos Vyriausybė. Kai vok. su daugeliu anos puses asme- 
saugumas pajuto, jog Reich’as, nų, kurie tuojau, grįžo-atgal. Iš 
gali būti lietuvių pastatytas jų susidariau tvirtą nuomonę 
prieš Lietuvos atkūrimo faktą, kad jau daugumas anos pusės 
griebėsi paskutinės priemonės veikėjų mūsų nurodymus žino, 
tą sukliudyti. Kadangi lietu- Be to, kiekvienam jų perduo- 
vių pogrindžio organizacijos pa tos tos instrukcijos vietos, ku- 
čioje Lietuvoje jam buvo nepa rios atrodė jiems žinotinos. 1 o 
siekiamos, tai savo 'kirtį nu- kiu būdu painformuota į ten 
kreipė į LAF Vadovybę Ber- grįžtančių asmenų: mano pa- 
lyne. Birželio 14 d., t. y. sa- ties 9; pasieniečių (supra .t 
vaitę prieš rusų - vokiečių ka- LAF ryšininkų pasienyje — 
rą, atvyko pas mane į butą vie KS) — daugiau per 10. Kaip 
nas buvęs Lietuvos saugumo anksčiau minėjau, jau pasųsta 
policijos valdininkas, kuris jau pilnoji instrukcija raštu Vy- 
tarnavo pas vokiečius irgi kaip riausiąjai Vadovybei (suprask 
saugumo pareigūnas. Reich'o pagrindiniam sukilimo paruoši 
Vidaus Rkl. Ministerijos var- mo centrui — KS). Iš to iš- 
du jis pareikalavo, kad lietu- einant, be jokios abejonės jau 
viai, vokiečių kariuomenei pra- galima tvirtinti, Ikad visa pro- 
dėjus savo žygį, jokios Lietu- vincija (suprast visas LAF tink 
vos Vyriausybės, be susitarimo las Lietuvoje — KS) atliks sa

tiesiogine pareiga ir užėmė lai rus kaip keitėsi politinis baro Ina^ uciuvią »uiuiuu« pavy*- kymo. nuo sukj]imo pravedimo su Reich'o Vyriausyba, nesu- vo pareigas“.
ką. Jausdamas iš vok. Karo metras vok. Užs. Rkl. Ministe- 11 III-sis Keic as bu ų pa- nesusį]aįkytį. atbulai, — steng darytų ir nebandytų „paskelbti Tačiau, kad be reikalo neuž 
Vadovybės pusės palankumo rijoje sąryšyje su rusų-vokie- statytas pries Lietuvos nepri- tis pogrindžio organizacijas vi- Lietuvos nepriklausomybės ats pylus aliejaus ant ugnies, su-
Lietuvos atstatymo reikalui, ją čių santykių vis didesniu įsi- klausomybės atsikūrimo a tą. sa-^ padrąSįnt( kad jį, jei tik tatymo, nes esą Lietuva būsian minėtam vok. saugumo pai e. gū
painformavau apie LAF plana tempimu, kelis kartus bandžiau r°dcl buvo kilęs klausimas ir būtĮj jmanoma, įvykdytų ir pa- ti okupuota ir valdoma atitin- nui, pardavusiam save ir savo
vimus ir ko šis sąjūdis siekia, prašnekinti tos ministerijos at tokiomis aplinkybėmis * skefbtu Lietuvos nepriklauso- karnų vokiečių valdžios orga- lietuviškąją sąžinę svetimai ša
būtent, kad ruošiamasi sukili- sakingus pariegūnus. Bet jie Vadovybe nenustumia lietuvių , atstatyma revoliuciniu nų. lisd, buvo sausai atsakyta, jog
mui tikslu nusikratyti bolševis laikėsi labai santūriai, bijoda- pogrindžio organizacijas Lie- kejju, jej vokiečiu Užs. Rkl. I šį akiplėšišką reikalavimą neskaitau vok. Vid. Rkl. Minis 
timo jungo ir atstatyti Lietu- mi ką konkretesnio prasitarti. tuvoje n Paci? musų tautą } ^biisteriįa vengtu dėl to tar- būtų buvę loginga atsakyti žo- terijos kompetentinga užsienio
vos valstybinę nepriklausomy- Per vieną tokių mėginimų ba peidideles rizikas, ir ar nebu- tis arba susitarimas būtu neima tižiais „zu spaet“ (per vėlai), politikos klausimais, jog iš
bę. Tai buvo padaryta ne tiek Landžio mėnesį daviau su- W tiksliau nuo sukilimo prave- nomas ' kuriuos von Ribbentrop mėg- kompetentingų tais klausimais
diplomatinio lojalumo moty- prasti Pasiuntiniui von Grund <nrno susilaikyti. clavo vartoti kai statydavo sa- organų esu patyręs apie paląn
vais, kiek tam, kad įspėjus sa- herrš kuris buvo Pabaltijo ir Tai buvo principinio pobū- Šitaip visiems vieningai nu- vo ultimatyvinius reikalavimus kesnius Lietuvos reikale pla- 
kytą vadovybę, su kokiais ko- Skandinavijos skyriaus vedė- džio ir didesnės politinės reikš sistačius, LAF Vadovybė ga- kitoms valstybėms, kurioms Ii- navimus ir pastebėdamas, jog
vos įvykiais iš lietuvių pusės jas, jog eventualiame rusų - vo mės klausimas. Pastebiu, jog Įėjo toliau energingai vystyti k imas yra lėmęs būti Vokieti.- iš Berlyno visai nemanoma
jai prisieis skaitytis. Buvo rei- kiečių 'konflikte lietuviai ne- apie visą tai, ką LAF Vadovy- savo konspiratyvišką darbą, jos kaimynystėje. Mat, maž- skelbti Lietuvos Vyriausybės
kalinga paveikti vok. Karo Va liks pasyvus ir sieks Lietuvos bė planavo ir veikė iš Berlyno, padažnindamas nurodymus vei daug tuo pačiu metu LAF Va- sudarymo be išsiaiškinimo tuo
dovybę, kad laiku duotų vok. atstatymo.^ Tačiau von Grund smulkiai painformuodavo ki- kėjains Tėvynėje ir juos padrą dovybė buvo gavusi iš savo pa reikalu su vok. Užs. Rkl. Min-
Kariuomenčis padalinių vadams herr į tai iš savo pusės nereaga tus savo kolegas, Lietuvos Pa- sindama padaryti visą, ką tik tikėtinio Rytų Prūsijoje, palai ja, pareiškiau, kad niekas iš vo
nurodymų nepaskaityti lietu- vo, lyg butų reikalo nesupra- siuntinius, apsijungusius į Lie- galės, kad sukilimas įvyktų, bū kiusio ryšius su L, A F pogrin- kiečių pusės negali duoti nuro-
vius sukilėlius bolševikais, ar- tęs, ar nenugirdęs to mano pa- tuvos Tautinį Komitetą, apie tų paskelbtas Lietuvos Nepri- džio organizacijomis Letiuvo- dymų lietuvių veikėjams Lie-
ba civiliniai persirengusiais ru sakymo. Toka jų laikysena kurio sudarymą jau buvo su- klausomybės atstatymas ir su- je, sekančio turinio raportą: tuvoje, kaip jiems pasielgti,
sų raudonarmiečiais ir į juos dalinai buvo palesinama, nes,minėta šio rašinio pirmoje da-daryta provizorinė nauja Lie- „Paskutiniu laiku mačiausi Bus daugiau.
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Žmonija ir tikyba.
VYDŪNAS

Skelbiami tikybini Įsakymai ir veikiantieji Šventi dėsniai.

Pasikalbėjimas su dailininke 
A. Tamošaitiene

Tikybos mokslai skelbia vi
są eilę įsakymų, kurie seniai 
Dievo esą duoti Žydams. Jei
gu žmogus jų klauso, Dievas 
jam malonus, žmogui jų nebo
jant, Dievas baisiai supyks- 
,tąs. Kalbama tad apie nuodė
mę, nusikaltimą, nusidėjimą, 
bausmę, atgailą, atleidimą, net 
atpirkimą ir išganymą.

Apie visa - tai taip dažnai 
kalbama, Ikad rodos visai aiš
ku, (ką tie žodžiai reiškia. O 
tik vis numanyt, kad jų pras
mė daugumai nėra aiški. Tūli 
dar-gi mano, kad tie žodžiai 
esą be jokios prasmės. Mat, 
apie tai, ką jie reiškia, kalbėta 
iš senų laikų žmonių sąmonin
gumo, o dabarties žmonių są
monė yra visai kitokių ypatu
mų. Todėl esamais laikais ne
lengva jų prasmę pagauti. Ir 
tenka apie tai tikrai pamąsty
ti.

Pirmiau būtų svarbu tiky
binių įsakymų ypatumą su
prasti ir toliau žmogų patį. 
Tai itin reikalinga. Dažniau
siai žmonės nieko negalvoja 
apie tai, kas žmogus yra, ką jo 
gyvenimas reiškia, kam jis gy
vena, kokia yra tikroji to pras 
mė. *

Žinomieji įsakymai yra ran
dami žydų Šventraštyje, Sena 
me Testamente, o beveik visai 
tie patys rasti įkalti į akmenis 
daug šimtmečių pirm Mozės 
paliepus Sumerių viešpatiui 
Hammurapi. Bet apie juos 
nors kiek pagalvojus, aiškėja, 
kaž-koks keistumas. Paliepta: 
„Neturėkite kitų dievų šalia 
manęs!” O tuo prileista, kad 
esą kitų dievų šalę vieno, kurs 
nekentęs kitų garbinimo.

Kiti įsakymai tuo ypatift.gr, 
kad jie kreipia žmogaus dėme
sį nuo jo į tai, kas šalę stebina, 
kad savęs neprisimena. Palie
pimas, kad reikia švęsti vieną 
dieną, reikalauja jos išrinkimo 
iš dienų eilės; kad liepta gar
binti tėvą ir motiną, reikia jų 
dviejų prisiminti. Įsakymas, 
negadinti santuokos, vertia at 
siminti gyvenimo draugės, o 
jąs draugo. Vis taip žmogus 
nuo savęs patraukiamas į ki
tą - ką.

Todėl labai stebėtina, kad ki 
tos tautos, kaip tai žinoma iš 
Graikų, vis ragino pirm visa 
šape pažinti, savyje susivokti. 
Tiesa, yra ir įsakymų: „Ne
meluok! Nežudyk! Nevoki! 
Bet primena vien tiktai, -kas ne 
darytina, ir lieka nepasakyta^ 

kas sakytina. Taip tad žn^ogus 
liekasi kaip sulaikomas. O jei
gu jis apsireiškia, kaip jam ne- 
deleista, Dievas supykstąs ir 
baudiąs žmogų. Nebuvus pa
klusnus, žmogaus elgesys esąs 
nuodėmė.

Taip tada tie įsakymai nei 
mažiausiai neprimena, kas žmo 
gus yra, iš kur jis turi savo gy 
vybę, savo būvą ir galimumą 
elgties visaip. Žmogus palik
tas kaip atskirta dulkelė šalia 
viso gyvenimo.

Visai kitokie jau yra įsaky
mai skelbti Evangelijose. Ir 
labai ypatinga, kad jie dabar
tyje tik po anų ir tik lyg pa
šaliai minimi. O jie tik žymiai 
reikšmingi. Sakyta: „Mylėki
te Viešpatį Dievą visa širdimi, 
visa savo siela, ir visu savo 
mąstymu! — Mylėkite viens 
kitą! — Mylėkite savo prie
šus! — Siekite Dievo valdiu- 
vos ir jos teisingumo! ■— Ir 
dar visaip ir kitaip. Tais įsaky
mais reikalauta, kad žmogus 
apsireikštų iš savo vidaus, iš 
savo esmės. Ir taip jis verda
mas susivokt savyje, atsimint, 
kas jis, kas jo gyvenimo pras
mė.

*
Būtų laikas išmanyta, kad 

Dievo įsakymai ir be žodžių ap 
sireiškia gyvenimo vyksmais, 
kad Dievas nėra koks-nors as 
muo, kurs gali ką paliept ir 
uždraust, ale ta Išmintis, Va
lia ir Galia, iš kurios viskas 
yra, kuri viską traukia Savępi, 
visą šitą nusidavimą vykdo, 
kaip tai pareikšta Rom. 11, 36.

Paprastai yra manoma, kad 
pasaulis esąs kartą sukurtas ir 
liekąs toks visais amžiais. O 
taip visai nėra. Jis nuolatai 
yra kuriamas. Matyti tai vi
sai aiškiai jau gamtoje. Vis
kas tše nuolatai kinta. Van
duo sravi, sušalęs sutirkštėja 
ir vėl tirpsta, oras juda, šyla 
ir atvėsta, žemė kietėja ir 
minkštėja, pakinta net akme
nys. Erdvė nuolat šviesėja ir 
tamsėja.

Gobiami oro, šviesos, drėg
mės ir, susidurdami iš žemės, 
išlkyla visokie gyvi pavidalai, 
prasidėdami iš diegų, auga tam 
tikrą laiką ir tad vėl nyksta. O 
visa tai atsitinka pagal tam tik 
rus dėsnius. Jie turėtų būt 
išma nomi kaip tiesiogini. Kū 
rėjaus valios ir galiospasireiški 
mai, kurie nuolatai įsirodo vi
sais amžiais. Visi vyksmai pa 
šaulyje yra todėl ir vis prasmių 
gi. Tai turėtų žmonės numa-

BALYS RUKŠA
NE KOKS KRIKŠČIONIS IR ŽMOGUS
TAVO pasninkui reikia tik duonos, 
Šaukšto druskos ir stiklo vandens.
Tavo sielai — tik Dievo malonės 
Ir derlingo šios žemės rudens.

Tau sekmadienis — maldos ir mišios 
Už save, už mane ir kitus.
Tavo namą aplanko nuplyšęs, —
Ir aplanko išalkęs žmogus.

Tai me ssakom: tu tikras krikščionis, 
Tu apšviestas šventąja dvasia.
Ir iš žemiškos tavo kelionės
Spindi gėris, mlada ir tiesa.

Ir mes kalbam ilgai, kolei žodžiai 
Nepasiekia tavųjų ausų.
Juos užgirdęs tu trokšti parodyt, 
Koks žmogus tu esi iŠ tiesų.

Ir tada tu sakąį: mieli žmonės. 
Ir tada tu kalbi: o žmogau, — 
Asyžietis tebuvo krikščionis, 
Ir tik jis ir jau niekas daugiau.

Mano namą beturčiai’aplanko, 
Alkani ir nuskurę, tačiau 
Aš ištiesęs jiems duosniąją ranką, 
Laukiu jųjų išeinant greičiau.

Mano pasninkas, maldos ir mišios 
Be ugnies ir be Jo šilumos.
Aš daugiau, kaip anie, apiplyšęs, 
Kurie lankosi mano namuos.

Ir tas didelis laurų vainikas, 
Kurį duodate man, per sunkus: 
Juk esu aš krikščionis nevykęs 
Ir ne koks, ištikrųjų žmogus. . .

KULTŪRW£^KKOjVIKA
PAKVIESTOS NEw YORKO 

PARODON.
Dail. A. Tamošaitienė ir p. 

Veselkįenė - Mažeikaitė pa
kviestos dalyvauti Šiemetinėje 
New Yorko tarptautinėje mo
terų parodoje, kuri įvyksta 
lapkr. mėn. Parodos organi
zacijos vardu p. KiŽytė atsiun 
tė kvietimą raštu ir kviečia te
legrama.

— JAV Brockton'o ir Bos
tono apylinkėse gyvena daug 
senųjų lietuvių, kurie dar anais 
laikais iš Lietuvos turi atsive 
žę audinių ir net verpiamų ra
telių. Senosios lietuvės dar ir 
dabar brangina, savo atsivež
tus, raštuotus audeklus, ret
karčiais dar verpia ir audžia.

nyt pasistengti. Pasidaro tai 
galimu, jau ir tik žiūrint, kaip 
auga javai iš grūdų, aužuolai iš 
gilių, obuolis iš sėklelės, o tam 
naudojasi žeme, oru šiluma ir 
šviesa.

DAIL. V. VIZGIRDA NORI 
KELTIS Į MONTREALĮ.
Dail, tapytojas Viktoras Viz 

girda, kaip prancūzų kultūros 
ir meno gerbėjęs, vis galvoja

Begyvendamas USA, Bos
tone, yra išmokęs naują taiko
mosios dailės šaką — spalvotą 
vitražų gamybą. Dail. V. Viz
girda yra didelis spalvininkas, 
todėl jam labai gerai sekasi 
spalvota vitražų kūryba.

Malonu būtų dail. Vizgir
dą matyti Montrealy.

V. F. BELIAJUS TAISOSI
Žinomasis liaudies šokių ži

novas ir mokytojas V. F. Be- 
liajus sanatorijoje taisosi. Svo 
ris jo pakilo 8 svarais ir dabar 
jis sveria jau 88 svarus. Te
besirūpina „Vyties“ leidimu ir 
raštus jai prašo siųsti šiuo ad
resu: V. F. Beliajus, c. o. J. 
C. R. S. Sanatorium Slivak, 
Colorado, USA.

APIE BROCKTON'O (Mass)
Tik ką grįžusi iš USA daili

ninkė mūsų bendradarbiui pa 
reiškė: Amerikoje Brocktone 
(prie Bostono) kasmet rugsė
jo 8—15 d. vyksta didžiulė že 
mės ūkio ir pramonės paroda. 
Įėjus į parodos aikštę, kairėje 
pusėje plevėsuoja lietuvių tau
tinė vėliava, stovi kryžius ir 
lietuvių bakūžė. Be lietuvių, 
atskirus tautinius namelius tu 
ri gretimai italai, prieš lietuvių 
bakūžę — prancūzai ir airiai. 
Lietuviai 1936 m. dalyvavę 
Brockton'o parodoje gavo už 
tautodailės dirbinius ir tauti
nius šokius pirmąją premiją. 
Po premijos, parodos vadovy
bė paskyrė lietuviams statybi
nę medžiagą, kad jie pasista
tytų charakteringą lietuviams 
namelį. Sekančiais metais jau 
stovėjo lietuvių bakūžė, paro
dos aikštėje, pastatyta visų lie 
tuvių bendru darbu. Kasmet 
bakūžė būdavo įrengiama na
mų darbo audiniais, dar atsi
vežtais iš Lietuvos, vienais me 
tais p. Strumskienė audė, se
nomis, dar iš Lietuvos atsi
vežtomis staklėmis.

Lietuvių bakūžėje parodai 
įrengti, kasmet lietuvų visuo
menė sudaro komitetą, kuris 
rūpinasi ūkiniais ir dailės rei
kalais.

Šiais metais išrnktas ypa
tingai veiklus komtetas, kurio 
pirmininku yra Dr. Vaitkus, o 
dailės parodos organizatorius, 
žinomas visuomenės veikėjas 
Petras Viščinis. Be jų, dar 
16ką komiteto narių rūpinos 
įvairiais dailės ir ūkiniais rei
kalais.

— Ar Jūs ilgai rengėtės pa 
rodai?

— Prieš tris mėnesius ga
vau kvietimą iš p. Viščinio, da 
lyvauti parodoje. Į kvietimą

PROF IGN. KONČIUS—ŠIŲ 
DIENŲ DIEVDIRB1S.

Ign. Končius Lietuvoje bu
vo ne tik Lietuvos universite
to profesorius, bet ir žymus 
etnografas. Jis važinėdavo po 
visą kraštą rinkdamas, fotogra 
fuodamas senovės trobesius, 
koplytėle:; Profesorius gy
vendamas tremtyje ir Ameri
koje drožinėja koplytėles, kry 
želius, smūtkelius ir kitokius 
medžio dirbinius.

Ign. Končiaus naujieji me
džio drožiniai puošė sienas ir 
vitriną Brochton'o lietuvių ba 
kūžėje.

DAILĖS DIRBIN. PARODĄ, 
buvau atsakiusi neigiamai, bet 
į pakartotinus kvietimus, su
tikau dalyvauti ir tuoj pradė
jau rengtis. P. Viščinis pri
siuntė bakūžės planą, pagal 
kurį buvo rengiami parodai 
eksponatai.

— Kokie įspūdžiai iš USA 
Brockton‘o lietuvių bakūžės?

— Paroda visoj lietuvių 
spaudoj ir per radiją nuvo pla
čiai išgarsinta. Pirmiausia pa
mačiau iš komiteto pusės ypa
tingai didelį rūpestingumą ir 
pareigingumą lietuvių reika
lais. Dideli muitinės formalu
mai ir trumpas parodos įrengi 
mo laikas nesutrukdė laiku ir 
gerai įrengti parodą, tik dėka 
nenuilstamų seniau ir dabar 
atvykusių lietusių. Visi 
Brockton'o senieji ir naujieji 
lietuviai buvo darbštūs ir pa
reigingi, nuoširdūs parodos 
lankytojai ir ypatingai vaišin
gi-

Lietuvių skyrius, iš visos 
parodos skyrėsi savo ekspo
natų grožiu, raštų įvairumu, 
spalvingumu ir didele lietuvių 
dailės kūryboje galia.

Sienas puošė kilimai: Kara
lienės Mindaugienės krikštas 
(prel. Juro nuosavybė), Pir
mosios Kalėdos Kanadoje (E. 
Taylor nuosavybė), Eglė žal
čių karalienė, Mano tėviškė, 
Tautiniai šokiai. Tautiniai au
diniai, užuolaidos, tautiniais 
drabužiais trys manekenai, 
prof. Končiaus ir inž. Manio 
koplytėlės, kryželiai ir kiti me 
džio dirbiniai, tautinės lėlės, 
gintaras, juostos ir kt.

Staklėse buvo audžiama, pa 
tys puošniausi kaišytiniai ir 
rinktiniai audeklai.

Studentė p. Šimkutė nuo
širdžiai parodos lankytojams 
aiškino eksponatų simboliką, 
kilimų pasakų temas, Lietuvos 
istoriją, jos praeities didybę, 
vargus ir kančias.

Rugsėjo 9 d. buvo Lietuvių 
diena, kuri įvyko aikštelėje, 
prie lietuvių bakūžės. Lietuvių 
dieną atidarė savo kalbomis 
Dr. Vaitkus, P. Viščinis ir 
adv. Kalvaitis iš Bostono. 
Brocktono tautinių šokių gru 
pė, išpildė gerai pasiruošus Šo 
kius, mažieji berniukai ir mer
gaitės deklamavo eilėraščius ir 
dainavo liaudies dainas.

Tautų bendrame pasirody
me lietuvių tautinius šokius 
šoko, su dideliu pasisekimu po
nios Ivaškienės grupė iš Bos
tono. — Pasakojo ponia Ta
mošaitienė. Kor.

ADOLFINA SKAISTIENĖ

Laiškas.
II.
Šūviai nutilo, tik išgąsdintos, mieguistos varnos braški

no eglių šakas ir kažkur toli stūgavo šuo. Iš kitame kaimo 
gale stovinčios sargybos būstinės pasipylė būrelis kareivių, 
kurių žingsniai išgąsdino Alę ir ji nepajuto, kaip atsidūrė 
tamsiame savo kambaryje. Sukniubo ties Dievo Motinos 
paveikslu ir ašaros, didelės ir karštos, ėmė riedėti per išbalusį 
veidą.

Ryte rado ją Domas toje pačioje vietoje. Pakėlė, paso
dino ant lovos ir, išskaitęs žvilgsnyje norą išgirsti tiesą, kad 
ir pačią žiauriausią, priglaudė jos galvą prie savo krūtinės ir 
sušnabždėjo:

— Verk, mergaite, verk. Nebėra Arvydo. . .
Alė nebeverkė. Domas papasakojo, kad ūkininkai, išėję 

anksti gyvulių šerti, matė ratuose įmestą negyvą Arvydą. Jie 
nedrįsę klausti, kas atsitikę, bet tikriausiai jį išvežė į apskri
ties miestą, kad pasididžiuotų valdžios akyse laimikiu, kurį 
pašovė ties Vokietijos siena.

Žinia, kad žiauriosiomis trėmimo dienomis išvežė į Sibi
rą tėvelius, atėmė Alei norą gyventi. Domas ramindavo ją, 
kalbėdavo apie kerštą ir kai prasidėjo karas, abu stojo į par
tizanų eiles. Bėgo rusai, bėgo jiems parsidavę vietos komu
nistėliai. Dairėsi žmonės, vokiečių karius sutikdami. Tik 
pabalusiais paausiais ūkininkai liūdnai lingavo galvomis. . .

Žydėjo vasara. Pabalių kaimo ūkininkai pjovė šieną ir jau
nimas dainavo apie dobilą ir jaunystės dieneles. Alė talkinin
kavo šienapjūtėje, stengėsi nusiraminti ir pritapti prie gera
širdžių kaimiečių, bet kiekvienas akių pakėlimas į mišką, pei
liu perrėždavo šrdį, ir tėvų nedalia slėgė krūtinę. Daug kar
tų ji žadėjo išvažiuoti iš šio kaimo, palikti kambarį su langu į 
mišką, bet neįsivaizdavo gyvenimo be Domo, kurį ji mylėjo 
kaip didelį, gerą brolį.

Kartais būdavo Domas liūdnas ir nelaimingas ir klaus
davo jo Alė, kas šypseną nuveikė. Kai jau buvo praėję du me
tai po liūdnųjų birželio dienų, atsakė jai jis:

— Tu esi ta, dėl kurios verkia ir juokiasi mano širdis. 
Aš myliu tave, Ale. Būk mano!

Ji pakėlė dangaus žydrumo akis ir iš rausvų lūpų vaiki
nas daugiau išskaitė, negu išgirdo žodį, kurio vylėsi daugelį 
metų.

Vestuvės buvo triukšmingos, kaip kaime priprasta, ir 
kai nuo dainavimo užkimę svečiai išsiskirstė ir jaunieji liko 
vieni Alės kambaryje, saulės tekėjimas auksino juodas miško 
medžių viršūnes. Alė atsistojo prie lango ir giliai įkvėpė pu
šų sakais kvepiantį orą.

— Paliauk žvelgusi į tą prakeiktą mišką, — ryto tyloje 
nuskambėjo Domo balsas, kimus ir dar niekada Alei negirdė
tas. — Rytoj mes išvažiuosime iš šios nepakenčiamos vietos.

— Negalima pavyduliauti mirusiems, — ramino Alė, 
bučiuodama jo aukštą, baltą kaktą, kuri žvilgėjo mažyčiais 
prakaito lašeliais.

IŠ Pabalių kaimo jie išvažiavo į Kauną. Miestas, kuria
me Alė buvo praleidusi gražiausias savo gyvenimo dienas ir 
draugai, jos ir Arvydo draugai, vėl suaudrino krūtinę. Šį sy
kį neturėjo kam pasiguosti, nes Domas, visada ją supratęs ir 
nuraminęs, buvo jos vyras, pasikeitęs ir nebepažįstamas, ku
riam ji nebeišdrįso paminėti Arvydo vardo.

Domas metėsi į pogrindžio veiklą ir kad būtų patogiau 
save užmaskuoti ir daugiau žinių gauti, stojo tarnauti Komi- 
sarijate. Retai jį Alė matydavo namuose, o jei ir grįždavo, 
nerasdavo bendros kalbos. Dieną dirbęs įstaigoje, naktimis 
spausdindavo slaptą spaudą arba atlikdavo kitus svarbius už
davinius. Alė norėdavo jam padėti, stovėti šalia visuose pa
vojinguose žygiuose, bet Domas į jos prašymus numodavo 
ranka ir išeidavo vienas, nepasakęs kur eina, nei kada sugrįš. 
Alė jo nesuprato. Užsižiūrėdavo kartais jis į beribes, ir jo 
akyse atsispindėdavo kančia. Priglausdavo tada moteris vei
dą prie degančių jo skruostų, uždėdavo rankas ant plačių pe
čių ir norėdavo sutirpdyti ledus, užsaldžiusius jo meilę ir at
virumą. Jis būdavo geras, labai geras anais susikaupimo va
karais. Jie užgesindavo šviesą ir vakaro prieblandoje sėdėda
vo arti vienas kito. Bet veltui laukdavo Alė nuoširdaus jo žo 
džio. Kitą dieną jis dar su didesniu įkarščiu mesdavosi į pa
vojingą darbą ir Alė vėl gyvendavo vieniša ir nelaiminga.

— Jis manęs nebemyli. O gal aš esu negera žmona, — 
mąstydavo ji naktimis, laukdama Domo. — Ne, jo meilė tė
vynei yra didesnė už meilę man ir aš turiu juo didžiuotis. 
Bet iš kur ateina pajautimas, Ikad jis neapkenčia manęs? Ko
dėl ir už ką? Gal ir Arvydas būtų apsivylęs ir nustojęs my
lėti? — nerasdavo atsakymo moteris.

Vieną vakarą paprašė ji Domo grįžti namo anksčiau. 
Paruošė vaakrienę, nutiesė stalą gražiausia, dar senelės iš
austa staltiese ir papuošė žalumynais. Jos nuotaika buvo pa
kili. Kai nustebęs Domas paklausė, kokią šventę jie švenčią, 
Alė išpasakojo jam širdyje jau kuris laikas puoselėjamą viltį’ 

kad jie turėsią kūdikį. Nenudžiugo Domas, kaip ji tikėjosi, 
nesužibo akys laime, bet pastūmė nepradėtą vakarienę, pakilo, 
paskubomis pabučiavo drebančią jos ranką ir sakėsi išeinąs 
skubių, neatidedamų reikalų tvarkyti. Mintis, kad Domas 
nenori jų vedybinio raikščio, mažyčio, švelnaus sūnelio ar 
dukrytės, gilia neapykanta užliejo širdį ir ji dabar žinojo, kad 
niekada jiedu nebesuartės ir liks dar svetimesni. Kai grįžo 
paryčiais Domas girtas ir paniuręs, Alė neprakalbino jo, kaip 
paprastai, ir nepasiūlė šilto gėrimo žiemos speige sušalusiems 
sąnariams atgaivinti.

Vasarą krentant bomboms ir dunksint patrankoms, jie 
išbėgo į Vokietiją. Bėgo vieškeliais, žmonių krauju basto
mais, jieškojo nakvynės po medžiais arba nesvetingų vokie
čių klojimuose ir buvo daug dienų, kai riekelė juodos duonos 
buvo daug skanesnė, kaip kadaise iš balto avilio tėvelio iš
koptas, dobilėliais kvepiantis medus. Nelaimė juodu suarti
no. Naktimis, kai nuo perilgo ir skubaus ėjimo skaudėdavo 
kojas ir krūtinę slėgdavo ateinančios dienos netikrumas, jie
du svajodavo apie kūdikį, kuriam bus nelemta pirmą syk iš
vysti saulę tėvynės padangėje ir kurio pirmieji žingsneliai 
įsispaus svetimos žemės kelyje.

Ji gimė mažytė, gležnutė ir neatspari tremties gyvenimo 
kovai. Pakrikštijo ją Audrone, bet visose audrose už ją ko
vėsi tėvai. Neramiarpe Berlyno gyvenime toji kova buvo ypa
tingai sunki. Lėktuvai be paliovos siautėdavo virš miesto, 
mėtydami mirtį nešančias bombas. Nebuvo nuolatinės pasto
gės ir labai trūko maisto. Domas per dieną išdirbęs prie už
griautų namų atkasimo, vakare skubėdavo į mažytį viešbučio 
kambarėlį, kuriame, kaip žvakės liepsnelę, dukters gyvybę sau 
gojo Alė.

Griuvo vokiečių galybė. Į miesto dalį, kurioje gyveno 
Dainiai, atėjo besišypsą amerikiečiai, duosnūs šokoladu ir 
cigaretėmis. Užmiestyje įsikūrė pabėgėlių stovykla, kurioje 
grįžimo valandos, kuri atrodė visai nebetoli, ėmė laukti Alė 
ir Domas.

Vieną vakarą, po dviejų lūkesčio metų, veltui daktarai 
panaudojo visas medicinos išrastas priemones mirties dienai 
prailginti ir veltui Alė, apsikabinusi mirštančią dukrelę, šau
kėsi dangaus teisingumo. Audronė amžiams užmerkė žals
vas, Baltijos vandenis primenančias, akutes ir jokios raudos 
nebegalėjo jos pabudinti. Ir kai po gražiausių kalbų apie 
šalnų pakąstą žiedą, pražydusį svetimoje lankoje, smėliu už
pylė mažytį baltą karstelį ir kai po užuojautos žodžių ir žvilgs 
nių, Dainiai liko vieni tuščiame savo kambaryje, Domas su
spaudė žmonos kaktą drebančiomis rankomis ir sušnibždėjo:

Daugiau bus.

ypatift.gr
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Mokslo • technikos naujienos
DIDŽIULĖ ATOMINĖ PA
Amerikos spauda vis dau

giau žinių duoda apie atominės 
energijos pritaikymą ne tiktai 
karo reikalams, bet ir įvai
riems kitiems tikslams, kurie 
yra tikras technikos progresas.

Amerikos spauda dabar pra
neša, kad užbaigta konstruk
cija pirmojo povandeninio lai 
vo varomo atominės energijos 
pagalba ir sukonstruotas moto
ras lėktuvui. Taip pat prie Gi 
kagos veikiančiose atomo pri
taikymo ir tyrimo laboratori
jose sukonstruotas pirmasis 
atominis motoras elektros rei
kalams. Šie kuklūs pranešimai 
nėra paprasti įvykiai, kurių 
gausiai pasitaiko mokslo pa
saulyje. Tai reiškia ne ką ki
tą, kaip naujos ir nepaprastos 
epochos pradžią. Kokiu tempu 
šis naujas atominis amžius vys 
tysis, yra sunku šiandien dar 
pasakyti, tačiau nėra jokios 
abejonės, kad mes esame gyvi 
liudininkai šių neįsivaizduoja
mai didelių pakeitimų.

NAUJIEJI AMERIKOS 
GINKLAI

Besiruošdama gintis nuo so
vietinio užpuolimo, Amerika 
visu atsidėjimu rūpinasi gink
lais. Be atominės bombos, da 
bar Amerika turi jau visą ei
lę naujų nepaprastų ginklų, ku 
riii kažkurie laikomi paslapty
je. Žinome apie tuos, apie ku 
riuos viešai pasakoma ir kurie 
parodomi.

Prezidento Trumano pareis 
kimu, JAV turi bepilotinį lėk 
tuvą, kuris neša bombas, vai
ruojamas iš stoties, esančias to 
Ii nuo taikinių skirtos vietos. 
Tai yra tūlas panašumas į V2, 
bet skirtumas tas, kad JAV 
skraidomoji bomba yra vairuo 
jama. Tai yra bombonešis 
B-61. Be to JAV turi kelių 
rūšių robotinių raketų, kurių 
vienos skirtos tolimoms dis
tancijoms, kitos gi — frontui. 
B-61 yra panaši j sprausminį 
lėktuvą.

CHEMIKAI SKELBIA 
NAUJIENAS

New Yorke pasibaigė pašau 
lio chemikų suvažiavimas, 
kuris svarstė mokslines pro
blemas. Dalyvavo daugelis 
pasaulinio garso mokslininkų, 
kurių tarpe šie Nobelio laure-

ŽANGA AMERIKOJE 
atai: Kalifornijos universite
to prof. dr. W. Stanley, virus 
atradėjas, Cornell universite
to prof. dr. Debey, susekęs mo 
lekulės sudėtį; Londono univ. 
prof. R. Robinson, svarbių bio 
loginiu augalinių produktų ty 
rinėtojas; Suomijos agrikultū 
ros biohemijos pionierius A. 
Virtanen, A. Butenand, vyris 
kų hormonų tyrinėtojas; A. 
Tyselius, Švedija, proteino at
radėjas ir kt.

Chemikų įdomiausia pasisa
kyta dėl vėžio ligos ir dėl dirb 
tinio maisto gamybos. Moksli 
ninkai teigia, kad vėžio liga ne 
trukus bus nugalėta; maisto 
chemikai galėsią padaryti bent 
dvigubam žmonių kiekiui, ne 
gu jų dabar yra visoje žemėje.

XX AMŽIAUS ŠARVAI
Žinome, kad viduramžiais ri 

teriai, kariai dėvėdavo šarvus, 
kurie juos saugojo nuo jiečių, 
kardo smūgių ir tt. Ilgainiui, 
kai atsirado šaunamieji gink
lai, šarvai bepaliko tiktai.. . te 
atruose ir muziejuose.

Bet ir modernieji laikai, pa
sirodo, taikosi prie viduram
žių. Jeigu daromi šarvuoti, 
traukiniai, šarvuoti automobi
liai, šarvuoti tankai, — tai ko
dėl neapšarvuoti ir žmogaus?

Ir tikrai: pradėjo šarvuoti ir 
žmogų. Plieniniai šalmai dau 
geliui karių išgelbėjo gyvybę. 
Dabar amerikos išradėjai iš
rado ir žmogaus liemeniui šar
vus — specialę liemenę, kuri 
sveria tiktai 6 svarus, bet ne
praleidžia kulkų. Korėjos ka
re tos liemenės jau naudoja
mos.

Bet ne vien fronte šarvai dė 
vimi. Tūlas Barratt, išėjęs 
mokslus Londone, šarvų ga
myba verčiasi jau kelios dešim 
tys metų.

Savo lankytojams Barratt 
mielai parodo, kaip jis šarvuo 
tas liemenes, kelnes bei suk
neles „siuva“, bet niekam ne
rodo seife saugomos savo sto
ros užsakymų knygos. Jis tik 
šypsodamasis pripažįsta, kad 
ten yra vardų, kurie sukeltų 
didelę sensaciją, jei. jis paslap 
ties nesaugotų. Sumini jis tik 
keletą vadų. Jo gamintą lie
menę dėvėjęs Lloyd George. 
Dalis šarvuoto Mussolinio ap- i 
daro taip pat buvo jo garny- '

kaulų mokslininkai sudėliojo 
beveik visus tų laikų žmogaus 
griaučius ir sako, gavo begali
niai svarbų mokslui įrodymą, 
koks buvo pirmykštis žmogus, 
kurio gal ir žmogumi negali
ma vadinti, nes jis yra grei
čiau pareinamas gyvūnas. Kai 
kuriomis savo ypatybėmis tis 
„beždžionžmogis“ primena dau 
giau beždžionę, kaip žmogų. 
Bet kai kurie jo kaulai yra vi
sai „žmogiški“.

NAUJAS IŠRADIMAS PAIL 
GINTI AMŽIUI

Po ilgų bandymų, prof. Pe
rotti išradęs tam tikrą serumą, 
kuris teigiamai veikiąs visą or 
ganizmą ir keliąs visapusišką 
jo energiją.

Italijoje, Turine, prof. Pero
tti turi savo institutą, kuris va 
dinamas „Perotti Institutu“. 
Šiame institute prof. Perotti 
savo išrastą serumą esąs išban 
dęs ant 1500 pacientų. Ban
dymai parodė, kad išrastais 
serumas ne tik kad sulaikąs or
ganizmą nuo senėjimo proce
so, bet jam kartu suteikiąs nau
jų fizinių ir dvasinių jėgų. 
Svarbiausia, esą tai, kad seru
mas atstatąs įvairių įsisenėju
sių ligų sugriautas organizmo 
dalis ir tas ligas pašalinąs.

Iš ko serumas padarytas — 
laikoma paslaptimi. Jis esąs 
junginys įvairių gydomosios ir

Iš atskirų rastų jėgas palaikončios galios turin-

Čiang-Kai-Šeko žmona bu 
vo sau pasirūpinusi ligi kelių 
šarvuotą suknelę — iš viršaus 
satino, o iš vidaus plieno, — 
bet 1941 m. ta jos suknelė pa
teko japonams į rankas. Bu
vęs lenkų egzilinės vyriausy
bės pirmininkas Mikolaičikas 
buvo įsitaisęs sau šarvuotą lie
menę, su kuria po karo buvo 
grįžęs į Lenkiją. Vienas ko
munistinis valdovas užsisakęs 
sau šarvuotas. . . apatines kel 
nes.

1934 m. po Jugoslavijos ka
raliaus nužudymo ir politinei 
įtampai vis didėjant, ligi 1939 
m. savo „nepaprastų madų sa- 
lione“ Berratt suprakaitavęs 
skubėjo vykdyti užsakymus — 
iš vidurio Europos, Palestinos, 
Indijos, Pietų Amerikos ir ki
tų kraštų.

Dabar, kaip Barratt tvirti
na, šarvai vėl įeina į madą.

SURADO 
BEZDŽIONŽMOGf

Ch. L. Camp irProf.
Frank Peabody, abudu iš Ka
lifornijos universiteto, 
kasinėjo ir 10 mėnesių jieško- 
jo senų laikų žmonių liekanų 
likučius. Mokslininkams pasi 
sekė. Jie skelbia atradę gerai 
išsilaikiusius griaučius „pir
mykščio žmogausė' ar bež
džionžmogio, kurs gyveno 
prieš 500 tūkstančių ar dau
giau metų.

dr.

ilgai
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Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUO8ES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0f94

CAPITOL FURNITURE C0.z |
391 St. Catharine St. W. Montreal. |

Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatus 
ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys, « 

Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos. w 
Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba lie- § 

tuviškai ir yra krautuvėje kasdien.
TEL. LA 8621. S

VICTORIA 
CLEANERS 
OYERSČ0.

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES ĄND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. 1
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WI &E PICK-UP 

H AND DELIVERY \ 
FUR AND GARMENT STORAGE

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabužius. 
Taip pat išvalome apsiaus 
tus nuo lietaus uždėdami 
jiems „Drex“, kad neper- 
leistų vandens ir duotu 

gražesnę išvaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir fo
telius (Chesterfields), gar 
dinus lengvus ir sunkius. 
Sutaisome rūbus (iširi
mus), įsiuvame sagas ir 
pan. Kiekvieną orderį pa 
imame iš namų ir pristato

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

Estiška kailių prekyba siūlo Tamstoms gražius, aukštos 
kokybės

Kailinius paltus
fabriko kainomis. Galima ir išsimokėjimui. Atsilanky

kite ir įsitikinsite.
Darome taip pat pataisymus perdirbimus.

Kailininkas A. KOTKAS.
1481 Bishop St., Apt. 3,

Montreal. Tel. BE 4075.

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO
bet

Alberto Norkeliūno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

MONTREALIS 2836 Allard Tr. 1135

ui $o.oi $!.000.oo
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. 
Sąžiningas patarnavimas vi sose draudimo srityse. 
Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių.

5637 Jeanne D'Arc Ave., Montreal 36, Que.
Telefonas: CL 2363

Siuntinys Nr. 1—$ 6.70 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. salami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bek.
1 dėž. margarino (400 g) 
Siuntinys Nr. 3 — $ 6.20
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos 
Siuntinys Nr. 5 — $ 5.40
2 sv. rūkytų lašinių

2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
1 sv. cukraus
’ «v margarino

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$ 2.60
B. 20 sv. cukraus—$ 4.70
Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kv. miltų $ 2.50
B. 20 sv. kv. miltų $ 3.90 
Siuntinys Nr. 10—$6.40
2 sv. rūkytų lašinių

čių medžiagų. Taičau pačią 
svarbiausią dalį sudarančios 
medžiagos, imtos iš žuvų pie
nių, vadinamasis pienių eksr 
traktas. Prof. Perotti išras
tasis serumas pavadintas 
dviem vardais: „X 27“ ir „E. 
T. 521“.

Žmogaus amžiaus prailgini
mo bei sulaikymo nuo senat
vės tyrinėjimais ypač užsiima 
viena gerai įrengta ligoninė 
Brazilijoje ir Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Brazilų 
mokslininkai teigia, kad prof. 
Perotti išrastasis serumas iš 
tiesų atstoja didesnę pusę iki 
šiol esamų įvairių atjauninimo 
serumų.

Prof. Perotti išrasto seru-

tno gamyba ypač susidomėjo 
Belgija ir Olandija. Čia inves
tuojamos didžiulės pinigų su
mos įmonių įrengimui. Pas
kutiniu metu vedami pasitari
mai dėl Perotti išrasto serumo 
pardavimo Vokietijoje. (T).

KONSERVUOTAS VYNAS
Pieną išgarinus, gaunami 

pieno milteliai, kurie dabar 
plačiai naudojami. Išradėjai 
sugalvojo, kad tokiu būdu ga
lima padaryti ir sauso vyno. 
Esą tai ypač sutaupytų trans
porto išlaidas.

Kad vyną, kaip ir pieną, ga
lima išgarinti, tai visai aišku, 
tilktai, kaip sausam vynui su
tekti „stiprybės“?
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Kanados ir Europos siuvėjas Toronte
!

!

K

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
geiiausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

SĄŽININGAI IR GRAŽIAI.
Adresas: 202 St. Clarens Av e, Toronto.

Telefonas: ME 8522.

FILATELISTŲ ŽINIAI,

Festival of Britain proga, BRITŲ PAŠTAS išleido
6 rūšių festivalį propoguojančius PAŠTO ŽENK
LUS, kurių bendra vertė 38 šilingai ir % peno. Jų kai 

- na Kanadoje doleriais 5,70. NORINTIEJI šių pašto 
ženklų įsigyti, PRANEŠA savo tikslų adresą ir PINI
GUS SUMOKA „NL“ ADMINISTRACIJAI. Ženk
lai užsisakiusiems bus išsiųsti tiesiogiai iš Anglijos.

„NL“ Administracija .

ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS

IMPERIAL ALTO COLL1SSION

£

G K E R A I T I S, (
Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį į 
spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iŠ namų ar iš su- | 
gedimo vietos kasdien, išskyros sekmadienius, nuo 8 vai.' 

ryto iki 7 vai vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773.
— Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. -- 
------- 561 — KEEL ST. TORONTO, Ont

Gerard Cool 4337 Verdun į 
Ave., Verdun. YO 3323

7582A, Rue Edouard. Ville Lasalle TR. 7412.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
J. Alcide Blais, 29—4ieme 
Avenue, Ville Lasalle.

TR. 7849.

HAMILTONIEČIŲ DĖMESIUI !
Rašau prašymus, laiškus, darau vertimus iš lietuvių, 
vokiečių, rusų į anglų k. Tarpininkauju įvairiais reika 
l.tis įstaigose, perkant, parduodant nuosavybę etc.

Juozas Valevičius.
285 John N. Hamilton, Ont. Tel. 7-0002

Kreiptis po 5 vai. p. p. ir iešt. 

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1062 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Que.

Tėl. TR 2050, priima pataisymams įvairius laikrodžius.
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

Kainos žemesnės kaip kitur. Už pataisymus garantuoja.
Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

i
lMIGRATION & TRAVEL AGENCY.

2005 Bleury St. 2 aukštas, kamb. 3.
Tvarkome imigracijos reikalus; kreipkitės pas mus ir 
komplikuočiausiais reikalais, mes Jums padėsime. 

$ Butų ir darbo parūpinimas. Vertimai iš ir į visas Eu- 
$ ropos kalbas. Nuorašai, fotostatinės kopijos. Kalba- 

me — angliškai, prancūziškai, latviškai, vokiškai, šve
diškai ir rusiškai.

Biuro atstovas OSKARS ASMENIS.
Tel. dienomis M 2053 vakarais WE 5543.

r.

SOTUS ALKANAM PADEK
A»D OVERSEAS, INC., 2244 W 23rd PLACE, CHICAGO 8. ILL . USA.

Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus 
Europos kraštus, išskyrus SSRS. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimo.

Pristatymas trunka apie 15— 20 dienų.
Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pokuoįami Europos sandėliuose, 

o užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL.
UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA

2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos

hv *ox-.

Siuntinys Nr 12—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
1 sv. šokolado
? sv. cukraus

i

į
L

5

Siuntinys Nr. 19—$ 9.95 
4 sv. rūkytų lašinių 
Z sv kiaulinių tauku
7 sv margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos

sv cukrau*
2 gabalai tualet. muilo
Siuntinys N r. .24-$ 11.50
5 sv. rūkytų lašiniu

I 3 sv. kiaulinių taukų

2 sv. margarino
1 sv. deg.kavos
2 sv. kakavos
2 sv. šokolado
2 sv. marmelado
2 sv. sūrio 40% rieh

Siuntinys Nr. 25
E. 9 sv. kiaulinių tau

kų .............. $ 5.25
C. 15 sv. k. taukų $ 8.00

i Siuntinys Nr. 94
I B. 8 sv. bičių med. $ 5.00
11. 5 sv. margarino $ 3.70
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Kunigų pasikeitimas.
Kun. B. Dagilis, iki šiol iš 

Detroito į Windsorą važinėda 
vo kiekvieną sekmadienį ir čia 
laikydavo lietuviams pamaldas. 
Kadangi toks važinėjimas bu
vo surištas su kai kuriais ne
patogumais pačiam kun. B. 
Dagiliui, todėl dabar vietos 
vyskupas perkėlė kun. J. Da
nielių iš Woodslee anglų para
pijos į Windsora ir kartu pri
skyrė lietuvių aptarnavimui. 
Pamaldos, kaip ir anksčiau, 
bus kiekvieną sekmadienį če- 
koslovakų bažnyčioje (kampas 
Seminole ir Alesis) tiktai pa
keista laikas. Dabar pamaldos 
bus lygiai 9 vai. išryto. P. J.

Persitvarkė P. L. B. 
Komitetas.

Išsikėlus į Torontą veiklią- 
jam bendruomenės nariui šio 
Komiteto iždininkui p. J. 
Mockui, turėjo persitvarkyti 
ir komitetas. Dabar KLB — 
ALOKą sudaro: pirm. T. Bart 
kus, vicep. B. Badikonis ir p. 
Januška, ižd. V. Leparskas ir 
sekr. V. Kožukauskaitė.

Paskutiniame posėdyje ko
mitetas iš savo kasos paskyrė 
Diepholzo lietuvių gimnazi
jai 25 dol. vienkartinę pašalpą.

P. J.
Susituokė.

Neseniai sukūrė šeimyninį 
židinį p. Statkevičius Ignas su 
p-le Valentinaite Stefa. Kiek 
anksčiau susituokė buvęs P.

Šeštadienines mokyklos
Praeitais metais Amerikoje, 

Kanadoje ir kitur buvo pra
dėtos steigti lietuvių šeštadie
ninės mokyklos, kuriose buvo 
mokomi lietuvių tremtinių ir 
senųjų ateivių vaikai lituanis
tikos dalykų. Su dideliu 
džiaugsmu reikia konstatuoti, 
kad lietuviai mokytojai, su
prasdami mūsų jaunųjų nutau 
tėjimp pavojų, stojo į lietuvių 
šeštadienio mokyklos darbą, 
nereikalaudami jokių materia
linių gėrybių, net turėdami su

HUDSON BAY M. AND S. COMPANY
lių ilgio. Kadangi svarbiausi 
rūdos klodai buvo po Flin Flon 
ežeru, tai teko pašalinti apie 
milionas jardų purvo iš nusau
sinto ežero, kol buvo galima 
pradėti kasti.

Nenuostabu, kad Flin Flon 
ir šiandien viską daro „iš pe
ties“. Tai daugiausia jaunų 
žmonių miestas, senų vyrų ar 
moterų čia sunku ir su žvake 
rasti. Bet šiaip miestas gy
vas, automobilių, kurių dar 
prieš 15 metų tebuvo pusė tu
zino talksi, šiandien yra per 
2000, ir šiandien maineriai at- mūsų tautiečių, ramia širdimi, 
važiavę savo automobiliais į pamiršę savo laimę, kad jie yra 
darbą, turi sugaišti valandas 
laiko, kol beranda vietą maši
nai pasistatyti. Tad nenuos
tabu, kad dulkėms čia pasida
rė tikras „gyvenimas“! Bet 
kai šią vasarą pradės smaluoti 
gatves, Flin Flon dar smarkiau 
pakils ir išsiplės.

Ant 55 paralelės Kanados 
šiaurėje toks miestas, su 14. 
000 gyventojų pačiame mieste 
ir dar apie 4000 priemiesčiuo
se, su neono šviesos reklamo
mis, su savo priemiesčio mau
dyklėmis prie Phantom eže
ro, žaislavietėmis, golfu, savo rencijos, nes su paprastais pri 
vasarinėmis „rezidencijomis“ 
prie gražiausio Beaver ežero ir 
keliasdešimt „kempių“ turis
tams ir vasarotojams prie ki
tų ežerų, yra retenybė tokioje 
vietoje, įkur tik „traperiai“ 
(žvėrių gaudytojai) ir indėnai 
neseniai čia klaidžiojo.

Kaip dideliais mostais čia 
viskas daroma, pavyzdys, kaip 
kompanija paruošė savo mies
tiečiams paplūdimį (beach)

Flyn-Flon, Kanados šiaurė. 
Prieš 30 metų ši vieta tebebu
vo klaiki dykuma, be jokio pri
važiavimo, be žmonių, tik ke
letas kompanijos barakų ir 
primityvi „maina“, kurioje bū 
rys tvirtų ir jaunų vyrų, atskir 
tų nuo viso pasaulio, tebepum 
pavo vandenį iš Flin Flon eže 
ro, kad būtų galima pradėti

L. B. LOK Windsoro Apyl. ko 
miteto narys p. Baleišis - Ba
lys. P- J-

Prasidėjo bankietų sezonas.
Su didžiausiu pasisekimu 

praėjo pirmas šį sezoną Winds 
oro Lietuvių Bendruomenės 
rengtas š. m. rugsėjo mėn. 15 
d. pasilinksminimas - bankie- produkuoti toje vietoje užtik
tas. Erdvi kroatų salė buvo tus didelius žemės gelmių tur- 
pilnutėlė lietuvių, kaip vietinių tus. Taigi, centrinė ir didžiau 
taip „Amerikonų“ iš Detroito 
ir apylinkių.

Per panašius parengimus 
Kąnados lietuviai turi gerą 
progą susitikti su Amerikoje 
gyvenančiais /savo giminėmis 
ir pažįstamais, nes Kanados lie 
tuviams neturint Kanados pi
lietybės nevisuomet lengvai 
pasiseka gauti sienos perėjimo 
leidimą. Sekantis parengimas 
įvyks spalių mėn. 20 d. toje pa 
čioje salėje 2520 Seminole Str. 
' P. J.
PAMINĖTA RUGSĖJO 8-JI.

Š. m. rugsėjo mėn. 9 d. pp. 
Statkų salėje Londono lietuviai 
paminėjo Tautos Šventę. Gra
žią paskaitą skaitė Petras Dra 
gunevičius. Po to, parinkta 
aukų Tautos Fondui. L. E-tas.

LIETUVIS BATSIUVYS.
Pataisymai ir užsakymai.

4666 Park Ave, Montreal.
Telefonas: DO 0357.

šioji kompanijos maina ir ly
dymo fabrikai šiandien yra vie 
toje ežero, kuris buvo išpum
puotas ir iš dalies užpiltas. 
Šiandien ta „maina” su kelio
mis šachtomis toliau gamina 
varį, cinką, auksą, kadmiumą, 
seleniumą telluriumą ir si
dabrą, ir tų gėrybių nuo ka
syklos pradžios pagaminta jau 
už daugiau 400 milonų dolerių. 
Vien 2.800 darbininkams iš
mokama metinės algos pej 9 
milionus dol. Daugiau kaip 20 
milionų dol. buvo įdėta į šią 
pramonę, kol dar nieko nebu
vo pradėta gaminti, dar 10. 
500.000 dol. išleista 1943 m. 
pramonės išplėtimui, o toliau 
nuo Flin Flono dar tebestato
ma nauja didžiulė tos kompa
nijos kasykla už 8 milionus 
dol. Įmonės energijai buvo 
pastatyta didžiulė hidroelekt
ros stotis su 110.000 arklių jė 
gos prie Island Falls and Chur 
chill upės 60 mylių į šiaurva
karius nuo Flin Flon. 1928 m. 
jau pravesta nuo The Pas 
CNR geležinkelio šaka 87 my-

laisvame krašte, neleido savo 
tuo nuostolių. Tačiau dalis

panijos miestas, tada perėjo į 
savivaldybės valdžią, bet ir 
šiandien kai kurie gailisi anų 
laikų, kai kompanija valdė.

Kultūrinių įstaigų čia labai 
liesai. Yra du vietiniai laik
raštėliai, bet tai tik iš vardo ir 
tik dėl labai primityvaus biz
nio. Yra radijo stotelė, kuri 
čia neturėdama jokios konku-

Al IRSTA KOKYBE-ŽEMA KAINA
Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkiją ir kitus 

Europos kraštus, išskyrus SSRS
PER US PARCEL POST.

Užsakymuose prašoma rašyti aiškiai siuntėjo ir gavėjo 
vardą, pavardę, adresą, pakieto numerį ir jo kainą.

Jono LADYGOS 
baldu

imtuvais jokios kitos stoties 
čia nesigirdi, ji tiekia, kas jai 
atrodo „geriausia“, bet kiaušy 
tojui, ypač ne čia gimusiam, 
tai, Dieve, pasigailėk mūsų. . . 
Yra ir miesto knygynas, bet 
tokioje klaikioje medinėje pa
talpoje ir tiek menkas pasirin
kimas, Ikad kol kas menkai jį 
kas ir težino. Yra du kino te
atrai, tai bus ir viskas. Beje, 
čia sportas labai gyvas u- rek- 

už geros mylios už miesto prie lamuojamas pirmoje vietoje, ir 
esančio labai gražaus Phantom žvejyba tai tikras šios vietos 

sportas; beje, Flin Flon yra di 
džiausio pasaulyje meškere pa 
gauto 63 svarų trauto čem
pionas. J. Pronskus.

Kaina U. S. dol.

5 sv. mlt. p.kavos
2 sv. m. p. kavos 
% sv. kakao 
y2 sv. šokolado 
J4 sv. arbatos 
11 oz. kompoto

Nr. 14
$ 6.75

Nr. 15

$ 5.20

4 sv. m. p. kavos
1 sv. kakao
1 sv. šokolado 
y2 sv. arbatos 
22 oz. kompoto

Nr. 16

$ 8,90

2 sv. m. p. kavos
1 s v. ryžių
4 oz. Salmon
4 oz. Tuna
6 oz. liežuvio
1% oz. j. pipirų
4 oz. kokoso
54 oz. kardamono

1 oz. majorano
13/ą oz. paprikos

Nr. 17

$ 6.50

5 sv. m. p. kavos 
5 sv. g. k. taukų
2 sv. šokolado
5 sv. m. p. kavos 
10 sv. cukraus 
12 plyt, bulijono
3 sv. g. k. taukų 
(skardinėje)
2 sv. m. p. kavos
1 sv. Aliaskos

Salmon 
% sv. kakao 
% sv. arbatos
2 sv. m. p. kavos
1 . Qua. alyvos
„Mazola“

1 sv. saldainių 
y2 sv. kakao 
% arbatos

12 sv. gr. k. taukų

Nr. 18 
$ 9.80

Nįt. 19
$ 9.50

Nr. 20 
$ 7.15

Nr. 21

$ 6.00

Nr. 22 
$ 6.00

Individualus pakietai 
ruošiami susitarus.______
Kava į visus pakietus de
dama po 1 sv. skardinėse.

Pinigai: 100 DM $ 21.50 į Vakarų Vokietiją. Dėl kitų 
kraštų prašome atsiklausi kurso.

HONEST AID, REG’D. 456 W. 63rd Street, 
CHICAGO 21, ILL. USA.

DOMINION AGENCIES BOREAL
16 Woolworth Bldg.,

PORT AR1E1LR,Ont.,CANADA | 
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta- | 
mų į Canada, prašau kreiptis į mūsų įstaigą, kuri jau ii- ’ 
gas laikas, kaip tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip j 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do- J 
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

Telef.: HE 0106
LIETUVIŠKAS RESTORANAS

727 Church Ave, Verdun (tarpe Verdun Ave ir 
Banantyne Ave netoli Aušros Vartų par-jos bažnyčios) 

GAMINAME VISOKIOS RŪŠIES VALGĮ. 
Tautiečiai kviečiami atsilankyti ir įsitikinti.

SAVININKAI BR. JOCAI.

LIETUVIŠKA

BALDŲ KRAUTUVE
IR DIRBTUVĖ

PARDUODAME GATAVUS, PRIIMAME 
UŽSAKYMUS IR PATAISYMUS.

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO 
899 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL. LO 1438. 
SAV. J. KAMICHAITIS. PATARIMAI VELTUI.

studijoje 
„ARTIS“

priimami užsakymai ir pa
taisymai salionų, sofų, fo
telių. „St. Louis Texti
les“ užuolaidų ir baldams 

medžiagų.

atstovybė — pardavimas. 
Didžiausias pasirinkimas 
gatavų minkštų baldų (per 

500 vienetų), matrasų, 
vaikams lovelių tisiog iš 

faebriko sandėlių.

LIETUVIAMS SPECIA
LI NUOLAIDA.

3 East Notre Dame St., 
Telefonas MA 1006. v

ežero. Žiemos metu buvo pri
vežta ir užpilta ant ledo ežero 
gale ir ant paežerės „muske- 
go“ (raisto) daug tūkstančių 
kubinių jardų smėlio ir žvyro, 
kuris pavasarį, ledui ištirpus, 
nusėdo ant dugno ij šiandien 
yra gražus smėlinis slėsnus pa 
pludymis, su įvairiais maudy
mosi įrengimais, o ant kranto 
įrengtas parkas su žaislavietė- 
mis ir daugybe krosnių, poil- 
sinikams sau pietums virtis 
bei sugautai žuviai kepti. Be
je, kol miestas išaugo per 10. 
000 gyventoiu. iis buvo knm-

vaikų į lietuvių šeštadienio mo 
kyklą, pasitenkindami vien tik 
anglų mokyklomis.

Kaip praeitų mokslo metų 
praktika parodė, lietuvių šeš
tadienio mokyklą lankantis jau 
nimas pramoko gražiai lietu
viškai skaityti, rašyti ir kt. 
Todėl esu įgaliotas Tėvų Ko
miteto ir mokytojų prašyti laik 
raščių pp. Redaktorius, kad 
skirtų laikraščiuose vietos lie
tuvių šeštadienio mokyklos pro 
pagandai ir reikšmei, o taip 
pat ir laikraščių bendradar
bius rašyti tuo reikalu atitin
kamus straipsnius, kad šiais 
mokslo metais visi lietuviai 
leistų savo vaikus į lietuvių 
šeštadienio mokyklas. Tėvų 
komitetas ir mokytojai negali 
vieni paveikti tų, kurie nelei
džia vaikų į šeštadienio mo
kyklas. Labai svarbi priemo - 
nė, kuri gali padėti, tai spau
da atitinkamais 
straipsniais, 
nauji mokslo 
pats laikas jau susirūpinti lie
tuvių šeštadienio mokyklomis. 
Praeitų metų praktika parodė, 
kad lietuvių šeštadienio mo
kyklos galėjo gražiai veikti 
ten, kur mūsų tautiečiai jas 
vieningai rėmė materialiai ir 
moraliai.

Turiu garbę ir pareigą vie
šai iškelti Sūdburio lietuvių 
susipratusią visuomenę, kuri, 
nežiūrėdama savo įsitikinimų, 
vieningai rėmė šeštadienio mo 
kyklą taip, kad buvo galima 
nuomoti mokyklai gražias pa 
talpas ir atlyginti šiek tiek mo 
kytojams už darbą.

Aug. Jasiūnas,
Sudburio Tumo-Vaižganto 

lietuvių šeštadienio mokyklos 
tėvų komiteto pirmininkas.

tuo reikalu
Jau prasidėjo
metai, todėl

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

A. GAURYS. P. ADAMONIS.

REXE BOURDAGES Reg‘d 
MAMERTAS MATUKAS

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS NAUJAUSIOS MADOS.
SKUBUS PATARNAVIMAS

Specializuojuos užsakymais paštu (mail orders) iŠ visų 
Canados ir JAV vietovių.

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf 
įėjimas: 4504 Brebeuf street.Telefonas FR 9141

( PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
I LIETUVIS LAIKRODININKAS

i STINSON'S JEWELLERY
į 2186 DUNDAS ST. W. TORONTO
: Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran-
i genybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos.
( Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

PRITYRĘS EUROPIETIS SIUVĖJAS

K. STRAZDINS
priima vyriškų ir moteriškų drabužių už-mus ir pataisymus.'

4858 Jeanne Mance, Montreal. TEL. CR 3668. I
Skambinti vakarais po 6 vai. (kalba latviškai, vokiškai, ' 

rusiškai) '

ŽURNALAI, naujausi BELETRISTIKOS LEIDINIAI 
ir įvairių sričių MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba 
tiesiog iš Vokietijos per lietuvišką importo ir persiunti

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Importe - Exporte.

Wangen - Allgau — Germany.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
670 Annette St., Toronto, atidarė

PETER PAN BEAUTY SHOP
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madieuius) galima susisiekti telefonu: JU" 1905.

Išėjo iš spaudos J. Jazmino apysakaičių rinkinys 
MOTERIS, NUO KURIOS PABĖGAU.

Turiny 10 apysakaičių: Kiaulės mes, Baisiausias išgyveni
mas, Konfiskuota, Pavasario sapnas ir kt. Ir viena ilgesnė 
apysaka: Nežinomieji metai.
Užsakymus paštu siųsti: Mr. Jasinskas, 84 Grace St., 
Toronto. Kaina 1,— dol.

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. Tel. FI 0208.

!

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

251 St. John St. Longeuil. Telefonas:
Dažo paltus, sukneles, visokius kitus drabužius 

sokias medžiagas.
20-ties metų patyrimas — geriausia garantija už 

karną darbą.
PAPIGINTOS KAINOS LIETUVIAMS!

-• ti " r. --------m . .m—

7578. 
ir vi-

atlie-

BELLAZZI-LAMY, INC į
7679 George St.Į TR 5151 Ville Lasalle. S

* Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. g 
į Insuliacija, Ten - Tešt, Masonite, statybinis popieris. *
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Kur geriau, Amerikoje ar 
Kanadoje?

ST. JOGAUDAS.
Samuelis Meek, negras - ver jo tėvas, atsargos karininkas, 

gas, tuoj po 1812 m. karo su gyvenąs — Montrealy, kaimy- 
dideliais pavojais pabėgo nuo ninėje Quebeko provincijoje, 
savo žiauraus šeimininko-ame Tuoj buvo pakeltos triukš- 
rilkono, ir kai savo mažytę dūk mingos vestuvės, kur išimtinai 
relę tempdamas užpakaly pra- dalyvavo balti svečiai, ne vie- 
lindo per „žalią sieną“ į tada nas net iš Toronto miesto vai 
laisvą Kanadą, atsiduso leng- dybos dėdžių, nes žinojo, kad 
vai: jis jau — ne be vergas, ir senis negras nesigailės išlaidų 
kad atsilygintų „naująjai tė- vaišėms. . .
vynei“ iškilmingai davė žodį Tuoj po vestuvių, su nesle- 
tąpti geru, pavyzdingu pilie- pįamu išdidumu širdy senis se 

1U' • ‘ kė akimis pro vartus išriedan-
Kad tas suvargęs juodis sa- čią karietą, kur juoda, kaip 

vo žodį laikė, rodo tai, kad derva aplieta, jo duktė važia- 
1834 m. Toronte, Adelaide gat vo praleisti „medaus mėnesio“ 
vėje, kur jis tada gyveno, jo su baltu ponu. . . 
nuosavybėje jau buvo didelė Ir koks buvo jo apmaudas, 
žyginių arklių stotis ir „Man- kai netrukus patyrė, kad jo 
sion House Hotel ', nemažas jauno žento būta tik gabaus ar 
viešbutis. Norėdamas dabar tisto, kokiais visada būna ap- 
parodyti savo „kilnų gestą”, se sukrūs aferistai, nes vos išva- 
nis davė suprasti, kad savo juo žiavęs pro vartus supylė ark
tį? dukterį, išaugusią jau į mer liams botagu tiesiai į Ameri-> 
ginas, jis išleisiąs tik už balto kos pusę ir perėjęs Kanados - 
vyro, žinoma, su sąlyga, kad - JAV sieną, pardavė savo jau 
jo dukrelė tokį rastų ir įsimy- ną žmoną į vergiją Pietų Caro 
lėtų. Baltąjam žentui jis tuo- linos vergų pirkliams. Senis 
jau perleisiąs pusę turto ir pri tėvas su plyštančia iš skausmo 
dėsiąse dar pasogos 1000 do- širdimi turėjo parduoti visą 
lerių (kas anais laikais, be abe savo turtą, kas paėmė jam še- 
jo, buvo dideli pinigai). Bet šis mėnesius laiko ir tada pa- 
jis, kad neapsiviltų, turįs iš- siuntė kitą, patikimesnį baltą 
bandyti to būsimo žen.to gerus žmogų — agentą išpirkti duk- 
norus, duodamas dvejų metų terį iš vergijos, bet kokia kai- 
„bandomąjį laiką“ prieš vedy- na, nes pats važiuoti bijojo, 
bas. Netrukus atsirado jaunas, kad JAV pusėje nebūtų sulai- 
vikrus vyrukas, kuris panoro kytas kaipo pabėgęs vergas, 
tapti senio negro žentu ir, at- (kas tikriausiai ir būtų įvykę), 
rodo, turėjo daug kantrybės, Tuo būdu negro savymeilė, 
nes per dvejus metus sugebė- „turėti baltą žentą“ jam bran- 
jo patenkinti ir juodąjį tėvą ir giai kainavo (nes tam Buvo nu 
dukterį. Senis negras dar nu- matęs išleisti tik pusę turto) 
tarė prieš vestuves patikrinti ir gilioje senatvėje gavo pa
savo būsimo baltojo žento gi- moką, kad „ne turtuose — lai
mines ir jo pasitenkinimas bu- mė“. Tik 1968 m. Jungtinė- 
vo pilnas, kai rado, kad jauno- se Amefikos Valstybėse buvo

Tabako ūkio pardavimai
Baigėsi vėl „tabacco harvest“ ir dabar prasideda ūkių 
pirkimas ir pardavimas. Geras laikas pamatyti tabaką 
sukrautą daržinėse ir apžiūrėti tabako žemę.
Yra geras ūkių pasirinkimas. Vieni parduoda dėl blo
gos sveikatos, kiti — nebenori dirbti kai banko kny
gutė pripildyta.
Sašydami prašau pažymėti., kiek grynais galite įnešti.
CHARLES POCIUS REAL ESTATE BROKER.

Tillsonburg, Ont. Tel. 829J.

MŪSU^SPORTAS
PIRMOJI Š. AMERIKOS
Šiais metais spalio mėn. 27 

—28 dienomis Toronte, Spor
to klubas „Vytisė, pasiryžo su 
organizuoti ir pravesti Pirmą
ją Kanados ir Amerikos lietu
vių sporto šventę. Yra numa
toma pravesti šias varžybas: 
(vyrams ir moterims) ir Stalo 
tenisą (vyrams ir moterims).

Į olimpiadą yra pakviesti 
Kanados ir Amerikos artimes
nieji lietuvių sporto klubai. 
Jau daugiau kaip pusė kviestų 
klubų yra pranešę savo sutiki 
mą dalyvauti. Dar laukiama 
kitų klubų pranešimo bei daly
vavimo.

Išjudinti sportinį gyvenimą 
išeivijoje ir atžymėti šias pir
mąsias žaidynes, lietuvių visuo 
menė, organizacijos bei pavie
niai asmenys kviečiami ir pra
šomi paskirti pereinamąsias 
dovanas — taures minėtų spor 
to šakų nugalėtojams. Sporto 
klubai ir visuomenė bus jums 
didžiai dėkingi.

Būtų malonu jei tokių mece 
natų mūsų visuomenės tarpe at 
sirastų ir praneštų Toronto 
Sporto klubui „Vytis“ — K. 
Lukošius, 2 Bellwoods Park, 
Toronto, Ontario, Canada, ne
vėliau spalio mėn. 15 d.

Šios sporto šventės metu 

užginta vergija ir prekyba 
„gyvais negrais“ — darbo gy 
vuliais, dėlei ko šešis metus 
ėjo žiaurus, kruvinas namų ka 
ras, kol prezidentas Abraomas 
Linkolnas su federaline ka
riuomene sumušė vergų pirk
lius ir jų sėbrus, savo nepaso
tinamais apetitais nerandan
čius galo. Gi Ontario provin
cijoje vargšo negro Samuelio 
Meeko prisiminimas dar ir šian 
dien tebėra gyvas. Matyt, ne 
„po laimės žvaigžde“ senis bu 
vo gimęs. . .

LIETUVIŲ OLIMPIADA 
yra numatyta sudaryti bendrą 
sporto klubų vadovybę šiame 
krašte. Bendromis jėgomis ga
lėsime daugiau nuveikti mūsų 
bendram tikslui — Lietuvos iš 
laisvinimui priartinti.

Tikslesnė šios olimpiados 
programa bus paskelbta per 
spaudą kiek vėliau.

Kanados ir Amerikos lietu
vių visuomenė kviečiama už
sukti į Toronto ir būtinai ap
lankyti pirmąją Lietuvių Olim 
piadą Šiaurės Amerikos Konti 
nente.

Toronto Sporto Klubas 
„Vytis“.

PAJIEŠKOJIMAI
— Simas Dementavičius, 

2123 Farbes St., Pittsburgh 
19, Pa., Ū. S. A., jieško sūnaus 
Vytauto Dementavičiaus, gi
musio 1926 m. birželio 6 d. 
Vieškūnų kaime, Pažaislio vals 
čiuje. Turima žinių, kad atvy
kęs Kanadon. Prašomas atsi
liepti ar žinantieji pranešti nu
rodytu adresu.
-k — K------

,,M-S Nelly“ laivu 1951 m. 
balandžio 26 d. išplaukusių iš 
Bremeno į Kanadą lietuvių — 
sąrašas:

1. Adomaitis Albine
2. Bruvelaitis Rutha
3. Bruvelaitis Viktoras
4. Dolia Nikita
5. Danisevičius Juozas
6. Danisevičienė
7. Gasteravičius Antanas
8. Jonušas Jonas
S). Jomantas Vladas

10. Jasėnas Juogas
11. Kybrancas
12. Kybrancienė
13. Kybrancas Algimantas

7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372

DĖMESIO
Villasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisymai.

PETE'S RADIO SERVICE

Tel. HE 4114

SARNIJOS LIETUVIAI
Sarnia, Ont. Ši vieta yra ne 

daugeliui lietuvių žinoma, ta
čiau, labai graži. Ji yra prie 
Hurono ežero, kuris skiria Ka 
nadą nuo Amerikos.

Čia gyvena apie 15 šeimų, 
iš kurių 10 čia pat yra sukur
tos. Jau ir lietuviško prieaug 
lio yra. pp. Petrauskai turi sū 
nų ir dukterį, pp. Rudžiai dūk 
terį ir pp. Gavėnai sūnų. Be 
to yra dar vienas kitas vien
gungis, tik merginų trūkumas.

Veiklos jokios nėra, ’kadan
gi trūksta organizatoriaus, o 
be to, tokiam mažam skaičiui 
esant, būtų gal 
nors nuveikti.

Red. pastaba, 
nias iš Sarnijos. 
vis dėlto būtų gerai turėti. Te
gul ji kažinko ir nenuveiks, 
bet vis dėlto rūpinsis lietuviš
kaisiais rekalais, jungs visus 
tautiečius į būrį, ir bus paly
ginamai daug naudos.

ir sunku ką

Ačiū už ži- 
Organizacija

KAS „N L“ prenumeruoja, 
TAS už Lietuvos laisvę kovoja. 
„Nepriklausomą Lietuvą” 

skaitysi —
Visą pasaulį aiškiai matysi.

NAUJIEJI KANADIEČIAI
14. Kybrancaitė
15. Riauka Juozas
16. Račiukaitis Viktoras
17. Savickas Algirdas
18. Strutis Viktoras
19. Serepinas Pranas
20. Serepinienė Bronė
21. Šakočius Antanas
22. Schikedanz
23. Schikedanz
24. Schikedanz
25. Schikedanz
25. Schikedanz
26. Vaitelis Klara.

P. S. Sąrašas dedamas todėl, 
kad anksčiau skelbtasis buvo 
nepilnas; šis sąrašas yra pil
nas ir visiškai tikslus.

Walter 
Elli 
Bruno 
Bruno 
Inge

J. Jasėnas.

PADĖKOS
Nuoširjžiai dėkojame Auš

ros Vartų Parapijos klebonui 
J. Kubiliui, S. J. už suteiktas 
patalpas repeticijoms ir deko
racijų gaminimui, „Nepriklau
somai Lietuvai“ už piniginę 
paskolą, programų atspaus
dinimą ir neapmokamus skelbi 
mus spektaklį reklamuojant, p. 
J. Juškevičiui už bilietų at
spausdinimą, pp. P. Kvietkaus 
kui, A. Aniuliu, K. Mažeikai ir 
V. Vanagui už kostiumų pa
siuvimą. Taip pat esame la
bai dėkingi mūsų mieliems tai 
kininkams pp. B. Vaitkūnaitei- 
-Nagienei, H. Nagiui, dail. K. 
Ladygai, N. Akstinienei, G. 
Rukšėnui, V. Jonynui, V. Ma
šalui ir visiems kitiems padė- 
jusiems įgyvendinti „Bubulį 
ir Dundulį“ Montrealio sceno
je.

Drauge tariame nuoširdų 
ačiū mus sveikinusiems prem
jeros proga: Montrealio Lat
vių Dramos Teatrui, rašytojui 
A. Škėmai, Montrealio Akade- 
minam Sambūriui ir Skaučių 
tuntui „Neringa“.
Montrealio Lietuvių Dramos 

Teatras.
PODĖKA.

Už piniginę paramą, sutei
kusią man galimumo atvykti 
į Kanados šachmatų pirmeny
bes Vancouveryje, labai širdin 
gai. dėkoja Bostono, Čikagos, 
New Yorko, Brooklyno, Toron 
to, Vancouverio, Winnipego ir 
Hamiltono lietuviams.

Asmeninė mano podėka pri
klauso p. p.. K. Merkiui, A. 
Keturakiui (Boston), J. Vilpi 
šauskui (Brooklyn), P. Taut- 
vaišui ir VI. Karpuškai (Či
kaga), K. Šapočkinui ir J. Lu
košiui (Toronto), E. Grajaus 
kaitei (Hamiltonas), kun. Traš 
kevičiui, J. Sližiui ir A. Danai 
čiui (Vancouveris) ir kun. Mi 
kalauskui (Winnipegas).

Kartu dėkoju visiems sveiki 
nusiems mane su laimėjimu.

Povilas Vaitonis. 
GAUTI LAIŠKAI

D-rui Šulmai.

GYDYTOJAS Dr. ALEKSAS VALADKA 
pradėjo medicinos praktiką 506 Annette St. (prie Run- | 

Į nymede St.), Toronto. Ligonius priima pagal susita- g 
rimą. Telef. MU 9959. w

3EXXZZZXX13CCXZXXZXXZZZXZZXXZXX3ZZ33ZZXXXXSZZXSSXZ
Visi įsigykite Naują Knygą,

POEZIJOS ANTALOGIJĄ „ŽEMĘ“.
Antalogiją redagavo Kazys Bradūnas. Studijinį (65 psl.) 

knygos įvadą parašė Juozas Grinius.
ŽEMĖJE — savo brandžiausią kūrybą spausdina: Juozas 

Kėkštas, Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka Niliūnas, Vytautas 
Mačernis ir Henrikas Nagys.

ŽEMĘ išleido „LIETUVIŲ DIENOS“, 9204 S. Broad
way, Los Angeles. California. Knyga yra iliustruota ir at
spausta dviem spalvom. Apie 200 puslapių. Kaina 4,— dol.

ŽEMĘ galima įsigyti pas leidėją i,r šio laikraščio adminis
tracijoje.

S. MAZULA1TIS
SIUVĖJAS

6920 Monk. Blvd. Vjlle Emai d, Montreal, Tramvajus 36.

MOK1NKJMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tary tautiniame YMCA skyrių
je Montrealyjc.

, ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

SAV. M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie Veidun Avej arti naujosios lie

tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141
Atdara kasdien ir sekmadie niais po pamaldų.

BALDŲ, ELEKTROS REIKMENŲ, RADIO 
PREKYBA

TE L. FA 0209

Joe’s Butchery & Grocery
1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.) 

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių maisto produk tai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

Pristatymas į namus, o penktadieniais ir į Longeuil. 
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.

NAUJIENOS
PIRMAS IR DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

AMERIKOJE
NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje 

turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.

NAUJIENOS duoda vėliausias, tikriausias ir geriausias 
pasaulines, nacionalines bei vietos žinias, 
straipsnius ir paveikslus.

NAUJIENOS talpina išvietintųjų lietuvių šeimų, gimi-
J nių bei pažįstamųjų pajieškojimus ir jų at-
’ sišaukimus į savo tautiečius.
• NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų,
I klubų ir organizacijų pranežimus, atsišau-
J kimus ir korespondencijas.
| UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.
j Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me- 
j tų $ 5.00; Chicagoje * 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny 
1$ 11.00, jpusei metu $ 5.50.

Adresas: NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chica
go 8, Ill., U. S. A.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite trie 
dolerius mėnesiui. .

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg'd., P O. Box 294. WestmouAt, 

Quebec

Jci norite pirkti ar parduoti na 

mus Verdune, kreipkitės pas 
lietuvių draugą.

C.E. DUPRAS
SERVICE REALTIES

4336 VERDUN Ave., VERDUN

Tel. YO 0529

n COMMERCIAL & INDUSTRIAL ELECTRIC į 
u LICENZIJUOTAS ELEKTROS KONTRAKTORIUS g

i H. LAPAS
gr PATAISYMAI S

VISŲ RŪŠIŲ ELEKTRIŠKI ĮRENGIMAI BEI
S 322 WILLARD Ave. JŽ
ir TELEF.: MU 6337 TORONTO - Ont.
lK*tc*’«^««t&K**KK'««K**K*«««*******«*«*<«,<«<«**‘

Brouillette & Gagnon Ltee
6014 BOULVARD MONK, WI 6144, MONTREAL
maloniai kviečia atsilankyti į savo prekybos namus, kur 
yra gausus įvairių baldų, elektros reikmenų, elektri
nių bei gazinių pečių, radio (PHILIPS — be kurio eu- 

ropiečiai neapsieina) pasirinkimas.
■' Duodama lengvomis išsimofcėjimo sąlygomis.
J 6 krautuvės Montrealyje. Pirksite pigiau negu kitur.
J Mūsų atstovas lietuvis J
J JUSTAS STROPUS '
j Tamstoms maloniai patarnaus, suteikdamas reikalingas
J informacijas. Susisiekite su juo iš anksto telefonu ' 
į TR 1610 (6672 Beaulieu St., Ville Emard).

DIPLOMUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS
L. ARMALIS

76 Culver St., SIMCOE, Ont.
ATIDARĖ LAIKRODŽIŲ TAISYMO DIRBTUVĘ:

Priimu taisyti visų rūšių laikrodžius. Darbą atlieku 
greit, sąžiningai ir žymiai pigiau.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS g
E-D- BELANGER & SONS i

15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

GARANTUOTAS DARBAS. į

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.
L.. 1
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Pirmoji didelė rudens vakarienė
ĮVYKS SEKMADIENĮ, SPALIO 7 DIENĄ, 4 VALANDĄ PO PIETŲ Šv. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE, PARTHENAISE 3426.
BUS: PUIKI VAKARIENĖ SU ALUM, ŠOKIAI IR TT. PRADŽIA: 4 VAL. PO PIE TŲ. ĮŽANGA: $ 1,50.
VISI TAUTIEČIAI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI. KLT MONTREALIO (SKYRIUS.

MOWT
DIDELĖ NELAIMĖ PP.

Rugsėjo 20 d. dirbančius 
skerdykloje Pr. Šimelaitį ir jo 
posūnį A. Pilypaitį ištiko skau 
di nelaimė.

Sprogus bakui, p. Šimelai- 
tis buvo apsmukintas ir apkrės 
tas derva. Didelė kūno dalis 
po to buvo apsidėjusi pūslė
mis, kai kur jos iškart trūko 
ir apnuogino atviras žaizdas. 
Buvo pavojus, kad p. Šimelai- 
tis dėl didelių nudegimų gali 
netekti gyvybės. Laimei kri
zė laikoma jau praėjusi ir ne- 

. laimingasis gana greit sveiks
ta. Tačiau p. Šimelaitis paty 
rė nepaprastai didelių skaus
mų, kurie jį dar ir dabar tebe- 
kankina.

A. Pilipaitis gal tiktai dvie
jų valandų protarpiu taip pat 
pateko nelaimėn. Mašina, prie 
kurios jis dirbo, įtraukė tarp 
volų kairiąją ranką. Jis grei
čiausia jos būtų ir netekęs, bet 
laimei tuo metu užėjo bosas, 
kuris tuojau sustabdė mašiną. 
Rankai iš volų išimti tačiau rei 
kėjo elektromechaniko, o kol 
tai buvo padaryta, nelaiminga
sis daug nukentėjo. Buvo pa 
vojaus, kad p. Pilipaitis neteks 
visų kairiosios rankos pirštų, 
bet po divejų valandų operaci
jos gydytojai pasiryžo gelbėti 
pirštus ir dabar jau esą vilčių, 
kad pirštai bus išgelbėti.

Mieliems tautiečiams ir vi
suomenininkams, o taip pat ir 
jų šeimai, reiškiame gilią už
uojautą ir linkime greičiau su
silaukti visiško pasveikimo.

Du prancūzai, kurie nuken
tėjo drauge su p. Šimelaičiu, 
nuo nuplikinimo jau mirė.

PRANEŠIMAS 
MONTREAL1EČIAMS

Iš anksto pranešama, kad 
KLT Montrealio skyrius š. m. 
spalio mėnesio 7 d., sekmadie
nį, Šv. Kazimiero parapijos sa 
Įėję ruošia šaunią vakarienę su 
šokiais ir kitomis pramogomis. 
Plačiau apie tai bus parašyta 
sekančiuose „NL“ numeriuose.

SPAUDOS BALIUS — 
GRUODŽIO 1 DIENĄ.
Montrealio lietuvių spaudos 

balius nutarta ruošti paskutinį 
šeštadienį prieš Adventus, t. 
y. gruodžio 1 d.

|real j 

ŠIMELAIČIŲ ŠEIMOJE.
Sudarytos specialios komi

sijos įvairioms spaudos baliaus 
sritims organizuoti ir tvarkyti.

Be ko kito, rūpinamasi šiam 
baliui suorganizuoti turtingą 
loteriją. Kaip jau buvo skelb 
ta, dail. p. A. Tamošaitienė ma 
loniai pasižadėjo sukurti pui- 
kiausį Vilniaus krašto kostiu
mą.

Yra numatoma įdomi meni
nė dalis ir tt.

Visos organizacijos maloniai 
prašomos atkreipti dėmesį į 
datą ir ją rezervuoti spaudos" 
baliui.

SERGA TAUTIEČIAI
KLCT narys p. Henrikas 

Adamonis serga ir kurį laiką 
gydėsi ligoninėje, o dabar dar 
gydosi namie.

Kostei Bubliauskienei, gyv. 
4232 St. Laurent, Viktorijos 
ligoninėje padaryta sunki ope 
racija.

P. Česikaitei General Hosp. 
padaryta apendicito operacija.

St. Agathe sanatorijon be 
p. Paukštaitienės, p. Balčiūnai 
tės ir p. Vekselytės, kurios jau 
labai gerai pasitaisė ir netru
kus iš sanatorijos išeis, dabar 
naujai atvyko gydytis p. Rekš 
tienė ir p. Teresevičius jr. Vi
siems linkime greičiau pasveik 
ti ir sustiprėti.
SVEČIAS IŠ WELLANDO

Rugsėjo 22 d. „NL“ redak
cijoje lankėsi iš Wellando buv. 
KLT Wellando sk. pirminin
kas p. Jonas Kutka. Viešėda
mas pas pp. Markevičius St. 
Lamberte, p. Kutka savo gra
žiu automobiliu lankė Montre
al} ir su pp. Markevičių jauni 
mu užsuko ir „NL“ redakci
jom P. Kutka, be ko kita, pro 
jektuojąs Montrealy ir apsigy 
venti.

IŠVYKO Į ROMĄ.
P. M. Arlauskaitės globoja

masis p. Benius išvyko į Ro
mą, kur jis tęs studijas univer
sitete. Į Romą išvyko taip pat 
ir p. M. Aukštaitės sūnus kun. 
Navikevičius, kuris taip 
tęs mokslus.

ŠOKĖJA BIRUTĖ 
VAITKŪNAITĖ

atidaro ritminės mankštos
sus mergaitėms ir moterims. 
Skambinti tel.: DO 1451 iki 
10 vai. ryto arba tarp 12 ir 
1 vai. po pietų.

MUZIKOS MOKYTOJAS 
A. PIEŠINA 

duoda fortepijono, akordeono, 
elementarinės muzikos teori
jos ir harmonijos pamokas. Su 
sitarti galima telefonu: HE 
5700 arba asmeniškai 1162 Al
lard Ave, Verdun.

ELEKTRA
• RADIJAS

• TELEVIZIJA
. REGISTRUOKITĖS DAB AR į spalio mėnesį 

prasidedančius dieninius, vakarinius ir korespon
dencijos būdu kursus.

Raštinė veikia kasdien 9—5 ir vakarais 7—9.
CANADIAN SCHOOL OF ELECTRICITY
I 1204 Crescent St., Montreal, P. Q.

Telefonas UN 6-0959.

pat

kur

Pavardė
Gatvė
Miestas Amžius

GRAŽIAI PAGERBTOS PP. SALALŲ 
SUKAKTUVĖS

vybę savo šeimoje. Geros svei 
katos ir ilgiausių metų mūsų 
mieliems tautiečiams.

MIRĖ SENAS IMIGRANTAS
Rugsėjo 21 dieną mirė apie 

1928 metus į Kanadą atvykęs 
lietuvis Alfonsas Cibas, susi-

IŠNUOMOJAMAS erdvus 
kambarys: 39 — 1 Ave, Ville 
Lasalle. Teirautis galima visą 

laiką.

IŠNUOMOJAMAS 
dvigubinis su patogumais 

KOMABRYS 
Tel.: MA 1720.

Apie pusantro šimto tautie
čių rugsėjo 22 d. susrinko DL 
K Vytauto klube pagerbti ži
nomų Montrealio lętuvių vi
suomenininkų p. Onos ir Igno 
Salalų, kuriems suruoštas gra
žus sidabrinių vestuvių sukak
ties paminėjimas - staigmena.

Gražiai puotai vykstant, jos laukęs vos apie 40 metų am
žiaus. Buvo nevedęs. Mirė 
nuo širdies priepuolio.

TAUTIEČIŲ REGISTRACI
JA PRATĘSTA

Montrealio ALOKas prane
ša, kad KLB rinkimams tau
tiečių registracija pratęsiama 
ligi spalio 15 dienos. Užsire
gistruoti galima Aušros Var
tų bažnyčios salėje po kiek
vienų pamaldų.
GAVO UŽSAKYMŲ — AT 

LEIDŽIA DARBININKUS
Canadian Car bendrovė ga

vo didelį vagonų užsakymą 15 
mil. dol. sumai. Bet apie 400 
darbininkų trim savaitėm at
leidžia, nes nesanti tam užsa
kymui vykdyti dar pasiruošu
si. . . Po to priimsianti dar dau 
giau darbininkų, negu atlei
džia.

MONTREALIO ALOKas
ruošiasi daryti Montrealy rū
bų ir pinigų rinkliavą tremti
niams, likusiems Vokietijoje.

Į PIRMĄ ŠEŠTADIENINĖS 
MOKYKLOS

vedėjas KLT Montrealio sk. 
pirmininkui p. Navickui vado
vaujant, sukaktuvininkus svei 
kino eilė asmenų: KLCT pir
mininkė p. PT Juškevičienė, p. 
Ališauskienė, p. Budreikienė, 
p. Kuprevičius, p. Ališauskas, 
p. Kazlauskas, p. Arlauskaitė, 
p. Kardelis, p. Vaupša, p. Ži- 
žiūnas ir pats vakaro vedėjas 
p. Navickas, kuris visų pirma 
sukaktuvininkų garbi pasiūleė 
sugiedoti „Ilgiausių metų“.

Sveikinimo kalbose buvo su
minėta ,kad pp. Salalos sukūrė 
gražią lietuvišką šeimą; jų dūk 
relės p. Elenutė ir p. Onutė 
gražiai lietuviškai kalba, visa 
šeima yra pastovi lietuviškojo 
gyvenimo, parengimų ir tt. ak
tyvi dalyvė, p. Salala ir dabar 
yra KLT Montrealio skyriaus 
valdybos narys. Todėl visi, 
ir anksčiau į Montreal} atvy
kusieji ir naujieji ateiviai, visi 
nuoširdžiai sveikino šią nuo
širdžių aukštaičių šeimą ir lin
kėjo jai ilgiausių metų ir ge
riausios kloties.

Subuvimo dalyviai sukaktu
vininkams įteikė tikrai gražias 
ir turtingas dovanas. Pp. 
Salalos susilaukė nemaža svei
kinimų telegramomis ir raštu, (kad mokinių skaičius dar pa- 
Pertraukų metu salėje pobū
vio dalyviai šoko. Sėkmės!

J. GRAŽYS

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visą dieną.

688 ALLARD Ave, Verdun. 
Telefonas HE 5853.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

į DUODU GERĄ KAILIŲ 
? PASIRINKIMĄ.

30 METŲ SUKAKTUVĖS
Praėjusį šeštadienį pp. Ele 

nai ir Stasiui Bačkauskams ar 
timieji ir draugai surengė 
siurpryzą jų 30 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuvėms pa 
minėti. Rengėjai jau iš anks
to suprojektavo sukaktuvinin
kus išvežti grybauti, o jų na
muose surengė iškilmingą puo 
tą. Sukaktuvininkai buvo ma
loniai nustebinti, kai per 50 
žmonių būrys pasitiko grįžtan
čius su grybų daina.

Pokylis vyko labai jaukioje' 
nuotaikoje prie skoningai pa
ruošto stalo. Svečiai linkėjo 
ilgiausių metų ir gražiai pasi
linksminę skirstėsi nusistatę 
kitą kartą atšvęsti jų auksines 
vestuves. ,

Pp. Bačkauskai yra mont- 
realiečių mylimi ir gerbiami 
tautiečiai, gražiai išlaikę lietu-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

APLEISTI BAŽNYČIOS REIKALAI.
čios apeigoms tinkamą rūbelį? 
Nuvytusias gėles reikia daž
niau nuo altoriaus pašalinti, 
o patį altorių ir bažnyčią rei
kėtų geriau apšviesti, nes da
lyvaujant rytinėse pamaldose 
yra neįmanoma skaityti malda 
knygę.

Įvairių švenčių metu mes la 
bai mėgstame afišuotis tauti
niai - patriotiniu pamaldumu, 
tuo tarpu mūsų bažnyčioje ne 
matyti jokių lietuviškumo žy
mių.

Visiems šitiems trūkumams 
pašalinti nereikėtų didelių iš
laidų, bet visa bėda yra ta, 
kad bažnyčios komitetas čia ne 
turi jokios galios, o klebonas 
kitokiais reikalais užimtas.

Parapijietis.
SUSIBŪRĖ TEISININKAI
Rugsėjo 15 d. Toronto mies 

te gyvnantieji lietuviai teisi
ninkai susirinko į „Tulpės“ 
valgyklą ir įkūrė tei
sininkų draugijos skyrių. Stei 
giamame susirinkime dalyva 
vo 12 teisininkų ir visi įstojo 
nariais, o du negalėdami susi
rinkime dalyvauti asmeniškai 
prisiuntė pareiškimus.

Į skyriaus valdybą išrnkti 
šie teisininkai: Jonas Zovė — 
pirmininku, Peleckis — sekre 
torium ir Pikelis — iždininku.

Į naująjį Toronto teisinin
kų draugijos skyrių nariais pri 
imami ir nediplomuoti teisi
ninkai, bet teisės srityje dir
bę, k. t. — buvę teismų sekre
toriai ir kiti teismų srities dar 
buotojai. Jeigu Toronto mies 
te ar jo apylinkėse tokių yrair 
norėtų tapti skyriaus nariais, 
tad maloniai prašomi kreiptis 
į pirmininką šiuo adresu: Mr. 
J. Zovė, 64 Coolmine St. To
ronto, Ont. J. Rainis.
TORONTE BUS „BUBULIS 

IR DUNDULIS“
KLMB Toronto skyrius ruo 

šiasi priimti Lietuvių Dramos 
Teatrą Kanadoje su A. Rūko 
trijų veiksmų linksmu nutiki
mu „Bubulis ir Dundulis“, ku
ris Montrealy praėjo dideliu 
pasisekimu.

GYDYTOJAS DR. 
A. VA LADKA 

kanadišku papročiu Šv. Jo- 
sepho ligoninėje gavo ordina- 
toriavimo teises, nes visus sa
vo ligonius galės toje ligoni
nėje paguldyti ir juos gydyti, 
globoti. Dr. A. Valatkos prak 
tika vystosi labai sėkmingai ir 
jis įsigyja vis didesnį pasitikę 
jimą, nors tiktai neseniai iš
laikė valstybinius egzaminus 
ir pradėjo praktiką. Geriau
sios sėkmės!

SKAUČIŲ LAIVAS 
„VANDENĖ“

spalio 6 d., 8 vai. vakaro, YM 
CA salėje, College ir Dover- 
court gatvių kampe, ruošia šo 
kių vakarą, kuriam gros mo
dernus studentų orkestras.

T. IR A. BALNIŲ 
SUKAKTUVĖS

Šiomis dienomis labai gra
žiai paminėtas T. ir A. Balnių 
35 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvės, kuriose dalyvavo 
apie 200 asmenų. Sukaktuvi
ninkai buvo gražiai pasveikin 
ti ir pagerbti. Ilgiausių metų!

Kai prieš trejus su viršum 
metus 
mieji 
radome lituvių katalikųe para
piją gražiai besitvarkančią. 
Nors tada lietuvių būrelis To
ronte nebuvo didelis, bet dar
niai dirbdami, jie įsigijo nedi
delę, bažnytėlę, suorganizavo 
anglų kunigą ir suorganizavo 
chorą, kuriam vadovavo p. Mo 
tiejūnas. Tiesa, tada pamoks 
ką giedodavo, o kunigas laike 
mišių keliom minutėm atisės- 
.davo į specialią kėdę ir klau
sydavo gražių giesmių; alto
rius būdavo visuomet papuoš
tas didelėmis žvakėmis ir gė
lėmis. Tokios pamaldos buvo 
tikra susikaupimo valanda.

Kartu su naujais imigran
tais atvyko į Toronto ir kun. 
Ažubalis, kuris pirmiausiai ėmė 
rūpintis Katalikų Akcijos rei
kalais. Prasidėjo nesutarimai 
ir choras tuojau išnyko. Var
gonininkai vienas po kito kei
tėsi ir iki šiol suorgainuoti pa
stovų chorą nepavyko, nors 
Toronte turime gana žymių me 
ninių pajėgų. Pati bažnyčia iš 
lauko pasidarė apleista. Medi 
nis pastatas yra reikalingas 
perdažymo. ( Šventorius yra 
baisiai nutryptas ir pilnas laik 
raštinio popieriaus, medžių la
pų ir kitokių šiukšlių. Vielos 
tvorelė jau nudraskyta ir vie
los gabalai kliudo praeivių rū
bus.

Nors jau seniai yra ruošia
masi įsigyti naują ir didesnę 
bažnyčią, bet, teko girdėti, 
kad užpirktas sklypas pasiro
dė bažnyčios statymui netin
kamas. Todėl, kol tas klausi
mas išsispręs, reikėtų dabar
tinę bažnytėlę iš lauko patvar
kyti, nes jau girdisi pastabos 
ir iš kitataučių tarpo.

Be to, yra negerai, kad ber
niukas, kuris prastomis dieno
mis per mišias patarnauja, atei 
na prie altoriaus perdaui trum 
pomis kelnaitėmis, jo nuogos 
kojos kaip tai nesiderina prie 
apeigų iškilmingumo. Nejaugi 
jam negalima parūpinti bažny 
< ------XX-

atvykome į Toronto pir 
pokariniai imigrantai,

XX-.........X

ATVYKO IŠ ŠVEICARIJOS 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 

redakcijoje lankėsi iš Ziuricho 
pamoką Montrealy susirinko atvykęs ir Montrealy įsikūręs 
apie 60 mokinių. Tikimasi, fiziko — terepeutas p. Henri

kas Tumaitis, kuris jau ir dar
bą gavo savo specialybėje.

Su p. Tumaičiu iš Šveicari
jos atvyko dar pp. Lingių šei-

didės ir mokykla galės atro
dyti labai impozantiška ir bus 
labai naudinga. Visi tėvai ra
ginami savo vaikučius leisti į ma (trys asmens), kurie apsi- 
šią mokyklą.

ĮSIKŪRĖ 8 ŠEIMOS
Pp. Oscilai, pp. Daniliaus

kai, pp. Paukštaičiai, pp. Vii 
činskai, ponai Janušai ir po
nai Kelai St. Michel nusipir
ko namus iš Louis B. Mac 
Gili kompanijos, kurios konto 
ra yra už John Talon, prie 
Iberville, ir gražiai įsikūrė.

Mieste dar namus nusipirko 
pp. Gudžiūnai ir pp. Makaus
kai.

IŠSIKELIA Į TORONTO
Montrealy turėjusi nuosavy 

bių pp. Rekščių šeima, išsipar- 
duoda Montrealy ir keliasi į 
Toronto, kur jie — P. Rekš- 
tys, p. Rekštytė ir p. Seniūnas 
V., sudaro kompaniją, nusi
pirko jau Toronte didelį gros
ser} ir ten kursis.

IMMIGRATION & TRAVEL AGENCY.
2005 Bleury St. 2 aukštas, kamb. 3, Montreal.
Tvarkome imigracijos reikalus; kreipkitės pas mus ir 
komplikuočiausiais reikalais, mes Jums padėsime. 
Butų ir darbo parūpinimas. Vertimai iš ir į visas Eu
ropos kalbas. Nuorašai, fotostatinės kopijos. Kalba
me — angliškai, prancūziškai, latviškai, vokiškai, šve

diškai ir rusiškai.
Biuro atstovas OSKARS ASMENIS.

Tel. dienomis MA 2053 vakarais WE 5543.

stojo Toronte ir p. Paškauskie 
nė, kuri apsistojo Hamiltone.

LAS MONTREALIO SKY 
RIAUS VISUOTINAS 

SUSIRINKIMAS.
Pranešama, kad šį sekmadie

nį, rugsėjo mėn. 30 d. 12 vai. 
30 min., Aušros Vartų parapi
jos salėje, šaukiamas LAS 
Montrealio skyriaus visuotinis 
narių susirinkimas. Bus pada 
ryti pranešimai atstovų, daly
vavusių Vietininkijos suvažia
vime, rugsėjo mėn. 15 d. ir ap
tarti kiti svarbūs klausimai. Vi 
siems nariams dalyvavimas bū 
tinas. Atskiri pakvietimai ne
bus siunčiami.

LAS Montrealio skyr.

Imigracijos (darbo, buto garantijų sudarymas), nuosa
vybės perleidimo, paskolų parūpinimo, palikimų, pi
lietybės ir kiti reikalai. — Atstovavimas teismuose ir 
įstaigose. — Dokumentų patvirtinti vertimai ir nuora
šai. — Visokeriopos informacijos. — Gynimas lietuvių 
interesų Kanadoje ir kitose valstybėse atliekamas pri
tyrusių teisininkų ir kalbininkų, studijavusių Amerikos 

ir Europos univeristetuose.

JONAS J. JUSKAITIS
TEISINĖS - KALBINĖS PAGALBOS BIURAS

907 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada, Tel. PL 4880
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