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Politinių įvykių savaitė
SOVIETINĖ RUSIJA PASMERKTA KAIP TAUTŲ 

LAISVĖS SMAUGIKĖ
Nors Jungtinių Tautų spe Žinoma, santykius švelninti

ciali sesija Vengrijos laisvės 
pasmaugimo klausimui svarsty 
ti buvo nepakankamai efekty 
vi ir neparodė didesnio griežtu 
mo, vis dėlto ji priėmė specia 
liosios komisijos paruoštą ra 
portą, kuris konstatuoja, kad

SOVIETŲ RUSIJOS KA 
RIUOMENĖ PASMAUGĖ 

VENGRIJOS LAISVĖS 
KOVAS.

Sovietų kariuomenės niekas 
/' nekvietė, ji pati įsibrovė, kaip 

okupacinė kariuomenė. Tai JT 
rezoliucijai, kuri reikalauja nu 
traukti vengrų persekiojimą ir 
reikalauja grąžinti ištremtuo 
sius į Sibirą vengrus atgal tė 
vynėn, įgyvendinti JT sesija iš 
rinko Tailando atstovą Wan 
Waithayakon.

Po nepaprastos sesijos rug 
sėjo 17 d. prasidėjo 12 papras 
toji sesija, kurios pirmininku 
išrinktas Naujosios Zelandijos 
atstovas Leslie Munro. JT vie 
nybės vardan Libano atstovas 
Malik atsisakė nuo tų pareigų, 
nors jį siūlė Azijos valstybės.

MALAJŲ FEDERACIJA 
JAU

JUNGTINĖSE TAUTOSE
Tai 82 valstybė, kurios pri 

ėmimą aptarė valstybių atsto 
vai. Be ko kita Irlandijos ats 
tovas pasakė, kad šis įvykis 
Vakaruose yra priešingos pras 
mės, negu įvykiai sovietijoje, 
kur tautos smaugiamos, kaip 
tas įvykę Vengrijoje, kur Ru 
sija pasmaugė vengrų tautos 
laisvės kovas.

Įdomią kalbą per televiziją 
pasakė Adenaueris, kalbėda 
mas į vokiečius ir amerikiečius. 
Jis, be ko kita, pareiškė, kad

VAKARŲ VOKIETIJA 
TVIRTAI LAIKYSIS 
ATLANTO PAKTO

ir vykdys visus įsipareigoji 
mus. 'Pasak Adenauerio, ko 
munistai gavo dvigubą smūgį, 
nes nežiūrint Maskvos spaudi 
mo ir įsakymų balsuoti prieš 

( jį, jis išrinktas V. Vok. sei 
\ man ir Jungtinės Tautos pri 

ėmė sovietus smerkiančią rezo 
liuciją. Žmonija vis aiškiau pra 
deda suprasti Rusijos diktatū 
ros žalingumą taikai ir darbo 
žmonių klasei.

PAINIAVŲ SUDARO 
VIDURINIUOSE RYTUOSE, 
nes tos valstybės, aklo arabiš 
ko solidarumo vardan, užstoja 
Syriją. Dėl to Amerika turėju 
si sušvelninti savo laikyseną, 
kurią Dulles apibūdino sąlygo 
mis: JAV imsis žygių, jei ten 
įsigalėtų komunistai, jeigu įvy 
kiai Syrijoje tikrai grėstų pavo 
jum taikai, ir kad Syrija pati 

i prašytų paramos... Taip esą pa
' gal Eisenhowerio doktriną. O

kad Amerika pasiuntusi gink 
lų, tai ji tą padariusi vykdyda 
ma senus įsipareigojimus. . .

Tokia Vakarų laikysena ska 
tina sovietijos arogantiškumą 
ir

APVILIA NUOŠIRDŽIUS 
t VAKARIEČIUS,

kurie iš Vakarų laukia teisin 
gurno. Dėl to į Vengriją sugrį 
žo vienas vengrų tautos sukili 
mo vadų Miklos Szabo ir kiti.

Vakarai linkę, nes jie karo ne 
nori. Bet tuo naudojasi sovie 
tija, kuri, žinodama Vakarų ne 
ryžtingumą, didina agresiją ir 
nepaprastai sunkina sovietų pa 
vergime esanšių žmonių gyve 
nimą ir būseną. Tas savo ruož 
tu užmuša bet kokias pavergtų 
jų viltis sulaukti šviesesnių die 
nų.

Greta JT posėdžius pradėjo 
ir Pavergtosios JT.

PJT PRADĖJO 
KETVIRTĄJĄ SESIJĄ 

rugsėjo 17 d. New Yorke Car 
negie Endowment rūmuose. Il 
gesniu žodžiu PJT pirm. dr. 
P. Masens apžvelgė praėjusių 
metų veiklos kelią, iškeldamas 
artimos ateities pagrindinius 
uždavinius. Pirmuoju punktu 
buvo svarstomas pranešimas ir 
deklaracijos projektas Jungti 
nėms Tautoms
DĖL SOVIETŲ SĄJUNGOS 

ĮVYKDYTO BALTIJOS 
VALSTYBIŲ SUVERENI

NIŲ TEISIŲ UŽGROBIMO 
ir dėl Albanijos, Bulgarijos, Če 
koslovakijos, Rumunijos ir 
Vengrijos neteisėto atstovavi 
mo Jungtinėse Tautose. Po to 
buvo diskutuota ir priimta ben 
droji ketvirtosios sesijos dienot 
varkė, kuri numato 33 klausi 
mus: sovietinis kolonializmas, 
žmogaus teisių paneigimas so 
vietinėje sistemoje, sovietinės 
deportacijos, darbininkų pade 
tis sovietinėje sistemoje, depor 
tacijos ir kt.

Antrasis posėdis apsvarstė 
ir priėmė socialinės komisijos 
pateiktą dr. A. Trimako paruoš 
tą raportą dėl sovietinių depor 
tacijų.

Toliau ėjo rezoliucija dėl 
Jungtinių Tautų pasisakymo 
Vengrijos byloje. PJT reikaiau 
ja, kad Vengrijos byla būtų 
įtraukta į JT XII sesijos dar 
botvarkę pirmumo teise ir kad 
Sov. S-gai būtų ptitaikytos ko 
lektyvinės JT narių sankcijos.

TRUMPOS ŽINIOS
— Mirė Norvegijos karalius 

Haakonas, sulaukęs 85 metų 
amžiaus. Jo sūnus užėmė kara 
liaus pareigas.

— Japonijos užs. reik. min. 
lankosi Amerikoje.

— Kanados min. pirm. Die 
fenbekeris nuvyko į JT, nors 
užsienių reikalų ministerio pa 
reigas pirmininkas jau perda 
vė naujai paskirtam užs. reik, 
min. Smith Sydney, ligšiol bu 
vusiam Toronto univesrsiteto 
prezidentui.

— Popiežius išleido divdeši 
ms antrą encikliką „Miranda 
Prorsus“ — nuostabūs išradi 
mai, kur aptaria kino, radio ir 
televizijos programas ir nuro 
do būdus joms gerinti.

— Bankrutuoja Amerikos 
komunistai, nes netekę 45% 
narių ir jų oficiozą „Daily- 
Worker“ skaitytojų, kurių sk 
aičius iš 100,000 sumažėjęs Ii 
gi 7,000.

— J. Paleckis vėl „vadovau 
ja“ sovietiniams „parlamenta 
rams“ Londono suvažiavime. 
Prieš jo plepalus jau pasisakė 
PJT.

Brangiam vyrui, tėveliui ir uošviui
PULK. LE1T. BRONIUI PEČIULIUI 

mirus, P. Pečiulienę, Niną ir Valę su šeima 
\ nuoširdžiai užj'aučiame ir liūdime kartu

Kibirkščiai ir Vilgaliai,

Pasaulio lietuvių sostinėje 
EDVARDAS ŠULAITIS

CRAžl LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMA CICEROJE
Apie 2,000 ciceriečių ir sve 

čių iš Chicagos stebėjo Cicero 
100 metų sukakties minėjimo 
proga suruoštos Lietuvių Die 
nos programą, įvykusią rugsė 
jo 15 d. Cicero stadione. Čia 
buvo sutrauktos rinktinės Chi 
cagos lietuvių meninės pajėgos, 
kurios ivrš 2 vai. buvo patrau 
kusios žiūrovų dėmesį.

Bene svarbiausiąją progra 
mos dalį atliko plačiai žinomas 
Dainavos ansamblis, vadovau 
jamas S. Sodeikos. Taip pat vo 
kalinėje dalyje dar pasirodė ir 
du solistai: A. Brazis ir Dana 
Stankaitytė, užsitarnavę dide 
lio susirinkusiųjų įvertinimo.

Gana maloniai žiūrovus nu 
teikė Chicagos ir Cicero liet, 
tautinių šokių grupių: Žilvi 
čio, Ateities, šaulių klubo ir 
evangelikų ratelio parodyti tau 
tiniai šokiai.

Programis pradžioje kalbė 
jo Lietuvos konsulas Chicago 
je dr. P. Daužvardis ir Cicero 
miesto valdybos atstovas John 
F. Kimbark. Programos vedė 
jais buvo Raymond Mack ir 
Juzė Daužvardienė.

Cicero miesto šimtmečio su 
kakties minėjimas buvo užbai 
gtas rugsėjo 22 d. paradu, ku 
riame ir lietuviai turėjo savo 
atstovus.

TAUTOS ŠVENTĖS 
minėjimo rugsėjo 15 d. Lietu 
vių Auditorijoje paskaitą apie 
Tautos Šventės reikšmę paskai 
tė dr. V. Sruogienė. Meninėje 
programos dalyje pasirodė se

KANADOS LIETUVIŲ KOMUNISTŲ EKSKURSIJA 
SUGRĮŽO

Laukiama pranešimo.
Kanados lietuvių vadinamos 

„Literatūrinės draugijos”, tru 
mpai įvardijamos „literatur 
k,op“, idalyvįų ekskursija iš 
Lietuvos jau sugrįžo. Lietuve 
je viešėdami, kaip visą laiką in 
formavo Maskva, duodama in 
formacijas iš Vilniaus, ekskur 
sijos dalyviai Lietuvoje radę 
rojų, kokio, kaip jie kalbėję, 
„buržuaziniais laikais” nei sva 
joti nebuvę galima. .

Bet apie šitą montrealiečiai 
išgirs šį šeštadienį, rugsėjo 28 
dieną subuvime (Bowling Cl 
ub, Verdun Ave), kuriame eks 
kursantai padarys pranešimą. 
Tiesa, į subuvimą įleidžiami 
tiktai atrinkti žmonės ir spau 
dos atstovai nekviečjami. Ir 
kviečiamieji esą įspėti, kad pa 
klausimai ir diskusijos nebūsią 
leidžiama. . .

Tegul bus ir taip. Bet tegul

GRAŽIAI PRAĖJĘS PP. TRUMPŲ JUBILĖJUS
Julijui ir Ant. Trumpoms su 

ėjo 25 vedybinio gyvenimi ir 
visuomeninės veiklos sukaktu 
vės. Ta proga sūnaus Vaite 
rio ir artimųjų draugų iniciaty 
va ir rūpesiju buvo surengtas 
jubiliatų pagerbimo vakaras, 
kuriame dalyvavo apie 200 as 
menų. Iškilmei vadovavo KLT 
Montr. sk. pirmininkas Ant. 
Navickas. Jubiliatams atvykus 
į salę, pirmasis gražų pasveiki 
nirno žodį pasakė didelis Jubi 
liatų prietelis p. Ragulis. Vy 
kstant labai gražiai ir turtingai 
paruoštoms vaišėms, vyko sv 
eikinimai. Sūnus Valteris, šie 
met baigęs augštuosius moks 
lūs, dėkojo tėvams, kad jam 
davė galimybę pasiekti mžinie 
riaus laipsnį ir sukurti ateitį. 
Iš New Yorko atvykusių pp. 
Trumpų 'švogerių pp. fTamo 
šauskų sūnus chemikas, turįs 
New Yorke medicininių tyri 
mų laboratoriją, sveikino visos 

serų Blandyčių trio, dain. V. 
Lorentas ir Chicagos šauliui 
klubo šokėjai.
RUOŠIAMASI OPERETEI

Chicagos lietuvių Pirmyn 
choras spalio 13 d. Chicagoje 
ruošiasi pastatyti „Flederma 
us“ operetę, kuriai yra įtemp 
tai ruošiamasi. Pagiindines ro 
les išpildys: Ona Skeveriūtė- 
^Stephens, Praurimė Ragaus 
kienė, Alg. Brazis, Antanas Pe 
škys, J. Arelis ir kt.
PAGERBTAS ANT. RUDIS

Rugsėjo 17 d. LaSalle vieš 
būtyje įvyko Illinois pramoni 
ninku s-gos pietūs, kurių metu 
buvo pagerbtas lietuvis pramo 
nininkas, Rockwell Engineer! 
ng Co. prezidentas Antanas 
Rudis. Jis kartu su kitais dvie 
ms pramonininkais kongrese 
pasistengė pravesti labai svar 
bų biznieriams įsakymą, pagal 
kurį JAV firmos galės gauti už 
sienyje svetimų kraštų pinigą 
is kreditais iš tų fondų, kurie 
susidarė už JAV eksportuoja 
mus žemės ūkio produktus.
• Vilniaus krašto lietuvių s-ga, 
Chicagos skyrius, spalio 5 d. 
Lietuvių Auditorijoje ruošia 
Linksmavakarį.
• Rugsėjo 17 d. Šv. Kryžiaus 
ligoninėje mirė kun. dr. Justi 
nas Grigaitis, kuris yra Naujie 
nų redaktoriaus Pijaus jaunes 
nysis brolis.
• Spalio 12 d. čia gastroliuos 
Montrealio Lietuvių Dramos 
Teatras su K. Borutos „Balta 
ragio molūnu“.

ekskursantai pasako, kaip J. 
Lesevičius išlipęs iš lėktuvo 
Vilniaus aerodrome pasakė, te 
gul pasako, „ką matė gera ir 
ką bloga“. Nieko daugiau ir 
negalima norėti. Reikia tiktai 
objektyvios tiesos.

LAIŠKE IŠ ŠIAULIŲ 
RAŠOMA...

„ . . . Šiandien mūsų mieste 
lankėsi svečiai iš Kanados. Tai 
dienai visur visko buvo pilna 
žemomis kainomis. Kažin, kaip 
svečiams patiko, nes žmonių 
minios veržėsi į krautuves, ku 
/rios staiga buvo praturtėju 
šio prekėmis ir produktais. Sve 
čiai labai stebėjosi, kad mes to 
ki alkani žmonės ir veržiamės 
prie produktų. . .“

N L redakcija prašo tautie 
čių, gavus laiškų apie kanadie 
čių ekskursiją, atsiųsti redak 
cijai. Pasinaudoję, laiškus grą 
žinsime ir paslaptį išlaikysime.

pp. Tamošauskų šeimos vardu. 
W. Kiškis plačiau apibūdino 
Jubiliatus, nes su Julium Trum 
pa dar Lietuvoje buvę kaimy 
nai, vienas kurklietis, kitas sk 
iemoniškis, Lietuvoje bendrai 
dirbę kultūrinį ir tautinį darbą, 
ir Montrealy neapleidžia tų ba 
rų. Kiškis sako, kad J. Trumpa 
yra pavyzdingas patriotas ir 
geras žmogus. Po to dar kai 
bėjo, labai gražiai, Šv. Kaži 
miero klebonas kun. J. Bobi 
nas, adv. dr. St. Daukša ir NL 
red. J. Kardelis, vertinę Jubi 
liatus kaip teisingus ir gerus 
žmones, kurie kolonijai daro 
garbę. Jubiliatams sugiedota ii 
giausių metų. Ir sveikinimams, 
individualiems, nebuvo galo. 
Tas todo, kad pp. Trumpos tik 
rai turi labai daug draugų Mon 
trealyje.

Dainos ir šokiai užsitęsi ligi 
vėlaus laiko. Tarnyboje gra 
žiai ir stropiai veikė pp. Navic

MONTREALIS 
V. KRĖVĖS VARDO LITE 

RATORINĖS PREMIJOS 
ĮTEIKIMO AKTAS 

praėjo labai gražiai, susirinkus 
apie 300 publikos. Iškilmės pre 
zidiumas buvo sudarytas iš L. 
Akad. Sambūrio pirm. B. Cipli 
jauskaitės, kaip iškilmės šeimi 
ninkės, dr. H. Nagio, Juiy ko 
misijos pirm, ir KLB Mont. 
Liet. Seimelo Prezid. pirm. St. 
Kęsgailos, žinoma, dalyvauja 
nt Jubiliatui rašytojui Jonui 
Mekui. B. Ciplijauskaitė ati 
darė iškilmingąjį aktą, pasvei 
kino literatūrinės premijos lai 
mėtoją ir paprašė Jury kom. 
pirm. H. Nagį perskaityti ak 
tą. Akte pasakyta, kad komisi 
ja balsų dauguma 500 dol. pre 
miją paskyrė Jonui Mekui už 
„Semeniškių idile*“, kuriose 
poetas lyrišaki jautriai apdaina 
vo gimtuosius Semeniškius.

Jubiliatas J. Mekas po to pa 
skaitė labai gražiai parašytą 
pasisakymą, kaip pradžioje 
pastebėjo, apie tuo spačius Se 
meniškius, kuriuos jis pavaiz 
davo praeityje ir dabartyje iš 
savo dabartinės būsenos — did 
miesčio New Yorko. (Poeto 
žodis bus paskelbtas sekančia 
me NL nr.).

Antroje iškilmės dalyje la 
bai gražią paskaitą apie Jubi 
liato kūrybą ir premijuotąjį vei 
kalą pasakitė dr. H. Nagys 
(paskaita bus paskelbta NL). 
Koncertinėje dalyje dalyvavo, 
kaip buvo skelbta, aktoriai J. 
Akstinas ir L. Barauskas pa 
skaitę premijuotųjų idilių; sol. 
G. Čapkauskienė, padainavusi 
kelias dainas, akomponuojant 
M. Siegrist; įdomiai pasirodė 
B. Vaitkūnaitės išraiškinio šo 
kio kvartetas ir muzikavo Z. 
Lapino vedamas orkestras. Pa 
silinksminimas, po to sekęs, 
buvo labai gražus, ypač, kad 
jame dalyvavo daug gražaus 
jaunimo.
VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS

Tradicinį vaikų kaukių balių 
ruošia Liet. Kat. Mot. Dr-ja 
sekmadienį po pietų, spalio 6 
d. A. V. parapijos salėje. Bus 
vaikučiams naujenybių. Pel 
nas skiriamas Vargo Mokyklai 
Vokietijoje. Tautiečiai kviečia 
mi praleisti kelias valandas su 
jaunimu. Valdyba.
• Rašytojas J. Mekas, atvykęs 
į premijos įteikimo aktą, Mont 
realy viešėjo pas pp. L. Baraus 
kus, dalyvavo iškilmėje, kur 
pasakė jautrų žodį, lankė pa 
Čįstamus, kolegas rašytojus, 
apžiūrėjo Montrealio miestą 
bei jo įžymybes ir pirmadienį 
sugrįžo j New Yorką, kur jis 
pastoviai gyvena ir redaguoja 
Amerikos kino žurnalą.
• Žiemos laikas keičiamas iš 
šeštadienio į sekmadienį naktį 
rugsėjo 28 dieną. Dvyliktą va 
landą nakties atsukite laikrodį 
į 11 vai.
• Prof. dr. A. Ramūnas šio mė 
nėšio pradžioje iš Ottawos iš 
skrido lėktuvu per Montreal} 
į Londoną. Jis Europoje lan 
kys tyrimų tikslais mokslo įs 
taigas ir bibliotekas.
• Evangelikų kun. Kelelis, ly 
dimas p. Šulmistrienės, lankė 
si NL redakcijoje ir pasipasa 
kojo apie gyvenimą Europoje.
• Šv. Kaz. parp. metinė vaka 
rienė šiemet -įvyks spalio 5 d. 
Po jos įvyks vakarienės dvie 
jų parap. moterų ^draugijų: 
Šv. Elzbietos ir Šv. Onos.
• P. Speičytė-Bennett sušilau 
kė sūnaus pirmagimio.

keinė, Salalytė, Meištaite, Gu 
dienė, Girdauskienė, Valiulis, 
Aršauskas, Ragulis ir kiti Ju 
bilėjus buvo tikrai gražus. II 
giausių Jubiliatams metų!

TORONTO
TORONTO KORĖJŲ- 
-SAVANORIŲ ŽINIAI

Rugsėjo 27 d., penktadienį, 
8 vai vak. Lietuvių Namų prie 
state, šaukiakmas sk. narių su 
sirinkimas šiems reikalams ap 
tarti: 1) Kūr. Sav-rių S-gos 30 
metų įkūrimo ir 10 metų atkū 
rimo tremtyje minėjimo suruo 
Šimas, 2) Kariuomenės šventės 
minėjimas ir laisvės kovų inva 
lidams rinkliavos pravedimas 
ir 3) Kiti aktualūs reikalai.

Visų sk. narių susirinkime 
dalyvavimas būtinas.

Kviečiami ir visi kiti kūrėjai- 
-savonoriai, dar nesantieji sk. 
nariais, šiame sus-me dalyvauti.

MALONES LIUTERONIŲ 
bažnyčioje, Toronte, 1424 Da 
venport Rd., rugsėjo 29 d. 9 v. 
45 min. lietuvių pamaldos.
DELHI-TILLSONBURGO 

evangelikams, R. R. 1 pas po 
ną Emlii Langa, rugsėjo 29 d. 
4 vai. p. p. lietuvių pamaldos.

Kun. L. Kostizenas.
• Vyresniųjų moksleivių Atei 
tininkų susirinkimas šaukiamas 
rugsėjo 29 d., 3 vai. p. p. Pri 
sikėlimo parap. m uzikos studi 
joj. Bus sprendžiamas naujos 
valdybos rinkimo reikalas, pasi 
ruošimas suvažiavimui šį rude 
nį ir kiti reikalai.

— Š. šeštadienį, 4 vai. St. 
Catharine,s mieste vynuogių 
derliaus festivalio metu Toron 
to Vyčįo futbolo ivenuolikė 
žais parodomąsias rungtynes. 
1 vai. jie, kaip ir klubo karalai 
tė ir „Miss Progress Club“ Vi 
da Balsytė dalyvaus festivalio 
parade. Vietą praneš vietos 
spauda. Niagaros pusiasalio lie 
tuviai kviečiami atvykti į mū 
sų tautiečių pasirodymus.
• Angelika Matukaitė, baigusi 
muzikos studijas Paryžiuje, 
Prancūzijoje, atidarė savo pia 
no studiją, 56 Alhambra Ave., 
telef LE 6-6955.

BENDDRUOMENĖS 
CHORO ŽINIAI!

šį penktadienį, rugsėjo 27 d., 8 
vai. vak. yra šaukiamas susirin 
kimas-repeticiją. Kadangi bus 
svarstomi ypatingi choro rei 
kalai, tai svarbu, kad visi daly 
vautume minėtoje repeticijoje. 
Rinkimės visi! Choro V-ba.

VAIKŲ DARŽELIS 
PRANEŠA

Šv. M. Nek. Pr. Seserų va 
dovaujamame Vaikų Daržely 
je nuo rugsėjo 16 d. veikia 5 
mt. arcž. vaikams angliškas pa 
rengiamasis skyrius, pusę die 
nos, būtent: 8:45 vai. — 11.15 
v. r. Mokestis 50 et. dienai ar 
ba 2.50 dol. savaitei be vežioji 
mo. Vaikų Darželio adresas: 
1474 Emerald Ave., CoteSt. Pa 
ui; telef.: PO 6-9397................ ?
AUŠROS; VARTŲ ŠEŠTADI 
eninės mokyklos mokinių tėvų 
susirinkimas šaukiamas sekma 
dienį, rugsėjo 29 d., tuojau po 
sumos, parapijos salėje.
• Šv. Kazimiero klebonas J. 
Bobinas rugs. 14 d. sutuokė 
Oną Dudonytę su Rogers Hug 
nes. Nuotaka yra duktė Petro 
ir M. Dudonių (Rosemount), 
kurie ta proga, naujos Šv. Ka 
zimiero bažnyčios statybos lė 
šoms padengti paaukavo 100 
dol
• Aušros Vartų choras po va 
saros atostogų šį sekmadienį 
pirmą kartą pasirodė pilnoje 
sudėtyje ir labai gražiai pagie 
dojo, V. Kerbeliui„ vargonuo 
jant ir ji vedant, mišias. Cho 
ras atrodo atsigaivinęs ir susi 
telkęs, todėl padarė labai gerą 
įspūdį.
• P. Liesūnaitienė, ilgesnį lai 
ką sirgusi, jau pasveiko.
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RUOŠIAMASI PAGELBĖTI „LITUANUS“.
Jau kelinti metai, kai JAV 

lietuvių akademinis jaunimas 
dirba labai naudingą ir našų 
mūsų tautos propoga^imo sve 
timuose darbą — leidžia ini'or 
macinį anglų kalba žurnalą 
„Lituanus". Žurnalas, kuria 
me talpinami geriausių mūsų 
intelektualinių pajėgų rašiniai 
apie lietuvių tautos laimėji 
mus ir problemas, yra plačiai 
paskleidžiamas Įtakinguose 
anglosaksų sluogsniuose politi 
kos, mokslo ir kultūros pašau 
lyje. Leidėjų pasiaukojantis 
darbas jau davė gražių vaisių; 
susilaukta daug palankių atsi 
liepimų iš žymių amerikiečių 
— padaryta naujų draugų mū 
sų tautai iš tų, kurie lemia ir 
lems Lietuvos ateitį. Tad ne 
abejotina, kad „Lituanus“ 
šiuo metu yra viena iš pačių 
veiksmingiausių priemonių lai 
svinimo darbe. Tačiau šis svar 
bus informacinis darbas parei 
kalauja didelių išlaidų, kurių 
studentiškieji leidėjai nebepa 
jėgia padengti, ir paskutiniuo 
ju metu tolimesnis „Lituanus“ 
leidimas pasidarė labai prooie 
matišku.

ŠĮ pavasarį JAV buvo pa 
darytas „Lituanus“ paramos 
vajus. Jieškant aukų ir prenu 
meratų, buvo išsiuntinėta per 
12.000 laiškų pavieniams asine 
nims bei organizacijoms, iš 
vystyta plati propaganda spau 
doje, tačiau visuomenė liko ne 
jautri — tegauta vos pora šim 
tų dolerių aukų. Tik Jaunimo 
Kongrese sutelktas apie 1500

JUOKDARIAI...
Mizara nesupranta

Mizara norėtų pataisyti Vii 
niuje sovietų leidžiamos „Tie. 
sos" ir „Lieratūra ir Menas“ 
kalbą. Mizara rašo :

„Kur tai skaičiau, jog net ir 
A. Sniečkus, Lietuvos Komu 
nistų partijos pirmasis sekreto 
rius, yra pasakęs, kad buvo net 
ir buržuazinėje Lietuvoje tam 
tikrų dalykų, kuriuos tarybų 
Lietuva galėtų pasekti.

Gerai! Tai kodėl, sakysime, 
„Tiesa“ negalėjo pasekti kai 
kurių dalykų kalbos populia 
rūmo atžvilgiu? Na, sakysime, 
net tokio buvusiojo „Lietuvos 
Ūkininko“ kalbos atžvilgiu?

Nenoriu, kad savaitraščio 
„Literatūra ir menas“ redakto 
rius Vacys Reimeris ant manęs 
užpyktų. Tačiau aš jam pasta 
bą vistiek padarysiu.

Ar Jūsų, drauge Reimeri, 
laikraštis nėra per daug sun 
kus?“

Teisingai, nors kartą, Miza 
ra parašė. Gerai Mizara ir pa 
stebi: „...nežinau visų Tary 
bų Lietuvos sąlygų“. . . Tas 
ir yra, kad Mizara nežino visų 
okupacijos sąlygų, o jos yra 
žiaurios: jos ne tiktai visą Lie 
tuvos gyvenimą sutrypė, bet 
ir spaudą trypia. Mizara neži 
no, kad viskas Lietuvoje tem 
piama ant okupantinio kurpa 
lio. Kaip ponas įsako, taip ver 
gas turi šokti. Todėl kenčia vi 
sas gyvenimas, kenčia ir jo da 
lis — spauda.

Bimba mokina Lesevičių
LeseviČius, kaip stalinistas 

bei molotovininkas, apkaltino 
Chruščiovą, kad šis nuvertino 
Staliną XX-me kompartijos su 
važiavime. Iš to esą kilo veng 
rų sukilimas nusikratyti sovie 
tine okupacija. Lesevičiui nepa 
tinka, kad Stalino režimas su 
minkštintas ir todėl vengrai iš 
drįso reikalauti laisvės. Dėl to

POntiac 7-7920
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dol. Įnašas įgalino dar bent vie 
no numerio išleidimą.

Kanadoje, be vienos, kitos 
žinutės laikraščiuose, „Litua 
nūs“ rėmimas nesulaukė be 
veik jokio atgarsio. Studentų 
suvažiavime Kingstone iškilo 
mintis Įvykdyti atskirą vajų 
Kanadoje. Šiomis dienomis To 
ronte iš akademinio jaunimo 
atstovų buvo sudarytas „Litu 
anus“ Remti Komitetas Kana 
doje, Į kurį įėjo: Bronius Vaš 
kelis — pirmininkas, Judita 
Matulionytė — sekretore, Ka 
zys Manglickas — iždininkas, 
Birutė Grigaityte ir Algiman 
tas Banelis — nariai. Įgalioti 
niais atskirose kolonijose pa 
kviesti: Eugenijus Dainius — 
Montreaiyje. Vida Kubiliūtė 
— Ottawoje, Nijolė Bersėnai 
tė Wellande. Įgaliotiniai bus 
netrukus pakviesti ir kitose vie 
tovėse. Be to, komitetas arti 
mai bendradarbiaus su panašiu 
komitetu JAV.

Savo darbą, pradžioje komi 
tetas numato spalio pabaigoje 
ar lapkričio pradžioje padary 
ti „Lituanus“ vajaus savaitę su 
rinkliavomis, viešose vietose, 
kreipimusi tiesiogiai į paskirus 
asmenis bei organizacijas ir va 
Srarais, bent •’skaitlingesnėse 
kolonijose. Vajaus piniginė at 
skaitomybė bus patiekta Bcn 
druomenės kontroles organa 
ms.

Reikia tikėtis, kad visuome 
nė šį kartą neliks abejinga aka 
deminio jaunimo pastangoms 
šiam konkrečiam lietuviškam 
reikalui. — apb.

Bimba mokina Lesevičių ši 
taip:

„Draugas J. LeseviČius savu 
straipsnyje mano, kad įvykiai 
Vengrijoej yra išdava TSRS 
KP XX suvažiavimo tarimų. 
Bet gi Vengrijoje iki pat su 
kilimo valdžioje buvo Rakoši 
su draugais. Jei jie ką darė pa 
gal tą suvažiavimą, tai labai 
vėlai ir labai gremėzdiškai. Ga 
lų gale darbo žmonės ir eiliniai 
partijos nariai pradėjo pykti. 
Vadovybė neteko kontrolės.

Kaip draugas J. LeseviČius, 
taip ir kiti mano, kad pažan 
giam judėjime dabar vyksta su 
siskaldymas iš priežasties TS 
RS KP XX suvažiavimo tari 
mų. Bet gi reikia atsiminti, kad 
Jugoslavija buvo išėjus iš bend 
ro frinto daug laiko prieš tą su 
važiavimą.

Mėtymai iš komunistinių ir 
darbininkų partijų veikėjų, ar 
eštavimas ir net žudymas įvy 
ko taipgi daug laiko pirm to su 
važiavimo. Reiškia, skaldymas 
buvo atliktas dar prieš tai“.

Bimba tačiau gali nusiramin 
ti, nes J. LeseviČius dabai pasi 
važinėjęs po sovietų okupuotą 
Lietuvą tikriausiai bus įtikin 
tas, kad reikia klausyti Chruš 
čiovo, ne Molotovo ir kad jei 
gu Chruščiovas nuvertino Sta 
liną, apie kurį Bimba labai šv 
elniai užsimena, neminėdamas 
net Stalino vardo, kad „net žu 
dymas“ įvyko kaip tiktai an 
ksčĮau, negu dvidešimtas šuva 
žiavimas, tai LeseviČius turi 
suprasti, kad reikia klausyti 
naujo vado, kuris yra Stalino 
mokinys ir neblogiau moka žu 
dyti, nebu Stalinas, nes. .. Ch 
ruščiovas, ne kas kitas, buvo 
Stalino dešinioji ranka ir net 
pajacas, linksminęs Staliną, kai 
tas pasirašinėjo tūkstančių ko 
nipartijos narių likvidavimo įsa 
kymus. ..

nepriklausoma lietuva

Konradas Adenaueris
TREČIĄ KARTĄ LAIMĖJO

RAŠO NL BENDRADARBIS IŠ EUROPOS
Rugsėjo 15 d. rinkimai Va 

karų Vokietijoje visai patvirti 
no ikšiolinius josios Vyriausy 
bės politikos kelius.

Išrinktas 1949 metais papras 
ta balsų dauguma, nes 404 ats 
tovams, Adenauerio partija— 
CDU (Krikščionių Demokratų 
S junga) tada gavo 139 vie 
tas Vakarų Vokietijos parlame 
nte. 1953 metais užtat 487 ats 
tovams CDU jau gavo 244 vie 
tas, t. y. absoliučią daugumą. 
Dabar gi Adenauerio laimėji 
mas yra dar didesnis, nes 497 
vietoms CDU gavo net 270 vie 
tas, t. y. 21 vietą virš absoliu 
tės daugumos. Tokio ryškaus 
laimėjimo net ir Hitleris, atei 
damas 1933 metais prie vai 
džios, nebuvo atsiekęs.

Daug „prognostikų“ reiškė 
abejones, kad šiuos rinkimus 
galėtų laikėti Adenaueris. Pra 
eitais metais Adenauerio pozi 
cija Vokietijoje, dėka aktingos 
Socialistinės vokiečių partijos, 
su vadovu Ollenhaueriu priešą 
kyje, propagandos, nukreiptos 
prieš Vokietijos remilitarizaci 
ją, buvo kiek susilpninta. Gi 
šiais metais Goettingene, sena 
me universitetiniame mieste, 
susirinkę mokslininkai net re 
zoliucijas reiškė prieš Adenau 
erio siekimą kariuomenę apgin 
kluoti atominiais ginklais. Ta 
čiau sekmadienio rinkimai pa 
rodė, kad nei Ollenhaueris, nei 
profesoriai Goettingene nė 
kiek nepakenkė Adenauerio 
politikos populiarumui.

Vokiečiai visų pirma klausė 
Adenauerio žodžių, nes jis sa 
vo priešrinkiminėje propogan 
doje beveik neoperavo jokiais 
pažadais, o tik primindavo, ką 
Vakarų Vokietija per tą poka 
rinį laiką yra pasiekusi, ypač 
parodydavo josios ekonomi 
nius laimėjimus.

Liepos 28 d. būnant Westfa 
lijos sostinėje Munstery teko 
matyti ir klausyti jo kalbos, 
kai jis ten buvo atvykęs į vie 
tos Katalikiškos Darbininkijos 
Sąjūdžio t. v. „Kolpingfami 
lie" suvažiavimą. Visų pirma 
jis palietė šeimos kulto, šeimos 
vieningumo reikalus, pabrėžda 
mas, jog darbo žmogaus šeima 
esąs svarbiausias vienetas ne 
tik Vokietijos, bet ir bendrai 
visame krikščioniškame pašau 
lyje. Vokietijos darbo žmogaus 
šeima turi turėti užtikrintą bū 
vį. Bet stiprinant šeimos pade 
tį bei būklę, reikia visų pirma 
atsiminti, jog Vokietijos atsta 
tymas tai nėra vien materiali 
nis josios atstatymas, bet drau 
ge ir josios dvasinis atgimi 
mas. Sako, aštuoneri metai Va

Ką rašo kiti
LNT PIRMININKAS V. RAS TENIS ATMETA LIETU 

VIŲ VIENYBĖS REIKALINGUMĄ
„Vienybėje“ rugs. 7 d. pasi 

kalbėjime su E. Čekiene LNF 
pirm. V. Rastenis šitaip pasi 
sakė:

„— Mums atrodo, — sako 
LNT pirmininkas, — kad be 
reikalo tiek aimanuojama dėl 
vienybės stokos. Vienybė dėl 
visiems bendros idėjos — Lie 
tuvos nepriklausomybės — lie 
tuvių tarpe yra labai stipri. 
Kai kam atrodo, kad reikia ir 
organizacinės vienybės. Mes 
irgi to neatmetam, bet negali 
me užmerkti akis prieš kliūtis 
organizacinei vienybei. Didžia 
usia kliūtis mūsų užiseniuose

Pagaliau prisipažino...
„Vilnies“ dienraščio „edito 

rialistas“ L. Jonikas visą laiką 
dėjosi nepaprastai gudriu ir 
drąsiu, tiktai 209-me numeryje 
■pagaliau prisipažino, rašyda 
mas apie mokslininkų suvažia 
vimą Maskvoje: „Įdomios mo 
kslininkų paskaitos, diskusijos, 
bet — man neįkandamos“... 
sako Jonikas. Taigi, pagal lie 
tuvių patarlę išeina: „Durnius 
per visą pilvą“. . .

Bimbai Lietuvos nereikia
Bimba drauge su Michailo 

vu labai susirūpinęs grįžimu 
lietuvių į sovietų okupuotą 
Lietuvą. Bimba labai susierzi 

karų Vokietijos veiklos paro 
dė, jog ir sunkiausios proble 
mos gali būti išspręstos taikiu 
keliu. Prancūzija buvo nugalė 
toja, o Vokietija buvo nugale 
ta. Gi tarp tų dviejų tautų, ta 
rp kita ko, buvo ir Saaro kraš 
to reikalai. Toji problema tapo 
išspręsta taip, jog ir Vokieti 
ja ir Prancūzija šiandien eina 
išvien. Tas pavyzdys, sako, ga 
lįs būt i pamokymu ir spren 
džiant Vokietijos rytų žemių 
klausimus. O be išsprendimo 
to pastarojo klausimo nėra įma 
noma sumažinti karo grėsmės 
Europoje. Bet Vakarų Vokieti 
jai ne tiek rūpi josios rytų že 
mių klausimas, kiek esančių ry 
tuose vokiečių išlaisvinimas. 
Vokietija nuo 1949 m. eina U 
SA politikos keliais, nes kol 
Europoje yra USA kariuome 
nė, tol bolševikinės Rusijos ka 
riuomenė stovės vietoje ir ne 
išdrįs žygiuoti pirmyn į Vaka 
rus. Rusai iki NATO įsteigimo 
daugely vietų vis veržėsi pir 
myn, tačiau nuo 1949 m. ir jie 
jau sustojo. Tačiau reikia nepa 
miršti, kad ir Chruščiovas ir 
Burganinas irgi buvo stalinis 
tai, todėl nėra mažiausios abc 
jonės, kad jie tik progos lau 
kia, o tokia proga kaip tik gali 
būti NATO sprogdinimas, iš 
krapštymas USA kariuomenės 
iš Europos. Šiandieną užpuoli 
mas iš rusų pusės bet kokio 
NATO nario bus drauge ir U 
S A užpuolimas, gi išėjus USA 
kariuomenei iš Europos nėra 
jokios abejonės, jog gražiąis žo 
džiais bei fantazijomis Vakarų 
Europos laisvės neapginsime 
nuo rusų.

Įdomiausia, jog Adenaueris 
toje kalboje, panašiai kaip ir 
kitose, ivsų pirma kreipėsi į 
jaunimą. Šiandieną, po Lenki 
jos bei Vengrijos įvykių yra 
aišku, kad jaunimas nenori ei 
ti Markso nurodytais keliais. 
Atrodo, kad rinkimai pilnumo 
je patvirtino tuos Adenauerio 
žodžius. Penki milionai Vaka 
rų Vokietijos piliečių, kurie 
pirmą kartą dalyvavo rinki 
muose, tai jaunimas, ne maža 
dalimi kaip tik pabėgęs iš Ry 
tų Vokietijos.

Ir mums, lietuviams, tie Vo 
kietijos rinkimai: parodantieji 
tam tikrą Vokietijos politikos 
pastovumą, kuris aiškiai sieja 
si suvienijimu Vokietijos poli 
tikos pastovumą, t. y. perkeli 
mu iki šiolinės G. Uždangos to 
liau į rytus, gali būti labai įdo 
mūs. Hitlerio sugriauta Vidu 
rio Europos pusiausvyra, ku 
rios pasėkoje sekė Lietuvos 

Nukelta į 7-tą psl.

gyvenančių išsisklaidymas po 
įvairius kraštus ir jau esami 
Įvairūs susiorganizavimai. To 
panaikinti negalima, todėl ne 
galima kalbėti ir apie visiems 
(net vien tik užsieniuose gyve 
nantiems) lietuviams diriguo 
jančią vienintelę politinę vado 
vybę.

— Todėl kalbame tik apie 
politinio pobūdžio grupių susi 
organizavimą vienoj sistemoj. 
O čia kliūtis yra charakterių 
skirtumai, kuriuos gal ir būtų 
galima suderinti, bet nėra ga 
rantijos, kad darbas nuo to ste 
buklingai pagerėtų“.

no ir nežino, kas jam reiktų pa 
rašyti, kai „Nepriklausomoje 
Lietuvoje“ pasirodė atsakymas 
„Tėvynės Balso* kvietėjams, 
Bimba nieko gudresnio nega 
lėjp sugalvoti, kaip parašyti 
„Laisvėje“, kad „. . . kardelinia 
ms pabėgėliams jokios Lietu 
vos nebereikia. . .”

Įdomu, kodėl Bimba užmiršta 
save ir bimbinius (Bimbos ter 
minas)lietuvius? Juk Bimba ir 
bimbiniai lietuviai pritaria Lie 
tuvos okupacijai, Lietuvos žmo 
nių gyvenimą vaizduoja tiesiog 
rojaus gyvenimu, — tai kodėl 
Bimba ir bimbiniai lietuviai ne 
grįžta? Ar Bimbai „Lietuvos 
nebereikia“? Mandrapypkia.

SKAUTAI TARPTAUTINĖ JE DŽIAMBORĖJE
Mus pasiekė psktn. Ant. Ba 

nionio laiškai iš Sutton parko, 
Coldfield, Anglijoje, kur tik pa 
sibaigė jubilėjinė pasaulio sk 
autų džiamborė. Kartu gautas 
ir pluoštas angliškos spaudos. 
Malonu pasidžiaugti mūsų sk 
autų atsiektais laimėjimais.

Lietuviai skautai kartu su 
estų, latvių, rusų, vengrų ir 
ukrainiečių skautais sudarė be 
ndrą egzilinių skautų kontinge 
ntą, oficialiai vadintą — Coun 
cil of Scouts Associations in 
Exile (CSAIE).

Iš pradžių, kaip ir tikėtasi, 
buvo stengtasi nekelti viešu 
mon egzilinių skautų dalyvavi 
mą šioje džiamborėje. Prisibi 
jota, kad spauda tai labai išpū 
sianti, o anglai juk palankūs ko 
egzistencijai. Ledus pralaužė 
egzilų skautų pastangos ir Ju 
billee Jamboree Journal puikiu 
straipsniu ir nuotraukomis. Ži 
nią pasigavo ir kita vietinė sp 
auda — Evening Despatch, 
Birmingham Mail ir kt.

Birmingham Evening Des 
patch rugp. 8 d. pirmajame pus 
lapy atspausdino visų tautų 
egz. skautų nuotrauką prie jų 
stovyklos vartų. Vartus puošė 
6 trispalvės, herbai ir skautiš 
kos lelijos ženklas su parašu 
„In Exile“. Tas laikraštis ra 
šydamas apie tuos skautus pa 
žymi, kad jie yra laisvi ir tuo 
didžiuojasi. Esą kas rytą lais 
vosios Vengrijos, Rusijos, Lie 
tuvos, Latvijos, Estijos ir Uk 
rainos vėliavos pakyla į padan 
gę, o per 100 egzilinių skautų 
su pasididžiavimu atiduoda jo 
ms pagarbą. Komunizmas už 
draudęs skautybę, tačiau pas 
taroji yra berniukų tęsiama 
laisvuose Vakaruose. Jų svajo 
nė — sulaukti dienos, kada ga 
lės grįžti į savo gimtąsias šalis.

Anot Ev. Despatch jubileji 
nės džiamborės lankytojai ne 
paprastai domėjosi egz. skautų 
stovykla ir ją gausiai lankė. 
Juos stebino, kad skautybė yra 
taip puikiai atstovaujama ber 
niūkų iš tų kraštų, kurie jau 
ilgą laiką atskirti nuo Vakarų 
geležine uždanga. ~-

„Net ir džiamborėje, t©yė tai 
kos ir gėrio stovykloje, kurion 
suvažiavo 35.000 skautų iš 
virš 80 kraštų, egzilai skautai 
tebežino kas yra baimė“, — 
pabrėžia Ev. Despatch.

Iš psktn. Ant. Banionio gau 
tomis žiniomis egzilų kontin 
gente buvo 104 skautai ir vado 
vai. Jų tarpe buvo 22 lietuviai, 
kurių 13 stovyklavo džiamborė 
je — Kopenhagos pastovykle 
je, 8 — sk. vyčių sąskrydyje 
— Rover Moot ir vienas skau 
tų vadų suvažiavime — Indą 
ba. Visam egzilų kontingentui 
vadovavo lietuvis vyr. skltn. 
Vilius Fidleris. Lietuvių viene 
tui džiamborėje vadovavo ps 
ktn. J. Bružinskas, sk. vyčia 
ms Rover Moot’e — vyr. sk 
Itn. K. Dikšaitis. Indaboje eg 
žilų vadu buvo psktn. A. Ba 
nionis. Psktn. kun. V. Šarka 
buvo lietuvių kapelionas.

Lietuviškoji trispalvė mūsų 
skautų stovyklose, o taip pat 
kartu su kitų egz. skautų vėlia 
vomis buvo nešama iškilmėse. 
Pavergtų tautų skautams žiū 
rovų minios kėlė jaudinančias 
ovacijas.

Pavergtųjų tautų skautai iš 
naudojo kiekvieną progą kelti 
viešumon savo kraštų skriau 
dą. Be abejonės vertingas vi 
sų 6 tautų išėjimas pasaulinės 
skautybės foruman suteikė vi 
sam šiam žygiui didesnį svori.

Indaboje per oficialią stovyk 
los viršininko Mr. William Ky 
le arbatėlę psktn. A. Banionis 
buvo pristatytas 84 tautų sk. 
vadams kaip CSAIE Indabos 
kontingento vadas ir paprašy 
tas papasakoti apie egz. skau 
tus. Pastarasis suglaustai api 
budino CSAIE ir jo siekius.

Rugp. 8 d. mūsų skautai su 
rengė priėmimą Lichtenšteino 
princui Emanueliui. Iškilmin
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goję sueigoje dalyvavo sk. vy 
čiai iš Rover Moot'o, sesės sk 
autės su vadove psktn. D. Fid 
leriene iš pasaul. skaučių sto 
vykios Windsore ir gausus bū 
rys Anglijos lietuvių. Princui 
Emanueliui įteiktas Geležinio 
Vilko ordinas, kuriuo jis LSS 
Tarybos Pirmij osapdovanotas 
už nepaprastus nuopelnus Lie 
tuvos skautybei.

Po sueigos prie kastinio mū 
sų sakutų stalo buvo arbatėlė. 
Jon atsilankė latvių bei estų pa 
siuntiniai Londone. Latvių 
min. Zarinš perdavė mūsų skau 
tams Lietuvos min. B. K. Balu 
čio sveikinimus.

Rugp. 9 d. egz. skautų kon 
tingentas surengė priėmimą 
vyriausiąja! jubilėjinės džiam 
borės vadovybei. Dalyvavo 
Tarptaut. Skautų Biuro direk 
torius gen. D. C. Spray, TS 
B vicedirektorius R. T. Lund, 
Lichtenšteino princas Emanu 
elis, Kopenhagos pastovyklėa>| 
v-kas J. C. Walker ir visa eilė 
kitų tautų sk. vadų — švedai, 
anglai, malajiečiai, filipinai, 
suomiai, belgai, austrai ir kt.

Arbatėlės metu Amerikos 
Balso Muncheno skyr. atsto 
vas p. Dambrava įrašė į juos 
tas įžymių skautų vadų tartas 
mintis Lietuviams ir paverg 
tam kraštui. Ypatingai jautriai 
kalbėjo princas Emanuelis ir 
Suomių Vyriausiasis Skautinin 
kas. Amerikos Balsui taip pat 
užrašyti mūsų ir kt. egzilų sk 
autų pasikalbėjimai ir dainos. 
Tas bus panaudota transliacijo 
ms anapus geležinės uždangos.

Mūsų skautai taip pat daina 
vo per vietos BBC Birmingha 
mo radijo stotį džiamborėje. 
Jie buvo labai gražiai -anešė 
jo pristatyti, o po dainų skltn. 
Aneliauskas angliškai papasa 
kojo klausytojams apie lietu 
vius ir kitus egz. skautus.

Belgų paprašytas vyr. sklt. 
V. Fidleris jų gimtąja kalba 
BBC radijo bangomis kalbėjo 
į Belgiją.

Psktn. A. Banionis, atvykęs 
šipn džiamborėn iš JAV, irgi 
davė informacinį pasikalbėji 
mą.

Mus pasiekusiomis žiniomis 
reprezentacinis lietuvių skautų 
vienetas savo uždavinį puikiai 

Nukelta į 7-tą psl.

CrissX Cross
(Patentuota. 1945)

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

specialią komisiją nagrinėti ko 
vos priemonėms su infliacija; 
Prancūzija suvaržė importą ir 
stengiasi „užšaldyti“ atlygini 
mus ir kainas; Anglijos minis 
teris pirmininkas pabrėžė, kad 
infliacija yra mūsų laikų prob 
lema. Visos pasaulio valstybės 
rimtai jieško priemonių sustab 
dyti užsitęsusią infliaciją, ku 
ri prasidėjo su paskutiniu ka 
ru.

Istoriškai infliacija atsiran 
da po karų ir tęsiasi kol ekono 

/ inis gyvenimas persitvarko į 
X akos laikus. Po Pirmojo Di 

džiojo Karo Lietuvoje, Rusijo 
je, Lenkijoje pragyvenimo kai 
na buvo pakilusi iki astrono 
miškų sumų. Pinigas buvo vi 
sai bevertis. Prancūzijoje, Bei 
gijoje ir Italijoje pragyveni 
mas buvo pabrangęs iki 600%, 
o Anglijoje — tik 195%.

Antrojo Karo metu Ameri 
kos žemyne pragyvenimo kai 
na pakilo iki 16%, o kai kurių 
produktų kainos — net iki 67 
%. Karui pasibaigus pragyve 
nimas vis brango ir tebebran 
gsta, kainos nesustoja kilti iki 
šios dienos. Ką buvo galima 
nupirkti už 1 dolerį prieš me 

Z is laiko, šiandien reikia mokė 
.i 1 dolerį ir 3 arba 4 centus. 
Kyla kainos, kyla atlyginimai 
—uždarbiai, tuo pačiu pinigo 
vertė krinta. Tokia padėtis va 
dinama infliacija.

Infliacija, kaip ekonominė iš 
raiška, yra gana komplikuota. 
Paprastai jos priežastis yra at 
siradimas apyvartoje per daug 
pinigų, palyginus su prekėmis 
ir patarnavimais, kurie iškeičia 
mi už pinigus. Tačiau, kai in 
fliacija prasideda, ją sustabdy 
ti darosi gana sunku. Kanado 
je pereitais metais pinigų apy 
vartoje buvo sumažėję 1%, 
bet, vis dėl to, kainos pakilo 
3%. Anglijoje pinigų apyvar 
toje padidėjo tik 1%, o kainos 
pakilo 3%%. Šiuo metu bend 
roji industrinė ekspansija yra 
sumažėjusi, bendra prekių pa 
klausa taip pat truputį sumažė 
jusi, tačiau atlyginimai ir kai 
nos, lyg iš inercijos, kyla. Pa 
kilusios kainos verčia darbi 
ninku unijas reikalauti didės 
nio atlyginimo, pakelti atlygi 
nimai kelia produktų kainas, 
kurios veikia atlyginimus.

Aplamai infliacija kenkia 
bendram valstybės ūkiui. BeV plėtimosi jėgą.

St. CATHARINES, Ont
SLA KAIP SRAUNUS UPELIS

— SLA 278 kuopos dvejų 
metų sukaktis —

Kalbant apie tokį upelį pri 
simena St. Catharines lietuvių 
kolonija, kuriai tinka patarlė: 

i Mažas kupstas didelį vežimą 
x apverčia“. Taip ir č,ia: lietuvių 

nedaug, bet jie energingi, tvir 
ti ir judrūs. Neretai išgirstame 
pasisakymų : „Kiek žmonių— 
tiek organizacijų“. Iš dalies tie 
sa. Čia įvairios organizacijos 
bei kultūriniai sambūriai kuria 
si, likviduojasi ir vėl kuriasi ir 
t. t. Vieni išsilaiko ilgiau, kiti 
trumpiau; vieni pasitenkina 
tik pasiskelbdami, kiti gražiai 
veikia jau daug metų. Čia lyg 
srauniam upelyje; banga atrie 
dėjo ir dingo, vietoj jos kita, 
trečia, dešimta ir taip be gaio. 
Toks upelis judrus ir nepasto 
vus, bet daug malonesnis už 
tyliai murksinčią balą.

; Savo laiku šios apylinkės 
lietuviai garsėjo per spaudą 
įvairiausiais ginčais. Šiuo metu 
tyli, bet nereik manyti, kad jie 
taip ramiai gyvena. Gal būt tik 
pereinamasis laikotarpis, kuria 
me buvusių ginčų oponentai no 
ri savo motyvus įrodyti dar 
bais, todėl dirba. Jų darbo re 
zultatus tolimiausių apylinkių 
lietuviai matė rugpjūčio 31 — 
rugsėjo 1 d. d. Kanados Lietu 
vių Dienoje. Žinoma tai darbas 
ne vienų St. cathariniečių, bet 
sykiu su Niagara Falls ir Wel 
lando lietuviais. Tačiau jie dar 
be neatsiliko. Nereik manyt, 
kad ir šia buvo ramu ir taip ra 
miai pasibaigs. Jau dabar išgirs 
tama pasisakymų, kad plunks 
nos rūks, atseit rašys ir dauge 
lis jau laukia, lyg Žalgirio mū 
šio pradžios. Kaip bebūtų, bet

kai kada ji turi ir savo teigia 
mų pusių. Rooseveltas pirmais 
valdymo metais, tikslu pagelbė 
ti įsiskolinusius ir tuo pačiu pa 
kelti krašto ūkį, sudarė vadina 
mą planuotą infliaciją, kuri pa 
kėlė produktų kainas apie 50 
%. Tai buvo pasiekta sumaži 
nūs dolerio padengimą auksu 
41% ir nustačius žemus pas 
kolų nuošimčius. Kainoms pa 
kilus ir dolerio vertei nukritus, 
depresijos laikais įsiskolinusie 
ji asmenys ir firmos galėjo gr 
eičiau ir lengviau išmokėti sko 
las, o susidariusį kapitalą per 
vesti industrijos ar ūkio plėti 
mui.

Infliacijai kontroliuoti yra 
įvairių priemonių, iš kurių pa 
prasčiausia — mokesčiai: augš 
ti prekybos mokesčiai liuksuso 
prekėms, augšti pajamų mokes 
čiai daug uždirbantiems. To 
liau — suvaržomas išsimokėji 
mo pirkimas, pakeliamas pas 
kolų nuošimtis, suvaržoma liu 
ksusinių prekių gamyba. Ta 
čiau šios priemonės nėra tinka 
mos politiškai. Partija, esanti 
valdžioje, vengia kelti mokes 
čius, nes tai pykdo rinkėjus.

Pasaulinio garso finansų eks 
pertas, prezidentų patarėjas B. 
Baruchas infliacijai sustabdy 
ti patiekia paprastą, greitą ir 
efektingą planą. Nustatoma to 
kios kainos, atlyginimai, nuo 
šimšiai ir nuomos, kurios bu 
vo netolimoje praeityje, kada, 
egzistavo, maždaug, normali 
prekių paklausa ir pasiūla. Sp 
eciali komisija, pagal reikalą, 
gali kai kurias kainas, atlygini 
mus, nuomas atitinkarai pa 
keisti.

Kanados vyriausybė, atrodo, vietų Sąjungos „parlamentus , 
nesiima kainų kontroles ar Ba Yra okupacinės galybės teises 
rucho plano bent netolimoje at ir pareigas nustaciusios Hagos 
eityje. Iš vienos pusės infliaci Konvencijos laužymas. Galų 
ja Kanadoje nėra, taip sakant, mes pagarbiai pateikiame 
išėjusi iš ribų, iš kitos pusės, i;avo abejojimus, kad vaigu 
— dabartinė vyriausybė, netu parlamentarizmo idėjai, pasitar 
rėdama pilnos daugumos, ne 
darys tai, kas gali nepatikti 
balsuotojams. Šiuometinė su 
varžyto kredito politika gali 
būti pakankama infliacijai pri 
stabdyti. Žinoma, kai kurios 
kainos dar po truputį kils, bet 
kilimo tendencija yra mažesnė, 
kaip prieš metus laiko.Ilgą lai 
ką užsitęsę Lever (Toronte) 
ir Murdochville streikai rodo, 
kad infliacija praranda

darbas padarytas didėlis, 
kas toliau? Ar su Lietuvių Die 
na viskas pasibaigs Ne. Upe 
lis nesustojo ir bangos rieda. 
Š. m. spalio 26 dienai 278 SL 
A St. Catharines kuopa įtemp 
tai ruošiasi savo įsikūrimo dve 
jų metų sukaktį minėti ir ruo 
šia pasilinksminimo balių su 
programa, kurią išpildys see 
nos mėgėjų būrelis „Liepsna“.

Kas gi ta SLA? Ji daugeliui 
jau žinoma, bet apie ją ateity 
je teks dar plačiau rašyti. Ši 
kuopa rodo tendenciją ilgam 
savo gyvavimui. O „Liepsna“ 
pirmą kartą š. m. Užgavėnių 
Tautinės S-gos Wellando sky 
riaus parengime su pasisekimu 
pastatė M. Šalčiūno parašytą 
veikaliuką „Prieteliai“. Šį vei 
kaliuką autorius dar pataisė ir 
antru kart pasirodys scenoje. 
„Liepsna" turi ir kitą gilią pr 
asmę. Visi žinome, kad šiuo 
metinis lietuviškasis gyveni 
mas nėra sklandus. Tiek lietu 
viškosios viršūnės, tiek ir apa 
čios neranda bendros kalbos ir 
negali prieiti prie bendro dar 
bo. Nepaslaptis, kad Tautinėj 
Sąjungoj, „Liepsnos“ įkūrėjų 
yra pavienių asmenų nedraugiš 
kai nusiteikusių prieš SLA. 
Taipgi tiesa, kad yra ir SLA 
kuopos pavienių narių kreivai 
žiūrinčių į T. S-gą. Nors „Lie 
psną“ įkūrė T. S-ga, bet ji atel 
na ir į SLA pastogę; ateis ir į 
kitas organizacijas ir ji bus jun 
ginys vieno prieš kitą nedrau 
giškai nusiteikusių.

Šiais sumetimais „Liepsna“ 
turėtų būti visų remtina ir 
stiprinama įtraukiant i ją dau 
giau naujų ir jaunų jėgų. „Lie 
panos“ moraliniam sustiprini

O

PJT IR LIETUVOS DELEGACIJOS PJT PIRMININ 
KŲ TELEGRAMA TARP PARLAMENTINĖS UNIJOS 

KONFERENCIJOS PIRMININKUI
PJT Pirmininkas dr. V. Ma 

sens ir Lietuvos Delegacijos 
PJT Pirmininkas V. Sidzikaus 
kas rugsėjo 13 d. pasiuntė Lon 
done prasidėjusios Tarpparla 
mentinės Unijos 46-tos Konfe 
rencijos Pirmininkui šitokią te 
legramą:

— Maloniai prašome paskel 
bdinti Konferencijai šitokį pa 
reiškimą: „Mes griežtai pro 
testuojame prieš lietuvių kil 
mės sovietinio agento Justo 
Paleckio šmeižtus prieš veng 
rų tautą ir prieš Vakarus Tarp 
parlamentinės Unijos 46 tos 
Konferencijos atidaromajame 
posėdyje Londone. Jo tvirtini 
mai yra visiškai priešingi pa 
vergtųjų Europos tautų tikrie 
siems jausmams. Pereitą rude 
nį šios tautos savo solidarumą 
vengrų laisvės kovotojams įro 
dė masinėmis demonstracijo 
mis. Kad sovietinis pavojus nė 
ra pasaka, kaip kad tvirtina 
Paleckis, o pasaulio taikai grę 
sianti žiauri realybė, to geriau 
sias įrodymas yra tebetrunkąs 
Rytų ir Vidurio Europos vals 
tybių pavergimas ir Sovietų Są 
jungos atsisakymas atitraukti 
savo kariuomenę bei leisti pa 
vergtosioms tautoms laisvus 
rinkimus. Mes taip pat protes 
tuojame prieš sovietinę prak 
tikę savo marionetes tarpiau 
tinėse konferencijose naudoti 
savo imperialistiniams tikslą 
ms. Lietuva, kaip ir kitos pa 
vergtosios Europos valstybės, 
neturi pačios tautos laisvai rin 
kto parlamento. Okupanto — 
Sovietų Sąjungos — prievarta 
lietuviams dalyavuti sufabri 
kuoluose „rinkimuose“ ir būti 
išrinktiems į sufabrikuotus So 

rijos įvykius, ir Pavergtosios 
Jungtinės Tautos rugsęjo 9 d. 
buvo susirinkusios New Yor 
ke specialaus posėdžio Vengri 
jos reikalu, Carnegie Endow 
ment rūmų posėdžių salė bu 
vo sausakimšai prisirinkusi PJ 
T atstovų ir svečių. Į „pirmą 
ją ugnį” išėjo lietuviai. Pi adė 
dant posėdį, prel. J. Balkūnas 
sukalbėjo labai įspūdingą mal 
dą ir, posėdžio formalumus at 
likus, jis kaip Rytų ir Centro 
Europos kilmės amerikiečių su 
sivienijimo pirmininkas išsa 
mioje kalboje apžvelgė Veng 
rijos įvykius ir jų pasekmėje 
susidariusią padėtį ir pasiūlė 
visą eilę konkrečių priemonių 
tai padėčiai taisyti.

Buvęs Budapešto burmistras 
(majoras) J. Koevago primi 
nė, kad Vengrijos sukilėliai ko 
vojo už visų sovietų pavergtų 
tautų laisvę. Jis apgailestavo 
JT laikyseną soivetų atžvilgiu 
Vengrijis byloje. Tokia JT lai 
kysena esanti grėsminga pačiai 
Vakarų civilizacijai. Koevago 
kaip Vengrijos sostinės bur 
mistras šaukėsi visų laisvojo 
pasaulio miestų solidarumo ir 
paramos Vengrijos laisvės .ko 
vai.

PJT pirmininkas dr. Mase 
ns, vertindamas JT politiką 
Vengrijos atžvilgiu, pasidžiau 
gė JT spec, komisijos raportu 
ir atskirų delegatų nusistaty 
mu, bet apgailestavo laikyseną 
tų sovietų pavergtų kraštų dra 
ugų, kurie laiko JT bejėges 
Sov. S-gos nusikaltimų atžvil 
giu. r

PJT pilnačiai pasiūlyta rezo 
liucija reikalauja Jungtines 
Tautas pripažinti Sov. S-gą nu 
sikaltusią agresija ir rekomen 
duoti savo nariams, kad jie tai 
kytų agresoriui kolektyvines 
priemones ir kad Maskvos ma 
rijonetėms Vengrijoje būtų at 
imtas mandatas Vengrijos var 
du dalyvauti Jungtinėse Tau 
tose. Dėl rezoliucijos kilo gy 
vos diskusijos. Bulgarija pasiū 
lė šalia kolektyvinių sankcijų 
prieš Sov. Sąjungą rekomen 
dacijos papildyti rezoliuciją 
aiškiu reikalavimu, Sov. Sąjun 
gą pašalinti iš JT.

savo

naujama, suteikiant Jūsų gar 
bingos organizacijos estradą 
agentams tos galybės, kurios 
tikslas sunaikinti visur iš tau 
tos valios kilusias vyriausy 
bes“.

Ryšium su Jungtinių Tautų 
speciale sesija svarstyti Veng

Port Arthur ir Fort William, Ont
MUS LANKĖ AUGŠTI SVEČIAI

Rugsėjo 10 d. atlankė mus 
didelis svečias J. E. Vysk. V. 
Brizgys su Tėvu Kulbiu, S. J. 
ir Tėvu dr. Vaškiu, marijonu, 
kuris yra Amerikoje gimęs ir 
niekad nėra matęs Lietuvos, o 
kalba lietuviškai gražiau negu 
mes ir yra įsigyvenęs į ivsus 
lietuvių reikalus. Tai gražiau 
sias pavyzdys mūsų ateiviams. 
Jis buvo tik ką grįžęs iš Ro 
mos ir net nespėjęs savo laga 
minų atidaryti prieš leisdama 
sis į šią kelionę ir vairuoti ma 
šiną.

Svečiams pagerbti vakarie 
nė buvo 7 vai. vak. St. Eliza 
beth bažnyičos salėj, kurią pra 
dėjo maldaFather Carall tos 
bažnyčios klebonas.

Dėl svarbių priežasčių ture 
ję išvykti iš miesto vietos vys 
kūpąs J. E. E. Q. Jennings ir 
miesto majoras Badanai, atsiun 
tė nuoširdžius sveikinimus J. 
E. vysk. V. Brizgiui ir K. L. 
B. Fort William apylinkei.

Apylinkės pirm, pasveikino 
trumpai augštuosius svečius ir 
paprašė Leo Druktenį paskai 
tyti virš minėtus laiškus. Daly 

mui SLA nuoširdžiai kviečia 
plačių apylinkių visuomenę į 
šį parengimą gausiai atsilan 
kyti. SLA tiap pat kviečia pla 
čių apylinkių visuomenę į šj pa 
rengimą gausiai atsilankyti. 
SLA taip pat kviečia visus at 
silankyti į būsimus kitų orga 
nizacijų parengimus. Kviečia 
pašalinti, kad ir mažus, nedrau 
giškus nusiteikimus vienos or 
ganizacijos prieš kitą. SLA 
278 kuopa iš savo pusės pasi 
žada visų kitų organizarijų pa 
rengimus ne tik gausiai lanky 
ti, bet ir talkininkauti darbe.

Sukaktuvinis pasilinksmini 
mo balius įvyks spalio 26 d. slo 
vakų salėje, Welland Ave. ir 
Page St. kampas, St. Cathari 
nes, Ont. SLA narys.

vavęs vakarienėj parlamento 
narys Ottawoj Don Me Ivor 
su žmona, nuoširdžiai ir mei 
liais žodžiais pasveikino J. E. 
vysk. Brizgį ir Kanados lietu 
vius. Vakarienėj dalyvavo ne 
mažai anglų, todėl J. E. vysk. 
Brizgys tarė žodį angliškai ir 
vėliau kalbėjo lietuviškai.

Jo Excelencija, kaip božny 
čios dignitorius ir kaip didelis 
lietuvis, tikrai vaizdžiai ir nuo 
širdžiai kalbėjo paliesdamas 
žmogaus asmenišką gyvenimą 
ir jungdamas visus po viena 
Lietuvos vėliava, o taipgi pa 
brėždamas lojalumą ir geiumą 
kraštui, kuriame gyvename.

Excelencija atkreipė didelį 
dėmesį į miškuose dirbančius 
vyrus, kurie nežiūrint vidurio 
savaitės darbu, mašinomis at 
važiavo kelis šimtus mylių ir 
pasibaigus vakarienei ir kai 
bom vėl grįžo atgal (skubėjo 
į darbą rytmečiui, nes dabar la 
bai daug žmonių atleidžiama).

Rugs. 11 d. 8 vai. ryto vysk. 
V. Brizgys ir abu palydovai 
kun. dr. Vaškas ir kun. Kulbis 
atnašavo šv. Mišias.

Po to buvo bendri pusry 
čiai. Visi, kurie tik galėjo atsi 
traukti nuo darbų — atvyko 
išlydėti mielus ir brangius sve 
čius.

Nors Excelencija ir palydo 
vai pervargsta tokiose kelio 
nėse, bet jie atlieka tikrai dide 
lę misiją savo tautiečių ir Lie 
tuvos reikalu. Nuoširdžiausias 
ačiū.

Parengimą ruošiant daug 
dirbo ponios: Mitalienė, Jonai 
tienė, Druktenienė, Kaminskie 
nė, Stella Giedraitytė-Mc Ke 
non, Leo Druktenis, V. Jonai 
tytė.

P. V. Zujus suorganizavo vy 
rus miškuose dirbančius ir jie 
visi atvyko mašinomis, š 

Visiems didelis ačiū.

Anapus geležinės uždangos
RAUDONIEJI PAVARGO GINKLAVIMOSI 

LENKTYNĖSE.
Ko rusai siekia dabartinėje 

nusiginklavimo konferencijo 
je Londone, yra visai aišku. Jit 
to niekuomet neprisipažins, 
bet aišku, kaip dieną, kad jie 
yra spaudžiami ekonominės 

krizės. Jie norėtų atleisti gy 
vąją žmonių jėgą —, vyrus iš 
savo milžiniškos ir daugumo 
je „iš mados išėjusios’ raudo 
nosios armijos darbui fabrikuo 
se ir žemės ūkyje. Jie norėtų 
sulėtinti ginklavimosi lenkty 
nes mažiausiai bent trumpam 
laikotarpiui todėl, kad JAV- 
bių žingsnis šiose lenktynėse 
yra perdidelis ir pergreitas ir 
rusai savo dabartiniais techniš 
kais ištekliais negali amerikie 
čiams prilygti. Tuo pačiu jie 
tikis nušienauti paprasčiausios 
propagandos pagyrimus ir pre 
mijas, parodydami save — rau 
donąją imperiją „taiką mylin 
čiųjų“ rolėje. Šitokios ir pana 
šios išvados yra apibūdintos 
„Fortune“ žurnalo redakloria 
us ir karinio analizuotojo Char 
les J. V. Murphy raporte rug 
pjūčio mėn. leidinyje.

Jis sako, kad neskaitant šių 
tikslų, rusai ir toliau puoselė 
ja viltį apie dieną, kada jie 
neutralizuos Jungt. Amerikos 
Valstybių pirmenybę ir pers 
varą ore ir branduolinių gink 
lų srityje išlaikydami savo pir 
mavimą ir persvarą iki šiol nau 
dojamuose įprastuose (conve 
ntional) ginkluose.

Iš rusų kalbų, sakomų nusi 
ginklavimo konferencijose, sa 
ko Murphy, galima prieiti 
dviejų išvadų. Pirmiausia, tai 
kad Jungt. Amerikos Valsty 
bės yra priekyje n pralenki! 
sios rusus ginklavimosi lenk 
tynėse, ir, antra, kad raudonų 
jų pastangos sumažintų tą at 
silikimo tarpą-plyšį, labai spau 
džia sovietų ekonomiją.

Svarbus faktorius, sako Mu 
rphy, yra Jungt. Amerikos Va 
Istybių technoliginė pažanga 
branduoliniuose ginkluose. Tai 
yra sprendžiamas kovos baras, 
kuriame amerikiečiai nelinkę 
užleisti bet kokio savo turimo 
pirmavimo, nors ir amerikie 
čių gynybos departamentas 
yra patyręs kai kurių sunku 
mų ir kliūčių. Murphy nuomo 
ne, vairuojamosios raketos tru 
rnpu laiku gali dominuoti viso 
je karyboje ir visame karinia 
me pasaulyje, o amerikiečių 
vairuojamųjų raketų programa 
daro stačiai stebinančią pažan 
gą jau daugiau trejų metų. Dėl 
vairuojamųjų raketų ameiikie 
čiai turėjo atskirų ginklų rūšių 
ginčus ir net teismo bylas, pa 
sitaikė, kad amerikiečiai ture 
jo tų pačių vairuojamųjų rakė 
lų techniškus dublikatus ir ki 
ta. kas sumaišo ir suklaidina 
,net pačių amerikiečių <vicšą 
nuomonę. Tačiau nežiūrint ne 
seniai įvykusių vairuojamųjų 
raketų bandymų kai kurių ne 
pasisekimų, pridengtų paslap

tingumo skraistėms. Murphy 
nuomone, visa šių ginklų prog 
rama vykdoma tiksliai sulig is 
anksto numatyto plano nei 
kiek neatsiliekant.

Amerikiečių karo aviacija, 
sulig Murphy raportu, šiuo lai 
ku pagrindiniai koncentruoja 
si išvystymui ir gamybai tarp 
kontinentinių vairuojamųjų ra 
ketų, kurios vadinasi „Atlas", 
„Titan“ ir „Thor”, kuiių pas 
kutinę vairuojamoji raketa yra 
šiek tiek trumpesniems atstu 
mams negu dvi pirmosios, ga 
linčios iš Š. Amerikos pasiek 
tį Kremlių... Nei kiek neperde 
dant ir nesigiriant, galvojama, 
kad apie 1960 metų vidurį šie 
visi trys ginklai — vairuoja 
mųjų raketų rūšys — jau bus 
atitinkamų amerikiečių ginklų 
rūšių ar tarnybų sandėliuose 
parengti masiniam panaudoji 
mui.

Toliau Murphy sako, kad 
dabartinėse nusiginklavimo de 
rybose Londono konferencijo 
je galima tikėtis net kai kurių 
svarbių rusų nuolaidų. Jeigu 
sovietai tokias svarbesnes nuo 
laidas padarytų, tai galima sk 
aityti signalu, kad Kremlius 
yra tokiuose desperatiškuose 
beviltiškuose ekonominiuose 
sunkumuose, kad raudonieji 
nori mokėti reikšmingą kainą 
už trumpą poilsio valandėlę 
ginklavimosi lenktynėse.

Murphy nurodo, kad ir JA 
Valstybės neneša ar neveda 
šias ginklavimosi lenktynes vi 
sai lengvai ir ne be pastangų, 
nes kylančios ir vis didėjan 
čios gynybos ir kitokios kari 
niams reikalams išleidžiamos 
milžiniškos pinigų sumos ma 
žiną ar net naikina amerikie 
čių viltis dėl žadamo ar ža 
dėto mokesčių sumažinimo, su 
kelia visą komplektą politinių 
sunkumų, nemalonumų n su 
simaišymų Eisenhoweiio admi 
nistracijoje.

Tačiau, sako Murphy, kas 
yra vien tiktai sunkumai ar 
nepatogumai Jungtinėms Ame 
rikos Valstybėms, tai kitam 
ginklavimo lenktynių partne 
riui ar dalyviui — rusams yra 
kritiško taško pasiekęs ekono 
minis įtempimas.

Iš to viso ir atsiranda šiokia 
tokia galimybė, kad, galų ga 
le, Chruščiovas bus priveistas 
nusileisti kai kuriais punktais, 
bet nebūtinai pagrindiniais — 
sprendžiamaisiais punktais, ku 
riais sovietų politika ligšiol bū 
davo nepajudinama.

Užbaigdamas savo raportą 
Murphy sako, kad tikro nusi 
ginklavimo nematyti aiškiau 
numatomoje ateityje, ir todėl 
pagrindinis Jungt. Amerikos 
Valstybių strategijos reikalą 
vimas turi būti aiškiai išlaiky 
ti ir stiprinti savo sulaikomą 
sias ir sovietus nuo karo atbai 
dančias jėgas. J. Skardis.

NAUJAS VERTINGAS SIUNTINYS Į LIETUVĄ 
IR SOVIETŲ RUSIJĄ: 

grąžinti pinigai.
Užsakymus ir pinigus siųsti 

United Lithuanian Relief Fu 
nd of Amerika, 105 Grand Stre 
et, Brooklyn 11, N. Y.

BRAZILIJA STATOSI 
NAUJĄ SOSTINĘ

Brazilijai J. V. Eksporto ir 
Importo bankas suteikė dešim 
ties milionų dolerių paskolą. 
Už tuos pinigus statosi sosti 
nę, kuriai duotas „Brazilija” 
pavadinimas.

Numatoma, jog į naują sos 
tinę 1960 metais persikels vy 
riausybė ir apie 30.000 vai 
dininkų. Šiuo metu septyni 
tūkstančiai darbininkų, pmži 
nierių ir kitų specialistų stato 
visiškai naują Braziįjjos mies 
tą, kuris yra 500 mylių atstu 
mu nuo dabartinės Rio de Ja 
neiro sostinės.

— Maskvoje tarp lenkų ir 
rusų rašytojų vyko karšti gin 
Čai: lenkai kaltino rusus, kad 
jie, laikydamiesi sterelizuotos 
partijos linijos .nieko gera ne * 
gali sukurti, o rusai kaltino len 
kus, kad jie esą tiktai iš viršaus

1. 3,2 metrų 140 cm pločio me 
Isvos grynos vilnos, patva 
rios ir šiltos medžiagos vy 
riškam arba moteriškam kos 
tiumui;

2. 4 m 80 cm pločio šviesios 
medvilninės medžiagos, tin 
kančios moteriškam kostiu 
mui ar marškiniams;

3. 2 kamuoliukai siuvimo siū 
iy;

4. 1 kamuoliukas šilkin. siūlų;
5. 1 pora šilkinių kučkaihnių 

šliurių ;
6. 1 dėžutė 90 tablečių gryno 

lecithino;
7. 1 pokelis 30 tablečių vitami 

nų Polivit.
Siuntinėlio kaina, į kurią jei 

na muitas, persiuntimo ir ap 
draudimo išlaidos: į Lietuvę $ 
39,—; į SSSR ir Sibirą $40,—.

Siuntėjas gaus pakvitavimą 
su gavėjo parašu. Nuo užsaky 
mo dienos siuntinėlis nueis į 
Lietuvą per 6 savaites, o į Si 
birą — 8 sav., o, gal, ir grei 
čiau, nes BALFo patyrimu kai 
kurie vaistų siuntinėliai iš Miu 
ncheno ir iš Šveicarijos f Lietu 
vą nuėjo per 2 savaites. Jei siu

E. J. .ritinėlis žūtų, užsakytojui bus raudonį, o viduje balti.
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Laisvosios Europos 
Universiteto

1957 METŲ VASAROS KURSAS.

KULTUWwKROjVIKA LIETUVIŲ LIAUDIES DAI NOS IR BŪDINGIEJI 
BRUOŽAI.

Labai gražus ir senas Pran 
cūzijos rytų pakraščio miestas 
— Strasburgas šiandieną jau 
yra plačiai žinomas kaip Euro 
pos vieningumo ir Europos lais 
vosios minties centras. Jame tu 
ri savo nuolatinę būstinę Eu 
ropos Taryba. Strasburge - Ro 
bertsau, Pourtales rūmuose 
yra „Laisvosios Europos Uni 
versiteto“ (Free Europe Uni 
versity in Exile) nuolatinė bu 
veinė.

„Laisvosios Europos Univer 
sitetas“, kaipo privatinė fun 
dacija, buvo įsteigtas 1951 me 
tais. Jį įsteigė Amerikos Tau 
tinis Komitetas Laisvąjai Eu 
ropai. Tai yra universitetinio 
pobūdžio savotiška organiza 
cija, padedanti dideliam skai 
čiui augštos kvalifikacijos in 
telektualų, pabėgusių iš kraš 
tų, esančių už Geležinės uždan 
gos, toliau tęsti ir užbaigti au 
gštąjį mokslą.

Pabėgėliai iš Albanijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Es 
tijos, Jugoslavijos, Latvijos, 
Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos 
bei Vengrijos gali būti priim 
ti į tą LEU. Priėmimo direkto 
rius tikrina kiekvieną tokios 
rūšies prašymą ir susisiekia su 
prašytoju. Kandidatas, kuris 
atitinka universiteto ar kokios 
nors kitokios augšto^ios mo 
kyklos statomas sąlygas, gau 
na atatinkamą stipendiją. Stu 
dijų rūšies bei pačios augšto 
sios mokyklos parinkimas pri 
klauso išimtinai nuo kandidato. 
Toji stipendija yra atnaujina 
ma kasmet, priklausomai nuo 
studento mokslo pažangos. Vi 
są laiką apie 200 studentų yra 
tokiu būdu LEV remiami. Iki 
š. m. jau apie 120 tokių studen 
tų galėjo baigti augštuosius mo 
kslus. Neabejotina, jog be to 
kios LEU finansinės pagalbos 
jie nebūtų galėję savo studijų 
tęsti, o tuo labjau jas baigti.

Savo visoje veikloje LEU tu 
ri tris tikslus, 1. Apmokyti tų 
pavergtųjų kraštų jaunus pa 
bėgėlius univeristetinio lygio 
žiniomis, kad jie paskui, laisva 
jame pasaulyje, galėtų susiras 
ti sau darbą kaip pedagogai, in 
žinieriai, gydytojai, ekonomis 
tai, istorikai, tesininkai ir tt. 
2. Padėti jiems išlaikyti kultu 
rines vertybes bei tautines tra 
dicijas jųjų kraštų, negailestin 
gai bolševistinio režimo engia 
mų. 3. Sudaryti visų rūšių ge 
ni specialistų kadrus, kurie bus 
pajėgūs ir norės saviems kraš 
tams kuo geriau patarnauti, 
dirbdami solidarumo ir bend 
radarbiavimo dvasioje, ypač 
kai jųjų kraštai vėl taps lais 
vais ir įsijungs į laisvųjų tau 
tų bendruomenę.

LEU buvo įsteigtas tąja min 
timi, kad kova su totalitariz 
mu, lygiai kaip ir su rusišku im 
perializmu greičiau gali būti 
laimėta idėjų, o ne ginklo ke 
liais. Su ta mintimi kaip tik ir 
siejasi „Laisvosios Europos 
Universiteto“ vasaros kursai.

Nuo 1952 m. kiekvieną va 
sąrą daugumas L*EU studentų 
kaip tik ir susitinka tuose Po 
urtales rūmuose, prie Strasbou 
rgo, kad ten išnagrinėtų opius 
politinius bei kultūrinius klau 
simus. Tam reikalui vyksta ati 
tinkamos paskaitos, seminarai, 
diskusijos, kurių metu susipa 
žįsta su esminiais bruožais lais 
vojo pasaulio, o taip pat ir su 
totaditarinio-bolševistinio rėži 
mo principais, veikimo būdais, 
taip pavergtame krašte taip ir 
už jojo ribų.

Pirmosios, 1952 m. vasaros 
metu, buvo nagrinėjami tarp 
tautinio susiorganizavimo tiks 
lai bei bėgamieji uždaviniai, o 
taip pat ir Europos federacijos 
suorganizavimo šansai bei kliu 
tys. 1953 metais pirmon eilėn 
nagrinėta Europos tarptauti 
nes politikos problemos. 1954 
metais buvo smulkiai rtagrinė 
jama komunistinė doktrina, ma 
rksizmo-leninizmo ideologinė 
bazė. 1955 metų vasara buvo 
pašvęsta „Laisvojo Pasaulio 
Ideologijai“, kuri turinti būti 
atsaku bolševistiniam totalita 
rūmui. 1956 metais buvo nag 

rinėjamos bėgamosios Sovietų 
S-gos problemos, ypač ekono 
minės padėties atžvilgiu.

Šių metų vasaros kursas, ku 
ris tęsėsi nuo rugpjūčio 6 d. 
iki rugsėjo 7 d. buvo pirmon 
eilėn pašvęstas Europos sateli 
tų tarptautinėms, politinėms, 
ekonominėms ir socialinėms 
problemoms nagrinėti, lygia 
grečiai paliečiant analogines 
problemas visuose pavergtu© 
se Europos kraštuose. Tarp 
tautiniams santykiams buvo 
pašvęsta 4 dienos, politinėms 
sistemoms, bei kultūrinėms pro 
blėmoms — 8, socialinėms — 
4, ekonominėms — 4. Pabai 
gai buvo nagrinėjamos proble 
mos susietos su Europos uni 
fikacija. Tarp kitų buvo pas 
kaitos bei diskusijos sekančio 
mis temomis — 1957 metų ta 
rptautinė padėties analizė. Di 
plomatinių metodų analizė. So 
vietų Politika Vidurio-Rytų 
Europoje — .„Keliai į socializ 
mą“. Vakarų demokratijos ir 
t. v. sovietinių demokratijų ko 
nstitucinės sistemos bei pohti 
nė tikrovė. Konstitucinės bei 
politinės institucijos. Vakarų 
vertybės bei komunizmo totali 
tarinis potencialas. Kai kurios 
jaunimo problemos Vidurio bei 
Rytų Europoje. Ar lenkiška 
sis revizionizmas esąs politinė 
programa. Komunizmas bei na 
cionalizmas. Bažnyčios vaid 
muo Rytų Europoje. Totalita 
rinė bendruomenė ir gyvosios 
jėgos socialinės bendruomenės. 
Vidurio Rytų Europos darbo 
problemos. Pagrindinės ekono 
minės problemos iškilusios lai 
kotaępyje tarp dviejų pasauli 
nių karų vidurio bei rytų Eu 
ropos kraštuose. „Liaudies de 
mokratijų“ ekonominės piob 
lemos bei jųjų raida. Sovietų 
planavimas, ypač pramonės bei 
žemės ūkio srityse. Sovietų 
ekonominė penetracija, ir t. t.

Jau vien iš tų paskaitų pa 
vadinimų galima matyti, kiek 
plačiai tas kursas apima Euro 
pos pavergtųjų kraštų proble 
matiką. Per 200 studentų, stu 
dijuojančių įvairiausiuose viso 
pasaulio universitetuose, su at 
sidėjimu visus tuos klausimus 
nagrinėjo. Tose paskaitose bei 
diskusijose dalyvavo ne tik 
vien sukviestieji studentai, bet 
lygiai visa virtinė kitų asmenų
— profesorių, politikų, žurna 
listų, ekonomistų bei observa 
torių iš įvairiausių kraštų. Kie 
kvienas lektorius — paskaiti 
ninkas, savo paskaitas pateikė 
klausytojams raštu, kad tuo 
būdu padėti klausytojams kuo 
geriau susipažinti su nagrinė 
jamu klausimu.

Besikalbant su š. m. kurso 
klausytojais, tarp kurių’ buvo 
ir lietuvių, matėsi tikrai labai 
augštas jųjų intelektualinis ly 
gis. Tai tikroji laisvojo euro 
pietiško solidarumo mokykla, 
duodanti jaunąjai pabėgėlių in 
teligentijai neabejotinus' argu 
mentus kovai su rusišku komu 
nizmu. Vertėtų, kad kuo dau 
giau lietuvių emigrantų studen 
tų tuo Laisvosios Europos Uni 
versitetu susidomėtų ir, ypač 
esantieji Europoje, per jo ei 
les pereitų. Rimvydas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
DARBAS Nr. 2. Tai kul 

tūros ir visuomenės mokslų 
žurnalas, kuris dabar yra išau 
gęs į labai rimtą ir visai laisvą 
Amerikos žemyne žurnalą. Šia 
me n-ryje yra J. Kizimo — LD 
D kelias; J. Kaminsko — Mao 
apie priešingumus; V. Sruo 
gienės — Texas — rūmai be 
stogo; J. Kėkšto ir J. Valaičio
— Eilėraščiai; J. V. Stilsono 
—LDD jubilėjus; M. Brako— 
Nebe kaimynai: J. Repečkos— 
Statybos ir parazitai Lietuvo 
je; ir trumpi dalykai. Šis nume 
ris gražiai išleistas, iliustruo 
tas. Žurnalo adresas: Darbas, 
403 Stanhope St., Brooklyn 
37, N. Y., USA.

• Vatikano astronomijos obser 
vatorija, vadovaujama jėzuito 
D. O’Connell, įsijungė į bend 
rą tarptautinį darbą Geofizinių 
metų uždaviniuose.

KOMPOZITORIUI 
sulaukusiam 60 mėtį amžiaus 
sukaktuvių, visuomenė ruošia 
pagerbimo vakarą, kuris įvyks 
lapkričio 17 dieną New Yorke, 
Washington Irving mokykloje.

GRAŽUS BROLIŲ STASIO 
NIŲ LAIMĖJIMAS

Įvyko dainų, muzikos, graž 
bylystės ir deklamavimo var 
žybos (Eistedford) St. Patri 
k’s College, Strathfield, Syd 
nėjuje, Australijoje.

Koledže mokosi apie 140 ber 
niūkų, jų tarpe keliolika lietu 
vių. Varžybose (su chorais) da 
lyvavo per 200 mokinių. Kiek
vienos grupės laimėtojui buvo 
skiriama taurė, o dvi pirmosios 
sidabrinės tautos buvo skiria 
mos: geriausiam instrumentą 
listui ir goriausiam pianistui.

Instrumentalistams skirtą si 
dabrinę taurę jury komisija pa 
skyrė Vitoliui Stašioniui — 
smuikas (95 taškai), o pianis 
tų taure buvo apdovanotas Au 
dronis Stašionis (90 taškų).

Varžybų uždaryme (kuria 
me dalyvavo apie 1000 žmo 
nių), koledžo direktorius la 
bai gražiais žodžiais išgyrė 
ateivių kultūrinį įnašą šiam 
kraštui, pabrėždamas, kad var 
žybų rezultatai turi paskatin 
ti senuosius šio krašto gyven 
tojus, nes „Kaip matote“, kai 
bėjo direktorius, „abi pirmo 
sios taurės atiteko naujiesiems 
ateiviams, tuo labjau: vienai 
šeimai — broliams“.

ČIURLIONIS 
AUSTRALIJOJ

A. L. Kultūros Fondo Vai 
dyba yra nutarusi Sydnėjuje 
išleisti M. K. Čiurlionio kuri 
nių leidinį su meno žinovų an 
glišku įvadu. Tam uždaviniui 
įvykdyti yra palanki aplinky 
bė: dail. Ratas yra atvežęs 
Čiurlionio paveikslų klišes ir 
sutinka jas paskolinti. K. Fon 
do Valdyba yra paprašiusi dai;. 
Ratą būti to leidinio redakto 
riumi. Norima išleisti taip, kad 
jis būtų puošmena lietuivo bu 
te. Turėsime progos lietuvio 
menininko vardą ir plačiau pa 
skleisti — toks leidinys tiks 
padovanoti ir kultūringiesie

Į CORTINA Development 
j SKELBIA NAUJO PROJEKTO ATIDARYMĄ 
f PRIEŠAIS NAUJA BUNGALOW STATYBOS PROJEKTĄ.

CHATEAUGUAY!
| PRIE DIDŽIOJO ST. LAURENT LAIVŲ KELIO IR SUNKIOSIOS PRAMONĖS

I Geriausias investavimas!
t SKLYPAI VAISMEDŽIŲ SODE.

Kaina tik $ 329.! Įmokėti $ 50 
|PIRKĖJUI PAGEIDAUJANT, KIEKVIENU METU DaJ 
| ROMI NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI PAS NOTARĄ. į

NETOLIMOS ATEITIES
MODERNIŠKAS MIESTAS.

GEROMIS MŪSŲ SĄLYGOMIS JAU YRA

LIKUTIS IŠSIMOKĖJIMUI PER 1—4 METUS,

Be nuošimčių ir taksų!
PASINAUDOJĘ DAUGELIS LIETUVIŲ

Skambinkite šiandien HU 9-3691
MŪSŲ ATSTOVAS JUS PAIMS Iš NAMŲ, PARODYS SKLYPUS 

BE ĮSIPAREIGOJIMO PIRKTI.IR PARVEŠ NAMO

CORTINA REALTIES INC.
BETTER BUSINESS BUREAU NARYS.

’ Atstovas P. Juodkoj is 
DARBO VALANOS KASDIEN NUO 9 IKI 6.30

69 Central St., LASALLE, Que
PRIE MERCIER TILTO.

DIDELĖ AIKŠTĖ MAŠINOMS NEMOKAMAI.

V. K. BANAIČIUI, 
ms svetimtaučiams, o ypatin 
gai meno srities žmonėms.

NUFILMAVO VATIKANO 
RANKRAŠČIUS!

Jau baigtas milžiniškas užsi 
mojimas — filmuoti senus Va 
tikano bibliotekos dokumentus, 
kurių ten yra apie 600.000. Fil 
mavimas vyko ketverius metus. 
Padaryta 7,000,000 nuotraukų, 

panaudojant tam 3,000,000 
pėdų mikrofilmų. Tie filmai 
bus padėti Pijaus XII bibliote 
koje, esančioje prie St. Louis 
universiteto. Tą darbą finansa 
vo Kolumbo vyčiai.
• Prof. Šivickiui, zoologijos 
bei limnologijos profesoriui 
Manillos, Kauno ir Vilniaus 
universitetuose, neseniai išrink 
tam Lietuvos mokslų Akademi 
jos nariu, suėjo 75 metais am 
žiaus. Iš universiteto jis atleis 
tas 1948 metais, bet dabar, iš 
rinktas Akademijos nariu. Ir 
paskutiniais laikais jis vadovau 
ja ežerų tyrimo komisijai, ku 
ri tiria Žuvinto ir kitus Lietu 
vos ežerus.
• Prof. Jonikas, Lituanistikos 
Instituto Direktorius, neseniai 
pradėjo dirbti Čikagos univer 
siteto bibliotekoje. Jis ilgesnį 
laiką dirbo „Nauijenų“ redak 
cijoje.
• Bostono lietuvių orkestras, 
globojamas Dariaus posto, da 
lyvavo varžytynėse ir eisenoje 
Atlantic City. Orkestras yra 
per 60 narių.
• Rūta Kilimonytė, kylanti 
Hollywoodo lietuvių žvaigždė, 
gavo žymią rolę naujame filme 
„Witness for the Persecu 
tion“. Vaidins kartu su pir 
maeiliais artistais: Marlene 
Dietrich, Tyrone Power, Char 
les Laughton ir kit.
• Klemansas Jūra, poetas, iš
kilus Brazilijoje bylai prieš 
Meldutį Laupinaitį-Laurinaitį, 
tardomas pareiškė, kad M. L. 
nėra parašęs knygai „Aš kai 
tinu” nė vieno puslapio. Jau 
ir anksčiau buvo gandų, kad 
Meldučio vardu išleistoji kny 
ga esanti parašyta kitų asme 
nų, be ko kita, paties liudinin 
ko. Dabar tur būt paaiškės, kas 
ją paraše. ,

Šia tema Los Angeles Dai 
liųjų Menų Klube rugsėjo 7 d. 
pranešimą laikė muz. Br. Bud 
riūnas.

Prelegento žodžiais, lietuviš 
ka liaudies daina padėjo išlai 
kyti lietuvybę spaudos draudi 
mo laiku, padeda ir dabar. Dai 
nuojanti tauta kartais nesirūpi 
na kas yra dainos autorius, to 
dėl beveik visų liaudies dainų 
autoriai nežinomi.

Seniausiomis mūsų meliodi 
jomis reikia laikyti raudas, ku 
rios dažniauisai sudarytos iš 
trijų tonų. Lietuvių raudos se 
nesnės už žydų, gi žydų yra 
vienos seniausių.

Sutartinės — kitos senosios 
dainos, dainuojamos kanonų
būdu, kaip, pav., „Saulutė te 
kėjo“. Vaikų sūpuoklinės dai 
nos yra trumpos, senos.

Nepriklausomybės laikais 
daugelio dainų skalė buvo pra 
plėsta. Pav., Šabaniauskas dai 
ną „Iš rytų šalelės“ paįvairi 
no, duodamas daugiau gyvu 
mo,- gražumo.

Bandyta kai kurias trumpas 
dainas sujungti į vieną. Pirma 
sis taip bandė J. Švedas.

Pavaizduota charakteringi 
lietuviams ir lenkams, rusams, 
vokiečiams dainų užbaigimai. 
Lietuviuose yra įsimaišę dainų, 
ypač giesmių, ne lietuviškos 
kilmės, pav., iš lenkų nukopi 
juotų, kaip „Prieš taip didį sa 
kramentą“, „Gul šiandieną jau 
ant šieno“ (kuri turi net gryną 
lenkiškos mazurkos meliodi 
ją), „Tyliąją naktį balsas su 
gaudė“ ir kt.

Prelegentas yra tyrinėjęs ir 
dabartines partizanų dainas. 
Jose, gaila, yra labai daug ru 
siškų motyvų.

Po pranešimo dauguma na 
rių patiekė klausimų, pastabų; 
pav., kokiu būdu nustatomas 
dainos nelietuviškumas? Jei 
daina, kurią dabar dainuoja 
lietuviai, prieš 100 ar daugiau 
metų buvo atspausdinta kuria 
me lenkų, slavų ar kitų leidiny 
je, tai kažin ar vien tas leistų 
sakyti, kad daina, meliodija an 
ksčiau žinota lenkuose ir iš ten 
atėjusi pas lietuvius. Yra ži 
noma faktų, kad kitos tautos, 
ypač lenkai, nori pasivogti lie 
tuviškos tautosakos gabalėlį ar 
daugiau .Dėl visiems žinomos

nelemtos, paskutiniais šimtme 
čiais, lietuvių tautos padėties 
mes neturėjome lygių sąlygų 
su kai kuriais kaimynais, visa 
skelbti, tyrinėti reikiamu lai 
ku. Todėl reikėtų būti labai 
atsargiems, ką atsisakant ar pri 
skiriant kitiems.

Tolesniuose pasisakymuose 
kalbėta apie savotišką konflik 
tą, ištinkantį lietuviškas dainas 
kaimo kultūrai stipriau pajun 
tant miesto kultūrą. Pageidau 
ta mūsų muzikų tą neginčyti 
ną dalyką nepamiršti ir mūsų 
jaunimui duoti naujais moty 
vais lietuviškų dainų. Greta 
liaudies dainų nepamirštini dĮ 
šlageriai, šokių meliodijos. 81 
sienyje augantis jaunimas į
žirgelį juodbėrėlį, rūtų darže 
lį, vargdienėlę, našlaitėlę žiūri 
kitaip nei Nepriklausomoje Lie 
tuvoje augę. Reiktų taikytis 
prie naujų sąlygų. Lietuviškos 
liaudies dainos, savaime aišku, 
nepamirštinos ir palaikytinos 
toliau.

Prof. M. Biržiškos nuomone, 
mes gyvenantieji toli nuo Lie 
tuvos, tesame maža, bet svari, 
lietuvių tautos dalis. Kartais 
dirbant lietuviškus darbus nau 
dojamasi bolševikų okupacijo 
je išleistimis knygomis. O kas 
dabar Lietuvoje dedasi? Ar ten 
išleidžiamos knygos yra lieg| 
viškai objektyvios ir tikro™ 
Jis neseniai skaitęs ten išleistą 
Lebedžio knygą apie Simaną 
Daukantą. Tai labai nešvarus 
darbas. Profesorius negalėjęs 
tverti pykčiu ir apmaudu skai 
tydamas ten paseklbtus netei 
singumus. Profesorius skaitė 
ir paskutines rusų, ukrainiečių 
dainų knygas, jų studijas ir 
jose radęs nepaprastai daug iš 
kraipymų, kad jų pažinti ne 
galima. Jei mes norėtume tikė 
ti autoriumi kaip lietuviu, są 
žiningu žmogumi, tai nepamirš 
tina, kad jų visi raštai kontro 
liuojami. Kas šiuo gal ir nuro 
doma kaip rašyti, kokias tiesas 
išvesti. Todėl pasitikėti dabar 
okupuotoje Lietuvoje atlieka 
mais lietuviškų dainų tyrinėji 
mais nevertėtų.

Nauju pirmininku sekan 
čiam susirinkimui išrinktas 
Bronys Raila.

Apgailestauta netenkant dv 
Nukelta į 5-tą pusi.
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Mosklo - Technikos naujienos
GEOFIZINIAI METAI ATIDENGS DAUG 

GAMTOS PASLAPČIŲ
Didysis tvanas su pasakomis 

apipintu Nojaus laivu; ledynų 
laikotarpiai šiauriniame Že 
mės pusrutulyje; spėliojimai 
apie Atlantidą ir kiti panašūs 
klausimai, kurie ligšiol nepasi daus elektros lemputės. Trejus 
seka tinkamiau išaiškinti. Geo 
fiziniai metai, kaip atrodo, kai 
kuriuos klausimus padės išsi 
aiškinti.

Štai Toronte įvykusioje 
tarptautinėje geodezijos ir ge 
ografijos konferencijoje labai 
įdomų pranešimą padarė Kana 
dos astronomas dr. C. S. Be 
als, kalbėjęs apie prieš 300 tū 
kstančių metų sudužusias dvi 
planetas, kurių skeveldros la 
bai smarkiai didžiaisiais gaba 
Jais subombardavo žemę, o 

mažieji, vadinami meteoritais, 
ir dabar dar ją bombarduoja, 
kasdien nukrisdami į žemę. 
Mokslininko teigimu, jau yra 
surasti 8 krateriai-įdubimai, ku 
rie išmušti krintančių skeveld 
rų. Kaikurie jų esą ligi 400 my 
lių skersmens. Jie surasti foto 
grafuojant žemę iš augštai. Nu 
kritusių į žemę skeveldrų tyri 
mas parodo, kad sudulusieji 
dangaus kūnai buvo susiforma 
vę prieš 4% miliardų metų, t. 
y. tuo pačiu maždaug laiku, 
kaip ir žemė. Jų ir sudėtis yra 
ta pati, kaip žemės.

KAIP PATOBULINTA ŲA 
BARTI NĖ ELEKTROS 

LEMPUTĖ
Vyresnės kartos žmonės 

dar atsimena, kad senais lai 
kais elektros lemputes po ku 
rio laiko aprūkdavo iš vidaus 
ir jas reikėdavo keisti, išmesti. 
Tokios lemputės buvo nepato 
gios ir neekonomiškos. Todėl 
gamintojams ir išradėjams ki 
lo mintis — reikia elektros 
lepmutę patobulinti.

Lempučių gamyba besiver 
čianti garsioji General Elect 
ric kompanija 1909 metais su 
silaukė netikėto svečio — che 
mijos profesoriaus dr. Lang 
muir, kuris panoro pamatyti 
G. E. kompanijos laboratoriją.

Dr. Irving Langmuir, 76 me 
tų amžiaus, rugp. 16 d. miręs, 
buvo vienas didžiausių moks 
lininkų. Jisai mokėsi Columbia 
universitete New Yorke ir ga 
vo daktaro laipsnį Goettinge 
ne, Vokietijoje.

Dr. Langmuir buvo profeso 
rius Technologijos Institute, 
bet 1909 m. nuvyko į Shenec 
rady, N. Y., pažiūrėti, kaip 
veikia General Electric tyri 
mo laboratorija, ir taip susi

V

domėjo jos darbu, kad nutarė 
priimti pasiūlymą įstoti į jos 
štabą.

Jo pirmas uždavinys buvo iš 
aiškinti, kodėl aprūksta iš vi

metus jisai dirbo, kol padaręs 
daugybę bandymų, surado, 
jog ištraukus orą iš lemputės, 
(kaip žinoma, kad lemputėje 
nedegtų ir gerai šviestų elekt 
ros srovės įkaitinta vieliukė, 
iš lemputės išimamas oras) rei 
kia ne palikti ją tuščią, bet pri 
pildyti „neutraliomis“ dujo 
mis, kurios nesijungia su ele 
ktros įkaitinta tungsteno viela. 
Prileidus į lemputę nitrogeno 
—azoto dujų, metalinis plau 
kas jos viduje nesvilo ir lem 
putės stiklas pasiliko švarus.

Šis Dr. Langmuiro išradi 
mas sutaupė kompanijai, gami 
nančiai elektros lemputes, ir 
publikai, kuri jas vartoja, šim 
tus milionų dolerių kasmet.

Dr. Langmuir po to padarė 
daug kitokių išradimų chemijų 
je ir 1924 m. gavo Nobelio 
premiją.

Tarp kitų jo yra išrastas 
dirbtinis lietaus darymas, be 
riant į debesis iš lėktuvo sau 
sojo ledo arba sidabro ir jodo 
junginio dulkes, arba vandens 
lašus.

Dr. Langmuir buvo ne tik 
praktikas, bet ir teoretikas. Jo 
atomo struktūros teorija davė 
pirmą racionalų išaiškinimą to 
fakto, kad vieni elementai yra 
„neutralūs” ir su kitais elemen 
tais beveik nesijngia, o kiti ele 
mentai yra daugiau ar mažiau 
„aktingi“.

Pasirėmęs anglų moksliniu 
ko Mosley atomų sutruktūres 
teorija, jis davė naują kryptį 
atomo aiškinimui ir tuo prisi 
dėjo prie elektronų teorijos iš 
vystymo bei elektroninės pra 
monės, kuri dabar vystoma pla 
čiu mastu. Plačiąja! publikai 
tai dar visai mažai žinoma sri 
tis, bet gyvenime ji labai jau 
apčiuopiama.

O elektrine lempute mes da 
bar naudojamės visu plačiu 
mastu.

BAISI RAUPSŲ LIGA 
NUGALIMA

Brazilijoje veikia kelios rau 
psuotųjų ligoninės. Seniau bu 
vusios garsios raupsuotųjų ko 
Jonijos, kur būdavo izoliuoti 
sergantieji šia baisia liga, jau 
Ikviduojasi, nes dabar raupsų 
liga jau nugalėta — raupsuo 
tieji išgydomi. Gydymas trun

PARDUODAMI
DIDELI IR MAŽI ŪKIAI

su ar be pieno kontrakto, gyvuliai, ūkiškos mašinos, 
cukriniai klevai, miškas, upė, kalnas.

Kaina $ 2,500 iki $ 45,000. Įmokėti tik $ 500.00.
Rašykite dėl katalogų, pažymint anglų ar prancūzų kalba.

MARCHESSAULT & ENRIGHT INC., 
Wiest Shefford, P. Q.

©

¥

Vaistai į Lietuvą,
LATVIJĄ, ESTIJĄ, LENKIJĄ IR KITUS SOVIETŲ 

KRAŠTUS
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis
per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me
džiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai iš kitur priimami paštu.

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Kreiptis: 1319 St. Germain, Ville St. Laurent, 

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.

BELLAZZI - LAMY, INC
7679 George StPO 8-5151 — Vflle LasaJle g

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. S 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, st&*ybinis popieris. it

t ‘ Tel. PO. 8-1135

MOhJTfREAI
RUDENS SEZONO BALIUS,

Vanagienė 1 dol., A- Budriu 
nienė 50 et., St. Griciuvienė 1 
dol., J. Jukonienė žaislų, P. Žu 
kauskas 1 dol.. V. Mikutis 1 
dol, B. Šimonėlis 1 por. koj., 
J. Viliušis 2 dot, V. Muraus 
kas 2 dol., E. Gerhardienė 1 
dol., B. Kalpokienė 1.50 et., 
D. Norkeliūnas 3 dol.

Aukų rinkėjai aplankys kie 
kvieną tautietį, maloniai prašo 
mi paaukoti loterijai tinkamą 
fantą ar piniginę auką.

Ta pačia proga per aukų rin 
kėjus komiteto narius, galima 
įsigyti pakvietimų į balių.

Visiems aukotojams ir aukų 
rinkėjams didelis ačiū už para 
mą šeštadienio mokykloms.

Mokyklų Komitetas.
• Kunskaitei Veronikai, ište 
kančiai į Bostoną, buvo suruoš 
ta graži priešvestuvinė staig 
mena.

kuris įvyks spalio 19 d., 7 v. 
Auditorium salėje, Esplanade 
ir Laurier g-vių kampas, lote 
rijai aukojo: Ant. Saladžius 1 
bonk. degt., K. Ambraziene 2 
por. kojinių, J. Adomonienė 1 
dol., P. Petrauskas bonką deg., 
U. Teresevičienė 1 dol., A. Mi 
kulienė servetėlių setas, J. Va 
liulis 1 dol., A. Gražys arbatai 
setas ir 50 et., K. Mickus bonk. 
vyno, J. Zabieliauskas 1 dol., 
E. Lymantienė 2 dol., D. Svo 
telienė 1 dol., J. Lietuvninkie 
nė 1 dol., E. Bernotienė geras 
daiktas, Č. Rūgytė 2 dol., K. 
Vilčinskas 2dol., V. Bilevičius 
2 dol., J. Patapas 50 cig., J. 
Zinkienė 1 dol., St. Norgilienė 
rankšluoščių setas, M. Smeto 
nienė staltiesė, G. Meištienė 1 
dol., Rosm. krautuvė 1 dėž. 
klinex, K. Mikėnas 1 iol., J. 
Baršč.iauskas į dol., L. Navic 
kienė 2 p. koj. ir piniginė, L. 
Šimonėlis 2 dol., A. Dasys 1 
dol., Z Piečaiticnė 2 dol., V. 
Piečaitis 1 dol., S. Alionienė 
2 dol., S. Šukienė 1 dol., pp. 
Juškevičiai 2 dol., A. Žilinskie 
nė bonka vyno, J. Suscevicius 
1 dol., A. Karaitienė 1 dol., E.

ka nuo vienerių iki trejų metų. 
Gydoma sezonais, su pertrau 
komis. Svarbiausi vaistai yrą 
sulfonai, kuriuos gamina But 
antano institutas S. Paulyje. 
Naudojami ir estraktai iš chal 
mougre aliejaus, chalmugrol 
ir kt. Vaistų gamybą ir raup 
suotųjų ligonines prižiūri spe 
ciali organizacija čia vadina 
ma Service Nacional da Lepra 
— Valstybinė raupsų ligos gy 
dymo tarnyba. %

.(

• 'I
ornseo.,

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas ...............0.95 <
Paltas (lengva.) . .0.95

Suknelė ...................0.90 i
Skrybėlė ....

ir t. t., ir t. t.
0.85

Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio
• miesto dalis. Darbą atliekame sąžiningai. |
| Liet, sav.: J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė. S 
I TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

STATAI AR REMONTUOJI NAMUS 
pirk statybines medžiagas vienintelėje tens rūšies

lietuviškoje prekybos įstaigoje Montrealyje

AM LIT Builders Supplies Ltd.
6720 E. Henry Bourassa Blvd., Montreal North,

Naujas telefonas DUpont 1-0182, 
reikale šauk bet kokiu laiku.

Žemiausiomis kainomis ir patogiausiomis mokėjimo 
sąlygomis Čia galima gauti visas statybines medžiagas: 
visokių rūšių lentas, cementą, cementinius blokus, ply
tas, vinis, dažus, stogo dengimo ir izoliacines medžiagas. 

Greitas pristatymas.

II.
PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS

ant Jūsų nuosavo arba b-vės parinkto sklypo.
Statybos darbus atliks, AMLIT vadovybės rūpesčiu, 

neseniai įsteigta, specialiai statybos reikalams, 
nauja lietuviška bendrovė:

LINDA Construction Co. Ltd.
Dėl namų užsakymų, darbų prie jau vykdomos statybos 

ir visais kitais statybą lieičaničais reikalais 
prašome kreiptis į naujos bendrovės raštinę:

5290—16th Ave. ROSEMOUNT. Tel.. RA 1-7524
arba vakarais skambinti statybos b-vės techniškojo 

vedėjo-kontraktoriaus Zenono Tamašausko tel. CL 5-1558.
AMLIT B-VĖS VALDYBA.

• P. Sagaitis, iš Sudburio, mie 
las NL prenumeratorius ir rė 
mėjas, viešėjo Montrealy, pas 
pp. Bernotus, apžiūrėjo savo 
namus ir išvykdamas atgal į 
Sudbury NL paukojo 2 dol.

WINNIPEG, Man
ŽIAURI MIRTIS 

mūsų kolonijoj išplėšė iš mū 
sų tarpo mielą, jauną moterį, 
vos sulaukusią 35 metus, Mar 
tą Brazauskienę, kuri paliko vy 
rą Zigmą, dvi mažas mergaites, 
motiną ir dvi seseris. Visą ko 
loniją ir apylinkę prislėgė bai 
sus smūgis. Martos mirtis — 
nelaukta ir netikėta.

Šešias savaites išsirgus gal 
vos skausmais, po dviejų opera 
cijų sveikata buvo pagerėjus, 
ir tikėjosi sugrįžti į namus. 
Tik staiga sveikata pablogėjo, 
ir mirė. Velionė prieš penkis 
metus atvyko iš Anglijos ir jau 
gražiai įsikūrė Manitobos lygu

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 
pas Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

International Gift Parcel Service
1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: BEIair 48G0

Montreal 2, P. Q., Canada.

I
 TAUPYK, SKOLINKIS

savo kredito kooperatyve 

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

Ved. D. Jurkus, PO 7-4280. < ’

„Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje & 
Banko kambary. xPirm. A. Norkeliūnas ................................ RA 7-3120 x

jfWttlDE LUXE DRY CLEANERS
117 —6th AVENUE, LACHINE

i Lietuviams nuolaida.
Į IVIIL /"O/Zi / Sav.: P. RUTKAUSKAS. |

Lietuviška moterį! kirpykla !
į DARO ŠUKAVIMUS. PUSMETINIUS IR TRUM- L 

PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
Sav. BIRUTĖ DODONA1TĖ B. M. Dodon). į 

2544 CENTRE St., Montreal. WEIlington 5-3292 |

Iį

i

Prie 
sura

kran

mose, mažam Portage la 
rie miestely ir džiaugėsi 
dę laisvę.

Miela Marta, Nemuno
tų dukra, mums nieko nelieka, 
kaip tik palinkėti; lai būna 
tau lengva šių lygumų žemelė, 
o Zigmui, dukrom, motinai ir 
seserims reiškiame gilią užuo 
jautą. Julė Liaukevičienė. 
Mac Gregor, Manitoba.

LIAUDIES DAINOS...
Atkelta iš 4 pusi, 

iejų DMK narių, išsikeliančių 
Chicagon. Tai dail. Antanas 
Rūkštelė ir solistė Elena Rūkš 
telienė.

Atsisveikinimo žodyje A. 
Rūkštelė užtikrino, kad jo ir 
žmonos draugiškiausi jausmai 
visad bus su Dailiųjų Menų 
Klubu, su kurio nariais buvo 
bičiuliškai susigyvenę ir susi 
rinkimuose visad atsigaivinda 
vo neįkainojama lietuviui kūrė 
jui brangia nuotaika.

Susirinkimas vyko svetingų 
pp. Sakalauskų bute Los Ange 
Įėję. 0g)
• Aloyzas Baronas pakviestas 
parašyti Šv. Antano parapijos 
(Cicero, III.) istoriją.

Dr. TAS$y SIHGERMAN
I optometristas-optikas 

TIKRINAMOS AKYS — ^PRITAIKOMI AKINIAI : 
4281A St. Lawrence Blvd., Montreal. VI 5-7928

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų speclialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

HICKSON GROCERY
Čia rasite

įvairių bravorų 
ALAUS,

įvairiausių rūšių dešrų, rūkytos mėsos, sviesto, sūrių, 
sūdytų silkių, raugintų agurkų, vaisių, juodos duonos ir 

įvairiausių konservuotų produktų.
Užsisakykite čia alų savo pobūviams!

241 Hickson Ave. Tel.: PO 6-5641 Verdun.
Sav. PauiJocas.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

Lietuviams n u o 1 a i d a.i
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, 

Montreal, P. Q. Tel.: HU 84)162.

PO 7-0211 Office: 727 Argyle
:i PO 7-0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav. 

| ANGLY* MAI KOS—KURO ALYVA

I::
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LIETUVIŲ NAMŲ PENKMEČIUI PAMINĖTI, 
tato ir namų kapitalinio remon 
to, šiuo metu dar yra apie 27 
tūkst. dol., reguliariai kasmet 
mažinamos. Šiuo metu yra 518 
šėrininkų su bendru šėrų kapi 
talu 20.500 dol. Namai verti 
narni tarp 60—70 tūkstančių 
dol. ir inventoriaus turima per 
3.000 dol. sumai.

Išklausius pranešimus, susi 
rinkimas išreiškė padėką šil- 
namų įsigijimo iniciatoriams, 
pirmąjai, buvus, bei esančiai 
valdybai ir ypatingai pirminin 
kui J. Strazdui, kaip didžiau 
šiam — 1,000 dol. sumai dali 
ninkui ir visą laiką su dideliu 
pasišventimu stovinčiam šių na 
mį pryšaky.

Šia proga gražiais žodžiais ir 
linkėjimais sveikino raštais Šv. 
Jono parapijos vardu kun. dr. 
J. Gutauskas ir Prisikėlimo pa 
rapijos vardu klebonas T. Gr 
auslys. Žodžiu sveikino VI. Ša 
runas — skautų vardu, J. Jan 
kaitis — šaulių klubo, A. Kli 
mas — medžioklės ir žūklės 
dr-jos, J. Novogrodskis — Soc. 
Demokr., A. Liūdžius — L. B. 
Toronto Apylinkės, J. Rašys 
— „Varpo“ choro, A. Bumbu 
lis 
kubaitis — SLA, St. Čepas— 
Kūr. - Savanorių, D. Kerševi 
čienė — Šatrijos Tunto skau 
tų, P. Berneckas — Sporto klu 
bo „Vytis“ ir P. Petkauskas— 
Vilniečių S-gos vardu.

Susirinkimas, užtrukęs 2 va 
landas, buvo baigtas Lietuvos 
Himnu. Bs.

rugsėjo 15 d. savose patalpo 
se buvo nepaprastas dailininkų 
susirinkimas - akademija, ku 
rią atidarė Valdybos pirm. J. 
Strazdas, pakvietęs tylos minu 
te pagerbti mirusius šėrinin 
kus. Susirinkimui pirmininkau 
ti pakvietė J. Preikšaitį ir sek 
retoriauti F. Senkų. J. Straz 
das, kuris visą penkmetį eina 
tų namų valdybos pirmininko 
pareigas ir daugiausiai sielos 
j tuos namus yra įdėjęs, pada 
rė išsamią penkmečio veiklos 
apžvalgą, pradedant nuo pir 
mųjų dienų, kada nedideliam 
būreliui entuziastų, su tuščia 
kišene, bet dideliu pasiryžimu, 
visuotiniame organizacijų susi 
rinkime pavyko pravesti Lie 
tuvių Namų isigiijmo reikalą 
ir, radus visuomenėje pritari 
mą, suverbuoti reikiamą namų 
užpirkimui kapitalą.

Apie namų ekonominę būklę 
pranešimą padarė valdybos na 
rys ūkio reikalams Pov. Bud 
reika. Namai ekonomiškai ge 
rai verčiasi, iš savo pajamų, sko 
los, kurios po pristatymo pries

NAUJI LIETUVIŲ NAMŲ 
ŠĖRININKAI

Jau nėra nė vieno lietuvio, 
kuris dar abejotų Lietuvių Na 
mų indėliu mūsų visuimeninia 
me, kultūriniame ir ekonomi 
niame gyvenime ir kaskart, no 
rs ir ne po daug, vis atsiranda 
naujų dalininkų arba papildo 
prie jau turėtų, dar naujais 
Šerais. Paskutiniu metu po vie 
ną šėrą įsigijo kun. dr. J. Gu 
tauskas ir J. Zaleckis, po 2 šė 
ru P. Matulis ir V. Vasiliaus 
kas-Vasys (anksčiau tuiėjo 2).

Valdyba dėkoja ir sveikina 
naujus dalininkus, įsijungusius 
į Liet. Namų bičiulių eiles ir 
įvertinančius mūsų bendrus 
lietuviškus reikalus.

— Liet. Namų penkmečio 
baliui, ^loterijai, be anksčiau 
gautų vertingų fantų, dar do 
vanojo žinomas prekybininkas 
J. Beržinskas meškeriojimo se 
tą ir P. Strazdas savo gamybos 
ūkiškų sūrių.

SKAUTAMS REMTI
Draugija, šeštadienį, rugsėjo 
28 d., Prisikėlimo parapijos sa 
Įėję, rengia šaunų pobūvį-ba 
lių su įdomia programa ir tur 
tingu bufetu.
liet, orkestras „Trimitas“. Pra 
džia

to organizuoto futbolo ramš 
čius ir, kaip lygoje pirmaujan 
tį vienetą, pakvietė parodomo 
ms rungtynėms vynuogių 
tivalyje St. Catharines.

KL. PRIELGAUSKO 
SUKAKTUVĖS

Žinomas „N. Lietuvos“, „Na 
ujienų“ ir kitų liakraščių bend 
radarbis Kl. Prielgauskas rug 
sėjo 14 d. paminėjo savo 45 
metų bendradarbiavimo lietu 
vių spaudoje sukaktuves. Jam 
buvo suruoštas Toronte Bičių 
lių ir artimesnių draugų pami 
nėjimas. Čia galėjai matyti Var 
pininkus ir jo artimus draugus. 
Bičiulis Kl. Prielgauskas gavo 
daug dovanų ir sveikinimų žo 
džiu ir raštu. Jo paties kuklu 
mas neleido šio įvykio plačiau 
paminėti.

fes

* * #
Nuoširdžią padėką reiškia 

me Montrealio lietuvių šaulių 
klubui už aukas, gautas per p. 
B. Kerbelienę, būtent: iš spėk 
taklio pelno 50 dol. ir bufeto 
pajamų (per p. Kerbelienę ir 
p. E. Žibaitę) taip pat 50 dol. 
Labai ačiū.

NP Šv. M: seserys.

Šokiams gros

B

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

Fronto Bičiulių, St. Ja

7.30 vai.
Skautams Remti Dr-ja.

ŠOKIŲ VAKARŲ 
sezonas atidarytas net trijuose 
pobūviuose: žuklautojų dr-jos 
Lietuvių Namuose, Prisikėlimo 
par. choro par. salėje, ir spor 
to klubo „Vytis“ Masaryk au 
ditorijoje. Žmonių buvo apstu 
visur. Continental lygos prezi 
dentas, sveikindamas vytiečius, 
iškėlė, kaip stipriausio Toron

vak.

i’"" M""1 MT------ ~"K----- —-----»

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

DU LAIVAI ATGABENO 
IŠ LATVIJOS CHROMO?

RODĄ
Montrealį pasiekė danų lai 

vas „Roslagen“ ar anglų lai 
vas „Concordia“, atgabenę po 
3,500 tonų kiekvienas chromo 
rūdos iš Sovietų okupuotos Lat 
vijos. Iš čia toji rūda nugaben 
ta didžiaisiais ežerais į J. V. 
uostus.

Chromo rūda naudojama 
plieno gamyboje.
• Dr, Pr. Galinis rašo studiją 
apie aisčių prosenovę.

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI 
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai j 

tėvynę

JKAMIENSKI
JANIQUE TRADING CO t.

835 QUEEN ST.W-TORONTO 3- EM4-4025

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

SIUNTINIAI UCTUVON
KALĖDŲ ŽIEMOS SEZONAS

O R B I S SIUNTINIAI 22 SVARŲ SVORIO — 
TRUMPIAUSIAS PRISTATYMO LAIKAS 

Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje.
Siunčiame viską kas yra leistina. Kainos žemiausios.

Prekių kokybė augštos rūšies.
Kainos čia pažymėtos yra su muitu.

Siunčiame įvairiausios rūšies maistą pagal Jūsų pasirin
kimą kilogramais, puskilogramiais ir pan. Siuničame 
mėsos produktus, pieno gaminius, įvairias kruopas, mil
tus, riebalus, vaisius džiovintus ir šviežius, kavą, cuk

rų, saldainius, šokoladą ir t. t.
plius pers.
$ 6.50 viso $ 21.90
„ 6.50 „ „ 12.95
„ 6.50 „ „ 24.40 

kg citrinų .... $ 1.50 
kg dz. aprikosų „ 1.90 

0.80 
0.80 
2.75

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

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

PADĖKOS
Nuoširdžiai dėkojame: KL 
Kr. V-bos pirm. Vyt. Meilui 

už atvykimą į Montrealį ir Tau.
tos šventės proga pasakytą tu 
riningą kalbą; A V parap. e. kle 
bono p. Tėvui J. Aranauskui 
už leidimą nemokamai pasinau 
doti sale; programos dalyvia 
ms — sol. G. Butkutei-Šapkaus 
kienei ir A. Kebliui, pianistei 
V. Judzentavičiūtei, V. Tiečai 
čiui, Skautų Vyčių Būrelio Tau 
tinių Šokių grupei ir jos vado 
vui J. Piečaičiui; minėjimo pa 
ruošime talkinusiems — S. Pa 
kulytei, I. Šipelytei, N. Kličiū 
tei, J. Adomaičiui ir V. Šipe 
liui.

Minėjimas davė 151 dol. 08 
et. brutto pajamų. Išlaidų tu 
reta 39 dol. Pelnas 112 dol. 08 
et. paskirtas vietos švietimo ir 
kultūros reikąlams — skolų pa 
dengimui.

Minėjimo proga Tautos ir 
Nepriklausomybės Fondams su 
rinktos aukos (po 16 dol.) per 
duotos minimų fondų atstovy 
bėms.

KLB Seimelio Prezidiumas.
k

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5081
XT— "XK ■' MW --------- XX- -------- M

-XR-- ■ WW

Pav.: $
22 sv. taukų kiaulinių 15.40
22 sv. cukraus..........
22 sv. lašinių (storų)

l/i kg kavos. . $ 1.80 
% kg kakavos „ 1.95 
y2 kg šokolado „ 1.78 
1 kg sviesto . .,, 2.65 
1 kg taukų ... $ 1.80 
1 kg bekono.. „ 2.60

6.45
17.95

1
1
Yą kg ngM .........
% kg datulių .
1 kg riešutų miš 
kiti produktai iš mūsų 
kainaraščių.

Tekstilės medžiagos:
Vyriški kostiumai nuo $9.25 ir daugiau (už 3*'2 yardo) 

medžiaga paltams nuo 9.45 ir daugiau (už 3% yardo) 
medžiagos suknelėms 4.45 (2% yardo dvig. pločio)

Pavyzdžius apžiūrėkite vietoje.
2 kg odos (5 porom batelių) $ 18.30. K.
1 kg labai storų padų 4 mm $ 3.95.

Vyriški tufliai ar bateliai—dvigubų padų 
bile kokio fasono $ 12.90.

Moteriški bateliai bile kokio fasono $ 10.95.
Vaistai: $
Streptomycino 10 gr . . . .2.60
Isoniazid (rimifon)

1000 t. 50 mg. ............. 4.60
PAS 500 tabl. . . .................. 3.50
Isopas (Rim. plius Pas)

1000 tabl............................8.25
Vit. B-l 10 mgm 100 tabl. 0.80
Vit. B-12 6 amp................ 1.00
Siunčiame skustuvus ($ 4.50) ; special, žirkles 4.00; plau
kam kirpti mašinėles 4.00; ir kitas kirpėjų priemones.

Akordeonus 120 bosų; 5 plius 4 registeriu (su muitu) $215. 
Šveicariškus laikrodžius.

Įvairius papuošalus. Taboką bei amerikoniškas cigaretes. 
1000 cigarečių Chesterfield ir 7 kg cukraus $ 24.50.

10 pokelių (200 cig.) $ 4.25.
Išsirinkus prekes reikia persiuntimui į Lietuvą pridėt 

dar $ 6.50, į Sibirą $ 7.90.
Standartiniuose siuntiniuose persiuntimas įskaitytas.

Sąžiningas ir greičiausias patarnavimas per

ORBIS
298 Bathurst St. Toronto 2B Ont. EM 4-2810*

Hamiltone skambinkit JA 8-5257 (42 Brodick St.)
Gyvenantieji tiž Toronto siųskite Jūsų užsakymus paštu.

Priimame užsakymus telefonu.

- <4
Cortisone 50 t............9.50
largactil ...................... 3.00
hydrocortisone 3X10 7.50 
Glucose 100 c. c. ..1.85 
ir daugelis kitų vaistų.

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

|A. E. McKAGOEi 
X Barrister and Solicitor $ 
v Advokatas ir Notaras £ 
| Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 £ 
| 201 Northern Ontario Bldg.£ 
$ 330 Bay Street, £
8 TORONTO 1, Ontario. £

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

A NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avwnue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. L 1 Ū D Ž I U S.
Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS. 
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. — 

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURI KITĄ BIZNI 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

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 Į LETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS.
Naujas skelbimas su naujenybėm.

Prašau perskaityti šį skelbimą ir įsitikinti, kad pasiųsti 
bet kokį siuntinį, o ypatingai vaistų ir medžiagų į Lie
tuvą bei kitus kraštus yra prieinamiausiai ir pigiausiai 

tik per

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

BALTIC EXPORTING Co.
849 COLLEGE ST. (PRIE OSSINGTON), 

TORONTO, TEL: LE. 1-3098
Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaisių ir 

v kitų reikmenų įvairius siuntinius.
Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiu

mams ir paltams medžiagų, kostiumams priedus 
ir kitas prekes.

DĖMESIO! dėl siunčiamų vaistų ir medžiagų iš Anglijos.
Nuo š. m. rugpjūčio mėn. 6 dienos žymiai atpiginti vais

tai siunčiami iš Anglijos, pavyzdžiui:
Streptomycine arba Dihydro-Streptomycine 
30 a 1 gr................. ........................................su muitu $
Isoniazid 1000 tabl. 50 mgm...................
Penicillin in oil 1X10 cc 3 mil. u.........
Cardophyllin (Theophillin) 100 tabl. 0.2 
Multivitamin 500 tabl...............................
Vitamin B. Complex Forte 500 tabl.. . 
Serpasil 500 tabl. 0.1 ...............................
Serpasil 500 tabl. 0.25...............................
Vitamin B. Complex 250 tabl................
Phenobarbiton 500 tabl. 1 gr....................
Aspirin 1000 tabl.........................................
Digoxin 500 tabl............................................
Butazolidine 100 tabl. 100 mgm..............
ir t. t. ir t. t.

Siunčiame įvairius antibioticus:
Aureomycin, (Achromycin, Chloromycetin, Crystamy- 8 
cyne, Erythromycine, Penicillin, Estomycin, Mixtamy- 8 
cm, Seromycine, — Cycloserin, Streptomycine, Dihyd- X 
ro — Sterptomycine, Terramycin, Viomycin ir jvairias x 

medžiagas ir instrumentus dantims taisyti. vj
Taip pat yra žymiai atpigintas oro pašto mokestis. ©■

• DAR DIDESNĖ NAUJIENA: I

[ Yra gauti iš Anglijos vyriškiems ir moteriškiems kos- 8 
[ tiumams bei paltams naujų vilnonių juostelėmis medžią- 8
> gų pavyzdžiai. Tų medžiagų kaina pasakiškai žema, t. y.: ZU
> Keturiems kostiumams — 14 yrd. medžiaga su pamuša-
J lu ir šerine (klijonke) įskaitant visus mokesčius — tik- v 
; tai — $ 72.30. Arba už tą pačią kainą 3 kostiumai ir vie- 8
• nas paltas arba 2 kostiumai ir 2 paltai. 6
• Siunčiant į Aziją (Sibirą) reikia pridėti dar $ 1.80. x
I Medžiagų pavyzdžius galite pamatyti mūsų įstaigoje x 
J Toronte ir pas ponią Juraitienę Hamiltone. (Užsakant šį 8
• pakietą laiškais prašome nurodyti pageidautiną spalvą). 8
I Be to siunčiame iš Anglijos kaip seka: K
> švediškas elektrines siuvamas mašinas, x
! 38-nių modelių Hohner akordeonus, 4
; Moderniškiausias mezgimo mašinas, 8
’ Šveicariškus laikrodžius firmos „Cyma" ir „Dixton“, ! k
• Stiklui pjauti peiliukus su deimantu ir metalinius, a
! Parkerius, ] \
I Dviračiams padangas ir šliaukąs įvairių išmierų,
; Plaukams kirpti mašinėles, 
' Skustuvus,
! Plaukams dažyti įvairių spalvų dažus, W
Į Avalynę, 
Į Maistą,
į ir t. t. ir t. t. X

Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų. & 
Kiekvienas siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų ne- K 

viršijant nustatyto svorio. 8
Pagal mūsų patyrimą — dabar pats laikas pasiųsti siun- x 

tinį Kalėdoms bei žiemai. 8
Mūsų skyrius Hamiltone, 105 Cannon Str. E., pas P. V. x 
Juraitienę, tel. JU 8-6686, priima užsakymus vaistams ir 8 

kitokioms gerybėms siunčiamiems iš Anglijos.
Gyveną ne Toronte, gali vaistų, medžiagų ir kitus uzsa- 
kymus bei savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio siun- $ 

tinius siųsti mums paštu. 8
Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Darbo valandos:
Pirmadienį — penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. 8 
šeštaditniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

Sav. A. K a 1 ū z a. x

t

7.90
4.70
1.00
1.10
2.80
4.20
4.70

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$
$ 11.10 

1.70 
1.60 
1.70 
3.80 
4.60

$ 
$ 
$ 
$ 
$
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HAMI^LTON
ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS

rugsėjo 14 d. išvyka prie We 
bster kriokliuko praėjo su re 
tu pasisekimu. Dviem autobu 
sais, už kuriuos išlaidas $ 50, 
apmokėjo parapija, važiavo 
142 mokiniai. Tėvai lengvomis 
mašinomis dar atvežė 8. Taip 
kad šioje ekskursijoje dalyva 
vo beveik visi Hamiltono mo 
kyklinio amžiaus lietuviukai, 
12 dėžių vaisvandenių padova 
nojo Bendr. V-ba, o sumušti 

is vaišino mokyklos Tėvų 
^.-tas. Vaikai buvo taip šia 
ekskursija patenkinti, kad jai 
baigiantis visai nenorėjo va 
žiuoti į namus. Mažasis Vili 
mukas medį apsikabinęs šaukė : 
,,Nevažiuosiu namo, man čia 
taip patinka!“

Ši graži mintis kilo mokyk 
los vedėjui J. Mikšiui. Jo ji bu 
vo ir įvykdyta. Pasirodo, kad 
priemonių išlaikyti priaugan 
čia kartą mūsų tautai yra, — 
reikia tik pasišventusių idealis 
tų.

Mokyklos vedėjui ir visiems 
mokytojams visa lietuviška mū 
sų kolonija siunčia karščiausią 

(•'adėką!

NAMŲ FONDO
V-bos posėdyje rugsėjo 15 d. 
VI. Stabingio bute dalyvavo iš 
26 net 19 v-bos ir K-jų narių. 
Tai tik antras toks skaitlingas 
posėdis pusantrų metų bėgyje. 
Jis praėjo retu darbinigumu ir 
pakilioje nuotaikoej. Jam pir 
mininkavęs St. Bakšys savo 
trumpame ‘pranešime nuošir

džiai padėkojo Stasiui Uikiui, 
įnešusiam 1,000 dol. — ir ant 
rą tūkstantį J. Kanevaitės var 
du. Prašė vis ųnarių kas mene 
sį, o kam tai būtų per sunku, 
nors iki N. Metų surasti ma 
žiausiai po 1 NF norį. Pasi 
džiaugė, kad šildymui alyvos 
užsakymas per NF jau davė 
gražių išdavų — $ 500,— kas 
atstoja geriausiu atveju 2 pa 
rengimų pelną, o svarbiausia, 
kad nuo to nei kiek nenukentė 
jo tautiečių piniginės.

Susirinkusieji aptarė ir pri 
ėmė šiuos klausimus:

1. NF pinigų valdyman įtra 
ūkta M. Uikienė, kaip senųjų 
kanadiečių lietuvių atstovė. 
Nuo rugs. 23 d. pinigai iš NF 
einamųjų $-.tų „Talkoje“ ir 
Canada Permanent bus galima 
išimti tik 6 asmenų parašais 
kartu: Stasio Bakšio, Alfonso 
Paukščio, Kazio Žukausko, 
Magdalenos Uikienės (Wikis), 
Juozo Svilo ir Broniaus Gra 
jausko. NF kapitalas ein. s-to 
se yra jau pasiekęs $ 20.000, 
o pasižadėjimais $ 17.000. Vi 
so $ 37.000 Susitarta su ban 
kais, kad kiekvienas lietuvis ga 
Ii visai laisvai užeiti Į bankus 
ir patikrinti s-tų stovį ir pini 
gų išėmimo tvarką. Canada 
Permanent s-tos Nr. 3226, o 
„Talkoje” 142. V-ba tiki, kad 
šis nutarimas sustiprins pasiti 
kėjimą NL netik senųjų, bet ir 
naujųjų lietuvių tarpe.

2. Visuotinis NL narių susi 
rinkimas nutarta šaukti š. m.

> Europos gydytojas
; Dantistas

Dr. N. Skaab
3 Barnesdale Avė. S.

į Hamilton, Ont. LI 4-6405.:į;

gruodžio mėnesį, iš anksto apie 
tai skelibant spaudoje. Tiks 
lią susirinikmo datą pavesta pa 
rinkti V-bos p-kui.

3. Patvirtintos metinio kon 
certo ir Petrinių baliaus apys 
kaitos.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus —

TALKOJE Į
• j: Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. ;i; 
i: Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p. :i: 
I; parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite ;i;

iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114, 
Hamilton, 15 Homewood Ave. :i;

M. MACIUKAS |
VYRIŠKŲ IR g 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVĖJAS I 
AUGŠTOS KOKYBĖS | 

RANKŲ DARBAS | 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS |

79 ir 81 St. Zotique St. E., &
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

4. Po ilgesnių diskusijų nu 
balsuota, kuriantiems šeimas 
NL V-bos ar K-jų nariams, sk 
irti iš Namų Fondo iki $10, sim 
bolinei dovanai pirkti.

5. Tęsti toliau krosnims aly 
vos užsakymų rinkimą per NF. 
Už kiekvieną naują klientą N 
F gauna iš Gillies Guy b-vės 
po $ 15. Skambinti tuo reikalu 
p. Rimkevičienei JA 9-7633 ar 
ba St. Bakšiui JA 9-4662.

Kiti nutarimai buvo antraei 
lės reikšmės, tad spaudoje ne 
minėtini. St. St.

HAMILTONIEČIAI 
LAIKOSI TVIRTAI

Į liet, mokyklos pirmąjį sky 
rių antrą mokslo metų šešta 
dienį įstojusių skaičius pakilo 
iki 3 7. Džiugu, kad Hamilto 
nas stovi „kaip ąžuols drūts 
prie Nemunėlio* prieš puolan 
č,ias jį nutautinimo bangas!

BRANGIOS TAUTIETĖS IR 
MIELI TAUTIEČIAI!

Visose lietuvių išeivių kolo 
nijose yra didelis susirūpini 
mas mūsų jaunąja karta — lie 
tuvišku atžalynu. Šiandien be 
atskirų organizacijų tuo rūpi 
naši visame pasaulyje lituanis 
tinės mokyklos, lietuvių para 
pijos su lietuviais kunigais, lie 
tuvių Bendruomenė. Y pač tai 
pergyvena buv. Nepriklauso 
mos Lietuvos mokytojaiide 
alistai, kurie per 20 metų švie 
tė ir auklėjo, mokė jį mylėti tė 
vynę Lietuvą.

Mūsų jaunimo prieauglio tik 
dalis beatsimena tėvynę — tai 
paugliai, o kiti gimę visuose 5- 
se pasaulio kontinentuose, Lie 
tuvos visai nėra matę ir tik iš 
savo tėvelių pasakojimų šį bei 
tą apie ją žino. Tai didelio rū 
pėsčio reikalas, apie kurj me 
kad nebus perdaug kalbėta, ra 
šyta ir daryta didelių pastan 
SU-

Hamiltono Ateitininkų Kuo 
pa, kuri nuo pat įsisteigimo 
dienos, savo darbo tikslu pasi 
rinko aktyviai dalyvauti, be sa 
vo pagrindinio tikslo tarnauti 
Dievui ir Tėvynei, lietuvių kul 
tūriniame ir visuomeniniame 
gyvenime, kad tuo pačiu gale 
tų siekti savo programoje nu 
matytų tikslų. Dabartiniu me 
tu yra prasidėjęs lietuviškos 
spaudos vajus ir jis vykdomas 
daugely lietuvių kolonijų. Ha 
miltoniečiai negali nuo to kil 
naus tikslo atsilikti. Todėl Ha 
miltono Ateitininkų kuopa sk 
elbia plačiosios lietuvių visuo 
menės žiniai:

1. Nuo š. m. rugsėjo 28 d. iki

š. m. lapkričio mėn. galo lietu 
vių spaudos vajų. Tame laiko 
tarpyje bus platinama lietu 
viškoji spauda: dienraščiai, sa 
vaitraščiai, žurnalai ir kiti pe 
riodiniai ir neperiodiniai leidi 
niai bei knygos.

2. Ypatingas dėmesys bus 
atkreiptas j jaunimą - prieaug 
liūs, platinant tarp jų atitinka 
mą jiems skirtą spaudą, kaip 
„Ateitis“, „Eglutė'- ir t. t. Vi 
sa tai bus daroma atsižvelgia 
nt į vaikų amžių. Be ko kita, 
bus platinamos jaunimui skir 
tos jau išėjusios lietuviškos pa 
sakos ir kita jiems įdomi litera 
tūra.

3. Jau keli metai Hamiltone 
veikia lietuvių biblioteka, kurią 
įsteigė vietos Ateitininkų Kuo 
pa. Šiuo metu bibliotekoje yra 
per 400 liet, knygų ir šiaip 
žurnalų bei laikraščių komp 
lėktų. Biblioteka tarnauja vi 
siems Hamiltono lietuviams'. 
Todėl lietuvių visuomenė yra 
maloniai prašoma, kas tik tu 
ri, paukoti jau perskaitytas kn 
ygas šiai viešai bibliotekai; be 
to, mielai priimami žurnalų ir 
laikravčių komplektai, pinigi 
nės aukos ir kita.

4. Ateitininkų Kuopa labai 
prašo į šį didelį spaudos vajų 
įsijungti ne tik ateitininkus, 
bet ir visus prijaučiančius šiam 
kilniam darbui. Juk šiandieni 
nė mūsų spauda tiek Kanado 
je, tiek JA Valstybėse yra pa 
dariusi didelę pažangą, įvesda 
ma: Studentų, Ateitininkų, Sk 
autų, Sportininkų ir kt. sky 
rius, kurie specialiai tarnauja 
mūsų kilniam ir gražiam jauni 
mui.

Spaudos Vajus pradedamas 
š. m. rugsėjo 28—29 d. d. Ha 
miltone „Baltaragio Mala 
nu“ ir „Melagėliu“. Spalio 12 
d. Hamiltone bus didelis spau 
dos balius ir šis spaudos vajus 
bus baigtas 1957 m. lapkričio 
23 d., šeštadienį, t. y. kilnio 
sios mūsų kariuomenės 39 me 
tų atkūrimo išvakarėse, litera 
tūros vakaru.

Tai mūsų brangūs tautiečiai 
būkite malonūs nepamiršti 
šiame atsišaukime išdėstytų 
svarbių reikalų, kurie visus 
mus liečia ir domina. Tikėda 
miesi visokeriopos visuomenės 
paramos, lieka su lietuviška 
viltimi

Hamiltono Ateitininkų 
Kuopa.

PASKUTINIU LAIKU
„Nepriklausomos Lietuvosį’ 
užsisakymas labai padidėjo. 
Čia tas įdomus savaitraštis tu

LAIKO ILGIAU NEGU KITOS!

mt-goods a

DARBINES KOJINES
Kokių tik rūšių jūs 
panorėsite, PEN
MANS DARBO 
KOJINIŲ yra įvai
riausių. Nesvarbu 
kurias pasirinksite, 
jūs įsitikinsite, kad 
tai vertingiausias 
pirkinys už šią kai-

; TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI 
GARSŪS NUO 1868 METŲ (WS 10-4)1

| GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

I D- E- BELANGER 8c SONS I
| 16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE :į

i!! GARANTUOTAS DARBAS.
I 259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588. Į

u»H»»»u»»imwmnmMt»uuiM»inuminiw<i»nnnnmCTn;

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

iiiimokėt

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T LIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis bet kada.

| Lietuviška Kirpykla I
$ 410 Murray Ave, Greenfield Park. k
$ Darau pusmetinius, dažymus, šaltus šukavimus & 
ė bei visokeriopus odos masažus.
| Kreiptis tel. OR 1-8951 $

Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ. |

I
 Adamonis ir Budriūnas

„DISTRICT ESTATE BROKERS” <
Montrealio Real Estate Board Nariai !

177 Sherbrooke St. W. PL 8501 ‘
NAMAI — APARTMENTAI — ŽEMĖ 

PASKOLOS — DRAUDIMAS
D. N. Baltrukonis CR 6-5075
A. Markevičius OR 1-8951
F. Yasutis LA 2-7879
J. Skučas RA 2-6152
F. Adamonis PO 6-7594.

Darbo laikas nuo 9 vai.

V. Liesunaitis PO 7-6/19 e
S. Rudnik VI 5-8864 |
J. Vautour OR 4-6238 X
S. Pelt PO 7-0539 |

A. Budriūnas RA 7-2690. £
ryto iki 9 vai. vakaro.

< ! BUICK------------ VAUXHALL-------------- PONTIAC < jjcUMMINGS MOTORS Ltd.
1

 5925 DECARIE BLVD., MONTREAL 1

(kampas Van Horne) A
Naujos ir vartotos mašinos. X

Pas mus pirksite geresnėmis sąlygomis, nei kad kur kiliu, v 
Vartotoms mašinoms duodame 12 mėnesių V

Universal Auto Bonders garantiją. X

Prieš perkant naują ar vartotą mašiną, kreipkitės pas mus. X 

Lietuvis atstovas: A. S c e r b a. v

RE 1-4981,---------------------------------Namų PO 8-2935

ri didelį pasisekimą. „N. Lie 
tuvos“ savaitraštis yra labai 
mėgiamas, o ypač darbininkų 
tarpe, nes jis paduoda trum 
pai, suglaustai žinias ir atima 
nedaug iš pavargusio žmogaus 
laiko. Norėtume jam palinkėti 
ir ateity geros sėkmės!

SPORTININKŲ BALIUS
rugs. 14 d. praėjo dideliu pa 
sisekimu. .„Kovas“ kaip buvo 
taip ir liko centrę jaunuome 
nės, kuri mėgsta žaisti ir gyve 
nimu džiaugtis. Tai tikrai pui 
ku ir miela. Kl. G.

ADENAUER... (atk. iš 2 ps.) 
„pasidavimas“ rusams, vis ne 
gali tęstis „ad infinitum“. Nėra 
abejonės, jog bet kokia Vokie 
tijos žemių revendikacija į ry 
tus gali turėti reikšmės ir mū 
sų krašto išsilaisvinimo kovo 
je. Rimvydas.

SIUNČIAME VAISTUS
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams 

Lietuvoje 
ir visoje Europoje.

JEAN TALON 
DRUG STORE

1361 Jean Talon E.,
Montreal. Tel. CR 2-1949

SKAUTAI...
Atkelta iš 2-ro psi.

atliko. Atsiekta daugiau negu 
tikėtasi. Dalyvauta teatro pa 
sirodymuose bei pastovyklių 
laužuose. Mūsų skautų dainos, 
šokiai ir orkestrėlis tapo visų 
pamėgti. Minios svečių lankė 
lietuvių stovyklavietę ir Rūpin 
tojėlj, gėrėjosi kastiniu stalu, 
parodėle ir mūsų žvaliais vyru 
kais.

Mūsų skautus stovykloje ap 
lankė Birmingham© katalikų 
arkivyskupas. Jubilėjinėje dži 
amborėje stovyklavo apie 10, 
000 katalikų skautų ir 200 ku 
nigų. Lietuvių sk. kapelionas 
psktn. kun. V. Šarka buvo ne 
paprastai populiarus ir sušilau 
kė daug dėmesio priėmimuose.

Be anksčiau minėtų žymes 
nių pasauk skautybės vadovų 
mūsų skautus aplankė ir bri 
tų skautų vyr. vadovas lordas 
Rowallan.

Rugp. 15 d. prasidėjo Tarp 
tautinė Skautų Konferencija 
Cambridge. Ten lietuvius ats 
tovavo vyr. sklintn. Vilius Fid 
leris. Šios konferencijos posė 
džiai daugiausia skirti skauty 
bės 50 m. sukakčiai ir jos Įkūrė 
jo lordo Roberto Baden-Powel 
lio 100-jam gimtadieniui atžy 
mėti.

| ■ VAISTINĖ |

I
Guy R I) tigrė |

2348 Hochelaga. Tel. LA 5-4053 Montreal,
Paruošia vaistus pagal receptus ir $
SIUNČIA LIETUVON |

BEI SOVIETŲ RUSIJON |

: LAIKRODININKAS - AUKSAKALlS
A. ŽUKAS

^Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos Įvairios puošmenos.:? 
^Didesniems pirkiniams duodu ypatingai dideles nuolaidas. ;5 
ji; Taisau laikrodžius, žiedus ir visas kitas puošmenas.

Užsakymai priimami ir paštu.
976 Church Ave., Verdun (kampas Bannantyne)
Telefonai: Biznio PO 9-5841, namų: PO 9-5841 v

iimillBllilllWIllBWWfclWWIIIIillillilllllllilWIlWIHtllllllltW
LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.

KOPLYČIA VERDUN — WILL1BRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. PO 9-1193
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MONTREALYJE MEZGASI DAINOS, MUZKOS IR 
ŠOKIO ANSAMBLIS

są, anot dr. H. Nagio, savo mo 
kslo lygiu sudarą tarpą tarp 
High School ir College, pada 
rė tiktai įžanignį pasikalbėji 
mą. Šiemet kursai bus didesni 
negu buvo pernai, nes į kursus 
įstojo daugiau mokinių. Tai la 
bai gražus augštesniojo moks 
lo jaunimo būrys.

Kursų vedėjas arba direkto 
rius dr. H. Nagys paaiškino na 
ujai įstojusiems, kas yra Litu 
anistiniai kursai, kas juose dės 
tomą, kaip dėstoma ir koks jų 
tikslas. Jis pristatė ir kursų mo 
kytojus. Labai gražiai kursan 
tus pasveikino Montrealio Lie 
tuvių Seimelio Prezidiumo pir 
mininkas St. Kęsgailą ir pareiš 
kė viltį, kad' i šjų išaugu darbin 
gi Bendruomenės veikėjai ir 
veiklūs dalyviai. AV kleb. kun. 
dr. J. Kubilius ir J. Kardelis 
pasisakė kaip mokytojai, kur 
sų inspektorė p. Lukoševičienė 
paaiškino kursų lankymo tvar 
ką, pasidžiaugusi, kad šiemet 
kursams yra gauta graži mo 
kykla, kurioje bus po dvi va 
landas pamokų, o kitos pamo 
kos bus AV patalpose.

Tat visos lietuvių mokyklos 
jau pradėjo darbą. Tėvai turį 
mokyklinio amžiaus vaikų, pra 
šomi atkreipti į tai dėmesį ir 
savo vaikus leisti į lietuviškas 
mokyklas, — kas visai nešimo 
kė, į šeštadienines pradžios mo 
kyklas, o kieno vaikai tas mo 
kyklas jau pabaigė — tegul lei 
džia vaikus tęsti mokslą į Li 
tuanistikos kursus. Lituanisti 
kos kursuose pamokos praside 
da punktualiai 10 vai. ryto. Mo 
kiniai, kurie nežino mokyklos 
vietos, šeštadienį renkasi 15 
min. prieš dešimtą Aušros Var 
tų salėje. Punktualiai!
• LDD pirm. J. Bakanavičius 
gavo 4-tą savaitę atostogų ir iš 
vyko poilsio į savo farmą ties 
Brome Lake.
• Anglų kalbos kursas prade 
dantiems LMCA-oje rugs. 30 
d. 8 vai. vak. 5550 Park Ave.
• Pp. Šulmistrų šeuna šią sa 
vaitę keliasi į naujus, labai gra 
žiai ir turtingai pastatytus, na 
mus Villasalle, Broadway g.

Montrealio lietuviai, sušilau 
kdami jaunimo, kurio jau dide 
lis ir gražus būrys baigė arba 
baigia augštesniuosius arba ir 
augštuosius mokslus, sušilau 
kia labai gražaus prieauglio, 
šaunaus atžalyno, kuris jungia 
si į tautinį darbą. Ligšiol sun 
kiai gyvavęs Bendr. choras, at 
rodo, baigia išgyventi krizę, 
nes susiranda daugiau jėgų, ku 
rios jau nesitenikna choro ap 
imtimi, bet jau pasinešusios į 
daug didesnius užsimojimus. 
Jau yra projektas, kaip antras 
tėję pasakyta, didelės apimties 
ansamblio, kuris numatomas 
sudaryti iš choro (ar net ne vie 
no choro), orkestro (gal tauti 
nio ir dūdų) ir šękėjų (ar ke 
lių grupių). Projektuojama su 
jungti visas galimas ir turimas 
jėgas — visuomenės, bendruo 
menės ir skautų. Kai šioms rei 
ks reikštis savybėje, jis galės 
reikštis savo jėgomis, o kai rei 
kės atstovauti Montrealio lie 
tuvius, visi atstovaus dtauge, 
apsijungę į didelį ansamblį. 
Tai labai geras sumanymas, ku 
riam reikia palinkėti įgyvendi 
nimo sėkmės.

LIETUVIŠKOS MOKYK 
LOS PRADĖJO MOKSLO 

METUS
Visose mūsų lietuviškose 

mokyklose prasidėjo mokslas. 
Į mokyklas susirinko gražus 
mokyklinio amžiaus vaikų skai 
čius. Auga gražus jaunimas, ku 
ris atėjo į lietuviškas mokyklas 
papildyti žinių lietuviškais da 
lykais — lietuvių kalba, istori 
ja, krašto mokslu ir tt. Visose 
mokyklose skambėjo lietuvių 
kalba.

Šeštadieninės mokyklos vei 
kia Montrealyje dviejose vieto 
se — Cote St. Paul ir Rosemo 
imte.

Lituanistikos kursai, kurie 
atstoja lietuvių gimnazijos kur 
?©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©£©< 
ft 
ft 
ft ft

Montrealio
Lietuviu Dramos Teatro
gastrolės Hamiltone

1. Šį šeštadienį, rugsėjo 28 d. 7 vai. v. Westdale College 
auditorijoje, Main St., W., K. Borutos lietuviška legen

da, scenai parengta rašyt. B. Pūkelevičiūtės,

„B ALTARAGIO MALŪNAS“

2. Sekmadienį, rugsėjo 29 d. 4 vai. p. p. Ukrainiečių salė
je, 855 Barton St., E., A. Gutkės 3 veiksmų pasaka, 

režisuota aktoriaus J. Akstino,

„MELAGĖLIS“

Įėjimas: į „Baltaragio malūną“ $2.00, $1.50, $1.00, 
moksleiviams pusė kainos, į „Melagėlį" suaugusiems 

$ 1.50, $ 1.00, mokyklinio amžiaus pusė kainos, 
o vaikams iki 5 metų nemokamas.

Hamiltono ir apylinkių tautiečiai maloniai kviečiami į šią 
didžiulę lietuviškos scenos veikalų šventę.

Hamiltono At-kų Kuopa.

i
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Miškininkų Dešimtmečio

X ftIX

DR. J. ŠEGAMOGAS $
CHIRURGINE ir | 

BENDROJI PRAKTIKA | 

Office 5441 Bannantyne &
(kamp. Woodland)

Verdun. Tel. PO 7-3175. | 

Priėmimo vai.: 2-4; 7-9; X 
šeštadieniais 11-1 S 

arba pagal susitarimą. ft 
Namų 1038 Osborne Av. ft 

Verdun. Tel.: PO 6-9964. ft 
.©© ©©©©©®®©©©©®©©©©®®®^

DANTŲ GYDYTOJAS
DR. J. M A L I Š K A I 

priima : 9 a. m.—10 p. m. »
5441 Bannantyne, »
(kampas Woodland) >2
Tel.: PO 8-4547 |

Naujoje lietuvių kolonijoje 
yra pardavimui vienas bunga 
low central mor gage 5^2%- 
Didelis sklypas, gatavas įsikra 
uStymui už savaitės.

* # *
Prie 18-to kelio vienas dide 

lis komercinis sklypas, kaina 
10 et. kvadratinė pėda, išsimo 
kėjimo sąlygos. Toje vietoje 
yra intensyvi fabrikų ir rezi 
dencinių namų statyba.

Skambinti P. Mažeikai 
MO 4-0507.

■, XZ#®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*
ft ADVOKATAS

ft ft
ft STASYS DAUKŠA, LL. D ft 
ft Suite 15 »8 &
ft 152 Notre Dame St. E. ft 
ft UN 6-8969* ft 
ft Res. 5657—12 Ave., Rsm. ft 
ft RA 2-5229 ft
į®®®®©©®©®©©©©©©©©©©©©®©-'

„TAURO” SUSIRINKIMAS
Montrealio Lietuvių Sporto 

klubo „Tauras“ visuotinis na 
rių susirinkimas šaukiamas ru 
gsėjo 29 d. Aušros Vartų pa 
rapijos salėje po 11 vai. pamal 
dų. Atskirų kvietimų nebus. 
Narių dalyvavimas būtinas.

„Tauro“ Valdyba.
INŽ. K. BALČIŪNAS PA 

SKIRTAS ATLANTIS 
B-VĖS GENERALINIU 

ĮGALIOTINIU
Inž. Karolis Balčiūnas, vie 

nas žymesniųjų prekybininkų 
bei rangovų Lietuvoje, dabar 
gyvenąs Montreaaly, šiomis 
dienomis įėjo į Atlantis Expor 
rt-Import b-vės direkciją, per 
ėmė didmenų prekybą Montre 
aly ir visoje Quebeco provinci 
joje, o taip pat ir Ottawos 
mieste, kaip tos bendrovės ge 
neralinis įgaliotinis. Jo įstai 
gos adresas yra: 2052, St. Cat 
herines St. W., apt. 206—207, 
Montreal. Įstaiga pradeda vei 
kti spalio 1 d.

Atlantis b-vė yra lietuvių va 
dovaujama ir dirba lietuviškais 
kapitalais. Ji verčiasi radijo 
aparatų ir kabinetų, patefono 
plokštelių, gintaro išdirbinių 
ir kitų panašių gaminių preky 
ba. Savo prekes firma daugiau 
šia impertuoja iš Vokietijos. 
B-vės centras yra Toronte.

„TAURO“ SPORTO KLUBO 
rudens paruošimas, šokių vaka 
ras 
nį. 
šią

tel.:

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

Dr. R. CHARLAND
78 St. Joseph Blvd. W.

Tel. PL 9958

|nr.E.Andrukaitis^ 
| 956 SHERBROOKE E. | 

ft Tel.: LA 2-7236 ft
,'zC,®<.®®©©®©©©®©©©©©©®©©©<

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E. 

LA 1-7926—8873
Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes
VI 9-8045

5

v

REIKALINGAS 
PROSYTOJAS 

Valykloje: Universal Cleaners,
239 — 4 Ave., Verdun, P. Q.

PO 9-2941.

PELNINGAI GAMYBAI 
PLĖSTI

firma jieško paskolos ar dali 
ninko ligi 10.000 dolerių. Me 
tiniai 10%. Pasiūlymus prašo 
ma siųsti šio laikraščio admi 
nistracijai vardu „10.000“.

Susirašinėjimo paslaptis ga 
rantuojama.

bus lapkričio 30 d. šeštadie 
Organizacijos prašomos 

datą rezervuoti „Taurui“.
„Tauro“ Valdyba.

MONTREALIO ŠAULIŲ 
klubas kviečia visus tautiečius 
nepraleisti progos pąskutinio 
šiais metais ruošiamo pobūvio 
gamtoje ir atvykti į ruošiamas 
šaudymo varžybas.

Šaudymas įvyks š mėn. 29 d. 
už 25 mylių nuo Montrealio p. 
p. Piečaičio ir Naruševičiaus 
ūkyje, kuris 
žiuojant 2-ju 
link. Lanirau 
už bažnyčios 
keliu link Joliette iki kryžkeles. 
Sodyba prie kryžkelės su p. Na 
ruševiziaus užrašu.

Informacijų kreiptis telef. 
RA 2-4163 ir PO 9-5841.
• Pp. Gugiai iš Hamiltono sa 
vo mašina buvo atvykę į Mont 
realį, lydėdami sūnų j McGill 
universitetą, kur jis studijuos 
architektūrą, kaip geriausiame 
universitete su tokiu fakultetu. 
Ta proga pp. Gugiai lankėsi 
NL redakcijoje ir lankė savo 
pažįstamus.
• Abromonis Bronius, leisda 
mas atostogas, lankėsi N L re 
dakcijoje.
• P. Kvietkauskas, gavęs atos 
togų, vieši Montrealyje ir lan 
ko savo bičiulius bei gimines.
• Vyt. Sirvydas su žmona lan 
kėši Montrealyje.
• Kazanevičius Aleks. iš Emb 
ro, Ont. lankėsi Montrealyje.
• P. E. Kepalaitė lapkričio 9 
d. Gesu Hali turės išraiškos šo 
kio koncertą.
>©©©©©©©©©©•©©©■©©©©©©©©*>©*

pasiekiamas va 
keliu Quobeco 

miestely, tuojau 
sukti kairiuoju

A. Norkeliūnas
Commissioner of the nerior 

Court of Montn.

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

PARDUODAMAS 
SNACK BAR 

labai judrioje komercinėje 
vietoje. Daug sėdimų vietų 

ir puiki apyvarta.
Skambinti BE 4559

MONTREAL
ENTERPRISES REGD.

KUR APSIDRAUSTI, 

PIRKTI, PARDUOTI?

Namai, bizniai sklypai, ūkiai, 
visų rūšių draudimas.

notaras 
MILTON W. WINSTON, 

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

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

LOUIS MONGEAU
KURO ALIEJUS

ft No. 1 Imperial Products ft 
ft 241—1 Ave., LaSalle. ft 
ft ft
ft PO 8-3237 >

Triplex, Rosemounte 
$ 27,000.—, grynais.

j^®®®®®©©©©©©©©©©©©©©®^* I. G. ELECTRIC R d
Elektros kontraktoriusKonsultacijos: išanksto susitarus.

ANDREW W. DUDLEY, B.Sc., D.S.C., A.C.C.F.
C h i r o p o d i s t a s — kojų specialistas 

Graduete Chicago College Chiropody ind Foot Surgery 
6975 St. Denis. CR 4-2556 Montreal..

GURČ1NAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

IGNAS
3260

ĮVYKS TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE 

SPALIO 12 D. 7 VAL. VAKARE.
Tam yra skirtos visos namų patalpos, geriausi valgiai, 

gėrimai, muzika — „Trimitas“, šokiai ir žaidimai.
Svarbiausia, neaprašomas po dešimties metų susitiki
mas buvusių miško brolių iš „Great Lakęs“ 305—308 .

ir „Abitibi“ Regan ir kitų miško stovyklų. | 
Atvykstame su Poniomis, šeimų artimais ir pažįstamais.
Pakvietimai gaunami Toronte: 1) Viktoras Petraitis, 
Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., telef. LE 3-3027 
arba LE 4-6221; 2) Petras Bražukas RO 7-1979; 3) 
St Jonaitis LE 3-8774; 4) O. Delkus CL 1-4773; 5) 
K. Kareckas LE 3-8455; 6) T. Trečiokas LE 6-7415;
7) U. Norkus BE 3-7237, 8) St. Jonavičius RO 9-7769;

9) Vyt. Macas EM 4-9968;
Hamiltone pas pp.: šeštoką, Gudinską, Mikšį, Pleinį; 

prašoma kreiptis vietos telefonais. 
Pakvietimų kaina 10 dol. (šeimai).

Gaunami tik iki spalio 5 d.
Iš toliau atvykstantiems Lietuvių Namai atdari visą 
dieną, o paaugliams, jei jų būtų, atskiras kambarys.

ATVYKSTAME VISI!
TAI DEŠIMTMEČIO RETA PROGA! j

MIŠKININKAI TORONTE. >

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI Į ŠAUNŲ

pobūvį - balių, g
kuris įvyks šeštadienį, r u g 8 e j o 28 d. ft

Prisikėlimo parapijos salėje.
Šokiams gros liet, orkestras „TRIMITAS“. ft

Įdomi programa ir turtingas bufetas. ft
RENGIA SKAUTAMS REMTI DRAUGIJA. |

Pradžia 7.30 vai.

LIETUVIŲ NAMŲ BALIUS
Lietuvių Namų penkmečio 

balius šį šeštadienį praėjo su 
retu pasisekimu. Atsilankė pil 
ni namai šėrininkų ir kitų sve 
čių, apie 300. Programą išpil 
dė choras „Varpas**, sudaina 
vęs tris dainas. Įžangos žodį 
tarė v-bos p-kas J. Strazdas. 
Veikė vietos prekybininkų bei 
šėrininkų suaukotais laimikiais 
gausi loterija ir ponių paruoš 
tų įvairiausių valgių bufetas. 
Didžiąją salę puošė dail. Tel. 
Valiaus šiai progai užbaigti 4 
Lietuvos miestų ir 
herbai.

• Šį ketvirtadienį, 
kavinės patalpose 
nauji kepimo-virimo ‘ kursai. 
Kursai tęsis keletą mėnesių ir 
bus duodami ketvirtadieniais 
kavinėj tuo pačiu laiku.

t ft

ft 
8

Valstybės 
Bs.

7.30 v. v. 
pradedami

Dr. E. Z U B R 1 E N Ė 
Dantų Gydytoja 
1577 Bloor St. W.

(netoli Dundas St.) 

TORONTO

Tel. LE 2-4108

Triplex, Rosemounte 
$ 28,500.-, įmokėti $ 12,000.--

Triplex, Rosemounte 
$ 25,000.-, įmok, pagal susit.

6695—35th Avė., Rsmt.

Tel. RA 7-3120
Namų: RA 8-6374

FUTBOLO RUNGTYNĖS
Vyčio futbolo rungtynės įvy 

ksta šį penktadienį 7 v. v. Mil 
len stadione, Danforth ir Bro 
adview g-vių kampe, su pajė 
gia F. C. Lions vienuolike. Vy 
tiečiams beliko žaisti trejos ru 
ngtynės, iš kurių reikia laimė 
ti tik vienas, kad užtikrinus 
lygos meisterystę ir Carlings 
taurę.

• Ilgesnį laiką Prisikėlimo pa 
ra pi jos klebonui T. Bernardi 
nui nesveikuojant ir daugiau 
nebegalint eiti pareigų, rugsė 
jo 12 d. Kennebunkport© vie 
nuolyne susirinkusi liet, pran 
ciškonų vadovybė priėmė T. 
Bernardino rezignaciją ir jį 
atpalaidavo nuo Prisikėlimo pa 
rapijos klebono pareigų. Prisį 
kėlimo parap. administratoriui 
paskirtas T. Placidas, o parapi 
jos ekonomu T. Steponas.

> ^©®®©©®®s©©©©©©©©®®©©©©«

į Dr. A. Pacevicius i 
J Gydytojas ir Chirurgas 7

> 280 Roncesvalles Ave ft 
[ Telefonas LE 4-4778 T 

[Priėmimo valandos: 11-1 v.
t vakarais nuo 6-8 v.; trečia- ; ;
I dieniais ir šeštadieniais 11-3 Į ’ 
j v. pp. Kitu laiku, susitarus. ; 1 
^Naujas kabinetas < 
©©©©®©©©©©©©®©®<>®©©©®®®<

I
Dr.A.VALADKA| 

1081 BLOOR ST. W. | 
(prie Dufferin) T 

Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS 
priima ligonius ir gimdyves 5; 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. j 
Šeštadieniais nuo 11 vai. L 
iki 1 vai. p. p. Ketvirtadie-j ; 
niais kabinetas uždarytas. j1 

X©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*

I DR. V. SADAUSKIENEI

Dantų gydytoja ] .

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

TORONTO

Tel. LE 1-4250

Vienybėje — Galybė!

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

Indėliai apdrausti. Augstos palūkanos.
Darbo valandos:

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

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