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PROBLEMĄ
Egiptas grasina karu

Praėjusią savaitę Sueco ka rev. komisiją: K. Mockus, Di. 
nalo byla buvo vystoma ir gili St. Leimonas ir Dr. P. Kaladė; 
narna. Nasserui atmetus 18-kos 
pasiūlymus, JAV prezidentas 
Eisenhoweris pareiškė apgai 
lestavimą. Be ko kita jis paša 
kė, kad jeigu Nasser nesirūpins 
klausimo išspręsti taikiu būdu, 
tai
ANGLIJA IR PRANCŪZIJA

TURĖS IMTIS KOKIŲ
NORS PRIEMONIŲ.

Žinoma, tame Eisenhowerio 
pasakyme kalbama greiičausia 
apie karą. Bet jis mano, kad Ii 
gi kils karas, tai klausimas per

;s į Jungtines Tautas, Kurių
en. sekretoriui Egipto atsto 

vas įteikė pareiškimus, jog t-ir p 
tautinės asociacijos sudarymas 
Sueco kanalui kontroliuoti pa 
žeistų Egipto suverenumą. Tai 
esą būtų ir prieš JT nuostatus. 
Ir dėlto kiltų karas.

Įtampai vis augant, vis dėlto
RUGSĖJO 19 DIENA REN

KASI 18 VALSTYBIŲ,
kurių atstovai pasiryžę sudary 
ti Tarptautinę Sueco kanalui 
kontroliuoti asociaciją.

Pasirodžius tokiems pareiški 
mams ir Anglijos seimui prita 
rus vyriausybės politikos Sueco 
kanalo klausimu kursui, Egip 
to valdžia, pareiškė, kad
TARPTAUTINĖS ASOCiA 

CIJOS SUDARYMAS REIKŠ 
KARĄ.

Egipto spauda pilna grašiui 
mų. Rašoma, kad jau atėjęs lai 
kas, kada kiekvienas arabas tu 
rįs imti į rankas šautuvą.

Nežiūrint to, visi svetimša 
liai laivų pilotai, kurie kanalu 
perveda laivus, atsistatydino

■ 'r išvažinėjo. Vieton jų rusai 
au atsiuntė savo locų, bet kad 

nelieka laivų, kuriuos reiktų 
vesti kanalu. Daugumas laivų 
jau pasuko aplink Afrikos Ge 
ros Vilties iškišulį.

Dulles, kuris su delegacija 
jau atskrido į Londoną, pareiš 
kė, kad toks laivų nukreipimas 
aplink Afriką iš JAV puse.; ne 
šas kanalo boikotas, bet tai da 
romą išvengti pavojui.

Įdomu, kad Nasser atmetė 
ne tiktai 18-kos pasiūlymus, 
bet jis atmetė ir Indijos pasiū 
lymus, kuriems pritarė Mušk 
va. Tat ligšiol

PALAIPSNIUI
TEBEBRĘSTA KARAS.

'l Kitas ItakwAwmas, ar jis įvyks, 
bet būsena susidaro labai rim 
ta. Trečjadienį prasidedanti an 
tra Londono konferencija šitą 
klausimą spręs.

Tarptautinę padangę temdo 
ir Kipro sala, kurioje neramu 
mai tebesitęsia. Dabar jau iro 
dinėjama, kad Graikija ne tik 
tai kurstanti Kipro sukilimą, 
bet ir padedanti sukilėliams. 
LIETUVOS KD SĄJUNGOS 

KONFERENCIJA
vyko rugsėjo 1—2 d. d. Cleve 
landė. Joje pranešimus apie 
Vliko veiklą ir santykius su ki 
tais veiksniais padarė Vliko 
pirm. J. Matulionis, o kitais rei 
kalais — prof. A. Gravrokas, I. 
Matusevičiūtė, P. Stravinskas, ladelphijoje. Suvažiavimui svei vis 
Dr. V. Viliamas, A. Gražiūnas kinimą atsiuntė JAV preziden nuo ekspedicijos ir Švedijos vai 
ir St. Lūšys. Apie centro veik tas Eisenhoweris, taip pat pa džią paprašė politinės prieglau 
lą referavo c. v. pirm. I’r. Vai sveikino laišku ir buvęs przid. dos.
nauskas. Dalyvavo apie 100 ats H. Trumanas. Apyskaitinį pra — Vliko sekretorius H. B'a 
tovų iš' 11 JAV vietovių ir iš nešimą paskelbė S-gos pirm, zas deleguojamas Tarptautinio 
Kanados. Į nauja c. komitetą inž. B. Galinis. Dr. J. Gimbutas Valstiečių Internacionalo cent _ _ _

• • •• • -- - kurio vicepirmininkė nuo (važiavffnag pareikalavo page ką minėjimo programos dalytą pirkti iš Venecuelos ir kai
- • • - Suvažia 1948 m. yra A. Devenienė, į In tinti gyvenimo sąlygas. viams, scenos puošėjams ir nos skirtumą primokėti.

, A. Repšys, vusiųjų inžinierių vardu sveiki ternacionalo kongresą Paryžių — Egipto valdžia pareiškė, gausingai publikai už atsilanky — Albertos socialistai pate 
' " “ *’> bangomis je. Kongresas vyks nuo spalio jeigu nenorima karo, tai reikiamą, minėjimas buvo užbaigtas ko ant komunistų meškerės ir

kas, K. Kleiva ir E. Vitkus. Į perdavė prof. J. Šimoliūnas. A. 27 iki lapkričio 1 d. Ta pačia atsisakyti kanalo. I autos Himnu. sveikina Chrušičovo politiką.

,,N. L.“ Mašinų Fondo va Aišku ir nuoširdų. Todėl ir mie 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu ja.
mu minime sekančius vajaus da 
lyvius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
T. J. Anderson,

Calgary, Alberta . . .$ 10.00

i garbės teismą prof. J. Gravio 
kas, P. Stravinskas ir K. Idze 
lis. Konfesrencija parodė gyvą 
susidomėjimą Lietuvos laisvini Mūsų nuoširdus NL pieiiume 
mo problemomis. LKDS yra iš ratorius, siųsdamas pinigus N 
savo eilių davusi dabartinį Vii 
ko pirm. J. Matulionį.
LIETUVIŲ SOCIALDEMO

KRATŲ SĄJUNGA 
kas antri metai šaukia savo na 
riti atstovų suvažiavimus, 
met Connecticut valstybėje j. 
Paknio ž. ū. sodyboje rugsėjo 
1—2 d. d. Įvyko iš eilės jau 28 
tos Sąjungos atstovų suvažia 
vimas. Suvažiavimas prasmių 
gaiš žodžiais pasveikino Vliką 
ir paragino visuomenę visoke 
riopai ji remti. Lietuviai social 
demokratai turi savo atstovus 
Vlike, Amerikos Lietuvių Ta 
ryboje, Balfe, SLA ir kt. Ir Al 
tui, bsirūpinančiam Lietuvos

Banelis Algirdas,
Toronto, Ont................$ 10.00

Tai NL mielas bendradarbis. 
Jis, būdamas studentas ir, su 
prantama, pats būdamas reika 
iingas paramos, vis dėlto kažko 
kiu būdu sumobilizavo šėrą. 
Tai tiki ai pavyzdingas savosios 
spaudos rėmėjas.

Visiems vajaus dalyviams

L Mašinų Fondui, rašo: „Ger 
biamieji, šiandien prisiunčiu $ 
10.00 už vieną šėrą. Linkiu ge 
riausio pasisekimo jūsų suma 
nymuose ir darbuose, ii Dieve nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
jums padėk visuom kuom ir vi me atsiliepti daugiau tautiečių, 
same kame. Lai gyvuoja ,,Ne Spaudos Bendrovės „Neprikla 
priklausoma Lietuva". Su augs usoma Lietuva“ įgalioti vesti 
ta pagarba — T. J. Anderson“, vajų: P.Narbutas ir J.Kardelis.

Žinios iš VLIK’o

LENKAI PASIŪLĖ LIETU VAI NAUJĄ UNIJĄ 
Laiškas iš New Yorko

Seniai jau Jums rašiau iŠ Vienybė labai svarbi dabar. 
New Yorko, kaip pasaulinės so Būtų pageidautina, kad į ją su 
stinės. grįžtų visi pasitraukusieji, nes

Išvykus Veiksnių viršūnėms dabar jau išvystyti darbų bara: 
į Europą, čia tūlam laikui pa ir bendros sutelktos jėgos labai 
sidarė tyla ir rimtis. Bet nei1 būtų svarbios. VLIKas to pa

laisvinimo reikalais, taip pat pa gam. Dabar jau ateina žinių ir geidauja ir pasitraukusiems su 
siųsti sveikinimai, pasižadėta sklinda gandų. darytos visos sąlygos sugrįžti,
visomis išgalėmis jį remti. Su Viena įdomiausių žinių yra Susirūpinimą keliančių nau 
važiavime įdomius pranešimus gauta iš Europos. jienų tenka nugirsti iš VLIKo
padarė Vliko Vicepirm. prof. Egzilinė lenkų valdžia pasiūlė vad. Vakarų ir Rytų Komisijų. 
J. Kaminskas, „Naujienų“ re 
daktorius Dr. P. Grigaitis, K. 
Bielinis ir kt. Išrinktas naujas 
centro komitetas, sudaryti kiti 
LSS organai, priimta visa eiiė 
rezoliucijų.
NUKENTĖJĘ NUO NACIŲ

GAUS ATLYGINIMĄ
1956. VI. 29. paskelbtasis 

Vokietijos įstatymas nacizmo 
aukoms atlyginti taip pat pra 
plėtė galinčių reikšti pretenzi 
jas į atlyginimą asmenų akai 
čių. Dabar atlyginimą gali gau 
ti ir demokratinės, relig 
bei ūkinės organizacijos, jei jos pajėgumo sala tarp rytų ir va 
nukentėjo nuo nacizmo. Prcten karų Europos, 
zijas pareikšti reikia iki 1957 
m. spalio 1 d. Tam tikrais atve tis šį pasiūlymą atmetęs? 
jais numatoma teikti ir skabią 
paramą emigruojantiems, depo riuje, 
rtuotiesiems bei ištremtiesiems, 
galinčią siekti iki 6.000 DM. Vi 
sos piniginės pretenzijos narna 
tomos patenkinti iki 1962 m. 
Nukentėjusieji nuo nacizmo iš 
tų sirčių, iš kurių jie buvo' iš 
tremti, arba persekiotieji asine 
ns be pilietybės ir pabėgėliai Že 
nevos konvencijos prasme, taip 
pat jų teisėti palikuonys taip 
pat turi teisę įstatymo numaty 
taisiais atvejais gauti pilną ar 
dalinį atlyginimą. Pagal šį įsta 
tymą ir kai kurie iš mūsų tau 
tiečiai, persekioti nacizmo, jau 
yra pareiškę savo pretenzijas, 
o kiti * ruošiasi duoti atitinka 
mus pareiškimus.

PASAULIO LIETUVIŲ 
SEIMAS 

numatomas sušaukti New Yor 
ke. Tada bus ir Lietuvos Ne 
priklausomybės sukakties 40 
m. minėjimas. Kongresui ruoš 
ti komitete ir komisijose dirba 
17 žmonių. Tą skaičių numato 
ma dar padidinti.
AMERIKOS LIETUVIŲ IN

ŽINIERIŲ IR
ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS 
ketvirtasis suvažiavimas posė 
džiavo rugsėjo 1—3 d. d. Phi

se. Tad Vlikas kreipiasi į lietu 
minint 1940 v'šką jaunimą visame laisvaja 

me pasaulyje, prašo poruošti 
panašaus pobūdžio peticijas iki 
1957 metų vasario 16 ir tą die 
ną, Lietuvos Nepriklausomy 
bės šventės proga, jas įteikti 
laisvojo pasaulio valstybių vy 
riausybėms.

Darbą reikia pradėti tuoj ne 
atidėliojant. Kraštuose, kur 
yra lietuviškojo jaunimo orga 
nizacijų, jos prašomos imtis ini 
ciatyvos ir sudaryti petecijos 
akcijos centrą, o kraštuose, ku 
riuose lietuviškojo jaunimo or 
ganizacijų nėra, Lietuvių Ben 
druomenės prašomos sudaryti 
peticijų! akciaji jaunimo bran 
duobus ir talkinti jiems uždavi 
nį atlikti. Peticijos turi būti iš 
anksto parašytos, atskiri lapai 
parašams laiku išspausdinti, iš 
siuntinėti ir nustatytu terminu 
grąžinti akcijos centrui, kad bū 
tų kartu su peticija, gražiai Įriš 
ti ir Įteikti valstybės galvai, iš 
sirūpinus audienciją iš kalno.

Vliko Prezidiumas tiki, kad 
siūlomoji peticijų akcija lietu 
viškojo jaunimo bus širdim pri 
imta. Jaunimo organizacijos 
yra prašomos tuoj sudaryti cen 
trinius komitetus akcijoms kra 
štuose vadovauti ir susisiekti 
su Vliko Prezidiumu šiuo adre 
su: 8566, 98th Street Woodha 
ven 21, N. Y. USA.

Lietuvos Jaunime, pavergto 
ji Tėvynė šiandien yra reikalin 
ga ir Tavo pagalbos daugiau ne 
gu bet kada!

VLIK’o Prezidiumas.

J LIETUVIŠKĄJĮ JAUNIMĄLAISVĄJAME PASAULYJE 
Lietuvos Jaunime, 
(Elta). Šiemet

ir 1941 metų birželio tragiškuo
sius Įvykius, lietuvių jaunimas 
Amerikos Jungtinėse Valstybė 
se įteikė jų Prezidentui petici 
ją, kad būtų imtasi priemonių 
pašalinti iš Lietuvos Sovietų 
okupantus ir patikrinti lietuvių 
tautai laisvę ir nepriklausomą 
valstybinį gyvenimą. Peticiją 
pasirašė apie 40.000 lietuviško 
jaunimo.

Tas Jungtinių Amerikos Va 
Istybių lietuviškojo jaunimo žy 
gis didžiai vertinamas. Jis dai 
kartą primine laisvąjam pašau 
liui, kad Sovietų pavergtų vals 
tybių tarpe yra ir Lietuva, kad 
bolševizmo pavojus tebegresia 
laisvajam pasauliui ir kad taika 
pasaulyje yra nedaloma ir ne 
gali būti pasiekta, kol Vakarų 
ir Rytų santykiai nėra sutvar 
kyti tautų laisvinimo pagrindu. 
Ši peticija taip pat atkreipė ga 
lingiausios pasaulyje valstybės 
Prezidento dėmesį į Sovietų ok 
upuotos Lietuvos žmonių pa 
vergimą ir teisėtą reikalavimą 
išlaisvinti.

JAV lietuviško jaunimo pas 
tangas Vlikas užgyrė ir rėmė, 
kartu reikšdamas didžią pade 
ką šio žygio iniciatoriams, Jau 
nimo Centriniam komitetui už

Tiesa, 
jįiu esanti įregistruota čerta- 
riuota organizacija dokumen

tinei medžiagai skelbti 
apie Lietuvos vakarų ir rytų 
sienas apie etnografinę Lietu atliktą darbą ir visiems, kurie 
va, kurios klausimas tarptauti šį žygį rėmė ar bent kuriuo bū 
niame forume anksčiau ar vė 
liau vis vien iškils. Bet kad to 
je srityje mus jau pralenkė vo 
kiečiai, lenkai ir net baitgu 
džiai, kurie pilte pila tais klau 
simais rimtas studijas (o is mū 
sų pusės jiems patalkina tūlais 
atsisakymais nuo etnografinių 
Lietuvos ribų. . . Red.). Nors 
ir nedidelėms studijoms išleisti 
vis dėlto reikia ir lėšų, — todėl GRAŽIAI PRAĖJO TAUTOS 
aukos Tautos Fondui yra labai 
reikalingos.

Bet New Yorke gyveni 
mas taip skuba, visokios rūšies 

pasklido gandas, kad lietuvių kitimai vyksta žaibiškai, kad, 
skaldymas esąs dar daugiau atrodo, reikia būti labai gyvy 

gilinamas. bingam ir labai apdairiam islai
Esąs pakibęs pavojus ant Ame kyti konkurenciaji. Ir jeigu mes 
rikos Lietuvių Tarybos. Kai nenustojame gerų vičių, tai rei 
kas dėl to aiškina, jog tai ne škia, kad ir mes turime šiokį to 
būtų nieko nauja, nes būtų su kį pagrindą. . . Jūsų kor. 
grįžta į buvusią padėtį. Bet vis — Rugsėjo pradžioje buvo 
dėlto skaidymasis ir traukimą susirinkęs aktualiųjų reikalų 
sis iš bendro kovos fronto nė svarstyti Vliko praplėstasis pre 
ra pageidaujamas, nes visiems zidiumas. Į jį įeina po vieną ats 
yra aišku, kad tiktai „vienybė tovą iš visų Vliką sudarančių 
je — galybė“. grupių.

Lietuvai naują uniją. . .
New Yorke jau esą gautos tų 

pasiūlymų kopijos. Esą įdomu, 
kad pasiūlymas suformuluotas 
su visomis detalėmis — parag 
rafais, pastabomis ir tolimesnės 
unijos raidos numatymais.

Pasiūlymai esą patiekti Lie 
tuvos atstovui Londone — p. 
Balučiui. Siūloma unija su Lie 
tuva, Latvija. Dėl Estijos su 
abejota, bet ir ji neatmetama. 
Ši unija numatoma išplėsti į Če 
koslovakiją, kad Europos vi 

ės duryje būtų sudaryta žymaus

du prie jo prisidėjo. Visi jie dar 
kartą parodė, kad Lietuvos 
laisvė yra brangi ir siektina vi 
soms lietuvių kartoms.

Vlikas laiko, kad lietuviško
jaunimo žygis JAV yra sekti New Yorkas, 1956 m. VIII’. 28. 
nas pavyzdys lietuviškam jau 
nimui visuose laisvuose kraštuo

Visu lietuviškų laikraščių 
prašome persispausdinti.

Sklinda gandai, kad p. Balu

Grynai lietuviškame sekto

LIETUVIAI IŠVIEN SU UK 
RAINIEČIAIS PRIEŠ LEN 

KŲ IMPERIALIZMĄ
Dėl svetimų žemių grobimo 

politikos, lenkai visuose kiaš 
tuose, kur tik yra jų išeivijos, 
tebeskleidžia savo imperialist! 
nius tikslus keldami neapykan 
tą savo kaimynų tarpe. Savo 
mokyklose, bažnyčiose ir susi 
rinkimų salėse lenkai skiepija 
savo priaugančiai kartai gro

ŠVENTĖS MINĖJIMAS
D’Arcy McGee salė rugs. 16 

d. susirinko pilna tautiečių, su 
aukojuisų arti 200 dolerių. Po 
trumpos Montrealio Lietuvių 
Seimelio Prezidiumo vardu J. 
Kardelio padarytos įžangos, la 
bai turiningą, rimtą ir Įdomią 
paskaitą labai gražiai paskaitė 
svečias iš New Yorko, Lietu 
vos Laisvės Komiteto narys p.
Martynas Brakas, svarbiausia buonišką obalsį „Za Lwow i 
sustojęs ties Vytauto Didžiojo Wilno“.
karūnavimo Lietuvos karalium Praeitą penktadienį Dr. M. 
faktu (paskaita bus paskelbta Anyso bute įvyko lietuvių ir 
skyrium). . ukrainiečių veikėjų pasitari

Meninėje dalyje labai gražiai mas, kaip sudaryti kontraaKci 
pasirodė Montrealio Skautų ją prieš šiuos lenkų išsišokimus.

1 Pasitarime buvo iškelta Lie 
joje ir Anglijoje. šokius, vadovaujant inž. V. Bi tuvos ir Ukrainos politinių pas

— Vilniaus Krašto Lietuvių uzgelevičjui. Labai malonu, kad tangų bendrumas istorijos oė 
S-gos atstovais į Vliką paskirti šokėjų grupė papildyta jauniau gyje.
tos s-gos pirm. adv. A. Jukne sios kartos jaunimu, jokiai, no 
vičius, be to, vilniečiai veikėjai rs scena šokiams buvo maža, 
P. Viščinis ir Dr. M. Alscikaitė padarė gerą įspūdį ir sušilau 
-Gimbutienė.

— Šv. Tėvo spec. įgaliotinis
pabėgėlių reikalams kard. Piaz 
za Vasario 16 d. gimnazijoje 
praleido kelias valandas. Ten 
jam mokytojai ir mokiniai su 
ruošė gražų priėmimą. URT vai 
dytojas Dr. P. Karvelis, Ealfo tyvauti ir ją pavadavo p., Aks 
pirm. kan. Dr. J. Končius ir M 
LT prezidiumo pirm. E. Simo 
naitis, padėkoję popiežiui už ro 
domąjį lietuviams palankumą 
bei pagalbą, supažindino jį su 
lietuvių padėtimi bei laisvės ko dail. p. Remeikio, talkinant 
va. dail. p. Ladygai.

— Izraelio — Jordano pasie Montrealio Lietuvių Seimelio 
nyje vėl įvyko susišaudymas. Prezidiumo ir jo pirmininko L.

— Vengrijos darbininkų su Balzaro vardu pareiškus pade

B. perdavė i kraštą svarbesnius proga lankysis taip pat Vokieti Vyčių būrelio šokėjai, pašokę 4 
momentus, pasikalbėjimą su.............................. “ ’ ’
Dr. J. Gimbutu, prof. A. Jurs 
kiu ir kt.
TRUMPOS ŽINIOS
— Barcelonoje vyko geofizi 

niųi metų konferencija. JAV mo 
kslininkai pareiškė, kad JAV 
1957 h. paleis i erdves Žemės 
satelitus, kurie skries aplink 
Žemę 350 kilometrų augštyje. 
Jie bus 20 colių diametro ir tu 
rėš instrumentus, kurie užrašys 
daugelį duomenų.

— Angliojs Darbo unijos at 
sisakė sudaryti su komunistais 
bendrą frontą.

— Latvių ekskursijos daly 
Janis Kruminš atsiskyrė

išrinkti: P. Vainauskas, Dr. V. skaitė paskaitą apie Mažosios ro, 
Viliamas, A. Gražiūnas, A. Ve Lietuvos architektūrą.
deckas, St. Lūšys,
St. Rauckinas Dr. K. Šidlaus nimą j kraštą radio

Abiejų pusių kalbėtoaji pasi 
sakė už bendrą akciją prieš ien 
kų pretenzijas. Nusistatyta su 
derinti abiejų tautų propagan 
dą spaudoje. Nutarta tolimes 
nius pasitarimus perkelti Į pia 
tesnius rėmus. P. L.

— Lietuvos Istorijos-Etnog 
rafijos muzėjus buvo išsiuntęs 
ekspediciją, kuri surinkusi 250 
eksponatų Baltijos pajūryje, 
pas kuršius ir Lietuvos rytuose, 
apie Svyrius. Ekspedicijoje da 
lyvavę ir archeologai.

— Vengrijos teismas išteisi 
Scena kukliai buvo papuošta no 8 aršytojus, kuriuos Veng 

rijos kompartija buvo nubaudu 
si už jos Įsakymų nevykdymą.

— JAV pasiūlė bendrovėms 
uostuose stovinčius tankerius 
gabentis naftai. Be to siūlo naf

kė gražaus publikos Įvertinimo.
Karštai buvo priimtas J. Aks 

tinas (aktorius ir dailininkas), 
deklamavęs Mačernio vizijas.

Programoje nebuvo numaty 
tų op. sol. E. Kardelienės, ku 
ri susirgusi gripu, negalėjo da

tinas, ir Bendruomenės choro, 
kuris po atostogų dar negalėjo 
visas susirinkti ir susirepetuo 
ti.
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Pradedant mokslo metus
KAPITALAS, KURIS DUODA DIDŽIAUSIUS PROCEN 

TUS PER VISĄ GĄVENIMĄ
Ar kas nors rimčiau pagalve rai. Kad mūsų jaunimo akiratis 

ja, kad mokslas yra tas nuosta būtų praplėstas ligi mums be 
busis kapitalas, kuris procen nt minimališkųjų ribų, mes turi 
tuoja visą žmogaus gyvenimą, me lietuviškas mokyklas, vadi 
ir kad procentai iš jo, lyginant namas šeštadieninėmis mokyk 
su mokslo metais įdedamuoju lomis. Vienose jų mūsų jauni 
kaptalu, yra didžiausi? mas papildo lietuviškais daly

Mokslui paprastai yra sunau kais pradžios mokyklų, kitose 
dojama daug nenaudingo laiko, —augštesniųjų mokyklų kursą, 
t. y. tokio laiko, kuris niekam Šios mokyklos, be to, ne tiktai 
nesunaudojamas, jeigu nenau papildo mokomųjų dalykų kur 
dojamas mokslui. Tas gi laikas, są, bet jos drauge ir praplečia 
kuris jau būtų galima sunaudo mokinių akiratį, pagilina jų zi 
ti darymui medžiaginio kapita nias bei žinojimą, kuris yra na 
lo, maždaug apima 4—5 metus, udingas, o dažnu atveju sudaro 
Ir už tuos 4 — 5 metus, baigę net mokinių pranašumo prieš 
mokslus, naudoja už jį procen kitus, pagrindą. Todėl nenuos 
tus visą gyvenimą, l'at mokslo tabu, kad mūsų, lietuvių, moki 
metui kapitalas yra tikrai di niai visose kitose mokyklose 
džiausius procentus nešąs kapi pirmauja: jie yra geriausi mo 
talas, be to, niekad neišsenkan 
tis, su metais dar augantis ir 
procentavimą didinantis. Ar to 
dėl mokslui nereikia keripti di 
džiausis dėmesys, jau vien iš 
komercinės pusės? O kur kul 
tūrinė mokslo reikšmė? Kur jo 
progresą garantuojanti pras 
mė? Tat, mokslas yra tas daly 
kas, kuriam reikia kreipti di 
džiausis dėmesys.

Jau pradėti naujieji mokslo 
metai. Mes, lietuviai, galime 
pasidžiaugti tūlais praėjusiųjų 
mokslo metų laimėjimais, nes 
turime nemažą būrį baigusiųjų 
augštesnįjį mokslą; turime bai 
gūsių ir augštuosius mokslus: 
turime kelis asmenis įsigijusius 
net ir mokslo laipsnius. Vis tai 
yra ir malonu, ir gražu, ir gar 
binga, ir naudinga. Bet neabejo
eina, kad golėjome ir dar dau tai vertniant mokslą ir tuo bu 
giau laimėti ir daugiau atsiekti, du nuosekliai kraunant moksli 
jeigu į mokslo reikalus dar ati nį kapitalą, galima bus sudary 
tižiau ir dar rimčiau būtume ti tas atsargas, kurios procen 
žiūrėję. Tat ryžkimės tai siekti tuos visą gyvenimą, būdamos 
jau prasidėjusiais mokslo me naudingos ir to mokslinio kapi 
tais. talo savininkui, ir visuomenei,

Mums, lietuviams, svarbu ir ir tautai, ir žmonijos 
savieji, lietuviškieji, mokslo ba bei gerbūviui. J.

Laiškas iš Sibiro

kiniai.
Šitie faktai tėvų turėtų būti 

rimtai įvertinti. Vaikai šių da 
lykų dažniausia nesupranta. 
Tėvai gi, kurie yra atsakingi už 
vaikų išmokslinimą ir išauklėji 
mą, tokius dalykus turėtų visu 
atsidėjimu stebėti ir įvertinti.

Tenesuklysta tėvai pasiduo 
darni, dėl perdidelės meilės vai 
kams, jų vaikiškiems norams ir 
pageidavimams, kurie pas vai 
kus nepastovūs ir kinta su me 
tais, draugavimu ir nuotaiku 
mis. Tėvai turi vaikus orientuo 
ti, ne vaikai tėvus. Tiktai pla 
ningas ir sistematingas darbas, 
kurį tiktai tėvai gali tvarkyti, 
nuties vaikų mokslo ir būsimo 
jo gyvenimo kryptis ir kelius.

Ir tiktai tiesiais keliais, rim

pažangai
Kardelis.

Neužmirškime atnaujinti
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
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K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KLB KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI

KLB Krašto Valdyba prane Ont. Tel. 
sa lietuvių visuomenės žiniai, 
kad rinkimai į KLB Krašto Ta 
yrbą skiriami š. m. lapkučio m. 
11 d. (sekmadienį).

Kandidatų į Krašto Tarybą 
sąrašai, vadovaujantis KLB 
Krašto Tarybos Rinkimų tai 
syklių paragr. 19—26, pristato 
mi apylinkių rinkiminėms ko 
misijoms iki š. m. spalio mėn. 5 
d. 24 vai.

Vyr. Rinkimų 
daro: pirmininkas 
nariai: V. Užupis, 
A. Paleckis ir J. 

Stovyklos dienos, o ypač pas Rinkimų Komisijos 
prabėgo 91 Roncesvalles Avė, Toronto,

,,Brunch“ (tariama bronč)
Nepaprastai populiarėjant įvairiems sutrumpinima
ms, atsirado naujas angliškas jungtinis žodis „bru
nch“ ; iš tikrųjų, tai du žodžiai sujungti krūvon: 
„breakfast“ ir „lunch“. Tai reiškia vėlyvus pusry

čius, valgant maždaug apie pietų metą.

CALVERT HOUSE

Veda sktn. inž. J. Bulota.
SVARBUS SKAUTŲ SUVAŽIAVIMAS

Holiday Harbour parke (prie kos ar šiaip lietuvių parodos. 
Wheatley, Ont.) puikiai praėjo 
Laisvosios Tėvynės skautų-čių kutiniojo savaitgalio, 
stovykla. Stovyklai vadovavo lyg viena akimirka. Po dienos 
giedrios nuotaikos optimistas darbų visi susitikdavo prie įp 
prof. Stp, Kolupaila. Jon su 
skrido skautiškas jaunimas bei 
vadovai iš lietuviškųjų koloni 
jų — Bostono, Clevelando, Chi 
cagos, Detroito, Elizabetho, 
Los Angeles, New Haveno, 
New Yorko, Rochesterio, Stanį 
fordo, Waterburio ir Worceste 
rio — JAV ir kanadiškųjų vie 
tovių — Hamiltono, Londono, 
Montrealio, Niagara Falls, St. 
Catharines, Toronto ir kt„ 
so 110—120 asm., uždarymo 
vaitgaliui suvažiavo iki 267 
menys.

Nepaparstai malonus dėme
sys Laisvosios Tėvynės stovyk pečiais išnešė detroitiškis pskt. 
lai buvo parodytas iš Kanados Ant. Banionis. Anot prof. Ko 
skautų pusės. Jie ne tik įvairio lupailos iš jo visų iki šiol ma 
mis progomis lankė stovyklą, tytų stovyklų psktn. A. Banio 
bet rugpjūčio 31d. laužo metu nis buvęs geriausias stovyklai! 
įteikė sktn. prof. Stp. Kolupai tojų maitintoja. Jo talkininkas 
lai Lietuvių Skautų S-gai skir ir stovyklos siela buvęs sk. vy 
tą sidabrinę lėkštę. Tarybos nu tis si. Česl. Anužis. Seserijos ir 
tarimu ji bus persiunčiama vi Brolijos stovyklų komendantai 
soms skautiškoms vietovėms, buvo psktn. D. Pulkauninkai 
kur tik bus rengiamos skautiš tė ir psktn. R. Minkūnas. Ta

Komisiją su 
A. Liūdžius, 
P. Budreika, 
Karka. Vyr.

adresas:

sa
as

LE 6-5613 (pirm. A. 
įstaiga).
apylinkių valdyboms 
sudaryti apylinkės

Liudžiaus
Visoms 

pavedama 
rinkikų sąrašus vadovaujantis 
KLB Tarybos Rinkimų l'aisy 
kliu paragr. 13—16 ir iki š. m. 
spalio mėn. 20 d. pristatyti apy 
linkės Rinkimų komisijai.

KLB Apylinkių valdybos, 
kurios dar nesudarė vietos Rin 
kiminių Komisijų, prašomos tai 
neatidėliojant padaryti ir jų su 
dėtį pranešti Vyr. Rinkiminei 
Komisijai aukščiau nurodytu 
adresu.

KLB Krašto Valdyba.

WELLAND, Ont
JŪRŲ SKAUTAI 

Po visų audrų, jūr. sk. ren

rastinio laužo.
Rugs. 3 d. vidurdienį pasku 

tini kartą nusileido mūsų tri _ . .
spalvė, greta kurios visą laiką giasi išimti iš Erie ežero savo 
plėvesavo JAV ir Kanados vė dukart apdaužytą kruizerį „Ba 
liavos. Jau liūdniau praskam Itija“. 
ba atsisveikinimo žodžiai. Sto Savo 3 metų veiklai pažymė 
vykios virš. prof. sktn. Kolupai ti rengia pirmąjį didelį rudens 
la džiaugiasi turėtu puikiu oru, vakarą, kuris įvyks Wellande karo pasisekimui, 
dėkoja pasišventusiems talki 
ninkams ir stovyklautojams. Jis 
padėkojo skautininkams — ku 
nigams J. Vaišniui ir S. Ylai už 
dvasinį peną stovyklai. Laisvo 
sios Tėvynės stovyklos įrengi 
mo naštą nepaprastai tvirtais

RUOŠIA VAKARĄ
spalio 20 d., Slovakų salėje, Ha 
gar Str.

Prašoma kitų organizacijų 
tuo laiku neruošti parengimų 
Niagaros pusiasalyje jūr. sk. va

B. S.

čiau už vis mieliausia šioje sto tikdami būti krikšto tėvais, mū 
Zuzana Ja su kolonijos energingas, nuošir 

dus lietuviškų or-jų veikėjas p. 
Mikšys Kazys ir jaunosios kar 
tos atstovė p-lė Pusdešrytė Mil 
da. Už priėmimą rnūsu kvieti 
mo krikšto tėvams nuoširdžiai

vykioje buvusi p.
nuškevičienė, kuri buvo vadina 
ma Skautų Mamyte. LSS Pirmi 
jos pirm. vyr. sktn. V. Čepas 
padėkojo visiems už parodytą 
kantrybę dėl Tarybos posėdžių
ir pareiškė nepaprastą padėką dėkojame ir ypač esame giliai 
detroitiškiams skautams už jų sujaudinti didelėmis ir vertin 
kruopštumą ir visų spragų už gomis Kazio Mikšio dovano 
kamšymą. Brolijos dvasios va mis, kurios buvo mums didele 
dovas vyr. sktn. J. Vaišnys, S. ir nelaukta staigmena. Nepra 
J., savo žodyje pasidžiaugė sto matydami artimos progos jam 
vyklautojų išlaikyta disciplina atsilyginti panašiu būdu, mes 
ir dvasia. Akad Skautų sąjū prašome gerb. K. Mikšį priimti 
džio vardu kalbėjo psktn. Mikė mūsų giliausią padėką — nuo 
nas.
vykioje praėjusi 6-ji Akad. Ska 
utų Sąjūdžio stovykla, 
stovykla 
„sudiev“ 
kitąmet.

Laisvosios Tėvynes sto širdžiausią lietuvišką ačiū!
Ona ir Pranas Rimkai.

* * *
KLB Hamiltono Ap-kės V- 

bai, buv. 1955 m. už nupirktą 
sieninį Lietuvos žemėlapį Vys 
kupo M. Valančiaus šeštadieni 
nei prad. mokyklai ir p. V. 

Švenčiant rugsėjo 2 d. dide Narkevičiui, mielam hamiltonie 
lę šeimos šventę—pirmojo mū čiui už uždėjimą žemėlapiui laz 
sų sūnaus Romo krikštynas — dėlių jo suvyniojimui — nuošir 
mums suteikė didelę garbę, su dus ačiū. Mokyklos Vedėjas.

Taip 
buvusi baigta šūkiais 
ir „iki pasimatymo“

A. f A.
JONUI MATULAIČIUI 

staigiai mirus,

p. A. MATULAITIENEI
ir artimiesiems reiškiu gilią užuojautą

Povilas Jocas.

PADĖKA

. . . Daug buvo' pergalvota Ledinio vandenyno, 
apie jus, daug spėliota, daug kur nei medis neauga, nei pau 
gandų girdėta, ir kaip buvo ma kštis nečiulba ir kur, kaip rusai 
lonu sužinoti tikruma, kurią dainuoja „dvienadcat miesiacev gu kitaip negalima? Kad tiktai kaip invalidė sugrįžo Lietuvon, 
mums atnešė jūsų laiškelis, ne zima, a ostalnoje lėto“ — dvy sveikas išsilaikytų. Mat, ji jau negali dirbti, naba
paprastai mus pradžiuginęs ir lika mėnesių žiema, o kas lieka, Aš pats susirgau džiova ir tu gė. Parvykusi Lietuvon, ji dėl 
nuraminęs. Džiaugiamės, kad tai vasara. . . Mačiau gražiąsias rėjau atsigulti ligoninėn. Gydė klimato pakeitimo ir pergyveni 
«sate gyvi ir sveiki. Ypač malo šiaurės pošavistes, beveik mene ir dabar jaučiuosi stipresnis, ko mų, buvo visai susirgusi ir ture 
nu, kad plačiai šakojatės atža sį besitęsiančią dieną (birželis- sulys sumažėjo, bet jau vėl tu jo atsigulti ligoninėn, 
lynų, kurio mes dar nepažįsta -liepos) ir tiek pat besitęsian riu eiti darban, tat nežinau, 
me. Nors ir vargstate kovoda čia naktį (gruodis - sausis), kiek ilgai tesėsiu, ypač, kad ma 
mi dėl duonos kąsnio svetur bū 1954 m. gale pervykau pas šei no darbovietė džiovininkui ne 
darni, bet esate pajėgūs kovoti mą, kur dabar gyvename. O šei tikusi, o darbo pasirinkti nėra 
ir galite giedriai žiūrėti į ateitį, mos iki 1948 m. gyveno Lietu sąlygų. Bet aš ūpo dar nenusto 
Labai esame nustebinti tetos voje ir su savo tėvais. 1948 m. jų, nes ne tiek teko pergyventi, 
pajėgumu. Ji, nabagė, dirba, no žmona su sūneliu ir teta persi Didelei, 7-nių asmenų, šei 
rs jai teko daug pergyventi be kėlė gyventi į Sibirą ir iki 1951 mai mums davė sklypelį žemės 
siblaškant po platųjį pasaulį, m. dirbo miške, bet dėl sveika daržui, tai turime pasisodinę 
kaip paukštei per audras, ku tos pakrikimo iš miško persike bulvių, daržovių, kurios užpla 
rios suardė jos lizdelį. . . lė miestan, kur pradėjo dirbti nuotos žiemai. Dar turime 5

Tiesa, ir mums teko pergy siuvykloje. Ten dirba ir dabai, vištas ir išsiperinome 18 viščiu 
venti istorinių audrų, bet tas 1952 m. pas mano žmoną į Si kų, kurie tikimės žiemai išaugs, 
kaip tiktai duoda progos giliau birą atvyko jos tėvai senukai Višteles išsilaikome musų tro 
suprasti ir atjausti jūsų vargus, su mano vyresniuoju sūnum, belėje per žiemą. Krūvoje su 
nes vargas, koks ir kur būtų iš kuris buvo 4-to kurso studen gyvulėliais smagiau gyventi, 
gyventas, yra toks pat visur, tas. Taip ligšiol jam ir nėra ga negu kartais su žmonėmis. Gy 
Jeigu sakoma, kad genys mar limybės baigti augštuosius mo vename gerai. Galėtų, žinoma, 
gas, o gyvenimas dar marges kslus. 1953 m. Sibire mirė 86 būti ir geraiu, bet jau priprato 
nis, tai vargas yra tur būt pats metų mano uošvis, o jo žmona me tenkintis tuo, ką turime ir 
margiausis. Toks jau matyti senutė vis dar mums tebepade taip, kaip yra. 
mūsų ir jūsų kartų likimas, kad da gyventi. Reiktų ir jau laikas Dėde iki neseniai gyveno mū 
tikrai jis ne rožėmis klotas, btt būtų jai, nabagėlei, pailsėti, bet Sų krašte, gali sakyti__  kaimy
tai jau ne nuo mūsų valios pa sąlygos jau taip klostosi, kad nystėje, tiktai šaltesnėje vieto
reina. Jūsų išgyvenimai kada tokios galimybės neatsiranda. " .
nors bus labai įdomu pasekti Vyr. sūnus neseniai vedė lietu 
su visais vingiais, posūkiais, vaitę, kurios motina gyvena ne 
kilpomis ir raizginiais be ribų, toli nuo mūsų, tėvas čia yra mi 
o dabar trumpai papasakosiu ręs. Jaunesnis sūnus pabaigė 
apie savuosius. čia dęsiatiletką ir dabar moko

. . . Visą dešimtį metų, 1944 si medicinos. Sunku jam čia ve 
—1954, aš gyvenau vienas, be rstis, nes turi dirbti, kad gaiš 
šeimos. Gyvenau toli šiaurėje, tų gyventi ir po to turi moky 
už poliarino rato, prie Šiaurės tis. Bet ką gi jis gali daryti, jei

tundroje,

JUOKDARIAI
Pirmasis nuostabus dalykas!
Tiktai stebėkis, pasauli, Ame 

rikos lietuviai komunistai pu 
mą kartą savo istorijoje išdrįso 
pasakyti žodį ir prieš Maskvą! 
Štai „Vilnies“ 209 nr. pasisaky 
ta prieš atominių bombų bando 
muosius sprogdinimus ir Rusi 
joje... Girdi: „...kuriems ga 
lams TSRS buvo daromi vėliau 
šieji bandymai? Kam tas reika 
linga?. . . tęsimas tų bandymų 
nesiderina su logika“. . .

Teisingai pasakyta: nesideri 
na su logika. Nors kartą teisin 
gai pasakyta. Sovietai varo pro 
pagandą prieš bandymus, o čia 
patys daro bandymus. Aišku, 
kad tas nesiderina su logika. 
Bet. . . pasakykite, kas ir kada 
sovietuose derinosi ir derinasi 
su logika?

Teisingas klausimas
„Vilnis“ V. J. T. rašiniu 

tįsia dėl mirčia nubaustųjų 
lių asmenų, kurie pasirodė

ti, nekaltai nubausti, ne keli as 
mens, bet keli tūkstančiai, net 
keli milionai žmonių? Ar kaip 
toje Krylovo pasakėčioje : V. 
J. T. mato mažus vabalėlius ir 
nemato dramblio?

Ir kodėl V. J. Tt nieko nesą 
ko prieš mirties bausmę iš vi 
so? Ar mirties bausmė yra ge 
ras dalykas, kad jos jis nesmer 
kia?

Rojus Mizara išradėjo rolėje.
Pasiekiant žinioms, kad Lie 

tuvos gyventojų sakičius po ka 
ro sumažėjęs, tai R. Mizara su 
galvojo teoriją, kad, girdi, to 
ks sumažėjimas atsitikęs todėl, 
kad „karo metu hitlerininkai iš 
skerdė beveik visus žydų kil 
mės žmones (tai yra teisybė), 
išžudė daug lietuvių antifašis 
tų, nemaža Lietuvos lenkų iš 
vyko į Lenkiją4. . .

Visa tai, ką sugalvojo Miza

Visi esame sujaudinti jūsų 
gerais linkėjimais bei žadėji 
mais. Šitas reikalas labai opus 
ir jautrus, nes gerus santykius 
labai dažnai aptemdo materiaii 
niai reikalai. Neturime pagrin 
do ko nors prašyti, nes nesame 
tikri, kad gavę kuo nors gale 
sime atsilyginti. O ir jums do 
vanas siųsti ne taip jau lengva. 
Mums jaw didžiausia dovana, 
kad esate gyvi ir sveiki. Nors, 
iš kitos pusės, negalime pasaky 
ti, kad mums nieko, netrūksta. 
Bet mes gi negalime jums pada 
ryti tokio pasiūlymo, kokį jūs 
mums darote, nes ką gi mes ga 
lėtume jums pasiūlyti iš Sibi 
ro gilumos? Nors ir būtų ko 
kios nors sąlygos. Tat, gal ne 
sirūpinkite, nors mums ir nema 
lonu jūsų pasiūlymus 
būdu atmesti. Na, man 
na tai nieko nereikia,

je. Bet jis jau sugrįžo Lietu kams, žinoma, būtų 
von. Kaip jis ten gyvena ir kuo mo, jeigu būtų gauta __________ _____ ___ _____________  _
verčiasi, taip ir nežinau. Man lo, apavo ar šiaip kokių daiktų, ko, kad mirčia nubaudžiami ne dėlių nesumim okupanto, lietu 
džiugu, kad jis ir fiziškai ir dva kurių čia nėra. Matote, jauni teisingai, nekalti žmonės. To 
siškai išisalikė gerai, nors jis mas visur lieka jaunimu. . .
negali dirbti savo specialybėje. f
Jis labai susirūpinęs jumis, nes me iš jūsų laiškelį, parašysime 
jis iš viso neišsenkamos ir nepa daugiau.
laužiamos meilės žmonėms. Ir Jūsų.. . .
teta, gyvenusi čia su mumis, Sibiras. 1956 metai, vasara.

grubiu 
su žmo 
bet vai 
džiaugs neteisingai nubausti. Tai geras 
apvalka klausimas. Dažnai taip pasitai

kla
ke ra, išskyrus žydus, yra arba sti 

esą priai perdėta arba iš prišto iš 
laužta.

Bet kodėl Mizara nė vienu žo

viškiems Maskvos ragangau 
dėl iš viso mirties bausmė yra džiams padedant, padarytų ir 

Šiam kartui tiek. Kai gausi neleistinas dalykas. daromų išvežimų į Sibirą, ir ki
Bet. . . V. J. T. tą klausimą tas Rusijos sritis? Ar, gal, jų 

stato dėl ameirkonų. Kodėl jis nebuvo ir nėra? Mizara, ar apie 
tokio klausimo nestato Mask tai negirdėjai?
vai, kur mirties bausme nubaus Mandrapypkis.
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S v. Lauryno upės jūrkelis
RAŽO INŽ. J. V. DANILIAUSKAS

RAŠO PIRMASIS SAVANORIS MINISTERIS 
PULK. K. š K I R P A

Dėdama šį p. K. Škirpos passiakymą, NL red. manė 
ir mano, kad vieningas darbas mūsų tautos tragiškoje 
būklėje yra pirmaeilio svarbumo.

Dedamąjį gi projektą teigiamai įvertino VLIKo pir 
mininkas ir jo principams pritarė Diplomatų Šefas, — to 
dėl bus naudinga jį plačiau paskleisti. Red.

Įžangos vietoje
Gerb. Pone Redaktoriau,
Turiu garbės prisiųsti Jums 

nuorašą politiškai teisinės ana 
ližės, užvardintos „Apie Diplo 
matijos Kompetencijas ir Vliko 
Veiklą Užsieny“, su prijungtu 
rtrie jos konkretišku pasiūlymų 

p sunormuoti mūsų politikos 
veiksnių bendradarbiavimą, 
siekiant Lietuvos išlaisvinimo.

Šį darbą paruošiau Vliko Pre 
zidiumo pageidavimu ir jis susi 
laukė pozityvaus įvertinimo. 
Tai yra matyti iš Vliko Pirmi 
ninko p. J. Matulionio š. m. ge 
gūžės m. 25 dienos atsakymo, 
kur tarp kita ko jis pažymėjo: 
„Šie projektai bus labai vertin 
gi gystant mūsų tolimesnes pas 
tangas rasti bendrą kalbą su L 
D Šefu p. Lozoraičiu. Jie yra 
labai realūs ir tikrai turi savyje 
daug kompromisinės dvasios, 
kuri taip yra reikalinga mūsų 
bendrame darbe“.

Atplaukus.biržeiio 2 d. p. St. Lozoraičiui ne tam, kad naudo 
Lozoraičiui į New York ą, aš tą tų jas kurios nors partijos de 
pačią dieną supažindinau ji su monstraciniems bei propogandi 
mano pasiūlytuoju Vliko Prezi niems tikslams, o tiktai tam, 
diumui susitarimo projektu, pr kad derinių Lietuvos diploma 
anešiau jam apie palankų tuo tinių postų pastangas galimai 
reikalu Vliko Prezidiumo misi geresniam Lietuvos nepriklau ________  ________  ___ ,
statymą ir patariau nedelsiant somybės reikalo apgynimui už §v. Lauryno upėje. Po ilgų ty 
užmegzti kontaktą su p. J. Ma sienyje, nuoširdžiai bendradar rinėjimų ši vieta buvo parinkta, 
tulioniu, kaip Vliko Pii miniu biaujant su visais užsienio įie kaip tinkamiausia hidroelektri 
ku. tuviais ir palaikant juose pilną nej jr užtvankoms statyti.

Kai neužilgo ėmė ryškėti, vienybę, kad priartinus Lietu 
jog p. Lozoraitis pasitarimų su Vos išlaisvinimo valandą. 
Vliko Prezidiumu kažkodėl ve 
ngia, birželio 15 d. aš pakarto tų daugiau aiškumo, 
jau jam savo patarimą, insi metu yra atsakingas už tęsimą 
stuodamas, kad būtinai atsiek nesantaikos tarp mūsų politi pastatai, kuriuose bus pataipin 
tų susitarimą su Vliku proga kos veiksnių ir kaip esamas ne tos turbinos ir elektros genera 
savo buvim oJAV-se ir perspė geroves būtų galima pašalinti, toriai. Krintantis vanduo suka 
jau jį apie tai, kokių negerų ] ” — - -
sėkmių galėtų prisidaryti Lie paskelbti Jūsų laikraštyje (išti 
tuvos laisvinimo reikalui ir jam saj ar bent santraukinai) šio lai 
pačiam, kaip likusios užsieny ško pradžioje suminėtą, čia 
Lietuvos diplomatijos Šefui, jei pridedamą, mano rašinį, 
kalbamos problemos išsprendi 
mą bei susitarimą vėl nudelstų.

Deja, p. St. Lozoraitis, nesi 
skaitydamas su jokiais draugin 
gaiš jam patarimais, netik ven 
^ė pasitarimų su Vliko Prezi 

.umu, bet priešingai — deino 
nstratyviškai eksjįpnavo save 
vieno bendrą lietuvių kovos fro 
ntą apleidusio sambūrio propa 
gandiniems tikslams, tuomi ne 
leistinai jam, kaip atsakingam 
diplomatinės tarnybos pareigu 
nui, įsiveldamas į kivirčus tarp 
politinių grupių, nustatydamas 
prieš save demokratines lietu 
vių sroves ir iššaukdamas ne 
santaikų skaitlingose lietuvių 
kolonijose.

Praleidęs JAV-se daugiau 
kaip du mėnesius ir imdamas 
per tą laiką algą iš Lietuvos va 
Istybės kreditų, rugpjūčio IĮ 
d. p. St. Lozoraitis išplaukė

ui atgal į Romą, faktnai nė ne užsieny yra visiems gerai žino ......
.andęs siekti Susitarimo su Vii mos ir dėl jų nekyla jokių dis bę nušalinus, lietuvių tautai pri kaip tos kovos vadovaujantis kęs nuo dabartinių realybių, ir

kusijų. Bet kas ir kada nustatė sieis griebtis priemonių ir vesti organas, ir bendrai, politiškai priveda tik prie jurisprudenci
kompetencijas likusios už pasipriešinimą taip pat ir prieš organizuotosios lietuvių visuo jos dėl praeities relikvijų ir ber
sieny Lietuvos Diplomatijos Še nacių okupaciją; menės faktorius, įgijo vis didės gždžių ginčų dėl J. Urbšio tele
fo? Nei tokio Šefo, nei jo kom 7) kad to rezultate 1943 m. nės reikšmės tos kovos efektin gramos prasmės bei dipl. proto 
petencijų Lietuvos įstatymai susiformuos Viikas ir apjungs gam vedimui; kolo taisyklių. Tatai priugdė
nėra nusakę ir tekalba tik apie visą, politiškai organizuotąją lie b) Diplomatijos atžvilgiu: dau nesusipratimų tarp Vliko 
Lietuvos Pasiuntinius, Konsu tuvių visuomenę tolesnei kovai; kovai vis ilgiau užsitęsiant, Lie ir p. St. Lozoraičio, kaip liku 
lūs, Vice-Konsulus, etc., kurie 8) kad, nežiūrint viso to, tuvos diplomatijos galimybės sios užsieny Lietuvos Diploma 
skaitėsi subordinuoti Užs. Rkl. 1944 m. rudeniop Lietuva pate tautai toje sunkioje kovoje pa tijos Šefo, tormozuoja svaibes 
Ministeriui ir veikė pagal šio ks po pasikartojusia sovietų gelbėti ne tik nepadidėjo, bet, nių žygių darymą ir nepatar 
pastarojo nurodymus bei ins okupacija; priešingai, susiaurėjo, nes žy nauja Lietuvos Diplomatijos au
trukcijas. 9) kad iš tos priežasties apie miai sumžėjo dipl. postų skai toriteto palaikymui lietuvių vi

Kadangi jokio likusios 70.000 lietuvių, daugumoje in čius ir jų pajėgumas, ypač tų suomenės akyse, kaip kad ir 
užsieny Lietuvos Diplomatijos teligentijos, ir jų tarpe tūkstan postų, kurių Šefai susilaukė ga prieš kitas tautas.

visados stengiaus laikytis ob Šefo Lietuvos įstatymai nebu šiai buv. rezistenciojs dalyvių, rbingo amžiaus bei kenčia nuo KT~—- — r j.„i

jektyviškai: kada tūli lietuvių vo numatę ir tarptautinės teisės bus priversti pasitraukti į Va nesveikatos;
visuomenės veikėjai prieš kele požiūriu toks Šefas neturi pre karų Europą ir vėliau išsisklai 
tą metų buvo besikėsiną paneig cedento, tai, kaip žinoma, p. dys po visą pasaulį — 
ti likusios užsieny Lietuvos dip St. Lozoraičio teisės ir parei -

4.
ĮTVARAI JŪRKELIO IR HYDROELEKTRINĖS 

STATYBAI
Jūrkelio pastatymui reikia is ktrinė yra savotiško pobūdžio, 

kasti eilę kanalų ir daugelyje Ji statoma ant dviejų valstybių 
vietų pagilinti upės vagą, bet, sienos, ir nors išore hidroeiekt 
žinoma, jūrkeliui ir hidroeiekt rinė atrodys vienas pastatas, 
rinei reikia pastatyti ir eilę įtva Kanados ir J. A. V. valstybinė 
rų: laivų šliuzų, užtvankų že siena dalins hidroelektrinę į dvi

vengti susipratimo su Vliku—mės pylimų, jėgainių. Be abejo, lygias dalis: 16 vienetų bus Ka 
ypač po to, kai naujoji Vilko jūrkelis reikalingas ir visos ei nados pusėje ir bus operuoja 

■ Vadovybė parodė daug geros lės uostų su įvairiausiais įrengi ma Ontario Hidroelektrinės ko 
valios ir nuoširdaus noro susi mais. Bet uostai ir jų įrengimai misijos, o kiti 16 vienetų bus 
tarti abišališko respektavimo ir neįeina į dabartinio jūrkelio ir J.A.V. pusėje ir bus operuoja 

šie ma New York State Energijos 
Komisijos. Šitokio pobūdžio ta 
rptautinių hidroelektrinių pa 
šaulyje yra labai reta.

Ties Barnhart salos užtvan 
ka ir hidroelektrine vanduo bus

veiklos derinimo pagrindu — hidroelektrinės 
laikau nei kuo 
mu: tas 
nuomone, 
blaivumo ribas, yra aiškiai ken 
ksmingas bendram tautos rei 
kalui ir todėl nebepakenčiamas.

Atsižvelgiant i tai, kad pasta 
rosios p. Lozoraičio gastrolės 
JAV ir Kanadoje, eksponuoja 
nt save vieno sambūrio partinia 
ms tikslams, konkrečiai pare 
do, jog jis nebesaisio savęs dip 
lomatiniam pareigūnui privalo 
mu nešališkumu kivirčiuose ta 
rp 'politinių grupių, skaitau rei 
kalinga viešai priminti tiek pa 
čiam p. Lozoraičiui, tiek ir mi 
nėtam sambūriui, jog likusios 
užsienyje Lietuvos dipiomati 
jos Šefo funkciojs buvo Lietu 
vos Vyriausybės pavestos p.

statybą — 
nebepateisina darbai paliekami miestams 

užsispyrimas, mano atatinkamoms valstybinėms 
peržengia politinio titucijoms.

Jūrkelio ruože tarp Montre 
alio ir Ontario ežero statomi 
septyni didžiuliai laivų šliuzai, patvenktas, 83 pėdas, bet pati 
Penkeri iš jų bus Kanados pu 
^seje: dveji prie Montrealioį 
dveji prie Beauharnois ir viene 
ri prie Iroquois miesto. Kiti 
dveji šliuzai bus J. A. V. pusė 
je netoli Massena miesto, kuris 
yra kitoje upės pusėje nei Corn 
wall, Ont. Šiems septyneriems 
šliuzams pastatyti bus sunau 
dota 3 milionai kubinių jardų 
betono ir 67.000 tonų plieno.

Vandens jėgai išnaudoti sta 
tomą milžiniška jėgainė ir dvi 
užtvankos prie Cornwall, Ont. 
Trečia užtvanka bus prie Iroq 
uois miesto. Ji ištikrųjų nėra 
reikalinga vandeniui patvenkti, 
bet jos paskirtis yra kontro 
liuoti Ontario ežero vandens ly 
gio reguliavimą.

Prie Cornwall yra didoka sa 
la, vadinama Barnhart sala,

bei 
ins

APATINIAI
Taupumui, patogumui 
ir apsaugojančiai šilu
mai štai ilgam nešioji

mui ir lengvai prosijami 
žieminiai baltiniai, paga
minti iš natūralaus me
rino. Būsite pilnai pa
tenkinti sumokėję ma

žą kainą už vertingą 
prekę.

Yra baltinių, kelnaičių 
ir unijos, kostiumų 

vyrams ii' berniukams.

užtvanka bus 162 pėdų augs 
čio, nes jos pamatai ne tik šie 
kia uolą, bet dar yra ir Įleisti Į 
uolą.

Barnhart salos užtvankai ir 
hidroelektrinei pastatyti reikės 
2 milionų kubinių jardų žemės 
bei uolos.

Pietinė upės vaga tarp Barn 
hart salos ir J.A.V. kranto už 
tvnekiama kita betonine užtva 
nka, kuri bus vadinama Long 
Sault užtvanka. Ši užtvanka 
yra apie keturias mylias augš 
čiau, kaip Barnhart salos hidro * 
elektrinė bei užtvanka. Ištikrų 
jų Long Sault užtvanka remia 
si vienu galu į vakarinį Barn 
hart salos galą, kai tuo tarpu ki 
ta užtvanka su hidroelektrine 
remiasi Į rytinį salos galą. Lo 
ng Sault užtvanka bus 2.250 pė 
dų ilgio ir 145 pėdų augščio vi 
rš pamatų. Statybai jos reiks 
750.000 kubinių jardų betono, 
bei reikės iškasti aštuonis milio 
nūs kubinių jardų žemės bei uo 
los. Long Sault užtvanka tu 
rėš specialius plieeninius uždą 
rus, kurių pagelba bus galima 
praleisti vandens perteklių, pa 
prastai pavasari ar rudenį.

Trečioji užtvanka — Iroqtio vaistų jai gydyti neturime. Jei liga būtų pasigydyti. Pas Jus, 
is užtvanka — bus 2.540 pėdų gu galėtumėt atsiųsti kokių vai nors Jūs ir sunkiai gyvenate, ir, 

Pa prašau, p. Redaktoriaus, teiktis turbinas, turbinos suka genera ilgio ir 67 pėdų augščio. Ji rei stų, kurie gelbėtų nuo mir kaip mūsų spauda rašo, ir pnsi 
torius, generatoriai gamina ele kalinga tiksliam Ontario ežero ties. . .“ 1956. V. 14 d. badaujate, bet gal kaip nors Jūs
ktros energiją, kuri laidais reguliavimui. Šis reguliavimas------------------------------ ---------------  ten kur gautumėt vaistų nuo
perduodama elektros suvartoto yra viena iš projektų vykdymo ėję negali pakelti natūralaus kraujo spaudimo, tai Jums bū 
jui. problemų. Mat, Ontario ežero vandens lygius Ontario ežere, tume labai dėkingi“. Liepos 1

Barnhart hidroelektrinė tu pakrantės yra lėkščios ir van Išvengti nesusipratimams, ypa d. 1956.
rėš 32 turbinas, bei 32 su turbi deniui kylant lengvai užliejami tingai bylinėjimams teismuose, Bet jau 
nomis sujungtus generatorius, dideli žemės plotai, kuriuose Iroquois užtvanka tiksliai regu taip rašo: 
Šių 32 vienetų galingumas bus pristatyta daug vasarviečių. Pa liuos vandens lygį upėje, kad 
2.200.000 arklio jėgų. gal tarptautinius susitarimus, nebūtų jokios j

Pažymėtina, kad ši hidroele bet koki įtvarai Šv. Lauryno up ežero vandens lygiui, (b. d.)

Kad lietuvių visuomenėje bu 
kas šiuo

Šiaurinės upės vaga tarp Ba 
rnhart salos ir Kanados kranto 
užtvenkiama 3.300 pėdų ilgio 
betonine užtvanka. Šios užtvan 
kos papėdėje bus jėgainės

GARSŪS
nuo 1868 melu

LIETUVOJE KOMUNIST1 NIŲ MASKVOS OKUPANTŲ 
TERORAS PRIEŠ RAMIUS GYVENTOJUS NESILIAUJA

Paskutiniu metu iš Lietuvos Sekančiame laiške tie patys 
ateina laiškų, kurie liudija, kad žmonės jau taip rašo: 
prieš ramius gyventojus yra „Pranešame jums, kad mu 
vartojamos okupanto ir jo va ms jokių siuntinių nereikia. Mu 
lios vykdytojo, kompartijos, te ms nieko nesiųskite. Išbėgote 
roras. Štai pora laiškų ištrau iš Lietuvos, tai ten ir būkite 
kų: sau. . . Mes jūsų ir žinoti neno

„Mielieji, Esame be galo su rime. . 1956. VI. 9 d.
jaudinti žiniomis, kad jūs gyvi Kitos giminės susirašinėjimo 
ir sveiki ir dar mums žadate do ištraukos:
vanų. Dovanos dovanomis, bet „Mes gyvename kolūkyje, 
kad mums atsiųstumėt vaistų, Gerai gyvename. Bet aš turiu 
tai jums būtume labai dėkingi, padidintą kraujo spaudimą. Va 
Mano žmona susirgo džiova, o istų gi nėra iš kur gauti, kad ga

Reiškiu pagarbą
K. Škirpa.

Teisiškai pagristą nuomonę 
apie tos ar kitos institucijos ko 
mpetencijas galima susidaryti 
sau ir pireiti teisingų išvadų 
praktiškiems tikslams tik tada, 
jei tos institucijos teisės bei jų 
apimtis yra aiškiai nustatytos 
įstatymais, arba nors adminis 
traciniu patvarkymu kokio ko 
mpetentingo valdžios organo, 
kalbamame atsitikime — Lietu 
vos Užs. Rkl. Ministerijos, kaip 
kempetentingos užsienių politi 
kos srityje.

sekančiame laiške

„Jūs mumis nesirūpinkite.
Įtakos Ontario Mes visko turime ir mums nie 

Nukelta į 6-tą puslapį.

1) kad ryšiai tarp Užs. Rkl. įvykių, kaip kad ir didieji pajos verčia mus žiūrėti į Diplo Įėję nuo kitų kraštų Vyria.usy
Min-jos centro ir Lietuvos dipi. sikeitimai tarptautiniame hori matijos kompetencijų klausimą bių
postų užsieniuose nutrūks neri zonte per taip ilgą laikotarpį, ne tiek pro prizmę to, kas bu mo
botam laikui; neliko bė gilesnių pasekmių pa VO' prieš 16 metų, kada Lietuva liam

2) kad pasipriešinimas Lietu tiems lietuvių politikos veiks svetimos jėgos dar nebuvo oku
vos okupantams turės užsitęsti niams, būtent, jų organizacijai, puota, bet daugiau pro prizmę svarbiausiu
net iki šiol; jų personalinei sudėčiai, jų ta dabartinės lietuvių kovos prak

3) kad vien diplomatinių pas riamoms kompetencijoms, ir tų tiškų uždavinių vykdymo, tai
tangų Lietuvos teisei apginti veiksnių galimybėms tolesnei gi politinio tikslingumo, nepa

Paties Lietuvos Užs. Rkl. Mi neužteks; kovai už Lietuvos idealą, šven reinamai nuo to, ar tie uždavi
nisterio, kaip tikrojo Diploma 4) kad į kovą už tą teisę tu tą kiekvienam lietuviui-patrio niai tilpsta Diplomatijos kompe
tijos Šefo, kompetencijos pagai rėš įsijungti pati lietuvių tauta; tui. Pagrindinius tų pasekmių tencijų ribose, ar yra virš jų ir
Lietuvos įstatymus ir taip pat 5) kad 1941 m. birželio 23 bruožus galima sutraukti į se virš tos Diplomatijos galimy
pagal tarptautinės teisės nor d. ji įvykdys ginkluotą sukili kančius konstatavimus: bių. Bazavimas Lietuvos laisvi
mas, ir kompetencijos legalių mą ir pastatys visai kitą Kraš a) Vliko atžvilgiu: juo lietu nimo akcijos ant Diplomatijos 
Lietuvos dipl. ir konsul. postų to Vyriausybę; vių tauta vis aktyviau įsijungė kompetencijų juridiškai yra

6) kad naciams tą Vyriausy į kovą už tą idealą, tuo Viikas, gražus, bet faktinai yra atsili

palankumo ar nepalanku 
lietuvių siekiamam dide 
tikslui.
to matome, jog vienas 

j Lietuvos laisvini 
mo uždavinių yra nuteikimas 
Lietuvos naudai kitų kraštų va 
Istybės vyrų, parlamento narių 
ir šiaip įtakingų politikos veikė 
jų, ypač didžiųjų valstybių sos 
tinėse. Būtų gryniausia iliuzi 
ja tikėtis, kad tą visą galėtų pa 
daryti ir atsiekti pageidaujamų 
rezultatų koks vienas asmuo, 
net ir tada, jei jis naudojasi ak 
redituoto dipl. atstovo privile 
gijomis su augštu Pasiuntinio 
ir Įgal. Ministerio titulu. Toks 
tikslas tegali būti atsiektas tik 
sutelkus visas galimybes: tiek 
tas, kurių turi Lietuvos dipl. 
postai, kiek tų postų dar yra iš 
likę, tiek ir tas, kurių turi poli 
tiškai organizuotoji lietuvių vi 
suomenė. Konkretūs pavyz 
džiai parodo, jog visuomeninių 
veikėjų pagalba kartais galima 
atsiekti daug daugiau, neg pa 
sikliaujant vien diplomatų kom 
petencijomis.

Nors išlikusių Lietuvos dipl. Siekdami išsiaiškinti pridera 
postų ir jiems paskirto Šefo na mus santykius tarp politiškai-

c) Jei Lietuvos laisvinimo ko udingumas Lietuvos valstybės -visuomeninių organiazcijų ir iš
tą metu buvo besikėsiną paneig cedento, tai, kaip žinoma, p. dys po visą pasauli, ir vai bus lemta užsitęsti dar ii teisinio tęstinumo demonstravi likusios Lietuvos diplomatijos
ti likusios užsieny Lietuvos dip St. Lozoraičio teisės ir parei 10) kad tokiomis tragiško giau, skaičius diplomatinių pos mui tarptautiniame forume yra užsienyje, paanalizuokime kai
lomatijos Šefo funkcijų legalu gos lieka iki šiol nenustatytos, mis aplinkybėmis Viikas irgi tų, kuriems Lietuvos Vyriausy savaime aiškus, tenka tačiau pa bamos Diplomatijos dabartinę
mą, aš pakartotinai — viešais Paskutinioji i 
pareiškimais spaudoje ir raštais Lietuvos Vyriausybė to padary restauruotis 
mūsų politikos veiksniams bei ti nė negalėjo, nes 1940 metais, liau savo atsakingą misiją, ku ndatus ginti 
politinių grupių vadovybėms — kada Užs. Rkl. Ministeris J. riai jį įpareigoja lietuvių tautos užsieniuose, gali nutrupėti dar 
gyniau minėtų funkcijų teisėtu Urbšys prisiuntė Pasiuntinybė kova už savą valstybinę nepri labjau, ir legalistinis Lietuvos 
mą ir naudingumą Lietuvos by ms savo birželio 1 dienos tele klausomybę. atstovavimas pasidarytų labai
los tikslams, užsistodamas taip gramą apie paskyrimą minėtai Yra natūralu, kad kova, kuri problematišku dalyku.
pat ir už p. Lozoraitį, kaip as Diplomatijai laikinio Žefo, ji ne tęsiasi jau beveik 16 metų ir bu Visa tai yra realybės, su ku 
jmenį. Tačiau, jo užsispyrimą galėjo numatyti: " vo pilna nepaprastos reikšmės riomis negalima nesiskaityti, nių argumentų, bet pirmoje ei

ku ir neišlyginęs savo su juo 
nesusipratimų, kad jie toliau 
nuodytų santykius tarp mūsų 
politikos veiksnių ir apsunkin 
tų Lietuvos laisvinimo veiklą, 
nežiūrint, kad ir be šios negero 
vės, kaip užsitęsusios kelis me 
tus, jau yra daug pakenkusios 
Lietuvos nepriklausomybės gy 
nimo efektingumui ir demorali 
zuojančiai veikiančios patriotiš 
kąją lietuvių visuomenę.

Kaip žinoma, p. Lozoraičio 
nesusipratimuose su Vliku aš

nepriklausomos turės pasitraukti iš Lietuvos ir bė buvo suteikusi Lietuvos Pa stebėti, 
užsieny tęsti to siuntinio ir Įgal. Ministerio ma Lietuvos Vyriausybės 

Lietuvos reikalą 1 '

jog kada nebeturime tikrąją padėtį; kaip suprasti J.
’ ' į kurią Urbšio telegramą apie paskyri 

ta Diplomatija atsiremtų, jos le mą likusios užsieny Dipl. Šefo 
galistinės kompetencijos ma ir kokios jo funkcijos, o taip 
žiau besveria Lietuvos reikalo pat, ko trūksta efektingesniam 
apgynime. Jo sėkmingas apgy Lietuvos reikalo apgynimui ir 
nimas dabar priklauso ne tiek kaip tuos trūkumus būtų ga1! 
nuo lietuvių diplomatijos teisi ma užpildyti.

Bus daugiau.
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Maloni iškyla į minčių 
pasaulį

Nedaugelis žmonių pajėgia antologija tolygi dailiosios iite 
įsivaizduoti keturių ar penkių ratūros ar poezijos antoiogijo 
apimčių kūną: mūsų kasdieni ms. Joje netrūksta priešingų 
nėję aplinkoje tokio dalyko nė minčių, satyros, anekdotų, min 
ra. Tačiau žmogus savo lakiu čių apie matematikos įtaką so 
protu sugeba įprastinės erdvės ciologijai arba sociologijos įta 
tris matavimus pratęsti už jos ką matematikai. Skaitytojas ras 
ribų suteikdamas jai, pavyz joje minčių apie meną ii archi 
džiui, laiko ar fizinių savybių, tektūrą, ris nemirštamų mate 
ar dar kitokias apimtis. Nega rnatikų, kaip žmonių, aprašy 
na to, jis ne tik sugeba tai su mus lyigai kaip ir įvadą į mate 
kurti savo mintyse, bet netgi matiškos teologijos dėsnius, re 
protavimą perduoda kitiems vie liatyvumo teorijos 
nintele viso pasaulio priimta ar 
matematikos kalba.

Žodis matametika primena, 
nuobodžių ir nesuprantamų for 
mulių puslapius, dulkėtus ir nu 
dėvėtus vadovėlius ir „nereika 
lingas“ trigonometrijos pamo 
kų valandas. Šie nemalonūs pri jo būti pavadintas mūsų Pasdu 
siminimai yra vienintelė kliu lio Kultūros Istorija nes palies 
tis trukdanti kiekvienam, kuris ta medžiaga apima kuone vi 
domisi savo akiračio plėtimu, sas gyvenimo sritis, o parinktų 
savęs lavinimu ar bet kurio „ne rašinių autoriai puikiai atsto 
matematiško“ mokslo mėgėjui vauja žmogaus proto pasieki 
atversti „Matematikos pašau mus pastarųjų keturių tūkstan 
lio“ viršelį. Kartą pradėjęs, čių metų bėgyje. Kaip vieninte 
skaitytojas paskęs mokslų pa lis tokio pobūdžio veikalas ji 
šaulyje visai nejausdamas, kad turėtų būti kiekvieno šviesuo 
nugrimzdo griežčiausio mokslo lio lentynoje, 
gelmėse.

Nors knyga yra parašyta ne 
matematiko — jos redaktorius 
James R. Newman yra advoka 
tas — ji nėra tolygi plačiai pa 
plitusiems pigaus laiko praleidi 
mo skaitymams: nežiūrint ma 
tematikos abstraktaus pobū 
džio, ji nenukelia 
sapnų pasaulin, bet tarsi plačiai 
užmestu tinklu apima visą mū 
sų kultūros istoriojs raidą. Ne 
žiūrint to, kad Newman nesky 
rė šio darbo matematikams, tai 
yra ilgų metų moksliško darbo 
vaisius, kuriam autorius yra ge 
rai pasiruošęs: šalia kelių de 
šimčių metų darbo advokatūro 
je ir talkininkavimo JAV ad 
ministracijoje, jis yra parašęs 
keliolika specialaus pobūdžio 
knygų ir visą eilę mokslo popu 
liarizacijos veikalų. Šis paskuti 
nis jo darbas pareikalavo dau 
giau laiko nei jis ar leidėjai ti 
kėjosi: pramatytas 2 metų dar 
bas išsitęsė į penkiolika, o lei 
dejų užplanuota 1942 metų lai 
da tepasirodė 1956!

„Matematikos Pasaulis“ yra ti. Daug iliustracijų.

pradmenis 
neišsprendžiamu uždavinių 

sąlygas, skaičiavimo mašinas, 
matematiškų „trikų“ žaidimus 
ar populiarių (ir klaidingai jro 
domų) nelygybių lygumų „jro 
dymus“.

„Matematikos pasaulis’’ ture

MIRĖ KUNIGAS IR 
MOKYTOJAS

Prel. Ignas Starkus
Prelatas Ignas Starkus rug 

sėjo 10 d. mirė Elizabeth Ilgo 
ninėįe. Laibotuvės buvo rugsė 
jo 14 d.

Sirgo jau nuo 1950, kada jį 
ištiko pirmas priepuolis. Tų 
priepuolių jį ištiko viso keturi. 
Paskutinis prieš savaitę, kada 
jis neteko sąmonės. Be šamo 
nės jis išlaikė daugiau kaip sep 
tynias dienas.

Velionis buvo gimęs 1888 m. 
liepos 31 d. Miroslavo parapijo 
je. Mokėsi Mariampolės gimna 
zijoje, Seinų seminorijoje, įšve 
ntintas į kunigus 1911, vikara 
vo Balbierišky, nuo 1913 m. 
Mariampolėje, karo metu mo 
kėši Petrapilio dvasinėje akade 
mijoje. Po karo Šakiuose orga 
nizavo Žiburio gimnaziją ir bu 
vo jos direktorius, nuo 1926 m. 
Šakių dekanas, paskui klebonas 
Veiveriuose, nuo 1936 m. Vir 
balyje. Vokietijoje buvo su 
tremtiniais Kemptcne, August 
dorfe lietuvių stovykloje, kaip 
lietuvių kunigų dekanas. 
1948 m. buvo pakeltas į 
tus.

Į Ameriką atvyko 1951 
apsigyveno Elisabethe, 
Bayonneje pas Jirolį kunigą Jo 
ną.

Augustdorfe buvo lietuvių 
gimnazijos Direktorium. Kaip 
žmogus ir kaip mokytojas bu 
vo griežtas, bet teisingas ir di 
delis tolerantas. Nemėgo patai 
kavimo. Tiesus ir tiesmukas. 
Visada mielas ir paprastas dra 
ugystėje, pasiryžęs atiduoti vis

Čia 
prela

m. ir 
paskui

nežiūrint ar jis 
pramato ją skaityti savo laisva 
laikio valandomis ar prieš gri 
mzdamas sapnų karalystėn: 
be nuostolio minties tęstinumui 
plačiame rinkinyje skaitytojas 
gali pasirinkti nuo feljetoninio 
pobūdžio skaitymų iki sunkiau 
šiai skaitomų filosofijos straips 

skaitytojo nių.
The World of Mathematics, ką, ką turi. Patriotas, pasiryžęs 

Redagavo James R. Newman, už ją kovoti ir jai aukotis. Mir 
Simon and Jschuster, Inc. New tis pakirto gerą lietuvį, kunigą, 
York, N Y. 1956 rugsėjis. 5%X mokytoją.
8% colių, kietais viršeliais, 24 „MŪKJU“ O NE „MAEKJU“. 
69 psl. plius rodyklė 4 tomuo Jaunas Maryknoll draugijos 
se. Kaina, (prenumeratos ke misionierius tėv. Juozapas R. 
liu) $ 14.95. JAV Kongreso Bi Herbert, tik metus tebuvęs Ko 
bliotekos Įtraukos numeris 55- rėjos mieste Okchon, 
10060.

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
Juozas Grušas .KARJERIS 

TAI. Romanas. I dalis. Išleido 
Nida, Anglijos Lpndone. Nidos 
klubo leidinys Nr. 14. 1956 m. 
Klubo nariams /kaina 1 doleris.

UŽUOLANKA Kultūros ko 
ngresui ir Dainų dienai paminė

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.
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Iliustravo O’Keef’ui Edwin Bilz, 
Vokietijoje gimęs Kanados dailininkas.

seni KANADOS papročiai
RUDENS PARODOS
Kad ir mažiausioje Kanados vietovėje kiekvieną rude
nį įvyksta trijų dienų paroda. Parodos metu minioms 
palinksminti griežia orkestrai, karuselės vaikams ir 
įvairios premijuojamos rungtynės. Svarbiausias paio- 
dos punktas — ūkininkų gaminių ir gražiausiai užau
gintų gyvulių paroda ir dovanų skyrimas. Vietos mo- vvmamvmvm
terys išstato savo kepsnius, siuvinius ir kt. dalykus. BĮ T Į Į Į Į* IMT jįk 
Parodoje su savo eksponatais dalyvauja daugiausia ai- wJLIJw VtLUaKvAwaA 
timos apylinkės gyventojai. Parodos — plačiai papli- BRKWBRV LIMITIS* 
tęs, populiarus kanadiškas paprotys.

, , _ gos žodį parašė J. Tintais.

KULTURWWKPxOJVIKA v-
trauka, vaizduoajnti Anykščiu 

ANŠLAUS EGL1TIS RAsO APIE J. ŠERNĄ, R. KILIMO šiiei; Kaina 2 dol. Gaunama 
NYTĘ IR A. GUS I Ali Į N L redakcijoj.

Tarptautinio rašytojo lygį ir ir istorines vietas. — Komp. Antanas Nakas
populiarumą pasiekęs latvių ra — V. K. Jonynas pakviestas baigia ruošti harmonizuotų dai 
šytojas Anšlaus Eglitis latvių į Fordhamo universitetą New nu rinkinį, kurį netrukus tikisi 
spaudoje, dar nepriklaųsomy Yorke dėstyti meno.

— K. Žoromskis, dailininkas,

sakyda 
mas pamokslus pastebėjo, kad 
korėjiečiai katalikai šypsosi. Jis 
patyrė ir to priežastis: rožan 
čius korėjietiškai yra „mukju”, 
o alus „maekju“... Neaiškiai ta 
riant ir netiksliai akcentuojant 
jam išėjo taip, kad vieton ra bių laikais, yra rašęs apie įvai 
ginti dažniau kalbėti rožančių rius lietuvius. Šiemet jis latvių New Yorke, Catan Rode Insti 
— pasakė dažniau vartoti alų. spaudoje jau paskelbė du strai tute dėstys meną.

(KKL). psnius apie lietuvius Hollywo — Sol. Rožė Mainelytė, pa 
IŠRASTAS INSTRUMENTAS ode. Juose aprašė Jokūbą Šer sinaudodarna atostogomis, išsk 
REGISTRUOTI ELEKTROS ną, Lorens Harvej, Liza Mon renda į Europą.

tana - Montvilaitę. - — P. Galaunės „Lietuvių lia
Rugpjūčio 25 d. „Laiks“ ra udies meną“ išleido J. Karvelio 

šo apie Rūtą Kilimonytę-Lee ir prekybos namai Chicagoje. Įriš 
Algirdą Gustaitį, su kuriuo jis ta į kietus viršelius, aplankas ir 
bičiuliaujasi. Abu straipsniai viršelis dail. A. Kurausko. Kai 
iliustruoti ir pilni palankumo na 8.50. Gaunama NL redakc. 
lietuviams. — Antano Baranausko Any

— Adomas Galdikas išvyks kščių šilelį angliškai ir lietuviš

SUTRIKIMUS
Amerikoje pagamintas spe 

cialios paskirties instrumentas 
(osciliografas), kuris automatiš 
kai užregistruoja sutrikimus 
elektros tinkle. Jis pradeda vei 
kti praėjus nuo sutrikimo pra 
džios tiktai 0.0004 sekundės. Re 
gistro gale jis automatiškai už ta Į Meksiką, kur išbus apie mė kai išleido Lietuvių Dienos Los 
rašo registravimo dieną, valan nesi, studijuodamas meksikie Angeles, Calif. Išvertė Nadas 
dą ir minutę. čių meną, lankydamas muzėjus Rastenis, suredagavo ir pabai

buvo muzikos mokykla-Konser Pipirickis šitą špygą laižė, 
vatorija, su labai menkomis de — Verskis per galvą. . . ir 
doracijomis jis turėjo publiko Žinoma, nebuvo malonu

Daubėnas visą mė 
Starlight Teatre 

Y., trijuose veika

išleisti.
— Juozas 

nesį vaidino 
Pawling, N. 
luose.

LIETUVIŲ DIENOS Kultu 
ros kongresui ir Dainų dienai 
paminėti. Labai daug iliustraci 
jų. Dar išeis ir Aidų numeris 
tiems svarbiems lietuvių gyve 
nimo įvykiams paminėti.

Gyvendamas šiame krašte, ar 
i.šnaudoji teikiamas demokrati 

nes laisves lietuviškųjų reikalų 
populiarinimui ir mūsų 

tautiečių gerovės kėlimui?

sijuokti. — Tai būtų geras viršila, —
tt. — Ach, taip. . . — Čia išgir pasakė gen. Žukauskas.
pa dau didelį trenksmą ir daugiau Čia pat

je nepaprastą pasisekimą. Į.kie kliūti jiems ant danties, bet to nieko.
kvieną vaidinimą prisirinkdavo kio satyrinio teatro pats būvi Grįžęs į Kauną, sužinojau, 
publikos tiek, kiek tik galėjo mas daugelį žmonių sulaikyda kad įsiutęs ant manęs gen. Na

scenoje visi mano buvę 
savanoriai:

RAŠO BUVĘS LIETUVOS ] 
MINISTERIS P

57.
82. SUSIDŪRIMAS SU 

VICEMINISTERIU.
Kartą Ministerių Kabinete 

turėjau nemalonų susidūrimą 
su Finansų viceministeriu J. 
Dobkevičium, kuris referavo 
naujus etatus Valstybinei spa 
ustuvei. Pagal šį etatų projektą 
kvalifikuoti

darbininkai turi būti atlygi 
narni beveik kaip ministerial, 

mažiau kvalifikuoti — kaip vi 
ceministeriai, nekvalifikuoti su 
augę — daugiau, negu divizijų 
vadai ir berniukai pasiuntiniai 
daugiau, negu pulkų vadai.

Kuomet jis pabaigė referuo 
ti, aš paprašiau balso ir prieš to 
kį pasiūlymą griežtai užprotes 
tavau. Argumentavau taip: ka 
rininkų atlyginimas pagal da 
bartinio gyvenimo standartą 
yra mizeriškas, bet visdėlto au 
gštesnis, negu kitų ministerijų 
tarnautojų. Siūlomas atlygini 
mas galbūt būtų ir svarstyti 
nas, jeigu kartu su juo būtų k e 
liamas atlyginimas ir kitų žiny 
bu tarnautojams, bet aš labai 
abejoju, ar mūsų finansų minis

KRAŠTO APSAUGOS 
ULK. K. ŽUKAS.
terija tiek praturtėjo, kad gali 
sau leisti daryti tokias miižinis 
ka sišlaidas.

— Aš nežinojau, kad ponas 
Krašto Apsaugos ministeris 
taip yra nusistatęs prieš dar 
bininkų klasės gerbūvį, — pa 
sakė Dobkevičius.

— Ne prieš darbininkų kla 
sės gerbūvį, bet

prieš sveiko proto trūkumą
aš esu nusistatęs. Padėk Dieve 
darbininkams, tegul jie ir dar 
daugiau uždirba. Aš balsuočiau 
ir už šį pasiūlymą, jei ponas 
Dobkevičius įrodytų ,kad vaiki 
no-pasiuntinio išsilavinimas tu 
ri būti didesnis ir didesnė atsa 
komybė, negu pulko vado, ku 
riam patikimas gerbūvis, apmo 
kymas ir net 1500—2000 žmo 
nių gyvybė.

Kiti ministerial man visai pri 
tarė.

83. TEATRAS 
„VLKOLAKIS“

Daug reikšmės mūsų politi 
niame gyvenime turėjo susiku 
ręs 1919 m. satyrinis teatras 
„Vilkolakis”. Menkoje patalpų 
je Maironio gatvėje, kur vėliau

tilpti salėje. ę

Visi turėjo gardaus juoko, 
kai artistai įvairiais pavydalais 
pašiepdavo mūsų veikėjus, ar 
ba kokią nors visuomeninio_ gy 
venimo negerovę.

Ypatingai vykusiai buvo iš 
kreipiamos pavardės kritikuo 
jamo asmens. Pav., Šilingas — 
baronas Skatikas, Yčas — Ma 
garyčas, K. Noreika — Kana 
reika, Žukas — Vabaliauskas, 
Purickis — Pipirickis, Želigovs 
kis — Žulikovskis. Režiseriu 
buvo artistas Sutkus, artistai: 
Balys Sruoga, Bičiūnas, Pranai 
tis ir kiti. Bene vyriausiu įkvė 
pėju ir temų gamintoju buvo 
teisininkas, vėliau Vidaus Rei 
kalų ministeris, R. Skipitis.

Po mūsų katastrofos Vilnių 
je, sužinojęs, kad ir mane per 
trauks per dantis, nuėjau į Vii 
kolaki. Į sceną išėjo dešimkė se 
nių, lyg senovės vaidylų. Iš jų 
vyresnysis drebančiu balsu pra 
dėjo iš didelės knygos

giedoti lyg litaniją, 
kiti gi iam atsakydavo: .

— Verskis per galvą.
— Papasakosiu, kaip Žuliko 

vskis didelę špygą rodė.
— Verskis per galvą.
— O Girnius, Vabalauskas ir

vo nuo neteisėtų, neteisingų ar 
žalingų veiksmų.

Gaila, kad dramos ir ypač 
operos atsidadimas sužlugdė 
taip ir mums reikalingą gyvąją 
satyrą.1)

84. SUSIDŪRIMAS DĖL 
„DIDYSIS NAGAS” 

SATYROS
Pirmą Kalėdų dieną slaptai 

išvažiavau į svečius pas Maria 
mpolės komendantą Skučą. 
Apie mano išvažiavimą žinojo 
tik d-ras Grinius ir majoras By 
la. Besivaišinant mums svečiuo 
se, suskambėjo telefonas. Kap. 
Skučas priėjo ir tuojau pasakė, 
kad mane prašo iš Kauno. Pri 
ėjau ir

girdžiu gen. Nagevičiaus baisą:
— Pone ministeri, tuojau 

prašau grįžti į Kauną.
— O kas atsitiko?
— Šiandieną mane statys Vi! 

kolakyje. Jūs turite grįžti^ir 
mano garbę apginti. . .

— Pone generole, patariu Ta 
mstai šiandieną pačiam nueiti 
į Vilkolakį ir tenai gardžiai pa

') Ne be to, kad ir administi 
cija prie to prisidėjo. . . Deia.

Red.

gevičius tuojau sušaukė visus 
Fraternitas Lituanica narius ir 
privertė juos smarkiai reaguo 
ti. Keli nariai su daktaru Gu 
rausku priešaky nuėjo pas rėži 
šerių Sutkų ir visi paeiliui iššau 
kė jį dvikovon. . .

„Didysis Nagas“ iš repertua 
ro buvo išimtas.

85. REIKŠMINGA LIETU 
VIŲ KULTŪROS DATA.
Antrą Kalėdų dieną buvome 

svečiuose pas prezidentą Ai. 
Stulginskį. Iš ten išvažiavome 
kartu su gen. Žukausku. Neda 
važiavus Miesto Sodno, aš pa 
siūliau gener. Žukauskui užeiti 
į teatrą, kur tuo laiku ėjo

„Traviatos“ premjeros 
repeticija.

Įėjome ir atsisėdome tamsioje 
ložėje, kad mūsų iš scenos nepa 
matytų.

Mes negalėjome atistebėti 
Kipro Petrausko gabumais ir 
energija. Jis ir režisierius, ir 
scenarius, ir dirigentui nurody 
mus duoda, ir solistas. Tik laks 
to scenoje, nurodymus duoda 
?’• visą laiką smarkiai koliojasi. 
Ypatingai daug velnių gauda 
v o Nezabitauskaitė-Galaunienė 
(Violeta) ir Ant. Sodeika (tė 
vas).

ir A. Sodeika, ir A. Šimkus ir 
net K. Binkis, kuris, rodos, 
„Traviatos“ libreto į lietuvių 
kalbą išvertė.

Gruodžio 31 dieną mūsų ku 
tūriniame gyvenime turėtų būti 
ypatingai atžymėta. Mes, maža 
tauta, sugebėjome įkurti savo 
operą ir tai per labai trumpą lai 
ką, iš nieko. Tai aiškus įrody 
mas, ką gali padaryti vienas ga 
bus žmogus su tvirtu pasiryži 
mu.

■„Traviatos“* premjera, tai 
buvo Kipro Petrausko trium 
fas, o su juo kartu triumiavo 
me ir mes. Čia nepasitvirtino lo 
tyniškas priežodis: „Ginklams 
žvangant mūzos tyli“.

1938 ar 39 m. turėjau preky 
binj reikalą

su vienos stambios Šveicarijos 
firmos direktorium.

Bizniui užsibaigus panorėjau 
svečiui parodyti, ką mes, lietu 
viai, turime įdomaus. Vakare 
buvome „Aidos“ operoje. Sve 
čias buvo nepaprastai nustebęs, 
kad mes turime tokią operą. Pa 
sirodė, kad svečio būta didelio 
muzikos žinovo ir operos gar
bintojo. Jis man pasakė, kad da 
ug valstybių, tame skaičiuje ir 
Vakarų Europos, turėtų pavy 
dėti mums operos. (b. d.J
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Kooperatyvizmo kilmė
Kadangi Kanados lietuvių ta les iš lotynų kalbos ir reiškia 

rpe pradėjo stipriai pasireikšti bendradarbiavimą. Todėl ir ko 
kooperatyvinės organizacijos, operatyvinis judėjimas savo pa 
verta bent trumpai panagi mėti grindų laiko tarpusavio bendra 
kooperatyvizmo kilmę bei dva darbiavimą, dirbimą drauge, ai 
šią. likimą didelio darbo bendromis

Pats žodis „Kooperacija“ ki visų, sukauptomis jėgomis, kur 
 pavienis žmogus būtų bejėgis.

Pirmieji kooperacijos pradai 
pasireeiškia šeimoje, toje pagri 
ndinėje visuomeninio gyveni 
mo celėje, kada šeimos nariai 
padeda vieni kitiems, dirba iš 
vieno, kad pasiekus užsibiėžtą 
tikslą. Šis šeimos narių bendia 
darbiavirnas pagrįstas tarpusa 
vio meile, meile savo artimui ir 
meile Dievui, visatos Kūrėjui. 
Tad šeimą galima skaityti pir 
muoju kooperatyvu. Šiuo sočia 
hniu vienetu turėtų remtis 
sos ekonominės, socialines 
politinės institucijos.

Ypač senovėje, bet Šiek tiek _rubų rinkliava, g______J________
dar ir šiais laikais, tarpusavyje r(;mimo skatinimu ir kitais rei 25 dol. 
bendradarbiavo net ištisi kai kalais.
mai ir miesteliai, kooperaciniu 
būdu aprūpindami vieni kitus 
gyvenimo reikmenimis ar atlik 
darni svarbesnius, sunkesnius 
darbus.

padarė
mane

pinigingu

pirmą kartą

mano gyvenime.

asThe Bank of Nova Scotia 
meninis taupymo planas (Pe 
rsonal Security Program) 
padės jums taupyti be palio 
vos, kol atsieksite savo tikslą

PSP veikia magiškai—ypa
tingai'jei jums sunku pnsi

- versti taupyti... garantuoja, 
kad jūsų nurodytas asmuo 
gaus pilnai numatytą sumą, 
net jei jūs prieš tai numirtu 
mėtė. Tolimesnių informaci
jų ir veltui PSP knygelės rei 
kalaukite jums artimiausia
me The Bank of Nova Scotia 

skyriuje.

; i įįįį
Justi partneris,

padedąs
Kanados augime. .jjiilKjHL

The BANK of NOVA SCOTIA
’L J

Luigi Luzzatti, gavęs Katalikų 
Bažnyčios pritarimą. Čia koope < 
ratyvizmas jau galutinai susi į 
kristlizavo į dabartinę formą.

1900 metais Alfonzes Desjar 
dins suorganizavo Kvebeko pri 
emiestyje Levis pirmą kredito ? 
kooperatyvą Kanadoje ir visa ) 
me Šiaurės Amerikos kentinen į 
te, o 1909 metais jis pats įstei i 
gė pirmą kredito kooperatyvą 2 
J. A. V-bėse. Kooperatyvų gy J 
venimas ir ateitis buvo užtik į 
rinta. Iki pat savo mirties, 
1921 m., A. Desjardins įsteigė J 
per 150 kooperatyvų ir be per J 
traukos vadovavo pats Levis ko į 
operatyvui, kurio balansas, į 
jam mirštant, siekė 1 mihoną 2 
dolerių. J. Skučas. J

ŠALPOS FONDO RŪPESČIAI

Po ilgesnės vasaros atostogų zdą apie būrelių veikimą ir gim 
, ap nazijos rėmimo apimtį. Nuo ge

MAMERTAS MACIUKAS?
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS; CR 7-0051

I

&

ADMINISTRACINIS PAVERGTOSIOS LIETUVOS 
PADALINIMAS /

Vietoje laisvės metais Lietu lygiai ir rajonuose komunistų
tarė visus reikalus sąryšyje su gūžės 17 d. iki rugpjūčio 25 d., voje veikusių apskričių (23 partijos rajonų komitetai yra pa
rudens šalpos vajaus vykdymu t. y. per 3 men. gimnazijos rė plius 3 Vilniaus srities apskri gretus rajonų vykdomiesiems

. ~„ą rinkliava, gimnazijos mimui'gauta ir pasiųsta 1462, tys), pavergtosios Lietuvos te komitetams, pavaldiems vyriau
ritorija, apimanti 65.000 kvad sybei, bet kurie dar daugiau pri
ratinių kilometrų plotą, yra pa klausomi nuo komunistų parti
dalinta į 83 rajonus: 
Anykščių, Akmenės, Arioga 
los, Alytaus, Biržų, Daugų, Dū 
kšto, Dusetų, Dotnuvos, Eišiš 
kių, Kalvarijos, Kapsuko- (Ma 
rijampolės), Kupiškio, Kelmės, 
Kovarsko, Kazlų Rūdos, Kaišia

Y1 pertraukos Š. F. susirinkęs 
ir , -- -

Įmkoėjo būreliai:
Nr. 4. Kuolas, Toronte 180,—

Šalpos vajus bus vykdomas Nr. 6. Jankaitiene, Tint. 110,— 
spalio, lapkričio ir gruodžio mė Nr. 136. Sendžikas, Tor. 24,— 
nesiais lankantis aukų rinkėja Nr. 46. Jurgutis, Montr. 5 L,— 
ms į namus. Tuo reikalu vald. Nr. 64 ir 91. Šimelaitis, Mtr. 
narys Dargis paruošė spaudai 170.50
visus nurodymus ir atsišauki Nr. 88. Baronienė, Vncv. 20.— 
mus ir pats pradėjo šalpos va Nr. 141. Rožauskas, Winds. 60, 
jų 10 dol. auka, , Nr. 195. Rimas, Sudbury 136,50 Joriu, Kybartų, Kretingos, Kė

Dr. Norvaišienė iškėlė rūbų Flamiltono (5 būreliai) 338,50 dainių, Kuršėnų, Klaipėdos, 
rinkliavos reikąlą, kuris pasida „Varpo“' choras, Toron. 240,— Kauno, Jiezno, Jonavos, Joniš 
rė aktualus, prasivėrus šiek 
tiek geležinei uždangai. Dabar 
atsirado didelis pareikalavimas patį laiką: 
rūbų į Lietuvą ir į Sibirą, tačiau E. Bumeistris, Toronto. .50.— 
yra daug nepasiturinčių šeimų, K. Rimas, Sudbury . . . .35,— 
kurios negali naujų rūbų pasiųs M. Pranckūnas, Sudbury 10,— ngės, F 
ti savo artimiesiems ir dėlto Š. A. Masionis, Toronto . . 10.— Pabradės, 
F. rado reikalą organizuoti dė Kun. P. Ažubalis, Toronto 5,— 
vėtų rūbų rinkliavą. Visų pir p. Vahenė, Toronto 
ma reikia surasti patalpas, kur šešt. mokykla, Edmnt. 
surinktus rūbus laikyti. Kol Viso ....

Anksčiau aukojo:

SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė Overseas 
Cargo Čo. siunčia į LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su: anglis
kom viln. medžiagom, avaline, rėsi vis 
vaistais, maistu, siuv. mašinom, grupė prekiautojų, fabrikantų 
dviračiais, laikrodžiais, akorde ir pinigų skolintojų darėsi vis 

' oriais. (Siunčiama iš Anglijos turtingesnė. Kapitalistai lobo iš 
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 

informacijų:
OVERSEAS CARGO CO, 

2412 W. 47 St., Chicago 32, Ill., 
Tel.: LA 3-5049—YA 7-4337.

Siuntinių tarnyboje 8 metai. 
‘ S. P. Juodvalkis.

Tačiau laikai žymiai pasikei 
tė. Su mašinos išradimu atėjo 
nauja era, ekonominė bei sočia 
line. Susikūrė didelės pramonės 
ir prekybos organizacijos, susi 
telkė žmonės į mietsus. Senoji 
gyvenimo forma turėjo užleisti 
vietą kapitalizmui. Naujai, sta 
mbiai, pramonei kurti reikėjo 
sutelkti daug kapitalo, iš ko at 
sirado garsiosios akcinio kapi 
talo' bendrovės-kompanijos. Iš 
to ir visa ši ekonominė sistema 
pavadinta pakitalizmu.

Susidarė visuomenėje dvi ek 
onominės grupės: gamintojų ir kas kolektyvus siuntimas į Sov. 
vartotojų. Dėl didelių atstumų Sąjungą neįmanomas. Rūbų siu Sudburio mokytojai . . . .20,— 
ir didelio vartotojų skaičiaus ntimą galima daryti tik indivi Montrealio Šalpos k-tas 20,— 
gamintojai jau negalėjo tiesio dualiai.
giai pasiekti pirkėjų-vartotojų. Konstatuota, kad daug gerų 
Turėjo atsirasti trečia grupė— rūbų galima gauti iš kanadiečių 
tarpininkai arba prekybininkai, šeimų, kurios mielai nereikalin 
Tokiu būdu gaminys pasiekia gus rūbus šalpai atiduoda. Vo 
vartotoją jau daug augštesne kietijon siųsti seni rūbai neap dėkoja 
kaina. Ypatingai šis reiškinys simoka ir nereikalinga, nes ten būrelių vadovams ir pavienia 
palietė ūkininkus ir darbinin 
kus, vieniems negaunant teisin 
gos kainos už savo produktus, 
kitiems mokant neteisingai au 
gšeas kainas už tuos pačius pro 
duktus ir kitus gaminius.

Kada plačioji visuomene da 
netutringesnė, maža

%
* k

VICTORIA CLEANERS Ik DYERS Co.

jos rajoninių komitetų.
Lietuvos nepriklausomybės 

metais administracinio padalini 
mo požiūriu po apskrities ėjo 
valsčius, apimąs eilę seniūnijų. 
Pavergtoje Lietuvoej rajonus 
administraciniu požiūriu seka 
apylinkių tarybos. Tokių tary 
bų pavergtoje Lietuvoje yra 12 
26. Apylinkių tarybų atstovai, 
bolševikų vadinami deputatais, 
yra renkami. Iš viso tokių atsto 
vų 1955 metais įvykusių rinki 
mų metu buvo išrinkta 27.752.

Apylinkių tajybų pirminiu 
bene pati svarbiausia, stebėti, 
kad žemės ūkio prievolės laiku 
ir pilnai būtų atliekamos, stebi 
darbų eigą kolchozuose.

Apylinkių atrybų pirminiu

Viso .... 1332.50. kelio, Jurbarko, Joniškio, Igną 
Atskirų asmenų aukos per tą linos, Linkuvos, Lazdijų, Ne 

menčinės, Naujosios Vilnios, 
Naumiesčio, Mažeikių, Molėtų, 
Obelių, Pasvalio, Pandėlio, Plu 

Panevėžio, Pakruojaus, 
Pagėgių, Priekulės, 

Prienų, Raseinių, Rokiškio,-Rie 
tavo,., Radviliškio, Ramygalos, 
Simno, Skaudvilės, Salantų, Se 
dos, Skuodo, Šilalės, Šalčinin 
kų, Šilutės, Širvintų, Šeduvos, kais bei sekretoriais didžiumo 
Švenčionių, Šakių, Šiaulių, Šve je skiriami komunistų partijos 
nčionėlių, Troškūnų, Tauragės, 

> Telšių, Trakų, Tytuvėnų, ūte 
nos, Užvenčio, Ukmergės, Vii 
kaviškio, Vilkijos, Vabalninko, 
Varnių, Varėnos, Vievio, Vei 
sieju, Vilniaus, Zarasų 
rėš. 

Kiekviename rajone veikia 
komunistų partijos rajono ko 
mitetas. Jam pagrečiui veikia 
rajono vykdomasis komitetas. 
Šiuose komitetuose yra tolygių 
skyrių, kaip, pavyzdžiui, žemės 
ūkio ir pan. Tačiau kaip centre,

Dr. Arštikaitytė 
B-vė „Talka“ . . 
A. Pulkys............

Šalpos Fondas 
gimnazijos

14,75

.50, 
200,— 
. .5,— 

Viso .... 295,— 
nuoširdžiai 
rėmėjams,

Balfas pakankamai rūbų nusiun ms aukotojams prašydamas ir 
čia. Apie rūbų rinkliavą bus vė toliau visas aukas gimnazijai 
liau pranešta. siųsti Iždininkei O. Indrelie

Ižd. Indrelienė pranešė apie nei, 202 St. Clarens. St., Toron 
bendrą Šalpos Fondo kasos sto to, Ont.
vį ir apie Vas. 16 gimnazijos Naują gimn. rėmėjų būrelį 
būrelių įmokėjimus, _ kurie žy sudaryti iš gydytojų apsiėmė 
miai padidina Šalpos Fondo ką dr. Norvaišienė, kuri bus to bū 
sos apyvartą ir duoda tikrą vai relio vadovė.

nariai.
Tačiau pagrečiui apylinkių 

tarybų, dar veikia komunistų 
partijos rajonų komitetų skirti 
įgaliotiniai atskiroms zonoms. 

aSa Tie įgaliotiniai stebi ne tik dar 
bų eigą kolchozuose, mokymą, 
bet taip pat ir apylinkių tarybų 
darbus. Elta.

Laikykis dėsnio:
Geriau duoti negu prašyti. \ 
Tik vargan patekęs gali 

patirti, kas yra tikras draugas.

biednuomenės. Pradėta jieškoti 
priemonių pagerinti susidariu 
šiai padėčiai. Čia ir gimė koope 
ratyvizmas.

19 amžiaus viduryje Vokieti 
joje gyvenimas buvo blogas, už 
darbiai maži, o maistas ir rūbai 
brangūs. Žmonės neturėjo pini 
gų, gi beširdžiai pinigų skolin 
tojai tuo pasinaudodavo. Tada 
miestų darbininkams j pagalbą 
atėjo Schultze-Delitzsche, įstei 'ft 
gdamas pirmąjį kredito koope 
ratyvą, Kiek vėliau Fridrichas 
Raifeisenas pagal Schultze- 
Delitzsche modelį įsteigė savi 
šalpos draugijas kaimiečiams. 
Jo pavyzdžiu tokius pat koope 
ratyvus suorganiazvo Italijoje

Tel. TR. 1135
SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0,95 
0.95 
0.90 
0.85

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

ir t. t., ir t. t.

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

Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

z kI latfotuviu Direktorius |
5531 Verdun Ave., VERDUN. TR 6331

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS” 

NAMAI ŽEMĖ ŪKIAI — pardavimui
PASKOLOS NAMAMS ir visų rūšių draudimas.

D. N. Baltrukoms VI 7634
A. Markevičius OR 1-9816
Įstaiga: 177 Sherbrooke St.
P. Adamonis PO 6-7594

Šalpos Fondo Valdybą šiais 
metais sudaro: pirm. Sonda, vi 
cep. Norvaišienė, sekr. Jakai 
tis, propogandos reik. Dragis ir 
Gurevičius. Vasar. 16 gimn. rei 
kalams P. Lelis. . . P. Leiis.

I
“ $

GALIONAS DIVA MODES
SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. S

4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19. g 
Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256 8

Atlik lietuvišką pareigą, 
paremdamas dosnia auka nors 
kartą metuose vargstančiuosius 

mūsą brolius ir seseris 
Vokietijoje.

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

W. Telefonas — PL 8501.
A. Budriūnas RA 7-2690.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

BELLAZZI - LA M Y. INC
[ TR 5151 7679 Ge°rge St” Ville Lasalle.

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

ii HE 0211 Office: 727 Argyle
I HE 0311 VERDUN

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

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA M

| TAUPYK, SKOLINKIS |

$ savo kredito kooperatyve $
f „LITAS” I
§ Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai & 
$ duodamos betkokiam geram tikslui. X

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

Pirm. A. Norkeliūnas RA 7-3120

StaNu
i
įME7-6727

DE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACHINE |

Lietuviams nuolaida. v 
Sav.: P. RUTKAUSKAS. į

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

g I Lietuviška motery kirpykla
I DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM
AS PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).
I 2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d*!

KOPLYČIA VERDUN WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.------- - Tel. YO 3440
n
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Chruščiovas nuvainikuoja 
Stalina

NIKITOS CHRUŠČIOVO KALBA UŽDARAME 
XX KOMPARTIJOS SUVAŽIAVIME MASKVOJE.

istorijos kursą“, tenka mažų 
mažiausiai nors nusistebėti. Ar 
gali marksistas-leninistas šitaip 
rašyti apie save, keldamas sa 
vo asmenį į padanges?

Arba paimkim dalyką su Sta 
lino premijomis.

paskirti trisdešSlPt tris tonas 
vario šio įspūdingo paminklo 
statybai.

Kiekvienas, kuriam tik teko 
aplankyti Stalingrado apylin 
kę, bus matęs tą milžinšką sta 
tūlą, kuri ten statoma.

'ii

FIRST FOR

„šią kalbą turėtų skaityti ir studijuoti visame pasaulyje“,— rąET IR cARAI NESTEIG 
pasakė JAV. sekr. D. F. Dubes. DAVO PREMIJŲ, KURIOS

12. Stalinas pralenkė carą ir Dievą BŪTŲ PAVADINAMOS
Chruščiovas taip toliau vano buvo pakeista šitokiu sakiniu : VARDAI j.

jo- savo bosą Staliną, kuriam an „1938 metais pasirodė kny Stalinas pripažino geriausiu 
ksčiau ištikimai tarnavo ir ku ga „Visasąjunginės komunistų tekstu toki Sovietų Sąjungos 
riam be saiko pataikavo: (bolševikų) partijos trumpas himną, kuriame nėra nė žodžio

„Kaip žinoma, „Visasąjungi istorijos kursas“, apie komunistų partiją, bet ja
nės komunistų (b.) partijos PARAŠYTAS me Yra kitoks nepateisinamas
trumpas istorijos kursas“ buvo Stalino garbinimas:
parašytas partijos centro komi DRAUGO STALNO „Stalinas mus išaugino būti 
teto komisijos. ir primtas visasąjunginės komu ištikimais liaudžiai. Jis mus ik

Ši knyga yra taipgi persisun nistų (b.) partijos centro komi, vėpė dideliems darbams ii žy 
kusi asmens garbinimu ir buvo teto komisijos“. Ar bereikia giams .
parašyta grupės paskirtų rašy dar ką nors pridėti? Šiose himno eilutėse visa di
tojų. Šis faktas matytis iš šio Kaip matome, staigi meta džiosios Lenino partijos auklė 
įrašo „Trumpos Stalino biogra morfozė pakeitė ši grupinį dai jimo - vadovavimo ir inspiraci 
fijos“ korektūros nuotraukose: bą j knygą, parašytą Stalino, nė veikla priskirta Stalinui. Ži 

„Visasąjunginės komunistų Mūsų mintyse kyla šitoks ati noma, tai yra nukrypimas nuo 
(b.) partijos centro komiteto tinkamas klausimas: jei Stali marksizmo - leninizmo, aiškus 
komisija, vadovaujant draugui nas yra šios knygos autorius, partijos vaidmens suklastoji 
Stalinui ir jam kuo aktyviau tai kam jam reikėjo mūsų gai mas ir nuvertinimas. Prie sios 
šiai asmeniškai dalyvaujant, pa bingos komunistų partijos isto informacijos galime pridėti, 
ruošė „Visasąjunginės komu rinio laikotarpio asmenį išgirti kad centro komiteto prezidiu 
nistų (bolševikų) partijos tru vien tik kaip veikiantį geniališ mas jau priėmė rezoliuciją su 
mpą istorijos kursą“. ką Staliną? kurti naujus žodžius himnui, ku

Bet šita frazė Stalino ne Ir kai Stalinas tvirtina, kad riame atsispindės liaudies vaid

MILŽINIŠKOS SUMOS 
BUVO TAM IŠLEISTOS 

TUO LAIKU, 
kada šios apylinkės gyventojai 
tebegyveno nuo pat karo lūšno 
se. Pasvarstykit patys, ar Sta 
linas buvo teisus, kai jis rašė sa 
vo biografiją, kad jis „. . . pats 
neleisdavo nė šešėlio puikystes, 
pasididžiavimo ar pasigyrimo?“ 

Tuo pat laiku Stalinas paro 
dė, kad jam trūko pagarbos Le 
nino atminimui. Tai ne koks 
pripuolamumas, kad per trisde 
šimt metų nebuvo pastatytas 
Sovietų palocius Lenino atmi 
nimui, nežiūrint priimto nutari 
mo. Šio palociaus nepastatė, o 
statyba buvo nuolat atidėlioja 
ma ir leido šiam projektui su 
griūti.

Mes negalime pamiršti Sovie 
tų vyriausybės 1925 m. rugpjū 
Čio 14 d. nutarimo įsteigti Le 
nino premijas už auklėjimo dar 
bus. Nutarimas buvo paskelb 
tas spaudoj, bet

Gerai nutaikyto smū
gio sviedinio zvimbi
mas per 200 jardų yra 
ausiai muzika dange 
liui kanadiečių, kurie 
golfe randa poilsį.

■į .J w J Q ij ■ > G .£>' & b

FIRST FOR
ENJOYMENT

Po malonaus golfo rato, nie
kas taip nepagyvina pokalbio 
svetainėje, kaip stiklas vieno 

iš puikiausių pasaulyje 
DOW alus.

Tik DOW „Cool Control“ gamybos.

patenkino. Galutinėj „Trum jis pats parašė „Visasąjungi 
pos biografijos“ korektūroj ji nės komunistų partijos trumpą

muo, partijos vaidmuo.

IR AR BE STALINO ŽINIOS
LENINO PREMIIJŲ 

NĖRA IR ŠIANDIEN.

Esant Stalinui gyvam ir nau 
dojant žinomus metodus, ku 
riuos aš čia minėjau ir paėmiau 
faktus, kad ir iš Stalino „Trum 
pos biografijos“, visi įvykiai bū 
davo taip aiškinami, tartum Le 
ninas būtų vaidinęs tik antraei 
lį vaidmenį net ir spalio levoliu 
cijoj.

Stalinas mėgdavo žiūrėti fil

AUKOS „N. L”
A. Motiejūnas,

S. S. Marie, Ont............. 0,50
H. Kensas, Regan, Ont. . .5,—
A. Kaulius,

Vancouver, B. C.............1,—
G. Montvilienė,

LaSalle, Que......................1,—
BUVO TIEK DAUG PAČIŲ Taigi, ir šis dalykas turi būti 
DIDŽIAUSIŲJŲ ĮMONIŲ IR atitaisytas.

MIESTŲ PAVADINTA 
JO VARDU?

$ Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai g Ar. beJ° žinios visoj Šaly buvo 
t ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. S pristatyta jam statulų - šitų
X ® ,,paminklu gyvajam?| SAV.K.KIAUSASirJ.ŠIAUČIULIS | ‘ y.a faktas, kad pat. Stalinas 
$ yra tos srities specialistai su 20 metų praktika X 1951 m> liepos 2 d. pasirašė 
| . ---------«ie, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. | SSSR ministerių tarybos nuta
® Lietuviams nuolaida. X rimą pastatyti prie Volgos —
v Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, X Dono kanalo įspūdingą Stalino
| Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162. | paminklą. Tais pačiais metais

rugsėjo 4 d. jis išleido įsakymą

t LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

Visiems NL rėmėjams nuo
kuriame jis yra rodo širdžiai dėkojame. NL.

KOMUNIZMO TERORAS...
Atkelta iš 3-čio pusi.

mą „Nepamirštami 1919-tieji 
metai1
mas ant šarvuoto traukinio laip 
tų ir kur jis, galima sakyti, su 
naikina priešą vien savo kardu*
Tegu Klement Jefromovič Vo ko nereikia. Mus palikite ramy 
rošilov, mūsų mielas darugas, bėję. Ko dar drumsčiate mūsų 
randa reikalingos drąsos para ramų gyvenimą. Siuntinių mti 
šyti teisybę apie Staliną; tarp ms nereikia. Pasilikite juos 
kita, jis žino, kaip Stalinas ko sau. . 15 rugp. 1956 metų.

Ar gi neaišku, kad Lietuvo 
Stalino, taip ir 

prie Chruščiovo vyksta toks 
pat teroras ir taip žmonės prie 
vartaujami. Atsargiau su laiš 
kais ir siuntiniais.

Montreal Overseas Parcels GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

4112 St. Lawrence Blvd.
PL 4725

Shin tin iai Lietuvon
IR Į VISAS RUSIJOS DALIS

Nauji ir dėvėti drabužiai, m džiagos, 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.

| D. E. BELANGER A SONS
la METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

R GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

vojo.
Atrodo, kad nenusikalsiu tei je> kaip prie 

sybei, jei pasakysiu, kad 99% 
čia suisrnkusių žmonių bus la 
bai mažai žinoję apie Staliną 
prieš 1924 metus; tuo tarpu, 
kai Leninas buvo visiems žino 
mas. Jis buvo žinomas visai par 
tijai, visai tautai, nuo vaikų iki 
žilabarzdžių.

Visa tai reikia iš pagrindų 
peržiūrėti, kad istorija, literatų 

$ ra ir menas tinkamai atvaizduo 
lį tų V. I. Lenino vaidmenį ir mū 
ft sų komunistų partijos bei So

!i GENERAL INSURANCE
Visų rūšių draudimas

WA 48539
SAVI PAS SAVUS!

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

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—-97111 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.______ __________

& liaudies didžiosius žygius.
PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER | Bus daugiau.

L I E T U V I Ų Į S T A I G Ą | 1
» Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

jau galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ 

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ,
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.
> pas p. A. Juraitį, telef. JA 8-6686.
> 2) London, Ont., 388 William St., p. J. Butkus, telef.
? 7-9871, tuo tarpu siunčia tik vaistus ir maistą iš Anglijos“.

Į DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

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

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau ;
9i Roncesvalles Avenue, 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 J VISAS PASAULIO ŠALIS.
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS

; iš įvairių Draudimo B-vių ir
i Workmen's Compensation Board. —
i PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. —
į PILIETYBĖS REIKALAI. —
> NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
1 PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITA BIZNĮ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

ie~" siu siu.— w

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

ADVOKATAS 

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

W. A. LENCKI, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

I

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

Lietuvio Advokato Įstaiga

VICTOR D. ALKSNIS
Advokatas-Notaras

62 Richmond St. West 
Room 503

(kampas Bay & Richmond) 
TORONTO, ONTARIO 

Telefonai
įstaigos Namw

EM 2-2585 ST 8-5088
v—.—--------------------- -mm ■■■-rrn

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

Advokatas—Notaras g
100 Adelaide St. W. 1

Room 107 X
Telefonas EM 6-4182 

Toronto. «

MAZAR TRADING Co
852 Dundas St. W. Toronto, Ont.

( Tel. EM 3-5520

Hamilton — 65 Gore St. Tel. J A 9-5695.

dau-

g PRIIMA SIUNTINIUS IŠSIUNTIMUI
B Į LIETUVĄ

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

w ji ne Toronte gali savo siuntinius prisiųsti mums, o
W mes juos peržiūrėję ir įvertinę, sąskaitas prisiųsmie Ju- 
W ms. Sovietų muitą ir kitas išlaidas Tamstos apmokate 

pas mus. Gavėjas Lietuvoje — nieko nemoka. Be to, 
gL galite užsakyti siuntinį pas mus, o mes jį sudarysime pa- * 

gal Tamstų pageidavimą.
gL Pastaba: Labai pigiomis kainomis siunčiame maisto 
■M, ir vaistų siuntas iš Vakarų Europos į Lietuvą. Vaistų 
W siuntinys iki 2 svarų svorio eina kaipo laiškas ir gavėjas 
w Lietuvoje jį gauna po 3 savaičių nuo užsakymo dienos. <1 
W Maisto siuntinys trunka iki 5 savaičių. Vaistų siuntos i 
W Kainuoja du kart pigiau iš Vak. Europos nei iš Kanados į 
Žį ar USA.
: Rašykite Ketuviškai (savininkas tauragiškis).
įiįt Naudokitės mūsų patarnavimu.
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NEMOKAMAI 28 dienų davinys

kai perkate 144 tabletes VISKAS TIK $7— į

r Viena tablete į dieną
SUPER 

PLENAMINS
duoda

9 svarbius vitaminus
DAUGELIS VITAMINŲ 

su MINERALAIS
A, Bl, B6, C, D, 

RIBOFLAVIN, NIACINAM1D, 
JAKNOS IR GELEŽIS

haaaiAlton
\ JAU ŠĮ ŠEŠTADIENĮ,

rugsėjo 22 d., 7.3 0 va 1., 

įvyks&I JURGINU BALIUS
t'

i)
Ont
HOTEL, 

St. E.

4

HAMILTONE,
ROYAL CONNAUGHT

Normandia salėje, King

Veiks Įvairus bufetas, Loterija ir t. t. Benni Ferri 
orkestras. Visi maloniai laukiami linksmai praleisti 
jaukų vakarą.

ė

v

12 mineralų

R E X A L L FIRMAI 
Atstovauja 

CANNON DRUGG’S STORE 
Sav. G. E i k e r t s.

154 James Street N., Hamilton, Ont., 
kur labai daug lankosi lietuvių pirkėjų ; skubaii atliekami 
vaistų pagal receptus išpildymai ir paruošimai. Siunčiami 
vaistai Lietuvon. Vistinės vedėjas yra didelio patyrimo 

asmuo. Kalba daugeliu Europos kalbų.

Greitas ir mandagus patarnav.i m,a s. 
Prašom užeiti!

r

I HNhnN flnt’ C prioto laipsnį, kurį įgijo ian
LUIWUI1, VIII. kydamas gimnaziją.

NAUJAS VILNIEČIŲ SĄJUNGOS SKYRIUS , , ,. . . . ,v v Londono lietuvių sestacuem
Praeitą sekmadienį Londone kas, 225 Maitland St. ir Ado nė mokyklėlė darbą pradėjo m 

įsisteigė Vilniaus krašto lietu mas Kalnėnas, 85 Bruce St., 
vių skyrius. Šį skyrių steigti London, Ont. 
norėta jau kuris laikas, bet tik 
minimo sekmadienio pavakary, 
susibūrus keliems vilniečiams 
bei jų bičiuliams ir atsilankius 
svečiui — Vilniečių S-gos St. 
Catharines skyriaus valdybos 
pirmininkui, pagaliau skyrius sitetą (Londone) baigusi Gra 
įsteigtas ir išrinkta laikinoji sk. žiną Narakaitė, po sėkmingų prieš metus gyvenusio Sault- 

skaudu pranešti, kad yriaus valdyba. Skyrius tuo tar 10 savaičių vasaros pedagogi -Ste-Marie, Ont. Gavau laišką 
susvyravo V. Narkevi pu nėra gausus, nes ne visi dar nių kursų, paskirta mokytojau iš Sibiro nuo jo žmonos Bieis 

kienės. Atsiliepkite adresu: 
K. Lukas, Barrington, P. Q. 
Canada.

ta U. S. $ 342.50. Šią sumą su 
daro 6 rėmėjų būrelių nuolati 
nių narių aukos už birželio, 
pos ir rugpjūčio mėnesius: 
Rem. Būr. Nr. 16, vad. St.

lipavičius $ 57.50.
Nr. 17, vad. Br. Grajauskas $ 

60.
Nr.
Nr.

$
Nr. 
N r.

lie

Pi

18, vad. Z. Orvidas $ 45.
82, vad. V. Narkevičius 

60.
178, vad. J. Trečiokas $ 60.
184, vad. J. Mikšys $ 60.

Viso ... $ 342,50.

Naująjį skyrių tenka nuošir 
džiai sveikinti ir palinkėti, šie 
kiant savo tikslų, našiai dirbti.

MŪSŲ JAUNIMO ŽYGIAI
Šiemet aukso medaliu Univer

gsėjo 15 d. — šeštadienį, tose 
pačiose epatalpose, kurias gau 
na nemokamai iš Šv. Petro R. 
Kat. pradžios mokyklos.

L. E-tas.

PAJEESKOJIMAI
— Jieškau Liudo Bielskio,

Labai
smarkiai
čiaus būrelis, Nr. 82, iš kurio vilniečiai įsijungė. Todėl malo ti į Forest, Ont. gimnaziją (hi 
nuo rugsėjo 1 d. išstojo net S niai kviečiami į skyrių įstoti vi gh school). Jos specialybė kai 

si Londone ir artimesnėse apy bos; universtiete už anglų ir 
linkėse gyveną Vilniaus krašto lotynų kalbų mokėjimą gavo 
lietuviai bei kiti tautiečiai, ii aukso medalį.
gesnį laiką gyvenę Vilniaus sri 
tyje ir su Vilnija arčiau susiję 
Laikinon valdybon prašomi kr 
eiptis šiuo adresu: Pr. Aghns

nariai. Šaukiamės į geruosius 
namiltoniečius stoti savanoriais 
į jų vietas, nes iš tikro mums 
būtų didelė gėda, kada mes šuo 
liais turtėjame, atlyginimai au 
ga, mūsų lietuviška širdis eina 
kietyn. Nepasiteisinimas, kad 
savo šeimas ar artimuosius Lįe 
tuvoje šelpiame. Tai joks mūsų 
nuopelnas, taip kaip neskaito 
me nuopelnu savo šeimų ir tė 
vų išlaikymą čia. Tai įlieta į mū 
su kūnišką prigimtį. Ir kai Ha 
miltone atsirado vienas tautie 
tis, atsisakęs savo motinos laiš 
ko iš Lietuvos, visi, kas apie tai 
žino, laiko jį nenormaliu.

Su džiaugsmu pranešame, 
kad nuo rugsėjo 1 d. Vas. 16 
g-jos rėmėjais įstojo gerieji Si ri jų vadovo J. Trečioko dide 
manavičius Vytautas ir Žadei 
kis Antanas, sutikę aukoti po 1 
dol. mėnesiui. Jie įskaityti į Or

— Jieškau Bernardo Ališaus 
ko ir Juozo Veličkos, abudu ki 
limo nuo Mariampolės. Bernar 
das Ališauskas pirm gyveno 
Anglijoje. Jie patys arba žinau 
tieji apie juos prašau suteikti 
man žinių, būsiu dėkingas. At 
siliepti ir rašyti adresu: Kaziui 
Ališauskui 6738 S. Maplewo 
od Ave., Chicago 29. Ill. U. S. 
A. Turiu žinių iš Lietuvos.

Tą patį Londono Universite 
tą, chemijos skyrių, baigęs Ar
vydas Gudelis, gavo Imperial 
Oil Co. Sarnia, Ont. labai gerą 
tarnybą.

Londono pedagoginį institu 
tą, (Teacher's College), pasku 
tini kursą, šiemet lanko du lie 
tuviai: Algimantas Eimantas ir 
Pr. O. Dvilaitytė. Pastaroji yra 
dar baigusi 2 metų meno moky 
klą Toronte. Ji yra gimusi Ka 
nadoje, bet lietuviškai kalba la 
bai puikiai.

Šiemet baigęs (high school) 
gimnazijos 12 skyrių Edinun 
das Albrechtas ketina stoti į ka 
ro aviacijos mokyklą. Jis turi WA 8808.

iT. F. A-bės Flamiltono sk. Valdyba.

NEPAMIRŠKIME,
kad didysis Jurginų Balius, žie tų bus svarstomas Hamiltono 
mos sezono atidarymo pioga, Imigracijos įstaigos pasiūiy 
įvyks jau šį šeštadienį, rugsėjo mas padidinti mūsų koloniją, at 
22 d., 7.30 vai. Royal Connau 
ght Hetol, Normandia salėje, 
King St. E., Hamilton, Ont.

Todėl jau pats laikas susitva 
rkyti visus reikalus taip, kati 
minėtu metu būtume nuo visa 
ko1 laisvi ir'minėtame baliuje 
visi galėtume dalyvauti.

Mes iš savo pusės visus ma 
loniai kviečiame atsilankyti ir 
linkime kuo geriausioje nuo 
taikoje praleisti laiką. ę

F A-bės Hamiltono St. V-ba.

HAMILTONO LIETUVIŲ
NAMŲ FONDO VALDYBOS
posėdis kviečiamas ateinantį 
sekmadienį, t. y. rugsėjo 23 d., 
6 v. v. parapijos salėje, 58 Dun 
durn St. N.

Visi V-bos nariai maloniai 
prašomi dalyvauti, nes tarp ki 
tų svarbių dienotvarkes punk

J

vežant į Hamiltoną visus, norin 
čius čia atvykti, iš laisvųjų Eu 
ropos kraštų lietuvius.

Valdybos Pirmininkas.

ŠALPOS FONDO KOMITE 
tas pradeda savo metinę rink 
liavą rugsėjo 15 d. Nepamirški 
me mūsų vargstančiųjų ir gau 
šiai aukokime, nes daug leng 
viau yra duoti negu prašyti, iki vido vadov. būrelį, kuriam dar 
spalio 15 d. numatoma aplan reikia 3 narių. Naujiesiems na 

riams ir kovotojams už lietuvy 
bės išlaikymą siunčiame nuošir 
džiausią ačiū!

Sutinką įstoti rėmėjais, pra dėkojame.

kyti visus hamiltoniecius. k. 

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
išlaikymui rugsėjo 11d. pasiųs

Europos gydytojas
Dr. N. Skaab

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

šomi skambinti St. Bakšiui, IA 
9-4662.

SKAUTŲ RĖMĖJŲ 
šokių vakaras, įvykęs penkta 
dieni, rugsėjo 7 d. Vokiečių sa 
Įėję, 863 King St. E., turėjo 99 
svečius ir davė per 30 dol. gry 
no pelno.

Skautų surengta loterija, ku

lio darbo dėka buvo tikrai tur 
tinga, ir gražiai paruošta, atne 
šė net 206,45 dol. gryno pelno. 
Tokiu būdu šis šokių vakaras 
skautų veikimui paremti davė 
240 dol. Tai labai didelė para 
ma mūsų jaunimui, už ką visie 
ms atsilankiusiems nuoširdžiai 

Sk. St.

— Jieškomas Pakaušis Anta 
nas, Prano sūrius. Jieško sesuo 
Emilija Brazdžiūniene iš Sibi 
ro. Prašoma atsiliepti arba ži 
nančius jo adresą pranešti šiuo 
adresu: Eugenija Ubionaitė, 
2070 Patricia St., Apt. 7, Mont 
real, P. Q., Canada, telef.:

a

j A. Norkeliunas, esc ir F. Dupuis
f MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

dr * č

ATLANTIC Jewelry
170 JAMES STREET N.

HAMILTON, ONT.

Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal nariai

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

Tai vienintelė krautuvė, kurioje Jūs rasite gin-« + 
taro prekių: karoliai, apyrankės, sagos, auska-» > 
rai ir daug kitų dovanoms tinkančių prekių.» <į 
Be to, laikrodžiai, įvairūs žiedai, radio apara-K \ 
tai etc. « J

Ypač svarbu užeiti lietuviams, latviams ir es->> » 
tams pasirinkti kas tinka ir primena Tėvynę!#

Sav. Matynas Zitmanis. x &
%

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

Tol. RAvmond 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

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

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS.

Vokiški „Grundig“ radio aparatai, patefonai, plo 
kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektržaius 

reikmenis su nuolaida.

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 
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. EL 0094 

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas. 

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL 
(2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)
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MOVT
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ MŪSŲ ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS 

PRADEDA NAUJUS MOKSLO METUS
Praėjusį šeštadienį mokiniai sušaukia tėvus ir kiekviena iš 

su mokytojais ir tėvais buvę renka kiekvienai mokyklai tėvų 
susirinkę pamaldų ir po to pasi komitetus, kurie aptaria savo 
kalbėjimo - pasitarimo AV sa mokyklos metų darbo ir paren 
Įėję. Nutarta mokslą pradėti ši girnų planus. Po to bus sušauk 
šeštadienį, rugs. 22 dieną. tas bendras susirinkimas ii vi

B. Verduno mokykla peikei si planai suvesti į vieną bendrą 
ta į Montrealio ribas ir šiemet planą visam didžiajam Montre 
veiks adresu: 5525 Angers, alio miestui.
prie Church gatvės kampo. Ten Tat, atsidėję pradėkime n.o 
pat sustoja autobusas, kas su kslo metus ir pasiruošklme, 
daro didelį patogumą. Moxyk kad darbas visus metus gražiai 
los vedėja p. Vaišvilienė, mok) 
tojos — Sės. Felicija, Sės. Ce 
liną, p. Siniūtė ir p. Jokūbaity 
tė. Pamokos prasideda 9 vai. 
ryto. Iš Ville Lasalle mok. Vai 
švilienė paims mokinius nuo 6- 
os ir Broadway gatvės kampo 
8.25 min. ryto ir p. .Siniutė pa 
ims vaikus nuo 2-ros Avė ii Ed 
vard gat. kampo 8.25 min. Iš 
Verduno vaikus paims p. Joku 
baitytė nuo Woodland ir Ban 
natyne gat. kampo 8.45 min.

Rosemounto mokykla veiks 
senoje vietoje: Dandurand gat 
vėj. Mokyklos vedėja p. Kim 
kevičienė ir mokytojos—p. Na 
vikėnienė, p. Paškevičjenė ir p. 
Balsienė. Pamokos pradedamos
9 vai. ryto.

Longueuil mokykla veiks ta 
ip pat toje pačioje vietoje, kur 
veikė ir pernai — Chambly gat 
vėje. Mokytojais ten bus Ada 
Kavaliūnaitė ir p. Bilietą. Pa 
mokos pradedamos 9 vai. lyto.

Be suminėtų mokytojų muky 
klos dar turės kapelionus, dėl 
kurių dar tebesiaiškinama. Be 
to, kiek ir kur reikalaujama, 
bus ir prancūzų kalbos mokyto 
jai.

Augštesnieji kursai veiks Au 
šros Vartų patalpose. Kursai 
mokslą pradeda taip pat šį šeš 
tadienį, 10 vai. ryto. Kuisų di 
rektorius dr. H. Nagys, inspek 
torė-vedėja p. Lukoševičienė, 

.mokytojai — kun. dr. J. Kubi 
liūs, B. Kerbelienė, V. Kerbė 
lis, J. Kardelis ir dar vienas, dėl 
kurio aiškinamasi.

Tat šį šeštadienį, rugs. 22 d., 
rytą visi mokiniai ir mokytojai 
maloniai prašomi pradėti muks
10 metus.

Minėtame susirinkime taip 
pat sutarta, kad kiekviena mo 
kykla per dvi savaites pas save

eitų ir kad galėtume darbo vai 
siais pasirodyti ir prieš visuome 
nę.

KLCT PREZIDIUMO 
POSĖDIS

paskirtas šį penktadienį, rugsė 
jo 21 d., 8 vai. vakaro, N. L. re 
dakcijos patalpose. Naiių daly 
vavimas būtinas, nes yra svar 
bių klausimų.
• P. Rimkevičienė, lietuvių šeš 
tadieninės mokyklos vedeja Ro 
semounte, Verdurto ligoninėje 
tyrė savo sveikatą ir sugrįžo 
sveika.
• Pp. Žakevičių šeima iš Kolų 
mbijos persikėlė į Kanadą ir ap 
sistojo Montreaiyje, kur tikisi 
įsikurti.
• Mirė Jonas Ruzgaitis ir per 
AV bažnyčią rugsėjo 17 d. pa 
laidotas Montrealio kalno ka 
puošė.
• Gudas Jurgis su šeima atosto 
gaudamas lankėsi Platsburge ir 
lankė kitas vietas bei gimines 
Amerikoje.

ŠAUNI KALAKUTŲ
VAKARIENĖ RUOŠIAMA
Nekalto prasidėjimo seselių 

naudai, bus rugsėjo 29 dieną, 
šeštadienį, 7 vai. vakaro Auš 
ros Vartų salėje. Vakarienei va 
dovauja p. Jokubauskienė. Va

DR. J. ŠEGAMOGAS
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

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

arba pagal susitarimą, 
n a m ų M38 Osborne Av. 
Verdrn. Tel.: PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS'

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

Tel.: TJR 4S47

< NOSIES, GERKLĖS IR 
§ AUSŲ SPECIALISTAS 
| IR CHIRURGAS

S Dr. R. CHARLAND 
p 1123 St. Joseph Blvd. E. 
|| Tel. CA 2506

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

(
Raštinė vakarais;

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

Renė TALBOT <

Advokatas v

Si 
Suite 306, Aldred Bldng. x 

507 Place D’Armes £

MArquette 8045

PARDUODAMI SKLYPAI
prie Dainavos ežero 

Dainavos bendrovė kuria 
lietuvišką vasarvietę prie 

nuosavo ežero
tik 41 mylia nuo Montrealio, 
žavinguose Laurynijos kal
nuose, 18 mylių į vakarus 
nuo St. Jerome miesto, 2 my
lios nuo žinomo pašliužinin- 

kų centro Morin Heights.
Pirmieji 20 sklypai parduo
dami išimtinai pigiomis kai
nomis ir tik lietuviams. 1000 
dolerių vertės sklypus (7500 
kv. pėdų) prie pat ežero šiuo 
metu galima įsigyti už 300— 
500 dolerių. 5000 kv. pėdui 
sklypai, 200 pėdų nuo ežero, 

tekainuoja tik $ 75.00.
Ketvirtadalis teįmokėtinas.

Pasinaudokite ypatingomis 
nuolaidomis, teikiamomis ri

botam skaičiui ir laikui.
Kreiptis į K. Andruškevičių 
DE 2384 arba V. Pėteraitį 

RA 1-0614, geriausiai po 
6 vai. vak.

PAGALBA SIUNTINIAIS 
JŪSŲ GIMINĖMS IR 

DRAUGAMS LIETUVOJE 
Greit, patikima, pigiausia, 

garantuota.
Rašykite ar kreipkitės pas: 

G L A N T E X 
Urmo tekstilės, 

4086 St. Lawrence Blvd.., 
Montreal, Q. Tel. BE 7180

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suite t5—t8

152 Notre Dame St. E.
UN 6-8969*

Res. 5657—12 Ave., Rsm.
RA 2-5229

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

KUN. TĖVO J. RAIBUŽIO 
IŠLEISTUVĖS

Kuni gas Tėvas Raibužis Jo 
nas, Montrealy gyvenęs apie 
du metus laiko, grįžta atgal į 
Čikagą, šeštadienį atsisveikini 
mą jam suruošė AV choras.

Rugs. 17 d. A V saleje buvo karienė žada būti tikrai šauni, 
' KLKMD-jos suruoštos Tėv. J. nes bus karšta, su kalakutiena, 
( Raibužiui išleistuvės, kuriose dešromis, užgėrimais, loterija 
draugijos valdyba, Montr. Liet, ir šokiais, o įžanga tiktai 1.25.

. Seimelio Prezidiumas, NL red., Visi paršomi orientuotis į šią 
Skautai, Sportininkai, „špitole“ vakarienę ir kitų parengimų ne 
ir mišių tarnyba (zakristijonas daryti, 
su „klapčiukais") jteike dovanų 
ir gražiai atsisveikino, pabrėž 
darni kun. Raibužio geruma, 
nuoširdumą ir atsidavimą jauni 
mui, o klebonas kun. J. Kubi 
liūs, be to, iškėlė jo kitas savy 
bes, nedaugeliui težinomas — 
jo meninius ir techninius suge 
bėjimus, nes Tėv. Raibužis yra 
buvęs siuvėjas, batsiuvis, 1...
rodžių ir kitokių mašinerijų tai • Leknickai, Marija ir Jonas, vi šeštadieninė liet, mokykla. Pir 
sytojas, tapytojas ir skulpto są vasarą atostogavę ir ilsėjęsi mąją dieną yra 
rius ir bendrai visapusiskai ga savo vasarvietėje prie Golden 
bus asmuo. Tat visi susirinku Lake, sugrįžo namo ir planuoja 
šieji Tėv. Raibužiui linkėjo sek naują veiklą.
mės ir sveikatos išvykus į Čika • P. 
gą-

CHORISTŲ ŽINIAI!
Pranešame, kad susidėjus ap daug laiko praleidžia komandi cialiosios dalies įvyks mokinių 

linkybėms, choro repeticijos vy motėse, nes dažnai jis yia kom pobūvis: žaidimai ir vaišės, ren 
ks tik penktadieniais — 1220 panijos siunčiamas į kitus mies giamos tėvų komiteto. Mokyk 
Mountain Str., 8 vai. vakaro, tus tarnybos reikalais. 
Visus choristus prašome skait 
lingai repeticijose dalyvauti, broliais, anksčiau 
Taip pat kviečiami ir nauji bal 
sai. Choro Valdyba.
• Ilevičienė Ona (b. Pakštie 
nė), atvykusi iš Floridos, kur 
ji su vyru persikėlė gyventi, vie 
ši Montreaiyje 
proga p. Ilevičienė, 
„Nepriklausomos Lietuvos" 
mėja, lankėsi redakcijoje ir 
kraščiui paremti paaukojo 15 
dol. Didelis ir nuoišrdus 
ačiū. P. O. Ilevičienė Montre 
alyje viešės dar porą savaičių, 
o po to grįš į Floridą.
• Nelaimė didelė ištiko tautietį 
Liudą Rudzevičių, kitriam dar 
bo metu tabako Imperial fabri • Prancūzų kalbos kursai, 2 
ke mašina nukirto visą dešinės grupės — pradedantiems ir jau nės Liuterionių Bažnyčios Ame 
rankos plaštaką. Nelaimingas pažengusiems — pradėti ru 
tautietis 
General ligoninėje.
• Ambrozaitis Aleksas,

LIETUVIŲ NAMŲ 
DALININKŲ DĖMESIUI 
Nors jau seniai Ivivo skelbta,

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBĖS.

Pagyvėjusios šių metų leng 
kad yra išrašyti L. N. dalinu: vaatletų veiklos sezono uždary 
kams šėrai ir juos kiekvieną die mui Kanados sporto apygarda 
na galima atsiimti iš administra rugsėjo 30 d. Toronto Ronnie 
cijos, tačiau daug kas dar jų stadione rengia Kanados lietu 
neatsiėmė. Primename, kad še vių lengvosios atletikos pirme 
rai paštu nebus siunčiami ir nybes, kuriose dalyvauti kvie 

gyvenau 
gal raštišką įgaliojimą, tieji lietuviai sportininkai. Pir 

Yra dar asmenų, kurie pas’ menybėse numatomos sekan 
čios rungtys: moterims — 60 

Būtų malonu, m., į tolį, į augštį, rutulys, dis 
kad neliktų nė vieno ncištesėju kas, jietis; jauniams — 100 m, 
šio savo pažado. T. L. N. V-ba. į tolį, į augštį, rutulys, diskas, 

jietis: mergaitėms — 50 m, į 
tolį, augštį, rutulys; jaunučia 
ms — 50 m., į tolį, į augštį, ru 
tulys.

Dalyviai pirmenybėms regis 
truojasi apygardoje iki rugsėjo 
23 d. Tiksli pirmenybių pra 
džia bei tolimesnė informacija 
bus paskelbta registracijai pa 
sibaigus.

Varžybų laimėtojams skiria 
mos dovanos. Norintieji skirti 
kuriai nors varžybai dovaną 
ašomi pranešti apygardai 
rugsėjo 23 d. K. S.

VYTIS VĖL LAIMĖJO.
Can—Continental lygos run 

gtynėse penktadienį Vytis nu 
galėjo Austria 3:2. Tą patį va 
karą 
7:2.'

• Stankevičius Vladas, inžinie juos reikia atsiimti asmeniškai čiami visi Kanadoje 
rius, NDG nusipirko' naujus na arba pa 
mus.
• Lukoševičius Jonas pardavė žadėtų šėrų nėra iki šiol dar 
namus, statosi didelius naujus lutinai išpirkę.r y .... . *1* 1 •• - -ir jsigijo puikią paskutinio mo 
delio Crysler firmos mašiną.
• Daukša Stasys, advokatas, įsi

laik naują modernišką mašiną.

Vileniškis, komandiruo 
tas popieriaus kompanijos, lan 
kesi Norandoje. P. Vileniškis

PRASIDĖJO MOKYKLA
Praėjusį šeštadienį piadėta

užregistruota 
170 mokinių. Mokykloje dirba 
septyni mokytojai ir trys Kape 
lionai religijos pamokoms. Ofi 
cialus mokyklos atidarymas 
įvyks šį sekmadienį 3.30 vai. 
Šv. Jono Kr. par. salėje. Po ofi

Tos viešnagės 
nuoširdi 

rė 
lai

jai

los tėvų susirinkimas, išrinkti 
Vaclovas su dviem mok- tėvV komitetui, įvyks sek 

madienį, rugsėjo 30 d.
„TĖV. ŽIBURIŲ’’ PATALPŲ 

ŠVENTINIMAS
Ateinantį sekmadienį 11 vai. 

pamaldų metu Šv. Jono Kr. liet, 
parapijos bažnyčioje Toronto 
vyskupas F. A. Morrocco pa 
šventins naujai pastatytą para 
pijos priestatą, skirtą 
čiui „Tėv. Žiburiai“ ir 
rių“ spaustuvei. Šventės 
rėse Šv. Jono Kr. par. 
įvyksta viešas vakaras-Koncer riamas Jaunimo sekmadieniui, 
tas, kuriame koncertinę progra

• Parojus Juozas jau sugrįžo iš išpildys orkestras Trimitas, 
atostogų. DR. M KAVOLIS

dalyvavo rekolekcijose Jungti

• Puketris
gyvenę Pary 

žiuje, dabar Montreaiyje nu 
konkuravo kanadiečius ir amen 
kiečius ir užėmė antikinių daly 
kų tiekimą didžiosiom firmom, 
kaip Simpsonas, Eatonas, Mor 
ganas ir kt.
• Mažeikaitė Julija, didelė ir 
nuoširdi „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ rėmėja, atostogaudama 
buvo užsukusi redakcijon, ap 
mokėjo prenumeratą net už 19 
57 metus ir dar paliko aukų. 
Ačiū nuoširdžiai.

Pr 
iki

Helles nuginklavo Aušra •

išganytojo 
LIUTERIONIŲ 

bažnyčioje, 1691 Boor St. W. 
ir Indian Road gt. kamje, mg 
sėjo 23 d., 1.30 vai. pp., lietu 

Pamokslas ski

laikraš
„Žibu

išvaka
salėje vių pamaldos.

rikoje Kanados sinodo parapi 
dabar yra gydomas gsėjo 17 d. 8 vai. vak. šiose vie jų kunigams Elim Lodge, Ont.

tose: Olier 310 rue Roy, Bour Kartu su juo iš Toronto ton vie 
mūsų get 1220 de la Montagne, St. tovėn vyko Čikagos teologinės 

chorvedis, priimtas nuolatiniu Philippe 6839 Drolet, De L»e seminarijos prof. dr. Davis, 
klarnetistu į CBC simfoninį or vis 5940 Monk blv., St. Barthe 
kestrą, kur jis groja kas šešta lemy 7081 des Erables, St. Pas dalyvavo Misijų Tarnybos re 
dienis. cal Baylon 6316 Cote dės Ge
• Teatras: 
„Makbetas 
chardas II 
re; opera ,,Madame Butterfly" 
rugs. 20, 21, 23 ir 24 dd. — 
Her Majesty's teatre.

Dr. Kavolis atostogų metu

kolekcijose vidaus misijos kuni 
rugs. 19—20 drama ges, St. Raymond 5538 Wes gams Pensilvonijos valstybėje, 
', rugs. 21—22 ,,Ri tern, St. Thomas 8590 Clark, dalyvaujant 160 asmenims. 
‘ — St. Denis teat

REIKALINGOS
prityrusios ir neprityrusios 

machine operators 
moteriškų ditžų fabrike.

Geras atlyginimas, pastovus 
darbas. Kreiptis:

Gordon Belt Co., 1470 Peel St., 
Kamb. 102.

IŠNUOMOJAMAS gražus ka 
mbarys vyrui, 4040 St. Joseph. 
Apt. 7, prie pat Pie IX. Tcirau 
tis bet kada. Telef.: CL 9-4174.

X NOTARAS $
X MILTON W. WINSTON, §
$ ‘ V S C f.

Suite 504 ir
4 Notre D.udi

1 G-G.

Barthelemy Vimont 630 St. Dr. Kavolis rugsėjo 20—22 
Roch, St. Bibiane 3125 Dandu d. dalyvaus visos Amerikos nu 
rand. Kursai nemokami, juose terionių vyrų pasauliečių (brot 
dėstys profesoriai specialistai, herhood) suvažiavime Kitche 
kurie kursams pasibaigus iš nėr, Ont. 
duos pažymėjimus. Daugiau ži 
nių suteiks Neokanadiečių ko 
mitetas, 4225 Berri, telef.: LA 
2-9214.

Kun. dr. M. Kavolis.
• Šį šeštadienį pirmasis „Auš 
ros“ parengimas. Programą iš 
pildo sol. V. Verikaičio vado 
vaujamas kvartetas. Visi kvie 
čiami. Dalis pelno skiriama stu 
dejuojantiems sportininkams pa 
remti.
• Rugsėjo 23 d., sekm., tuoj po 
11 vai. mišių P. P. Muzikos stu 
dijoje šaukiamas visuotinis kiu 
bo narių, tėvų, rėmėjų ir prijau 
čiančių susirinkimas. Bus svais 
tomi svarbūs klubo reikalai ne 
tik sportinėje, bet ir kultūrinė 
je bei pedagoginėje plotmėje.

į
£ Raštinė: LE 4-4451 |

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.

IŠNUOMOJAMAS
5 kambarių butas 
$ 35.00 j mėnesį 

Parduodami baldai už $ 400.— 
Skambinti nuo 10 vai. lyto iki 
3 vai. po pietų arba nuo 5 iki 

10 vai. Vak. tel. LA 5-1024.

IŠNUOMOJAMAS šviesus 
kambarys, geros sąlygos, prie 

Sherbrooke gatvės.
Telefonas LA 2 9173.

ĮSTOJO Į SEMINARIJĄ «
Trys lietuviai: Liudas Januš v 

ka, Jonas Staškevičius ir Algis V 
Švažas, įstojo į Toronto Šv. Au S 
gustino kunigų seminariją ruoš $ 
tis kunigo pašaukimui.

ir šeštadieniais g

1

I. G. ELECTRIC R d
Elektros

Dr. A. Pacevicius
Gydytojas ir Chirurgas 
280 Roncesvalles Ave 
Telefonas LE 4-4778 

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

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

V akarais
pagal susitarimą.

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

kontraktorius

GURČI NAS
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

IGNAS
3260

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
P A S I R I N K I M Ą.

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

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

.-u L. „t. ZCū IQU7. r.
J A v m nd 1 6005.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

n;::::::::::::::::::::::::::::

.<•

H

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.

Dr.A.VALADKA
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin) 
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS 
priima ligonius ir gimdyves | 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. 
Šeštadieniais nuo 1 vai. pp. . 
iki 3 vai. pp. Ketviitadie- 
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

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA”
indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

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

T<rovirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet.
Būstinė: I iciuvH ra-tu, IV* - : At. W.

2-8723i urento, Ont
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