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Politinė švykių savaite
IŠ LIETUVOS PABĖGO VILNIAUS UNIVERSITETO 

PROFESORĖ
JTO Saugumo Taryba svarsto Sueco kanalo bylą.

Prieš kiek laiko ELTA pra Didelę sensaciją sukėlė J 
nešė, kad į Vakarus yra pasi A V laivyno sekretoriaus Tho 
traukusi viena žymi lietuve. Da mas pranešimas, kad JAV turi 
bar jau visa pasauline spauda išradusi svarbų ginklą prieš po 
rašo, kad

STOCKHOLME IŠ SOVIE
TŲ LAIVO „POBIEDA” 
PASITRAUKĖ LIETUVĖ

PROFESORĖ.
Jos pavardė, kol bus išaiškin 

ta dėl jos prašymo suteikti jai 
prieglaudą, neskelbiama, bet 
pažymima, kad ji esanti Vilnia 
us universiteto geografijos ir 
politinės ekonomijos docentė.

Praėjusią savaitę pradėta sv
arstyti Siusto kanalo byla. Egip ninkus 
tas atmetė anglų-prancūzų pro 
jektą dėl tarptautinės organiza 
cijos. Bet debatai tęsiasi.

SENSACIJŲ SKELBIA 
EUROPINĖ SPAUDA

Esą rusai nutarę pasitraukti 
iš Vengrijos ir Rumunijos.

Esą rusai prikalbinėj 
įjungti Jugoslavijos 
tus į Kominformą, bet Tito ne kaltinamieji būtinai turėjo „pri 
sutikęs. sipažinti“ kaltais. Tiesa, bylos

Esą suisrūpinimo, kad iškyla eiga nėra visišaki vakarietiška, 
nčios naujos Azijos ir Afrikos kur dalyvauja prisikusieji po 
jėgos, kurios vaidinančios „ne sėdininkai, bet joje vis dėlto 
utralius“, kai tokių iš viso nė daug laisvės ir net drąsos 
ra. kaltinti režimas.

MASINU FONDO VAJUS
,,N. L.“ Mašinų Fondo va 

jus tęsiamas. Dideliu dėkingu 
mu minime sekančius vajaus da 
lyvius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:

Veiklusis Hamiltono lietu 
vių kolonijos visuomenininkas, 
visada pilnas projektų ir naujų 
sumanymų, mūsų mielas bend 
radarbis — p. K. Baronas Ha 
rrfilfcone vykdo

TORONTO
SPORTAS TORONTE

futbolo Lemiamą tašką padafė " vytie 
kopia į čių dvejetukas.

— Komandos kapitonas ir
vadovas

MŪSŲ

— Vyčio 
ryžtingai 
lygos baigmes. Dėl

patirtos nesek lauko teniso sekcijos
99 Na mės mūsiškiams nukritus Į ant Viktoras Pundžius netrukus iš 

ra lentelės pusę, dabar tenka at vyksta į Windsora, kur mano 
kakliai kovoti, kad patekus Į pastiprinti Detroito Kovo eiles, 
pirmų keturių komandų grupę, Su juo Vytis netenka darbš 
kuri dalyvaus baigmėse. Po pe taus, pareigingo ir sportiškai 
reitos savaitės laimėjimo prieš pajėgaus nario.
Eintracht 11 :0 ir vėl šį penkta 

„Nepriklauso- ybos, parapijos komiteto, Šal dieni prieš Latvijos Vanagus 4 
:1, Vytis tvirtai atsistojo pen 

(adre ktoje vietoje iš dvylikos daly 
vių.

Šios savaitės bėgyje vytiečiai 
žais su graikų Heilas ir Aušra, 
o sekmadienį, 2 vai. Milen sta 
dione Donforth ir Broadview 
g-vių sankryžoje susitinka su 
Austria. Tai bus paskutinės šio 
sezono lygos reguliarios rung 
tynės. Po to seks baigmės ir 
miesto pirmenybių pusiaubaig 
mė, kurioje Vytis susitinka su 
stipria italų vienoulike Lazio.

Stalo tenisas — Vytiečių tre 
niruotės vyksta kiekvieną ant 
radienio ir ketvirtadienio vaka 
rą, šv. Jono par. saleje, o sa leisti literatūrai apie M. Lietu 
lei esant neužimtai, ir sekmadie vą, o jos reikia tiek lietuvių, 
niais. Į žaidimus, po keleto me 
tų, vėl gausiai susirenka jauni 
mas.

Lauko tenisas — Užbaigiant 
baltojo sporto sezoną, Vyčio 
trijulė šį šeštadienį lankėsi Ha 
miltone, kur laimėjo rungty 
nes prieš vietinį Kovą 3 :2. Už 
Vytį žaidė ir pelnė taškus: J. 
Žukas — 2, O .Rautinš — 0, 
V. Pundžius — 0. Kovą atsto 
vavo G. Paltarokas — 1, A. Gr 
ajauskas — 1 ir A. Tėvelis—0.

Futbolas 
vienuolikė 
Continental

cepirmininkas, iždininkas, pla 
čiai žinomas visuomenininkas, 
KT narys, o dabar pardavimų vidury sezono 
agentas (Jo adresas: 
pier St., Hamilton, Ont.).

Mikšys Kazimieras,
Hamilton, Ont............$10.00

K. Mikšys veiklus Hamiltono 
visuomenininkas — KLB vald

vandeninius laivus. Šis ginklas 
tiksliai pataiko ir naikina sub 
marinus.

Vis dėlto, esą Maskva į JAV 
atsiusianti prezidento rinkimų 
stebėtojus. Delegacijos pryša mos Lietuvos“ Mašinų Fondo pos fondo, Namų fondo narys, 
ky būsiąs Malenkovas, kuris vajų. Tenka atsiprašyti, kad 
vėl išplaukiąs į sovietinius pa dėl tūlų kliuvinių mes neįvyk 
viršius. dėme jo pageidavimo, ypač su

O Chruščiovui esą karšta, vėlavome paskelbimą naujųjų 
nes Molotovas, gelbėdamas sa šėrininkų, bet skelibame dabar, 
vo kailį .mobilizuoja savo šąli Antanaitis Vladas,

Hamilton, Ont............$ 10.00 tisoma Lietuva“ Įgalioti vesti
V. Antanaitis yra b. KLB vi vajų : P.Narbutas ir J.Kardelis.

— Stalino gerbėjus, nes 
jų visų „snapai suteršti“ ben 
dradarbiavimu su Stalinu. Dėl 
to Chruščiovo pozicija pasviru 
si.

POZNANĖS SUKILIMO 
BYLA

tebetęsiama. Visi užsienių ko 
Titu respondentai pažymi, kad ji ei 

komunis na ne maskviniu būdu, kai visi

visur dirbąs atsidėjęs 
sas: 18 Barton Street West).

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių, 
Spaudos Bendrovės „Neprikla

pa

Lietuvos vadavimui

Parengimai — Sparčiai arte 
ja Vyčio sukaktuvinis vakaras, 
lapkričio 17 d. Royal York vieš 
bučįo ištaikingoje Roof Garde 
ns salėje. Pakivetimai jau gau 
narni pas J. Gustainį, tel. LE 
4-9098, Onutę Kriaučiūnaitę 
WA 4-2493, bei kitus valdy 
bos narius. — apb —

— 18 m. amžaius Betty Cut'n 
bert Sydnejuje 200 m prabėgo 
per 23.2, kas yra žemiau negu 
geriausia pasaulio pasekmė.

ŠOKIŲ VAKARĄ 
ateinantį šeštadienį (13. X.) 
M. Liet. Bičiulių dr-ja rengia 
šv. Jono parap. salėje, Toronte. 
Tuo norima sukaupti lėšų iš

MONTREALIS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS DIDELĮ LITERATŪROS, 

MONTREALYJE MUZIKOS IR ŠOKIŲ
MINĖJIMAS VAKARĄ

bus lapkričio 25 dieną, 220 Pi spalio 28 dieną, po pietų, AV 
ne Ave W., McGee salėje. Pas salėje ruošia Liet. Akademinis 
kaitą ir politinių aktualijų te sambūris. Plačiau — sekančia 
ma pranešimą padarys pirma me NL numeryje.
sis Lietuvos Kūrėjas - Savano 
ris min. pulk. K. Škirpa, kurio 
sutikimas jau gautas. Meninė 
programa bus paskelbta veiiau. 

Seimelio Prezidiumas.
DAR VIENAS MOKSLINIS 

LAIPSNIS
Ilona Gražytė, pernai baigų 

si universitetą bakalauro laips 
niu, šiemet jau parašė darbą ir 
gavo mokslinį Magistro (M. 
D.) laipsnį. Jos darbas — apie 
Kanados rašytojo. Robert Servi 
ce kūrybą .P. I. Gražytė studi 
juoja anglų literatūrą ir sekan 
čiais metais ruoš doktoratą.
JŪROS SKAUTAMS REMTI

Tėvų-Rėmėjų Komiteto 
pranešimas

Spalio 27 d. 8 v. v. Kom-tas 
rengia viešą vakarą. Vieta: La 
Salle Golf & Coutry Club, 8035 
LaCalle Blvd. Pradžia: 8 v. v.

r Muzika: Pp. Lapinų orkestras 
„Lituanica“. Įėjimas 1 dol. Pra 
šome visuomenę, ypatingai jau 
nimą, gausiai atsilankyti, tuom 
paremsite Jūros Skautus mate 
rialiai ir moraliai.

Tėvai-Rėmėjai.

D’ARCY MCGEE HIGH 
SCHOOL IŠLEISTUVĖS

Įvyko mokyklos salėje praeju 
šią savaitę. Iš 86 augštesnįjį 
mokslą abigusių abiturientų, 
yra 4 lietuviai: A. Gražys, j. 
Grigelis, S. Tumas ir A. Vicas. 
Iškilmės buvo įspūdingos. L# 
bai malonu, kad lietuviai stovi 
visų baigusiųjų pryšakyje ir 
yra baigę su pasižymėjimu. O 
Aleksandras Vicas yra baigęs 
abi klases pirmuoju mokiniu, 
todėl jam duoti du medaliai ir 
stipendija į McGill univcrsite 
tą. Jis gavo dar daug kitų dova

pagyvinti
PRAPLĖSTASIS VLIKO PREZIDIUMO POSĖDIS 

VEIKSNIŲ KONFERENCIJA
Laiškas iš Washingtono

Oficialūs pranešimai apie vie Kadangi VLIKas bendradar 
na ir kita jau paskelbti. Tačiau biauja ir su Lietuvos Laisvės 
šie politiniai mūsų veiklos įvy Komitetu ir su Amerikos Lietu 
kiai yra verti platesnio aptari vių Taryba, tai VLIKas sutarė, 
mo bei kaikurių momentų iš kad konferenciją sušauktų AL 
ryškinimo. T. Kaip žinoma, ji jau įvyko ru

Malonu pranešti, kad praplės gsėjo 29—30 dienomis Vašing 
tame VLIKo Prezidiumo posė tone. Tai labai svarbi konferen 
dyje, greta kitų, dalyvavo ir
Rytų Lietuvos Rezistencinio 

sąjūdžio
atstovas adv. p. Juknevičius, 
žinomasis vilniečių veikėjas.

Kaip teko patirti, piaplėsta 
sis VLJKo prezidiumas išspren 
dė eilę svarbių klausimų: Tau 
tos Fondo valdybos ir tarybos 
sudarymo (ši apims žymiai pla 
čiau visuomenės sluogsnius) ; 
Pavergtųjų tautų seimo delega 
cijos sudarymą (ją, kaip ir pra 
eityje, oficialiai tieks Lietuvos 
Laisvės Komitetas, parinkęs na 
rių, kad apjungtų platesnius lie 
tuviškųjų susibūrimų sluogs 
nius).

Labai svarbus yra finansinis 
klausimas, nes VLIKui tenka 
išlaikyti keturis radiofonus, 
kurie duoda žinias į Lietuvą. 
Kadangi per metus susidaro 
apie 20.000 dol. išlaidų, tai yra 
našta tenkanti mūsų patriotinei 
duosniąjai visuomenei, kuri sa 
vo

Tėvynes laisvei ir 
nepriklausomybei atstatyti

aukoja per Tautos Fondą. Ka vos bylą Jungtinių Tautų Oi 
dangi ši pozicija yra labai svar ganizacijoje. Principe sumany . _
bi, tai jai realizuoti sudaryta mui pritarta, bet praktiškais su bendradarbiavimas vyktų, kad bar žymiai geriau negu žaidy 
speciali komisiaj. metimais reikia laukti JAV pre konferencijos ir ateityje būtų nėse su Maskvos Lokomotyvu.

VLIKas, kaip žinoma, yra pa zidento rinkimų, po kurių dau šaukiamos, nes iš jų nauda aiš 
siryžęs nepaprastu būdu kelti giau paaiškės padėtis. Tačiau ki, plačiai išsikalbėta ir išsiaiš 
Lietuvos laisvės bylą: iškelti ją paruošiamojo darbo nutarta im kinta. Šie kontaktai lemia, kad 
Jungtinėse Tautose. Tai yra be tis tuojau. Tam tikslui visų pir ateityje galima tikėtis sklandės 
galo svarbus ir labai sunkus už 

■davinys, todėl, kad jam būtų vi 
sai rimtai pasiruošta, VLIKas 
iškėlė

veiksnių konferencijos
reikalingumą.

IR

cija, tiek savo pobūdžiu, tiek ir 
nutarimais.

Veiksnių konferencijoje 
dalyvavo:

nuo Lietuvos diplomatų Įgaliu 
tas Lietuvos Ministeris Vašing 
tone Povilas Žadeikis ir sekre SUSIPAŽINIMO VAKARAS 
torius St. Žadeikis, nuo ALT 
L. Šimutis, P. Grigaitis ir M. 
Vaidyla, nuo LLK V. Sidzikau 
skas, dr. Trimakas 
nis ir nuo VLIKo 
nis, J. Kaminskas ir

Reikšminga, kad, 
patirti iš konferencijos dalyvių, nkyti. Dėl smulkesnių informa 
min. P. Žadeikis, atidarant ko C*JU skambinti .DE 2223. 
nferenciją, tarė tinkamą žodį ir * Pas J- Vasiliauską viešėjo iš 
perskaitė savo raštą visiems 
Lietuvos atstovams kitose vals 
tybėse, jog jsi priėmė VLIKo 
kvietimą dalyvauti politinėje 
veiksnių konferencijoje. Šie fa 
ktai įrodo, kad bendradarbiau 
jama. ,

ir K. Bieli 
J. Matulio 
H. Blazas. 
kaip teko

Svaribausi 
konferencijos svarstymai 

lietė pasiruošimą parengti dir 
vą ir rasti būdą iškelti Lietu

tiek anglų kalba. Tikimės, kad 
lietuviai, suprasdami reikalo 
svarbumą, į vakarą atsilankys, 
tuo paremdami Lietuvos atsta 
tymo pastangas ir kartu įdo 
miau praleisdami šeštadienio va 
karą.

M. L. B. Dr -jos Toronto sk.

ANTRAS LAIŠKAS IŠ 
OKUPUOTOS LIETUVOS

Okupuoja ir okupuoja.
Veža ir veža pas mus rusus. 

Daugiausia rusus. Pirmoje ei 
Įėję kriminalistus. Todėl turi 

• Nelaimė ištiko p. Keturka, me didelio su jais vargo. Jie 
nu. Malonu pažymėti, kad A. kuriam darbovietėje mašina su sauvaliauja, nes jaučiasi šeimi 
Vicas yra mūsų tautinių šokių 
grupės akordeonistas. A. Gra 
žys taip pat baigė su pasižymė 
jimu ir gav.o kelias dovanas. 
Kiti taip pat gerai baigė moky 

Visų jų atvaizdai įdėti j 
39 (490) numerį.

SLA KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

įvykęs sekmadienį, nutarė 
K. Kūrėjų - Savanorių atmini 
mo lentos išlaidoms paaukoti 
10 dolerių ir SLA organizaci 
jai, mirus prezidentui K. Kali 
nauskui, pareikšti viešą užuo 
jautą. Buvo ir trumpas praneši 
mas apie SLA seimo darbus. 
Nutarta kuopos išlaidoms deng S. Kulbis SJ sugrįžo iš ilgos ke 
ti apsidėti mokesčiu po 5 cen lionės su vyskupu Brizgiu, ap 
tus per mėnesį. lankęs JAV.
VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS • AV klebonas kun. dr. J. Ku 

Š. m. lapkričio 18 d. sekma bilius SJ išvyko į Bostoną misi 
dienį 3 vai. p. p. Kanados Lie jų, kurias ves bent tris savaites, 
tuvių Katalikių Moterų Dr-jos 
Montrealio skyrius rengia vai 
kų kaukių balių. Vaikučiai, tė 
vai ir visi montrealiečjai kvie 
čiami dalyvauti.

Vaikučiai išpildys programą, Tėv. Aranauskas Ville Emarde 
kuriai vadovaus seselės. ę 

Valdyba. 
IZRAELIO MACCABI LAI 
MĖJO MONTREALY 2:1 
Sekmadienį nemažu susido 

? mėjimu buvo sekamos Izraelio alyje. 
Makabi futbolo komandos run 
gtynės su vietos All-Stars. Mo 

nes reikštas pageidavimas, kad ntrealio komanda pasirodė da

Spalio 12 d., penktadieni, 8 
vai. vak. Montrealio PELL, 
technikos darbuotojai, rengia 
susipažinimo vakarą su vaisė 
mis. 515 Sherbrook St. E.

Kolegas su poniom ir sve 
čiais maloniai kvieičame atsila

Toronto Antanas, Marytė ir 
Giedra Vasiliauskai.

ra lietuvių centrinių politinių 
organizacijų,

nutarta sudaryti Lietuvos 
laisvės kovos rėmimo centrus 

ir juos Įpareigoti kelti ir ryškin 
ti Lietuvos bylą vyriausybių 
visuomenių sluogsniuose.

Numatomos geros ateities 
viltys,

ir

kla. 
N L

L.

Makabi komanda yra pajė 
gesnė negu Lokomotyvas, bet 
ir Montrealis yra žymiai sutvir 
tėjęs. Todėl rungtynės pasibai 
gė 2:1 Makabi naudai.

Makabi turi geru žaidėjų ir 
komanda yra gerai susižaidusi. 
Puiki jos gynyba ypač. Futbo 
lo mėgėjai turėjo progos pasi

ma reikia imtis svetimomis kai nių santykių tarp ALT ir LLK, 
bomis paruošti gera informaci iš vienos pusės ir LLK ir VLI 
ja. Tam reikalui sudaroma ko Ko iš kitos. Na, o mūsų Minis 
misija, po vieną atstovą nuo vi teris—jis visada nuoširdus, ko 
sų 4 konferencijos dalyvių. Vi nkretus ir visada sveikina bend 
sų valstybių sostinėse, kur nė radarbiavimą. Kor. žiūrėti gražių žaidynių.

maigė kairiosios rankos mažą ninkais. . . Jie viešpačiai. Dėl 
jį pirštą. Jis susiūtas 13 siūlių, jų daug mūsų žmonių nukente 
Laimei, kad į mašiną nepateko jo ir nukentės.
visa ranka, kurios būtų nete Visos įstaigos apsodintos ru 
kęs. General ligoninėje sutvars sais. Jie mus pažabojo ir jie mū 
čius pirštą, p. Keturka paleis sų apynasrių pavadžius turi sa 
tas namo: gydytis. vo rankose. Paleckis pirmasis
• P. Mažeika sugrįžo iš arosto pažabotasis „žirgą galva“.
gų, kurias praleido pas dailinin 
kus pp. Tamošaičius. Jis ir to 
liau dirba p. Kisieliaus įmonėje. Tenka į kapus eiti dėl to tiktai,
• P. Kisieliaus namus griauna kad nėra kuo pasigydyti. Daž 
gatvės praplatinimui ir jam iš nai, ir gavus vaistų, tenka po 
to susidaro nuostolis, nes ken 20—25 kilometrus eiti pėsčia 
kia jo įmonei. Jis dabar turi kel pas gydytoją, nes arklių gi pa 
tis į kitą vietą.
• Skrajojantis kapelionas kun.

• P. Vaišvilienė sekmadienį A. 
V. salėje skaitė Įdomią paskai 
tą apie vaiku auklėjimą.
• AV kunigai spalio mėn. pra 
džioje pradeda kalėdojimą —

ir Tėv. Kulbis Verdune. Klebo 
nas prašo 5 dol. aukos.
• P. Greverienė, neseniai atvy 
knis iš Vokietijos, šiomis dieno 
mis iš Bostono lankėsi Montre

• Juodgudienė Danutė su sūnų 
mis išvyko i Čikagą, o p. Juod 
gūdis dar liko likviduodamas 
gyvenvietę.
• Bendruomenės choro subuvi 
mas Įvyko AV salėje, dalyvau 
jant apie 60 asmenų. Nusistaty 
ta reguliariai ruošti repeticijas 
ir pasiruošti koncertui.
• Inž. St. Naginionis dabar da 
ugiau laiko praleidžia komandi 
ruotėse, negu Montrealyje. Jis 
kelias savaites buvo Halifakse, 
paskui Ottawoje ir dabar išvy 
ko i Toronto.

Vaistų neturime.
Todėl didelė bėda susirgus.

važiuoti neturime. Tat ligoniui 
tokios kelionės atima daugiau 
sveikatos, negu jis gauna pas 
gydytoją.. .

Tebeveža...
Kur ir kaip? — paklausite. 

Kaiką grąžina iš Sibiro. Bet ki 
tus išveža ten ir kitur. Tiesa, 
nėra tokių masinių išveižmų, 
bet išvežimai nesustabdyti. O 
sugrąžintiems dažnai nesti nei 
buto, nei darbo, — tai kaip gy 
venti?,

Jeigu gousite šį laišką, tai lau 
kite ir kito.

ST. CATHARINES 
LIETUVIŲ ŽINIAI

Spalio 14 d., 11 vai. ryto, na 
ujai įrengtoje parapijos salėje 
75 Rols 
LB St. 
lietuvių 
mas.

Kadangi dabartinės valdy 
bos kadencija baigiasi, bus ren 
karna nauja valdyba. Todėl pra 
šome dalyvauti visus lietuvius, 
nepaisant politinių pažiūrų *-i 
ambicinių įsitikinimų skirtu 
mo, nes gyva kultūrinė veikla 
bei aktyvus bendruomeninis gy 
venimas klestės kai kiekvienas 
įsijungsime Į jo ratą.

Apylinkės Valdyba.

Avė'., yra šaukiamas K
Catharines Apylinkės

visuotinis susirinki
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CALVERT HOUSE

Kas rudeni kanadie
čiai, jauni ir seni, 
jausmingai, sek? ka- 
nadišką futbolą 
-populiariausi 
sportą.

Išsilaikymo klausimu
ETNOGRAFINĖ LIETUVA IR MŪSŲ SĄMONINGUMAS

Organinėje gamtoje kova už me vieningi tautos ir valstybės 
būvį yra įgimtas reiškinys: ji siekimų atžvilgiu.
vyksta visa laiką ir niekas jos Visai natūralu, kad kovoje 
negalės panaikinti. „Tokia yra už būvį turėjome, turime ir tu 
Dievo valia“ — sakoma. Pat rėsime kovoti. Jeigu mes to no 
visai gyvajai gamtai yra veda ro neturėsime, būsime eilese tų, 
moji rodyklė. Kas to nesupran kurie turės išnykti iš šio žemės 
ta, dažnai kalba daug tuščiai, rutulio paviršiaus.
Šita turime žinoti ir mes, lietu Turėdami gyvybingumo ir są 
viai, kurie mėgstame kartais ir moningumo, mes turime turėti 
be reikalo kaltinti kitus. Kova ir savo ateities kūrimo 
už būvį vyko, vyksta ir ateityje turime turėti tikslus ir 
neišvengiamai vyks. Todei kie Atseit, turime turėti 
kviena tauta, kuri nėra nusto ateičiai.
jusi gyvybingumo žymių, kovo Realistiškai kalbant, 
jo, kovoja ir ateityje kovos už kaip ir kiekvienos kitos 
egzistenciją, — už gyvybę, už ateities maksimom planai gali 
jos plėtimą, už bujojimą, už būti tiktai be ribų. Siekią net 
augimą. Žmonijos kultūra, bū už Žemės planetos ribų. Mūsų 
tinumas koegzistuoti šitą kovą gi tautos minimum planai 
kiek švelnina, moderuoja ir ateičiai yra Lietuva etnografi 
kultūriniai, bet nepanaikina. Ši nėse ribose. Ne mažiau! Nes tai 
būsena betgi yra tuo pavojin yra mūsų teisė. Tai yra tvir 
ga, kad naivesnį, mažiau susi čiausis mūsų pagrindas, kovo 
pratusį, mažiau kultūringą len jant su kaimynais. Taip staty 
gviau „apgauna“ ir vis vien lai 
mi savo.

Tat, žiūrint iš šios kertės ma 
tymo, neprasmniga yra beato 
dairiškai pulti ir kaltinti mūsų 
tautos priešus - lenkus, vokie 
čius, rusus. Jie gyvybingi ir jie 
daro tai, ką jie pajėgia. Laimi 
tas, kas gyvybingesnis. Kai lie 
tuvių tauta ir jos pryšakiniai 
žmonės buvo gyvybingi ir pajė 
gūs, Lietuva buvo išsiplėtusi 
nuo Baltijos ilgi Juodųjų jūrų 
ir nuo Palangos ligi beveik 
Maskvos. O kai sumenko, Lje 
tuva sunyko.

Deja, mūsų sumenkimas dar 
nesustabdytas. Tai ir yra di 
džiatisis mūsų šių laikų rūpės 
tis. Jeigu būsime gyvybingi ir 
sąmoningi, tai galėsime dar da 
ug laimėti. Deja, tokių žymių, 
kuriomis galėtume būti paten 
įtinti, kol kas nepastebime, kai 
bant apie emigraciją. Iš okupuo 
tos Lietuvos yra viltingesnių ži 
nių. Liaudis, tauta ten, kaip at 
rodo, 
Deja, „vadai“ ten pernešamo 
ningi. Jie būdami 
galėtų savo tautai labai pasi 
tarnauti, išnaudodami tūlus ok 
upacijos savumus, kaip buvo ir 
cariniais laikais.

Tat turi būti visiems aišku, 
kad pirmoji lietuvių tautos ir 
Lietuvos valstybės ateities sąly 
ga yra mūsų gyvybingumas ir 
mūsų sąmoningumas.

Reikia suminėti viena tokios 
sąlygos aplinkybė, kuri reiškia galimai didesnį tautini gyvybių 
si negerove: turime būti visi gumą, veiklumą ir pasriyžimą 
vieningi ir vieningai, sujungto aukotis tautos ir valstybės atei 
mis jėgomis, veikti. Politiniai ir Čiai. dėl to turime veikti vienin 
religiniai mūsų skirtumai netu gai tam tikslui aukodami ir da 
ri tam kenkti: būkime, kuo esą lį savo nusistatymų.
me, jeigu to norime, bet būki J. Kardelis.

Po kiekivenų jaudinančių spor 
to rungtynių tikram pasitenkini 
mui nėra nieko geresnio, kaip 
stiklas vėsaus DAW—vieno iš 
geriausių pasaulyje alaus.

Tik DAW yra ,Col Control1 ga mybos.

■

DOW

atgauna gyvybingumą.

sąmoningi,

planus, 
siekius, 
pianus

mūsų, 
tautos,

darni klausimus, mes turime 
maksimalius teisinius ir morali 
uitis pagrindus, todėl ir tvirčia 
usius argumentus tarptautinia 
me forume.

Bet mums reikia aiškių mū 
sų reikalavimų ir mūsų teigimų 
įrodymų. Tam tikslui Vliko su 
darytų Lietuvos Rytų ir Lietu 
vosVakarų sienų klausimu ko 
misijų darbas yra pagrindinio 
svarbumo. Jam mes koncent 
ruokime rimčiausi dėmesį. Nes 
tai turi rimčiausiai patarnauti 
mūsų minimum programos vyk 
dymui .

Kol nebūsime atsiekę mini 
mum programos, apie maksi 
mum programą nėra prasmės 
kalbėti, nes ir minimum prog 
ramos atsiekianti turime labai 
daug ir rimtų kliuvinių. Blo 
giausia, kad tų kliuvinių turi 
me iš mūsų pačių nesusiprati 
mo ir nesąmoningumo.

Paskutiniu metu kanadinėje 
lietuvių spaudoje prikalbėta vi 
šokių nesąmonių, dėl 
ra prasmės reaguoti, 
yra. nesąmonės.

Visas reikalas yra 
vyksta kova ir tas daugiausia 
laimi, kas yra gyvybingesnis, 
gajesnis, veiklesnis, daugiau pa 
siryžęs ir pasiaukojęs.

Mums reikia labai susirūpin 
ti, jeigu mes norime laimėti sa 
vo tautai ir savo valstybei atei 
tį. Turime visų pirma susirū 
pinti gyvybingumu ir sąmonin 
gurnu. Turime sukelti tautoje

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
KĄ ATVYKUSIEJI PASAKOJA APIE LIETUVĄ

(ELTA). Paskiausiu metu į Tuo tarpu ligoninėse nekar 
Vokietiją atvyko iš Klaipėdos tą trūksta pačių būtiniausių rei 
krašto šie asmenys: iš Jonai kmenų, o ypač stinga vaistų, 
čių, Šilutės aps., Emma ir Hed 
wig Knoop, iš Kuglonų - 
Zimmermann, iš pačios Klaipė ms paminklas, kryžiai ir kiti br 
dos — A. Ruhnke, Lidija Zills angūs lietuviams paminklai nu 
ir Kurt Zills. Kiek anksčiau iš griauti, o vietoj jų iškišami vi 
Kauno yra į Vak. Vokietiją at sokie bolševikiški balvonai. 
vykę 7 asmenys, iš jų J6 suaugu 
šieji. Paskiau buvo išleista iš 
ten dar viena pora. Be to, per o jos bokštas numatytas panau 
Friedlandą į Vak. Vokietiją at doti televizijos reikalams, 
vyko grupė buvusių karo belais Viena iš grįžusiųjų teigia pa 
vių ir civilių internuotųjų. Jų ti mačiusi Aušros Vartų pavei 
daugelis turėjo ilgą laiką dirbti kslą ir gatvėje klūpant žmonių. 
Vorkutos kasyklose. Vienas iš Į Lenkiją leidžiama išvykti ir į 
jų yra iš Didžiosois Lietuvos, svečius, 
Visi šie asmenys su kiek anks 
čiau Vakarus pasiekusiais mū 
su tautiečiais atgabeno

naujų vertingų papildomų 
žinių apie padėtį pavergtoje

MŪS U ^SPORTAS 
„AUŠRA” — „TAURAS“ KREPŠINIO RNGTYNĖS 

Praėjusį šeštadienį įvykusios Po to eina kietos rungtynės iki 
Giįžusieji taip pat patvii ti oAušra“ — „Tauras", draugiš pabaigos, kurias Tauras laimi,

'^^ail no, kad Karo muzėjuje Žuvusie kos krepšinio rungtynės baigė kad ir trijų taškų persvara. Ta 
si 64:61 tautiečių naudai. Ne tirui taškus iškovojo Otto 14, 
žiūrint smarkių svečių puolimų Sinitis 22, Gražys 11, Piečaitis 

ir Bukauskas 12. Aušrai Bun 
tinas 24, Turėk 6, J. Laurinavi 
čius 15, D.Laurinavičius 2,Šiur 
na 6, Mišenko 2 ir Kulys 6.

Sekmadienio rungtynėse Ta 
urą lydi didelė nesėkmė ir rung 
tynęs laimi gana dideliu 70:46 
rezultatu „Aušra“. Jau pirma 
me puslaikyje matosi, kad šian 
dien rungtynes teks pralošti ir 
jis baigiamas 31:18 „Aušros“ 
naudai. Antro puslaikio' pirma 
me ketvirtyje aušriečiai, turėda 
mi aiškią persvarą, pradeda 
drąsiau pasiriekšti ir jau veda 
25 taškais savo naudai. Taurie 
čiai matydami, kad rungtynes 
teks pralošti, stengiasi nors su 
švelninti rezultatus, pradeda da 
ilgiau pasuoti sviedinį. Bukaus 
kui, kuriam pradeda sektis mė 
myti, bet jau vėlu ir rungtynes 
laimi „Aušra" net 24 taškų 
švara.

Už Aušrą žaidė ir taškus pel 
nė: Buntinas 17, Venckus 
Turėk 9, J. Laurinavičius 8, D. 
Laurinavičius 0, Šilima 0, Mi 
šenko 13 ir Kulys 10. Tauras: 

6 kartą laimėjusiu Sov. Sąjun Otto 4, Baltuonis 4, Sinius 4, 
gos bokso meisterio titulą. Su Gražys 6, Piečaitis 4 ir Bukaus 
tikęs patamsy du civilius, Soči kas 21, kuris vien tik antrame 
kas buvo priverstas nusivilkti puslaikyje padarė 15 taškų, 
paltą, bet, besivilkdamas švar Reiltia pastebėti, kad sekma 
ką, vikriai apsisukęs, išmušė už dienio rungtynėse, Taurui kre 
puolikams ginklą iš rankų ir pšis buvo uždarytas nors bend 
abu pristatė milicijai. Ten pasi ras žaidimo lygis nebuvo jau 
rodė, kad tai būta civiliškai ap toks žemas, nežiūrint kcletos 
sutaisiusių milicijos karininkų, žaidikų kuriems gal trūko kiek 
Į Šociką rusai, kai jis nugalėjo 

medicinos siruošę. .. gali gerai bėgti), bet sovietinį bokso čempioną, rin

Prisikėlimo bažnyčioj 
ruošiamas radijo fabrikas,

ir nuolatos apsigyven 
ti. Eina tam tikra prasme ir 
„biznis". Lietuvoje juodojoj 
rinkoj perkama pupelių kava, 
foto aparatai ir šiaip geresnės 
reikmės, kurios paskum siun 
čiamos į Lenkiją.

Ko krašte ypatingai trūksta,

mūsiškiai zonos dengimu ne 
duoda daug jiems pasireikšti ir 
dėka Siniaus taiklių metimų pir 
mą puslaikį baigia 38 :28 Tauro 
naudai.

Antrame puslaikyje „Aušra“ 
keičia žaidimo taktiką, daugiau 
pradeda pasuoti sviedinį Bunti 
nui, kurio mūsiškia nebepajėgia 
uždengti ir j£u pirmose antrojo 
puslaikio minutėse svečiai re 
zultatus išlygina, o ketvirčio ga 
le jau veda 12 taškų savo nau 
dai. Turėdami persvarą keičia 
žaidėjus, tauriečiai tuom pasi 
naudodami padaro keletą prasi 
veržimų ir rezultatus išlygina.ir bolševikų joje siautėjimus.

Dar Nepriklausomybės me tai gerų drabužių, apavo, pačių 
tais Kaune pastatytosios uni būtiniausių reikmių, ypač cuk 
versiteto kliriikos yra tikras pa raus etc. Prie krautuvių eilės 
sididžiavimas Pabaltijy. Visoje dar ir dabar neišnykusios. Ir 
Sov. Sąjungoje nėra tokių pui patys bolševikų vadai bei oku „bezprizorninkai“ ar panašūs į 
kivi klinikų. Dabar jose yra „res pantai žino, jog 
publikinė Kauno klinikinė ligo šęs ir nuskurdęs. Tik niekas ne 
ninė“. Klinikų direktorius yra drįsta tos tiesos okupantams j 
gyd. P. Jašinskas, prof. P. Ma akis pasakyti. Išdrįsęs nebent, 
žylis. Ligoninė turi daugiau kaip krašte tarp žmonių šneka 
kaip 50 ha pagalbinį ūkį, 10 ha ma, M. Gedvilas, buv. „LTSR 
vaismedžių sodą. Klinikų kolek Ministerių Tarybos pirminio 
tyve dirba apie pusantio tūks kas“. Gerai pažindamas gyve 
tančio žmonių, tarp jų yra 200 nimą, būtent, kad mūsų tautie 
gydytoji! ir apie 600 medicinos čiai, okupantų pavergti, yra ir 
seserų, akušerių. Ypač išgarsė alkani, ir pusbadžiai, apskurę, 
jęs yra gydytojas J. Jocius ir 
chirurgas A. Stropus. Gyd. Jo 
cius pirmasis iš Pabaltijo kraš 
tų chirurgų pradėjo naudoti hi sako, į lenktynes lietuviai gali 
potermiją atliekant sudėtingas drąsiai stoti, nes yra basi (atsi 
krūtinės ląstos operacijas. eit — tinkamai lenktynėms pa

Eksperimentinės

Okttp. Lietuvoje miestuose 
tebesiaučia visokie banditai. 
Praeivius puldinėja ne tik vad.

kraštas apiply juos, bet reikia saugotis net ir 
milicininkų, kurie eina plėšti 
persirengę civiliškai. Krašte ge 
rai

Gedvilas dėl visokių 
„soclenktynių” ir viešų 
pasirodymų pasišaipęs:

per

13,

žinomas jvykis su 
boksininku Šociku,

Laiškai Redakcijai

poilsio. J. L.

TAURO PENKMEČIO 
MINĖJMAS

Spalio 21 d. sueina 5 metai

kurių nė
nes jos instituto direktorius yra buv. plačiau žmonės pasirodyti nega ge net paleidę šūvį, tik nepatai 

sveikatos apsaugos komisaras h, nes — visti kiauri užpakaliai, kė. Okupantai i ' ' ' 
prof. V. Girdziejauskas. „Į le Už tą „tiesą“, kaip žmonės juo jo suprasti, kaip čia gali lietu 
miamą kovą su reumatu akty kauja, svaribausia ir išlėkęs is vis nugalėti jų geriausią boksi nuo Montrealio lietuvių sporto 
viai įjungiami“ prof. V. Lašas, užimamojo posto. Iš tikro kra —
prof. J. Kairiūkštis ir kt. šte uždarbiai menki, žmonėms 

Kauno mėsos kombinato or reikia gyventi, pirktis būtiniau 
ganinių medicininių preparatų siti daiktų, o nėra už ką, todėi 
fabrike pradėtas masiškai go visi, kiek galėdami, vagia (seka 
minti preparatas prieš hiperto okupantų pėdomis. . . išmo 
niją. Jis greitai normalizuojąs kė. . .) arba stengiasi kaip nois 
kraujo spaudimą ir pašalinąs pragyvenimą „sukombinuo 
kraujo indų spazmus. ti“. . .

Ponams Ks. ir A. RATAVIČIAMS 

dėliai Jų Tėvo ir Uošvio mirties Lietuvoje 
nuoširdžią užuojoutą reiškia

Elena ir Petras Markūnai.

niekaip nenore

šio įvykio apgailestavimą. P. 
žiniomis, nors, gaila, nė vieno Sutkus atsakęs, kad ijs esąs te 
Vilkolakio spektaklio neteko atralas, tuose reikaluose nusi tai perdažnas visokių parengi tinę bažnyčią“, o kai tas atsisa 
matyti, tik labai daug apie jį manąs ir savo darbo negalįs nie mų, ypač iš Hamiltono, ilgokų kė — buvo ištremtas į Sibirą, 
girdėti.

Vilkolakis buvo uždarytas

ninką. . . Užtat lietuviai, kai klubo „Tauras“ įsisteigimo. Ta 
grįžo į Katiną, jam suruošė tie proga buvo’ pakviesti dratigiš 
siog triumfalinį priėmimą. koms krepšinio rungtynėms To 

Patvirtinamos žinios, kad mi ronto „Aušra“ krepšininkai.
rė Dr. Janavičius, buv. konsti 
las Dr. E. Jatulis, Puzyna, ku 
rio žmona prancūzė 1954 m. bu 
vo išleista į Prancūziją. Pakruo 
jy mirė Pnadėlio klebonas rašy 
tojas kun. Šešys-Dagilėhs. Vys 
kūpąs K. Paltarokas grįžęs iš 
Sov. Sąjungos. Jo sveikata sil 
pna. Vysk. T. Matulionis tebe 
taiso sveikatą Birštone. Į Lietu 
va leista grįžti ir vysk. P. Ra 
manauskui.

Leista grįžti į Lietuvą kun. 
J. Stankūnui, buv. Karmelitų 
vikarui, kuriam buvo pasiūlyta

vakare 8 vai. bu

Pone Redaktoriau,
Ponas K. Žukas, rašydamas 

savo atsiminimus N. L. Nr. 37 
(488) ir gėrėdamasis buv. Vii 
kolakio teatru, dėl jo uždary 
mo, prideda: „Gaila, kad dra 1925 metais. Tuo metu, ilgesnį 
mos ir ypač operos atsiradimas laiką man teko pietų metu susi 
sužlugdė taip ir mums reikalin tikti ir drauge pietauti su buv. 
gą gyvąją satyrą“. (Vilkolakį. Vilkolakio direktoriumi p. A. 
J. A.). Redakcija prie šio pri Sutkumi. Vieną kartą paklaus 
deda: 
tracija 
ja“.

Dėl 
manau, kad išeivijoje yra žmo 
nių, kurie galėtų tiksliai apie 
tai parašyti. Mūsų kultūros is 
torijoje būtų svarbu tai pami 
nėti.

..Leiskite, pone Redaktoriau, idėja ir pastatymu išėjęs visai 
šituo reikalu pasidalyti mano nevykęs ir kartu pareikšti del New York.

,Ne be to, kad adminis tas del Vilkolakio uždarymo, 
prie to prisidėjo. . . De jis taip paaiškino.

Buvęs suvaidintas spektak 
lis „Trys Mušketieriai“. Į kelin 
tą dieną po vaidinimo atvykę 
pas jį du Karo Mokyklos kari 
ninkai ir prašę, kad jis, Vilkola 
kio direktorius, spaudoje parei 
kštų, jog šitas spektaklis savo

Vilkolakio uždarymo,

P. Redaktoriau, vikarui, kuriam buvo pasiūlyta
Viena mano pastabėlė būtų: įsteigti „nepolitikuojančią tau

kinti. Tuomet atvykusių kari apyskaitų skelbimas. Mano su Vis dėlto paleidžiama ne teik 
ninku jam buvę pareikšta, kad pratimu, plačiąjai visuomenei daug. Iš Sibiro negrįžta pirmoj 
jis tuo spektakliu esąs įžeidęs neįdomu, kas kiek iš kokio pa eilėj į ten ištremtieji lietuviai 
Karo Mokyklą. Paklausti, kuo rengimo gavo pajamų ir turėjo ūkininkai, kurie Sibire buvo da 
tas įžeidimas pasireiškęs, buvę išlaidų. Kam tas rūpi, gali pasi ugiausia „laisvai įkurdinti“. Bu 
atsakyta, kad spektakliu buvęs tikrinti pas ruošėjus, vietoje, vusieji advokatai, valdininkai 
atvaizduotas tikras Karo mo Gal ir sunkoka, bet reiktų veng ir kiti džiaugiasi, jei pvz. paleis 
kyklos gyvenimas. Sutkus susi ti ne visuomeninio pobūdžio vi tiems Į Lietuvą suteikiama tei 
laikęs, bet norėjęs atsakyti: siems laikraščiams to pat turi sė kad ir kolchozo daržuose ga 
„Tai ko jūs, vyrai, norite“, bet nio siunčiamų straipsnių (a la uti darbo. Kai kurie turėjo vėl 
jis prašymo nepildęs ir spektak Niagaros pusiasalio apie Ramo grįžti atgal į Sibirą, nes Lietu 
lį niekinti atsisakęs. Karininkai vėnus). 
pagrasinę ,kad teatras turėsiąs 
būti uždarytas. Taip neužilgo reikalingas, pastabas, 
ir įvykę.

Su tikra pagarba
J. Audėnas.

voje nebuvo įmanoma užsika 
Dovanokit už mano, gal ir be binti. Už susirašinėjimą su Va 

karais ir kai kuriuos neatsar 
St. Banelis. gius žodžius yra jau vėl išskir 

Red. pripažįsta, kad pasta tų šeimų — teko vykti atgal į 
bos pagrįstos ir sugestijos tei Sibirą. . . Bolševikai visą susi 
singos, tiktai klausimas, kaip rašinėjimą stropiai registruoja, 
to išvengti? Renka duomenis ateičiai.

Šeštadienio 
vo surengtas šokių vakaras ir 
torontiečiams 
vo sportininakms vakarienė, ku 
rios metu ir buvo atliktas pats 
minėjimas.

Klubo pirmininkas Juozas 
Lukoševičius trumpai padaręs 
penkių metų klubo veiklos ap 
žvalgą, padėkojęs klubo globė 
jui Aušros Vartų Parapijos Kle 
bonui dr. J. Kubiliui už salės 
treniruotėms ir perengimams, 
visiems sportininkų mecenatą 
ms, sporto darbuotojams ir nu 
siskundė kad per mažai Mont 
realio visuomenė remia fizinį 
auklėjimą, nes rungtynėse ir 
sportininkų parengimuose lan 
komasi labai neskaitlingai.

Ypatingą padėką išreiškė Mo 
ntrealio Seimelio Prezidiumui 
už gautą ir numatomą nuolati 
nę materialinę paramą.

Minėjimo metu šiltais žodž 
iais sportininkus pasveikino pa 
rapijos kunigų vardu Tėvas Ku 
Ibis, K. L. B-nės Montrealio 
Seimelio Prezidiumo vardu jos 
Pirmininkas p. L. Balzaras ir 
„Aušros“ sporto klubo vardu 
p. J. Lukoševičius.

Ta pačia proga buvo padary 
tos ir išleistuvės „Tauro“ spor 
to darbuotojui ir krepšininkui 

Nukelta j 10 puslapį.

svečiams bei sa
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Diplomatijos kompetencijos S5' 
ir V. L. 1. K’o veikla 1

RAŠO PIRMASIS SAVANORIS MINISTERIS 
PULK. K. ŠKIRPA $

PREKYBOS NAMAI į

5 PIGIOSIOS DIENOS |

SUJUNGTOS TELEFONO 
KABELIU

Dipl. Šefo titulo Interpretavimas
p. St. Lozoraičio laikyse notas, liečiančias santykiavimą 
per paskutinius kelis me su kitomis valstybėmis...’’. „Be 

' ’> yra įpareigotas 
Vliko pirmi apsaugoti moralinius ir mate 

darosi rialinius jo atstovaujamos tau

Iš 
nos 
tus, imtinai jo š. m. kovo m. Ro to ministeris 
moję pastatytus 
ninkams reikalavimus, 
aišku, jog į J. Urbšio telegra tos interesus užseiniuose, ypa 5? 
mos prasmę ir savo funkcijas, tingai ekonominius ir prekybi B 
kaip likusios užsieny Lietuvos nius interesus bendrai, palaiky 
diplomotijos Šefo, jis žiūri jau ti ir ginti savo krašto teises, ir 
nebe kaip į sakytos Diplomat! dėti pastangų, kad jos būtų ki M 
jos postų veiklos derintoją, bet tų respektuojamos...". „Suglau Vį 
kaip į jos absoliutišką vadovą, štai pasakius, jam priklauso au {r 
Kitaip sakant, laiko save pilna gščiausia priežiūra ir valdymas w 
.eisiu Lietuvos Diplomatijos visų valstybės pareigūnų užsie { 
Šeru, nors jam, kaip karjeros nyje, kurių tikruoju šefu (chef 
diplomatui, turi būti žinoma, natural) jis yra...“. U
jog tokiu Šefu tesiskaito tik pa Iš to, kas čia cituota, yra aiš 
ts Užs. Rkl. Ministeris. Tatai ku, jog tikruoju Diplomatijos 
yra matyti tiek iš Lietuvos įsta Šefu tegali būti pats Užs. Rkl. 
tymų, tiek iš galiojančių tarp Ministeris, 
tautinės teisės nuostatų.

Lietuvos Konstitucijos 95 
str. nustatė; „Ministras valdo 
jam pavestas valdymo sritis“. 
Šios gi yra smulkiai apibrėžtos 
Ministerijų Santvarkos fstaty 
mo (Svod Zakonov, I tomas, 1 
knyga), kurio nuostatais vado 
vavosi ir mūsų Užs. Rkl. Min- 
ja, nes Lietuva atitinkamo sa 
vo įstatymo nebuvo suspėjusi 
Įleisti. Pagal kalbamą jstaty 

mą, Užs. Rkl. Min-jos valdy 
mo sritį sudaro: 1) politiniar 
santykiai su svetimomis valsty 
bėmis, 2) prekybos ir, bendrai, 
savos valstybės interesų apsau 
ga svetimuose kraštuose, 3) sa 
vų piliečių teisinė protekcija jų 
bylose užsieny, ir 4) patenkini 
mas svetimšaliams taikomų įsta 
tyminių reikalavimų jų bylose 
Lietuvoje (786 ctr.). Kai dėl 
paties Užs. Rkl. Ministerio tei 
siu ir pareigų, tai jos yra se 
kančios: jis nustato Užs. Rkl. 
Min-jos valdininkų pareigas u 
jų tarpusavius santykius (794 
str.), duoda instrukcijas Pasiu 
ntiniams (828 str.) ir, bendrai, 
vadovauja ir kontroliuoja Užs. 
Rkl. Min-jos valdymo sritį 
(152-158 ir 188-207 str.). Pa 
siuntinybės ir konsulatai skai 
tosi Užs. Rkl. Min-jos įstaigo 
mis užsienyje.

Kad pavaizdavus kaip Užs. 
Rkl. Ministerio kompetencijos 
yra suprantamos pagal tarptau 
tinės teisės normas, tam užten 
ka pacituoti šios srities mokslo 
veikalus. Pav., Cambridge’© 
Universiteto tarptautinės tei 
sės profesorius L. Oppenheim, 
savo knygoje „International 
Law“ (psl. 603), Užs. Rkl. 
Min-rio kompetencijas apibūdi 
na sekančiai: „. . . jis diriguoja 
valstybės užsienio reikalus vai
du Valstybės Galvos ir su jo 
sutikimu; jis yra tarpininkas 
(middleman) tarp Valstybės 
Galvos ir kitų valstybių. . .” 
„Tarptautinė teisė apibūdina 
tai, kokia yra jo padėtis tarp 
tautiniuose santykiuose su kito 
mis valstybėmis. Jis yra laiko 
mas šefu visiems Valstybės 
ambasadoriams, jos konsulams neS žiūri į tai dabar, ir 2) kad 
ir visiems kitiems jos pareigu anuomet skaitė, jog J. Urbšio 
nams tarptautiniuose reikaluo telegrafinė instrukcija buvo 
se. . .”. Visi didesnės reikšmės skirta, anot p. B. Balučio, tik 
raštai, liečia reikalus su užsie Lietuvos Pasiuntinių „naminie 
niu, eina jo parašu, arba parašu ms” Lci „šeimyniniems tarny 
jo pavaduotojo — Užs. Rkl. Vi bos reikalams“. Ta instrukcija 
ce-Minister/i o (Under-Secretą; tebuvo pakeisti tik tarpusavūs 
ry for Foreign Affairs). To santykiai (žiūr. Min. Santv. Įs

ŠILKAS — VILNA — „DRAPERIES” — UŽUOLAIDOS — LOVŲ UŽ
TIESALAI — ANTKLODĖS — PAKLODĖS — APATINIAI BALTI

NIAI — MEDŽIAGOS — MOTERIŠKI, VYRIŠKI IR VAIKIŠKI 
DRABUŽIAI.

KRAUTUVĖ PILNA NUOLAIDŲ — ATVYKITE IR TAUPYKITE.

išŠtai 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.

VILNONĖS MEDŽIAGOS PALTA
MS, KOSTIUMAMS, SIJONAMS.

$1.99

pavyzdžių: -i
SIUNTINIAI LIETUVON!!! !

Mes turime didžiausi pasirinkimą į
šilko, vilnonių medžiagų, nylon mote- v 
riškom, vyriškom ir vaikiškiems, vyris- j 
kiems ir vaikiškiems drabužiams. Spe- ' 
ciallos nuolaidos siunčiantiems siunti- į 
nius Lietuvon. Mes du Shiller broliai 1 
esame kilimo iš Lietuvos. Jei Tamstos į 
pageidaujate aptarnavimo lietuvių kai- į 
ba, mes tai padarysime su malonumu ‘ 
patys asmeniškai. j

Telefoninis kabelis per Atlan 
tą yra baigtas tiesti. Jis jungia 
Jungtines Amerkios Valstybes 
ir Kanadą su Anglija. .

Telefoninio kabelio pratiesi 
mas kainavo 42 milionus dole 
rių. Jis yra 2.250 mylių ilgu 

t mo.
i Pirmąjį pasikalbėjimą atliko 
i iš Jungtinių Amerikos Valsty 
į bių telefono ir telegrafo kompa 
' nijos pirmininkas C. F. Craig 
* su Britanijos pašto valdytoju 
! Charles Hill. Telegrafo kabelis, 
\ jungiąs Jungtines Amerikos 
1 Valstybes ir Europą, buvo pi a 
i, tiestas beveik prieš šimtą metų. 
Į Taip pat iki šiol veikė telefoni 
? nis ryšys su Europa, bet jis bu 
t vo perduodamas radijo bango 
> mis.
’ Dabar vienu metu šiuo tele 
< foniniu kabeliu galės naudotis 
i 36 asmens.

ir kad apie perėmi U 
mą tų savo pareigų jis turi for jy 
maliai notifikuoti svetimų kraš w 
tų vyriausybėms. Todėl inter f; 
pretavimas J. Urbšio telegra n? 
mos ta prasme, kad p. St. Lo 

. zoraitis buvo ja paskirtas tik 
moju Lietuvos diplomatijos Še 

, fu, kaip tas terminas supranta 
mas tarptautinėje teisėje, prily 
gsta mėginimui pratempti dra 

į mblį pro adatos skylutę. Juri 
diškai tai reikštų, jog vienas 

, Užs. Rkl. Ministeris paskyrė į 
t savo vietą kitą Užs. Rkl. Minis 
, terį, net ne Ministerių Kabinę 

to narį, arba kad Užs. Rkl. Mi 
nisteris — „chef natūrai“ vi 
siems dipl. postams užsieny ga 
ii tas savo pareigas perleisti ki 
tam asmeniui, dargi be jokio no 
tifikavimo apie tai kitų kraštų 
Užs. Rkl. Ministerijoms. . .

Net ir tuo atsitikimu, jei žo 
dį „šefas“, pavartotą J. Urbšio 
telegramoje, paimtume jo eti 
mologine prasme, t. y. supras 
tume po juo „viršininką“, taigi 
asmenį, kuris pastatytas kaž ko 
priekyje bei vadovauti, tai ir 
tada Dipl. šefo, kaip tas termi 
nas suprantamas pagal tarptau 
tinės teisės normas, iš J. Urb 
šio telegramos padaryti neįma 
noma, nes, pirma, p. St. Lozo 
raitis nėra Užs. Rkl.
ir, antra, apie Dipl. šefo funk 
cijų perėmimą 1940 metais ki 
tų kraštų Užs. Rkl. Minister! 
-oms nenotifikavo. Kadangi jie 
to nepadarė, tai, tarptautinės 
teisės požiūriu, jis visai nesi 
skaito tuo, kuo save dabar raš 
tuose vadina: jis buvo ir lieka pavedimą St. Lozoraičiui noti 
tik 1 ik u s i o s užsieny Lietu fikuoti kitų kraštų Užs. Rkl. 
vos diplomatijos Šefu, kaip J. 
Urbšio telegramoje pasakyta, 
o ne tikruoju Lietuvos diploma 
tijos Šefu, nes tokiuo tegali bū 
ti tik pats Lietuvos Užs. Rkl.
Ministeris.

Gali kilti klausimas, kodėl p. 
St. Lozoraitis 1940 m. apie sa 
vo tą paskyrimą nenotifikavo statęs 
kitų kraštų Užs. Rkl. Min-jo 
ms. Jis to tada nepadarė, nes 
1) jis į savo paskyrimą likusios 
užsieny Lietuvos diplomatijos 
Šefu anuomet žiūrėjo kitaip,

Reg. iki $ 6.95 — jardas

PILKOS ANTKLODĖS.
Sunkios kokybės ir spalvotais kraštais.

86cReg. $ 1.98 tikra proga

1MPILAI
Garantuotai nepraleidžia plunksnų.
Tikras pinigų taupymas.

Reg. $ 1.19 — jardas po UvC

PUIKIOS MERGAIČIŲ SUKNELĖS
Didelis pasirinkimas. 'QO

Reg. iki $ 5.95 — po yfc»v(j

ESMOND ANTKLODĖS.
Dvigubai lovai, sunkios ir minkštos.

Reg. $ 8.95 — po $4.69
BALTOS PAKLODĖS.

Stiprios rūšies, po $1.69

OPTIKAS
MODERNŪS AKINIAI

JOSEPH L.

YATES
HA 0864

1410 STANLEY — 
kamb. 411

Kampas St. Catherine 
MONTREAL.

Ministeris

ŠTAI YRA PAVYZDŽIAI DAUGELIO PIGUMŲ 
KURIUOS ČIA RASITE.

Šilko krepai, marocaines, grynas nylon ir gausybė 
kitų 58 colių pločio medžiagų. Viskas sugrupuota į
vieną žemą kainą. K J

Reg. $ 1.98 — jardas po vC

ft mis yra laikomos tos, kurios 
yra reikalingos, kad padarius 
veiksmingomis ir realizavus tas 
(galias), kurios aiškiai suteik 
tos ar kam perleistos ir todėl 
laikytinos esančiomis konstitu 
cinių ar įstatyminių nuostatų 
apimtyje“. Kitoje vietoje Bia

Tel. ck dar paaiškina: „Reguliariai 
A v 8 Sft paskirtas pareigūnas naudojasi 

iv „išvestine“ teise (implied aut 
4201 ftT Irority) ypatingais atvejais (in 

7ft case of emergency) angažuoti
1421 ST. LAWRENCE Blvd., prie St. Catherine, MONTREAL. sau padėjėją uždavinio įvykdy 

mui savo- pareigų ribose, kada 
toks padėjėjas pasidaro būtinai 
reikalingas ir sakytas pareigu 

donosios Armijos įsiveržimo i zuotos telegramos turiniu. Tai Ministeris, Pasiuntiniai būtų nas ar kas iš bendratarnautojų 
Lietuvą praėjo dar dvi savaitės, reiškia, jog perefrazuoti J. Urb patys priversti jieškoti išeities negali nugalėti tų ypatingų są 

lygų noralinės tarnybos keliu 
savo bendram viršininkui (mas 
ter).“

Iš to mes matome, jog, tiek 
pagal Lietuvos įstatymus, tiek 
pagal „išvestinės galios“ doktri 
ną, Užs. Rkl. Ministeris J. Urb 
šys, pavesdamas p. St. Lozorai 
čiui eiti likusios užsieny Lietu 
vos diplomatijos šefo- funkcijas, 

! tai, ką ir kiekvienas

Bet J. Urbšys pasitenkino tik šio telegramos tekstai, kurie pa iš susidariusios padėties — ne 
suminėtos telegramos (kuri bu teko į pasiuntinybių slaptas by tekę savo Šefo. Jie būtų prive 
vo konfidencialaus pobūdžio in las, gali būti skirtini savo for rsti išsirnikti savo šefu arba 
strukcija tik patiems Lietuvos ma, nors vienodi savo turiniu, tą patį p. St. Lozoraitį, arba ki 
pasiuntiniams) pasiuntimu, nes Tai, kas apie J. Urbšio telegra tą kurį savo kolegų, nes aišku, 
kitokių tikslų, kaip laikinio dip mos turinį buvo cituota šiame kad jokis, nors ir mažiausias ko 
lomatinių postų užsieny veiklos rašinyje, buvo paimta iš buv. lektyvas, be vadovybės negali 
suderinimo, visai nesieke. Lietuvos pasiuntinio Vokietijo darniai ir produktingai dirbti“.

Bet ar galėjo apie J. Urbšio je užrašų. Su čia cituotomis p. V. Ma
Tačiau, kaip dabar bežiūrėtu šalaičio išvadomis negalima ne

me į J. Urbšio telegramos, kaip sutikti, nors jos ir pagrįstos ne tepadarė 
instrukcijos pasiuntiniams, for teisiniais argumentais, bet tiks kitas sąmoningas valstybės pa 

reigūnas būtų privalėjęs pada 
ryti, pramatydamas katastrofą 
jo valdymo srityje. Tik tenka 
apgailestauti, kad, griebdama 
sis ypatingos priemonės, J. Urb 
šys neprisiuntė savo instrukci 
jos pasiuntinybėms raštu ir ne 
nustatė likusios užsieny Lietu 
vos diplomatijos šefo funkcijų 
ir teisių apimties.

Todėl dabar esame priversti 
sakyto Šefo kompetencijas nu 
statinėti post faktum J. Urbšio 
telegramos interpretavimo ke 
liu, kad ją padarius veiksmin 
ga atitinkamai dabartiniams 
Lietuvos bylos reikalavimams. 
Savaime suprantama, jog inter 
pretavimas, kuriame turi svo 
rio ne vien teisės supratimas 
bet ir politinio tikslingumo mo 
tyvai, negali būti patikėtas ko 
kiam suinteresuotam asmeniui, 
ar tik vien kokiam teisės eksper 
tui, O' yra reikalingas objekty 
vaus susitarimo visų tų veiks 
nių, kurie atsakingi už galimai 
geresnį Lietuvos reikalo apgy
nimą užsienyje ir, bendrai, — 
Lietuvos laisvinimo kovos pra 
vedimą. (b. d.)

KATĖS IRGI DĖVI 
AKINIUS

Spokane miesto, Washingto

Min-joms patys Lietuvos pa 
siuntiniai? Anuomet tatai atro 
dė rizikingu dalyku, ypač tuo 
se kraštuose, kurių vyriausybės _ 
nebuvo nusistačiusios Lietuvai ros dalies Užs. Rkl. Ministerio gailimas 
palankiai. Toks notifikavimas funkcijų laikinį perleidimą p. santykiavimuose bei diplomatų 
(pasiremiant vien šifruota te St. Lozoraičiui, būtent, suderi veikloje yra suprantama, jog 
legrama) būtų automatiškai pa nimui veiklos tų Lietuvos dipl. Lietuvos reikalo apgynimui na 

' > kalbamas ministerijas postų, kurie sov. okupanto ran udingiau, kad šefas likusiai už 
prieš alternatyvą: pripažinti p. kai liko nepasiekiami. Tos ar sieny Lietuvos diklomatijai bu 
St. Lozoraičio paskyrimą hku kitos veiklos suderinimas pri vo paskirtas legalaus Lietuvos 
sios užsieny Lietuvos diploma lygsta faktinai tos veiklos va Užs. Rkl. Ministerio-, o ne kad 
tijos šefu, ar nepripažinti, kaip dovavimui, net jei J. Urbšio te jis pačių Lietuvos pasiuntinių 
beprecedentinio dalyko tarp legrama ir nebūtų suteikusi p. ir įgal. ministerių išsirinktas, 
tautinėje teisėje. Jei būtų susi St. Lozoraičiui likusios užsie lyg jis sudarytų kokią privati 
laukta teigiamo atsakymo, tai, ny Lietuvos diplomatijos šefo nę korporaciją ir nesiskaitytų 
žinoma, tatai būtų buvę naudin titulo. Ar p. J. Urbšys, kaip valstybinėmis įstaigomis.
ga Lietuvos reikalui. Beti jei Užs. Rkl. Ministeris, turėjo tei Tačiau, atsižvelgiant į tai, 
atsakymas būtų neigiamas, tai sę tokį, kad ir laikinį, savo fu kad p. St. Lozoraičio paskyn 
būtų prisidarę tik žalos. Šią nkcijų dalies perleidimą kitam mas likusios užsieny Lietuvos 
prielaidą patvirtina kad ir tas asmeniui padaryti. . . diplomatijos šefu įvyko akyvai
faktas, jog eilė svetimų valsty Buvęs Ministerių kabineto zdoje grėsusios Lietuvai katas 

__  _. _ bių skaitėsi su sov. okupacija reikalų vedėjas, p. V. Mašalai trofos, J. Urbšio tokio akto ne 
dėl yra priimta, kad apie pasky tatymų 794 str.) tarp likusių Lietuvoje ir net privertė užsi tis, visai teisingai pripažįsta (ž. galima kvestionuoti ir požiūriu 
rimą naujo Užs. Rkl. Ministe užsieny Lietuvos pasiuntimų daryti Lietuvos pasiuntinybes. om inu T ivt;„

mą ir prasmę, politinio tiksliu lingumo sumetimais. Kiekvie 
gumo sumetimai verčia mus j nam, kad ir mažai nusimanan 
ją žiūrėti kaip, vistik, į tam tik čiam tame kokios reikšmės le 

turi tarptautiniuose

„Naujienos“, No. 207, 1951 Lietuvos įstatymų. Min. Santv. 
m.), kad „normalinėse sąlygo Įst. 158 str. numato, jog ypatin 

turi 
tų, žinoma, neigiamą atsaky ypatingų teisių. Ypatingais at

Kadangi J. Urbšio telegrama 
stovi kaip ir centre visos tos ju se teisininkai į šį klausimą duo gaiš atvejais ministerial 
risprudencijos dėl likusios už .
sieny Lietuvos diplomatijos še mą“. Tačiau, ir visai pagrįstai, sitikimais ministeris gali imtis
f o kompetencijų, tai, vaizdo jis ten pat pastebi: „Bet tuo ir tokių priemonių, kurių ėmi

Jei Užs. Rkl. Ministeris J. pilnumui, tenka dar apsistoti metu, kai visas valstybinis rū masis turėtų normaliai būti su
Urbšys būtų siekęs to, ką nori ties tuo, kas atsitiko su kalba mas, o su juo drauge ir teisiniai tvarkytas įstatymu, jeigu tatai

Kitas tarptautinės teisės pro me kad būtų buvę, tai jis savo mos telegramos originalinių te pagrindai pradeda dėl užpuoli negali būti atidėta be žalos ir
fesorius, būtent R. Genet, pran instrukciją būtų prisiuntęs Lie kstu. Tąi buvo ne kokia atvira, ko smurto griūti, tada apie for nuostolių valstybei (Plg. 210
cūzas, savo veikale „Traite de tuvos j 
Diplomatie et Droit Diplomat! (savo forma ir turiniu 
que“ (psl. 59—61, Tomas 1), 
aurašo Užs. Rkl. Ministerio ko 
mpetencijas dar smulkiau. Čia 
paduodamos tik kaikurios to 
aprašymo vietos: „...rūpinasi 
palaikymu ir eventualiu išvys 
tymu gerų santykių savo kraš 
to ■ su kitomis valstybėmis...“, 
„vadovauja visoms tarptautinė

sirašo ir išsiunčia telegramas ir skvos ultimatumo ir rusų Rau mas prie bylos kartu su perefra „Jeigu tatai nebūtų padaręs, psl. 1334) : „Išvestinėmis galio mais ir juos nuolat dėvi.

rio turi būti notifikuojama vi (padarant vieną iš jų vyrės 
soms toms svetimoms valstybė niuoju, bet lygių tarpe), o ne 
ms, kurios yra reprezentuotos įsteigtas koks naujas etatas ar 
Valstybėje per jų diplomat! nauja Užs. Rkl. Min-jos institu 
nius atstovus; tą notifikavimą cija užsienyje, 
padaro pats naujai paskirtasis 
Užs. Rkl. Ministeris“.

. 210 
pasiuntinybėms raštu bet šifruota telegrama. Pagal malinius teisinius nuostatus, pa str.). J. Urbšio telegrama ir 

atitin anuomet galiojusias taisykles prastai, mažiau rūpinamasi, o yra tokia ypatinga priemonė, 
šifrui išsaugoti, iššifruotų tele daroma taip, kaip gyvenamojo kaip čia suminėtų įstatymų nu no valstijoje, katės savininkė, 

gramų originalinių tekstų Lie momento sąlygos reikalauja, matyta. Mrs. Bumpus, pastebėjo, kad
tuvos pasiuntiniai neturėjo tei Tokiais momentais ne teisėtu Kalbamos priemonės pavarto jos katė, vardų Jasper, nelabai 
sės pasilaikyti pasiuntinybės mo1, bet tikslingumo klausimas jimą galima taip pat pagrįsti ir gerai mato. Nuvežus pas veteri 
bylose. Iššifruotų telegramų te statomas. To momento aplinky moderniškąja „išvestinės ga narą buvo konstatuota, kad Jas 
kstai turėjo būti perefrazuoja bėse toks Ministerio patvarky lios“ (implied power) doktri per reikalingi akiniai. Akiniai 
mi ir prijungiami prie slaptų mas buvo ne tik suprantamas na, kuri yra ypač plačiai išvys jai buvo pritaikyti, bet bijota,

Min-jos centras turėjo pakan bylų, o orignialiniai — sudegi ir pateisinamas, bet ir būtinai tyta JAV-se. Štai kaip ją trum kad katė negalės prie jų pripra
karnai laiko, nes nuo J. Urbšio narni ir apie tai surašomas ati reikalingas“. Tęsdamas toliau pai nusako Black savo veikale sti. Tačiau pasirodė, kad Jas
telegramos prisiuntimo iki Ma tinkamas aktas, irgi prijungia savo mintį, p. Mašalaitis sako: „Law Doctrine“ (4-ta laida, per yra patenkinta savo aki

kančių tarptautinės teisės nuos 
tatus), ir būtu nurodęs j j noti 
fikuoti kitų kraštų vyriausybė 
ms, prie kurių Lietuvos Pasiun 
tinybės buvo' akredituotos ir 
tada visos dar tebeveikė. Tokio 
rašto suredagavimui Užs. Rkl.
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MALONIAI KVIEČIAME MOKĖTI TIK $ 140
LIKUTIS MAŽAIS MĖNF

KRAUTUVE IR PASI SINIAIS MOKĖJIMAIS
NAUDOTI SAVO TAU
TIEČIAMS DUODAMA

SPECIALIA NUOLAIDA

K. MOTUŠIS

SKYRIUJEToronte.
TRANS OCEAN

RADIO CO

TRANS OCEAN RADIO Co. Montreal
YO. 1499

IKI 2 METŲ.
PO PARODOS, VISI PA
RODOJE IŠSTATYTIEJI

Bendrovės Pirmininką

ATSILANKYTI i MŪSŲ

APLANKYKITE MŪSŲ SKYRIŲ PARODOJE SPALIO 12, 13 IR 14 D. D. „FUSILIER MONT ROYAL 
NAMUOSE, KAMPAS PINE IR HENRI JULIEN, MONTREALYJE.

4123 Verdun Ave.

MODELIAI BUS MŪSŲ 
MONTREALIO

PIRMAS KOMBINUOTAS APARATAS KANADOJE
TELEVIZIJA —RADIJAS—PLOKŠTELIŲ KEITĖJAS— GARSO LYGINTUVAS

P. JOCAS, 
Montrealio Skyriaus 

Vedėjas.

VIENINTELĖ MONTREALYJE VOKIŠKŲ RADIJO — IMPORTO PREKYBOS JMONĖ — TORONTIŠKĖS ATLANTIS EXPORT — IMPORT LIMITED SKYRIUS

4123 VERDUN Avenue, VERDUN

Saba - Koerting - Blaupunkt - Loeve-Opta - Nora
VOKIEČIŲ RADIJO PRAMONĖS PASIDIDŽIAVIMAS RADIJO SIŲSTUVŲ IR APARATŲ - PRIĖMĖJŲ HI-FI 1957 SRITYJE. 

PATRAUKLŪS IŠVAIZDA IR GARSU. GARSIOSIOS VOKIEČIŲ RADIJO TECHNIKOS PAŽIBA: TIKRA STAIGMENA MONTREALIEČIAMS!

Mosklo - Technikos naujienos
AMERIKA BANDO VAIRUOJAMAS RAKETAS

Armijos naujųjų robotinių mus, bandant naujuosius rakė 
ginklų stoty Cocoa, Fla., buvo tinius lėktuvus. Jo manymu, ar 
išbandytos naujos raketos su timiausiu laiku būtų galima pa 
dideliu pasisekimu. didinti jo rekordini greitį dar

Kiek toli jos nulėkė, armijos tris kartus, jeigu būtų parody 
pareigūnai nesako. Jie kalba ta tinkamo susidomėjimo, 
bendrais posakiais, kad raketos SUVOKTI VISATA?
vuvo nuvairuotos šimtus mylių '
į taikinius Atlanto vandenyne.

matome giedrią naktį. Kokia gi Laisvoji tribūna. 
didelt J!sata- ieiSu bilionus DĖL ETNOGRAFINĖS LIETUVOS
žvaigždžių turinčių „Paukščių 
takų“ yra jų bent 100 milionų! Dora svetimo nenorėti, gra ša. Vieni net džiaugiasi, kad 

Jeigu didžiausiais teieško žu savo neišsižadėti. Lietuvos šiandien tos ribos, girdi, siekia
pais galima matyti dviejų milia St. Seimo pareikštoji tautos va nuo Karaliaučiaus iki Kamčat
rdų šviesos metų žvaigždes, tai lia, atkurti nepriklausomą Lie kos.
galimas dalykas, kad tų žvaigž tuvos valstybę etnografinėse ri Reikia be galo drąsiam būti, pasisakyti tuose kraštuose kilu
džių jau seniausiai nėra, o jei bose, visiems lietuviams priva atspėti Dievo ir gamtos valią, siems gyventojams“.
gu tokiuose nuotoliuose atsiras loma, kaip tiksliai „N. L.“ re Gali būti, ta valia yra duoti tau Štai, išvada ant delno! Atspė^- 
naujos žvaigždės (o jos vis at daktorius, p. J. Kardelis nr. 35 toms „norus ir pastangas gy kime, kuriais metais kas galin . 
siranda), tai turės praeiti dar 2 primine. Seimas, tačiau, ribų venti ir maksimališkiausiai plės gas bus ir „pakelkime balsą“ 

Visata — tai yra visi dan bilionai metų, kad nuo žemės neišvardijo ir nenustatė. Todėl tis“. Švedija (turėjusi savo Ap (Anyso receptas) ir tuo įrody
Bandytosios vairuojamos ra gaus kūnai, žvaigždės planetos, žmogus galės jas pamatyti. kiekvienam lietuviui, turbūt, uolės ir „švedų karų“ žygių po kime „didelį politikos meną“

ketos vadinamos „Jupiter“ ti kometos, myglynai ir tt. O Vėl gi, jeigu žinome dangaus laisva jas brėžti, kiek galva ne Lietuvą) ir Šveicarija,
po. Šį pavasarį buvo kalbama, kaip suvokti visa visata, tai yra kūnų, žvaigždžių, planetų, nuo 
kad armija bandė Huntsville, sunkus klausimas, ligšioi net di kurių šviesa ateina per du mi 
Ala., raketas, skraidančias iki džiausiu mokslininkų galutinai bardus metų, tai greičiau kaip 
1.500 mylių. Šios bandymų sto neišaiškintas. šviesa, niekas dar kitas judėti
ties viršininkas gen. Medaris iš Tiesa, mokslininkas H. Hub negali, todėl norint nuskristi ra 
sireiškė, kad dabar nebėra sun ble teigia, kad visata turi 5 mi keta į tokį dangaus kūną reikia 
kūmų pagaminti raketų, galui bardus metų ir jis tą patikimai tiktai. . . dviejų miliardų metų, 
čių skristi ir iki 3.000 mylių. įrodo, bet vis dėlto nesudaro ga Tat į tokią kelionę reiktų išsi 

Tokios raketos, vadinamos lutinės tiesos išvados, r»es tuo rengti oro laivu, kuriame žmo 
tarpžemyninėmis, gali pasiekti jau kyla klausimas, o kas prieš nės galėtų gyventi du miliar 
taikinius bet kurioj Sovietų Sa tai buvo? dus metų. . .
jungos ir Kinijos vietoj. Miręs Einšteinas tvirtina, Žodžiu, visata yra didelė, tą

Jau bandomos raketos, ku kad nėra erdvės, o yra tiktai viena mes žinome, bet ją tiks 
irios išvysto greitį 6.000 kilo milžiniškas traukos jėgų santy bau suvokti žmogaus proto jė 
metrų per valandą. kis, bet žmogus nežino, iš kur gos dar negali.

Netrukus bus paleista bando tos jėgos atsirado. Suminėti mo 
moji raketa, kuri pakils 800 ki kslininkai įtaigoja, kad visata to 
lometrų į augštį. Tai bus pa lygio plečiasi. Jos plėtimasis vy 
puošiamoji Žemės satelitui.

AMERIKA STATO ATOM1 
NIUS LAIVUS

tų tų kraštų (Stalino iš Vokic 
tijos atimtų ir lenkams paves 
tų) priklausomybė buvo spren 
džiama suinteresuotų trijų vy 
riausybių (Maskvos, raudonos 
Lenkijos ir raudonos Rytų Vo 
kietijos) ir nebuvo leidžiama

buvo 
ilgio

Imk

GYVOJI GAMTA DAR NĖRA 
PAKANKAMAI IŠTIRTA
Nuolat randama daugybė 

naujų gyvių
Žemės rutulys nedidelis, bet 

apgyventas ir

gyveną mamutai.
1898 m. Kamčatkoje 

rasta milžiniška 3 metrų 
meška.

Kai kurie gamtininkai
net manyti,kad yra dar išlikusių 
dinozaurų, gal, kur nors Nau 
jojoje Gvinėjoje arba Kongo 
upyne.

Neseniai Nilo augštupio sri 
tyje buvo rastas milžiniškas 
baltas 5 metrų ilgio raganosis, 
o Kongo upyne — kalnų gorila 
2,7 metro ilgio.

Afrikoje, Viktorijos ežero 
apylinkėje rastas milžiniškas 
šernas 1,2 metro augščio ir 2,5 
metro ilgio.

Randama taip pat iki šiol ne 
žinomų gyvulių - nykštukų. 
Pvz., 1912 m. vokiečių medžio 
tojas Schombrug pagavo dram 
blj nykštuką, vos 70 centimetrų

rodos, (p. Kardelio žodžiai). Dagio 
gana laimingos gyvena be šito suminėtų Petrų ir Jurgių, ku 
kių maksimališkų pastangų, o rie Pinske, ar Karaliaučiuje gy 
Vokietija, dusyk jomis sirgusi, ventų, nepaisykime, nes Stali 
dusyk griuvėsiuose istorijos bu nas juk pramynė Anysams pa 
vo pamokoma. Senovės graikų trauklų būdą spręsti kraštų pri 
išmintingas vyras Aizopas, pa klausomybes.
sakėčioje apie pernelyg maksi Sveikiausiai būtų, mano nuo 
mališkiausiai iki jaučio didumo mone, reikalauti, ko anuomet 
panorusią išsiplėsti varlę, bene savo straipsnyje „N. L.“ pri 
pareiškė žmonijos išmintį, ku miniau — 1920 m. sutarties su 
rią mūsų seneliai sudėjo patar Maskva ir 1924 m. Klaipėdos 
lėn: „Augščiau bambos neuž statuto nustatytų ribų, šitos su 
šoksi“. tartys gana tiksliai įkūnijo St.

Dievo ir gamtos keliai neži Seimo pareikštąją tautos valią.? 
nomi ir neišaiškinami, kaip jau Ir tai vargo turėjome su Klaipė 
seniai pareiškė pranašai senovė dos krašto gyventojais. Be abe 
je. Tautos kyla ir slūgsta mo jojimo turėsime ir su Maskvos 
kslui dar visai nežinomais su 1920 m. kai kuriais pnpažin 
metimais. „Žmogus, sava gal tais kraštais. Bet tokių ribų rei 
va, ar gali coliu paūgėti?“ Kris kalaudami, nepasistatysime sa 
tus šykį žmonijos ironiškai pa ve ant juoko.
klausė. Vyt. Sirvydas.

Paskelbęs Lietuvą etnogra Red. pastaba. Visų, kurie bi 
finėse ribose, St. Seimas visai jo darbo, rūpesčių ir kitokių, 
nepašovė tautai p. Kardelio siū kieto gyvenimo keliamų „trobe

ksta šviesos plitimo greičiu, t. 
y. per kiekvieną sekundę po 
300.000 kilometrų arba po 186. 
000 mylių. Bet klausimas, ko jis dar nevisas

JAV prekybos vicepeki'ieto dėl ji plečiasi, kur to plėtimosi ne visas ištirtas. Žmogus dar 
rius Rothschild pranešė, kad ribos, ar be ribų? daug turės dirbti, kad smulkiau
pirmas komercinis laivas (pre Tiesa, visatai matuoti turi galėtų jį aptirti. Yra daugybėj . _ ,
kėms ir kartu keleiviams gaben me šiokių tokių priemonių. Vi dar miškynų, kaip Sibiro Tai US10- Šitas drambliukas mėgs lomo §Qkio: „Lietuva turi būti lių“, neduodančių ramiai ilsėtis
ti), varomas atomine jėga, bus sų pirma turime laiko matą. Vi ga, kaip Afrikos vad. Džiung ta vandenį ir vandenyje pralei didelė, tvirta ir pajėgi“. Seimui foteliuose,
pastatytos 1959 metais. satos laikas matuojamas švie lės, kaip Sumatros, Javos salų d5^a d^desn? sav0 gyvenimo da

Jo greitis bus tik 21 jūrmylė sos metais, o šviesa, kaip žino sritys, kaip jūrų ir vandenynų M*
per valandą. Galės paimti 100 ma, per kiekvieną sekundę nu plotai ir gelmės. Visur yra gy
keleivių ir 10.000 tonų krovi 
nio.

DAUGIAU KALBŲ APIE
KELIONĘ į MĖNULI

Praėjus 10 metų žmonės ga 
lės pasiekti raketomis mėnuli, teleskopaią, kaip 5 metrų dia naujų gyvių, jų randa ne pa ___1_________
tvirtino pik. Frank Everest, ku metro JAV Mount Palomar ob vienių, bet tiesiog tūkstančiais. 5.000 naujų vabzdžių rūšių, 
ris liepos_25 d. pasiekė greičio servatorijos teleskopu, galima 

matyti dviejų miliardų (bilio 
nų) šviesos metų žvaigždžių. 
Šioje visatos erdvėje galima ma

idealas maksimališ 
užteko, kad ji būtų laisva ir sa kai jau įvykdytas. O tie, kurie 
varanki. Kad nuo didumo eitų, nori gyventi, gerai žino, kad da 
karvė zuiki pagautų. Todėl la bar ir ateityje teks kietai kovo 
bai abejotinas noras, kad ateity ti. Bet be kovos nėra ir laimė 
je „Lietuva bus ir didesnė, ir jimų. Spėliodami, kas ir kada 

. „ _ _ o . bus galingas, praradome, po
(9.500.000.000) kilo žįsta. Nuolat žmogus, moksli šakojo garsusis Henry Morton Net sutartyje su Maskva Vytauto D., visą Lietuvą ir vi

, ninkas, vis atranda tai miškuo (Stanley), remdamasis afrikie (1920 m.) nustatytas ribas at siškai sumenkinome tautą, pa
, tai pelkėse, tai vandenyse čių liudijimais. gaunant, susitiksime su klausi kirtome jos gyvybingumo jė

l Zoologai randa kasmet apie mu, kas daryti su ne lietuviais, gas ir pastangas. Besidairyda
............ kurie, gali .būti, nenorės būtimi, kad kas nepasijuoktų, su 

Šituo klausimu neseniai pra Iš vandenynų gelmių ištrau šitokio platumo Lietuvos vals silauksime prakeikimo. Norint 
ncūzų gamtininkas Bernaras kiama vis naujų, dar nežinomų, tybės piliečiais? Drąsus Dr. An būti, reikia norėti būti, norėti 
Evelmansas išleido knygą „Ne rūšių žuvų; pelkėse randama ysas čia išbara skulpotrių p. gyventi. Kas bijo gyvenimo tik 
žinomų gyvulių pėdsakais“. Jis daug naujų augalų. Ir taip žmo Dagį, kuris šiuo klausimu teisė rovės, pats turi teisę iš jo trauk 
spėja, kad visai galimas daik gus pamažu vis dauigau ir pla tai susirūpino. Girdi: „Mato tis, bet kokia teise jie įkalbinę 

me, kad per paskutinį 11-ką me ja kitiems savižudybę?

Visai neseniai Europos žvė 
eina 300.000 kilometrų arba vybė, — vienur augmenijos, ki rynuose pasirodė „okąpi“, išmi 
186.000 mylių, tai per metus ji tur gyvūnijos. Daugelio dar rusių žirafų palikuonis, bet su 
nubėga 9,5 (devynis su puse) gyvių žmogus nežino ir nepa trumpu kaklu. Apie „okapi“ pa laimingesnė“.
bilionus
metrų.

Dabar turimais didžiausiais se,

rekordą Bell-X raketiniu lėktų 
vu — 1.900 m. p. v.

Pik. Everest kalbėjo Ameri 
kos raketų draugijos pobūvy, tyti 100 milionų tokių „Paukš _ „ - ___ o —
Jis nupasakojo savo potyri čių takų“, kokius mes danguje tas, jog taigoje dar ir šiandien čiau pažįsta gamtą.
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HENRIKAS KAČINSKAS,
Lietuvos Valstybinės Dramos 
artistas, didelis lietuviškosios 
dramos aktorius, kuris daly
vaus vyriausioje rolėje vaidina
nt „Raudonąjį vyną” šį sekma- mėtina, kad veikalas nėra situ 

dienį Montrcalyje.

: Į sekmadienį, spalio 14 dieną, 1 valandą po pietų, Gesu Hali, 1200 Bleury, Bostono Lietu
vių Drama suvaidins Valdemaro Kalninio 3-jų veiksmų komediją „Raudonasis vynas”. At
vaizde dešinėje matome Dramos režisorę Aleksandrą Gusta.tienę, antrame atvaizde __  Ane
tos (Zita Zarankaitė) ir Džozefo (Antanas Vileniškis) sceną ir trečiame — Karinos (Regi
na Norvaišaitė) ir Alano (Henrikas Kačinskas) sceną. Visi vyksime pasižiūrėti šios įdo
mios ir linksmos komedijos, turėjusios Bostone, New Yorke, Aorcestery didžiulį pasisekimą.

APIE „RAUDONĄJĮ VYNĄ” „DRAUGAS” RAŠO:
„Žiūrovai ajuotėsi, kaip Vaistu fesionalinį augštį — didelis lai lis, jo laimė ir meilė, jo likimas, 
bės Teatre, Kaune. Ypač pažy mėjimas.

i Sunkiausia našta teko Henri 
acijų bei pokštų komedija, bet kui Kačinskui — sukurti sens 
šykšti išorinio, o turtinga vi tantį scenos liūtą, giliamintį ra 
daus išgyvenimų, psicrologinė šytoją Alaną, kuris nenustoja 
pjesė, reikalaujanti vidinio ar buvęs mylįs ir kenčiąs žmogus, 
tisto subrendimo. Tad režisorės kuris sąmojum žėrėdamas pra 
A. Gustaitienės sugebėjimas deda pavojingą žaidimą, atpa 
įkvėpti vidaus šilumos, neme laiduoja tokias jėgas, kurių pa 
luoto saikingo jausmo; viso an ts nebesuvaldo. Čia liečiama pa 
samblio pakėlimas beveik į pro ti giliausia žmogaus sielos da

H. Kačinskas užbūrė žiūrovus
Visus šiuos gilius ir kartu 

subtilius pergyvenimus H. Ka 
činskas atskleidė tokiu pagau 
nančiu įtikinimu, jog negalėjai 
nuleisti akių nuo jo veido ir ran 
kų per visą veikalą.

H. Kačinsko sukurta augšta 
meninė įtampa lyg suelektriza 
vo kitus veikėjus ir išnešė į 
augštį“.

GRAŽIAI TVARKOSI AUS 
TRALUOS LIETUVIAI
Iš Australijos mus pasiekia 

labai rimtos ir itin malonios ži 
nios.

Adelaidės kultūrininkai svar
stė klausimus, kurie lygiai op 
ūs ir kitose kolonijose, pro ku
riuos, kaip pro degančius savus lanko toli gražu ne visi mokyk pastaruosius šešerius metus šie laikymą, pareiškė, kad jis ypa 
namus, negalima praeiti užmer linio amžiaus vaikai. Daugeli jojasi lietuviško choro reikalais tingai džiaugiasi kiekviena ak 
ktomis akimis. atbaido nuo mokyklos dideli ats ir nuolatos jam vadovavo, sa cija lietuviškumui išlaikyti. Ka

Lietuviškumo išlaikymas ir tumai. Norint, kad daugiau vai vo pranešime trumpai drūtai pelionas nuoširdžiai trokštąs, 
visi su šiuo svarbiu klausimu kų būtų siunčiama į lietuvišką pareiškė, kad oficialiai dabar kad visi aktyviai remtų lietuviš 
surišti veiklos atspalviai buvo savaitgalio mokyklą, ją reikia Adelaidėje jokio lietuviško cho ką veiklą. Tikrai būtų labai gra 
plačiai 
kultūrininkų susirinkime, 
sušaukė ALB Adelaidės 
linkės Valdyba.

Susirinkimas prarijęs
kias sekmadienio popiečio va vių vaikus.
landas, vyko pp. Stepanų na 
muose ir jį labai gražiai vedė 
apylinkės 
Stepanas, kuriam yra pavesta 
rūpintis kultūriniais reikalais.

DARBINES KOJINES

NYLONU
SUSTIPRINTOS KULNYS IR PIRŠTAI

lūšies

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI 
GARSŪS NUO 1868 METŲ (WS11-4)

Štai geriausias pir
kinys ilgesniam ne
šiojimui — labai pa- 
togios-ekstra vertin
gos. Neplyšlančios 
Penmans Darbo 
Kojinės. Y ra įvai
riausių rūšių, tinka
mų įvariios 
darbams.

chorą.apsvarstyti Adelaides išplėsti į priemiesčius. Gal but ro nėra.
kuri reiktų pagalvoti ir apie kėliau Faktiškai choro repeticijos 
Apy jančią mokyklą, kuri paskirose nebuvo nutrauktos. Jos vyksta 

vietose lituanistinių dalykų pa penkias dienas per savaitę. Cho 
pen mokytų ten gyvenančių lietu ras dabar turi 28 dainininkus.

Jau Įpusėta su religiniu koncer
Dabar mokykla neteikia pil tu, numatytu rugsėjo 8 dienos Fondas pastaruoju metu yra su

no lietuviškos mokyklos vaiz minėjimui. Dabar choras pritai sirūpinęs ir medžiaginių gėry
do, nes nėra tinkamų patalpų, kė sau gana griežtą režimą — bių telkimu. Tai gal neįprastai
Ir tos lietuviškos nuotaikos mo dalyvavimas repeticijose priva skamba, bet įsitikinta, kad be
kyklos nebus tol, kol nebus lie lomas. Taip pat kiękvienas cho lėšų neįmanoma jokia kultūri

Grynai privačioje nuotaiko tuviškų namų, kuriuos būtų ga ristas privali išmokti nustaty nė veikla. Fondui per trumpą
je, atvirai ir tikrai nuoširdžiai Įima įrengti kaip patinka n kas tą repertuarą,
išklostyti lietuviškos mokyklos, lietuviškai mokyklai būtinai rei įea^ra . studija
teatro, Kultūros Fondo, choro kalinga.
ir kiti rūpesčiai. Pačioje pra Jaunimas, esąs 12—18 metų trumpą pranešimą padarė rėži 
džioje, atskirom kultūrinio gy amžiaus grupėje, nieko lietuviš sierius p. J. Gučius. Jis pareiš 
venimo sritim vadovaują asme ko negauna — jie palikti be lie kė, kad teatras - studija vargs mokyklos išleistuvėms,

žu turėti ir bažnytinį
Žmonės jo pageidauja.

Kultūros Fondo
skyriaus pirmininkas, dail. Ne 
liubšys, pareiškė, kad Kultūros

valdybos narys p.

laiką pavyko sutelkti iki £ 150. 
Dalį šios sumos (£ 50) paauko 
jo Adelaidės lietuvių namų rei 
kalams, likusius laiko įvairiems 
„degantiems“ reikalams, kaip 

organi 
nys, išpasakojo visa tai, kas jie tuviškos mokyklos ir be lietu ta vienas be jokios paramos iš zuojamiems medžio raižinių ku 
ms sunkiu akmeniu guli ant ši 
dies, o po to bendrom jėgom jiems duoti ko nors lietuviško sunku.
buvo jieškota būdų nužymėti šiame, taip jautriame augimo onomiškai neapsimoka, nors st 
galimai geresnes veiklos gei 
mes.

Savaitgalio mokykla.
Ilgametis jos vedėjas p. Stat 

niekas nurodė, kad mokyklą

KONKURSAS DAINAI IR GIESMEI PARAŠYTI
JAV Lietuviu Kultūros Fon ms, arba vyrų, arba moterų, ar 

das, mecenato kun. dr. Juozo ba vaikų chorams.
Prunskio pavestas, susitaręs su 4. Kūriniai, ne autoriaus ran 
AI.RK Vargonininkų Sąjunga, ka parašyti ir pasirašyti slapy 
skelbia kompozitoriams konkur vardžiais su uždarame voke pri 
są naujai dainai ir naujai gies dėtu slapyvardžių ir paaiškini 
mei parašyti:

1. Kompozitoriaus pasirink 
to teksto ir apimties giesmė ga 
Ii būti parašyta solo, duo, trio 
ir t.
mu
tas 
mė 
ta.

mu ir adresu, turi būti ne vė 
liau kaip ligi 1957 metų kovo 
m. 15 dienos pristotomi adre 
su:

Kultūros Fondas (muzikos 
konkursas)

1602 So 48 Ct. Cicero 50, III.
5. Atsiųstus kūrinius įverti 

ns jury komisija, pirmoje eilėje 
nyčios šios rūšies giesmių rei atsižiūrėdama jų menines ver 
kalavimams. tės, o toliau — jų turinio ir iš

2. Kompozitoriaus pasirinkto pildymo galimumų.
teksto ir apimties patriotinio 6. Už du jury komisijos pa 
turinio daina gali būti para/yta rinktus kūrinius jų kompozito 
solo, duo, trio ir t. t. balsui su riams kun. dr. J. Prunskis ski 
fortepijono pritarimu arba cho ria į dvi lygias dalis dalinama 
rui. 500 dol. premiją.

3. Choriniai kūrimai gali sa 7. Jury komisijai 
vo apimty turėti solo balsų pa teisė spręsti, ar gali 
sirodymus, o taip pat ir instiu jas laimėti tas pats 
mentų pritarimą. Choriniai ku 
riniai gali būti taikomi mišrie

t. balsui su vargonų pritari 
arba chorui. Giesmės teks 
turi būti lietuviškas. Gies 
turi būti taip sukomponuo 
kad atitiktų Katalikų Baž

viško žodžio. Būtinai reikėtų šalies. Ką nors padaryti tikrai rsams ir tt. 
Nė vienas spektaklis ek ~ , .- 1 autinių Šokių

engiamasi viską daryti labąi ku klausimą palietė ponia Lapšie 
kliai. Nei Kultūros Fondas, nei nė. Tautinius šokius kol kas 
apylinkės valdyba čia nieko ir šoka tik mergaitės. Šokiams pa 
negalėtų padėti, bent ateitų su ruošti tėra tik 25 valandos per 
technikine pagalba spektaklių metus. Mergaitės šoka ne tik 
metu.

Teatro Mylėtoju grupės
I

vadovas aktorius Venslovavi
čius pareiškė, kad jis tik nese
niai pasiėmė šiai grupei vadova Pusdešris. Jis nurodė, kad atei jos narės, todėl talkininkių ne 
uti, o laiko stoka ir vaidintojų tininkai sendraugiai peniai bu trūksta. Taip pat ir organizaci 
trūkumas .neleido ką nors paro vo surengę Adelaidėje literatu jos neturi vargo su Moterų sek 
dyti. ros vakarą ir galvoja apie to cija — ji visiems talkininkauja.

. . .. .. kio vakaro surengimą šiemet. Šis susirinkimas, pasigėrėti
te uvių parapijos Tik gį kartą teksią pasitenkinti nas savo nuoširdumu, atrodo 

kapelionas kun. dr. Jatulis, kai vietoje esančiais literatais. padės sutelkti jėgas bendriem 
bedamas apie lietuviškumo iš — Motreų sekcija vargų ne lietuviškiem reikalam. (MP).

laikotarpyje. Reikia jieškoti bū 
du įtraukti juos į lietuvišką 
veiklą.

Choro reikalai
Komp. V. Šimkus, kuris per

paliekama 
abi prerni 
kompozito

V. Pėteraičiųi
5155 Bourbonnierc 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) .....................................................  •

lietuviškuose parengimuose,
bet pasirodo ir australų visuo turi, — pareiškė jos atstovė po 
menei. nia P. Kalvaitienė.

Literatūros vakarų organiza Visos Adelaidės moterys au 
vimo sunkumais nusiskundė p. tomatiškai yra ir Moterų sekei

rius.
8. Žurnalas „Muzikos Ži 

nios” įgyja teisę premijuotus 
kūrinius atspausdinti. Ncprerni 
juoti kūriniai gali būti spausdi 
narni susitarus su jų kompozito 
riais.

9. Jury komisijos sąstatas 
bus paskelbtas vėliau.

10. Šiame konkurse kvieiča 
mi dalyvauti visi bet kur gyve 
na lietuviai kompozitoriai.
JAV Lietuvių Kultūros Fondas 

ALRK Vargonininkų S-ga.

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Kaip Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atsiminimų ištraukos).
RAŠO BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTERIS
60.
91. SKANDALO ESMĖ
Čia turiu paaiškinti prasmę 

mano žodžių Purickiui: „Gana 
jau mums Tamstos Berlinų n 
Talinu“. Dalykas tas, kad iki 
išrinkimo į St. Seimą, d-ras Pu 
rickis buvo Lietuvos pasiunti 
nys Berlyne. Buvo žinoma, kaci 
mūsų pasiuntinybė už gerus pi 
nigus išdavinėjo lietuviškus pa 
sus visokiems atsibastėliamas. 
Kalbėjo, kad rusų žydai laisvai 
gaudavo pasus pagal Jurbarko 
rabino išduotus metrikus ii to 
kių pasų buvę išduota tūkstan 
Čiai.

Reikėjo stebėtis, kaip krikš 
čionių - demokratų partijos vii 
šūne, kad apie tai žinodama, iš 
statė tokį žmogų kandidatu į 
St. Seimą, o vėliau ir į ministe 
rius. Jok savo tarpe turėjo ne

PUI K. K. ŽUKAS.
didelis nemalonumas Taline.

Iš Petrapilio į Kauną važiavo 
panelė Jagomastaitė ir vežėsi 
„diplomatinius paketus“. Estų 
vyriausybė, matyt, gerai pain 
formuota apie tų paketų turinį, 
be jokios ceremonijos tuos pa 
ketus atidarė ir rado tenai dide 
lei sumai brangenybių, kurias 
konfiskavo, o pačią panelę Ja 
gomastaitę pasodino į kalėjimą.

D-rui Purickiui tai buvo dide 
lis smūgis. Jis tuojau komandi 
ravo į Taliną administracijos de 
partamento direktorių Vaitekv 
na, kuris ir brangenybių neat 
gavo ir dar turėjo palikti kaucį 
ją už Jagomastaitę, kuri iš Es 
tijos išdūmė, o kaucija pražu 
vo.

92. SACHARINAS 
PLAUKIA

Nuo Skrinnikovo laimingo iš

pasitraukęs ir turėaju vietą Ge 
neralinio Štabo viršininko gen. 
Katche padėjėjo. Tarp kitų pa 
reigų man priklausė mūsų ka 
ro atašės užsienyje.

Svarbiausias ir

veikliausias buvo kap. Svilas 
Maskvoje.

Iš jo aš gaudavou daug žinių 
apie padėtį Rusijoje. Jis atgabe 
no iš Maskvos visą komplektą 
kariuomenės įsakymų, karo sta 
tūtų ir šiaip bendrai kariškos Ii 
teratūros. Tas buvo mums labai 
naudinga ir reikalinga.

1921 m. rudenį atvažiavęs iš 
Maskvos Svilas darė man platų 
pranešimą. Baigęs kalbėti apie 
kariškus reikalus, jis nusiskun 
dė blogomis gyvenimo sąlygo 
mis mūsų atstovybėje. Paskuti 
niu laiku, sakė jis, pradėjo la 
bai blogai maitinti personalą, o 
vargšai lietuviai, užsiregistravę 
namo važiuoti, visai nieko ne 
gauna..

Mes laukiame, tęsė Svilas, di 
plomatiniais paketais sau mais 
to, tie paketai ateina, bet vie 
ton maisto

eina vagonais sacharinas,

sacharino. . .
— Ponas kapitone, ar gerai 

šitą žinai?
— Gerai, nes dar šiandieną 

aš turiu paimti iš Užsienio Rei 
kalų ministerijos paštą, porą 
čemodanų ir dokumentus tiems 
trims vagonams. Vagonai jau 
pakrauti.

— Prašau, ponas kapitone, 
eiti su manim.

— Kur?
— Pas minister}.
— Pone pulkininke, nedary

kite šito! Žuvęs būsiu ir aš ir 
jūs!

Visdėlto

nuėjome pas minister}.
Prof. Šimkus ramiai išklausė 
mano pranešimo. Kapitonas Sv 
ilas mano žodžius patvirtino.

— O mun kas roup? — atsa 
kė prof. Šimkus.

Tuomet aš, matyt, labai Įsi 
karščiavęs, pareiškiau jam, kad 
jei jis nereaguos — reaguosiu 
aš. Paklaustas, kaip aš manau 
reaguoti, atsakiau, kad tuojau 
eisiu Į stotį ir neleisiu trauki 
niui išeiti. Kelsiu dideli skan 
dalą, o jei tas nepadės — atsi 
gulsiu prieš traukinį ant bėgių:

džiai prof. Šimkų paveikė, nes 
jis tuojau liepė iššaukti pas sa 
ve Lipčių ir Birontą. Tuo tarpu 
aš tuoaju surašiau jam roportą 
ir pravedžiau jį per registraci 
ją, kad nebūtų galima šį klausi 
mą kaip nors užgniaužti.

Tuo tarpu pasirodė, kad tie 
trys vagonai iš Kauno jau iš 
riedėjo ir net per Šiaulius pra 
važiavo. Buvo duotas įsakymas 
į Joniškio stotį ten juos sulaiky 
ti ir po stipria sargyba daboti 
iki parėdymo.

Sujudėjo visas širšių lizdas.
Sekančiu traukiniu iš Kauno iš 
važiavo Vaitekūnas, kuris Jo 
niškio stotyje griežtai reikalą 
vo tuojau tuos vagonus išleisti, 
nes ten esąs maistas badaujan 
tiems Maskvoje lietuviams. Nie 
ko nepešęs, jis išvažiavo Į Lat 
viją ir, štai, naktį iš Latvijos pu 
sės atvažiavo garvežys, kuris no 
rėjo tiesiog tuos tris vagonus iš 
vogti, bet mūsų sargybai pagrą 
sinus mašinistą nudėti, išvažia 
vo atgal.

93. TVIRTA BIZNIO 
ORGANIZACIJA

Skandalas! Didelis skanda

ro žinion. Žinoma, juose nebu 
vo nė vieno trupinėlio maisto 
badaujantiems lietuviams, o tik 
spekuliacijos prekės, daugiau 
šia sacharinas.

Kadangi kaltinamųjų tarpe 
buvo ministeris, tai

byla buvo perduota Vyriausio 
Tribunolo prokurorui 

Kalvaičiui.
Purickis iš ministerių pasitrau 
kė. Teismo atsakomybėn patra 
ūkti trys pareigūnai: pats Pu 
rickis, Vaitekūnas ir Maskvoje 
atstovybės ūkio vedėjas Žemai 
tis.

Iširo širšių lizdas! O buvo 
jis galingas, labai galingas!

Mano žiniomis po Purickio - 
- Skrininkovo laimėjimo buvo 
organizuota

spekuliacija dideliu mastu.
Kaune susitvėrė lyg akcinė — 
pasitikėjimo bendrovė su kapi 
talu: kunigas V. — 3 milionai 
markių, d-ras Purickis ir S. —- 
po 1 milioną, Vaitekūnas 500 
tūkstančių, Kipras Petrauskas 
ir artistė G. — po 100 tūkstan 
čių. Kitų aš nežinau. Vėliau tą 
sudėtį ir kapitulą man patviiti

maža protingų ir gerų žmonių, važiavimo i Maskvą praėjo tuv o mums vis nieko ir nieko. Tarp lai traukinys eina per mano lalas!!! no pats Kipras, kuris už savo
Purickiui jau būnant ministe būt dešimt mėnesių. Aš jau iš kito ko ir šiandieną išeina „dip voną. Vagonai grąžinti į Kauną ir nuostolius mane tik draugiškai

jiu ištiko jį ministerio vietos seniai buvau lomatinių paketų”, 3 vagonai Matyt, kad mano karšti žo perduoti su visa byla prokuro pakoliojo. (b. d.)
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KU LTVWfe(WIK A
LIETUVIŲ KALBOS KUR SAI NEW YORKO 

UNIVERSITETE
Fordhamo universitete New ti ir laukia leidėjų. Adresas 

Yorke įvestas lietuvių kalbos Prof. M. Biržiška, 1120 S. Mag 
kursas. Savaitėje bus dėstomos nolia Avė, Los Angeles 6į Ca 
2 vai. Sveikintinos iniciatorių, lif., USA. 
ypač dr. A. Vasio pastangos 
įvesti lietuvių kalbos dėstymą 
šiam garsiam universitete. Da 
bar tačaiu labai svarbu, kad lie 
tuviai studentai nepraleistų pro jų, susispietę Į Melbourne Lie 
gos šia galimybe pasinaudoti, tuviškos Dainos Mylėtojų Sa 
Finansinius sunkumus būtų ga mbūrį, jau kuris laikas krrropš 
Įima nugalėti stipendijų lormo čiai ruošiasi koncertui, 
je, kurias yra paskyrę eile lietu 
vių patriotų. Pirmą kartą pas 
kaitai buvo susirinkta rugsėjo 
28 d.

Kreiptis į dr. A. Vasį, Ford 
ham University, New York 58, 
N. Y. Telefonas FOrdham 7- 
5400, Ext. 218.

PROFESORIAUS VACLO 
VO BIRŽIŠKOS RANKRAS

TINI PALIKIMĄ 
paskelbė brolis prof. Mykolas 
Biržiška. Sąraše yra šie darbai: 
Lietuviškosios bibliografijos— 
mašinėle parašyti 2.047 pusią choruose ir ansambliuose. Jie 
piai su 6.859 lietuviškųjų vei visi karštai myli lietuvišką dai 
kalų pavadinimais; Aleksandry na ir su didžiausiu pasišventi 
nas — senųjų lietuvių rašytojų mu uoliai lanko repeticijas, mo 
biografijos ir bibliografijos, ap kosi naujų dainų.
imančios 371 rašytoją,> parasy REMONTUOJAMA VILNIA

US KATEDRA
Tarybinė spauda giriasi, kad

MELBOURNE SKAMBA 
LIETUVIŠKA DAINA

Gausus būrys dainos mylėto

LIETUVOJE ĮSIGALI 
„CHALTŪRA”

„Literatūra ir Menas'' 36 
(514 )nr. Įdėjo V. Drėmos, V., 
Galdiko ir A. Skinkio ilgą strai 
psnį, kuriame minima eilė fak 
tų iš Lietuvos gyvenimo ir di 
dele antrašte šaukiama: ,,Rei 
kia žygio prieš chaltūrą“. . . 
Tat Lietuvoje atgimsta Servan 
teso laikų riteriai, kurie skel 
bia meno basurmanams „žygį”. 
Bet, kaip Don Kichoto kovos 
su malūnais nieko negelbėjo, 
taip ir jų „žygis“ bus nuneštas 
gyvenimo vėjų. Pagaliau, jei 
gu Vilniaus turgavietėje nėra 
kas pardavinėti, tai kodėl daili

Iki šiol spėta surepetuoti 12 ninkai, jieškodami duonos kas 
mišraus choro dainų, iš kurių nio, negali ten ruošti savo dar 
gražiausiai skamba „Šiaurės pa bų parodų? Be to, kas kažin tu 
švaistė“, dainuojama net aštuo ri daugiau teisių kalbėti — dra 
niais balsais. Sambūrio dirigen ugas Drėma, kuris yra ekstra 
tas Albertas Čelna deda pastan modernistas, ar tas nelaiminga

MAMERTAS MACIUKAS!
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. ZOTIQUE ST. E., MONTREAL.
TELEFONAS: CR 7-0051

AMERIKOS LIETUVIS 
ŽYMUS CHEMIKAS

Atlantic City, N. J. Įvyko 
gVs ^atitinkamas* dainos vTetas sis~ Gluškov,’ kuri7atvyko“mai ^rjxan C ^ S' “ moderni°j? n«no’ P_a d‘nėJ ?^tOgėį Įrc?agrv
išryškinti Įvairiais niuansais, šinti bado į Vilnių ? Riksmas čia 
kad daina įgautų gyvesnį ats nieko nepadės. Duokite žmonė 
palvi ir būtų pabrėžtas jos cha ms laisvę, tai galės gyventi ir 

modernistai ir realistai, koks 
yra Gluškov.

STATO K. OSTRAUSKO
„KANARĖLĘ“

Čikagoje gyveną aktoriai — 
A. Dikinis, I. Nivinskaite, J. 
Balutis ir V. Valiukas— spalio 
20—21 dienomis stato K. Ost 
rausko veikalą „Kanarėlė“. Šis 15 metų gyvena Biummington, 
veikalas dramos konkurse gavo UI- Jis yra patarėjas maisto pr 
gerą įvertinimą.

LIETUVIŲ DAILINI*NKŲ 
DARBAI LIETUVIŲ 

NAMUOSE
Ekonomiškai apsitvarkę tau 

tiečiai pradeda daugiau dome 
tis ir kultūriniais bei meno da 
lykais. Anksčiau buvo rašyta 
apie H. Keraičio- užsakytus žy 
miųjų lietuvių portretus dail. 
V. Meškėnui. Dail. V. Rato 6 
grafikos kūrinius įsigijo P. S. 
Ambrozai, iš parodos — V. 
Grudzinskai, Venclovai ir kiti. 
Neperseniai gražų ekslibrisą L. 
Karveliui (ex libris —> savinin 
ko knygų ežnklas) padarė dail. 
grafikas Henrikas Šalkauskas. 
Ir daugiau mūsų tautiečių pra aševskio „Vitolio raudą“, 
deda teirautis, kur galėtų įsigy Jo parašytos dainos buvo pla 
ti mūsų dailininkų originaliu čiai pasklidusios lietuvių tarpe, 
darbų.

LIETUVIŲ DAILININKŲ 
DARBŲ PARODA

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
Vincas Krėvė. RAŠTAI, II 

David Jones meno galerijoje tomas, kuriame yra Įdėta: Šiau

DAIL. H. ŠALKAUSKAS 
MODERNISTŲ PARODOJE

rakteris.

Sambūris turi gerą balsinę 
medžiagą veik visi nariai yra 
daug metų dainavę Įvairiuose

nveneija. Delegatų ir svečių iš rodoje — su savo kūryba daly nius. 400 pusi., kaina 5.50. Iš 
įvairių pasaulio dalių buvo su vaujo ir dail. Henrikas Šalkaus leido J. Kapočius, Lietuvių En 
važiavę apie 10.000. kas. Jis yra išstatęs tris grafi ciklopedijos leidėjas, 265 C Str

Rugsėjo 20 d. tame suvažia kos
vime laikė paskaitą Justinas ciją Nr. 1 ir Kompoziciją Nr.
Alikonis 43 metų chemikas.
Jis kalbėjo apie maisto produk 
tų sudėti.

Justinas Alikonis yra vienas 
žymesnių chemikų Amerikoje. 
Jis yra gimęs Illinois pietinėje 
valstijoje ir per pastaruosius

2.

ta 1.006 puslapiai; Studentai iš 
Lietuvos užsienio universite 
tuose XV—XVIII amžiuose— 
222 puslapiai rašyti mašinėle; remontuojama esanti Vilniaus 
Lietuvių rašytojų kalendorius katedra. Esą perdengti kupolai 
— antra laida, kuriai paruošta ir dabar dailininkai restauruo 
674 puslapiai, apima 3.015 var ją katedros nišų skulptūras, 
dų ; Praeities pabiros — straips Esanti baigiama remontuoti ir 
nių rinkinys iš Lietuvos praei katedros varpinė, kurioje bū 
ties, 280 pusi.; Tarp knygų ir siąs sutvarkytas laikrodis, 
bibliotekų — rinkinys straips______________________________
nių; Tarp mirusiųjų žmonių ir •
gyvųjų knygų bei raštų — lie 
tuvių kultūros istorijai, medžią 
ga, 457 pusi.; Senųjų lietuviš 
kų knygų istorija — antra da 
lis; Lithuania and Lithuanians / 1
mirroed in the books — kny g' 
gų kitomis kalbomis apie Lietu H
va ir lietuvius sąrašai. K

Šiuos veikalus prof. M. Bir B *
žiška laiko paruoštus spausdin .JĮjy

iežiuros reikaluose to miesto 
taryboj.

Jis taipgi turi ir nuosavą la 
boratoriją, yra gavęs 14 paten 
tų savo išradimams.
PRIEŠ 40 METU ARGENT!

NOJE MIRĖ POETAS 
A. VIŠTELIS

Poetas Andrius Vištelis-Viš 
teliauskas („Op, op, Nemune 
Ii“ ir kitų eilėraščių autorius) 
mirė 1916 m. rugpjūčio 2 d. 
Buenos Aires mieste, Argenti 
noje. Gimė 1837. XI. 24 d. Klu 
oniškių km. Zapyškio valse., 
buvo „Aušros“ pradininkas, 
„Varpo“ ir „Vienybės Lietuvi 
ninku“ bendradarbis. Verte Kr

SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ

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

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

Service).
Prašykite katalogų bei

PALANGOJE SIMFONINĮ 
ORKESTRĄ VEDUSI

Leningrado studentė muzikė 
yra projektuojama suruošti Či Margarita Dvarionaitė, kuri es 
kagoje ryšium su lietuviškųjų anti gabi dirigentė. Puikiai di 
šokių festivaliu, paskirtu sekan rigavusi Šuberto Nebaigtąją, 
čiais metais. ir ypač gerai Liszto Preliudus.

darbus: Regatą, Kompozi eet, Šo. Boston, Mass., USA.
Leidinys kietais viršeliais, 

kaip L. Enciklopedija. Gerame 
popieriuje. Gražiai atrodo.

Giovanni Guareschi. DON 
KAMILIAUS Mažasis Pašau 
lis. II dalis. Sulietuvino kun. A. 
Sabaliauskas. 1956 m. Tiaražas 
1.500. Išleido „Tėvų Kelias“, 
apartado 369, Caracas, Venezu 
ela. 224 puslapiai. Kaina nepa 
žymėta.

• „Tėvų dovanėlė“ vardu sės. 
kazimierietės išleido 10.000 eg 
zempliorių lietuviškųjų skaity 
mų vadovėlį.

NUSIŽUDĖ ŠOKĖJA
Iššokusi iš Alan viešbučio ke 

tvirto augšto lango Chicagoje 
baigė savo gyvenimą garsioji 
kabaretų šokėja Faith Bacon. 
Ji buvo vadinama pirmoji ve 
duoklių šokėja, gražuolė, kuri 
savo linijas demonstravo tik ve 
duoklėmis dangstydamasi. Su 
laukusi apie 38 m. amžiaus, Ii 
ko be darbo, be pinigų, pametu 
si vyrą, įpuolusi į tamsią depre 
siją, kuri ją išbloškė pro langą. 
Krisdama ji susikaldė kauko 
lę, susilaužė šonkaulius, kurie 
pradūrė plaučius ir mirė nebe 
atgavusi sąmonės.

Šioje parodoje savo darbus 
yra išstatę veik visi žymesnieji 
Australijos moderniojo meno 
atstovai, tarp jų žymus skai 
čius „naujųjų australų“ — ven 
grai, latviai, estai, ukrainiečiai 
ir kt.

SKAITYTOJAI PASIGENDA 
GEROS MUZIKOS

Radijas Lietuvoje tebeduodąs 
pigią muziką, tat pageidauja 
ma klasikinių veikalų, naujo 
sios ir lietuviškos muzikos: Gr 
uodžio, Dambrausko, Galkaus 
ko, Nabažo, Petrausko, Sasnau 
sko.

IŠLEISTAS SOLFEDŽIO 
VADOVĖLIS

Lietuvoje esąs išleistas V. 
Venckaus solfedžio vadovėlis. 
Solfedžio yra mokslas skaityti 
gaidas balsu iš klausos. Tat šis 
vadovėlis yra pirmasis toks da 
bar leidinys.

© Artimiausiu laiku numato 
mas išleisti Lietuvos pajūrio ai 
bumas — su istoriniais ir etno 
grafiniais paaiškinimais. Paruo 
šė E. Nauburas.

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

Siuntinių tarnyboje 8 metai. 
S. P. Juodvalkis.

>'■ 9k | Ariamoms ir Budriunas
I „DISTRICT ESTATE BROKERS”
| NAMAI ŽEMĖ ŪKIAI — pardavimui

įfįf« PASKOLOS NAMAMS ir visų rūšių draudimas. 
D r? z x z n « D. N. Baltrukonis CR 6-7634

Ii ) » A. Markevičius OR 1-9816

» Įstaiga: 177 Sherbrooke St. 
PRANCŪZIŠKO STILIAUS p Adamonis PO 6-7594 

KELNAITĖS
Patogios — tinkančios, vė
sios. .. švelnus audinys ir šu
kuotos medvilnės. . . lėkšti 
susiuvimai. . . aplinkui elasti

nis liemuo ir dvigubas suka- 
binimas priekyje — prilaiko 
stipriai. Tinka prie Jersey. 

(W-19-56)

Dr. TASSV SiNGERMAH 
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

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

g SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. |
g 4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 1 9.
$ Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256 g

$
y

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve 

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

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

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

VICTORIA
CLEANERS 
DRYERSCO

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

0.95
0.95
0.90
0.85

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

ir t. t., ir t. t.

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

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

DE LUXE DRY UEANERS
__  143—8th AVENUE, LACHINE

A /t L? 7 T 7 Lietuviams nuolaida.
iVlnj 7~O7 Z 7 Sav.j P. RUTKAUSKAS.

StaNu

S Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio miesto j Į «
S dalis. Darbą atliekame sąžiningai. f S
© Lietuviai aav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas. | | 
f TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL. | Ž

HE 0211 Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

M S
LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

J. f. WHS OH
I laidotuvių Direktorius 1

5531 Verdun Ave., VERDUN. TR 6331

jį IĮ 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

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

BADEN-POWELLIO LAIŠKAS LIETUVIAMS
„Mūsų Vyčio“ Nr. 5 yra ats užkandžiavome prie žemeje kas 

pausdintas lordo Petro Baden- to „stalo“, taip išpuošto sama 
-Powellio laiškas lietuviams sk nomis, gėlėmis, lapais, kankorė 
autams-tėms. Jo autorius yra žiais. Kad ir trumpa viešnagė 

sąjūdžio mums palikusi neužmrištama

IŠKILMĖS WILLIBRORD HIGH SCHOOL
Rugsėjo 30 d. Verduno Willi keisti į POntiac, prie pirmųjų 

brord mokykla išleido naują pridėjus 7 ir prie antrųjų 8, bet 
abiturientų laidą, 32 baigusius palikus visus skaičius senus, 
augštesniuosius mokslus. Jų ta ® Šimelaitis Pranas praėjusią 
rpe buvo dvi lietuvaitės — Sil savaitę sirgo, turėjo gydytis, 
vija Pakulytė ir Nijolė Kličiū bet dabar jau sveiksta, 
tė. Jos abi yra baigusios mo ® P. Bulotienė organizuoja pra 
kyklą pirmųjų eilese — S. Pa ncūzų kalbos kursus, dvi gru 
kulytė antrąją ir N. Kličiūtė pe peš — pradedantiems ir jau pa
nktąja iš 32 tarpo. Malonu tė žengusiems pasitobulinti. Ska pasaulinio skautybės 
vams ir jų svečiams, kad lietu mbinkite dar šią savaitę telefo įkūrėjo lordo Roberto Baden dėl lietuvių parodyto draugišku 
viai ir Šv. Willibrord bažnyčio nu HE 3119. 
je, kurioje vyksta labai įspūdin ® Šukys Matas, restorano savi 
gos atestatų Įteikimo iškilmės, ninkas, praeitą savaitę laimėjo 
gauna vis pirmuosius suolus, vi M. Mačiuko abonentinę premi 
sų kitų pryšakyje. ją 50-tu numeriu, 14 dol.

Abi baigusios High School, ® Mačiuko Mamerto C serijos 
S. Pakulytė ir N. Kličiūtė, jau abonimentų platinimas eina į 
yra McGill universiteto studen galą. Taip jo trečioji serija. Kas 
tės, S. Pakulytė pasirinkusi norėtų gauti, dar gali paskuti 
chemijos specialybę ir N. Kličiū nįus abonimentus įsigyti (žiūr. 
tė humanitarinius mokslus. Jos j0 skelbimą). ,
abi yra ir muzikos studentės, • Pp. Kandižauskai šiemet atos nančių, tikėkime — laikinoje ugdyti savo
nes abi lanko op. sol. E. Karde togas praleido Čikagoje ir kito emigracijoje, neužmiršta tikrų kius. Laiškas baigiamas linkė
lienės muzikos studiją. se.JAV vietose, kurias plačįai jų skautavimo idealų. Svetimo jimais:

Šių iškilmių proga abiejų stu apvažinėjo savo Biuku. se šalyje skautybės idėjomis pe
denčių tėvai suruošė labai gra • Mirė rosmuntietis Pijus As rsiėmę žmonės jau turi būti tik
žias vaišes, kuriose dalyvavo trauskas, sulaukęs 69 metų am ri skautai pilna to žodžio pras
po gražų būrį artimųjų, kaimy žiaus. Palaidotas kun. J. Bobi me, turi tikėti mūsų idealais,
nų, giminių, atsilankiusių ir iš no per Šv. Kazimiero bažnyčią, idant dar jų bandytų siekti,
kilmėse Šv. Willibrord bažny Paliko vieną sūnų Montrealio Taip, aš visados prisiminsiu 
čioje. Labai malonu, kad abi policijos seržantą ir našlę žmo tą puikią rugpjūčio mėn. dieną 
baigusios šią mokyklą, abi tęsia na. 1933 m., kada mes išlipome iš
augštuosius mokslus ir lavina ® Pp. Norkų šeima iš Ontario „Calgaric“ laivo Klaipėdoje. Aš 
ii ir muzikoje. Jų asmenyse au tabako farmų lankėsi Montrea prisimenu tą šiltą ir mielą Lie 
ga mūsų lietuviškoji inteligen lyje ir dalyvavo AV salėje šeš tuvoje patirtą sutikimą, tokį ža 
tija, ateities kūrėja. Sėkmės! tadienio parengime. vintį vaišingumą. Dainos, juo

® Užupio, Longueuill, Vili Jac kas ir draugiškumas buvo spo 
que Cartier, St. Lambert ir tt. ntaniškas ir džiuginantis, kas 
vietų tautiečiams pranešama, įrodė faktą, jog mes skautai, ne 
kad šiemet mokykla turi gerus žiūrint kalbų skirtumo, esame 
mokytojus, kurie tam darbui vienos pasaulinės brolijos na 
yra pasiruošę ir yra pasiryžę riai. 
dirbti stropiai ir nuošridžiai. 
Todėl visi tautiečiai, turį moky 
klinio amžiaus vaikučių, prašo 
mi šeštadieniais, 9 vai. ryto siu 
sti juos į mokyklą. Rūpinama 
si, kad mokyklą lankytų ir 
dvasininkai.
• Kun. Vilkaitis lankėsi Mont

• Dr. Šegamogas Verduno ligo 5ealyje> kur serSa 1° gilinai
ninėje tiria sveikatą p. Šeidie ciai- 
nės ir operavo p. Ambrozaitj iš______
^Mim^uik. Škirpa sutiko at A S A V 1JAS SAVU?!. . 

vykti iš Vašingtono i Montrea Auto masinu mechaniniai 
lį ir Kariuomenės Šventės die darbai, sulankstymai ir da
ną skaityti paskaitą. žymas atliekami kvalifikuo-
• R. Simaniūkštis visą savaitę ^9 mecbanikų greitai ir
sirgo, dabar sveiksta. sąžiningai.
• Genė Matulytė su motina iŠ DUFFERIN GARAGE
vyko penktadienį į Philadelp 1423 Dufferin St., LE 3-6149 
hią pas gimines. (Įvažiavimas iš Geary Ave.)
® Telefonai HEmlock ir TRen gav y DUNDYS 
nor ateinančią vasarą bus pa--------------------------------------------- ■

Powellio sūnus. Savo laiške jis mo“.
su malonumu prisimena 1933 Laiške autorius apgailtaująs, 
m. viešnagę Lietuvoje kartu su Į<ac] jam vėliau neteko sutikti 
visa baden - Powelliu šeima ii lietuviškosios skautijos atsto 
600 britų skautų bei skaučių ir vll Užtat pernai su džiaugsmu 
vadovų. Tada jie „Calgaric lai aplankęs lietuvių stovyklą ead 
vu Inakė Baltijos uostus. Lor jey Parke, kuris yra jo' gyvena 
das Petros B.-P. savo laiške moje apylinkėje. Jame buvo 
tarp kitko rašo : miela patirti, jog lietuviai skau

„Man yra ypač malonu išgir tai ir vėl gali susirinkti, kalbė 
sti, kad visa eilė lietuvių, gyve ti bei dainuoti gimtąja kalba, 

papročius bei šo

Išėjo iš spaudos
VINCO KRĖVĖS

raštų pirmoji knyga.
Ją sudaro skaitytojų mėgstamieji dalykai 
Šiaudinėj Pastogėj, Žentas ir Raganius.

Knyga turi 400 puslapių, įrišta kietais kolenkoro viršeliais. 
Kaina $ 5.50

Gaunama
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE

265 C Street
South Boston 27, Mass., U. S. A. 

knygynuose ir pas knygų platintojus.
Visas raštų rinkinys, 6—7 tomai, už 

$ 25.00
tam, kas juos užsisakys dabar ir atsiųs $ 5.00 rankpini

gių. Jie įskaitomi už paskutini tomą, o už pirmas 
penkias knygas reikės mokėti tik po $ 4.00.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spalvotas, su visomis upėmis, 
ežerais, kaimais, miestais ir miesteliais — 
puiki priemonė tėvynės pažinimo' mokslui.

Sieninis, suvyniojamas $ 4.50 
Sulankstomas, knygelės formos $ 3.50.

Ar mokiniai juo aprūpinti?
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA —

Leidykla dar turi keletą pilnų komplektų, 
I — VIII tomai. Užsakymai priimami.

Lietuvių Enciklopedijos Administracija.

Taip, aš visados prisiminsiu

1933 m., kada mes išlipome iš

tija, ateities kūrėja. Sėkmės !
STUDENTŲ DĖMESIUI
Studentai, norintieji gauti 

stipendijas, prašomi kreiptis į 
Liet. Akad. Sambūrio pirminin 
ką Henriką Nagi, 4868 Jeanne 
Mance, tel. CR 7-7868 arba į iž 
dininką Joną Zabieliauską 
5280 Orleans, tel. RA 1-7312.

LAS V-ba.
© Dr. E. Andrukaičio žinioje 
N.D. ligoni-je tiriama sveikata 
iš Toronto atvykusio SLA na 
rio VI. Joco.

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 

Visu rūšių draudimas

WA 48539
SAVI PAS SAVUS!

Restoranas “R U
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. WToronto, 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.

TILLSONBURG-DELHI, Ont
VASAROS DARBAMS BESIBAIGIANT

Su tabako derliaus nuėmimo tus lyginimo darbus visiškai be

„Tikėkimės, 
eis diena, kad 
te džiaugtis taika ir laisve sa 
vo numylėtoje tėvynėje.

Tebūnie man leista pasvei pra<įžia. bet koks šios apylnikės atlyginimo, nors turėjo išlaidų, 
kinti lietuvius skautus ir skau . .. - - —......................
tęs Didžiojoje Britanijoje ir vi 
same pasaulyje bei palinkėti ge 
riausios sėkmės skautiškuose 
siekimuose“.

Aš buvau paskirtas prižiurę desį. Džiaugsmingai galima ko 
ti 1933 m. Baden Powel šeimą nstatuoti, kad šie metai, nors ir 
ir visus juos pažinojau ir susi labai lietingi, 
rašinėjau — tik II P. K. visa sėkmingesni 
tai nutraukė!

V. s. J. Bulota.
----- hx,— - xx....--xk::.":1;;:

Lietuvio Advokato Įstaiga

kad netrukus at 
jūs ir vėl galėsi

bet buvo daug 
kaip parėjusieji. 

Ūkininkų ūpas pasitaisęs, kas 
atrodo, turės daug įtakos į 
sibrėžtus bendrus veikimo 
kalus. Iš jų

vieną svarbiausią — 
savų namų pastatymą.

Šis reikalas nebuvo' gvildenamas 
toliau dėl anksčiau suminėtų 
priežasčių, bet tikimės, kad gr 
eitu laiku valdyba vėl pajudės 
ir galėsime blogomis ar gero 
mis žiniomis paęidalinti su šios 
apylinkės gyventojais.

Tillonburgo ūkininkų klu 
bas, puikiai išnaudojęs geguži 
nių sezoną, atrodo, žiemos pa 
rengimus užleis bendruomenei, 

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER 8 ir mes vėl turėsim linksmų ben 
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ | dių vakarų.

Skautai, 
nors ir nelabai skaitlingi, bei 
stovyklavimą atliko gražiai ir 
naudingai. Gautoji stovyklavie 
tė, rėmėjams padedant, savo 
veidą visiškai pakeitė, nors pa 
gal užsibrėžimus tai padaryta 
dar tik maža pradžia. Dėkojam 
p. Shmit ir jo farmai už atlik

Nepamirštama diena Klaipė 
dos apylinkių miškuose, kui

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

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
te--.1'; " • • • xx".:::—.rrxx----- ~~K

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

j jau galite siųsti savo sudarytus apdraustus
RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ 

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

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

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

I DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

visuomeninis veikimas apmirš mažiausia 60 dol. Tikimės, kad 
ta, nes tos keliolika savaičių vi ir saviškiai mums mielai padės, 
sai šios apylinkės ūkininkijai mūsų darbus bent savo dalyva 
ir darbininkijai reiškia visų at vimu įgyvendinti.
einančių metų džiausmą ar liū Pirmąjį parengimą rengiame 

šio mėn. 13 d. Slovakų saieje— 
Delhi, Ont. Pradžia 8 v. v. Bu 
fetu ir parengimu rūpinsis rė 
mėjų komitetas. Kviečiame vi 
sus dalyvauti ir linksmai pasi 
šokti. Pelnas skiriamas skau 
tams ir jaunimui paremti.

Antrąjį parengimą — 
vėliavos šventinimą, 

ir iškilmingą skautų sueigą esą 
m numatę šio mėn. 21 d. po 
pamaldų Courtlando bažnyčios 
salėje. Laukiam svečių — skau 
tų iš Londono ir Flamiltono. 
Kviečiame šią dieną mūsų pro 
gramoje dalyvauti ir norui esą 
nt įstoti į mūsų skautų-Čių 
les.

Bendruomenė linksmus 
kius yra numačiusi šio men. \ 
d., taip pat slovaku salėej.

Z. P.
r---— -==į
Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

ADVOKATAS

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

W. A. LENO KI,
B.A., L. L. B.

TEISININKAS — 

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

už 
rei

ei

so
27

s> Gyveną ne Toronte gali vaistų užsakymus bei savo sudary « 
« tus siuntinius iki 19 svarų pasiųsti mums paštu. X 
» Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. »

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvailes Avenue, T o r o n t o, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. LIŪDŽIU S.
Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

(reikalai, iki vizų gavimo imamai), — 
DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ ' LIETUVON 

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS.
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS 

iš įvairių Draudimo B-vių ir 
Workmen's Compensation Board. —

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. —
PILIETYBĖS REIKALAI. —

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

8

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

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

W Tel. EM 3-5520
W Hamilton — 65 Gore St. Tel. JA 9-5695.

PRIIMA SIUNTINIUS IŠSIUNTIMUI į

Į LIETUVĄ *
Siuntiniai gali būti įvairaus turinio ir negali svert dau- < 
giau su įpakavimu nei 19 svarų ir 4 uncijas. Gyvenantie- h 
ji ne Toronte gali savo siuntinius prisiųsti mums, o * 
mes juos peržiūrėję ir įvertinę, sąskaitas prisiusime Ju- i 
ms. Sovietų muitą ir kitas išlaidas Tamstos apmokate Į 
pas mus. Gavėjas Lietuvoje — nieko nemoka. Be to, | 
galite užsakyti siuntinį pas mus, o mes jį sudarysime pa- s 

gal Tamstų pageidavimą.
Pastaba: Labai pigiomis kainomis siunčiame maisto | 
ir vaistų siuntas iš Vakarų Europos į Lietuvą. Vaistų 5 
siuntinys iki 2 svarų svorio eina kaipo laiškas ir gavėjas 5 
Lietuvoje jį gauna po 3 savaičių nuo užsakymo dienos, j 
Maisto siuntinys trunka iki 5 savaičių. Vaistų siuntos £ 
Kainuoja du kart pigiau iš Vak. Europos nei iš Kanados « 

ar USA. |

Naudokitės mūsų patarnavimu. ji
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Mažoji ir Didžioji — viena Lietuva.

Žymus klaipėdietis
RAŠO JONAS BUDR YS

Vokietijoje, Schlesvvigo mies keletas ateivių iš Vokietijos.

RAŽO INŽ. J. V. DANILIAUSKAS
7. JŪRKELIO STATYBA MONTREALIO RUOŽE.
Montrealis iš viso jaučia, kad baseine, vyksta upės vagos gi 

tiltų skaičius nėra visai pakan linimas bei šoninio žemės pyh 
karnas, o auto judėjimas metai mo pylimas. Čia taip pat bus iš to ligoninėj rugpjūčio 10 d. mi Kapitono Jurgaičio atsaky į 
iš metų smarkiai didėja. Nese kastas rezervuaras laivams ap rė Jonas Jurgaitis, pasiekęs gar mai ir laikysena buvo nuošir 
niai Federalinė Valdžia paseki sisukti. Darbai kaštuoja 7 mil. bingo 83 metų amžiaus. Trem dūs, su noru man padėti orien 
bė, kad skiriama 30 milionų do dolerių, 
lerių tilto statybai prie Nuns jeigu 
salos.
kus
augščiuose 
vintų judėjimą.

Honorable Mercier tiltas ir 
gi dalinai bus pakeltas bei per 
tvarkytas privažiavimas iš Cau 
ghnawaga pusės. Šie darbai 
kaštuos aštuonis milionus dole 
rių. Kiti septyni milionai dole 
rių bus išelisti įtaisyti pakelia 
mąją angą C. P. R. geležinke 
lio tilte šalia Hon. Mercier til 
to, bei sutvarkyti plentų ir ge 
ležinkelio persikirtimus.

Montrealio srityje bus dveji 
laivų šliuzai. St. Lambert šliū 
zas bus prie pat Viktorijos tii 
to, o vadinamasis Cote St. Cat 
herine šliuzas bus aštuonios 
mylios augščiau priešais He 
ron salą, tai yra maždaug prieš 
Verdun ir Ville LeSalle miestų 
ribą. Cote St. Catherine šliuzas 
pakels laivus 33 pėdas, o St. 
Lambert šliuzo kėlimo augštis 
bus tarp 2 ir 20 pėdų. Šitas svj 
ravimas priklauso nuo vandens 
lygio Montrealio uoste.

St. Lambert šliuzo statyba 
jau gerokai pažengus. Betoni tur, naujo jūrų kelio kanalai joro. 
nių dalių išliejimas kaštuos 7 kasami naujose vietose. Dabar pas mane su pranešimu apie Pr 
milionus dolerių. Du milionai tinis 14 pėdų gilumo kanalas efektūros paėmimą ir kad Petis 
maišų cemento bus sunaudota bus nenaudojamas, kai naujas nė atsisakė kalbėtis su bet kuo, 
šitai statybai. 27 pėdų gilumo kanalas bus pa išskyrus vyr. vadą. Aš su savo

Kito šliuzo, ties Cotė St. Cat baigtas. Visi šliuzai statomi ir pavaduotoju Fricu ir Bajoru 
barine, beono lietjimas irgi pra gi naujose vietose; jie daug di nuvykome į Prefektūrą. Ten ei 
dėtas. dėsni ir jų laivų pakėlimo au nant paliaubų deryboms, atsira

do senyvas civilis ir prisistatė 
kaip Klaipėdos miesto burmist 
ras Schultz. Tas prabilo lietu 
ivškai ir pagarbiai pareiškė 
man, kad jo žinioje yra miesto 
policija ir kad jjs prašo mano 
parėdymų. Tas skubus prisitai 
kymas naujai situaciaji ir rodo 
ma pagarba supykino ir i„—1- 
iš lygsvaros 
varžydamas 
hultzui: — 
lapė, skuba 
nams! — Bet Schultzas nuda 
vė negirdįs tos pastabos, ne 
kreipė dėmesio j Petisne, išsi 
tempė ir laukė. Paprašiau jį 
ateiti kitą dieną iš ryto drauge 
su policijos kapitonu Jurgai 
čiu ir čia pat pasakiau pranęū 
zų kapitonui Laroche, Petisne 
kabineto šefui: ar tai ne geras 
įrodymas, kad su šio krašto žm 
onėmis mes susikalbėsime.

Rytojaus dieną atvyko Schu 
Itz. Su juo buvo ir pilnoje uni 
formoje, su kardu ir baltomis 
pirštinėmis, apie 50 metų vy vados, 'kad tenka pavesti pasie 
ras, kurį Sęhultz pristatė: kapi nio apsaugą policijai. Bet tuo 
tonas Jonas Jurgaitis. Pasakęs metu jau aiškėjo, kad tenka sk 
burmistrui, kad, susitarus su irti policiją į Krašto (autonomi 
Krašto Prezidentu Erdmonu Si nę) ir Valstybinę. Sienų apsau 
monaičiu, kapitonui Jurgaičiui gą ir funkcijas Uoste negalima 
pavedama visa Krašto policija, atiduoti autonominei valdžiai— 
su juo atsisveikinau, palikda tai jau aiškiai Lietuvos valsty 
mas Jurgaitį platesniam išsikal binės prerogatyvos. Tokiu bū 
bėjimui. Kalba buvo lengva ir du su kapitono Jurgaičio pagal 
ryšys tuoj užsimezgė. Paklau ba apsvarstėme valstybinės po 
siau kapitoną Jurgaitį, koks licijos etatus. Tai išėjo į naudą 
ūpas policijoje? Ar daug yra ir Klaipėdos Krašto biudžetui: 
priešingų naujai padėčiai? — atėmus iš jų kai kurias funkei 
Daugumas valdininkų yra šio jas, svarbiausia, sienų ir uostų 
krašto žmonės, jie eis savo pa apsaugą, Kraštui nereikėjo bu 
reigas sąžiningai ir lojaliai. Yra vusio policijos skaičiaus; jie su

?

Apskaičiuojama, kad tyje jis visą laiką iki pat mir tuotis Krašto padėtyje. Iš pir x 
visą žemę, iškastą tarp ties buvo P. L. Bendruomenės mo pasikalbėjimo išsinešiau įs v 

Tiltas turėtų modreniš dviejų šliuzų, sukrautų Į preki Schlezwigo seniūnas ir Mažo pūdį, kad tai ne karjeristas, bet 8 
privažiavimus

ir žymiai paieng tų 3.000 mylių ilgumo, būtent, 
nuo Montrealio iki Calgary.

Jūros kelio statyba paliečia 
kai kuriuos miestų įrengimus. 
Pavyzdžiui, St. Lambert ir Lon 
gueuil miestų vandentiekių in 
takai turės būti perstatomi iš 
naujo. Bet bendrai jūrkelio įt 
varai ir kanalai suprojektuoti 
taip, kad natūralūs vandens ly 
giai upėje nebūtų pakeisti. To 
dėl dėl šių statybų nebus jokių 
užliejimų Šv. Lauryno upės, ar 
St. Louis ežero pakrantėse.

Visi darbai suskirstyti į eilę 
atskirų kontraktų. Jie kaštuoja 
nuo kelių šimtų tūkstančių iki 
keliolikos milionų dolerių. Pir 
masis pabaigtas kontraktas Mo 
ntrealio srityje yra dalis kana 
lo krante prie Coughanawaga 
(4.200 pėdų ilgio) tuoj pat j 
vakarus nuo Cote St. Catheri 
ne. Šio kanalo vaizdas maždaug 
duoda supratimą apie 27 pėdų 
gylio jūrkelio kanalų didumą.

įvairiuose nius vagonus, tai traukinys bū sios Lietuvos Tarybos rėmėjas, ramus, gerai žinąs savo darbo 8 
Man teko jį pažinti laike Kla sritį, valdininkas; kaipo lietu $ 

ipėdos Krašto sukilimo, 1923 vis — didelis pliusas mūsų pa \ 
metais. Jau keletą mėnesių dėtyje. Vėliau pasirodė, kad 
prieš sukilimą, Erdmonas Simo neklydau: jis niekuomet nešta 8 
naitis man pasakojo apie gerą tė priekin savo lietuvybės, ne 8 
lietuvį policijos kapitoną Joną laukė dėl to sau kokių privile x 
Jurgaitį. Iš atsargumo nesusi gijų, jo tarnyba ir darbai buvo v 
pažinau su juo: visi ryšiai, kiek geriausiu įrodymu jo sugebėji 
tai buvo reikalinga, buvo palai mų. Paprašiau, kad kas rytą at $ 
komi ir toliau per Erdmoną Si eitų su pranešimu apie įvykius 
monaitį, su kurio šeima Jonas Krašte ir kad trumpiausiu lai 
Jurgaitis palaikė draugiškus saku pateiktų žinias: kiek pohci 
ntykius. Jau tada abu su Simo jos sąstate yra ne šio krašto žm 
naičiu planavome pasinaudoti onių, kielT mokančių lietuviškai, 
kapitono Jurgaičio patyrimu ir ir sąrašą nepatikimų ar priešin 
pavesti jam, kaipo lietuviui, vi gų naujam rėžimui, 
so Krašto policiją, kurios Kiai Kapitonas Jurgaitis pranešė 
pėdps mieste ir trijose apskrity apie sunkią policijos valdinin 
se būta apie keturis šimtus žm kų materialią padėtį. "" 
onių.

1923 
įėjome 
šiaurės 
Sendvario įėjo pirmoji 
lių rinktinė 
vaujama. Dalį Klaipėdos 
Itę ir Prefektūrą — užemė tre 

Montrealio srityje, kaip ir ki čioji rinktinė vadovaujama Ba 
Bajoro forduku atvyko

pranešė

1*

Tarp abieju šliuzų, Laprarie gšeis daug didesnis.

GENFRALINI3 STATYBOS KONTRAKTORIUS

| D- E< BELANGER 3c SONS |
| lo METŲ JŪSį TARNYBOJE |

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

DOVANŲ SIUNTINIAI J SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informaciji

pas Montrealio atstovą 
Mr. Manfred Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

Montreal Overseas Parcels

4112 St. Lawrence Blvd.
PL 4725

Siuntimai Lietuvon
IR Į VISAS RUSIJOS DALIS

Nauji ir dėvėti drabužiai, m džiagos, maistas, vaistai.
Mūsų vilnonės ir medvilninės medžiagos 

urmo kainomis!
Visos persiuntimo išlaidos ir muitai priimami čia — ga

vėjui nereikia nieko mokėti.
Reikalaukite mūsų lietuviško siunčiamų daiktų sąrašo.

| LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE 8

KANADOJE
Jūsų ateitis yra šviesi!
Nesvarbu, ar jūs Kanadoje gyvenate jau seniai 
ar tik atvykote dabar, bet jūs tikrai prisidedate 
prie šio krašto pažangos.
Jūs pasidarėte dalininku Kanados augime ir ga
lėsite pasinaudoti Kanados šviesios ateities vai
siais.
The Bank of Nova Scotia yra Kanados augimo 
dalininku jau nuo 1832 metų. Turėdamas virš 
380 skyrių visoje Kanadoje ir užsienyje The 
Bank of Nova Scotia gali jums padėti kiekviena 
me banko reikale.
Skubiam ir mandagiam patarnavimui atvykite 
pas jums artimiausio Bank of Nova Scotia vedė
ją. Verta su juo susipažinti.

a

c

The BANK oi NOVA SCOTIA |
Jūsų partneris, padedąs augti Kanadai. (1502)8

JURGIO SPURGIO SPIRGAI
Liūdno Balso redakcijoje To 45 mil. dol. pelno, iš kurių 17 

ronte aną rytą didelis trenks mil. teko Egiptui, 
mas. 
turn,

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

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

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

Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162.

ft

Atbaidyda
Kilikevičius ir Yla, tar mas kanalo vartotojus, kasžin, 

išraiškos baleto mokosi. diktatorius Nasser ar skaitė se 
Ką darote? — užėjusi rau novės išmintingo Aizopo paša 
davatka paklausė. kėčią apie kvailį, kuris papjovė
Nagi, mokomės chruščio jam aukso kiaušinius dėjusią 

vinį kazoką šokti, — atsakė.
— Kokį?
— Nagi, žinai: Nikita, Niki 

ta, nuo to šono ant kito!

donaMėnesio 
pradžioje gautąją algą markė 

sausio 15-tą dieną mis jie išleido, o čia „viskas pa 
Iš Girulių brango“ kuo ne dvigubai sąry 

šyje su nauja padėtim. Aš lie 
piau išduoti kiekvienam po 100 
litų, paaiškinant valdininkams, 
kad ne gyvenimas pabrango, 
bet markės vertė krito ir kad 
laikas eiti prie postovios valiu 
tos — lito. Tad ir algų dydį ten 
ka nustatyti litais ir sekau 
čiam mėnesiui algų lapą jau pa 
duoti litais, tuomet ir markių 
kritimas ir kainų „pakilimas“ 
nerūpės.

Vasario 19 d. prancūzai ap 
leido Klaipėdą. Siena su Lietu 
va buvo oficialiai panaikinta ir 
pajūrio saugojimas perėjo ant 
ram pasienio pulkui, vadovau 
jamam pulk. Įeit. Kubiliūno. 
Tai buvo nauja Klaipėdos kraš 
tui.

Skundams prasidėjus, issikai 
išvedė bėjau su l)ata'’ono va<iu majo 

ru Liutermoza, bet supratau, 
kad prie visų gerų norų, ne 
daug ką galima padaryti. Tuo 
met prašiau policijos vadą Jur 
gaitį supažindinti mane su jų 
policijos taisyklėmis. Mačiau 
skirtumą įstatymuose, be to, 
ryškiai skyrėsi ir vykdymas: 
jauni kareiviai, imami tarny 
bon pagal bendras naujokų ėmi 
mo taisykles, trumpu laiku ne 
galėjo atstoti policijos valdiniu 
kų. Taip pat ir Krašto Direk 
torija, prezidentas Viktoras 
Gailius, narys Borchertas ir 
ti reiškė savo susirūpinimą 
kiu dalykų stoviu.

Viską apsvarstęs priėjau iš pereinamajame

m. !
į Klaipėdą. 1
pajūrio ir Frušelių — 

sukilę 
Aukštuolio vado 

Sme

Petisne. Jis nesi 
garsiai pasakė Sc 
matai, matai, sena 
Įtikti naujiems po

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

Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal nariai

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

Namai, bizniai, sklypai, ūkiai.

Paskolos pirmam ir antram morgičiui.

Visų rūšių draudimas.

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

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas

vištą?

Prancūzai, matyt, nieko ne 
pramoksta: 1923 metais netikė 
jo, kad lietuviai sugebės Klai 

Kas tautininkams talka, tas pėdos uostą valdyti, o dabar ne 
vlikininkams malka, iš kurios, tiki, kad egiptėnoi sugebės lai 
kaip iš ožio, nei pieno, nei vii ves Sueco kanalu^plukdytn 
nų.

Raudonas Bimba, pi išimi 
nęs, kaip sykį jis vos nenudžio 
vė kojinių krautuvėje, sako ru 
sė atletė Ponomoriova nevogti 
si skrybėlių Londone. Čia tebu 
vo, turbūt, ne vogimas, bet eks 
propropriacija ekspropriatorių ?

Sueco kanalas pernai davęs

Prof. Dūda.
— Anglijos gubernatorius 

Kipre pakorė 3 graikus teroris 
tus.

NEPRIKLAUSOMA LIETU
VA yra visų lietuvių vėliava, 

todėl visi ją skaitykime.
NIEKAS tiek daug nerašo apie 
Montrealio lietuvių gyvenimą, 
kaip „Nepriklausoma Lietuva“, 

todėl naudinga ją skaityti.

ki 
to

mažino savo etatus bent per pu ir organizavo bei instrukdavo 
sę. Valstybinę policiją, bet dabar

Savo projektą ir sumanymus norėtų grįžti į savo Miesto tar 
aš aptariau su Piliečių Apsau nybą, nes ten ištarnavo daug 
gos Departamento direktorium metų ir nenori nustoti pensijos. 
J. Navaku Kaune. Jis ir Vidaus — O kaip su laipsniu, ar tai Ju 
Reikalų Ministras entuziastiš ms padėtų? — paklausiau. — 
kai pritarė tam mano projektui. Taip, ir alga ir pagal ją pensija

Tą projektą apgyniau leng būtų didesnė. Kadangi aš esu 
vai Ministerių Taryboje. Visįe Jūsų žinioje, ir turiu virš trijų 
ms patiko idėja įvesti pasienio šimtų pavaldinių, tai tai vietai 
noliciją ir panaikinti pasienio pridera ir majoro laipsnis. Ga 
pulkus. Greitu laiku tai buvo vęs jį ir grįžęs į savo seną viė 
įvesta visoje Lietuvoje. Seime tą, palaikau laipsnį ir visas su 
man irgi teko referuoti tą pro tuo surištas privilegijas, algą ir 
jektą Biudžeto Komisijoje, kur pensiją. — ■ ,
ta proga buvo pakalbėta ir dėl Aš jį pakėliau į pilnai užtar 
žodžio „policiją“. nautą policijos majoro laipsn

Norėjau kuo nors atsilyginti ir įsakymo nuorašą pasiunčiau 
ir pačiam Jurgaičiui už tą visą Miesto Valdybai. Patarnavęs 
dorbą ir nuoširdžią pagelbą dar porą mėnesių, majoras Jo

! laikotarpyje, nas Jurgaitis grižo į miesto tar 
Dėka jo asmeniškų teigiamų sa nybą.
vybių, objektyvaus, ramaus bū Man labai gaila, kad neturiu 
do ir įgimto takto, buvo išveng žinių apie jo jaunesnes dienas, 
ta daug negeistinų incidentų, taip pat ir kas buvo po to. Bet

Taigi, paklausiau Jurgaitį iš Mažosios Lietuvos Tarybos 
kuo galėčiau jam asmeniškai pirmininko Erdmono Simonai 
padėti. Pavyzdžiui, kokios tai čio laiškų žinau, kad ir tremty 
syklės dėl jo pakėlimo iš kapi je jis iki mirties bendradarbia 
tono į augštesnį laipsnį. Jis vo su juo. ranka rankon. Velio 
man paaiškino, kad jis mielai pa uis paliko žmoną, kuriai reiškiu 
dėjo pereinamam laikotarpyje gilią užuoajutą. Jonas Budrys.

*

a

Detecto T. V. & Radio Service Reg’d. j
3994 WELLINGTON ST.. VERDUN TR 7798. |

Sav. A. NIAURA ir A.PILYPAITIS. p

Vokiški „G r u n d i g“ radio aparatai, patefonai, plo $; 
kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa a 
ratus, šaldytuvus, skalbimo masinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida. g

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 
r> ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.

Masažo ekspertai jūsų patarnavimui.
J / J Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.

MOTERŲ DIENA:
- kas antradienį nuo 2 pm iki 11 v.

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas.

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL

(2 g. į rytus nuo St. Laurent)

telef.: 
P L 0094
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PASKUTINIS PRIEŠ KALĖDAS!

DIDELIS IR LINKSMAS ŠOKIŲ

V AKARAS HAMILTONE

PADĖKOS u
Labai nuoširdžiai dėkojame ry 

draugams Milakniams už suren 
girną mūsų 20-ties metų vedybi 
nio gyvenimo sukaktuvių, taip ftT 
pat ir jiems padėjusiems B. Pa w

Royal Connaught Hotel, paurinkams, B. Pakuliams, Jaku aj

rengiamas š. m. spalių 20 d., 7.30 vai. « bkai, A. Milaknienei, už tiek vG
„ „ . « daug triūso, už skanius valgius f ~
ssestadienj k įr jaį padėjusiems L. Papaurie

su puikiu Benni Ferri orkestru ir kitais malonumais bei || nei, A. Atraitytei, B. Džiugie Jv
geru bufetu. ft nei- Visoms už tokį nuoširdų yl

ft pasidarbavimą, reiškiame širdin
Visus lietuvius ir iš visų kolonijų maloniai kviečiame « giausį ačiū, tai pačiai A. Atrai ftf 

atsilankyti. » tytei už gražią muziką, L. Pa
;Z paurinkui už nutraukimą pavei aj 
» kslų. Dabar nuoširdžiausias Cv? 

ačiū, sykiu visiems dalyvavusie ** 
’ ms mūsų sukaktuvėse, už ge vA 

rus linkėjimus, už gražią ir ver Ųf 
tingą dovaną ir tiems, kurie ne fįg 
galėjo dalyvauti — broliui Ka 
ziui ir kitiems. ftT

Labai malonu buvo praleisti 
vakaras su broliu Vytautu, dra 
ugais, kaimynais, gerais pažįs .V? 
tarnais ir su visais svečiais. Įv 
Tas viskas, visam mūsų gyveni vA 
mui pasiliks graži atmintis. Jų 

Dar kartą šridingai ačiū visie M 
ms ir visoms už viską. W

Balys ir Zosė Klemkai.
* * * W

T. F. A-bės Hamiltono Skė Valdyba.

lAAAI^LTOM
HAMILTONE
pilnas humoro ir nepataisomas } 
optimistas Kl. Prielgauskas šv 
enčia savo eilini gimtadieni.
Bet ar jį šiandien begalima pa

STRAZDELIS
Lapkričio 3 d. Hamiltono 

Vyr. Atkai atsikviečia pagarsė 
jusi Detroito dramos mėgėjų sa 
mbūri, vadovaujamą Arlauskai 
tės - Mikšienės, su J. Petrulio žinti? — Vargiai. Jis mažai be 
veikalu „Prieš srovę“, vaizduo sijuokia, daug saikesnis su an 
jaučiu Strazdelio gyvenimą. ekdotais, kuklus su pažįsta

Šis veikalas dar nepriklauso mais. . .
moj Lietuvoj mūsų Valstybės Kada aš paklausiau jo, dėl 
Dramos Teatro buvo daug kar didelio būdo pasikeitimo, tai jis 
tų vaidinamas su dideliu pasi atsakė — „per senas atvykau 
sekimu.Taip šis veikalas buvo Kanadon; sunkūs darbai, nuo 
suvaidintas Detroite, Clevelan kurių jau buvau atpratęs, išsė 
d Chicagoje, Toronte Detroi mė mano jėgas: pergyvenau 3 
te .amos mėgėjų sambūrio su labai sunkias operacijas, deši 
dideliu pasisekimu. nės rankos lūžimą; senesnio

Tautiečiai atsilankę į šį vai amžiaus žmogui čia neduoda jo 
dinimą pamatysite gražią 6 pa kio geresnio darbo; bijau, kad 
veikslų pjesę. Tam visus tau netapčiau pesimistu, kuriuo nie 
tiečius kviečiame įsigyti biletus kad nebuvau“... -— Atsisveiki 
iš anksto. Biletų kainos: $ 2.00, nant jis dar pridūrė, kad gyven 
1.50 ir 1.00. Moksleiviams tik damas Lietuvoje nežinojęs net 
pusė kainos. Veikalas bus vai galvos skaudėjimo. . .
dinamas žinomoj Westdale Co Šiandien Kl. Prielgauskas vi 
llege auditorijoje. sai nedarbingas (bent kol kas),

Biletai gaunami kiekvieną veik invalidas. Jis vienas, be ar 
sekmadienį po pamaldų parapi timesnių giminių, veik pamirš 
jos salėje. Taip pat biletų gali tas.O kiek tas žmogus yra dir 
ma gauti pas šiuos platintojus: bęs ir veikęs, aukojęs ir nuošir 
M. Kėžinaitytę, tel. JA 9-8441, džiai rūpinęsis Lietuvos ir lietu 
K. Mikšį, tel. JA 9-8593, K. Bu vių Tautos reikalais!
ngardą, tel. JA 2-2698 ir J. Plei Nors dabar ir sunki jo dalia, 
nį, 87 Sanford Ave., S., teleef. bet tenka palinkėti gerb. sukak 
JA 9-5129. Norintieji Įsigyti bi tuvininkui greitai pasveikti, su 
lėtus iš apylinkių, prašėme ra stiprėti ir vėl įsijungti į gyveni 
šyti J. Pleinio augščiau duotu 
adresu. Kuopos Valdyba.

PRELGAUSKAS Į 63 METUS
Šio mėn. 14 d. kada tai bu 

vęs labai gyvas, energingas vi 
suomenės veikėjas, diplomatas, 
gyvas spaudos bendradarbis.

Labai dėkingos esame Poniai 
Jokubauskienei su p. Rutkaus 
kiene ir visoms jų talkininkėms 
ir talkininkams už surengtą mu 
su naudai šaunią vakarienę. Jū 
su pagalba atėjo labai reikalin 
gu metu, kai mums reikėjo mo 
keti miestui mokesčius.

Dėkojame gerb. Klebonui Tė 
vui Kubiliui už salę ir paragini 
mus, NL už palankius paskelbi 
mus, ponioms už pyragus, vi vA 
siems aukojusiems fantus lote /ą 
rijai ir Lituanicos orkesttui.

Nuoširdus dėkingumas pri 
klauso ir visiems svečiams, ga 
usiai dalyvavusiems ir tokiu bū 
du prisidėjuisems prie vakarie 
nės pasisekimo. Augščiausias 
visiems teatlygina, o mes savo 
maldoje ir veikloje Jūsų nepa 
miršime.

N. P. Šv. Marijos Seserys, y.

2

W2
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8
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M 2

le.l Europos gydytojas
’H’ __ __ _

Dantistai*
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

APRŪPINKITE
savo seimas pries žiemą:

Tenai gimtajame krašte dažniausiai nėra centrinio šildymo, nei šildomų 
automobilių, todėl reikia šeimas aprūpinti šiltais drabužiais, autuvu, 

vaistais ir t. t.

Artėja Kalėdos!
Ar nepaini įstate pasiųsti įprastų dovanų savo artimiesiems, kuriems reikia 
:ie tik meilių žodžių, bet ir jūsų pagalbos ir globos. Ar žinote, kad pigiai 
galima persiųsti siuntinių į Lietuvą arba į Azijinę Rusiją, už kuriuos visas 
muitas ir leidimai apmokami čionai? Duodame 100% garantiją, kad siuntiniai 

bus įteikti trumpiausiu laiku. Siunčiami tokie

1. Sumokėję $ 5 galite užsakyti atitinkamo tūrio siuntinius iš mūsų sandėlių 
Anglijoje. Pareikalavus persiunčiami kainoraščiai ir prekių pavyzdžiai. Pav., 
viena iš praktiškų dovanų vatinė antklodė labai šilta ir patvari (užima visą

siuntinį), įskaitant ir muitą (sumažintas) su persiuntimu $ 29.80.
2. Priimame pasiųsti Jūsų daiktus — naujus arba naudotus, kartu su įpakavi
mu sveriančius 22 svarus. Persiuntimo išlaidos sumažintos iki minimumo.
3. Savo klijentų patogumui visose mūsų krautuvėse Kanadoje įrengėme san- 
•lėiius dažniausiai siunčiamų į Lietuvą prekių, kurias parduodame žemiausio

mis kainomis. Paprašykite kainoraščių arba aplankykite.
4. Gatavų specialių siuntinių gausus pasirinkimas pigiomis kainomis. Štai 

pavyzdžiai (kaina kartu su prekėmis, muitu, licencija ir persiuntimu.
Nei siuntėjas, nei gavėjas nieko neprivalo primokėti) : 

SIUNTINYS NR. 1
augščiausios rūšies medžiaga:

gabalai (7 jardai) vilnonės medžiagos 
tiumui (vyriškam ar moteriškam), 
komplektai priedų su pamušalu, 
gabalai (8 jardai) krepo (rayon) moteriš
koms suknelėms, 
jardai medžiagos mot. bliuskelėms, 
skarelės (jų tarpe 2 vilnonės kašmirinės), 
gabalai (10 jardų) marškinių medžiagos, 
kaklaraiščiai,

t 500

ko s

ft

tablečių aspirino.
Kaina $ 96.50.

SIUNTINYS NR. 2 
geriausia importuota angliška oda. 

Apie 22 kv. pėd. odos batų viršui, 
Apie 20 kv. pėdų odos pamušalui. 
Oda padams ir priedai 4 poroms batų, 
2 dėžutės batams tepalo,
4 jrd. flanelino autams arba 4 poros 

Kaina $ 63.00.

SIUNTINYS NR. 23 
20 svarų cukraus 

Kaina $ 19.50
5. Siunčiame visokiausius vaistus (esant svaribam reikalui ir kitus dalykus) 

Oro Paštu, kurie gaunami per 10—14 dienų. 
Mokestis už oro paštą pagal pašto tarifą.

LABAI SUTRUMPINTAS SIUNTINIŲ GAVIMO LAIKAS.
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA AMERIKOS KONTINENTE.

•r

kojin.

yanique Trading Co. Ltd
M CENTRAS: TORONTO, 835 QUEEN ST. W., Telefonas EMpire 4-4025.

PAJIESKOJIMAI §

CENTRAS: TORONTO, 835 QUEEN ST. W., Telefonas EMpire 4-4025. 
SKYRIAI: HAMILTON, Ont., 652A BARTON St., 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, ir 10 kitų Įvairių miestų Kanadoje ir Amerikoje.

— Aleksandra Valtaitė Grin 
cevičienė jieško savo brolio Vik 
toro Vaito ir pusbrolio Vaclovo 
Naruševičiaus. J . .
juos žinantieji prašomi atsiliėp įr tas pamažu mažėja. Prieš 3 V. Kazokas, nežinomas asmuo; 
ti antrašu: A. GrinceviČius, R. mėnesius J. Sarpalius su šeima po 25 et.: V. Jakenta, I. Puvač 
R. 3, Langton, Ont. Canada.

— Jieškomas Sinius-Sinic 
„Jūratė ir Ka kas, dirbęs Utenoje. Prašau sk 

stytie” šoko lietuviai baletinin ubiai atsiliepti šiuo adresu : VIa 
kai.

Praktika rodo, kad sotus ir
ištaigingas gyvenimas žmones

skaldo ir nesantaikon veda,
vargas gi — krūvon suspiečia. nių nuo jos giminaičio iš Sibiro, ninio veikimo. Vasario 16 mi 

Atsiliepti šiuo adresu: Sėlio nėjimą šiaip taip suruošėme, 
kas Kazys, 9 Charles Str., Wa bet mažai kas Į jį atvyko. Ta 
terbury 8, Conn., U. S. A. proga paskaitą skaitė p. R. Še

— Sakalauskas Antanas, sūn. petienė, kuriai sakome nuošir 
Aleksandro., gimęs 1911 m. iš du ačiū. Buvo renkamos 
Genikiškio, Šiaulių apskr., ar 
ba apie jį žinantieji, prašau at 
siliepti šiuo adresu: H. Kensas, 
Rain Lake, Regan, Ont. Yra ži 
nių iš Lietuvos.

— Jieškomi: 1. Dziubinskas 
Henrikas, Juliaus,

Pr. R.mą.
• Per JAV televiziją vėl buvo 
duota lietuviška porgrama, ku 
rią paruošė J. J. Strikas. Visų 
didžiausią dėmėsi traukė Lietu 
vos vaizdai dar iš Nepriklauso 
mybės laikų, brolių Motuzų 
filmai. Baletą

R E X A L L FIRMAI
Atstovauja

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

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

įjos asmuo. Kalba daugeliu Europos kalbų.
tv Greitas ir mandagus patarna v.i m,a s.

Prašom užeiti!

LETHBRIDGE, Alta. ~neris si, H.
MŪSŲ G "i VL NIMO FAKTAI Trojak. Jaunavedžiams linkime

Jie patys arba Nedidelis čia musų būrelis Umeris; po 50 et.: J. Sarvolius, daug laimės.
Pp. Jakentų sūnus Albertas 

išvyko Į Prancūziją studijuoti 
prancūzų kalbos.

Ponas Jakenta buvo darbovie 
liukus pirko šie asmens: J. Dau tėję sužeistas ir kurį laiką gulė 
girdas 5 dol., V. Arelis 2 dol., jo ligoninėje.
po 1 dol.: J. Kanys, S. Noreika, S. Noreika buvo darbovietės 
G. Noreikienė, V. Noreikaitė reikalais išvažiavęs į Ottawa, o 
—0.25 et. Viso surinkta 10.25. paskui su šeima viešėjo I'oron 

Pelno iš parengimo liko 1.65. te pas savo uošvius pp. Atko 
Gegužės 18 dieną buvo vadi čiūnus.

narna pilietybės diena. Ta pro 
ga visos tautybės buvo kvies 
tos dalyvauti pasirodyme bei 
parodoje. Lietuviai irgi turėjo 
me

maisto ir rankdarbių parodėlę.
Paroda buvo gan sėkminga, kaip „Nepriklausoma Lietuva' 

Lietuvių nuotrauka iš šios pa

das Žilėnas, 133 N. 14 Avė,
Melrose Park., Ill., USA.

— Jieškau Onos Palubinskie
nės, gyv. iki 1939 m. Montrea čia mažai pasireiškia, nes ma 
lio mieste, Kanadoje. Turiu ži žai kas prisideda prie visuome

persikėlė gyventi i Calgary. Vi ir V. Grybauskas. Viso surink 
si skyriaus nariai linkime jam ta 22,25 et.
sėkmės naujoje vietoje.

Lietuvių

kultūrinė, bei visuomeninė
veikla

Lietuviškiems pasams ženk

Ponai Dabuliai buvo išvykę 
atostogų rytinėje Kanadoje ir 
JAV. G. N.

S klibėk.
L letuvi,

A pdrausti
brangiausią turtą—sveikatą ir gyvybę Susivienijime Lietu 
vių Amerikoje. Tai yra seniausia lietuvių apdraudos ir 
visuomeninė organizacija, veikianti jau nuo 1886 metų.

S L A draudžia: Gyvybę — iki $ 10.000,00
Sveikatą — mokant į mėnesį iki $ 325.00 ligos ar nelaimiu 
go atsitikimo atveju. SLA suteikia progą taupyti vaikų 

mokslo ar gyvenimo pradžiai.
Lietuvis, dalyvaudamas Susivienijime, nuolatos bendrauja 
su savo tautos žmonėmis ir apsaugo savo šeimą nuo atšali 
mo lietuvybei. Apdrauda Susivienijime Lietuvių Amerikoje 
yra pigi ir paranki lietuviui. Čia lietuvis ras visų rūšių rei 

kalingą gyvenime apdraudą.
Apie SLA visas informacijas suteikia vietinės kuopos, ku 
rios yra kiekvienoje žymesnėje lietuvių kolonijoje. Jei no 
rit gauti platesnių žinių apie Susivienijimą, knygučių ir 
nurodymų kaip pasidaryti SLA nariu, parašykit šiuo adresu:

Lithuanian Alliance of America, 307 W. 30 st.
New York 1, N. Y., U. S. A.

Tautos Fondo aukos, 
aukojo šie asmens; P. Rijus 5 
dol., Repatrijantas 3 dol., V. 
Arelis 2 dol., po 1 dol. A. Kuni 
giškis, Petruškienė, K. Sodei rodėlės buvo įdėta vietiniame 
kaitis, L. Sarpalius, K. Šimo 

gim. 1900 nis, N. Žalys, A. Gerulaitis, J.
m., iš Lietuvos išvykęs į Argen Chmieliauskas, J. Petruška, O. 
tin 1925 m. ir 2. Dziubinskas 
Vladas, Juliaus, gim. 1922 m., 
iš Lietuvos vokiečių išvežtas 
1943 m. Jieško ir prašo atsiliėp 
ti brolis Dziubinskas Alfonsas, 
gyv. Lietuvoje, Joniškis (Š), 
M. Melnikaitės g. nr. 8.

TAUTIEČIAI! Rašykite N.
Lietuvai iš visur ir apie viską.
RAŠYKIME „Nepriklausomai

NIEKAS tiek daug nerašo apie 
Montrealio lietuvių gyvenimą,

todėl naudinga ją skaityti.

VEDYBINIS
Latvių tautybės vyras 37 m. 
amž., gero būdo, darbštus, 
vedybų tikslu jieško latvaitės 
arba lietuvaitės, kalbančios 

latviškai, 30—40 m. amž.
Rašyti: J. Latvis, 

,,N. L.“ redakcija.

dienrašty. Didelę padėką už tai 
turime reikšti Edmontono lie 
tuviams, kurie pasitikėjo mu 
mis ir paskolino daug lietuvis 
kų rankdarbių. Nuoširdų ačiū 
sakome ypač šiems asmenims: 
kun. Jurkšui, A. Bajorams, Va 
itkūnams, Zelinkevičiui, Pilipa 
vičiams, Druteikiams, K. Žolpia 
ms, Vidugiriams.

Prašėme ir Calgario lietuvių, 
kad paskolintų lietuviškų rank 
darbių, bet tik pp. Dubauskai 
prisidėjo, kuriems nuoširdžiai

Siuntiniai

LIETUVON 

ir i
kitus sovietų kraštus

Geriausias patarnavimas

K A S M A N,
4127 St. Lawrence Blvd.,

Montreal. Tel. BE 3206

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS”
spaustuve

X ATLIEKA VISOKIUS SI ? ŪDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES 
| KORTELES. PRANEŠIM US IR TT.
J KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.

T UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.
; ; RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA", 7722 George Street, Ville Lasalle, Montreal, P. Q.

arba
3 i SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920.

%
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Visi einame „RAUDONOJO VYNO” pažiūrėti
JĮ PARODYS BOSTONO LIETUVIŲ DRAMA ŠĮ SEKMADIENĮ, SPALIO 14 D., 4 VALANDĄ PO PIETŲ GESU HALL, 1200 BLAURY.

mokt|real
ŠEŠTADIENINIŲ MOKYKLŲ MOKINIŲ TĖVŲ 

SUSIRINKIMAI
ir tėvų pageidavimai.

Praėjusį šeštadienį ir sekma • Stropus Vladas, civilinės 
dienį visų trijų Montrealio šeš aviacijos klubo lakūnas, lėktų 
tadieninių mokyklų mokinių tė vu vežioja norinčius pamatyti 
vai buvo- sušaukti rinkti komi Montrealį iš viršaus. Aną sa 
tetų ir ta pačia proga pasisaky vaite p. Stropus pavažinėjo (3 
ti jiems rūpimais klausimais, dol. už reisą) virš Montrealio

Rosemounto mokyklos tėvai p.p. Kačergių, Alekną ir Černi 
išrinko komitetan: p. Petrulį, šovą.
L. Balsį, p. Gurčinienę, p. Mar 0 Su Europa per Atlantą iš Mo 
kauskienę ir p. Dalmotą. Tėvų ntrealio dabar galima kalbėti 
susirinkimas pareiškė pageida telefonu. Už pirmas 3 minutes 
vimą, kad mokyklų parengimai 
būtų daromi pakaitomis — Mo 
ntrealio vakaruose ir rytuose.
Be to, kad mokslo metų pradž 
ia ir pabaiga būtų sekmadie 
niais ir abiejų parapijų bažny 
čiose.

Longueuil mokykloje į tėvų 
susirinkimą atėjo tiktai trys 
motinos, kurios ir t_____ ____
tetą — p. Išganaitienė, p. Bul 
kienė ir p. Burčikienė. Čia mo 
tinos prašė, kad kunigas mo 
kyklą aplankytų bent kartą per 
mėnesį ir, be to, kad Longueuil 
kolonijos lietuviams bent kelis 
kartus per metus būtų suruoš 
tos pamaldos. Susirinkime da 
lyvavęs Tėv. Aranauskas paža 
dėjo pageidavimą perduoti kle 
bonui, kai jis sugrįš iš misijų.

Montrealio (buv. Verduno) 
mokyklos mokinių tėvai buvo 
susirinkę sekmadienį AV salė 
je ir išrinko komitetan p. Kny 
stautienę, p. Šegamogienę, p. 
Bartešką, p. Kizerskį ir V. Bar 
šauską.

Po kiek laiko, kai tiktai bus 
galima, bus sušauktas bendras 
tėvų komitetų ir mokytojų su 
sirinkimas, kuris išrinks vieną 
bendrą mokyklų globos komi 
tetą ir aptars metų darbų pla

LIETUVIŠKOS DAINOS ŠVENTĖ TORONTE!
Šj sekmadieni, spalio 14 d. 3.30 vai.

Prisikėlimo par. auditorijoje įvyksta įspūdingas
SOL. STASIO BARANUSKO

ATSISVEIKINIMO KONCERTAS

ti jiems rupimais klausimais.

imama 9 doleriai.
® Marilyn Bell, pagarsėjusi Ka 
nados plaukikė, plaukimu užis 
dirbusi pinigų, įstojo Į McGill 
universitetą studijuoti.
• Dr. J. Mališka Įstojo Į SL,A 
Montrealio kuopą nariu.
• Žugaraitė Anyta, lėktuvu a p 

sudarė komi viešėj° Pas dėdes ir aPlankė N-
— i keliavo visą Vokietiją. Berlyne 

L. bendradarbio šeimą. Ji iš Vo 
kietijos parsivežė ne tiktai įdo 
mių Įspūdžių, bet ir Reino vy 
no. P. Žugaraitė sako, kad Vo 
kietija dabar nepažįstama — vi 
sa atsistaičusi ir visko pilna. Ji 
buvo ir rusų okupuotoje Berly
no dalyje, į kurią dabar galima 
laisvai įeiti.
• P. Zaskevičius iš Toronto, 
atostogaudamas, lankėsi Mont 
realy ir NL redakcijoje, su Po 
vilu Jocu, kuris drauge su Mo 
tušiu Verdune įsteigė gražią 
krautuvę (žiūr. jų skelbimą).

REIKALINGOS MOTERYS
seno popierio rūšavimui.

Prityrimas nebūtinas. Pradžiai 
55 et. i valandą. Pastovus dal
bas. Kreiptis 300 McCord St., 

Montreal .

T O NT O

nūs.

IŠNUOMOJAMI du butai 
po penkis kambarius:

186—1st Ave, Ville Lasalle, 
tel. HE 3150. Teirautis šešta 
dienį ir sekmadienį visą dieną, 
o kitomis dienomis po 6 vai. v. 
Šių butų savininkai lietuviai.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros kontraktorius

GURČI N AS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

IGNAS
3260

i DR. J. š F G A M O G A S
CHIRURGINĖ ir 

į BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

(karnp. Woodland) 
j/ Verdun. Tel. HE 3175. 

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

» arba pagal susitarimą, 
i namų 1038 Osborne Av. 

IĮ} Verdvn. Tel.: PO 6-9964.

C — 1 jl"-t--------JL-WIII 1 A «!■«

SULLIVAN REALTIES Co.
Member of Montreal 

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

Lietuvį Atstovą
JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų telefonu HE 7877.

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel.: TR 4547

LOUIS MANGE AU
KURO ALIEJUS
No. 1 Imperial Products

241 — 1 Ave., Ville Lasalle
TR 3237

ADVOKATAS

į NOSIES, GERKLĖS IR
| AUSŲ SPECIALISTAS
I IR CHIRURGAS
| Dr. R. CHARLAND

1123 St. Joseph Blvd. E.
| Tel. CA 2506

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suite 15—

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

Res. 5657—12 Ave., Rsm.
RA 2-5229

WrJE.Andr (įkaitis
1 956 SHERBROOKE E.
$ Tel.: LA 2-7236

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

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

§ Raštinė vakarais:
& 2104 Mount Royal St. E. |
I LA 1-7926—8873 2
I ReneTALBOT I
x Advokatas
$ Suite 306, Aldred Bldng. 2
$ 507 Place D’Armes 5

MArquette 8045

Naujai koncertui paruoštą programą išpildo į Italiją stu
dijoms išvykstąs sol. Stasys Baranauskas, talkininkauja
mas sol. ZUZANOS GRIŠKAITĖS, soprano, Amerikos 
lietuvaitės, Toronte pasirodančios scenoje pirmu kartu. 
Sol. akompoiiuoja muz. St. Gailevičius. Koncerto paja
mos paremti sol. Baranausko studijų kelionę į Europą.

Pakvietimai į koncertą gaunami: abejose liet, 
parapijose, „Tėv. Žiburių“ adm., valgykla 
„Rūta“, J. Beržinsko krautuvė ir Margio vaistinė.

DĖMESIO, DĖMES]
Gruodžio 3 d., įvyks rinki 

mai Toronto miesto savivaldy 
bėn. Balsuoti galės tik įtrauk 
ti į balsuotojų sąrašus, kurie 
bus iškabinti jūsų rinkimų apy
linkėje. Pasitikrinti ar įtrauk 
tas į sąrašus bus galima tei. E 
M 6-8451 tarp spalio 10ir24 d., 
ar pačiam atvykus, tarp 9 v. r. 
ir 9 v. v. (be šeštadienių).

JURGIO STRAZDO 
PAGERBIMAS

Lietuvių namuose, daiyvau 
jant vaišėse apie 150 žmonių, 
buvo gražiai pagerbtas Toron 
to lietuvių kolonijos veikėjas 
Jurgis Strazdas. Organiz. komi 
teto vardu jubiliatą pasveikino 
St. Banelis. Trumpai išvardijęs 
jo nuopelnus Toronto lietuvių 
kolonijai, jam įteikė padėkos 
adresą ir dail. Galdiko paveiks 
lą. Lietuviškųjų įstaigų ir or 
ganizacijų atstovai savo sveiki 
nimo kalbose dėkojo^ jubiliatui 
už jo darbą ir piniginę paramą 
organizacijoms. Sveikintojų bu 
vo tiek daug, kad programos 
vedėjas J. Simonavičius turėjo 
apriboti kalbėtojų laiką. Gauta 
daug sveikinimo telegramų.

Atsakydamas į sveikinimus

O, TORONTIEČIAI!
Aš labai dėkingas esu už įve 

rtinimą ir brangią dovaną, bet 
man būtų didesnė dovana, jei 
mes matytume įvykdytus mū 
su užsimojimus. Dabar aš tik 
vieno prašau jus — padėti pa 
statyti Lietuvių Namus ant ko 
ju.“

Po kalbų buvo trumpa meni 
nė dalis, kurioje sol. Radzevi 
čiūtė padainavo kelias daine 
les, muz. Gailevičiui akompi 
nuojant. Šis p. Strazdo pagerbi 
mas yra kooperacijos Idėjos 
įvertinimas. P. L.

VILNIAUS DIENOS 
MINĖJIMAS

įvykęs Prisikėlimo saiėje, su 
traukė apie 400 žomnių. Vii 
niečįų Dr-j.os Pirm. J. Cicėnas 
atidaręs minėjimą, pakvietė kai 
bėti atvykusį iš Bostono VKL 
S-gos C. V-bos sekr. P. Viščinį.

Kalbėtojas apibūdino Vii 
niaus dienos minėjimų prasmę.

Lenkai vis dar neatsisako sa 
vo grobuoniškų siekimų išreikš 
tu šūkyje „za Lwow i Wilno“, 
dėlto Vilniaus Krašto Liet. S 
ga akyvaizdoje pavojaus Liet 
vai ir Vilniaus kraštui, norėda 
ma palaikyti lietuvių budi urną

P- 
ta

ir linkėjimus kalbėjo pats jubi ir suaktyvinti Lietuvos laisvini 
liatas. „Man priskiriami nuo nio reikalą, bei atremti lenkų 
pelnai yra ne mano vieno. To propagandą dideliu mastu; ruo 
ronto Lietuvių namus įsigijo šia Vilniaus Dieną.
500 lietuvių Dėl kooperatyvo Baigdamas savo žodį, p. Vis 
„Paramos“ tai aš ėmiausi dirb čius pareiškė, kad vilniečiai ko 
ti dėl to, kad Lietuvoj buvau vos už tokią Lietuvą, kurios

„Aušros“ orkestrui griežiant 
sportuojantis jaunimas gražiai 
pasišokęs nors ne vienas gal su 
skaudančia širdimi skirstėsi, 
matydamas montrealiečių pasy 
vumą jų atžvilgiu.

Jei mes ir toliau taip pasyviai įsigijęs toj srity patyrimo ir ten bus sujungtos visos etnografi 
nesi negalėjau atsilyginti. Neprikl. nės žemės.

i Dalyvavęs minėjime Legue 
kė man sąlygas, kad aš galėaju for Ukrainian Liberation poli 
mokytis. Surinkęs čia gražų bū tinių reikalų vedėjas p. Bezchli 
relį žmonių norėjau atsidėkoti bnik pasisakė už bendrą kovą.

MŪSŲ SPORTAS...
Atkelta iš 2-ro psl.

Bruzgelevičiui, kuris išvyks 
į Bostoną.
Atsisveikinęs ir padėkojęs už

pasidarbavimą krepšinio srity’ 
je, pirmininkas Juozas Lukoše 
vičius prisiminimui įteikė klu remsime fizinį auklėjimą, 
bo vardu nupirktą dovanėlę ir stebėkime jaunime be sveiko kū Lietuva ir broliai artojai šutei 
paprašė sugiedoti Ilgiausių Me n0 išlaikyti ir sveiką sielą, 
tų. Taurietis.

PARDUODAMI GRAŽŪS SKLYPAI. Lietuvai. „Parama“ padėjo įsi Po pertraukos sekė meninė 
gyti Lietuvių Namus, padės įsi dalis.
gyti ir kitus dalykus. Tai yra 
didelis veiksnys ir labai svar 
bu, kad visi įsijungtume.

Man labjausia rūpi Lietuvių 
Namų reikalas. Jei nebūtų tos 
skolos 22.000 dol., mes grei 
čiau galėtume eiti prie kitų sva 
rbių reikalų. Yra dar vienas di 
delis reikalas surištas su mūsų 
amžium. Visi senastame. Kur

Lietuvių b-vė „C on s t r u et ive Realties Re g’d.,
įsigijo plotą žemės-vasarvietę. Ši reto gražumo vasarvietė ran
dasi Laurinijos kalnuose 4 mylios už St. Donat meistelio prie 7 
mylių ilgumo gražaus Pembina ežero. Vasarvietė yra paruošta: 
pravestos gatvės, įrengti pležai ir pravesta elektra. Be to, yra 
pastatytas modernus namas-vasarnamis su visais miesto įrengi
mais ir patogumais. Sklypai yra prie pat ežero, kuriame yra gau
su visokių žuvų. Mėgstą žvejybą ir medžioklę čia ras tikrą ma
lonumą.
Sklypų yra visokio pasirinkimo: 100 pėdų frontu prie ežero, 200 dėsis senatvėje tie iš mūsų, ku 
pėdų ilgumo ir kitokių.
Privažiavimas prie vasarvietės nauju asfalto plentu, kuris prasi
deda pervažiavus St. Donat miestelį. Važiuojant šiuo plentu šo
nuose yra mūsų skeblimo lentos apie sklypų pardavimą ir nuro- 
lančjos kryptį prie Pembina ežero. Prie pat vasarvietės yra skel
bimo lenta, kuri nurodo farmerį Mr. Lafond, kuris atvykusiems 
aprodys vasarvietę, sklypus, modernų naujai pastatytą namą-va- 
sarnamį ir suteiks reikiamas žinias.
Rawdon’e prie 18 kelio, jaunas spygliuočių miškas, sklypai 200X 
250 pėdų ir kitokių po 3 et. už sq. foot. Lengvos iŠsimokejimo 
sąlygos.

JMontrealy prašome kreiptis į V. Ivanauską HE 7586.

SIUNTINIAI LIETUVON 
ir Sovietų Rusijon 

GRABOWSKI
EXPORT - IMPORT CO IR VAISTINĖ 

London, England
Ypatingai žemos kainos vaistams.

Garantuotas pristatymas. Visus mokesčius apmoka 
siuntėjas. Dėl smulkesnių informacijų ir kainoraš
čiu kreipkitės pas šios b-vės atstovą Kanadoje

K. Gudžiūną
2648 Hogan St., Montreal, Que.,------ Tel. LA 5-6633.

rie neturi šeimų? Visi norime 
gyventi savo žmonių tarpe.
• ALSS nutarimu įsteigtas Li 
teratūros Fondas turi jau surin 
kęs per 2.700 dol. ir pirmuoju 
leidžia didžiulį veikalą apie pra 
eities lietuvių laisvės kovas.

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

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

NAUJA DANTŲ GYDYTOJA
Prieš penketą metų į Kana 

dą atvyko Gerulaičių šeima. Jie 
ms, kaip ir kitiems ateiviams, 
teko prisiderinti prie neįprasto 
darbo ir naujos aplinkos. Po 
rai metų pr.aėjus, p. Gerulaitie 
nė ryžosi siekti savo profesi 
jos, kurią turėjo Lietuvoje 
(apie 10 metų buvo dantų gy
dytoja Kaune). Ji padirbėjus 
pusmetį, išlaikė egzaminus : 
įstojo į Toronto Universitei 
Odontologijos fakultetą. Dėka 
savo energijos ir stropumo, ji 
niekur nesuklupo ir šių metų 
pavasarį gavo Odontologijos 
Daktaro laipsnį. Šiuo metu ji 
atidarė savo kabinetą 51 Lins 
more Cr., Toronto. P. Gerulai 
tienė kilusi iš Pakuonio vals 
čiaus. Sėkmės. K. Dob.

I
 NOTARAS | 
MILTON W. WINSTON,!

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

4 Notre Dame St. E. | 
Montreal. UN 6-6556 1

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T LIE K U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTI S, 

LL. B.
Suite 22, Tunstall Building 
Telefonas: Pacific 4511. 
709 D u n s m u i r Street 
Vancouver 1, B.C., Canada.

Dr.A.VALADKA
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

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

DR. V. SADAUSKIENĖ į
Dantų gydytoja ;

129 Grenadier Rd.,
•(2 namas nuo Roncesvalles):

TORONTO
Tel. LE 1-4250

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA”
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

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

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