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Bandau rašyti, o gal pasieks gaudamas 300 — 500 rublių? 
tylus tautietis užėjo į Jus šis laiškas. . . Žinau, sensa juk vieno kostiumo Įsitaisymui 

: „Ir aš tu cijų Jums nepapasakosiu ir Jū reikia dirbti, nieko nevalgant, 
L Mašinų sų nenustebinsiu, bet gal šis tas bent 3—4 mėnesius. Todėl nu 

Taip po dešim bus Jums Įdomu iš mūsų gyve plyšome, susidėvėjome ir esą 
me driskiai ir skurdžiai.

Gyvenimas kaime.
Dar prastesnis, negu mieste, 

gyventojus Kaimo kolchoze dar sunkiau 
gyventi, nes čia visiškai nieko 
neuždirbi. Jeigu už darbadienį 
gauni 500—1000 gramų grūdų 
(apie 1—2 svarus. Red.), tai 
kaip gali išgyventi? Juk net 
duonos neužtenka tai dienai.

Atimti gyvuliai, atimti padai 
gai, atimti namai, atimta ir že 
mė, tas brangiausis ūkininko 
turtas, karuju ir praikaitu ap 
laistytas. . . Gyvenimas sujauk 
tas ir išardytas ligi tokio laips 
nio, kokio aš Jums nė aprašyti 
negaliu. Vis vien nesuprasite.

Vienintelis išsigelbėjimas — 
dar tie sklypeliai žemės, kuriuo 
se galima pasisodinti bulvių ir 
išlaikyti karvę, vištą, avį. Ark 
liti neturime nuo pat kolūkių įsi 
steigimo, — todėl visus susisie 
kimo reikalus atliekame pėsti

KANALO BYLĄ. . .
Sueco kanalo byla perduodoma Jungtinėms Tautoms.

Štai pavyzdys, kaip vienas 
netikęs asmuo gali sugadinti 
net valstybių santykius. Tai 
yra

NINA PONAMARIOVA.
Ji Londonan buvo atvažiavu 

si kaip Maskvos sportininkė. Vi 
sai suprantama, kad žmogus, 
atvykęs iš nuskurusios Rusijos 
j pertekusius vakarus, negali ne 
sidomėti gyvenimo faktais. Ir 
Ponamariova Londone užėjo į 
pigių prekių, vadinamą „peri 
kiolikinę“ krautuvę pasipirkti 
pigių prekių. Kas žino, gal ji 
iš viso yra liguista, bet greičiau kos ekvatorialineje srity, vaka 
šia iš skurdo, vargo ir nedatek riniame krante. Ateinančių me 
liaus, o labai galimas dalykas, tų kovo mėnesį Auksinis kran 
kad sovietinė sistema, išmoktu tas bus paskelbtas neprkilauso 
si visus ir visur vogti, ją sugun ma valstybe, DB bendruomenė 
dė pasisavinti 5 pigias skrybė je.
les. Ji dabar aiškinasi, kad ji ne • Gauta iš Lietuvos telegrama, 
žinojusi angliškos pardavimo kad Lietuvoej mirė Aldonos Ra 
sistemos. Tuo reikia patikėti, tavičiūtės - Morkūnienės tėvas priėmė 
Ji buvo krautuvėje, kur kalnai Mykolas Ratavičius. Pp. Mor „Dėl priemonių kovai prieš gr gyvulių šerti tokiu maistu, ku butas, maistas ir apsirengimas, 
visokių prekių ir, nelaimingoji, kūnams užuojauta, 
susigundė, nežinodama, kad to 
je krautuvėje yra akys, kurios 
mato visus pirkėjus. Ir ji buvo 
pastebėta ir sulaikyta, nežiną 
nt, kad ji viešnia iš Maskvos, 
ku'kii savininkas būtų padova 
nojęs ne už 5 -dolerius, bet už 
25 p »kių. Deja, Įvyko fatališ 
kas susikirtimas ir byla atsidū

dabar daugiau yra linkęs į tai 
kų susitarimą. Galima spėlioti, 
kad karas vis dėlto vargu ima 
nomas. Jam .dar nepribrendo Jocas Povilas, 
laikas. Jau tas faktas, kad Po 
namariovos byla žymiai nustel 
bė Nessero sukeltą bylą, prielai 
dauja, kad klausimas greičiau 
šia ras taikų išrišimą.

Svarbus įvykis praėjusią sa 
vartę domino žmoniją, tai tas, 
kad
AUKSINIS KRANTAS GAU mosi bei poilsiavimo 
NA NEPRIKLAUSOMYBĘ.

Auksinis krantas yra Afri

„N. L.“ Mašinii Fondo va P. X. Y., Montreal $ 10.00 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu yjenas t .
mu minime sekančius vajaus da NL redakciją ir sako: 
lyvius ir lietuviškosios spaudos rįu prįsįdėti prie NL 
židinio rėmėjus: Fondo vajaus. T

kę dėdami, galėsime sudėti po nimo.
Montreal, P. Q...........$ 10.00 kelis tūkstančius dolerių, reika

Energingasis mūsų biznierius, lingu Įsigyti mašinoms. Visie 
išbandęs jau kelis biznius. Da ms, nors ir po dešimt dedant, ga 
bar P. Jocas nuo rugsėjo 1 d. Įima daug sudėti, o juk to tik 
Verdun ir Church kampe atida 
ro baldų, radijo, televizijos ir 
kitų dalykų prekybą. P. Jocas 
po 4 mėnesių atostogų ir gydy 

užsukęs
NL redakcijon, Įteikė dešimkę 
NL Masinu Fondo vajui palai 
kyti ir pareiškė: Dabar dešimt, Spaudos Bendrovės 
bet kai pradėsiu dirbti, dar pri usorna Lietuva“ įgalioti vesti 
dėsiu. vajų: P.Narbutas ir J.Kardelis.

Visu pirma bendras vaizdas.
Paleckis anuomet mėgdavo 

dilginti Lietuvos
tvirtinimu, kad esančios perpla 
čiai išskęstos miesto ir kaimo 
gyvenimo „žirklės“'. Dabar tos 
„žirklės“ išsiskėtė nepalygina 
mai plačiau negu nepriklauso 

vajaus dalyviams mybės laikais. Gyventi kolūky

tai ir reikia. Mūsų spauda turi 
gerai gyvuoti, nes kol gerai gy 
vuos spauda, tol n mes gerai 
gyvuosime“’.

Visiems
nuoširdžiai dėkojame ir prašo je ir gyventi mieste — nepaly 
me atsiliepti daugiau tautiečių, ginamas dalykas. Bet dabar 1 a 

„Neprikla leckis nei rašo, nei galvoja apie 
kaimo ir miesto „žirklių“ su 
glaudimą. Man atrodo, kai tik 
tai aš jį pamatau, kad jis vienas 
nelaimingiausių, nes jis jaučia, 
si tikru balvonėliu, tampomu 
visais šešiais siūlais.

Gyvenimas mieste.
Pagrindinis mūsų rūpestis—

RUSIJOJE PRIIMTAS ĮSTATYMAS PRIEŠ ŽMONIŲ
GERBŪVĮ

Uždrausta naudoti javus gyvuliams šerti.
Rusijos ministerių taryba kad maža maisto produktų — 

įstatymą, pavadintą pieno, sviesto, sūrio, mėsos, bet

TRUMPOS ŽINIOS
— Kanada pagavo šnipinė 

jant antrąjį Sovietų atstovybės 
sekretorių Ottawoje, Popovą ir ms, kurie turi savo nuosavybė 
paprašė jį grįžti Maskvon.

— Syrija, Libanas ir Jordani 
ja JT pareiškė, kad Prancūzi 
jos kariuomenės buvimas Kip 
re kelia karo pavojų.

— Stalino laikais pakartasis 
už sabotažą ir šnipinėjimą JA

1 V naudai Kostovas dabar rea 
bilituotas.

— Kanada Izraeliui pardavė 
26 sprausminius lėktuvus, nes 
Egiptas, kaip pareiškė premje 
ras St. Laurent, iš sovietijos ga 
vo daug lėktuvų.

— Anglija pareiškė pasipikti 
nimą, kad Graikija palaiko Kip 
ro teroristus, kas jai uždeda di 
dėlę atsakomybę.

— Prieš Nikaraguos prezi K. H. Heinemann, R. Hoffman, 
dentą padarytas pasikėsinimas. J. Houle, T. Hukalo, Y. Jas 
Prezidentas stipriai sužeistas, min, E. Kunert, B. Lengvary,

— Indijos premjeras Nehru E. Wasylyshen.
pareiškė, kad marksizmas, o Konferencijąi šoko ispanai 
tuo pačiu ir sovietinė sistema, ir lietuvių tautinių šokių grupė, 
yra pasenęs dalykas, visiškai vedama p. Bruzgelevičiaus. 
netinkamas šiems laikams.

— Amerikos kompartijos su 
važiavimas priėmė rezoliuciją, 
kurioje sakoma, kad komunis 
tai yra pridarę daug klaidų, ne 
supratę profsąjungų sąjūdžio, 
klaidingai skelbė Amerikai kri 
zę, kai te ndidelis gerbūvis ir 
bendrai komunistai nesuprantą 
ir nemoką įvertinti dabartinių 
laikų gyvenimo.

— Ispanijos pabėgėliai grįž 
ta iš Rusiojs į Ispaniją. Jų bu 
vo apie 5.000. 1300 jau gavo 
leidimus.

— Chruščiovas slaptais tiks 
lais vieši pas Tito.

— Bulganinas, norėdamas 
pakelti savo prestižą, pasisiūlė 
tarpininkauti drauge su Eizen 
howeriu ir Indijos, Britanijos, 
Prancūzijos ir Egipto galvomis 
Sueco bylai.

— Bruselyje Adenaueris su 
darė su Belgija sienų susitari 
mą ir pareiškė, kad ir su Pran 
cūzija bus visiškai susitarta.

— Argentinoje 24 valandas 
buvo susterikavę valstybės tar 
nautojai, reikalaudami pakelti 
algas.

— Rugp. 31 d. baigėsi te;mi 
nas Įteikti garantijoms, pagal 
kurias 1953 m., specialiai priim 
tu pabėgėliams įsileisti Įstaty 
mu buvo galima atsikviesti į 
JAV. Garantijų reikalai sutvar
kyti. Pagal aktą emigruoti iš 

valstybių, kurios tuo kanalu na Vokietijos galės apie 2.000 lie 
Aidojasi. Bet ir Nasser, atrodo, tuvių.

LAE. I KEBLI SITUACIJA
An; įjos valdžia, kurios teis 

mai vr . savarankiški ir valdžios 
nek1; 
Lud 
imt?, 
mas, 
ti ,į- 
ta t 
p'.tč'.

r o, valdžios negali būti 
.u :ti ir byla negali būti i 

o čia didelis nemalonu 
ne:, rusai būtinai nori gau 

is atstatymą“. Konflik 
■':> išsiplėtė, kad perėjo į 
.u.:sį susidūrimą.

Maskva su Londonu buvo su 
tarę pasikeisti baletais. Jau ir 
gastrolės ^usxelbtos, jau ir bi 
lėtai išparduoti, o čia. .. Poną 
mariova sėdi pasislėpusi nuo 
teisingumo Sovietų atstovybė 
je ir laukia helikopterio, kuris 
ją per dangti išsiimtų ir nusi 
gabentų į Maskvą. . . Maskvos 
baletas atsisakė vykti į Londo 
ną, tai ir Londono baletas ne 
gali vykti Į Maskvą. . . Išimai 
šė į bylą valdžios. Pareiškimai 
seka pareiškimus. Bet kaip pa 
daryti, kad ir vilkas būtų so 
tus ir avis sveika? Kas dabar 
ras saliamonišką sprendimą?

Dėl to Ponamariovos su pen 
kiomis skrybėlėmis byla dabar 
darosi garsesnė, negu Sueco ka 
nalo byla. Ko gero Nina Poną 
mariova nukonkuruos Egipto 
prezidentą Nasserą. . .

O SUECO BYLA 
PERDUODAMA JTO.

Sutarė dėl to Anglija, Pran 
cūzija ir JAV. Visų pirma byla 
perduota JT Saugumo Tarybai, 
nes yra keliamas klausimas, 
kad dėl jos gali kilti karas. Kai 
tiktai buvo sužinota, kad Sue 
co byla“' perduodama JT, Egip 
tas tuojau padavė skundą JT. 
Tat iš abiejų pusių byla jau at 
siduria Jungtinėse Tautose. Sa 
ilgumo Taryboje ji svarstoma 
skubiu būdu — posėdis paskir 
tas rugsėjo 26 dieną.

Bet Įdomu, kad prieš Nasse 
rą jau pasisakė ir Nehru. Pasi 
sakė prieš Nassero netikusį na 
cionalizacijos būdą.

Tuo tarpu Londone posėdžia 
vusi antra Sueco kanalo konfe 
rencija nutarė

ĮSTEIGTI SUECO 
KANALO SĄJUNGĄ

ūdų ir kitų maisto produktų na ris kaip tiktai reikalnigas tokie Mus tiktai tas ir domina. Sa 
udojimą iš va\stylįnių fondų ms produktams gaminti, uždra prasite — norime kaip nors išsi 
gyvuliams šerti“.

Pagal šį įstatymą gyventoja

usta. . . laikyti gyvi. Stovime ištisomis
Šis Įstatymas svarbiausia yra dienomis eilėse prie krautuvių, ir į Vilnių, ir Į Kauną, ir į Klai 

nukreiptas prieš individuali Dažnai ir per ištisas naktis. Ko pėdą, jeigu neturime pinigų au 
nius ūkelius-sklypus, kurių dar rtelių nėra, bet ir produktų nė tobuso biletui. Pėsti, pėsti. Min 
šiek tiek yra komunistų paverg ra. Nestovėsi — niekad nieko dome savo mielą žemelę ir da. 
tuose kraštuose ir kuriuose žm negausi.
onės dar išlaiko po vieną kar Galite orientuotis, jeigu svie 
vę, vištą, avį. Tat, šis Maskvos sto ir lašinių kilogramas suka 
diktatorių įstatymas nukreiptas si dabar apie 30 rublių, o atly 

vis skundžiamasi, prieš žmonių gerbūvi.

je kokių gyvulių, tai jiems už 
drausta pirkti iš kooperatyvų 
javus, duoną, bulves, daržoves, 
kuriais jie galėtų šerti savo gy 
vulius.

Rusijoje

ATVYKSTA IZRAELIO
MAKABI

Garsioji Izraelio futbolo ko 
manda Makabi Amerikos konti

MONTREALY BUS DIDELĖ 
MUGĖ

Tarptautinė Montrealio mu 
gė bus atidaryta lapkričio 23 
dieną ir tęsis ligi gruodžio 2 die nente turi 6 rungtynes — 5 JA 
nos, 1650 Berri g-vėje, Komer V ir vienas Kanadoje, Montrea 
cijos rūmuose — Show Mart.

Praėjusią savaitę Komercijos 
namuose įvyko spaudos konfe 
rencija, kurios metu kalbėjo di 
rektoriai' A. Bini, R. Gautier,

Mugė jau ruošiama ir joje 
kviečiami dalyvauti visi nauja 
kanadiečiai — dailininkai ir ra 
nkdarbininkai su savo kuri 
niais.
© Brakas Martynas, Montrealy 
je paliko gerų įspūdžių savo 
paskaita apie Vytauto Didžiojo 
laikus. P. Brakas jau sugrįžo į 
New Yorką. Būdamas Montre 
alyje, jis viešėjo pas p. Bunti 
ną, o Montrealio L. Seimelio 
Prezidiumo pirmininkas L. Bal 
žaras su Ponia jam pagerbti, 
šauniai suruošė pietus ir vaka 
rienę, kurioje svečias įdomiai 
pasipasakojo apie aktualiuo 
sius reikalus.
® Tautos šventės minėjimas da 
vė 190 dol. pajamų, 67.30 išlai 

’ du, grynas pelnas 122.70.
• Pp. Juodgudžių šeima ruošia 
si išsikelti į Jungtines Valsty 
bes, Čikagą, kur turi savo arti 
mųj ųgiminių.

Kanados Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos 
Montreolio skyriaus valdybos narę

ALDONĄ MORKŪNIENĘ, 
liūdinčią dėl mylimo tėvelio 

A. f A.
MYKOLO RATAVIČIAUS 

mirties Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
Valdyba.

tuo džiaugiamės, kad ne sveti 
mą. . .

Murdo mus neišpasakytai.
Pavyzdžiui, dirbame Vilnių 

je, o gyvename Kaune, Kaišia 
doryse, Praveniškėse, Švenčio 
nyse. Neduoda ne butų (apie 
butus ir kalbos nėra), bet ne 
duoda nei kambario. Kodėl? — 
Mokina gyventi ir mokina nau 
jos santvarkos, komunistinės, 
sovietinės santvarkos. Sako, 
mes, lietuviai, esą ne šių laikų 
žmonės, nes nepasiduodame na 
ujam režimui, nepasiduodame 
okupacijai. Tat lietuvių gyveni 
mas nepavydėtinas.

Bet yra, deja, žmonių, kurie 
moka prisitaikyti prie sąlygų, 
tai jie gauna ir ordinus, ir bu 
tus, ir duoną su sviestu. . .

Nepasirašau ir vietos nenu

ginimai už darbą sukasi nuo 
200 iki 600 rublių per mėnesį; 
jeigu prasti pietūs — 5 rubliai. 
Todėl sukame ir vagiame, kur 
tiktai galime. Ir suksime ir vog 
sime, nes rusiška tvarka mus 
varo į kapus, dar gyvus.

Namai nestatomi, seni griū 
va, — kur gyventi? Susikimšo 
me po kelias šeimas į vieną ka 
mbarį. Sodoma ir Homora. Kas 
susikombinuoja, statosi nuosa 
vus — „komunistiškus“, — to 
dėl auga ir auga „brazilkos“, 
kurias pirmomis dienomis iškil 
mingai griovėme.

Apsirengti nėra 
įmanoma nusipirkti, 
kostiumas kainuoja
lių, ta ikaip tokį gali nusipirkti rodau. Suprantate. . .

lyje.
Rugs. 24 d. Quebeco provin 

cijos futbolo s-gos pirmin. Pat 
rick Nolan, Sionistų org. Ka 
nadoje pirm. Nat Simpson (ki 
lęs iš Lietuvos) ir reikalų ved. 
W. Morielli informavo Montre 
alio spaudą apie Izraelio Maka 
bi gastrolę, kuri įvyks Montre 
aly Delormier Stadione spalio 
7 dieną, sekmadeinį.

Izraelio Makabi yra pagarsė 
jusi ir jau mininti 50 metų su 
kaktuves, ypač, kad prieš juos 
išstatomos pačios geriausios 
Quebecp jėgos, kaip sako — vi 
sos futbolo žvaigždės. 
® P. Balčiūnaitė atostogauda 
ma lankėsi Montrealyje ir N L mo. To jubilėjaus proga, spalio Malagą ir kitas vietas. Kelione 
redakcijoje. P. Balčiūnaitė pa g cj. atvyksta į Montrealį To labai patenkintos, 
stoviai gyvena St. Agathe, P. ronto sporto klubo „Aušra“ vy 
Q., kur sanatorijoje veda gydo rų krepšinio komanda draugiš 
mųjų darbų skyrių. Neseniai bu koms rungtynėms. Ta pačia 
vo suruošta tų darbų paroda, proga yra pakviesta, ir galbūt 
P-lė Balčiūnaitė yra pakviesta atvyks, Toronto Vyties mote 
dalyvauti Tarptautinės Mote ryS krepšininkės, 
rų organizacijos parodoje New 
Yorke.
© Dr. J. Senikas pradėjo dirbti 
St. Mary ligoninėje, nes ruošia 
si valstybiniams egzaminams. 
® Inž. J. Bulota, Seimelio Pre šokių vakaras, 
ziidiumui paprašius, sutiko ats Montrealio organizacijas ir 
tovauti Prezidiumą Montrealio tautiečius prašome tą savaitgalį 
Pilietybės Teisme, vieton pasi rezervuoti sportininkų parengi 
traukusio p. Žmuidzino. mams. „Tauras“ Valdyba.
© Ponams Brikiams, J. Cartier, ® Karšta kalakutų vakarienė 
gimė sūnus. bus šį šeštadienį, rugs. 29 d.

Aušros Vartų salėje. Kalakutai ® Augštesniuose kursuose atei 
iš pp. Masevičių kalakutų ūkio, nantį šeštadienį 
kurie vakarienei dar vieną ka kalbos, Lietuvos 
lakutą paaukojo. Pp. Lapinų teatro pamokos.
kapela, loterija, šokiai ir kitos ® Mirė Vincas Mickevičius, vie 
prašmatnybės. Plačiau žiūrėki nas seniausių ateiviui lietuvių, 
te skelbime. gyvenęs šiauriniame Montrea
® Sugrįžo iš kelionės po Pran lyje. Laidotuvėse dalyvavo tik 
cūzija, Italiją, Ispaniją ir kitus tai pp. Merekvičiai ir dar pora 
Europos kraštus Birutė Jasec lietuvių. Senukas gyvenimą už 
kaitė ir Jūra Niauraitė. Europa baigė tyliai nuosvauose namuo 
joms patiko. Jos aplankė Pary se, sulaukęs senatvės. Liko dūk 
žiu, Žydrąjį karntą su miestais, tė. Palaidotas evangelikų ka 
Šveicarijos kalnus, Italijos Mi puošė.

kuo ir ne 
nes jeigu 
1500 rub

„TAURO” PENKIŲ METŲ SUKAKTUVIŲ PROGA AT 
VYKSTA TORONTO KREPŠININKAI

Spalio mėn. sukanka penki laną, Romą, Veneciją, Neapolį, 
metai nuo Montrealio Lietuvių Pompėją, Capri salą, Ispanijoje 
sporto klubo „Tauras“ įsteigi Barceloną, Madridą, Seviliją,

Vienos rungtynės būtų šešta 
dienį, o kitos sekmadienį.

Spalio 6 d. šeštadienį, 8 vai. 
Aušros. Vartų parapijos salėje 
svečių pagerbimui rengiamas _

• Inž. V. Bruzgelevičiui, išvy 
kstančiam i JAV, Skautų V y 
čių Tautinių šokių grupė rugs. 
28 d., 8 vai., AV salėje ruošia 
išleistuvių vakarą, kuris bus ir 
šokėjų susipažinimo vakaras.
• Pp. Bakanavičiai jau sugrįžo 
iš savo farmos, kur vasarojo vi 
są vasarą;. Jų vasarvietėje visą 
vasarą buvo pilna vasarotojų 
—pp. Petroniai, Kinai, Kiškiai, 
Monstavičiai, Bernotai ir kiti, 
kurie pas juos praleisdavo so 
vaitgalius.
• Siūlo darbą Longueuil lėktų 
vų fabrikas technikams ir elek 
trikams.

bus lietuvių 
geografijos ir
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K. L BENDRUOMENES REIKALAI
INDEPENDENT LITHUANIA

Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.
Telefonas:

SKELBIMAS VISIEMS.
KLB Krašto Valdyba nutarė siunčia jį Vyr. Rinkimų Komi 

rinkimus naujai Krašto I'ary sijai.
bai išrinkti pravesti š. m. lap 22. Apylinkės Rinkimų Ko 
kričio mėn. 11 dieną, nuo 9 v. misija, pastebėjusi, kad kandi 
ryto iki 9 vai. vakaro. Rinkimi datų sąrašą sudarant prasilenk 
nių Komisijų adresai yra šie: ta su šių taisyklių reikalavi 
KLB Vyr. Rinkiminės komisi mais, tokį sąrašą grąžina tru

7920.
Yearly Subscription Rates;
Canada ............................. $ 5.00 jos Pirmininkas p. Liudžius, 91 kūmams pataisyti. Tam reika
America & S. America. .$ 5.50 Roncesvalles Avė, Toronto, lui duodama 7 (septynių) die 
Other Countries $ 6.00 Ont. KLB Montrealio Apyl. nu terminas. Nustatytu laiku to
Pajieškojimų kaina . . . . $ 1.00 Rinkiminėe Komisijos Pirmi nepadarius, tokie sąrašai skaito 

ninkas p. Pr. Paukštaitis — mi nepaduotais.
7510, I-st Ave St. Michel, Mon 23. Vyriausioji Rinkimų Ko 
treal, Q. Tel. RA 7-5795. misija gautuosius kandidatų

Skelbdami apie tai, mes kvie sąrašus registruoja kandidatų 
čiame visus-as Montrealio Apy sąrašų lape. , 
linkės lietuvius-es skaitlingai 24. Iš visos Kanados gautų 
dalyvauti rinkimuose, nes bal sąrašų, atitinkančių šių taisyk 
suoti yra kiekvieno susipratu lių reikalavimus, Vyr. Rinkimų 
šio lietuvio-ės tautiškai bend Komisija sudaro alfabeto tvar 
ruomeninė pareiga.

Taipogi primename, kad tik rašą ir jį paskelbia visų žiniai 
vieningi būdami galėsime 
mingai vesti kovą už mūsų

Prenumerata metams:
Kanadoje .........................5 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur ..................... $ 6.00
Teksto eilutė . ✓.et. 0.15
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susčtarimą, gauna nuolaidų.

Apie lieuvišką veidą 
ir piniginę

Kokį lietuvišką sumanymą ir veidų pralinksminti. O kiek 
beimame vykdyti, susiduriame tokių reikalingųjų turime, jau 
su išlaidomis. Suprantama, jų augščiau minėjome, 
jų padengimas laukiamas iš sa j-........................
visios pusės. Vargiai kitos išei įr šį rudenį prasideda — o kai vergijos ir sugebėsime būdami sąrašo gali paduoti Garbės Te 
ties oūtų galima ir tikėtis. Sa kUr jau prasidėjo — piniginių išeivijoje išlikti lietuviais, 
vus planus turime savais ištek aukų rinkimo vajus likusiems 
liais ir realizuoti. Dažnai skun mūsų tautiečiams Europoje su 
džiamės, kad sunku pakelti vi 
sas našaas lengvutei lietuviškai 
piniginei. Taip elgdamiesi ta 
čiau neperprentame savosios 
padėties didžiulėje bėdų ir rei 
kalų raizgynėje. Mums tenka 
rūpintis dabarties ir ateities pro 
blemomis. Tas pareiaklauja dvi 
gubai daugiau jėgų, darbo ir iš 
teklių. Negalima nepaminėti ir 
praeities. Ji irgi daro savo. Me 
tais toldami nuo tėvynės, kas 
kart blankesnį beišlaikome gim 
tųjų namų vaizdą. Pakanka pa 
bandyti prisiminti artimųjų kai bebūtų rengiami, vis dėlto šal 
mynų vardus ir vietovių pavadi pos vajus savuoju konkretumu 
nimus, kaip sunku tai esti. Tu įr prasmingumu vertas didžiau 
ri gerai pagalvoti ir susikaupti, sio lietuviškosios visuomenės de 
kad atsimintum. O jųjų veidai mesio. Tuomi šalpos vajus ne 
blykčioja prieš akis lyg tie še bando eiti į konkurenciją, tik 

nori pabrėžti, kad surinktosios

ka vieną bendrą kandidatų są

sėk ne vėliau kaip 30 dienų prieš 
tau

Kaip kiekvienais metais, taip tos išlaisvinimą iš komunistinės
balsavimo dieną.

25. Skundus dėl kandidatų

IŠTRAUKA IŠ KLB KRAŠ 
TO TARYBOS RINKIMŲ 

TAISYKLIŲ 
paragr. 19—26.

19. Ne mažiau kaip 10 rinki

ismui betarpiai arba per Vyr. 
Rinkimų Komisiją kiekvienas 
pilnateisis lietuvis per 7 die 
nas po Vyr. Rinkimų Komisi 
jos paskelbimo galutinio suves 
tinio kandidatų sąrašo.

6. Vyr. Rinkimų Komisija

šelpti. Vajų Kanadoje ruošia lie 
tuviškasis Šalpos Fondas. Va 
jų vykdo vietos apylinkių šal 
pos komitetai arba apylinkių at 
stovai šalpos reikalams tvarky kų gali sudaryti kandidatų są gavusi tokį skundą, laike trijų 
ti. Be abejo nuo jų darbo1 ir atsi rašą į Tarybos narius. Sąraše dienų persiunčia jį kartu su sa 
nešimo priklauso vajaus sėk negali būti daugiau kaip 30 ka vo paaiškinimu Garbės Teis 
mingumas. Tačiau nuo lietuvis ndidatų. Tas pats rinkikas gali mui, o šis nevėliau kaip per 5 
kojo aukotojo pasisekimas pri pasirašyti tik vieną kandidatų dienas daro dėl jo savo nutari

Siūlomas kandidatas ir mą, kurio nuorašą tuoj siunčia 
Ko 
pa 
ka

klauso daugiauisai. Sutikime, 
kad ne vieno ausis gerokai pa 
vargo ir apkurto besiklausyda 
ma vajų skelbimų. Kokiais kil 
niais tikslais ir kieno vardu jie

v • 1 J *• '

sėliai. norį pabrėžti, kad surinktosios '
Tiesa. Lietuviškųjų veidų ne aukos padeda spręsti lietuviš ( 

stokuojame. Vienus jų matome kuosius reikalus ir nedateklius ( 
ir praktiškiau j 
centu šelpiama , 

sis gali bent dalinai alkį nura 
minti, kūną pridengti, įeikalin 
giausių apyvokos dalykų jsigy 1 
ti. Žodžiu, veidas ne tik pralin 
ksmėja, bet, rodos, darosi ir 1 
jaunesnis.

Šių metų vajus išsiskiria iš 
praėjusiųjų. Mūsų džiaugsmui, 
didžiausioji mūsų tautos žaizoa 
tapo laisvojo pasaulio lietuvia 
ms prieinama. Galime šelpti mū 
su brolius ir seseris likusius Lie 
tuvoje ar esančius Sibire. Va 
jaus aukos skiriamos negalintie 
ms išemigruoti iš Europos, o už 
geležinės uždangos artimuosius 
šelpiame privačiai. Bent dabar 
ties sąlygose gal ir tiksilngiau 
sis būdas. Pirmųjų šalpai išme 
tame centus ir dolerius, pasta 
rujų skurdui mažinti skiriame 
šimtines. Ne skaičiai čia svar 
bu. Kur kas daugiau dėmesio 
vertas faktas, kad laisvajame 
pasaulyje gyvendami pirmą sy 
kį ir dideliu mastu bandome ma 
žinti kenčiančių mūsų tautiečių 
vargus šiapus ir anapus uždan 
gos. Šis žygis mus jungia į vie 
ną didelę, po visą žemės rutulį 
išblaškytą, kenčiančią, tačiau 
tarpusavy tebesimylinčią ir vi 
suomet pasiruošusią savo arti 
miesiems padėti lietuvišką šei 

’ mą. Šiemet tat jungdamiesi ir 
remdami lietuvišką šalpą kartu 
kuriame to kilniausio ir žmoniš 
kiaušio darbo skausmingąją mū 
sų tautos epopėją. Gal ne vie 
nas skaitydami laiškuose iš ana 
pus pergyvenome mūsų tautos 
didžiąją tragiką, sykiu pajusda 
mi esą neatpalaiduojami skaus 
mingos ir blaškomos grandines 
nariai. Tat į talką ne paukščių 
čiulbėjimu, o kietu darbu ir 
prisidėjimu: kas po šapelį, kas 
posienojų, kas po šakelę į mūsų 
lietuviškosios šalpos vajaus liz 
dą. Reikia ne tik pinigų, bet ir 
talkininkų, kurie padėtų tą va 
jų įvykdyti. Neatsisakyk prašo 
mas įsijungti į darbuotojų eiles.

Mielas tautieti, kai pas tave 
kosios visuomenės rankos lais atsilankys aukų rinkėjas, visų ^elė nelaimė, 
vos ir jos vadovaujasi sveika, sa pirma parodyk jam lietuvišką 
va nuožiūra. Sritis, kur lietuviš veidą! Pirmas prašnek! Skir 
koji parama gali efektingiausiai tąją sumą šalpai skirstyk sava 
reikštis, esti nepaliesta nuolat nuožiūra: duok ten daugiau, 
ausis kurtinančio erzelio. Tai kur didesnis vargas savuosius 
yra šalpos platusis ruožas, ku spaudžia, tačiau duok visiems.
riuo tiesiai eidami galime daug Svarbu principas, 
lietuviškųjų ašarų nušluostyti St. Rimgaila.

stokuojame. Vienus jų matome 
kasdien darbe, kaimynystėje, efektingiausiai 
visuomeniniame veikime, lietu sjai Gautuoju 
viškose pamaldose ir t. t. Su 
vienais labai artimai pažintį pa 
laikome, su kitais tik iš toliau 
pažįstame. Trečiųjų veidus įsi 
vaizduojame tik iš matančiųjų 
pasakojimų. O jie labai nevie 
nodi. Pagal reikalą ir suprati 
mą. Esti ir tokių, kurie neturė 
darni ką veikti ir verčiasi fizio 
nomijų „studijavimu“. Atsitin 
ka ir taip, kad svetur nuvykę ir 
pamatę žmqgų pradedame iįs 
jo veido bruožų, laikysenos ir 
gestų spėlioti jį esant lietuviu. 
Kartais ir neapsirinkame, 
kaip pasijustume jei kartą 
ktų atpažinti savo šeimos 
rius bei artimuosius, kurių 
dvyliką ir daugiau metų nebe 
matome? Tai tie, kurie gali mu 
ms parašyti, bet nevalia mūsų 
pamatyti. Apstulbtume juos pa 
matę. Skausmas, vargas ir kan 
čios padarė juos mums sunkiai 
atpažįstamus. Be abejo metai 
irgi keičia: brandina arba sendi 
na. Jei imtume daryti statisti 
ką, turbūt tik dešimtadalį mū 
sų tautos veidų rastume besišy 
psančių, kita didele dalis — nu 
liūdusių, gyvenimo kasdieninių 
rūpesčių spaudžiamų. Didžiau 
šioji pusė mūsų lietuviškųjų 
veidų išraiškos kalbėtų apie 
skausmą, vargą, kančią, ligą, 
didžiulį ilgesį, baimę, skurdą, 
ir kas apsakys apie ką dar tie 
veidai mums bylotų? Tai būtų 
lietuviškosios Golgotos cinora 
ma. Lietuviškieji veidai aiškiau 
šiai kalba ir prabiltų apie lietu 
viškąją buitį.

Ar daug prisidedame prie lie 
tuviškųjų skausmų mažinimo? 
Ar tik nepučiame muilo burbu 
lą nuolatinių bėdų komentavi 
mu, o ne praktišku ir pozityviu 
jų sprendimu?

Tūlas sakys, kad jam viskas 
nusibodę, lietuviškieji reikalai 
daugiau jo nebedomina, geriau 
rezignuoti, negu klausytis am 
žinai besitęsianti alasą. Bet no 
rs daug esti paraližuojančių 
reiškinių, tačiau plačios lietuvis

O 
rei 
na 

jau

sąrasą. 
siūlytojai turi būti 
solidarumo mokestį.

20. Tarybon 
datų sąraše turi būti pažymėta:

Kad jis adresuojamas Vyr. 
Rinkiminei Komisijai ir kad ta 
me sąraše išvardintus kandida 
tus siūlo žemiau pasirašiusių 
10 pilnateisių lietuvių. O po to 
seka pats siūlomų kandidatų są 
rašas, kuriame pažymima: a) 
eilės nr„ b) kandidato pavarde, 
c) vardas, d) kandidato gimi 
mo data, e) profesija, f) adre 
sas.

Toliau seka 10 tuos kandida 
tus pasiūliusių pilnateisių lietu 
vių sąrašas, kuriame pažymi 
ma: a) eilės nr., b) siūlytojo pa 
varde, c) vardas, d) gimimo da 
ta, e) adresas ir f) siūlytojo sa 
varankiškas parašas.

Drauge su kandidatų sąrašu 
įteikiami raštiniai sutikimai bū 
ti renkamais Tarybos nariais.

21. Kandidatų sąrašai įteikia me žemiau, 
mi vietos apylinkių Rinkimų 
Komisijai, kuri, atžymėjusi ga 
vimo laiką, ir patikrinusi ar 
kandidatai ir siūlytojai atitinka 
šių taisyklių reikalavimus, per

TAUTOS ŠVENTĖS PROGA LANKĖSI VLIKo VYKDO 
MOSIOS TARYBOS PIRMININKĖ p. A. DEVENIENĖ

Wehnen’o lietuvių kolonija, je tebėra gyva ir išreiškė viltį, 
kuri šį vardą yra gavusi Vokie kad Lietuvos kraštas, kurio vi 
tijoje pasilikusius tremtinius si taip ilgimės, vėl taps laisvas 
pervedant į vokiečių ūkį, tačiau ir nepriklausomas, 
tebesirandanti tuose pačiuose, Iškilmingam posėdžiui pasi 
tik dar labjau pasenusiuose, pri baigus vietos vargo mokyklos 
mityviuose lentiniuose barakuo mokiniai, vad. mok. Atienės, 
se, tautos šventę atšventė rug pašoko tautinių šokių, padaina 
sėjo 9 d. Jau iš pat ryto stovyk vo lietuviškų liaudies dainų ii 
loję vyravo šventiška nuotaika, padeklamavo eilėraščių.
nes buvo laukiama atvykstant VLIKo Vykd. T-bos Pirm. 
VLIKo- Vykd. Tarybos Pirmi A. Devenienė, šia jos atsilanky 
ninkės p. A. Devenienės. 9 vai. mo proga, weheniskiu tremti 
kolonijos aikštėn suisrenka ga nių buvo opdovanota lietuvis 
usus tremtinių būrys ir pakelia kų audinių juosta.

Šventė baigta 19 vai. vėliavos 
nuleidimu ir tautos himnu.

V. Kluoniškietis.

LIETUVIŲ DIENOJE 
STEBĖJOMĖS...

— gumą kramtančiu skautinin 
komanduojant skautų gar

ma tautinė Lietuvos vėliava. 
Tautos himnui nuskambėjus į 
susirinkusius prabyla PLB vie 
tos apyl. v-bos pirm. V. Marti 
naitis, iškeldamas vienybės ir 
solidarumo reikšmę tremtyje ir 
tarp kitko pažymėdamas, kad 
kova už savo krašto laisvę yra 
mūsų, kaip tremtinių, egzisten bės sargybai prie Žuvusiems už 
cijos pateisinimas. Laisvę paminklo. . .

10 vai. abiejų konfesijų kop—dviejų žinomų inteligentų 
lytėlės prisipildo sausakimšai, pokalbiu, jog esą neverta eiti j 
Tremtiniai meldžiasi prašyda meno parodą, nes ten tik mo 
mi Augščiausiąjį savo kraštui dernus menas. . .
laisvės, o sau kantrybės ii iš — pasigedę angliško' žodžio sk 
tvermės. Šventei pritaikintus autų stovykloje. . .
pamokslus pasako: katalikams—Įsikarščiavusiu New Yorko 
—kun. Girčius ir evangelikams futbolo komandos šalininku ap 
—kun. Keleris. kaltinus meisterystę belaimiu

Atvykus lauktai viešniai — čio Vyčio žaidėją nesant lietu 
A. Devenienei žalumynais ir ge viu. „Teisingai pons sakai, nes 
lėmis išpuoštoje salėje išklimin esmi žemaitis”, ramiai paaiški 
gą posėdi atidaro pirm. V. Mar nęs pastarasis. . . 
tinaitis, kartu tardamas atvyku — muitinės tarnautojais, kv 
šiai viešniai pasveikinimo žodi. Dienos dalyviams zujant iš 
Po to p. Devenienė ilgoje ir įs no krašto Į kitą, pagaliau pra 
pūdingoje kalboje iškėlė D. L. leisdavo pro sieną vien tik išta 
K. Vytauto Didžiojo nuopelnus rus žodi „Lithuanian“. . .
lietuvių tautai ir valstybei, nu — Buffalo muitininkais, su šyp 
rodydama jo įtaką ano meto Eu sena klausinėjusiais pravažiuo 
ropai ir garsą istorijoj. Pereida jančius lietuvius, ar nevyksta 
ma prie tremties problemų ir į savo, šventę Windsore. . . 
paliesdama Lietuvos krašto iš — rengėjų nesavanaudiškumu 
laisvinimo uždavinius, kalbėto Į sporto žaidynių leidinį netal 
ja pažymėjo, kad savitarpė ne pinus įprastų komercinių skelbi 
santaika bei grupių nesutari 
mai apsunkino tų uždavinių 
vykdymą. Baigdama p. Deve 
nienė pastebėjo, kad Vytauto 
Didžiojo dvasia lietuvių tauto

ku

sumokėję skundėjui ir Vyr. Rinkimų 
misijai, kad reikalui esant, 

siūlomų kandi staroji atitinkamai ištaisytų 
ndidatų sąrašą.

L. Balzaras
Prezidiumo Pirmininkas.

Br. Staškevičius, 
Sekretorius.

SKELBIMAS VISIEMS.
KLB Krašto Valdybos nuta 

rimu, rinkimai naujai Krašto 
Tarybai išrinkti paskirti š. m. 
lapkričio 11 dieną, nuo 9 vai. 
ryto ik i9 vai. vakaro.

Kandidatų sąrašai į KLB K 
ašto Tarybą pristatomi Mon 
alio Rinkiminės Komisijos Pir 
mininkui Pr. Paukštaičiui, 
7510, 1-st Ave, St. Michel, Mo 
ntreal, Q. telef. RA 75 795, ne 
vėliau spalio 5 dienos 24 vai.

Kandidatų sąrašai sudaromi
prisilaikant KLB Krašto Tary Mašinų Fondo vajumi. Straips je nebus ne tiktai asmens kul 
bai rinkti taisyklių, paragrafai nelio antraštėje parašęs „Ponui to, bet nebus nei vienos tautos, 
19-26, kurių ištrauką skelbia Kardeliu“, L. Prūseika taip po nei vienos partijos kulto, kaip 

tai yra šių laikų rusiškoje ko

mų. . .
Ar jau atlikai savo pareigą, 
paremdamas piniginiu Įnašu 

lietuviškąjį besimokantį 
jaunimą?

JUOKDARIAI...
DRAUGUI PRŪSEIKAI

L. Prūseika 216-me „Vii ką „Nepriklausomai Lietuvai“, 
nies“ n-je susirūpino „Neprik tai reikia žinoti, kad tie žmo 
lausomos Lietuvos' vykdomu nės yra žmonės ateities, kurio

Pr. Paukštaitis, 
Montrealio Apyl. Rinkiminės 

Komisijos Pirmininkas.
S. Vaišvilienė, 

Sekretorius.

Ką rašo kiti
VOKIŠKAS DARBŠTUMAS.

Anglų spaudos bendradarbis, kai padėjo Amerika; antra, ka 
Douglas Stuart, rašo: ras Korėjoj dalykus pastūmėjo,

„1945 metų pavasarį žings nes pasauliui prireikė Vokieti 
niavau Brunswick miesto gat jos gaminių; trečia, Vokietija 
vėmis ir sau sakiau: „Vokietija neturėjo kariuomenės ar nnlita 
griuvėsiuose, vokiečiams «.a rinių išlaidų; ketvirta, visi sun 
put“. Bet, štai, vienuolikai me kiai dirbo, taikė vokišką suma 
tų praslinkus, žiūriu — iš gnu numą, laikėsi tvarkos ir sieke 
vėsių pasidaryta plytų ir pasi atsikurti.
statyta naujų pastatų. Keliais Ar parodytas sugebėjimas at 
zvimbia blizganti automobiliai, sistatyti ir ateityje kūrybiniu 
o krautuvėse pilna viso pašau keliu žygiuos? Ekonominei kri 
lio gaminių. Visi dirba — dar zei atėjus, tauta, galbūt, vėl 
bininkų net trūksta. Vakarų vo mesis į keno nors diktatūros 
kiečiai dabar gyvena tokia eko glėbį? Kas žino? Atsimenu, 
nomine gerove, kokios jie nie prieš 30 metų, Vokietiją lanky 
kad neturėjo. Ir tai, — vienuo damas, girdėjau sakant: „Kai 
likai metų praėjus nuo smūgio, prancūzas darbo netenka, jis ei 
kuris lygus senovės Romos im na meškerioti, o kai vokietis be 
perijos teiktam Kartagai. darbo, jis eina pasidaryti na

Kaip stebuklas įvyko? Vokie ciu“. Šiandien vokiečiai bedar 
čiai aiškinasi keturiomis prie bių neturi. Visi dirba. Bet ry 
žastimis. Viena, jiems finansiš toj — kas žino”. V.

rina: tai yra šių laikų rusiškoje ko
„Kanados dipukų „Neprikla munistinėje santvarkoje, kurio 

usomoji Lietuva“ įsteigė fondą je pirma buvo garbinamas ’ ' 
spaustuvės mašinoms įsigyti. * '
Tėmiju I 
tan fondan. Labai mažai. 1 
savaitę jie gauna 15—25 dol

Kuomet to laikraščio redak binimo kultas kaip buvo, taip ir 
torius p. Kardelis perskaito liko. Ir komunistų partija da 
„Vilnyje” ir „Laisvėje“ ilgiau bar vadinama „šlovingoji“, gar 
sius aukotojų sąrašus, jam vei bingoji, vienintelė neklaidingo 
kiausia, labai pikta.

Ar jis pagalvoja kodėl mūsų 
eilėse tiek daug nuoširdumo, o 
jų eilėse tiek daug egoizmo?“

Draugas Prūseika klysta dėl 
pykčio, dėl nuoširdumo ir dėl 
dypukų, nes nėra pykčio ir nė 
ra nuoširdumo ir yra ne vieni 
dypukai. Bet p. Kardelis pripa 
žįsta, kad komunistai yra labai 
veiklūs, labai užsispyrę ir turi 
pasiaukojimo, ko, deją, demo 
kratiniame lageryje trūksta. 
Jeigu demokratinio sparno žm 
onės būtų taip veiklūs ir taip

nas asmuo, o> dabar vietoje 
kiek aukų suplaukia no garbinamas kolektyvas, gar 
....--------—---• f*er binama viena rusų tauta ir vie

\ na komunistų partija. Tat gar

ji“ ir panašiai.
Tačiau, iš kitos pusės, tie L. 

Prūseikos minimieji ilgi atiko 
tojų sąrašai „Vilnyje“ ir „Lais 
vėje” stovi po dileliu klausimo 
ženklu. Jų dalis yra greičiausia 
tikri aukotojai suminėtiems lai 
kraščiams. Bet kita dalis???

Mes žinome, kad yra faktų, 
jog tokiais sąrašais yra prid°n 
giamos kitokios rūšies „auk 
Tos „aukos“ skelbiamos todėl, 
kad galima būtų atsiskaityti 
prieš tam tikrus valstybės orga 

atkaklūs, kaip komunistinio la kurie pareikalauja įrodyti, 
x , i o Irnr- tin mmnrOi tiro (YUimumi

gėrio žmonės, tai komunistai 
tikrai neturėtų tokių atsieki 
mų, kokius, reikia pripažinti, 
turi. Tat, komunistų laimė ji 
mai yra demokratų neveiklumo 
pasekmė.

Komunistų partija su savo

iš kur tie pinigai yra gaunami.
O kad „aukos“ yra siunčia 

mos, tai nėra jokių abejojimų. 
Nes tokia jau yra išmėginta 
„aukotojų“ sistema. Gal tokios 
„aukos“ yra nereikalingos ir 
laikraštis pats gali išsilaikyti iš 

„genialiuoju vadu“ Stalinu taip savo pajamų. Bet, iš kitos pu 
skandalingai subankrutavo, ■

DIDELĖ JAUNO LIETUVIO NELAIMĖ
Sturgeon Foils, Ont. „Nepri prie statybų, o paskutiniu laiku 

klausomos Lietuvos“ bendra jis buvo keliaujantis pardavi. onės < 
darbis p. Ig. Ramonas iš North mų agentas. Giminės jo Kana kos , Vilnioi“ ir

- skandalingai subankrutavo, s^s> net ir tam tikra prievarta 
kad jai nėra kaip jau ir pasiro komunistams yra treniruoti sa 
dyti. Juk šio bankroto tiktai pa žmones, komunistus^ kad jie 
tys akliausi ir fanatiškiausi žm

; gali nematyti. Tat ir au 
r ..Laisvei“ gali

būtų aktyvūs, kad nebūtų šiau 
diniai komunistai. Bet, jeigu 
pristingama, nežiūrint dideliųj. o _ *- o j ~ iyvjo ,, v ūmui n ,,uaiDvui 1 ---------------*-

Bay praneša, kad 17-toje autos doje nežinomi. Paskutiniu lai plaukti ne iš protingų ir šamo pastangų, tai esti reikalingos ir 
4- I i rzi 4*1 On \ A / T* t- O VI I I 1*1 I I 1 £* Iri < m« « 21..  L » 1 • \z • • . • < . • • kz z- n 1 1 Ir z-\ r* < *— nr- 4-n rl n z-] . 1 O z-1 *-»tradoje, ties Warren, Ont. lie ku su lietuviais jis mažai susi 
tuvį Walterį Karpičių ištiko di tikdavęs, o nuo gegužės mene 

Skerskelyje jo šio lietuviai jo visai nematę.
mašina susidūrė su sunkveži North Bay laikraštis „The 
mio vilkiku ir W. Karpičius bu Daily Nuggeet“ rugsėjo 17 die 
vo užmuštas vietoje. nos laidoje įdėjo jo, gražaus vy

W. Karpičius visai jaunas vy ro atvaizdą ir plačiai aprašė 
ras, vos 30 metų. Jis gyveno No katastrofos įvykį.
rth Bay, kaip jis pats sakėsi, at Gimtasis kraštas tave išauklėjo, 
vykęs iš Niagara Falls, Ont. davė mokslą, supratima būti

W. Karpičius dirbo pirma doru ir kilniu žmogumi.

i’” ir jos tada duodamos. 
Tat, kas gali supaisyti, kiek tų 
aukų yra pačių amerikiečių su 
aukotų ir kiek iš kitur gautų? 
O gal visos suaukotos, o gal vi 
sos iš kitur atsiųstos. Pati sis 
tema viską temdo ir degraduo 
ja ligi žemo lygio nežmonišku

ningų žmonių, bet tiktai iš fa ,.aukos 
natikų, komunistiškų davatkų, 
kokių „N. L.“ neturi ir nenori 
turėti. Šį laikraštį palaiko pro 
tingi ir sąmoningi žmonės, be 
to, daugumoje tikri demokra 
tai. O kadangi demokratijai 
reikia užraugti protu bei subręs 
ti morale, tai, žinoma, tokių mo' 
žmonių eilės, deja, dar nėra per Tokia yra reali tikrovė, 
didelės. Uz tai kas jau ariKOja Mandrapypkis.
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DIPLOMATIJOS POSTŲ PADĖTIS
Pasidaryti dipl. atstovu už partamentą, kad leistų sakytai 

sieny, neužtenka vien turėti sa Pasiuntinybei pasilikti nors iki 
vo Krašto Vyriausybės atitin karo galo. Tatai buvo jai leista, 
karną paskyrimą, bet reikia dar bet su sąlyga, kad nevykdys jo 
gauti dėl skiriamojo asmens su 
tikimą bei a g r ė m e n t tos 
svetimo krašto Vyriausybės, 
prie kurio tokį atstovą norima 
akredituoti, o taip pat kad jis 
įteiktų tai Vyriausybei (valsty 
bės Galvai) savo diplomatinius 
kredencialus pagal kalbamos 
Vyriausybės nustatytą tvarką 
(Dipl. Protokolo reikalavi tus, 
mus). 1

Visi Lietuvos Pasiuntiniai ir 1 
Įgal. Ministerial, kurie 1940 me ' 
tais pareiškė Lietuvos vardu 
protestus prieš sov. agresiją, . 
buvo prieš tai visus minėtus for 
malinius reikalavimus patenki 
nę, taigi skaitėsi akredituoti pil 
na to žodžio prasme, ir tuo me 
tu, kai kalbamus protestus ati 
tinkamoms Vyriausybėms įtei 
kė, faktinai ir pagal teisę ėjo sa 
vo pareigas, tebesinaudodami 
pilnu dipl. statusu bei diploma 
tiniu imunitetu. Ta jų padėtis 
pasikeitė tik po suminėtų pro 
testų pareiškimo: vienoje sos 
tinėje greičiau, kitoje paskiau, 
pareinamai nuo to, kada ir kaip 
ta ar kita vyriausybė nusistatė 
akivaizdoje Lietuvos patekimo 
į sovietų okupaciją.

Tas pasikeitimas pirmiausiai 
palietė Lietuvos dipl. postus 
tuose kraštuose, kurių vyriausy 
bės buvo, dėl vienokių ar kito 
kių motyvų, suinteresuotos ne 
gadinti savo santykių su Sov. 
Rusija dėl šios pastarosios pik 
to akto prieš mažą Lietuvą. To 
dėl, pa v., hitlerinė Vokietija, 
kuri tada paktavo su Maskva, 
1940 m. rugpjūčio m. 14 d. vie 
nešališkai suspendavo Lietuvos 
Pasiuntinybės veiklą Berlyne ir 
perdavė Pasiuntinybės rūmus 
Sov. Ambasadai, nesiskaityda 
ma su mano, kaip tos Pasiunti 
nybės Šefo, pasipriešinimu ir 
prašymais, kad Reicho vyriau 
sybė nedarytų kliūčių man pa 
silikti Pasiuntinybėje ir toliau a) Lietuvos Pasiuntinybės Va 
eiti savo pareigas. Nacių pavyz 
dį pasekė fašistinė Italija ir už 
darė Lietuvos Pasiuntinybę 
prie Krivinalo, irgi neatsižvel 
giant tos Pasiuntinybės Šefo, b) Pasiuntinybė Šveicarijoje 

tapo uždaryta jau po karo ir 
neteko savo legalaus šefo, p. 
Dr. J. Šaulio, kuris 1948 me
tais mirė;
Pasiuntinybės Vokietijoje it

ATSTATYMO DARBAI UŽLIEJAMUOSE 
PLOTUOSE

Jūrkelio ir vandens jėginės laivų šliuzams ir užtvankoms, 
statyba paliečia įvairias gyveni 
mo šakas, ir dėl to reikia atlikti 
visą eilę pagelbinių statybų bei 
pataisymo darbų. ,

Patvenktas vanduo užlies 20. 
000 akrų Kanados pusėje ir 11. 
000 akrų J. A. Valstybėse. Ame 
rikos pusėje užlieajma žeme ma 
žai apgyventa, bet Kanados pu 
sėje bus užlieti aštuoni miestai 
bei miesteliai. Taigi, apie septy 
ni tūkstančiai žmonių turės iš 
sikelti iš savo namų, ūkiu, pre 
kybinių centrų ir susikurti nau 
jus namus, susirasti naujus dar 
bus. Žinoma, visiems paliestie

Šių dienų amžius yra stnar 
kiai mechanizuotas amžius. Da 
bar matome tiesiog prie staty 
bos dirbančių darbininkų ke 
liasdešimt kartų mažiau, nei 
prieš dvidešimt ar trisdešimt 
metų. Kiek tik įmanoma, visi 
rankų darbai statybose pakei 
čiami mašinų darbu. Prie jūrke 
lio ir hidroelektrinės statybos 
matomas labai didelis skaičius 
Įvairiausių mašinų. Skaičiuoja 
ma, kad dabartiniu metu naudo 
jamų mašinų vertė yra apie 80 
milionų dolerių.

Pavyzdys, kiek mašinos pa 
ms žmonėms atlyginama ir pa keičia rankų darbą', yra kanalo 
dedama įsikurti naujose vieto kasimas Long Sault saloje. Čia < 
se. Numatoma išleisti 85 milio kanalas bus apie 500 pėdų plo J 
nūs dolerių atl nt žmonė či .00 ilgio. Išviso < 
ms už nuosavybes, už nau rei išk< k< uris milionus ; 
jus kelius ir geležinkelius. kubiniu jardų žemės. Rangovas < 

Daugiausia paliestas miestas šiam darbui naudoja tik vieną . 
yra Iroquois, kurio v,.si 1.100 didžiulę žemkasę. Si žemkasė 
gyvei turi bū Ii pasiekti 250 pėdų nt tolį
Naujas Iroquois miestas stato bet kurią puse, ir jos kaušas 

yra 15 kubinių ojrdų dydžio. 
Taigi vieno kaušo . ėmės užtek 
tų pripildyti paprastu:: penkis 
sunkvežimius. Iš viso prie žem 
kasės aptarnavimo .irba de 

uonių, jai dirbant dvi pa 
mainas.

statybos užbaigimo
TERMINAI

Šv. Lauryno upės jūrkelio ir 
Barnhart salos hidroeletrinės 
prie Cornwall statybos darbai 

vasarą. Pir 
pre mi istat bos metai daugiausia 

buvo paskirti apsitvėrimams 
upėse, pamatų kasimo ir kitie 
ms pa engiamiesiems darbams. 
Antraisiais statybos metais jau 
daugeliui įtvarų išlieti pamatai, 
ir taip pat jau pradeda upės va 
goję rodytis užtvankų dalys. 
Keliaujantieji tarp Precott, 
Ontario, ir Montrealio pastebi 

eilę statybos dalbų, bei 
lę žemkasių. Sta 

nesutrukdytų fabrikų veikimo tybų vadovybės stengiasi publi 
statybos metu, statuma specia kai padėti pamatyti statybos 
Ii užtvanka ant jėginės kanalo, darbus bent iš tolo. Žinoma, pu 
kuri kaštuos keletą milionų do blikai neįmanoma stebėti staty 
lerių. bos darbus iš labai arti dėl dide
_---------------______ ____ _ ______ lio skaičiaus Įvairių darbo ma 
______PR IF STATYBŲ ŠinU’ Srynai dėl saugumo nuo 

rKit diai idų susidūrimų su sunkvežimiais ir 
Šią vasarą prie jūrkelio ir jė panašiai. Ontario Hydro yra 

ginės statybos darbų dirba suorganizavusi Cornwall, Ont. 
7.000 darbininkų J. A. V. pusė puikią informacinę tarnybą. Pa 
je ir 6.000 Kanados pusėje. Sun vieniai asmens gali gauti paaiš 
ku pasakyti, kiek žmonių dirba kinimų, pamatyti modelį infor 
prie Įvairių mašinų gamybos, maciniame centre (Receiption 
kurios bus reikalingos jėgainei, Centre). Didelės ar ir mažos

kios viešos propagandinės akei 
jos, kuri būtų priešinga Šveica 
rijos neitralitetui.

Pasiuntinybių uždarymo bu 
vo išvengta tik tokiuose kraš ' 
tuose, kurių vyriausybes nebu 
vo realiau suinteresuotos veng 
ti ginčo su Sov. Rusija del jos 
agresijos prieš Pabaltijo kraš 

arba apsisperndė pademo 
nstruoti ta proga savo nusista 
tymą už mažųjų tautų teisę į 
valstybinę nepriklausomybę. 
Kaip žinoma, panašiai pasielgė 
JAV State Department, kuris 
nedelsiant formaliai pareiškė, 
jog JAV nepripažsįta Lietuvos 
inkorporavimo į Sov. Rusiją, 
kaip prievartos akto. Todėl Lie 
tuvos Pasiuntinybė Vašingto 
ne, kaip ir Lietuvos konsulatai 
JAV-se, galėjo išsilaikyti be jo 
kių kliūčių. Be to, suminėtas 
JAV pareiškimas paveikė Lie 
tuvos naudai ir Pietų Amerikos 
Valstybes, 
pripažintų 
jos. Todėl 
Lietuvos 
Amerikoje, 
Dr. K. Graužinis.

Lietuvos Pasiuntinybės liki 
mas Londone buvo pasidaręs la 
bai nebetikras kai Sov.
1941 m. iš partnerio su hitlerine
Vokietija pasidarė Anglijos ka sodybų, kaimynų, draugų, 
ro sąjungininke. Padėtį išgelb. kybinių ir daibo santykių, 
jo Prezidento Roosevelt‘o žo 
dis Britų Vyriausybei, kad susi pusėje reikia perkelti 40 mylių 
laikytų nuo Lietuvos inkorpora 
vimo Į Sov. Rusiją pripažinimo.

Mažiausiai sunkumų išsilai 
kyti turėjo Lietuvos Pasiunti 
nybė prie Švento Sosto, Vatika 
ne, nes, šalia p. St. Girdvainio 
pastangų, tos pasiuntinybės še dens joginę, kuriai vanduo atve visą 
fo, jos išgelbėjimu pasirūpino damas iš šv. Lauryno upės. Kad upės vagoje eil 
lietuvių katalikiškoji kunigija.

Karo audrai praėjus, Lietu 
vos dipT. postų balansas gavosi 
sekantis:

DARBINES KOJINES

p. St. Lozoraičio, pasipriešini 
mo ir prašymų leisti Pasiunti 
nybei pasilikti. Lietuvos pasiun 
tinių veikimas buvo taip pat su 
spenduotas Stockhol'me

t. y., kad ir jos ne
Lietuvos okupaci 

galėjo išsilaikyti ir 
Pasiuntinybė Pietų 

kurios šefu yra p.

mas naujoje vietoje, kur pa 
tvenktas vanduo nepasieks, Is 
vedamos ir išasfaltuoji nau 

gatvės su vandentiekio, ka 
nalizacijos, telefono ir elektros 
linijoms. Apie pusantro šimto širnt 
mažesniųjų namų pervežta , 
naujas vietas. Už namus, kurių 
praktiškai perkelti negalima, 
atlyginama pinigais.

Gyventojų perkėlimas tech 
niškai nėra didele pioblema, 

Rusija bet sudaro daug socialinių pro 
blemų. Šeimos netenka senųjų prasidėjo 1954 m.

Užliejamame plote Kanados

geležinkelių ir 35 mylios plen 
tų.

J. A. V. pusėje, Massena mie 
ste, yra du aliuminijaus fabri 
kai, kuriuose dirba 6.000 darbi 
ninku. Fabrikai turi savo van

šingtone, Londone, Pietų DARBININKAI IR MASINOS 
Amerikoje ir Vatikane išsilai 
kė priešakyje su jų legaliais 
šefais ;

ir Pra c)
ncūzijoje (Vichy).

Minėtų Pasiuntinybių veiklą 
suspendavus, tų pasiuntinybių 
šefai — Lietuvos Pasiuntiniai- 
-nėbuvo atitinkamų vyriausy 
bių paskaityti ,,persona non 
grata“; priešingai, jiems buvo 
leista, ar net pasiūlyta (Berly 
ne), pasilikti atitinkamose sos 
tinėse ir paliktos kaikurios, bet 
grynai asmeniškos bei kurtuazi 
jos pobūdžio lengvatos. Nors 
tai ir nebebuvo joks dipl. statu 
tas, tačiau dar teikė galimybių 
toliau palaikyti neoficialius sau 
tykius su tų kraštų užs. rkl. mi 
nisterijų pareigūnais, kaip kad 
ir kitomis valdžios įstaigomis. 
Kadangi uždarymas pasiunti 
nybių neatpalaidavo atitinka 
mų Lietuvos Pasiuntinybių ir 
Įgal. Ministerių nuo tolimesnio 
rūpinimosi Lietuvos reikalu kai 
kam jų praktiškai dar nebuvo 
įmanoma, tai jie ir po pasiunti 
nybių veiklos suspendavimo ne 
liko neaktyvūs. Taip, pav., iš 
naudojant rusų-vokiečių santy 
kių degeneravimą į ginkluotą 
konfliktą tarp Vokietijos ir So 
vietų Rusijos, Lietuvos dipl. 
postui Berlyne pavyko suvai 
dinti pažymėtiną rolę paruoši 
me mūsų tautos 1941 m. birže 
lio 23 dienos sukilimo prieš so 
vietinius okupantus, pastatant 
tuo pačiu ir hitlerinę Vokietiją 
prieš Lietuvos nepriklausomy 
bės atkūrimo faktą.

Kai dėl Lietuvos Pasiuntiny 
bės Berne (Šveicarijoje), tai 
jai taip pat grėsė pavojus būti 
uždarytai. Tačiau jos šefui, a. 
a. Dr. J. Šauliui, pavyko prisi 
prašyti Šveicarų Užs. Rkl. De

Italijoje (prie Krivinalo) ta 
po suspenduotos, bet išliko 
jų legalūs šefai;

d) Pasiuntinybė Prancūzijoje 
tapo suspenduota ir neteko 
savo legalaus šefo, p. P. Kh 
mo, kuris pakliuvo į sov. oku 
panto rankas; gerai kad išli 
ko nors tos Pasiuntinybės Pa 
tarėjas, p. Dr. St. Bačkis, ku 
ris dabar p. Klimą pavaduo 
ja, ir

e) Pasiuntinybė Stockholm’e 
tapo uždaryta ir jos legalus 
šefas, p. Dr. V. Gylys, dėmi 
sijonavo po karo iš Lietuvos 
pasiuntinybės pareigų.
Tos ar kitos pasiuntinybės įs 

teigimas, arba jos panaikini 
mas, yra reikalingas savo kraš 
to vyriausybės nutarimo. Lie 
tuvos pasiuntinybių veiklos, su 
spendavimas karo metu Rofno 
je, Berlyne, Paryžiuje ir Stock 
holme, o po karo ir Berne, įvy 
ko ne Lietuvos vyriausybės nu 
tarimu, bet vienašališkai, bū 
tent, atitinkamų svetimų kraš 
tų vyriausybių sprendimu. To
dėl, pagal Lietuvos įstatymus, 
minėtų pasiuntinybių suspenda 
vimas dar nereiškia tų Pasiun 
tinybių panaikinimą; teisiškai 
jos tebesiskaito egzistuojančio 
mis, ir visados gulėtų restauruo 
tis tolimesnei veiklai, jei tik ati 
tinkamų kraštų vyriausybės 
duotų tam savo sutikimą. Taip 
pat ir tų pasiuntinybių šefai ne 
ra nustoję Lietuvos pasiuntinio 
ir įgal. ministerio mandatų, 
nes jokios teisėtos Lietuvos vy 
riausybės nebuvo iš savo postų 
ir Lietuvos dipl. atstovų parei 
gų atšaukti,

Karui pasibaigus Berlyno-Ro 
mos ašies sulikvidavimu, ati ode 
loginga siekti Lietuvos pasiun 
tinybių restauravimo bent tuo 
se kraštuose, kurie buvo Vaka 
rų sąjungininkų apsaugoti nuo 
tolimesnio Sov. Rusijos milita 
rinių jėgų bei bolševizmo prasi 
veržimo į Europos vakarus. To 
dėl buvo iš lietuvių diplomatų 
pusės dėta atitinkamų pastan 
gų restauruoti Lietuvos pasiun 
tinybes Paryžiuje, Romoje ir 
Konsuliarinį Lietuvos pasiunti 
nybės skyrių okupuotoje Vo 
kietijoje. Deja, tos pastangos 
nebuvo sėkmingos, nes Vakarų 
sąjungininkai tada dar perdaug 
skaitėsi su Sov. Rusija ir, be 
to, vadovavosi iliuzija, kad pa 
vyks sušaukti Taikos Kongre 
są, kuris būtų nustatęs naują 
tarptautinę santvarką ir tuo pa 
č,iu išsprendęs visas problemas.

Vokietijos atkūrimas 1949 
metais forma Bundesrespublik 
Deutschlad reiške Vakarų są 
jungininkų politikos Sov. Rusi 
jos atžvilgiu pagrindinį pasikei 
timą. Todėl nuo pat pirmųjų 
dienų Bonnos vyriausybės susi 
darymo buvo sumegstas su ja 
kontaktas Lietuvos pasiuntiny 
bės Vokietijoje restauravimo 
reikalu, o 1953 m. kovo m. 24 
d. įteiktas jai tuo tikslu forma 
linis raštas mano, kaipo Lietu 
vos Pasiuntinio ir Įgal. Ministe 
rio, parašu. Bet reikalas susi 
komplikavo iš priežasties Vii 
ko įsiterpimo bei nesiskaitymo 
su mano iniciatyva ir dėl kilu 
siu po to nesusipratimų tarp 
Vliko i rp. St. Lozoraičio, kaip

Kokių tik rūšių jūs 
panorėsite, PEN
MANS DARBO 
KOJINIŲ yra Įvai
riausių. Nesvarbu 
kurias pasirinksite, 
jūs Įsitikinsite, kad 
tai vertingiausias 
pirkinys už šią kai
ną.

TAIP PAT APATINIAI —
GARSŪS NUO

grupės gali gauti vadovus ir da 
lį darbų pamatyti iš gana arti, 
jei iš anksX’ užsiregistruoja jų 
Informacinėje Tarnyboje (In 
formation and Receiption Cent

VIRŠUTINIAI RŪBAI Jį
1868 METŲ (WS 10-4)įj

LIETUVIAI STUDENTAI 
UNIVERSITETE 

ADELAIDĖS
Šiuo metu Adelaidės univer 

sitete studijuoja R. Reisonienė, 
A. Navakas ir L. Urmonas — 
architektūrą, J. Arminas — 
ekonominius mokslus, A. Bajo 

masi, kad oficialiam atidarymui runas — farmaciją, A. Navakie 
atvažiuos Britų Commonwelth nė —• fizioterapiją. Daugiausiai 
ir Kanados karalienė.

Hidroelektrinės pirmosios 
elektrą gaminančios mašinos 
pradės veikti 1958 m. vėlų ru 
deni. Tada maždaug visi staty 
bos darbai bus arti užbaigimo. 
Visos turbinos ir elektros gene 
ratoriai bus galutinai Įrengti 
1960 m. vasarą.

Šiuo metu visi pagrindiniai
darbai eina pagal numatytą pro riausybė spalio 23—24 d. d. Bo 
gramą ir kol kas jokių didesnių nnoje ruošia CKALO G 10 me 
susitrukdymų neįvyko, nors šie tų sukakties minėjimą. C RA 
didžiuliai darbai stengiamasi LOG yra organizaciją, per ku 
padaryti per palyginti labai Ii u rią teikiamos pabėgėliams pa 
mpą laiką. (b. d.)

— JAV teismas nuteisė 6 ko 
munistus ne už priklausymą ko 
munistų parfiaji, bet už sulau 
žymą valstybės įstatymų.

Padėti vargan patekusiam 
yra krikščioniška ir lietuviška 

dorybė.

Naujasis 27 pėdų gilumo jūr 
kelis numatytas atidaryti navi 
gacijai 1959 m. pavasari. Tiki

lietuvių randame technikos fa 
kultete — inžineriją studijuoja 
A. ir D. Dundai, A. Galatiltis, 
V. Navakas, I. Reisonas, A. 
Snarskis, R. Urmonas ir T. Žu 
rauskas.

Daugumas jų jau yra bebai 
gią studijas.

— Vokietijos federalinė vy

šalpos. Iškilmėse dalyvaus Eal 
fo pirm. kan. Dr. B. Končius, 
VT pirm, ir Balfo vicep. A. De 
venienė ir Balfo dir. Europoje 
I. Rugienius.

— Į JAV atskrido rusų rau 
donojo kryžiaus ir raudonojo 
pusmėnulio atstojai.

likusios užsieny Lietuvos diplo 
mafijos šefo.

Kai dėl tų Lietuvos pasiunti 
nybių, kurioms laike karo pavy 
ko išsilaikyti, tai jų padėtis po 
karo pagerėjo tik tuo, kad ji 
kaip ir stabilizavosi dėka tam, 
kad pakitėjo santykiai tarp de 
mokratinių valstybių ir Sov. 
Rusijos; Bet tai dar nereiškia, 
kad suminėtų Pasiuntinybių Ii 
kirnas jau yra pilnai užtikrin 
tas, ir kad joms ateityje nebe 
galėtų kilti jokio pavojaus. Jų 
padėtis priklauso ne nuo atitin 
karnų valstybių formalių santy 
kių su Lietuva, kuri pateko po 
svetima okupacija ir nebeturi 
savo Vyriausybės net in exile, 
bet vien nuo sakytų valstybių 
politikos Lietuvos ir kitų sovie 
tų okupuotų kraštų atžvilgiu. 
Politika, deja, nėra joks pašto 
vus dalykas ir keičiasi pagal ati 
tinkamus valstybių realius inte 
resus. Tai reiškia, jog išlikusių 
Lietuvos pasiuntinybių tolimes 
nis likimas galėtų pasidaryti 
vėl nebetikras, jei tik, pav., 
didžiųjų demokratinių valsty 
bių vyriausybės surastų kokią 
koegzistencijos formulę su Sov. 
Rusija ilgesniam laikui.

Tačiau, jei politika tokių vy 
riausybių ir nepakitėtų okupuo 
tų kraštų atžvilgiu, tai juridinė 
kalbamų Lietuvos Pasiuntiny 
bių padėtis vistiek nebėra nor 
mali. Pasiuntinybė yra ne kas 
kita, kaip viena iš Užs. Rkl. 
Min-jos institucijų užsieny ir 
veikia ne savo nuožiūra, bet pa 
gal įstatymus ir instrukcijas

Užs. Rkl. Ministerio (Įst. Rin 
kinio, I tom., Il-ra knyga, 828 
str.). Kadangi Užs. Rkl. Minis 
terio nebėra, tai Pasiuntinybės 
tegali veikti tik pagal jų Šefą 
ms — Lietuvos pasiuntiniams 
ir įgal. ministeriams — savo 
laiku Lietuvos vyriausybės su 
teiktus bendrus dipl. Įgaliavi 
mus. Deja, tokių įgahavimų 
vykdymas priklauso nuo kito 
krašto vyriausybės sutikimo, 
kur pasiuntinys akredituotas. 
Kitaip sakant, ir normaliais lai 
kais to įgaliavimo ribos yra sve 
tuno krašto Vyriausybės nuo 
žiūroje; juo labjau jos tokiomis 
pasidaro kai pats Pasiuntiny 
bės tolimesnis egzistavimas pa 
reina nuo tokios Vyriausybes 
malonės ar nemalonės, t. y. pa 
lankumo ar nepalankumo Lie 
tuvai. Tai reiškia, jog pasiunti 
nybės šefo dipl. statusas nebe 
ra tikras ir kad su tuo tenka sk 
aitytis.

Iš to matome, jog išlikusių 
pasiuntinybių padėtis toli gra 
žu nėra tokia, kuri įgalintų jas 
vystyti kiek platesnę akciją Lie 
tuvos laisvinimo tikslais, kaip 
kad tą norėtų matyti patriotiš 
koji lietuvių visuomenė. Saky
tų pasiuntinių galimybės yra, 
iš tikrųjų, labai ribotos, ir ne 
vien dėl lėšų stokos ir persona 
linės sudėties nepakankamumo 
didesniems darbams, bet ir gry 
nai diplomatiniu požiūriu: jos 
privalo laikytis labai atsargiai 
ir susisiaurinti į grynai diskre 
tišką diplomatinę veiklą, kad 
kokia nors perdauginta inicia 
tyva Lietuvos laisvinimo tiks

lais, ar bereikalingu reklamavi 
mosi žygiais, nepastačius savęs 
į konfliktinę padėtį su atitinka 
mo krašto vyriausybe bei nete 
kus jos malonės, o gal net ir tu 
rimo dipl. statuso.

Atsižvelgiant į tai, kad fak 
tinai yra išsilikę vos 4 postai 
(Vašingtone, Londone, Pietų 
Amerikoje ir prie Švento Sos 
to) ir kad visos kitos pasiunti 
nybės tapo suspenduotos; kad 
suspenduotųjų pasiuntinybių 
veiklos restauravimas vis dar 
neatsiektas; kad iš 10 Lietuvos 
pasiuntinių ir įgal. ministerių, 
kurie galėjo ir faktinai pareiš 
kė 1940 metais protestus prieš 
sovietų agresiją, vienas jau yra 
miręs (a. a. Dr. Šaulys), vienas 
demisijonavęs (Dr. V. Gylys), 
vienas pakliuvo į sov. okupanto 
rankas (P .Klimas); kad liku 
šieji 7 jau turi per 60 metų, o 
du iš jų (Vašingtone ir Londo 
ne) net jau susilaukė garbingo 
amžiau ir kenčia nuo nesveika 
tos; kad dipl. statusas ir visų 
tų, kurie dar išliko savo postuo 
se, nebėra užtikrintas, ir kad 
net pats likusios užsieny Lietu 
vos diplomatijos šefas (p. St. 
Lozoraitis) neteko savo abiejų 
pavaduotojų, visą tai turint 
omenyje, darosi visai aišku, jog 
kalbamos Diplom/tijos ii jos 
postų teisinė ir faktina padėtis 
nėra tokia, kokią norėtume ją 
matyti, ir kad būtų tikrai nere 
alistiška tikėtis iš tos Diplomą 
tijos to, kas virš jos pajėgumo 
ir praktiškų galimybių.

Bus daugiau.
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Br. Katilius

tietį Bronių Katilių, augštos sąrą buvo priimtas tęsti agro 
kultūros, kilnaus undo ir dide nomijos studijų, is kur tų pačių 
liu gabumų vyrą, neseniai su metų rudenį išvyko į Bonn’os 
pasižymėjimu baigusį Montrea Universitetą, žemės ūkio fakul 
llo universitetą. tetą, kurį baigė 1948 metais ir

Jis 1955 metais baigė Mont gavo „Diplomlandwirt“ laips 
realio universitetą (Faculte dės nį. Pabaltijo Universitete ir vė 
Lettres, Centre d’Etudcs slaves liau Bonnoje buvo išrinktas Lie 
et est-europeennes) Magistro tuvių 
laipsniu ir gavo diplomą su pa 
žymiu „Cum Įaudė".

Jo parašytoji 117 pusi, tezė 
patiekia nuodugnią Sovietų Są 
jungos — Vokietijos 
dėl Lietuvos 1939-194 1 
ližę.

Bronius Katilius yia
iš tų laimingųjų lietuvių, kuris 53 m. rudenį įstojo i McGill 
moka šešias slavų Kalbas: ru Universiteto Graduate Studies 
sų. lenkų, baltgudžių. ukrainie and Research fakultetą, žemės 
čių, čekų, slovakų.

Mūsų 
linkime 
čjausios 
ktorato!

Studentų Atstovybėn; 
1947—1948 mokslo metais Bo 
nnoje teko eiti Lietuvių Studen 
tų Atstovybės pirmininko pa 
reigas.

1948 m. atvyko Kanadon ir 
buvo sodininku-daržininku vie 
no milionieriaus vasaros rezi 

vienas dencijoje netoli Montrealio. 19 
rudenį įstojo

derybų 
m. ana

Lukoševičius
Kai jau prasidėjo naujieji mokslo metai, kai jauni- 
kopia augštesniųjų mokslų laiptais augštyn, o augš- 
mokyklų studentija siekia kolegijose ir universite-

mas 
tujų 
tuose gaunamų augštųjų specialybių, — mums yra malo
nu visuomenę plačiau painformuoti ir tuo pačiu jaunimą 
paskatinti rimčiau ir stipriau imtis mokslo, — plačiau pra
nešus, kad vyresniosios kartos atskiri asmens yra pasiekę 
mokslo laipsnių. Praėjusiais mokslo metais du Mont- 
realio lietuviai yra gavę mokslinius MAGISTRO laips
nius. Tai yra du lietuviai ne Kanadoje įsigiję augštąjį 
mokslą — Teisininkas Bronius Katilius, Lietuvoje, Vy
tauto Didžiojo universitete gavęs teisininko diplomą ir 
Agronomas Petras Lukoševičius, Vokietijoje gavęs agro
nomo diplomą. Jie abu Montrealio universitetuose perei
tais metais yra gavę mokslinius Magistro laipsnius. 
Apie juos yra malonu plačiau visuomenę painformuoti.

Red.

MAGISTRAS
BRONIUS KATILIUS

Montrealio lietuvių visuome
nė Bronių Katilių gerai pažįs 
ta. Jis daugelio organizacijų 
dalyvis. Vienų, kaip Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugijos, jis 
yra vienas iš iniciatorių ir orga 
nizatorių; kitų, kaip Kanados 
Lietuvių Taryba, jis yra KL 
CT narys, kaip ir Montrealio 
skyriaus valdybos narys; jis ir 
Montrealio Teisininkų D-jos 
iniciatorius ir organizatorius.

Bronius Katilius — veikli, 
energinga ir pajėgi asmenybė. 
Gaila, paskutiniais laikais kiek 
nusitolinusi nuo visuomeninės 
veiklos, kuriai jo dalyvavimas ir mūsų mokslininkas Profeso 
visada suteikdavo dinamišku rius ir Pedagoginės katedros 
mo. Ottawos universiteto Dekanas

Bronius Katilius yra gimęs Dr. A. Paplauskas-Ramūnas, 
1904 metų vasario 3 dieną, kurio atsiliepimą žemiau ir de 
1923 metais baigęs Šiaulių Va dame. 
Istybinę gimnaziją. 1928 m. iš 
klausęs Lietuvos Universiteto 
teisių fakulteto teisių skyrių ir 
1935 m. gavęs teisininko diplo versitetą Kanados Mokslo Dra 
mą. 1931 m. išklausęs to pat ugijų (the Learned Societies of 
Universiteto ekonominį skyrių. Canada) 1956 metų konvenci 
Lietuvoje jis dirbo kaip teisi joj, pergyvenau malonią staig 
ninkas keliose pareigose. meną: net keli Montrealio uni 

1946-48 m. m. gilino studijas versiteto profesoriai teiravosi 
teisės srityje ir ruošėsi doktora pas mane, ar pažįstu savo tau

tema:
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SELLER
KINGSBEER

NUO 1910 —

KANADOS

GERIAUSIAS

ALUS

ūkio skyrių, Macdonald Colle 
tauriam tautiečiui nūn ge. Buvo pasiūlyta studijuoti 
sėkmės, siekiant augš miežių pagerinimo galimybes: 
mokslo viršūnės — do atsparumą miežių ligai, dulkan 

Antanas Ramūnas.

MAGISTRAS
PETRAS LUKOŠEVIČIUS
Petras Lukoševičius yra pla 

čiai pažįstamas Montieaho vi te of Canada) stipendiją. Išklau 
suomenei. Jis ir Akademinio sa sęs nustatytą kursą ir parašęs 
mbūrio ir bendruomenės orga darbą: „Tam tikrų aplinkos fa mirštantį veikalą
nizacijų dalyvis ir veiklus na ktorių įtaka dulkančioms mie reinen Vernunft“
rys. Gilindamas gi mokslines ži žiu kūlėms“ (The Influence of visą Europos filosofinį pasauli, mėgsta
nias, jis yra tapęs vienu iš veik Certain Environmental Factors Daugel metų po to, 1789 m., ap nėjimus, kuriais aš užsiimu",
liųjų studentų organizacijis na on Loose Smut of Barley) 
riu.

Labai malonu, kad P. Luko 
ševičius nepasitenkino agrono 
mo laipsniu ir pasiryžo siekti 
augštesnių-mokslinių pakopų. 
Šiemet jis yra gavęs Magistro 
laipsnį.

P. Lukoševičius yra gimęs 
1920 m. gegužės 19 d. ūkinin 
ko šeimoje, Kūlupėnų kaime, 
Kartenos valsčiuje, Kretingos Lukoševičių 
apskrityje. 1933 m. išlaikė eg -Iowa State 
zaminus į antrą klasę Kretin 
gos Pranciškonų gimnazijoje. 
Baigęs ją 1940 metais ir netu 
rėdamas galimumų studijuoti, 
baigė vasarinius pradžios mo 
kyklų mokytojams ruošti kur 
sus Ukmergėje ir buvo paskir 
tas mokytoju Pikelių pradžios 
mokyklon, Mažeikių apskrity

čios kūlės (Ustilago nuda, Je 
ns. Rostr.). 1954 jn., buvo pa 
skirtas Research Assistant ir 
gavo Kanados Alaus Daryklų 
(Barley Improvement Institu

DR. M. ANYSAS
KAIP KANTAS KALBĖJO APIE 

BUSIMĄJĮ GYVENIMĄ 
paskelbė ne ir prabilo:
„Kritik dci „Mano raštai negali patikti 
kuris sukėlė kiekvienam. Tik mažas skaičius

gilius metafiziškus tyri

1771 m. Kantas

šių lankė Karaliaučių žinomas ru Mes kalbėjome apie įvairius 
metų pavasarį gavo „Master of sų poetas ir rašytojas Nicolai dalykus, kaip štai, keliones, 
Science“ laipsnį. Buvo sudary Karamzin, kuris čia pasimatė apie Kiniją, apie svetimų kraš 
tos sąlygos tęsti studijas toliau su didžiuoju Karaliaučiaus filo tų atradimus. Aš stebėjaus jo 
nagrinėjant tolimesnes galimy sofų Kantu. Apie šitą susitiki geografiniais ir istoiiniais žino 
bes miežių pagerinimui prieš au mą Karamzin po to taip parašė: jimais, kurių visai užteko pri 
gščiau minėtą ligą, kuri suda Vakar buvau pas išgarsėjusį pildyti visą žmogiškos atmin 
ro daug nuostolių Kanados ir Kantą, aštraus galvojimo žmo ties magaziną. Po to aš pamažu 
kitų kraštų 
ms.

Šį rudenį

tui Johann Wolfgang Goethe 
universitete, Framcfurte a-M. 
1952-53 m. m. išklausė Montre 
alio Universiteto slavų ii Rytų 
Europos skyrių n 1956 m. ga 
vo šio universiteto diplomą ma 
gistro laipsniu (M. A.) su pa 
žymiu Cum Įaudė.

Jo diplominio daibo
„Sovietų Sąjungos — Vokieti je. 1941 m. rudeny buvo priim 
jos 1939-41 m. derybos del Lie tas į Dotnuvos Žemes Ūkio Ak 
tuvos“.

Malonu pažymėti, kad šis 
Br. Katiliaus mokslinis darbas 
yra atkreipęs Montieaho Uni 
versiteto (tai yra prancūziškas 
universitetas) mokslininkų de 
mesi. Apie jį gražiai atsiliepia

ademiją, kur studijavo iki 1944 
metų pavasario. Būnamas Že 
mės Ūkio Akademijoje dalyva 
vo studentų oi gamzacijose. 
1943—1944 m. buvo Studentų 
Atstovybės pirminiriKU.

Schwarz miestely, Tirolyje su 
laukė Vokietijos kapituliacijos 
dirbdamas ligoninėje.

Įsikūrus Pabaltijo Universi
tetui Hamburge, 1946 metų va KŠČIŲ ŠILELIS.

miežių augintoja gų ir puikų metafiziką, kuris pervedžiau mūsų pasikalbėjimą 
nuvertė nuo jų moksliškų sostų apie žmogaus moralinę prigim 

universitetas P. Malebranche, Hume, Leibnitz lį, apie ką jis sekančiai pareis 
siunčia Amerikon- ir Bonnet. Mendelsonns jį vadi 
College — pas ži na „viską sutriuškininčiu Kan

nomą mokslininką J. E. Sass, tu“. Aš neturėjau jokio reko 
pasimokyti jo naudojamų meto mendacijos laiško, bet man vis 
dų ir susipažinti su to universi dėlto atsidarė filosofo durys, 
teto — Vidurio Amerikos — pa 
siektais rezultatais.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Jeronimas Cicėnas. OMAH 

OS LIETUVIAI — Lithuania 
ns of Omaha. Išleido Omahos 
šimtmečio minėjime lietuviams 
atstovauti komitetas. Omaha, 
Nebrasca, 1956. Spausdino Sa 
leziečių spaustuvė Italijoje, Cas 
telnuovo don Bosco. 280 pusi., 
kietais viršeliais, ofsetinė span 
da, daugybė iliustracijų ir do 
kumentacinės medžiagos. Ang 
liška santrauka padaryta Petro 
Adamonio. Kaina nepažymėta.

Antanas Baranauskas. AN Y
Lietuviškai

Mažas, liesas, nepaprasto bal 
tumo ir minkštumo senelis ma 
ne priėmė. Jis paprašė atsisėsti

kė:
„Mano uždavinys yra dar 

bas. Žmogus niekuomet nėra 
patenkintas tuo, ką jis turi ir 
vis stengiasi pasiekti daugiau. 
Bet mirtis mus sutinka pakeliui 
žengiant i mūsų norų išsipildy 
mo tikslą. Žmogui galima duo 
ti viską, ko jis trokšta, ii tame 
pačiame momente, kai jis yra 
pasiekęs pageidautą, jis pajus, 
kad šitas vis dėlto nėra viskas.

Kadangi mes čia nerandame 
jokio tikslo ir mūsų pageidavi 
mo išsipildymo, mes galvojame

Žengia Į mokslo vhšūnes!
Atstovaudamas Ottawos uni

ŽVILGSNIS PRAEITIN

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

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

ir angliškai. Iliustruotas. Kai 
na 2 dol. Leidinys puikus. Gau 
namas Nepriklausomos Lietu 
vos redakcijoje, 7722 George 
St., Ville Lasalle, Montreal 32, 
Canada.

Ketvirtosios Kanados Lietu apie tolimesnę ateitį, kuri turi 
vių Dienos, Kanados ir J. A. išrišti šitą mazgą. Šita mintis 
Valstybių lietuvių susiartinimo žmogui tuo yra malonesnė, juo 
šventės ^METRAŠTIS. Wind 
sbr, 1956. IX. 1-2-3. K. L. B. 
Windsoro apylinkės valdybos 
leidinys.
giaus, spauda „Žiburių“
rovės. 132 pusi. gyvenimo galas jau nebėra toli,

Leidinys gražus, su spalvin kur aš reiškiu vilties patekti į 
gu dail. P. Augiaus viršeliu. Tu geresnįjį.
rinyje yra gerų straipsnių ir Kai aš atsimenu džiaugsmus, 
vertingos informacijos. Daug kuriuos esu turėjęs savo gyve 
iliustracijų, vaizduojančių Ka nime, aš nerandu pasitenkini 
nados ir JAV lietuvių gyveni mo. Bet kai atsimenu turėtas 
mą. Tekstai gražiai atspausti, progas, kur aš veikiau sulig mo 
bet daugumas atvaizdų prastai raliniu įstatymu, įrašytu mano 
ir net labai prastai atspausta, širdyje, tuomet aš jaučiau gry 
Leidinys vertas platesnio dėme na džiaugsmą ir pasitenkinimą, 
šio, todėl reiktų skelbti jo par 
davimą, jeigu yra likę atsargų.

mažesnė yra proporcija tarp 
džiaugsmo ir vargo.

Kas liečia mano asmenį, aš
Viršelis dail. P. Au tenkinuosi tuo, jog jau turiu 60 

bend metų su viršum ir kad mano

Rodos, busimo gyvenimo ga 
Nukelta į 5-tą pusi.

rė majoras Merkys, vis jam ker mes su juo apie tarnybą pakai skambina man telefonas. Priei 
šydamas už nesutikimą priimti besime. Tai buvo Tomkus, 
jį Lietuvos pasiuntiniu Mask 
voje.

87. PRIĖMIMAS SUGRIŽU 
ŠIŲJŲ „IŠ ROJAUS“.

Bene sausio mėnesy 1921 
iš Rusijos kalėjimų gavome ga žvičįaikoje“, jo areštavimas tuo 
na didelį transportą kalinių. Su 
žinojęs, kokiu- traukiniu jie at 
važiuos, liepiau pasitikti juos 
stotyje su garbės sargyba ir or 
kestru. Pats su gana didele svi 

ten mane telefonu iššaukė d- reiviai buvo išsiųsti, kaip pat ta nuvykau į stotį. Kai trauki
> nys buvo jau perone, orketsras Man bent iki šiol jo asmuo su 

pradėjo griežti Tautos Himną, daro didelę mįslę.
o garbės sargyba pagerbė juos Iš perono visi atvykusieji bu 
ginklu. vo mano pakviesti į I kl. bufetą,

kur jiems jau buvo paroušti pic 
turns kiaulienos kotletai su vi 
šokiais priedais. Kai gi aš į juos 
prabilau ir pasveikinau su lai 
rriingu grįžimu iš Sovietų pra 
garo į savo laisvąją Tėvynę, vi 
si, kaip vienas, graudžiai, bet ir

džiaugsmingai verkė.
Pagaliau adjutantas leitenan oficioze pasirodė atsakymas ka 

tas Andziulaitis visiems išdaii sigui Tumui, 1------ -------- —
no po 100 markių naujo gyveni 
mo pradžiai. Reikėjo matyti tų 
nelaimingų žmonių džiaugsmą!
Jie ir verkė ir juokėsi.

88. SUSIKIRTIMAS SU 
TUMU

Kartą, apie 12 vai. nakties

Kaip
RAŠO

(Atsiminimų ištraukos).
BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTERIS PULK. K. ŽUKAS.
ra. Ten, žinoma, juos atsiprašė 
ir paleido.

Kuriam reikalui tas viskas 
Naujųjų Metų buvo padaryta, nežinau. Ko 

mendantas aiškino, kad tie ka

58.
86. NEMALONUS ĮVYKIS 

1921 metai.
dieną buvau Mariampolėje. Iš

ras Grinius dėl tokio nemalona 
us įvykio:

Vytauto prosp., netoli sto 
ties, bolševikai pasamdė dviejų 
augštų namą, kuriame įsteigė ną, 
etapo punktą važiuojantiems iš 
Amerikos ir Vakarų Europos 
į „sovietų rojų“. Sausio 1 d. Ak ir ruošėsi apleisti Lietuvą. Nei 
selrodas ir pasiuntinybės sekre d-ro Purickio, nei d-ro Griniaus 
torius Ivanovas nuėjo pasvei atsiprašinėjimai nieko nepadė 
kinti ten gyvenusius piliečius, jo. Dr. Grinius paleido paskuti 
Kai jie iš tų namų išėjo, prie nį rezervą — mane, 
įėjimo durų stovėjo

4 mūsų ginkluoti kareiviai, 
kurie kažkodėl pareikalavo do 
kumentų. Kai Akselrodas paša 
kė, kad jis, kaip užsienio atsto 
vas, esąs neliečiamas ir paprašė 
čia pat iššaukti ką nors iš užsie 
nio reikalų ministerijos, mūsų 
kareiviai abu juos apdaužė buo pasakė, kad jo turimomis žinio 
žėmis ir nuvarė į komendantu mis, visą tą nemalonumą pada ti, atsigauti, pasilsėti,

ruliai, tvarką mieste palaikyti, 
o prie Akselrodo prikibo gry 
nai savo iniciatyva.

Man pavakary grįžus Į Kau

m.

vė 
liau labai geras 11 pulko kari 
ninkas, dar vėliau, baigęs uni 
versitetą, teisininkas, Valst. Ta 
rybos referentas ir pirmutinė 
bolševikų auka 1940 m. Tas jo 
pasiūlymas tarnauti mūsų „čre

Su jaU bolševikams Lietuvą už 
ėmus, jo kankinimas ir nužudy 
mas kalėjime

ar neturi kokio nors tarp savęs 
ryšio?

Vaizdas buvo šiurpus.
Išblyškę, išvargę kaliniai iš žia 
urių bolševikų kalėjimų prade 
jo verkti. Ypatingai metėsi man 
i akis vienas augštas barzdotas 
vyras, bet išblyškęs, kaip dro 
bė. Tai buvo rusų kariuomenės 

Po ilgų pasikalbėjimų pavy karininkas Simonanis.
ko atkalbėti Akselrodą nuo jo 
sumanymo atsisakyti. Jis net 
prižadėjo man, kad į Užsienio 
Reikalų komisariatą oficialiai 
nerašys, o tik komisarui, rodos 
Čičerinui, parašys privatų laiš 
ką. Tuo incidentą ir pabaigėme.

Kiek vėliau man Akselrodas

Sovietų misija jau krovėsi,

Čia pat perone priėjo prie ma 
nęs vienas atvykęs ir 

pasisiūlė tuojau pradėti 
tarnauti Lietuvos 
„črezviča’koje“.

jį užtikrinau, kad tokiosAš 
dingos Įstaigos mes neturime 
ir patariau pirmiausia atsivalgy 

_ . ,o paskui

o ė

nu. Kalba Kauno komendanto 
kapitono M. žmona.

— Pone ministeri, ką tik 
bar

mano vyras nušovė 
netikėtai, per neatsargumą, 
ro valdininką Dirsę.

Sužinojęs, kur dabar M. yra, neturiu ką. 
daviau parėdymą įgulos virši 
ninkui jį areštuoti ir perduoti 
teismo žinion.

Kelioms dienoms praėjus, ofi 
cioze „Lietuvą“ tilpo kunigo 
Tumo straipsnis „Kauno Sodo 
ma“, kuriame nors ir daug tie 
sos buvo, tačiau straipsnio tu 
rinys ir tonas buvo tiesiog „po 
grominis“. Ten autorius apkal 
tino visą inteligentiją be išim 
ties sodominiu gyvenimu ir atr 
aipsnį taip baigė:

„Visuomene, budėk!
Inteligentai mus pražudys!“
Labai greit po to tame pat

d a

ka

apie tą, vėliau palietėme ir kar. 
M. klausimą.

— Žinai, ministeri,

šiuo klausimu aš kiek

„pereborščil“, kaip rusai sako, 
bet kažkoks latras taip mane su 
dirbo, kad aš jam nei atsakyt’

— Skaičiau ir Tamstos strai 
psnį ir atsakymą, ir man atro 
do, kad abu pasikarščiavote. O, 
kunige, žinote, kas tą parašė?

— Ne, nežinau. Buvau redak 
cijoje pasiteirauti, bet tenai 
man tik pasakė: redakcijos pa 
slaptis.

— O aš žinau.
— Pasakyk, mielas puikinio 

ke. Ne dėl keršto, o tiesiog dėl 
įdomumo. Žinai,

aš esu karštakošis, bet 
ne kerštingas.

Pasiūliau jam už paslapties 
išdavimą išgerti su manim vy 
no, bet jis, kaip abstinentas, su 
tiko tik išgerti vandens, į kurį 
įlašino kelis lašus vyno.

— Tas latras, tai aš.
— Dovanok, pulkininke, už 

tokį įžeidimą!
Čia jis puolė man į glėbį ir 

atvažiavimo iš Amen mudu gerokai išsibučiavome.
Bus daugiau.

kurio motto bu 
vo: „O kas iš jūsų be nuode 
mės, pirmas lai meta Į ją akine 
nį“.

Po to praėjo kelios savaitės ir 
mudu su kunigu Tumu susitiko 
me pobūvyje, bene Mykolo Pct 
rausko
kos proga. Kalbėjome apie ši,
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, . — _ _ * nės veiklos planą, surengė kon

KU LTV RLV EpK&CWIKA “±„
_ . lankyta 15 šiaur. Vokietijos lie

RAUDONASIS VYNAS PASIEKS IR MONTREAL! tuvių apylinkill. Dalyvavo sol.
Bostono Lietuvių Drama, da nebaigta. Dabar jos pamatai ras J. Liustikaitė, Lietuvos teatro 

lyvaujant Henrikui Kačinskui, ti, o Šv. Onos bažnyčia buvo dramos aktorė L. Miglinienė ir | 
jau g;
Montreal} ir čia pastatyti links nyčios, kur ir dabar stovi, 
mą komediją „Raudonasis vy 
nas“.

Ši komedija turėjo didelį pa kalno ir jo aplinkos vaizdo. Da tikti su dideliu nuoširdumu. Su 
sisekinią Bostone,, Brooklyne, 
Worcesteryje. Visur Bostono ris į tolimesnius tyrinėjimus ir Valdybos 
Lietuvių Drama buvo priimta meta pluoštą šviesos , pastatų mi) p. E. Simonaitis ir p. J. Gle 

komedija vi santykius aplink visą kalną, su mža, kurie padarė pranešimus 
iš Valdybos veiklos.

14 VASARIO 16 GIMNAZI 
JOS MOKINIŲ VASAROJA 

NORVEGIJOJE
Norvegų „Jaunų Vyrų Kii mnazijos mokytojus, tarnauto 

kščionių Sąjungos”—CVJM— jus ir Huettenfeldo lietuvių be 
sekretorius Nils Seim šiais me ndruomenės narius. Dalyvavo 
tais pasikvietė 14 mokinių iš ir 23 katalikų tikybos mokiniai, 
lietuvių Vasario 16 Gimnazijos kurie noriai prie tos ekskursi 
vasaroti į Strandheimą - Naers jos prisidėjo, 
nes, apie 30 km nuo Oslo mies 
to. Flensburge susirinko apie 
146 vasarotojų iš įvairių kraštų 
ir stovyklų. Septynių tautybių 
vaikai rado tuojau bendrą kai 
bą. Kelionę iš Flensburgo iki 
Oslo' ir atgal mūsų mokiniams 
sumokėjo tarptautinė YMCOS 
organizacija — 1200 DM. Mo 
kiniai kelionę iš Huettenfeldo 
iki Flensburgo turėjo patys ap 
simokėti. Kiekvienam atsiėjo 
su 75% papiginimu ir greitųjų 
traukinių priedu (D-Zuschiag), 
17 DM. Kelionę atgal iš Flens 
burgo į namus apmoka CVJM
—Reisedienst, Kassel. Visas iš kslo metus pradėjus, dėsto Dos 
laikymas Norvegijoj dovanai.Iš tojevskio iflosofiją Freiburgo 
laidas dengio Norvegų „Jaunų i-Br. universitete, Vokietijoje. 
Vyrų Krikščionių Sąjunga“.

Prieš išvykstant į Norvegiją

siutinai sutarta atvykti į pastatyta prie Bernardinų baž iš Kaiserslautern, Lietuvių Dar ' 
bo kuopos vyrų kvartetas, ved.

Nemažai jau darytų tyrinėji F. Strolios. Koncertai turėjo di 
mų nedavė aiškesnio Gedimino delį pasisekimą ir visur buvo su

baltinis atradimas atidaro du koncertu, kartu vyko Krašto 
nariai (pasikeisda

entuziastingai, ir 
siems labai patiko.

Montrealyje jau pasamdyta 
Gesti Hali, Bluery gatvėje. Tat 
spalio 14 dieną visi tautiečiai 
turės retą progą susilaukti la

pusius jį senovėje.

JAU ORGANIZUOJAMAS 
ŠOKIŲ FESTIVALIS

Kaip jau buvo pranešta, 4- 
bai jau išsiilgto Dramos teatro, sios Kanados Lietuvių Dienos 

Las ypač svarbu, „Raudonąjį metu Windsore įvykęs JAV ir 
vyną“ režisuoja dramos aktorė Kanados lietuvių pasitarimas 
p. Gustaitienė ir vaidinime, pa sutarė ateinančių metų pavasa 
grindinėje rolėje, dalyvauja rį Čikagoje suruošti lietuvių šo 
Lietuvos Dramos aktorius Hen kių dieną. Tuo tikslu Čikagoje 
rikas Kačinskas. Teatrą gi ve jau būva sušauktas susirinki 
da mums jau gerai pažįstamas mas, kuris klausimą aiškinosi 
satyrikas poetas Antanas Gus iš esmės, 
taitis. LB Chicagos Apygardos va

Tat visi gerai atsiminkime dovybė mano, kad šioje šventė 
spalio 14 d., sekmadienį, kurį je turėtų dalyvauti visos Ame 
po pietų matysime linksmą ko rikos ir Kanados tautinių šokių 
mediją. šokėjai. Šita šventė turėtų būti
vruTivoi ADrurninm bendra visiems lietuviams abie

M uItoS G i““' k3iP bn Linų ^entė Čikagoje. Vadovy
LN1UJE bė manO( kac| Kanados lietuviai

Gedimino kalno papėdėje, mielai pritars tokios šventės re 
šiaurinėje jos dalyje, darant ka ngimui ir joje dalyvaus. Tai 
.inėjimus, atrasti Šv. Onos, vė būtų vėl didžiulė šventė, kuri 
liau pavadintos Šv. Barboros, parodytų lietuvišką vieningu 
bažnyčios pamatai. , mą ir tautinę manifestaciją.

Kiek žinoma, 1413 metais Įvykusiame posėdyje rugse 
skunde prieš kryžiuočius, įteik įo 7 d. Hollywoodo salėje buvo 
tame Benediktui Markui, mini komiteto pasiskirstyta pareigo 
ma, kad kryžiuočiai apšaudė iš mis. Komitetą sudaro šie asme 
patrankų procesiją, kuri ėjo išns: Bruno Shotas — pirminiu vasarotojai darė gimnazijos sa 
katedros į Šv. Onos bažnyčią, kas, nariai: J. Kreivėnas, J. Ja 
Toje Šv. Onos bažnyčioje buvo saitis, Z. Dailidka, J. Kudirka, 
palaidota Vytauto žmona Juli inž. E. Bartkus, Josefina Mil 
joną, 1551-1569 m. Šv. Onos ler, teisėjas Air. Wells, St. Da 
bažnyčia buvo Lietuvos - Len unys ir St. Kazanauskaitė, 
kijos valdovo Zigmanto Augus sekretorėmis pakviesta A. Ja 
to žinioje. Z. Augustas ją per saitytė ir A. Poškienė, 
vardijo į Šv. Barboros bažny Pirmoji lietuvių tautinių 
čia savo žmonos, Barboros Rad kių šventė rengiama Amerikos 
vilaitės garbei, kuriai jis buvo 
sumanęs ją perstatyti į mouzo 
lėjų. Buvo pradėta statyba, bet

Įėję dainų ir kitokių repeticijų. 
Prie laužo pasirodė savo daino 
mis svetimtaučiams.

• Jonui Šimkui tarybiniai rašy 
tojai, matyt iš pareigos, pareis 
kė sveikinimus, jam sulaukus 
50 metų amžiaus. Kadangi J. 
Šimkus, mirus oficialiajam ko 
mpartijos skirtam pirmininkui

Norvegų „Jaunų Vyrų Krikš Petrui Cvirkai, buvo pastaty 
čionių Sąjungai“ musų 14 moki tas išprievartaujamųjų rašyto 
nių išalikymas 5 savaičių laiko jų pirmininku, tai ir dabar dar 
tarpy kainuoja apie 2.500 DM. jo jie bijo, todėl oficialiai jį ir 
Nils Seim yra lietuvių tautos pasveikino. Įdomu, kad Sluc 
geras bičiulis ir labai palankiai kis, rašydamas apie Šimkų, su 
atsiliepė apie lietuviukus perei minėjo jo praeitį, kuri komu 
tais metais Norvegų spaudoje, nistams nėra miela.

Lietuvių Vasario 16 gimnazi ® Stalino premija dabar pervar 
jos evangelikų „Jaunimo Rate dijama į Lenino premiją, tat 
lis’’ suruošė didelę ekskursiją B. Dvarionas bus buvęs ir Sta 
po Odenvaldą. Toj ekskursijoj lino ir Lenino premijų laurea 
dalyvavo 86 mokiniai ir 14 su tas. . .

o

so

ir Kanados Lietuvių Bendruo 
menių vardu. Artimiausiu lai 
ku bus parinkta aikštė šokių 
festivaliui ir sudarytos spaudos 
ir repertuaro komisijos.

MENO IR TAUTODAILĖS 
PARODA AUSTRALIJOJE,

SIUNTINIAI

augusių. • — Bulganinas V. Vokietijai
Evangelikų „Jaunimo Rate pareiškė, kad Vokietijos sujun 

lio“ vadovas mokytojas Skėrys girnas negalimas, nes Vakarų

Gerųjų Kaimynų Taryba Ad 
elaidėje organizuoja imigraci 
jos savaitę, kurios metu, spa 
lio 8 ir 9 d. d., Adelaidės Town pasikvietė visus Vasario 16 Gi Vokietija esanti ginkluota. 
Hali bus suruošta naujųjų aust 
ralu meno kūriniu ir tautodai iį

Lietuvių bendrovė Overseas 
Cargo Co. siunčia į LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su: anglis 
kom viln. medžiagom, avaline, 
vaistais, maistu, siuv. mašinom, 
dviračiais, laikrodžiais, akorde__ v .......... __ ................... ..............
,naiS- S"h™’)Anglij<>S lės paroda. Parodos eksponatu | AdamOHIS IT BudtlUnaS 

pei riasKooąj. surinkimu ir lietuviu skyriaus »
tvarkymu rūpinsis dail. L. Žy « »D ISTRICT ESTATE BROKERS’ 
Sas- I NAMAI ŽEMĖ ŪKIAI — pardavimui

NAUDINGI KURSAI 8 PASKOLOS NAMAMS ir visų rūšių draudimas.
Liet. Kultūros Fondo Adelai » N. Baltrukonis VI . 634 

skyriaus valdyba praneša, « A. Markevičius OR 1-9816
me » Įstaiga: 177 Sherbrooke St.

dirbinių ir įdeginimų kur p Adamonis PO 6-7594 
Skyriaus valdybos pirmi «

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.
mas—PILNAS DRAUDIMAS džio
(siunčiama per Gloge Travel 

Service).
Prašykite katalogų bei 

informacijų:
OVERSEAS CARGO CO, 

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

S. P. Juodvalkis.

dės 
Pristatymas garantuoja kad skyrius organizuoja

sus.
ninkas St. Neliubšys sutiko lei > 
stis naudotis nemokamai viso - 
mis reikalingomis motorinėmis ? 
mašinomis. ?
KONCERTINĖ BENDRUO I 

MENĖS KELIONĖ
PLB Vokietijos Krašto Vai < 

dyba, vykdydama savo kultūri <•

VICTORIA CLEANERS& DYERS C().
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.

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

W. Telefonas — P L 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. I'd. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

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

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

HE 0211 Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

g j Lietuviška moterį! kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- |
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. g

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon). |

2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292 £

</. f. WHS0N 
laidotuvių Direktorius |

5531 Verdun Ave., VERDUN. TR 6331 ®

5 PSL.

©

t

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 7-0051

bu

Mosklo - Technikos naujienos
LĖKTUVO Į MĖNULĮ PLANAI JAU PARUOŠTI

Amerikos apsaugos departa darbai tęsiami toliau. Esąs iš 
mento žinovai skelbia, kad erd vestas naujas Baltojo alyvinio 

© „Australijos Lietuvis”, pirma viniai lėktuvai gales būti pasta hibridas, kuris išauga ligi 250 
sis lietuviškas laikraštis Austia tyti po 10 ar 15 metų. Tokiais gramų (daugiau pusės svaro) 
hjoje, kaip praneša jo leidėjas- lėktuvais busią galima skristi sunkumo ir subręsta rugpjūčio 
-redaktorius Jurgis Glušauskas, į mėnulį. Toks lėktuvas jau 
nuo š. m. gegužės mėn. 14 d. to siąs baigtas 1981 metais, 
liau nebeleidžiamas.
• Kaziui Inčiūrai, rašytojui-po 
etui ir beletristui - aktoriui ir 
radiofono ilgamečiam pranešė 
jui, sukako 50 metų. Iš radiofo 
no, Maskvai okupavus Lietuvą, 
jis buvo pašalintas. Kurį laiką 
dirbo Vilniaus dramoje. Kur da 
bar dirba, nežinoma.
• Prof. A. Maceina, naujus mo

pabaigoje. ŠĮ obels hibridų iš 
vedęs sodininkas J. Štaras.

M. Rasimaitė sugalvojusi ag 
urkus sodinti tarp rugių, kurie 
agurkus apsaugo nuo šaltų vė 
jų ir todėl agurkai išaugą didės 
ni ir duodą daugiau vaisių.

Taipgi esančios išvestos, kaip 
ir pas mus, Kanadoje ar JAV, 
braškės didumo sulig vidutinio 
obuolio didumu.

— Vokiečių katalikų su važia 
vimui, sutraukusiam apie oOO. 
000 žmonių, pasakytoj spec, 
kalboj, perduotoj radijo bango 
mis iš Castel Gandelio, Popie 
zius įspėjo dėl apgaulingos ko 
egzistencijos su sovietais.

ŽYMUS TECHNIKOS 
ATSIEKIMAS

Amerikos aviacija neseniai 
paskelbė naują technikinį atsie 
kimą — JAV aviacija pasiga 
mino tokį tankinį lėktuvą, ku 
ris iškart pripildo gazolinu ke 
tuirs lėktuvus ore.

VIETOJE LEMPŲ ŠVIE 
ČIANČIOS SIENOS

Technikinė pažanga nuolatos 
daro šuolius, todėl sunku įsi 
vaizduoti žmogaus gyvenimo 
patogumus ateityje.

Štai Amerikos mokslininkai 
paskelbė naują išradimą. Jie su 
galvojo būdą namus apšviesti 
ne lempomis, bet paleidę elekt 
ra sienomis. Namų sienos esą tu 
rėsiančios stiklines properšas 
arba būsiančios ištisai stiklinės 
ir tomis stiklinėmis sienomis te 
kėsianti elektros srovė. Todėl 
namuose bus šviesu iš visų pu 
siu.

Be to, apšvietimas taip bū 
siąs padarytas, kad galima bus 
mygtuko paspaudimu keisti 
šviesos spalvą.

KANTAS. ..
Atkelta iš 4-to pusi, 

limybė dar vis nėra tikienybė. 
Bet jeigu viską sudedu, protas 
liepia šituo tikėti. Kasgi iš mil 
sų darytųsi, jeigu mes viską, 
taip sakant, mūsų akimis regė 
tume. Ar mes, šito sužavėti, gal 
nebūtume atitraukiami nuo da 
baltinio gyvenimo tikrųjų pu 
pročių vartojimo. Jeigu mes 
kalbame apie predestinuotą bū 
simą gyvenimą, tuo mes pri 

LIETUVOS GAMTININKŲ leidžiame egzistenciją amžino 
ir sutveriančio proto, kuris visATSIEKIMAI

Lietuvos nepriklausomybės 
laikais Kauno botanikos sode, 
kuris buvo Universiteto įstai 
ga, buvo daromi įvairūs bandy 
mai, kurių metu buvo išvesta 
daug įvairių augalų atmainų, 
ypač daug jurginų.

Sovietinė spauda rašo, kad šie

ką sutvėrė gėriui. Kas, kaip? 
Čia it tikrasis išminčius turi 
pripažinti savo nežinojimą.

Kantas kalbėjo greitai, tyliai. 
Jis gyveno mažame, nepuošnia 
me trobesyje. Viskas pas jį yra 
kasdieniška, išėmus jo metafizi 
ką“.

I'salionas diva mode!
SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. $

4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19. $

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

(TAUPYK, SKOLINKIS I

savo kredito kooperatyve $
6 ..LITAS” |
/ Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai g
g duodamos betkokiam geram tikslui. $

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

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

ODE LUXE DRY CLEANERS!
143—8th AVENUE, LACHINE | 

$ Lietuviams nuolaida. |
| LVllL d~O 74 d Sav.: p. RUTKAUSKAS. |

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d-

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun. — — Tel. YO 3440.
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Veda sktn. inž. J. Bulota.

BURIAVIMO SEZONO UŽDARYMAS
Toronto jūrų skautės, skau housie. Įguloje buvo O. Sku 

tai ir jūrų budžiai rugsėjo 29 kauskienė ir K. Šalkauskas, o 
ir 30 dienomis uždaro bunavi kaip svečias plaukė V. Skukaus 
mo sezoną. kas. Jau esant nepertoliausia

Šeštadienį, puikioje Palace nuo uosto, vidurnaktį užklupo 
Pier salėje (Sunnyside) rengia perkūnija ir švitinčiais žaibais 
mas šaunus šokių vakaras, į ku ir permainingu vėju. Rytą pa 
rį tikimasi nemažai svetelių su siekus Port Dalhousie, truputį 
plauksiant, nes visi žino, kad nusnausta ir patraukta į Clark 
toje salėje būna jauku ir links son, kur pernakvojus rugsėjo 
ma.

Sekmadienį, 2 vai. Ashbrid 
ges Bay įvyks iškilmingas vė 
liavos ir vimpilų nuleidimas. 
Norintieji galės paburiuoti, o 
jaunimas turės progą pasiteirau 
ti apie galimybę įstoti į jūrų 
skaučių-tų eiles.

TREČIOJI JŪRŲ SKAUTŲ
KELIONĖ VANDENIMIS
Paskutinis šios vasai os toli

mesnis plaukiojimas įvyko rug elos — vyr. sktn. P. Neniškį ir 
sėjo 1—3 dienomis. Jachta Bu Vokietijos — sktn. A. Venclau 
dys III, vedama H. Stepaičio, ską.
pakėlė bures kursu į Port Dal

CrissX Cross
(Patentuota 1945)

Chruščiovas n u vainikuoja 
Stalina

NIKITOS CHRUŠČIOVO KALBA UŽDARAME
XX KOMPARTIJOS SUVAŽIAVIME MASKVOJE.

„Šią kalbą turėtų skaityti ir studijuoti visame pasaulyje“, 
pasakė JAV. sekr. D. F. Dulles.

13. Didžioji sovietijos darbo žmonių tiUgedija.
Stalino bendradarbis ir jo sau jos ir vyriausybės darbą ir 

valiavimų kurstytojas Nikita biurokratinti visą aparatą. 
Chruščiov slaptame komparti Stalino nenorą svarstyti 
jos susirinkime Kremliuje 
liau taip kalbėjo:

Draugai ^Asmens kultas pri APIE tTkRĄJĄ DALY 
PADĖTĮ PRdviNCIJOJ

SVARBIAUSIA, 
NEPALEISTI Į SPAUDĄ.

Dėlto šį klausimą ir svarstome 
čionai, slaptoj suvažiavimo se 
sijoj. Mes turime žinoti ribas, 
mes neturime duoti amunicijos 
priešui, mes neturime savo pu 
rvinų marškinių plauti jų aky 
se. Aš manau, kad suvažiavimo 
atstovai tai supras ir tinkamai

> visus šiuos pasiūly 
mus“.

Taip kalbėjo Chruščiovas tei 
siūdamas save ir drauge kitus 
pataikūnus, bailius ir „škurni 
kus“, kaip ir pats Chruščiovas.

Labai daug kalčių, įskaitytų 
Stalino sąskaiton, yra kaltės 
Chruščiovo ir jo partinių sėb 
rų. Daugumas blogųjų darbų 
tebetęsiami ir dabar, Stalinui 
mirus. Liaudies mulkinimas, 
kaip buvo, taip ir dabai dai 
mas. Filmai, kaip ir prie Stan 
no, teberodo „Potiomkino kai 
mus“, su stalais, apkrautais ka 
lakutais. O liaudis alkana, nu 
skurusi; darbo žmogus paverg 
tas ir padarytas beteisiu; jam 
neleidžiama prasižioti. Rusijo

partijos ir vyriausybės vadais, 
kaip Kosior, Rudzatak, Eiche, 
Postyšev ir daug kitų.

Centro komiteto poliutbiuro 
reikšmė buvo sumenkinta ir jo 
darbas sutrukdytas, įsteigus po 
liutbiure įvairias komisijas, va 

__ dinamus „kvitetus“, „sekste 
tus“, „septetus“ ir ,,novena 
rus“.

Vienas iš pačių seniausių par įvertins 
tijos narių, K. J. Vorošilov, bu 
vo atsidūręs beveik nepaneša 
moję būklėje. Per keletą metų 
Stalinas buvo 
dalyvausi politbiuro posėdžiuo 
se ir prieiti prie dokumentų.

Dėl savo nepaprasto palinki 
mo įtarinėti, Stalinas žaidė ir ši 

gali parodyti jo įsakinėjimai že tokiu absurdišku ir kvailu įtari 
mės ūky. mu> jog Vorošilovas buvo ang

Visi, kurie rodė kiek didės lų šnipas. Jo namuose bujvo įsta 
nio susidomėjimo šalies būkle, tytas specialus aparatas kiaušy 
mate sunkią padėtį žemės ūky, tis, kas ten kalbama, 
bet Stalinas to net nepastebėda 
vo. Stalinas niekur nekeliauda 
vo, nesusitikdavo su miestų ir 
kolchozų darbininkais; 
žinojo tikrosios būklės 
cijose.

Jis apie šalį ir žemės 
nojo tik iš filmų. O tie 
FILMAI TIKRĄJĄ PADĖTĮ 
ŽEMĖS ŪKY PASLĖPDAVO 

IR PAGRAŽINDAVO.

su

gy 
to venimo tikrovės'ir tą faktą, kad

JIS NETURĖJO SUPRATI

jam uždraudęs

vedė prie privileginių principų 
įsigalėjimo partijos gyvenime 
ir ekonominėj veikloj. Tai pri 
vedė prie vidinės partijos ir so 
vietinės demokratijos nuostatų 
laužymo, prie nevaisingos ad 
ministracijos visokių nukrypi 
mų;

NUSLĖPĖ NEGEROVES IR 
UŽTUŠAVO TIKROVĘ.

Mūsų tauta pagimdė daug pa 
taikūnų ir klaidingo optimizmo 
bei suktybių specialistų.

Neturime pamiršti ir tai, kad 
suėmus daugybę partijos, 
džios ir ūkio vadovų, daug 
buotojų pasijuto savo darbe ne 
tikri; parodė perdėto atsargu 
mo, bijojo visko, kas tik naujo, 

PAKĖLIMAI IR DOVANOS bijojo savo pačių šešėlių, ir ėmė 
rodyti savo darbe daug menkes 
nės iniciatyvos. ,

Paimkim, pavyzdžiui, parti 
jos ir vyriausybės nutarimus. 
Jie būdavo paruošti nusistovė 
jusia tvarka, dažnai visiškai ne 
apsvarsčius tikrosios padėties. 
Čia tiek toli nueita, kad partijos 
darbuotojai net ir mažiausiuose 
susirinkimuose skaitydavo sa 
vo kalbas iš rašto. Visa tai su 
kūrė pavojų formalizuoti parti

3 dieną, naktį pasiektas Toron 
tas.

PATVIRTINTI RAJONŲ 
VADAI

LSS Pirmija patvirtino se 
kančius Liet. Skautų S-gos ra 
jonų vadus: Anglijos — sktn. 
K. Vaitkevičių, JAV Atla/ito— 
sktn. V. Nenortą, Australijos— 
vyr. sktn. A. Krausą, Kanados 
—vyr. sktn. J. Bulotą, Venezu

vai 
dar

Vienpusišku sprendimu re 
miantis Stalinas atskyrė ir kitą 
vyrą nuo politbiuro darbo — 
Andrei Andrejevič Andrejev. 
Tai buvo vienas iš pačių nežabo 
tų jo sauvaliavimo veiksmų.

Esant tokioms sąlygoms aš je darbininkas turi tylėti, varg 
dažnai pasišnekėdavau su N. A. 
Bulganinu. Kartą, mudviem va 
žiuojant automobiliu, jis paša 
kė: „Kartais yra taip, kad žmo 
gus nuvyksta pas Staliną jo 

Daugelis filmų taip vaizdavo kviečiamas kaip draugas, O kai 
kolchozų gyvenimą, kad stalai 
lūždavo nuo sukrautų kalakutų 
ir žąsų. Atrodo, kad Stalinas 
manydavo, jog taip iš tiki uju ir 
buvo.

Kai kas iš draugų gali mus 
paklausti: kur buvo centro ko 
miteto politbiuro nariai? Kodėl 
jie nesigynė laiku nuo asmens 
kulto? Ir kodėl visa tai tik da 
bar pradedama daryti?

Visų pirma turime nepamirš rikams ir kolchozams. Mes tu RAŠYKIME 
ti, kad politinio biuro nariai į rime tai atitaisyti, 
tuos dalykus žiūrėjo įvairiais ~ 
laikais skirtingai.

STALINUI BUVO
PRITARTA

jis ne 
provin

ūkį ži

LSS Tarybos Pirmija pakėlė 
į skautininkų laipsnius ir apdo 
vanojo pasižymėjimo ženklais 
eilę sk. vadovų-vių. Vyrcsn. sk. 
pakelti: jūrų sktn. A. Aglins 
kas, sktn. Z. Juškevičienė ir 
sktn. Č. Senkevičius. Skautinin 
kais tapo pask.: L. Eimantas, 
V. Kamantas ir R. Šilbajoris. Į 
pask-kio laipsnį pakelti vyresn. 
skiltininkai: J. Alkis, V. Blium 
feldas, V. Deikus, T. Gailius, 
R. Jaselskis, K. Mikėnas, V. 
Opulskis, kun. J. Pakalniškis, 
Pr. Petraitis, Vyt. Šliupas ir 
B. Žalys.

Lelijos Ordinu apdovanoti— jos vadovų — sktn. V. Mantau Stalinas, vis daugiau piktnaudo 
p. K. Tarvainienė ir psktn. J. to, sktn. Ig. Serapino ir psktn. damas savo g< ".
Gimbutas. Tėvynės Sūnaus Žy A1C 1
meniu — vyr. skltn. A. Dūdai 
tis, vyr. skltn. J. Mikolajūnas, 
skltn. E. Naguelvičius, pskltn.
N. Ramanauskas ir psktn. A. 
Pinkas. Vėliavos Žymeniu — 
vyr. skltn. R. Blinstrubas, vyr. 
skltn. R. Povilaitis, skltn. G. 
Gedvilas ir skltn. K. -žapkus. 
Pažangos Žymeniu —Skltn. A. 
Saulaitis, skltn. A. Ališauskas, 
valtn. J. Butkevičius ir vltn. T. 
Markvaldas.

Brolijos Vyr. Sk. pristačius, 
LSS Tarybos Pirmija jvertinda 
ma ir iškeldama didelius Broli

jis sėdi su Stalinu, jam darosi 
neaišku, ar jį dabar pasiųs 
mo, ar į kalėjimą“.

Aišku, kad esant tokioms 
lygoms visi politbiuro nariai 
vo labai sunkioj padėty.

DAUGIS IŠ MŪSŲ PAČIŲ 
DALYVAVO TOJ VEIKLOJ.
uždedant mūsų vardus įvairie 
ms miestams, apygardoms, falą

na

są 
bu

Bet tai reikia daryti šaltai ir 
pamažu.

Ar ne laikas, kad mes paša 
Imtume tą „privačią nuosavy 
bę“ ir „nacionalizuotume“ tuos 
fabrikus, pramonines įmones, 
kolchozus ir sovchozus? (Juo 
kas, plojimai, balsai: „Teisin 
gai“.) Šitai pasitarnautų mūsų 
reikalui. Šiaip ar taip, asmens 
kultas parodomas ir šituo bū

ti ir skursti. Jam niekas neduo 
da teisės net kovoti už geresnį, 
teisingesnį gyvenimą. Sovietijo 
je darbo žmogaus būsena yra 
tokia, kokią Chruščiovas nusa 
kė, kalbėdamas apie politbiuro 

rhi Lūšeną (Stalino paikais. 
Bet, žinoma, Chruščiovas to ne 
mato, nežino ir nenori žinoti, 
kaip tą darė ir Stalinas. Tat Rr 
sijoje darbo žmogui nėra nei i 
eities, nei vilties. Čia tai ir 
yra didžioji sovietijos darbo žm 
onių tragedija.

TAUTIEČIAI! Rašykite N. 
Lietuvai iš visur ir apie viską.

, Nepriklausomai 
Lietuvai“ apie savo kollnijų gy 

venimą, darbus, galimybes 
prasikurti.

> galią, pradėjo ko 
Alf. ValatkaičiO' nuopelnus or vą su žymiais partijos ir valsty 
ganizuojant ir sėkmingai pra bės darbuotojais, ir naudoti te 
vedant didžiąją „Skautybės roristinius metodus prieš pado 
Berniukams“ knygos talką J rius Sovietų žmones. Kaip jau 
AV, apdovanojo visus tris Leli mes parodėme, Stalinas šitaip 
jos Ordinu. pasielgė su šitokiais svarbiais Mes turime visiškai rimtai

svarstyti asmens kulto klausi 
mą. Mes negalime šio dalyko iš 
leisti iš partijos,PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER 

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ *-------- ---------
Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

A. E. McKAGI E
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street,
TORONTO 1. Ontario.

Prancūziškos kelnaitės
Specialiai pagamintos lengvam 
prilaikymui — patogus elasti 
nis liemens raištis — patentuo 
ti, patys užsisega, „C r i s s ir 
Cross“ priekis suteikia patogią 
išvaizdą — pagamintos iš pui 
kios rūšies šukuotos medvilnės. 
Lengvai išskalbiama — nerei 
kia lyginti. Ilgai nešiojasi. Tin 
ka prie Jerseys. (W-18-56)

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

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

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

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

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.
I 7-9871, tuo tarpu siunčia tik vaistus ir maistą iš Anglijos“.

I DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052 A Bloor St. W. Toronto.

'imtutzittttntttuutmuttmtitittttttt

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

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

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

TEISININKAS — 

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

SIUNTINIAI LIETUVON, RUSIJON IR SIBIRAN

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

100% garantija — visi mokesčiai priimami čia.

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

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

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

Pittsburg Pa. ir kitin.______ I
 NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE. ;

International Service Bureau ;
91 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 UŽSAKYMĄ’ LIETUVON 
ir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) 

su pilna siuntinių gavimo garantija. —

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS.

— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS 
iš įvairių Draudimo B-vių ii

Workmen's Compensation Board. —

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS reikalai. —

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 

i PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

Lietuvio Advokato Įstaiga

VICTOR D. ALKSNIS
Advokatas-Notaras

62 Richmond St. West 
Room 503

(kampas Bay & Richmond' 
TORONTO, ONTARIO 

Telefonai
įstaigos Namų

EM 2-2585 ST 8-5088
ų—----

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

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

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

į Tel. EM 3-5520

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

PRIIMA SIUNTINIUS IŠSIUNTIMUI TO 

} LIETUVĄ
Siuntiniai gali būti įvairaus turinio ir negali svert dau- 
giau su įpakavimu nei 19 svarų ir 4 uncijas. Gyvenanti e- įwį 
ji ne Toronte gali savo siuntinius prisiųsti mums, o 
mes juos peržiūrėję ir įvertinę, sąskaitas prisiusime Ju- SK 
ms. Sovietų muitą ir kitas išlaidas Tamstos apmokate sg 
pas mus. Gavėjas Lietuvoje — nieko nemoka. Be to, 
galite užsakyti siuntinį pas mus, o mes jį sudarysime pa- TO 

gal Tamstų pageidavimą. TO
P a s t a /) a: Labai pigiomis kainomis siunčiame maisto TO 
ir vaistų siuntas iš Vakarų Europos į Lietuvą. Vaistų 
siuntinys iki 2 svarų svorio eina kaipo laiškas ir gavėjas 
Lietuvoje jį gauna po 3 savaičių nuo užsakymo dienos. 
Maisto siuntinys trunka iki 5 savaičių. Vaistų siuntos 
Kainuoja du kart pigiau iš Vak. Europos nei iš Kanados 

ar USA.
Rašykite lietuviškai (savininkas tauragiškis). 

Naudokitės mūsų patarnavimu.
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I 1 /\ A A I 1 ( ) \/ ŠVENTOJO TĖVO APAŠTA LIŠKASIS PALAIMINIMAS
A AT—V 7 V A JL V KETVIRTĄJAI LIETUVIŲ DIENAI WINDSORE.

• Kiek pavėluotai yra gautas September 3, 1956.
45 METŲ ATEITININKUOS ĮSISTEIGIMO SUKAKTIES laiškas per London, Ontario 

vyskupijos kuriją kunigui V. 
Rudzinskui.

Šventasis Tėvas Pijus dvylik 
tasis garbingai sveikina ir laimi 
na ketvirtosios Kanados-Ameri

šventę-paminėjimą ruošia Ha šeima. Motina ir dukra jaučiasi 
miltonO' Ateitininkai rugsėjo 29 gerai. V. Babeckas yra Hamil 
ir 30 d. d. sekančia programa: tono Aidas orkestro vadovas, 
šeštadieni, rugsėjo 29 d., / vai. VEDYB1NIO GYVENIMO 
p. p. parapijos bažnyčioje susu
kaupimo valandėlė. Pamokslas. 10 m. sukaktį atšventė p. p. B. kos Lietuvių Dienos dalyvius 
Išpažintis. Bus svečias kunigas. V. Antanaičių šeima, kada sek jų religiniame susikaupime - 
Sekmadienį, rugsėjo 30 d., 11 madienį, rugsėjo 16 d., daly vau -pamaldose priešakyje su J. E. 
vai. iškilmingos Šv. Mišios ir be jant bičiuliams iš loronto ir 
ndra Šv. Komunija. Po pamal Hamiltono jiems surengtose 
dų — pietūs. 4 vai. p. p. iškil vaišėse, įteikta buvo dovanų, su 
mingas posėdis. Paskaita At-kų dainuota „ilgiausių metų“, o 
Federacijos Vado S. Sužiede taip pat ir pasivaišinta. Prie 
lio. Hamiltono moksleivių at- vaišių surengimo daugiausiai 
kų įžodis. Meninė dalis, kurią prisidėjo p. p. Šukaičių šeima, 
išpildo Hamiltono ir Toronto 
moksleiviai at-kai.

Norintieji dalyvauti pietuo 
se, prašomi užsiregistruoti iki 
rugsėjo 28 d. pas kuopos pirmi 
ninką J. 
9-5129, ar 
bos narį.

Maloniai 
jaučiančius 
grarnoje dalyvauti. O ypač kvie 
čiame visuomenę kuo skaitliu 
giausia dalyvauti iškilmingam 
posėdy ,kur išgirsite pi of. S. 
Sužiedėlio paskaitą.

Po to šokiai ir žaidimai. Gros 
plokštelių muzika.

Kuopos valdyba.

VLIK’o PIRMININKAS
lankėsi Hamiltone ir rugsėjo 
d. po pamaldų, vietos parapijos 
salėje, padarė pranešimą tarp 
tautinės politikos ir VLIK’o rei 
kalais. Pranešimo klausėsi apie 
200 lietuvių. Po pranešimo J. 
Matulionis dar turėjo posėdį su 
vietos T. Fondo sk. valdyba.

TAUTOS ŠVENTĖS
minėjimą surengė LB valdyba 
vokiečių salėje su J. Domeikos 
iš Brantfordo paskaita ir meni 
ne dalimi.

Gaila tik, kad minėjime da 
lyvavo apie 100 tautiečių, todėl 
ir surinktų aukų neužteko pa 
dengti visoms išlaidoms.

SUNKIAI SERGA
Ant. Mingėla. Jam jau padary 
tos net trys operacijos. Linki 
me greito pasveikimo.

ŠEIMOS PADIDĖJIMO

Pleinį, telef. JA 
pas bet kuri valdy

prašome at-kus, pri 
ir visus kitus pro

9

7 PSL

LONDON, Ont
SUGRĮŽO Iš EUROPOS

Londono lietuvių kolonijos dirba pastoracinį darbą, 
kapelionas kun. J. Danielius, L. E-tas.
šį pavasarį buvo išvykęs Euro 
pon ir lankėsi Vokietijoje bei 
Prancūzijoje.

Paviešėjęs ten porą mėnesių
ir aplankęs žymesnes vietoves — Adelės Čelkytės-Raškaus 
bei stebuklingas vietas, kun. Da kienės jieško jos motina Čelkie 
nielius, sustiprėjęs ir pilnas ge nė, gyvenanti Vilkaviškyje. Ra

Su meile Jūsų:
Kun. V. Rudzinskas.

Windsoro lietuvių klebonas.

ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS.
Rugsėjo 15 dieną pp. A. J.

Jakubauskai krikštijo iš eilės _
trečią sūnų vardu Marijus-Vy ros nuotaikos, vėl grįžo pas lon syti: J. Šimanskis, 143 Spadi 
tenis. Krikšto tėvais buvo pane doniškius, kur tyliai, bet našiai na Ave, Ottawa, Ont.
lė Meilutė Stygaitė ir Mindau —Pajieškomi: 1) Juozas Go

, skubos gis, gyvenęs Montrealyje ir dir 
keliu paprašius per vieną nak bęs viešbutyje virėju. Jieško 
tį pasiruošus dalyvaujant pro brolis Leonas, gyv. Klaipėdoje, 
grarnoje.

Dailininkams, Ponui V. Re 
meikai už pagaminimą scenos 
papuošimų ir Ponui J. Ladygai 
už talkininkavimą puošiant see 
ną. ,

Panelei Nijolei Kličiūtei už

PAJIEŠKOJIMAI

vyskupu V. Brizgiu. Sveikina 
visus lietuviu^, laimina, mel 
džiasi ir prašo Dievo mūsų visų 
mylimiausiai Tėvynei Lietuvai muose. Dalyvavo sesuo Verutė 
laisvės. Lenkevičienė iš Čikagos, pus

a- . . v- . - . • brolis Balys Grinius iš HamiltoŠia malonia žinią pranešu vi _, . < . , ..........‘ ‘ . no. taipgi buvo daug svečiu is
siems lietuviams Kanadoje ir kitų vietovių< Naujagimiui ‘lin

iš 
T.

gas Banionis iš Windsoro. Kri lietuvišką solidarumą, 
kštijo kun. V. Rudzinskas.

Po to buvo1 vaišės savuose na

Taip pat savo 25 m. bendro 
gyvenimo sukaktį atšventė ir 
SLA kp. finansų sekretorius K. 
Stanaitis su Ponia. Ir čia paša 
kyta buvo daug kalbų ir pareikš 
ta linkėjimų.

HLDMT AUKURAS
spalio 6 d. Royal Connaught
Hotel salėej rengia didelį šo yra paskirtas Apaštališkosios siuntė jį į Romą tęsti studijų. Iš 
kių vakarą su įdomia 
ma. Aukuras iš anksto 
visus į šį parengimą.

HAMILTONO SLA
šokių vakaras sutraukė
šimtą svečių, todėl ir gauta nuo prelatu.
stolio 45 dol. Bendrai, tai jau 
trečias SLA kp. parengimas, ku tas yra gimęs ir augęs Cicero, sostinėje — Ottawoje. Kadan 
ris atnešė nuostolį. III. Lietuvių parapiioj baigęs gi Apaštališkoji delegatūra Ka

iviFTii pradžios mokyklą, įstojo į pųi nadoje turi labai didelę reiks
*'■ V rengiamąją kunigų seminariją mę, tai ir jos pareigoms pasky

sutikimas yra rengiamas LB re Chicagoj ir Mundelein semina rimas yra augštas mūsų tautie 
prezentaciniame Hamiltono Ko riją. Kardinolas, pastebėjęs he čio įvertinimas.
yal Connaught viešbutyje, gruo 
džio 31 d .

Amerikoje gyvenantiems. Laiš kjme geros sveikatos ir gero 
ko data Citta del Vaticano siauklėjimo. Z.

OTTAWA, Ont.
LIETUVIS KUNIGAS AUGsTOSE VATIKANO 

ATSTOVO PAREIGOSE
Prelatas Povilas Marcinkus auvio jaunuolio’ gabumus, pa

progra delegatūros Ottawoj, Kanadoj, ėjus augštąjį mokslą ir gavus 
kviečia sekretoriumi. Jis perkeliamas iš daktaratą, jis buvo paskirtas 

La Paz, Bolivijos, kur pernai bu Vatikano užsienio tarnybon, ku 
vo pasiųstas Apaštališkon nūn rioj puikiai užsirekomendavo, 

• ciatūron. Taip pat pernai šis todėl dabar jis gavo naują Va 
tik per mūsų tautietis buvo pakeltas tikano diplomatinę pakopą — 

paskirtas Apaštališkosios dele 
Jaunasis Vatikano diploma gatūros sekretorium Kanados

Europos gydytojas
Dr. N. Skaab

Dantistą*
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

PADĖKOS

SURAŠYMAS RUSIJOJE
Skelbiama, kad per paskutinį 

jį surašymą žmonių rasta 200. 
200.000. Praėjusiais metais ten 
veikė 6.100.000 radijų. Tais me 
tais Amerikoje vien automobi 
lių buvo su 36 milionais radi 
jų, o iš viso Amerika radijų tu 
rėjo 139 milionus. Pernai Rusi 
joj televizijų buvo 820.000 o

susilaukė p. p. A. V. Babeckų Amerikoj jų buvo 35 milionai.

REXAL L FIRMAI 
Atstovauja 

CANNON DRUG’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 p a ta r na v.i m,a s. 
P r ašom užeiti!

Montreal Overseas Parcels

4112 St. Lawrence Blvd.
PL 4725

Siuntiniai Lietuvon
IR I 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.

I LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

2) Algirdas Vaguscevičius, 
sūn. Jono, kilęs iš Jurbarko, 
gyv. Anglijoej. Jieško giminės 
Lietuvoje. Atsiliepai: A. Sukai 
tis, 283 Mac Nab St. North Ha 
milton, Ont.

— Jieškomas Eduardas Žla 
gražiai atliktas pranešėjos pa bys, gyvenęs Winnipeg, Mani 
reigas, Panelėms, E. Rupšytei, toba. Jieško Seibutienė iš Obe 
D. Dargytei, A. Burbaitei ir ' ~ ‘
V. Rimkytei už talką segoijant 
tautinius ženkliukus šventės da 
lyviams.

Mielai Montrealio lietuvių vi 
suomenei už skaitlingą atšilau 
kymą, o ypač kad atsivedė į mi

lių, Lietuvos. Jis pats arba jį 
žinantieji prašomi atsiliepti ad 
resu : Elena Tumėnienė, 4960 
Montsquare Ave, Montreal, P. 
Q.

— Pajieškomas Partunacas 
Varpučinskis iš Kauno apskr., 

nėjimą taip skaitlingą jaunuo Luokės parapijos, Rįngailių kai 
lyną, net trečdalį visų dalyvių. m0. jįeško jo giminaitis. Jis pa 

Sekančiuose tautinių švenčių ts ar jį žinantieji atsiliepkite ad 
minėjimuose atsiveskite visą ja resu ■ v. Brilling, Unterbrun 
unuolyną, nepalikite jų gatvei ner Str. 85. Gauting, Muen 
auklėti, tada nereikės mums bi chen. Germany.
joti už savo tautos ateitį ir už — Pajieškomi: 1) Vaitkevi 
priaugančią kartą. čius,

Montrealio Seimelio yra nu bronn
tarta, kad visuose Seimelio Pre 
zidiumo pamėgimuose jauni 
mas ir moksleivija moka tik 
50 proc. įžangos mokesčio, bet 
atsižvelgiant į tai, kad tautinių 
švenčių minėjimuose įžangos tais Freudental — Vokietijoje,

buvęs 1949 metais. Heil 
— Vokietijoej, vėliau iš 

emigravęs i U. S. A. 2) Binge 
lis, buvęs 1948 metais Heilbro 
nn — Vokietijoje, vėliau su šei 
ma išemigravęs į U. S. A. 3) 
Norkevičius, buvęs 194 7 me

Reiškiu nuoširdžią padėką 
gerb. Aušros Vartų parapijos 
klebonui Tėvui Jonui Kubiliui 
už labai gražų ir nuoširdų baž 
nytinį patarnavimą ir ant kapų kė kasdien, taip pat pusbroliui 
atsisveikinimo žodžio tarimą. Jonui Leknickui, brolienei Ma 
Dėkoju Tėv. Aranauskui, lėv. rįjaį Leknickienei, Kaziui Lėk 
Kulbiui ir Tėv. Raibužiui už niekui, Klemui Kiaušui, duktė 
bažnytinių apeigų patarnavimą rįaį įr žentui, kurie 
bei asmeninį nuoširdumą. Esu 
labai dėkinga sol. P. Vytei už 
studentišką laidotuvių metu pa 
tarnavimą ir labai gražiai pagie 
dotą Avė Maria. Dėkoju N. L. 
red. J. Kardeliui už jautrią ir gi 
liai širdį jaudinančią ant kapų šventės minėjimu, 
pasakytą kalbą. Labai esu dc dalyviams nuoširdžiai 
kinga Montrealio policijos sei me, būtent: 
žantui J. Astrauskui už išrūpi Ponui M. Brakui iš N. Y. už 
nimą laidotuvių metu, tvaikai turtingą, rimtą ir įdomią pas 
daryti policijos paieigūnų. kaitą, pritaikintą tai dienai. Mo

Visiems dėkoju, kurie atsiun ntrealio Skautų Vyčių Tautinių 
tėte vainikus, užprašėt šventas šokių Grupei ir naujai sudary 
mišias, pareiškėt per spaudą ir tai iš priaugančios kartos Šo 
asmenišką užuojautą bei aplan kių Grupei bei jų vadovui Inž. 
kėtė koplyčioje ir palydėjote į V. Bruzgelevičiui, už puikiai at 
kapus. Labai dėkoju šeiminiu liktus tautinius šokius, kurie su 
kėms už jūsų nuoširdų ir gražų silaukė šilto publikos įvertini 
patarnavimą. Ir visiems dėkoju, mo.
kurie atsilankėt į mano A. A. Aktoriui Ponui J. Akstinui 
Vyro laidotuves ir nuo kapų su už puikiai atliktą Mačernio „vi 
grįžot į bažnyčią sukalbėti ro zijų“ deklamaciją, bet ypač už

žanciaus. Visiems labai ačiū. _ _ _ ,
Anastazija Matulaitienė, mokesčio dydis nebūna nusta vėliau su šeima išemigravęs į 

tomas, paliekamas laisva valia Pietų Ameriką. Jie patys ar 
aukoti sulig turimų išteklių, tai apie juos žinantieji atsiliepti: 
priaugančiai kartai tuomi yra v. Brilling, Untererunnerstr. 
padarytas didelis palengvini 85. Gauting, Munchen, Germa 
mas. Užteks jų simbolinės au 
kos, pobrėžiančios visų lietu 
vių vienybę. Ačiū visiems.

Seimelio Prezidiumas.
Praktika rodo, kad sotus ir

Norėčiau labai padėkoti visie 
ms, kurie lankė mane ligoninė 
je: labjausiai amerikonui Ka 
ziui Giliauskui, kuris mane lan

manęs ligoje. Ačiū 
dingai už lankymą 
dovanas.

Filomena

ny-
— Lietuvis 34 m. amž. neve 

dęs, gyvenantis Canadoj, apsi 
vedimui jieško lietuvaitės apie 
20—28 metų amž. Platesnės 

neapleido ištaigingas gyvenimas žmones žinios per laišką. Rašyti: V. 
visiems šir skaldo ir nesantaikon veda, Brilling, Unterbrunnerstr. 85. 
ir gražias vargas gi — krūvon suspiečia. Gauting, Munchen, Germany.

Nakienė.

Sąrišyje su 8 rugsėjo Tautos 
programos 

dėkoja

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E< BELANGER 8c SONS
13 METŲ JOSI. TARNYBOJE 

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

A. Norkeliunas, c s c ir F. Dupuis
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal nariai

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

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

Tel. 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

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

pas Montrealio atstovą
Mr. Manfred Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

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

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS.

Vokiški „G r u n d i g“ radio aparatai, paiefonai, plo 
kšteles. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinių s 

reikmenis su nuolaida.

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 

y7-**^J) jf 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: 
kas antradienį nuo 2 pm iki 11 v. 
Masažistės Jūsų patarnavimui,

Susitarimas iš anksto nereikalingas.
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL

telef.:
P L 0094

(2 g. j rytus nuo St. Laurent) f

a
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M-OWTWREAL
VISIEMS! VISIEMS!

VISŲ MONTREALIO LIETUVIŲ ŽINIAI IR DĖMESIUI
Bostono Lietuvių Dramos anksčiau, kad išvengtų susikim 

Sambūris pastoviai ir nepavarg Šimo. Komedija „Raudonasis 
damas puoselėja vaidybinį me Vynas“ bus įdomi ir labai juo 
na gimtąja kalba ir vien savo kinga, — ji visus patenkins, 
pasišventimu bei ištverme, be METINIS MONTREALIO 
keno nors paramos išsilaiko n STUDENTŲ SUSIRINKIMAS 
yra pasiekęs augštą meninį ly įvyks šį sekmadienį, rugsėjo 30 
gį. > d., po 10 vai. pamaldų Aušros

Šis dramos sambūris spalio Vartų parapijos salėje. Bus ren 
14 dieną pas mus, Montreaiyje, karna nauja valdyba. Visų stu 
4 vai. po pietų, Gesu 
1200 Bleury street, Montreal 
2, vaidina linksmą 3-jų veiks 
mų komediją „Raudonasis Vy 
nas“. Montrealio Lietuvių Sei 
mėlio Prezidiumas šiam sambų 
riui pagerbti spalio 13 d. 8 vai. 
vakaro. Aušros Vartų parapi 
jos salėje, 1465 Rue de Seve, 
ruošia vakarienę.

Norintieji toje pagerbimo va 
karienėje dalyvauti, prašomi iki 
spalio 10 dienos užsiregistruoti 
ir sumokėti pinigus šiems Sei 
mėlio Prezidiumo nariams: p. 
J. Baltuoniene, 4040 Ontario 
Str. East, apt. 3, telef. LA 6- 
2084; p. Aniuolauskas, 323 Sei 
by St., Westmount, telef. WE 
7401; p. B. Staškevičius, 658, 
2nd Ave, Verdun, telef. YO 
0406; p. J. Adomaitis, 207, 4th 
Ave, Ville Lasalle, telef. HE 
7398. Įžangos mokestis: vie 
nos šeimos dviem asmenims 5 
dol., vienam asmeniui 3 dol. Va 
karienei paruošti pakviestos pa 
tyrusios seimininkės. Iki spalio 
10 dienos neatsiradus didesnio 
skaičiaus asmenų, norinčių to 
kioje pagerbimo vakarienėje da 
lyvauti, ji bus paruošta siauru 
mastu. Seimelio Prezidiumas.

ORGANIZACIJŲ ŽINIAI
Rugsėjo 30 d. tuojau po pa ma dar, p. Mačiuko 

maldų Aušros Vartų salėje sau 
kiamas organizacijų atstovų 
pasitarimas dėl KLB Kr. Tary 
bos rinkimų — sąrašų sudary 
mo. Organizacijos prašomos bū 
inai atsiųsti savo atstovus.
BILETAI Į „RAUDONOJO 

VYNO” VAIDINIMĄ 
bus platinami rugsėjo 30 dieną 
tuojau po pamaldų prie bažny 
čios. 'Visi tautiečiai kviečiami 
biletus įsigyti iš ankto, kad 
vaidinimas galima būtų pradėti 
punktualiai. Kas neįsigytų bile 
tų iš ankto, prašomi į Gesu 
Hali salę (Bleury gat.) atvykti

Šauni 
kalakutų vakarienė

Montrealio kultūrininkes — vaikų auklėtojas ir moky
tojas — Nekalto Prasidėjimo Seseles paremti ir pagerbti 
jų darbą, šį šeštadienį, rugsėjo 29 d., 7 valandą vakaro, 
Aušros Vartų parapijos salėje, Poniai Jok ri
ba u skienei vadovaujant, yra ruošiama karštų val
gių — kalakutų, dešrų ir kitų skanumynų — vakarienė, 

kurios kviečiami visi Montrealio lietuviai.
TROŠKULIUI nuraminti bus gėrimų.
ŠOKIAMS gros pp. Lapinų LITUANICA.
LOTERIJA bus turtinga ir naudinga.
PRADŽIA 7 valandą vakaro. JŽANGA tiktai $ Ę25

ŠEŠTADIENINĖJE LIET.
MOKYKLOJE

PERBRANGI SALĖS 
NUOMA

Praėjusį šeštadienį, rengtas1 Toronto Maironio vaido šeš 
tadieninė liet, mokykla gražiai Toronto Šalpos Komiteto pare 
pradėjo naujuosius mokslo rne ngimos Prisikėlimo salėje sulau

i tus, suskubusi jau įregistruoti kė vos poros šimtų žmonių. Tė 
,217 mokinių. Šiems metams gi vams parneiškonams už salę 

ažiai susitvarkė puikus mokyto mokant nuomos 250 dol., o taip 
jų kadras: I skyr. — M. Gudai pat rengėjams negalint pašinai; 
tienė, I skyr. antroji giupė — doti bufetu (rūbinės ir virtu 
M. Bušinskas, II skyr. — se vės pajamos taip pat eina salės 
šuo Margarita, III skyr. — J. šeimininkų sąskaiton), gaunasi 
Voliukienė, IV skyr. — A. Ea logiška išvada, kad rengėjai iš 
liukonis, V skyr. —J. Šilką ir parengimo turės nuostolį arba 
VI skyr — J. Jankaitis. Tiky geriausiu atveju prašyti pada 
bai dėstyti katalikams kapelio ryti nemažą nuolaidą. Patirta, 
nai: III, IV ir V skyriams kun. kad ir kitos organizacijos, ban 
B. Pacevicius, I, II ir VI — Tė džiusios rizikuoti toje pačioje 
vas Raiaelis, OFM; Evangeli salėje, uždraudus gėrimus, išei 
kams — kun. L. Kosticenas. Pa 
galbiniais mokytoajis pakviesti 
E. Pusvaškienė ir J. Vaseris.

Mokytojų posėdyje pavienia 
ms skyriams nustatyti šie vado 
vėliai: I ir II skyriams „Kregž 
dutė“ I dalis; III skyr. — „Kr 
egždutės“ II-ji dalis; IV, V ir 
VI skyriams — „Kregždutė“ 
trečioji dalis. Be to, paskutinie 
siems trims skyriams bus nau 
dojama „Skaitymai“. Visi šie 
vadovėliai gaunami pirkti tie 
siog per mokytojus.

Praėjusį sekmadienį mokyk 
la Šv. Jono Kr. par. saleje ture 
jo atidarymą, kurio metu žodį 
tarė mok. ved. mok. J. Širka, 
mok. globėjas kun. P. Ažubalis, 
Kult. Fondo pirm. I. Matusevi 
čiūtė, Toronto apyl. bendr. pir 
mininkas J. R. Simanavičius, va 
dovėlių „Kregždutė“ autorius 
A. Rinkūnas ir mok. kom. pirm.
Stp. Pusvaškis. Meninei prog dol Kaip minėta, jei ir ateityje 
ramos daliai vadovavo Tėv. Ra nebus atsižvelgta į salės nuo 
faelis. Po oficialiosios lalies vy mą, lietuviai salių turės Įieško 
ko smagus mokinių pobūvis, ti vėl kitur, nes palaikymas sa 
tradiciniai liet, žaidimai ir ska 
nios vaišės.

Mokykla dėkinga pernai mo 
kykloje mokytojavusiems, bet 

šiemet išėjusiems mokytojams: 
Visoms šeimoms, kuriose yra Z. Daugvainienei, M. Indrišiū 

mokyklinio' amžiaus vaikų, pri nienei, E. Pusvaškienei ii K. 
menama, kad jos būtinai savo 
vaikučius leistų į šeštadienines 
mokyklas, o suaugusius — j 
Augštesniuosius kursus.

Visos mokyklos šiemet turi 
gerus, prityrusius vadovus, tu 
rinčius nemažą mokytojavimo 
praktiką ir gerus mokytojų kad 
rus. Visos mokyklos turi ir ge 
ras mokykloms patalpas. Todėl 
visi tėvai prašomi ir raginami 
savo vaikučius leisti į lietuvis 
kas mokyklas. Nors tiktai vie
na diena savaitėje toms mokyk 
loms skiriama, bet vaikučiai jo 
se žymiai papildys savo žinias, 7 
kurios labai bus naudingos ir 

LOUIS MANGE AU® kitose mokyklose. Tėvai, leis 
KURO AT IE TUS y darni savo vaikučius į lietuvis 

® kas šeštadienines mokyklas, ne 
No. 1 Imperial Products » nusivils; priešingai, jie patys ir 

241 — 1 Ave., Ville Lasalle S jų vaikučiai turės didelio pasi 
TR 3237 ® tenkinimo pažinę Lietuvą, Lie

tuvių kalbą ir Lietuvos kraštą.
Tėvų susirinkimai šaukiami 

Montrealio mokyklos AV salėj 
spalio 7 d. po pamaldų, Longu 
euil spalio 6 d. mokykloje.

salėje, dentų dalyvavimas būtinas.
Valdybo.

SUSIRINK1MAS-PAS KAITA
Š. m. rugsėjo 30 d. sekmadie 

nj, po Šv. Mišių, A. V. Parapi 
jos salėje šaukiamas Kanados 
Lietuvių Moterų Katalikių M o 
ntrealio skyriaus narių visuoti 
nis susirinkimas. Paskaitą skai 
tys narė p. St. Vaišvilienė tema 
„Vaikų auklėjimas“.

Kviečiamos dalyvauti ir ne 
narės. Valdyba.
VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS 

šiemet numatomas lapkričio m. 
viduryje. Tiksli data bus pa 
skelbta vėliau. . .
• Liaudininkų-Varpininkų klu nnaught Hotel, Normandie Ro jo pastangas gauti salę tokiam 

om. svarbiam parengimui. Nesant
Ta pačia proga norime pra kitos galimybės atsidėkoti p. 

nešti Hamiltono lietuvių visuo Baronui už jo didelę paslaugą, 
menei, kad ta pati Normandie Bendruomenės Valdyba nutarė 
salė gauta ir ateinančių Naujų p. Baroną kviesti garbės svečiu 
jų Metų sutikimo vakarui. Salė j Naujų Metų sutikimo balių, 
gauta p. K. Barono dėka. P. Ls.

Dr. TAS$y SINGERMAN 
optometristas - optikas

TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI 
4281A St. Lawrence Blvd., Montreal. HA 7928

HAMILTONO BENDRUO MENĖS VALDYBA
rengia šokių vakarą spalio 6 d., Bendruomenės Valdyba yra
7 v. vak. Šokiai Įvyks Royal Co didžiai dėkinga p. Baronui už

davo su defecitu.

ii) Fi DR. J. ŠF GAMOGAS
! C H I R U R G I N Ė ir ’ 
; BENDROJI PRAKTIKA y 

office 5441 Bannantyne 
(kamp. Woodland)

Į Verdun. Tel. HE 3175.

I
Į šeštadieniais 11—1 
l arba pagal susitarimą. 
J namų 1038 Osborne A v. 
ll Verdun. Tel.: P O 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

3 DR. J. MAL1ŠKA
« priima: 9 a. m. — 10 p. m.
R 5303 Verdun A.. Verdun,
I Te!.: TJt 4S47

| NOSIES, GERKLĖS IR 
IAUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

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

bo narių susirinkimas įvyks 
spalio 6 dieną, 7 vai. vakaio 
Verdune, Melrose Ave Nr. 790. 
Kviečiami visi nariai ir piijau 
čiantieji bei norį įstoti nariais i 
šį klubą.
• Pakrikštijo p. p. Zabieliaus 
kai pirmagimį ir pp. Ališauskai 
antrąjį sūnų.
• Mačiuko Mamerto, mūsų siu 
vėjo, abonentai paskutines 4 sa 
vaites laimėjo šie: Nr. 6 — p. 
Šimonėlis 22 dol.; Nr. 43 — J. 
Juškevičius 20 dol., Nr. 16 — 
Krasauskas 18 dol., Nr. 66 — 
St. Morkūnas 16 dol. Praneša

siuvykla zijos, lempų ir t. t. Labai įdo čių, kurie džiaugsmingai susiti 
yra gavusi daugybę naujų me mūs aparatai yra tokioje kombi ko ir vieni mokslą pradėjo, o ki 
džiagų, kuriomis labai patenkin nacijoje: radijas, televizija, pa ti, jau lankę šeštadienines mo 
tos mergaitės, ponios ir ponai, tefonas ir diktofonas, visi drau kyklas, pasiryžę toliau tęsti ir 
Be to, kas pernai galėjo būti ge sumontuoti į vieną vienetą, didinti lietuviškųjų dalykų pa 
nepatenkintas paltais, tepaban Tai labai gražiai atrodą apara žinimą ir mokslinimąsi.
do šiemet, — tikrai geresnė bus tai. Šie aparatai Montreaiyje tu 
laimė.

DAINAVOS EŽERAS
praėjusį savaitgalį pritraukė ne 
mažai lietuviškos publikos. Vie 
ni medžiojo ir grybavo, kiti me 
škeriojo, o treti rinkosi sau sk 
lypus ir projektavo, kur kitą pa 
vasarį statyti vasarnamį.

Lietuviškos vasarvietės 
mas rodo teigiamą atgarsį 
realiečių lietuvių tarpe. 
Dainavos B-vės savininkų, per 
pirmą savaitgalį parduoti be 
veik visi pirmieji praeitą savai 
te „N. L.“ skelbti sklypai.

Šiuo tarpu B-vės vykdomas 
tolimesnis Dainavos vasarvie 
tės sklypų paruošimas ir ekšplo 
atavimas.

ŠEŠTADIENINĖS MOKYK
LOS PRADĖJO DARBĄ

Šiepnet šeštadieninės mokyk

DIDELĖ LIETUVIŲ
PREKYBOS ĮMONĖ

Verdune, 4123 Verdun Ave, 
visai prie Church gatvės kam los mokslo metus jau pradėjo 
po, p. Motušis ir p. Povilas Jo —Montrealio (buvusi Verdu
cas atidarė gražią prekybos įmo no), Rosemounto ir Longueuil 
nę. Joje parduodami moderniš mokyklose susirinko gražūs bū 
kiausi aparatai — radijo, televi riai mokyklinio amžiaus vaiku

Stebint tą nemalonų reiškinį, 
Toronto liet, organizacijos atsi 
stoja prieš gana nemalonią di 
lemą: palaikyti savuosius ir ri 
zikuoti samdyti salę su galimu 
nuostoliu, arba jieškoti piges 
nių salių kitur? Statant sales, 
visą laiką buvo skelbiama, kad 
salės statomos lietuviams, bet 
dabar lietuviams jos lieka nepri 
einamos. Gal ir būtų galima mo 
keti už šeštadienio parengimus 
prašomoji kaina, je įsaiėej bū 
tų galima pilnai naudotis bufe 
tu ir virtuvės pajamomis. Esą 
nt dabartinei padėčiai, salių šei 
mininkai privalėtų padėti ver 
tinti realiai ir už patalpas ne 
prašyti daugiau, kaip 100 ar 
120 dol., o už sekmadienių kul 
tūrinius parengimus (koncer 
tus, vaidinimus nedaugiau 50

įkūri 
ma n t 
Anot

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

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

Suite »5—M
152 Notre Dame St. E.

UN 6-8969*
Res. 5657—12 Ave., Rsm.

RA 2-5229

rėjo vieną parduotuvę, bet bu 
vo pardavinėjami 100 — 250 
dol. brangiau, negu jie parduo 
darni Motušio—Joco parduotu 
vėje. Plačiau žiūrėkite kitame 
NL numeryje.
• Vidutei Petronytei atsitiko 
nelaimė — pp. Bakanavičių va 
sarvietėje daržinėje šokdama 
nuo vienos ant kitos šieno stir 
tos, susižeidė koją. Nuvežus ar 
timiausion ligoninėn paaiškėjo, 
kad trūkęs kaulas. Koja buvo 
sugipsuota. Vidutė sveiksta ir ši 
savaitgalį jau jai nuims gipsą. 
Tuo tarpu ją tėvelis savo maši 
na kasdien nuveža mokyklos

Šateikienei.
Telydi Toronto liet, mokyk 

lą josios vardo globėjo Mairo 
nio

vųjų būtų tik vienpusiais.
NEDUODA PASKOLŲ

Toronto mažesnieji namų sta 
tytojai turi didelių rūpesčių del 
didelio paskolų gavimo apkar 
pymo. Girdėti, kad nemažas 
skaičius ir lietuvių statybinių 
kų laužo galvas, kaip gauti pas 
kolas tolimesniems statybos da 
rbams. Sakoma, kad tokios po 
litikos vaidžia ėmėsi dėl to, 
kad bijoma infliacijos: per dide 
lio pinigų investavimo. i staty 
bas.

pranašo dvasia.

DIDELIS „VARPO” 
KONCERTAS

Spalio 26 d. Toronte įvyksta 
reto masto koncertos: Tornoto 
choro „Varpas“ ir iš Clevelan 
do atvykstančio Čiurlionio an 
samblio jungtinis choras, kuris 
įvyks Massey Hall. I orontiš X | \ . [> 
kiai lietuviai turės puikią pro v *-*!*• I • X
gą pasidžiaugti šių vienų bene DANTŲ GYDYTOJAS 
geriausių lietuvių chorų laisva X X
jame posaulyje bendra sutarti X Vakarais ir šeštadieniais \ 
ne daina. v pagal susitarimą. »

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

Raštinė: LE 4-4451

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

I. G. ELECTRIC R d
Elektros

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

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

kontraktorius

G U R Č I N A S 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

IGNAS
3260

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tek: LA 2-7236

$ Raštinė vakarais:
& 2104 Mount Royal St. E.
C LA 1-7926—8873

I
 Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes 
MArquette 8045

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

X NOTARAS
X MILTON W. WINSTON, 
| B. A„ fl. C. L.

Suite 504 ir 505 
$ 4 Notre Dame St. E.
i Montreal. UN 6-6556

J. GRAŽYS
I SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
H PASIRINKIMĄ.

I
 DARBĄ A T L I E K U 

SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

1
3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

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. Kctviitadie- 
niais kabinetas uždarytas.

H Hg DR. V. SADAUSKIENĖ H

I
 Dantų gydytoja H

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

TORONTO |
Tel. LE 1-4250 į

Vienybėje — Galybė! »
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve »

„PARAMA” I
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos. »

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

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