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Politinė ivykių savaite
TIE PATYS POLITINIAI KLAUSIMAI 

TEBEVARGINA ŽMONIJĄ
Suecas, Kipras ir komunisti rnu Prancūzija bendradaibiau 

nė agresija ir praėjusią savaitę ja su Anglija, tai dabar 
vargino visą žmoniją. Tai tie pa 
tys klausimai, kurie vieni ii 
giau, kiti trumpiau, bet jau ii 
gesnis laikas kai neišsprendžia 
mi bet kurioje dienotvarkėje.

SUECO KANALO 
KLAUSIMAS 

dabar dar tebesvarstomas Egip 
to sostinėje Kaire. Rašant apie 
tai, dar nebuvo. tas klausimas 
baigtas svarstyti. Jis buvo su 
tartas išsiaiškinti rugsėjo 3 d., 
bet Londono konferencijos iš 
skirtoji komisija, pirmininkau 
jama Australijos premjero Me 

sis, su Nesseru tęsė pasikalbę 
j.mus dar ir rugs. 4 d. Iš to da 
romos prielaidos, kad Nesscr 
tinka eiti į kokius nors kompro 
misiis.

KIPRO SALOS 
NERAMUMAI 

tebesitęsia. Terorą vykdanti Eo 
ka pareikalavo, kad būtų dera 
masi su Makariju, jo pasiūlyto 
mis sąlygomis. Priešingai bus 
atsakyta teroru. Kadangi Kip 
ro gubernatorius pareiškė, kad 
derybų nebus ligi tol. kol bus 
naudojamos teroro priemonės, 
tai Eoka jau vėl pavartojo te 
rorą — bandė išsprogdinti ang 
lų laivą, bet nepasisekė. Atro 
do, kad teroras dar plečiamas, 
nes ir

VYSKUPAS PITIUZSKIJ,

PRANCŪZIJA Į KIPRĄ 
atsiuntė savo kariuomenės da 
linius. Tai ne tiktai atsargos 
priemonė Sueco reikalu, bet ir 
tam tikra parama anglams Kip 
ro reikalu. ,

O rusai tebetęsįa savo impe 
rializmo politiką. Priešingai sa 
vo pareiškimams sustabdyti ato 
minių bombų sprogdinimo bau 
dymus, patys pakartotinai da 
ro sprogdinimus, apie kuriuos 
niekam nepraneša, kaip tą daro 
Amerika.
TRUMPOS ŽINIOS
— Amerika paprašė, kad SS 

SR atšauktų iš JTO sekretorių, 
kuris įpainiotas į neleistinus ru ja. 
sų verbavimus grįžti į Rusiją.

— Egiptas suėmė DB du tar 
nautojus Kaire apkaltinęs šni 
pinėjimu ir sąmokslu nuversti 
Nessero diktatūrą.

— London esovietų sportiniu 
kė Ponamariova pagauta krau 
tuvėje su 5 pavogto-m skrybė 
lėm.

— Sovietų žuvininkystes mi 
nisteris, beviešėdamas Kanado 
je, pakvietė Maskvon Kanados 
prekybos minsiterį.

— Vakarų Vokietijoje įvyko 
krikščionių kongresas, kur 
lyvavo žmonių ir iš rytinės 
kieti jos.

— Vienuolis - Žukauskas 
aiškus ruskis, taip pat jau pa bėjo per radiją ir pasakė, kad 
gautas dalyvaujant teroro or Antalieptėje bus pastatyta hid 
ganizavime. roelektiinė, kuri tieks energiją

Kadangi Sueco kanalo klausi ir Zarasams.

MASINU FONDO VAJUS
„N. L.” Mašinų Fondo valai p. Lingaitis ir p, Snapkaus 

nis tęsiamas. Dideliu dėkingu kas, kurie dirba mūrinimo, ply 
iu minime sekančius vajaus da tinimo, cementavimo ir apmūri 

lyvius ir lietuviškosios spaudos nimo akmenimis darbus. Jie ne 
židinio rėmėjus: pirko šėro, bet NL Mašinų Fon
Macijauskas Jonas, dili paukojo dešimtį dolerių.

Port Coquitlam, B.C. $ 10.00 Mes juos prisimename visada 
P. J. Macijauskas gyvena toli geru žodžiu, nes jie drauge su 
mojoje Britų Kolumbijoje, bet P- Ki aušu ir mums NL namus 
išgirdo musų balsą, šaukiantį aptinkavo dovanai.. Ačiū, 
paremti savąją spauda ir atsiun Visiems vajaus dalyviams 
tė dešimtį dolerių NL Mašinų nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
Fondo vajui.

L. S. Construction, usorna Lietuva“ įgalioti vesti
Montreal, P. Q...........$ 10.00 vajų: P.Narbutas ir J.Kardelis.

4-ji LD gerai pasisekė
(Mūsų specialaus korespondento Windsore)

Rugsėjo 1—2 dd. Windsora viešbutyje, dalyvaujant Kana 
galima drąsiai pavadinti lietu dos ir JAV LB Krašto Valdybų 
viškuoju miestu. Einant gatvė 
mis dažnai išgirsdavai lietuvių 
kalbą, o reprezentacinis Norton 
-Palmer viešbutis buvo „oku 
puotas“ daugiausiai lietuvių, o 
taip pat jame vyko ir du šuva 
žiavimai — LAS ir LFB. Taip

pirmininkams, apylinkių pirmi 
ninkams (Detroito, Čikagos, 
Windsoro, Toronto) ir spaudos 
atstovams iš Draugo, Naujienų, 
Tėv. Žiburių, N. Lietuvos. Na 
grinėti trys punktai: 1) Pašau 
lio LB seimas, 2) Tautinių šo

pat ir vietos spauda skyrė daug kių festivalis, 3) Informacija 
dėmesio šioms iškilmėms, patai spaudoje. Pirmąjį klausimą re 
pindama straipsnius su nuotrau feravo JAV LB pirm. St. Barz 
komis ir tuo pačiu supažindin dūkas. Pasaulio LB seimas turi 
darna vietos gyventojus su lie tarnauti tik B-nės tikslams. Jis 
tuviais ir mūsų kraštu. Iš anks 
to tenka pasakyti, kad Windso 
ro lietuvių kolonija ant savo pe 
čių išnešė didelę naštą, nes kaip 
min. V. Sidzikauskas savo kai 
boję per iškilmingus pietus pa 
reiškė — LD jau tapo instituci

VILNIAUS RADIJĄ KLAUSANT
500 LIETUVIŲ JAUNIMO I 

DONBASĄ
Okupantas oficialiai prisipa 

žįsta, kad 500 Lietuvos jauni us transliacija buvo paskirta 
mo „savanoriškai“ išvežė į Do Balio Dvadono darbams. Jam 
no anglių kasyklas. Vežimai te yra suėję TO m. amžiaus. Dva 
betęsiami ne tiktai į Dono sritį, rionas, kaip žinoma, yra stalini 
bet ir į Sibirą. Tremtyje ir emi nės premijos laimėtojas. Kaip 
gracijoje nėra nė vienos šeimos, gi dabar, kai Chruščiovas ir 
iš kurios nebūtų išvežtų į Sibi tas premijas drauge su Stalinu 
ra. Ypač daug okupantas išve 
ža jaunimo, kaip pajėgiausio ir 
geriausiai dirbančio. O „Tieso 
ej“ J. Bulota rašo, kad jauni 
mas iš Lietuvos neišvežamas...

— Lietuvoje esą pereinama 
į visuotinį vidurinį mokslą. Bet 
kaip — nepasakoma. O juk Lie 
tuvoje okupantas dar konser 
vuoja ir beraščių kadrus, nes 

— muzika, tautiniai šo yra vaikų, kurie negali lankyti

STALININIAI 
SUKAKTUVININKAI

Sekmadienį Maskvos radiją
buvo paskirta

da
Vo

Kell

Pirmąją dieną, šeštadienį, 
LD šventės iškilmės buvo pra 
dėtos lietuviui menininkui paro 
dos atidarymu Windsoro Wiiii 
stead Art Gallery, dalyvaujant 
Augiui P., Bakiui J.: Dargiui 
A., Daugvilai J., Domšaičiui P., 
Jameikienei, B. Kasiuliui, V. 
Kurauskui A., Melnikui A., Pa 
galys A., Petravičiui V., Rač 
kui K., Ratui V., Sakalauskai 
tei D., Šapkui J., Tamošaitie 
nei A., Tamošaičiui A., Valeš 
kai A., Valiui T., Virkau V., Žu 
kaitei R. — taigi atstovų visų 
penkių kontinentų. Ji dar bus 
atidaryta iki rugsėjo 19 d.

Po pietii įvyko futbolo rung 
tynės tarp Toronti LSK Vytis 
ir Čikagos LSK Vainutas, lai 
mėtos torontiečių pasekme 5:1 
(3:0). Bendrai reikia pažymėti, 
kad sporto varžybas reikėjo da 
ryti tik vienoje vietoje.

Ir šeštadienio iškilmės buvo 
„karūnuotos“ dideliu baliumi 
Windsoro kareivinių salėje, ku 
rioje dalyvių susirinko iš visų 
Kanados ir JAV kampų, gal 
apie 1500. Malonu buvo stebėti 
sustinkančius „po šimto metų" 
nesimatymo mūsų tautiečius. 
Antroji diena — sekmadienis, 

savo programa buvo dar turtin 
gesnė ir teko laiką taip apskai 
čiuoti, kad galėtum visur daly 
vauti be jokių pavėlavimų. Sek 
madienis buvo pradėtas pamal

Žymiam Montrealio lietuvių visuomenės veikėjui, 
nuoširdžiam „Nepriklausomos Lietuvos“ rėmėjui.

Victoria Cleaners & Dyers Co. direktoriui

JONUI MATULAIČIUI
netikėtai mirus, nuoširdžiai užjaučiame

PONIĄ ANASTAZIJĄ MATULAITIENĘ, 
gimines be1! artimus ir taip gi Victoria Cleaners & 
Dyers Co. direktorius, p. J. Kriaučeliūną ir 
p. A. Majauską, netekusius savo partnerio.

„Nepriklausomos Lietuvos“ red. ir adm.

reikia sujungti su dideliu kui 
tūriniu įvykiu. O tokiu dideliu 
įvykiu numatoma yra
Tautinės misterijoj pastatymas
(chorai 
kiai), kuriam taip pat jau pa mokyklų todėl, kad neturi kuo 
daryti pirmieji metmenys. Pa žiemos metu apauti kojų. . . 
šaulio Lietuvių seimui sušaukti — Lietuvos okupantas giria 
New Yorke jau yra sudarytas si dideliais knygų tiražais, bet 
organizacinis komitetas. Cent pasirodo, kad dideli tiražai įra 
ro valdybos nebuvo nustatyta šomi į knygų antraštes, bet kn 
vieta nei laikas, tačiau bazuotis ygų tiek neišleidžiama. Pasiro 
tenka New Yorku, kaip pašau do, kad jeigu antaštėse įrašo 
lio sostine. Laikas—atrodo kad ma 50.000, tai išleidžiama tik 
1957 m. sušaukti seimą liko per tai 5.000. Mat, ir čia veikia pro 
mažai laiko, tad daug kalbama paganda.
apie 1958 m. Ir vėliau, visi po — Palangoje esą pastatyta 
sėdžio dalyviai, pageidavo, kad naujų vilų. Tiškevičių rūmuose 
pasaulio lietuvių seimas būtų esą dailininkams įruoštas vasar 
sušauktas 1958 m.

Tautinių šokių festivalio
klapsimą referavo LB Čikagos 
pirm. Dr. Bajerčius, pareiškęs, 
kad jaunime yra mūsų ateitis, 
lietuvybės išlaikymas jų širdy 
se, todėl ir kaip tik dalyvau 
jant daugiausiai lietuviškam at 
žalynui tautinių šokių grupėse 
ir nutarta Čikagos LB jau se 
kančiais metais surengti tokį 
festivalį, ypatingai gavus pilną 
pritarimą sušauktame Čikagoje 
lietuvių organiazcijų posėdyje. 
Artimiausiu laiku bus išsiimti 
nėti paskiroms LB apylinkėms 
tuo reikalu raštai. Ir šiame po 
sėdyje šokių festivalis gavo pil 
ną pritarimą.

Spauda ir informacija
LB reikalais. St. Barzdukas 
džiaugiasi, kad šiame neoficia 
liame posėdyje dalyvauja 4 lai 
kraščių atstovai, kviesdamas ir 
prašydamas lietuivšką spaudą 
kuo daugiausia informuoti LB 
reikalais. Dr. Bajerčius atsako, 
kad kanadiška lietuvių spauda 
nėra ko daug nusiskųsti. Kiek 
blogiau (o su kai kuriais savait 
raščiai labai blogai) yra USA, 
kur kaltais LB reikalu visiškai 
nėra talpinami jokie straipsniai, 
neįdedami skelbimai. Bendrai, 
posėdis užsitęsęs beveik 2 vai., 
praėjo labai darbingoje nuotai 
koje.

Koncertas - aktas

nuvainikavo, kaip bus su Dva 
riono stalinine garbe?

Pirmadienį Maskvos radijas 
kalbėjo apie Joną Šimkų, iškel 
dainas jo stalininius nuopelnus. 
Satelitinėse valstybėse Stalinas 
ir jo žandarai jau nuvainikuoja 
mi, o Lietuvoje, kaip įjungtoje 
į Rusiją, Stalinas dar vis garbi 
namas, tat garbinami ir jo tar 
nai.

— Vilniaus opera buvusi Ka 
une ir davusi Lakmės ir Undi 
nės spektaklius.

— Esą audžiami kilimai tau 
tunais motyvais — Eglė žalčių 
karalienė, Salomėja Neris ir kt.

— Mineralinėmis trąšomis 
esą abrstomi laukai iš lėktuvų, 
o netrukus daug darbų būsią at 
liekama iš lėktuvų.

— Vitaminu B esą apipurkš 
čiami laukai. . . O žmonės ser 
ga skorbutu, džiova ir vaistų 
neturi iš kur ir kaip gauti.

— Keli lietuviai važiuoja su 
rusais ir kitais partijos išrink 
taisiais motorlaiviu „Pobieda“ 
aplink Europą.

„AMLITO“ B-VĖS 
PASIKEITIMAI.

Iš b-vės valdybos pasitraukė 
Germanavičius (Toronto) ir

namis, o buv. policijos viloje — 
darbininkams sanatorija. Vis 
dėlto dailininkams geresni rū 
mai, negu darbininkams. Mat, 
dailininkus lengviau pakinkyti 
okupacinio režimo vežiman. . . 
O darbininkui tiktai propagan 
diniais tikslais reikia duoti sa 
natoriją, nes kiek gi ten toje 
policijos sanatorijoje gali tilpti 
darbininkų? Tai tiktai pasity įėjo inž. L. Balsys (Montreal), 
čiojimas iš darbininkų. Pembruko lentpjūvė parduota

— Baltijos jūroje siautusi už 22.800 dol. Ją nupirko buvę
didele audra, kuri padariusi ii b-vės dalininkai torontiškiai— 
Klaipėdai nuostolių. pp. Germanavičius, Kantvydas,

— Tautosakos institutas su Dvilaitis, Petraitis, Barcevi
rašęs daug liaudies dainų, paša čius ir broliai Visgaičiai, gyv. 
kų, patarlių ir kt. Pembroke. L.

p-

Pirmu kalbėtoju buvo Wind zoraitis, Montrealio LB, LAS: 
soro miesto burmistras Mr. M.
J. Patrick pasveikinęs lietuvis 
kai „Sveiki atvykę į Windsor;}“ 
ir pasidžiaugdamas, kad šiame 
mieste vyksta didelės lietuvių 
iškilmės, kurias jis Windsore 
oficialiai paskelbė kaip Lietu 
vių Dieną. Ir sekantis svečias 
sveikatos ministeris Hon. P. 
Martin taip pat pradėjęs savo 
kalbą lietuviškai „Brangūs lie 
tuviai“, taip pat džiaugėsi, kad 
jo mieste (yra išrinktas į fede 
ralinį parlamentą, kaip Windso tinių šokių grupės iš Toronto, 
ro atstovas) vyksta toks dide Cleveland© ir Detroito.
lis lietuvių suvažiavimas, kuria 
me taip pat gyvena ir daugiau 
etninių grupių, kaip ir visoje 
Kanadoje, demokratiniame kra 

miesto centre Capitol kino teat šte, su pilnomis tikybos, žodžio, 
re. Atrodo, kad Windsoras pa spaudos ir kt. laisvėmis, kuo ne 
siekė LD rekordinį dalyvių skai gali džiaugtis tautos, esančios 
čių, kadangi salė, talpinanti be už geležinės uždangos. Kaip 
veik 2.000 klausytojų buvo sau Kanados atstovas prie JT, Mr. 
sakimšai užpildyta. Varpo cho Martin savo kalboje pasakė, 
rui sugiedojus God save the kad jis nekartą yra Višinskiu! 
Queen ir Lietuvos himnus, pareiškęs, kaip įrodymą Sov. 
Windsoro LB pirmininkas V. Sąjungos geriausių taikos tiks 
Kačinskas oficialiai atidarė šį lų, tik atstatymą nepriklauso 
aktą, pavesdamas tolimesnį ve mybės Lietuvos, Latvijos, Esti 
dimą įeputaitei, tačiau gaila, jos, Lenkijos Bulgarijos, Čeko 
su bereikalingais jos komenta slovakijos ir kt. valstybių. Ta 
rais ir užtęsimais, dėl ko iškil čiau toji diena ateis, pasakė Mr. 
mė nusitęsė nuo 6.30 vai. vak. Martin ir vėl Lietuva galės 
iki beveik 12 vai. nakties. Ren džiaugtis tikra laisve, kokia 
gėjai turėjo pasimokyti jau iš mes naudojamės, čia Kanadoje, 
ankstyvesnių LD programų Šie ugningi oficialaus asmens 
pravedimų, išmetant pav. spor žodžiai, mūsų tautos atžvilgiu, 
tininkams dovanų įteikimą, da sukėlė jam audrą plojimų. To 
lį sveikinimo kalbų, sutrumpi liau dar sveikino JAV LB pir 
nant meninę dalį, paliekant jai min. St. Barzdukas, min. V. Gy

me atsiliepti daugiau tautiečių, i ■
Spaudos Bendrovės „Neprikla domis, kurias katalikams laikė 

ir pamokslą pasakė J. E. vysk. 
V. Brizgys ir evangelikams 
kun. Dr. Kavolis. Po pamaldų, 
apie 700 lietuvių dalyvavo prie 
vainiko uždėjimo prie paminklo 
žuvusiems kariams. Iš čia, da 
lis išsiskirstė trumpai pietų, ki 
ti vėl tiesiai vyko į Norton-Pal 
mer viešbutį, kur buvo 

iškilmingi pietūs 
dalyvaujant per 150 astnenų. 
Kalbėjo: J. Matulionis, min. 
V. Sidzikauskas, Daktaras Na 
svytis, B. Sakalauskas, Kutkus, 
S. Vykintas, Dr. Bajerčius, Dr. 
Ancevičius, J. Brazaitis, V. Ra 
stenis, A. Šapoka, K. Baronas, 
kun. Cormach, p. Karklys. Čia 
taip pat, suradus truputį laiko, 
buvo privačiai pasikalbėta ir 
visuomeniniais reikalais. Ir ne 
mažą staigmeną teko sužinoti 
Jūs ųkorespondentui — sekan 
čių metų vasario — kovo mėn. 
VLIKo sesija numatoma sušau 
kti Kanadoje, Hamiltono rnies 
te, tačiau tuo reikalu plačiau 
bus artimiausiame NL Nr. Ben 
drai iš pasikalbėjimo su VLI 
Ko pirmininku apie mūsų lais 
vinimo veiksnių darbą. , 

Bendruomenių pasitarimas 
Susirinkus LB vadovaujantie tik pačius deimančiukus. Tad lys, LLK pirm. V. Sidzikaus 

ms asmenims ir kilo gyvas rei ir su apgailestavimu tenka pa kas, J. E. Vysk. Brizgys, VLI 
kalas sušaukti bendrą posėdį, žymėti, kad dalis kviestų kana Ko pirm. J. Matulionis ir ras 
kuris įvyko tuoj pa tpo iškil diečių svečių anksčiau apleido tu : J. Justis-Juškaitis BC pirm, 
mingų pietų. Norton— Palmer salę. kun. St. Yla, Dipl. šefas St. Lo

P. JONUI MATULAIČIUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame

P. A. MATULAITIENEI, 
artimiems ir giminėms.

Marija ir Juozas Kandižauskai.

A. A. JONUI MATULAIČIUI 
morus, didžio skausmo prislėgtai našlei 

PONIAI A. MATULAITIENEI 
ir giminėms reiškiame gilią užuojautą

Vytautas Kudžma su šeima

Anglijos, Australijos, JAV, St. 
Augustinavičius Delhi, dr. Jase 
vičiūtė Port Arthur, NL red. 
J. Kardelis ir atskirai leidinėly 
je įdėtu, Kanados minist. pirm. 
L. St. Laurent .

Taip pat buvo perskaitytos 
3 rezoliucijos — Kanados min. 
pirm. prez. D. Eisenhower.

Po pertraukos sekė meninė 
dalis, kurią išpildė Toronto 
Varpo choras ved. St. Gailevi 
čiaus, sol. V. Verikaitis ir tau

Gaila tik, kad scena buvo vi 
siškai nepapuošta.

Bendrai, šventė tenka laiky 
ti pilnai pavykusia ir padėkoti 
jos rengėjams, pirm. V. Kačins 
kui, sekret. P. Petruičiui, ižd. 
P. P. Januškai, kun. V. Rudzin 
skui, E. Pakauskienei, vice 
pirm. J. Sodaičiui, M. Čiuprins 
kaitei, S. Pakauskui, B. Badiko 
niui, J. Giedriūnui, Z. Mistau 
kui, V. Čiuprinskui, G. Kaptei 
nai ir visai Windsoro kolinijai 
už šias gražias L. Dienas ir sko 
ningai išleistą 131 puslapio lei 
dinėlį, o taip pat ir Dėti oi to L 
B valdybai, padėjusiai kanadie 
čiams jų darbuose. Tikiu, kad 
mūsų sporto bendradarbiai 
taip plačiai aprašys ir vyku 
sias Šiaurės Amerikos sporto 
varžybas, kurias Jūsų korespon 
dentui, dėl techniškų kliūčių nv 
teko stebėti.

Nepilnai suvestais duomenį 
mis, pajamų turėta per 5.300 
dol. ir išlaidų apie 4.400 dol. 
Taigi ir finansiškai šventę ten 
ka laikyti pilnai pavykusia.

K. Baronas.
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Svajonės ir tikrovė
PRIEŠ SAVIŽUDIsKĄ POLITIKAVIMĄ

Keistų, nepaprastai keistų ir geri menininkai bei kilų sri 
dalykų reiškiasi emigracinėse čių specialistai. Žodžiu, politi 
sąlygose. Bet dėl jų ne tiek ten ka yra didelis menas, kuris ne 
ka nustebti, kiek susirūpinti, tiek žiūri į dabartį, kiek į atei 
Nes jie kaskart tampa pavojin tį, o tam tikslui reikia didelės 
gesni, nes juos reikia konsta numatymo dovanos. Tat kiek 
tuoti jau kaip permanentiškai vieno lietuvio pareiga šita žmo 
pasireiškiančius. Tarytum jie 
būtų mūsų tautos priešų paku 
rstomi, kad jai pakenktų. Kas 
ypač baisu, pakenktų mūsų pa 
čių tautos žmonių, mūsų pačių 
rankomis. Todėl tiems reiški 
niams reikia sutelkti didelį ir 
rimtą dėmesį ir reikia juos su 
laikyti. Būtinai sulaikyti, jeigu 
mes tikrai esame subendrę sava 
rankiškam gyvenimui ir savo 
tautai nenorime 
ties gyvybės kelių.

Kalba eina apie Lietuvos te 
ritoriją. Atsirado eilė nesąmo 
ningų tautiečių, kurie pradėjo 
labai kenksmingą lietuvių tau 
tai ir Lietuvos valstybei agita 
ciją. Jie pradėjo varyti agitaci 
ją prieš lietuvių tautos valią sa 
vo valstybę sukurti etnografinė 
se ribose. Jie agituoja, kad 
kia tautos valia yra svajonė 
nerealus svaičiojimas. Toliau 
ti jau nėra kur.

Kad šitie teigimai nebūtų ne 
pamatuoti, reikia suminėti eile, 
deja, laktų, dėl kurių jau nekal
tą teko rašyti, bet jie bus išsi 
sklaidę, todėl dabar jie suveda 
mi į vieną vietą.

Prieš kiek laiko miškininkas 
p. Kuprionis „Drauge“ pradėjo 
rašyti prieš Mažosios Lietuvos 
sujungimą su Didžiąja. Tiktai 
šiemet p. Lūža(?) „Europos 
Lietuvyje“ tą temą gilino. „Da 
rbe" skulptorius p. Dagys lietu 
vių tautos valios išreiškimą — 
atkurti Lietuvos valstybę etno 

.grafinėse ribose — vadina „pra 
eities šešėliu“ ir „fašizmu". O 
rugpjūčio 26 d. Montrealio Au 
šios Vartų salėje kalbėjęs LA 
So vyr. valdybos pirmininkas 
p. Vykintas tas tautos pastan 
gas pavadino svajonėmis. Yra 
dar prastesnių faktų, bet dar 
palauksime juos subręstant.

Nomina sunt odiosa. Nemalo
nu minėti pavardes, bet, iš ki me už akių jai — ką ji laimės ir 

>, >Jš dainos žodžio ne kokiose ribose ateityje gyvens, 
todėl, kad ir nenorint, Mūsų visų, bent daugumos tik

rai, yra noras, kad Lietuva bū 
reikia tuo tų didelė, tvirta ir pajėgi. Tai

turi būti visų mūsų tikslas ir 
uždavinys!

Kalbant gi konkrečiai dėl Ma 
žosios Lietuvos, taip pat reikia 
žinoti, kad Jaltoje, kurios suta 
rimai buvo formaliai realizuoti 
Potsdamo sutartmii, Rytprū 
šiai buvo padalyti tarp Lenki 
jos ir Lietuvos, ne Rusijos, ku 
ri, kaip žiauri imperialiste ir 
kolonialistė, nepaisydama susi

„How do you do“
(tariama hau du ju du)

Kanadiečiai dažniausiai vartoja ,,how do you do“, kai 
jie pristatomi nepažįstamam žmogui. Tikriau, tai išreiš 
kiamas džiaugsmas, sutikus nepažįstamąjį, paprastai 
šis klausimas nėra atsakomas. Tačiau draugų tarpe* at 
sakymas skambėtu „Fine thank you, how are you'“

CALVERT HOUSE
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ti.
Pirmasis būtinas reikalas kie 

kvienam už Lietuvos ribų esan 
čiam lietuviui yra žinoti tautos 
valią. O ji yra išreikšta tautos 
rinkto ir jos valią išeriškusio 
Steigiamojo Seimo rezoliucija, 
deklaracija Į visą pasaulį nukr 
eiptu pasisakymu, kad Lietuva, 
visos tautos valia, atstatoma et 
nografinėse ribose. Kas tat tu 

užkirsti atei r* teisę kalbėti prieš tautos va 
lią? Ir kaip tokius pavadinti, 
kurie eina prieš tautos valią?

Antra. Ką už Lietuvos ribų 
atsiradę lietuviai sugebės nu 
veikti Lietuvos atkūrimui, da 
ug pareis nuo jų pačių, bet pir 
moji visiems taisyklė — bent 
Lietuvai nepakenkti! O sumi 
nėtieji pasisakymai prieš lietu 
vių tautos valią yra aiškus keri 
kimas.

Trečias dalykas. Reikia taip 
pat gerai žinoti, kad ta tauta, 
kuri atsisako Dievo ir gamtos 
jai duotų noro ir pastangų, di 
džiausiu - maksimalių pastangų 
gyventi ir plėstis, ta tauta pati 
sau ruošia kapus. Ir tokie žmo 
nės, kurie palaiko tokias min 
tis ir kuria tokias nuotaikas, 
politikuoja tautožudiškai. To 
del jie yra labai žalingi kenkė 
jai. Su tokiais sąmoningoji vi 
suomenė turėtų kovoti visomis 
išgalėmis. ,

Yra neginčijamas faktas, kad 
sveikas tautos instinktas — yra 
gyvybės, augimo, plėtimosi, ry 
žto, ekspansijos ir kovos už vi 
sa tai instinktas. Tai įrodo Lie 
tuvos nepriklausomybės atkūri 
mo laikotarpis ir tos herojiškos 
kovos, ir tie pasiryžimai, ir tos 
aukos, kurias tauta sudėjo ant 
nepriklausomybės aukuro.

Būkime atsargūs dėl priešin 
gų prieš tautos valią pasisaky 
mų. Geriau jau tylėkime, tiktai 
nekenkime tautai. Ir neužbėki

to

ei

PIETŲ AUSTRALIJOS KREPŠINIO FINALAI
Vytis — North Adelaide 71—70 (36—35)

Įvyko žiemos turnyro krepši „B" grade ir šiuo metu užima 
nio finalinės rungtynės. Vyties antrą vietą. Šioje komandoje

Šiandien tavo vardadienis, se namuose, aš irgi eičiau į cen pagnndinis penketukas: A. Ig žaidžia A. Petruška, E. Stanke 
Sieloje esu aš pas tave, spau trą gyventi ir gaučiau gyvulius natavičius, K. Jačiunskis; kraš vičius, L. Urmonas, I. Karia, 
dziu ranką ir visa širdimi lin liuobti. Dabar ten stato dide tai, R. Petkūnas centras, Gurs Pocius, A. Lapšys, Kalibatas, 
kiu geros sveikatos. Pas mus bus bendrus tvartus, kur dau kis ir Alkevičius gynėjai. Rung Kelertas, Snarskis, Binkevičius, 
dabar vasara ir laukuose daug giau gyvulių galės talpinti. tynės pradedamos greitu tem Dunda ir Ruozenskas. 
darbo, tat ilgiau liko neatsaky Vienrj vasarą ėjau ganyti, pu. Australai veda rungtynes, Vyties moterų komanda šiuo 
ta į tavo laišką. Maniau, bus lengviau, bet labai bet Vyties treneris E. Taparau metu esanti trečioje vietoje ir

Tu negali suprasti, kaip gali apsigavau. Ganiau 25 karves, Ii skas paima minutę ir pakeičia už ją žaidžia: J. Gumbytė, M. 
ma išdirbti metuose 500 n dau melžiamų, kurias liuobė ir mel Jačiunskį, jo vieton įleidžia S. ir O. Kelertaitės, D. Užubalytė, 
giau dienų, kai metai turi tik žė kita moteris, bet 14 veršių Visockį ir duoda progos Jačiu G. Kirienė, S. Visockienė, B. 
tai 365 dienas iš viso? Valandų buvo mano liuobimo. Uz šį ga nskiui pailsėti, kuris vėl greitai Ignatavičienė ir R. Petkūnienė. 
pas mus neskaičiuoja. Pas mus nymą ir versiu priežiūrą skai grįžta i aikštę. Persitvarkiusi Vyties futbolo komanda silp 
yra nustatytos tokios darbo no tės 45 darbodienės menesiui, komanda, puikiai žaidžiant Oli nai šiais metais laikosi ir yra pa 
rmos ir pagal atliktą darbą ap Tuo galima buvo tenkintis, bet mpiados žaidėjui A. Ignatavi vojaus iškristi iš pirmos divizi 
skaičiuoja išdirbtas dienas. Yra labai sunku buvo ganyti. Gyvu čiui, Vytis pirmą kėlinį užbai jos. 
visokie darbai ir visokios darbo liai nebuvo drauge supratę, ver gia savo naudai. Orinio komanda šiuo metu
normos. Vieni darbai yra labai šiai bėga vienon pusėn, karvės Antram kėliny vietoj Alkevi nežaidžia, nes ne sezonas,
našūs (pelningi), kiti visai me kiton. Ganykla buvo labai siau čiaus išeina A. Kitas; visi kiti Stalo teniso turnyre S. Urne
nkaverč.iai. Daugiausia galima ra ir visur aplink javai. Nusiia tie patys. Apylygi kova vyksta vičius eina be pralaimėjimo, ku
pelnyti liuobiant gyvulius. Lau ksčiau visiškai, o blogiausia bu ištisai antrą kėlinį. Einant rung
kų darbai visiškai menkai verti vo tai, kad vasara buvo lietin tynėm prie galo, priešas veda
narni. ga ir šalta. Prisišalau nežmoniš vienu tašku ir bando šaldyti ka

Visą kolūkių laiką aš daugia kai. muolį, bet paskutinėse sekundė
usiai su gyvuliais darbuoda Nuo 1 rugsėjo dukrelė išėjo se mūsiškiai atima kamuolį ir 
vaus, bet dabar vos vieną arklį mokyklon, pasilikau viena. Va Jačiunskis iš pusės aikštės, pa 
beliuobiu.

Pirmais 
prasidėjo, 
vių, 14 jų 
nas bulius 
ves reikėjo melžti rankomis, pa 
čiai pieninė® nuvežti pienas. 
Dar ir vienas arklys buvo. Jis 
buvo laikomas kūtės arkliu. Juo 
veždavau pieną ir karvėms pa 
kratus bei žalią pašarą parsiveš 
davau. Dienos išmelžimas buvo 
apie 140 litrų. Už 100 iitrų is kvieną prileistą karvę 2 dienos, tas 4, S. Visockis 0. E. Pyra ketvirtadienį YMCA salėje, CT 
melžimą, priklauso pusantros 
dienos, bet kadangi aš išmelžda 
vau 40 litrų daugiau, susidarė 
dvi darbodienės vienoje dieno 
je. Ir dar už pieno nuvežimą, va 
žiavimo nuotolį, pieno bidonų 
Įkrovimą ir iškrovimą, gyvulių 
liuobimą, pakratų atsivežuną ir 
dar už arklio liuobimą. Karvei 
veršiuojantis už veršiuko pri badienių mėnesiui ir 3 dienas 
ėmimą 5 dienos. Už šiuos visus už arklio liuobimą. Kiek gale 
darbus susidarydavo 3 darbo siu, dasidirbsiu lauko darbuose, 
dienės vieną dieną, arba 90 die Kaip nors išliksiu. Čia nieko ne 
nų per mėnesį. gali daryti, tenka sutikti, kaip

Para skaitosi 24 valandos, o likimas lemia. Blogiausia, kad 
man, kad visus tuos darbus nu senstu ir silpnėju. Negaliu taip žurnalas „The 
dirbtų, reikėjo dirbti 21—22 va plėštis, kaip anksčiau. Pereitą bia kalbą apie Kanadą, kurią neišvengiamas, 
landas. Sau poilsiui galėjau skir vasarą dar stipriai galėjau dirb pasakė anglų i / J
ti 2—3 valandas vidunaktį. Ta ti laukuose su arkliais, bet šį pa Priestley: 
ip dirbusi tiktai vieną vasarą, vasarį labai skaudėjo kojos ir „Namų viduje ir šeimoje Ka antra, butų liūdna jei Kanada 
buvau taip nusikamavus ir ran todėl po laukus daug vaikščioti nada dar sava, bet visa kita ap pasidarytų ne savotiškai įdomi, 
kos taip pertemptos, kad kai negalėjau. —~ ~ ~ ‘
ves melžti daugiau nebegalė 
jau ir jas iš manęs paėmė. l._ 
vienos valandos i _ 
užmigti, rankos taip baisiai ska 
udėjo, kad tik po kambarį vai 
kščiojau ir rankas siūbavau iš

1 skausmo.
Rudeni nuo karvių mane pa 

, liuosavo, bet įdavė 9 arklius. 
1 Už arklius toks atlyginimas: už

karais pareinu šlapia: kol ap daro pergalės metimą. Didžiau 
metais, kai kolūkiai liuobiu veršius, jau ir vidurnak sios ovacijos pasigirsta salėje, 
man paskyrė 16 kar tis ir netenka galvoti apie pasi kai Vytis ir vėl laimi antrus rne 
buvo melžiamos, vie 
ir vienas veršis. Kar

kūrenimą ar šildymąsi. 
prisikentėjau tuomet.

Vėliau visus metus 
didžiulį veislinį bulių, 
uždarbis buvo geras, 
bas labai nesaugus. Kaimynys 
tėję toks bulius uždabė savo liu 
obėją. Už buliaus liuobimą 4 
darbo dienos į mėnesį ir už kie po 10, P. Alkevičius 6, A. Ki Treniruotės

Daug 
ę 

liuobiau 
Su juo 

bet dar

ris numatomas, kaipo naujas 
meisteris Adelaidės lietuvių tar 
pe.

Du lietuviai Australijos krep 
šinio Olimpiadinėje komando 
je. A. Ignatavičius iš Adelaidės 
Vyties, kuris greičiausiai bus ri 
nktinės kapitonas, nes jis šias 
pareigas jau eina dabar ir ant 
ras, S. Dargis-DarginaviČius iš 
Melbourne .Varpas“.

Edas.

metus iš eilės meisterio vardą.
Vytis per savo šešerius gyve 
nimo metus yra laimėjęs ketu 
rius žiemos turnyro finalus — 
1950, 51, 55 ir 56.

Taškus pelnė Vytiečiams: A.
Ignatavičus 28, R. Petkūnas
13, V. Gurskis ir K. Jačiunskis žui, jos pradėjo žaisti tinklinį, 

vyksta kiekvieną

MOTERŲ TINKLINIS
Šiais metais sukruto ir mūsų 

moterys. Vadovaujant F. Gru

Apie mano namus buvo dobilų gius, kuris finaluose nežaidė, vic Centre. Tikimasi, kad jei 
ganyklos, bet dabar jas užarė ir nes išsinarino koją pusfinalinė moterys ir toliau stropiai lan 
pasėjo javus. Dobilus išarus, se rungtynėse. kys treniruotes, galės pasiruoš
bulių teko atiduoti ten, kur ga Vytis yra geriausias liųtu ti ir kartu su vyrų krepšinio ko 
nykios. Nežiūrint visų pavojų, viskas vienetas Australijoje, mauda dalyvauti 7-je lietuvių 
gaila, kad ji atėmė. Dabar iš Vytis laimėjo lietuvių pirmeny sporto šventėje Sydnėjuje. Nu 
kolchozo gyvulių tik vieną ark bes 1955-tais Adelaidėje. matoma, kad šioje šventėje da 
IĮ beturiu. Mat, skaitaus pieno Vyties sporto klubas turi ir lyvaus ir Canberros vyrų tink 
vežėja už ką gaunu apie 20 dar antrą komandą, kuri žaidžia limo komanda.

Ką rašo kiti
KANADA ANGLO AKIMIS.

Anglijos valstybinio radijo linka žymiai suamerikoninta. 
Listener“ skcl Platus amerikonėjimas, galbūt, 

, tačiau, apgaile 
rašytojas J. B. tinas. Viena, nevisada iš atneri 

komi pasiimama kas geriausia,
tos pusės, 
išmesi“, 1 
tenka juos minėti.

Konstatavus tai, i 
jau pasakyti įsakmiai, kad są 
moningas ir sąžiningas lietuvis, 
rašydamas ar kalbėdamas tokiu 
klausimu, visų pirma turi labai 
gerai nusimanyti, apie ką kai 
bąs ar rašąs. Miškininkas gali 
būti labai geras savo srities spe 
cialistas, kaip ir skulptorius sa 
vo srityje. Politika gi yra taip 
pat specialybė, kuriqs reikia 
mokytis. Politika yra augščiau 
šia specialybė, prie kurios rei tarimų, pasigrobė Mažąją Lie 
kia nepaprastai atsargiai priei tuvą ir dabar ją kolonizuoja ru 
ti. Blogas politikas labai gerus sais, bet Lietuvos naudai. Tat 
darbus gali nieku paversti. l"a įr šitos pusės, istorijos raida 
ip padarė Hitleris su savo na prakalbėjo už lietuvių tautos 
ciais, sunaikinę labai puikius teises atgauti dalį savo teritori 
pirmos rūšies vokiečių kariuo jų ir tuo prisiartinti arčiau prie 
menės žygius. O mūsų teisin’etnografinės Lietuvos ribų, 
gai keikiamasis Stalinas su ko Ir carinės-kaizerinės okupaci 
mpartija iš labai sunkios pade jos metais buvo net žymių as 
ties išvedė Rusiją nugalėtoja ir menų, kurie Basanavičių, Ku 
tiek gavo grobimų, kad ją iš be dirką ir Šliupą vadino svajoto 
dų gelbėjusieji, dėl savo blogos, jais. Bet jų svajones tapo lealy 
nenumatančįos politikos dabar be. O tų realistų realybė pasiro 
patys sėdi baisioje bėdoje n ne dė kaipdidelė artiregybė.Šių lak 
randa išeities.
yra mokslas virš mokslų ii me me numatyti: je->u lietuvių tau q 
nas virš menų. Geras politikas tai bus lemta atgauti laisvę, tai 
turi ne tiktai suprasti reikalą Lietuva bus ir didesnė ir laimin 
iš esmės, bet ir numatyti ir in gesnė. Ji bus artimiausiose etno “ 
tuityviai nujausti, įžvelgti, atro grafinėms riboms sienose. Kodėl mes turime vykdyti tautos va koje. Plyčkaičio namai tai bai badienį ir turi būti patenkinti. O jei būčiau 30 metų jaunesnis 
dytų, neįžvelgiamą. Politikui mes to negalime norėti ir kodėl lią, o ne jai priešintis ir tuom gia griūti ir nėra kam juos pa Sakysite, kaip tada galima pra — apsigyvenčiau Kanadoje ir 

taisyti. Taip yra ir su daugeliu gyventi? Ogi iš savo 60 arų spa padėčiau jos dvasiai reikštis“, 
namų, nes kai šeimininkas da Nukelta i 7-tą pusi. V.

. ------------------------------------ —------- bet nevykusi Amerikos pamėg
"j Pieną vežioajnt, labai anksti bar valdžia, tai viskas griūva ir džiotoja. Apsišvietę kanadiečiai 

Nė reik keltis, o grįžus skubėti į la nyksta, nes sovietinė valdžia čia sutinka su mano mintimis, 
negalėdavau tikus, kad dar kiek užsidirbti ga nepajėgia tvarkyti ir vesti visą bet gyvenimas jiems stato daug 

lėtum. Lauko darbuos stiprūs valstybinį ūkį. Griškabūdis nuo skerspainių. Visų pirmiausiai, 
vyrai gali išdirbti 400 ir dau karo nenukentėjo, kaip Sintau Kanadoje žemės perdaug, o žm 
giau darbodienių, bet moteris tai, prie kurių frontas buvo tris onių permaža. Tų žmonių tar 
tik 300 ir mažiau. Vyrai geriau mėnesius, 
šiai uždirba mėšlą vežant ir trą 
šas kratant. Vieno hektaro 
no sugrėbimas rankomis, o 

vieno arklio liuobimą skaitoma jų ha mašina 1 darbodienė.
3 dienos mėnesiui, tat už 9 — ha derliaus nuėmimas — 1 
27 dienos. Jauno arklio apmoky

pe didelis kąsnis prancūzai, po 
Daugelis ūkininkų nuo Siu to ukrainiečiai ir būriai europė 

šie tautų atsidūrė Sibire. Sibire šia nu ateivių, dar nespėjusių į 
tri pikų šeima, Antanas Kutas, o krašto gyvenimą Įsilieti. Tokiu

4 Klimaitis, kuris prieš tai buvo būdu, kanadiečiui sunku sau ir 
die valsčiaus sekretorium, Sibire kitiems pasakyti, kas, ištiktųjų, 
Ge miręs. Sibiran išvežtųjų yra da kanadietis yra — būtent, ne 

mas važiuoti   8 dienos. Ku riausiai pelno mašinon leidėjas ug ir visų čia negaliu išskaičiuo amerikonas, nę anglas, ne pran 
melei atsivedant kumeliuko pri ir šiaudų kūgio krovėjas. Linų ti. cūzas, ar kitkas, bet kanadie

rovimą apskaičiuoja nuo ploto. Griškabūdyje yra daug nau tis.
„Gražu išauginti plačius kvie 

darbis. Bet visus darbus negi iš ko nežinote... Griškabūdy yra čių laukus, puiku nukirsti dide 
skaičiuosi. Reikia baigti, nes da įkurta Mašinų - traktorių sto liūs miškų plotus ar iš žemės 
rbas laukia. Poilsiui daug laiko tis. Draugas Procuta turėjo da gelmių iškasti aliejaus ir urani 
neatlieka. ug pareigų ir vis kilo Į augšty jumo, nes čia turtai ir kapita

Tik darbe mes raminame sa bes, ligi tos stoties direktoriaus las. Tačiau čia ne kanadietišku 
vo sopulius ir užmirštame pra vietos ir labai rietė nosį. Bet ne mo požymiai, ar pojūčiai. Juos 
eiti. Kada nors vėl rašysiu, žinau kas atsitiko, kad iškait tegalėtų reikšti rašytojai. Gani 

nusmuko ir nusmurdo. Dabar tos turtus apvaldžius, rodos, 
jis kolūkio pirmininkas ir prisi privalėtų ateiti eilė dvasiai rei 
mena baudžiavos laikus. . . Da kštis. Jei būčiau Kanados pilie 
bar čia panaši tvarka. tis, iš vyriausybės reikalaučiau

Kolūkiuose žmonės uždirba tučtuoj paskirti šimtą milionų • 
100—200 gramų dirsių už dar dolerių meno šakoms puoselėti.

na. Kūlimas — už tonas.

ėmimas 10 dienų. Kumeliuko . .
nujunkymas — 15 dienų. Jei Juo retesni linai — geresnis už jų žmonių, apie kuriuos jus nie 
pati aikliams pašarą prisiveži, 
tai vėl šiek tiek priklauso. Taip 
tos darbodienės ir susirenka.

Arklius liuobti buvo leng 
viau, bet atsitiko, kad žmones 
iš mūsų rajono perkele aičiau 
centro ir nebuvo kas eina tuos 

. - *v . — arklius iš taip toli paimti, to
Taip, politika tų neužmirškime. Ir dabar gali del ir juos turėjo prekeltl j kol 

ūkio centrą.
Jei aš negyvenčiau dar savuo

Sesuo.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Griškabūdy dažnai girdėda 

vau, kad ambulatorija yra Pau 
kščio name. Tie namai dar tvar

dytų, neįžvelgiamą. 1
maža jo pačio amžiaus, jis turi mes prieš tai imame kalbėti? kenkti Lietuvos ateičiai, 
skolintis iš praeities, kaip daro Bet jeigu ir to nebūtų, tai J. Kardelis.
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Sv. Lauryno upės jurkelis
RAŽO INŽ. J. V. DANILIAUSKAS

IL
ANKSTYVESNI KANALŲ 

KASIMAI
Kova su Šv. Lauryno upės 

slenksčiais prasidėjo anksti. 
Jau 1700 m. pusantros pėdos 
gilumo kanalas buvo iškastas 
netoli Lachine’s prie Montrea 
lio; 1780 ir 1804 metais buvo 
iškasti trumpi šoniniai kanalai 
prie kranto apeiti slenksčius, ir 
jų gilumas buvo jau 2—3 pė 
dos. Tuo pačiu laiku panašūs 
kanalai buvo kasami ir prie ki 
tų upės slenksčių tarp Montre 
alio ir Ontario ežero.

Bet tik 1821 m. iškastas tik 
as Lahine’s laivų kanalas 5 pė 

Jų gilumo, kuris vėliau 1843 m. 
buvo pagilintas iki 9 pėdų gilu 
mo. Antras ir paskutinis pagili 
nimas įvykdytas tarp 1870 ir 
1883 metų. Maždaug tais pa 
čiais laikotarpiais buvo kasami 
ir kiti kanalai, įaip tai Soulan

Todėl tik 1932 m. kanalas ir 
šliuzai buvo galutinai pabaigti. 
Welland kanalas su aštuone 
riais šliuzais nugali 326 pėdų 
augščio skirtumą tarp Ontano 
ir Erie ežerų. Kanalas buvo iš 
kastas 25 ar daugiau pėdų gilu 
mo.

Po šio paskutinio pasaulinio 
karo atsirado naujų veiksnių, 
kurie vertė Kanados vyriausy 
bę vėl judinti jūreklio reikalą.

Ontario provincijoje pasireiš 
kė elektros energijos trūkumas 
ir verte išnaudoti visus esamus 
vandens jėgos šaltinius. New 
York State irgi buvo suintere 
suotas Šv. Lauryno upės jėgos 
išnaudojimu. Bet vandens jėgai 
nės nebuvo galima pradėti sta 
tyti neišrišus jūrkelio klausi 
mo internacionaliniame upės 
ruože tarp Cornwall ir Kings 
ton. Toliau, geležies rūdos ka 
sykių atidarymas Labradore na

turaliai vertė statyti vandens Galutiniame susitarime svar 
kelią Į Didžiuosius ežerus, nes biausi darbai pasidalinti taip: 
prie jų krantų spiečiasi didieji Ontario Provincija ir New Yo 
geležies apdirbimo fabrikai. rk State stato 2.200.000 arklio

DĖL „LIETUVOS VAKARŲ SIENŲ“.
RAŠO DR. M. A N Y S A S

Atsakymas i straipsni: „Ar Rytprūsiai Lietuvių Žemė“

ges, Beauhornois, Cornwall, 
Mowisburg, Iroquois ir kiti. ***
Bet tik 1908 m. galutinai visas 
ruožas nuo Monrtealio iki mies 
tų prie Didžiųjų ežerų buvo pa 
ruoštas 14 pėdų gilumo naviga 
cijai.

JŪRKELIO PLANAVIMAS
Keturiolikos pėdų gilumo ka 

nalas nėra pakankamas juros 
uvanis. Vandens kebas turi bū 

ti apie 25 pėdų gilumo, kad eko 
nomiskai išsimokėtų jūrų laivų 
kelionės. Taigi, vos baigus kasi 
mus 14 pėdų gilumo kanalų, 
Kanada pradėjo planuoti 25 ar 
daugiau pėdų gilumo vandens 
kelio statybą. Bet apie 100 my 
lių, šv. Lauryno upės — tarp 
Cirnwall ir Kingston — yra 
siena tarp Kanados ir J. A. V. 
Šiame ruože kaip tik yra dau 
giausia natūralių upės slenka 
čių, trukdančių laivininkystę. 
Todėl jau 1905 m. buvo suda 
ryta Tarptautinė Vandens Ke 
lių Komisija, kuri turėjo svars 
tyli ir išspręsti visus klausi 
mus, surištus su tarptautiniais 
vandenimis tarp Kanados ir J. 
A. V.

Daugelį metų svarstyti įvai 
rūs projektai ir 1931 m. pasira 
syta sutartis Washingtone dėl 
jūrkelio statybos, bet J. A. V. 
Senatas šios sutarties nepatvir 
tino. 1941 m. buvo pasiektas ki 
tas susitarimas, bet vėl J. A. V. 
Kongresas nepatvirtino susita 
rimo.

Dar bevykstant pasitarima 
ms, Kanada pradėjo vadinamo 
Welland Kanalo statybą. Šis 27 
mylių ilgio kanalas tarp Onta 
rio ir Erie ežerų reikalingas 
Niagaros kriokliui apeiti. Sta 
tybos darbai buvo pradėti 1913 
m., bet pirmasis pasaulinis Ka 
ras privertė statybą pertraukti.

Kanados Federalinė Vyriau 
sybė ėmėsi jūrkelio ir surištų 
su juo statybų klausimus spręs 
ti dalimis. Pirmiausia federali 
nė Vyriausybė pasiraZė sutarti 
su Ontario Provincijos Vyriau 
sybe, kad Ontario ir New York 
State statys hidroelektrinę tarp 
tautiniame upės ruože, o Fede 
ralinė Vyriausybė statys jūrke 
Ii. 1952 m. J. A V. vyriausybė 
sutiko leisti Ontario Plovinei 
jai ir New York State statyti 
hidroelektrinę, bet galutinis 
formalus patvirtinimas Įvyko 
tik 1954 m. Tuo pačiu laiku, 
Kanadai pasiryžus vienai staty 
ti jūi kelį Kanados pusėje, J. 
A. V. Kongresas nutarė irgi pri 
sidėti prie jūrkelio statybos.

1954 m. rugsėjo mėnesį pra 
dėti pirmieji hidiocleki inės sta 
tybos darbai, ir porą mėnesių 
vėliau pradėta ir jūrkelio staty 

įba.

jėgų galingumo hidroelektrinę J o ■ o *
ir reikalingas betonines ar že 
mes užtvankas.

Statybos išlaidų hidroelektri 
nės pastatymui, numatoma, bus 
600 mihonų dolerių ir jos kaip 
ir pagaminta elektros energija, 
bus dalinamasi lygiai pusiau 
tarp Kanados ir J. A. V. Toliau, 
J. A. V. statys dvejus laivų šliū 
žus ir kanalą savo pusėje prie 
šais Cornwall miestą. Statybos 
išlaidų bus apie 105 milionai 
dolerių. Kanada statys penke 
rius laiv-ų šliuzus (dvejus prie 
Montrealio, 2-jus prie Beanhor 
nois ir vienerius prie Iroquois) 
ir atliks eilę vagos pagilinimų 
upėje. Kanados išlaidos jūrke 
lio darbams bus apie 220 milio 
nų dolerių.

Taigi, Kanados išlaidos jūr 
keliui ir hidroelektrinės staty 
boms bus daugiau kaip 500 mi 
lionų dolerių. Tai milžiniška

(Darbas, Nr.
Viršuj minėtame straipsnyje 

dail. skulp. p. Dagys, Toronte, 
rašė, jog „Darbo” 4 numeryje 
tilpęs straipsnis dėl Lietuvos 
Vakarų sienų geriau tiktų ko 
kiam nacionalistiniam - fašisti 
niam žurnalui, bet ne „Dar 
bui“.

P. Dagys čia išvedžioja, kad 
žeme yra tųjų, kurie ant jos gy 
vena ir nei Jonas, nei Petras, 
nei kas kitas iš Didžiosios Lie 
tuvos negali sakyti, kad mano 
žemė yra Rytprūsiuose. Demo 
kratiškai galvojant, apie jų liKi 
mą galėtų spręsti tik tie žino 
nės, kurie čia gyvena. O ką 
galvoja Rytprūsių žmonės, kla

suma, bet Kanados vyriausybė 
jau preiš keletą metų jautė, kad 
Kanados kraštas yra visai pajė 
gus pakelti šias išlaidas.

(Bus daugiau)

1, 1956 m.) 
usia autorius.

Paskaičius šiuos posakius, 
atrodo, kad p. Dagys per pas 
kutinius 15 metų negyveno ant 
mūsų žemės rutulio, bet ant jos 
palydovo: mėnulio. Tik padan 
gėse begyvenant, visi paskuti 
niųjų 15 metų įvykiai galėjo 
praeiti straipsnio rašytojo ne 
paliesdami. Todėl manau, jog 
reikėtų trumpai priminti kas ta 
me laikotarpyje Rytų Europoje 
įvyko ir dėl ko iškilo Rytų Pru 
sijos klausimas.

Hitlerio 1939 m. pradėtas 
Europos griovimas ir duobės 
kasimas kitoms valstybėms ir 
tautoms, galiausiai atsisuko 
prieš patį III Reichą ir tokiu 
mastu, kurio nei lakiausia fau 
tazija negalėjo įsivaizduoti.

III-jo Reicho vadovybė buvo 
ta, kuri lemiamais 1944-45 m., 

Nukelta į 6-tą puslapį.

fcnntanĄ

UŽ SAVO DOLERIUS GAUSITE
GERESNĖS RŪŠIES IR ILGIAU NEŠIOSITE

‘eh/nan\
Vyrų ir bern 

T-maršk.

Vyrų 
apatiniai

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

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

ir jų geriausia garantija gauti daugiau už savo pinigus.

jchmatt.\ I
Išeig. ir 

sport, kojinės

fcnnuinĄ
Kūdikių 

baltin.'jcnmanS
Berniukų 

apat.

Kiti </cfimilftS Sam*n*a*: Penmans golfo kelnės, Penmans pirštinės, Merino „95“ apatiniai 
Merino „71” apatiniai, vilnoniai apat. baltiniai.

/įehntanĄ
Moterų 

apatiniai

i/inmanii
Megztiniai

KOKYBĖS ŽENKLAS M <JefUna/&
Mergaičių apat

■'______________________________

>HIRTS

rikoje esančių lietuvių. Taip n kad vienam duoda, o kitam, ki ar galima būtų kiek radikališ kad SLA tęstų tą patį vieniu 
būtų, jeigu mes būtume stipriau to srovės asmeniui, jau neduo 
susipratę, pav., kad mes ta pras da. Štai, atrodo, kad seimo ren 
me būtume arčiau žydų tautos gimo komisija, atlikusi didžiulį 
organizuotumo.

Nepasakyčiau, kad seimo po 
sėdžiuose visas laikas būtų su 
naudotas pozityviam darbui. 
Galima buvo pastebėti, kad bu 
vo žmonių, kurie todėl išeidavo 
kalbėti, kad tai, matyt, laikė sa 

Ypatingas dėmesys šiame votišku ,,onaru‘. Buvo ir tokių, 
seime atkreiptas į jaunimą. Pp. kurie išėję kalbėti, nepratarę 
Biežių pranešimas apie jauni nė žodžio, žiūrėdami į pilną 
mą susilaukė didėlio ir karšio publikos salę, pradėdavo šypso 

Ir šiuos įspū tis. Kodėl? Publika, mat, ture

kiau keisti. gą lietuvių tautos laisvinimo
Kiti laikraščiai jau paiašė, darbą, kurį SLA, bendradarbia 

kas, ką ir kaip kalbėjo ir tokias udama su Amerikos Lietuvių 
pareigas atliko, todėl nėra pras 1 aryba, vedė iki šio meto. Piie 
mės tai kartoti.

Noriu tiktai pasakyti, kad 
ujos iždininkės žodis buvo 
bai džentelmeniškas, rimtas 
įspūdingas. P. N. Gugienė, per 
imdama SLA iždininko parei 
gas iš p. Gugio, be ko kita taip 
pasisakė: ,

„Pasižadu neapvilti SLA na 
rių, kurie man pareiškė pasiti 
kėjimą. Jūsų uždėtas pareigas 
eisiu sąžiningai. Neskirstysiu 
narių į „savuosius“ ir „sveti 
muosius“. Visi SLA nariai man 
bus lygūs.“

„Naudosiu visą savo energi 
ją gaibingai mūsų organizaci 
jai stiprinti. Dabosiu, kad ji au 
gtų ir tarptų; kad josios narių 
sudėtas turtas būtu saugoja „ v .,<*
mas; kad mūsų sudėt"! pinigai riais ir todėl iškėlėme Kanados 
nebūtų bereikalingai švaistomi, filijos klausimą. Tam tikslui bu 
Prižiūrėsiu, kad kiekvienas S vome įgalioję p. J. Strazdą pa 
LA narys gautų teisiškai jam silikti Tarybos posėdyje, ku 
priklausančią dalį; kad nė vie ris vyko tuojau po seimo posė 
nas, neužsitarnavęs, negautų džių. Atrodo, kad mūsų pastan 
nė cento. gos bus stengiamasi realizuoti,

„Žiūrėsiu, kad SLA, be di nes Taryba tam pritarė. Jeigu

darbą, atrodo turėjo geriausius 
norus ir darė visa, kad būtų ge 
rai, patogu ir malonu. Kiek aš 
pažįstu komisijos pirmininką p. 
Motuzą arba reikalų vedėją p. 
Norų-Naruševičių, jie naktis ne 
miegodami dirbo ir norejp sei 
mui duoti visa geriausia — pui 
kiai paruošė vakarienę, suruošė 
pikniką, kad JAV šventės me 
tu, kada nebuvo patogu posė 
džiauti, atstovams netektų nuo 
bodžiauti, kad jie galėtų pama 
tyti daugiau Detroitą, susitikti 
su daugiau žmonių ir turėti tū 
lų malonumų, vis dėlto p. Žiu 
rys per „Dirvą“ juos visus „per 
trauke“ net už tai, kad jie davė 
kalbėti J. Kardeliui... P. Žiurys 
nieko negalėjo pasakyti prieš 
jo kalbą, kuriai vis dėlto buvo 
visų labai didelis pritarimas, 
bet jau tas faktas, kad tam di 
pukui buvo duota kalbėti, jį pa 
akino apibarti visą komitetą. O 
iš tikrųjų, J. Kardeliui buvo duo 
ta kalbėti kaip vienam bent iš 
Kanados, iš kurios gal gali bū 
ti ir kiek skirtingų pasisakymų, 
negu metai iš metų kalbančių 
ir jau labai pažįstamų minčių džiulio apdraudos ir broliškos nesusidarys kokių formalinių 

Sakyčiau, ji kitokia kažin ar žmonių. Tat, jeigu prikimbama pagalbos darbo, tęstų dar ir kliuvinių, tai šis 70-ties metų 
bet būtų būtų gera. Čia gi sueina viso prie tokių dalykų, tai kaip gi lietuvių kultūrinį darbą; kad sukaktuvinis seimas bus pažy

dar geriau, kad turėtų visą ket kių srovių žmonės. Kuliam no būtų kimbama prie bet kokio imtųsi iniciatyvos naujiems kui mėtas dar vienu svarbiu faktu
virtį miliono, nes tai tesudary rs nedavus išsisakyti tiek, kiek kalbų suvaržymo? Todėl man tūros darbo pradams. —SLA Kanados filijos įsteigi

„Politinėje srityje dabosiu, rnu. (d. b.)

draudimų są 
paskutiniame 
nutarimas įs 
ir invalidams

Kelionės ir svajonės, 7. J. Kardelis.
ORGANIZACIJA, KURIAI TURĖTŲ PRIKLAUSYTI NE 

12, BET 120 TŪKSTANČIŲ LIETUVIŲ, 
O DAR GERIAU — 250.000.

Pirmą kartą patekęs į Susi rina savo narių 
vienijimo Lietuvių Seimą, dide lygas. Ir šiemet, 
liu susidomėijmu stebėjau po seime, priimtas 
sėdžių eigą ir tas pastangas, teigti seneliams
Kurias kuopų atstovai ir rinkta poilsio namus, kuriuo tikslu su 
sis centras deda, kad organiza daryta ir komisija, 
cija būtų gera, 
hmai tobuliau 
tarnautų.

SLA — juk 
ganizacija, savišalpos organiza visų pritarimo, 
cija. Maža to, ji drauge yia, ku džius rašaničam teko tą stipriai jo atspėti, ką kalbėtojas turėtų 
Itūrinė ir tautinė organizacija, paremti, nukreipiant žodį vaka savo galvoje, kuri jj paskatino 
kuri ne tiktai šelpia savo na rienės metu kaip tiktai jauni šypsotis. . . Bet tokių buvo ne 
rius ligoje, ne tiktai draudžia mo naudai. Tat SLA organiza daug. i........................... „

naudinga ir 
tautiečiams

yra broliška

ga 
pa

or

rius ligoje, ne tiktai draudžia mo naudai. Tat SLA organiza daug. Absoliuti dauguma kai 
nuo nelaimių, bet ir aukoja pa cijos geri norai ir nuoširdžios bėjo tiktai iš reikalo ir tiktai ko 
vergtos Tėvynės reikalams, re pastangos yra dedamos už tai, nkrečiai apie reikalą. Gal kaiku 
mia mokslus einantį jaunimą, kad organizacijos nariai iš jos rios perilgos kalbos kiek pailgi 
o dabar yra nutarusi stipriau turėtų juo geriausį patarnavi no seimo posėdžius, bet, iš ki 

tos pusės, tas patenkino seimo 
dalyvius, kurie norėjo ne tiktai 
išsikalbėti, bet ir tyliai viešai iš 
sišypsoti. . . Pirmininkavęs p. 
Dagys kantriai leisdavo pasaky 
ti ilgiausias kalbas ir tiktai po 
to vrašydavo narius būti kant 
resniais ir kiek galima trum 
piau kalbėti. Man tokia tvarka 
atrodė neišvengiama.

paramti skautus, kurių Dzam 'r aptarnavimą, 
bores fondui paskyrė 500 dole 
rių. Kadangi visas patarnavi 
mas šioje organizacijoje nemo □'J7a'į7 š 
karnas, tai jos išlaidos yra ma 
žiausios ir tuom SLA organiza 
cija gali konkuruoti su privačio 
mis kompanijomis. Jos patarna 
vimai ir jos draudimai yra pi 
giausi ir sąžiningiausiai išpildo 
mi. Ši organizacija nė vienam 
tautiečiui be reikalo neatsisa 
kys išmokėti jam priklausančių 
atlyginimų.

SLA organizacija nuolat ge tų tiktai ketvirtą dalį visų Ame jis nori, tuojau būtų priekaištų, atrodo, kad seimų tvarka kažin

Ta prasme pakeista ir per 
tvarkyta SLA konsti tucija. Be 
____ , šios organizacijos visas 
dėmesys ir visos pastangos yra 
sutelktos į tai, kad organizaci 
ja būtų maksimališkai naudin 
ga mūsų žmonėms. Ji tokia ir 
yra. Todėl reikia labai stebėtis, 
kad ji turi tiktai 12 tūkstančių 
narių, kai turėtų turėti mažiau 
šia 120 tūkstančių,

na 
la 
ir

šinsiuos lietuvių vienybės skal 
dymo pastangoms. Tiktai visų 
lietuvių bendromis pastango 
mis galėsim iškovoti Lietuvai 
Nepriklausomybę, o josios gy 
ventojams — demokratinę šaut 
varką.

„Bet ypatingas mano dėme 
sys bus kreipiamas į SLA jau 
nimo reikalus. SLA plėsis, jo 
iždas bus pilnas ir ateitis bus 
užtikrinta, jei mūsų eiles papil 
dys jaunimas“.

Negalima nesveikinti tokio 
pasisakymo ir tokio pasižadėji 
mo.

Baigdamas apie SLA seimą, 
noriu dar pabrėžti, kad mes, ka 
nadiečiai, dėjome pasatngų bū 
ti sulygintais su JAV kuopų na



4 PsL' N k P k i k i. a U Š U M a
f

JuSu I X 4 - Ni', L?

/efe- DIDŽIOJO MUZIKOS ROMANTIKO MIRTIES
KU LT UR IĄ L>KKOjVIKA sukaks

DAKTARAS JUOZAS SENI KAS PADARĖ DOKTORATĄ
Pernai metais iš St. Jcano bu Kanados valstybinius egzj.mi 

vo „dingęs“ ten ligoninėje dir nūs ir rinksis darbą. Tuo tarpu 
bęs Dr. J. Senikas, ir nedaug jis dai nedirba? Tiesą sakant, 
kas žinojo, kad Dr. Senikas bu po intensyvaus dešimties mene 
vo išvykęs į Europą, kur pasiry siu darbo reikia ir atilsėti. Nau 
žo padaryti doktoratą. jam daktarui linkime geriau

Tiesa sakant, Dr. J. Senikas sios sėkmės.
turėjo padaręs doktoratą, bet

Liepos 29 d. sukako^ lygiai vedybas su jo dukterim, kuri 
100 metų kai mirė didelis vo jau garsėjo kaip didelė pianis 
kiečių muzikas - kompozitorius, tė. Iš tos būsenos išsivysto Šu 
teoretikas ir kritikas — Rober mano romantika, kuri sudaro jo 
tas Šumanas (vokiškai Schu kūrybos temas.
man). 1840 metais vis dėlto jis sa

R. Šumanas gimė 1810 m. vo laimi. Klarai subrendus, jie 
Saksonijos Cvikau miestelio kn susituokia. Ir tada Šumanas pr 
ygų karutuvės savininko ir lei adeda kurti jį išgarsinusias -dai 
dėjo šeimoje. Jau šešerių metų nas, kurių parašo per 250. Jis, 
būdamas jis mokėjo skambinti be ko kita, sukuria Heines ei 
fortepionu, o po metų jau para lėraščiais romansų ciklą, pava 
še šokių ir fantazijų muzikos, dintą „Poeto meilė“. Tragiškia 
Baigęs gimnaziją, jis nutaria ta usis jų „Sapne verkiau aš gai 
pti muziku, bet motinos įkalba liai“. Poeto Šamiso žodžiais jis 
mas būti teisėju, įstoja Leipci sukuria naują dainų ciklą „Mo 
go universitetan studijuoti tei terš meilė ir gyvenimas“. Juose 
sės. Bet Leipcigas—didelis mu Šumanas iškelia poetinę mintį, 
zikinis centras. Ir Šumanas pa 
sineria į plačia srove einantį 
kultūrinį gyvenimą. Pripuola 
mai susipažįsta su žymiu muzi 
ku F. Viku ir devynmete jo dūk 
ra Klara, kuri jau reiškėsi kaip 
pianistė.

Nežiūrint motinos norų, su 
grįžęs kartą iš genialaus smui hės „Faustui“, 

Po stropaus ALB Brisbano kininko Nicola Paganini kon no „Manfredui 
Apylinkės Valdybos darbo, bai certo, Šumanas nutarė tapti pia 1849 m. jis suserga. Kanki 
giami sujieškoti ir suregistruo nistu. Bet jis padarė fatališką namas haliucinacijų, jis šoksta 
ti visi „nežinomieji“. Sąrašuo klaidą. Norėdamas tapti virto nuo tilto į Reiną, bet žvejai jį 
se yra 136 vyrai, 54 moterys ir zu, jis ketvirtam pirštui iavin išgelbsti. Jis patenka į psichiat 
97 vaikai. Taigi, iš viso 287 lie ti sugalvojo savotišką būdą — rinę ligoninę ir joje 1956 m. lie 
tuviai. Iš šio skaičiaus 52 vyrai jį pakardavo virvele prie lubų... pos 29 d. miršta, 
yra vedę lietuves, 34 svetimtau Tas jo bandymas sužalojo jam 
tęs, iš jų 19 australes. Dvi lie rankas ir virtozo karjeros jis 
tuvaites yra ištekėjusios už sve turėjo atsisakyti. Už tai dabar

Mosklo - Technikos naujienos
RUGSĖJO 5—7 DIENOMIS STEBĖKIME MARSĄ 

Ar Marse yra organinis gyvenimas.
Apie Saulės sistemos planetą Ligšiol nustatyta, kad ang 

Marsą daug rašoma. Kai prieš liarūgštės Marsas turi, o anglia 
kelis metus pasklido sensacin rūgštei susidaryti reikia ang 
gos žinios apie „lėkštes“, pir lies ir deguonio, kuris reikalin 
masis spėliojimas buvo — tai gas gyvybei, degimui palaikyti, 
yra Marso gyventojų lankymą Tat, atrodytų, kad deguonio 
sis Žemėje. . . (oxygen) kaip ir turėtų būti,

Kai 1877 metais italų astro bet spektras (spindulių lūžime
nomas Schiaparelli paskelbė, per trikampį prizmę) deguonio J*s rusų okupacijoje, ir pas
jog jis randąs, kad Marse yra nepaiodo. O be deguonio gyvy tangos jį atgauti nedavė teigia
gyvybė, panaši į Žemės gyvybę, bė sunkiai įsivaizduojama, no mL> vaisių. Pasirodo, kad ten
tuojau pasipylė romanai, kur rs Žemėje ir yra gyvių, kurie yra likę apie du tūkstančiai
iuose vaizduojamos kovos su į 
Žemę nusileidusiais marsie 
čiais, kurie, esą, čia jiešką ge
resnių gyvenimo sąlygų. Apie 
marsiečių atsilankymą Žemėje 
„lėkštėmis“ taip pat jau nema 
ža prirašyta ir prifantazuota.

Tuo tarpu ligšiol moksliniu eina nuo polių ekvatoriaus kri
kai dar nėra tikrai nustatę, kad ptimi. Buvo spėliojama, kad 
Marsas turėtų organinę gyvy Marso gyventojams stinga vau 
bę. Tai yra tiktai spėliojama, dens, tai jie, kaip protingi ir 
Ir šiemet bus bandoma apie daug senesnės kultūros, negu 
Marsą gauti galimai tikresnių žemės gyventojai, kurie yra ja 
žinių. unesni keliais miliardais metų,

Kas yra apie Marsą žinoma? kad jie iškasę kanalus nuo po
Marsas yra perpus mažesnis hų į ekvatorių ir kad tais kana 

už Žemę. Jo ekvatoriaus dia lais gauna iš polių vandens, kai 
metras yra 4.215 mylių. Jis nuo vasaros metu ten tirpsta snie 
Saulės nutolęs apie 142 milio gas. . . Bet dabar išaiškinta, 
nūs mylių. Todėl ir jo metai, kad tie ruožai, kurie italų astro 
kol jis apkeliauja, bėgdamas po nomo buvo palaikyti kanalais, 
15 mylių kas sekundę, aplink kad tai jokie kanalai, bet esą 
Saulę, tęsiasi 687 mūsų dienas, augmenijos sukeliami kanalų 
Bet Marso para yra tiktai pus įspūdžius vaizdais. Tat ir lieka 
valandžiu ilgesnė už Žemės pa dar didesnė nežinomybė, kas li
rą - dieną ir naktį. Marsas turi, kaip Marse gali gyventi n gy gauti nesužalotą Marso vaizdą, 
kaip ir Žemė, keturis metų lai vena. Tai dar spėliojimų sritis. Todėl dabar bus panaudoti pa 
kus — pavasarį, vasarą, rudenį O kas turi fantazijos, gali spe tys naujausi fotografavimo bū 
ir žiemą, bet jie dvigubai ilges kuliuoti, kaip jam leidžia jo dai. Panaudojami televiziniai 
ni kaip Žemės. Dienos metu 
prie Marso ekvatoriaus dėl di 
delio nutolimo nuo Saulės, kuri 
ir Marsą šildo, temperatūra pa 
kyla ligi 80 laipsnių F„ bet nak 
tį nukrinta žemiau nulio. Mar 
sas turi atmosferą, turi van Marso ir Žemės keliai skirtin servatorijomis, tepasinaudos, Bendruomenės susirinkimuo nos aštrumu, prisidengęs kelio vadovaujamą Ant. Gustaičio,
dens, nes turi debesis ir vėjus, gi. Marso ir Žemės keliai arčia bet ir paprasta akimi, jeigu dan se dalyvauja 55—65% čia gy mis slapyvardėmis, kelia idėjų šis sambūris yra nusistatęs
Pastebėta, kad žiemos metu usiai susiartina per kiekvienus gus bus neapvilktas debesimis, venančių tautiečių. Šiuo atveju svarbumą. Jis pastebi Šopeno montrealiečiams atvežti puikią
prie polių susidaro dideli balti 15—17 metų. Šie metai yra tie, galima bus Marsą iš arčiau pa išimties nesudaro ir mišrios šei talentą, kuris kovoja už lenkų „Raudonojo Vyno“ komediją,
plotai, iš ko daromos išvados, kada Marsas ir Žemė bus arčia sižiūrėti. mos.
kad ten iškrinta daug sniego, usiai susiartinę. Tai bus rugsė 
kuris vasaros metu nutirpsta, jo 5—7 dienomis. Tada galima 
nes tie plotai sumažėja. Pagal bus geriausiai Marsą stebėti, 
metų laikus kinta ir Marso spal Viso pasaulio mokslininkai 
va, kuri daugumoje yra rausva, yra pasiryžę šias dienas maksi 
kintanti į rusvą, žalsvą. Iš ko mališkai išnaudoti, 
daromos išvados, kad spalvos Jau paruošti didžiausi

gyvena be oro (anaerobiniai gy 
viai). Ypač abejotijaa, kad Mar 
sas turėtų augštesnės, kaip mes 
ją suprantame, organizacijos 
gyvių.

Jau minėtas Schiaparelli įsi 
žiūrėjęs Marse kanalus, Kurie

savaitė.
Valius. 
Išleido 
klubas,

tūkstančiai 
doktoratų, bet rusai jų neati 
duoda. Todėl Dr. Senikas, ne 
norėdamas leisti laiko, pasiry 
žo padaryti naują doktoratą. 
Tuo tikslu jis apsistojo Miun 
chene, kur intensyviai dirbo 
prie universiteto. Išklausė jį do 
minančių kursų, išlaikė visus 
egzaminus ir parašė disertaci 
ją — MDH fermentų veikimas 
pas liaukemikus vaikus, kurią 
apgynė augščiausiu įvertinimu 
— Magna sum Įaudė.

Šis Dr. J. Senike darbas iš 
šaukė didelį mokslinį susidomė 
jimą, nes juo įrodyta priešinga 
įsigalėjusiai tezė. Tą jo naują 
tezę patvirtino vėlesni tyrinėji 
mai kitų gydytojų.

Su Dr. J. Seriiku doktoratą, 
kiek vėliau, padarė iš JAV at 
vykęs dr. Žilinskas ir kiti.

Dr. J. Senikas dabar laikys-tjmtau^Ų Apie pusšimtis yra jis visą dėmesį sukoncentruoja 
viengungių, našlių. kompozicijai, teorijai, idėjų ryš

Yra tautiečių, kurie išdrįso kinimui.
žengti savarankiškumo keliu. 1834 m. jis drauge su keliais 
Tokių turime septynis: 2 turi vienminčiais išleidžia muzikos 
savo taksi mašinas, 2 sunkveži žurnalą, kurio pagrindinis tiks 
mius, 1 maisto produktų par las buvo kovoti su paviršutinis

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Birutė Pūkelevičiūtė. AŠTU 

ONI LAPAI. Didžioji 
Dailininkas Telesforas 
Premijuotas romanas. 
Lietuviškosios knygos
2334 So. Oakley Ave, Chicago 
8, Ill., USA. 392 puslapiai, kai 
na 3.75.

Leidinys labai gražiai alio 
do, impoazntiškas, gražiąi iš 
leistas ir puikiai apipavidalin 
tas. Kas norėtų šį leidinį įsigy 
ti, NL galėtų patarpininkauti.

BRISBANĖS LIETUVIAI 
AUTRALIJOJE

1844 m. aplankę Rusiją, kur 
Klara duoda eilę koncertų, Šu 
manai apsigyvena Dresdene. 
Čia Šumanas sukuria didžiuo 
sius kūrinius: 4 simfonijas,
fantastinę oratoriją „Rojus ir 
Peri“, operą „Genovaitę“, kon 
certą fortepionui, muzika Goet 

uvertiūrą Bairo 
‘ ir kt.

1849 m. jis suserga.

kad Žemės atmosfera kliudo

Šiemet minimos jo 100 m. 
mirties sukaktuvės. Montrealy 
je rugsėjo lid. Sir Arthur Cur 
rie Memorial Gymnasium bus 
koncertas, kuriame bus išpildy 
ta 4-oji simfonija, dalyvaujant 
žymiam Kanados pianistui Neil 
Chotem. Įėjimas nemokamas.

BUS LABAI ĮDOMI 
KOMEDIJA

Montrealio Lietuvių Seimelio 
Prezidiumas, jausdamas lietu 

pamatysi kia skautai, choras, tautinių šo ganizaciją, kuri simbolizavo ka viškų vaidinimų trūkumą Mont 
kių grupė ir savaitgalio mokyk ralių Dovydą, meno jėga nuga realyje, pasiryžo atsikviesti Bo 

Įėjusį piiešus, jis savo plunks stono lietuvių dramos sambūrį, 
Bendruomenės susirinkimuo nos aštrumu, prisidengęs kelio vadovaujamą Ant.

.............. “ ; yra

kaip jam leidžia jo dai. Panaudojami
metodai, kurie daro foto nepap duotuvę, 1 žvejų laivą ir 1 bal kurnu/tuščia technika ir iške 
rastu greičiu, tiktai per vieną dų dirbtuvę. lia reikalavimus kelti meno idė
šimtąją sekundės dalį. Kaip tie Bendruomenės apimtyje vei jas. Įsteigęs „Davidsbund“ or 
stebėjimai pasiseks, 
me vėliau.

Kas galės pasinaudoti ob la.
tepasinaudos,

vaizduotė.
Marsas turi du satelitus — 

Deimos, nutolusį nuo Marso 
per 14.600 mylių ir Fobos, nu 
tolusį tiktai per 5.800 mylių. 
Tai yra Marso Mėnuliai.

Marso ir Žemės keliai skirtin servatorijomis,

stebė 
kitimas pareina nuo to, kad au jimo instrumentai, kaip JAV 
gmenija pagal metų laikus kei Mount Palomar 5-kių metrų 
čia savo spalvą, kaip ir Žemės diametro observatorijos teieško 
augmenija. Bet ar yra gyvūni pas ir kiti. Marsas bus fotogra 
ja, ypač protingoji gyvūnija? fuojamas. Sunkumas čia tas,

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

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

tautos laisvę, jis Bramse jžiū kurios pastatyme dalyvaus ir 
ri dideli naujos dvasios kūrėją, žinomasis aktorius - veteranas

Jis dėsto Mendelsono įsteig H. Kačinskas. Spektaklis nu 
toje konservatorijoje ir atsidė matomas spalių 14 d. — sekma 
jęs komponuoja. Pasirodo jo kū dienį, Gesu salėje. Šiuo metu 
riniai „Abegg“, „Karnavalas“, yra susirašinėjamą su minimuo 
Simfoniniai etiudai, „Fantazija ju sambūrui dėl atvykimo smul 
C-dur“, „Kreisleriana“, „Vaikų kmenų.
gyvenimo scenos” ir kt. Seimelio prezidiumas tiki,

Šumano pažintis su Klara kad Montrealio lietuviai atkrei 
Vik išsivysto į karštą meilę, bet ps į šį vaidinimą reikiamą dė 
tėvas, pirma Šumaną protega mesi ir į jį gausiai atsilankys, 
vęs, dabar ir girdėti nenori apie Seimelio prezidiumas.

Kaip
RAŠO

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Lietuva išsivadavo iš okupantu

( Atsiminimų ištraukos ).
BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTERIS PULK. K. ŽUKAS.
Šis liūdnas faktas aiškiai pa 

rodo, kad

vadai, tam tikrom apysto 
vom esant, pasiduoda panikai, 
kaip ir paprasti kareiviai. Pul 
kininko G. lengvas pasidavimas 
panikai man jau buvo žinomas, 
bet majoras Š„ kuris kovose su 
bolševikais rodė labai daug su 
manumo, šalto kraujo ir drą 
sos, čia irgi pasidavė panikai. 
Pasirodė, kad žmogaus nervų 
įtempimas turi savo ribą. Jo 
pulką greit ir gerai sutvarkė ma 
joras Zubrys, tas kuklus karys, pažinojau iš Vilniaus karo mo kaip tik trūkstamieji specialis 
bet tikras herojus, kokių mes sa kyklos, kur jis ypatingai gabiai tai ir visi jie kilę iš Lietuvos, 
vo kariuomenėje nemažai ture lektoriavo ir buvo visų kariūnų 
jome.

74. REIKALINMI GERI
KARININKAI

55.
Baigę

gal Seirijų link. Išlipome iš au 
tomobiho ir pradėjome kalbėtis. 
Panorėjau sužinoti iš

St. Seimo narių nuomonę 
apie visą tą, ką jie girdėjo ir 
matė.

— Kažkokių pamišėlių gau 
ja! Be ceremonijos pulk. G„ ma 
jorą Š. ir kapitoną P. atiduoti 
karo lauko teismui.

— Palaukite, Tamstos, nesi 
karščiuokime! Jie visi trys pa 
sižymeję kovose su bolševikais 
1919 m. Padaryti skandalą ir 
tuo sugriauti visų vadų autori 
tetą yra lengva, bet pagalvoki 
me ir apie pasekmes.

Grįžęs į Seirijus, aš tuojau 
visus tris — pulk. G., majorą Š. 
ir kapitoną P. pašalinau ir į jų

tyrimą, važiavome ai

akademikas Petruševičius ir Visiems jiems buvo pasiųsti pi demokratai ir gana daug keistų 
akademijos profesorius Rylskis nigai, ir greit jie atvažiavo į Ka nemalonumų — iš savo soc. lia 
nuo Punsko. uną. Ypatingai naudingas buvo udimnkų pusės.

Dėl visų jų greitesnio atgabe vyresnysis Kraucevičius, dar ra 
nimo į Lietuvą pradėjau rūpiu miame laike pragarsėjęs rusų 
tis per mūsų pasiuntinybę Mas lakūnas, nes mūsų aviacija bu 
kvoje ir per Sovietų pasiuntiny vo pačioje užuozmazgoje ir ne 
bę Kaune. Gana greit pavyko buvo kas ją patvarkytų, 
pirmuosius tris atgabenti, bet

Petruškevičių ir Rylskj 
bolševikai areštavo ir sušaudė

už norą dezertiruoti iš Rusijos.
Kiek vėliau prieš visus tris 

atgabentus karininkus praside 
jo akcija, o man priekaištai už Susirinkusi komisija,, kuriai pir 
rusų importavimą. Visus tris iš mininkavo gener. Galvydis-By 
rašiau dėl to, kad jie buvo kilę kauskas, o nariais buvo Rusec 
iš Lieutvos ir pareiškė teisėtą kas, Soloveičikas ir, rodos, Po 
norą tapti Lietuvos piliečiais, o žela, svarstė įteiktą man paklau 
svarbiausia, kad jie buvo dideli simą. Aš aiškinau mūsų kariuo 
savo srities specialištai. menės sunkią būklę dėl to, kad

„ , — , „ , ... nebuvo geru specialistu, o ma
Generolą Radus-Zenkovicių nQ lšrašytieji karininkai buvo

Didelė Seimo narių

dauguma buvo vis dėlto 
žmonės išmintingi.

Jie matė, kad kariuomenės 
ie yra nepaprastai sunki, 
dirbome mes, kiek tik jėgų

būk 
kad 
ture

pirmuoju skaitymu 
svarstomas Seime. Nustebau, 
kad tas pats Požėla, kuris ma 
ne pakurstė, taip į Seimą pra 
bilo:

— Žandarai su nagaikomis 
mums siūlomi! Caro laikai grįž 
ta! — ir t. p.

Laike jo kalbos soc. dem. 
frakcijos nariai žiūrėjo į mane 
ir, kuomet aš paprašiau balso, 
jie irgi padavė kortelę, prašyda 
mi balso „dėl tvarkos“. Jiems 
buvo duotas pirmiau balsas ir 
jie pasiūlė padaryti 15 minučių 
pertrauką. Laike pertraukos aš 
kuo ne su sugniaužtais kums 
čiais šokau prie to įstatymo su 
manytojų, bet čia atstovas

Požėla mane nuramino:
— Pulkininke, leisk mums 

pakalbėti „na kazionnyj sčiot“ 
(valdžios sąskaiton). Kokie 
mes būtume socialdemokiatai,

Del tų visų mano atgabentų 
karininkų turėjau įdomų posė 
dį St. Seimo Krašto Apsaugos jome, kiek mūsų protas ir ga 

bumai išnešė, todėl krašto ap 
saugos ministerijai ir jos minis 
teriui stengėsi nekliudyti ir ne 
daryti nemalonumų.

Galima sakyti, kad per 
ministeriavimo laiką

aš turėjau Seime du 
nemalonius pergyvenimus, 

kuriuos anksčiau aprašiau; vie 
na, kuomet tenai nukonkuravo 
naujai paskirtas armijos vadas, 
pulk. Ladyga su savo karo ve 
dimo planu, pasibaigusiu mūsų 
katastrofa Augustavo rniškuo jeį ypatingą stovį palaikytume? 
se; antras nemalonumas, kai — Visvien jūsų davatkos įs 
atstovas Tumėnas pasiūlė man tatymą praves, tai kodėl mums 

nepakalbėti?—pridūrė Bielinis.
Savo balsą atsiėmiau. Įstaty 

mas greit įsigalėjo.
Kuomet aš apie šį faktą para 

šiau „Naujienose“, nuoširdžiai 
pagerbdamas Bielinį jo 70 me 
tų jubilėjaus proga ir tarp kita 
ko pbrėžti jo didelį valstybių 
gumą, nelauktai buvau paties 
Bielinio „išdirbtas“. Šitą faktą 
jis visai paneigė, apkaltino ma 
ne šio fakto išgalvojimu. Teko

korųisijoje. Mat, Seime buvo 
man paklausimas

dėl rusų antplūdžio.

savo

— Pone ministeri, — užklau 
sė pirmininkaujantis, — ar jie 
katalikai?

— Katalikai, — nepagalvo 
jęs pasakiau aš.

— ■ Kur norite, galite skirti, 
—pareiškė gen. Galvydis-Bvka 
uskas.

Visa komisija ir aš 
ko neplyšome iš juoko.

— Visvien jūsų davatkos jslabai gerbiamas. Pulk. Bobins 
kis buvo žinomas savo rankve 
džiais iš kariško telefono ir te 
legrafo srities, kas mūsų kariuo

Mūsų kariuomenė buvo reika menei buvo reikalinga/ Pulk,
linga daug gerų, prityrusių ka Kurkauskas, nors ir gimęs Taš 

vietą paskyriau: II div. vadu ge rininkų. Iš jaunesniųjų turėjo kente, bet jo tėvas buvo karš 
nerolą Katche, 5 pulko vadu — me didelį nuošimtį karštų pat tas lietuvis patriotas, o brolis 
majorą Zubrį. ~ riotų, narsių vyrų, bet be reika--mūsų Vilniaus komendantas.

Visi trys tolimesnėje ilgoje Juokėsi ir pats gen. Galvydis- 
tarnyboje mūsų kariuomenėje -Bykauskas. Pasirodo, mano tr 
paliko didelį ir teigiamą indėlį, uputį buvo apsirikta; trys Kra

75 DĖL RUSU ucevičiai buvo sentikiai, Radus- 
ANTPLŪŪDŽIO“ -Zenkovičius, Kurkauskas ir

Operacijos skyriaus virsimu vienas Litvinas buvo katali 
kas majoras Šumskis pranešė kas. . .
man, kad Konstantinopoly gy __________ - -___ ________

majorą Zubrį. i ’
Pulkininką G. „dėl nesveika lingo karinio prityrimo. Šis trū 

tos“ atšaukiau į Kauną, o vė kūmas buvo skaudžiai jaučia 
liau, jo žmonai maldaujant ne mas.
skirti niekur į frontą, nes jo nėr Iš karo atašės Maskvoje, ka 

• vai galutinai suirę, paskyriau pitono Svilo sužinojau, kad mū 
Kėdainių komendantu. Kad iš sų pasiuntinybėje Maskvoje 
vengtų skandalo su majoru Š., 
aš pasitraukiau iš Steigiamojo 
Seimo ir tuo būdu užleidau jam

užsiregistravo nemažai 
karininkų,

nusižudyti už tai, kad mes su 
savo pėstininkais nesugebėjo 
me pagauti ir sunaikinti lenkų 
prasiveržusios kavalerijos.

77. „ANT SOCIALDEMO 
KRATŲ MEŠKERĖS“

Vėlų rudenį atėjo pas mane 
du soc. dem. atstovai: Požėla 
ir Bielinis, kurie patarė man pa 
griežtinti Lietuvoje karo sto 
vi. . . Aš nustebau, išgirdęs iš

Gricevičius—stačiatikiai ir tik socialdemokiatų tokį pasiūly man su juo, spaudoje pasiginčy
mą, kuris tačiau buvo visai re 
alus, nes tamsūs elementai pra 
dėjo' kelti galvą ir mūsų valsty

ti ir visdėlto įrodyti, kad

faktas buvo.
Po labai nemalonios polemi 

kos įsitikinau, kad „profesiona 
lai“ politikai daugumoje yra

savo vietą, nes jis buvo sekan nors ir netikrų lietuvių, bet ki vena keli geri karininkai, kurie SANTYKIAI SU SEIMU biniam gyvenimui kenkti, 
čiu kandidatu. Kapitoną P. ko limo iš Lietuvos. Jų tarpe bu norėtų grįžti į Lietuvą, bet ne Mano santykiai su St. Seimu, ] 
mandiravau į kavalerijos pulką vo generolas Radus - Zenkovi turi pinigų. Tai buvo jo pusbro bendrai paėmus, buvo geri. Da majoras Byla, paruošė įstaty
Alytuje, nes jis buvo numaty čius, pulkininkai Kurkauskas liai Kraucevičiai: du lakūnai ir ugiausia prielankumo ir prita mo projektą, aš jį pravedžiau dviveidžiai: vienas veidas jų pa
tas į besiplečiančią mūsų kava ir Bobinskis, mano draugas iš I vienas šarvuotininkas. Be to, rimo turėjau iš socialdemokra per mmisterių kabinetą, ir po čių, natūralus, kitas gi — par
leriją. pasaulinio- karo, gener. štabo dar vienas lakūnas Gricevičius. tų frakcijos, toliau eina ktikšč. trijų dienų jis jau buvo tinis ir dirbtinis. (d. b.)

Kitą dieną mano padėjėjas,
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
RUSAI PAVERGTOSIOS LIETUVOS ĮSTAIGOSE

Pavergtosios Lietuvos plana tų gegužės mėnesį buvo įstei 
vimo, statistikos ir kontrolės įs ta Lietuvos geležinkelio valdy dingiausias bruožas — tai per $ 
taigos yra vadovaujamos rusų. ba. Šiai valdybai priklauso Lie dėjimas, iškreipiąs tikiovę.
Pavyzdžiui: tuvos teritorijoje esąs geležiu šiame glaustos apimties svar $

Lietuvos valstybinio plano kelių tinklas, o taip pat ir Ka styme turima tikslo pažvelgti į Y 
komisijos tarybos pirmininku raliaučiaus srities (Kaliningra pavergtosios Lietuvos gyvena g 
yra Aleksiej Petrov. do) geležinkeliai. Lietuvos ge mųjų namų statybą. Komunis

Liet. Statistikos V-bos virš, ležinkelio valdybos viršininkas tinėje spaudoje, o taip pat per 
— Dubasov. paskirtas Kožuvovskij.

Valstybės Kontrolės ministe L. ryšių ministeriu yra 
ris — Aleksiej Jefromov. nin,

Vadovaudami nurodytoms ži Klaipėdos prekybos 
nyboms, rusai savo rankose tu virš. — Fomin, 
ri ne tik Lietuvos -ūkio planavi Klaipėdos motorinės 
mą, bet taip pat gamybos duo bos stoties virš. — Bariov, 
menis ir kontrolę.

Eilė laetuvos ministerijų, — 
ypač pramonės, komunalinio 
as jo ir statybos bei statybinių 
lų edžiagų, — vadovaujamos ru 
sų:

TYBA PAVERGTOJE
LIETUVOJE

Bolševikinės propagandos bu MAMERTAS MACIUKAS!C&
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

radiją gausu informacijų apie 
Belia plačiosios apimties statybas.

Šitos rūšies informacijos karto 
uosto jarnos metai iš metų. Tačiau tik

rovė visai ką kita byloja. Į gy 
žvejy veliamųjų namų tikrovę įžvelg

ti duoda progos J. Paleckio str 
Klaipėdos laivyno valdybos aipsnis šių metų „Komunisto” 

virš. — Kleščiov, 6 numeryje. Tame straipsnyje
Liet, radijo transilacijų tink tarp kita ko pasakyta:

lų virš. — Svistelnikov. „Pagal valstybinį planą, o
Taigi, tiek susisiekimas, tiek taip pat iš įmonių lėšų per pen bolševikų vadinamos Kapsu 

paštas, telefonas, radijo trans kmetį pastatyta daugiau kaip ku, rajono Černiachovskio kol 
Tekstilės pramonės ministe liacijų tinklas ir Klaipėdos uos 600.000 kvadratinių metrų g;

ris Nikola j Teriošin, 1
Komunalinio ūkio ministeris nioje. kredito pagąlba gyventojai in surenkamojo gyvenamojo

Jakov Švisčiov, Visa pavergtosios Lietuvos dividualiai pastatė 248.000 kva tato. Statybos kvadratinis
Statybinių medžiagų pramo pramonė yra Sov. S-gos kont dratinių metrų gyvenamojo plo ras atsiėjo 1.032 rublius.

nės ministeris Georgij Molo rolėje. Šitai kontrolei vykdyti to, o kolūkiečiai ir kaimo inteli čiau būva statybų, kurios
tok, įsteigta TSRS prekybos minis

Kaimų ir miestų statybos mi terijos Lietuvos pramoninių 
nisteris Ūfincev. prekių kokybės inspekcija. Ins

Pastarąsias dvi ministerijas pekcijos valdybos viršininku
— Statybinių medžiagų ir kai paskirtas Danilčik.
mų bei miestų statybos — pati I
bolševikinė spauda gana vaiz žemės ūkio ministeriu yra pa tybas. Taip pat gvildo ir staty 
džiai apibūdina. Statybinių me skirtas komunistų partijos pati bu kainų klausimą. Pigios ir 
džiagų pramonės ministerijos ketinis agr. Vazalinskas; tačiau 
rangovu skaitoma Kaimų ir šioje ministerijoje, lygiai kaip 

nvcestų statybos ministerija. ir kitose, gausu rusų pareigu
" Visa eilė šių ministerijų (Sta nu. Vienas iš Vazalinsko pava 
tybinių medžiagų ir Kaimų ir duotojų yra rusas Konivščins 
miestų statybos) žinioje esan kij. Poliau seka:
čių įstaigų vadovais taip pat yra L. žemės ūkio m-jos vyr. ag 
rusai. Ypač pavergtosios Lietu fonomas augalų apsaugai — Z. 
vos statybų planavimas paves Riabcev,
tas išimtinai rusams: L. žemės ūkio ir lininkystės

L. žemės ūkio statybos pro vyr. insp. — A. Červianchovs 
jektavimo instituto direktorių kij, 
mi — Todes. L. žemės ūkio m-jos kolclio

L. miestų tipinio projektavi zų organizacinės valdybos virš, 
mo instituto virš. Belousov, Romanovič,

L. valstybinio kaimų staty Grūdų paruošų vaidybos 
bos projektavimo- vyr. inžinie vyr. agronomas Derevenskij, 
rius — Podvarskij,

L. statybinių medžiagų pra rius Pomalkin. 
monės m-jos gamybinio' skyr.
virš, pavad. — Kramarenko.

Taigi tiek Lietuvos miestų, mento fabriko direktoriumi yra 
tiek kaimų statyboms projektai Androskov. Vilniaus žemės 
yra ruošiami vadovaujant rusa ūkio mašinų įmonės „Komuna 
ms. ro” dir. Jermakov.

Susisiekimas pavergtoje Lie Vadovaujančiuose postuose 
tuvoje patikėtas ne lietuviams, rusų yra ne tik pavergtosios 
bet atsiųstiems rusams. Šių me Lietuvos ministerijose, stambes

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS; CR 7-0051

Maniušis nurodo Mariampolės STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla

ms

se<.
Kli

t

ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVOJE ESANČIUS 
STUDENTUS

Mieli Kolegos kenčiančioje tautos naikinimą ir kartu reika 
daujame sustabdyti sovietų vy 

Septintasis visuotinis Vokie kdomą genocidą bei duoti pa

i gy choze praėjusiais metais devy 
tas yra rusų administracijos ži veliamojo ploto. Su valstybinio nių dienų būvyje pastatymą 

pas Tėvynėje, 
met
Ta tijos lietuvių Studentų Sąjun vergtoms tautoms teisę laisvai 

atsi gos suvažiavimas sveikina Jus, ir nepriklausomai gyventi.
likusius vergijos priespaudoje Mieli Kolegos, nors ir sunkigentija pastatė apie 7.000 gyve einančios brangiau. _ _

namųjų namų“. Mamušio svarstymai tuo įdo Tėvynėje. Jūsų padangė tamsi Jūsų padėtis, tačiau vistiek drįs
Kitame „Komunisto“ to pa mūs, kad jie duoda progos įž jr niūri. Jūs esate priversti neš tame kreiptis į Jus, prašydami 

ties numerio straipsnyje J. Ma velgti į statybų kianas paverg ti sunkią gyvenimo naštą. Mes, išsilaikyti šioje nelygioje kovo 
niušis plačiau kalba apie paver toje Lietuvoje. Jei gyvenamojo nors esame toli nuo Tėvynės, je, likti tauriais ir susipratu 

Nors pavergtosios Lietuvos gtoje Lietuvoje vykdomas sta pastato vienas kvadratinis met tačiau galime naudotis visomis siais lietuviais. Lietuvos atei 
~ ras atsieina per 1.000 rublių, laisvėmis: galime reikšti savo tis glūdi ne mūsų, gyvenančių

tai 6 ant 8 metrų namelio staty mintis žodžiu ir raštu. Todėl, vakarų pasaulyje, ar kitų ran. 
ba, ją vykdant pavyzdingiau kiekviena proga primename pa koše, bet Jūsų, likusių Tėvynė 
šiam statybos trestui, atsieis šaulio sąžinei komunizmo mu je ir besiekiančių augštojo mo 
mažiausiai 49.000 rublių.

Suprantama, kad toks staty 
bų brangumas darosi neįmano 
mas nei kolchoze, nei pramo 
nės įmonėje dirbančiajam dar 
bininkui. Dėl to jei kas, gyvo 
reikalo verčiamas, ryžtasi sta 
tydintis namelį, tai dažniausiai 
statosi savomis jėgomis, kad

Kauno elevatoriaus driekto

Stambesnėms įmonėms vado 
vauja rusai. Pvz., Akmenės ce

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

nėse įmonėse. Jų įtaka metai po 
metų stiprėja Lietuvos komu 
nistų partijos centro komitete 
ir rajonų vykdomuose komite 
tuose, o taip pat komunistų par 
tijos rajonų komitetuose. Jau 
visoje eilėje rajonų komunistų 
partijos komitetų sekretoriais 
yra rusai.

Pavergtosios Lietuvos pro šituo būdu statantis "statyba at 
kuratura patikėta ne lietuviui, 
bet atsiųstam rusui Bacharov.

Šiais metais vasario 3 dieną 
Lietuvoje įsteigta gynybos mi 
nisterija. Tačiau iki šiol nėra 
skelbiama, kas paskirtas gyny 
bos ministeriu. Kol pavergtoje 
Lietuvoje nebuvo gynybos mi 
nisterijos, gynybos reikalams 
atstovu buvo Gorbatov.

Pateiktieji duomenys rodo, vačiai vykdytų statybų tiek ap 
kad pavergtosios Lietuvos pa imtį, tiek dydį. Dėl to J. Palec 
grindinėse įstaigose ir įmonė kio minimoji penktojo penkme 
se, o taip pat ir komunistų par čio gyvenamojo ploto statyba 
tijoje yra iš Maskvos atsiųsti negalėjo viršyti 1 miliono kvad 
patikėtiniai, kurie vadovauja vi ratinių metrų.
sai eilei žinybų. Tatai sudaro Tokią statybą negalima lai 
sąlygas Kremliui turėti viso kyti „didinga', kaip kad tikina 
Lietuvos gyvenimo kontrolę. bolševikinė propaganda.

sieitų kiek pigiau.
J. Paleckio paminėti duome 

nys apie gyvenamųjų namų sta 
tybas penktojo penkmečio me 
tais kaip tik patvirtina mūsų 
Įtarimą, jog dėl brangumo pa 
vergtoje Lietuvoje negali vyk 
ti gausios statybos. Statybų br 
angumas, o taip pat namų na 
cionalizavimo patirtis ribojo pri

ms padarytą neteisybę, ištreni kslo. Jei Jūs liksite tvirti lietu 
tuosius į Sibiro vergų stovyk viškoje dvasioje, tai mūsų visų 
las, masinį bei planingą mūsų su ilgesiu laukiamais laisvės ry 

tas tikrai išauš.Jūs, mieli Kole 
gos, esate tautos gyvybinis bra 
nduolys, esate Lietuvos atgimi 
mas. Tik iš Jūsų eilių išeis nau 
ji Maironiai, Basanavičiai ir 
Kudirkos, kurie laikui atėjus, 
kurs naują ir Nepriklausomą 
Lietuvą. Joks despotizmas ne 
pajėgė ligšiol pavergti žmogaus 
dvasios ir jos laisvės troškimo, 
neatsieks to ir raudonasis pri 
spaudėjas.

Mieli Kolegos, mes linkime 
Jums nesuklupti po sunkia ver 
gijos našta, būti tvirtais savo 
įsitikinimuose, siekti savo užsi 
brėžtų tikslų ir tikėti laisvos 
Lietuvos ateitimi. Mes esame 
su Jumis, o Dievas tepadeda 
Jums.

Septintasis Visuotinis Va 
kietijos Lietuviu Studentų 
Sąjungos Suvažiavimas. . 

Nedarbingieji ir neturintieji 
darbo tautiečiai tikisi tavo 

paramos, Ar jau suteikei ją?

Kadangi J. Paleckis temini 
per penkmetį pastatyto gyvena 
mojo ploto apimtį, tikslinga bo 
Iševikines statybas sugretinti 
su Lietuvos nepriklausomybės 
meto statybomis.

Lietuvos laisvės laikotarpyje 
gyvenamųjų namų per metus 
buvo pastatoma nuo 6.000 ligi 
7.000. ,

Pavyzdžiui, 1937 metais bu 
vo Lietuvoje pastatyta 6.119 
gyvenamųjų namų. Šitų pasta 
tų grindų plotas sudarė 5 78. 
kvadratinius metrus.

Taigi jei pavergtoje Lietuvo 
je 1951-1955 metais pastatytų 
gyvenamųjų namų gyvenama 
sis plotas siekė apie milioną kv 
adratinių metrų, o Lietuvos lai 
svės vienerių metų (1937) bū 
vyje pastatytų gyvenamųjų na 
mų plotas sudarė 578.799 kvad 
ratinių metrų, tai šitas sugreti 
nimas rodo, kad Lietuvos lais
vės laikotarpyje per dvejis me Seneliai, ligonys, daugiavaikės 
tus buvo pastatoma tiek gyve šeimos ir negalintieji niekur 
namųjų namų, kiek per bolševi pastoviai įsikurti tikisi tavo 
kų penkmetį. Elta. dosnios rankos.

pas Montrealio atstovą 
Mr. Manfred Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

International Gift Parcel Service
1176 SHERBROOKE ST. W. Tel.: BElair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

Tel. TR. 1135

ii VICTORIAI CLEANERS &.DYERSC0,
SPECIALIAI NUPIGINTA 

RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

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

• ir t. t., ir L L
« Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio miesto
S dalis. Darbą atliekame sąžiningai.
p Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
$ TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

-v«; 
ie

</. F. WHS OH
laidotuvių Direktorius

5531 Verdun-Ave., VERDUN. TR 6331

i
i Adamonis ir Budriunas

„DISTRICT ESTATE BROKERS” 
t NAMAI ŽEMĖ ŪKIAI — pardavimui

PASKOLOS NAMAMS ir visų rūšių draudimas.

' D. N. Baltrukoms VI 7634

> A. Markevičius OR 1-9816

; Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501. &; P. Adamonis PO 6-7594 A. Budriūnas RA 7-2690. «

F. Yasutis LA 2-7879
J. Skučas RA 2-6152

Dr. Roman Pniewski II
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

BELLAZZI-LAMY, INC
TR 5151 7679 George St” Ville Lasalle.

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

HE 0211 ’ Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

d Lietuviška moterų kirpykla
0T į DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM-

S PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
jį | Sav. BIRUTĖ DODONA ITĖ B. M. Dodon).
« | 2544 CENTRE St., Montreal. .FItzroy 3292

$ 
$

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

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

TAUPYK, SKOLINKIS į
savo kredito kooperatyve ( |

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

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

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

DE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACHINE 

H/įTpfj Lietuviams nuolaida.
Mrj J~ o y Ji J Sav.: P. RUTKAUSKAS.

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — W1LLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun. — — Tel. YO 3440. i
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DĖL LIETUVOS VAKARŲ SIENŲ...

Atkelta iš 3-čio psl.
kai Raudonoji armija artinosi sudarė taikos sutartį su Lenki 
prie Rytų Prūsijos, komandira ja ir šito krašto lenkų naudon 
vo, kad visi Vokietijos rytinių visiems amžiams išsižadėjo, 
kraštų gyventojai - vokiečiai tu Nei Fankovo vyriausybe, nei 
ri apleisti savo gyvenamąsias jos teritorijoje gyveną rytų pro 
vietas ir turi nešdintis į centri vincijų pabėgėliai nebereiškia 
nę ir vakarinę Vokietiją, kad pretenzijų į šitą kraštą. Tik 
nepatektų į Raudonosios arini Vakarų Vokietija, savo Bonnos 
jos rankas. Šitas, kaip ir kiti vyriausybės lūpomis, 
tuos kraštus liečia nacionalso 
cialistiniai parėdymai didelėje 
daugumoje buvo įvykdyti. Jei 
gu p. Dagys šitame laikotarpy 
je tikrai negyveno ant mėnulio, 
jis be abejo turėjo pats matyti 
anas tūkstantines gyventojų 
mases, kurios rusiškų armotų 
skatinamos, plūdo į vakarus. 
Kas nespėjo pasprukti į vaka 
rus, tas vėliau, vykdant Jaltos 
susitarimus, kelių metų bėgyje 
buvo deportuotas, lenkų admi 
nistracijos į vakarus, rusų į ry 
tus.

Įvyko mums žinomoje istori 
joje beveik negirdėtas faktas, 
kad prasidedant Rytų Prūsijos 
rytine siena ir baigiantis U d 
ros-Neises upėmis, šitame kraš 
te gyvenusio elemento — vo bosniais laikais buvo įprasta da įp autorius pasireiškia, bet vi kiečių mokslininkus, 
kiečių — kaip ir nebeliko. Ir 
net dabar dar vis atvyksta į va 
karus paskutinfieji uzstfikus^e kalbamieji kraštai prasidedant jai istoriškai ir 
ji Rytų Vokietijos gyventojai.
Gyventojų atžvilgiu visas šitas vokiečių uzurpatorių, kurie po bet sveikas tautiškumo 
kraštas dabar yra tabula rasa.

Potsdamo susitarimais 1945 
m. Karaliaučiaus apylinkė bu 
vo pavesta rusų administraci 
jai: manoma su tikslu, išeinant 
iš etnografinių ir istorinių su 
metimų ją prijungti prie Lietu 
vos. Visi kiti kraštai buvo pa 
vesti lenkų administracijai.

Tuom tarpu, po Maskvos karo laimėtojai ir šitą politinį 
įtakos esančioji Rytų Vokietija, vienetą likvidavo, 
per savo Pankove, prie Bcrly Manau, kad p. Dagys nega 
no, reziduojančią vyriausybę, lės nuginčyti, kad buvusios Ry

pajėgė ištrinti tų kraštų lietu dėlko lietuviams turi būti drau 
viškąjį charakterį, nebojant da ūžiama kelti savo kraštų susi 
ug šimtų metų vykusios šamo jungimą?
ningos ir sistematmgos koloni Bendrai reikia pasakyti, kad 
zacijos. Šitų kraštų išvaizua bu kiekvienos tautos pasąmonėje 
vo dar tiek lietuviška, kad net glūdi noras sujungti Į vieną vie 
III Reichas rado reikalo ištrin netą visus jai 
ti šitą lietuvišką vaizdą prade kraštus, kartais 
damas vesti savo gruobonišką kovomis, kaip 
politiką: Rottet aus was iitau Jeigu tauta šito 
isch ist. Šitą bevykdydamas, ji nustoja noro 
jis netik pats suklupo, bet nu tuoti kaip atskira ir savarankis 
stojo didelių, ankstybesniais lai ka tauta.
kais užkariautų buv. Rytų Vo 
kietijos plotų.

Ką mes dabar turime daryti? spręsti tik gyvieij žmonės, ten 
Einant p. Dagio samprotavimu, gimę ir tikri piliečiai. O iš kur

NIAGAROS PUSIASALIS

SIUNTINIAI

Lietuvių bendrovė Overseas 
Cargo Čo. siunčia į LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su: anglis 
kom viln. medžiagom, avaline, 
vaistais, maistu, siuv. mašinom, 
dviračiais, laikrodžiais, akorde 
onais. (Siunčiama iš Anglijos 

per Haskobą).
Bendrovė taip pat persiunčia Į 
Lietuvą ir Jūsų pačių sudary 
tus ir mums pristatytus siunti 
nius (siunčiam ir oro paštu). 
Visi mokesčiai sumokami siun 
tėjo, gavėjas NIEKO NEMO 
KA. Pristatymas garantuoja 
mas—PILNAS DRAUDIMAS 
(siunčiama per Gloge Travel 

Service).
Prašykite katalogų bei

priklausančius 
net didelėmis 
istorija rodo, 
noro nustoja, 

ir teisės egzis
nedrąsiai 

pradėjo skelbti pretenzijų į ši 
tuos be vokiško elemento liku 
sius kraštus.

Iš atpasakotos eigos mes ma 
tome, kad per paskutinius 11 
metų tų kraštų priklausomybė mes turime sudėti tankas ir lei autorius žino, kad anų lietuvis 
buvo sprendžiama suinteresuo sti reikalams! eiti kaip jie eina, kos kilmės pabėgėlių dauguma 
tų trijų vyriausybių ir kad ne Atvirkščiai mes būsjpie nacio nebūtų laiminga grįžti į savo 
buvo leidžiama pasisakyti iš tų nalistai-fašistai. Mes turime la kiaštą, net po lietuviška vėlia 
kraštų kilusiems gyventojams, ūkti, kol atsigavę fašistai vėi va, jeigu ten būtų vykdoma pa 
O tuom tarpu lenkai visa išgale pradės žygiuoti į rytus senuoju dori valdymo sistema? Ne vie 
stengiasi šitą kraštą apgyven šūkiu: Nach Ostland wollen nas buvusio Klaipėdos Krašto 
dinti lenkišku elementu, o ru wir reiten. gyventojas, kuris anksčiau gar
sai šeimininkauja Karaliaučiaus Ne! Taip radikaliai pasikei bino Hitlerį, šiandien būtų lai 
srityje sulig savo nuožiūros. tus politinei padėčiai, mes netu mingas, jeigu jis galėtų sugrįz

Visvien kaip politika ateity rime tylėti bet pakelti balsą ir ti į savo kraštą, jeigu ten šei
je ir beišsivystytų, yra aišku, aiškiai reikalauti lietuviškų kra mininkautų lietuviai, o ne Mas
kad šitų kraštų priklausomybė štų grąžinimo lietuvių tautai, kvos uzurpatoriai.
bus galutinai sprendžiama ki Lietuvos valstybei. Žinoma, tai Kas liečia jo minėtus kapus, niję. Bet laikai keičiasi dideliu
tais dėsniais negu kiek anksty nėra Jono ir Petro reikalas, ka tegu autorius apsidairo pas vo greitumu. Nežinia kas bus su

Jie dar sekančiomis generacijomis.
ryti. sos lietuvių tautos. Jeigu tauta šiandien stengiasi moksliškai iš Mums visiems • turbūt nepa

Mes neturime užmiršti, kad reikalauja jai grąžinti tą, kas tūkstantmetinių šukįjįį ir bron slaptis, kad mūsų pietinio kai
• etnografiškai zos gabalų įrodyti, kad tuose myno sostinėj, Washing tone, 

13 šimtmečiu buvo užkariauti priklauso, nėra joks fašizmas, kraštuose anksčiau gyvenę ne elementarinėse mokyklose jau 
i jaus lietuviai, bet gotai, kurie esą yra 52 procentai spalvotų moki 

krikščionybės priedanga skver mas. Aplamai reikia pasakyti, giminingi geermanams ir kad to nių, o baltųjų tik 48 procentai, 
besi pirmyn, naikindami vieli kad lietuvių tauta dėl minėtų dėl į šituos kraštus turi teisės Šito kontinento etnografinę ei 

ne lietuviai, bet šių laikų ger gą mes galime net paprasta ai 
Mes turime puikų pavyzdį manai-vokiečiai. gebra išskaičiuoti.

> Pabaigoje p. Dagys sampro Toliau: šitose savaitėse ma 
saloje. Norėdami pasiekti susi tauja, kad Toronto esąs indėnų tėme laikraščiuose net vieno sp

Pagaliau p. Dagys samprota 
uja, kad tokius klausimus gali

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Geresniam susibendimimui pavergtosios tautos kruvinąjį 

šiais metais rengiama tradicinė kelią, dalyvaukime šiame Tau 
Tautos Šventė visos pusiasaiio tos šventės minėjime už tuos, 
kolonijos St. Catharinėje, rug kurie neturi laisvės, bei teisių 
sėjo 8 dieną, šeštadieni, siova laikytis lietuviškų tradicijų. Ne 
kų salėje (Page St. ir Welland palikime namuose nei priaugau 
Avė kampas). Paskaitą skaity čiojo jaunimo. Savosios kalbos 
ti specialiai atvyksta iš New žodis ir lietuviška daina primi 
Yorko žymus mūsų visuomeni ns jiems tėvų ir protėvių per 
ninkas bei kovotojas už lietuvių šimtmečius sukurtą tautinę kul 
tautos laisvę, Vyriausiojo Lie turą, 
tuvos Išlaisvinimo 
pirmininkas J. Matulionis. Me 
nine dalį išpildo viešnia iš To 
ronto sol. M. Vilčiauskaitė. Po 
prigramos, grojant puikiam or 
kestrui, seks linksmoji dalis — 
šokiai, bufetas, loterija ir kitos 
įvairenybės. Pradžia 5 vai. p.p.

Didesniam iškilmingumui
Niagaros pusiasalio (Wellan kiant augščiausį tikslą : numesti 
do', Niagara Falls, Port Colbor vergijos pančius ir turėti Lais 
ne ir St. Catharines) ir apylin va 
kių lietuviai susitarė šią šventę 
ruošti kartu. Todėl prisiminę

Padėkime pamilti mūsų 
Komiteto tėvynę, kurios jie nematė. Lie 

tuviška daina nukels visus į ža 
liąsias Nemuno pakrantes, Di 
dziųjų Lietuvos kunigaikščių 
pilis.

Pagerbkime savo kolonijos 
garbingą svetį skaitlingai daly 
vaudami šioje šventėje ir paro 
dykime savo vieningumą šie

— Nepriklausomą Lietuvą.
KLB St. Catharines ir 

Weliando Apyl. Valdybos.

SKAUTŲ PADĖKA
Organizuojant Toronto skau 

tų-čių stovyklą, mus pinigiškai 
parėmusiems: Toronto Kultu 
ros Fondo V-kei, T. B. Apylin 
kės V-bai, T. Šalpos Komitetui, 
Šv. Jono Krikštytojo parapijos 
kleb. kun. Ažubaliui ir High 
Park Contract ps. J. Matulai 
čiui reiškiame didelę padėką.

Taip pat didelė padėką pri 
klauso T. Sk. Remti D. V-bai 
už dovanas; tie kdaug darbo įd 

, ėjusiems virtuvės šeimininką 
jungimą su Graikija, šito susi vardas, bet tatai nereiškia, kad alvoto agitatoriaus paveikslą, ms, p. Abromaičiams, Toronto 
jungimo šalininkai drįsta prieš indėnai kuomet nors mus iš čia kuris Highparkc, Londone, An ir Hamiltono s. vyčių būrelia 
Didžiąją Britaniją vartoti tokių išvys. Tas pats galiojus ir Ame glijoje, skelbia, kad jau už 60 ms talkininkavusiems stovyklos 
teroristinių veiksmų, del kurių rikai — reiškia * — •-
mes galime būti ir skirtingos Amerikos Valstybėms. Ką meste sėdės s. 
nuomonės. Aš nemanau, kiprie žinome, kas bus po šimtmečių, prie jo šono balta karalienė, 
čių susijungimo norui būtų prie Mūsų generacijos turbūt jau 

tų Prūsijos šiaurės rytų dalies šingas. Jeigu jis simpatizuoja niekas neišvys iš šito krašto, 
plotai iš neatmenamų laikų bu šitiems norams ir veiksmams, nes mūsų kaulai jau bus sutriū 
vo apgyventi lietuviškų gimi 
nių, apie ką liudija ten gyvenu » 
siu žmonių lietuviškos pavar 
dės, visi tų kraštų vietovių pa 
vadinimai, gyventojų papročiai, 
statyba ir tt. Ir šitie kraštai Vo 
kiečių Riterių Ordino didžiau 
siu žiaurumu buvo nukariauti, 
gyventojai buvo sunaikinti ar 
ba pavergti ir jų turtai buvo pa 
imti ir perduoti užkariautoja 
ms - riteriams ir vokiečių kolc 
nistams. Jeigu p. Dagys šitam 
netikėtų, tegu jis pasiskaito 
anų laikų istoriją.

Bet užkariautojai visvien ne

nius gyventojus ir kolonizuoda teisių permažai jaudinasi.
mi juose vokiečius. Vokiečių Ri
terių Ordinas ant sumuštų ir dabar einamoje kovoje Kipro 
beveik išnaikintų prūtėnų ir jų 
ploto įsteigė Ordino valdžią, iš 
kurios vėliau išsivystė Prūsijos 
karalystė. Antrojo pasaulinio

Jungtinėms metų Didžiosios Britanijos sos paruošime, Mohawk Furniture 
- -J spalvotas karalius ir Co. už duotą naudotis sunkve 

žirnį pervežimui stovyklos in 
Atrodo, kad tai juokingi pi a ventoriaus bei tėvams ir bičių 

našavimai, bet jie kartais, eiiė liams, kurie talkininkavo skau 
je šimtmečių, pasidaro tikreny tų-čių pervežimui į ir iš sotvyk 
be.

Tempora mutantur et nos m
PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER K llhs’

L I E T U V IŲ ĮSTAIGĄ

los.
Toronto Skautų-čių Stovyklos 

Vadovybė.

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

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

S. P. Juodvalkis.

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

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

Sav. V. DUNDYS

jau galite siųsti savo sudarytus apdraustus :

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ 

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

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

; „Mūsų skyriai: 1) Hamilton, 105 Cannon, St. E. 8 (Barrister. Solicitor, Etc.)
1 pas p. A. Juraitį, telef. JA 8-6686. s , _ ,_T1 2) London, Ont., 388 William St., p. J. Butkus, telef. | ' oor St. W. Toronto.,

t 7-9871, tuo tarpu siunčia tik vaistus ir maista iš Anglijos". » * x ~ "" x

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

I el. EM 4-1394, EM 4-1395
201 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

4-. J4----------- H------------.................... >

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

Kai tau reikėjo paramos, 
gavai, dabar laikas kitiems 

geru už tai atsiteisti.
Gyvendamas sau ramų rytojų, 
ar apie kitų tautiečių vargus 

pagalvoji?
K" MW _ MW -------SfV" "M

Lietuvio Advokato Įstaiga

VICTOR D. ALKSNIS
Advokatas-Notaras

62 Richmond St. West 
Room 503

(kampas Bay & Richmond) 
TORONTO, ONTARIO 

Telefonai
Įstaigos Namų

EM 2-2585 ST 8-5088
K_________XK________ ------------------------------------------ -X

H

« Gyveną ne Toronte gali vaistų užsakymus bei savo sudary
■ « tus siuntinius iki 19 svarų pasiųsti mums paštu.

» Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

W. A. LENCII.
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Restoranas “RŪTA
994 DUNDAS ST. W.

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

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

U

GENERAL INSURANCE !
Visų rūšių draudimas 

WA 48539 
SAVI PAS SAVUS!

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont. 

Tel.: Ofice WA 4-9501 
Res.: BE 3-0978

SIUNTINIAI LIETUVON, RUSIJON IR SIBIRAN

MEDŽIAGOS — MAISTAS — VAISTAI.
Oro pašto pristatymas per 2—3 savaites 

100% garantija — visi mokesčiai priimami čia.

JANIQUE TRADING Co.
835 Queen St. W., Toronto, Ont. Tel. EM 4-4025

Skyriai: Hamilton, Ont. 652A Barton St. E. Tel. LI 5-0264 
St. Catharines, Ont. 198 King. St. Tel. MU 2-6796 
Winnipeg, Man. 677 Main St. Tel. 927 695 
Edmonton, Alta. 10649—97th St. Tel. 23839 
Windsor, Ont. 439 Mercer St. Tel. CL 6-3866

ir USA: Buffalo N. Y., Chicago Ill., Cleveland Ohio. 
Minneapolis Minn., Newark N. J., Philadelphia Pa., 

Pittsburg Pa. ir kitur, I
 NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE. < 

International Service Bureau 
91 Roncesvalles Av&nue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613

Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 
adv. A. L I Ū D Ž I U S.

Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 
atliekami dar šie reikalai:

EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 
(reikalai, iki vizų gavimo imamai), — 

DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ ’ LIETUVON

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS.

— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS 
iš įvairių Draudimo B-vių ir 

Workmen's Compensation Board. —

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. — 

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.

; PATARIMAI NAMUS AR BET KURJ KITĄ BIZNĮ 
i PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

Advokatas—Notaras
100 Adelaide St. W. 

Room 107
Telefonas EM 6-4182

Toronto.
lantttttmutttitittttxttxtmxzttzmttttti}
į ■ ■■■' S :> | I’-;.-

g M AZAR TRADING Co. |
852 Dundas St. W. Toronto, Ont.

g Tel. EM 3-5520 g
Si? Hamilton — 65 Gore St. Tel. J A 9-5695. įfe

PRIIMA SIUNTINIUS IŠSIUNTIMUI

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

W ji ne Toronte gali savo siuntinius prisiųsti mums, o $ 
mes juos peržiūrėję ir įvertinę, sąskaitas prisiųsmie Ju- $ 
ms. Sovietų muitą ir kitas išlaidas Tamstos apmokate S 
pas mus. Gavėjas Lietuvoje — nieko nemoka. Be to, įt 
galite užsakyti siuntinį pas mus, o mes jį sudarysime pa- J 

M gal Tamstų pageidavimą. *5
Pastaba: Labai pigiomis kainomis siunčiame maisto į 
ir vaistų siuntas iš Vakarų Europos į Lietuvą. Vaistų ;

W siuntinys iki 2 svarų svorio eina kaipo laiškas ir gavėjas ' 
M Lietuvoje jį gauna po 3 savaičių nuo užsakymo dienos. ' 
W Maisto siuntinys trunka iki 5 savaičių. Vaistų siuntos 
W Kainuoja du kart pigiau iš Vak. Europos nei iš Kanados 
į ar USA.
w Rašykite Ketuviškai (savininkas tauragiškis).
w Naudokitės mūsų patarnavimu.



1056. IX. 5. — Nr. 35 (486) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1 PSL.

HAAAIf&LTON
SLA 72 Hamiltono kp. 

šeštadienį, rugsėjo mnė. 15 d.
Royal Connaught Hotel salėje rengia didelį

ŠOKIŲ VAKARĄ
su turtinga loterija ir kt. staigmenom.

Turtingas bufetas! Griežia Hamiltono „A i d a s“.
Pradžia 7 vai. v.  SLA Valdyba.

ŽIEDUOSE!
Visų mėgiami Jurginiai savo galima gauti pas mokyklos ve 

puikiais žiedais ir įvairių spalvų telef. JA 9-8593. 
margumu gražiai puošdavo mu ĄTFiNANTI ŠEŠTADIENI 
su brangioje tėvynėj e sesučių r
lietuvaičių darželius, į kuriuos Hamiltono SLA kuopa ren 

vienas praeivis kreipdavo gia dideli pasilinksminimą Ko 
a«is, o smarkiau plakdama sir yal Connaught Hotel į kuri jau 
dis trokšdavo nors trumpai pa rengiasi vykti ir broliškos kuo 
būvoti jame gražių vakarų prie pos iš Toronto ir St. Cathari 
blandoje ir susipažinus su dar nes. Plačiau — šio puslapio sk 
želio valdove - sesute lietuvaite, 
maloniai praleisti laiką pinant 
gražiuosius planus ateities gy 
venimui. ę

Panašioj nuotaikoj Jūs visi 
ir visos pasijusite atsilankę į 
Royal Cognauht Hotel, Harnil 
tone, š. m. rugsėjo 22 d., Tau 
tos Fondo A-bės Hamiltono 
Skyr. Valdybos rengiamame žie 
mos sezono1 atidarymo proga 
Jurginų baliuje.

./Tad maloniai prašome visus 
gėluosius tautiečius-tes ruoš 
tis ir minėtu laiku atsilankyti į

elbime.
P. VAITONIS

išvyko į Montreajį dalyvauti 
Kanados šachmatų pirmenybė 
se. Mūsų meisteriui linkime se 
kmės.

MONTREALIS
AUŠROS VARTŲ 

šventorius jau aptvertas. Dir 
bo talkoje Pr. Vilimas, J. J. ir 
Alfonsas Gudai, p. Skardžius, 
p. Yakštys, J. Dalmotas, p. Kli 
čius, J. Lukoševičius, p. Jazo

šį puikų parengimą, kur ne tik kas. Stp. Kęsgailą, Ks. Ratavi 
jaukiai praleisite laiką, bet ir čius ir kt. Tvorelės dažymą oi 
savo brangiais draugais, drau ganizavo A. Stankienė, talkino 
gėmis pagalvosite api esavo n p. Košclikicnė, E. Žibaitė, Alf. 
visų mūsų ateities planus, o kar Stonkus, V. Zinkevičius, Edv. 
tu ir paremstie musų tėvynės Vaiciekauskas ir kiti. AV klebo 
su buv. puikiais darželiais išlais nas visiems dėkoja. Darbas dar 
vinimo darbą. nėra visai baigtas. Reikia dar su
T. F. Hamiltono sk. Valdyba. tvarkyti takas, kuris išeina nuo 

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA laiptŲ ’ deši?ę pusę ir palygin 
ti vietomis žemę prie tvoros, 

mokslo metus pradeda rugsėjo Tiems darbams klebonas prašo 
mėn. 15 d. Visi tėvai yra kvie talkos.
čiami savo mokyklinio amžiaus 
vaikučius leisti į lietuvišką• mo ZOOLOGIJOS SODUI, 
kyklą, kur jie bus mokomi gra kuris nutartas įsteigti Angrig 
žiosios mūsų kalbos, didingos non parke, miesto savivaldybė 
lietuvių istorijos, geografijos ir paskyrė 1 milioną 100 tūkstan 
tikybos. Platesnių informacijų čių dolerių. Viso zoologijos so 
deją J. Mikšį, 18 Barton St. W. do įrengimas atsieisiąs 8 mil. 

dolerių.
Atsiteisk už tai, padėdamas 

vargan patekusiems 
mūsų broliams lietuviams. 

Tenelieka nė vieno lietuvio, 
nepaau»rojusio nors mažos 
aukos Šalpos Fondo vajui.

Europos gydytojas

Dantistą*
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

Tai vienintelė krautuvė, kurioje Jūs rasite gin
taro prekių: karoliai, apyrankės, sagos, auska
rai ir daug kitų dovanoms tinkančių prekių.: 
Be to, laikrodžiai, Įvairūs žiedai, radio apara
tai etc.

>7 V
Ypač svarbu užeiti lietuviams, latviams ir es-» 
tams pasirinkti kas tinka ir primena Tėvynę!'> 's

Sav. Matynas Zitmanis. «

170 JAMES STREET N.
HAMILTON, ONT.

Tai, ko nerašo Laisvė,
Vilnis ir L. Balsas.

LINKSMAS KOLŪKINIS VAIZDELIS APIE 
ŽAGINIUS. ..

Lietuvos okupantų oficiozas — pasitinka jie Bozevičių. 
„Tiesa“ rugpjūčio 1 dienos 178 — Jūs tik ir težinote: žaigi
(4087) numeryje, straipsnyje niai, žaiginiai. . . O kaip gi ant 
„Žaginiai labai praverstų, tų žaiginių šieną dėti? Išvežė 
bet. . .“ patiekia labai būdingą me 10 porų ^pievas ir stovi jie 
kolūkinį vaizdą, kurį čia ištisai kaip griaučiai. Uždėsi ploną 
ir paduodame V. Talkausko ap sluogsnį — vėjas nuneša, o už 
rašyme: dėsi storą — gali supūti.

„Žykščiai šiemet užderėjo Kolūkiečiai i tokią brigadinin 
Alytaus rajono kolūkių pievos, ko pastabą nežino nė ką sakyti.

Brigadininkas nueina, o kol 
ūkiečiai pradeda kalbėti:

— Pernai žiemą pašarus pir 
kome ir skolinome, prisieis, ma 
tyti, ir šiemet taip daryti. . .

Užburtas popierniis ratas
— Dar nuo 6 ha negalime 

šieno iš lietaus atkovoti. Žaigi

A. Norkeliunas, c s t ir F. Dupuis
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal nariai

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

Namai, bizniai, sklypai, ūkiai.
Paskolos pirmam ir antram morgičiui.
Visų rūšių draudimas.

Tel. RA v wind 7-3120
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas

9 Ave., Rosemounte cottage, 
6 kamb.; Įmokėti $ 3.500, 

kaina $ 12.500.

REIKALINGI AGENTAI 
Namų pardavimui

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T L I E K U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

PELNINGA DRAUGYSTĖ VISIEMS
Visuose Jūsų biznio reikaluose The Bank of Nova 
Scotia yra jūsų partneris padedąs augti Kanadai

— kartu ir Jums!
Jūs laimėsite veikdami artimoje bendrystėje su 
jūsų kaimynystėje esančio The Bank of Nova 
Scotia skyriumi, ką darc daugybė kanadiečių.
Ar tai būtų biznio oper cijos, asmeninė taupomo
ji sąskaita, ar naujas užsiėmimas — Jūs įsitikinsi
te, kad jūsų BNS skyrius yra gera vieta, kurioje 
teikiami sveiki patarimai ir tikslus patarnavimas.
Susipažinktie su savo BNS skyriaus vedėju — jo 
patyrimas biznyje gali reikšti dolerius ir centus 

Jūsų kišenėje.

I

The BANK of NOVA SCOTIA |
Jū»ų partneris, padedąs augti Kanadai. (1502)^

nomas drg. Dusevičiūtė. Taip okupantas prievartauja
— Apie žaiginius jau ii kai žmones visoje Lietuvoje. Tai 

bėti vėlu, — įsiterpia ir MTS yra būdingas „šlovingosios par 
direktorius drg. Joneliūnas.

Nejaugi tai tiesa?

„Ir padėti mes galim“
MTS viename Alytaus gale.
Miškų ūkis — kitame. Taip,

tijos“ viešpatavimo ir siautėji 
mo vaizdas.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS...
Atkelta iš 2-ro psl.

Tačiau viena bėda — ne bėda. 
Sunkiausia vaišinti, kaip sako, 
dzūkai, nekviestą svečią: vos 
tik įpusėjo šienauti — prapliu 
po lyti.

Per vėlai susigriebė
Vakario vėjo genami, greitai 

skrenda debesys.
— Ar griebs kada nors nela niai labai praverstų. Kreipiausi 

basis šitą lietų, ar ne! Kaip ma į pirmininką, — kalba „Atei 
nai? ties“ kolūkio antrosios brigą

Tačiau sąskaitininkas tyli, dos brigadininkas drg. Kaziaus 
Jis žino, kad Mažeika pyksta, kas.
o jeigu jau pirmininkas pyksta — Žinau, žinau. . . O aš krei 
—tylėk, geriau bus. Be to, jis piausi ir Į MTS, ir Į raojno vy 
tik sąskaitininkas. Jis, pavyz kdomojo komiteto pirmininko 
džiui, gali pasakyti, kad ,,Švy pavaduotoją drg. Stankevičių, 
tūrio*’ kolūkyje liepos 25 d. iš Visi liepia gaminti vietoje. Bet 
400 ha pievų tik nuo 160 ha šie kaip? Ne tik miško,.bet ir pa 
nas po stogu pateko, kad dar ir prasčausio karklyno koiūklyje 
šiandien 40 ha nešienauti sto nėra, — atsako kolūkio pirmi 
vi, kad visas kitas pievų derlius ninkas drg. Krivickas.

Nors ir netikėtina, bet „Atei 5 rajono kolūkiai žaiginių vi 
tis“ nė vieno žaiginio neturi, siškai neturį, 8 kolūkiai turi ne 
Tuo tarpu kolūkyje 68 ha šie daugiau kaip po 60, du — po 
no dar ir grėbti nepradėta, 18 
ha mišinio visai nešienauta.

— O jeigu vasara bus hetin

pradalgėse pūva. . .
— Ir vėl lyja, — dar pikčiau 

sako Mažeika.
— Lyja, — nuolankiai atsa 

ko sąskaitininkas.
Staiga kolūkio pirmininkai

šovė graži mintis. Džiovinti šie ga, kas bus su mūsų kokiu gra 
na žaginiuose. Deja, jų kolūky žiu vasarojum, — aimanuoja 
je tik 15Q porų. darbščiosios kolūkietės Kazlau

. . . Diena slenka vakarop, skienė, Cickevičienė ir kt.
Dangus ir vėl truputį prasiblai Įsigilinus į padėtį, paaiškėja, lėktų“, 
vė. Pirmos brigados vyrai į pie kad brigadininkai kreipėsi į kol 
va atvežė kelis žaiginius. Grė ūkio pirmininką, kolūkio pirmi 
bejos su šakėmis ir glėbiais ima ninkas į MTS, o MTS į.staty 
parudavusį šlapią šieną ir deda bos kolūkiuose skyrių, statybos 
jų žodžiais tariant, „ant tvorų*’, kolūkiuose skyrius į miškų ūkį,

— Per vėlai susigriebė i Ir miškų ūkis parašė raštą, o iš šio 
tai tik kelis, lyg vaistui atve rašto dar trys raštai gavosi. . . 
žė. . . Nėra tvarkelės, — kalba Tačiau „Ateities” kolūkyje žai 

$ si moterėlės. ginių nėra.
g
X Ilsisi brigadininkas, ilsisi ir Jau ir kalbėti vėlu

1
 žaiginiai — Sakote žaiginiai! Žaiginių

Nusibodo brigadininkui Bo istorija tokia. Š. m. kovo mėn 
zevičiui namie tūnoti, na, ir pa 2 d. rajono vykdomojo komite 
sileido per pievas šieno ieškoti, to sprendimu kolūkiams buvo 
O pievų „Domantomų“ kol duotas planas. Jį išsiuntinėjom 
ūkio antroje brigadoje nemaža kolūkių valdyboms. Pagal pas 
— 60 ha. Dalis jų dai nešie kutiniąsias žinias, kurias mums 
nauta, o nuo 20 ha nupiauta žo kolūkiai patiekė š. m. balandžio 
lė pradalgėse pūva Klonyje sto mėn. 10 d., rajono kolūkiai žai 
viniuoja kolūkiečiai. ginių gamybos užduotį įvykdė

— Reikia būtinai, brigadinin 86 proc. Kokia dabar padėtis 
X ke, žaiginių. Juk mes ilsimės ir MTS aiškiai nežino. . . — pa 
X jie ilsisi sukrauti pas Sadauską, sakoja Alytaus MTS vyr. agro

Detecto T. V. & Radio Service Reg’d
3994 WELLINGTON ST.. VERDUN TK. 7798.

Sav. A. NIAURA ir A.PILYPAITIS.
Vokiški „G r u n d i g“ radio aparatai, patefonai, plo 
kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

į LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE f

A WX Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. g 
g medžio dirbiniai. g
$ SAV. K. KIAUŠAS ir J. š I A U Č I U L I S
X yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo- w
X je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. g

Lietuviams nuolaida. g
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, £
P. Q. Tel.: HU 8—0162$

o
kad raštas pasiųstas iš vienos udžia kiek gali. Be to, turi ii 
įstaigos į kitą eina ne ilgiau gas rankas ir. . . gudrumą, be 
kaip dvi dienas. Kaimynai, i'a kurio neįmanoma čia gyventi.
čiau šį kartą tai buvo atlikta ne Vietinė valdžia iuciausia 
kanceliariškai, paprastais zod žrnoncs negali burnos ntl atldd 

ryti. Pirma čia visur buvo ru
— Žaginius gaminti nevėlu, sai, bet dabar jų kiek sumažėjo. 

Ne. Ir padėti mes galim. Da 
bar jau turim paruošę 5 70 kom 
plektų, o jeigu bus reikalas ga 
Įima dar tris-keturis kartus tiek 
pagaminti. Tik tegul kreipiasi 
kolūkiai — paaiškina Alytaus 
Miškų ūkio direktorius drg. 
Tuminauskas.

O kodėl kolūkiai nesikreipia 
į miškų ūkį Apie tai nežino nei 
MTS, nei pats Miškų ūkis, nors 
abu* kaimynai.

* * *
Vadinamasis žaiginių gamy

bos plano įvykdymas 86 proc. 
—netiesa. Reikalai atrodo taip :

Kai Stalinas mirė, kažkaip len 
gviau pasidarė ir i Sibirą ma 
žiau veža.

Aš jums daug galėčiau para 
syti. Viena noriu pasakyti, kad 
netikėtumėt gražiais pažadais 
ir gražiais žodžiais apie Lietu 
va. Pi isiskaito kas gražių pasi 
sakymų ir tiki, o visa tai yra 
melas. Čia ne gyvenimas, bet 
skurdas ir didelė bėda. Čia kie 
kvieną pavasari žmonės laukia 
ir nesulaukia išvadavimo. N’eno 
rėčia, kad mano pavardė būtų 
minima. Būkite sveiki ir nelikė 
kit propaganda. Jūsų —

PAJIESKOJIMAI
-— Puslys Bronius, sūn. Vy100 ir t. t. Tik „Žalgirio*

„Tvirtovės” kolūkiai pasigami tauto, iš Skeldų kaimo, Degu 
no po 400 komplektų žaiginių, čių vai., Zarasų apskr., jieško 
Tai ir nulėmė „sėkmingą plano Adelės Pūslytės. Ji pati, arba ją 
įvykdymą“, nes minėtiems kol žinantieji prašomi rašyti: Mr. 
ūkiams buvo užplanuota pasi K. Martinėnas, 4254 Bannaty 
gaminti tik po 130—140 komp ne Ave., Verdun. Montreal, Ca 

nada.

Montreal Overseas Parcels

4112 St. Lawrence Blvd.
PL 4725

IR į VISAS RUSIJOS DALIS
Nauji ir dėvėti drabužiai, medžiagos, maistas, vaistai.

Mūsų vilnonės ir medvilninės medžiagos 
urmo kainomis!

Visos persiuntimo išlaidos ir muitai priimami čia — ga
vėjui nereikia nieko mokėti.

Reikalaukite mūsų lietuviško siunčiamų daiktų sąrašo.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTQRIUS

D- E. BELANGER A SONS 
15 METŲ JŪSį TARNYBOJE 

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

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumijago 
ir artritis. Naudinga svorio mažinimui..

Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui. 
Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.

MOTERŲ DIENA: telef.:
■ kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. PL 0094
| ' Masažistės Jūsų patarnavimui.

Susitarimas is anksto nereikalingas. \
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL i

(2 g. j rytus nuo St. Laurent Bl.) 1
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TAUTOS ŠVENTĖS A. A. JONAS MATULAITIS 

minėjimas įvyks rugsėjo 16 d., Netikėta žinia sujaudino vi 
4 v. p. p. D.Arcy Me Gee salė są Montrealio lietuviškąją vi 
je, 220 Pine Ave. W. suomenę. Rugsėjo 2 dieną ras

Programoje: 1) paskaita ir tas savo namuose sėdįs fotely 
2) koncertinė dalis. je, bet be gyvybės žymių, žino

Paskaitą skaitys žinomas Ma masis Montrealio lietuvių visuo 
žosios Lietuvos veikėjas dr. p. menės veikėjas ir žymus biznie 
Martynas Brakas. rius, vienas iš trijų Victoria

Koncertinėj daly sutiko da Cleaners dalyvių — Jonas Ma 
lyvauti Lietuvos operos soli.1 tulaitis. 
tė E. Kardelienė, Montrealio 
Lietuvių Bendruomenės choras 
vad. muz. p. Ambrozaiičo ir 
skautų vyčių Tautinių šokių 
grupė vadovaujama p. V. Bruz 
gelevičiaus.

Gautas iš aj.ikų minėjimo pel 
nas skiriamas Montrealio šeš 
tadieninių mokyklų išlaikymui.

Kviečiami visi skaitlingai da 
lyvauti.

Seimelio Prezidiumas.
ŠEŠTADIENINĖS

LIETUVIŲ MOKYKLOS
Švietimo komisijai reikalau 

jant, naujus mokslo metus pra 
dės ne rugsėjo 8 d., kaip buvo prigyveno žymius turtus: jis kolonomis ir 
skelbta, bet rugsėjo 15 d. j ..................... ' • ■

Pamaldos, į kurias kviečiami vįS( bet įr turį kehs namus, 
atsilankyti 
bus Aušros 
šeštadienį, 
Vai. ryto.

Po to salėje bus susiiinki 
mas, kuriame bus aptartas ben 
dras metų darbų planas.

Mokytojų kadrai jau beveik 
visoms mokykloms yra sutarti. 
Bet jeigu kas norėtų įsijung 
ti į Augštesniųjų kursų ir pra 
džios mokyklų darbą, maloniai 
prašome pranešti savo sutikimą 
telefonais PO 6-5755 
7920

Labai malonu, kad 
nė atsiliepė ir sutiko

Jonas Matulaitis yra gimęs 
1900 m. Lietuvoje Stolaukio 
kaime, Pajevonio valsčiaus, Vii 
kaviškio apskrities. Į Kanadą at 
vyko po Pirmojo Pasaulinio ka 
ro. Išgyvenęs nemaža sunku 
mų, ypač depresijos laikais, di 
dėlės gavo energiojs ir kieto pa 
siryžimo dėka išėjo į savaran 
kišką darbą ir gyvenimą. Jis 
yra vienas dalyvių didelės va 
lyklos, kurios visi savininkai 
(J. Kriaučeliūnas ir A. Majaus 
kas) yra lietuviai. Būdamas su 
manus, J. Matulaitis mokamai 
Į savarankišką gyvenimą ,bet ir 
veikė ir todėl ne tiktai išsimušo

mokiniai ir tėvai, 
Vartų bažnyčioje 
rugsėjo 15 d., 10

arba HE

p. Balsie 
tame dar 

be padėti. Bet prašome dar 
desnės talkos.

LAISVAS ŠACHMATŲ 
TURNYRAS 

MONTREALYJE
kur dalyvavo 88 dalyviai, pasi 
baigė. Pirmą vietą pasidalino 
du američieičai; antrą vietą pa 
sidalino P. Vaitonis su ketu 
riais, p. Žižys gavo 20 vietą, 
Boikovičius, ažlys ir Judzenta 
vičius (kuriam p. Vaitonis nie 
ko nepralošė) užėmė geras po 
zicijas.

d!

DR. J. š E G A M O G A S
■ CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne

(kamp. Woodland) 
Verdun. Tel. HE 3175. 

priėmimo vai.: 2—4; 7—9; 
šeštadieniais 11—1 

į arba pagal susitarimą, 
j namų 1038 Osborne Av. 
! Verdvn. Tel.: PO 6-9964.

| DANTŲ GYDYTOJAS' |

DR. J. M A L 1 š K A
priima: 9 a. m. — 10 p. m.
5303 Verdun A.. Verdun,

Tel.: TR 4147

DIDELIS SUSISIEKIMO
PERTVARKYMAS
MONTREALYJE

Nuo rugsėjų 2 dienos Mont

ŠV. KAZIMIERO BAŽNY 
ČIOS STATYBA EINA Į 

PABAIGĄ
Bažnyčia jau turėjo būti baig

ta statyti birželio mėnesį, sako realio judėjimas gavo naują for 
šv. Kazimiero parapijos klebo mą. Įsteigtos Atwater, Fronte 
nas kun. J. Bobinas, bet akine nac, Elmhurst centrinės sto 
nų statytojas, kuris turi jų lau tys (terminai). Iš pagrindinės 
žyklas, buvo atsidūręs sunku Montrealio susisiekimo arteri 
muose, netesėjo Įsipareigojimų jos, St. Catharine, išimti train 
ir todėl bažnyčios statybos už vajai ir paleisti autobusai, ati 
baigimas nusitęsė. Dabar baž darytos naujos autobusų Imi 
nyčia jau beveik baigta, bet jos ir žymiai pertvarkytas judė 
dar fasadas trūksta granito ak jimas.
menų, 
tas.

Šv.
tomą
stiliaus, kuris dabar Kanadoje
vyrauja, visa išlieta iš betono jos viršininko A. Duperron pa 
ir apmūryta akmenimis, pilkai reiškimu, St. Catherine gatve 
rausvos spalvos, o ornamentuo 
ta pilkai melsvu granitu, ku 
riuo apmūrijamas fasadas. Gra 
nito linijos bėga ir į augštą bo 
kštą. Atrodo, kad tos linijos

RUGGSĖJO 8 D. VISI J 
PIRMĄJĮ ŠALPOS 

PARENGIMAI

kuriais jis bus aptaisy Atwater centrinė stotis jau 
nuo pavasario tvarkoma, bet 

Kazimiero bažnyčia, sta darbai dar nebaigti. Vis dėlto ji 
modernaus, naujoviško rugs. 2 d. jau pradėjo veikti.

Miesto susisiekimo komisi

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS
Dr. R. CHARLAND
1123 St. Joseph Blvd. E.

Tel. CA 2506

LIETUVIAI TORONTO 
PARODOJE

Du torontiečjai skulptoriai, 
Tai dalis Tautos Šventės mi J. Dagys ir J. Vainauskas, Ka 

nėjimo. Gana turtingą piogra nados nacionalinėje parodoje 
mą išpddys Toronto jaunieji Toronte, yra kruopščiai įrengę 
menininkai, vadovaujami kun. lietuvišką kampelį, kuriame pa 
Pacevičiaus. Po programos šo vyzdingoje tvarkoje išstatė 
kiai ir loterija su kitais įvairu apie dvideišmt penkis ekspona 
mais. Taip pat bus galima pa tus, kurių dauguma yra iš skul 
sistiprįinti ir atsigaivinti tur ptūros: Lietuvos Vytis, Comen 
tingame bufete. welt herbas, įvairūs biustai, o

Parengimas Prisikėlimo pa taip pat inkrustacijos dailių da 
rapijos salėje. Pradžia — 8 vai. rbų. Lietuviškasis kampelis su 
p. p. Biletai 1 dol. Bus gauna silaukė didelio pasisekimo ka 
mi ir piie įėjimo. nadiečių tarpe: Toronto „Daily

Šalpos Fondo Komitetas. Star“ dienraštis rugsėjo 29 d. 
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA laidoje įsidėjo labai gražų apn 

šymą, kartu didelę nuotrauką 
lietuviško Vyčio ir jo autoriaus 
J. Vainausko. Girdėtis, kad ne 
mažas skaičius kanadiečių yra 
užsakę skulptūros darbų. Šio 
lietuviško kampelio gražus su 
tvarkymas ir paruošimas, o taip 
pat ir finansiniai sunkumai už 
vietą parodoje gulo ant Jono 
Ivanausko pečių. Iniciatorius 
Lietuvoje, Kaune, turėjo pui 
kią baldų dirbtuvę. Toje pačio 
je srityje jis darbuojasi ir Ka 
nadoje ir yra labai vertinamas 
kaip patyręs augštos kokybės 
medžio išdirbinių-skulptūrų spe 
cialistas.

IŠGANYTOJO 
LIUTERIONIŲ 

bažnyčioje, 1691 Boor St. W. 
ir Indian Road kampe, rgusėjo 
9 d., lietuvių pamaldos pradeda 
mos vėl 1.30 vol. po' pietų. Jos 
įvyks su išpažintim ir komuni 
ja. Kun. dr. M. Kavolis. 
NACIONALINĖ KANADOS

greitieji autobusai eis kas 43 se 
kundės ir visi kiti kas 1% mi 
nutės.

Tarp Atwater ir Place d'Ar 
mo paleidžiami greitieji auto

lengvutės, bet vien jų užviršiji busai, kurie sustos tiktai prie 
mo lalys sveria tiktai. . . po to Windsoro stoties.
na. Šis granito darbas yra ne Bendrai, po šio pertvarky 
lengvas ir brangus. mo, kuris yra didžiausis ligšioi

Bažnyčios sienose jau sudėti buvusių pertvarkymų, po kiek 
spalvoti langai. Grindys — lie laiko tramvajai visame mieste 
tos su meniškais pagražinimais, bus išimti iš apyvartos ir bus 
Vidaus skliaustai — baltomis palikti tiktai ilgose užmiestine 
„„1------- - „• baltomis, linijo se linijose.
mis ištiestomis, lubomis. Nišo Dabar atvykus ligi Forumo, 
je už altoriaus bus šv. Kazimie reikia keisti linija ir eiti per sto 
ro statula, o altorius, kuris dar tį. St. Catherine eina 15 nr. Au 
yra laive, bus italijos marmuro, tobusai dabar eina ir Dorches

Bažnyčios nava talpins apie ter gatve nuo Atwater ligi Fro 
500 asmenų, kaip ir po bažny ntenac centrinės (150 autobu 
čia esanti salė. Vargonoi bus sas).
nauji. Visos išlaidos sieks apie St. Catherine gatvė, išėmus 
300.000 dolerių. tramvajus, buvo pilna mašnių,

Reikia pasakyti, kad bažny kurios juda nepalyginamu lais 
čios ir salės įrengimai turės di vumu, tačiau prie gatvių susi 
delius patogumus ir bus erd kirtimų tuojau darosi kamščiai 
vūs. Viskas daroma tokiu būdu, ir judėjimas visvien stoaj, tru 
kad bažnyčia būtų amžina. Ji kdosi. Tat šis susisiekimo per 
bus ir graži. Klebonas, kun. J. tvarkymas, kad ir geresnis, ne 
Bobinas, dieną ir naktį rūpina gu tramvajams esant, bet jis 
si statyba ir labai laukia jos ga dar neišsprendžia judėjimo pro 
lo. Jis džiaugiasi, kad parapi blemos pilnumoje. Tiktai pože 
jiečių aukų dėka Šv. Kazimiero minių traukinių įvedimas gale 
parapija turės labai gražią baž tų rimtai ir pagrindinai išspręs 
nyčią šioje vietoje, kuri yra pir ti judėjimo problemą, dar prie 
mosios lietuvių bažnyčios Ka to pridėjus tunelių išvedimą po 
nadoje vieta. upėmis, nes vieni tiltai taip pat
MONTREALIO KŪRĖJAMS problemos neišsprendžia.

SAVANORIAMS e Susituokė: Rimantas Lapi
Rugsėjo 9 d. po 11 vai. pa nas su Romualda Sungailaite ir 

maldų šaukiamas skyriaus na Ignacas Bytautas su Dana Gra 
rių susirinkimas. Dalyvavimas žiną Marija Kuraityte, p. Jau 
visiems būtinas, nes bus svars kus su p. Gyvyte ir p. Stanke 
tomas galutinai lėšų klausimas vičius.
Paminklinei Lentai Aušros Va • Pakrikštijo savo trečią dūk 
rtų parapijos bažnyčioj įrengti, rą Vidą Juliją pp. Burbos ir sa 

Valdyba. vo pirmagimę dukrą Rūtą Ka 
® Girdžius Pranas, didelis Ado roliną Oną pp. Vileniškiai.
mo Mickevičiaus žinovas, para ® Andruškevičius Kostas visus 
šęs „N. L. įspūdingą apie jį savaitgalius praleidžia Rawdo 
studiją, nenustodamas domė ne> kur vasaroja jo šeima. Daž 
tis didžiojo poeto darbais, lan naį jų šeima priima savaitgaliais 
kėši NL redakcijoej ir domėjo SVečių.
si naujais apie A. Mickevičių ® Pėtęraitis Vilius drauge su 

’ į°nUrn^talS’i . p. Andruškevičium Rawdone
r ^aS Adomonius is Bosto -au kelinti metai nuomoja visus 
=. no viešėjo pusbiolis Jonas Ano namus įr įen leidžia su šeima vi 

monis su sūnum ir p. Vizgaity 
tė, kurie čia praleido ilgą sa 
vaitgalį jau grįžo į Bostoną.
• Balčiūnaitė Stasė išvyko į

ne tiktai didelės valyklos daly
, va 

sarnamius, Cadillacą, kuriuo da 
ugeliui lietuvių, dieną ir naktį, 
yra patarnavęs, tai iš tremties 
atvykusius gabendamas, tai į Ii 
goninę nuveždamas, tai pas gy 
dytoją, — nes J. Matulaitis nie 
kam neatsakė paslaugos.

Jis daugeliui dipukų padėjo 
atvykti į Kanadą, daugeliui pa 
dėjo įsikurti, daugelį parėmė.

J. Matulaitis — tyli, rami, vi 
sada taktiška asmenybė, kiek 
vieną savo žingsnį, veiksmą vi 
sad palydėjo gražiu žodžiu ir 
švelnia šypsena, kiekvienam hn 
kėdamas gera. Niekam jis lai 
mės nepavydėjo. Nepavydėjo ir 
turtų, kurių, kiek tiktai turėda 
mas, nesigailėjo paremti visa, 
kas lietuviška. Todėl jis ir lietu 
viską spaudą rėmė, kaip tikras 
patriotas ir didžios kultūros 
žmogus.

P. J. Matulaičiui, kaip tenka 
patirti, širdis pradėjo šlubuoti 
jau prieš metus. Dabar ji visai 
sustojo veikusi. Tai liūdna ži 
nia ne vien žmonai p. A. Ma 
tulaitienei ir auklėtinei Danu 
tei Geležiūnaitei, kurią jis my 
Įėjo, kai ptikrą dukrą, bet ir vi 
siems Montrealio lietuviams, 
kurie neteko kultūrininko, pa 
trioto ir žmogaus.

J. Matulaičio palaikai pašar 
voti Helpine koplyčioje (Ver 
dun ir Willibrord gatvių kam 
pas). Laidotuvės įvyks per Auš 
ros Vartų bažnyčią šeštadienį, 
rugsėjo 8 d., 10 vai. ryto.

Velionis kiekvieną lietuvį pa 
lydėdavo į amžino poilsio 
tą, tat irjis bus palydėtas 
gelio tautiečių.

Didelis apgailestavimas, 
netekome žymaus Montiealio Amerika, kur lankysis Bostone

kt.

vie 
dau

kad

lietuvio.
• Seimelio 
tuoja, kad 
duotų skelbimų, suruošti eks 
kursiją į IV Lietuvių Dieną ne 
pavyko, nes pasisiūlė dalyvauti 
ekskursijoj tik 3 asmenys.

Prezidiumas konsta 
nežiūrint išanksto

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. 

Suite fff—M
152 Notre Dame St. E.

UN 6-8969*
Res. 5657—12 Ave., Rsm.

RA 2-5229

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

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

ir

PARDUODAMAS 
mažas ūkis (farma) 
Hemmingford, Que.

Rašyti: (angliškai arba pran 
cūziškai) Mrs. M. M., „Nepri 
klausomos Lietuvos“ adresu.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros kontraktorius

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

IGNAS
3260

I
 Raštinė vakraais:

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

Renė TALBOT |
Advokatas g

Suite 306, Aldred Bldng. a507 Place D’Armes i
& MArquette 8045

I
v/NOTARAS X

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

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

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

Lietuvį Atstovą
JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų telefonu HE 7877.

Toronte pradedama rugsėjo 15 
d., šeštadienį, šv. Pranciškaus 
par. mokyklos patalpose. Toro 
nto lietuviai šeštadieninę moky 
klą koncentruoja į vieną vietą, 
kas gerokai palengvina mokyto 
jų gavimo reikalą, o kartu, esą 
nt mokyklai vienoje vietoje, ji 
yra daug pajėgesnė įvairiems 
parengimams ruošti. Pernai 
mokyklą lenkė 216 mokinių ir 
buvo šeši skyriai. Pirmojo sky 
riaus buvo du skyriai paraleliai. 
Mokyklos vedėju ir įšais metais 
lieka mok. Julius Širka.

RUSAI CNE PARODOJE
Šeštadienį, trimis juodomis 

mašinomis aplankė parodą ru 
sai, manoma, iš dabar Kanado 
je besilankančios Žuvininkys 
tės ministeriojs grupės.

Jų buvo apie 12 žmonių, išh 
pę iš mašinų susėdo priešais ad 
ministracijos namą, apsidairė 
ir neužilgo vėl išvažiavo.

Kai kurie fotografai ir korės
pondentai norėjo rusus užkai Paroda Toronte vyksta dideliu 
binti ir nufotografuoti, bet pa pasisekimu. Vien ‘sekmadienį 
rodos viršininkas juos atstūmė, parodą aplankė 310 tūkstančių 
bijodamas atkreipti dėmesį pa lankytojų. Parodos atrakciją su 
rodą lankančių etninių grupių, darė atsilankymas rusų. Rusų 
kurios galėtų sukelti demons korespondentas, kuris čia daro 
tracijas, kaip kad buvo piaei fotografines nuotraukas, televi 
tais metais, lankant parodą ru zijos buvo pagautas labai įdo 
sams - agronomams. miose pozose. . .

Manoma, kard rusai norėjo Kadangi praėjusio savaitga 
parodoj apsižvalgyti, ar jiems lio dienos buvo gražios, tai pa 
nevertėtų ateity dalyvauti pa rodoje žmonių buvo didžiulė 
rodoj su savo ekeponatais. L. kamšatis. Visi bizniai gerai se

LAIŠKAI LIETUVIAMS
„Ukrainska Knyha“ dabar ® Vysk. V. Brizgys rugsėjo 9 

labai perkrauta darbais ir atida d. po 11 vai. mišių teiks Sutvir 
rė kitą skyrių 
toliau ,į vakarus.
esančioje netoli Lietuvių Na 
mų, 1162 Dundas W., yra pri maždaug 12.30 vai.
siųstų daug laiškų, tarp jų ir ® Susituokė Viktoras Budra ir 
iš Lietuvos šiems lietuviams :
Antanui Norkui, Teresei Kiš nius Misevičius ir Valerija Rim 
kūnas, o Banelis, Aldon Pet gailaitė.
rauskienė, Kleo Bartninkas, Vy • Laiškas iš Lietuvos Onai Gri 
tas Gudaitis, Juozas Vaičaitis, kšaitei, Prisikėlimo parap. kle 
Jonas Naujokas. Laiškus gali bonijoje.
ma iš ten atsiimti. L. — DB pareikalavo grįžti į

Egiptą du jo atstovybės tarnai!
& tojus.

X Rastinė: LE 4-4451 X >

kėši.

namus ir ten leidžia su šeima vi 
sus savaitgalius.
® Pp. Vaičekauskai Čikagoje 
aplankė savo gimines ir daug 
pažįstamųjų, kurių būrys po to 
dar padidėjo, o grįždami į Mon $ 
trealį buvo sustoję Detroite ir X 
čia aplankė daug lietuvių. X 
® Dr. H. Nagys su šeima šį sa X 
vaitgalį išvyks į Čikagą pavie X 
šėti pas tėvus, brolius, gimines, v 
pažįstamus ir lankysis Tabor 
farmoje, kur turės paskaitą San 'v 
taros studentams. Ten ir rašy 
tojas M .Katiliškis skaitys iš 
traukas iš naujai parašytojo ro 
mano.
® P. Piečaitis tarnybos reika 
lais pasiųstas keliems mėnesia 
ms į Toronto.
® Inž. P. Rimša Ville Jacque 
Cartier nusipirko namus.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

Vienam asmeniui. Kreiptis 
6 vai. vakare.

188 — 1 Ave Ville Lasalle.

Liko 10 namų 
po 2 butus 

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

vietą.

Dundas g-vėje, tinimo Sakramentą vaikučiems 
Įstaigoje, ir suaugusiems. Bendri pusry 

čiai prasidės po visų iškilmių,

Gajutė Laurinavičiutė; Bro

po

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTI S, 

LL. B.
Suite 22, Tunstall Building 
Telefonas: Pacific 4511. 
709 Dunsmuir Street 

Vancouver 1, B.C., Canada.

GYDYTOJAS
ir šeštadieniais 
susitarimą.

Dr. P. MORRIS
DANTŲ
Vakarais

pagal

1982 Bloor W. Toronto 4. $ 
$ į rytus nuo Dufferin St. X 
X X

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

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

Dr.A.VALADKA
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS 
priima ligonius ir gimdyves Į 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. 
Šeštadieniais nuo 1 vai. pp. 
iki 3 vai. pp. Ketvirtadie
niais kabinetas uždarytas.

DR. V. SADAUSKIENĖ
Dantų gydytoja (

Baigusi Kauno ir 
Toronto universitetus.

129 Grenadier Rd., 
(2-ras namas nuo 

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

« Vienybėje — Galybė! ft
g Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve g
| „PARAMA” |
g Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos. g
g Darbo valandos: k
ft Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penkta- ft 
ft dieniais nuo 10—12 vai. prieš piet ir nuo 7—9 vai. va- ft 
ft Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet. g 
g Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. ft 
|| Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8723 ft
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