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Politinė ivykių savaitė MACIMIJ FONDO VAJUS
DIDELI ĮVYKIAI RUSIJOS SATELITINIUOSE IllrWIIlV u W FlJVsJ

KRAŠTUOSE IR VISŲ PIRMA LENKIJOJE
Titoizmas plečiasi. — Gomulka pareiškė, kad Lenkija eis de 
mokratijos keliu. — Vengrijoje panašūs reiškiniai. — Vokie 
liniukai reikalauja išduoti Mas kvai Simonaitį ir kitus 

mažlietuvius. —
Ne eiliniai politiniai įvykiai jos pasirinktas kelias yra tvir 

vystosi Rusijos satelitiniuose tas ir 
kraštuose ir visų pirma

LENKIJOJE IR 
VENGRIJOJE.

PASIKEITIMAI TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖJE 
KANADOJE

,,N. L.“ Mašinų Fondo va P-lė K. Purvinskaite, kuri vi 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu Są laiką nuoširdžiai remia kiek 
mu minime sekančius vajaus da vieną savosios spaudos reikalą, 
lyvius ir lietuviškosios spaudos tyliai įteikė vokelį su 10-čia do 
židinio rėmėjus: lerių NL Mašinų Fondo vajui.

Malonu ir džiugu, kad yra , ... .
nuoširdžių savosios — lietuviŠ Girdzijauskas Izidorius, 
kosios - spaudos rėmėjų, kurie Toronto, Ont...............$ 10.00
neišleidžia iš dėmesio jos rūpės P. I. Girdzijauskas gavo progą 
čių ir kai tiktai susidaro saly siųsdamas „Nepriklausomos 
gos, jie nedalsdami tam tikslui Lietuvos” prenumeratą. Ta pr 
aukojasi, tą savrbų visų lietu oga prie 5 dol. p. Girdzijauskas 
vių reikalą remia. pridėjo dešimkę NL Mašinų

Štai, Nepriklausomos Lietu Fondo vajui.
Visiems vajaus dalyviams 

nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Neprikla 
usorna Lietuva“ įgalioti vesti 

Montreal, P. Q...........$ 10.00 vajų: P.Narbutas ir J.Kardelis.

LENKIJA JAU BUS ATSIPA 
LAIDAVUSI NUO PRIKLA 

USOMYBĖS MASKVAI,
Lenkijos komunistų partija kaip tą savo metu yra padariu

nepaprastame susirinkime ge si Jugoslavija, 
neraliniu sekretorium — kom Laisvės ir nepriklausomybės 
partijos vadu — išsirinko VIa idėja yra patraukli ir todėl ji vos Mašinų Fondo vajui besitę 
dislovą Gomulką, kuris kom- veikia ir kitus satelitus. Dar siant, tautiečiai pagal sąlygas 
Lenkijos pradžioje buvo taip anksčiau, negu Lenkijoje prasi ir išgales skiria savo įnašus Ma 
pat gen. sekretorium, bet dėl dėjo1 naujas sąjūdis, šinų Fondui,
nepalankumo Stalino poltikai 
buvo suspenduotas ir laukė jau 

•'kartuvių. Jų išvengęs ir sušilau 
kęs Stalino nuvertinimo, jis bu 
vo atstatytas teisėse ir partija 
aną savaitę jį išrinko vėl savo 
gen. sekretorium.

GOMULKA PAREIŠKĖ, 
KAD LENKIJA EIS 

DEMOKRATIZACIJOS 
KELIU.

VENGRIJOS KULTŪRININ Purvinskaite Kostė. 
KAI PRADĖJO REIKALAU 

TI DEMOKRATINIŲ 
TEISIŲ.

Drauge su Raiko reabilitavi 
mu iškilo reikalavimas pavary 
ti iš partijos viršūnių salinistą 
Rakosi ir atsatyi į pareigas Na 
gy. Rakosi jau pavaryas, o dėl 
Nagy, dabar tuos reikalavimus 
keldami Budapešto gatvėmis eninį^Lheratūros-Dainos-Muz'i 

Pirmuoju savo žygiu Gomul demonstruoja studentai. Veng kos įr §okįo Vakara. Pažymėti 
' " ....... rii°s gi rašytojai paskelbė savo na> kad visas vakar0 pelnaS) ski

reikalavimus — tuojau sušauk riamas vinc0 Krėves vardo ii 
teratūrinės premijos fondui, 
vienintelei literatūrinei premi tiečius į talką ir, kas nebus ap 
jai Kanadoje, kuri nuo šiol, re 
guliariai, kas antri metai, bus 
skiriama lietuviams rašytoja 
ms. Šį Sambūrio pasiryžimą 
Montrealio lietuviai turėtu tin 
karnai įvertinti ir paremti.

Didžiojo vakaro programa

ka atleido iš krašto apsaugos 
ministerio pareigų Maskvos st 
atytinj Lenkijos valdytoją mar 
šąlą RokosovskĮ, kurį pavarė ir 
iš Lenkijos politbiuro narių tar 
po.

Politiniu klausimu, Gomulka 
pasakė, kad Lenkija nežiūrės į 
jokius varžtus ir eis deinokrati 
zacijos keliu.

Santvarkos atžvilgiu, Gomul 
ka pasakė ,kad ne viena rusų 
kompartija eina socializmo ke 
liu. Tuo jis nurodė į Jugoslav! 
ją. Lenkija turi teisę būti lais 
va ir nepriklausoma nuo pašali 
nių jėgų, — pasakė Gomulka.

Ekonominiu atžvilgiu, Gom 
iulka pasakė, kad reikia baigti 

■ su prievartine žemės ūkio kole 
ktivizacija ir prievartiniu pro 
dūktų valstybei statymu, kas 
yra karo palikimas.
GOMULKOS PASISAKYMA 

MS PRITARĖ LENKIJOS
KARIUOMENĖ,

P. Leonas Girinis,P-lė Marija Arlauskaitė,
ilgametė TF atstovė Kanadoje, ilgametis TF atstovybės narys, 
pasitraukė iš TF atstovybės va nuo pirmųjų atstovybės įkūri

VAKARAS, KURIAME VISI TURĖTŲ DALYVAUTI
1956 m. spalio 28 d., sekma sulig išgalių nelaimingiems ir dslĮ;a,lr.L x __ _ _____  r......... j- ____  . __

dienį, 4 vai. po pietų Lietuvių vargstantiems tautiečiams pa d/va/imo^ besitęsusio nuo TF mo dienų/dabar patvirtintas 
Akademinis Sambūris kviečia dėti. ’ —
visą Montrealio lietuviškąją vi šalpos komitetas deda visas 
suomenę, kuri domisi savo kul pastangas, kad aplankius visus 
tūriniu gyvenimu, į tikrai ne

atstovybės įsisteigimo1 pradžios TF ats-bės Kanadoje vedėju.

Montrealio tautiečius su aukų 
rinkimo lapais, bet dėl Montie 
alio dydžio ir tautiečių išsisklai 
dymo be jūsų pagalbos neima 
noma padaryti rinkliava. Šal 
pos komitetas prašo visus tau

LAIŠKAS IŠ LENKIJOSTRUMPOS ŽINIOS
_ Vengrijos ir Jugoslavijos (Ištrauka iš privataus laiško), 

partijos susitarė ir atnaujino Širdingai dėkojame už kvie

ti visuotinį kompartijos susirin 
k>ną ir rinkimu, ne skyrimu, 
kaip Ilgšio! buvo, būdu išrinkti 
vadovybę. Tat ir vengrai reika 
lauja demokratizacijos.

Panašus judėjimas yra ir Če 
koslovakijoje, ir Rytinėje Vo 
kietijoje. Galima laukti dar di 
dėsnių įvykių.

Mums įdomus yra Klaipėdos 
vokietininkų oficiozo „Memeler 
Dampboot“ 
REIKALAVIMAS IŠDUOTI 

MASKVAI SIMONAITĮ 
ir kitus Vokietijoje esančius 
mažlietuvius. Kaip matome da Pūkelevičiūtės kūrybai, 
mpfbotininkai yra netekę jo 
kios moralės ir jau savo šovi 
nizme bei imperializme visiškai 
sužvėrėję. Klaipėdos vokietinin 
kų elgsena žemiau kritikos, to 
dėl neverta apie tai nei rašyti.

— JAV lenkų organizacijų suomet gyvai atsiliepianti į kie sirodymus.
atstovai aplankė Dulles ii pra kvieną kultūrininkų kvietimą, ninku vakaras, be rengėjų, su 
šė paramos lenkams, bet Dul mūsų Valst. Op. sol. Elzbieta traukė. . . vos 10 asmenų. Ge 

iškalbingai pareikšdama savo les atsakė, kad jis užjaučia len Kardelienė turi šiam vakarui rai, kad salė nebrangi, o kas bū 
nusistatymą per Karo akademi kus ir tiki, kad Lenkija bus paruošusi ypatingą staigmeną tų, buvę, jeigu salė būtų tękę 
jos kolektyvą. Pritarė ir Lenki laisva, bet pagalbos neduos. —niekad ir niekur šioje pusėje nuomoti brangesnę. . . 
jos policija. Visa Lenkija už Tas lenkus nuvylė. Atlanto negirdėtą repertuarą,
naują santvarką. — Anglijos karalienė Elzbie Atvykę vakaran turės progos

Gomulka taip gi pasakė, kad ta iškilmingai įjungė pirmąją šią staigmeną išgirsti ir ją pasi 
Poznanės darbo žmonių sukili atominę elektrainę ir tuo atide gerėti. Pirmą kartą montrealie 

čiams prisistatys (nebe nuo var 
laisvės buvo pačių lenkų sun — Į JAV atskrido preziden g°nb augštumos) kompozito 
kaus gyvenimo sąlygų ir netei to rinkimų stebėti Maskvos de r*us V. Kerbelis, pagrodamas 
singos santvarkos vaisius, o ne legacija — „Izvestijų“ red. Ku įdomių savo kūrinių ir taip pat 
užsienio išprovokuotas. driavcev, sovieto1 atstovas So kitų kompozitorių kūrybos. Vi

I tragiškai Maskvos atžvil lovjov ir kt. JAV žurnalistai'sų mėgiami ir žinomi mūsų dra 
giu išsivysiančius Lenkijos ivy užklausė, ar Rusijoje yra lais mos aktoriai Juozas Akstinas ir 
kius i Varšuva buvo atvykęs vi rinkimai? Solovjov atsakė, Leonas Barauskas paskaitys gy 
Chruščiovas, kuris Gomulkai ir kad Rusiojje yra tiktai viena vų ištraukų js_B. Pukeleviciu 
rankos nepadavęs. Bet lenkai į partija, 
tai nežiūri.
CHRUŠČIOVAS LENKAMS 

PAGRASINO KARINE 
JĖGA

ir pareiškė — pamokysią len 
kus komunizmo, bet į tai lenkai 
atsakė tiktai vienu savo tvirti 
nimu, kad Lenkija turi teisę bū 
ti laisva.

Daug dabar rašoma, kad Ru
sija į Lenkiją traukia savo kari tymas valstybei, kaip tą yra nu 
nes jėgas. Bet gi Lenkija pasi statę Maskvos komunistai, yra 
laiko komunistinę valdžią, tat atgyventas karo palikimas ir 
argi Maskva ims kariauti su ko turi būti panaikintas, — pareiš 
munistais? Atrodo, kad Lenki kė Gomulka.

mas ir reikalavimas duonos ir ngė naują A erą Anglijoje, 
laisvės buvo pačių lenkų sun

> Širdingai dėkojame už kvie 
santykius, kurie buvo nutrauk timą atvykti pas jus į Kanadą, 
ti Maskvos reikalavimu.

—• Berlyno darbininkai į ru 
sų pasiūlymą vykti atostogų į 
Rusiją — atsakė neigiamai: jie 
į Rusiją nevažiuos atostogauti. 
Taipgi ir į rusų pavergtas ša 
lis.

— Iš Kanados uosto šiaurė 
je,- Fort Churchill, bus paleista 
į erdves raketa.

— Poznanės byloje adv. Cha 
imovskis pasakė, kad nereikia 
bijoti tiesos, nors ji būtų ir la 
bai žiauri.

— Vengrijos jaunimo laikra 
štiš kritikavo valdžios parėdy 
mą susiaurinti piliečių judėji 
mo teises.

— JAV lėktuvas Anarktiko 
je, nusileisdamas sudužo — 3 
užmušti ir 5 sužeisti.

— Bulganinas pasiūlė baigti 
A bombų bandymus, bet ligi 
laiškas pasiekė prezidentą, jis 
jau buvo Maskvoje paskelbtas. 
Eisenhoweris atsakė, kad tai 
yra nerimtas, o siekiantis pro 
pagandos tikslų laiškas, be to, 
laužąs tarptautines tradicijas.

— Vengrijoje pasisakoma, 
kad žemės ūkio kolektyvizacija 
turi būti tiktai laisva, ne prie 
vartinė.

— Vengrijos augštųjų moky 
kiti jaunimas pareikalavo pa 
naikinti prieavrtinį rusų kalbos 
mokymą.

— „Pravda“ apkaltino len 
kus dėl įvykių, o Varšuvos 

La Salle, Golf klubo salėje ren „Tribūna Ludu“ atsikirto, kad 
giamas šokių vakaras, kurio pa „Pravda“ neteisingai apibendri 
jamos skiriamos šiems tikslą no visus Lenkijos įvykius.
Ins- — 82 valstybių A atstovai pa

Jaunimas iš viso Montrealio tvirtino paskutinį susitarimo 
kviečiamas atsilankyti ir, grie nuostatą, — įseigta tarpautinė 
žiant brolių Lapinų orkestrui, A energijos panaudoijmo tai 
gražioje salėje pasilinksminti, kos tikslams organizacija.
o vyresnioji karta pasidžiaugti • Vilniaus pedagoginio insti 
mūsų gražiuoju ajunimu ir pa tuto dir. J. Mickevičius „Tie 
sivaišinti bufeto ištekliais. sos” Nr. 215 nusiskudžia, kad

Tėvai, rėmėjai ir priajučian labai lėtai statomos instituto minėjimas įvyksta šį sekmadie 
tieji prašomi atsilankant atneš naujos patalpos. Jeigu spartis nį, spalio 28 d. iškilmingomis 
ti ir fantą loterijai. nebus padidintas, tai instituto' pamaldomis liet, parapijų baž

Jau ruduo, meskime apsnūdi kolektyvas „dar ilgai neturės nyčiose. 3.30 vai. po pietų Pri 
sikėlimo salyje įvyksta iškilmin 
ga vieša akademija: paskaita 
Ant. Rinkūno, po to — plati ir 
įvairi meninė programa, kurią 
išpildo solistai V. Žemelytė ir 
V. Verikaitis, akomponuojami 
muz. S. Gailevičiaus, Prisikėli 
mo par. choras, ir liet, jauni 
mas: šeštadieninė liet, mokyk 
la, ateitininkai, skautai, Mari 
jos sodalicija ir vaikų darželis. 
Minėjimas rengiamas kat. Fe 
deracijos Toronto skyriaus var 
du.

lankytas, savo auką įteikti šal 
pos komiteto iždininkui P. Ki 
zerskiui, 1056-6 Ave, Verdun.

PAREMKIME SKAUTUS
Jaunimo organizacijos, ypač 

Skautai, nesutraukia didesnio 
bus ir įvairi ir įdomi. Pati vaka lankytojų skaičiaus į savuosius 
ro intencija — pagerbti Birutę parengimus. Mūsų visuomenė, 
Pūkelevičiūtę, laimėjusią 1955 gana gausingai lankydama įvai 
metų „Draugo“ romano kon rias partijas, kur kultūrinės na 
kursą — nurodo, kad visa žodi ūdos nesti jokios. Jaunimo oi 
nė vakaro dalis bus skirta B. ganizacijų parengimai, jeigu 

Pati jie sutrauktų didesnį skaičių la 
autorė paskaitys ištraukų iš nkytojų, duotų didesnių paja 
„Aštuonių lapų (Didžiosios Sa mų ir galėtų organizacija apsi 
vaitės)“, šiuo metu labjausiai eiti be rinkliavų, 
perkamos lietuviškos knygos 
JAV ir Kanadoje. Visos lietu rai laimėsime 
viškos visuomenės mėgiama, vi kydami į lietuvių rengiamus pa 

Paskutinis sporti

tės kūriniu. Mūsų modernausH UJIA. v
— Dėl asmens kulto kaltas s°kio šokėja ir choreografė, pa

ne vienas Stalinas, bet ir jo ben žįstama montrealiečiams iš sa 
dradarbiai ir kompartijų gene vo sceninių koncertų ir pasiro 
raliniai sekreoriai, — pasakė dymų televizijoje, Birutė Vait 
Gomulka. kunaitė, turi parengusi šiam va

— Lenkų radio komisija pa karui specialių šokių, kuriais tu 
siūlė 18 milionų zlotų, skirtų Jės progos pasigrožėti susirin 
trukdymams klausyti vakaių 
radi©' stotis, sunaudoti stočių to 
bulinimui.

— Prievartinis produktų sta

F. SIDERAVIČIŪTEI ir p. p. AKSTINAMS, 
jų Mamytei ir Uošvei mirus Lietuvoje, reiškiame 
užuojautą ir liūdime kartu.

Birutė ir Zenonas S t o n k a i.

Montrealiečiai, jau mes tik 
rekordą nesilan

Montrealio Jūros skautams 
reikalinga skubi parama, laivo 
įsigijimas, nes senasis reikaiin 
gas didelio remonto. Taip pat 
reikia atlikti bendruomeninę 
pareigą — atiduoti metinę duo 
klę Šalpos Fondui • ir reikaiin 
gos lėšos.

Spalio 27 dieną, 8 v. v., Ville

kę vakaran. Henrikas Nagys, 
pradžioje programos, pakalbės 
apie B. Pūkelevičiūtės knygas.

Po meninės dalies seks links
moji, aidint šokių muzikai. No m?> lankykimės į parengimus, normalių darbo sąlygų“.
Tintieji gauti B. Pūkelevičiūtės atjauskime ir paremkime mūsų 
autografų, prašomi atsinešti pr priaugančiąja kartą.
emijuotąjį romaną. Knygą bus Mūsų atsilankymas jaunimui 
galima taip pat įsigyti linksmo yra netik materialinė, bet kar

džiai laukiame.
Tėvai ir Globėjai.

P. S. Jūros skautų parengi 
sios dalies metu, veikiančiam p. tu ir moralinė paspirtis ateičiai, mo metu salėje įvyks Tėvų ir 
Jurkaus spaudos kioske. Tad šeštadienį, spalio 27 die Rėmėjų susirinkimas, kuriame

i>DAMn.-c 'TATimiv-.1 ATI ną, vakarą praleiskime Ville La bus aptarti ateities veiklos pla 
BRANGUS i AU1 ILČIAI. gane Golfo klubo patalpose, nai. Tėvai ir Rėmėjai, kartu su 
Montrealio’ apylinkės meti Parodykime ir salės šciminin svečiais, prašomi į šį parengi 

ms vienkartinis šalpos vajus vy kams, kad lietuviai pajėgia su mą atvykti 8 v. v. Komitetas, 
ksta. Į jūsų duris pasibels aukų traukti didesnį sakičių žmonių • P. Jakubauskas sėkmingai 
rinkėjas su aukų lapu. Neatsi į savuosius parengimus. vykdo namų statybą ir jam ge
sakykite jį priimti ir paaukoti Sveikiname ir visų nuošir rai sekasi namų prekyba.

bet kol kas teks nuo to sušilai 
kyti. Gal Jūs vietoje apmokėję 
mums kelionę, kuri nemažai ka 
šluotų, galėtumėt mums atsiųs 
ti kokią mašiną — kojines me 
gzti ar megztukus, nes tai mu 
ms padėtų šiek tiek užsidirbti, 
sugrįžus iš darbo, namie. Šitą 
savo mintį ilgai puoselėjau, bet 
vis nedrįsau Jums parašyti, tik 
tai gyvenimas verčia, nes jis da 
rosi suneksnis ir neviltingesnis. 
Atleiskite, jeigu Jums tas nepa 
tiks.

Matote, turime vaikų, tai tar 
nauti negalima, o iš vienos vy 
ro algos pragyvenimui neužten 
ka. Todėl, jieškodama naujų 
pragyvenimo šaltinių, Jums tą 
ir rašau, nors man tas buvo la 
bai sunku parašyti. Kai prade 
du galvoti apie ateitį, tai ver 
kiu ir verkiu, — gal nervai jau 
labai nusilpnėjo.

Kai susirgo mama, tai iš gy 
dytojo gavau atleidimą nuo dar 
bo. Visą dieną kasėme bulves, 
kurių buvome truputį pasisodi 
nę. Džiaugiamės, kad žiemai jų 
gali mums užtekti. O bulvė mu 
ms yra pagrindinis mitybos pro 
dūktas.

Pranešu, kad nuo spalio 1 d. 
pas mus labai sumažinti muitai. 
Pav., kojinėms muitas iš 60 
tų už porą sumažintas ligi 
zlotų. Dėl to kojines dabar 
gviau parduoti.

Padangas automobiliams 
apsimoka siųsti, nes privačiai 
niekas automobilių neturi, o 
valdiškos įstaigos iš privačių 
neturi teisės pirkti.

Būkite sveiki ir mums rašy 
kite. Nors tuo pasiguosime.

Jūsų M. L.
TORONTO

KRISTAUS KARALIAUS 
MINĖJIMAS

Kristaus Karaliaus šventės

zlo
40 

len

ne
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APIE VAGYSTES

PIRMOJI LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ-FES 
TIVALIS CHICAGOJE

Atsišaukimas j Amerikos ir Ka nados lietuvių tautinių šokių 
vadovus.

Lietuvių Bendruomenė, siek dinčias lietuvių tautinės Kultu 
dama ugdyti ir skleisti kultūri 
nes — tautines vertybes, 1957 
m. birželio mėn. Chicagoje ren 
gia lietuvių tautinių šokių šve 
ntę - festivalį. Šventės sumany 
tojas ir faktinasis rengėjas yra 
Amerikos Lietuvių Bendruome 
nės Chicagos apygardos valdy 
ba. Amerikos ir Kanados Lietu tis terminą ligi 1956 m. 
vių Bendruomenių valdybų pri čio 15 dienos.

Kviečiame registruotis šiuo 
adresu:

Mr. Jonas Jasaitis.
4430 So. Campbell Avenue, 
Chicago1 32, Illinois, U. S. A.

Laukiame Amerikos ir Kana

ros vertybes. Mes tikim Amen 
kos ir Kanados lietuvių jauni 
mo galia, ryžtu ir meile lietuvis 
kos kultūros apraiškom skleis 
ti.

Komitetas nustatė veikian 
čiom ir naujai sudaromom tau 
tinių šokių grupėm registru© 

lapkri

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KANDIDATAI J III KRAŠTO TARYBĄ

KLB Vyr. Rinkimų Komisija, pasiremdama KLB Krašto Ta 
rybos Rinkimų Taisyklių 24 str. pak„ skelbia alfabeto tvar 
ka sudarytą pasiūlytųjų ir š. m. spalio mėn. 17 d. posėdyje 

priimtųjų kandidatų sąrašą:

Eil. Nr. Pavardė, vardas. Amž. Profesija ir gyv. vieta.

48, Mokytojas, Montreal
46, Agronomas, Montreal
42, Prekybininkas, Hamilton
21, Maisto chemikė, Toronto
33, Darbininkas, Toronto
44, Buhalteris, Toronto
42, Darbininkas, Hamilton
53, Darbininkas, Montreal
25, Studentas, Toronto
59, Buhalteris Toronto
41, Miškininkas, Windsor
42, Ekonomistas, Toronto
45, Tarnautojas, Toronto
34. Veter, gydytojas, Toronto
46, Tarnautojas, Montreal
58, Tarnautojas, Toronto 
38, Miškininkas, Toronto 

Prekybininkas, Toronto 
Prekybininkas, Toronto 
Muzikas, Toronto 
Prekybininkas, Toronto 
Spaustuvininkas, Montreal

51, Teisininkas, Toronto
50, Kunigas, Toronto
40, Ekonomistas, Windsor 

Inžinierius, Toronto1 
Pardavimo agentas, Tor. 
Agronomas, Hamilton 
Siuvėjas, Toronto 
Šeimininkė, Toronto 
Tarnautojas, Windsor 
Laikrašitninkas, Montreal 
Tarnautojas, Montreal 
Darbininkas, Montreal

1. Aliašuskas Augustinas,...
2. Andruškevičius Kostas,. . .
3. Antanaitis Vladas, ............
4. Aperavičiūtė Vida, ............
5. Aušrotas Vytautas,............
6. Bačėnas Vincas, .................
7. Bakšys Stasys, .....................
8. Balzaras Leonas, .................
9. Banelis Algimantas,............

10. Banelis
11. Barisas
12. Bubelis
13. Cicėnas
14. Čepas Silvestras,
15. Čipkus Petras, . .
16. Dervinis Mykolas,
17. Dvilaitis Juozas,
18. Eižinas Vladas, ......................49,
19. Gabaliauskas Stasys, .... 53,
20. Gailevičius Stasys, .............. 51,
21. Germanavičius Vladas, . . . 53,
22. Girinis Leonas, ......................41,
23. Grigaitis Kęstutis, ......... ..
24. Gutauskas Jonas, Dr.........
25. Januška Peras........................
26. Jasinevičius Juozas, .........
27. Jokūbaitis Stasys.................
28. Juozapavičius Stasys,.........
29^Jokubynas Jonas.................
30. Yokubynienė Marija F. . .
31. Kačinskas Vytautas, ....
32. Kardelis Jonas, ...................
33. Kęsgailą Steponas................
34. Kiškis Walteris, .................
35. Kerbelienė-Kleizaitė

Beatričė ...............................
36. Kudžma Augustinas,.........
37. Kuolas Augustinas, .........
38. Kvedaras Pranas, ..............
39. Lapinas Aleksandras, ....
40. Lapinas Zigmas.....................
41. Lelis Petras, ........................
42. Lymantas Ansas, .................
43. Lingaitis Jurgis, ................
44. Lukoševičius Jonas, .........
45. Mališkienė Aldona................
46. Manglicas Kazys E., .........
47. Matusevičiūte Izabelė, . . .
48. Mikšys Jonas, .....................
49. Narbutas Povilas, ...............
50. Navikėnas Juozas, ..............
51. Paulius Vytautas, ..............
52. Pėteraitis Vilius, .................
53. Petronis Povilas, .................
54. Partofejus Adolfas, ............
55. Pusvaškis Steponas, .........
56. Rudinskas Pranas,............
57. Rukšėnas Gediminas,.........
58. Sakalauskas Balys, ............
59. Simanavičius Jonas R., . . .
60. Skripkutė Liucija, ..............
61. Stankūnaitė Ona, ..............
62. Strazdas Jurgis, .................
63. Sungaila Juozas, Dr.............
64. Šapoka Adolfas, Dr........... ..

Sąryšyje su įvykusiomis spa 65. šernas Gytis, ........................
pati baidžiava nesudarė gerų lio 14 d. Montrealyje Bostono 66. Šetkus Steponas, .................

Tai yra didelė tautos trage moralinių sąlygų, — todėl va Dramos Sambūrio gastrolėmis, 
ystės buvo neišvengiamos. Seimelio Prezidiumas nuošir 

Logiška yra galvoti, kad ir džiai dėkoja: režiserei p. A. Gu

tarimu ir nutarimu, pirmoji 
Amerikos ir Kanados Lietuvių 
tautinių šokių šventė rengiama 
Amerikos ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenių vardu. Šventei 
rengti ir jos programai nusta
tyti iš tautinių šokių vadovų, dos lietuvių jaunimo ir tauti 
organizacijų ir Amerikos Lietu nių šokių vadovų žodžio, pata

Kai nežinomas asmuo „Ne padaro kolūkiams didžiausius vių Bendruomenės 
priklyausomai Lietuvai“ para nuostolius. Rokiškio, Obelių ir apygardos valdybos 
šė, jog nepaprastai sunkios Lie kai kuriuose kituose rajonuose sudarytas vyriausias organiza Kanados lietuvių tautinių šo 
tuvos žmonių medžiaginės gy vietiniai valdžios organai taiks cinis komitetas. kių šventės pasisekimo dalinin
venimo sąlygos, kurias sudalė tosi su tuo, kad grobstoma ko 
Lietuvos okupantas, verčia žm lūkio žemė“.
ones vogti, — sujudo visas oku Taigi, visur ir perdėm vagia 
pantinės talkos širšynas — Re ma, grobstoma, imama. Taip bu 
jus Mizara ir Antanas Bimba vo ir prieš 1861 metus, dar ca 
šoko kaltinti ne tuos, kas suda rinei, feodalinei baudžiavai šia 
rė tokias sąlygas ii įvedė tokią učiant. Taip yra ir sovietinei, 
santarką, kurioje negalima gy komunistinei baudžiavai siau 
venti nevagiant, bet tuos ėmė čiant. Lygiagretė absoliuti, 
kaltinti, kurie tuos faktus nu Kaip tada ponų akamonai 
rodė. žiūrėjo ponų turtą ir baudė už

Štai dabar patiekiame paties jo grobimą valstiečius, taip ir 
okupantų oficiozo — Vilniaus dabar sovietiniai okupantiniai 

vedamąjį, paskelbtą akamonai persekioja ir baudžia 
Nr. 228 naujųjų laikų baudžiauninkus- 

(4137), pavadintą „Socialist! -kolūkiečius. Skirtumo 
nė nuosavybė - neliečiama“, jokio.
Štai ką rašo „Tiesa“ savo veda Kodėl feodaliniais, 
majame: mais baudžiavos laikais

„Štai, neseniai buvo išaiškin čiai vogdavo? Aišku, kad iš ge 
ta grupė sukčių ir vagių, kurie, ro gyvenimo nevogė. Vogė, nes 
pasinaudodami „Kauno Audi badavo, nes buvo vergai, kurių 
nių“ vadovybės žioplumu, pa darbo vaisiais naudojosi ponai 
grobė iš Įmonės didelį kiekį šil —dvarininkai. Ir dabar tas pat: 
ko. Tačiau šis atsitikimas, kai vagia, nes negali išgyventi, nes 
grobstoma produkcija, ne vie naujasis ponas —sovietinis oku 
nintelis „Kauno Audiniuose“, pantas viską pasigrobė ir vals 
Daug gėrybių išgrobstoma taip tietį padarė biaudžiauninku, ku 
pat Kauno „Inkaro“ gamyklo ris už savo darbą nei minimališ 
je, „Koton“ fabrike, Šiaulių kai neatlyginamas. Kolūkietis kai, kad jie nevagia, bet savo 
„Elnio” kimbinate. Ar žino tai ir fabriko darbininkas vagia, pasiima. Ir kaip kitaip tą su 
Lengvosios pramonės ministe nes negali prasimaitinti, neturi prasti, jeigu komunistų parti 
rijos vadovai? Be abejo žino, kuo apsirengti, gyvena šaltame ja viską iš jų paėmė ir jiems ne 
Pernai ministerijos jėgomis bu kambaryje, žodžiu, vagia, nes duoda minimališkų sąlygų pra 
vo išaiškinta, kad jai pavaldžiu kitos išeities neturi. gyventi? Kuo gi ši baudžiava,
se įmonėse išgrobstyta maž Kiekviena okupacija yra di sovietinė, skiriasi nuo anos, fe 
daug už 450 tūkstančių rublių dėlė nelaimė. Okupacija išardo odalinės?
įvairių vertybių. O tardymo or normalų gyvenimą ir žmones Tat, baudžiauninkai - kolū 
ganai atskleidė, kad išgrobsty priveda prie nedorybių, šiuo kiečiai vagia todėl, kad negali 
ta žymiai daugiau! atveju — vagysčių. Carinė oku išsilaikyti, neturi iš ko gyventi.

Netvarka apyskaitoje, abejin pacija Lietuvai atnešė kyšinin Gali kilti klausimas, ar jie ga 
gumas valstybiniam turtui klės kystę, o sovietinė — vagystę. Ii nevogti? Atrodo, kad į šį kla 
ti Vilniaus Plataus vartojimo Šių nedorybių tas būdingas sk usimą lieka atsakyti klausimu: 
elektros reikmenų gamykloje, irtumas, kad carinės okupaci ar galėjo nevogti baudžiavos lai 
Nenuostabu todėl, kad čia daž jos metu žmonės davė, kyšius kų valstiečiai? Iš istorijos žino 
nai pasireiškia grobstymai. davė. Atseit, davė, nes turėjo, me, kad tų feodalų baudžiaunin

Didelę žalą kolūkių ir kolū Dabar gi žmonės i m a, vagia, kai mažiau vogdavo, kurie ge 
kiečių interesams daro der nes neturi ko duoti, patys turi riau juos aprūpindavo. Bet jau 
liaus, gyvulininkystės produk imti, 
cijos ir kito visuomeninio turto '~ 
grobstymas. Tačiau ne paslap dija. Ir ką gi jie ima? Ima ne g 
tis, kad kai kuriuose kolūkiuo kieno kito, bet savo. Tiktai nau 
se, ypač Simno, Žagarės, Ky jas ponas sako, kad jie vagia, dabar vagystės yra neišvengia staitienei, mielajam aktoriui-ve 
bartų rajonų, ligi šiol pro pirš Jie gi tikriausiai galvoja, kaip ir mos, nes tai yra vergišoks sant 
tus žiūrima i vagystes, nors jos feodalinių laikų baudžiaunin varkos padarinys.

VAGIA IR VAGIA... KODĖL VAGIA?!
Chicagos rimų ir sumanymų. Visi kartu 
atstovu, būkime pirmosios Amerikos ir

„Tiesos“ 
rugsėjo 28 dieną

kių šventės pasisekimo dalinin 
kai.

JAV ir Kanados Lietuvių 
Tautinių Šokių Šventės 

Komitetas.

• Dzūkuose asfaltuojamas Kau 
no — Birštono — Druskininkų 
plentas, taip pat Pirčiupiu — 
Bobriškio plentas, busimojo 
Vilniaus — Druskininkų kelio 
dalis.

PADĖKOS
Mieliems Port Colborne

beveik

vadina 
valstie

Šventės tikslas — parodyti 
lietuvių tautinių šokių grožį ir 
savitumą saviesiems ir svetimie 
siems bei pademonstruoti lietu 
vių kultūrinį gajumą svetimoje 
žemėje, kurio vaizdingos aprai 
škos pradėtos 1956 metais pir 
muoju Amerikos ir Kanados lie 
tuvių Kultūros Kongresu ir Da 
inų Švente.

Komitetas kviečia ir ragina 
visas lietuvių tautinių šokių gr 
upes, tautinių šokių vadovus ir 
Amerikos ir Kanados lietuviš
kąjį jaunimą burtis į didelį bū Wellando lietuviams, taip iškil 
rį ir jungtine jėga dalyvauti pir mingai išleidusiems mus } Ha 
mojoj lietuvių tautinių šokių miltoną, norime išreikšti nuo 
šventėj. Komitetas kviečia tuo širdžią padėką. Jūsų suruoštas 
jau registruotis visas veikian išleistuvių balius, įteiktos taip 
čias lietuvių tautinių šokių gru brangios dovanos ir pasakyti žo 
peš ir didinti šokėjų eiles. Kur džiai liks mūsų širdyse ir atmin 
tokių grupių dar nėra, skubėki tyje amžinai.
me jas sudaryti. Viena didele Nuoširdžiausias ačiū mielie 
ir sutelktine tautinių šokių šve ms prieteliams pp. Karaliams, 
nte mes parodysime mūsų orga pp. Radviloms, pp. Simonavi 
nizuotumą, kultūrinį gyvumą ir čiams, pp. Naiduškevičiams, pp. 
plačiai paskleisime mumyse glū Kuzavams, pp. Žinaičiams, pp.

Kutkams, pp. Luomanams, pp. 
Butkams, pp. Smolskiams, pp. 
Biliūnams, pp. Šalčiūnams, pp. 
Bersėnams, pp. Šidlauskams, 
pp. Ramanauskams, pp. Skudu 
Čiams, pp. Lekavičiams, pp. Še 
rėnams, pp. Tamulėnams, pp. 
Stankevičiams, pp. Didžbalia 
ms, pp. Staškevičiams, pp. J. 
Pivoriūnams, pp. Meškiams, p. 
Pauriui, p. Mašauskui, p. Urb 
šiui, p. Jackevičiui, p. Paužuo 
liui, p. Čibinskui, p. Abromavi 
čiui, p. V. Pivoriūnui, p. A. 
Stankevičiui, p. Andriušiui, p. 
Steigienei ir p. Ciinalowskai.

Adolfina ir Gediminas 
Skaisčiai.

* * *

Pp.

Stasys, . . 
Vytautas, 
Juozas, . . 
Jeronimas,

40, 
37, 
39, 
60, 
51, 
32, 
63, 
45, 
51,

31,
39, 
46,
40, 
57, 
31,
50, 
35, 
65,
40, 
35,
25, 
45,
51,
49, 
56,
26, 
42, 
53, 
62, 
42, 
45,
42,
41, 
39, 
29,
42,
50, 
37, 
50,
27,
43,
43, 
60,

Dramos aktore, Montreal 
Statybininkas, Montreal 
Tarnautojas, Toronto 
Chemikas, Toronto 
Teisininkas, Montreal 
Studentas, Montreal 
Inžinierius, Toronto 
Grafikas, Montreal 
Ūkininkas, Montreal 
Nek. turto agentas, Mtrl. 
Šeimininkė, Montreal. 
Studentas, Toronto 
Mokytoja, Toronto 
Mokytojas, Hamilton 
Inžinierius, Montreal 
Ats. karininkas, Montreal 
Studentas, Montreal 
Kalbininkas, Montreal 
Namų savininkas, Montr. 
Prekybininkas, Toronto 
Tarnautojas, Toronto 
Agronomas, Montreal 
Tarnautojas, Montreal 
Ekonomistas, Toronto 
Radio vai. vedėjas, Tor. 
Sekretorė, Hamilton 
Tarnautoja, Montreal 
Statybininkas, Toronto 
Gydytojas, Toronto 
Redaktorius, Toronto 
Inžinierius, Toronto 
Ekonomistas', St. Cathar. 
Tarnautojas, St. Catharin. 
Ūkininkas, Montreal

43, Darbininkas, Montreal
31, Mokytojas, Windsor
66, Buv. St. Seimo narys, Tor.
32, Studentas, Toronto
56, Miškų inž„ teisin., Montr. 
47, Av. kapitonas, Toronto 
A. Liudžius, pirmininkas.

Naujieji, 1957 m. Meteorai pradėti rodyti vagon. Sužeminant mašiną, ji nė kiek nenu 
spalio 3 d. visose Mercury-Lincoln-Meteor stoja savo vidaus talpumo, o keleivio saugu 
vitrinose ' ........ ~
1957 m. 
24 modelius penkiose puikiose serijose.
R. Gillis, Ford Motor Company of Canada. 1957 m. Meteor modeliai yra daug patva 
Mercury-Lincoln-Meteor skyriaus general resni.
manager teigimu šie automobiliai yra že "Standartinių mašinų motorai yra V—8 212 
miausi, ilgiausi ir stipriausi nuo pirmojo gi y arklio jėgų. Galima pasirinkti stipresnių — 
nai kanadiškū' Meteor'o pasirodymo. Jis iki 245 arklio jėgų.
taip pat pareiškė, kad pirmą kartą Meteor iš Šie modeliai yra dar ekonomiškesni, neikad

per visą Kanadą. mas padidėjo. Padangos šių modelių yra 14
Meteor rūšis patiekia motoristams colių, tubeless ir su žemesniu spaudimu, 

P. kas žymiai sušvelnina važiavimą.

67. Šukys Petras, ...................
68. Šulmistras Mykolas, ....
69. Toliušis Kostas, ................
70. Urbonas Jonas, .................
71. Vaidotas Vaclovas, .........
72. Vaškelis Bronius, ............
73. Viliušis Jonas, ...................
74. Žilys Juozas.......................

Vyr. Rinkimų Komisija:
ir nariai: V. Užupis, P. Budreika, A. Peleckis, J. Karka.

Vyr. Rinkimų K-jos Būstinė,
91 Roncesvalles Av., Toronto, Ontario.

Į MONTREALIO LIETUVIUS!
Kiekviena gyvastis gamtoje šaulio Lietuvių Bendruomenę, 

savo gyvybę Įrodo judėijmo že K. L. B-nės Montrealio Apy 
nklu, — taip kiekviena tauta sa linkės Rinkiminė Komisija pri 
vo dvasios gyvingumą Įrodo be imdama Montrealio organizaci 
ndruomeniniu judėjimu, o ne jų bei pavienių asmenų išstaty 
sant šio ženklo, kaip ta gyvas tus kandidatų sąrašus, Kana 
tis, taip tauta, skaitoma mirų dos Krašto Tarybai išrinkti, 
si. kviečia montrealiečius balsavi

Todėl mes, lietuviai, vieno muose dalyvauti, kurie įvyksta 
kių ar kitokių aplinkybių dėka, šių metų lapkričio mėn. 11 d.— 
atstumu skiriami nuo savos Ta atiduodant balsą už pasirink 
utos būstinės — Lietuvos, jo tus kandidatus, kurie bus išsta 
sios gyvybiškumą įrūdykime sa tyti Vyr. Rinkimų Komisijos, 
vo (bendruomenišku susibūii Tai bus individualus įrody 
mu, — šiuo atveju per šiame mas bendruomeniškos sąvokos 
krašte veikiančią, centralizuo supratimo, — tuo pačiu savos 
tai organizaciniu pobūdžiu, Ka Tautos gyvingumo ženklas ! 
nados Lietuvių Bendruomenę, Montrealio Apylinkės

t Rinkiminė Komisija.

teranui p. H. Kačinskui, Sam 
būrio administratoriui p. A. 
Gustaičiui, dail. p. V. Vizgir 
du^, sambūrio nariams: Regi 
nai Norvaišaitei, Zitai Zaran 
kaitei, Kaziui Bradūnui ir A. 
Vilėniškiui už suteiktą džiaugs 
mą gėrėtis Jūsų puikia vaidy 
ba. Ponui J. Akstinui už nuošii 
dų patarinėijmą ir parinkimą 
scenai reikalingų baldų bei pa 
rūpinimą kitų reikmenų.
Kęsgailoms, Kudžmams, Lapi 
nams, Iz. Mališkams, A. Mališ 
karas ir Ottams už suteikimą 
nakvynių ir už nuoširdų rūpės 
tingumą parodytą mūsų svečia 
ms, Dramos Sambūrio artistą 
ms per dvi dienas. Studentams: 
pp. Č. Januškevičiui, A. Khičui 
ir V. Pauliui už nuoširdžią tai 
ką pritaikant sceną vaidinimui 
ir talkininkavimą prie durų ko 
ntrolės. Panelėms M. Bilevičiū 
tei ir N. Kličiūtei už programų 
išplatinimą salėje. Pp. S. Vaši 
liauskienei, O. Stankūnaitei, L. 
Morkūnienei ir K. Balzarienei_____ ________ ____________
už skoningą paruošimą sambų kurįos tikslas susiformuoti Į Pa 
riui vakarienės. Pp. K. Lapi ir • vi ® ■» « • •
nui, Skrebutėnui ir V. Vasiiiau / fil nU K BfiP I Utį 1
skui už talkininkavimą savo t

leidžiamas dviejų skirtingų dydžių; yra tre 
jopi V—8 motorai skirtingo pajėgumo ir 
Kanados Fordo naujas, išbandytas 6 cilin 
derių motoras. Tai žemiausias automobilis 
Meteor istorijoje — jo aVgštis tik 4 pėdos 
ir 9 coliai.
Jų yra 5 serijos: Rideau 500 ir Rideau 118 
colių ilgio tarp ašių, Niagara 300 ir Niaga 
ra 116 colių tarp ašių ir visa serija station

buvo iki šiol.
Vairas jrengtas žemiau, kad būtų gciesnis 
matomumas; durų uždarymo saugumas pa 
dvigubintas.
Ornamentai ant šonų išskiria šias penkias 
Meteor serijas. Spalvos — jų yra 19 rūšių 
iš dviejų spalvų derinio ir 13 ištisinių spal 
vų. Vidaus spalvos puikiai priderintos prie 
išorės.

mis mašinomis. Visiems, kas 
bent kuomi prisidėjo prie šio 
vaidinimo suorganizavimo ir 
mieliems žiūrovams už atsilan 
kymą į spektaklį. Kartu atsipr 
ašome kiekvieną, jei dėl mūsų 
organizacinių nesugebėjimų 
kam nors padarėme nemalonu 
mą. Seimelio Prezidiumas.

D. Gerbiamas Pone 
Redaktoriau,

Dėl Pulk. K. Škirpos tvirti 
nimo, būk aš esu demisionavęs 
iš Lietuvos Pasiuntinio parei 
gų (NL 1956.X.17), norėčiau 
pakartot savo anksčiau pareikš 
tą nuomonę, kad buvau suspen 
duotas svetimos vyriausybės,

nustojau pragyvenimo šaltinio, 
tačiau nesu demisionavęs.

Savo raštu, apie kurį kalba 
p. K. Škirpa, aš 1949 metais 
pranešiau mūsų Diplomatinės 
Tarnybos Šefui apie persikėsi 
mą Kanadon.

Su tikra pagarba
Vytautas Gylys.



1956. X. 24. — Nr. 42 (493) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PSL.

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

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

6.
APIE SKYRIMĄ LIETUVOS ATSTOVŲ

Vienas iš klausimų, kuris su siu užsieny postų veiklą, bet ir 
kėlė daugiausiai nesusipratimų tą tik laikinai, kol ryšiai tarp 
tarp Vliko ir p. St. Lozoraičio, Lietuvos Užs. rkl. nyn-jos cent 
kaip likusios užsieny Lietuvos ro ir pasiuntinybių užsienyje at 
diplomatijos šefo, buvo parin sitaisys.
kimas kandidatų į Lietuvos ats Tačiau, tas „laikinai *, kaip 
tovavimo vietas ir jų paskyri matome, užistęsė jau beveik 16 
mas. Todėl reikia ties šiuo klau metų. To negalėjo numatyti nei 
simu apsistoti ir jį paanalizuoti pats Lietuvos užs. rkl. ministe 
atskirai. ris J. Urbšys, nei kas kitas. Gy

Žodis „likusios“,
J. Urbšio

įsako, jog Lietuvos vyriausy
turėjo omenyje ne visą Lie 

tuvos diplomatiją, o tik tą jos 
dalį, kuri anuo metu laktmai 
buvo tokiuose postuose užsie 
nyje, kurie sovietiškojo agreso 
riaus rankai buvo nepasiekiami. 
Kitaip sakant, kalbama telegra tis, jei J. Urbšio telegramą m 
ma visai neturėjo omenyje įstei terpretuotume ta prasme, kad 
girną bent kokių naujų postų P- St. Lizoraičiui tapo perleis 
ar pakeitimų Lietuvos pasiunti 
nių^ konsulų, etc. Jei J. Urbšio 
telegrama tokių dalykų būtų 
siekusi, tai Lietuvos pasiunti 
niai ir įgal. ministerial, protes 
tavę prieš sovietų agresiją ir
likę užsieny toliau ginti Lietu Lozoraitis neįgyja teisės skirti 
vos nepriklausomybę santykiu© Lietuvos atstovų užsieny. To 
sc su kitų kraštų vyriausybė kių atstovų skyrimas priklauso 

lis, būtų tokią J. Urbšio instru Valstybės Galvos (pas mus — 
kciją, greičiausia, paskaitę prie Respublikos Prezidento) prero 
šinga Lietuvos įstatymams ii gątyvai. Liotuvost Konstituci 
jos, iš viso, nesilaikę. jos 61 str. nustatė: „Respubli

Kad J. Urbšio telegrama to kos Prezidentas reprezentuoja 
kių tikslų tikrai nesiekė, paro Lietuvos valstybę, priima sveti 
do, pav., dar ir tas faktas, jog mųjų valstybių atstovus, skiria 
užs. rkl. min-jos centras neper Lietuvos valstybės atstovus ir 
vedė į užsienį jokių kreditų na daro kita, kas Konstitucija ir 
uju Lietuvos postų įsteigimui, įstatymais jam pavesta“.
arba vykdymui bent kokių pa Užs. rkl. ministeris (tikrasis 
keitimų tada tebeveikusiose Lie dipl. Šefas) teturi teisę pasiū 
tuvis pasiuntinybėse ir konsulą lyti Prezidentui kandidatus į 
tuose. Net pačios tos pasiunti Lietuvos atstovų postus. Šis jo 
nybės tebuvo aprūpintos tik galios apribojimas yra visai lo 
mažais avansais, būtent, vos 6 giškas, nes ne Užs. rkl. ministe 
mėnesiams; Lietuvos pasiunti ris, bet pats Resp. Prezidentas 
nybei Berlyne net ir šio avanso ^reprezentuoja Lietuvos yals 
nebuvo- pervesta, paliekant tuo tybę“. Anot Oppenheim’o, Užs. 
būdu ją be kreditų. Tatai tik rkl. ministeris tėra tik tarpiniu 
sustiprina jau anksčiau padary kas (middleman) tarp Valsty 
tą išvadą, jog J. Urbšio telegra bės Galvos ir kitų valstybių, o 
ma tesiekė tik paprasto dipl. R. Genet preciziškai pažymi, 
postų veiklos suderinimo, lai jog užs. rkl. ministeris tik „pa 
kinai pakeičiant savitarpius Lie siūlo Valstybės Galvai kandida 
tuvos pasiuntinių santykius tus paskyrimui į dipl. atstovus, 
(Min. Santv. Įst. 794 str.). akredituojamus prie svetimų

Išvada iš to viso peršasi to kraštų vyriausybių. . .”.
kia: J. Urbšio telegrama nesu Tarptautinė teisė numato ke 
teikė likusios užsieny Lietuvos turias dipl. atstovų rūšis: Am 

plomatijos Šefui, p. St. Lo basadorius, Nepapr. Pasiuntinį 
..ėraičiui, jokios Lietuvos atsto ir Įgal. Minister}, Ministerį-Re 
vų skyrimo teisės, nei teisės ma zidentą ir Charge d’Affaires, 
tyti bent kokius pakeitimus tų Dipl. privilegijų požiūriu jie yra 
atstovų tarpe, o tik įpareigojo lygūs, tesiskiria tik savo ran 
p. St. Lozoraitį suderinti hku gaiš ir teikiamos garbės laips

pavaitotas venimas per tą laiką vietoje ne 
telegramoje, aiškiai stovėjo ir iškėlė naujų reikalų 

ir naujų reikalavimų, jų tarpe 
ir skyrimą naujų Lietuvos ats 
tovų, kaip ir darymą pakeitimų 
išlikusiose Lietuvos pasiuntiny 
bėse ir konsulatuose. Klausi 
mas tad kyla, ar teisiškai ga 
lėtų tą padaryti p. St. Lozorai

tos tikrojo Lietuvos diplomat! 
jos Šefo kompetencijos, kaip 
jos suprantamos pagal Lietu 
vos įstatymus ir tarptautinės 
teisės normas?

Deja, ir šitokiu atveju p. St.

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

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 d a b a r 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 pažinimo mokslui.

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

Ar mokiniai juo aprūpinti?
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA —

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

Lietuvių Enciklopedijos Administracija.

niu. Tačiau, ši jų gradacija tu 
ri reikšmės mūsų čia aptaria 
mam reikalui, nes skyrimo nei 
akreditavimo procedūra minė 
tiems rangams yra ne vienoda: 
pirmi trys yra akredituojami 
nuo Valstybės Galvos prie Va 
Istybės Galvos ir jų akreditavi 
mas yra reikalingas Valstybės 
Galvos formalinio akto; charge 
d'affaires gi yra akredituoja 
mas nuo užs. rkl. ministerijos 
prie užs. rkl. min-jos ir tai gali 
būti padaryta vien užs. rkl. mi 
nisterio parašu po skiraimojo 
asmens legitimacijos raštu. 
(Oppenheim1, 614 p.).

Lietuvos Konstitucijos 61 
str. neprecizuoja, kokius Lietu 
vos valstybės atstovus tenka tu 
rėti omenyje, t. y. kokių rangų. 
Iš praktikos yra žinoma, jog 
Lietuva ambasadorių ir ministe 
rių-rezidentų neturėjo, o tik ne 
paprastus pasiuntinius ir įgal. 
ministerius, ir kartą - kitą — 
charge d'affaires. Prileidžiant, 
kad sakytas Konstitucijos str. 
charge d’affaires skyrimo nere 
zervavo resp. prezidento prero 
gatyvai, būtų galima padaryti 
iš to išvadą, jog p. St. Lozorai 
tis, kaip vykdąs atitinkamą da 
lį Lietuvos Užs. Rkl. Ministe 
rio funkcijų, gal ir galėtų pa 
skirti charge d’affaires, jei sve
timo krašto vyriausybė, prie 
kurios užs. rkl. min-jos tokį 
dipl. atstovą norėtume akredi 
tuoti, sutiktų su tokia Lietuvos 
Konstitucijos interpretacija ir 
skaitytųsi su p. St. Lozoraičio 
mandatu kalbamo pareigūno pa 
skyrimui padaryti.

Aiškumo dėhai tenka paste 
bėti, jog čia turima omenyje ne 
kokį Lietuvos pasiuntinio laiki 
nį pavaduotoją, irgi vadinamą 
charge d'affaires, tik su priede 
liu a d interim. Šiuo pasta 
ruoju laikomas vienas iš pasiun 
tinybės augštesnio rango dipl. 
pareigūnų ir jį paskiria pats pa 
siuntinys laikinam1 savo pavada 
vimui, pav., pasiuntiniui susir 
gus ar išvykus į kur kokiais 
tarnybos reikalais. Čia augščiau nio festivalio metu, kuriame da sios Viktorijos krepšinio koma 
turėta omenyje tikras charge lyvavo N.S.W., Pietų Austrah ndos. Tai Mormon Yankees — 
d’affaires, kuris laikomas Dipl. jis ir Viktorijos valstybes krep amerikiečiai, YMCA 1-austra 
Misijos Šefu, ir kurio akredita šinio rinktinės, buvo sudaryta lai, YMCA 2-latviai ir Busin 
vimas todėl yra reikalingas ma Olimpinė Australijos krepšinio ess House — lietuviai. Rimtas 
žiausiai užs. rkl. ministerio pa komanda, kurią sudaro: Geoii lietuvių priešas buvo latvių Ry 
rašo. Heskett, Peter Bumbers, Peter ga, bet paskutinių rungtynių

Savaime suprantama, jog Demos, Stasys Dargis (Vikto metu vieno taško skirtumu lie 
charge d'affaires akreditavimas uja), George Dancis, Ignas Fri tuviai lemiamąsias rungtynes 
negali ir faktinai neatstoja Lie edenfalds, Peter Sutton, Colin laimėjo ir tuo būdu pateKO į pu 
tuvos pasiuntinio ir įgal. minis Burdett, Algis Ignatavičius siau finalą, kurio metu reikėjo 
terio, nes charge d'affaires nė (Pietų Australija), Merv. kovoti vėl prieš antrąją latvių 
ra joks pilnateisis dipl. atsto Moy, Ken Finch, Bruce Flick komandą Dainą (YMCA 2j. 
vas, o tik pasiuntinybės reikalų (N.S.W.). Lietuviai: S. Dargis, R. Gasiu
vedėjas ir neturi plein pou Australijos spalvas gins ne nas, V. Kuncaitis, J. Kuncaitis, 
v o i r. Tokio atstovo akredita vien tik australai, bet ir naujie V. Soha, A. Waitzer ir „Aust 
vimas galėtų būti pateisinamas siems australams teks pakovo ralas“. Nuo pat puslaikio pra 
tik tada, jei tas ar kitas buv. ti už savo „naująją tėvynę“. džios kelių taškų skirtumu ve 
Lietuvos pilnateisių pasiunti Tautybėmis Australijos oli da lietuviai, nes mūsų Dargis 
nių ir įgal. ministerių, kurio pa mpinę krepšinio komandą suda bei Gasiunas vėl, atrodo, atga 
siuntinybė karo metu tapo su ro: 1 graikas, 2 lietuviai, 3 lat vo savo senąją formą ir jų mes dimą, 
spenduota, būtų miręs ar pasi viai ir 6 australai. Malonu, kad 1 - 
daręs nebepriimtinu atitinka ir mūsų sportininkai neatsilie 
mo svetimq krašto vyriausy ka nuo kitų savo sugebėjimais 
bei, kur jis buvo Lietuvos vy ir turės progos dar labjau iš 
riausybės legaliai akredituotas, garsinti lietuvio sportininko va 
Natūralūs kelias Lietuvos vals rdą laisvųjų tautų pasaulyje ir 
tybės tęstinumo sustiprinimui kartu parodyti, kad lietuvis ir 
tėra sekantis: reikia siekti viso Lietuva tebėra gyva, 
mis galimomis priemonėmis res 
tauruoti savo pareigose jos buv. 
legalius pasiuntinius, nes jiems 
naujų dipl. kredencialų parūpi 
nimas nebūtų reikalingas.

Kai dėl skyrimo tariamų „ne pristatymas kitų kraštų užs. 
oficialių atstovų“, tai tuomi rkl. ministerijoms neoficialių 
Lietuvos valstybės tęstinumas „Lietuvos atstovų“ prilygsta 
netik nesustiprinamas, bet, prie meškos patarnavimui Lietuvos 
šingai, — tik susilpninamas, valstybės tęstinumo reikalui, o 
ypač jei pasidaro taip, kad toje varžytinės tarp p. St. Lozorai 
pačioje vietoje atsiranda net čio ir Vliko dėl tokių atstovų 
du tokios rūšies „atstovai“: skyrimo yra, iš viso, nerimtas 
vienas nuo likusios užsieny Lie ir nepakenčiamas dalykas. Ko 
tuvos diplomatijos Šefo, kitas kie tie atstovai bebūtų: oficia 
—nuo Vliko, kaip kad dabar tu lūs ar tik neoficialūs, jie negali 
rime Bonnoje. Nei vienas, nei būti pristatomi kitų kraštų vai 
kitas jų nesinaudoja jokiu dipl. džios įstaigoms kurios nors vie 
statusu. Tai reiškai, jog vok. nos pusės nuožiūra vieno asme 
užs. rkl. ministerija nelaiko jų ns, o tik sutartinai, nes skiria 
dipl. atstovais, nei vieno, nei mi ne tos ar kitos pusės viena 
antro. Kaip į tokius atstovus šališkiems tikslams, bet bend 
žiūri tarptautinė teisė, parodo ram Lietuvos reikalui ginti ir 
sekantis išrašas iš The British jos interesams atstovauti. Vien 
Year Bok of International Law šališki kalbamų atstovų skyri 
1944 m„ psl. 133: „...pristatymai nepatarnauja nei Vliko au 
mas dipl. atstovų be oficialaus toriteto palaikymui, nei sustip 
ir formalaus įteikimo kreden rinimui likusios užsieny Lietu 
cialų nereiškia, jog vyriausybė vos diplomatijos Šefo padėties; 
(taip daranti) įsigyja pripažini priešingai, jis tik diskredituoja X 
mą. Tokie asmenys yra laiko tuos mūsų politikos veiksnius X 
mi tik paprastais agentais; jų prieš kitas tautas ir, kaip Bon 
pristatymas arba priėmimas ne nos pavyzdys parodo, — priug 
tik yra toli nuo pripažinimo, do didelių negerumų tarpusa X 
bet priešingai — yra dažnas jo viuose santykiuose ir santykių A 
paneigimo palydovas“. palaikyme su kitų kraštų valdi v

Yra tat aišku, kaip dieną, jog škomis įstaigomis. (b. d.) 4;

O’Keefe'ui iliustravo Evert
Olandijoje gimęs Kanados

Hilkers, 
dailin.

seni KANADOS
PADĖKOS DIENA

Kiekvienais metais antrasis spalio mė 
nėšio pirmadienis Kanadoje skelbia 
mas Padėkos Diena — tai šventė, ku 
rioje išreiškiamas dėkingumas už su 
teiktas rudens gėrybes šiam kraštui. 
Bažnyčiose vyksta specialios pamal 
dos, o po to šeimos susėda prie sta 
lo ir valgo iškilmingus pietus, kurių 
pagrindinis patiekalas — kalakutas. 
Tai malonus kasmetinis kanadiškas 
paprotys.

papročiai

010 VIENNA

MŪSŲ WPORTAS
OLIMPINĖ AUSTRALIJOS KREPŠINIO KOMANDA
Melbourne įvykusio Krepšį dėjo ryškėti keturios pajėgiau

OPTIKAS
MODERNŪS AKINIAI

JOSEPH L.

YATES
HA 0864

1410 STANLEY — 
kamb. 411

Kampas St. Catherine
MONTREAL.

sitenkindama 4-ta vieta. Pirme 
nybių laimėtoją parodys sekau 
čių dviejų savaičių susitikimai, 
bet jau iš anksto galima tvir 
tinti, kad šiais metais Viktori 
jos krepšinio nugalėtojo lau 
rais pasipuoš amerikiečių stu 
dentų komanda — Mormon 
Yankees.

Stebint mūsų komandos žai 
, nematėme komandinio 

tas kamuolys vis rasdavo kelią žaidimo, nematėme tos kovos, 
j krepšį. Ypač šį kartą laimė ir derinių, talkininkavimo vienas 
sėkmė lydėjo Dargį. Pirmas kitam, bet matėme paskirus žai 
puslaikis — 4 taškai lietuvių dėjus, atrodo, pirmą kartą pate 
naudai. Antrojo puslaikio pir kusius į krepšinio aikštę ir neži 
moji pusė dar laimėtojo1 nerodė, nančius, kas daryti su gautu ka 
Lietuviams žiūrovams susirūpi ar mesti krepšio kryptimi. Atro 
nimą kėlė 4 Dargio gautos bau muoliu — vėl atiduoti priešui, 
dos, nes jam „iškritus“, pralai do, kad dauguma žaidėjų buvo 
nuėjimas buvo tikras. Šis spėji pavergusi „solisto ambicija“ ir 
mas įvyko. Kelioms minutėms kiekvienas žaidėjas vadovavosi 

Antrajam rungtynių rate pra belikus žaisti, po penktos bau mintimi — „Jeigu aš pagavau 
dos iš aikštės turėjo išeiti ne ar atėmiau kamuolį, aš ir mesiu 
tik Dargis, bet ir dar vienas žai —neturėkit vilčių kas nors ki 
dejas. Nesant pakaito, teko žais tas jį gauti”. Beatodairiškas mė 
ti tik keturiems, kas ir atnešė tymas iš sunkiausių padėčių, 
tikrai neužpelnytą pralaimėji nors ir davė vieną kitą tašką, 
mą. Šiuo pralaimėjimu lietuvių bet dar daugiau davė nuosto 
komanda užbaigė savo kovą lių, nes priešas tokių klaidų ne 
dėl Viktorijos pirmenybių, pa darė.

VIKTORIJOS KREPŠINIO 
KOMADOS

PHNINGA DRAUGYSTE VISIEMS
Visuose Jūsų biznio reikaluose The Bank of Nova 
Scotia yra jūsų partneris padedąs augti Kanadai 

— kartu ir Jums!
Jūs laimėsite veikdami artimoje bendrystėje su 
jūsų kaimynystėje esančio The Bank of Nova 
Scotia skyriumi, ką dar< daugybė kanadiečių.
Ar tai būtų biznio oper cijos, asmeninė taupomo
ji sąskaita, ar naujas užsiėmimas — Jūs įsitikinsi
te, kad jūsų BNS skyrius yra gera vieta, kurioje 
teikiami sveiki patarimai ir tikslus patarnavimas. 

fSusipažinktie su savo BNS skyriaus vedėju — jo 
patyrimas biznyje gali reikšti dolerius ir centus 

Jūsų kišenėje.

The BANK ot NOVA SCOTIA
Jūsų partneris, padedąs augti Kanadai. (1502)
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Ir šion pjesėn perkeltas rea 
lūs gyvenimas ta linkme buvo 
pasinešęs — su visomis drama 
tiškomis pasekmėmis. Bet auto 
rius savo mylimos gražuolės ei 
gseną atrėmė i moralės princi 
pus — jauna moteris ištekėjusi, 
turi vyrą ir ji pasilieka jam iš 
tikima, nors jaunatvė ir medžią 
giškai pertekęs gyvenimas, su 
sidarant kitokios pusiau 
svyros sąlygoms, ją 
stipriai sugundo ir pastato ant 
svyravimo ašmenų. Šis trapus 
momentas rašytojui išėjo silp 
niausis, nes vis dėlto gamtinė 
logika stipriai išvedė iš pusiau 
svyros ir gražuolę ir seną vyrą, 
ypač tuo metu, kai viskas pasi 
liko lyg po senovei. Jos susvy 
ravimas ir sutikimas vykti su 
jaunu gražuoliu, o jos vyro pri 
ėjimas dėl žmonos netekimo Ii 
gi nutarimo nusižudyti — vis 
dėlto ligtolinę jų gyvenimo har
moniją stipriai išardo. Todėl

Henrikas Kačinskas? — Be 
jo „Raudonasis vynas“ būtų vi 
sai išbalęs. Bet vienas aktorius 
negi gali už visus suvaidinti. 
Aktoriui reikia partnerių. Ta 
da mes pamatytume visą jo 
ūgį, svorį, jėgą ir. . . grožį. Ir 
sugestyvumą. Henrikui Ka- 
'činskui A 1 a nįo, b u v uis,i o 
aktoriaus ir rašytojo, rolė labai 
tinka. Jis joje jaučiasi — savo 
vandenyse. Gyvas ir aštrus Kar 
klinio dialogas jam suteikia ga 
limybę parodyti visą aktoriaus 
vaidybinį meistriškumą. Čia 
jam teko „lengvojo žanro“, pje 
siška rolė, bet mes nuoširdžiai 
lauksime bostoniečių su „Ku 
dirka“, kur jį galėsime matyti 
dramatiškoje rolėje. Eg, atvirai 
sakant, turėdami tokią sceninio 
meno jėgą, mes, deja, nemoka 
me nei pakankamai įvertinti, 
nei panaudoti tinkama skale. 
Nedaugiausia iš viso tokių al
torių yra. Tenka labai apgailės

scenoje dirbau žiūrovų džiaugs 
mui kurti. . . Tikrai žiūrovų dž 
iaugsmui! Daug jo patyrėme, 
—vis dėlto duoda vertingų sp 
ektaklių. Ir šis Bostono „vy 
nas“ maloniai montrealiečius 
apsvaigino.

Ir jeigu žiūrovas ne tiktai do 
mingai, bet ir įtemptai sekė see 
nos vyksmą, ir turėjo pasitepki 
nimą, tai vis dėlto tenka neabe 
jojamas įvertinimas sambūriui, 
kuris sunkiai įsivaizduojamas 
ir be sambūrio direktoriaus Ai; 
tano Gustaičio. O sambūriui 
dar talkino kukliomis dekoroci 
jomis dail. V. Vizgirda.

Ačiū bostoniečiams, kad ap 
lankė Montreal} ir į kasdienio 
ką jo gyvenimą įžiebė nors vie 
na gaivinantį šviesos spindulė 
lį. J. Kardelis.

BOSTONO SIMFONINIS 
ORKESTRAS EUROPOJE

Henrikas Nagys
literatūros vakare apibūdins 
premijuotąjį B. Pūkelevičiūtės 

romaną.

Briutė Pukelevičiūtė,
laimėjusi „Draugo“ premiją už romaną

„Aštuoni lapai“. Šio sekmadienio
koncerte ji skaitys ištraukas iš 

premijuotojo romano.

tenka labai suabejoti ir jųjų mo tauti, kad mūsų nesugebėjimas 
ralinių pagrindų stiprybe bei sugyventi ir rimtai organizuo 
pastovumu. O prieš tai žiūrovui tis, žlugdo ir mūsų geriausias 
taip buvo džiugu, kad šeimos jėgas.
darna yra tvirta ir pastovi. Na, Na, tegul H. Kačinskas ne 
bet gi scenoje taip, kaip ir gy turėjo pakankamų partnerių, 
venime. . . „Nėia pirkios be du visdėlto be jo sunku įsivaizduo

BOSTONO „RAUDONAS!
„Raudonasis vynas“ — nei 

komedija, nei drama, nes ji ne 
turi nei vienos, nei kitos būti 
nų elementų, bet yra toks see 
nos veikalas, kokius įprasta va 
dinti pjesėmis, atseit — tartum 
vidurys tarp komedijos ir dra 
mos, turįs ir vienos ir kitos ele 
mentų, tartum jų mišinys.

Sprendžiant pagal „Raudo 
nąjį vyną“, V. Karklinš turi ge 
rų rašytojo gabumų ir moka 
kurti scenai: be veiksmo suda 
romą intriga ir veikalas pašto 
viai įtemptai traukia žiūrovo 
dėmesį scenai. Kuo? — Nepa 
prastai gyvu, kartais paradok 
siškų kontrastų pilnu ir kupinu 
gyvos minties dialogu. Aštri 
mintis, išjieškoti klausimų sta 
tymai ir veik nelaukiami atsa 
kymai — yra tas veiksnys, ku 
ris pakeičia ir atstoja veiksmą. 
Atrodo, kad šią pjesę tokiu pat

IS VYNAS“ MONTREALY 
pasisekimu galima būtų pasta 
tyti ir „koncertiniu būdu“, nes 
ne veiksmas čia sudaro intrigos 
metmenis, bet minčių veiksmin 
gumas. Ir ne veiksmu žiūrovas 
domėjosi, bet tiktai veiksmin 
gu dialogu. Tat pjesė tikrai įdo 
mi ir vertinga.

Intrigos griaučius šiai pjesei 
sudaro išoriškai pasireiškia da 
lykai — jaunatvė, grožis ir jie 
ms kontrastuojanti senatvė — 
jaunas vyras susižavi jauna gra 
žuole moterim, kuri taip pat 
yra viliojama vyro jaunatvės ir 
jo grožio, kai šios vyras, nors 
ir labai jai geras, bet visdėlto 
senas ir ligotas, jau baigiąs gy 
venimą ir nesudarąs su ja po 
ros. Eg tikrai sunku į vieną gy
venimo vežimą sukinkyti jau 
na gražuolę su seniu ligotu. Gy 
venime dažnai tokios pastan 
gos esti bergždžios, o kartais

mų . . .
Režisierei p. Gustaitienei 

mažiausia vargo buvo su Kari 
na (R. Norvaišaitė), nes ji gra 
ži ir naivi; teik iš jos ir reikėjo. 
Jai visai nedaug stigo ligi au 
toriaus sumanymo idealui. Tuo 
žiūrovas ir buvo patenkintas. 
Jai dideliu kontrastu buvo ją 
bandęs vilioti donžuanas Haris 
Elensonas (K. Barūnas). Jis iš 
visų mažiausiai tiko autoriaus 
sumanymui. Bet jis stengėsi 
vaidinti visomis jėgomis, nors 
mėgėjui toks bandymas ir nebu 
vo lengvas. Režisieriui tokiu 
atveju nelengvas uždavinys. 
Bet p. Gustaitienės daug pada 
ryta. Iš visų keturių jaunųjų sa 
mbūrio dalyvių, atrodo, daugia 
tįsia sceninių sugebėjimų turi 
ir įgudusi buvo tarnaitę Anelę 
vaidinusi Z. Zarankaitė, nors ji 
kaikada ir nuslysdavo į šaržą. 
Labai gaspadorišku Į>rnu atro 
dė Džozefas — A. Vilėniškis.

ti „Raudonąjį vyną“. O prie jo, 
kaip apynėliai prie šimtamečio 
ąžuolo, kabinėjosi ir kilo į vir 
šų ir visi kiti, sudarę net gi tū 
lu atžvilgiu ir ansamblį, ku 
riam vardas „Bostone lietuvių 
dramos sambūris“.

Režisierės, p. Gustaitienės, 
kuri turi gerą Andriaus Ole 
kos-Žilinsko mokyklą ir jau ne 
mažą patyrimą iš Lietuvos Va 
Istybinės Dramos, darbas su sa 
mbūriu nelengvas, bet vaisin 
gas. Juk turime gi aktorių pro 
fesionalų, kurie galėtų sudaryti 
rimtą ansamblį, bet kur jie? 
Tat Bostono sambūriui reikia 
atiduoti didelė pagarba, kad 
jis, — vadovaujamas gabios re 
žisierės ir talkinamas tikrai see 
nai atsidavusio mūsų didžiojo 
dramos artisto H. Kačinsko 
(kaip gražiai Alanas pasako:

turi didelį pasisekimą. Jis va 
žiuoja per visas Europos sosti 
nes. Po koncertą turėjo Mask 
voje ir Leningrade. Rusai mūzi 
kai Bostono orkestrą, kuris šį 
turnė daro savo 75 metų sukak 
tuvių proga, įvertina labai ge 
rai. Rusams, po ilgai trukusio 
kultūrinio kalėjimo, tai sudaro 
nepaprastą įspūdį, ypač, kad 
šis orkestras išpildo ne tiktai re 
alistinius dalykus, kokie tiktai 
Rusijoje kompartijos leidžiami, 
bet ir moderniškus dalykus. 
Kūrybos prievartautojai dabar 
įsitikina, kad rusai labai domisi 
ir naujausia muzika, kuri Rusi 
joje yra uždrausta.

— JAV darbininkų atlygini 
mo vidurkis peržengė 2 dol. už 
darbo valandą.

AUKSINĖ RAŠYTOJO 
M. VAITKAUS SUKAKTIS

Rašytojas kun. Mykolas Vai 
tkus, artėjąs prie 75 metų am 
žiaus sukakties, tuo pačiu susi 
laukia 50 metų savo kūrybines 
sukakties. Jo yra išleista: Mar 
guinynai, Šviesūs krislai, Lie 
psnelės, Nušvitusi dulkė, Vie 
natvėje, Aukso ruduo, Nuoša 
liu laku, — lai vis eilėraščiai. 
Jo poemėlės: Genijus ir meilė, 
Brėkšta, Laimė, Upytė. Jo dra 
mos: Žvaigždžių duktė, Žaibas 
ir mergaitė. Jo romanai: Tva 
nas, Auštant, Rytmečio žygiai. 
Sukaktuvininkas yra parašęs 
atsiminimų, išvertęs iš kitų kai 
bu knygų. Jo darbų apimtis šie 
kia 10.000 spaudos puslapių.

Jie dalyvaus koncerte, kurio pelnas skiriamas Vinco Krėvės literatūros premijai : Op. sol. E. Kardelienė, akt. J. Akstinas, akt. L. Barauskas, komp. V. Kerbelis, šokėja B. Vaitkūnaitė

RAŠO

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atsiminimų ištraukos).
BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTERIS

Pasisveikinome.
1925 ar net 26 m. Antanas 

Smetona tuomet Tarptautinio 
banko valdybos narys, kartą pa 
sakė mano broliui, irgi valdy
bos nariui:

— Be reikalo, visai be reika
lo Tamstos brolis pradėjo Puii 
ckio bylą, tik pats nukentėjo.

Vargšas užmiršo, kad prade 
jau ne aš, bet jo žmona, švoger 
ka ir jis.

Apie tą laiką susitikau su
B. Balučju ir besibalbant 
man rusiškai pasakė:

— Įtepėte per tvoras.. .
— Ne per tvoras, bet per. . .

kurie tą padarė.
1949 m. Eckernforde’s sto 

vykioje
kalbėjome kartą ir apie Purickj. ties niekšas) — patys pavojin
Aš visą istoriją papasakojau ir giausi bolševikai.
užbaigiau, kad gaila jo gana an Iš tikrųjų, -greitu laiku prisi 
kstyvos mirties nuo širdies smū statė man jaunas žydas, ypatin davįau

ir gauna po 6 mėnesuis kalėji 
mo, bet. . . remiantis tokiais ir 
tokiais straipsniais nuo baus 
mės atlikimo paliuosuojami.

„Kalnas pagimdė pelę“. . .
Kaip tik teisėjai apleido salę, 

pasikėlė didelis triukšmas. Ypa 
tingai rėkavo Seimo narys leite 
nantas Lumbys: „gėda liaudį 
ninkams, gėda Žukui!” Buvo 
girdėti net: „Mušt Žuką!“ Bet 
čia šoko Purickio gynėjas advo

PULK. K. ŽUKAS.
> pasidaryti kitos tautos 

gum. Norėjo užsigauti, bet su 
sigėdino; prižadėjo duoti leidi 
mą, o tuo tarpu sušelpti ją iš katas prof. Bieliackinas, kuris

24 pasiuntinybės išteklių. Bet bu 
pa vo jau pervėlu: pradžioje 
Bu

62.
97. SACHARINO BYLA 

V. TRIBUNOLE.
Pagaliau, rodos 1923 ar . 

m. Vyriausias Tribunolas 
skyrė teismo nagrinėjimą, 
vo teisiami Purickis, Vaitėkū 
nas ir Žemaitis. Iš tribunolo su 
dėties bearsimenu tik vieną 
prof. Roemerį. Publikoje, pir 
moję eilėje sėdėjo 
pai: Karevičius ir Karosas. Sv ninkas Kaupas perskaitė aktą,_  jr išėjau,
arbiausias liudininkas buvau aš kuriame buvo pasakyta, kad iš 
ir mane ilgą laiką apklausinėje, nagrinėjus Užsienio Reikalų

Kuomet ministerijos ir pasiuntinybės
i w Maskvoje buhalterijas, rastaprokuroras V altys J J

paklausė mane, ar aš Užsienio 
Reik, ministerijoje nepastebė 
jau spekuliacinės nuotaikos, pa 
pasakojau, kad tuo laiku 1921 
m. aš pusę metų vaikščiojau 
pas Vaitekūną, prašydamas lei 
dimo įvažiuoti savo seseriai su 
vaikais, bet prie jo prieiti ne 
buvo galima, tuo gi pat laiku 
kitos tautos žmonės ėjo be jo 
kios eilės. Pagaliau kartą aš jo, 
kaip seno pažįstamo, paprašiau 
patarimo, kaip mano seseriai

zmo

iš bado mirė 
kūdikis, o kiek vėliau ir mano 
sesuo.

Keista man buvo klausyti, 
du vysku kaip ekspertų komisijos pirmi

99. SLAPUKAS VERŽIASI 
Į KARIUOMENĘ

Bet grįžkime prie chronolo 
ginės tvarkos.

Sausio m. pradžioje iš Mask 
vos atvažiavo generolas Radus- 
-Zenkovičius. Tarp daugelio ki 
tų dalykų jis man papasakojo, 
kad mūsų pasiuntinybėje prašo 
leidimo įvažiuoti į Lietuvą vie 
nas jaunas žydas, Kerenskio 
laikų leitenantas, baigęs gene 
ralinio štabo ir augštuosius agi 
tacijos kursus. Tokie žmonės

bolševikų slaptoje tarnyboje
buvo vadinami P. O. N., ką an 
tibolševikai savotiškai aiškino, 
kaip „prochvost osobogo na 
značenija“ (ypatingos paskir

būtent kariuomenės įsakymu 
jis pakeltas, kaip tas buvo vi 
suomet daroma. Liepiau jam 
nueiti į Rikiuotės Skyrių, pa 
imti rusų kariuomenės įsaky 
mus, rasti savo pavardę ir at 
nešti man. Tą padariau sąmo 
ningai, nes žinojau, kad nuo ru 
gpjūčio 1 d. jau pakėlimas į lei 
tenantus dėl įsiviešpatavusio 
chaoso nebuvo paskelbtas.

Kuriam laikui praslinkus, gr 
ižo jis savo pavardės nesura 
dęs. Tuomet aš jam pasakiau, 
kad pagal mūsų tvarką, tokiu 
atveju mes siunčiame

į karo mokyklą
patikrinamiems kvotimams. Mė 
gino protestuoti, kad jo genera 
linio štabo kursų baigimas ap 
ima betkokį karo mokyklos kur 
są, bet aš nenusileidau.

Negaliu tikrai pasakyti, ar aš 
. „ . „ ___ -J suprasti, kad jis mūsų

gio. Jis dar butų labai naudin gai gražiai apsirengęs, gana sva kariuomenei nepageidaujamas, 
gas, kaip gabus publicistas. riai lietuviškai kalbąs, kilimo iš ar karo mokyklos vadovybė pa 

— Tik ne nuo širdies smū Prienų. Padavė man savo tar ti ta dasiprotėjo, bet gana greit 
pripažinti, kad labai gabiai re gio, — pataisė mane vienas kia nybos lapą, kuriame buvo tik jis 

iš

sušuko:
— Čia teismas — šventa vie 

ta! Neužsimirškite!
Aš ramiai stovėjau, tik pasi 

ruošiau gintis, jei būsiu puola 
mas. Kai publika nurimo, paša 
kiau į salę Galilejo žodžiais:

— O vis dėlto Žemė sukasi!

P- 
jis

98. UŽSIMIRŠIMAI IR 
PATIKSLINIMAI

Pasitraukęs- iš ministerių, Pu 
viskas tvarkoje ii' sąryšyje su rickis ilgą laiką redagavo ofi 
šia byla valstybė jokių nuosto ciozą „Lietuvos Aidą“. Reik 
lių neturėjo.

Teismas išėjo daryti spren dagavo, o jo straipsniai, pasira usytojų, daktaras K. . apie generalinio štabo kursų
dimą. Publika daugumoje kaž šomi Vygando vardu, buvo ma — Kaip gi? Buvo apie tai pa baigimą, bet 
kokia egzaltuota, aiškiai prieš lonu skaityti, ypač politikos ap rašyta nekrologe, 
mane nusistačiusi.
valandų pasitarimo, teismas iš 
ėjo ir

paskelbė,

išnaudoję 
priemones

Po 3 ar 4 žvalgos.
Ilgam 

Maironio 
link. Ant 
susitikau 
kaip drobė, sustojo, lyg pasvi 
ro ant kojų ir. . . nusiėmė skry žurnalistas, tas dr. Purickis, to 

dėl gaila, kad peranksti mirė.

kad visi teisiamieji
kalti

tarnybos padėtį ir 
saviems reikalams bėlę.

— Mirė jis mano vadovauja 
laikui praėjus, ėjau mame Karę Ligoninės skyrių 
gatve Laisvės Alėjos je, mirė ant mano rankų ir aš 
pat kampo netikėtai pats parašiau mirties aktą. Mir 
su Pui ickiu. Pabalo, ties priežastis buvo kita.

— O vis dėlto jis buvo gabus

apie agitatorių kursus—nieko.
Pasisiūlė tarnauti mūsų karino 
menėje „kad visomis jėgomis 
patarnautų tėvynei”, kaip jis 
sakė.
Prikibau, kad tarnybos lape ne 
nurodyta jo pakėlimo į leitena 
ntus data: nenurodyta, kokiu

grįžo labai sunervintas, nes 

topografijos ir fortifikacijos 
jis gavo po kuolą.

susijaudinimo jis jau ir lietu 
viškai kalbėti užmiro. Aš jį nu 
raminau ir patariau kaipo 2 ar 
3 kurso studentui medikui, ge 
riau važiuoti į Vokietiją, ar kur 
kitur savo studijas tęsti. Vė 
liau sužinojau, kad jis taip ir 
padarė. (b. d.)

Iš
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KU LTŪRWE#KRCWIKA
DAILININKĖ

ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ,
mūsų garsioji tautiniu audiniu 
ir lietuviškųjų kilimų audėja, 
dabar yra užimta didelio kili 
mo „Šv. Pranciškaus“ audimu, 
kuris jau yra įpusėtas. Kilimą 
užsakė Tėvai Pranciškonai. Ki 
limas bus ir meniškas ir irnpo 
/antiškas (pp. Tamošaičių ad 
resas yra šis: 85 R. R. 1, Kin 
gston, Ont., Canada).

DAILININKAS 
ANTANAS TAMOŠAITIS 

yra parašęs kelias knygas iš dai 
lės srities. Kelios jų yra isleis 
tos N. Lietuvoje. Bet dailinin 
kas ir dabar jau yra paruošęs 

rujų. Leidėjams reiktų tuo su 
sidomėti, nes tai yra vertingi 
kūriniai.

Dailininkas, be to, pastoviai 
dirba dailininko darbą ir yra su 
kūręs daug dailės kūrinių.

LEIDINYS APIE LIETU 
VIU SPAUDOS DRAUDIMO 

LAIKUS
Lietuviškos knygos klubas iš 

leis kolektyvinę, dvylikos auto 
rių, knygą apie lietuvių span 
dos draudimo laikus. Knygos

SIUNTINIAI
Į LIETUVĄ

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

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

Service).
Prašykite katalogų bei 

informacijų :
OVERSEAS CARGO CO, 

2412 W. 47 St., Chicago 32, 111., 
Tel.: LA 3-5049—YA 7-4337.
Siuntinių tarnyboje 8 metai. 

_____  S. P. Juodvalkis.

autoriais yra: prof. Vaclovas 
Biržiška, K. Čeginskas, D. Lip 
čiutė - Augienė, dr. J. Mtusas, 
dr. J. Sangaila, dr. V. Sruogie 
nė ir V. Sirvydas.

REIKALAUJA VAKARIE 
ČIŲ LITERATŪROS

Neseniai vykusioje „Techni 
kos knygos savaitės“ Varšuvo 
je metu, daugelis reikalavo va 
karų kraštuose išleistų knygų. 
Daug kas domėjosi ir reikalavo 
literatūros iš statybos ir auto 
mobilių sričių. Knygos parodos 
lankytojai skundėsi trūkumu 
tos srities verstinės literatūros.

ATLETO
SPORTINIAI BALTINIAI

Puikus Watson's gaminys! 
Visi sportuojantys vyrai paten 
kinti šiuo Watson's atleto mai
šeliu ir trigubu jo prilaikymu. 
Elastiškas liemuo — nepalygi
namas patogumas raumenims. 
Specialistų sukirpta. Lengvai 
skalbiami, nereikia lyginti. Il
gai laiko. Tinka prie Jerseys.

W-11-56

DOVANŲ SIUNTINIAI I SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su i alonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

i r;<šykitc mūrų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 

pas Montrealio atstovą
Mr. Manfred Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

VICTORIA 
CLEANERS 
OYERSCo.

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 t2
V Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio miesto 

dalis. Darbą atliekame sąžiningai. 5
S Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas. a
$ TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL. |

$ J. F. WHS OH I
I laidotuvių Direktorius |

5531 Verdun Ave., VERDUN. TR 6331 $

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

NIO MOKYKLŲ
Sąjungos 30-asis metinis šuva 
žiavimas įvyko Šv. Mato liuter. 
bažnyčioje Brantford, Ont. Da 
lyvavo tos mokyklos vedėjas, 
mokytojai ir kunigai, liksiąs 
pasisemti įkvėpimo ir paskati g 
nimo bažnytinei auklėjimo veik 
lai. Tuo tarpu instruktavimo 
tikslu įvyksta mėnesinės moky 
tojų sueigos parapijose.

Lietuvių parapijos sekmadie 
nio mokyklos mokytojai buvo 
pokviesti suvažiaviman. Tačiau 
jie savo privatiniais reikalais bu 
vo sutrukdyti dalyvauti jame. 
Iš lietuvių jame dalyvavo vien 
tik kun. Dr. Kavolis.

JIEŠKO LAISVĖS 
STATULOS ĮPĖDINĖS. 
Amerikos Imigracijos Muzė 

jus jieško jaunos ir patrauklios 
merginos, kuri gali įrodyti esą 
nti įpėdinė moters, pozovusios 
skulptoriui lipdant Laisves Sta 
tūlą. Moteris, įrodžiusi esanti 
Laisvės Statulos pozuotojos 
įpėdinė, pagarsės visoje Ameri 
koje ir gaus progos debiutuoti 
Hollywoode filmų karjerai.

Skulptorius Frederic Augus 
te Bartholdi, kurdamas Laisvės 
Statulą vaizdavo savo motiną, 
kuri jam to didelio kūrinio iš 
pildyme pozavo. Bartholdi gi 
mė Colmar Alsace 1834 metais 
ir mirė Paryžiuje 1904 metais.

Jei susiras iki lapkričio 22 
d., Dėkos Dienos, Laisvės Sta 
tūlos įpėdinės paveikslas puoš 
Amerikos Imigracijos Muzėja 
us atsišaukimus ir plakatus.

Amerikos Imigracijos Muzė 
jus vaizduos ateivius ir jų gyve 
nimą šiame krašte, manoma, 
vių gyvenimas Naujajame Pa 
plačiai bus pavaizduotas lietu 
šaulyje.

• Sydnėjaus lietuvių Plunks 
nos klube V. Šliogeris skaitė pa 
skaitą tema „Lietuvos neprikia 
usomybės ' praradimo karinės 
aplinkybės”. Susirinkime atsi 
sveikinta su V. Doniela, kuris 
išvyko į Europą studijų reika 
lais.

KULTŪROS KONGRESUI 
SKIRTAS „AIDŲ” NUMER.

„Aidų“ rugsėjo-spalio mene 
siu numeris, skirtas kultūros 
kongresui, jau baigiamas spaus 
dinti. Skaitytojams ir specialiai 
užsisakiusiems jis 
tinėtas antroje šio 
sėje.

Šos kongresinis 
meris yra surinktas smulkes 
niais rašmenimis ir turi 92 pusi. 
Jame yra sutelkta kultui os kon 
greso medžiaga su rezoliucijo 
mis ir vyksmo aprašymu. Leidi 
nyje įdėta 50 nuotraukų, vaiz 
duojančių tą svarbų mūsų kul 
tūrinio gyvenimo įvykį ir dai 
nu šventę. Jis spausdinamas di 
dėsniu tiražu, kad visi galėtų 
įsigyti ir susipažinti su kong 
reso darbais bei nutarimais. No 
rintieji šį numeri turėti, prašo 
mi pranešti administracijai ir 
prisiųsti 1 dol. šiuo adresu: „Ai 
dai“, 680 Bushwick Ave., Bro 
oklyn 21, N. Y.

® Į Sydnėjaus Lietuvių Plunks 
nos Klubą pakviesti du nauji 
nariai: Antanas Gasiūnas ir Ka 
zys Kemežys. Klubo pirminin 
kas Vincas Kazokas diskusijo 
ms patiekė klubo darbo gaires 
ir artimiausių darbų planą.
• „Atžalos“ teatras pastatė kę vemti.
Ludvigo Fuldos „Mokyklos dr Kongreso dalyviai plačiai ap 
augai“. Tai antrasis „Atžalos“ tarė satelito paleidimą skraidy 
teatro pastatymas, kurį režisa ti apie Mėnulį.

bus išsiun 
mėnesio pu

žurnalo nu

K. Daugu vietytėį-šniukš

me 
d ra
me 

tų.,. Visi tie laiko apskaičiavi 
mai padaryti pagal Einšteino 
relatyvumo teoriją ir tos kelio 
nės vyks šviesos 
tomis.

Jei po vienerių 
leidžiami aplink
niai maži satelitai su prietaisais, 
pranešančiais mokslininkams 
apie kosminiu spindulių veiki 
mą, skridimo kriptį. Žemės 
traukos jėgą, temperatūrą ir t. 
t., tai nebebus stebuklo, kad po 
dešimties ar dvidešimties metų 
su milžinais kamuoliais ar rakė 
tomis neaprėpiamoje erdvėje 
plaukios ti.e, kuriems šiandien 
dar ir vonioje pavojinga ii net 
esti baugu.

Šia proga jau dabar pradeda 
ma svarstyti, kam priklausys 
išorinė erdvė virš Žemės. Mano 
ma, kad trijų šimtų mylių ats 
tume nuo Žemės galės laisvai 
skraidyti, kam tik patinka, ne 
paisant keno teritorija būtų po 
kojų.

Kongrese buvo, diskutuota ir 
Marso kolonizavimo problema, 

Tai jau visai tais atvejais, jei Žemėje mirtin 
• Šviesos Sambūrio Sydnėjaus vo Kauno ir Vilniaus teatrų ak įvykdytinas projektas. Toks sa 
skyriaus parengime, Vyt. Do tore 
niela skaitė paskaitą, tema:tienė.
„Mintijimo laisvė“. Pasakiti • Vilniaus radijas IX. 19. pri 
ninkas, trumpai aptaręs minti pažino, jog Sov. S-gos lengvo 
jimo ir laisvei samprotą, pla sios pramonės ministerija, pa 
čiau palietė tiesos pažinimo ir tikrinusi, surado visą eile trūku 
jos jieškojimo mokslinių tyrinę mų Lietuvos Latvijos ir Esti 
jimų kritiškąjį kelią. Paskaita jos „respublikų tekstilės įmo 
iššaukė gyvas diskusijas. nių darbe“.

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

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

Ariamoms ir Budnunas
„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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

BELLAZZI- LA M Y, INC
TR 5151 7679 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

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

| Lietuviška moterų kirpykla į
| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- | 
I PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. g 
j Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).
f 2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292 |

5 PSL.

MAMERTAS MACIUKAS!
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. ZOTIQUEST. E., MONTREAL.

TELEFONAS: CR 7-0051
* 
V?

Mosklo - Technikos naujienos 
Į MARSĄ SKRISIME JAU 1971 METAIS 
Dar anksčiau bus pasiųsti Mėnuliui satelitai

Neseniai Romoje jvyko sep kalendorius rodys ne 1972 
tintasis tarptautinis astrono tus, bet 2021-tuosius, ir jų 
mų kongresas, aptaręs daug sv ugai bus senstelėję tik 40 
arbių savo srities klausimų.

Astronomų kongresas ap 
tarė JAV inžinierių ir moksli 
ninku pranešimus apie satelitų 
išmetimą į erdvę, apie instru 
mentus, kurie bus juose jreng 
ti ir apie visas kitas technines 
problemas, susijusias su dirbti 
nais mėnuliais.

Įdomus ir sensacingas buvo 
amerikiečio pranešimas apie 
tai, kaip JAV karo aviacijai pa 
vyko panaikinti 45 sekundėms 
Žemės traukos jėgą sprausmi 
niame lėktuve, kurio skridimas 
iš anksto buvo tam tikslui pa 
rengtas ir ten esantieji lakūnai 
nufilmuoti. Patilta, kad vienu 
metu palietas iš butelio vanduo 
laikėsi ore, lyg debesėlis 45 se 
kundes ir tik vėl pradėjus veik 
ti Žemės traukai, jis nukrito 
ant grindų. Žmonių reakcija į 
tokią padėtį buvo nevienoda : 
vieni laikėsi labai gerai ir jiems 
tokia būklė buvusi maloni, o 
kitiems sukėsi galva ir jiems te 

greičio rakė

metų jau bus 
Žemę dirbti

gąjam žmogui nebūtų vietos.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
A. Rinkūnas. KREGŽDU 

Ė, I dalis, II laida. Elemento 
aplinoks paži 

pastabos, 
palankioje tokio Viršelis ir elementorinės dalies 
padėtyje. Numa iliustracijos dailininko Telesfo 
užtruks tik vie ro Valiaus. Spaudos Bendrovė 
tačiau iš jos grį „Žiburiai“, Toronto, Kanada.

T

telitas galės nuofotografuoti 
Mėnulį iš visti pusių ir grįžti 
Žemėn.

Aptarta kelionė į Marsą ir 
Venerą. Tai būsią įvykdyta rius, skaitymai, 
1971 metais, kada šios abi pla nimas ir metodinės 
netos atsiras 
ms kelionėms 
tytoji kelionė 
nerius metus, 
žę keleiviai patirs, kad Žemėje Kaina nepažymėta.

Dr. TASSS SiHGFRMAH 
optom etristas - op tikas

TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI 

4281A St. Lawrence Blvd., Montreal. HA 7928.

a
$ &

6I

TAUPYK, SKOLINKIS \
savo kredito kooperatyve <

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

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

Banko kambary.
Pirm. A. Norkeliūnas ..........

VĄ
U

............. RA 7-3120 «

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

W Z *7 3 *7 Lietuviams nuolaida. |
Sav.: P. RUTKAUSKAS, g

s

StaNu
i£

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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RCIKA LAUKIU!

NAILONU SUSTIPRINTAIS KULNAIS IR 
PIRŠTAIS

DARBINIU KOJINIU
& 0

JOS IŠLAIKO ILGIAU UŽ KITAS
11-Jos tikrai laikys 

giau — labai patogios $ 
— labai vertingos $

PENMANS | 

DARBO KOJINĖS. 
Yra jų įvairių rūšių $ 
ir svorių, tinkamų 
kiekvienam darbui — $ 
tai geriausias pirki- 
nys bet kokių kainų $ 

grupėje. |

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ WS 9-4 |

VANCOUVER, B.C.
K. L. BENDRUOMENĖS APYLINKĖS 

VALDYBOJE
K. L. Bend ka ir ji žada čia pastoviai apsi 

Kolumbijos gyventi.
— Į šauktą tėvų pasitarimą

LONDON, Ont.
VIENINTELIS ŠĮ RUDENĮ!

Spalio 27 d. (šeštadienį) gra kietijoje. Ypatinga pądėka pri 
žiojoj Odd Fellows Temple sa klauso vertingų fantų aukoto 
lėj, 555 Dundas St. (prie Wil jams: Br. Misiui, J. Tonkūnui, 
liam), Londone, įvyksta šaunus Pociams jr., Švilpoms, Chainau 
ir vienintelis šį rudeni lietuvių skams, Keiams, Daniliunams 
rengiamas pasilinksminimas. Jo ir kit. 
pelnas skiriamas Sibiran išvež 
tiesiems sušelpti. T.-------
terijai fantus priima: Br. Mi 
sius, J.Tonkūnas, P.Aglinskas, 
S. Šeputis ir E. F. Daniliūnas. 
Juos galima paduoti ir pasilin 
ksminime. Gros mėgiamasis or 
kestras. Veiks bufetas su visų 
rūšių gėrimais! Pradžia — 7 v. 
30 min. vak.

Komisijos, sudarytos iš aukš tadienį). Daugiau tos rūšies pa 
čiau paminėtų asmenų, pavasa 
rį rengtasis linksmavakaris da 
vė pelno 55.89 doi. (Pajamos: 
bufeto pelnas — 18.87 dol., už 
įėjimo biletus — 72 dol., lote 
rijos pelnas — 27.92 dol., pini 
ginės aukos pagal aukų lapą — 
20 dol.; viso pajamų 138.79 d. 
Išlaidos: salės nuoma—45 dol., 
atl. orkestrui — 32 dol., smul bėti sveikatą ar net gyvybę ba 
kios išl. 5.90 dol.; viso išlaidų 
82.90 dol.). Pinigai 55.89 dol. 
pasiųsti Šalpos Fondui, prašant 
juos periųsti Vokietijoje likti 
siems lietuviams: 27.89 dol. — 
seneliams, ligoniams ir pan., 28 
dol. Vasario 16-ios gimnazijai. 
Komisija yra dėkinga visiems 
parėmusiems jos pastangas. Ne 
mažiau bus dėkingi tie, kurie 
tą kuklią dolerių sumą gaus Vo

THE CANADA FAIR EMPLOYMENT PRACTICES ACT

DRAUDŽIA

DIRBANČIŲJŲ DISKRIMINAVIMĄ

PASIKEITIMAI

Pasitraukus iš 
ruomenės Britų 
Apylinkės Valdybos parengi 
mų vadovui, jo vieton į valdy atvyko tik du tėvai ir numaty 
bą kooptuotas paskutiniame vi tas susirinkimas neįvyko. 
Buotiniame susirinkime kandi 
datų išrinktas p. Edvardas Gu socialinis gyvenimas pradėtas 
mbelevičius. tokiu būdu dabar bendru linksmavakariu, įvyku 
tinė valdyba vėl yra pilnos su 
dėties ir susideda

— Lietuvių rudens sezono

siu spalio 6 d. Subuvimas su 
iš sekančių traukė didelį skaičių mūsų tau 

narių: Adv. Jonas J. Justis —tiečių ir atnešė gražaus pelno. 
Pirmininkas; Pr. Judickas —Sekantis subuvimas rengiamas 
ižd.; Adomas Kaulius — sekr.; šeštadienį, lapkričio 10 dieną. 
Edv. Gumbelevičius — paren Prašome tai dienai rezervuoti 
girnų vadovas ir spaudos pla laiką.
tintojas; Petras Baronas — v- 
bos narys.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
— Vancouveryje lankėsi 

vilas Vyskupaitis su žmona
efanija ir sūnumi Remigijum- 
Paulium. Pp. Vyskupaičiai jau 
išvyko atgal į Toronto.

■— Honolulu salosna buvo iš 
vykę praleisti atostogų Petras 
ir Aldona Baronai.

— Pirmgimės dukters susila 
ūkė Petras Radvila ir ponia. 
Motina ir naujagimė mergaitė 
jaučiasi puikiai.

— Iš Los Angeles, Kalifor 
nijos, atvyko Sofija Staniulie 
nė. Ji apsigyveno lietuvių na 
muose. Jai Vancouveryje patin

Po
St

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ 
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas ir Notaras
JONAS J. J U ST IS, 

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

Vancouver 1, B.C., Canada.

Kenčianti tėvynė įpareigoja, 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

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

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

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

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

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

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

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

Pittsburg Pa. ir kitur.

: Londoniečiai savo nuoišr 
Vakaro lo džiu atsilankymu remia visus.

Kai žvelgi į koncertus ir pana 
šius parengimus Toronte, Ha 
miltone ir kt. apylinkėse, visur 
randi londoniškių. Reikia many 
ti, kad šį kaitą ir pas mus di 
dėsnis kaimynų skaičius atšilau 
kys. Žiemos sezono’ šokių va 
karas įvyks gruodžio 1 d. (šeš

rengimų Londone kol kas ne 
numatoma ir, atrodo, ateity tik 
rai nebus jų tiek daug, kiek bū 
davo ligi šiol. Nuoširdžiai kvie 
čiami ir apylinkių ūkininkai, 
sėkmingai nuėmę gražų visų 
metų derlių.

Šiame pasilinksminime Tams 
tų išleistas doleris padės išgel

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

do ir skurdo prislėgtam Sibiro 
lietuviui! Daug dėl jų sielojo 
mės praeity, o dabar — nuošir 
džia auka paremkim savo kil 
nius pažadus. Jauskimės vie 
nos lietuvių šeimos nariais!

Ačiū. Rengėjai.
MIRĖ LATVIŲ SOLISTAS 

JANIS NIEDRA
Praeitą šeštadienį labai iškil 

mingai Londone palaidotas so 
listas Janis Niedra — buvęs Ne 
priklausomos Latvijos Rygos 
operos pirmasis bosas. Janis

ŠIO AKTO TIKSLAS YRA apsaugoti darbininkus nuo dis 
kriminacijos darbo gavime ar įstojant i darbininku unijas, kai 
priežastis yra RASĖ, RELIGIJA, SPALVA AR TAUTINĖ 
KILMĖ.

ŠIS AKTAS LIEPIA tiek darbdavius, kurie yra fcdeialinėje 
jurisdikcijoje, tiek darbininkų unijas, atstovaujančias darbi 
ninkus. Čia įskaitoma: laivininkystė, navigacija, geležinkc 
liai, kanalai, telegrafas, aerodromai, oro linijos, federalinės 
korporacijos, bankai, radio ir televizija bei darbai surišti su 
visos Kanados gerove ar neįeiną provincinių valdžių sferon.

ŠIS AKTAS DRAUDŽIA darbdaviui nepriimti darbininko 
ar diskriminuoti jį todėl, kad jis kitokios RASĖS, RELIGI 
JOS, SPALVOS AR TAUTINĖS KILMES. Darbdaviui 
draudžiama naudotis tokia darbo įstaiga, kuri naudoja dis 
kriminaciją ar dėti skelbimus, kuriuose skelbiama diskrimina 
cija, taip pat neturi teisės duoti klausimų, raštu ar žodžiu, ry 
šy su diskriminacija, kai darbininkas prašo darbo.

ŠIS AKTAS TAIP PAT DRAUDŽIA diskriminacinę akci 
ją, kuria vartoja unijos, priimdamos naujus narius, kai prie 
žastis yra RASĖ, RELIGIJA, SPALVA ar TAUTINĖ 
KILMĖ.

KIEKVIENAS ASMUO, ĮTEIKIĄS SKUNDĄ ryšy su 
šiuo aktu, ar liudijimas padedant vykdyti ši įstatymą, yra ap 
saugomas nuo keršto akcijos, kuri gali būti panaudota prieš 
jį-

Skundai ryšy su šiuo įstatymu turi būti įteikti raštu:

DIRECTOR OF INDUSTRIAL RELATIONS 
DEPARTMENT OF LABOUR OTTAWA

MILTON F. GREGG 
Minister

A. H. BROWN 
Deputy Minister

VALAU 
fotelius ir kilimus.

Sutaisau iširusius ar pradegin 
tus kilimus. Darbas garantuo 

tas. Tel. 1-4973 (Toronto).
P. Karaliūnas.

| GENERAL INSURANCE 0 
g AL. DŪDA |

Visų rūšių draudimas §
WA 48539 |

SAVI PA5 SAVUS! H

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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

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

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

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

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

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

: DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

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

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvailes Avtdiue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. LIŪ DŽIUS.
Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS. 
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. —

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI. 
PATARIMAI NAMUS AR BET KURI KITĄ BIZNI 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

Niedra yra žinomas ir lietuvia Velionis mirė širdies priepuo 
ms: nekartą lankęsis Kaune, liu eidamas 68 metus. Tebūnie 
Londone gyvendamas Janis jam lengva, nors ir negimtoji 
Niedra buvo labai didelis pabal Kanados žemelė.
tiečių veiklos rėmėjas. Jis mo L. E-tas.
kėjo ir lietuviškų liaudies dai PAREMK PINIGINE AUKA 
nų ir jas padainuodavo mūsų VYKSTANTĮ KLB ŠALPOS 
parengimuose.

Į operos veterano laidotuves 
suvažiavo daug velionics bičių 
lių ir draugų — dainininkų ir 
solistų. Todėl bažnyčioje u ka 
puošė nepaprastai gražiai gie 
dota.

FONDO VAJŲ!

XX----------- XX_.__3«

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
«- mx: MX-1 HR--------------- M

W. A. LINCU,

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas n Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

*— m «« -■- »» -'=»

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.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

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

MAZAR TRADING Co
fe 852 Dundas St. W. Toronto, Ont.
fe Tel. EM 3-5520 g

Hamilton — 65 Gore St. Tel. JA 9-5695.
fe PRIIMA SIUNTINIUS IŠSIUNTIMUI S
& I LIETUVĄ fl

Sį Siuntiniai gali būti įvairaus turinio ir negali svert dau- 
ĮĮjjk giau su įpakavimu nei 19 svarų ir 4 uncijas. Gyvenantie- 
S? ji ne Toronte gali savo siuntinius prisiųsti mums, o 
įf mes juos peržiūrėję ir įvertinę, sąskaitas prisiųsmie Ju- 
w ms. Sovietų muitą ir kitas išlaidas Tamstos apmokate 

pas mus. Gavėjas Lietuvoje — nieko nemoka. Be to,
ra galite užsakyti siuntinį pas mus, o mes jį sudarysime pa- Sk 
ra gal Tamstų pageidavimą.

Pastaba: Labai pigiomis kainomis siunčiame maisto 
ra ir vaistų siuntas iš Vakarų Europos į Lietuvą. Vaistų 
ra siuntinys iki 2 svarų svorio eina kaipo laiškas ir gavėjas w

Lietuvoje jį gauna po 3 savaičių nuo užsakymo dienos. .73 
Maisto siuntinys trunka iki 5 savaičių. Vaistų siuntos

af Kainuoja du kart pigiau iš Vak. Europos nei iš Kanados O 
W ar USA. g

Naudokitės mūsų patarnavimu. j®
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<įPt> kandidatų yra pristatyta is Ha gįj
Y A A A T T Z* X k T rniltono kolonijos Į Krašto Ta

-4 AAAL^LTOn
įvykusiame KLB Hamiltono %, 
ap. valdybos šokių vakare Ro

DETROTIEČIAI HAMILTONE yal Connaught salėje teko išsi ftj
Detroito teatralų grupė su jas iš eilės. Bet jau dabar yra kabėti su ap. pirm. St. Juozą 
ž. Arlauskaite-Mikšiene Ha grįžusi Į namus ir taisosi. Lin Pavicium, kuris pareiškę, kad aj

• • \ Kl. G. Jls asmeniškai gavo pasizadeji
mus-sutikimus šių asmenų: VI. f?

PREKYBOS NAMAI

miltonan atvyksta lapkričio 3 kiine greitai pasevikti. 
d. ir tą patį vakarą* vaidins J. 
Petrulio veikalą „Prieš srovę“. 
Toje pjesėje yra atvaizduotas 
kun. Strazdelio, „Pulkim ant 
kelių“ giesmės auotriaus i 
nimas, kova už 
bažnyčioje, kova su 1___ o... _ , .
nkomanais. Spektaklis įvyks ndidatas. Tačiau Tėviškės Žibu 
Westdale College salėje. Ruo riai š. m. spalio mėn. 18 d. Nr. 
šia Hamiltono Ateitininkų kuo 42 1 oronto kronikoje paskelbė 
pa ir maloniai kviečia skaitlin 5-kių hamiltoniečių - kanuida 

ei

DĖL KANDIDATŲ į KLB Antanaičio, St. Bakšio, St. Juo
KR. TARYBĄ zapavičiaus, L. Skripkutės, J.

Jūsų korespondentas NL Nr. Mikšio, tačiau juos turįs prie
tuvuiauo gyve 41 pranešė, kad iš Hamiltono sav?s» nes visiškai nepavyko su 
lietuviu teises lietuviu kolonijos i Krašto Ta rinkti parašų. Šio mūsų pasikal

kunigais le rybą neišstatytas nė vienas ka bėjimo yra ir liudininkas Vį 
m ■ *■'' Įdomu tad, kokiu budu šie aj

kandidatai buvo įtraukti į TŽ Cv? 
sąrašą (vienas kandidatas net 
nustebo, pamatęs savo pavar TA 
dę, kadangi ir jam spalio 6 d. 118 
buvo pranešta, kad nesurinkta M, 
visiškai siūlytojų parašų) ir W 
bendrai, kokiu keliu jie atsira 
do renkamųjų skaičiuje po nu VG 
statyto termino? Gal tuo reika 
lu galės paaiškinti Hamiltono vr 
Rinkiminė Komisija?

42 Toronto kronikoje paskelbė

—ū dalyvauti tiek vietinius, tų pavardes. Kad mūsų skaity 
_ artimų apylinkiti lietuvius, tojai nebūtų suklaidinti, tuo rei

Biletai gaunami iš anksto: J.
Pleinys tel. JA 9-5129, p-lė Kė 
žinaitytė JA 9-8441, K. Mik 
šys JA 9-8593 ir K. Bungarda 
JA 2-2698.

Torontiečiai, kurie dar nema 
tėte to gražaus vaidinimo, 
pogi nepraleiskite puikios pro tone p. J. Stonkų, 102 Ontario 
gos! Kl. P.

— Hamiltonietė ponia Der 
vaitienė turėjo net 2 operaci

kalu tenka paaiškinti:
NL Nr. 39 ir T. Ž. Nr. 40 

KLB Vyriausios Rinkimų Ko 
misijos skelbimuose pranešama 
apie sudarymą rinkimų komisi 
jų būstinių atskirose KLB apy 

tai linkėse, nurodant pirm. Hamil

8

PIGUMU CENTRAS
visa šia savaite

SIŪLO DIDELES SANTAUPAS

ŠILKO IR VILNONĖS MEDŽIAGOS — SUNKIOS IR LENGVOS 

UŽUOLAIDOS — ANTKLODĖS —PAKLODĖS — VAIKIŠKI, MOTERIŠKI

IR VYRIŠKI

Štai tik keletas

DRABUŽIAI.

iš pavyzdžių:

VYRIŠKOS KELNĖS
Flanelinės—pilkos, rudos, 
mėlynos. Reg. $ 10.95 —

UŽUOLAIDOS S
$4.95

Europos gydytojas
Dantistas

Dr. N. S k a a b
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

Av., o taip pat primenant vi 
siems kandidatų siūlytojams, 
kad paskutinis terminas Įteikti 
kandidatų sąrašus yra spalio 5 
d. 24 vai. Jūsų bendradarbis se 
kančią dieną t. y. spalio 6 d. 
apie 4 vai. pp., prieš rašydamas 
žinias į NL, telefonu pasiteira 
vo Hamiltono rinkimines ko 
misijos pirm. J. Stonkų, kiek

The ROYAL CONN A U G NT Hotel
Manager — A. Michael O’B r i e n

HAMILTON, Ontario JAckson 7-5071

tai jūsų
sueigų,

BANKETŲ IR KITŲ

SUBUVIMŲ BŪSTINĖ

PARUOŠIAME -PAGAL 
VISUS JŪSŲ PAGEIDAVIMUS.

Montreal Overseas Parcels

4112 St. Lawrence Blvd.
PL 4725

u Siuntiniai 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.

PAJIESKOJIMAI
— Jieškomi: 1. Dziubinskas 

Henrikas, Juliaus, gim. 1900 
m., iš Lietuvos išvykęs j Argen 
tina 1925 m. ir 2. Dziubinskas 
Vladas, Juliaus, gim. 1922 m., 
iš Lietuvos vokiečių išvežtas 
1943 m. Jieško ir prašo atsiliep 
ti brolis Dziubinskas Alfonsas, 
gyv. Lietuvoje, Joniškis (Š), 
M. Melnikaitės g. nr. 8.

— Jieškoma Elena Andriušy 
tė, kilusi iš Vitkiškiii kaimo, 
Kazlų Rūdos vai., Vokietijoje 
buvusi Ingolstadto stovykloje, 
Į Kanadą atvykusi 1948 m., gy 
venusi Winnipege, Manitobos 
prov. Jieško sesuo Magdalena. 
Elena Andriušytė arba ją žiną 
ntieji maloniai prašomi praneš 
ti adresu: Magdalena Skai 
džius, R-ta P-te Sormiento 
2387, Buenos Aires, Rep. Arge 
ntina.

— Jieškomi iš Lietuvos Juo 
zas ir Jonas Urbaičiai, kilę iš 
Paviltunių kaimo, Sintautų vai 
sčiaus. Jie patys arba juos zi 
nantieji prašomi atsiliepti adre 
su: A. Račiūnas, 7001—16 th 
Avenue, St. Michel, Montreal, 
Canada.

— Pajieškomas Pranas Kes 
tauskas, sūnus Jono, gim. 1904 
m. Jieško žmona Stasė iš Lietu 
vos. Žinantieji prašomi praneš 
ti kun. J. Šeškevičiui, caixa pos 
tai 4118, Sao Paulo, Brazil.

—Jieškomas Eduardas Žla 
bys, gyvenęs Winnipege, Mani 
toba. Jieško Seibutienė iš Obe 
lių, Lietuvos. Svarbus reikalas. 
Pajieškomasis arba ji žinantie 
ji prašomi atsiliepti adresu: 
Elena Tumėnienė, 4960 Mont 
clair Avenue, Montreal, P. Q.

BALFo Centras yra piašo nūs Stepo, gyv. Detroit, 
mas pajieškoti šių asmenų: 10. Kęstutis Mečislovas

1. Antanas Jenulaitis, kilęs iš pavičius, gim. 1909 m. Šiauliuo 
Pilviškių, gyveno Baltimorėje. se.

2. Eugenija Ramanauskaitė, 
duktė Antano, gim. 1924 m.

48 colių pločio, didžiausias 
pasirinkimas. Reg. $ 2.49 — 99c

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

GRYNOS VILNOS MEDŽIAGOS 
56 colių pločio, moteriškiems ir vy
riškiems paltams.

Reg. $ 10.95 — tĮlO.iJV

GRYNOS VILNOS
MOTERIŠKI MEGZTUKAI,
ILGOM RANKGVĖM M QO

Reg. $5.95— S>4.u0

100r) NYLON MARGIZETAS

52 colių pločio. Reg. 89 et.— 59c

VYRIŠKOS NOSINAITĖS

Didelės. Reg. 25 et. —

ŠTAI YRA PAVYZDŽIAI DAUGELIO PIGUMŲ 
KURIUOS ČIA RASITE.

Šilko krepai, marocaines, grynas nylon ir gausybė 
kitų 58 colių pločio medžiagų. Viskas sugrupuota į 

vieną žemą kainą. CC
Reg. $ 1.98 — jardas po

- -AL ' ■ .k--"''..-;';.

HILLERSi Tel.
AV 8 
4201

1421 ST. LAWRENCE Blvd., prie St. Catherine, MONTREAL.

3. Emilija Čibinskienė — gy 
venusi Chicago.

4. Felix Mitchel — gyvenęs 
prie Chicagos, Cicero.

5. Ramuits Savickas, gim. 
Kaune 1929 m.

6. Kiškūnaitė - Stankūnienė, 
Bronė, duktė Jurgio ir

7. Kiškūnas Adolfas, 
Jurgio, 
Chicago.

8. Bulanavičiūtė Angelė,
Mrs. Alexander Kofton, g. Gil Stirpeikių km. Švėkšnos vals. 
bertvill, gyv. Worci.es 
Mass.

9. Bulanavičius Tarnas,

sūnus
gimę JAV ir gyvenę

TILLSONBURG-DELHI, Ont
BUS ĮDOMUS VAKARAS

Lapkričio 3 d. Bendruome 
nės valdyba Delhi, Slovakų sa 
Įėję, rengia linksmą šokių vaka 
ra. Visus apylinkės lietuvius 
kviečiame dalyvauti, bus links

čių km., Švėkšnos vals.
12. Alminauskas Antanas, g.

?r,

sū

Si

11. Mažutytė Bronė, duktė 
Vincento, gim. 1926 m. Petrai

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

,T-

«

ma muzika ir geras bufetas.
Pradžia 7.30 v .v.
Delhi-Tillsonburg Bendruome 
nės Valdyba.

Patys jieškomieji arba apie 
juos žinanti, prašome atsiliepti 
šiuo adresu: BALFas, 105 Gra 
nd Street, Brooklyn, N. Y.

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

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

„N. L.“ redakcija.

SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. &

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

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. š I A U Č 1 U L I S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

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

mtttttttitttttttttttttttttttttttttttttntzuttttttittttttttttttttttttttttuttttttuitttttttttw J

D. E. BEL ANGER ft SONS
:> la METŲ JŪSŲ TARNYBOJE
| GARANTUOTAS DARBAS.

| 259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

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

H

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T LIE K U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

lUUimtttuumunnttttttttntmtttttwttizmititttttnHttttmnmttitttttuttaitrui

Detecto T. V. & Radio Service Reg’d
Sav. A. N I A U R A ir A. P I L Y P A I T 1 S

Vokiški „G r u n d i g” radio aparatai, patefonai 
plokštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizi 
jos aparatus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir 

kitus elektrinius reikmenis su nuolaida.

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

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas
Il

COLONIAL TURKISH BATHS
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 

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

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

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

Susitarimas iš anksto nereikalingas.
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL

o

0|i
i

(2 g. į rytus nuo St. Laurent)

telef.:
PL 0094 g 

ą

Worci.es
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LIETUVIŲ AKADEMINIS SAMBŪRIS VISUS KVIEČIA Į DIDELĮ

LITERATŪROS - DAINOS - MUZIKOS - ŠOKIO VAKARĄ
dedikuojamą BIRUTEI PŪKELEVIČIŪTEI, laimėjusiai 1955 metų „DRAUGO“ romano konkursą.

Vakaras įvyks 1956 metų spalio mėn. 28 dieną (sekmadienį) 4 vai. p. p. Aušros Vartų Parapijos salėje.
Įdomioje ir įvairioje programoje dalyvauja

B. PŪKELEVIČIŪTĖ (paskaitys ištraukų iš premijuoto 

romano „Aštuoni lapai (Didžioji Savaitė)“,

Modernaus šokio šokėja Birutė Vaitkūnaitė (atliks šiam va
karui specialiai paruoštų šokių, akomponuojąnt 

komp. V. Kerbeliui),

Lietuvos Valstybės Operos solistė E. KARDELIENĖ (padai 

nuos naujų ir originalių lietuviškų dainų repertuarą),

Kompozitorius Vytautas Kerbelis (pirmąjį kartą pasirodys 
lietuviškajai visuomenei, paskambindamas savo ir kitų 

kompozitorių kūrinius),

Dramos aktorius Juozas Akstinas (paskaitys fragmentą iš 
premijuoto romano),

Dramos aktorius Leonas Barauskas (paskaitys ištraukas iš 
„Metūgių“),

Henrikas Nagys (vakarą pradės trumpu žodžiu apie
B. Pūkelevičiūtės kūrybą).

Po meninės vakaro dalies seks linksmoji dalis, grojant gerai šokių muzikai.
Visas vakaro pelnas skiriamas VINCO KRĖVĖS vardo LITERATŪRINĖS PREMIJOS Fondui. Į ė j i m a s: 1 dol. 25 et. (Moksleiviams ir studentams—50 et.)

AA O W E E
SKELBIMAS SEIMELIO 

PREZDIUMUI
Spalio 28 d., po 10 vai. pa 

maldų, A. Vartų parapijos sa niusi padaryti braižytojų kur 
Įėję kviečiamas Seimelio Prezi sus, kuriuosę galima būtų išmo 
diumo posėdis, kuriame visų kti braižyti. Kaip žinoma, brai 
dalyvavimas būtinas. žytojai neblogai uždirba Kana

Bus svarstoma ši dienotvar doje ir JAV. Todėl braižymo 
išmokti pravartu, ypač, kad ta 
specialybė nesuvaržoma nei am 
žium. Kursai būtų kartą per sa 
vaitę — šeštadienį ar sekmadie 
nį, po kelias valandas, kaip bū 
tų kursantų susitarta. Intere 
suoti skambinkite: CL 5-2211 
po 6 v. v.
• Dr. Šegamogas sėkmingai op 
eravo pp. Čestų sūnelį Danie

ORGANIZUOJAMI 
BRAIŽYTOJŲ KURSAI 
Grupė iniciatorių yra suma

NEPAPRASTAS KONCERTAS

Š. m. spalių mėn. 27 d., šeštadienį, 7 v. vakare, 
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

SKAUDI NELAIMĖ
Hydro jėgainių darbovietėje

kė:
a) Pirmojo š. m. pusmečio fi 

nansinė apskaita.
b) Kariuomenės šventės, lap 

kričio 25 d. minėjimo progra 
mos nustatymas.

c) Industrinė paroda „Pala 
ce de Comerce“ lapkričio 23— 
gruodžio 2 d. klausimas.

d) Tautos namams Montrea
lyje įsigyti vajaus pradžios daliu, vakar Verduno ligoninėje 
tos nustatymas. Organizac. ats operuota p. Rudžiauskienė, o 
tovų ir pavienių žymesnių asme p. Morkūnas po operacijos jau 
nų susirinkimui datos nustaty sugrįžo namo.
mas. • P.Juodgudis, išleidęs feeimą a

e) „Raudon. Vyno“ spektak nksčiau į Čikagą, dabar išvyko
lio apyskaitos tvirtinimas. ;ir pats.Pp.Juodgudžiai su ĮVIont

f) Bostono Dramos Sambū realiu buvo susigyvenę ir todėl 
riui pagerbti, vakarienės apys sunkiai skyrėsi, bet Čikagoje jų 
kaitos tvirtinimas.

g) Klausimai ir sumanymai.
Prezidiumo Pirmininkas.

METINĮ KONCERTĄ
Progiamoje:
Dainų Šventės Čikagoje miniatiūrinis pakartojimas —• 
išpildo bendras jungtinis choras,
„Čiurlionio“ ansamblio liaudies damų ir kanklių pynės ir 
„Varpo“ operinių dalykų ištraukos.

Su chorais solo dainuoja 
solistai Ve. Verikaitis ir A. Stempužienė.

Biletų kainos: 2, 1,5 ir 1 dol. Gaunami J. Margio vais
tinėje, „Rūtos“ valgykloje, „The Times“ (J. Beržinsko) 
cigarų krautuvėje ir koncerto dieną ,,Massey Hali prie 
įėjimo.
Tenelieka tą vakarą nė vieno namuose, —■ 
visi į didžiąją dainos meno šventę.

• Dailin. Viktoras Andriušis 
savaitę viešėjo pas pp. Adomai 
čius. Per tą laiką p. Andriušis 
aplankė Montreal} ir jo įdomy 
bes, apžiūrėjo ir padarė reika 
lingus matavimus AV bažny 
čios, kuriai klebonas iš jo pagei 
dauja dekoratyvinių projektų. 
Dailininkas į Bostoną išvyko šį 
antradienį. Ten jo laukia dar 
bai, kurių užsakymų jis yra ga 
ves iš kelių vietų.

laukė artimieji giminės.
• Pas pp. Pakulius viešėjo iš 
Toronto p. Pakulienės brolis 
A. Baltrušaitis ir p. K. Rimas.
• Ponų Kubilių šeima šeštadie 
nį pakrikštijo savo pirmagimę 
vardu Ramutė-Karolina.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros kontraktorius

GURČIN AS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

IGNAS
3260

RUDENS SEZONO ATIDARYMAS
įvyks šį šeštadienį, spalio 27 d., 8 vai. vakaro Ville LaSalle
Golf & Country Club salėje, 8035 LaSalle Blvd., Ville La

Salle. Gros brolių Lapinų orkestras. Įėjimas 1 doleris.
Tėvai ir Rėmėjai.

BUS ŠAUNI VAKARIENĖ
Jau išnuomuotos DLK Vyta 

uto klubo salės vakarienei, ku 
rią gruodžio 1 dieną, šeštadie 
nį, ruošia KLT Montreaiio sky 
rius. Organizacijos ir visi tau 
tiečiai prašomi gruodžio 1 die 
nos datą rezervuoti vakarienei, 
kuri žada būti labai gera ir įdo 
mi. Valdyba.
© Uždaryti žuklavimo sezono

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA 
Praėjusį sekmadienį Lietu 

vių namuose įvykusiame moky prieš savaitę sunkiai susižeidė 
klos tėvų susirinkime išrinkta toroniškis Edvardas Kazakevi 
sis tėvų komitetas pasiskirstė čius. Jam bedirbant, krito ant 
pareigomis sekančiai: pirm. J. galvos stora lenta ir sužalojo 
Tamulionis, vicepirm. V. Simą skruostų, nosies ir kaktos kau 
navičienė, sekr. A. Sapiojnas, lūs. Ligonis gydosi šv. Juozą 
ižd. S. Jaseliūnas, pareng. va po ligoninėje. Beveik tuo pačiu 
dovas Pr. Razgaitis, kandida laiku taip pat darbovietėje S. 
tais A. Dilkus ir Kazlauskienė. Stunguriui gerokai sužaloti kai 
Į revizijos komisiją išrinkta: riosios rankos keturi pirštai, 
pirm. J. Danaitis, nariai — J. 
Petrauskas ir F. Supronienė. 
Susirinkime gyvai diskutuota 
mokyklos liet, knygyno steigi 
mo reikalas, pavedant tai atlik 
ti tėvų komitetui. Keltas su pa 
grindų susirūpinimas dėl lietu 
viškojo jaunimo tarpevykstan 
čio nutautėjimo įtakos, dėl jau 
nimo lankymosi į kitataučių pa 
rengimus ir kitos problemos. 
Mokyklos mokytojai labai pra 
šė tėvus savo šeimose kalbėti 
lietuviškai ir skiepyti tautinę 
dvasią vaikų tarpe. Išsirūpinta 
mokyklos mokiniams nuo IV 
iki VI skyriui gauti nemokamų 
biletų dalyvauti didžiajame 
„Varpo“ koncerte, įvykstančia 
me šį šeštadienį, Massey Hall 

buvo išvykę už 250 mylių į šia salėje. Šeštadieninę liet, moky 
urę p. Matulis, p. Kancjižaus klą Toronte lanko 225 moki 
kas ir p. Vanagas.
• Pietūs Gyvojo rožančiaus dr 
augijos buvo geri, skaniai paga 
minti ir sutraukė apie 100 as 
menų. Gera buvo i rloterija.

„LAISVĖS MEDIS 
SCENOJE

Toronto scenos 
grupė, vadovaujama, 
Pacevičiaus, pradėjo 
Anatolijaus Kairio neseniai pa 
rašytą keturių veiksmų pjesę 
„Laisvės Medis“.
• Skelbiama, kad šiemet stato 
ma nauji tiltai per Nerį, Duby 
są, Nevėžį, Miniją, tik nepasa 
koma, kur konkrečiai. E.

mylėtojų 
kun. B. 

repetuo' '

niai

DAINAVOS EŽERO 
sklypų pardavimas 

šį rudenį jau greit baigsis.

Dr. A. Pacevicius
Gydytojas ir Chirurgas 

280 Roncesvalles Avė 
Telefonas LE 4-4778 

Priėmimo valandos: 11-1 v.

c

|Dr. A. VALADKA|
1081 B L O O R ST. W.

(prie Dufferin) 
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v.

X Šeštadieniais nuo 1 vai. pp. 
g iki 3 vai. pp. Ketvirtadie- 
y niais kabinetas uždarytas, č

£

i

DR. J. ŠF G AMOGASjj 
CHIRURGINĖ ir ?! 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne P 

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

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

arba pagal susitarimą, 
namų 1038 Osborne Av.

1 Verdun. Tel.: PO 6-9964. Į(

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I Š K A

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

Tel.: TR 4547

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

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

Tel. CA 2506

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

Real Estate Board
1410 Guy St.

Perkant ar parduodant neju- 
domą turtą keriptis pas mūsų

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

SUINTERESUOTIEJI 
braižytojų kursais, 

kurie netrukus prasidės, prašo 
Tel. FI 6351 mi registruotis tel. CL 5-2211 

vakarais po 6 vai.

. Z '■j ° .V*
Liko dar 4 gražūs sklypai pi v vakarais nuo 6-8 v.; trečia

LOUIS MANGE AU
KURO ALIEJUS
No. 1 Imperial Products

241—1 Ave., Ville Lasalle
TR 3237

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

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D 

Suite H5 t6

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

Res. 5657—12 Ave., Rsm.
RA 2-5229

REIKALINGA 
moteris ar mergina 

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

Geras atlyginimas.
Kreiptis asmeniškai: 

United Swiss Embroydering, 
6355 Park Ave., Montreal.

I
Dr.E.Andrukaitis|

956 SHERBROOKE E. | 
| Tek: LA 2-7236

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873

Renė TALE 0 T
Advokatas

Suite 306, Aldred Bldng.
507 Place D’Armes

MArquette 8045

A
v

t
I t i

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

DR. V. SADAUSKIENĖ
Dantų gydytoja

129 Grenadier Rd., 
namas nuo Roncesvalles)^

TORONTO $

Tel. LE 1-4250

t i:<2gesnėmis kainomis. Pasinaudo 
kite tebeteikiama $ 100 nuolai 
da statybai, arba 10% nuolaida 
mokant grynais pinigais. Šiuos 
sklypus pirkdami, nieko nemo 

kėsite už kelio pravedimą.
Kaina: 5 et. už kv. pėdą prie 8 Vienybėje — Galybė!

ežero. Skambinti DE 2384 » ... .
arba PA 1-0614 « taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA”Westmounte
IŠNUOMOJAMI Indel,M . A“’:sl»s >>alukan°s-

» Darbo valančios:
keli šviesūs kambariai » Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penkta-

su maistu. Tel. FI 1266. g 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

$ dieniais ir šeštadieniais 11-3 
Žv. pp. Kitu laiku, susitarus. 
(Naujas kabinetas

t
X

AUTOMOBLIAMS 
pastatyti vieta 
žiemos metui. 

Kreiptis tel. RA 2-7081.

HAAAliBl TOMSužinoti pas V. Vasiukevičių 1 17—11 V l 1 V—Z .1 V
gyv., Petite Cote, St. Paul de

Joliette, Que. ___

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 paruosta: 
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- 
nuošė yra mūsų skeblimo lentos apie sklypų pardavimą ir nuro-

1
* ianejos kryptį prie Pembina ežero. Prie pat vasarvietės yra skel

bimo lenta, kuri nurodo farmerį Mr. Lafond, kuris atvykusioms „ , ..................... .
aprodys vasarvietę, sklypus, modernų naujai pastatytą namą-va- Hamiltono At-kai kviečia visus hamiltomecius ir artimų- 
sarnamį ir suteiks reikiamas žinias. 8 j,eį tolimųjų apylinkių lietuvius atsilankyti į šį vaidinimą.
Rawdon’e prie 18 kelio, jaunas spygliuočių miškas, sklypai 200X | Biletu kaina $ 2.00, $ i.5O, $ 1.00, moksleiviams pusė kai- 
250 pėdų ir kitokiu po 3 et. už sq. foot. Lengvos iŠsimokejimo » .. ;sąlygos. 8 nos. B1,etus gauti 1S anksto pas platintojus ir prie
Montrealy praome kreiptis j V. Ivanauską tel. HE 7596. 8 įėjimo. Hamlitono At kų Kuopa

DIDELĖ STAIGMENA HAMILTONE!

Šių metų Lapkričio 3 dieną, 7 valandą vakaro

DETROITO DRAMOS MĖGĖJŲ SAMBŪRIS, 

režisuojamas Arlauskaitės-Mikšienės, stato J. Petrulio 

6 veikmų chronikinę pjesę

„Prieš Srovę”
Vaizduojančią A. STRAZDELIO gyvenimą, 

Westdale Collegiate Auditorijoje

Main st., W.,


	1956-10-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1956-10-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1956-10-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1956-10-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1956-10-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1956-10-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1956-10-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1956-10-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

