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PAŽANGĄ
Maskva susitarimą bando išardyti

Pasirodė, kad uždarose dery Bet Izraelis, kuriam arabui

MONTREALIS 
DIDELIS IR {DOMUS 

VAKARAS
Montrealio lietuviškoji vi

TREČIAS LAIŠKAS IŠ 
LIETUVOS

Nežinau, ar gavote pirmua 
sius mano laiškus, bet dabar siu 
nčiu šį naują.

Mūsų gyvenimas dabar įdo 
mus. Anksčiau miestas eidavo 
į kaimą duonos jieškoti, o dabar 
yra atvirkščiai — kolūkiečiai 
miestuose apgula krautuves, 
kuriose parduodama duona, ir 
ją išperka. Kolūkiečiai kantrūs, 
todėl gali ilgai stovėti eilėse. O 
miestiečiai, kurie eilių nemegs 
ta, lieka be duonos. Todėl da 
_ yra išleistas parėdymas,

Ponas Y, New York, N.Y.,
U. S. A.......................... $ 10.00 suomenė, pasiilgusi kultūrinių

Ponas Y trumpai pasakė: „Aš, parengimų, šė rudenį jų sulau 
dovanokite, nemėgstu būti ske ks apsčiai. Štai, pasižiūrėję Bos 
Ibiamas. Man malonu paremti tono Lietuvių Dramos Sambūr. 
NL Mašinų Fondą, todėl ir aš spektaklio, po' dviejų savaičių 
prie to vajaus prisidedu“. . .
Ponas Z.,

Montreal, P. Q...........$ 10.00
„Nepriklausomos Lietuvos“ 
Mašinų Fondo vajus — lietu 
viškas reikalas. Aš tam prita 
riti, todėl jungiuosi į šį vajų, 
kviesdamas ir kitus lietuvius jį 
paremti. Tiktai po vieną šėrą 
pirkdami, bet visi drauge, ga 
lėsime sudėti reikalingą sumą.

„N. L.“ Mašinų Fondo va 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu 

___  mu minime sekančius vajaus da 
bose, kurias Jungtinių Tautų kraštai yra nedraugingi, laiko lyvius ir lietuviškosios spaudos 
Saugumo Taryba pradėjo po si tvirtai ir ryžtingai. Izraelio židinio rėmėjus: 
oficialiųjų pasisakymų, vis dėl seime premejras Ben Gurionas 
to 
PASISEKĖ SUSITARTI DĖL 

DERYBŲ PAGRINDŲ.
Šioms deryboms tarpininką 

vo JTO generalinis sekretorius 
Dag Hammerskjold. Kaip susi 
tarimu nepatenkintieji sovietai visai suprantamas. Kultūringi ponįa x Montreal Q $ 10 00
rašo, gen. sekretorius į savo ka ir neutralūs kaimynams kraštai 
binetą pasiėmęs tris užsienių už sienos peržengimą žmonių Ponia X pareiškė: „Aš jau se
reikalų ministerius — Anglijos neužmuša, o tiktai nubaudžia, niai ruošiausi paremti NL Ma
Selwyn Lloidą, Prancūzijos Ch jeigu randa, kad toks peržengi šinų Fondo vajų, todėl tam tiks Sėkmės! — pareiškė Ponas Ž. šiai 1955 metų „Draugo“ romą
istianą Pineau ir Egipto Ma mas yra padarytas su blogu ti lui paskyriau jau antrą dešim Visiems vajaus dalyviams no1 konkursą. Vakaro progra

chmudą Fawzį, tuo būdu išjun kslu. O Jordanas izraelitus už kę (aš jau turiu vieną šėrą), nuoširdžiai dėkojame ir prašo moję rašytoja paskaitys ištrau
gęs derybų nesutarimus I 
tantį rusų Šepilovą ir tose tri leistina, 
jų derybose, padedant gen. se 
kretoriui Hammerskjoldui, su 
sitarta dėl pagrindinių dalykų.
SUTARTI ŠEŠI PUNKTAI:

1. Judėjimas Sueco kanalu tu 
ri būti atviras ir laisvas visie 
ms, be jokių diskriminacijų (Ii 
gšiol nebuvo praleidžiami Izra 
elio laivai, kas sudaro jau dis 
kriminaciją).

2. Suvereninės Egipto teisės 
respektuojamos pilnumoje.

3. Iš kanalo funkcionavimo 
išjungiama bet kokia politika.

4. Egiptui garantuojamos tei 
singos pajamos, kurios nustato 
mos susitarimu Egipto su ka 
nalo naudotojais.

5. Turi būti numatyta dalis 
pajamų išlaidoms padengti ir 
kanalui tobulinti ir vystyti.

6. Galimi iškilti nesusiprati 
mai turi būti sprendžiami arbit 
ražinio teismo', kurį sudarytų 
Egipto ir Sueco kanalo 
vės atstovai.

Šis susitarimas yra didelės 
reikšmės Sueco kanalo 
vedusiam jau ligi karo grėsmės, nes kaltinamuosius, 
išspręsti taikiu būdu. i ' '

Šie susitarimai yra priimti vi palyginti 
sais balsais. Tai yra pusė pasiū mis: 
lymų, kuriuos patiekė anglai su 
prancūzais, Bet pasirodė, kad

RUSAI SUSITARIMU 
NEPATENKINTI.

Rusams svarbu Sueco srityje, 
kaip ir visur, kur tiktai jie gali, 
palaikyti nerimą, todėl rusai an 
trąją anglų - prancūzų pasiūly 
mų dalį vetavo. Tokiu būdu ru 
sai sutrukdė pilną susitarimą, 
kai kitos valstybės sutiko pri 
imti ir kitą pasiūlymų dalį, ku 

i numatė konkrečias jau pri 
imtų susitarimų vykdymo prie 
mones.

Po rusų veto Prancūzijos ir mu, apie 8 dol. Įdomu, kad Po 
Anglijos užsienio reikalų minis nomariova bandė išsisukti ir 
teriai išvyksta į savo sostines tuo save dar daugiau įklainpi 
peržiūrėti jau priimtus susitari no. Ji teisme pareiškė, kad ji 
mus ir gauti naujų nurodymų, kasai už skrybėlaites sumokėjų 

Kai Sueco perkaso klausimas si ir gavusi grąžos, o pardavė 
jau vis dėlto eina prie išrišimo, jas įrodė, kad jeigu ji už pavog 
ko tikrai laukiama, greta Sueco 

IŠKYLA NAUJI NERIMĄ
KELIĄ ĮVYKIAI:

įvyko naujas Izraelio susiduri 
mas su Jordanija. Izraelio karo

Labai keistu sutapimu vienu 
ir tuo pačiu metu susilaukėme 
NL Mašinų Fondo rėmėjų, ku 
ne prašė neskelbti jų pavar 
džių. Gerbdami jų valią, pavar 
džių neskelbiame, bet skelbia

aiškiai pareiškė, kad Izraelis no 
ri taikingai sugyventi su kaimy 
nais, bet
I KIEKVIENA UŽPUOLIMĄ 

ATSAKYS VISA JĖGA.
Šis Izraelio nusistatymas yra me jų nupirktus šėrus:

turės progos išgirsti ir pamaty 
ti savo stipriausias menines pa 
jėgas dideliam Liteiaturos, 
Dainos, Muzikos ir Šokio vaka 
re, organizuojamam Lietuvių 
Akademinio Sambūrio Aušros 
Vartų Parapijos salėje, spalio ioar yra išleistas parėdymas, 
28 dieną, sekmadienį, 4 vai. p. }.acj į miestus kolūkiečių neįsi 
p. Šis didžiulis vakaras specia leįstų jr jįems uždrausta pirk 
liai dedikuojamas rašytojai Bi 
rutei Pūkelevičiūtei, laimėju

tis miestuose duoną.
Ar neįdomu? Šito, tur būt 

dar nežinojote. O mums gyve 
nimas kartus. Kaip išmisime 
per žiemą, nežinome. Nors 
„Tiesa“ mus ir bara, bet mūsų 
skurdas mus veda į nedorą gy 
venimą, kokio anksčiau mes ga 
lėdavome išvengti. Broliai, kuo 
galite, mums padėkite. Kaip bū 
tų gerai, kad laisvę atgautame. 
Kad sunkios okupacijos dienos 
greičiau praeitų. Sunku mums, 
sunku.

Mano pažįstamas kalbėjosi 
su grįžusiu iš Kanados tautie 
čiu, rodos Skeberdžiu, ar Ske 
bėriu, iš Toronto. Nabagėlis ja 
učiasi, kaip višta patekusi į ku 
drą: nei plaukyti, nei išlipti.. 
Gaila žmogaus. Gaunąs 400 ru 
bliu ir galų su galais negaljs su 
vesti. Sako: aš jiems į Toronto 
parašiau visą tiesą, o, jie nesu 
pranta. Na, tegu patys sugrįž 
ta. Pamatys, koks čia rojus.

Po Stalino mirties pas mus 
truputėlį lyg ir lengviau. Gaila,

kas iš premijuotojo romano 
„Aštuoni lapai“ (Didžioji savai 
tė). Pirmą kartą mūsų visuome 
nei pasirodys kom. V.Kerbelis: 
jis paskambins savo ir kitų kom 
pozitorių kūrinius. Vakaro pro 
gramoje taip pat dalyvaus, ii 
gesnį laiką mūsų scenoje nepa 
sirodžiusi, išraiškos šokio šoke 
ja Birutė Vaitkūnaitė. Jos nau 
jai paruoštiems šokiams akom 
ponuos kompozitorius V. Ker 
belis. Mūsų dramos aktoriai 
Juozas Akstinas ir Leonas Ba 
rauskas paskaitys ištraukų iš 
B. Pūkelevičiūtės kūrybos. Va 
karo pradžioje trumpu žodžiu 
apibūdins premijuotąjį romaną 
Henrikas nagys. Po meninės 
programos rengėjai suteiks ke 
lėtą valandų geros jsokių muzi 
kos, kurios metu publika turės 
progos pasilinksminti ir pasida 
lyti įspūdžiais. Asmenys, kurie kad tiktai” “politiškai, o ekono 
norės gauti B. Pūkeievičiutės miškai — skurdas tiktai auga, 
autografų, prašomi atsinešti Politiškai — leidžia laisviau į 
premijuotąjį romaną. Po pro bažnyčią. Girdėti ir iš mūsų pa 
gramos bus galima taip pat įsi rapijos kunigo, kad bažnyčia 
gyti „Aštuonis lapus“ bei kitas mokesčių galinti nemokėti. Ne 
lietuviškas knygas Aušros V ar žinau, ar tas tiesa. Bet į bažny 

natūraliniu gyvenimo KLB TORONTO Š. FONDO tų parapijos kioske. Įėjimas į ' 
“, nes sovietinė komu 

teisingai baudžia, bet baudžia nistinė sistema prie to veda.
i švelniomis bausmė Trečia vagystė — vaiko, Ta 

pirmos bylos tris kaltina nios Chvastov, kurią buvo pasi 
muosius nubaudė po kelis me grobęs tėvas ir vežėsi laivu į 
tus kalėjimo; antros bylos iš Rusiją, jau anglų sulaikyta ir 
dešimties kaltinamųjų 7 nuteis tiriama, 
ti nuo pusantrų ligi 6 metų ka 
Įėjimu, o du išteisinti; trečia by 
la dar tęsiama.

SOVETIŠKOS VAGYSČIŲ 
BYLOS.

Pagaliau sovietinių, sistemon 
įėjusių, vagysčių faktai prasi 
veržia viešumon plačiu mastu. 
Londone apsivogė Nina Poną 
mariova, kurią Londono teis 
mas pripažino kalta ir nubaudė 
tiktai teismo išalidų surnokėji

kurs mušė ir be teismo, kas yra ne bet geriau bus jeigu mano pa me atsiliepti daugiau tautiečių, 
varde nebus paseklbta. Gal ka Spaudos Bendrovės „Neprikla 

Žmonija nemažu susidomėji da nors vėliau, jeigu būtinai no usorna Lietuva“ įgalioti vesti 
mu seka

POZNANĖS SUKILIMO 
TEISMO EIGĄ.

Nors pripažįstama, kad Poz 
nanės bylos vedimas primena 
jau Vakarų teismų bylų vedi 
mą, bet vis dėlto per viską pra 
simuša maskvinė santvarka, ku 
rioje laisvė sutramdoma pačio 
je esmėje. Pav. kai vienas iš kai 
tinamųjų gynėjų pareiškė, kad 
Lenkijos prokuratūra (kaitinto 
ja) nemėgsta liudininkų paro į'ebėra Štočkholme, bet vykstan 
dymų, bet kad jau butų metas ^i toliau j vakarus. Ji atvežusi 
persiorientuoti ir laikytis teis <jaug žinių, 
me objektyvumo, nustatomo iš 
liudininkų parodymų, prokuro 
ras ėmė grasinti, kad šie jo žo 
džiai būsią užprotokoluoti ir jis 
turėsiąs dėl to nemalonumų. 
Tat, laisvės, kuri viena sudary 
tų sąlygas nustatyti objekty 
via tiesą, nėra. Bet vis dėlto, 
POZNANĖS TEISMAS PRI 
PAŽINO ĮVYKIO KALTĖS

PAGRINDU
KOMSANTVARKĄ,

nors ir ne

rėsite paskelbti. . . vajų: P.Narbutas ir J.Kardelis.

Lietuviai iš Lietuvos 
vakaruose

Pabėgę ir
Jau buvo rašyta, kad iš rusų 

laivo „Pobieda“ Stockholme pa 
siliko lietuvė politinės ekonomi 
jos ir geografijos d/stytoja vie 
name Vilniaus institute. Ji dar

Dabar gauta žinių, kad Į Va 
karus iš Lietuvos yra pasitrau 
kęs Lietuvos kelių valdybos vai 
dininkas, kuris esąs apsistojęs 
Vakarų1 Vokietijoj. Jo pavaldė 
kol kas taip pat neskelbiama.

Bet, kas įdomiausia,
oficialiai išleistu iš Lietuvos.

paleisti
Neseniai iš Kauno į Vak. Vo 

kietiją buvo išleista pas gimi 
nes Valdukaičių šeima — vyras 
ir žmona. Gyveno Duonelaičio 
g-vėje Nr. 22. G. Mandel, vie 
nas iš turtingiausių žmonių Ro 
dezijoje, prieš 18 metų išvykęs 
iš Lietuvos, joje paliko savo žm 
oną. BrittĮ spauda rašo, kad po 
18 metų laukimo dabar žmona 
gavo leidimą išvykti pas savo 
vyrą. Vienas lietuvis pas savo 
šeimą išleistas iš Lietuvos į Aus 
traliją, o kitas — pas tėvus į 
Ameriką. IŠ Igarkos esančios iš

yra ir leidžiamos dvi lietuvių šeimos 
į Kanadą.bendro

ginčui,

tas skrybėlaites būtų mokėjusi, 
tai grąžos nebūtų gavusi, nes 
už jas reikėjo sumokėti apskri 
tą sumą. . .

Dabar
mašina bombardavusi Jordani,IŠKILO, ^ANTRA ^SOVIETIŠ 
ją 7 valandas. Esą apie 100 jor 
daniečių užmuštų ir 9 izraeli 
tai, O' Jordanijos tvirtovė Qal vijos vicekonsulo 
qilya sunaikinta.

Įvykis aiškinamas taip: Jor Ji bandė gintis. Pradžioje buvo 
daniečiai užmušę 7 civilius iz pasakiusi ne savo pavardę ir 
raelitus už tai, kad jie buvę per 
ėję Jordano sieną. Už šį užinu 
Šimą Izraelis keršydamas bom 
bardavo Jordanijos tvirtovę 
Qalqilya ir užmušė 100 jorda 
niečių. Dėl šito bombardavimo

KA VAGYSTĖ.
Amerikoje apsivogė Jugosla 

žmona, nu 
džiovusi prekių už 26 dolerius.

je atmosferoje, kad vagystės 
darosi „ 
reiškiniu

TORONTO

rugsėjo 8 d. parengimo 
apyskaita.

Pajamos:
Už biletus prie įėjimo. .214.00 
Iš loterijos...........................63.75
Už gėlių valsą ir skrajutę 27.49 
Prisikėlimo parap. auka 110.00

Viso. . . .415.24 
Išlaidos:
salę................................250.00
orkestrą .........................70.00
skelbimus ...................... 8.00
biletus................................8.00
gėles ................................7.00

stalų uždengimą ir
papuošimą .......................15.00

Kitų smulkių išlaidų ...27.69
Viso. . . .385.69 

Pelnas.... 29.55
Nepaminėjus šio parengimo 

kiek plačiau, ši apyskaita būtų 
nesuprantama. Jei rezultatai 
yra menkoki, čia niekas nekal 
tas — tik mūsų lietuviškosios 
visuomenės Toronte abuoju 
mas. Jei iš apie 7-8000 gyven 
tojų atsilankė apie 240, iš ku 
rių apie 26 buvo tiesiogiai suriš 
ti su pačiu parengimu, išvadą 
darykime patys. Juo labjau, 
kad tai buvo susiję su Tautos 
Švente. Nejaugi visam kam 
mes likome abejingi? Nejaugi 
tik putojantis alutis stiklo ar 
kristalo inde beliktų mūsų vy 
riausiu siekiu, kai tuo tarpu pa

čią galima laisviau nueiti. Tik 
tai kai tuščiame pilve staugia 
vargonai, liūdna ir melstis.

Pas mus rašoma, kad ir jūs 
ten, Amerike, badaujate. Bet 
mes netikim. Negi Amerika ta 

Sambūrio nutarimu ši ip jau per penkis metus nubicū

pasakiusi ne savo pavardę 
apsimetusi lenke, bet pradėjus Į 
bylą tyrinėti, paaiškėjo, kad tai 
yra Jugoslavijos vicekonsulo 
žmona Sonia Juznic. . . Tat jau 
antras tarptautinis vagysčių 

_ skandalas. Bimbai ir Mizarai
sujudo visos arabų šalys, ku tur būt dabar jau paaiškės, kad 
rios yra Jordanijos sąjunginin čia yra jau ne individualus reiš tuojama, kad Lenkijos žmonės 
kės — Syrija, Lebanas, pasiry kinys. Sovietuose žmones g] 
Rusios padėti Jordanijai. vena tokiose sąlygose ir tokio varkos, laisvės ir duonos.

TRUMPOS ŽINIOS
— Jugopress praneša, kad 

Tito pasitarimai Maskvoje pa 
tarnaus susipratimui, bet nuo 

( monių skirtumo neišlygins.
— Lenkijos seimas svarstė 

justicijos klausimus. Karo pro 
kuroras pareiškė, kad praeity 
šioje srityje teisybės ir objek 
tyvumo nebuvo. Žmonės buvę 
laikomi, po 7—10 metų suimti 
be teismo ir tardymo.

— DB, JAV ir Prancūzija 
įteikė Rusijai notas, kuriose 
primenama, kad reikia vykdyti 
Ženevoje padarytus susitari 
mus dėl Vokietijos apjungimo 
demokratinių balsavimų pagrin 
du.

— Į JAV prezidento rinki 
mus iš Europos atvyko žurnalis 
tų būrys, kuris rinkimus stebės 
visą mėnesį. Rusija atsiųs savo 
delegaciją su Malenkovu pryša 
ky, o Lenkija, Vengrija ir kt. 
satelitai atsisakė atsiųsti stebė 
tojus.

— Lenkijoje reabilituojamas
Gomulka, kuris, kaip Stalino ti tauta ar jos paskiri nariai 
priešas, buvo nušalintas. Bet kartoja Šekspyro žodžius, ištar 
kai vyksta kova tarp stalinistų tus Hamleto — būti ar nebūti, 
ir jo priešų, klausimas darosi Jei kas nors mėgina sielotis 
neaiškus: šiandien laimi antista augšta salės kaina, ar rūpintis 
linistai, o ryt vėl gali laimėti st gėrimais, manyčiau daugiau pa 
alinistai, ir vėl skers antistali sitarnautų bendram labui 
nistus.

— Poznanės teisme konsta dalio pusėn.
Tiesa, yra tokių ir gana

Už
Už
Už
Už
Už

at
kreipdamas dėmesį tikrojon me

ne 
y reikalauja demokratinės sant mažai, kurie neša jiems užkrau 

’ ’ ‘ ' . tą naštą.

vakarą — 1 dol. 25 et. (Moks 
leiviams ir studentams — 50 
et.). Visas vakaro pelnas ski 
riamas Vinco Krėvės vardo h 
teratūrinės premijos fondui. 
Akad.
premija bus skiriama regulia nėjo. Tai pasakos, kuriomis du 
riai kas antri metai — tokiu bū miamos akys.
du, antrąjį kartą premija bus 
paskirta 1957 metų pavasarį už 
1955 ir 1956 metais išleistas, 
ir dar nepremijuotas, 
grožinės
Montrealio lietuviškoji visuo ---------- ------------------------ ----
menė prašoma gausiai atšilau proga buvo atvykę į Montreal}, 
kyti į šį įdomų vakarą ir parem 
ti V. Krėvės vardo literatūri 
nės premijos fondą.

BSOTONO LIETUVIŲ 
DRAMOS SAMBŪRIO

spektaklis Montrealy turėjo 
gražaus pasisekimo, nes publi 
kos prisirinko pilna salė ir vei 
kalas bei vaidinimas jai patiko. 
Montrealio Dramos teatras sve 
čius apdovanojo gėlėmis, o žiū 
rovai aplodismentais.

Šeštadienį įvyko svečių pa 
gerbimas, kuriame dalyvavo 
per 50 asmenų. Svečiai buvo 
pasveikinti ir palinkėti,kadatei 
ty aplankytų Montrealy su 
„Kudirka“, „Strazdeliu“ ir ki 
tais lietuviškais veikalais. Susi 
rinkusieji ypač karštai pasvei 
kino mūsų žyjnųjį dramos artis 
tą Henriką Kačinską, svečius 
dailininkus — p. Vizgirdą, V. 
Andriušį ir A. Tamošaitį, ku 
rie Bostono dramos lankymosi

Užteks šiam kartui.
XYZ.

Red. minimų faktų atsakomy 
lietuvių bę palieka autoriui, nes nėra 

literatūros knygas, galimybės juos patikrinti.

Labai gražiai, būdingu hu 
moru atsakė teatro vedėjas A. 
Gustaitis, kuris su p. Gustaitie 
ne yra tie asmens, kurie dra 
mos sambūrį palaiko gyvybin 
gą ir veiklų.

Vaišes puikiai paruošė po 
nios ir panelės.
ačiū.

Šiuo parengimu
Seimelio Prezidiumas, pryšaky 
su pirm. L. Balzaru ir daug rū 
pėsčių turėjusiu p. Adomaičiu, 
gali būti patenkinti, nes pirma 
sis Seimelio parengimas pasise 
kė gerai.

Apie „Raudonojo vyno” spe 
ktaklį plačiau sekančiame NL 
n-ryje.

Drama po spektaklio tuojau 
išvyko i Boston^.

L. AKAD. SAMBŪRIO 
SUSIRINKIMAS

Spalio 10 d., šį penktadienį, 
vai. vak. Berri mokyklos sa 

---------------------------------------------- Įėję, 4249 nr. Akademinis Sam 
Kad šis parengimas duotų būris šaukia visuotinį sus.rin 

tai, kas juo buvo siekiama, ša kimą. Programoje: 1) Diskusi 
lia rengėjų labai daug savo, dar 
bu prisidėjo kun. Pacevičius pa 
ruošęs programą su jos išpildy 
tojais: sol. p. Mašalaite, p. Ju

Nukelta į 8-tą pusi.

Kad šis parengimas duotų

8

Joms didelis

MontrealiO'

jos apie Bostono dramos sam 
būrio pastatytą „Raudonąjį vy 
ną“, 2) B. Cipliaj.uskaitės įspū 
džiai, tęsinys, iš Italijos, ilius 
truojami šviesos paveikslais,
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pav., nuo mano pateikiamų iai< 
tų praslinko 36 metai ir įvykiai ? 
aprašomi to laiko tarpo, kada . 
mūsų valstybė dar iš chaoso ne J 
visai buvo išsirituliavusi. Nor < 
maliu laiku kai kurie mano iš j 
dėstyti faktai beveik būtų ne j 
įmanomi. 1

Kas liečia mirusį, tai nejaugi j 
visuomet ir visame kame reik 
griežtai prisilaikyti senovės lo j 
tynų posakio: „apie mirusius ; 
ar gerai, ar nieko“? Tuomet aš J 
neturėčiau teisės rašyti apie Į 
gen. Žuakuską, Katche, Pilsu j 
dski, Želigovskį, prel. Olšaus ( 
ką, Purickį ir kitus. Tuomet ir t 
istorija susidarytų vien iš idili ? 
jos vaizdelių. Reik palikti tą t 
klausimą spręsti autoriui. j

Kas liečia p. Budrio paminė ; 
tą Povorotnikovą, tai čia kažko J 
ks nesusipratimas. Mano minė I 
tas žvalgybos agentas tikrai bu J 
vo ne Povorotnikovas. f

Priimkite mano augštos pa \ 
garbos pareiškimą. K. Žukas, j

SJuUMlk, PREKYBOS NAMAI

PIGIOSIOS DIENOS 
šią savaitę:

Viename mažame miestelyje 
ant Nemuno kranto gyveno pr 
adžios mokyklos mokytojas. 
Draugams jis sakydavo, kad jis 
kada nors bus Lietuvos minis

Gerb. Pone Redaktoriau,
Prašau Jus teiktis atspaus 

dinti artimiausioje NL laidoje U 
sekantį paaiškinimą:

Savo laiške, kuris tilpo NL š. n 
m. spalio 3 dienos numeryje, p. 
Vyt. Gylys pakaltino mane ne yG 
va aš paskelbiau klaidingą apie 
jį žinią suminėdamas savo rasi \v 
nyje, kad po karo jis demisijo 
navo iš Lietuvos Pasiuntinio 5* 
pareigų Švedijoje.

Turiu garbės paaiškinti, jog 3Ū 
minėtą faktą aš suminėjau pasi W 
remdamas paties p. Vyt. Gylio 
raštu, datuotu 1949 rja. kovo m. 
27 d., kuriuo jis formaliai pra 
nešė likusios užsieny Lietuvos 
diplomatijos Šefui, p. St. Lozo 
raičiui, jog laikąs savo tolimes 
nį buvimą Švedijoje nebereika 
lingu ir kad balandžio pradžio 
je išemigruoja į Kanadą.

Su

j ŠILKAS — VILNA — „DRAPERIES” — UŽUOLAIDOS — LOVŲ UŽTIESALAI 

ANTKLODĖS — PAKLODĖS — APATINIAI BALTINIAI — MEDŽIAGOS

I MOTERIŠKI, VYRIŠKI IR VAIKIŠKI DRABUŽIAI.

KRAUTUVĖ PILNA NUOLAIDŲ — ATVYKITE IR TAUPYKITE.

Štai tik keletas iš pavyzdžių:

SIUNTINIAI LIETUVON

Turime didžiausį pasirinki
mą šilko, vilnonių medžiagų, 
nylon moteriškiems, vyriš
kiems ir vaikiškiems drabu
žiams. Specialios nuolaidos 
siunčiantiems siuntinius Lie
tuvon.

PILKOS ANTKLODĖS

Sunkios, spalvo
tais kraštais.
Reg. $ 1.98

PLUNKSNŲ PAGALVIAI

Dideli, gerai priki- 
ništi Reg. $ 1.98—

VILNONĖS KOJINĖS
CHENILLE UŽTIESALAI
Švelnūs dvig. lovai QQ QQ
Reg. $8.95— VVbOO

lį VYRIŠKI MARŠKINIAI,
! PRAŠMATNŪS, 
p
| gos, sanforizuoti
i puikios medžia-
? Reg. $ 3.95 2 už

PŪKINĖS ANTKLODĖS
2-ju ar 1 spalvos sa^C 
tino Reg. $ 12.95 - yS.JS

VILNONĖS MEDŽIAGOS

Reg. 89 c. —

BALTINTOS PAKLODĖS

Stiprios rūšies, po $1.69

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

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Turtas, kurio nenaudojame
Rašo V. S. MASTIS

Nedaug, turbūt, yra žmonių, yra neįtikėtino galingumo: ji 
kurie butų patenkinti dabartį teisingai išsprendžia visas pro 
ne būkle ir netrokštų ko nors blemas, visus gyvenimo klausi 
daugiau: laimės, meilės, gar mus. Pasąmonė pasiekiama įte 
bės, pinigo. Kiekvienas iš mūsų įliptomis, kokį nors reikalą lie 
puoselėjame kokio nors pavida čiančiomis, mintimis, kuriose
10 ilgepį, troškimą, neįsivaiz yra karštas noras ir gilus įsiti 
duodami, kad tas troškimas ga kinimas. Pasąmonės pasieki
11 būti įgyvendintas, naudojant mas visada pavyksta, kai nau 
tam tikru metodu tam tikras jė dojamas pakartotinis įsikalbėji 
gas. Kokias jėgas? Jėgas, ku mas - autosugestija, 
rios yra kiekvieno galvoje, sme 
genyse.

Mokslininkai, kurie užsiima 
žmogaus proto pajėgų tyrinėji 
mu, sako, kad vidutinių gabu
mų asmuo per visą savo gyve teriu. Draugai juokdavosi, kad 
nimą tenaudoja tik mažą dale jo įsitikinimas buvo toks tvir 
ię savo proto jėgų: nuo 10 iki tas, kad jo mintys tą troškimą 
15 nuošimčių. Net pats produk perdavė pasąmonei, kuri savo 
tingiausias pasaulyje žmogus ruožtu jo sąmonei pateikė sp 
toli buvo nuo visų savo proto rendimą: kokiu keliu ir kaip ei 
jėgų panaudojimo. gdamasis jis gali tapti ministe

Prieš dvidešimt metų dr. H. riu. Jis mokytojaudamas pra 
Spencer Lewis Kalifornijoje sa dėjo studijuoti, sėkmingai bai 
vo kolegoms ir studentams de gė universitetą, atkreipė atitin 
monstravo minčių galingumą, karnų žmėnių dėmesį, ir po tru 
Jis savo mintimis perdauže ato mpo laiko pradžios mokyklos 
kiau nuo jo padėtą stiklą. Tai mokytojas buvo Švietimo Mi 
buvo ne magiko demostracija, nisteris. Aiškaus tikslo tureji 
bet rimto mokslininko — rim mas yra viena iš svarbiausių są 
tiems stebėtojams. To daktaro lygų, 
nuomone, kiekvienas asmuo ga Yra žmonių, kuriems, atro 
Ii išvystyti savo proto-minčių do, viskas sekasi. Dar daugiau 
jėgas iki tokio laipsnio. yra tokių asmenų, kūnelis nuo savo motinai į Lietuvą. Siunti

Viename Amerikos universi lat nesiseka. Nesekmes pateisi nys man kainavo $ 50, o įvai 
tete (Duke) jau ilgus metus to nimui mes kaltiname aplinky rios rusų rinkliavos su persiun 
je srityje daro mokslinius tyri bes, tuo tarpu mes patys esame timu $ 55,50. Kaip matote, ru 
nėjimus dr. Reine. Jis įrodė, kalti. Nepasitikėjimas savimi, sai paėmė daugiau, kaip prekes 
kad žmogaus mintys tuii negin galvojimas apie nepasisekimą, kainavo. Esu darbininkas it no 

čyjamos įtakos į lošiamo kau neturėjimas aiškaus tikslo, ne riu padėti savo sergnčiai moti 
liuko atsivertimo padėtį, nežiū ryžtingumas ir silpna valia iš nai, bet rusai mane apiplėšė, 
rint to, kad kauliukas išmeta šaukia visokias nelaimes. Ir at _______ ______
mas ne ranka, bet automatiška virkščiai, asmenys, kurie žino, mo, jei mano motina būtų rusė oa 1956 m rugsėjo 1__ :
mašina. Iš šių pavyzdžių mato ko jie nori, asmenys pasitikį sa ir gyventų Rusijoje, bet dabar 
me, kad mūsų mintys gali pa vo jėgomis, ryžtingumu, ištver ji lietuvė ir gyvena Lietuvoje, 
veikti daiktą, materiją. me, stipria valia ir nusivylimu O Lietuvos įstatymai nenuma

Mūsų prote yra milžiniškos, laikina nesėkme pritraukia lai tė muito dovanoms.
dar neištirtos jėgos. Sunkiai mę į savo pusę. Mūsų smegeny Lietuvos įjungimo į SSSR 
sergančio ligonio didelis noras se yra visos geroisos asmens Amerika ir Kanada nepripažįs 
pasveikti ir jo tvirtas tikėjimas, ypatybės, — stipri valia, ryž ta. Kodėl šios valstybės leidžia 
kad, nežiūrint, ką daktarai sa tingumas, ištvermė, pasitikėji rusams apiplėšti savo piliečius? 
ko, jis pasveiks, daro stebuk mas ir t .t. — kurios tobulėja, Aš esu Kanados pilietis. Ar mū 
lūs. Daug yra atsitikimų, kai jas naudojant ir mankštinant. Sų veiksniai negali padryti ati 
tokiu keliu pasveiko nepagydo Napoleon Hill, kuris pralei tinkamų žygių? Juk ne aš vie 
mi ligonys. do 25 metus tyrinėdamas, kaip nas moku tuos neteisingus ru

Iš mokyklinių dienų atsime kai kurie asmenys pasidaro tur Su muitus, 
name, kad kartais praieisdavo tingi, rašo, kad materialinis tur Iš viso, kur aš galėčiau kieip 
me visą vakarą, negalėdami iš tas prasideda mintyse. Pirma tis šiuo reikalu ir kas man ga 
spręsti kokio nors uždavinio, yra degantis noras įgyti turtą, lėtų pagelbėti? Mano laišką ga 
Apie tai galvodami nueidavo toliau — apsisprendimas, ku lite skelbti ir laikraštyje, gal 
me gulti ir užmigdavome. Ry rioje šakoje ir kiek, po to, pasą daugiu tautiečių prisidės prie 
tą, o kartais net vidunakty, at monei padedant, nustatomas 
sibudę turėdavome galvoje ti planas, kuris vykdomas, nežiū 
kslų sprendimą. Mokslininkai 
sako, kad mūsų įtemptos min 
tys perduoda problemą mūsų 
pasąnionei, kuri mums tą pro 
blemą išsprendžia.

tikra pagarba
K. Škirpa.

DĖL
Gerb. P. Redaktoriau,
Šiandien pasiunčiau siuntinį

NETESINGŲ MUITŲ.

Visai nckelčiau šio klausi

mano keliamos neteisybės pa 
naikinimo.

Reiškiu Jums pagarba
F. Žalys.

Redakcija daug patarti nega

rint visų nepasisekimų, panau 
dojant anksčiau paminėtas ge 
rąsias asmens ypatybes.

Per savo protinį lobyną mes Ii, nes muitai yra nustatyti Ru 
Pasąmonė įgyjame materailinį turtą.

ANTANUI KEBLIUI,

jo mamytei mirus Lietuvoje, 

reiškiame gilią užuojautą

A. Viskantas ir B. Bagdžiūnas.

Laiškai Redakcijai

PALTAMS, KOSTIUM.
aUaUU SIJONAMS. Reg.ę-i QQ 

iki $6.95—jardas^ I« v V

NEBALTINTA MEDVIL
NĖ „WABASSO” Šimtams 

naudojimų
Reg. 89 d —jardas fcvv

21 ST. LAWRENCE Blvd., prie St. Catherine, MONTREAL.

Tel.
AV8 
4201

ŠTAI YRA PAVYZDŽIAI DAUGELIO PIGUMŲ 
KURIUOS ČIA RASITE.

Šilko krepa'i, marocaines, grynas nylon ir gausybė 
kitų 58 colių pločio medžiagų. Viskas sugrupuota į 
vieną žemą kainą.

Reg. $ 1.98 — jardas po 58c

krikščionių nepąkankamas po 
litinis susiorganizavimas ir su 
siskaldymas yra didžiai žalin 

ciatyvos bus ėmęsi kitos politi gas tiek krikščioniškosios poli 
nės grupės, tai tą iniciatyvą tikos uždavinių vykdymui, tiek 
paremti.

Krikščionių politinės 
vienybės reikalu 

konstatuoti, kad lietuvių

Ką rašo kiti
„DRAUGE” PASISAKO:
Liet. Krikšč. Demokratų S-

-2 dd. jv 
ykusioje konferencijoje Cleve 
landė, priėmė šias rezoliucijas:

Lietuvos laisvinimo reikalu
1) laikyti būtina visoms lie 

tuvių politinėms jėgoms dirbti 
bendrai ir sutartinai Lietuvos 
laisvinimo darbą jam vadovau 
jaučiame Vyriausiajame Lietu 
vos Išlaisvinimo Komitete 
(Vlike) ;

2) remti Vliko. žygius ir 
bus tiek morališkai, tiek ir 
teriališkai;

3) pabrėžti, kad Vlikas 
lietuvių tautos politinė vadovy 
bė, kokia jis prisistatė lietuvių 
tautai savo 1944 m.
d. deklaracija;

4) siekti, kad iš Vliko pasi ir Lietuvoje.
traukusios politinės grupės per butų, tai būtų gana įdomu. Bet gįa> vagia savo (!) Taigi jų tra 

pasitraukimo kol kas tai yra tiktai Mizaros iš gėdija. Jie turi vogti savo. . .
Jie vagia savo turtą, kurį iš jų

dar
ma

Vasario 16

O

ir Lietuvos laisvinimo darbui.
Spaudos reikalu

Konstatuoti apgailėtiną fak 
Nukelta į 7-tą pusi.

JUOKDARIAI
Rojaus Mizaros susijaudinimas dėl vagysčių

Kai nežinomas asmuo laiške Lietuvoje žmonės nevogdavo, 
,,N. L-vai“ parašė, kad skur o dabar vagia. Jie ir pasako, ko 
das ir sovietinė santvarka ver dėl vagia. Negali išgyventi — 
čia Lietuvos žmones visaip ko ir vagia.
mbinuoti pragyvenimą, Miazra Net bažnyčia atleidžia vagys 
prapliupo ilgiausiu straipsniu, tės nuodėmę, jeigu žmogus tik 
kaltindamas J. Kardelį ir jo iš rai badaudamas pasivagia duo 
galvotus „kardelininkus“, ku nos plutą. Negi žmogus turi 
riu, anot Miazros, pilna privisę mirti, jeigu jis gali pasivogti ir 
ne tiktai Kanadoje, bet. . . jau išgelbėti gyvybę? Juk visi tie 

Jeigu taip tikrai žmonės, kurie sovietuose va

svarstytų savo _ _
motyvus ir vėl į Vliką sugrįž misiąs. Jie vagia savo turtą, kurį iš jų

O kalbant iš esmės del vagys pagrobė ekspropriatorius. Jif 
čių, reikia ne spjaudytis n ra nevogė, kpl turėjo iš ko gyven 
syti nesąmones, o pakalbėti ri ti. Jie vagia ,nes neturi iš ko gy 
mtai.

Matai, drauge Mizara, vagys 
tė vagystei nelygu. Kada Rusi 
jos bolševikai smurtu išvaikė vi 
sos Rusijos žmonių išrinktą sei 
rpą (Učreditelnoje sobranije), 
pradėjo smurtu valdyti visą Ru 
siją. JŲ vienas pirmųjų ir pagri 
ndinių jų santvarkos šūkių bu 
vo: „grab nagrablennoje“ — 
piešk priplėštą. Šitą šūkį Rusi 
jos komunistai asinešė ir Lietu 
von, ją okupavę. Ir jis viešpa 
tauja visur, kur tiktai sovietinis yra baisu ir skaudu, bet tai yra 
imperialistas įsibrauna. Taip faktai. Niekas be priežasties ne 
yra Rusijoje, Lenkijoje, Kinijo Įvyksta. Ir vagystės turi prie 
je ir taip yra ir Lietuvoje.

Reikia pasakyti ir apie kitą 
vagysčių rūšį. Paprastai sveiki, 
normalūs žmonės, normaliose 
aplinkybėse nevagia. Jeigu ir 
pasitaiko vagystės, tai yra 
lyginti negausus reiškinys, 
sijoje ,o dabar ir Lietuvoje 
reiškinys jau yra masinis: 
gia, kas tiktai gali vogti, 
dėl? Mizarai tas reiškinys nesu 
kelia susidomėjimo. Mizarai ne 

, kad Nepriklausomoje

tų;
5) pritarti Vliko sesijos 19 

56. VI. 22-24. nutarimui dėl jo 
santykių su min. St. Lozorai 
čiu;

6) remti keliamą mintį kelti 
Lietuvos bylą Jungtinėse Tau 
tose.

Lietuvių poitlinio bendradar 
biavimo reikalu

1) kviesti visus lietuvius grįš 
politinę veiklą demokratija 
nuoširdų bendradarbiavimą

sijos valdžios. Tai jos teisė. 
Niekas kitas, kaip Rusijos vai 
džia, muitų pakeisti negli.

Bet muitai tikrai žiaurūs, tie 
siog — plėšikiški. Matyt, Rusi 
ja arba visiškai nubiednėjo ir 
baisiai dideliais muitais nori pa 
sipelnyti, arba tokius didelius 
nustatė, kad mes mažiau siųs 
tume siuntinių, nes „socializ
mo šaliai“ tas siuntimas sudaro ti 
labai blogą propagandą (komu ir 
nistai ir dabar dar teberašo, palaikančiais pirneipais: respek 
kad mes badaujame, kad baisiai tuojančiais žmogaus asmenybę, 
esame išnaudojami ir todėl nu kiekvieno asmens demokratines 
skurę ir nepajėgūs siuntinių laisves ir lygybes bei demokra 
siųsti), arba jie pagal savo es tinio humanizmo tradicijas, su 
mę, vykdo žiaurumą. siklosčiusias ant krikščioniško

Tat kas daryti? — Mūsų gin sios artimo meilės pagrindų; 
klas — laisvas žodis. Rašykime 2) pritarti Clevclando prade 
laiškus Maskvos valdžiai ir pro tam Lietuvių Politinių Grupių 
testuokime prieš nežmoniškus Sąjūdžiui mūsų politinei vieny

tais stengiuosi parodyti gali 
mai tikslesnę tų laikų gyveni

39 mo fotografiją, o jau skaityto
. Visų 

gyvenimo įvykių tikslumą ir 
teisingumą praleidžiu per labai 
tankų savo. sąžinės koštuvą.

Gali kilti klausimas, ar atsi
minimų autorius turi moralinės muitus. Rašykime protesto laiš bei ugdyti;
teisės skelbti faktus, kurie mū kus Rusijos atstovybėms Kana 3) paraginti visus LKGS 
su valstybę ar atskirus asmenis dos ir JAV sostinėse ir laiškais skyrius ir pavienius asmenis, 
kompromituotų, nors jie ir bu prašykime Kanados ir JAV vy kur to Sąjūdžio skyrių dar nė

* 1 > daryti diplomatinių ra juos organizuoti, o jei tos ini

Didžiai Gerbiamas Pone 
Redaktoriau,

„Nepr. Lietuvos“ N. <=,
(490) atspausdintas pono Jo jas daro pats išvadą, 
no Budrio laiškas „Dėl pulk. K. 
Žuko atsiminimų“, kuriame au 
torius daro man sunkių prie 
kaištų kas liečia skyrius „Ak 
selrodo benefisas” ir „Merkio 
kerštas“. Dėl tų priekaištų „N. 
Lietuvos“ skaitytojams štai ką 
turiu pareikšti:

Savo atsiminimuose paduo tų visai teisingi, arba apie as riusybes daryti 
du daug faktų, kuriuose ven menis, kurie jau yra mirę ir ne žygių, kad Rusija vųįai panai  ---- -----------------
giu reikšti savo jausmus, šimpa gali apsiginti? Manau, kad to kintų dovaninių siuntinių mm me kultūringa 
tijas ir neapykantą. Tais fak kią teisę autorius turi, r ' • • ■ •• ...

„ įme pasaulyje, ai______
nes, tus, kaip tas yra priimta visa ba bent tuos muitus sumažintų. įdomu,

venti. Kol yra ko vogti, ir Miza 
ra nepateisins žmogaus žuvimo 
vien dėl platoniško susilaiky 
mo nevogti.

Toje pačioje komunistų vai 
domoje šalyje buvo baisesnių 
įvykių: bado metu, kada Ame 
rika buvo Rusiaji pasiūliusi pa 
galbą, žmonės, niekur negalėda 
mi nieko gauti, net (baisu ir pa 
sakyti) vieni kitus užmušdavo 
ir kanibališkai pasielgdavo. Dėl 
to žuvo ypač daug vaikų. Tai

pa
Ru 
tas 
va
Ko

žastis.
Mizara nieko to nenori žino 

ir išgalvojęs „kardelininkus“, 
mano atradęs klausimo išspren 
dimą. Ne, draugas Mizara, ir 
vagysčių klausimą reikia rim 
tai svarstyti. O kad būtų leng 
viau suprasti, kodėl ir Lietuvo 
j e žmonės pradėjo masiškai vo 
gti, draugas Mizara tepasiskai 
to dar vieną laišką šiomis die 
nomis gautą iš Lietuvos.

Mandrapypkis.
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Diplomatijos kompetencijos BAKTERIOLOGIJOS
DAKTARĖ

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

ne

Malonu ir gražu konstatuoti,

5.
DIPLOMATINĖS AKCIJOS TEISINĖ BAZĖ

Kaip pasėkoje kiekvienos ki kurią Lietuvos diplomatija 
tos katastrofos, taip juo lajau lėtų atsiremti ir gauti iš jos 
pasėkoje katastrofos su valsty trukcijų tolimesnei veikiai
be prisidaro didelių nėgei urnų turime, tai nėra kitos išeities, 
tolesniam jos teisių ir interesų kaip diplomatinę akciją bazuo 
apgynimui užsieniuose. Vienas ti ant teisių ir pareigų, kurios 
didžiausių negerumų, kokių seka iš Lietuvos pasiuntinių ir 
prisidarė Lietuvos bylos apgy įgal. ministerių turimų iš se 
nimui, buvo žlugimas legalios niau legalių dipl. įgaliavimų. 
Lietuvos Vyriausybės. Kaip į Jie buvo jiems suteikti kompe
šį atsitikimą 194 0 metais pažiū tentingų Lietuvos valstybes or 

‘ io likusioji užsieny Lietuvos ganų ir jų juridinės galios nie 
plomatija parodo, pav., seka kas negali paneigti. Panašia mi 

utis p. St. Lozoraičio atsiliepi ntimi vadovavosi ir Lietuvos kad Montrealio lietuvių koloni 
mas į mano telefoninį painfor Pasiuntinių Konferencija, kuri ja tvirtai žengia j mokslo sritis, 
mavimą jo naktį iš 15 į 16 birže 1940 m. rugsėjo 19—25 d. įvy Be anksčiau suminėtų, štai tu 
lio, 1940 m., apie prezdiento ko Romoje ir buvo nutarusi su rime naują daktarę Jūratę Cip 
A. Smetonos atsiradimą Eitkū daryti Lietuvos Tautinį Komi lijauskaitę, atsiekusią žymių 
nuošė, palieaknt Merkio vyriau tetą. To nutarimo įžanginėje mokslinių laimėjimų bakteriolo 
sybę dar kalbėtis su sovietiš dalyje yra pasakyta: gijos mokslų srityje. Tat susi
kais įsibrovėliais. Išklausęs ma „Per platesnes ir išsamias dis pažinkime su naująja musų mo 
ne, p. St. Lozoraitis trumpai kusijas išsiaiškinus šį klausi kslininke. 
pasakė: „Tai labai nemalonu. mą( padarytas šis nutarimas: 
Gerai, kad nors išsigelbėjo pre 
zidentas. Siurprizas ne tame, 
kad įvyko tokia baisi katastro 
fa, bet tame, kad gavosi toks 
klaikus galas: kad vyriausybė 
leidosi būti okupanto išgaudo 
ma be pasipriešinimo šūvio ir 

e protesto balso. Kaip iš šios 
.lampynės būtų galima 

bėti?“.
Krašto vyriausybės 

mas buvo atitaisytas 
mu 1941 metais naujos vyriau ]<vos smurto aktą; nepripažin Tuo pačiu metu aktyviai daly 
sybės lietuviu tautai laimėjus darni tam smurto 
birželio 23 dienos sukili 
mą už Lietuvos nepriklausomy 
bę. Ta vyriausybė, kaip žino 
ma, buvo faktinai perėmusi kr 
ašto valdymą ir išsilaikė pusa 
ntro mėnesio, nežiūrint įžūliau 
siu intrygų ir spaudimų iš na 
cių pusės, kol jie ją galutinai 
nušalino. Nors per tokį trumpą 
laiką ji nesuspėjo įsiteisėti san 
tykiuose su kitų kraštų vyriau 
sybėmis, bet ji buvo joms užno 
tifikuota mūsų tautos sukilėlių 
sudėtomis kraujo aukomis. To 
dėl Lietuvos pasiuntinys Vaši 
ngtone, p. P. Žadeikis, galėjo 
1941 m. rugsėjo 3 d. formaliai 
pareikšti JAV State Departme 
nt’ui:

„1941 metų birželio 23 d. su 
kilimas pareikalavo didelių iš 
sukilėlių pusės aukų. Sukilimas 
betgi suteikė, nors ir nesaugią, 

rogą paskelbti Lietuvos nepri 
klausomybės atstatymą prieš 
užplūstant antrąjai invazijai. 
Esmėje, Lietuvos sukilimas bu 
vo nukrieptas prieš abu užpuo 
likus: sumišusias ir besitrau 
kiančias sovietų kariškas jėgas 
ir besiartinančias Vokietijos jė 
gas. Sukilimas buvo desperatiš 
ka, bet ryžtinga pastanga atga 
uti laisvę. . .

„Toji invazija panaikino 
rmalius dviejų kaimyninių 
Istybių santykius, paremtus 
tartimis ir paneigė lietuvių tau 
tos švenčiausią teisę apsispręs 
ti ir būti nepriklausomai. Vo 
kieti jos okupacinis režimas pa 
naikino Laikinąją Vyriausybę 
susidariusią pasėkoje Lietuvos 
žmonių sukilimo prieš okupaci 
nį sovietų režimą ir paskyrė ei 
vilinius komisarus, kaip guber 
natorius, naujai užimtai terito 
rijai. ..

„Pereitais metais aš protestą ja jo atstovaujamą valstybe vi mo j Sov. Rusiją ir laiko jį ne tytis su likusiais užsieny lega krojo Lietuvos Dipl. Šefo r 
y o ... t> • sumoje (in the totality) jos ta " ~

rptautinių santykių ne vien su vietų pusės. Šį savo nusistaty 
ta valstybe, kur jis akredituo mą JAV yra paryškinusios ir 
tas, bet taip pat ir su kitomis po karo, būtent, State Departa 
valstybėmis“. ment’o pareiškimais 1949 m.

„TĖVELIS SAKO, KAD JIS GALI GAU TI UŽ $ 100 VISO $ 147“

išsigel

nebūvi 
susidary

no

Jūratė Ciplijauskaitė gimė 
Lietuvos 1926 m. balandžio 21 d. gydy 

Nepaprasti Pasiuntiniai ir įgal. tojo šeimoje Kaune. Gimnaziją 
Ministerial, akyvaizdoje Sovie pradėjo lankyti Klaipėdoje, po 
tų agresijos prieš Lietuvą, rein to persikėlė į Vilnių, ir 1944 m. 
damiesi teisėtų konstitucinių pavasarį baigė Kauno „Aušros“ 
Nepriklausomos Lietuvos Vy mergaičių gimnaziją. Tuojau 
riausybės organų jiems suteik po to teko trauktis Vokietijon, 
tais įgaliavimais atstovauti Ne Pasibaigus karui, įstojo naujai 
priklausomą Lietuvos Valsly perorganizuotai! „Eberhard 
bę, kalbėti jos vardu, ginti jos Karls” universitetan Tubinge 
nepriklausomybę ir saugoti jos ne, kur nuo 1945 iki 1949 m. 
interesus: protestavę prieš Mas studijavo medicinos fakultete.

„Nepriklausomos

Jos tėvelis yra gudrus žmogus. Jis tik neseniai atvyko Kanadon, 
bet jau žino, kaip išnaudoti visas galimybes savo naujajame krašte. 
Jis įsitikino, kad pirkdamas Kanados Taupymo Lakštų už $ 100 ir 
juos išlaikius iki jų galiojimo pasibaigimo, jis gaus įdėtą sumą atgal, 
plius $ 47.38 palūkanų.
Kadangi jis žmogus su šeima, jos supranta, jog perkant Kanados 
Taupymo Lakštus užtikrini rytojų. Jei būtų svarbus reikalas jis 
žino, kad Kanados Taupymo Lakštus galima iškeisti bet kada ir bet 
kuriame banke Plius už išlaikytą laikotarpį sumokamos palūkanos. 
Jo pinigai visuomet saugioje veitoje ir neša pelną. Jokios rizikos, 
nes Kanados Taupymo Lakštai padengiami visos Kanados turtu.
Kodėl nepasekti šio gudraus žmogaus pavyzdžiu ir užtikrinti savo 
ateitį dabar? Kanados Taupymo Lakštus galima pirkti įvairių sumų 
dydžio: $ 50, $ 100, $ 500, $ 1000 ir $ 5000. Palūkanos padės jums 
sutaupyti daugiau trumpesniu laiku

PIRKITE KANADOS TAUPYMO LAKŠTUS
už grynus pinigus ar išsimokėjimo planu savo banke, pas investuo
tojus, taupymo ar skolinimo bendrovėse bei savo' darbovietėje išskai 
tant iš algos.

aktui jokios vavo lietuvių studentų gyveni 
teisinės galios, nei pasekmių, ir me Tubingene, įeidama studen 
vykdydami Tėvynės jiems už tų ir vėliau „Šviesos“ sambūrio 
dėtą pareigą, nutarė............“. valdybom

Konferencijoje asmeniškai 
dalyvavo ir minėtą nutarimą 
vienbalsiai priėmė šie Lietuvos 
pasiuntiniai: pp. St. Lozorai 
tis, St. Girdvainis, P. Klimas, 
K. Škirpa ir E. Turauskas. 
Min. Dr. J. Šaulys, kuris į Ro 
mą neatvyko, buvo iš anksto 
pažadėjęs pritarti visam, kas 
bus konferencijos nuspręsta. 
Kada apie minėtą nutarimą jis nostikos skyriuje, 
buvo painformuotas, pilnai ir 
be rezervų jam pritarė. Kalba 
mam nutarimui taip pat pritarė 
ir pats Resp. Prezidentas A. 
Smetona, kuris gale rugsėjo at 
sikėlė iš Vokietijos į Berną 
(Šveicarijoje). Ten įvyko tuo 
klausimu su A. Smetona papil 
domų pasitarimų, dalyvaujant 
pp. Dr. J. Šauliui, P. Klimui, 
K. Škirpai, E. Turauskui ir Dr.
A. Geručiui. Likusių keturių 
Lietuvos pasiuntinių ir Įgal. mi 
nisterių pritarimo, būtent, pp.
B. Balučio, P. Žadeikio, V. Gy 
lio ir K. Graužinio, — buvo at 
siklausta po Romos konferenci 
jos, kurioje jje, dėl karo aplin 
kybių, asmeniškai dalyvauti ne 
galėjo.

Bazavimas Lietuvos laisvini 
mo diplomatinės akcijos ant le 
galių Lietuvos pasiuntinių dipl. 
įgaliavimų buvo netik natūra tent, kad svetima militarinė ok Investigate the Incorporation Lietuvos dipl. postų autoritetą, funkcijos, kurios jam pavestos 

upacija nepanaikina okupuoto of the Baltic State into the US nes tuo patys kenktume Lietu pagal J. Urbšio telegramą, yra 
sios valstybės suverenumo tarp SR. House of Representatives, vos valstybės tęstinumo palai labai sąlyginės. . . (b. d.)

tautinės teisės požiūriu (žiūr. 83 Congress, I Part, p. 4). kymui. Valstybės tęstinumo 
1907 m. Hagos Konvencijos 43 Čia apibūdintasis JAV nusi principas taip pat statomas į 
str.), o tik laikinai sukliudo jo statymas Lietuvos klausimu tu pavojų kai jo sustiprinimo šie 
vykdymą. Kaip žinoma, dar ri mums dvigubos reikšmės. Pi kiama dirbtinėmis priemonė 
prieš tai Summer Wells buvo rma, dėl to, kad jis veikia kitų mis, pav., mėginimu post fac

1949 m. pavasari atvažiavo 
Kanadon ir, atlikusi darbo su 
tartį, 1950 m. įstojo McGiil 
universitetan „Faculty of Scie 
nce“. 1952 m. įsigijo' Bachelo 
ur of Science laipsnį su „honou 
rs in Bacteriology and Immu 
nology“ ir liko vienus metus di 
rbti McGill universiteto bakte 
riologijos laboratorijoje, diag

CANADA SAVINGS BONDS

1956 m. vasarą įteikė dokto sta dirbti Ottawon, valstybinia
1953 m. jai buvo pasiūlyta rato tezę — „Influence of Chlo me Animal Diseases Research 

stipendija — research grant — ramphenicol on antigenic stru Institute, kur ir toliau ves tyri 
iš Public Health Department, cture of S. typhosa (chloram nėjimus. Artimiausia numatyta 
Quebec toliau tęsti studijas. 
1954 m. gavo' Master of Scien 
ce laipsnį už tezę „Influence of 
Chloramphenicol on typhoid 
agglutinin production“ ir liko 
McGill universitete ir toliau da 
ryti tyrinėjimus toje pačioje sri 
tyje. 1956 m. pavasarį atstovą 
vo McGill universiteto bakterio 
logijos departamento Gradua 
te Students bakteriologų šuva 
žiavime Houston, Texase.

problema — skirtumas tarp ar 
timai giminingų gyvių serumų. 
Savo darbovietėje taip pat ruo 
šia serumus, naudojamus Ro 
yal Canadian Mounted Police 
teismo medicinoje.

Gyvendama Montrealyje, ak 
tyviai dalyvavo lietuviškame 
gyvenime — priklausė Liet. 
Akademiniam sambūriui ir nuo 
1952 m. vadovavo vyr. sk. „Va 

Jau nuo rugsėjo mėn. pakvie ivos“ dr-vei.

phenicoTio* (vieno iš antibioti 
kų) įtaka vidurių šiltinės gydy 
me), kuri buvo įvertinta ,,maxi 
ma cum Įaudė“ ir už kurią š. m. 
spalio mėn. 5 d. jai buvo suteik 
tas doktorato laipsnis. Pakvies 
ta duoti savo tezės santrauką 
gruodžio mėn. įvykstančiame 
bakteriologų suvažiaivme Otta 
woje.

OPTIKAS
MODERNŪS AKINIAI

JOSEPH L.

YATES
HA 0864 

1410 STANLEY — 
kamb. 411 

Kampas St. Catherine 
MONTREAL.

■ gramos prasmę. Tai pavojin
nepriklausomybės nėra nusto joms suteikė 1922 m. Mes tę kusių užsieny Lietuvos pasiun gas žaidimas, nes kitų kraštų 
jusi; jos nepriklausomybė tapo šiame santykiavimą su jų diplo tinių ir įgal. ministerių dipl. dipl. kanceliarijoms yra geiai 
tik laikinai suspenduota“. matiniais ir konsulianniais ats įgaliavimais Tai reiškia, jog tu žinoma, jog 1940 m., kada įvy 

Šiuo savo pareiškimu Roose tovais, kurie veikia pagal pas rime vengti bet kokių neapgal ko su Lietuva katastrofa, p. St. 
velt’as aiškiai davė suprasti, kutinių, nepriklausomų tų kraš votų žygių, manifestacijų, etc., Lozoraitis Lietuvos Užs. Rki. 
jog JAV laikosi Lietuvos klau tų Vyriausybių pavedimus.“ kurie tiesiogiai ar netiesiogiai Ministerių nebuvo, taigi Diplo 
simu tvirtos teisinės bazės, bū (žiūr. Selected Committee to silpnintų tų įgaliaivmų galią ir matijos Šefu nesiskaitė, u kad

liškas, bet taip pat pilnai atiti 
ko tarptautines teisės normai, 
pagal kurią pilnateisis dipl. ats 
tovas reprezentuoja savo vals 
tybės tarptautinių santykių vi 
sumą. Prof. L. Oppenheim jau 
suminėtame veikale (psl. 622) 
ta norma yra išreikšta šitaip. JAV Vyriausybės vardu forma kraštų vyriausybes irgi nepri turn atkurti veikimą Lietuvos 
„Nuolatinis ambasadorius arba liai pareiškęs, jog JAV nepri pažinti Lietuvos inkorporavi Užs. Rkl. Ministerio, priinter 
kitas dipl. atstovas reprezentuo pažįsta Lietuvos inkorporavi mo į Sov. Rusiją ir toliau skai pretuojant p. St. Lozoraičiui ti 

kom 
liais Lietuvos Pasiuntiniais ir petencijų, kokių J. Urbšio tele 
Įgal. ministeriais. Antra, kalba grama jam nebuvo suteikusi, 
mas JAV nusistatymas konkre Visos dirbtinės konstrukci 
čiai patvirtina tai, kaip buvo jos, kokiomis teorijomis jos be 
teisingas tų Lietuvos atstovų būtų pagrindžiamos, turi daug 

Legalistinis pradas Lietuvos sausio 16 d., 1950 m. kovo 6 Romoje 1940 m. priimtas nula silpnų vietų. Vėliau ar anks 
byloje yra svarbus ne vien tei d., 1950 m. rugpjūčio 31 d. ir rimas, kad dipl. akcija, siekia čiau tos vietos išsišifruoja, ir 
sės požiūriu, bet ir grynai prak 1951 m. vasario 15 d.; Prezi nt Lietuvos išleisvinimo iš so tada viskas virsta į didelę ne 
tiškai — politinio tikslingumo dento Harry S. Truman pareiš vietų okupacijos, turi būti ba naudą to, kas tokius dirbtinius 
motyvais, nes laikymasis to pra kimu 1952 m. vasario 16 d., Va zuojama ant Lietuvos Pasiunti metodus išdrįsta pavartoti. Vie 

Sekretoriaus John F. nių ir įgal. ministerių turimų na tokių konstrukcijų buvo ta 
mandatų, kurie ip vadinamieji Kybartų aktai: 

pailiustruoja JAV sario 16 d., Prezidento Eisenho jiems buvo suteikti paskutin/ro jie atnešė Lietuvos reikalui ne

LIETUVOJE ŽEMAI SMU 
KUSI MUZIKINĖ

KULTŪRA
Komdiktatūra neleidžia lais 

vos kūrybos, reikalauja vadina 
mo socialistinio realizmo, kuris 
pančioja menininkus ir uždaro 
jiems galimybes progresuoti. 
Todėl dabartinių Lietuvos kom 
pozitorių kūryba yra sugrįžusi 
į Kudirkos ir Miko Petrausko 
laikus. Kompozicija ii harmoni 
ja primityvi, daugiausia riboja 
si paprastučiais triskambiais, 
biedna ir neįdomi. Temos taip 
pat labai ribotos — pagal įsa 
kymą partijos, apie kolchozus, 
apie „šlovingąją“ partiją ir da 
ugiau nieko. Skurdu, blanku ir 
biedna. Todėl ir graudu, kad ir

vau prieš Sovietų Rusijos agre 
siją tyčia nukreiptą prieš Lietu 
va. Dabar, kai sovietų okupaci 
ja pakeista vokiškąja ir Lietu 
vos opozicija svetimąjai uzur 
pacijai tęsiasi, skaitau pareiga 
mano Vyriausybės vardu užre 
gistruoti protestą prieš Vokie 
tijos imperialistinę mano kraš 
to invaziją.. .”.

Ar sukiliminė Lietuvos vy do savaime demonstruoja Lie Istybės 
riausybė po 15 metų jos suspe tuvos valstybės tęstinumą. Tą Dulles pareiškimu 1953 m. va legalių dipl. 
ndavimo begalėtų būti restau vaizdžiai j _ —- - ______ ______ ___
ruota, ir ar vyriausybės trūku prezidento Roosevelt’o pareiš wer pareiškimu 1953 m. birže sios, nepriklausomos Lietuvos naudos, o tik gilių aęsusiprati pajėgiausiems kompozitoriams 

u..^. - i-- o j supangįotos rankos, kojos ir
kūrybiniai polėkiai.

• Jauna gabi balerina Regina 
Plokštytė iš Adelaidės Austrą

teisėtu, prievartos aktu iš so

mas galėtų būti užpildytas ka kimas, kuri prezidentas padarė lio 8 d., etc.
ip kitaip, tatai pareis nuo atei 1940 m. spalio 15 d. Amerikos Yptingos atydos yra vertas 
ties galimybių. Šiandien gi ten lietuvių delegacijai, kuri buvo pareiškimas, kurį Valstybės Se 
ka skaitytis su faktu, jog vei atsilankiusi pas jį iš susirūpini kretorius Dulles padarė Atsto 
kiančios Lietuvos vyriausybės mo Lietuvos tolimesniu likimu, vų Rūmuose laike Pabaltijo va 
neturime ir kad Vlikas, kol ki Kaip žinoma, prezidentas Roos Istybių paglenžimo tardomųjų 
tų valstybių nepriapžintas Lie velt tada pasakė: „Buvo paini aiškinimų. Jis tada pareiškė: 
tuvos vyriausybe, minėto trū nėta neva Lietuva neteko savo „Iš savo pusės JAV toliau pa 
kūmo užpildyti taip pat negali, nepriklausomybės. Tai klaidin laiko diplomatinį pripažinimą

Kadangi savo vyriausybės, i gas pasakymas. Lietuva savo trijų Pabaltijo valstybių, kuri

vyriausybės. mų tarp mūsų politikos veiks
Iš to, kas čia konstatuota, se nių. Dabar esame liudininkais 

ka eilė svarbių išvadų, kurių pa kitos konstrukcijos negerovių, 
grindinė yra ši: esamomis ap būtent, negerovių, kurių prisi 
linkybėmis, kai neturime Lie daro santykiams tarp lietuvių 
tuvos vyriausybes, tolimesnis politikos veiksnių ir rizikų pa lijos išvyko į Londoną toliau 
Lietuvos valstybės teisinio bū čiam Lietuvos reikalui iš prie studijuoti baleto garsiajame 
vimo manifestavimas tarptaųti žasties p. St. Lozoraičio prisisa Sadler’s Wells balete, kuriame 
niuose santykiuose tėra praktiš vinimo sau neribotų teisių, supę iškilo Svetlana Beriozova ir lie 
kai įmanomas tik pasiremiant Ii rinterpretuojant J. Urbšio tele tuvaitės motinos sūnus Rassine.



4 PSL. NEPRIKLAUSOMA I. IE TUVA 1956. X. 17. — Nr. 41 (492)

Graži mūsų kalba.

Viešasis žodis
Šiomis dienomis baltųjų ru patrypę šen ir ten, ar tik jau ne 

su laikrašty „Novoje Russkoje bus susigiedoję dėl žodžio „ra 
Slovo“, leidžiamam New Yor dijas“ — jau dabar beveik visi 
ke, vienas žurnalistas, rašyda taip rašo. Iš kur jie tai paėmė? 
mas apie tūlo rusų didiko juok Ar gi jau pamiršo „alio, 
dari, kaip ten sakoma, „kilusį Lietuvos radio, Kaunas“? 
iš Lietuvos karalių“, pasakė, tarptautiniai žodžiai turi 
kad jis (juokdarys) vaišinda rašomi ir tariami taip, kaip 
vęs žmones „ne za strach, a za juos rašydavome ir tardavome 
soviest’" (ne iš pareigos, bet iš seniau (t. y.: radii nelinksmuo 
širdies). Po kelių dienų tame jama), patriotas, specialistas, 
pat laikrašty pasirodė kito ru racionalizuoti ir t. t. Anokis 
so atviras laiškas redakcijai, jų rašymas (su j) yra, atleiski 
kuriame šis išdėstė, kad šiuo at te, mūsų mužikinimas. 
veju „ne za strach, o za so liežuvio 
viest’“ vartoti netiko; ši frazė, praaugęs, ir nėra jokio reikalo 
girdi, tinkanti tuo ir tuo atve paneigti nusistovėjusią rašybą 
ju, ko ponas NN (pirmasis žur ir mestis į klaidžiojimus, 
nalistas), kaipo senokai atitrū Nuotaikingasis Pupų Dėdė 
kęs nuo tautos (senasis emigr sakydavo „radijušas“, ir jis bu 
antas), jau nenuvokiąs. vo išradingumo augštumojc,

Šita miniatūrinė dvikova reiš nes taip jis kūrė savo meną, 
kia rusų prisirišimą prie dai Bet kur juokai nekrečiami, ten 
liojo žodžio! Bravo! Viešai Pupų Dėdės žanras taip pat ne 
tartasis žodis turėtų būti tiK sektinas. Pagalios, jeigu jau ra 
dailus. dijas, tai ir Ontariją; o jeigu

Kaip reikalai pas mus? Skria Ontariją, tai lengviau ir lietu 
ūdos dailiajam žodžiui daroma, viškiau“ Antarija. Kur toliau 
bet būtų nebaisu, jeigu sąžinė eiti? 
būtų jautrį, muštumes kruti 
nėn ir taisytumės. Pasižiūrėki būriuose“ 
me į faktus — ar yra reikalo rašyti: kalendoris, 
taisytis. Yra, daug, net sunku direktoris, senatoris, inžinieris, 
suklasifikuoti atvejus. Paimki ambasadoris ir 1.1. Tai juk taip 
me mūsų laikraščiuose rašomus pat žodžiai, kuriuos mes dar ne 
vardus. Skliausteliuose parašy seniai rašėme kitaip, būtent: 
ta, kaip lietuviai tuos dalykus kalendorius, sekretorius, direk 
rašo ir ištaria nuo seno. Tai torius ir 1.1. O „Neprikl. Lie 
gi.. Trotskis (Trockis), iroqu tuvai“ tu gali kuo stipriausia 
ois (irokezai), Britų Gujana įrašyti „labiau“, mašina vis 
(Britų Gviana), Konjevas (Ko tiek atspaus „labjau“. Tiesa, 
nevas), asphaltas (asfaltas), Apie Kamajus sako: turiu 20 
prairija (prerija), Astafievas avjų. Kažin, ar gi ta mašina iš 
(Astafjevas), Kievas (Kije Kamajų? ,
vas), Ignatievas (Ignatjevas), Pasižiūrėkime sakinių. „Dia

Bordžia), ugas“ rašo: „Vienintelis katali 
(smutnoje kiškos ir tautinės minties pa 

dienraštis Draugas“.
tinkamai sure 
Draugas nori 
vienintelis tos 
pasaulyje. Ne

baus skelbimo. O be ledagavi 
mo durys vos per vieną raidę ne 
atsisėdo į kontrolieriaus R. E. 
Belyea kėdę.

Lietuvių dienos rengėjai Wi 
ndsore paskelbė: „Ketvirtoji 
Kanados Lietuvių Diena“. Pa 
skaičjus taisyklingai paradytą 
patį svarbiausią šios reklamos 
sakinį net šilta pasidarė kruti 
nėję. Bet štai ateina leidinėlis 
apie tą Dieną. O tenai dailinin 
kas P. Augius jo vardą užrašė 
šitaip: „Kanados Lietuvių Ket 
virtoji Diena“.

Sena naujųjų laikų bėda — 
kai kurie lietuviai nenuvokia 

Mūsų pažyminio suderinimo. Dovano 
lankstumas yra tatai tume, jeigu tuo sakiniu būtų iš 

i reikšta poezija. Bet kai tai yra

KULTŪRWL#KROJęiKA
AUGŠTESN1EJI MONTRE ALIO LIETUVIŲ KURSAI
Jų einamieji dalykai papildo kai, kurie mokosi High School 

lietuviškais mokslo dalykais au arba kitose mokyklose. Jų yra 
gštesniųjų mokyklų — High žymiai daugiau. Jie taip pat tu 
School, arba lietuviškai sakant, retų lankyti Augštesniuosius 
—gimnazijos kursą, tat tie kur kursus. Visiems durys yia at 
sai geriau tiktų gimnazijos kur viros — visus maloniai prašo 
sais vadinti.

Šiemet Montrealis gali pasi 
džiaugti, kad turi jau pilnus 
kursus, du kursus, kurie išeina 
lietuviškųjų dalykų gimnazijos 
kursą, būtent — Lietuvių 
bos, lietuvių literatūros, 
tuvos istorijos ir Lietuvos 
grafijos kursus.

Tačiau kursai yra platesni, 
negu vien papildymas hetuviš 
kais dalykais anglų arba pran 
cūzų augštesniųjų mokyklų 
kurso. Šiuose kursuose yra dar 
lietuvių teatro, lietuvių muzi 
kos ir dainavimo, lietuviškųjų 
šokių ir, kaip papildomas daly 
kas, moderniųjų, nauajusių šo 
kių pamokos.

Šiemet yra užsimota mokslo 
metų bėgyje, teatro pamokų 
metu, paruošti bent vieną vaidi 
nimą ir kursantų jėgomis pa 
statyti veikalą, suruošti Augš 
tesniųjų kursų vakarą-spektak 
H-

Galima pasidžiaugti, kad kur 
sus lanko gražus būrys baigų 
siu šeštadienines mokyklas, 

Atrodo, kad

alio
Šie 

būti 
mes

Jau koki metai, kai „Tėv. Ži 
kažin kas pradėjo 

sekretoris,

kai 
Lie 
geo

Borgijas (Borgia, 
smutnoje vremja 
vremia), Torontas (Toronto; šaulyje 
šis žodis nelinksniuojamas; Ha Vien tik nenoru 
miltonas, Montrealis — links daguoti sakinio 
niuojami), Montrealas (Mont mus įtikinti esąs 
realis), Tokijo (Tokio). Tai rūšies laikraštis 
vis gana paprasti žodžiai, ku tikime, yra tokių ir daugiau. O 
riuos vykusiai parašydavome jau jeigu jis būtų vienintelis, 
Lietuvoje. tai vistiek žodžio „pasaulyje“

Mūsų būdui — svyruonėliui vieta tarp žodžių „dienraštis“ 
netikėtai pavojinga pasidarė ir „Draugas“. „Tėv. Žiburiai“ 
raidė „j“. Gražioje, Nidos iš skelbia apie Roy E. Belyea: bū aP\e asmenų, 
leistoje, Grušo knygoje „Karje damas kontrolieriumi jo įstai vjs’ j’e kursus lankys. Ateinan 
ristai“ rašoma: patrijotas, spe gos durys visuomet būdavo ati tl pavasarį antrojo kurso klau 
cijalistas, racijonalizuoti, pijani daros piliečiams iš visų miesto sytojams bus išduoti kursų bai 
nas, inicijatyva, oficijaliai, so rajonų” ir tt. ( 
cijalistas, entuzijazmas, čempi 1955). Taip pat nenorėta pare 
jonas ir tt. O mūsų laikraščiai, daguoti tokio didelio ir svar

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

Vardas ir Pavardė............................................................
Antrašas(Adresas) ....................................................   .
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KANADOS GERIAUSIAS ALUS

ALGIS DALGIS GAIDŽIA 
” KOJIS IR PABAISŲ

GENGĖ”
Tokiu vardu rašytojas Anta 

nas Rūkas parašė jaunimui dra 
matinį veikalą ir laimėjo Ame 
likos lietuvių mokytojų sąjun 
gos konkursą, skirtą geriau 
šiam jaunimui dramos veikalui.

A. Rūkui, gyvenančiam Či 
kagoje, premija įteikta su iškil 
mėmis, kuriose meninę dalį iš

paprastas sakinys, mes reika AUSTRALIJOJE GEELON 
laujame taisyklingumo. J. D. GO LIETUVIAI JAU 

PASISTATĖ NAMUS
Visose Australijos lietuvių 

kolonijose yra gyvas lietuviškų 
jų namų statymo klausimas. Vi 
enur tam tikslui renkami pini 
gai, kitur jieškoma geriausia 
vieta namams statyti, trečiur— 
jau ir pastatyti namai.

Pasirodo, kad pirmieji lietu 
viškus namus pasistatė Geelon
go, Vic., kolonijos lietuviai. Jie pildė sol. A. Dičiūtė, A. Brazis 
namų stotybai kol kas yia iš ir šokėja V. Karosaitė. 
leidę 1600 svarų sterlingų. Tie 
pinigai yra išleisti medžiagų 
pirkimui, o darbas diibamas tai

davė apie TĖS MARŠAS. Knyga jaunie 
Tat geras siems jaunųjų gyvenimo keliu.

Antras pataisytas ir papildytas 
tremties leiimas. Viršelis ir 
aplankas dail. Ados Krasaus 
kaitės .260 pusi. Kaina ir kny 
gos įsigijimo adresas nenuro 
dyta.
• Danutė Lanskoronskytė šie

(žiūr Nr 47, S‘mo pažymėjimai — lietuvis 
kos gimnazijos brandos atesta 
tai. O pirmojo kurso mokiniai 
bus pakelti į 2-jį kursą — į abi 
turientus.

Taipgi galima pasidžiaugti, 
kad kursus lanko ne tiktai bai 
gusieji šeštadienines mokyklas, 
bet klausytojų tarpe yra ir stu 
dentų, kurie dar nėra spėję įsi 
gyti lietuviškųjų dalykų brau 
dos atestatų. Tai yra labai gra 
žu ir labai pagirtina.

Tačiau, yra faktas, kad vis 
dėlto tai nėra visi lietuvių vai Požėla.

ŽVILGSNIS PRAEITIN
(Atsiminimų ištraukos).

BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 
MINISTERIS PULK. K. ŽUKAS.

Ar bolševikų valdžia žinojo

me.
GREIT TURĖSIME DAR 

VIENA LIETUVĘ DANTŲ 
‘GYDYTOJĄ

Datų gydytoja Danutė Nai 
kauskienė - Natkevičiūtė, kuri 
buvo baigusi dantų gyd. moks 
lūs Hamburge, Vok., šį rudenį 
sėkmingai išlaikė Įstojamus kv 
otimus į Dalhause universiteto 
dantų mokyklą Haliiaxe ir pri 
imta į trečią kursą. Ji atvyko 
čia iš Windsoro.

DR. ANDRIUS BRIDŽIUS, 
Lietuvoje žinomas akių gydyto 
jas, šį rudenį sėkmingai išlaikė 
gydytojo praktikai kvotimus 
Ohio valstybėje. Jis su šeima 
dabar gyvena Clevelando mies 
te, Ohio, USA.

„ČIGONŲ BARONAS“ 
ATVYKSTA J DETROITĄ
Lapkričio 4 d. (sekmadienį;, 

3-čią vai. po pietų Western Hi 
gh School patalpose, 1500 Scot 
ten A (prie Clark Parko) įvy 
ks „Čigonų Barono“ pastaty 
mas, Operą stato garsus Ame 
rikos lietuvių „Pirmyn“ cho 
ras. Pagrindinę rolę vaidins 
Metropolitain’o op. sol. Algir 
das Brazis. Muzikinę dalį atli 
ks Detroito simfoninis orkest 
ras. 90 artistų puikiuose spal 
votuose kostiumuose vaidins šį 
veikalą. Norintieji iš anksto už 
sisakyti biletus prašomi kreip 
tis pas A. Naruševičių, 3550 
Bagley St., Detroit 16, tel.: 
TA 5-947, arba pas J. Spalį, 
156 W. Evelyn Hazel Park, 
Mich., tel.: LI 6-9626.

• Atsiminimų 2 tomus paruošė 
Australijoje gyvenąs adv.. Vi.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Alfa Sušinskas. JAUNYS

kos būdu. Talka jau 
4000 darbo valandų, 
ir kitiems pavyzdys.

• Išraiškinio šokio
Kepalaitė Australijoje, Adelai 
dės mieste masonų salėje ture 
jo koncertą, turėjusį gražų pa 
sisekimą. Jos šokio pasižiūrėti 
atėjo apie 500 žiūrovų.
• Londone, 49 Thornton Ave., met pabaigė Briuselyje politi
atidarytas primasis lietuviškas nių mokslų ir žurnalistikos ins 
knygynas „Dainora“. titutą.

šokėja E.

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 paskutinį 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 pažinimo1 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.

giai tas pat būtų buvę. Ėjau 

prieš daromą niekšystę 
sunkiuoju Tėvynės laiku, bet 
ne prieš kažkokią partiją, ar 
katalikų bažnyčią. Tiesa, toje 
gaujoje buvo ir kunigai, bet 
prie ko čia mano kerštas Krikš 
čion.-demokratams, arba katali 
kybei?

Prasidėjo tardymas. Jau by 
lą panaikinti nebuvo galima. 
Tardymas ėjo beveik 3 metus. 
Iš vieno autoritetingo teisinin 
ko pernai sužinojau, kad Krikš. 
-demokratai norėjo žūt-būt ši 
tą bylą numarinti, ar bent užvil 
kinti ją iki užeis įsisenėjimas. 
Tam reikalui A. Tumėnas pasi 
ėmė pareigas ministerio pirmi 
ninko ir

pareikalavo iš Vyr. Tribunolo 
visą bylą,

pervežti nelabai didelį su sacharinu
transportą sacharino, „ ■ . , ■ , •’ir mano pasirašytu leidimu. Ka 

kurio vertė buvo 100.000 mar une visi nustebo. Vieni džiau 
kių. Rašte buvo pažymėta, kad gėsi, kad pagavo didelį paukš 
šis sacharinas siunčiamas į Vii tį, patį Žuką, kiti gi aiškino kaž 
nių svarbiais valstybiniais rei kokiu nesusipratimu. Kažkodėl 
kalais. Leidimą išdaviau ir pa labai džiaugėsi pulko vadas ma 
ts po kelių dienų išvažiau į Aly joras Variakojis.
tų, kur buvau paskirtas divizi 
jos vadu.

Praėjo gal pora mėnesių. Ta 
rnybos reikalais važiuoja į Kau 
na divizijos štabo viršininkas 
majoras Rozmanas. Apie 6 vai. 
ryto atėjo jis pas mane gauti 
paskutinių nurodymų. Daviau, 
bet ir pridūriau, kad mane lau 
kia Kaune kažkoks didelis ne 
malonumas: ką tik
sapnavau ministerijos laiptus 

ir ant jų visų stovėjo po du 
kunigu, o viršuj kažkoks prela 
tas. . .

— Pone pulkininke, kad
„susipažinimui“, bet jam buvo Jūs, atsiprašant, boba esate, 

mūsų vai atsakyta, kad tą galima pada jei sapnams pradedate tikėti,— 
neapykantą ryti tik pasibaigus tardymui ir apibarė mane majoras Rozma 

. nas.
Per tą laiką pasirodė pirmu Išvažiavo. Gal po kokių tri

O gal mane teis

61.
94. BIZNIO ORGANIZACIJA aPie tokią spekuliaciją ? Pasiro

do, gerai žinojo. Man čia, CIe
„Biznis“ pradėjo vystytis la velande, 1955 m. pasakojo tei 

bai gerai ir keli mažesni trans sininklrs N., kuris tuo laiku bu 
portai davė nemaža pelno, 
buvo jis organizuotas taip:

Užsienyje, daugiausia Vokie 
tijoje, buvo perkami vaistai ir 
sacharinas ir gabenami į Kau 
ną. Taliau tas ėjo jau „diplomą 
tiniais paketai“ į Maskvą, kur 
buvo parduodami 
bolševikų pareigūnams - spėkų nė literatūra, 
liantams, o iš jų vieton pinigų 
gaunami pavekislai, kilimai, br 
angenybės apiplėštų rusų didi 
kų. Nauja prekė vėl buvo siun 
čiama diplomatiniais paketais džios --------- ~ -----rj------ - . . _
į Kauną, čia rūšiuojama pagal man. Buvau jspėtas, kad augš surašius kaltinamąjį aktą, 
rinkos paklausą: į Paryžių, Lotieji Krikščionių demokratų F.. i r—_—11 v----
ndoną, ar New Yorką. Už gau žmonės sakė: „Žukui iki jo grafinis man keršto smūgis, labai j1.1 valandų skambina telefonas, 
tus pinigus vėl užperkamas sa bo lentos keršysime“. Svarbiau skaudus. Buvo taip: 
charinas ir t. t.

Uždarbis buvo didelis ir 
dvigubas:

vienas Maskvoje, kitas Vakarų
Europoje ar Amerikoje. Ir štai, vė susidėtų vien iš liaudininkų, duoti tūlam baltgudžiui — pir 
pačiame biznio įkarštyje jis sp ar tokių mano jaunystės drau kliui leidimą pereiti per frontą 
rogo, kaip muilo burbulas. gų, kaip Kipras Petrauskas, iy ir

O vo Maskvoje mūsų pasiuntiny 
bės juriskonsultu, kad ir bolše 
vikų valdžios atstovai ir pats 
Baltrušaitis gerai apie tai žino 
jo. Jie žiūrėjo pro prištus, už 
tai, kaipo „kompensacija“, su 
kiekvienu transportu iš Mask 

augštiems vos buvo gabenama komumsti

95. GARBĖ NEPRIKLAU 
SOMAM TEISMUI.

Išsyk pajutau
viršūnių

šia buvau kaltinamas, kad aš tai Būdamas Gener. Štabo virš, 
padariau iš didelės neapykan padėjėjas, aš tvarkiau visus ad 
tos Krikščionių-demokratų par ministracinius reikalus. Kartą 
tijai ir. . . katalikų bažnyčiai. gavau iš Finansų ministerijos

Dieve mano! Jei šita bendio raštą, kuriame buvo prašoma iš

Majoras Rozmanas.
— Pone pulkininke, Tams 

tos sapnas pranašiškas: labai 
didelis nemalonumas. Atvažiuo 
siu — papasakosiu.

Atvažiavęs majoras Rozma 
nas papasakojo, kad 4 pėst. pul 
ko bare buvo

sulaikytas spekuliantas

rodė kuobiauriausias straips 
nis, kur aš buvau nežmoniškai 
išdergtas. Straipsnis buvo pa 
vadintas „Iš Napoleonų į sacha 
rinininkus“. Ką aš galėjau pa 
daryti save visuomenės akyse 
reabilituoti?
mas ir nuteis, Iš šalies žinojau, 
kad to straipsnio autorius bu 
vo kunigas Š.

11 mėnesių praėjus, gavau iš 
Kariuomenės teismo raštą, ku 
riuo buvo man pranešta, kad 
tvarkomajame posėdyje, aplin 
kybėms paiškėjus, byla prieš 
mane yra panaikinta.

Gerokai metų praėjus, besi 
kalbant su prof. Viktoru Bir 
žiška sužinojau,

kaip buvo tikrenybėje.
Mūsų vyriausybė kelis kartus 
siuntė Vilniaus komiteto pirmi 
ninkui Mykolui Biržiškai pini 
gus, bet lenkai vis juos sučiup 
davo. Tuomet jis atrado pati 
kimą spekuliantą — baltgudį, 
kuris sutiko Kaune gauti sacha

kų bylose Finansų ministerijos rino 100.000 markių vertės, at 
raštą. Jo neradome. Pačioje Fi gabenti jį į Vilnių ir tenai tu 
nansų ministerijoje nei to raš os pinigus atiduoti Mykolui Bir 
to nuorašo, nei kitų pėdsakų žiškai.
nėra. Kvota buvo perduota Ka — Tai kodėl, profesoriau, 
riuomenės teismui ir aš to teis tuomet apie tai nei man, nei tei 
mo žinioje buvau 11 mėnesių.

96. NEMALONŪS 
PRISIMINIMAI.

Tuojau po „Žuko' spekuliaci 
jos“ pagavimo „Laisvėje“ pasi atsakė profesorius.

Ypatingai didelį džiaugsmą 
rodė majoras Merkys, kuris pa 
ts pasisiūlė ministeriui pravesti 
kvotą. Sužinojęs, aš tuojau pa 
rašiau ministeriui Sližiui rapor 
tą, kur paprašiau kuogreičiau 
šia išaiškinti šitą reikalą, nes 
tą leidimą išdaviau remiantis 
Finansų ministerijos raštu. Kas 
liečia kvotėjo, tai parašiau, kad 
manęs kvosti lai nedrįsta majo 
ras Merkys, kurio šešis nešva 
tius faktus savo raporte išdės 
čiau. Jei jis išdrįs mane liesti, 
bus blogai ir jam ir man.

Kvotą vesti buvo paskirtas 
gener. Kubilius. Atvažiavęs į 
Kauną, pirmučiausia pasiūliau 
gen. Kubiliui surasti mano lai

smui nepranešėte, jog žinojote, 
kaip mane ir teismas kamavo ir 
spauda dergė?

— Tiesą pasakuis, nežino 
jau, kodėl tas taip ivyko, —-

“ - ' ■ ‘ (b. d.)
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APATINIAI
Apsimoka pirkti 

„96” PENMANS, 
nes tai laikys dau
giau metų, augščiau- 
sios rūšies apatiniai 

baltiniai išausti iš 
geriausiu merino siū
lų, garantuoja jums 
apsaugą ir šilumą.

Beveik 90 metų pa
tyrimo šiame darbe 

garantuoja jums, 
kad tai puikūs ga
miniai. Išausti, kad 
laikytų, nesavrbu, 

kiek kartų prosysite 
Vyrams ir berniu
kams, pagamintų 
unijos kostiumų, 

marškinių ir kelnių.
GARSŪS 2

95-FO-6 Nuo 1868 metų

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
KANADOS LIETUVIAI STUDENTAI

Organizuoti, nes turi išrinkę pilni sumanymų. Tai normalu, 
savo organizacijos vadovybę. Mums reiktų pasekti veiklų 
O vis dėlto mums reiktų stip jį kitų lietuviškų  jų kolonijų ja 
riau susiorganizuoti. Stipriau 
ta prasme, kad galėtume aiš 
kiau ir veikliau dalyvauti vieša 
me gyvenime.

Stebiu aš kituose kraštuose 
lietuvius studentus ir man sun 
ku prisilyginti. Jie kartais yra 
to gyvenimo varikliai ir for 
muotojai. Gražu. Kas gi gali 
būti veiklesnis, kaip jaunimas? 
Mes pilni energijos, pilni jėgų.

SIUNTINIAI

tinimą, studentiją. Kolegos, pa 
galvokime ir ryžkimės. Fuksas.

— Spalio 6 d. Šv. Jono par. 
salėje, gerb. klebono P. Ažu 
balio globoje, Toronto skyrius 
atšventė initium semestri, ku 
rio metu buvo išrinkta ir nauja 
skyriaus valdyba iš B. Petruly’ 
tės, A. Kuolaitės, K. Manglico, 
R. Vaštoko ir V. Mickevičiaus. 
Į revizijos komisiją pateko E. 
Petrušaitis, A. Gvazdaitis ir J. 
Matulionytė. Smagu, kad į vai 
domuosius organus įėjo daugu 
ma jaunųjų, jau šio' krašto vidų 
rinių mokyklų auklėtinių.

— Į KLB krašto tarybą iš 
Toronto akademikų tai po yra

Lietuvių bendrovė Overseas 
Cargo Čo. siunčia į LIE TUVA ' 
(ir kitur) siuntinius su: anglis išstatyti net penki kandidatai, 
kom viln. medžiagom, avaline, Av begalės kas daabr priekaiš 
vaistais, maistu, siuv. mašinom, tauti, kad jaunimas nesijungia 
dviračiais, laikrodžiais, akorde i bendruomenės veikią?

įais. (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

Algis Dryža. Inžinerija.
Nemyra Ivinskaitė. Medici 

na.
Irvis Venclovas: medicina, 

antri metai.
Kazimieras Kemežys: inžine 

rija.
Rita Grirtcevičiūtė: odonto 

logija, pirmi metai.
Kęstutis Protas: medicina. 
Irena Dūdaitienė: farmacija. 
Benius Vingilis: 
Laima Rušaitė: 
Tadas Grinčelis: 

antri metai, 
ketvriti metai.

Vytautas Inkratas: buhalte 
rija, ketvirti metai.

Gyd. Bagdanavičjenė: medi _________
eina penkti m.

Jonas Inkratas: buhalterija
antri metai. zėjinių eksponatų. Dabar bol

Gyd. Bobinskas: medicina, ševikai'skelbia dalį jų grąžiną, 
paskutiniai metai. Į Vilnių jau atgabenta 16—18

Algis Ruša: buhalterija, ant a. retų knygų kolekcija, suda 
ri metai. ^_^rYta 106 vienetų. Tarp jų

Romanas Stakauskas: inžine yra Vilniaus spaudos pradinin 
rija.
• Maskvoje rusiškai išleista 
bolševikinio rašytojo Jono Do 
vydaičio apsakymų knyga, pa 
vadinta „Meilė ir neapykanta”. 
Leidinyje sudėti būdingiausi 
bolševikiški rašytojo apsaky 
mai.
• Čekoslovakijoje išleistas Lie 
tuvos bolševikinių rašytojų ap 
sakymų rinkinys, pavadintas 
„Litevske povidky“ („Lietu 
vių apsakymai”). Sudėti J. Bal 
tušio, Cvirkos, A. Gudaičio, J. 
Šimkaus, A. Vienuolio, A. Ven 
elovos raštai viso 14 rašytojų 
26 apsakymai. I ai 4 sis bolše • Maskvos istorinis muzėjus at

siuntė į Lietuvą Mokslų Akade 
mijos Istoriniam - etnografi 
niam muzėjui apie 130 įvairių 
eksponatų. Šias vertybes po 
1863 m. sukilimo numalšinimo 
tuometinis Vilniaus generalgu 
bernatorius Muravjovas buvo 
pagrobęs iš Vilniaus senienų 
muzėjaus ir išsiuntęs į Rumian 
cevo muzėjų Meškoje, iš kur 
jos vėliau ir pateko į Maskvos 
istorinį muzėjų. Tarp ekspona 
tų yra 17—18 a. didžiosios Lie 
tuvos kunigaikštystės stiklo ga 
myklų taurės su Rapeckų, Rad 
vilų, Rimšų, Tiškevičių her 
bais, Žygimanto Vazos laikų 
Trakų vaivadijos vėliava, kara 
liaus Stanislovo Poniatovskio 
žirgo paradinė apranga, taip 
pat daug 15—18 a. ginkių. E.

medicina, 
buhalterija 
buhalterija

?oiiL'
'''’"^' 4

ko P. Skorinos „Apaštalo“ 
1523 m. leidinys, Maskvos spa 
ustuvininkų Ivano Fiodoro ii 
Petro Mstislavco leidiniai, ku 
riuos jie atspausdino 1560 m. 
Zabludove, Lietuvos pasienyje, 
Katkevičiaus 
spaustuvėje.
cas Vilniuje 1575—1576 m. at 
spausdino „Psalmyną“ ir „Eva 
ngeliją“. Tarp muzėjinių verty 
bių grąžinta įvairių Lietuvos di 
džiųjų kunigaikščių portretų, 
biustų ir kitų rinkinių, kurių da 
lis buvo išgabenta iš Vilniaus 
19 a. antroj pusėj.

suorganizuotoje
Vėliau Mstislav

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

g VICTORIA CLEANERS & DYERS CO.

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir «1 St. ZOTIQUE ST. E., MONTREAL.

TELEFONAS: CR 7-0051

VANCOUVER, B.C.
PATARIMAI NAUJIEMS KANADIEČIAMS

Vancouverio „Co - Ordinatig iki pamatų. Nepasisekė išgelbė 
Council on Citizenship organi ti rūbų ir net dokumentų. Na 
zuoja naujiesiems kanadiečia mai ir baldai buvo dalinai apdra 
ms patarimų tarnybą spalio 19 usti ir apdraudimas nukentėju 
d., 7.30 vai. vakaro Coronation siems jau išmokėtas. Giudizns 
Room, J. W. C. A., 997 Duns kai su šeima laikinai apsigyve 
muir Str.

Praeitais metais buvo, dvi 
sėkmingos šių patarimų sesi 
jos, kurių patarnavimu pasinau 
dojo įvairių etninių grupių žm 
onės. Kompetentingi asmenys 
informavo ir teikė patarimus se 
kančiose srityse: pašaukiminis 
vadovavimas ir lavinimas, bu

vikinis lietuvių literatūros leidi 
nys Čekoslovakijoje pokario me 
tais. Šiuo metu ruošiamasi iš 
leisti čekų kalba lietuių litera 
tūros klasikų K. Donelaičio ir 
Žemaitės raštus.
• Pasisavindami laisvės metais 
surinktų kraštotyros muzėjų 
eksponatus, bolševikai skelbia, 
kad Telšių kraštotyros muzė 
jui suėjo 25 ri metai. Muzėjuje 
esą per 7.000 „pagrindinio fon 
do eksponatų”. Šiuo metu mu 
zėjuje baigiama ruošti „baudžia 
vos įsigalėjimą vaizduojanti ek 
spozicija, kurioje daug vietos 
skiriama klasinei kovai pavaiz 
duoti, o ypač žemaičių seniūni 
jos 16 a. vidurio valstiečių ko 
vai nušviesti“.
• Per pirmąjį karą iš Vilniaus
viešosios (dabar un-to) biblio 
tekos buvo išvežti rečiausi kny 
giniai ir rankraštiniai rinkiniai, laimėjo tinklinio pirmenybes vy mie buvo tiktai p. Giudzinskie 
taip pat nemaža vertingų mu rų grupėje. E. Š.

— Studentų skautų Korp! 
Vytis pirmininkui K. Mikėnui 
JAV išvykus į karinę tarnybą, 
nauju pirmininku tapo R. Vis 
kanta. Šiuo metu santariečių 
pirmininku yra R. Mieželis, at 
eitininkų — A. Gečiauskas.

— Spaudoje rašoma, kad pr 
ie naujausios dailininkų ir ar 
chitektų sąjungos Čikagoje yra 
steigiama studentų sekcija, į 
kurią bus priimami pasižymėję 
(kur ir kaip?) jaunieji meninin m 
kai. Mums labai įdomu, kaip 
šių laikų dvasios jaunieji galės 
pritapti prie užkietėjusių aka 
demijos senienų. — apb —

SYDNĖJAUS STUDENTAI.
Ina Kemežytė. Pasiryžimas, 

mokslininke būti.

Tel. TR. 1135
SPECIALIAI NUPIGINTA 

RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

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

ir t. t., ir L t.

g Paimam iŠ namų ir pristatome į visas Montrealio miesto į
k dalis. Darbą atliekame sąžiningai. j
\ k
8 Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas. <j

TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL. |

l J. F. WHS ON I 
I laidotuvių Direktorius | 
įŽ 5531 Verdun Ave., VERDUN. TR 6331

no išsinuomotose patalpose pas 
kaimynus. Jie planuoja pasta 
tus greitu laiku senoje vietoje 
vėl atstatyti.

LIETUVIŲ
Kr. Valdybos
Tarybos rinki

KANADOS
Bendruomenės 
skelbiamus Kr. 
mus, įvykstančius lapkričio 11

tas, teisinė, socialinė, ir šeimos dieną, vykdyti sudaryta Apyl. 
pagalba, švietimas, kūrimasis 
ūkiuose ir biznio problemos 
miestuose, finansinės proble 
mos, darbininkų organizacijos, 
sveikata, pramogos, pilietybė.

Spalio 19 d. šių sričių eksper 
tai vėl teiks patarimus naujie 
ms kanadiečiams jų išekltoms 
problemoms iš augščiau minė 
tų sričių. Vietoje bus ir vertė 
jai, jei kiltų kalbos klausimas. 
Tą vakarą bus kava ir gaivina 
ntys gėrimai.

Visi naujieji kanadiečiai ma 
loniai kviečiami pasinaudoti ne 
mokamais patarimais jų proble 
mos e.
Mrs.
Tel.

Rinkiminė Komisija iš sekan 
čių narių: Adv. Jonas J. Justis 
—Pirm.; Pr. Judickas ir Edv. 
Gumbelevičius — nariai.

On 
Ka 
Jis

— Atostogų i Toronto, 
tario lėktuvu išskrido Jonas 
počius iš Port Alice, B. C. 
formaliai per valdžios įstaigas 
sutrumpino savo pavardę j „Ka 
rtis“. Yra ir daugiau mūsų tau 
tiečių, kurie savo ilgas ir sveti 
momis galūnėmis pavardes per 
valdžios įstaigas sutrumpina ir 
sulietuvina. Procedūra nebran 
giai kainoja.

d.

L. Taylor — pirmininkė. 
CHerry 0492 (vakarais).

GAISRAS LĖTU 
VIO ŪKYJE

Naktį iš rugsėjo 18 į 19
apie 1 vai. ryto dėl neišaiškin 
tos priežasties kilo gaisras Ka 
zio ir Onos Grudzinskų ūkyje 

— Čekoslovakija Paryžiuje Aldergrove, B. C. Tuo metu na

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

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

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

nė su šešiais mažamečiais vai 
kais. Trumu laiku ugnis sunai 
kino medinius ūkio trobesius

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTIS, 

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

709 Dunsmuir Street 
Vancouver 1, B.C., Canada.

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

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

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

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

HE 0211 Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VER UN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS —MALKOS—KURO ALYVA

Lietuviška moterų kirpykla į
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- | 
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. |

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

Dr. TASSY S/NGERMAN 
op tometristas - optikas

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

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve g 

J
Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai g
duodamos betkokiam geram tikslui. &

Ved. D. Jurkus, He 4280. |
„Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje 3 

Banko kambary. 3
Pirm. A. Norkeliūnas ................................ RA 7-3120 v

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

/14 17rr 'TO *7 Lietuviams nuolaida. g
Sav.: P. RUTKAUSKAS. g

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.
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KAIP AMERIKOJE RENKAMAS PREZIDENTAS
JAV prezidento ir viceprezi ris rinkimuose gavo daugiau 

dento rinkimai lapkričio 6 d. šia elektorių.

LONDON, Ont.
ŠOKIŲ VAKARAS

Bus renkami ir atstovų rūmų Vėlesniais laikais tas nebepa 
nariai, dalis senatorių ir daugu sikartoja, nes partijos yra ge 
moję valstybių įstatymų leidė 
jai ir kaikurie kiti pareigūnai.

Ištiktųjų, lapkričio 6 d. bus 
renkamas ne prezidentas, bet 
tie asmenys, kurie rinks prezi 
dentą. Jie vadinasi elektoriai 
(lietuviškai rinkikai). Kiekvie 
na partija, išstatydama savo 
kandidatą prezidento ir vicepre 
zidento vietai, įteikia ir elekto 
rių sąrašą.

Tų elektorių kiekvienoje vai 
stijoje renkama tiek, kiek ta va 
Istija turi kongresmonų ir se 
natorių. Kaip žinoma, atstovų 
rūmuose dabar yra 435 atsto 
vai, o senate 96 senatoriai, viso 
labo 513. Taigi, ir elektorių vi 
so labo yra 513, kurie sūdo 
ro Elektorių Kolegiją.

Elektorių negali būti federa 
linės valdžios pareigūnas. Elek 
torius turi vieną balsą. Prezi 
dentui ar vice prezidentui iš 
rinkti reikia absoliutines elek 
torių balsų daugumos, 266 bal 
sų.

Kuri partija gauna toje ar 
kitoje valstijoje daugiau balsų, 
jai tenka ir visi jos valstijos 
elektoriai.

Seniau yra buvę atsitikimų, č.iau minėta, 
kad vienos partijos dalis elekto išrinkti tie, kuriuos nurodys da 
rių prisidėjo prie kitos partijos ugiausia elektorių turinčios 
ir išrinko prezidentu ne tą, ku tijos vadovybė.

ŠVEDŲ ŽURNALISTŲ ĮSPŪDŽIAI IŠ LATVIJOS.
Švedų žurnalistai buvo nuve aiškino, kad smėlio žemė 

žti į kolchozą „Kova“, kurį Ry duoda gerų derlių.

riau susitavrkiusios ir elekto 
riais nesiūlo žmonių, kurie bal 
suotų kitaip, negu partijos nu 7.30 v.v. Veiks loterija ir bufe 
statyta.

Todėl jau lapkočio 6 naktį 
žinosime, 
bus JAV prezidentas ateinan 
tiems keturiems metams, nors 
elektoriai susirinks prezidento 
„rinkti** tik gruodžio 12 d.

Elektoriai renkasi valstijų 
sostinėse ir paduoda savo bal 
sus. Balsavimo duomenys pa 
siunčiami senatui, kurio pirmi 
ninkas sausio 6 d. atstovų ir se 
nato posėdy suskaičiuoja bal 
sus ir skelbia rezultatus. Tada 
oficialiai naujas prezidentas ir 
viceprezidentas skaitysis išrink 
ti, nors jie, iš tikrųjų, bus iš 
rinkti ir visam pasauliui žinomi 
jau lapkričio 6 d.

Sausio 20 d. išrinktieji prezi 
dentas ir viceprezidentas iškil 
mingai perima savo pareigas.

Čia dar galima pažymėti, kad 
jei lapkričio 6 d. balsavimam iš 
statytieji prezidento ir vice pre 
zidento kandidatai mirtų prieš 
elektoriams susirenkant, tai eie 
ktoriai gali išrinkti bet kuriuos 
asmenis. Tačiau, kaip jau anks 

ir tuo atveju bus

Spalio 27 d. (šešt.) gražio tas su visų rūšių gėrimais! Pla 
joj OFT saiėj, 555 Dundas St. čiau — ateinančios savaites nu 
(prie William St.), įvyks sma m Kvieičami visi! 
gus pasilinksminimas. Pradžia

Rengėjai.

kuris iš kandidatų

pat

ne 
~ ' . (Pastaba:

gos radiofonas dažnai vadina rugiai smėlio dirvos augalas), 
vienu iš pavyzdingiausių. Jis Rugiai buvo kertami Švedi 
yra apie 7 km į rytus nuo Ky jos tipo kombainu. Darbininkai 
gos. Kolchozo pirmininkas pri 
ėmė svečius savo raštinėje, 
ri buvo didoka, bet skurdžiai 
statyta. Ant vienos sienos 
vo Bulganin, kurio veidu 
miai ropinėjo muse, vis apsisto 
dama ant barzdos, — antrąją 
puošė ChruščĮov.

Draugas pirmininkas paais 
kino, kad kolchoze esą 780 ha moderniu, 
žemės, 139 melžiamos karvės, tako 139 karvės kramtė mažu 
viso karvių 236, 170 kiaulių, tę joms numestą šieno kuokštą, 
tame tarpe 125 paršai, 70 ožkų, Oda giliai įkritusi ir šonkauliai 
66 arkliai.

Lankant kolchozą, pirmiau 
šia į akis metas kieme ant tro 
besio sienos pakabintas reljefi 
nis žemėlapis, kuriame vaizduo 
jama Azija ir dalis Europos. Vi 
sa Sov. Sąjunga ir „rytinės de 
mokratijos“ ryškiai raudonos 
spalvos, vakarų Vokietija — 
raudonai dryžuota, o Skandina 
vija — šviesiai raudona. Tai 
vaizdas, kurį kolchozininkas su 
sidaro apie pasaulį, — sako žur 
nalistas Anders Bernholmas,— 
rusų raudonumas su šviesesnia 
is atspalviais.

Apžiūrėję daržus, baisiai 
uoblėtu keliu važiavo toliau, 
kelėje menkų rugių laukas. 
|sirūpinę ^darbininkai rodė 
mus retus javus.

ku 
ap 
bu
ra

sakė, kad mašina dirbanti per 
lėtai, sunku išdirbti nustatytas 
normas.

— Ar svečiai dar norėtų ką 
matyti? — Taip, dėkui, mielai 
koki tvartą. — Ach taip. . . 
Taip. . . taip. . . tai važiuosim į 
tvartą. Tvartas buvo ilgas pa 
statas, kurį negalima vadinti 

Abipus asfaltuoto

gi 
Pa 
Su 
že

Pirmininkas

neaprašomai nešvarus skudu 
ras, pamirkomas tokiame pat 
nešvariame vandenyje. . . Kol 
ūkio šefas aiškino, kad iš kiek 
vienos karvės išmelžiama 12 
litrų į dieną. O kiek Švedijoje? 
— Bernholmas atsakė, kad jis 
neturi supratimo, bet. jis mano, 
kad tiek pat. Tokiu atsakymu 
draugas pirmininkas buvo la 
bai nudžiugintas.

Vėliau Anders Bernholmas 
norėjo matyti kokį kolchoziniu 
ko butą, bet palydovai nusidavė 
negirdį.

Grįžus Rygon vakare, vie 
nam latviui pasakojo apie kol 
chozo lankymą. Latvis taip jam 
į tai sakęs: „Jūs suprantate, 
kad privalote matyti tik absoliu 
čiai geriausį. Bet jums reikėtų 
matyti, kaip iš tikrųjų kolcho 
zas išrodo. Ach jie gyvena bai 
šiam eskurde. Jie turi permažai 
kad gyventų, bet perdaug, kad 
mirtų badu. . .

. . . Pieno produkcija pasku 
tiniais metais labai kritusi. Jei 
kolchoze „Kova“ tvirtinta, kad 
nuo karvės išmelžiama 12 litrų 
per dieną, tai visoje Lietuvoje 
išmelžimas oficialiais .statįstįi 
kos duomenimis pei eitais me 
tais buvęs tiktai 7 litrai, bet šie 
met galima kalbėti tiktai apie 
5 litrus.

Kolchozininkai
tarp 3 — 14 rublių 
dieną. Dažniausiai 3—7 rb., vi 
dutiniškai 5 rb. per dieną, bet 
dažnai tiktai nepilną rublį per 
dieną.

Su 150 rb. mėnesiui neįmano 
ma gyventi, nes butai — apie 
300 rb., be to 200 rb. mokestis 
už asmeninį sklypelį, mažiau ūkiečių asmeninius gyvulius, 
šiai 100 rb. jam reikia „džiaugs Metams: už karvę 500 rb. ir 
mingai“ pirkti vaist. paskolos 400 Itr. pieno, už kiaulę 150 rb. 
obligacijų. ir 20 kg. mėsos, už avį ar ožką

40 rb. ir 5 kg mėsos, už darbo
Šį pavasarį TaVybų Sj-gos, arklį 1500 rb. Už kiekvieną se 

Ministerių Taryba nutarė apdė kantį (antrą) gyvulį mokesčiai 
ti mokesčiais ir duoklėmis kol ir duoklės dvigubos.

DR. TUMĖNO 10 METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

Šio mėnesio 1 dieną suėjo 10 
metų kai Vakarų Vokietijoje 
mirė Dr. Justinas Tumėnas, ku 
ris Lietuovs Nepriklausomybės 
laikais Kaune turėjo savo var 
do Brandos ir svetimų kalbų 
kursus. J. Tumėnas gimė 1881 
m. sausio 17 d. Jeskoniškių kai 
me, Dusetų valse., Zarasų aps 
krities. Mokėsi Liepojos gimna 
zijoje, o vėliau įstojo į Mask 
vos universitetą ir studijavo fi 
losofiją, literatūrą ir kalbas.

1905 m. prasidėjus revoliuci 
jai, stud. Tumėnas grįžo Lie 
tuvon ir čia aktyviai dalyvavo 
revoliuciniame judėjime. Dar 
gerokai prieš revoliuciją J. T. 
apkeliavo Lietuvą, susipažino 
įvairiose vietose su Lietuvos 
gyvenimu. Ypač smulkiai išty 
rė Vilniaus krašto lietuvių dva 
sinį pavergimą. Rusų mokyklų 
buvo labai maža ir tik retose 
vietose; lenkai savo keliu per 
bažnyčias stengėsi lietuvius su 
lenkinti. Tai buvo caro tamsini 
mo politika ir lenkų pastangos 
visai nutautinti lietuvius.

Revoliucijai nepavykus, J. 
Tumėnas emigravo į užsienius, 
sustojo pirma Šveicarijoje, o vė 
liau persikėlė studijų Prancūzi

uždirba —J°n- 191.^ m- J- T aPgynė viešą 
už darbo disertaciją Grenoblės U-te ir ga 

į vo filosofijos daktaro laipsnį 
(docteur es lettres). 1916 m. 
Genevos U-tas suteikė Dr. Jus 
tinui Tumėnui privat docento 
laipsnį. 1918 m. gale jis grįžo 
Lietuvon ir Čia jsitraukė į kul

perdaug kyšojo, 
buvo 
metu 
kas. 
brido 
šiai 
„pavyzdingam* ūkyje, pirmiau 
muo. Tam tikslui vartojamas

(Nuotraukos 
švedų laikraščiuos). Tuo 
buvo kaip tik melžimo lai 
Basos melžėjos, viso' 12, 
srutomis. Kaip pridera 
„nuvalytas1’ karvės teš

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

HRestoranas “RŪTA
994 DUNDAS ST. W.

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

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.
Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

SIUNTINIAI LIETUVON, RUSIJON IR SIBIRAN
MEDŽIAGOS — MAISTAS — VAISTAI.

Oro pašto pristatymas per 2—3 savaites 
100% garantija — visi mokesčiai priimami čia.

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

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

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

Pittsburg Pa. ir kitur.

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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

jau galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ 

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

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

„Mūsų skyriai: 1) Hamilton, 105 Cannon, St. E.
pas p. A. Juraitį, telef. JA 8-6686.
2) London, Ont., 388 William St., p. J. Butkus, telef.

: 7-9871, tuo tarpu siunčia tik vaistus ir maistą iš Anglijos“.
i DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

WELLAND, Ont.
Šeštadienį spalių mėn. 20 dieną, 

WELLANDE 
Hagar Str. (Slovakų salėje) 

įvyks 

LINKSMAS RUDENS VAKARAS 
Pradžia — 7 v. v. 

Programa:
Vyrų oktetas ved. p. Vyšniausko.

Turtingi bufetai, loterija ir kt.
Gros Hamiltono Benni Ferry orkestras.

Kviečiame skaitlingai dalyvauti.
Jūr. sk. Rėmėjai.

JŪROS SKAUTŲ VAKARAS
Malonu prisiminti, kaip pr jų artimieji bei pažįstami ir 

ieš tris metus veik visi Niaga svečiai iš tolimesnių vietovių, 
ros pusiasalio miestų lietuviai Širdžiai mielos vyrų okteto 
savo piniginėmis aukomis parė dainos ir Benni Ferri orkestro 
mė jūrų sakutus laivo įsigiji garsai dar labjau sujungs lietu 
mui.

Savo trijų metų gyvavimo 
laikitarpiui atžymėti, jūr. skau 
tai, talkinami rėmėjų, ruošia di 
delį rudens vakarą, kuris bus 
spalio 20 d., Wellande, Hagar 
Str. Slovakų salėje. Pradžia 6, 
30 v. v.

Čia

viškai plakančias širdis bend 
ram lietuvybės puoselėjimui.

Pasivaišinimui veiks gausus 
įvairių gėrimų ir užkandžių bu 
fejtas, laimei išbandyti turtin 
ga loterija ir kt. įvairumai.

Spalio 20-ji Wellar.de, tebu 
nie lietuviško solidarumo die 
na. B. S.laukiami mieli rėmėjai,

PORT COLBORNE, Ont.
PAGERBĖME

PERS1KELIAN ČIUS VISUOMENININKUS
Gausus Wellando ir Port Co lės ir atsisveikinta gražiais lin 

Iborne lietuvių būrelis rugsėjo kėjimais įsikurti nuosavame na 
29 d. suruošė atsisveikinimo me Hamiltone.
vaišes pp. Skaisčių šeimai, per Wellando apyl. vardu atsi 
sikeliančiai gyventi į Hamilto sveikinimo žodį tarė P. Šidla 
ną.

P. p. Skaisčiai buvo ypatm 
gai draugiški ir mylimi apylin 
kėje bei daug nusipelnę lietu 
viškoj veikloj.

Prie lietuviškai šeimyniško žuolis ir kt. dalyviai.
vaišių stalo buvo sudainuota ii Tenka pažymėti, kad reta ku 
giausių metų, įteiktos dovanė n apylinkė, kaip Wellandas ii

Port Colborne, turi gražią tra 
diciją pagerbti įsikurianems ar 
išvykstančius lietuvius. B. S.

^įskas; Skautų ir scenos meno 
mėgėjų vardu—B. Simonaitis, 
Medžiotojų - meškeriotojų klu 
bo vardu — B. Luomanas; Se 
nųjų lietuvių vardu — J. Radvi 
las; Bendradarbių — p. Pati

tūrinį darbą. Iš jo Brandos kur 
sų išėjo daugiau kaip 400 abitu 
rientų. 1946 m. spalio 1 d. jis 
mirė V. Vokietijoje. Liko našlė 
prof. Dr. Vanda Tumėnienė, 
kuri dabar gyvena Čikagoje. Ji 
rūpinasi išleisti vyro raštus.

Kl. Prielgauskas.
ktctdixt-: ■ : nx xx- >

Lietuvio Advokato Įstaiga 
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088
KT"1 XK~...... XX.........My--"*

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

TEISININKAS —

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1. Ontario.

----- K - ■" 1 H įį " 1

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.

8 Gyveną ne Toronte gali vaistų užsakymus bei savo sudary !;<; 
tus siuntinius iki 19 svarų pasiųsti mums paštu. ;į;

v Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. £•

I
 NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE. S 

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

LE 6-5613 I

Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius v

adv. A. L I Ū D Ž I U S. |

Pei šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, $ 
atliekami dar šie reikalai: X

EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS • |

(reikalai, iki vizų gavimo imamai), — X

DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ ’LIETUVON | 
ir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) v 

su pilna siuntinių gavimo garantija. — X

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS, f 
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS X

iš įvairių Draudimo B-vių ir X

Workmen's Compensation Board. —

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — |

PILIETYBĖS REIKALAI. — |

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI. |
PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ | 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI. g

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

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

Advokatas—Notaras «
100 Adelaide St. W. |

Room 107
Telefonas EM 6-4182

Toronto. g

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

® Tel. EM 3-5520

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

PRIIMA SIUNTINIUS IŠSIUNTIMUI

M
M

ft

Siuntiniai gali būti įvairaus turinio ir negali svert 
' giau su įpakavimu nei 19 svarų ir 4 uncijas. Gyvenantie- % 
■ ji ne Toronte gali savo siuntinius prisiųsti mums, o W 
* mes juos peržiūrėję ir įvertinę, sąskaitas prisiųsmie Ju- W 
? ms. Sovietų muitą ir kitas išlaidas Tamstos apmokate įi 
Į pas mus. Gavėjas Lietuvoje — nieko nemoka. Be to, $ 
j galite užsakyti siuntinį pas mus, o mes jį sudarysime pa- $ 
į gal Tamstų pageidavimą. įk
(f Pastaba: Labai pigiomis kainomis siunčiame maisto A 
rf ir vaistų siuntas iš Vakarų Europos į Lietuvą. Vaistų £ 
g siuntinys iki 2 svarų svorio eina kaipo laiškas ir gavėjas r 
« Lietuvoje jį gauna po 3 savaičių nuo užsakymo dienos. J 
£ Maisto siuntinys trunka iki 5 savaičių. Vaistų siuntos Ė 
? Kainuoja du kart pigiau iš Vak. Europos nei iš Kanados >? 
f ar USA. fi

A Naudokitės mūsų patarnavimu.

dau-

Wellar.de
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PASKUTINIS prieš KALĖDAS!!!

DIDELIS ir LINKSMAS

NEPRALEISKIME PROGOS
Malonu pasidžiaugti, kad rengti atidarė vietos Vysk. M. 

Hamiltono ir kitų apylinkių ko Valančiaus prad. mokyklai. Iš 
lonijų lietuviai labai nuošir jos vadovybės patyrus, jau turi 
džiai atjaučia ir realiai parėmė gavusi pirmuosius vertingus lo 
Tautos Fondo Hamiltono skyr. terijai fantus, kuriuos paauka 
Valdybos veiklą, kas aiškiai pa vo p. E. Galinis — kalakutą ir 
rodo gausūs atsilankymai į ren p. V. Kybarts — kumpį, ku 
giamus mūsų parengimus, už riuos p. Galinis skaniai iškeps 
ką valdyba viseims rėmėjams ir puikiai paruoš, be to dar ga 
nuoširdžiausiai dėkoja ir yra uti gintariniai karoliai, laikro 
pilna vilties, kad nebus pamirš dis, ir trys tortai. Manome, kad 
ta ir ateityje visokeriopame mu jų bus daug ir visi mokyklą pa 
sų darbe lietuvybės išlaikymui, rems.
laisvės tėvynei iškovojimui lė Tautos Fondo Valdyba visus 
š” telkimo bare. malonius tautiečius nuoširdžiai

dusų prieškal.dinis pasku kviečia atsilankyti į šį mūsų pa 
tinis parengimas bus spalio 20 rengimą, linksmam laiko pralei 
d., šeštadienį, didžiausiame Ha dimui ir tuo pačiu paremti jos 
miltono viešbutyje, kur atsilan veiklą tėvynės laisvės atstaty 
kiusieji turėsite puikią progą mui lėšų telkimo bare, 
jaukioje aplinkumoje linksmai TF A-bės Hamiltono sk. V-ba. 
praleisti laiką savo artimųjų ir 
nauaji susipažįstamų tarpe.

Valdyba, jausdama pareigą 
paremti mūsų priaugančios kai 
tos lietuviškoje dvasioje išauk 
Įėjimą, savo parengime loteriją

šokių vakaras 
HAMILTONE,

Royal Connaught H o t e i’y j e 
rengiamas š. m. SPALIO 20 D., šeštadienį. •

Pradžia 7.30 v. Šokiams gros gros Benni Ferri orkestras. 
Bufetas. Loterija — pelnas šeštadieninei mokyklai ir kiti 
malonumai. Visus ir iš visų kolonijų brangius lietuvius 

maloniai kviečiame atsilankyti ir tuo prisidėti prie Lie
tuvos laisvinimo bylos vedimo.

T. Fondo A-bės Hamiltono sk. Valdyba.

ŠALPOS FONDO
rinkliava vykdoma šūkių ,,pen 
kine šalpai“, turimomis žinio 
mis vyksta labai sėkmingai.
Aukojama ne tik penkinės, bet gyvenės Hartford, Conn.; Auta 
ir dešimtinės.

Į DIDŽIULĮ KONCERTĄ
Toronte, dalyvaujant Varpo 
chorui ir Čiurlionės ansambl. bi 
lėtai yra gaunami Hamiltone 
pas K. Baroną, 131 Kensing

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULO NEW YORKE 
PAJIEŠKOMI ASMENYS:
Adutis Mary; Aekus Jonas,

naitytė Ona, vienuolė; Arminie 
nė - Malinauskaitė, Albina, iš 
Marijampolės aps., Avižienis 
Stasys iš Marijampolės ap., gy
nęs Anglijoje; Benešiūnas An 
tanas ir sesuo Ona, kilę iš Ma 

S uručių k., Veiverių vai., Marija 
: mpolės ap., Borisienė-VilČins

Europos gydytojas
Dr. N. S k a a b

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S. 

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

Į KRAŠTO TARYBĄ
Hamiltonas neišstatė nė vieno 
kandidato. Kalbama, kad Kraš
to VaWba siyos l inkimus pi a ton N telef. LI 5.0979 ,r sek nipolės ap., Euiirienė-Vilčių 
veda 100 metrų bėgimo Sre‘ madieniais po pamaldų, parapi kaitė Elena, iš Tytuvėnų; Bud 
c.iu, kiti vėl sako, kad neparody jos sajėje, pas augščiau minimą 
ta linkimais jokio susidomėji asrnenį Koncertas įvyksta spa 
mo ir neatsirado iniciatorių su lio 27 d Toronto Massey Hall 
daryti sąrašą. Gaila, nes, kaip sajėje 
r* • AM AM.A M AM AA A —— X AMM *-» M- . A AA X—T AA AMM A 1 L —M

SPORTO KLUBAS KOVAS
žinome, prieš 2 metus Hamilto
nas išstatė 10 kandidatų, kurių
6 liko išrinkti į Krašto Tarybą, lapkričio 24 d. rengia didelį šo

kių vakarą, kuriame dalyvaus

rys Jonas, gyv-nęs 1429 West 
45th St., Chicago, Illinois; Bui 
vydas (Baivyd) Antanas, tar 
navęs Amerikos kariuomenėje; 
Butkus Kazimieras, s. Rapolo; 
Chmiliauskas Petras, gyvenęs 
Panevėžyje; Cibaitis Jonas, Jur

d & daug Kanados sportuojančio ja gis ir veronika, vaikai Petronės
» . A » Ji unimo, kadangi tą pačią dieną Mickytės-Cibaitienės, vėliau iš

lUe ROYAL COHHAUGHT Ho tell
Dovis) iš aPtašių k., Pacžerėhų 
v., Šakių ap.; Gaidytė Ona iš 
Žūklių k., Pabaisko par., Uk 
mergės ap.; Gelumbickis, bro 
lis Vitoldo1 Gelumbickio; Gie 
biūtės, Konstancija Slekaitienė 
ir Marijona Klivinskienė iš 
Vilkaviškio ap.; Goberytė-Mi 
zariėne, Jieva ir vaikai, jų tar 
pe Stasys Miziaris; Griciūtė-Ka 
kštienė Petronė iš Salantų vai., 
Kretingos ap.; Grudzinskas Če 
slovas; Gubaitė - Miliauskienė 

kėdę atsirado jau 3 kandidatai: Marytė ; Harbouczuc - Sabhok, 
dabartinis burmistras L. Jack sesuo Onos Sabonienės, gyve 
son, vice-burmistras J. McDo nusi Bronx, N. Y.; Jaloveckas 

^s^^**5********^^ nald ir parlamentaras A. Child. Arkadijus; Juknaitė-Laurinavi
Visi jie gerai pa'šjstami lietuvia čienė Marija, gyvenusi Ravens 
ms, nekartą dalyvavę mūsų šv 
entėse ir pobūviuose.

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.

pirmenybės. Šokiai įvyks Ro 
yal Connaught salėje, o pirme 
nybių vieta bus pranešta vė 
liau.

TAI JŪSŲ g SEZONO UŽDARYMUI
cncirn » buvo sužaistos draugiškos lau
SUEIGŲ, x ko tenįso rungtynės tarp vietos

BANKETŲ IR KITŲ $> Kovo ir Toronto Vytis. Laimė
» jo svečiai pasekme 3 :2. Hamil 

SUBUVIMŲ BŪSTINĖ » toniečiams taškus iškovojo A.
g Grajauskas ir G. Paltarokas.

Į MIESTO BURMISTRO

Manager — A. Michael O’B r i e n

HAMILTON, Ontario JAckson 7-5071

PARUOŠIAME PAGAL 
visus jūsų pageidavimus.

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

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L I S 
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.

M u s k r 
paltus 

duodu ger 
sąlygon 

i š s i m o k

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T LIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAvmond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Penktadieni, spalio 26 dieną 

kviečiame visus 

i 

jaunųjų menininkų 
KONCERTĄ,

kuris įvyks
VOKIEČIŲ SALĖJE, 

863 Ring St. East.

Programą išpildys:

Jaunieji Pianistai —
Staniūtė Vida, Stanevičiūtė Lionė, Valevičius Juozas.

Akordeonistai —
Jonikaitė Elzytė, Kanevaitė Janina, Kaneva Ramūnas 
ir Gužas Kęstutis.

Baleto šokėja — 
Pusdešrytė Milda.
Po programos smagūs šokiai, grojant BenniFerri 
orkestrui!

Veiks turtinga loterija ir įvairus bufetas!

Pradžia: 7 vai. 30 min. vakaro punktualiai.

Hamiltono Lietuvių Namų Fondo Valdyba. 
____________________________________________________________J

biūtė Marijona ir ojs sesuo Sic Vilkaviškio ap.; Šlepertas Jo 
kaitienė Konstancija iš Vilkaviš nas, sūnus -Kazio'; Stankūnas 
kio ap.; Kolba Alfredas ir Juo Klemensas ir Petrelė bei Vai 
zas, kilę iš Vilkaviškio ap.; Ko dutis; Stanley - Vyšniauskaitė 
lpakovas Osipas iš Stumbriš Ona ir duktė Liucija; Toločko 
kių, Panevėžio ap.; Krumienė Kazys ir Mlicislovas, s. Tado, 
Rasė (ar Krūminienė?), duktė iš Žeimių vai.); Veketris iš Dy

Kundrotaitė - Karpis viliškių k., Lazdijų parap.; Vii 
; Lauri činskaitė-Borisienė Elena iš Ty 

gy tuvėnų; Vyšniauskaitė-Stanley 
Ona ir duktė Liucija; Zasčiuri 
nskas Mariojnas iš Lapių vai., 
Kauno ap.; Žukauskas Pr. iš 
Naumiesčio v., Tauragės ap.

Jieškomieji arba apie juos ži 
nantieji maloniai prašomi atsi 
liepti: Consulate General of 
Lithuania, 41 West 82nd Stre 
et, New York 24, N. Y„ U.S.A.

Juozo;
Ona; Kurlenskas Jonas 
navičienė-Juknaitė Mariaj 
venusi Ravensburge, Vokieti jo 
je; Malinauskaitė - Arminienė 
Albina iš Mariampolės apskr.; 
Michel Felix, gyvenęs Ciecro, 
111.; Miliauskienė-Guiaitė Mary 
tė; Noreika Jonas iš Varnių, s. 
Jono; Norgelienė Magdalena; 
Oliškevičjenė Ona, duktė Juo 
zo; Paškevičienė-Petkevičiūtė 
Juzė, duktė Nikodemo; Petke 
vičiūtė - Paškeviičenė Juzė, d. 
Nikodemo; Petrulis Ferdinan 
das, s. Kazio; Piščiukienė Ona, 
d. Jono; Ramanauskas Petras 
iš Naumiesčio vai., Tauragės 
ap.; Remeza Algirdas; Rihškis 
Jonas, kil. nuo Švenčiinelių; 
Sabhok-Harboczuc, sesuo On 
os Sabonienės, gyvenusi Bro 

burge, Vokietijoje; Juškevičių® nx’ N- Y.j Seniūnas Mykolas iš 
iš Palazdijų k., Lazdijų parap.; DraSandžių k., Balninkų v., Uk 
Kačauskas Kazimieras iš Pane mergės ap.; Siviczki Juozas(Si 

, Al vonis), kil. nuo Švenčionėlių;
Sivonis Juozas (S'iviczki), kil. 
nuo Švenčionėlių; Šlapikas St. 
ir Šlapikaitė Ona; Slekaitienė- 
Glebiūtė Konstancija ir jos se 
šuo Klivinsikenė Marijona iš

munykų k., Antnemunio v.
ytaus ap.; Kakšitenė-Griciūtė 
Petronė iš Salantų v., Kretin 
gos ap.; Karpavičius Pov. ir 
Stasys; Karpis - Kundrotaitė 
Ona; Kisieliauskaitė Antosė, 
gyvenusi Panevėžyje; Klamau 
skas Vladas; Klivinskienė-Gie

BALIONAS DIVA MODE |
SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. |

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 8c SONS
| 15 METŲ JŪSį TARNYBOJE |

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

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

KĄ KITI RAŠO...
Atkelta iš 2-ro psl.

tą, kad lietuviškosios spaudos 
nemaža dalis vieton politiškai 
auklėjusi visuomenę ir brandi 
nusi joje sveiką politinę mintį 
žemina politiką, kaip tokią, ir 
diskredituoja politikos darbą 
dirbančiuosius. Raginti lietu 
vių ir ypač krikščioniškąją spa 
ūdą su tuo blogiu kovoti ir au 
klėti visuomenę krikščioniško 
sios politikos pagrindais.“

PARDUODAMAS 
Tabako Ūkis.

Sužinoti pas V. Vasiukevičių 
gyv., Petite Cote, St. Paul de 

Joliette, Que.

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
čių kreipkitės pas šios b-vės atstovą Kanadoje 

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

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

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS.

,.G r u n d i g“ radio aparatai, patefonai, plo
Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa

V okriki 
kštelės. 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektritnius 

reikmenis su nuolaida.

COLONIAL TURKISH BATHS
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 

Viskas tik už $ 1.10.
Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 

‘ ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.
Masažo ekspertai jūsų patarnavimui. 
Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.

MOTERŲ DIENA: 
kas antradienį nuo 2 pm iki 11 v. 
Masažistės Jūsų patarnavimui.

Susitarimas iš anksto nereikalingas. \ I
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.

(2 g. j rytus nuo St. Laurent)

telef.:
P L 0094
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K. L. B-nės Montrealio apyl. rie esą labai gražiai ten įsikūrę 
rinkiminė komisija savo posė ir puikiaigyvena.
dyje spalio 6 d. galutinai susi • Naujųjų Metų sutikimui sa 
formavo šiame sąstate: pirm.— Jės jau išnuomotos ir leidimai 
Pr. Paukštaitis, vicep. — P.
Klezas, sekr. — St. Vaišviliene 
ir nariais — L. Černišovas, H. 
Adomonis, L Šiaučiulis, K. Šit 
kauskas, L Valiulis, St. Baltau 
skas ir P. Laurušonis.

Pagal pristatytus sąrašus, 
M. apylinkėje kandidatuoja šie 
asmens: Ališauskas Aug., Bal 
žaras L., Kudžma Aug., Karde 
lis J., Kęsgailą Stp., Čipkus 
Petr., Rukšėnas Ged., Stankū 
naitė Ona, Navikėnas Jz., Lapi 
nas Zigm., Šulmistras Myk., 
Kiškis Walt., Mališkienė Aid., 
Paulius Vyt., Girinsi Leon., 
Lingaitis Jurg., Petronis Pov., 
Rudinskas Pr., Lukoševičius Jo 
nas, Gabalaiuskas St„ Toliušis 
Košt., Andruškevičius Košt., 
Lapinas Aleks., Lymantas kiekvieną savaitgalį aplanko 
Ans., Narbutas Pov., Pėterai daugelis montuęaliečių lietuvių, 
tis Vilius, Viliušis Jon„ Kerbe 
lienė Betr\čė.

Balsavimo vietovės bei kiti 
nurodymai bus paskelbti Kana 
dos lietuvių spaudoje.

Pr. Paukštaitis,
Komisijos pirmininkas.

St. Vaišvilienė, 
Sekretorius.

• Liautfininkų-Varpininkų 
bo susirinkimas, atsiradus 
bių reikalų, šaukiamas šį 
madienį, spalio 21 d., 3 vai. po 
pietų, 790 Melrose Avė, Ver 
dun. Prašomi dalyvauti visi na 
riai ir norį įstoti nariais.
© Morkūnas Feliksas sirgo ir 
buvo dr. J. Šegamogo operuo 
tas. Liognis jau pasveiko.
• Daugelavičiai Alfonsas ir Vi 
ktorija, savaitgaly lankėsi Wa 
terbury ir viešėjo pas buv. mon 
trealiečius pp. Liaudinskus, ku

DAINAVOS EŽERO
sklypų pardavimas

spygliuočių miške tęsiamas.
Kainos: prie pat ežero apie 5 
et. už kv. pėdą, 200 pėdų nuo 
ežero 1% et. ir 400 pėdų ir 
toliau nuo' ežero — trečdalis 

et. už kvadratinę pėdą.
Kreiptis į K. Andruškevičių 
DE 2384 arba V. Pėteraitį 
RA 1-0614 vakarais po 6 vai.

NEPAPRASTAS KONCERTAS

Š. m. spalių mėn. 27 d., šeštadienį, 
geriausioje Toronto salėje — MASSEY HALL — 

Toronto Lietuvių Choras „V A R P A S“, 
talkininkaujant

L. T. M. „Č I U R L I O N I O” ANSAMBLIUI 
ruošia

Į TORONTO VISUOMENĘ!
Artėjant žiemai, vėl tenka pr viškas ačiū, 

įsiminti mūsų nedarbingus ir 
neturtingus čia ir ypač tremty 
Vokietijoj. Nedarbingos šei _____________
mos, ligonys ir seneliai, kurie DRAUGIJOS PARENGIMAS 

ras ff^TB BU I BZ |U ArDT M 8 negali užsidirbti pragyvenimui,iVI t ■ I IM I O V IM KZ E«i> I JA | visuomet turi kęsti vargą ir ne
pirmagimės dukters. ~ » dateklius, ypatingai žiemos me
K TAS KREIPIASI 8 Progiamoje: | tu. Artėja ir Kalėdos — taikos

Dainų Šventės Čikagoje miniatiūrinis pakartojimas — ramybės šventė, kada visi vi
ir vienkartinis Šal g išpildo bendras jungtinis choras, | siems yra broliai ir seses: Ir

„Čiurlionio ansamblio liaudies dainų ir kanklių pynes ir | mirgtiems ir vargšams. 
„Varpo operinių dalykų ištraukos. | KLB Toronto Apylinkes Šal
Su chorais solo dainuoja solistas Ve. Verikaitis. pOS Komitetas kreipiasi į jus,
Biletu kainos: 2, 1,5 ir 1 dol. Gaunami J. Margio vais- » malonūs torontiečiai, prasyda 
tinėje. „Rūtos“ valgykloje, „The Times” (J. Beržinsko) | mas jūs9 paramos. Daugelis da 
cigarų krautuvėje ir koncerto diena „Massey Hali prie x bar remia savo artimuosius Lie 
iėįimo g tuvoje ir Sibire, siųsdami jiems

. » brangiai kainuojančius siunti
Tenelieka tą vakarą ne vieno namuose, — | niu£. Savaime suprantama ir
visi j didžiąją dainos meno šventę. g reikia remti savuosius,

čiau neturėtų būti 
mu vengti prisidėti 
ros šalpos tų, kurių

jau gauti.
• Stankevičiai, Valė ir Liudas, 
susilaukė

ŠALPOS

Metinis
pos vajus vyksta. Į Jūsų duris 
pasibels rinkėjas. Neatsisakyki 
te jį priimti ir paaukoti sulig iš 
galių nelaimingiems tautieėia 
ms paremti. To iš mūsų reika 
lauja žmogiška ir krikščionis 
ka pareiga padėti vargstantie 
ms.

Tautiečiui, atsiuntusiam pas 
tu, nenurodant savo adreso, 5 
dol., tremtinių ir komiteto var 
du, nuoširdus ačiū. P. K. Ižd.

DAINAVOS EŽERĄ SPORTIŠKA PADĖKA 
REIŠKIAME

BUS GERI PIETŪS

Tai ta 
pasiteisini 
prie bend 
niekas

klu 
svar 
sek

Vieniems rūpi pasižiūrėti būsi 
mos lietuviškos vasarvietės ap 
ylinkės ir papiknikauti, o kiti 
realiai kimba i sklypus ir kuri 
mosi darbą.

Rudens spalvomis pasipuošu 
si Laurynijos kalnų gamta gai 
vina kiekvieną važiuojantį nuo 
St. Saveur pro Morin Heights 
i Dainavos apylinkes, kuriose 
šiuo metu nesigirdi lietuviškos 
dainos, bet girdėti 
ndens čiurlenimas 
pokštelėjimas.

Pono A. Lapino
kiekvieną savaitgali praretina 
kiškių, ančių ir bekasų eiles. Po 
nams Lapinams nusipirkus sk gimuose.
lypus ne tik briedžiai išdundė Be to nuoširdi padėka prikla 
jo, bet ir stirnos pasidarė atsar ūso priėmusiems į nakvynę: Lu 
gesnės.

SUINTERESUOTIEJI
numatomais braižytojų 

kursais, prašomi skambinti 
6 vai. vakaro. Tel. CL 5-2211.

tik tylus va 
ir šautuvų

taikli ranka

ne 
Spalio 21 dieną A. V. parapi remia. Vienas ar du doleriai jū 

Mūsų Globėjui Aušros Var jos salėje, tuojau po pamaldų su piniginėj skirtumo beveik ne 
tų Parapijos Klebonui Dr. J. Gyvojo Rožančiaus Dr-ja ruo sudarys, o jei visi Toronto lie 
Kubiliui už salę mūsų penkme šia pietus. Bus skanūs valgiai ir tuviai nors po tiek skirtų šiam 
čiui paminėti surengtam šokių vynas. Įėjimas tik vienas dol. reikalui, susidarytų visai įspū 
vakarui, mieloms mūsų šeimini Bus loterija. Maloniai prašome dingą suma, parodanti mūsų 
nkėms, Ponioms Sinienei, Ma visus atsilankyti. Pelnas skiria gyvą artimo meilę vargstantie 
žeikienei ir panelei O. Stankū mas bažnytinių rūbų skolai ap ms. Jiems gautos aukos suteiks 
naitei, kurios taip skaniai ir gr 
ažiai paroušė mūsų sevčiams ir 
mums vakarienę, Tėvui Kul 
biui, Seimelio Prezidiumo Pir 
mininkui p. L. Balzarui, „Auš 
ros“ atstovui J. Laurinavičiui 
už malonius žodžius, Aušros sp 
orto klubui už atvykmią krepši 
nio rungtynėms ir visiems mon 
trealiečiams, kad ir negausin 
gai dalyvavusiems mūsų parcn

PO

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros kontraktorius

IGNAS
3260

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

KLB Toronto Apylinkės 
Šalpos Komitetas.

SKAUTAMS REMTI

DR. J. š F G A M O G A S

CHIRURGINĖ ir 
BENDROJI PRAKTIKA 

į office 5441 Bannantyne 
į (kamp. Woodland) 
( Verdun. Tel. HE 3175.

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

į arba pagal susitarimą, 
d namų 1938 Osborne Av. 
N Verdvn. Tel.: PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I Š K A

priima: 9 a. m. -— 10 p. m.
5303 Verdun A.. Verdun,

Tel.: TR 4647

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

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

Tel. CA 2506

Dr.E.Aodrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tek: LA 2-7236

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.

košiams, Ottams, Simams, Di 
kaičiams ir Salaloms

„Tauras“ Valdyba.
• J. Laurinavičius, ne J. Luko 
ševičius „Aušros” vardu svei 
kino Taurą. Už klaidą atsipra 
some.
• K. Gudžiūnas, gyv. 2648 Ho 
gan St., tel.: LA 5-6633, pigiu 
būdu siunčia vaistus į Lietuvą. 
Teiraukitės pas jį.

REIKALINGAS
vyras prie metalo laužo degini 
mo. Tairautis pas Petrą Ja 
kubką, tel. FI 4111, po 5 v.v.

W e s, t m o u n t e 
IŠNUOMOJAMI 

keli šviesūs kambariai
su maistu. Tel. FI 1266.

; LOUIS MANGEAUį
X KURO ALIEJUS 5
U No. 1 Imperial Products jį
U 241—1 Ave., Ville Lasalle ?
j, TR 3237

ADVOKATAS

SIUNČIA ME 
siuntinius

Lietuvon,
Estijon, Latvijon ir į visas 

U. S. S. R. dalis.
Muitai ir visi kiti mokesčiai 

sumokami čia.
Pirkite medžiagas čia urmo 
kainomis, atsineškite savo 

daiktus ir siųskite 
garantuotai per:

G 1 an tex Textiles
4086 St. Lawrence Blvd., 

MONTREAL, Que.
Tel. BE 7180

STASYS DAUKŠA, LL. D. 
Suite X5—M

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

Res. 5657—12 Ave., Rsm.
RA 2-5229

mokėti. Valdyba. šimteriopai daugaiu
© Šeštadieninėje Montrealio
(buv. Verduno) liet, mokyklo 
je bus dėstoma prancūzų kalba, 
reikalaujant mokyklų komisi 
jai. Norima palaikyti tradicija, 
kad vaikučiai aukotų vargo mo 
kyklai tremtyje, todėl tėveliai 
prašomi vaikučiams tam tikslui 
duoti pagal išgales pinigų. Mo 
kyklos tėvų komitetas savo pir 
mininku išsirinko P. Bartešką.
• Initium semestri buvo suruo 
šta A V salėje. Be būrio savų 
studentų dalyvavo svečiai iš 
Toronto. Vakaras praėjo gero 
je nuotaikoje.
® P. Guzevičius serga, bet pa 
mažu jau taisosi.
• Mirė populiarus senosios ka 
rtos ateivis V. Maksvytis. Pali 
ko našlę žmoną. Reiškiame 
užuojautą.

AUTOMOBLIAMS 
pastatyti vieta 
žiemos metui. 

Kreiptis tel. RA 2-7081.

REIKALINGA 
moteris ar mergina 

siūti elektrine mašina. Patyri 
mas nebūtinas, geros darbo 
sąlygos ir proga išsidirbti. 

Geras atlyginimas. 
Kreiptis asmeniškai: 

United Swiss Embroydering, 
6355 Park Ave., Montreal.

SKLYPAI
netoli nuo Laval des Rapides, 
100 ir 115 pėdų ilgumo po

$ 300 — $ 400. Minimum įmo 
kėjimas $ 100 už sklypą. Be 
nuošimčių, paruošti statybai.
Patrigubinkite trumpu laiku 

savo investavimą. 
Tel. CR 1-4272

REIKALINGOS MOTERYS
seno popierio rūšavimui.

Prityrimas nebūtinas. Pradžiai 
i 55 et. į valandą. Pastovus dal

bas. Kreiptis 300 McCord St., 
Montreal .

jai

džiaugs 
mo, negu aukotojas patirs nuo 
stolio.

Šiais metais kiekvienas turės 
galimybę atiduoti savo auką. 
Iki šio mėnesio pabaigos visie 
ms bus išsiuntinėti laiškuięai 
šiuo reikalu. Aukotojas turės 
laiko jam patogiausiu metu iki 
gruodžio mėn. atplėšti prie laiš 
ko esamą atkarpą, užrašyti sa 
vo pavarde, vardą ir adresą 
(kaip jis tai paduoda pajamų 
mokesčių blankuose) ir aukoja 
ma suma norimam tikslui iš tri 
jų (šalpai — 16 Vasauo Gim 
nazijai — vargo mokykloms), 
kartu su auka įdėti j tam tikslui 
skirtą voką ir jį grąžinti 235 Os 
sington Avė („Paramos“ rašti 
nė), arba sekmadieniais įmesti 
jį į tam įrengtą dėžę Prisikėli 
mo Parapijos ir „Tėviškes Ži 
burių“ knygyno patalpose. Šių 
laiškelių negavusius taip pat 
prašome paukoti panašiu) 
du. Visi aukojusieji gaus 
tus, tinkamus pridėti prie paja 
mų mokesčių sumažinimo. Au 
kotojų pavardės ir sumos bus 
paskelbtos spaudoje, jei atkar 
pose jūsų nebus kitaip nųrody 
ta. Kitu atveju tai bus paduota 
kaip nevardinės aukos.

Toronto visuomenė visuomet 
buvo jautri ir dosni lietuviškie 
ms reikalams, todėl ir dabar la 
uktina šio svarbaus reikalo su 
pratimo ir visų paramos. Visie 
ms aukotojams nuoširdus lietu

bū 
k vi

Raštinė: LE 4-4451

| Dr. P. MORRIS
| DANTŲ GYDYTOJAS
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1982 Bloor W. Toronto 4.
$ į rytus nuo Dufferin St.

ir šeštadieniais 
susitarimą.

I
 Raštinė vakarais: <

2104 Mount Royal St. E. 2
LA 1-7926—8873 į

Renė TALBOT

Advokatas

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

MArquette 8045

ADVOKATAS

JOSEPH P. MILLER, 
B. A., B. C. L. 
Suite 205 

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

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

PARDUODAMI GRAŽŪS SKLYPAI.

Lietuvių b-vė „C onstructive 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 pliažai 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 
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-
NOTARAS 1 bimo lenta, kuri nurodo farmerj Mr. Lafond, kuris atvykusiems 

n<TT 1 aprodys vasarvietę, sklypu:;, modernų naujai pastatytą namą-va-
MILTON W. WINS IO , >z Sarnamį ir suteiks reikiamas žinias.

B A B C L■ " ’ ‘ ‘ « Rawdon’e prie 18 kelio, jaunas spygliuočių miškas, sklypai 200X
Suite 504 ir 505 » 250 pėdų ir kitokių po 3 et. už sq. foot. Lengvos išsimokejimo

4 Notre Dame St. E. >> sąlygos.
Montreal. UN 6-6556 » Montrealy praome kreiptis į V. Ivanauską tel. HE 7596.

Dr. A. Bacevičius
Gydytojas ir Chirurgas 

280 Roncesvalles Avė 
Telefonas LE 4-4778 

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

Lapkričio 10 d., 7 v. v. Šv. Jo 
no Parapijos salėje, Skautams 
paremti daromas parengimas. 
Ruošiama labai Įdomi piogra 
ma — pirmą kartą Toronto lie 
tuvių scenoje.

Skautams Remti Draugija.
IŠGANYTOJO 

LIUTERIONIŲ 
bažnyčioje, 1691 Boor St. W. 
ir Indian Road kampe, spalio 
21 d., 1.30 vai. pp., lietuvių pa 
maldos. Pamokslas skiriamas 
Dievo turtų valdymo reikalu. 
1.10 vai. prasideda 15 min. ii 
turginis pamokymas.

Kun. dr. M. Kavolis.
Atkelta iš pirmo pusi, 

knevičiūte, p. Nalivaikaite, P. 
Daržinsku, A. Dilka, S. Rama 
nausku. Savo prekybinius gabu 
mus panaudojo pardavinėjant 
gėlės ir loterijos biletus (kas 
ir davė pelną) p. Tamulionienė, 
p. Simanavičienė, p. Valiulienė, 
panelės Kuolaites, Gvaizdaity 
tė ir Venckutė. Visiems vieno 
kiu ar kitokiu būdu prisidėjusie 
ms nuoširdus lietuviškas ačiū. 
Muzikui p. St. Gailevičiui, ku 
ris niekuomet neatsisako savo 
paramos, manau, kad patys da 
lyviai pareiškė savo jausmus 
laimėjus paveikslą.

Būtų neteisinga nutylėti pa 
tį faktą, kuris parengimo rezul 
tatą visiškai pakeitė, tai Tėvų 
Pranciškonų gestą. Argi būtų 
kur nors kitur to susilaukta, 
kad 110 dol. kas auoktų? Tuo 
ir buvo išspręstas salės ir or 
kestro klausimas. Tėvams Pra 
nciškonams gili padėka.

Mūsų verslininkams, aukoju 
siems fantus: Atlantic Export 
Import Co. — radio aparatą, 
Mohawk Furniture — paveiks 
lą, Avižiaus ir Sinkevičiaus kra 
utuvė — elektrinį vėsintuvą, 
Margio vaistinė — kosmetiką, 
Beržinskio krautuvė — odos iš 
dirbiniai, V. Abromaitis — 5 
knygos, Tėv. Žiburiai — prenu 
meratą, Miliušio krautuvė — 
kosmetika, Jankausko krautu 
vė — šokoladas, Roncesvalles 
Grocery — arbata, V. Petraitis 
— elektrinis skustuvas, E. Jan 
kūtė — skara rankų darbo. Ne 
tik padėka, bet ir linkėjimas, 
kad Toronte virstų tikrove: 
lietuviai pas lietuvius.

Išlaidų pozicijoj yra paminė 
ta už skelbimus, bet Tėviškės 
prisiminimų radio valandėlė da 

' ug kartu yra skelbus ir nieko I J

neskaičius, p. Jonui Simanavi 
į čiui lietuviškas ačiū. Ačiū vi 
Į siems atsilankiusiems.
' KLB Toronto Šalpos Fondas.

Dr.A.VALADKA
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dulferin) 
Telefonas LE. 1-2933

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

r DR. V. SADAUSKIENĖ g
Dantų gydytoja H 

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

TORONTO į
Tel. LE 1-4250 8

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


	1956-10-17-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1956-10-17-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1956-10-17-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1956-10-17-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1956-10-17-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1956-10-17-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1956-10-17-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1956-10-17-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

