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LIETUVA
INDEPENDENT Ll

Po’itinė įvykių savaitė MASINU FONDO VAJUS
PASAULINĘ POLITIKĄ STELBIA AMERIKOS K v

PREZIDENTO RINKIMAI
Kanadoje rinkimai skelibami birželio mėnesį.

Visi žino, kad kol Amerikoje atmesti, o pati delegacija sukis 
vyksta prezidneto rinkimai, nie ta į aidėjimą. Ši žinia darbiniu 
ko kito netenka laukti. Šie rin kus sujaudinusi ir jie nuėję prie 
kimai nustelbia visus kitus po kalėjimo išlaisvinti suimtųjų 
litinius klausimus, nes viskas draugų. Kalėjimą jie atidarė, 
skiriama tiktai rinkimams, ku padegė. Tada juos piadėjusi 
rių metu pulti policija, kuri pradėjusi

KALBAMA TIKTAI APIE šaudyti ) susirinkusius žmones.
TAIKĄ IR GERBŪVĮ.

Dabar rinkiminė kova siekia 
įkarščio viršūnės. JAV šių rin 
kimų pasižiūrėti ir pastudijuo 
ti pakvietė iš sovietijos delega 
cijas. Manoma, kda sovietai kv 
ietimo nepriims, nes ir jie ture 
■■ų kviestis Amerikos delegaci 

is savo 
o ten gi 
džiamas 
kuris ir 
karnas“.

Tarytum į JAV rinkimų bal 
są, ir Kanados vyriausybė pra 
nešė, kad 
KANADOJE FEDERALINIO

SEIMO RINKIMAI 
bus ateinančių metų birželio 
mėnesį. Opozicijos vadas p. Dr cenzūrą, kuri trukdo normalų 
ew atsistatydina. Jis bus arba spaudos darbą, 
senatorius arba Ontario vicegu — Atominė,s energijos panau 
bernatorius. Taip Kanada ver dojimo taikos1 tikslams konfere 
tina opoziciją. ncijoje Sovietų atstovas Zaru

JT organizacijai rūpesčių su bin atmetė vakariečių reikalavi 
daro

NERAMUMAI ARTIMUO 
SIUOSE RYTUOSE.

Prieš Izraelį kyla arabų kiaš 
tai, kurie mato, kad Izraelis au 
ga visokeriopai. Apsnūdę ara 
bai išsigando kylančios naujos 
jėgos, kokia yra naujoji atsikū 
rusi Izraelio valstybė.

Sensaciją sukėlė
CHRUŠČIOVAS SU TITU.

Pasklido žinios, kad Chruščio 
■as nuvyko pa sTito prašyti pa 

galbos. Esą, už Stalino nuverti 
nimą ir tuo pačiu satelitų pa 
drąsinimą reikalauti daugiau sa 
varankiškumo, Nikita sušilau 
kęs Kremliaus ponų opozicijos. 
Nikitai pasidarę karšta. Todėl 
jis nuskubėjęs į antrąją Tito ka 
nosą. Tito, kaip ir Nikita, Stali 
nu nepatenkintas, todėl jie dra 
ugai. Nikita dabar atsivežė Ti 
to į Rusiją ir prašo jį gelbėti 
nuo Molotovo, kuris ilgus me 
tus buvo Stalino valios vykdy 
tojas, bet dabar nužemintas ir 
nepatenkintas tokia Chruščiovo 
politika. Spėliojimų, tiesa, yra 
daug, bet greičiausia yra taip, 
kad

KREMLIUS SU TITU 
ORGANIZUOJA NAUJA 

SĄMOKSLĄ PRIEŠ 
SĄMOKSLĄ PRIEŠ 

VAKARUS,

„rinkimų” pasižiūrėti, 
rinkimų nėra, nes lei 
tiktai vienas sąrašas, 
nebalsuojamas „išren

Tada prasidėjusios kovos, ku 
rias malšinti buvusi pašaukta 
kariuomenė.

Kovų pasėkmėjs žuvę 53 nu 
kauti, keli’ šimtai sužeistų ir 
didelis skaičius sukištų i akieji 
mus.

Teismą stebį vakariečiai pra 
neša, kad teismas einąs gana ob 
jektyviai, ko visas laisvasis pa 
saulis ir pageidavo, nes teismas 
turi nustatyti objektyvią tiesą.
TRUMPOS ŽINIOS
— JT Saugumo taryboje pi a 

sidėjo Sueco kanalo byla.
— New Yorke pradėtas heli 

kopteriu susiseikimas.
— Lenkijos žurnalistų susi 

rinkimas pareikalavo panaikinti

„N. L.“ Mašinų Fondo va rojus dar gavo pasižadėjimų nu 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu pirkti NL Mašinų Fondui šėrų 
mu minime sekančius vajaus da į§ šių lietuvių: biznieriaus Jo 
lyvius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
Stankus Frank,

Detroit, Mich., USA $ 10.00 
F. Stankus yra kilęs iš Augšto 
sios Panemunės, didelis patrio 
tas, karo vetaranas. Detroite la Savickas Paulius, 
bai plačiai žinomas, ypač Ham 
tramek rajone, kur gyvena. Jis 
dirba General Motor Co., kur 
daugeliui lietuvių yra padėjęs, 
kaip vadovaujantis daibuose. 
P. J. Parojui viešint Detroite, 
p. F. Stankus, įteikdamas čekį 
NL Mašinų Fondui, pareiškė: 
„Lietuviškąją spaudą aš visuo 
met paremsiu, nes esu lietuvis. 
Korėjos kare netekau sūnaus, 
kuris žuvo kovose su komunis 
tais, — tai jiems reikia atsily 
ginti...“ P. F. Stankus, be to, 
dar užsiprenumeravo „Nepri nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
klausomą Lietuvą“, pareiškęs, me atsiliepti daugiau tautiečių, 
kad „tai yra kiekvieno lietuvio Spaudos Bendrovės „Neprikla 
patrioto vedamoji vėliava“. Ga usoma Lietuva“ įgalioti vesti 
rbė tokiems lietuviams! P. Pa vajų: P.Narbutas ir J.Kardelis.

Veiksnių konferencija
VEIKSNIŲ KONFERENCI JOS WASHINGTONE, D. C., 

1956. IX. 29—30. REZOLIUCIJA
VLIKo prezidiumas, susita nymui Lietuvoj bylą suaktyvin 

ręs su ALT Vykdomuoju Ko ti, keliant ją tarptautinėse ins 
ir konferencijose.

"1

PRICE 15 et. XVI METAI

MONTREALIS 
PRANEŠIMAS KOMEDIJOS 

REIKALU
Spalio 7 dieną tuojau po pa 

maldų, Aušros Vartų ir Šv. Ka 
zimiero parapijų salėse bus par bia visiems Kanadoje gyvenan 
davinėjami biletai į vaidinimą tiems lietuviams Rinkimų Ko 
„Raudonasis Vynas“, kuris bus misijų būstines atskirose K. L. 
vaidinamas Montrealyję, spalio B. Apylinkėse:
14 dieną, 4 vai. po pietų Gesti Toronto — Pirm. P. Vilutis, 

270 Keele Street;
Ottawa — Pirm. J. Šimanskis, 

143 Spadina Avė.;
Montreal — Pirm. Paukštaitis, 

7510 1st Avenue, St. Michel;
Windsor — Pirm. St. Naikaus 

kas, 1015 Bruce Avenue;
Winnipeg — Pirm. Malinaus 

kas, 432 Elgin Avenue;
St. Catharines — Pirm. J. Alo 

nderis, 39 Tromas Street;
Oakville — Pirm. A. Lukoševi 

eitis, 73 Hawthorne Road;
Sudbury — Pirm. A. Jasiiinas, 

420 White Street;
Fort William — Pirm. L. Mi 

talas-Mitalienė, RR 2 .Port 
Arthur, Ontario;

London — Pirm. Z. Butkevi 
čius, 348 Maitland Street;

Sault Ste Marie — Pirm. P. Ga 
speras, 99 Wallace Terrace; 

Rodney — Pirm. A. Kojelaitis, 
R. R. 2 West Lome, Ont.;

Delhi —Pirm. Z. Pauliinis, 211 
Union St., Simcoe, Ont.;
Hamilton — Pirm. J. Ston 
kus, 102 Ontario Avenue.

Vyr. Rinkimų Komisija pa 
kartotinai primena visiems Kan 
didatų siūlytojams, kad pasku 
tinis terminas įteikti kandidatų 
sąrašus aukščiau nurodytose 
Apy'Įnikių Rinkimų Komisijų 
būstinėse š. m. spalio men. 5 
diena 24 vai. Siunčiant kandida 
tų sąraš ąpaštu, pašto antspau 
do data skaitoma galiojanti.

Apylinkių Rinkimų Komis! 
jos prašomos gautuosius kandi 
datų sąrašus pristatyti Vyr. Ri 
nkimų Komisijai ne vėliau spa 
lio mėn. 15 dienos. Sąrašus šių 
sti Vyr. Rinkimų Komisijos bu 
stinėn šiuo adresu: A. Liudži 
us, 91 Roncesvalles Avė., To 
ronto, Ont.

Vyr. Rinkimų Komisija, be 
sirūpindama technišku linkimų 
pravedimu, tačiau būdama tos 
pat Kanados Lietuvių Bendruo 
menės dalimi jaučia reikalą pri 
minti visiems Kanados lietuvia 
ms pareigą dalyvauti rinkimu© 
se. — Rinkimai yra mūsų gy 
vybės, lietuviškumo ir sąmonin 
gurno egzaminai.— Dalyvauda 
mi rinikimuose (ar kaip siūlyto

• St. Agathe sanatorijoje da jai, ar kaip kandidatai, arba 
bar taiso sveikatą p. Vakselytė kaip eiliniai rinkikai) mes prisi

ka mūsų visuomenės, kuri tuos ir p. Navickas.
• Stašaitienė Antanina lankėsi 
NL redakcijoje, apsimokėjo pr 
enumeratą ir dar NL paaukojo. 
Ačiū.
• Spaudos Baliui Montrealyje 
jau pasamdyta salė ateinančių 
metų vasario 23 d. Tai yra salė 
didžiausia ir gražiausia Montre 
alyje, nes spaudos balius yra 
didžiausias tradicinis Montre 
alio lietuvių parengimas. Orga 
nizacijos 
maloniai 
vasario 23 
didžiajam
• P. Jokubauskienė 
vasarojo savo vasarvietėje prie 
St. Jean ir Richelieu upės, bet 26 d. 1956 nesu daugiau suris 
dabar jau sugrįžo į Montreal), tas su Mazar Trading Co. To
• Aukojo AV bažnyčiai Alb. 
Norkeliūnas 100 dol., F. Saf 
rončikas 50 dol., pp. Vieraičiai 
35 dol., pp. Kizerskiai 30 dol., 
A. Vaupšas, E. Vąupšienė, Stp. 
Kęsgailą ir p. Ralys po 25 dol., 
J. Budrevičius 24 dol., A. Ka 
marauskas ir L. Balsys po 10 
dol.

no Kirtiklio, Detroit, Mich., Ju 
ozo (Joe) Tumas, kuris yra Lie 
tuvių klubo vedėjas; NL skai 
tytojo Antano Linarto rosemo 
untiečio, išlošusio sweepstake 
apie 400 dol. ir kitų. salėje, 1200 Bleury Str. Bile tų 

kainos sekančios:
Po 2 dolerius nuo AA iki G 

Arčiau 
šiai scenos; po 1,50 dol. nuo H

Hamilton, Ont............$ 20.00 —žiūrint salės plano.
Siųsdamas per p. Kl. Prielgaus __ _
ką 20 dolerių NL Mašinų Fon iki N žįur. sa^s plano- 
dui, p. P. Savickas pastebi: „Si 
risdamas dvidešimt (20) dole 
rių Mašinų Fondui už du Šerus, 
linkiu geriausios sėkmės atei 
čiai N. Lietuvai ir tvarkyti jos 
turinį nešališkai ir įdomiai, ka 
ip iki šiol. Su pagarba Paulius 
Savickas Hamilton, Ont. 142 
Market St.

Visiems vajaus dalyviams

mą įvesti tarptautinę kontrolę.
— Adenaueris Vak. Vokieti

jos profsąjungų suvažiayime pa mitetu, rugsėjo 29—30 d.d. bu titucijose
sisakė už Europos konfederaci vo sukvietęs Washingtone lietu Mūsų išeivijos aktyvus dalyva 
ją. viri vaiksnių konfereciją. Joje vimas laisvinimo darbe laiko

Ministeris P. Žadei mas didelės reikšmės. Konferen 
kis, ALT Vykdomojo Kornite cija kviečia ją dosniai remti Lie 

pabė to1 nariai: L. Šimutis, Dr. P. tuvos laisvinimo darbą lėšomis.
Grigaitis ir M. Vaidyla, Lietu Konferencija vyko vieningo 

išvys vos Laisvės Komiteto Piezidiu je ir darbingoje nuotaikoje.
Rezoliucija priimta vienu bal 

su.

— 56 albaniečiai pabėgo į dalyvavo 
Graikiją.

— 1.600.000 vokiečių 
go į vakarus.

— Indija susirūpinusi 
tyti naftos pramonę.

MONTREAL1O KREDITO 
BANKELIS „LITAS” 

sparčiai auga. Jau galima tikė 
ti, kad sekančių metų pradžioje 
indėliai pasieks 100.000.

Šių metų rugsėjo 1 dienai tu vinius. 
rime tokius duomenis:

Aktyvas:
Kasa ...............................
Išduotos paskolos ..45.192,— kurios pasireiškia tarptautinėje 
Investacijos .................. 1
Indėlis Q. C. U. L........... 50,— gyvą reikalą sustiprinti ir iš
Inventorius ........................ 81,— plėsti Lietuvos laisvinimo dar

Viso.... 54.462,54 bą visuose kraštuose. Visur,
Pasyvas: kur gyvena skaitlingesnė lietu

Indėliai .......................53.435,42 vių išeivija, ji turėtų stengtis
Pelnas ................................ 959,62
Atsargos kapitalas............67,50

Viso. . . .54.462,54 
Nuo šių metų liepos 1 d. iki 

rugpjūčio 31 d. padaryta sekan 
ti apyvarta:

Pajamos: 
Indėlių gauta ............  15.595,32
Paskolų grąžinta ....3.521,90 

Pagyvensime—pamatysime. Palūkanų gauta.............. 564,89
Vienu iš įdomiausių žmonijai Įstojamasis mokestis . . . .4,00 

dalykų yra Viso. ... 19.686,11
PRASIDĖJUSI POZNANĖS Išlaidos:

SUKILIMO BYLA, Išmokėta indėlių ....2.465,25 
kurion yra įsileista užsieniečių. Išduota paskolų . . . .11.650,00 
Labai įdomu, kad teismas vyks 
ta palyginti teisingai. Teisme 
pripažinta, kad sukilėlių tardy 
mo metu buvo naudojami sta 
lininiai metodai: tardomieji bu 
vo mušami, kankinami, todėl ir 
„prisipažinę“ kaltais, bet teis 
mo metu visa tai jau iškeliama 
viešumon, ko komunistų valde 
muose kraštuose anksčiau nie 
kad nebuvo leidžiama daryti.

12 teisiamųjų lenkų, daugiau 
šia jaunų, po 18-22 metus, dės 
to, kaip ir kodėl įvyko sukili 
mas. Jie sako, kad buvo sudary 
ta darbininkui delegacija ir pa 
siųsta į Varšuvą 
REIKALAUTI DUONOS IR 

LAISVĖS, 
bet delegacijos prašymai buvę lo klausimą spręsti taikiu būdu.

mo nariai: V. Sidzikauskas, 
Dr. A. Trimakas ir K. 
ir VLIKo prezidiumo 
J. Matulionis, prof. J. 
kas ir H. Blazas.

Konferencija svarstė 
tįsius Lietuvos laisvinimo uždą proga, lapkričio 24 d., šeštadie 

Buvo išdiskutuota tarp nį, Šv. Jono parapijos salėje To 
tautinės politikos konjunktūra ronto kūrėjų - savanom; sky 
ir laisvinimo sąlygos. Atsižvel rius ruošia tradicinį rudens va 

6.139,54 giant į tam tikras tendencijas, karą balių.
Vakaro programai prat'urtin 

3.000,__ politikoje, konferencija numatė ti mielai sutiko dalyvauti visų
mėgiamas sąmojingasis savano 
rių bičiulis Vytautas Kastytis 
su jo šiam vakarui paruošta hu 
moreska.

Jei Toronto kūr. - savanorių 
laimėti savo gyvenamojo kras skyrius iki šiol galėjo keletą ši 
to vyriausybės ir tautos paian nitų dolerių pasiųsti Vokietija 
kurną ir paramą tam, kad Lie je pasilikusiems laisvės kovr; in 
tuvos nepriklausomybės atsta validams ir Į vargą patekusie 
tymas būtų pripažintas būtina ms kūr.-savanoriams, tai tik dė 
pastovios taikos sąlyga. 1 

Konferencija pritaria suma parengimus remia.

Bielinis 
nariai: 

Kamins

artimia

TORONTO
KARIUOMENĖS sVENTĖS

KANADOS LIETUVIŲ BEN 
DRUOMENĖS VYRIAUSIOS 

RINKIMŲ KOMISIJOS 
SKELBIMAS

vidurys. Po 1 dol. nuo O iki V 
— ž. salės, pin. Salės galas.

Pastaba: Jaunimas iki 15 me 
tų amžaius, moksleiviai ir stu 
dentija moka pasirinktos suolų 
eilės 50 proc.

Seimelio Prezidiumas.
SLA KUOPOS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
šaukiamas šį sekmadienį, spa 
lio 7 dieną, tuojau po pamaldų, 
salėje po AV klebonija, ne po 
bažnyčia. Visi kuopos nariai 
prašomi dalyvauti, neš bus pra 
nešimas apie SLA seimą, gali 
ma bus apsimokėti nario mokes 
eitis ir tt. Kviečiami dalyvauti 
ir ne nariai, bet besidomį šia 
pašalpine ir patrotine organiza 
cija ir norį apie ją daugiau su 
žinoti.
TURIME NAUJĄ DAKTARĄ

Jūratė Ciplijauskaitė, studija 
vusi bakteriologiją, dabar pada 
rė doktoratą (Ph. D.). Dokto 
rato diplomas jai įteikiamas šią 
savaitę, rudininės sesijos metu. 
Plačiau apie naują daktarą bus 
parašyta kai bus ofiicaliai įteik 
tas doktorato diplomas. Sveiki 
name naują Daktarę!

L. AKADEMINIO SAMBŪ
no narių visuotinis susitinki 
mas šaukiamas šį trečiadienį, 
spalio 3 d., 7.30 v. vak. 4225 
Berri St. Kol. B. Ciplijauskai 
tė papasakos savo įspūdžius iš 
Ispanijos, Maroko bei Italijos. 
Visuomenė nuoširdžiai kviečia 
ma atsilankyti. V-ba.

TĖVŲ SUSIRINKIMAI
Šį šeštadienį įvyksta šeštadie 

ninių mokyklų mokinių tėvų su 
sirinkimai: 11.45 min. Longue 
uill mokykloje, Shambly gat. n 
12.00 vai. Rosemounto mokyk 
loję. Visų vaikučių tėvai prašo 
mi būtinai dalyvauti susirinki 
muose.

Vyr. Rinkimu Komisija skel

Einamos išlaidos............211,91
Viso. . . . 14.317,16

Narių rugsėjo 1 d. buvo 20 7, 
skolininkų 52. Pagal indėlius 
nariai pasiskirsto sekančiai: 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo

6000,00 — 15
1000,00 — 53 
100,00 — 65 

10,00 — 69
5

Viso .... 207
Paminėtina, kad jau gauti 

visiems kredito kooperatyvo 
nariams CUNA gyvybes drau 
dimo pažymėjimai, kurie grei 
tu laiku bus išdalinami.

J. Skučas.
— Tuniso premjeras lankėsi 

Paryžiuje ir prašė Sueco kana

1000,00 
100,00 
10,00 
5,00

iki
iki
iki
iki

mažiau $ 5,00 —

Bs.

A. A. P. ASTRAUSKUI 
mirus, žmoną J i e v ą, sūnų Joną, marčią Albiną 

ir anūką Petrą Astrauskus, 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

U. ir N. Prišmantai, J. ir A.Pilypaičiai, 
L ir V. Dikaičiai, J. ir Pr. Šimelaičiai.

Gg. pp. RATAVIČIŲ, MORKŪNŲ, MAŽEIKŲ 
šeimas ir gimines, jų tėveliui, uošviui ir seneliui B

MYKOLUI RATAVIČIUI
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia

A. ir M. J o n e 1 i a i.

Ponams KS. ir A. RATAVIČIAMS 
dėliai Jų Tėvo ir Uošvio mirties Lietuvoje nuoširdžią 

užuojautą rdiškia
Konstancija ir Leonas B a 1 z a r a i.

ir pavieniai asmens 
prašomi 1957 metų 
dieną rezervuoti tam 
parengimui.

su šeima

mename, kad esame Parlamen 
tarinės Demokratinės Lietuvos 
Respublikos — dabar bolševi 
kų okupuotos sąmoningi pilie 
čiai šiame Krašte. — Balsuoki 
me už ką tik mes norime, bet 
balsuokime! Eikime prie baisa 
vimo urnų su viltimi, kad ateis 
tas laikas, kada rinksime savo 
naujai atgimusois Valstybės 
Vairuotojus tokiais pačiais — 
tikraisiais demokratiškųjų rin 
kimų pagrindais.
Toronto, 1956 m. spalio m. 1 d. 
K. L. B. Vyr. Rinkimų Kom-ja.

PRANEŠIMAS
Pranešu, kad nuo rugsėjo m.

ronte ir už šios Įmonės veiks 
mus nesu atsakingas.

Reiškiu pagarbą
Vindbergas.

2 LAIŠKAI IŠ LIETUVOS
p. Zosei Rickienei gauti „N. 
L.“ redakcijoje. Prašome atsi 
imti.
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Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.
KEml«ck 7920.Telefonas:
Yearly Subscription Rates;
Canada............................... $ 5.00
America & S. America. . $ 5.50
Other Countries .......... $ 6.00
Pajieškojimų kaina . . . 1.00

Prenumerata metams:
Kanadoje ........................$ 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 susitarimą, gauna nuolaidų.

SALPOS REIKALU
PR. ŠIMELAITIS

Lietuvos istorijoje lietuvių pasiekėme šio kontinento kran 
vardas jau žiloje senovėje netik tus ir čia sukūrėme sau ir savo 
mūsų kaimynų, bet ir tolimųjų šeimoms geras materialines gy ( 
tautų keliautojų, net mūsų prie venimo sąlygas. Savo kasdieni 
šų, yra pažymėtas kaip kilnus, nį gyvenimo lygį, palyginus su 
nuoširdus, žmoniškas. Musų senutės Europos lygiu, gana 
tauta dar prieš krikščionybės augštai pakėlėme per trumpą 
priėmimą žmogiškąjį užuojau laiką.
tos jausmą savyje buvo giliai iš Bet Europoje yra likusių ne • 
ugdžiusi. Mūsų kaimynai len laimingų žmonių, kuriems reika 
kai, savo istorikų lūpomis, yra linga pagalba. Humaniškosios, 
pasakę, kad kovoje lietuvis yra krikščioniškosios žmogaus pa ■ 
žiaurus, bet nugalėtam lieka reigos yra gyvos savo artimui, 
žmogus. savo kaimynui, nelaimės ištik

Už savo ribų Lietuva yra ži tam savo krašto, to pačio krau 
noma kaip vaišinga. Ne vienas jo broliui - sesei, 
svetimtautis, kuriam teko lie šie nelaimingieji ne patys 
tuvių šeimose pabuvoti, visą sa yra kaltininkai dėl tokio savo 
vo gyvenimą prisimena mūsų likimo. Jie yra aukos tų, kurie 
vaišingumą ir, reikalui esant, nesupranta žmogiškosios parei 
teikimą pagelbos nelaukiant už gos jausmo tų, nuo kurių didės 
tai jokio atlyginimo. ne ar mažesne dalimi parėjo po

Šiuo metu, mūsų Tėvynė yra karinio gyvenimo tvarkymas.
nežmoniškai teriojama, Josios Jie liko aukomis kietų, nepažįs 
vaikai išblaškyti po visus pašau tančių meilės ir užuojautos įsta 
lio kampus. Mūsų protėvių kia tymų.
uju ir prakaitu persunkta že Tie mūsų broliai ir seserys, ! 
mė mindžiojama ir niekinama šiandien yra ne tik Vokietijoje, 1 
svetimųjų. Sodybos, iš kurių bet ir išblaškyti po plačiosios 

Rusijos plotus. Jie yra bejėgiai 
savo kasdieninį pliką ir niūrų* 
gyvenimą praskaidrinti. Jie be 
jėgiai surasti priemonių savo 
kūnui apdengti, jam pamaitinti. 
Jie bejėgiai prieš savo mažus 
kūdikius, prašančius duonos 
kąsnio.

O mes ar galime jiems pade 
ti? Mes netik galime, bet ir

nyje „Diplomatijos kompeten tų ir nubaustų kaltininkus. Bet, 
cijos ir VLIK’o veikla“, iš kaip prancūzai sako — kam rei 
spausdintame 1956—IX—26 a. kia paprastai, jei galima komp 
„Neprikl. Lietuvos“ 38 Nr., pa ūkuotai: „diplomatas“ Akselro 
skelbė klaidingas žinias, lieičan das keripėsi ne į Užs. Reik. Mi 
čias mano asmenį. Būtent, ta nisteriją, bet į Krašto Apsau 
me straipsnyje sakoma, kad V. gos ministrą. 
Gylys „demisijonavo po karo 
iš Lietuvos pasiuntinybės parei 
gų“. Turiu paaiškint, kad aš ne 
su prašęs demisijos nei po karo, 
nei prieš karą ir kokia konstitu 
cine Lietuvos vyriausybė nėra 
manęs atleidusi iš diplomatinės 
tarnybos.

Švedijos vyriausybė suspen 
davo Lietuvos Pasiuntinybės 
Stockholme veiklą ir jos turtą 
perdavė Maskvos valdovams, katorius, bet kieno inspiruotas būtu beprasmis, 
tačiau tatai irgi nebuvo mano " ' '
demisija. ,

Paprastai įgalioto ministerio 
demisija atliekama tuo būdu, 
kad apie savo norą atsistatydin 
ti jis privalo pareikšt savo, už 
sienių reikalų ministeriui ir ga 
ut jo sutikimą, vadinamą accep 
tation de la demission. (Genet. 
Traitė de diplomatic et de droit 
diplomatique. II).

Vytautas Gylys.
Toronto, 1956 m. rugsėjo 27 d.

KLB Krašto tarybos rinki rinkimai. Organizacijos nespė 
mai paskelbti lapkričio 11 die jo padaryti susirinkimų, nespė 
ną. Sąrašus rinkimų kornisijo jo sutarti kandidatų, nespėjo 
ms įteikti reikia spalio 5 dieną, jų patiekti. Viskas reikia dary 

Tuo tarpu Vyr. Rinkimų ko ti galvotrūkčiais. Žmonės bus 
misija pirmąjį skelbimą dėl rin nepatenkinti ir kaltins vietos 
kimų „Nepriklausomai Lietu Bendruomenės organizaciją, o 
vai’’ prisiuntė praėjusios savai ką ši galėjo padaryti, jeigu ,už 
tės 
mą 
šią 
bet 
kia 
raštis išeina spalio 3 dieną ir 
skaitytojų gaunamas spalio 4-

Povorotnikovo chuliganiški 
veiksmai prie Sovietų Pasiunti 
nybės, aklas (taip sau, be taiki 
nimo) šūvis, buvo priskaityti 
prie viešo triukšmo kėlimo ir 
Taikos teisėjas, kaip privedė ir 
pats autorius, paskyrė jam au 
gšičausią bausmę — šešis mene 
sius. Jei būtų kitaip — jis gau -5 dienimis, tai nėra prasmės tą 
tų daug daugiau. KLB Vyr. Komisijos skelbimo

Povorotnikovas buvo provo nei skelbti, nes toks skelbimas

pabaigoje, todėl tą skelbi varytas toks skubotumas? 
galėtume paseklbti tiktai 
savaitę, šiame numeryje,

kadangi rinkikų sąrašai rei
įteikti spalio 5 dieną, o laik

Atrodo, jeigu norima, kad 
daugiau žmonių dalyvautų rin 
kimuose, kod jie galėtų pasi 
ruošti rinkimams, kad galėtų 
sutarti kandidatus, — protinga 
būtų rinkimus atidėti ne ma 
žiau kaip visam mėnesiui ir tuč 
tuojau apie tai plačiai painfor 
muoti visuomenė.

Iš tikrųjų, renkant Kr. Tary 
bą trejiems metams, labai ra’ 
malonu bus, kad ji bus išrinkta’ 
labai pripuolamai. ,

Be to, Montrealyje jau dabar

dvelkė meilė, užuojouta, šilu 
ma, niekinamos ir naikinamos. 
Bet jos žmonės geri, jautrūs ir 
užjaučiu. Patys būdami be ga 
lo sunkiose sąlygose, padeda ne 
laimingiesiems. Pasiekia mus 
džiugios žinios, parneštos sve 
timųjų, kad lietuvis ir dabar, 
pats kęsdamas nedateklius, da 
linasi paskutiniu kąsniu su jo 
reikalingu, kad ir tolimos, daž esame įpareigoti žmogiškosios 
niausiai nedraugingos mums ta pareigos jausmo, kurį mūsų pro 
utos, sūnumi-dukra. tėviai buvo taip augštai išugdė.

Iš tolimos Sibiro tremties pa Ir mes galime ir turime jiems 
siekia heroiškumu pažymėtos padėti, turime mažinti jų ne 
žinios. Tolimoje tundroje, žiau laimę, lengvinti sunkias dienas, 
riausiose netik klimatinėse, bet kad sulauktume rytojaus Jiems 
ir moraliniai sunkiai pakeliamo ir mums šviesaus ir jaukaus, 
se sąlygose, mūsų tautiečiai ir kuris vėl mus visus, kaip lais 
šiandieną nėra praradę tų kil vos Tėvynės vaikus, priglaus, 
niųjų senovės lietuvių savybių Ir šiais metais, vykstant Šal 
- — pagalbos jausmo silpnesnių p0S Fondo vajui, suglauskime 

savo, nors skersvėjų ir taršo
Ir Kanadoje mes turime gau mas, eiles, nelaimes ir nelaimiu 

siu kilnumo pavyzdžių. Juk gųjų skaičiui mažinti. Aukoki 
kad ir tremtiniai, daugiausia se me pagal išgales, aukokime nu 
niau šion šalin atvykusių mū oširdžiai, aukokime taip, kad 
sų brolių - sesių, vedamų tos pa nebūtų mums gėda prieš ken 
čios, jų, ar jų tėvų, atsineštos čiančius, nebūtų sąžinės išmeti 
iš Tėvynės artimo meilės jaus nėjimo. Aukokime bent 1 die 
mo ir pareigos supartimo dėka, nos uždarbį.

MONTREALIO ŠALPOS KOMITETO PRANEŠIMAS

—jis neprisipažino. Galėjo būti 
ir pačio Akselrodo apmokėtas. 
Tai kuo remiantis galima rašy 
ti, kad tai žvalgybos agentas, 
„majoro A. Merkio žinioje“. 
Kuo buvo tuo metu majoras 
Merkys, kodėl oj 
Povorotnikovas 
tas? Tai nebuvo 
ma.

Nei Akselrodui, 
kitam bolševikui nebuvo pagrin 
do mėgti aiškų antibolševiką A. 
Merkį. Deja, jam ir kitiems pa 
našiems Lietuva sutvirtėjo. 
Merkio tvirtas antibolševikinis 
nusistatymas nėbuvo paremtas 
jokiais asmeniškumais, o nor 
mali pažiūra demokratinės Lie 
tuvos priešams, mėginusiems 
per Angarietį ir Kapsuką už 
grobti Lietuvą suėmusiems tū 
kstančius lietuvių Sovietų Ru 
sijoje, nesuspėjusių grįžti Lie 
tuvon.

Akselrodo privesti faktai 
apie atlyginimą už prarastą tur 
tą ir atmestą kandidatūrą i Ma 
skvą, greičiausiai, irgi buvo as 
meninė provokacija. Koks ypa 
tingos vertės turtas galėjo bū 
ti pas stoties komendantą, gy 
venusį geležinkelio vagone? 
(Kaune, vėliau Ungeni ir pas 
kutinę vieta Kreuzburg). O 
jau atstovu į Maskvą Merkys 
nesiprašė. Dėl daugelio asme 
nu įvairiais laikais buvo įpras 
tu būdu atsiklausta Maskvos 
sutikimo, bet dėl jų visų neįp 
rastu ir nepriimtu diplomatijos 
būdu Maskva atsakė kategoriš 
kai: ne.

Galima būti įvairios nuomo
nės apie žmogaus sugebėjimus, nebus koks nesusipratimas, 
orientaciją (ypač, 15 metų po O iš esmės yra taip: p. K. Žu 
įvykių kritikuoti lengva), bet kas pasakoja faktus. Kas žino 
žmogui ne tik neteistam, bet ir tų faktų aplinkybes, tegul nu 
netardytam mesti kriminali šviečia, — redakcija mielai 
nius 
Merkys buvo patriotas, tam tv 
irtinimui turiu rimtus davinius, gen. S. Raštikio
Jis ir jo šeima buvo išvežti į yra labai vertinga ir labai laiku 
Rusijos gilumą, ten ilgus metus patiekiama istorinė i 
kentėjo ir 1953 metais mirė. Jis Aštriais vertinimais n<----------~
gintis negali. Tą darau už jį dr kime žmonių, kurie Lietvuos is nistai neispildys ekonominių 
augiškumo ir padorumo' sumeti torijai duoda medžiagos. Nukelta į 7-tą pusi,
mais. Jonas Budrys.

žinion buvo 
komandiruo 
praktikuoja

nei kuriam

Kyla klausimas, kodėl taip 
skubama? Koks čia yra toks ne 
paprstas rinkimų skubotumo 
reikalas? Kodėl negalima buvo 
apie rinkimus pranešti iš anks yra nepasitenkinimo, kad taip
to, kad rinkimams galima būtų viskas daroma galvatrūkčiais ir 
pasiruošti be jokio ekstra sku neduodama žmonėms kaip rei 
bėjimo? kiant susitvarkyti.

Bent Montrealyje dėl tokio J. Kardelis
skubotumo, bus sujaukti visi KLB Kr. Tarybos narys.

Montrealio ir apylinkės šal 
pos komitetas skelbia tautiečių 
žiniai:

I. Metinis, vienkartinis, tre 
mtinių šalpai vajus skelbiamas 
nuo spalio pirmos dienos. Va 
jus vykdomas renkant aukas, pa 
gal aukų lapus, atsilankant rin 
kėjui į namus.

II. Visos vajaus įplaukos ske
Ibiamos spaudoje. Taip pat, jei ta lietuvių banke „Litas“ Nr. 
gu aukotojo nėra kitokio pagei 220.
davimo, skelbiama aukotojo pa Montrealio. Šalpos Komiteto 
varde ir paaukotoji suma, ne sudėtis: pirm. — Pr. Šimelaitis, 
mažesnė vieno (1) dolerio. 1271 Allard Ave., Verdun, P.

III. Visos pajamos, gautos Q„ vicepirm. — Iz. Gorys, 359
vajaus metu, skiriamos tik trem —8th Ave., Ville LaSalle, vi 
tinių šalpai. cep. — A. Paleckas, 7603 Lou

IV. Tautiečius ištiktus nelai js-Herbert Str., Montreal; sekr.
mės, pirmiausia nukreipsime į— E. Kerbelienė, 1142 Allard 
Social Services įstaigą ir tik yp Avę., Verdun, P. Q., sekr. — 
atingais atvejais komiteto nuo Vyt. 
žiūra bus teikiama parama, bet ižd. — Petras Kizerskis, 1958 
neliečiant sumų, surinktų šio va —gth Ave., Verdun, tel. PO 6- 
jaus metu. 1657, kultūrinės dalies vedėjas

V. Visos Montrealyje veikia —Ričardas Simaniūkštis, 1555 
nčios lietuviškos organizacijos Rue de Seve, Cote St. Paul, 
prašomos šiam vajui skirti aų Mtl.
ką iš organizacijos kasos. Au 
kų lapai organizacijoms nebus 
siuntinėjami.

VĮ. Skautų - čių ir kitų jau baitis, 
nimo organizacijų nariai male rapijoje, Mont Rofland, P. Q„ cijoje gyvenančius tautiečius

Išvengimui galimų nesusipra 
timų, pranešame tautiečių dė 
mesiui, kad Šalpos Komiteto ka 
sa aukų, skirtų Vasario 16 d. 
gimnazijai ir vargo mokykloms 
Vokietijoje šelpti, nepriiminė 
ja. Šiam reikalui yra atskiras 
įgaliotinis, Pr. Šimelaitis: 1271 
Allard Ave., Verdun, telef. TR 
2859. Pinigams einamoji sąskai

DĖL PULK. K. ŽUKO 
ATSIMINIMŲ.

„Nepriklausomoj Lietuvoj’’ 
spausdinami pulk. K. Žuko at 
siminimai. Skyrių 69 „Akselio 
do Benefisas“ ir 70 „Merkio 
kerštas“ negalima praleisti ty 
lomis. Ar galima išnešti viešu 
mon bolševikų atstovo opiniją, 
pareikštą Lietuvos Ministeriui 
K. Žukui, apie jo pirmtakūną, 
irgi buv. ministrą A. Merkį? At 
siminimų autorius savo nuomo 
nės ir bet kokių faktų nepaduo 
da, o taip sau palieka, akip nie 
kur nieko, bolševikų atstovo 
neigiamą opiniją ir pereina prie 
tolimesnių savo atsiminimų.

Visų pirma, kokius „diplomą 
tus“ siuntė Maskva į mažas va 
Istybes — tai buvo visi anais 
laikais patikimi komunistai, 
pasireiškę aktyvumu partijoje 
ir parinkti jos Centro Komite 
to. Jų uždavinys buvo organi 
zuoti, finansuoti ir stiprinti ko 
munistinį judėjimą karštuose, 
į kuriuos jie buvo pasiųsti. 
Taip pat ir Akselrodas, prisi 
dengdamas neliečiamumu, iš 
vystė ne diplomatinę, bet gry 
nai komunistinę veiklą, griebda 
masis visokių provokacijų.

Akselrodas mielai priiminėjo 
pas save kariškius, vaidino nuo 
širdų Lietuvos draugą, buvo ne 
paprastai vaišingas ir „draugiš 
kas“. Buvo naivių, kurie tam 
patikėjo, priėmė už gryną pi 
nigą. Vienas iš tokių augštų ka 
rininkų, gavęs žinią, kad Lenki 
ja ruošiasi pulti mus, paskambi 
no Akselrodui, matyt, laukda 
mas, kad Maskva paskubės į 
pagelbą. Į klausimą Akselro 
dui, ką jūs (rusai) darysite New Yorkas. 1956 rugs. 26 d. 
puolimo atveju, gavo ne diplo Red. turi pastebėti, kad „gar 
matišką,, bet akiplėšiškai cinišką siojo“ Povorotnikovo (p. Žu 
atsakymą: — kuo greičiausiai kas pavardės nesuminėjo,—gal 
žygiuosime į Estiją ir Latviją, tai buvo ne Povorotnikovas?) 
kad užbėgtų Lenkijai už akių, asmuo ir jo veiksmai nėra taip

Tai kodėl į tą visą istoriją su aiškūs, kaip p. Budrys mini lai 
rusu (jo pavardė Povorotni ške. Povorotnikovas yra daly 
kov) žiūrėti Akselrodo akimis? vaves seimo rinkiminėje kampa 
Ar negalėjo būti kitaip, — kad nijoje, yra organizavęs mitin 
Akselrodas pats surežisavo tą gus Kaune prie įgulos bažny 
benefisą. Bet koks diplomatas, qios, po ko sekė lenkų knygynų 
patyręs nedraugišką demons langų daužymas. Kiek žinoma, 
traciją, kreipsis į Užsienių Rei jis ir miręs yra Kaune. Tat, ka 
kalų Ministeriją, o ta į Vidaus da jis buvo ištremtas? Ar čia

Ką rašo kiti
ANSAMBLIAI NESUANSAMBLINS?

Specialus „New York Ti Gal 
mes” korespondentas Maskvo kultūra nepasitikį turi bijoti 
je, Wm. J‘. Jorden, štai ką rašo udotis prasivėrusiais keliais 
apie Bostono simfoninio orkest ngtyniauti meno srityse“, 
ro koncertavimą Leningrade ir 
Maskvoje:

„Ar pasiekta gilesnių daly 
kų atsilankymu vienos puikiau 
siu Amerikos muzikos meno or 
ganizacijų Soivetų Sąjungon ir 
karštu rusų publikos bei kriti 
kų jos įvertinimu čia? Nėra abe sekama pasakėle. Gatve, sako, 
jimo, pasikivesdama žymių ai eina dvi moterėlės ir viena pik 
tistų iš Amerikos ir leisdama tai atviru balsu keikia Staliną: 
saviems artistams svetur rody — Tai buvo didelis kraugė 
tis, Sovietų diktatūra Įgyja pre rys, žmogžudys! — ji sakė, 
stižo savo žmonių akyse ir susi — Netaip garsiai! — ją drau 
laukia prielankumo svetur. Tuo gė draudė, — žmonės, išgirdę, 
pačiu sykiu ji vistiek tebeskel pamanys, kad mes komunistės! 
bia norinti Vakarus nurungti Ir, ištikrųjų, niekas praei 
visose srityse, taikos būdais. Iš ties čia tiek nepeikia, kiek ko 
kitos pusės, Amerika ir Vaka munistai. Bet lenkų liaudis lai 
rai, parodydami geros valios kosi atsargiai. Per dešimtį me 
leidžiant saviems menininkams tų patyrusi komunistų prižadų 
rodytis Sovietų Sąjungoje, ga laužymą, ji teisingai bijo, kad 
Ii būti, ilgainiui paveiks galvo diktatūra langą pravėrė ne tiek 
jančią rusų visuomenės dalį, šviežio, laisvo oro įsileisti, kiek 

pagauti tuos, kurie nosis iškiš. 
Juk tie patys žmonės tebesėdi 
diktatūros sostuose. Vienas len 
kas man tarė:

„Mes norime kitų, jaunes 
nių žmonių, kurie nesusitepę 
praeitimi ir geri organizatoria^ 
-vedėjai. Juk dar ,-tebeviešpatau 
ja tas pats maisto ir drabužių 

_____ trūkumas. Kas mums iš laisves 
medžiaga. nės politikos, kad nėra pinigų 

eatbaidy duonai ir bateliams? Kol komu

apkaltinimus neleistina, duos vietos.
Kaip pulk. K. Žuko, taip ir 

atsiminimai

Bireta, Ville Emardas,

Mielą bendradarbį

KSAVERĄ RATAVIČIŲ, 
jo Tėveliui Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia'J

P. Gegužis, 
J. Juodgudis, 
J. Kandižauskas, 
S. Kęsgailą, 
V. Zinkevičius.

gerbiamuosius parapijų klebo limybės. Šio metinio, vienkart! g 
nūs, laikraščių redaktorius, nio vajaus metu, nepamirškime H 
Montrealio apylinkėse ir Que mūsų brolių - sesių paliktų ne g 
bec’o provincijoje gyvenančius dalioje nesvetingoje Vokietijo j! 
tautiečius, prašydamas paremti je. Nepamirškite seneliu, kūdi II 

i • i-___ • ♦♦
Vos tik pasirodžius spaudoje 

pirmam mūsų atsišaukimui, pir aukų vajų. kių, invalidų ir ligonių,
masis atsiliepė kun. Pr. Joku Kreipdamasis į Montrealio Siųskite savo auką mūsų 

gyvenantis prancūzų pa apylinkėse ir Quebeco provin miteto iždininkui.
>. Iždininko adresas: Petras

ko

nimo organizacijų nariai mato rapijoje, IVlont Kolland, F. Q„ cijoje gyvenančius tautiečius, Iždininko adresas: Petras Ki 
niai prašomi padėti Šalpos ko atsiuntęs 10 dolerių. Komiteto šalpos komitetas sako: Į Jumis zerskis, 1058 6th Avė., Vcr 
mitetui rinkti aukas po namus vardu nuoširdžiai dėkojame. kreipiamės per spaudą, nes as dun, P. Q.
ir nurodyti tautiečių adresus. Šalpos Komitetas kreipėsi jmeniškai pasiekti neturime ga Šalpos Komitetas.

tik silpnadvasiai ir savo
na

a

LENKAI NEPASITIKI 
„LAISVE“.

„New York Times“ korės 
pondentas raudonoje L»enkijo 
je, Sydney Gruson, rašo :

„Lenkai Varšuvoje juokauja
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Žymaus visuomenininko 
ir ekonomininko sukaktis

Jaunimas, kuris eina 
aukštuosius mokslus

Diplomatijos kompetencijos 
ir V. L. L K’o veikla

JURGIUI STRAZDUI PAGERBTI
Sumanūs, veiklūs ir savosios visuomenės gerbūvio 

kūrimui atsidavusieji asmens yra, kaip žvaigždes tyrame 
danguje, kurios ir tamsiausią naktį nurodo keilus, kuriais 
reikia eiti, kad pasiektume augščiausį tikslą, koki žmogus 
turi šiame gyvenimo kelyje. Mūsų minimasis Jurgis Stra 
zdas yra tas vienas Kanadoje, lygšiol išryškėjęs, kaip vi 
suomeninmkas, plačia to žodžio prasme, kuriam rūpi ne 
tiek savo asmeniniai, kiek bendrieji visuomeniniai, lietu 
viškieji, reikalai.

Jurgis Strazdas mieliau atsiduotų visas bendruo 
meniniams kooperatiniams tikslams, kurie praturtintų vi 
są visuomenę, negu savo asmeniniams. Nes jis žino, kad 
kooperacija sukurtų ne vieno asmens, bet visos tautos, 
visuomenės, lietuviškos bendruomenės laimę,, kurios ir 
jam, pavieniam asmeniui, užtektų. Tat tokį veikėją mums 
reikia pažinti aričau ir giliau. Šia proga, linkėdami Jubi 
liatui sveikatos, ir sėkmės siekiant didžių ir gražių tikslų, 
NL redakcija patiekia jo biografinių žinių ir toliau deda 
p. Kastyčio straipsni apie jo veiklą Toronte. Red.

Šiemet baigusieji augšlesniuo sius — high school — mokslus 
ir pasiryžę seikti augštuosius mokslus (iš kairės dešinėn) :

S. Pakulytė, A. Gražys, S. lumas, P. Vičius,

RAŠO PIRMASIS SAVANORIS MINISTERIS
PULK. K. ŠKI R P A j

3.
DIPLOMATIJOS ŠEFAS IR JO FUNKCIJOS

Likusios užsieny Lietuvos funkcijoms, priduodant du nau 
Diplomatijos Šefo atsiradimas, jus pavaduotojus — kitus du 
kaip žinoma, yra pagrįstas Užs. Lietuvos Pasiuntinius ir Įgalio 
Rkl. Ministerio J. Urbšio 1940 tus Ministerius. Kaip matome, 
m. birželio 1 dienos telegrama tatai buvo padaryta apie dvi sa 
Lietuvos pasiuntinybėms, ku vaites dar prieš rusų Raud. Ar
ria p. St. Lozoraitis, tada Pasiu mijos įsiveržimą į Lietuvą ir jos 
ntinys ir Įgal. Ministeris Ro okupavimą, kitaip sakant, ka 
moję, buvo paskirtas minėtoms da paskutinioji Lietuvos vyriau

Jubiliatas Jurgis Strazdas 
gimė 1906 metų spalio 3 d. Pa 
girio vai., Ukmergės ap. ūkiniu 
ko šeimoje. Kaip visi ūkininkui 
vaikai, ganė žąsis, kiaules, kar 
ves. Nuo 1918 m. — artojas, 
tai vasarą jodavo ir arklius na 
ktyganio. To laiko Lietuvos ja 
tinimas labai norėjo mokytis, 
tai ir jis, tiesiai iš naktyganio 
parjojęs, 1919 m. rudenį išsi 
prašė mamos ir brolio, kad leis 
tų Ukmergės gimnazijon moky 
tis (tėtis buvo jau miręs 1910 
m.). 1924 m. buvo įstojęs į Dot 
nuvos Žemės Ūkio Techniku 
mą, bet po pusės metų sugrįžo 
Ukmergės gimnazijon, kurią 
baigė 1927 m. Tais pačiais me 
tais įstojo į Lietuvos Universi 
tetąi Gamtos Matematikos sky 
rių. Dėl lėšų stokos tais metais 
Kaune įsikibti negalėjo ir su 
grįžo į Ukmergę, kur turėjo pa 
kankamai privačių pamokų. Bu 
vo manęs stoti į jurininkų mo 
kyklą ir jau buvo įtrauktas į 
10 siunčiamųjų Į Suomiją sąra

Voldemaro nušalinimo 
sutrukdė tos 10 išvažia

atstovas 2 metus buvo išrink 
tas valdybon ii ėjo valdybos pir 
mininko pareigas iki bolševikai 
ją nacionalizavo.

Pienocentro eksporto skyria 
us patalpose p. J. Glemžos, p. 
J. Skorubsko ir Jubiliato daug 
vakarų buvo diskutuotas ko 
operatinės statybos klausimas 
ir to pasėkoj pradžiai jau buvo 
suorganizuotas medžiui perdirb 
ti kooperatyvas Stalius. Per ti 
umpą laiką apie 1% metų ko 
operatyvas Stalius tapo rimta 
įmone, kurioje, bolševikų nacio 
nalizacijos metu, dirbo per 100 
kooperatyvo narių. Šio koopera 
tyvo pirmas valdybos pnminin 
kas buvo J. Skorubskas. Jubi 
liatui teko būti pradžioje revizi 
jos komisijos pirmininku, o vė 
liau, J. Skorubskui ii' J. Dauge 
lai pasitraukus, ir valdybos pir 
mininku.

Užėjus bolševikams darbus 
reikėjo keisti. Kaip tik tuo lai 
ku V. D. Universitetas buvo 
reikalingas personalo, nes dalis 
personalo kėlėsi į Vilnių. J. S. 
buvo priimtas į Technologijos 
Fakulteto fizikos katedrų vyrės 
niuoju asistentu. Po metų, bol 
ševikams iš Lietuvos išsinešdi 
nūs, šalia universiteto darbo 
laikinosios Lietuvos valdžios 
buvo pavesta suorganizuoti pa 
krikusį Sodybos personalą. J. 
S. dirbo Pienocentro sviesto ko 
ntrolėje. Aštuonis mėnesius ad 
ministravo textiles fabriką Li 
tex (vokiečiai jį vadino Texas).

Bolševikams priartėjus prie 
Kauno, 1944 m. liepos 29 d. pa 
liko Lietuvą. Brolio Petro pade 
damas, 1948 m. kovo 11d. atvy 
ko Kanadon. Pirmą vasarą du 
bo brolio farmoje Mooreiield, 
Ont., rudenį atvažiavo Toron 
tan, susirado darbą Acme Scr 
ew and Gear fabrike ir ten dir 
bo iki pavasario. 1949 m. pava 
sarį su dr. J. Kaškeliu įsigijo

RAŽO INŽ. J. V. DANILIAUSKAS

6.
JŪRKELIO STATYBA MONTREALIO RUOŽE

Prie Montrealio kasama dau ques Cartier tilto pusė, — taip 
giau kaip 20 mylių naujo jurke Montrealio ir St. Helene salos, 
lio ir statomi du didžiuliai lai — iš karto jau buvo pastatyta 
vų šliuzai. Šios statybos ir su taip augštai, kad juros laivai 
rišti su tuo kiti darbai, pav., galėtų laisvai įplaukti į Montre 
tiltų pakėlimai, kaštuos 122 mi alio uostą. Įplaukimas į „jūikc 
lionus dolerių.

Laivų kanalas prasideda tru 
pūtį į rytus nuo Jacques Car 
tier tilto ir eina pagal pietinį 
upės krantą iki Lachinės bei 
St. Louis ežero.

Kanalas daugumoje bus upės 
vagoje ir tiktai tarp Cote St. 
Catherine ir Caughnawaga, 
apie šešios mylios kanalo, kasa 
ma ant karnto.

Tarp Cote St.
Viktorijos bei Jacques Cartier kelio1 tiltas ir jo pakelti praktiš 
tiltų dvylika mylių kanalo upės kai neįmanoma. Virš laivų ka 
vagoje turės žemes pylimą šiau nalo bus įrengta pakeliama til 
rinėje pusėje. Šis pylimas at to anga yra didelis nepatogu 
skirs laivininkystės kanalą nuo mas auto judėjimui. Išvengti ju 
Laprarie baseino ir tuo pačiu dėjimo sustabdymui, planuoja 
apsaugos Verduną ir Ville La ma padaryti apvažiavimas ap 
Salle krantus nuo užliejimo. link laivų šliuzą, kuris kaip tik gaus amžius turėtų būti viduti

Vagos gilinimo bei kanalo ka statomas prie Viktorijos tilto, niškai apie 150 metų. Dabar 
simo darbai prie Jacques Car Abiejuose šliuzo galuose bus Kolumbijoje gyvena tūlas Javi 
tier tilto jau yra gerokai pažen pakeliamieji tiltai; vienas iš jų er Uereira, kurio amžius jau šie 
gę. Daugiau kaip du milionai bus tęsinys Viktorijos tilto, kia 167 metus. Jis yra dar toks 
jardų uolos ir molio jau iškasta Laivui įplaukus į šliuzą, bus pa stiprus, kad iš Kolumbijos bu 
ir pradėti parengiamieji darbai keliama Viktorijos tilto pakelia vo atskridęs į New Yorką pasi 
pakelti pietinę Jacques Cartier moji dalis ir tuo pačiu metu nu žmonėti. . .

Ar jau atlikai savo pareigą, 
paremdamas piniginiu įnašu 

lietuviškąjį besimokantį 
jaunimą?

lį“ bus po pietine tilto dalimi: 
tarp St. Helene salos ir upės 
pietinio kranto. Todėl ši tilto 
pusė turės būti pakelta 40 pė 
dų. Tuo pačiu laiku bus perpla 
nuotas ir visas pietinis privažia 
vimas prie tilto.

Ir kiti Montrealio tiltai per 
upę į pietinį krantą yra palie 
čjami. Daugiausiai sunkumų 
yra su Viktorijos tiltu. Šitas til 

Catherine ir tas yra pirmoje eilėje geležiu

pakelti pietinę Jacques Cartier moji dalis ir tuo pačiu metu nu 
tilto dalį. leidžiamas pryšakyje šliuzo esą

Mat, po bet kuriuo tiltu turi mas tiltas. Automobiliai, va 
būti 120 pėdų laisvo augščio lai žiuojantieji per Viktorijos til 
vams praplaukti. Šiaurinė Jac tą, pasuks į pylimą šalia šliuzo

sybė (A. Merkio) dar buvo lais 
va ir galėjo laisvai daryti savo 
sprendimus ir kada p. J. Urb 
šys normaliai tebėjo Užs. Rkl. 
Ministerio pareigas.

Kalbamos J. Urbšio instruk 
cijos prisiuntimą Lietuvos Pa 
siuntinybėms iššaukė tada dar 
tik grėsęs Lietuvai pavojus iš 
Sov. Rusijos pusės. Telegia 
mos įžanginėje dalyje taip ir 
buvo pasakyta: „Esam giliai su

ir per nuleistąjį tiltą važiuos i sirūpinę, ar už Maskvos pue 
krantą. Tuo būdu turint du pa ' 1
keliamus tiltus abiejuose šliuzo 
galuose, auto judėjimas galės 
vykti su labai mažu su trukdy 
mu.. Ši schema nėra visai tobu 
la ir galvojama apie įvairius bū 
dus ją pagerinti.

Bus daugiau.
KINTA MONTREALIO 

MIESTO IŠVAIZDA
Jūrų kelio vedimas Šv. Lau 

ryno upe ir paupiais, labai pa 
liečia Montrealio miestą. Jau 
dideli darbai padaryti ties J. 
Carthier ir Victorijos tiltais ir 
tarp jų. Dėl to St. Lumbert vi 
sa Šv. Lauryno upės pakrantė, 
kur yra labai gražios vietos ir 
puikiausios gyvenamos vilos, 
anksčiau priėjusios prie upės, 
bet dabar, vedant čia jūrų ke 
ha, atsiduria prie kanalo, šliu 

todėl ^augelio parduoda 
mos ir jų savininkai jieško ra 
mesnių vietų gyventi. Tat jūrų 
kelio vedimas nepaprastai pa 
keis ir miesto vaizdą.

167 METŲ AMŽIAUS 
VYRAS

Mokslininkai teigia, kad žmo

kaištavimų nėra kas svarbes 
nio, gal net labai pavojingo Lie 
tuvai. Jei įvyktų kokia katas 
trofa ir ryšiai tarp Užs. Rkl. 
Min-jos centro ir Pasiuntiny 
bių laikinai nutruktų, tai lai 
kykit St. Lozoraitį likusios už 
sieny Lietuvos diplomatijos Še 
fu, etc.. .“

Niekam iš Lietuvos Pasiunti 
nių, kurie tą telegramą gavo, 
nebuvo kilę jokių abejonių kai 
dėl tokios J. Urbšio, kaip Užs. 
Rkl. Ministerio, instrukcijos 
teisėtumo ir privalomumo Lie 
tuvos dipl. postams užsienyje. 
Abejonių tebuvo tik dėl to, ar 
su paskyrimu suminėto šėlo sk 
aitysis kitų kraštų Užs. Rkl. 
Ministerijos, turint omenyje, 
kad pagal tarptautinės teises 
nuostatus tikruoju Diplomat! 
jos Šefu skaitosi pats Užs. Rkl. 
Ministeris ir kad paskyrimas 
Šefo tik likusiai užsieny Diplo 
matijos daliai yra be preceden 
to, iš seniau tarptautinėje teisė 
je nežinomas.

Kalbamą p. St. Lozoraičio pa 
skyrimą Lietuvos Pasiuntiniai 
ir Įgal. Ministerial suprato, 
kaip laikinį Lietuvos Vynausy 
bės administracinį patvarkymą, 
kuriuo buvo siekiama patikrin 
ti tolimesnį suderinimą Lietu 
vos dipl. postų veiklos, jei ry 
šiai tarp Užs. Rkl. M-jos cent
ro ir Pasiuntinybių užsienyje 
tikrai nutruktų. Panašiai, o ne 
kaip kitaip, kalbamą J. Urbšio 
instrukciją buvo anuomet su 
pratęs ir pats St. Lozoraitis.

Nukelta į 6-tą puslapį.

šą, bet 
įvykiai 
vimą.

Nuo
une. Pagrindinis pragyvenimo 
šaltinis buvo privačios pamo 
kos. Vėliau buvo skaitomas ge 
ru mokytoju ir dėl to teko mo 
kyti turtingesnių tėvų vaikus 
(Maisto dir. Taiat - Kelpšos, 
Martyno Yčo, Devikio ir pan.). 
Universitete 4 metus iš eilės 
buvo išrinktas Matematikos- ne, o akcininkais atėjo dar inž. 
-Gamtos fakulteto seniūnu. Bai V. Balsys, inž. V. Dargis ir K. 
gęs universitetą, norėjo būti Liutkus. Darbas b-vėje Talka 
mokytoju, bet 1934 m. raštu ga tapo pragyvenimo šaltinis. Ša 
vo švietimo ministerijos atsaky ha šio darbo dirba ir visuome 
mą, kad dėl vietų stokos jo pra ninį. Su p. Januška ir Dr. J. Ka 
šymas nepatenkintas. Tad te skeliu įsteigė verslininkų są 
ko likti Pienocentro eksporto jungą. SLA kuopoj yra pirmi 
skyriuje raštininku, kur jau bu ninkas. Kaip SLA kuopos ats 
vo dirbęs pusantrų metų. Ka tovas pateko į Toronto Lietu 
dangi J. S. seniai jautė simpati vių Namų Fondo Valdybą. Vė 
jų kooperacijai (buvo Pagirio liau A. Kirsoniui atsisakius būt 
vartotojų b-vės nariu, studentų pirmininku buvo išiinktas Lie 
koop. ir Spaudos Fondo nariu), tuvių Namų Fondo Valdybos 
tai Pienocentre jautėsi gerai. Iš pirmininku, o namus įsigijus, 
J’ienocentro vadovybės, p. J. buvo išrinktas ir į Toronto Lie 
Glemžos ir p. K. Jacevičiaus, tuvių Namų valdybą.
greit sulaukė palankaus įverti Būdamas kooperatininkas 
nimo. , 1952 m. ėmėsi iniciatyvos suor

Jubiliatui buvo smagu akty ganizuoti kredito kooperatyvą 
viai dalyvauti kraštui naudin •>Parama", kurio valdyboj ir da 
gam kooperacijos darbe. Jo dar bar tebėra, 
bas Pienocentre jam buvo tik 
rai įdomus. Dirbo eksporto sky
riuje, pro kurį kasmet praeida 
vo per 55 milionų vertės pre 
kių. Teko susirašinėt, telefonu 
ir telegrafu susisiekt su dauge 
liu kraštų. Tą darbą pamilo. Pie 
nocentro vadovybei taip pat įti 
ko. Dėl to, kai buvo orgamzuo 
Jama Sodyba, koip Pienocentro

1928 m. apsigyveno Ka

restoranėlį. Restorano darbas 
nepatiko. Po dviejų mėnesių re 
storanėlį pardavė. Restorane 
dirbdamas susipažino su pp. Dr 
anseikų šeima ir A. Tamošai 
čiu. Trise ėmė statyti namus. 
Po metų A. Tamošaitis atsisky 
rlė. 1952 m. prie jų prisidėjo 
brolis Petras. B-vę pavadino 
„Talka“. Darbas sekėsi. Nore 
jo sudaryt pastovesnę organiza 
ciją, tai bendrovę pavertė akci

‘ ronto lietuvių kooperatininkui buvo mokėta 45.000 dolerių, da jo, jog kreditas kapitalistinia buvo įkurta statybos bendrovė 
Jurgiui Strazdui sukanka 50 bar, po atitinkamų remontų ir me krašte yra viena iš svarbiau „Talka“. Akcinę bendrovę su 
metų amžiaus. Jubiliatas yra gi pertvarkymų, specialstų nuomo siu institucijų.
męs Ukmergės aps. Vytauto ne šis pastatas jau yra vertas visą kapitalistinės tautos gyve Petras Strazdai, Vikt. Dargis, 
Didžiojo Universitete įgavo 70.000 dolerių. Skolos beliko nimą. Jis taip pat lobai svarbus Vyt. Balsys, Klem. Liutkus ir 
chemijos inžinieriaus laipsnį.

Savo neeilinius gabumus ju , -
biliatas parode dar nepriklauso Pr.imena Hetuviską ba liatui kaip kooperatininkui vi
mos Lietuvos dienomis, suma 
niai vadovaudamas „Pienocent 
ro“ eksporto skyriui. Dvejus 
metus J. Strazdas yra buvęs ki 
tos eksporto bendrovės — „So 
dyba“ 
Taigi, 
veiklai 
voje.

Lietuviška bakūžė šiaudiniu 
stogu

J. Strazdo veikla Toronto he 
tuvių tarpe yra glaudžiai suriš 
ta su Lietuvių Namų įsigijimu, 
jų tobulinimu ir plėtimu. Pasiū 
lymą įsigyti lietuvišką pastogę 
iškėlė LOKo' valdyba, šios inin 
ties Įgyvendinimui pasikviesda 
ma Į pagalbą 9 organizacijų ats 
tovus. SLA savuoju atstovu at 
siuntė J. Strazdą. Jis šiandien 
yra Lietuvių Namų valdybos 
pirmininku.

Kreditas lemia daro šeši asmens — Jurgis ir

vos 23.000 dolerių. Nors Lietu ir tremties lietuviui, kurio pe 
vių Namai dėl savo mažumo, iš čius gula morgičių našta. Jubi

Pr. Dranseika.

Stebėjosi kanadiečiai, maty 
darni, kad kažkokie svetimtau 
čiai Port Credit rajone užper 
ka grioviais išvagoto miško ka 
mpą. Statyti namus pelkėto miš 
ko pakraštyje jiems atrodė di 
džiausią nesąmonė. Šiandien 
tie patys kanadiečiai negali at 
sistebėti šešiolika jau pastaty 
tų stilingų namų. Pelkių kaip 
nebūta. Ant vešlaus žolyno žai 
džia Toronto „bigšatų“ vaikai. 
Visi namai parduoti, nors jų 
kainos svyruoja tarp 30 ir 40 
tūkstančių dolerių. Lietuviška 
„Talka“ kanadiškam Port Cre 
dit‘e daro lietuvišką revoliuci 
ją. Tokių namų išdygs ir dau 
giau. Visa tai vieno užsispyru 
šio kooperatininko nuopelnas. 
Bendrovės pavadinimas net ne 
išverstas į anglų kalbą — Tai 
ka Construction Co. Limited. 
Jeigu kanadiečiai nesupranta, 
ką reiškia žodis „talka", jie su 
pranta ir įvertina „Talkos" pa 
statytus namus, o tai juk ir yra

kūžę, bet jie jau yra davę dide są laiką rūpėjo lietuviško kre 
lį įnašą Toronto lietuvių gyve dito kooperatyvo įkūrimo klau 
nimui. Čia įsikūrė ir kas dieną simas. Kooperatininko Jurgio 
vis labaju plečiasi lietuviškasis Strazdo svajonė šiandien jau 
kredito kooperatyvas „Para yra įgyvendinta. „Jeigu „Para 
ma“, čia repetuoja mūsų, toron ma" įstengs sukaupti 1 milioną 
tiškių, pažiba „Varpo" choras, dolerių, ji suvaidins nepapras 
spiečiasi muzikos studijos, ren tai didelį vaidmenį Toronto lie 
giami mažesni minėjimai, susi tuvių gyvenime“, — pareiškė 
rinkimai, šokių vakarai. Lietu jubiliatas. Teisinga mintis, nes 
vių Namų valdyba stengiasi jau ir dabar, nors žengiant dar 
laikytis visiško neutralumo po 
litinių srovių ir politinių vėjų mos" kooperatyvas įstengė fi 
atžvilgiu. Kiek leidžia finansi nansuoti Lietuvių N^arnų pirki 
riiai ištekliai — lietuviškoms or mo skolą — 23.000 
ganizacijoms stengiamasi nemo „Paramai 
karnai duoti patalpas. Nemoka ja Vyt. Meilus. J. Strazdas, no 
mai duotų patalpų vertė prašo rs ir spaudžiamas kitų sunkių 
ka 4.000 dol. per metus. Tai, ži pareigų, dalinasi savo ilgameti 
noma, yra didelis valdybos ir niu kooperatininko patyrimu ir 
jos pirmininko J. Strazdo nuo toliau pasilikdamas jos valdy 
pelnas. „Jeigu kiekvienas šeri bos 
ninkas nupirktų šėrų dar už 
50 dolerių, Lietuvių Namai bū 
tu tuojau išmokėti“, — pareiš 

Lietuvių Namai nupirkti 500 kė jŪSŲ korespondentui jubilia
tas, sielodamasis Lietuvių Na didelių biznierių tauta. Kanado pagridinis bendrovės tikslas. . . 
mų ateitimi ir jų uždaviniais, je lietuviui geriau patinka sau 
„Tada valdyba galėtų namų pa gurno principas — taupyti pini 
talpas vis dažniau ir dažniau gą banke, nesileidžiant į biznio 
be jokio atlyginimo užleisti lie operacijas. Tačiau l«ooperatinin 
tuviškų organizacijų veiklai", kas J. Strazdas ryžosi sulaužy 

. ti šią lietuvišką tradicija, paro
Lietuviams — lietuviška dydamas> kad lietuvis biznio sr

„rfcrama ityje nėra blogesnis už kana
J. Strazdas teisingai pastebė dietį. 1953 m. jo pastangomis

valdybos pirmininku, 
patyrimą kooperatinei 
jis jau yra įgavęs įdėtu

tik kūdikio kojomis, „Para

dolerių.
šiuo metu vadovau

eilėse.

Lietuviškos „Talkos“ 
revoliucija

Lietuviai niekada nebuvo
Remia Toronto lietuvių cho šėrininkų pinigais. Stambiau 

ra „Varpas“, sporto klubą „Vy sias šiėrininkas, be abejo, yra 
tis“, Tautos Fondą, Skautus ir pats jubiliatas, kuris šį projek 
kitas organizacipas, kurios Ju tą rėmė nemaža savo santaupų 
biliato išmanymu reikalingos. 

* * *
Jurgiui Strazdui 50 metų

Rašo Vyt. Kastytis
Š. m. spalio 3 d. žinomam To

dalimi ne vien tiktai šėrų pavi 
dale, bet ir taipogi daugeliu be 
jokio atlyginimo įdėtų organi 
zacinio darbo valandų.

Lietuvių Namai duoda pui 
kius rezultatus. Nors už juos

(Penkiasdešimties metų riba žen 
klina didžiausią žmogaus subre 
ndimą ir jo patyrimą. Tikėki 
mės, kad jubiliatas Jurgis Straz 
das sekančių metų raidoje duos 
naujų laimėjimų kooperatinės 
ir visuomeninės veiklos frontuo 
se. To mes jam ir linkime.

Vyt. Kastytis.
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KVLTŪRIA/ E^KKOjVIKA |
KETVIRTŲJŲ „VARPO” METINIŲ KONCERTAS «

Toronto lietuvių choras „Var būtų atsilankyti į šį neeilinį ko 
pas", sekdamas savo tradiciją, ncertą. Tuo mes paremtume 
spalio 27 d., šeštadienį, 7 vai. „Varpą“ ir pačią lietuvišką dai 
vakaro Massey Hall salėje ket na, be kurios tremtis turi labai 
virtą kartą iš eilės duoda meti ūkanotą padangę. Kadangi kon 
nį koncertą. Tokie „Varpo“ certo uždavinys yra propaguo 
koncertai visada būdavo malo ti lietuviškas melodijas, 
ni staigmena Toronto lietuvia kaina nepaprastai žema, 
ms, nes juos suskambėdavo nau giausias biletas kainuos tik 2 

Dramos mbūrio pagrindinis šūkis: šalin jos, ligšiol negirdėtos, dainos dolerius, kiti biletai dar piges 
" ’• operų ištiaukos. Šį kartą ni. Todėl Toronto lietuviams 

„Varpas“ savo jėgas sujungia tenka palinkėti — iki pasimaty 
H. Ka su garsiuoju „Čiurlionio" ansa mo „Varpo“ ir Čiurlionio“ ves 

i daly mbliu. Programą išpildys jung 
viai. tinis abiejų ansamblių choras,

Nuolatinis Dramos Sambūrio kurio sudėtis prašoka 120 asme 
dekoratorius yra mūsų žymusis nų. Toliau seks abiejų chorų 
dailininkas Viktoras Vizgirda, atskiri pasirodymai. Be to, so 
Sambūrio valdybą sudaro J. An listas Vaclovas Verikaitis pa 
drius, St. Santvaras, dr. J. Lei dainuos keletą arijų, pritariant 

„Varpo” chorui.
Kaip matome, „Varpas“ sten 

giasi savo metinius koncertus 
ir jų meninį lygį didinti. Kiek 
vienais metais norima padaryti 
vis didesnę staigmeną Toronto 

„Čiurlionio*“ ansa 
mblio atkvietimas, 
pareikalauja nemaža 
nes svečiams tenka

Bostono Lietuviu Dramos
Sambūris

IR LAUKIAMAS „RAUDONASIS VYNAS“ 
MONTREALY

Spalio 14 dieną, sekmadienį, 4 valandą po pietų, 
Montrealyje, 1200 Bleury, Gesu Hali teatre, Bostono 
Drama pastatys Karklinio komediją „Raudonasis Vy 
nas“. Ta proga supažindiname skaitytojus su Bostono 
lietuvių dramos teatru ir duodame spaudos atsiliepimų 
apie komediją „Raudonasis Vynas“. Red.

Bostono Lietuvių _ _
Sambūris buvo suorganizuotas mėgėjiškumas — artyn prie tik ir 
1952 m. Bostono Rašytojų klu rojo scenos meno!
bo ir jo pirmininko poeto Ber To siekia režisierė, 
nardo Brazdžionio iniciatyva, činskas ir visi sambūrio 
Sambūrio režisierium buvo pa 
kviesta buv. Kauno ir Klaipė 
dos dramos teatrų aktorė Ale 
ksandra Gustaitienė. Pirmiau 
šia buvo pastatytas K. Binkio 
„Atžalynas“, paminėti 
riaus mirties sukakčiai.
veikalo vaidintojų būrį, be di kalauskas, dr. B. Mickevičius, 
delio skaičiaus jaunimo, įsijun balet. J. Vasiliauskas ir jai pir 
gė ir visa eilė vyresniosios kar mininkauja ir sambūrį adminis 
kartos kultūrininkų, kadaise ki truoja rašytojas Ant. Gustai 

lankiusių dra tis.
Reikia dar pažymėti, kad šį lietuviams.

Tai buvo rudenį prie Bostono teatralų 
pulk. J. Andrius (Lietuvos Že prisijungia neseniai iš Vo 
mėlapio autorius), poetas Sta kietijos atvykęs buv. Klaipėdos 
sys Santvaras, 1 
nas, dr. Br. Mickevičius, 
teisėjas St. Vaitkevičius, žurna rengiasi čia pastatyti 
listas J. Jašinskas, inž. K. Bara Kudirką“, 
nauskas, dantų gydytoja V. 
Norvaišienė ir visa eile kitų. 
Tuo buvo pabrėžta, kad teatro 
menas ir tremties gyvenime nė 
ra tik jaunimo pramogos daly 
kas, bet gyvas mūsų tautos kul 
tūrinis reikalas.

„Atžalynas“ 
linkės 
dintas 
Po to 
nt po 
taip ligi šiol Bostono Lietuvių būtų komedijinė pjesė. Joje pa 
Dramos Sambūris jau suvaidi 
no R. Bliaumanio „Indranus“; 
P. Vaičiūno „Tuščias pastan 
gas“, Ch. Dikenso „Kalėdų gie 
smę“ ir dabar — W. Karklinšo 
komediją „Raudonasis vynas“. 

Pradedant „Tuščių Pastan 
gų“ vaidinimu visuose Sambų 
rio pastatymuose dalyvauja mū 
sų žymusis dramos aktorius 
Henrikas Kačinskas, kuris, nuo 
širdžiai bendradarbiaudamas 
su Sambūrio vadove ir režisie gubą malonumą: 
re Aleks. Gustaitiene, savo ta ros sukurtas 
lentų kelia spektaklių lygį. nas ir kartu

Galėtume sakyti, kad šio Sa nepaprastai vykusiais

biletų
Bran

27’ vilnoniai 
APATINIAI BALTINIAI„Varpo“ ir Čiurlionio“ ves 

tuvėse!
LIETUVIŲ ENC1KLOPEDI 
JOS PRENUMERATORIAMS

Devintasis LE tomas spaus 
dinamas ir, jei neatsitiks kokių 
ypatingų kliūčių, lapkričio pra 
džioje jį išsiuntinesime.

Spalio 15-tą pradėsime ruoš 
ti sąrašus tų JAV prenumerato 
rių, kuriems IX tomas bus siun 
čiamas išpirktinai. Kam kny 
gos priėmimas išpirktinai suda 
ro nepatogumų, malonėkite iki 

be abejo, to laiko (X. 15) atsiųsti pini 
išlaidų, 

apmokėti 
Dr.* J. Leimo ir Šiaulių Valst. Teatrų režisie kelionę. Todėl visų Toronto it 

buv. rius Ipolitas Tvirbutas, kuris ir apylinkės lietuvių pareiga 
„Vincą------------------

auto
Į šio monas, inž. J. Okunis, inž. Mi

tur vaidinusiu, 
mos studijas ir mėgstančiu te 
atro meną ir darbą.

Apie „Raudonąjį vyną'1

„KELEIVIS“ RAŠO:

Tai žieminiai balti
niai, kurių niekas 
nepralenks jų šil
tumu, patvarumu 
ir nepaprasta jų 

verte.
Pasiūti specialiai 

patogiam nešiojimui 
iš vilnonės medžia

gos, duodančios 
pilną šilumą. 
Tai vertingas 

Penmans išdirbinys. 
Galima gauti marš
kinių, kelnių ir uni
jos kostiumų vy

rams ir berniukams.

gus.
Taip pat prašome Kanados 

prenumeratorius jau siųsti pi 
nigus už IX tomą. Dėl visiems 
aiškių priežasčių nieko kredi 
tuoti negalime. Viskas biangs

biais, išsireiškimais ir giliomis ta ir, kad galėtume apsimokėti 
mintimis. Nors veikale judina popierio, darbo ir kitų spaudos 
ma labai slidi meilės sritis, bet reikmenų sąskaitas, mums kiek 

„Prieš spektaklį mūsų spau tas atliekama taip vykusiai ir, vienas centas ypatingai bran 
doje ir privačiuose pokalbiuose pasakysime, padoriai, kad nė gus. , 
„Raudonasis Vynas“ buvo vadi vienoje vietoje neprasikiša pa 
namas komedija. Bet ne visai piktinimą sukelianti mintis, riai, esate tikrieji LE leidėjai. 

Bostone ir apy toks. Netrūksta tame veikale Tuo atžvilgiu veikalas priimti Mes tik Jūsų duotas lėšas admi 
kolonijose buvo suvai komedijinio elemento, bet šalia nas ir moraliausios sielos žiūro nistruojame.- Jei Jūs lėšų neduo 
su dideliu pasisekimu, to jis daugely vietų pasineša 

kasmet buvo statoma be dramatinėn pusėn. Gal tiksliau 
vieną naują veikalą. Ir sias „Raudonojo Vyno“ vardas

Jūs, mielieji prenumerato

GARSŪS 
nuo 1868 metu 

27-FO-6

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) ..................................................  . .

RAŠO

Todėl nuoširdžiai prašome su V. Krėvės raštų išeis 6—7 to 
tikti šiuos mūsų leidinius tokiu mai, kietais viršeliais už 25 dol. 
pat palankumu, kokiu sutikote Užsisakant įmokama 5 dol. ran 
LE tapdamas jos prenumearto kpinigių, 
riumi. Tik bendromis jėgomis paskutinį tomą, 
galėsime atlikti didelius dar 
bus.

Dar vienas mūsų prašymas. 
Nors paskutiniu laiku LE pre 
numeratorių skaičius gerokai 
pakilo, dar galime sudaryti pil 
nūs enciklopedijos komplektus. 
Ką sutikdamas paskatinkite 
LE užsiprenumeruoti. Įmokė 
jus bent už vieną tomą, siunčia 
mi visi išspausdinti tomai, o už 
juos priklausoma suma duoda 
ma išsimokėjimui susitariant su 
užsisakančiuoju.

LE Administracija.
V. KRĖVĖS RAŠTŲ 

antrasis tomas jau išėjo iš spau 
dos ir išsiuntinėtas užsisakiu

Jį sudaro Šiaudinė Pa

kurie užskaitomi už 
o kiekvienam 

kol bus įmokėti likusieji 20 dol. 
tomui išėjus mokama po 4 dol., 
Šiaip rinkoje paskiri tomai bus 
pardavinėjami po 5.50 dol.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Kun. J. Lemoyne. ŠV. JO 

NAS BOSKO, jo asmuo, dal
bai ir auklyba. Prakalbą parašė 
J. E. vyskupas M. Reinys. Lie 
tuvių Saleziečių leidinys. Kny
gą sulietuvino Kun. Dr. Prof. 
Pranas Petraitis. Antra laida. 
1956 m. 756 puslapiai. Kaina 
nepažymėta, o įsigyti šią didžiu 
lę ir iliustruotą knygą galima, 
tur būt, Crown Point, Indiana, 
USA, pas Saleziečius.

NAUJAS KANADOS 
ŽEMĖLAPIS

Jau išelistas į rinką naujas 
riams, paskatintumėte jį įsigyti (dvi’dalis), jau surinktas. Ti reljefinis Kanados žemėlapis, 
savo pažįstamus bei kaimynus, kimasi, kad dar šiais metais bus Tai yra įdomus žemėlapis. Jis 

Toki darbai, kaip Lietuvos išleistos. žemės paviršių vaizduoja ir sp
Pilno raštų rinkinio leidimo te aivomis ir reljefu — kalnai ir 

reikalauja, kad pirma augštumos

vui“.
„DARBININKAS“ RAŠO:
„Raudonasis vynas“ žiūrovui 

liečiama labai dažnai kasdieni jau buvo pažįstamas bent iš pa 
nio gyvenimo tiesa: senstelėju lankių spaudos atsiliepimų, ku 
šio vyro, jo jaunos žmonos ir riais buvo sutiktas pirmasis jo 
jos jauno. garbintojo išgyveni suvaidinimas Bostono scenoje, 
mai. Palankiai nuteiktas, jis davėsi

Latvis V. Karklinš tuos iš dabar pagaunamas jau pirmo 
gyvenimus įpynė į labai stiprią veiksmo.
ir prasmingą dialoginę formą. Malonu pažymėti, kad Bosto 
Pokalbiai šitame veikale yra pa no sambūris tai atliko labai sėk 
ti stipriausia statybinė medžią mingai, užlygindamas net spra 
ga. Tas labai apsunkina akto gas, kurias buvo palikęs pats 
rius, bet žiūrovams suteikia dvi veikalas. Vaidyboje buvo jausti 

sekti režisū pirmiausia n eKačinskas ar ki 
geras mizansce tas atskiras akotrius, bet pii 

skanėtis aktorių moj eilėj ansamblis. Tik jame 
pokal kiekvienas aktorius jau pynė at 

skirą spalvą, labjau ryškinan 
čią kitas spalvas, savo pertne 
rius.

Didžiausias tų paradoksų rin
kinys buvo Alanas Kevendišas. žemėlapio ar V. Krėvės raštų iš
Buvo malonu sekti, kaip Henri leidimas, yra dideli darbai, ver chnika reikalauja, kad pirma augštumos išspausti, o žemu 
kas Kačinskas jame rodė meis tingas įnašas į mūsų tautinės me tome būtų autoriaus biogia mos, slėniai, kalnų tarpekliai 
triškai įsivaizduotas laisves, vai kultūros lobyną, tačiau tai ypa fija ir visi su jo raštais susiję įspausti. Šio žemėlapio pagami 
dinami gyvenimo supratimą ir tingai brangūs darbai. LE lei paiškinimai bei pasitaikiusių nimas užėmė kelioliką metų ir 
tūralios nuovokos diktuojamą dykla ėmėsi didelės jų leidimo spaudos klaidų atitaisymai. To pareikalavo daug lėšų. Vieno 
toliau vis stiprėjant sveikos na rizikos tik pasitikėdamas lietu dėl jis bus spausdinamas pasku žemėlapio kaina yra apie 40 do 
gyvenimą“. vių kultūrinės dvasios gyvumu, tinis. lerių.

ŽVILGSNIS PRAEITIN
(Atsiminimų ištraukos).

BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 
MINISTERIS PULK. K. ŽUKAS.

seseriai Jadvygai užantspauduo 
ti diplomatines valizas, bet ji 
atsisakė tą padaryti, nes tenai

eina aiškiausia kontrabanda.

site — mes nieko' negalėsime 
padaryti.

Esame giliai dėkingi tiems, 
kurie už IX ir net tolimesnius 
tomus jau apsimokėję.

Šia proga norime priminti, 
nors tatai jau visiems žinoma, 
kad esame išleidę didelį (36X46 
colių) spalvotą smulkų Lietu 
vos žemėlapį. Kas dar jo netu 
ri, kviečiame įsigyti. LE prenu 
meratoriams jo kaina ši: suian 
kstomas, knygelės pavidalo, 2 
dol., sieninis, siuntinėjamas su 
vyniotas į vamzdelį—3.50 dol. 
Visiems kitiems sulankstomo 
žemėlapio kaina 3.50 dol., šie
ninio 4.50 dol. Būtume Jums siems. 
ypatingai dėkingi, jei vieną ki stoge, Žentas ir Raganius, 
tą egz. Lietuvos žemėlapio par Trečiasis tomas, kuris apima 
duotumėte ne LE prenumerato Skrigailą ir Likimo Keliais

Kai nuvykau pas — Tamstai rūpi pasipelny 
gos Užsienio Reikalų ministe d-rą Grinių ir jam apie įvyki mas, man gi — geras mūsų va 
ris ir paprašė jį nuvežti į Mask pranešiau, jis be galo susierzi Istybės vardas! , 
vą mūsų pasiuntinybei diploma no, bet nutilo, kai atėjo Galva 
tinius paketus. Kas juose yra nauskas, vėliau Skipitis ir paga 
—nežinąs. liau Purickis.

Kai aš liepiau pradėti plėšti — Tai kame čia svarbumas? 
antspaudus ir pareikalavau is — paklausė Purickis.

— Matai, daktare, matai. . .
59.

89. DIDELIS SKANDALAS.
1921 m. sausio mėn. buvo 

įvykis, nuo kurio prasidėjo eile
kitų įvykių. Jie visi .pasibaigė Tuomet ministeris pats uždėjo 
dideliu valstybinio masto skan antspaudus. Dabar per pusva 
dalu, kurio posėkoje aš turėjau landi ta kontrabanda išvažiuos 
apleisti karo tarnybą Lietuvos iš Kauno. Ją veža didelis žuli 
kariuomenėje, o ten tiek daug kas Skrinnikovas, ypatingas mi 
vargo., energijos ir širdies 
no buvo įdėta.

Ką padarysi,
nieko nėra amžino 
šiame pasaulyje!

Vieną rytą trap 6 ir 6%, kai 
aš dar miegojau, pasigirdo ska 
mbutis prie durų. Atsikėliau, 
paklausiau, kas.

— Prašau atidaryti, čia kapi 
tonas Chodakauskas.

Įleidau, paprašiau sėstis 
palaukti, kol apsirengsiu.

— Aš esu prisiųstas mano
serų: ponios Tūbeleinės ir po šininką, majorą Birentą ir Žvel kių lagaminų ir dar vieną neuž 
nios Smetonienės ir švogeriaus, gybos Skyriaus virš. Lipčių. Pa antspauduotą rankinį.
pono Smetonos, labai svarbiu sirodė, kad traukinys tik ką bu Paklausiau, kas jis toks ir 
reikalu. Vakar vėlai vakare mi vo išėjęs, ir Užsienio Reikalų ką veža. Atsakė, esąs Lietuvos 
nisteris Purickis įsakė mano ministerijos kurjeris su „diplo pilietis Skrinius, važiuojąs Į Kr

ma

ir

se

matiniais paketais“ išvažiavo, ymą gydytis, tai prie tos pro bų reikalą. 
Majorui Birontui daviau įsaky 
mą šitą

kurjeri su visu bagažu suimti 
ir pristatyti man.

Jokiu būdu jis iš Lietuvos ne 
turi būti išleistas.

Kuriam laikui praėjus, majo jo raktų, jis krūptelėjo ir pa 
ras Birontas pranešė man, kad reiškė, kad čia visi daiktai jo Kalbėk tu, pulkininke. 
Skrinnikovas ir jo bagažas jau ir tik jis prašė Užs. Reikalų mi 
sulaikyti Šiauliuose ir trauki nisteriją, kad visa tai pasiųstų 
niu, kuris greit iš Šiaulių išeis, diplomatiniais paketais; kitaip, 
bus atvežtas į Kauną.

Apie 1 vai. po pietų į minis 
terijos kiemą įvažiavo keturios 
mašinos: pirmoje keli gelež. 
žandarmai, antroje Skrinniko 
vas ir Birontas, o priešais jų 
du žandarmai su ginklais ran 
koše, trečioje bagažas ir ketvir 
toje — ginkluoti žandarmai. 
Priešais ministeriją aju prade 
jo rinktis nemaža minia.

Majoras Birontas Įvedė į 
mano kabinetą augštą, >

storą žmogų, kuris, 
visas drebėdamas,

Grįžęs į ministeriją, iššau 
kiau juriskonsultą Šveikauską 
ir pavedžiau jam pasirūpinti tei 
sine klausimo puse.

Nepaprastam mano 
nusistebėjimui

gal per kokią porą savaičių su 
žinojau, kad teismas visame ši 
tame aiškiausiame kriminale 
nerado nieko blogo nei iš Už 
sienio Reikalų ministerio, nei 
iš Skrinnikovo pusės. Skrinni 
kovas ramiausiai išvažiavo i Ma 
skvą su pernauja užantspau 
duotais „diplomatiniais pake 
tais”.

Jei visa šita žinotų Mefistofe 
lis, jis tur būt pasakytų: „Ne 
be reikalo žmonės sako: Justi 
tia ėst fundamentum regno 
rum” ir gardžiai nusikvatotų: 
„Cha, cha, cha! Cho, cho, cho, 
cho!“

Trūko tik to, kad aš būčiau 
pasodintas į kaltinamųjų suolą 
už sauvaliaivmą ir augšto parei 
gūno apšmeižimą. . .

Šito gėdingo mūsų gyveni 
mo vaizdo. pilnumui turėsiu 
kiek pakeisti mano atsiminimų 
rašymo tvarką, būtent, neprisi

Aš pradėjau kalbėti, kad 
mūsų valstybės ir 
vyriausybės vardu 

darosi tokie dalykai, kurie 
kompromituoja kitų valstybių 
akyse ir tam reik padaryti ga 

pamatėme, kad ten buvo vais las. Kuomet gi aš paminėjau, 
tai, daug visokių — visokiau kad mano jau sulaikytasdiplo 
siu vaistų, arba brangūs medici matinis kurjeris Skrinnikovas, 
niški prietaisai, yiskas įpokuo Purickis išbalęs pašoko, trenkė 
ta nedidelėmis dozėmis. Atski kumščiu į stalą ir žvėrišku bal 
rų pavadinimų buvo per 100. su sušuko:
Dėl kiekvieno vaisto, ar prietai — Skrinnikovas! Mano kur 
so Skrinnikovas davė paaiškini jeris! Kas gali išdrįsti jį sulai 
mus, kokiam būtent reikalui kyti?!! Reikalauju tuojau jį iš 
tas „jam“ pirtaikoma, nes jis leisti su visais paketais!!! 
pavojingai sergąs ir ilgai ma — Daktare, čia Jūs nieko ne 
nas Kryme pasilikti gydytis. išrėksite ir manęs tikrai neiš 

Dar iš kapitono R. Chodaka gąsdinsite. Rėkti ir aš moku ir 
usko žinojau, kad šis transpor net dar garsiau, — irgi rėkdą 
tas siunčiamas išmėginti kelią, mas atsakiau. — Gana Tamstai 
surasti rinką ir sužinoti Mask mūsų valstybę kompromituoti! 
voje kainas.

90. SKANDALO 
IŠSIVYSTYMAS

Paskambinau d-rui Griniui 
paprašiau tuojau sukviesti „Ma 
žąjį kabinetą“, nes turiu svar sušukau:

jam brangiai kainotų važma ir 
muitas.

Atidarę lagaminus,

mus

nisterio Purickio patikėtinis vi 
siems tamsiems jo veiksniams.

— Gerai, Tamsta, bet koks 
čia mano reikalas? Kodėl nesi 
kreipėte pas ministerį pirminin 
ką arba pas patį prezidentą?

— Man seserys ir ponas Sme
tona pasakė, kad jei pulkinin 
kas Žukas nereaguos, tai nie 
kas kitas to padaryti neišdrįs: 
d-ras Grinius nepanorės skan 
dalo kelti, o prezidentas. . . Leis tuojau paprašė leidimo sėsti, 
kite man nutylėti. nes buvo matyti, kaip jo kojos

Daugiau pasiinformavęs, aš dreba iš susijaudinimo ir neiš 
tuojau nuvykau į ministeriją ir laiko jo sunkaus kūno. Į vicemi 
iššaukiau geležinkelių karo vir nisterio kabinetą įnešė 13 sun

ir

Gana jau mums Tamstos Ber 
lynų ir Talinu! Tam turi būti, 
pagaliau, padarytas galas!

Visas baltas, kaip drobė Pu laikant chronologinės tvarkos 
liekis išėjo iš kabineto ir tren papasakoti k kas tuo klausimu 
kė durim. Dar jam einant, aš buvo anksčiau ir vėliau.
------------: Bus daugiau.
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MŪSŲ ^SPORTAS
PAŽVELGUS Į ANUOS LAIKUS

Edvardas bulaitis
Greitai bėgančio laiko tėkmė 

je nuplaukia mūsų dienos pa 
likdamos tik prisiminimus, gi 
liai įspaustus kiekvieno atmin 
tin.

Sportiniame gyvenime 
mes turime nemaža ką prisi 
minti. Labjausia atmintyje pa 
siliko tremties gyvenimo laiku 
tarpis Vokietijoje, kuris mums 
davė visą eilę džiugių momen 
tų, retai užtinkamų šio konti 
ne kampuose. Tų laikų spor 
tin lobūnas buvo praturtintas 
nemažais laimėjimais, turtinga 
veikla ir eile rekordų.

1945 metais, pasibaigus Ii nitz’e įvyko plaukymo rungty 
Pas. karo veiksmams, sponta nės, kuriose dalyvavo Pegnitzo 
niškai gimęs sportinis veiki ir Bayreitho lietuviai, latviai, 
mas, sekančiais, 1946 m., jis ge estai ir ukrainiečiai. Jose pasi 
rokai išbujojo ir pasiekė savo rodė geros mūsų plaukymo pa 
žydėjimo laipsnį. Nuo Hambur jėgos, pav. Šulkevičius, Petru 
go iki Austrijos pasienio prisė kevičius ir Šabaniauskas. Dau 
tose stovyklose, sklido sportuo giausia pirmųjų vietų laimėjo 
jančių balsai, o žiūrovų būriai lietuviai.
palydėdavo jų žygius. * * *

Čia paduodame keletą iškai Liepos 31 d. Pabaltijo un-to 
pų iš anų dienų, ženklinančių lietuvaičių krepšinio rinktinė 
mūsų sportininkų pasirodymus įveikė latvaites 22:8 (13:4). 
prieš dešimtį metų. Lietuvaičių komandoje žaidė:

Prieš 10 metų—1946 m. rug Tunkūnaitė, Misevičiūtė, Gri 
s< 20 d. Augsburge įvyko II- maitytė, Kumpikevičiūtė, Anta 
ji x abaltijo tautų sporto šven naitytė, Musteikytė ir Diochne 
tė. Atsižvelgiant į bendrą lai ryte, 
mėtų taškų skaičių, šventės nu 
galėtoju išėjo latviai su 146 Rugpjūčio 21d. Hanau lietu 
tšk.; po jų ėjo estai — 118 tšk. vių sporto klubas Perkūnas bu 
ir lietuviai — 111 taškų. vo suruošęs sporto šventę, ku

Lietuviai čia laimėjo šias pir ria paegrbti 20 m. aktyvaus sp 
mąsias vietas: 60 m moterims ortavime sukaktį minintieji len 
(Remeikytė), rutulys moterį gvaatletai Br. Keturakis ir M. 
ms (Baranauskaitė), šuolis į Tendys. 
augštį vyrams (Kernius), šuo 
lis į tolį vyrams (Supronas), 
3000 m. vyrams (Tendys), kte 
pšinyje vyrams.

6—2, 6—3, 6—3. Moterų gru 
pėje laimėjo Shirtey Fry.

— Ukrainietis Vladimir Ku 
ts 10.000 metrų prabėgo per 28 
:30.4, tuom pagerindamas lig 
šiolinį pasaulio rekordą.

— JA Valstybės laimėjo pa
latvis 1 ekeris, VI — vokietis šaulio kariuomenės krepšinio 
Eigner, VII—Jukšaitis, VIII— pirmenybes, baigmėje įveikda 
vokietis Koblitz ir kt. mos Egiptą 81—47.

1946 m. gegužės 24 d. Augs 
irgi burge pravestas futbolo turny 

ras tarp vietos lietuvių, estų, 
latvių, ukrainiečių ir lenkų. Čia sovietinė spauda mini šiuos 
nugalėtojais tapo lietuviai, ku sižymėjusių sportininkų 
rie pačiose pirmose rungtynėse dus: 
sudorojo favoritus — latvių ko Justą Lagunavičių, Stasį Ston 
mandą 3:0. Po jų lietuviai įvei kų, Algirdą Lauritėną, Ričardą $ 
kė estus 4:1 ir baigmėje lenkus Juškėna, Gražiną Tulevičiūte. - 
4:1.

MASKVOS 
SPARTAKIADOS 

DALYVIŲ TARPE

pa 
ku sižymėjusių sportininkų var 

Šociką, Stepą Butautą,

1946 m. rugpjūčio 4 d. Peg

* * *
m. rugpjūčio 26 r. —

5 PSL.

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS; CR 7-0051

Mosklo - Technikos naujienos AR KElKALINGA^™L,° L1ETUV,V
LENKTYNES DĖL AUGŠC1AUSIO NAMO Talkininkaujantiems renkant „žinyno" paruošimo darbas

New Yorke yra kol kas au (A. J.) ir suka vandens pom žinias naujai P. L. Žinyno lai butų žymiai palengvintas, jei vi 
gščiausis namas visame pašau pą. Veikdamas kaip generate dai neretai tenka susidurti ir sur būtų kooperuojama koloni 
lyje — The Empire State Buil rius (elektros gamintojas), jis su skeptikais: o kam esą tas Ži jų redaktoriams — žinių rinkė 
ding, kurio augštis 1.472 pė i elektros tinklą atiduoda 70 nynas reikalingas? Žinoma, tos jams, ir jei gavusieji laiškus 
dos. Šveicarijos architektai su tūkstančių kilovatų ir pats yra rūšies asmenys be daug ko „ap tuojau atsilieptų, 
darė planus pastatyti augštes sukamas vandens turbinos, 
nį namą negu suminėtasis New Taigi tokiu būdu sudaroma 
Yorke; jo augštis bus 1.800 pė dvigubos paskirties sistema, ku 

ri duoda galimybę reguluioti 
tinklo apkrovimą. Nakties me 
tu, kai tinklas turi mažesnį ap 
krovimą, elektros energija pa 
naudojama vandens pompavi 
mui atgal į užtvanką ir tuo bu 
du palaikoma jo atsarga gamin 
ti elektrai.

LIETUVIAI APVAŽIAVO 
APLINK JAV.

Du Amerikos lietuviai:

SPORTAS CHICAGOJE
— Chikagos lietuviai futboli 

ninkai rugsėjo 9 d. pradėjo ru 
dens sezoną vietos amerikiečių 
pirmenybėse. Pirmame susitiki 
me mūsiškiai kovojo prieš vo

1946
rugsėjo 5 d. Watarstedte buvo
suruoštas tarptautinis šachma kiečių Wanderers vienuolikę ir 
tų turnyras, kur pirmą vietą lai su ja sužaidė lygiomis 2 :2.
mėjo Pov. Tautvaiša. Tolimes Antrose rungtynėse, įvykti 
nė žaidėjų eilė: II—Škėma, III siose rugsėjo mėn. 16 d. lietu 
—Arlauskas, IV—Žalys, V — viai sumušė Roselando koman 

dą 4 :2, tuom užtikrindami sau 
pirmavimą „National Soccer“ 
lygos II-tros divizijos pietų gru 
pėje.

Po šio susitikimo' 
turi 6 laimėjimus, 2

SIUNTINIAI

mūsiškiai 
pralaimė 

Šių metų

Lietuvių bendrovė Overseas 
Cargo Čo. siunčia į LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su: anglis jimus ir 1 lygiąsias, 
k -» viln. medžiagom, avaline, pirmenybėse dar yra likę 5 su 
t tais, maistu, siuv. mašinom, 
dviračiais, laikrodžiais, akorde 
onais. (Siunčiama iš Anglijos 

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

Service).
Prašykite katalogų bei

sitikimai.
— Rugsėjo 1—3 d. d. Chica 

gos lietuviai šachmatininkai P. 
Tautvaiša ir K. Jakštas buvo 
nuvykę Į Detroitą, kur dalyva 
vo dideliame šachmatų turnyre. 
P. Tautvaiša čia pasiekė dideli 
laimėjima pasidalindamas II-

III 
nu

dvi ir jo pastatymas kainuos 
apie 5 milionus dolerių. Bet Či 
kagoje yra sudaryti planai pa 
statyti. . . 4 kartus augštesnį na 
mą, negu dabar esąs New Yor 
ke; jo augštis bus 5.232 pėdos. 
Tat, Amerikos šioje srityje dar 
niekas nepralenkė ir kažin ar 
pralenks.

DANGAUS PLANAI
Astronomai, mokslininkai 

žvaigždžių žinovai, yra suma zjmieras ir Petras Simons, 69 
nę padaryti dangaus planus, t. metų ir 65 m. amžiaus, abudu 
y. — tokius planus, kuriuose 
būtų sužymėti dangaus kūnai aplink visas JAV, laikydamiesi 
bei jii susibūrimai — „Paukš arčiausiai Atlant ovandenyno, 
čių takai“. Bet, pasirodo, kad Meksikos sienos, Ramiojo van 
norint nufotografuoti visus da denyno ir Kanados sienos, 
ngaus kūnus, kiek jų pasiekia Oaklawn, Ill., jie išvyko šių 
didieji teleskopai, reiktų tiktai tų sausio 22 d. Iš Čikagos 
10-ties tūkstančių metų... To siekė Floridą, tada pasuko į 
dėl mokslininkai daro nuotrau xas ir New Mexico, pasiekė 
kas mažesniais teleskopais, ku liforniją, San Francisco ir 
rie galės nufotografuoti mažiau liau — Kanados pakraščiais pa 
žvaigždžių, bet ir tas darbas siekė Maine valstybę ir Atlan 
užims kelis metus. to pakrantes, toliau — palei va
MILŽINIŠKAS ELEKTROS ndenyfto pakrantę į New Yor 

motodas ką’ Paskiau Washingtona, vėl
MUIUKAb ikį pat yay West galo. Kelio

Amerikos Allis-Chalmers be nėję išbuvo pusę metų, padarė 
ndrovė pagamino milžiniško dy 18.250 mylių kelio, automobily 
džio elektros motorą Hiwassee išsėdėdami 444 valadas. Tam 
užtvankos elektros jėgainei, poje jiems teko pasirodyti tele 
Motoro augštis 8 pėdos ir svo vizijos programoje, 
ris 16 tonų. Motoras išvysto Kelionė labai gerai sekėsi. 
102 tūkstančius arklio jėgų Kelionę jiedu pradėjo sveikatos

Ka

broliai, automobiliu apvažiavo

me 
pa 
Te 
Ka 
to

sieina“. Daugeliui jų nereikalin Lietuviai profesionalai (ad 
gi lietuviški laikraščiai, nerei vokatai, inžinieriai, gydytojai, 
kalingos lietuvių draugijos, muzikai, dailininkai, daininin 
nes, anot jų, su jomis Lietuvos kai) ir biznieriai gavusieji pra 
vistiek neišvaduosi, nereikalin 
gos lietuvių mokyklos, parapi 
jos ir t. t.

O vis tik savo tautos ir vals 
tybės likimu besirūpinantiems 
daug kas reikalinga. Jei tik pa palengvintas, jei atsiras didės 
žiūrėsime į amerikiečius, pama nis skaičius jį iš anksto užsisa 
tysime nesuskaitomą daugybe kiusių. Iš anksto užsisakiusieji 
įvairiausių „directories“, kitaip jį gaus už keturis dolerius pa 
tariant, „žinynų". Čia ir gydy prastais ir už penkis kietais ap 
tojai, inžinieriai, architektai, darais, 
dailininkai, literatai, bažnyčios f 
turi savo žinynus. Žinoma, mes, Mr 
lietuviai, negalime turėti kiek Neew York 24, N. Y. 
vienai profesijai „žinynų“, bet 
už tat galime ir turime turėti 
vieną bendrą „Žinyną“ viso pa 
šaulio ir visų profesijų lietuvia 
ms.

nešimus, o taip pat ir jų nega 
vusieji prašomi atsiliepti. Vi 
suomenininkai prašomi rašyt 
apie savo organiazcijas.

Be to, Žinyno išleidimas bus

Žinias ir rezervaciajs siųsti:
A. Simutis, 41 W. 82 St.

Kam būtų patogiau, gali kr 
eiptis į „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ red. J. Kardelį informa 
cijų arba patiekti žinių (adre 
sas: 7722 George St. Ville La 
šalie, P. Q„ telefonas HE 
7920). Pranešama, kad Žiny 
nas bus iliustruotas. Kas norė

sumetimais ir jaučiasi daug pa 
jėgesni. Kelionėje perdaug ne 
skubėjo, sustodami įdomesnėse tų įdėti savo organizacijos ar 
vietose, pasukdami ir į šalį ko ba įmonės atvaizdus ir aprašy 
kių grožybių pažiūrėti. Abudu mus, prašomi kreiptis nuiody 
broliai keliauninkai yra gimę tu adresu. Žinias ir kitą medžią 
Lietuvoje, Vieščiūnų kaime, gą reikia patiekti apie šio mė 
Kupreliškio parapijos, Panevė nėšio galą, bei spalio pačią pra 
žio apskr. džią.

OVERSEAS CARGO CO, 
2412 W. 47 St., Chicago 32, Ill., 

LA 3-5049—YA 7-4337.
Siuntinių tarnyboje 8 metai. 

S. P. Juodvalkis.

vietas su Amerikos čempijo 
Bignier. E. Š.

TRUMPAI IŠ VISO 
PASAULIO

— Amerikietis Parry O’ 
Brien pagerins pasaulio rekor 
dą rutulio stūmime pasiekda 
mas 62 pėdų ir 6^ colių ribą.

— Ken Rosewall iš Australi 
jos laimėjo Amerikos lauko te 
niso piremnybes Forest Hills 
vietovėje, baigmėje įveikdamas 
savo tautietį Lew Hoad 4—6,

Adamonis ir Budriunas 
„DISTRICT ESTATE BROKERS” 

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

D. N. Baltrukonis VI 7634 
A. Markevičius OR 1-9816
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL. 8501.

P. Adamonis PO 6-7594 A. Budriūnas RA 7-2690.

Dr, TASS y SINGERMAN 
optometristas - optikas

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

Tel. TR. 1135

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

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

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

VICTORIACLEANERS BUYERS CO.
SPECIALIAI NUPIGINTA

RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

ir t. L, ir t t.

. . 0.95
0.95

. . 0.90

. . 0.85

BELLAZZI - LAMY, INC
ei ei 7679 George St., ..... . MTR 5151 Ville Lasalle.

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

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve 

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

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

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

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

> M IT ry Z H 3 H Lietuviams nuolaida. $
| Sav.: p. RUTKAUSKAS. |

£

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

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

HE 0211 Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

J. F, W t IS OH
$ laidotuvių Direktorius f

5531 Verdun Ave., VERDUN. TR 6331

«A V 
$ 
$ Lietuviška moterų kirpykla

DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

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

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN WILLIBRORD AVE

: 4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.
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DIPLOMATIJOS KOMPETENCIJOS...

Atkelta iš 3-čio psl.
eikatos sunegalavimu ir tą 
pareiškė raštu;

jis raštu 3) Pasiremdamas Lietuvos Ko 
nstitucijos 71 str., A. Smeto 
na davė A. Merkiui, kaip Mi 
nisteriui Pirmininkui, forma 
linį pavedimą laikinai eiti Re 
spublikos Prezidento parei 
gas ir kad dar derėtųsi su so 
vietiškuoju okupantu, ir

sės požiūriu. Kadangi jie buvo Žadeikiui, būtent, kad Šefo pa naudoja dipl. statusu prie Vy ninką, Sov. Rusiją, skaitytis su 
pareikšti pasiremiant vien Lie reigos buvo Vyriausybės įsteig liausybių, kur jie akredituoti, Lietuvos teise į valstybinę ne 
tuvos Pasiuntinio bendru dipl. tos tam, kad mūsų diplomatijos taip ir tuos, kurių Pasiuntiny priklausomybę, siekė po karo 
įgaliavimu, tai juose visai nebu darbas eitų sklandžiau ir tiks bės tapo laike karo suspenduo 
vo minima 
ir likusios 
plomatijos

Bendrai
fo funkcijų efektingumas laike koks skubus žingsnis, bus tiks 
karo buvo labai ribotas, nes fro linga, jei pp. Pasiuntiniai tokį 
ntas buvo suskaldęs Lietuvos žingsnį padarys taip skubiai, 
dipl. postus net į tris dalis: į kaip to reikalaus Lietuvos inte 
postus toje ar priešingoje ka resai. Aš tikiuos galįs pasakyti,

Perimdamas 1940 metais liku 
sios užsieny Lietuvos diploma 
tijos Šefo funkcijas, 
painformavo Lietuvos Pasiunti 
nius ir Įgal- Ministerius, jog ne 
skaito savęs jokiu viršininku, o 
tik vyresniuoju lygių tarpe, ir 
kad kas kartą su kiekvienu iš 
jų pasitars, jei kils koks svar 
besnis reikalas.

Kaip tatai matyti iš telegra 4) A. Merkys irgi netik nepro riaujančiųjų valstybių pusėje ir jog lygšiol mano kolegų atsi 
testavo, bet net nepasitraukė j tuos, kurie buvo akredituoti klausimai nelikdavo be mano ai 
iš Lietuvos, o perdavė kraš karan neįsivėlusiuose kraštuo sakymų“, 
to valdymą Paleckio Vyriau se arba neitralinėse valstybėse, 
sybei.
Šios visos aplinkybės surišo 

Lietuvos Pasiuntiniams rankas 
ir spontanišką diplomatinių 
protestų pareiškimą padarė ju 
ridiškai neįmanomu dalyku. 
Ryšiai tarp. Pasiuntinybių ir ai, kaip kas išgalėdamas bei kaip 
Užs. Rkl. Min-jos centro kad ir kam leido sostinės sąlygos, kur

J. Urbšio telegrama liau, o ne tam, kad jis būtų ap 
užsieny Lietuvos di sunkintas. Todėl tais atsitiki 
Šefo vaidmuo. mais, kuriais iš anksto susisie 

pasakius, minėto Še kiant su manim susitrukdytų

perimti valdžios funkcijas, kaip 
to siekia ir kiekvienos kitos tau 
tos organas, kuris vadovauja 
jos kovai už savą valstybę. Ta 
čiau, to pasėkoje Vlikas prida 
rė tokių aktų (bandymas pasi 
daryti Seimu, Vykd. darybą 
faktinai paversti Lietuvos Vy 
riausybe, subordinuoti jai Lie 
tuvos dipl. postus, pakeisti tre

mos teksto, minėtoji instrukei 
ja rėmėsi prielaida, kad ryšiai 
tarp Užs. Rkl. Min-jos centro 
ir Pasiuntinybių galėtų nutruk 
ti tik kaikuriam laikui. Tai reiš 
kia, jog tai instrukcijai buvo 
teikiama tik ribotos, laikinės 
galios, būtent, ikikol ryšiai ta 
rp Užs. Rkl. M-jos centro ir Pa 
siuntinybių vėl atsitaisys, ir J. 
Urbšys, kaip Užs. Rkl. Ministe 
ris, vėl galės toliau derinti Lie pradėjo pakrikti nuo pat to mo postas skaitėsi akredituotas, ir 
tuvos dipl. postų veikią užsie mento kai sovietiniai į
ny ir jai vadovauti, šitokia iš liai pastatė savo sargybas prie matijos Šefas tame jokio apčiuo 
vada peršasi dar ir todėl, kad 
Lietuvos Pasiuntiniai buvo dar 
prieš tai painformuoti, jog A. 
Merkio Vyriausybė buvo nuta 
rusi pravesti ginkluotą pasipiie 
šinimą ir pasitraukti į užsienį, 
jei kiltų Lietuvos nepriklauso kslą — padiktavo jo sufabri 
mybei pavojus iš sovietų garni 
zonų, arba jei rusų Raud. Armi 
ja užpultų Lietuvą iš rytų.

Kalbamos instrukcijos laiki 
numo charakterį parodo dar ir 
tas faktas, kad ta instrukcija 
buvo duota Pasiuntinybėms ne 
raštu, bet forma trumpos šit 
motos telegramos, lyg tai bū 
tų buvęs koks paparstas Užs. 
M-jos centro nurodymas Lietu 
vos dipl. postams vien interni 
niam vadovavimosi tarpusa
viuose santykiuose, anot p. _ ___z 
Min. B. Balučio išisreiškimo — kimą ir jų pasekmes atsakom/ rėjui Dr. St. Bačkiui. 
„savo naminiems, ar šeimyni bę teko prisiimti kiekvienam 
niems tarnybos reikalams“. Lietuvos Pasiuntiniui ant sa

Tenka pastebėti, jog sakyto vęs> tuo tarpti kai likusios už 
nurodymo1 vykdymas buvo kti sieny Lietuvos diplomatijos Še 
riam laikui, iš viso, susitrukdęs, 
būtent, dėl to, kad ryšių nutrū 
kimas tarp Užs. Rkl. M-jos ce 
ntro ir Pasiuntinybių įvyko ne 
taip, kaip J. Urbšio telegramo 
je buvo suponuota, bet visai ki 
tokiomis aplinkybėmis ir tik 
už mėnesio po rusų Raud. Al
mi jos įsibrovimo į Lietuvą. 
Taip atsitiko todėl, kad:
1) A. Merkio Vyriausybė pri 

ėmė Maskvos ultimatumą ir 
jokio ginkluoto pasipriešini 
mo nepravedė;,

2) Respublikos Prezidentas A.
Smetona, pasitraukdamas iš 
Lietuvos, netik nepareiškė jo 
kio protesto ,bet, priešingai, 
—motyvavo savo pasitrauki 
mą iš Prezidento pareigų sv

Kalbamų postų veikimo gali 
mybės, kaip kad ir pačios tų 
postų egzistavimo sąlygos, bu 
vo bėgai skirtingos. Faktinai, 
kiekvienas jų rūpinosi Lietu 
vos reikalų visiškaji savarankišk

tos.
Dipl. atstovų funkcijos ir ko 

mpetencijos yra nustatytos va 
Istybės įstatymais ir tarptauti 
nės teisės normomis. Todėl jos 
yra aiškios ir dėl jų nekyla jo 
kių diskusijų. Kiek tai liečia 
funkcijas ir kompetencijas liku 
siu užsieny Lietuvos dipl. ir 
konsul. postų, nei Vlikas, nei mtyje Lietuvos Konstituciją, 
kuri paskira jį sudarančių poli etc.), kurie nesiderino su rea 
tinių grupių į šių legalių Lietu listiniu ano meto politinės pade 

aiš vos institucijų užsieny teises ties įvertinimu ir tarptautinės 
St. nesibrauna ir jas respektuoja, teisės normomis, privalomo 
už Dar daugiau, Vlikas, kaip šie mis kiekvienai politinei - diplo 
Še kiąs Lietuvos Valstybės suvere 

fo pareigas tokia pat prasme, numo atkūrimo, yra gyvai su 
kaip 1940 m., kada tas funkci interesuotas, kad minėtieji Lie 
jas pradėjo vykdyti, būtent, tuvos dipl. ir konsul. postai iš 

nelaikė savęs jokiu vir silaikytų kuo ilgiau, įstengtų 
Lietuvos Pasiuntinia sėkmingai eiti jiems Lietuvos

Iš to, kas čia cituota, yra 
kiai matyti, jog ir po karo p. 
Lozoraitis suprato likusios 
sieny Lietuvos diplomatijos matinei veiklai.

Visa tai nustūmė į rizikingi 
kelią netik patį Vilką, bet statė 
ir Lietuvos diplomatiją į labai 
keblią — teisiškai stačiai kont 
liktinę — padėtį su kitų kraštų 
vyriausybėmis, prie kurių tos 
diplomatijos postai skaitosi ak 

Šitoks likusios užsieny Lietu, redituoti. Kaip legalūs Lietu 
skaitė jog Šefo pareigos buvo vos diplomatijos Šefo funkcijų vos atstovavimo organai, jie ne 

Kada 1942 m. pradžioje Lie Vyriausybės įsteigtos tik sude ki, kad galėtų restauruotis sa galėjo Vlikui subordinuotis, ar 
tuvos Pasiuntinybės prie Šven rinimui dipl. postų veiklos, o ke karo buvo priversti užsida talkininkauti jo tokiems žygia 
to Sosto susisiekimo su užsie ne jos apsunkinimui, 4) paliko ryti, 
niu galimybės, kuriomis naudo Lietuvos Pasiun-ms pilną inicia 
josi ir p. St. Lozoraitis, nutrū tyvą daryti žygius savaiankiš 
ko, tai jis iki karo galo likusios kai, net be pasikeitimo nuo 
užsieny Lietuvos diplomatijos menėmis su likusios užsieny 
Šefo funkcijų, iš viso, vykdyti Lietuvos diplomatijos Šefu, jei 
nebegalėjo, ir buvo jas perda reikalas būtų skubus, ir 5) ne 
vęs p. Dr. J. Šauliui, kaip to pretendavo į jokias „kompeten 
Šefo pavaduotojui, 
funkcijų vykdymą p. 
raitis vėl perėmė tik 
būtent savo 1945 m. 
dienos raštu pranešdamas visie 
ms Lietuvos Pasiuntiniams: 
Dr. J. Šauliui, P. Žadeikiui, B. 
Balučiui, K. Graužimui, K. 
Škirpai, St. Girdvainiui, V. Gy 
liui, E. Turauskui ir Pas. Pata

kad 1) 
šininku

. ms, 2) įsipareigojo su jais tar Vyriausybės pavestas atsakin
įsibrovė likusios užsieny Lietuvos diplo tįs bei pasikeisti nuomonėmis gas pareigas, ir nuoširdžiai lin 

visais svarbesniais reikalais, 3)
Lietuvos valdiškų įstaigų, bet, piamo vaidmens nevaidino, 
dėl suminėtų aplinkybių, Lietu 
vos Pasiuntiniai pasijuto pri 
versti atidėti dipl. protestų pa 
reiškimą iki okupantas forma 
liai atskleidė savo agresijos ti

kuotam Liaudies Seimui Lietu 
vos valstybinės nepriklausomy 
bės panaikinimą. Tie protestai 
buvo Lietuvos Pasiuntinių pa 
reikšti savystoviai, t. y. ne pa 
gal J. Urbšio telegramą, bet pa 
gal kompetentingų Lietuvos 
Valstybės organų suteiktus 
Lietuvos Pasiuntiniams ir Įgal. 
Ministeriams dipl. įgaliavimus 
ginti Lietuvos nepriklausomy 
bę ir Lietuvos interesus užsie 
niuose.

Už kalbamų protestų pareis

fas tebuvo atsakingas tik už tų 
protestų pravedimo suderini 
mą. Tais protestais ryšiai taip 
Užs. Rkl. Min-jos centro ir Pa 
siuntinybių užsieny buvo nutr 
aukti tiek prasme Lietuvos įsta 
tymų, kaip ir tarptautinės tei

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

GENERAL INSURANCE 
AL. DŪDA 

Visų rūšių draudimas 

WA 48539 
SAVI PAS SAVUS!

Restoranas “RŪTA
994 DUNDAS ST. W.

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

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

SIUNTINIAI LIETUVON, RUSIJON IR SIBIRAN

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

100% garantija — visi mokesčiai priimami čia.

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

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

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

Pittsburg Pa. ir kitur,

Kalbamų cijas“, žinodamas, kad niekas 
St. Lozo 
po karo, 
spalio 15

ms, kurie kirtosi su tarplauti
Nesusipratimų, kaip žinoma, nės teisės normomis. Akivaizdo 

prisiugdė tik santykiuose su je tokios situacijos, Lietuvos 
likusios užsieny Lietuvos diplo pasiuntiniai pasijuto priversti 
matijos Šefu, p7 St. Lozoraičiu. įgalinti p. Lozoraitį, kaip savo 
Atrodo, jog šių nesusipratimų Šefą, pasipriešinti perdėtam 
šaknys glūdi tame, kad jo funk Vliko veržlumui. Tuo būdu to 
cijos bei jų apimtis, būtent, to Šefo funkcijos tapo išplėstos ; 
kia, kaip p. St. Lozoraitis pra tokią sritį, kurios jokiomis ko 
džioje buvo ją teisingai supra mpetencijomis sureguliuoti, išnebuvo jų jam nustatęs.

Šitoks likusios užieny Lietu tęs, išryškėjo po karo kaip ne viso, nebeįmanoma: tokie daly 
vos diplomatijos Šefo funksijų beužtektina: ne vien suderini kai tegali būti išsprendžiami 
supratimas buvo natūralus. Ir mui likusios užsieny Lietuvos tik obejktyviško abiejų pusių 
ne tarptautinės teisės ekspertui diplomatijos pastangų su Vliko apsisvarstymo ir susitarmio ke 
yra aišku, jog Užs. Rkl. Minis veikla, kaip visai naujo, J. Urb liu. 
terio laikinas administracinis šio telegramoje nenumatyto, 
patvarkymas, kokis buvo J. Ur mūsų politikos faktoriaus, bet 
bšio telegrama, negali susiau ir, bendrai, pravedimui įvairių 
rinti Posiuntinių ir Įgal. Minis dipl. žygių, kuriuos iššaukė po 

Painformuodamas visus juos terių kredencialų galios, nes to karinė situacija ir kurių reika
apie savo to meto padėtį ir atsi kie kredancialai yra suteikiami lauja Lietuvos 
gaivinusias susisiekimo galimy augščiausiųjų Valstybės orga nauji ir vis sunkesni 
bes su kitais kraštais, p. St. Lo nų parašais — Valstybės Gal niai. To pasėkoje pats 
zoraitis sakytame rašte pareiš vos parašu. Kitaip sakant, teisi mas vertė interpretuoti 
kė: „Kiek leis techniškos sąly nę bazę tolimesnio Lietuvos di šio telegramos prasmę, priduo 
gos, aš stengsiuos su juo (Dr. plomatimo atstovavimo užsie dant jai tokios galios, kokios 
Šauliu) tartis, prieš atsiklaus niuose sudaro ne J. Urbšio at pats jos autorius nebuvo numa 
damas pp. Pasiuntinių nuomo sitiktina telegrama, bet Lietu tęs.
nės ar prieš pranešdamas jie vos Pasiuntinių ir Įgal. Minis Iš kitos pusės Vlikas, deda pasireiškimui“ Vieton, to, p. Lo 
ms savo nuomonę. Šia proga terių turimi legalūs dipl. įgalia mas vilčių kad didžiosios denio zoraitis biurokratiškai užsibari 
noriu pasakyti tai, ką prieš po vimai. Tai liečia tiek tuos Lie kratijos suras priemonių pri kadavo jo paties, t. y. vienaša 
rą metų buvau parašęs p. Min. tuvos dipl. postus, kurie tebesi versti savo buv. karo sąjungi liškai prisiskii tiomis* sau kom 

petencijomis, kurių J. Urbšio 
telegrama jam visiškai nebuvo1 
suteikusi. To rezultate, jis nu 
slydo į begalinius ginčus su Vii 
ku dėl sakytų kompetencijų, 
tuo užgangrenuodamas sva- 
besnių Lietuvai laisvinti žygi 
atlikimą ir išugdydamas savo 
nesusipratimus su Vliku į chro 
nišką žoizdą, kurios pūliai skal 
dančiai veikia net pačią lietu 
vių visuomenę, žymiai prisidė 

vieningo kovos 
(b. d.)

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER 

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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

jau galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ 

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

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

; „Mūsų skyriai: 1) Hamilton, 105 Cannon, St. E.
> pas p. A. Juraitį, telef. JA 8-6686.
> 2) London, Ont., 388 William St., p. J. Butkus, telef.
? 7-9871, tuo tarpu siunčia tik vaistus ir maistą iš Anglijos“.

? DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

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

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

laisvinimo vis 
uždavi 
gyveni 
J.. Urb

Nors dabar anie nesusiprati 
mai jau sudaro praeitį, tačiau 
tenka apgailestauti, kad p. St. 
Lozoraitis, kaip likusios užsie 
ny Lietuvos Diplomatijos Še 
fas, neparodė reikaiingos inicia 
tyvos ir nei tada, nei paskiau 
nepatiekė jokio konstruktyviš 
ko plano, kaip Vliko ir Diplo 
matijos santykius sunormavus 
konkretišku, abipusišku susita 
rimu, kuris būtų eliminavęs pa 
grindą tolimesniam nesantaikų

K
Lietuvio Advokato Įstaiga

VICTOR D. ALKSNIS
Advokatas-Notaras

62 Richmond St. West 
Room 503

(kampas Bay & Richmond) 
TORONTO, ONTARIO 

Telefonai
Įstaigos Namų

EM 2-2585 ST 8-5088 darni prie jos
----  x fronto suardymo.

xx~—~>:xzz——-------u

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

TEISININKAS —

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

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE. | W

International Service Bureau 11
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario. g

LE 6-5613 | B
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius g W

; adv. A. LIŪDŽIU S. | g

Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, * 05 
; atliekami dar šie reikalai: X ®5

; EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS | g
’ (reikalai, iki vizų gavimo imamai), —• w
; DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ 'LIETUVON || 
>ir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) g S 
į su pilna siuntinių gavimo garantija. — S
^PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS. | § 
I — KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS | «
g iš įvairių Draudimo B-vių ir x i
g Workmen's Compensation Board. — g
Į PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — | | 
I PILIETYBĖS REIKALAI. — | |
| NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI. | | 
| PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ į ?

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI. g f

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

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

Tel. EM 3-5520

Hamilton — 65 Gore St. Tel. JA 9-5695.

PRIIMA SIUNTINIUS IŠSIUNTIMUI

dau- ĄSiuntiniai gali būti įvairaus turinio ir negali svert 
giau su įpakavimu nei 19 svarų ir 4 uncijas. Gyvenantie- 

f ji ne Toronte gali savo siuntinius prisiųsti mums, o įB 
f mes juos peržiūrėję ir įvertinę, sąskaitas prisiųsmie Ju- 
f ms. Sovietų muitą ir kitas išlaidas Tamstos apmokate JS 
f pas mus. Gavėjas Lietuvoje — nieko nemoka. Be to, «« 
< galite užsakyti siuntinį pas mus, o mes jį sudarysime pa- 
j gal Tamstų pageidavimą. ®
'■t Pastaba: Labai pigiomis kainomis siunčiame maisto 
į ir vaistų siuntas iš Vakarų Europos į Lietuvą. Vaistų w 
= siuntinys iki 2 svarų svorio eina kaipo laiškas ir gavėjas yį 
? Lietuvoje jį gauna po 3 savaičių nuo užsakymo dienos. $

Maisto siuntinys trunka iki 5 savaičių. Vaistų siuntos ž
5 Kainuoja du kart pigiau iš Vak. Europos nei iš Kanados į
jj ar USA. 1
6 Rašykite lietuviškai (savininkas tauragiškis). į
[į Naudokitės mūsų patarnavimu. j
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mūsų parengimo rugpjūčio 6 d. 
Brant Inn, Burlington, šiems 
maloniems tautiečiams: Kun. 
dr. J. Tadarauskui už skelbi 
mus ir visą kitokią paramą, G. 
Skripkutei ir J. Raguckui—tai 
kininkavimą prie įėjimo, J. Plei 
niui, V. Sasnauskui, V. Liškaus 
kui ir S. Pranckevičiui — dar 
bą bufete, O. Mikšytei — bile 
tų loterijai paruošimą, Z. Vai 
nauskienei ir K. Mikšiui už sėk 
mingą loterijos sutvarkymą ir 
pravedimą. Didelė nuoširdi pa 
dėka visiems aukojusiems lote 
rijai fantus. O mieliems vakaro 
dalyviams už gausų atsilanky 
mą, kad ir lyjant, ir gražiai pra 
leistą laiką — nuoširdžiausias 
dėkų. W

Laukiame ir kituose būsi

Žeštadienį, spalių mėn. 6 dieną Hamiltone 
Royal Connaught Hotel, 

Normandie Room 
įvyks

šokių vakaras
Pradžia 7 v. v. . Įėjimas $ 1.25.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI KUO SKAITLIN
GIAUSIAI DALYVAUTI , . .. . , ,Bendruomenes Valdyba.

HAMILTONO APYLINKĖS LIETUVIŲ BENDRUOME 
NĖS PRANEŠIMAS

Į Hamiltono Apylinkės Kraš Vargonai dar nėra nupirkti, 
to Tarybai rinkti komisiją jei kadangi dar yra tik bandomi, muose mūsų parengimuose ga 
na sekanti asmenys: pirm. Sto todėl nieko konkretaus negali usaus Jūsų atsilankymo, Dėkui, 
nkus Jonas, Varnas, Ignas, Gra me pranešti kas liečia kainą ir 
jauskaš Bronius, Bungarda Ka pirkimo sąlygas, o kada bus iš 
zys, Zauka Kazys. bandyti ir viskas sutarta, tuo

Visais reikalais prašome krei met pranešime.
ptis į komisijos pirmininką p. Taip pat pranešame, kad šių 
J. Stonkų, 202 Ontario Ave., metų, spalio mėnesį, 7 dieną — 
Hamilton. JA 8-5090.

Bendruomenės Valdyba.

VISUOTINIS HAMILTONO
LIETUVIŲ NAMŲ FONDO

NARIŲ SUSISINKIMAS

T. F. Valdyba.

oru

i PIGUS IŠPARDAVIMAS
ŠILKAS — VILNA — „DRAPERIES” — UŽUOLAIDOS — LOVŲ UŽ

TIESALAI — ANTKLODĖS — PAKLODĖS — APATINIAI BALTI

NIAI — MEDŽIAGOS — MOTERIŠKI, VYRIŠKI IR VAIKIŠKI 

DRABUŽIAI.

sekmadienį 9 ir 11 valandą, per 
Šv. Mišias bus renkama antra 
rinkliava Vargonų Fondui.

Pirmą kartą mūsų parapijo p. Q. 
je išgirdome bažnytinę muziką- 
-vargonus; neleiskime daugiau 

Maloniai kviečiame visus Na jiems nutilti, parodykime nuo 
mų Fondo narius atvykti į vi širdų duosnumą, paaukodami 
suotinį narių susirinkimą, ku Vargonų Fondui, o galingas 
is įvyks 1956 m. spalio mėn. 7 vargonų aidas mūsų maldas ir 

d., 6 vai. vakaro parapijos sa 
Įėję, 58 Dundurn St. N. šia die 
notvarke:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininko ir 

sekretoriaus rinkimas.
3. Valdybos pirmininko pra pradėjo rudens mokslo semest

nešimas. ra. Ji yra dar visai jauna, eina
4. Iždininko pranešimas. vos 17 metus ir šiais metais bai
5. Namų Fondo vaidybos ir gs gimnaziją. P-lė Šukytė stu

komisijos rinkimai. dijuoja dainavimą. Ji turi gra
6. Namų Fondo įstatų tvirti žų augštą kolaratūrinį sopraną 

nimas.
7. Namams sklypo pirkimas.
8. Klausimai ir sumanymai.
Maloniai prašome susirinki 

me dalyvauti ir visus Hamilto 
no ir apylinkių lietuvius.

Hamiltono Lietuvių Namų 
Fondo Valdyba.

V. A. V. PARAPIJOS HA 
MILTONE VARGONŲ FON

DO PRANEŠIMAS.
Šiuo pranešame, kad 

1956 metų, rugsėjo mėnesį, 
dieną, Hamiltone, V. A. V. 
rapijos bažnyčioje buvo bando 
mi nauji vargonai, kiniuos J. 
C. Hallman Electronic Organs 
So. Limited, Waterloo, Ont., at 
vežė išbandymui, kad pritai 
kius tinkamus vargonus mūsų 
bažnyčiai, atsižvelgiant į staty
bą, didumą ir vargonų pastaty 
mo vietą.

PAJIESKOJIMAI S
— Jieškomas Kostas Luko 

sius. Prašoma atsiliepti arba 
žinančius jo adresą 
Mrs. 
3710

pranešti: 
Valentina Kobyleckaja, 

Henri Julien, Montreal,

prašymus nuneš pas Visagalį.
V. A. V. Parapijos Hamiltone 

Vargonų Fondo Komitetas.
MUZIKOS STUDENTĖ

p-lė Lilija Šukyte Hamiltone

ir iš jos galima laukti ateity ge 
ros dainininkės, žinoma jei dir 
bs atsidėjusi, nes dainavimas 
reikalingas didelio darbo ir nuo 
latinio lavinimosi. KI. P.

Europos gydytojas

siu
30

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405

— Paiješkomi giminės arba 
artimieji šių asmenų: Zujus W 
Aleksandras, 50 m.; Alseika 
Vytautas; Stašaitis Antanas 
maj.; Janauskas Vaclovas, sūn. 
Domininko, kilimo iš Rakščių tv? 
km., Telšių aps.; Boksnowitz 
Johann ir jo žmona gimę Klai vą 
pėdos aps., Barters Heinz; 
Klaipėdos aps.; Rinkevičius Pe 
tras, gim. 1915 m., sūn. Vacio w 
vo; Balschanski Alex, evang. aj 
kunigas ir jo žmona Balschans 
ki Alisė, Mikaitas Antanas, f® 
gyv. Prancūzų zon., Vokietijo 
je; Paul Friedrich-Wilhelm, g. 
Klaipėdos kr.; Paul Otto, g. 
Klaipėdoje; Paul Kari, g. Klai 
pėdos kr.; Poropfit-Paul Hele 
ne g. Emitlen, Klaipėdos ap.; 
Milkerat Johann, g. Prunskėje, 
Tauragės aps., s. Jono ir Onos; 
Milkerat Ona, dukt. Jurgio, g.

Hamiltono Skautų Rėmėjų 1890 m. Gerviečiuos, Tauragės 
Komitetui už pravestą aukų va ap.; Vasiliūnas Jonas, g. 1925 
jų, nupirktas dvi palapines ir m. Levandiškiuos, Biržų ap.; 
surengtą vakarą, tikslu sukelti Trampf Richard (Trarnpas), 
daugiau lėšų skautiškam veiki Erna, Helena; Pluscaiskas Ed 
mui paremti, skautiškas nuošir vard, sūn. Kazio, g. Telšiuose; 
dus ačiū. Ypatinga padėka pri Pečiulionienė Konstancija, To 
klauso St. Bakšiui, kuris nuomas, Jane; Baranauskas Juo 
širdžiai rūpinasi skautiškais rei zas, s. Mato; Žiugždus Boleslo 
kalkis. VI. Kažemėkui ir p. K. vas, s. Antano; Gadzinskienė 
Trumpickui paaukojusiems po Ana — Milkeraitytė; Radzevi 
5 dol. skautiškiems reikalams, čienė; Pilimaitis V. Gyvenęs 
skautiškas ačiū. Z. Laugaliui Pinneberge, jam yra gautas laiš 
už parūpinimą papiginta kaina kas iš Lietuvos; Juškus Ona, g. 
medžiagos skautiškoms stovy k Joniškyje, Šiaulių ap.; Strikaus 
lavimo’ lovelėms ir p. M. Juo kas, vyr. Įeit., yra laiškas iš 
džiui už tų lovelių nemokamą Anglijos; Eidukat Ona ir Pet 
pagaminimą nuoširdžiai dėkoja rė, g. Wartai, Vilkaviškio ap.; 
me. A. Garkūnui skautiškas dė 
kui už plokštelių muzikos apa 
rato nemokamą padarymą.
„Nemuno” Tuntas Hamilton.

T. F. A-bės K-je, Hamiltono 
sk. Valdyba džiaugdamosi, kad

Montreal Overseas Parcels

4112 St. Lawrence Blvd.
PL 4725

Siuntiniai Lietuvon
IR J 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 habitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

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

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

Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0182.

NEPAPRASTOS NUOLAIDOS VISUOSE SKYRIUOSE.

iš pavyzdžių:

SIUNTINIAI LIETUVON!!!
Mes turime didžiausį pasirinkimą 
šilko, vilnonių medžiagų, nylon mote
riškom, vyriškom ir vaikiškiems, vyriš
kiems ir vaikiškiems drabužiams. Spe
cialios nuolaidos siunčiantiems siunti
nius Lietuvon. Mes du Shiller broliai 
esame kilimo iš Lietuvos. Jei Tamstos 
pageidaujate aptarnavimo lietuvių kal
ba, mes tai padarysime su malonumu 
patys asmeniškai.

Štai tik keletas

MOTERYS!!!
Neišmeskite savo senų kojinių. Mes 
užskaitome 25 et. už kiekvieną nylon 
porą, nežiūrint kaip jos būtų supiyšu- 
sios, kai perkate 3 porų dėžutę nylon 
kojinių.

IMPILAI
Garantuotai nepraleidžia plunksnų.
Tikras pinigų taupymas. ~

Reg. $ 1.19 — jardas po Uwv

PILKOS ANTKLODĖS.
Sunkios kokybės ir spalvotais kraštais.

88cReg. $ 1.98 tikra proga

PLUNKSNINIAI PAGALVIAI
Dideli, gerai pripildyti. Ofln

Reg. $ 2.49 — po v

UŽVALKALAI.
Perkeliniai, standartinio dydžio, gar
saus vardo.

Reg. 69 c. — po UvC

ŠILTI APSIAUSTAI.
Gryno neperšlampančio nylon, su kai
liukais pamuštu gaubtuvu, šiltai pa
mušti. OK

Reg. $ 10.95 — po

m

NUOTAKOS IR PAMERGES, 

taupykite pinigus pasisiūdamos pa
čios!
Turime milžinišką įvairumą vestuvinių 
ir vakarinių medžiagų, tūlo, tinklelių, 
satino, importuotų juostelių ir broka- 
dų, veliumų, karūnų.

MARGIZETAS.
45 colių pločio šilko mišinys. Tikras 
pigumas. Alk

Reg. 79 c. — jardas po

VILNONĖS MEDŽIAGOS PALTA
MS, KOSTIUMAMS, SIJONAMS.

$1.99Reg. iki $ 6.95 — jardas

Tel.

I

AV8

4201

ŠTAI YRA PAVYZDŽIAI DAUGELIO PIGUMŲ 
KURIUOS ČIA RASITE.

Šilko krepai, marocaines, grynas nylon ir gausybė 
kitų 58 colių pločio medžiagų. Viskas sugrupuota_ i_ 
vieną žemą kainą.

Reg. $ 1.98 — jardas po 58c

M

.. _ g-r Valdyba 
mitetee, (17a) Weinheim a. d. 
Bergstr., Postfach 233, Germa 
ny.

KĄ RAŠO KITI...
Atkelta iš 2-ro psl.

pažadų, tol nepasikliausime
politikavimu. Ir dar kitas daly 

Pajieškomieji arba žinantieji kas: ar manai, kad Maskva mu 
apie juos prašomi susisiekti su ms ilgai leis laisviau eiti, kaip 
adresu: Litauisches Zentralko dabar, tartum, einame? V.

Eugenija, gim. Saransk; Lau na; Ilgūnas Adomas, g. Maria PLB Vokietijos 
retzkis Stasys, s. Povilo; įsu 
nas Feliksas Montieacus; Stas 
kievir Vyt., g. Šiauliuose, s. An 
tano ir Antaninos; Dzevmtaus 
kas Izidorius; Pivorivienė Ga 
liną, g. Šaranske, dukt. Antano

mpolėje; Ilgūnas Veronika, g. 
Seboliauskaitė; Krywonos Sta 
nislava ir vaikai: Czeslaw, So 
fie, Halina; Klevinis A. H.; Sk 
ačkauskas Jonas, kilimo iš Vė 
riškių km.; Pilipavičius Jonas, 
jieško Grigaliūnienė; Buajnsko

Matusevičius Alb., g. Tauragė 
je; Slimas (Schlimas) Jonas, 
g. Žarėnuose, Telšių ap.; Luko 
ševičius Antanas ir Feliksas, s. 
Prano ir Kazės; Matskevičienė ir Antaninos; Diumina Tatja Jono artimieji ir giminės.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D-E. BELANGER A SONS 
15 METŲ JŪSL TARNYBOJE 

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

ft ft

Į I Detecto T. V. & Radio Service Reg’d.
i | 3994 WELLINGTON ST.. VERDUN TK 7798. į 
! | Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAJTIS. g

w Vokiški „G r u n d i g“ radio aparatai, patefonai, plo g 
ft « kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa d

A. Norkeliūnas, esc ir F. Dupuis | ratus, šaldytuvus, skalbimo mašmas ir kitus elektrinius v 
ft s) reikmenis su nuolaida. $

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. ę

Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal nariai

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

Namai, bizniai, sklypai, ūkiai.
Paskolos pirmam ir antram morgičiui.
Visu rūsiu draudimas.

Tel. RAvinond 7-3120
6695—35-ta Ave., Rosemount (karnp. St. Zotique) 

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas

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

kaina $ 12.500.

REIKALINGI AGENTAI
Namu pardavimui

\ o

COLONIAL TURKISH BATHS
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE

|Į} V i s k a s t i k u ž $ 1.10.
V Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago

) ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.
’ a J’) Masažo ekspertai jūsų patarnavimui. 
A ">7^/7 J Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.

MOTERŲ DIENA: 
"" kas antradieni nuo 2 pm iki 11 v. 

Masažistės Jūsų patarnavimui. 
Susitarimas iš anksto nereikalingas.

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.ftv
(2 g- i rytus nuo St. Laurent)

telef.:
PL 0094
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MOW|REAL
KLB KRAŠTO TARYBOS RINKIMŲ REIKALU 

sekmadieni buvo sušaukti Mon asmenų. Visos organizaciojs pi 
trealio liet, organizacijų atsto 
vai, kandidatų sąrašo sudary 
mo reikalu. Sudaryta komisija 
iš Juozo Lukoševičiaus, M. Šul 
mistro ir J. Kardelio, kuriai pa 
vesta sudaryti sąrašas. Prezid. 
pirm. p. Balzaras paaiškino, 
kad tas organiazcijoms neužke 
rta kelio sudaryti savo sąrašus 
atskirai, o šios komisijos parei 
ga sudaryti bendrą sąrašą.

Visa bėda, kad sąrašai turi 
būti Įteikti rinkiminei komisijai 
šį penktadienį, spalio 5 dieną. 
Laiko teik maža hko, kad yra 
didelis pavojus, jog sąrašai ne 
bus spėti nustatytu laiku suda 
ryti. Tuo reikalu pianešama, 
kas seka:

1. Organizacijos, kurios nori 
sudaryti savo atskirus sąrašus, 
elgiasi savarankiškai.

2. Organizacijos ir pavieniai
asmens, kurie tinka eiti į bend 
rą sąrašą (Vyr. rinkimų komisi 
jos visi sąrašai bus suvesti į vie 
na sąrašą), prašomi tuojau susi 
siekti telefonu HE 7920, nes 
bendrojo sąrašo komisija yra su 
tarusi savo būstine pasirinkti 
„Nepriklausomos Lietuvos“ re 
dakcijos būstinę (7722 Geoige 
St., Ville Lasalle). Prašoma Į 
bendrą sąrašą duoti kanuiua 
tus, sutinkančius būti renka 
mais į KL,B Krašto Tarybą 
(reikia paduoti vardas, pavar 
dė, gimimo data, užsiėmimas, 
adresas ir raštiškas sutikimas, 
kad sutinka būti renkamas i 
Krašto Tarybą). Prašoma tai 
padaryti tuojau, nes sąrašas Mo 
ntrealio rinkiminei komisijai tu 
ri būti įteiktas ligi spalio 5 die bažnyčioje, Jeanne Mance ir 
nos 24 valandos vakaro. Vėliau Prince Arthur gt. kampe, spa 
iteikti nebus galima. lių 14 d., 12.30 vai.,’ lietuvių

Kol kas sutikusių būti kandi pamaldos. Pamokslas skiraimas 
datais yra 15, dar reikia kitų 15

KREPŠINIO RUNGTYNĖS—ŠOKIŲ VAKARAS 
spalių 6 dieną, 4 valandą po pietų 

Catholic High School, 3461 Durocher Str. 
„A U Š R A” —„TAURAS” • 

vyrų krepšinio draugiškos rungtynės.
Tą pati vakarą 8 valandą 
ŠOKIŲ VAKARAS

Aušros Vartų parapijos salėje. Griežia „A u š r a“ orkestras 
Sekmadienį 4 vai. p. p. tos pat gimnazijos salėje 

revanšinės krepšinio rungtynės.
Savo atsilnakymu prašome paremti mūsų sportuojantį 
jaunimą.Valdyba.

ašomos tiekti kandidatus nedel 
siamai.

Bendrojo sąrašo komisija.
PRANEŠIMAS VISIEMS
Šių metų spalio m. 6 d. 6 v. 

vakaro, šaukiamas KLB Monl 
realio Rinkiminės komisijos po INŽ v. BRUZGELEVIČIAUS SKELBIMAS SAVANORIA 
sėdis. Visi nariai renaksi 7510 
—st. Ave, St. Michel, (prie 
Frontenac buso).

Dar pakartotinai primenama, 
kad Krašto Tarybai išrinkti ka 
ndidatų pristatymo terminas 
baigiasi spalio mėn. 5 d., 24 d., 
24 vai. Visos taisyklės šiuo rei 
kalu paskelbtos praeitos savai 
tęs Kanados lietuvių spaudoje.

Pr. Paukštaitis
Rinkiminės Komisijos Pir-kas.
NEPASITENKINIMAS DĖL

SKUBĖJIMO

MS - KŪRĖJAMS
Spalio 7 dieną, tuojau po 11 

vai. pamaldų, Aušros Vartų pa 
rapijos salėje kviečiamas Liet. 
Kariuom. Kūrėjų - Savanorių 
Sąjungos Montrealio skyriaus 
susirinkimas. Visi skyriaus na 
riai prašomi būtindi atsilankyti, 
nes bus svarstomi svarbūs sky 
riaus reikalai, kaip tai:
a) Turimų lėšų apskaičiavimas 
ir galutinis nusistatymas dėl pa 
minklinės lentos užsakymo da 
tos.
b) L.K.K. Savanorių Sąjungos 
naujųjų įstatų paskelbimas. Na 
ujas sąjungos statutas priimtas 
š. m. birželio 10 dieną Čikago 
je.
c) Bėgamieji reikalai.
d) Klausimai ir sumanymai.

Skyriaus Valdyba. 
SĖKMNGA SESERIMS V1F.

NUOLĖMS PAREMTI 
VAKARIENĖ

Vakarienė sutraukė apie 200 
asmenų. Buvo labai turtinga lo sveikinimo koncertas Čikagos

IŠLEISTUVĖS
Bruzgelevičius keliasi į Boslo 

Jaunasis mūsų inžinierius V.
na. Jis buvo sumanus ir veiklus 
Skautų Vyčių būrelio tautinių 
šokių vedėjas ir Studentų dr- 
jos primininkas. Rugs. 28 d. 
jam pagerbti ir su juo atsisvei 
kinti AV salėje buvo suruoštas 
pobūvis, kuriame dalyvavo gau 
sūs šokėjai — skautai, studen 
tai ir augštesniųjų kursų moki 
niai. Viso dalyvavo apie pusę 
šimto asmenų, jaunosios kartus.

Montrealio lietuvių organiza Išvykstantį labai gražiu žodžiu 
cijos nespėjo padaryti susirinki atsisveikino ir jam dėkojo uz jo 
mų ir paruošti KLB Krašto Ta darbus stud. Kličius su palydo 
rybos rinkimams kandidatų są vėmis, įteikusieji atminičai gra 
rošų, — todėl kaikurios orga žų albumą. Seimelio Prezid. 
nizacijos pareiškė nepasitenki pirm. L. Balzaras, įvertindamas 
nimą ir atsisakė rinkimuose da p. Bruzgelevičiaus darbus sei 
lyvauti. mėliui, gražiu žodžiu palydėjo

Ir Montrealio Lietuvių Sei įteikiamąjį P. Galaunės kūrinį 
mėlio Prezidiumas yra parašęs 
KLB Krašto Valdybai raštą, 
kad rinkimai taip ūma: paskeib 
ti, ir tiek maža laiko duota su 
sitvarkyti, kad neįmanoma bus 
kaip reikiant pasiruošti.

Montrealyje kalbama, kad 
Toronte esanti Kr. Valdyba ta 
ip užvariusi rinkimų tempus, lenciūgėlis. Buvo ir linksmi šo kinama labai gražaus būrio po visu nuoširdumu moralaii ir ma 
kad Montrealis nespėtų susitva .... - - ....
rkyti. . .

ŠV. JONO LIUTER1ONIŲ

apie liet, liaudies meną. Jauna 
ją kartą, kuri sudarė labai gra 
žų susipratusio jaunimo bran 
duolį, pasveikino J. Kardelis.
P. Piečaitis perskaitė labai vy terija, kurią gražiai palekiama lietuvių tarpe praėjo su milži 

kun. J. Kubilius, nišku paistekimu. Komitetas ta 
kuriai energingai ip pat tikisi, kad ir Toronto bei

SOLISTO BARANAUSKO KONCERTAS
Slo. Stasiui Baranauskui dai vernų biznį.

navimo studijoms remti Kana Pažymėtina, kad dr. Kaške 
doje įsisteigęs komitetas spalio lis su J. Preikšaičiu yra sudarę 
14 d. sekmadienį, Prisikėlimo didžiulį prie gražaus ežero Sim 
par. auditorijoje rengia koncer coe (42 mylios nuo Toronto) 
tą, kuriame plačią ir naujai pa vasarvietės projektą. Šioj 25 ak 
ruoštą programą išpildo sol. Ba rų kolonijoj, pavadintoj „Tui 
Danauskas, talkmįnkaujamas pių Parkas“; gatvės turi pava 
sol. Zuzanos Griškaitės, sopia dinimus „Nida“, „Rūta“ ir t. 
no, savo galinga daina gražiai p. Šis projektas, kuris valdiš 
užsirekomendavusios Ameirkos kų įstaigų jau yra patvirtintas, 
lietuvaitės. Pakvietimai į šį di apima 87 sklypus viloms. Dide 
džiulį solisto atsisveikinamąjį lį plotą su parku ir maudykle 
koncertą platinami Toronte se mis (smėlėtas ežero krantas) ; 
kmadieniais prie abiejų parapi moteliu, restoranu, laivų nuo 
jų, „Tėv. Žiburių“, valgykla mavimu ir piknikavimui parku. 
„Rūta“, Margio vaistinėje, o 
taip pat Hamiltone par. salėje kad daug sklypų 
po pamaldų. Komitetas, laiky viai, nes susidomėjimas yra di 
damasis dėsnio, kad bendrai delis ir be to, prie šio ežero, 
daugelio keliama našta yra len kur jau yra per 30 lietuvių vilų, 
gvesnė, savo posėdyje už pa geresnių sklypų, kaip kad „Tul 
kvietimą į koncertą yra nusista pių Parke“, nebegalima gauti, 
čiusi $ 1.50 ir $ 2.50, mokykli 
nio amžiaus jaunimui įėjimas 
nemokamas. Komitetas tikisi, 
kad šia, palyginti kuklia, vi 
suomenės auka, bus graži pro 
ga išgirsti koncertą ir kartu pa 
remti didįjį ir atsakomingą tiks 
lą: suteikti sol. Baranauskui ga 
limybę augščiau pakopti gra 
žiaisiais lietuviškosios dainos 
Pernaso laiptais. Prieš keletą 
dienų Čikagoje toks pat atsi

kušiai parašytą inž. Bruzgelevi Vo klebonas 
čiaus humoristinę biografiją. Vakarienė, 
Scenoje buvo pašoktas šaržinis vadovavo p. Jokubauskienė, tai plačiosios apylinkės lietuviai

Kitą pavasarį numatoma, 
įsigys lietu

DAINAVOS EŽERO 
sklypu pardavimas 

tęsiamas. Kainos: prie pat eže 
ro nuo $ 300 iki $ 500 sklypas, 
200 pėdu nuo ežero $ 75.— ir 
400 pėdų ir toliau nuo ežero $ 

150 už akrą.
Kreiptis j K. Andruškevičių 
DE 2384 arba V. Pėteraiti 
RA 1-0614 vakarais po 6 vai.

Jj DR. J. š F G A M O G A S 

CHIRURGINĖ ir 
BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

y. priėmimo vai.: 2—4; 7—9;
jį šeštadieniais 11—1 
į arba pagal susitarimą.

į į n amų 1038 Osborne Av. 
j Verdy n. Te!.: PO 6-9964.

| DANTŲ GYDYTOJAS'

1 DR. J. MALIŠKA

« priima: 9 a. m.— 10 p. m.
B 5303 Verdun A.. Verdun,
S Tel.: TR 4547

J. A.

GRAŽI PORAV
Praėjusį šeštadienį Šv. Jono 

Kr. bažnyčioje buvo sutuokti 
VI. Kaunas iš Clevelando ir Liu 
cija Maurušaitytė, registruota 
gailestingoji sesuo Toronto Wu 
mens ligoninėje. Jaunoji gailės 
tingųjų seserų mokyklą baigė 
su augščiausiu pagyrimu. Po 
vestuvių jaunavedžiai išvyksta 
apsigyventi į Clevelandą.

GAUSU GRYBŲ
Dėl pakankamos drėgmės, 

šiemet miškuose yra daug gry 
bų. Į Camp Borden pušynus, 
esančius apie 70 mylių nuo To 
ronto Wasagos link, savaitga 
liais suvažiuoja eibė grybauto 
jų, daugumoje vieni lietuviai 
Žinantieji grybynus ir anksčiau 
juos pasiekę parsiveža pilnus 
krepšius kazlėkų, kelmučių, ra 
udonykių, bei vieną kitą bara 
vyką. Daug kas tiek prigrybau 
ja, kad užkonservavus 
naus patiekalo visiems

kiai. Vakaras praėjo labai gra nių ir panelių, buvo puiki — terialiai parems mūsų mielo dai 
žioje nuotaikoje, vedant p. Ra kalakutienos, dešrų, daržovių, nininko siekti užsibrėžtąjį tiks 
manauskui. Taut, šokių vedi karštų kopūstų ir kitokių vai lą. Sol. Baranauskas į Romą iš 
mą perima inž. Kibirkštis.
• Dr. H. Nagys su šeima sugrį 
žo iš Čikagos, bet dabar ruošia 
si ten persikelti visiškai, gali 
mas dalykas — ateinantį pava 
sarį.

SUSIPAŽINIMO VAKARAS.
Spalio mėn. 12 d. (pirmadie 

nj) 8 vai. vak. Montrealio L. E. 
L. L. (lenkų, estų, latvių, lietu 
vių) technikos darbuotojai, ren kėms priklauso už tai didelė pa 
gia susipažinimo vakarą su vai dėka, 
šėmis. 515 Shesbrook St. E.

Kolegas su poniom ir sve 
čiais maloniai kviečiame atsilan 
kyti. Dėl smulkesnių informaci 
jų skambinti DE 2223.

IŠNUOMOJAMAS KAMBA
RYS moteriai ar merginai,
su virtuvės naudojimusi.

Skambinti FI 4111

Derliaus Padėkos šventei.
Kun. dr. M. Kavolis.

PARDUOAMAS NAMAS 
5300 Clark St. Montreal 

butai po 5 ir 6 didelius kam 
barius. Fronte ir kieme balko 
nai, didelis cemento rūsys ir di 

delis kiemas.

CLOVER
LAND & CONSTRUCTION, 
ateinančios vasaros sezonui, 
ruošia vasarvietę, už 30 mylių 
nuo Montrealio, netoli St. Jero 
me. Vieta smėlėta. Miškas dau 
gumoje spygliuotas. Visų vasa 
rotojų patogumui didžiulių pu 
šų ir eglių parkas. Negilus ir tarp 5—5.20 vakarais, o šešta 
smėlėtas vandens pakraštys dienį ir sekmadienį visą dieną, 
bus įrengtas specialiai vaikams. 
Numatyta Įrengti šokimui Į 
vandenį tramplyną ir salę su 
mažu restoranu.

Dabar parduodami dvigubi 
sklypai, toliau nuo vandens, 
apie 19.000 kv. pėdų tekainuo 
ja tik 280,—. Mažas įmokėji 
mas. Sklypai prie pat vandens
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metu jie nėra paruošti. Visi tau 
tiečių pageidavimai bei pasiūly 
mai priimami dėmesin ir mielai 
laukiami.

Skambinti po 5 vai. vakare 
PO 6-5130.

ADVOKATAS

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

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

Tel. CA 2506

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suite ts—ae

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

Res. 5657—12 Ave., Rsm.
RA 2-5229

Dr.E. A ndruk ai tis
956 SH ER BROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

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

a

Raštinė vakarais: «
2104 Mount Royal St. E. S

LA 1-7926—8873 |

Renė TALBOT |
Advokatas

Suite 306, Aldred Bldng. |
507 Place D’Armes |

MArquette 8045

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON, 

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

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

gių buvo gausu ir puikiai pa vyksta spalio 20 d. 
ruošta. Prie kavos buvo daugy 
bė saldumynų. O po vakarienės 
—šokiai, grojant pp. Lapinų Li 
thuanicai. Vakaras praėjo pui 
kioje nuotaikoje. Seselėms, ku praleidęs 
rios dirba didel įdarbą — veda nias drauge 
vaikų darželį ir mokytojos šeš 
tadieninėse mokyklose, sudary
ta 244.17 dol. pajamų. I’. Joku 
bauskienei ir visoms talkinin

Sol. St. Baranauskui remti 
Fondo Valdyba.

DR. J. KAŠKELIS
vasarą betvarkyda 

_ : su J. Preikšaičiu 
pernai pirktą vasarvietę netoli 
Toronto, išvyko ilgesniam lai 
kui Čikagon. Dr. J. Kaškehs Či 
kagoje drauge su dainininku Al 
girdu Braziu turi statybos ir ta

turi ska 
metams.

B s.
parengi

• Aukavo AV bažnyčiai pp.
Kličių šeima 100 dol. ir pp. Pa šiemet vasarojo pp. Jurėnų va 
užėnai 20 dol. f

REIKALINGOS MOTERYS 
seno popierio rūšavimui.

Prityrimas nebūtinas. Pradžiai 
55 et. į valandą. Pastovus dar 
bas. Kreiptis 300 McCord St., 

Montreal .

MOTERYS
REIKALINGOS

sarvietėje prie St. Lachute, St. 
Malvina vasarvietėje.

LOUIS MANGEAU
KURO ALIEJUS 
No. 1 Imperial Products

241—1 Ave., Ville Lasalle | dideliame vaisių ir daržovių 

TR 3237 $ nservavimo fabrike. Geras atly

ginimas ir geros darbo- sąlygos. 

Kreiptis 4555 Cote de Liesse, 

Montreal.
SULLIVAN REALTIES Co. 

Member of Montreal 
Real Estate Board 

1410 Guy St. Tel. FI 6351 

Perkant ar parduodant neju- 
domą turtą keriptis pas mūsų 

Lietuvj Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

ko

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
P ASIRINKIM A.

DARBĄ A T LIEK U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAvmond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

IGNAS
3260

kontraktorius

GURČINAS ii
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

A.E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Ray Street,
TORONTO 1, Ontario.

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

Kanados Lietuviu 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.

® Prisikėlimo parap.
mai: rugs. 29 d.-Parap. paren.; 
spalio 6 d. — Kęstutiečiai; sp 
alio 13 d. Parapijos parengi 
mas; spalio 20 d. — šeštadieni 
nės mokyklos; lapkričio 3d. — 
Parapijos choras; lapkr. 10 d. 
— Parapijos parengimas - Ba 
žaras; lapkr. 17 d. — Par. spor 
to klubas „Aušra“; lapkr. 24 d. 
K. L. B. Apylinkė; gruodžio 1 
d. — Parapijos parengimas.
c=s=.~ ̂ ^====1?==^=—5=5^

1st. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

ADVOKATAS
(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052 A Bloor St. W. Toronto.

Dr.A.VALADKA
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin) 
Telefonas LE. 1-2933 

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

n::;:::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::
DR. V. SADAUSKIENĖ į

Dantų gydytoja |

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

TORONTO
Tel. LE 1-4250 |

I
 Vienybėje — Galybė! «

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve »
„PARAMA” |Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos. |

Darbo valandos: jz
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penkta- 8 
dieniais nuo 10—12 vai. prieš piet ir nuo 7—9 vai. va- X 

?> Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet. t? 
5 Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. jį 
( Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8723 jį
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