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Politinių įvykių savaitė
KARAS DĖL SYR1JOS NEKILS

Kam reikalingas karas, jeigu
Praėjusią savaitę didelis 

triukšmas sukeltas dėl Syiijos, 
kur, esą, galįs prasidėt Trečia 
sis Pasaulinis karas. Tai yra 
triukšmas sovietų diktatūros 
naudai. Nes kas gi ten karą 
pradės ir kokiu tikslu? Vaka 
rų valstybės karo nepradės, — 
tai yra aišku ir be aiškinimų. 
O sovietjos diktatūrai karas 
nereikalingas, nes

SOVIETIJA SYR1JĄ LAI 
MĖJO IR BE KARO.

dabar yra Sovietų sate 
litas didesnis negu kiti sateli 
tai. Ir taip toliau Maskva nori 
veikti, kad be karo laimėtų tai, 
ko ji siekia. Tat nėra ne ma 
žiausios abejonės, kad sovieti 
ja nori taikos, kad propagan 
įlos ir kurstymų būdu lamėtų 
visa, ko ji siekia. Jeigu koegzis 
tencija taip eis ir toliau, tai 
bus tuščios kalbos apie padaly 
tii valstybiųi — Vokietijos, Ko 
rėjos, Vietnamo — sujungimą; 
bus tuščios kalbos ir apie pa 
vergtųjų išlaisvinimą.

Negalima pasakyti, kad Va 
karai to nesuprastų, tačiau

JŲ LAIKYSENA LEIDŽIA 
SOVIETŲ DIKTATŪRAI 
IR TOLIAU VYSTYTI 

AGRESIJĄ
ir vergti laisvas tautas bei vys 
tyti sovietinį kolonializmą. 
Štai spalio 3 ir 4 d. d. New 
Yorke PET Seimo po 
sėdžiuose Europos Tar ybos Ko 
misijos taryboje neatstovauja 
mų valstybių interesams ginti 
pirmininkas, Švedijos senato 
rius K. Wistrand savo žodyje 
prisipažino neturįs vykdomo 
sios galios ir negalįs pažadėti 
pavergtųjų išlaisvinimo. Jis tik 
dolyvavimu PET Seime norįs 
parodyti Vakarų Europos so 
lidarumą ir palankumą Sovietų 
pavergtiesiems kraštams, norįs 
paliudyti Vakarų Europos vie 
šosios opinijos nesutaikomurną 
su esamąją Centro ir Rytų Eu 

( apos padėtimi. Sutikdamas 
su mintimi, kad Sovietų Sąjun 
ga atsižvelgia tik į jėgos argu 
mentus, K. Wistrand lygiagre 
čiai pabrėžė, kad Sovietų S-ga 
lygiai atsižvelgainti ir į savų 
interesų argumentus. Esą jau 
šiandien aišku, kad laikas So 
vietų Sąjungos sudarytą ir jė 
ga palaikomą padėtį Centro ir 
Rytų Europoje kreipąs prieš 
pačios Sov. S-gos interesus. 
Jėga negalinti visą laką ap 
spręsti santykius tarp valsty 
bių. Kai visur pasaulyje kolo 
nializmas nykstąs, kaip galį se 
ni europinės kultūros centrai 
būti paversti kolonijomis? So 
ie|ų Sąjungos vidaus evoliu 

' Jja lygiagrečiai diktuojanti ir 
jos tarptautinių santykių evo 
liuciją. Pavergtiesiems reika 
lingas ryžtas ir kantrybė. Spr 
endimas brėkštąs.

Europos Tarybos Komisijos 
taryboje neatstovaujamų vals 
tybiti interesams ginti vicepre 
zidentas, Olandijos parlamcn 
to socialistui frakcijos lyderis

Didžioje nelaimėje, netekus vienintelio
SŪNAUS ALGIMANTO, 

nuoširdžiai užjaučiame
p. p. S. SANTVARUS 

Bostone, U. S. A.
E. ir J. Kardeliai.

tą pat galima laimėti be karo?
F. J. Goedhart, žodyje PET 
Seimui pabrėžė, kad

VAKARŲ PASAULYJE 
DAR NEMAŽA E5A ŽMO 
NIŲ IR POLITIKŲ, TEBE 
GYVENANČIŲ ILIUZIJA, 

kąd su komunistiniu pasauliu 
galima sugyventi. Tatai Įgali 
na Sovietų ekspansiją. Krem 
liūs karu nerizikuosiąs, bet vi 
sais kitais būdais sieksiąs savo 
įtaką plėsti. Šiuo metu Krem 
liūs ypač naudojąs nusiginkla 
vimo šūkį. Faktiškai Sovietų 
Sąjunga negali nusiginkluoti, 
nes tada subyrėtų tik jėga besi 
laikanti Sovietų imperija. JT 
pilnaties pastarasis nutarimas 
prieš Sov. Sąjungą esąs geras. 
Bet vien jo nepakanką.

NUO ŽODŽIŲ REIKIA 
EITI PRIE VEIKSMŲ.

Geras dalykas esąs nusistaty 
mas, kad, kunigaikščio Wan 
Waihayankon misijai nepasi 
sekus, būsią panaikintas Kada 
ro mandatas Jungtinėse Tauto 
se. Bet juk ir Kadaras Krem 
liaus marionetė. Todėl logiš 
kai iš JT turinti būti išmesta 
Sov. Sąjunga. Ką išdrįso 1939 
m. Tautų Sąjunga, išmesda 
ma Sov. Sąjungą dėl jos ag 
resijos prieš Suomiją, turinčios 
išdrįsti ir Jungtinės Tautos. 
Bet politikoje nevisada esą va 
dovaujamasi logika. JT kaiku 
rie nariai Maskvos labai biją.

LAISVASIS PASAULIS 
PIRMIAUSIA TURJS ATSI 

KRATYTI MASKVOS 
BAIMĖS.

Daugeliu atžvilgių laisvasis pa 
saulis esąs stipresnis už Sov. 
Sąjungą ir tą savo stiprumą tu 
rįs išnaudoti savo santykiuose 
su Sov. Sąjunga. Tas nereiškia 
karo, bet politinę akciją. Turi 
me sudaryti tarptautinę orga 
nizaciją kovai su sovietiniu ko 
lonializmu. Neturime turėti iliu 
zijii nei dėl Tito, nei dėl Go 
mulkos. Turime veikti bendro 
mis jėgomis vieningai Sovietų 
pavergtieji ir laisvieji.

Didžoji jėga, JAV, šiose są 
lygose dėl ‘Maskvos „sputni 
ko" turi šiokių tokių nemalonu 
mų, nes vienas sakinys — „so 
vietai pralenkė Ameriką“ vei 
kia žmones magiškai. .. Bet 
tai bus Amerikai pamoka. Jau 
dabar

AMERIKA PASIRYŽUSI 
SU SATELITU PADARYTI 
DAUGIAU, NEGU PADARĖ 

RUSIJA.
Nors ir Rusija skelbiasi esan 

ti užplanavusi pagaminti tarp 
planetinį laivą. Vis dėlto tas 
faktas, kad sovietų satelitas ne 
galėjo atsipalaidoti nuo rakė 
tos likučių, įrodo, kad su so 
vietiniui „sputniku" nėra viskas 
tvarkoje.

Bet įdomiausia, kad

KAI VISŲ GALVOS PA 
KELTOS J PADANGES
STEBINT SATELITĄ, 

tai pažemiuose ne viskas įžiūri 
ma, o kai kas tuo ir naudojasi.

MASINU FONDO VAJUS
,.N. L.“ Masini! Fondo va 

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

Mūsų mielas bendradarbis 
Hamiltone, p. Kazimieras Baro 
nas. atsiuntė NL Mašinų Fon 
do vajui čekį šių nuoširdžių sa 
vosios lietuviškosios spaudos 
rėmėjų:
p. J. Bajoraitis,

Hamilton, Ont........... $ 10.00
p. Pr. Lesevičius.

Hamilton, Ont........... $ 10.00
p. B. Daugilis,

Hamilton, Ont........... $ 10.00
Dėkodami visiems, kad pri 

sideda prie NL Maišnų Fondo 
vajaus, po vasarinės pertrau 
kos įį tęsiame toliau ir prašo 
me tautiečius paremti.

Vi-iems vajaus dalyviams nuo 
širdžiai dėkojame ir prašome 
atsiliepti daugiau tautiečių. Sp. 
atidos Bendrovės ..Nepriklauso 
ma Lietuva“ įgalioti vesti vajų.

P. Narbutas ir J. Kardelis.

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS Š U L A I T I S

LIETUVIŲ MEDICINOS IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
CHIRURGIJOS KLINIKA ŠVENTĖS KOMITETAS

Šitoks Vilniaus Aušros Vartų Madonos paveikslas, skulpto 
riaus J. Vainausko išdrožtas medyje, puošia Šv. Jono Knkš 
tytojo lietuvių paiapijos bažnyčios altorių Toronte.

Foto J. Pilipavičiaus.

Prieš kiek laiko Chicagoje, 
2454 W. 71 st. St., įsisteigė 
lietuvių medicinos ir chirurgi 
jos klinika, kurioje dirba dak 
tarai: Meškauskas, Maciūnas, 
Gaižiūnas, Tumasonis ir dan 
tų skyriuje A. Rubys.

LANKO LITUANISTIKOS 
KLASES

Lietuvių Bendruomenės ko 
misija, susidedanti iš prof. M. 
Krikščiūno, kun. J. Borevičia 
us, kun. dr. A. Juškos ir insp. 
J. Kreivėno lankosi Chicagos 
lietuvių katalikų parapijinėse 
mokyklose veikiančias lituanis 
tikos klases. Aplankius visas 
mokyklas, žadama padaryti vi
suomenei viešą apyskaitą.
• Prof. J. Meškauskas skaitys 
paskaitą Kristaus Karaliaus mi 
nėjime spalio 27 d. Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos saleje.
• Dail. A. Rūkštelė atidai ė sa 
vo dailės studiją J. Karvelio na 
muose, 3320 So Haisted St.
• Ekonomistas Z. Kungys iš 
vyko į Frankfurtą studijuoti 
medicinos.
• Lietuvos konsulas Chicagoje 
gavo oficialų Lietuvai kvieti 
mą dalyvauti tarptautinėje pa 
rodoje Chicagoej 1959 metais.

Chruščiovas bandys pasinau 
doti Šia „minios psichologija“ 
ir pabauginti Vakarų pasaulį 
ne tiktai satelitu, bet ir savo iš 
anksčiau turimais ginklais. To 
dėl Amerika ir gi verčiama bu 
dėti. Todėl ji savo satelitą no 
ri paleisti ne į 560 mylių, bet 
į 4,000 mylių augštį.

Tuo tarpu

AMERIKA SUSIDOMĖJUSI 
ANGLIJOS KARALIENĖS 

VIZITU.
Karalienė priimta iškilmių 

gai. Be oficialių sveikinimų, ją 
sveikino tūkstantinės minios 
žmonių. Karalienės vizito me 
tu JAV lanke ir Kanados minis 
terių pirmininkas Dicfenbake 
ris, o jam įkandin atvyksta ir 
Anglijos ministerų pirmininkas 
Macmillan. Šis pirmininkų są 
skrydis ne be reikalo įvyksta. 
Nors Rusija ir labai įtikinėja 
pasaulį, kad ji karo nesiekia, 
bet vis dėlto Vakarams atsar
ga gėdos nedaro. Pirmoje eilė 
je pirmininkai rūpinasi saugu 
mu.

TRUMPOS ŽINIOS
— Maršalas Žukov lankėsi 

pas Titą ir Albanijoje. Titas vis 
labjau darosi Maskvos satelitu.

— Tiltas per Taikos upę Ka 
nadoje sugriuvo ir nutraukė 
susisiekimą su Aliaska.

— Prancūzų tyrinėtojas F. 
Navarra ekspedicijoje į Atara 
to kalną suradęs tvano laikų 
Nojaus arkos likučius, kurie 
bus rodomi Paryžiuje^

f Lietuvos \ 
i nacionalinė \ 
I M.Mažvydo ; 
\ biblioteka /

nutarė apmokėti joje dalyvavu 
sioms taut, šokių grupėms 65 
% visų turėtų kelionės išlai 
du, kas sudaro apie 4,000 dol. 
Ši suma bus tuoj pasiųsta šokių 
grupių vadovams, kad jie vie 
tose sutvarkytų ir padalintų pi 
nigus paskiriems šokėjams.
• Vyt. Vidugiris, D. Simonai 
tis, G. Talandis, Ch. Palutis 
ir J. Mansolas neseniai baigė 
studijas Illinois Technologi 
jos Institute.
• „Rigoletto“ opera statoma 
gruodžio ų d. Marijos augšt. 
mokyklos salėje. Biletų gali 
ma užsisakyti: Vyrų choras; 
7224 S. Rochwell St., Chicago 
29, Ill.
• Rašyt. Aloyzas Baronas su 
darė šeimos židinį su Nijole 
Narbutaite.
• Chicagos akademinis alum 
nų klubo susirinkimas įvyko 
spalių 20 d.
• Lietuvos kariuomenės sava 
noriai - kūrėjai spalio 20 d. tu 
rėjo organizacijos 30 metų gy 
vavimo sukakties minėjimą.
• A. Kuraitis, V. Garbenis, A. 
Karaliūnas, J. Litvinas ir Šuke 
lė sudarė Chicagos Augšt. Li 
tuanistikos mokyklos tėvų ko 
mitetą.

— Sovietai grasina pulti Tur 
kiją, esą gindami Syriją, kurios 
niekas nepuola.

— Chruščiovas kreipėsi į So 
cialistų Internacionalo narius, 
kad jie paremtų „taikos reika 
lą“ — padėtų Rusijai užpulti 
Turkiją, bet Soc. Internaciona 
las Chruščiovo siūlymus atme 
tė. 

f

— Jugoslavija pripažino Ry 
tų Vokietiją atskira valstybe. 
Pavėluotai, bet į žingsnį su 
Maskva.

— Sobelis ir Abelis, prisipa 
žinę šnipinėję Maskvos naudai, 
nuteisti po 5—7 metus kalėji 
mo. Prisipažinimas juos išgel 
bėjo nuo didesnių bausmių, 
nes jų šnipinėjimas buvo įro 
dytas ir be jų prisipažinimo.

MONTREALIS
LIET. AKADEMINIS

Sambūris nutarė skirti šiems 
mokslo metams 100 dol. sti 
pendiją — garbės paskolą ne 
terminuotam laikui ir be palu 
kanų vienam augštuosius mo 
kslus einančiam studentui. 
Prašymai turi būti adresuoti 
L. A .S. sekretoriui p. J. Rim 
kevičiūtei, 6423 Briand, Ville 
Emard, P. Q. V-ba.

VISŲ ATEITININKŲ 
susirinkimas, kuris įvyks pas 
N. Pr. seseles, 1474 Emard Av. 
(buv. Rockland.) darželio pa 
talpose, šaukiamas spalio 26 
d., 7 vai. vakaro. Valdyba.

TORONTO
LIETUVIŲ ŠEŠTADIENI 

NĖ MOKYKLA
šiais mokslo metais pasiekė re 
kordinį mokinių skaičių. Mo 
l.yklą lanko arti trijų šimtų 
mokinių. Pirmojo skyriaus ati 
daryti trys skyriai paraleliai. 
Mokykloje darbuojasi devyni 
mokytojai. Šiais metais tose 
pačiose mokyklos patalpose 
įsikūrė ir lituanistiniai kursai. 
® KLB Kr. V-bos pirm, dūk 
ra, Dalia Meilutė, baigusi šv. 
Juozapo kolegiją, įstojo į meno 
mokyklą Toronte.
• Po sunkios operacijos, slau 
gomas Dr. A. Užupienės, ligo 
ninėje gydosi Ant. Pabedins 
kas. Queen Elisabeth ligoninė 
je sunkiai serga Aleksandras 
Paleckis.

UKRAINIEČIAI „VIL 
NIAUS DIENOS” PROGA.

Ukrainiečių laikraštis, „Na 
ša Meta“, redaguojamas kuni 
go, Rev. Homin, pirmame pus 
lapyje įsidėjo stiaipsnį: Tauti 
nė Lietuvių Šventė, kuriame 
rašo: „Visi lietuviai, kaipo kiek 
vienas gerbiantis save ir su di 
dėlėmis tradeijomis Tauta, 
vertina savo sostinę Vilnių, 
kaipo simbolį jų garbingos is 
torinės praeities, jie yra pasi 
rengę ginti visomis jėgomis, 
kad priklausytų Lietuvos vals 
tybei, ne priešui, taip kurių 
yra tokių, kurie vis dar negali 
suprasti, bei susitvarkyti savo 
nepriklausomybės be „Vlniaus 
ir Lwowo".

Parodyti savo tautiečiams, 
kaip ir svetimtaučiams, ypač 
specialiai tiems, kurie ir toliau 
savinasi Vilnių, kad Lietuva 
niekad neatsisakys savo istori 
nės sostinės, su kuria surišta 
visa praeities gaibė ir į kurią 
sukrauta didelės ir gražios vii 
tys atstatant Lietuvos neprik 
luasomybę, todėl ir norima ta 
visa parodyti Spalio 13 rengia 
mos šventės proga — „Vilnia 
us Diena“.

Toronte krainiečių visuome 
nė prašoma organizatorių tą

HAMILTON, Ont.
JŪROS SKAUTU SUEIGA 

HAMILTONE
Spalio 27 d., tuoj po 11 vai. 

mišių, parapijos salėje šaukia 
ma steigiamoji jūros skautų su 
eiga. Visi buvę jūros skautai 
ir norintieji įstoti i jūros skau 
tus kviečiami atsilankyti.

Iniciatorius vyr. valt.
A. Piiypaitis.

ST. CATHERINES 
PARENGIMAI

278 Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kuopos spalio 26 d. 
2 metų sukakties minėjimas 
perkeliamas į kitą salę, į Port 
Weller Garden City Beech 
Hall. Iš St. Catharines važiuo 
ti Niagara St. iki Lake Shore 
Rd. tuomet sekti lietuviškus 
ženklus iki salės. Prie labai 
gražiai naujai pastatytos dide 
lės salės yra aikštė 400 mašinų 
pastatyti.

Programoje be vietinių 
tuviškų jėgų, įdomaus ir klsrtu, 
juokingo p. Šalčiūno Reikalo 
vaidinimo dalyvauja St. Cat 
barines estų 10 porų tautinių 
šokių grupė, vadovaujama po 
nios Heamsaar. Salė ir bufetas 
atdara nuo 3 vai. po pietų. Pro 
gramos pradžia 6 vai. 30 min., 
po to šokiai.
___ 278 SLA kuopos v-ba. 
šventę palaikyti kuo skaitling 
glausiu dalyvavimu joje. Lie 
tuviai, su kuriais mes, kada tai 
mūsų istorijoje, broliškai statė 
me bendrą mūsų Valstybinį ir 
Kultūrinį gyvenimą, kurie ir 
šiandien yra be apsiribojimo 
prieteliais, pilnai užsitarnavo 
to, kad mes ukrainiečiai jų ren 
gamoje šventėje dalyvautu 
mėm kuo skaitlingiausiai“.

CHRUŠČIOVAS LIKO 
BE PARAMOS

Visos Europos socialistų 
partijos Chruščiovui atsisakė 
padėti vykdyti imperializmą. 
Chruščiovas į Europos socialia 
tus kreipėsi, kaip lapė — Ger 
biamieji draugai... Geras drau 
-jas, kuris smaugia.
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Ką Kanados bolševikai 
kalbėjo Lietuvoje

ABI MEDALIO PUSĖS

Telefonas:
Prenumerata metams:

Kanadoje ...................... $5.00
Amerika ir P. Amerika S 5.50
Visur kitur ...................$6.00

Canada .............................$5.00
America & S. America. .$ 5.50
Other Countries ........... $6.00

Kur ruošime
VI Lietuvių Dieną?

Teksto eilutė ................et. 0.15 Pajieskojimų kaina ....$1.00 j Lesevičius, išklausęs rėkt.
. , ■ Bulavo pranešimo, pasakė, kad
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto z.) Kanadįe iki šio laiko jis ži

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų. ”• vos ke]etą lietuviu, kurie 
msJ pavyko baigti augštąjį mo 
kslą“. Tai tiesa. Bet Lesevičius 
nepasakė, kad tai buvo mūsų 
žmonių nepakankamo susiprati 
mo rezultatas. Dabar kasmet 
augštuosius mokslus baigia de

SEKANTIEJI METAI —
1958-tieji metai lietuvių tau 

tai bus reikšmingi metai. Svar 
biausia, kad šitie 1958-tieji me 
tai bus sukaktuviniai, nes jais 
sueina lygiai 40 metų kai lietu 
vių tauta buvo išsilaisvinusi iš 
okupacijų — rusiškos ir vokiš 
kos — ir buvo atstačiusi Lietu 
vos valstybę, kaip nepriklauso 
mą respubliką, visas laisvas 
valstybes apėmusios Tautų Są 
jngos pilnateisis ir lygus viso 
ms kitoms laisvoms valstybėms 
narys.

Tiesa, lietuvių tautos valia 
— atsteigti Lietuvos valstybę 
etnografinėse ribose — nebuvo 
realizuota, nes didelės lietuvių 
etnografinės sritys pasiliko kai 
myninių valstybių okupacijoje. 
Lenkija buvo pogrobusi Vii 
niaus kraštą net su sostine Vii 
nium; Lenkija buvo pasigrobu 
si ir dalj Suvalkijos bei Suduvi 
jos; jeigu sukilimo pasekmėje 
Lietuvai buvo grąžintas Kiai 
pėdos kraštas, tai kitos Mažo 
sios Lietuvos dalys, su Kara 
liaučjum ir didžiojo lietuvių tau 
tos poeto Donelaičio tėviške, 
liko Vokietijos okupacijoje; o 
ir mūsų giminaičiai latviai, Len 
kijos invazijos i Rytų Lietuvą 
metu, taip pat užėmė aiškiai 
lietuvišką daugumą turinčias 
Kuržemės sritis. Tat Neprikiau 
somoji Lietuva buvo kaimynų 
nuskriausta ir negalėjo reali 
zuoti tautos valios. Bet vis dėl 
to ir tokiuose mažuose rėmuo 
se būdama, Lietuva, dėka tau 
tos kūrybingumui ir darbštų 
mui, nepriklausomybės laikais 
padarė milžinišką pažangą, 
kuri kitas tautas ir net dideles 
valstybes nustebino.

Tat Lietuvos valstybės atkū 
rimo faktas yra milžiniškos lie 
tuvių Tautai reikšmės. Ir todėl 
atkūrimo sukaktuves visi lietu 
viai, kur bebūtų, nors ir oku 
puotoje Lietuvoje, minės. Mi 
nės kaip milžiniškos reikšmės 
ir svarbos faktą, lietuvių tau 
tos ir Lietuvos valstybės isto 
rijai pradėjusį naują, realaus 
prisikėlimo, realaus atsikūrimo

KAM TO
Penki metai kai Kanados lie 

tuviai rengia Kanados lietuvių
dienas. Toms metinėms atžy 
mėti yra išleidžiamas metraštis. 
Visi žino, šiais metais V Kana 
dos Lietuvių Diena įvyko Nia 
gara Falls, Ont. Taip pat Nia 
gara pusiasalio lietuviai išlei 
do, tai dienai atžymėti metras 
tį.

Pasigirdo gandų, kaip šven 
tės metu Niagara Falls, kai 
kas kalbėjo:

— Kam tas viskas?
Viena ir tas pat jau penki 

metai iš eilės. Tos pačios f o 
tografijos metraštyje, tie patys 
aprašymai ir net tie patys skel 
bimai. Tos pačios kalbos, tie 
patys žmonės, linkėjimai ir dai 
nos.

Nieko naujo! Kam tas vis 
kas?

Duoti atsakymą, pasivaikš 
čiokime po pasaulį. Pavartyki 
me netolimos praeities istori 
jos lapus, gal rasime atsaky 
mą.

1945 metais ant Hirosimos 
miesto sprogo pirmoji A-bom 
ba. Kodėl ji ten buvo susprog 
dinta ir ką ji padarė, visi žino 
me. Praėjo keli metai. Kratery 
je, kur sprogo A-bomba, stovi 
milžiniškas paminklas. Ant pa 
minkloį Auksinėmis raidėmis

POntiac 7-7920
Yearly Subscription Rates:

SUKAKTUVINIAI METAI
ir atsinaujinimo laikotarpį. To 
dėl ir mes. Konados lietuviai, 
iš anksto turimt toms sukaktu 
vėms paminėti pasiruošti.
ir mes, Kanados lietuviai, iš 
anksto turime toms sukaktuvė 
ms paminėti pasiruošti.

Suprantama, kad mes daly 
vausime Pasaulio Lietuvių Sei 
me, kuris taikomas toms sukak 
tuvėms. Mes minėsime ir Va 
sario 16 sukaktį. Bet mums be 
galo svarbu ypatingu paminė 
jimu atžymėti šias svarbias su 
kaktuves. O tam tikslui mes 
turime tradicines Lietuvių Die 
nas Kanadoje. 1958-ais me 
tais turėsime šeštąją Kanados 
Lietuvių Dieną.

Atrodo, kad būtų geriausia 
40 metų Lietuvos nepriklauso 
mybės paskelbimo sukaktuves 
paminėti ne kur kitur, bet Ka 
nądos sostinėje — Ottawos 
mieste, kur yra Federalinė Ka 
nados vyriausybė ir parlamen 
tas.

Pakitus Kanados politinėms 
sąlygoms, mes gauname didės 
nių perspektyvų mūsų didiesie 
ms tikslams, ir tai prasminga 
išnaudoti.

Ottawa turi nedidelę lietu 
vių koloniją, bet energingą. Jai, 
žinoma, patalkins Montrealis, 
gal ir kitos artimesnės koloni 
jos, kaip kad Niagarai talkino 
net kelios kaimyninės koloni 
jos.

Nesigilinant šį kartą į dėta 
les, norima kelti mintis, kod 
įau nuo dabar reikia tai sukak 
tuvinei Dienai pradėti ruoštis, 
derinantis prie Pasaulio Lie 
tuvių Seimo.

Drauge keltina mintis, kad 
Kanados Lietuvių Dienų ruoši 
mui pasiimtų vadovauti Cent 
ras. Ir tą klausimą reiktų įtrau 
kti į artimiausios Kanados Lie 
tuvių Bendruomenės Krašto 
Tarybos sesijos dienotvarkę. 
Nes reikia tokį svarbų reikalą 
įstatyti į pastovumo ir tvirtu 
mo rėmus.

J. Kardelis.
REIKIA?
užrašas: „Mes tikime, kad žmo 
nija šios klaidos nepakartos“.

Kas metai japonai A-bom 
bos sprogimo dieną susirenka 
prie paminklo, sako kalbas, mel 
džiasi, dauguma verkia, prisi 
minę tą baisią japonų tautos 
ir visos žmonijos tragediją. Ja 
ponų kalbos ir maldos kiekvie 
nais metais vienodos.

Kam tas viskas? Aišku, kad 
japonai tokio klausimo nešta 
to.

1945 metais prie Monte - Ca 
sino vienuolyno pražydo raudo 
nos aguonos, upeliais tekėjo žū 
stančių karių kraujas. Monte- 
-Casino vienuolyną šturmavo 
amerikiečiai, australai, anglai 
ir kanadiečiai, generolas Ander 
son paėmė Monte-Casino vie 
nuolyną ir vienintelį kelią, ei 
nantį per kalną ir sudavė Hitle 
rio armijoi galutinį smūgį Ita 
lijoje.

Iš Casablankos atskrido vy 
riausias vadas gen. Eisenho 
wer ir pasveikino nugalėtojus 
tokiais žodžiais: „Monte-Casi 
no didvyriai, jūsų vardą J. A. 
Valstybių ir pasaulio istorija 
per amžius minės1’.

Dabar prie naujai atstatyto 
vienuolyno stovi milžiniškas 
paminklas nr didžiulėje marmu 
ro lentoje surašytos žuvusių

Rusiškųjų okupantų organas 
Vilniaus „Tiesa“ plačiai apra 
šo Kanados lietuvių bolševikų 
viešėjimą Lietuvoje ir patiekia 
jų pasisakymus. Tai verta žino 
ti visiems Kanados lietuviams.

Rugpjūčio 21 d. 197 nr. T-je 
rašoma, kaip „delegatai“ lan 
kėši Vilniaus universitete. Ten

šimtys lietuvių.
Aulankę vaikų darželį, ,.de 

legatai“ pasakę; „Ne, pas mus 
šitaip nėra“. . . O ką jie gali 
žinoti kaip pas mus yra, kad 
savo vaikus gatvėje auklėja, 
nors čia pat jų panosėje yra vai 
kų darželis. Jie jo net nežino...

Nuvežtas Lietuvos žmonių 
prakaitu ir krauju įgytais au 
tobusais, kokių sovietinis oku 
pantas Lietuvai galėjo duoti 
tiktai 4, vankuveriškis Grin 
kus T. 199 nr. porina: „Gyven 
damas buržuazinėj Lietuvoje, 
apie Trakus žinojau tik iš kny 
gų...“ O kas gi galėjo žinoti ki 
taip, jeigu lenkiškasis okupan 
tas buvo pasigrobęs Trakus? 
Trakuose „delegatai“ buvo 
„prie gausaus vaišių stalo“ ir 
„tostą už atvykimą“ kėlė Saka 
lauskas. Ar kanadiečiai jautė 
visos savo kelionės metu, kur 
jie buvo vaišinami ir girdomi, 
kad tai visa atsiduoda Lietu 
vos žmonių prakaitu, krauju, 
vaitojimais ir skurdu? Jug vi 
sa tai buvo už Lietuvos darbo 
žmonių pinigus.

Iš Trakų kanadiečiai buvo 
nuvežti į Palangą, bet pakeliui 
aplankė Rąseimus, Tauragę. 
Čia jie susitikę prieš metus iš 
Toronto grįžusį Gružauską 
(Gaižauską), kuris esą statosi 
mūrinius namus. Atrodyti turi, 
kad jam ten gerai, get torontie 
tis Kuisys, kuris yra kontrakto 
rius sugrįžęs į Torontą, viešai 
pranešime pasakė, kad Gaižaus 
kas sakęs: „kad į Kanadą grįž 
tų keliais, jei galėtų“.

Palangoje (T. nr. 201) van 
kuveriqtis Grinkus pareiškė: 
„Aš, Algirdas Grinkus, gerai 
dar prisimenu laikus, kai į Pa 
langą atvykdavo tik frakuoti...” 
Girdi, o dabar — darbininkai. 
Todėl „tai ką mums kalbėjo Ka 
nodoje priešai netiesa ir šineiž 
tas“,.. Grinkus melagis, jeigu 
sako, kad į Palangą atvykdavo 
tiktai frakuoti. Frakų niekas 
kelionėje nedėvi. Tai viena. 
Antra, tiesa, kad ne visi į Pa 
langą galėdavo nuvykti, nes 
ne visi ir norėdavo ten vykti. 
Ir tiesa, kad ir dabar ne visi 
nuvyksta. Jau vien dėl to ne 
gali nuvykti, kad dabar reikia 
gauti leidimas, „putiovka“, be 

karių pavardės, o jų per 48.000 
Tų 48.000 pavardžių tarpe yra 
daug lietuvių. Prie to pamink 
lo stovi kiekvieną dieną kele 
tas žmonių. Jie iš viso pašau 
lio. Tarp 48.000 pavardžių jie 
įieško vieno vardo: sūnaus, vy 
ro, brolio — jie įieško žuvusio 
kario.

Kiekvienais metais, vieną 
kartą italai sulipa ant to kai 
no, sako kalbas, meldžiasi, ver 
kia, skamba Monte-Casino vie 
nuolyno varpai, įų aidas radio 
bangomis nuaidi po visa pašau 
H.

Kam tas viskas? Italai tokio 
klausimo nestato, nors daugu 
moję ne jų kariai ten ilsisi, at 
nešę laisvę Italijai.

Mes, Kanados lietuviai, kaip 
tie japonai ir italai, turime nors 
vieną kartą metuose susirinkti į 
vieną būrį ir šaukti pasauliui, 
kad žmonija praeities klaidų 
nebekartotų ir leistų visoms 
tautoms laisvai ir savarankis 
kai gyventi.

Jeigu Kanados vyriausybė 
tas mūsų dienas giria ir sveiki 
na, negi mes turime nuo to at 
sisakyti, negi mes turime mes 
ti į šalį tą gražų, Hamiltooo lie 

kurios joks darbininkas ten 
negali patekti, o anksčiau jo 
kių leidimų nereikėjo.

202 nr. Tiesa uždėjo stambią 
antraštę, paimtą iš J. Lesevi 
čiaus pasisakymo: „Laimės 
svetur jieškoti nereikia“. At 
seit — laimė yra dabartinėje 
Lietuvoje. O bet gi J. Lesevi 
čius į Lietuvą negrįžta ir prie 
sovietų negrįš. Sako, jam Lie 
tuvoje ne viskas patikę... O iš 
tikrųjų, nors jis ir kaip oficia 
liai kryžiuojasi norėdamas bu 
ti ištikimas Maskvos okupaci 
jai ir kolonializmui, bet neofi 
cialiai jis jau yra pasisakęs, 
kad „Lietuvoje labai blogai“. 
Jeigu jis ir kaip sakys ir rašys, 
bet jis pats ir jo artimieji jau 
žino, kad „Lietuvoje labai blo 
gai“.

„Delegatus“ nuvežus į užma 
rio kopas, kur esą pastatyti 
vieno fabriko poilsio namai, An 
tanas Morkis pasakęs: „Ne, 
buržuazinėje Lietuvoje to nie 
kada nebūtų buvę. To nėra ir 
Kanadoje“. Taip jis kalbėjo, 
kaip rašo Tiesa, „po puikių pie 
tų su žvejiškais patiekalais“... 
Žinoma, po tokių pietų Grin 
kui sunku buvo rašyti, o Mor 
kiui liežuvis jau buvo palaidas, 
bet kai jis prasiblaivėjo, tai 
Toronte darydamas pranešimą 
jis jau kitaip pasisakė: kad jo 
brolis nekaltas ištremtas į Sibi 
ra ir ten mirė; kad kolūkyje 
jam vienas pasakė „Prakeikta 
ta Lietuva“, o Klaipėdoje juos 
statybos darbininkai pasiteira 
vo, „Ar jūs važiuojate be mili 
cijos?”; kad savo tėviškėje ra 
dęs labai atsilikus} kolūkį, ku 
riame kolūkiečiai gauna po po 
ra kilogramų grūdų ir šiek tiek 
pinigų už visą darbo dieną; 
kad kolūkiuose vyksta didelės 
vagystės ir žmonės labai nu 
skurę. Tai viena. Antra: Lietu 
voje nepriklausomybės laikais 
veikė ligonių kasos, kurios sta 
tė sanatorijas ir darbininkams 
poilsio namus. Matyt, mūsų 
„delegatams“ sovietinis okupa 
ntas tų namų neparodė, pav. 
Birštone. O ką gi Morkįs gale 
jo žinoti apie Lietuvos nepri 
klausomybės laikus, kad jis j 
Kanadą atvyko prieš 53 .metus. 
Lietuva dabar tikrai netokia, 
kokią jis paliko carinės Rusi 
jos okupacijos laikais. Net ir 
sovietinė okupacija neprikiau 
somybės laikų pažangos pėdsa 
kų dar, nesugebėjo sulyginti 
su „sovietinio gerbūvio ly 
giu”... Lietuvos žmonės nepri 
klausomybės laikais gavo tau 
tinį susipratimą, įgavo naujos 
dinamikos ir dabar yra veržlus, 
ypač į mokslus, ir tokiu būdu 
sugeba išlaikyti savo lietuviš 
ką veidą, savo kultūrinį lygį, 
ir jų okupantas nesugeba ga 
lutinai palaužti. Jie net ir Sibi 
ro tremtyje sugeba išsilaikyti 
visa galva augščiau už paver 
gėją. (d. b.) 

tuvių pradėtą darbą.
In The Welland Tribune, iš 

ėjusioje š. m. rugsėjo mėn. 18 
d. Solicitor-general Leon Bal 
cer, štai ką sako, tarp kitko, 
apie Kanados tautybių bendra 
darbiavimą: „This is Somethi 
ng of wich we should remind 
ourselves frequently. Canada's 
streght will reach its peak only 
as all Canodians come to recog 
nize the realty of this partner 
ship“.

Kanados min. pirm. John 
Diefenbaker, V Kanados Lie 
tuvių Dienos Metraštyje, štai 
kaip pasveikino lietuvius;

„I warmly support these ob 
jectives of the Federation and 
trust that over the succeeding 
years you will continue to 
grow and to contribute your 
services not only to the prese 
nt membership but to the Cana 
dian community as a whole".

O kur kiti sveikinimai bei 
pareiškimai, kaip Kanados, 
taip mūsų visuomenininkų. Jie 
visi surašyti V Kanados Lietu 
vių Dienos Metraštyje. Var 
tant jo lapus matyti mūsų Ka 
nados lietuvių gyvenimas, pa 
daryti darbai ir sužinai, kas

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 

SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA,
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTREAL,

P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę.
Kam patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida
— Money Order’iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraštį 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

Motinų šalpos įstatymas ®
RAŠO ADV. A. LIŪDŽIUS

Motinų šalpos įstatymdavys 
tė Ontario provincijoje prade 
ta svarstyti 1920 m. Tais pat 
metais ir buvo išleistas pinna 
sis „Motinų Šalpos Įstatymas" 
(Mothers' Allowances Act), 
kuris suteikė galimybę Ontario 
provincijoje gyvenančioms mo
finoms gauti piniginę pagelbą. 
Įstatymas įgalino motinas iš 
laikyti, auklėti ir mokinti jų tie 
sioginėje priežiūroje esančius 
vaikus, neturinčius būtinos fi 
nansinės paramos dėl tėvo mir 
ties, jo nuolatinio nedarbingu 
mo arba šeimos apleidimo.

Minėtasis įstatymas buvo 
keliolika kartų keičiamas, pa 
pildomas. Pagal veikiantį Mo 
tinų Šalpos Įstatymą motinos 
gali gauti pašalpą jų globoje 
esantiems vaikams, nesuiauku 
siems 18 metų amžiaus, lankau 
tiems pradinę ar kurią kitą 
mokyklą ir darantiems moks 
le pakankamą pažangą. Pašai 
pa gali būti mokama ir tokiu 
atveju, jeigu vaikai yra netin 
1 ami lankyti mokylas dėl sa 
\ o protinių ar fizinių trūkumų.

Pagal Ontario Motinų Šal 
pos Įstatymo nuostatus tūks 
tančiai šelpiamųjų vaikų baigė 
mokyklas ir daug iš jų tapo net 
pirmaeiliais šio krašto pilie 
čiais.

Kalbamas Įstatymas liečja 
taip pat ir tuos vaikus, kurie 

mums dar reikia padaryti.
Tikras esu, kad apie mūsų 

rengiamas Kanados Lietuvių 
Dienas žino Maskvos draugai, 
taip pat mūsų Vilniaus snieč 
kai ir paleckiai — Maskvos 
prieteliai ir mums trėmimams 
perai pažjsatmas, mūsų „rū 
pintojėlis“, Berlyne sėdįs gen. 
Michailov. Jiems, rengiamos 

< ienos ir šie metraščiai, tai tik 
r i rakštis; neapsiriksiu paša 
kęs, kad jie ir V Kanados Lie 
tuvių Dienos metraštį jau turi. 
Tie, kurie moka skaityti — 
skaito, kiti žiūri į mūsų pavei 
kslus, kramto pirštus, rašo mu 
ms laiškus ir kviečia namo.

Ar tik nebus mūsų Kanados 
lietuvių dienų nuopelnas, kad 
taip gražiai sutiko „mūsų atsto 
vus“ Tarybų Lietuvoje ir net 
leido su kiaulių šėnkėmis pa 
šokti ir pasikalbėti. Pats drau 
gas Paleckis sutiko n dar gė 
j ų pajdovanojo.

Kam ta komtdija? Kam tie 
sutikimai, gėlės, šokiai ir tauti 
niai rūbai kiekvieną dieną? At 
rodo, kad kiaulių strikes ir 
kiaules šeria ir karves melžia 
tautiniais rūbais. Bet aš ma 
nau, kad „mūsų delegatai“ ma 
tė daug vargo ir skurdo tose 
„sovietinėse sodybose”.

Kaip gera būtų, kad taip bū 
tų gražu Lietuvoje. Kaip gera 
būtų, kad mano broliai ir sese 
rys būtų sotūs ir linksmi tuo 
se kolchozuose, bet iš tūkstan 
čių laiškų, ateinančių į Kana 
dą ir JA Valstybes, mes žino 
me, kaip mūsų broliai vrgsta 
Lietuvoje, Sibire, Altajuje, 
Kazakstane ir kitur. Jie mūsų 
prašo nedaug; maisto, avaly 
nės, drabužių ir vaistų.

Anksčiau jie ir prašyti nega 
Įėjo. Ar tik nebus mūsų nuo 
pelnas, tas nuolatinis šauksmas 
pasauliui, kuris atidarė duris 
laiškams, siuntiniams ir net mū 
sų „delegatams“.

Ot čia ir glūdi Kanados ir J. 
A. Valstybių lietuvių suvažia 
vimų ir leidžiamų metraščių 
paslaptys.

Laikas greit bėga. Jau laikas 
galvoti apie VI Kanados Lie 
tuvių Dienos rengimą. M. S.

likę našlaičiais, yra globojami 
giminių arba ir kurio kito as 
mens, kuriam globos teisė bu 
vo legaliai pripažinta (foster 
mothers).

Turint galvoje tai, kad šis 
"įstatymas buvo iabai nuodug 
niai ir aiškiai aprėžtais nuosta
tais numato kiekvieną atskirą 
atsitikimą — yra taikomas in 
dividualiai — ir sprendžia taip 
svarbią socialinę problemą, jis 
yra laikomas Ontario Piovin 
cijos įstatymų pažiba ir šios 
Provincijos Valdžios 
džiavimas.

Po trumpo Įstatymo apibū 
dinimo, konkrečiai patieksiu jo 
pagrindinius nuostatus.

Kas gali prašyti.
1) Našlės, turinčios vieną ar 

daugiau vaikų, kuriems dar nė 
ra sukakę 18 metų amžiaus, iš 
gyvenusios Ontario Provincijo 
je bent vienus metus ir gyve 
nusios šioje provincijoje vyro 
mirimo metu.

2) Motinos, turinčios„vieną 
ar daugiau vaikų (amžiaus ri 
ba ta pati, kaip nurodyta 1 
p.), kurias vyrai yra apleidę 
ir apie jų buvimo vietą neturin 
čios jokių žinių mažiausiai vie 
nūs metus.

3) Motinos, kurių vyrai ne 
gali išlaikyti savo šeimos dėl 
protinio ar fizinio nuolatinio 
nedarbingumo.

4) Išsiskyrusios motinos, 
kurioms Teismo yra pripažinta 
vaikų globa, tačiau neturinčios 
jokių pajamų vaikų išlaikymui 
arba, jeigu vaikų tėvas, iš ku 
rio buvo atiteista vaikams pini 
ginė parama, nutraukė mokėji 
mus dingdamas be žinios.

5) Motinos (foster-mothe 
rs), globojančios našlaičius ir 
kartu su jais išgyvenusios ma 
žiausiai vienus metus prieš pa 
reiškimo padavimą.

Pašalpos dydis mėnesiui.
1) Motinoms:
a) motinai su vienu, išimti

nai nuo jos priklausančiu 
vaiku ......................$ 50.0fe

b) kiekvienam sekančiam
kui ...........................$ 10.00

c) nuolatinai nedarbingam
vyrui ...................... $ 10.00

2) Globoj|ančioms motinoms:
a) globojančiai vieną

vaiką ......................$24.00
b) globojančiai du

vaikus ....................$48.00
c) kiekvienam sekančiam

globojam. vaikui $ 10.00 
Be išvardintų mokėjimų, ga 

Ii būti paskirta dar papildoma 
būtinai reikalinga pašalpa.

Visiems šelpiamiesiems yra 
teikiama nemokama gydytojų 
pagalba. Taip pat dantų gydy 
tojų, ko nenumato jokios s^į 
katos draudimo bendrovės. fiK

Pašalpa ir visos kitos su tuo 
surištos pirmenybės yra taiko 
mos motinoms be pertraukos 
gyvenančioms Ontario Provin 
cijoje ir kartu su šelpiamaisiais.

Baigiant dar pažymėtina, 
kad gaunančioms pašalpą mo 
finoms yra leistina turėti iki $ 
1,000.00 santaupų ir be to dar 
—jeigu aplinkygės leidžia ir 
nekenkiama šelpiamųjų vaikų 
priežiūrai — laikiną darbą, ku 
ris užimtų ne daugiau kaip 50 
% normaliai dirbamų valandų 
toje darbovietėje. Ypatingais 
atvejais yra leistina įsgyti ir ne 
judomą trutą, nenustojant tei 
sės gauti pripažintą pašalpą.

Adv. A. Liūdžius.
— Nasseras prašosi atvykti 

pas Eisenhowerj. Klausimas 
svarstomas.
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Anapus gelež
PO PASKUTINIŲ

Daugelį karty laike paskuti 
nių keleriy metų vakariečiai 
sovietų ekspertai ir kai kurie 
įžvalgesni spaudos atstovai pri 
mindavo ir pabrėždavo faktą, 
kad negalime nedavertmti so 
vietų daromą progresą moks 
lo ir technikos srityje. Keletas 
tokių įspėjančių straipsnių bu 
vo patiekta ir „Nepr. Liet.” 
skaitytojoms.

Sovietiniams valdovams vi 
sai nėra svarbu, kad jų žmo 
nes nedavalgo ir apiplyšę, kad 
jie nori geresnių gyvenimo są 
lygų, trumpesnių darbo valan 
dų ir geresnio atlyginimo. So 
vietai, sulig to savo žinomo po 
šakio, kad tikslas pateisina prie 
mones, be atodairos siekia savo 
užsibrėžtų tikslų. Sovietų vy 
riausybei nereikia baimintis 
dėl būsimų rinkimų, jei jų bal 
suotojai ir nėra patenkinti. 
Jiems nereikia prašyti jokių 
senatų ar parlamentų paskirti 
pinigų sumas užsibrėžtiems 
planams ar projektams vykdy 
ti. Nereikia pamiršti sovietų 
gaunamos pagalbos ir iš šios 
geležinės uždangos pusės. Įvai 
rūs apmokami ar idėjiniai ato 
miniai ir kitoki Šnipai ar ko 
munizmo idėjomis ligi apsvai 
gimo susižavėję kai kurie va 
kariečiai mokslininkai suteikę 
sovietams reikalingas žinias, 
net perbėgę pas sovietus. Šito 
kiems tik po II-rojo pas. karo 
įvykusiems atsitikimams ir nuo 
tykiams aprašyti susidarytų 
geroka biblioteka. O kur dar 
Sovietų prievarta sugaudytų 
ir Sov. Sąjungon išvežtų vo 
kiečių, austrų ir kitų sovietų 
okupuotų kraštų mokslininkų, 
lėktuvų konstruktorių, vairuo 
jamųjų raketų ekspertų ir ki 
tokių specialistų pagalba. Juk 
čia sovietai tikrai pasirodė esą 
patys geriausi „smegenų iš 
spaudimo” (ne tik smegenų 
plovimo“) ekspertai. . .

Š. m. rugpjūčio 26 d. rusai 
paskelbė sėkmingai *čban 
dę pirmąją, taip vadinamą 
tarpkontinentinę vairuoja 

mąją raketą
ar dar kitaip vadinamą tai pkon 
tinentinį balistinį svaidmenį 
(Intercontinental ballistic mis 
šile) galinti pasiekti taikinį už 
5000 mylių — kitaip sakant, 
Šiaurės Ameriką.

Šį sovietų laimėjimą vaka 
riečių spauda labai nevienodai 
įvertino ir komentavo. Buvo ir 
tokių šaltinių, kruie teigė, kad 
tai esąs paprastas eilinis sovie

inės uždangos
RUSŲ LAIMĖJIMŲ
tų propagandos triukas ir gy 
rimasis. Tačiau kasa amerikie 
čių žvagybos ir žinių rinkimo 
tarnyba priėmė šį sovietų lai 
mėjimo paskelbimą už „gryną 
pinigą“, tai reikėjo tuo patikėti.

Po to šis sovietų paskelbi 
mas iššaukė visą eilę amerikie 
čių atitinkamų pareigūnų ofi 
cialių ir pusiau oficialių pareiš 
kimų, kuriais buvo stengiamasi 
įtikinti, pasaulį, o ypatingai 
pačius amerikiečius, kad Jung 
tinės Amerikos Valstybės nėra 
labai tolį nuo rusų atsilikusios. 
Paaiškėjo, kad iš JAV garny 
bai paskirtų šiems metams 38 
bilionų dol. apie 35 proc. šios 
sumos numatyta ir bus išlei 
džiama vairuojamųjų raketų 
programai.

Atskiras vairuoajmųjų rakė 
tų programas ir projtktus 
turi amerikiečių laivynas, 
sausumos kariuomenė (ar 
my) ir amerikiečių karo 

aviacija.
Amerikiečių karo aviacijos vai 
ruojamoji raketa „Matador“ 
ir karo laivyno „Regulus“ šie 
kiančios taikinius 600 mylių ats 
tume yra jau masiškai gamina 
mos ir parengtos naudoijmui. 
Amerikos sausumos kariuome 
nės vairuojamoji raketa „Jupi 
ter“ siekianti 1500 mylių buvo 
keletą kartų sėkmingai išban 
dyta, o dabar dar patobulinta 
ir, sakoma, sieksianti taikinius 
3600 mylių atstume. Pačios 
didžiausios amerikiečių viltys 
yra sudėtos į tarpkontinenti 
nės vairuojamos raketos „At 
las“ projektą, kuri turėtų siek 
ti taikinius net už 5500 mylių. 
„Atlas“ pirmieji du bandymai 
nepavyko, bet reikia tikėtis, 
kadi artimoje ateityje išgirsime 
žinių apie sėkmingą bandymą. 
Kas būtinai šiuo laiku reikalin 
ga, kad atšaldytų susijaudini 
mus dėl rusų pralenkimo ame 
rikiečius ir sumažintų psicholo 
ginę naudą, kurią sovietai gale 
jo susigriebti ne tik Europos, 
bet ir pasaulio nautraliųjų va 
Istybių tarpe po sėkmingo so 
vietų tarpkontinentinės vairuo 
jamosios raketos išbandymo.

Kitas amerikiečių tarpkonti 
nentinės vairuojamosios rakė 
tos projektas „Titan” yra apie 
vienerius metus atsilikęs nuo 
„Atlas“, tačiau reikia tikėtis, 
kad paskutiniai rusų laimėji 
moi pagreitins if „Titan“ vys 
tymąsi, bandymus ir gamyba. 
Taigi, neseniai spaudoje buvo 
pranešta apie sėkmingą ameri

kiečių vairuojamosios raketos 
„Thor” bandymą kažkur Flo 
ridos pajūryje. Gi grįžtant prie 
sovietų pasisekimo tarpkonti 
nentinių vairuojamųjų raketų 
bandyme, kai įvairūs vakariečių 
kariniai ekspertai priima ir su 
tinka, kad sovietams galėjo pa 
vykti šios raketos bandymas, 
bet pabrėžiama, kad reikės dar 
2-jų, o gal net 4-rių metų kol 
sovietai šį ginklą pastatys ant 
operatyvinio pagrindo, įt. y. 
praeis 2—4 metai kol šis gink 
las bus pilnai parengtas naudo 
jimui kare.

Nespėjo vakarų pasauks atsi 
kvošėti ir susiraminti dėl pirmo 
jo sovietų pasiekimo — tarp 
kontinentinės raketos galinčios 
iš Sovietų Sąjungos pasiekti 
Šiaurės Ameriką, kai

sovietai pakepė vakariečia 
ms antrą karštą blyną — 
„sputniką” t. v. taip vadi 

namąjį žemės satelitą 
ar dažnai anglų kalboje vadi 
namąjį „baby moon”. Dėl „sp 
utniko" egzistencijos nėra nei 
ginčų, nes jis yra pastebėtas 
įvairiose pasaulio vietose. So 
vietų mokslininkų ir vakarų 
pasaulio stebėtojų žingsnis, 
naujasis žemės satelitas ap 
skrendąs žemės rutulį per 1 
vai. ir 36 min. „Sputnikas“ sk 
renda 18.000 mylių greičiu 
per valandą, apie 560 mylių 
nuo žemės ir esąs 23 colių (in 
čų) diametro ir sveriąs 185 sva 
rus. Mokslininkų nuomone 
„sputnikas“ dar ilgokai skri 
siąs apie žemę, jei nesusidur 
siąs su žemėn krintančiais me 
teorais. Faktas palieka faktu, 
kad ruskeliai vėl „nušluostė 
fcmerikiiečiHms nosis”. . .

Jau seniai visiems, kas dau 
giau skaito ir tokiais dalykais 
domisi, buvo žinoma, kad abi 
priešingos stovyklos — ameri 
kiečiai ir rusai — geofizinių 
metų proga gamina ir ruošiasi 
paleisti vadinamąjį žemės sate 
litą. Buvo palikęs tik klausimas 
— kurie pirmieji?

Amerikiečių žemes satelito 
projektas „Vanguard” buvo 
vykdomas nesiskubinant ir 
taip kad nenukentėtų vairuoja 
mųj|ų raketų vystymo ir tobuli 
nimo programa. „Vanguard“ 
numatytas išbandyti šių metų 
pabaigoje, o paleidimo data yra 
1958 m. kovo m. Nesistengė ir 
perdaug nesiskubino amerikie 
čiai, nes jie nesitikėjo, kad ru 
sai galėtų juos aplenkti. Juk 
rusai yra atsilikę. O čia tie 
ubagai, nesiskaitydami su išlai 
domis ir priemonėmis, per 
trumpą laiką net 2 kartus nu 
stebino visą pasaulį!

Toliau paklausykime 
ką po šių 2-jų laimėjimų 
kalba vyriausias raudono 

sios imperijos bosas 
Nikita Chruščiov.

Savo pasikalbėjime su 2-m be 
slankančiais Maskvoje britų 
parlamento nariais tuojau po 
„sputniko“ paleidimo, Nikita 
pareiškė, kad lėktuvų-bombo 
nešiu amžius jou pasibaigė ir 
galima juos mesti į ugnį. Gi 
sovietų tarpkontinentinė vai 
ruojamoji raketa ir „sputni 
kas“ yra tik pora iš daugelio 
dalykų, kuriuos sovietai jau tu 
ri ar artimiausioje ateityje pa 
sirodys. Nikitos žodžiais sovie 
tų raketų išvystymas yra pa 
siekęs tokio laipsnio, kur „Žmo 
niškas kraujas ir mėsa“ jau ne 
begali tokių dalykų nugalėti ir 
kovoti. . . Kai kurie vakarų 
žmonės, aiškino Chruščiovas, 
sakė, kad mes nieko neturime, 
kad mes vien tik stengiamės 
paveikti žmonių sąmonę, kad 
tai yra tik psichologinis karas, 
o štai mes dabar turime rakė 
tą, kuri gali pasiekti Ameriką 
ir žemės satelitą, kuris kėliau 
ja aplink visą pasaulį. . . Mes
stovime prie durų tokios tech 
nikos išsivystymo fazės, kurio 
je karo lėktuvai galės būti pa 
dėti į muzėjus... Karo lėktuvų 
vieta yra užimama pasigailėji 
mo nežinančių nesustabdomų 
raketų... Tie, kurių rankose yra 
žmonijos likimas, privalo ture 
ti tai savo galvose ir privalo 
prisidėti pagelbėti išvengti se 
kaničo karo...

Kitame pasikalbėjime su vie 
nu iš vyriausiųjų New York Ti 
mes atstovų (James Reston), 
kuris lankėsi neseniai Maskvo 
je, Chruščiovas pasakė, kad 

sovietų vyriausybė sutiktų 
dėl tarptautinės žemės sate 
lito ir tarptautinių vairuo 
iamųjų raketų kontrolės, 
jeigu tai būtų kaipo dalis 
amerikiečių-rusų susitarimo 

gyventi taikoje.
Tačiau Chruščiovas nerodo jo 
kio noro sušvelninti ar pakeis 
ti politinius ir nusiginklavimo 
pasiūlymus, kurie jau anksčiau 
buvo Jungt. Am. Valstybių at 
mesti. Atvirkščiai, pasakoja Ja 
mes Reston, Chruščiovas labai 
skeptiškas dėl Amerikos politi 
kos Viduriniuose Rytuose ir 
Vokietijoje.

Pakol „patenkinamas susita 
rimas“ tarpe Sov. Sąjungos ir 
JAV bus pasiektas, pasakė 
Chruščiovas, Vakarai privalo 
sutikti ir pripažinti, kad Rusi 
ja, Kinija ir kitos egzistuojan 
čios valstybės kaipo socialist! 
nės (komunistinės) valstybės

DR. M. ANYSAS
NERAŠYKIME,

Mes esame rodos papratę, 
kad politinius straipsnius ra 
šant, priveliame daug netikslin 
gumų ir net nesąmonių, tur būt 

ir privalo nustoti galvoti ir grįš 
ti savo politiką ta teorija, kad 
vidaus sukilimai kada nors su 
naikins tokias valstybes. Chruš 
čiovas pabrėžė, kad Sov. Sąjun 
ga pripažįsta kapitalistinių va 
Istybių egzistenciją su skirtin 
ga filosofija ir yra pasirengusi 
taikingai konkurenciaji ir var 
žyboms ar lenktynėms su kapi 
talistinėmis valstybėmis viso 
se srityse. Jei komunistinis ar 
kapitalistinis pasauliai žiūrės 
į vienas kitą kaip lygus į lygų, 
tai nesą klausimo pasaulyje, ku 
ris negalėtų būti išspręstas. 
Dabartiniu laiku Jungt. Am. 
Valstybės kalbasi su Sov. S ga 
lyg tai amerikiečiai būtų stip 
rūs, o sovietai silpni. Gi, Chruš 
čiovo žodžiais sovietų arsena 
lai pilnai užbaigtai pripildyti 
pačiais moderniausios karybos 
ginklais, ypatingai visų rūšių 
raketomis. Jurgis Skardis.

Laisvoji tribūna.
KO NEŽINOME
todėl, kad politikoje kiekvienas 
rašytojais jaučiasi pribrendęs 
aiškinti reikalus savaip, nesi 
varžydamas jokių dėsnių. Bet 
tie visi rašiniai, kol jie paduo 
darni mūsų kalba, lieka tarp 
mūsų.

Kitaip yra, jeigu rašoma pa 
sauline kalba ir jie yia skirti 
plačiai pasaulinei visuomenei. 
Bet vis dėlto reikia laikytis 
objektyviškumo, ypatingai, jei 
gu kalbama apie reikalus, ku 
riuos galima patikrinti. Deja, 
ir tuose atsitikimuose neprak 
tikuojama, kaip matome iš 
„Lietuvių Dienose“ š. m. sau 
šio m. leidinyjs tūpusio straips 
nio pavadinto: „The Corning 
to Life of Klaipėda“.

Šitame straipsnyje autorius 
daro visą eilę istorinių klaidų, 
kurios sudaro netik klaidingą, 
bet ir žalingą vaizdą apie Klai 
pėdos miesto ekonominį gyve 
nimą.

1. Klaidingas yra autoriaus 
joje Klaipėda nėra minima lai 

Nukelta į 6-tą psl.

> KNIT-GOODS *

NAILONU SUSTIPRINTAIS KULNAIS IR 
PIRŠTAIS

DARBINIU KOJINIU
JOS IŠLAIKO ILGIAU Už KITAS

; Jos tikrai laikys il-
; giau — lahai patogios

— labai vertingos
’ PENMANS
* DARBO KOJINĖS.
; Yra jų įvairių rūšių
» *r svorių, tinkamų
t kiekvienam darbui —
z ta* geriausias pirki-
* nys het kokių kainų
» grupėje.
\ TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI

GARSŪS NUO 1868 METŲ WS 9-1

: REIKALAUKITE

ATSIMINIMAI nikų (šiaudinių maišų), nei 
antklodžių. Taigi, tuose iš len

IŠ RUSŲ KC -TO SACHSENHAUSEN.
Rašo Dr. K. A. Ozelis

Apie keturis metus man te 
ko kentėti rusų koncentracijos 
stovykloje Sachsenhausene, ku 
ri neveltui užsipelnė šiurpų var 
dą — „mirties stovykla“, 15 
km atstu nuo Berlyno.

Jau Hitlerio laikais Gestapo 
čia žudė tūkstančius nekaltų 
žmonių, taip, kad NKVD rado 
jau paruoštą aparatą ir trobe 
sius tęsti savo nežmonišką dar 
bą. Rusai naudojo kitus meto 
dus, bet tikslai buvo tie patys, 
kaip ir anksčiau.

Kas 100 metrų riogso 5 metrų 
augštas sorgybos bokštas, ant 
kurio dieną - naktį budi karei 
vis su kulkosvaidžiu. Nakčia 
nuo bokštų šviečia stiprūs pro 
žektoriai, kurie apšviečia bara 
kus, kad niekas nemėgintų iš 
bėgti. Kasnakt aidi šūviai, kad 
įbauginus barakuose sugulu 
sius kalinius. Sargybiniai ty 
čia šaudo, kad išgąsdinus jau 
ir taip įbaugintus žmones.

Stovykloje buvo apie 100 
barakų po 50 m ilgio. Viena

tų sukaltuose budinkuose vy 
ko pačios liūdniausios tragedi 
jos.

Šaltis ir badas tai — du žiau 
rūs broliai, kurie žmogų be 
kraujo praliejimo iš lėto nuve 
da į grabą. 1 litras skystos sriu 
bos per dieną ir 400 gramų 
drėgnos duonos, tai visas mais 
tas, kuris be permainos kas 
dien duodamas. Sriuba daugiau 
šia kopūstų, kruopų ir kitko. 
Bet jų tik skonis. Retai kada 
žirniuką ar kruopelę sužvejosi. 
Kas surasdavo mėsos krisliu 
ką, sušukdavo iš džiaugsmo. 
Taukų akutės retai prasišypso 
davo. Gal virtuvės katiluose iš

Pavasarį 1945 metais rusai 
prigrūdo stovyklon apie 15.000 
įvairių luomų ir amžiaus žmo 
nių, apie 1000 moterų ir vaikų, 
kurių didelė dalis nebematė sa 
vo artimųjų, nes badu ir sielos 
bei kūno kančiomis buvo nuva 
ryti į masinius kapus. Jie šian 
dien išlyginti ir nerodo jokios 
žymės, kad žemėje ilsisi nesu 
skaitoma armija bolševizmo 
sistemos aukų. Rusų šarvuo 
čių pulkas šiandien ant šitos 
„kraujo dirvos“ daro savo pra 
timus, kaip nitko nebuvę. Mir 
ties stovykla po 5 metų panai 
kinta, jos kaliniai paleisti ar 
ba nuvežti į kitus kalėjimus to 
limesnėms kančioms.

Papasakosiu, kaip atrodė ta 
stovykla ir kaip žmonės čia ken 
tėjo ir mirė po raudonųjų lais 
vės pranašų rykštėmis.

Stovykla yra kaip viduram 
žiu pilis aptverta augštais mū 
rais ir spygliuotom tvorom.

me barake gyveno 200 žmonių, 
tai yra viena kuopa su kuopos 
vadu ir 2 pavaduotojais. Jie 
buvo skiriami iš tų pačių kali 
nių, bet tik tokių, kurie jau 
anksčiau pasižymėjo rusams 
savo nepaprastu beširdiškumu 
ir jiems paklusnumu. Visa tvar 
ka ir disciplina buvo kariška. 
Ant penkių kuopų buvo paskir 
tas bataliono vadas su savo 
štabu. Vyriausia institucija bu 
vo civilinė komendantūra su 
dviem komendantais, vienu ru 
su ir vienu vokiečiu priešaky 
je. Bet šitai komendantūrai bu 
vo pavesta tik vidinė tvarka. 
Ji buvo atsakinga rusų komen 
dantūrai ir aklai vykdė gautus 
iš jos įsakymus bei instrukci 
jas.

Barakuose dūsavo eiliniai 
kaliniai ir gulėjo suspausti tri 
jų augštų naruose, badu ir šal 
čiais kankinami, nes pirmais ir 
antrais metais nebuvo nei šie

kart ir buvo pridėtas gabalas 
paskutinės rūšies mėsos, kaulų 
ir taukų (nes gerąją mėsą ru 
sai patys pasilaikydavo, o vidų 
rius ir kaulus kaliniams duo 
davo), bet nuo virtuvės ligi ba 
raku ilgas kelias, ir kol katilas 
per bataliono ir kuopų rankas 
perėjo, nebedaug tirštimų be 
likdavo. Kas keturius metus iš 
tokio maisto išgyveno, tą Die 
vas stebuklingu būdu išlaikė. 
Valdiškos vokiečių įstaigos 
tvirtina,, kad daugiau kaip pu 
sė kalinių mirė nuo bado ir nu 
silpnėjimo. Vidutinis kalinių 
svoris nusmuko ligi pusės nor 
malaus svorio. Buvo tokių ka 
linių, kurie tesvėrė tik 65 sva 
rus. Vidutinis svoris buvo 80 
iki 90 svarų. Kas matė tuos iki 
skeleto nubadėjusius, nebepa 
našius* į žmones pusgyvius 
vargšus, šašais ir pūliuojančio 
mis žaizdomis apdengtus kū 
nūs, tas neužmirš to šiurpulin

go vaizdo per visą savo amžių.
Sutikome kartą rusų kareivį 

-lietuvį, iš Šiaulių apskrities, 
bet jau bolševizmo dvasia už 
sikrėtusį. Jis štai ką pasakė: 
„Mes ne tokie žiaurūs, kaip vo 
kiečių Gestapąs! Mes nešau 
dom žmonių, nenuodijam du 
jomis. Mes leidžiam jiems iš 
lėto numirti. Tegu jie šunta sa 
vo sultyse! Tai vis tik žmoniš 
kiau negu Hitlerio naikinimo 
metodas“.. .

Taip vadinama stovykla-li 
goninė buvo perpildyta. Nau 
jų ligonių priėmė tik tiek, kiek 
kasdien pasimirė. Taigi, ligo 
nys teiravosi: ar daug šiandien 
mirė? Ligoninės barakai buvo 
švariau įrengti. Gydymą atliko 
vokiečių gydytojai, taip pat ka 
liniai. Bet nebuvo reikalingų 
vaistų. Gydytojai buvo beje 
giai. Ligonys mirė, kaip mu 
sės. Ypatingai 1946-47 metų 
šaltosios žiemos metu. Tada 
šaltis kasdien paguldė nuo 80 
iki 100 ligonių. Pačiuose bara 
kuose žmonės begulėdami su 
šalo. Širdis nustojo plakti. Iš 
ryto atrasdavai savo kaimyną 
negyvą, kuris, rodos, dar vakar 
buvo pilnas vilties.

Vėliau ligoninės nebepriėmė 
ligonių. Batalionai įsitaisė sa 
vo atskiras ligonines. Išplito 
džiovos epidemija. Šiltinė ir 
kruvinoji parbloškė net jaunes 
niuosius kalinius. Sveikieji už 
sikrėsdavo i retai kas pergalė 
jo giltinę. Barakai patuštėjo. 
Ligoninė išsiplėtė ir užėmė 10 
barakų sunkioms ligoms, ypač 
džiovininkams gydyti. Patys 
rusai nusigando. Atvyko gydy 
tojai ir speciali komisija patik

rinti epidemijos priežastį. Vai 
diškos vokiečių įstaigos ištyrė, 
kad Sachsenhausene mirė apie 
10,000 kalinių per keturis me 
tus. Tačiau stovyklos viršinin 
kas, pulk. Kostiuchin už „ge 
ra" stovyklos organiazciją ir 
„pavyzdingą tvarką“ gavo 
augštą ordiną. . .

Moterų batalionas apėmė 5 
barakus su virš 1000 kalinių ir 
mažų vaikų. Gal paklausit, iš 
kur mažučiai vaikai? Ne visos 
motinos buvo kalinamos sto 
vykioje su vaikučiais. Daugu 
ma gimė jau stovykloje. Daug 
moterų čia pergyveno isnieki 
nimo tragediją. Moteriška gar 
bė buvo mindžiojama kojomis, 
ypač jaunesniųjų. Kas šeštadie 
nio vakarą rusai kėlė balius ir 
iškvietė tam tikrą skaičių mo 
terų šokių ir pasilinksminimo. 
Kas priešinosi, susilaukė blo 
gų pasekmių. Baliui pasibai 
gus, moterys, noroms-nenoro 
ms turėjo pasiduoti rusų valiai 
ir geiduliams. Kas vyko tuose 
baliuose, tiesiog atpasakoti ne 
įmanoma.

Šiemet pavasarį rusai čia pa 
naikino visas koncentracijos 
stovyklas. Apie 200,000 kalinių 
perėjo kančių kelią. Apie pusę 
tų nelaimingų žmonių grįžo į 
laisvę, kalinti kaip „karo nusi 
kalteliai“. Kiti išvežti ir nuteis 
ti sunkiųjų darbo kalėjimu nuo 
5 iki 25 metų. Jų likimas liūd 
nas, nes vargu ar kas galės iš 
tesėti po tiek stovykloje pergy 
ventų kančių.

Daug jau buvo rašyta apie 
rųsų koncentracijos stovyklas, 
o vis tik rodos permažai, kad 
įtikinus tuos, kurie dar šian

dien giria bolševizmo sistemos 
„geroves“.

Kas matė ar pergyveno nors 
kelias savaites ar dienas sto 
vykios pragarą, kas pagalvojo, 
kad pačioj Rusijoj, reiškia pa 
čiame bolševizmo rojuje, tebe 
dūsauja milionai nelaimingų 
aukų darbo stovyklose, nežmo 
niškose sąlygose ir be vilties 
pamatyti laisvės aušrą, tas ne 
gali tylėti, bet privalo pakelti 
balsą ir skelbti žmonijai — ko 
voti prieš tokią vergijos siste 
mą, kuri paniekina paprasčiau 
sias teises, nužemina žmogaus 
garbę ir laisvę iki nežmoniško 
laipsnio, o vistik dar drįsta ža 
dėti žmonijai gražią ateitį. . .

Kad šiandien dar yra tam 
tikras skaičius aklų komunisti 
nės sistemos pasekėjų laisvame 
pasaulyje, kaltę dėl to neša 
laisvosios demokratinės valsty 
bės, kurios suteikia per daug 
laisvės komunizmo agitatoria 
ms ir iš savo pusės permažai ap 
šviečia žmones apie tikrą ko 
munistų veidą.

Komunizmas yra lyg užkre 
čiama dvasios liga, kuri užpuo 
lė žmoniją. Bet ir ta liga su lai 
ku turės pranykti. Žmonijos 
sveikos jėgos ima palengva vir 
šų ir sveikas protas išvystys 
sveikas darbo ir gyvenimo są 
lygas ant teisingumo ir laisvės 
pamato, pagal krikščioniškos 
meilės ir dorybės dėsnius.

Duok Dieve, kad žmonijai 
greičiau pavyktų surasti kelią 
į tokią sveiką ir laimingą atei 
tį! K. A. O.
Berlynas 1950 m. spalio mėn. 
8 d.
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Lietuvių Enciklopedijos 
Bičiuliams

Lietuvių Enciklopedijos lei 
dimas yra ne eilinis reikalas, 
bet didelis kultūrinis užsimoji 
mas, kurio Įvykdymas teiks vi 
siems lietuviams garbę ir kul 
turingos tautos vardą. Lietu 
vių Enciklopedija yra mokslo 
ir lietuviškos kultūros bagažas, 
be kurio negali apsieiti bent 
kiek apsišvietęs tautietis, o lie 
tuviui inteligentui ji reikalinga, 
kaip sveikata.

Iki šiol Enciklopedijos leidi 
mo rūpesčių našta guli ant vie 
no leidėjo J. Kapočiaus pečių, 
tartum tai būtų jo vieno priva 
tus biznis.

Enciklopedijos leidimas re 
miamas prenumeratorių, ku 
rių yra nors ir nemažai, bet ne 
visi rūpestingai atsiskaito už 
gautus tomus. Tai sūdai o sun 
kurną sekančių tomų leidimui. 
Vien JAV prenumeratoriai yra 
nesumokėję apie $ 6.000, o ir 
kitų kraštų taip pat ne visi 
prenumeratoriai laiku atsiskai 
to, o dar daug yra liet, inteli 
gentų, kurie iš viso dar nėra 
Liet. Enciklopedijos užsiprenu 
meravę.

Be prenumeratorių Enciklo 
pedijos leidėjas jokios kitos pa 
ratuos neturėjo ir dėlto kultini 
ninkai ir LE bičiuliai turėtų su 
sirūpinti.kaip suorganizuoti ko 
kią nors paramą šiam dideliam 
darbui. Skaitėm, kad Hamilto 
no Apyl. Valdyba, kuri visuo 
met pirmutinė parodo inicia 
tyvą, užsakė LE komplektą 
miesto knygynui.

Tai gražus pavyzdys ir kito 
ms L. B. Apylinkėms. Didės 
nės apylinkės taip pat galėtų 
užprenumeruoti 1 ar 2 kopi. L. 
E. Toronte LE rėmimo inicia 
tyvą padarė inž. J. Dragašius 
prisiuntęs Apyl. Valdybai pa 
raginimą tuo reikalu susirūpin 
ti ir pridėjęs 10 dol. čekį. Apy 
linkės Valdyba svarstė tą reika 
lą ir nutarė užsakyti 3 kompl. 
LE, kai susidarys sąskaitoje 
kiek didesnė suma. Apyl. V- 
ba vien savo lėšomis negali vi 
sų 3 kompl. apmokėti, todėl 
kreipėsi Į L. E. bičiulius prisi 
dėti savo aukomis paremti L. 
E. leidimą.

Trims kompl. apmokėti rei 
kės apie $ 500. Ši suma bus 
sumokėta ne per vienus metus, 
bet kol visa Enciklopedija bus 

išleista. Kas norėtų ir galėtų 
prie šios paramos prisidėti, pra 
šome savo įnašą įmokėti Liet. 
Encikl. atst. Aug. Kuolui 49 
Oakmount Rd. Toronto, Ont. 
Toronto Apylinkės Valdyba.

NL Redakcijos prierašas. To 
ks sumanymas Montrealyje 
yra kilęs jau praėjusiais me 
tais, bet neatsirado iniciatorių, 
kurie imtųsi šį sumanymą reali 
zuoti. Ir Montrealiui reikia tri 
jų prenumeratų, nes reikia po 
Enciklopedijos komplektą 
įteikti abiem Montrealio univer 
sitetam ir miesto bibliotekai. 
Universitetuose L. Enciklope 
dija galės pasinaudoti profesū 
ra ir studentai, o miesto bibiio 
tekoje visi piliečiai. Tokia mū 
sų dovana bus svarbus kultu 
rinis įnašas į Montrealio mies 
to ir jo mokslo įstaigų lobyną. 
Todėl tautiečiai kviečiami pri 
sidėti aukomis.

Neatsirandant kitų iniciato 
rių, šio sumanymo vykdymo 
imasi „Nepriklausomos Lietu 
vos” redakcija.

Projektas būtų toks: reikia 
100-to asmenų, kurie sumokė 
tų po 5 dolerius. Viename iš 
tų įteikiamųjų tomų, bus įdė 
tas donatorių sąrašas su spe 
cialiu įrašu, iš kurio būtų aiš 
ku, kad L. Enciklopedija yra 
įteiktas Montrealio lietuvių au 
komis.

Pirmieji, kas pritarė šiam su 
manymui yra: Jonas Adomaitis 
ir Jonas Kardelis, paskyrę šiam 
tikslui po 5 dol. Maloniai pra 
šomi tautiečiai atsiliepti ir pri 
sidėti kukliomis aukomis.

N L. Red.
PARYŽIAUS LIETUVIAI

(Laiškas iš Paryžiaus)
Rugsėjo 22 d. įvyko Pary 

žiaus lietuvių bendruomenės 
narių „priešrinkiminis“ susirin 
kimas, kurame buvo statomi 
kandidatai rinkimams į Krašto 
Tarybą bei Garbės Teismą. Ta 
me susirinkime kaip svečias bu 
vo apsilankęs Profesorius Ra 
mūnas iš Kanados. Prof. Karau 
nas, Ottawos universiteto pro 
fesorius, šiuo metu yra savo 
mokslinių studijų kelionėje.

Prof. Ramūnas papasakojo 
apie dabartinės Kanados gyve 
nimo sąlygas, apie galimybes
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&
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DIDELĖ AIKŠTĖ MAŠINOMS NEMOKAMAI.

ten lietuviams įsitaisyti, bet 
labjausiai palietė lietuvių kai 
bos gerbimą. Jis papasakojo 
apie savo susitikimus su įvai 
riais pasaulio mokslininkais, ne 
lietuviais, kurie kaip tik labai 
domėjosi lietuvių kalba ir jąją 
labai augštai vertino. Kalbėto 
jas priminė, jog lietuvių kai 
ba dabar yra dėstoma visoje 
virtinėje pasaulio universitetų. 
Tuo labjau, sako, savąją kalbą 

turi gerbti ir išlaikyti patys 
lietuviai, o jau daug esama, 
ypač iš mūsų jaunimo tarpo, 
kurie būdami kuriame nors 
svetimame krašte, jau tik to 
krašto kalba tekalba. Liūdniau 
šiai, sako, kad lietuviškai jau 
nebemoka lietuviškas jauni 
mas gimęs iš tėvų lietuvi!?.. Čia 
esanti didelė kaltė jųjų tėvų. 
Bekalbant su tokiu jaunimu pir 
mon eilėn teko išgirsti prašy 

:nų gauti suprantama (atseit 
prancūzų) kalba literatūros, 
ypač naujesnės apie Lietuvą. 
Prancūzijoje gi, po visą kraš 
tą yra išmėtyta tūkstančiai 
lietuvių, kurie atvyko į čia dar 
prieš paskutinį karą darbo jieš 
rodami ir daugumoje yra suku 

: e mišrias šeimas, kur kaip tik 
’praverstų „Lietuvis Istorija“, 
parašyta lengva forma bei 
„Lietuviškos pasakos ir legen 

dos“ — prancūziškai. O tokia 
medžiaga yra visuomet „dėkin 
ga” ir apskritai svetimiems in 
formuoti apie Lietuvą bei jo 
sios reikalus. Rimvydas.

— Rygoje spalio 5—15 d. 
įvyko Pabaltijo muzikos festi 
valis.

— Tito pripažino rytinę Vo 
kietiją de jure, dėl ko vakarinė 
Vokietija nutraukianti santy 
kius su Jugoslavija.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
Lietuvoje, Vilniuje, Valstybinė grožinės literatūros 

leidykla tik ką išleido šį tikrai kultūringai, kaip ir visa 
me kultūringame pasaulyje, naują žymiojo tašytojo, po 
eto ir literatūros žinovo profesoriaus V. Mykolaičio-Puti 
no naują romaną „Sukilėliai“, kurio įdomesnes ir reikš 
mingesnes ištraukas čia patieksime.

Romanas pradedamas dalimi, pavadinta

GANA, TO JUNGO
Veiksmas prasideda ties Kėdainiais 1S61 metais, ka 

da Rusijos caras Aleksandras II vasario 19 d. paskelbė 
Manifestą, kuriuo Rusijoje drauge ir Rusijos okupuotoje 
Lietuvoje buvo panaikinta baudžiava.

Pačioje romano pradžioje aprašomi Bagynų dvaro 
baudžiauninkai Petras Balsys iš Šilėnų kaimo ir Juozas 
Pranaitis iš Paliepių, išsirengę į Kėdainius turgaus dieną. 
Toliau eina romano ištrauka.
Į rinką per spūstį brovėsi keli vyrai. Būgną mušė žmo 

gus su geltonomis sagomis, panašus į kanceliarijos sargą, pas 
kui jį žingsniavo augštas, užraitytais ūsais, randonais šmū 
rais ant krūtinės žandaras ir kitas poniškai apsirengęs vyras, 
rankoje laikydamas popierių pluoštą. Įkandin sekė Kėdainių 
ispravnikas, pristavas, žandarų rotmistras ir grafo Čapskio 
dvarų vyriausiasis įgaliotinis. Atokiau minioje maišėsi dar 
keli policininkai ir žandarai. Iš gretimų gatvių ir rinkos pa 
kraščių, taškydami purvą, bėgo žmonės, tarsi tas būgnas būtų 
juos šaukęs j kokią nepaprastą iškilmę.

Tuo tarpu būgnininkas ir sekę paskui jį ponai sustojo, c 
ėjęs su žandaru žmogus popieriais nešinas įsilipo į roges, kad 
visi jį matytų ir girdėtų.

Ponas nuo rogių ėmė šaukti:
— Ei, žmonės! žmonės!.. Nutilkite!.. Klausykite!.. Kiau 

sykite jo didenybės šviesiausiojo ciesoriaus Aleksandro Ant 
rojo manifesto! Klausykite manifesto apie baudžiavos, panš 
čiznos panaikinimą!

Sulig tais žodžiais minia nutilo kaip užkerėta. Kiekvie 
nas jau buvo girdėjęs gandų, kad baudžiava netrukus būsianti 
panaikinta. Tie gandai sklido jau kelinti metai, tad žmonės 
jais ir tikėti paliovė. Ir štai pagaliau! Nejaugi teisybė?! 
Daugelis net kaklus ištiesė ir išsižiojo, kad nepraleistų nė 
vieno žodžio.

O ponas nuo rogių pasklaidė rankose popierius, atsi 
krankštė, atsilošė ir ėmė skaityti garsiu kiek galėdamas balsu:

— Iš Dievo meilės, mes, Aleksandras Antrasis, ciesorius 

ir valdimieras visos Rosijos, karalius Lenkų, didis kunigaikš 
tis Finliandijos ir t. t., ir t. t. Apreiškiam visiems mūsų vier 
niems tarnams. Dievo apvaizda ir švėna prova įpėdinystės bū 
darni paašukti an visos Rusijos sosto, mes idėjom širdin mūsų 
prižadėjimą priglaust mūsų ciesoriška molone ir apieka visus 
mūsų viernus padonuosius visokios kilmės ir būvės, nuo šio 
vingai valdančio kalaviju dėl apgynimo tėviškės iki pakajin 
gai dirbančio savo amato įtaisu, nuo pildančio augšesnę slūž 
bą ciesorystės iki ariančio ant lauko vagą žambiu arba žagre.

Po šitos iškilmingos įžangos ponas nuo rogių, jau truputį 
nuleidęs balsą, skaitė toliau, kaip ciesorius pamatė, kad dvai i 
ninku teisės buvusios labai plačios, bet įstatymais neapibrėž 
tos, ir dėl to atsiradę daug valstiečius apsunkinančio saviva 
liavimo.

Netrukus skaitytojo balsas prikimo, jis ėmė painiotis ii 
guose sakiniuose, bet vėl įtempė jėgas ir pasitaisė skaitydamas, 
kaip ciesorius, pasišaukęs Dievą pagalbon, nutarė išleisti nuos 
tatus, kurie duosią baudžiaviniams žmonėms teisę pasidaryti 
laisvais kaimo piliečiais.

Toliau vėl pakosčiodamas ir atsikrankšdamas ponas 
nuo rogių skaitė, kokios paliekamos teisės ir uždedamos pa 
reigos dvarininkams ir valstiečiams. Taigi dvarininkams pa 
liekama nousavybės teisė į visą jų lig šiol valdytą žemę, o vals 
tiečiams duodama teisė išpirkti savo sodybas ir tam tikrą kie 
kį žemės, pavestos jų nuolatiniam naudojimui už nuostatuose 
aptartą kainą ir prievoles valstybei. Išpirkimo lakštai turi 
būti sudaryti pritariant dvarininkui. Sutartims sudaryti ir 
visam reikalui sutvarkyti skiriamas dvejų metų laikas. Ligi 
to termino dvarų samdiniai ir valstiečiai pasilieka ponų vai 
džioje ir turi atlikinėti visas prievoles po senovei. Tvarkai pa 
laikyti dvarininkai turi teisę teisti ir bausti nusikaltėlius tol, 
kol bus įsteigti nauji valsčių teismai.

Toliau ponas nuo rogių, vėl keldamas balsą, manifesto 
žodžiais šaukėsi Dievo apvaizdos, globojančios Rusiją, krikš 
čioniško zokono, apaštalo žodžių ir pasitempdamas iškilmingai 
baigė:

— Peržegnok save kryžiaus ženklu, pravoviernas žmo 
gau, ir pasišauk drauge su mumis Dievo palaiminimą ant tavo 
liuosos procės, zadotką tavo laimos nemuose ir gėrybės visuo 
tinos.

Sugaudė, subangavo žmonių jūra, bet čia vėl su ti atėjo 
būgnas, ir žmogus nuo rogių sumojavo rankomis, duodamas 
ženklą, kad jis nori dar kalbėti. Aprimus triukšmui, sušuko:

— Žmonės, klausykite! Paskaitysiu jums kai kurias vie 
tas iš nuostatų apie valsčionis, atleistus iš baudžiavos. Klau 
sykite! Pirma: baudžiava valsčionims ir dvariškiams žmonė 
ms dvarininkų dvaruose panaikinama visiems laikams, taip, 
kaip tai nurodyta šituose ir kituose nuostatuose ir taisyklėse. 
Antra: remiantisšiais nuostatais ir bendrais įstatymais, valsčio 
nims ir dvariškiams žmonėms, išėjusiems iš baudžiavos, duo 
damos laisvų žmonių teisės, kaip jiems asmeniŠKai, taip ir jų 
turtui.

Jis ėmė sklaidyti lapus, matyt, jieškodamas, ką dar pa 
skaityti, bet žmonėms jau pakako to, ką girdėjo. Minia siūb 
telėjo atgal, pasklido po rinką, pažįstami ir nepažįstami kalbi 
no vienas kitą, klausinėjo, džiaugėsi, kiti kėlė abejones, tarsi 
nuogąstaudami, kad galgi negerai suprato, jog nepakenčia 
mos panščiznos iš tiesų jau nebėra.

Petras Balsys, domiai išklausęs visą skaitymą, patraukė 
pečiais ir tarė:

— Tai kaip dabar čia? Lyg panaikino, tai vėl lyg ir ne 
panaikino baudžiavą... Išeina, kad mes turėsim išpirkti savo 
pačių žemes, o ponai per dvejus metus mums kailius lups?

Pranaitis tylėjo, o judrusis žmogelis giliai atsiduso ir at 1 
siliepė:

—' Gerai, jei tik dvejus metus. Gi pasakyta, kad išpirkti 
žemę galima tik susitarus su ponu ir jam sutinkant. O kas 
privers poną sutikti?

Bematant prie jų trijų prisigretino ketvirtas, panašus į 
nusigyvenusį šlėktą. Nugirdęs paskutinius žmogelio žodžius, 
uvėriai sušuko, net jo ūsai pasišiaušė:

— Niekas neprivers! Apgavo mus ciesorius! Negausime 
nei žemės, nei valnasties! Povstanės reikia! Revoliucijos! 
Žečpospolitą atstatyti reikia! Tada bus visiems ir žemės ir 
valnasties!

Rinka pamažu pradėjo tuštėti. Turgus baigėsi. Tokia 
nepaprasta naujiena visus sujaudino, išblaškė. Niekas nebe 
žiūrėjo į prekes. Žmonės džiaugėsi. Ne visi įsiklausė į manifes 
to žodžius, ne visi gerai juos suprato. Tačiau visiems įstrigo 
į galvą viena mintis: baudžiavos nebėra! Ši mintis kerojosi 
kaskart plačiau, nustelbdama abejones ir neaiškumus. Ką ten 
visokios teisės, pareigos ir prievolės, išpirkimai ir išsimokęjį,, 
mai! Juk aiškiai buvo pasakyta: panščizna panaikinama am 
žinai! Baudžiauninkams ciesorius duoda laisvų žmonių teises!

Žmonės paskubomis tvarkė roges ir šlajas, Šūkaudami 
brovėsi iš spūsties į rinkos pakraščius, į kelius ir, spartindami 
botagais kumeles ir kuinus, nešė linksmą naujieną pasilikusie 
ms namuose. Bet kai kurie iš pasalų žvalgėsi į karčiamas, 
slinko, artyn ir, apsidairę ar nemato pažįstamas, smuko į vidų. 
Iš kampinės smuklės su žaliomis langinėmis išvirto du įkaušę 
bernai ir, susikabinę per juosmenį rankomis, šlitiniuodami už 
traukė:

Oičizna naša, velnias ponus neša
Per lygius laukus, per tamsius miškus.
Ne tiek nešimo, kiek anų šaukimo.
Su ponais arsim, su poniom akėsim, 
Su ponaičiukais vagas varinėsim.

Balsių Petras su Pranaičių Juozu, išsivarę iš miesto, ris 
tute leidosi namų link. Kurį laiką važiavo tylėdami, bet 
abiem ant širdies buvo lengva, krūtinėje giedra. Teisingai sa 
kė tas žmogelis nuo Betygalos — Gugis rodos, jo pavardė — 
kaip ten bus toliau, pamatysime, bet šiandien gerai, kad bau 
džiava panaikinta! (d. b.)
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AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYTOJŲ SĄJUNGOS 

LITERATŪROS PREMIJA
Amerikos Lietuvių Mokyto 

jų Sąjunga skiria kasmetinę 
250 dolerių premiją už geriau 
šią vaikų ar jaunimo grožinės 
literatūros kūrinį. Kūriniams 
įvertinti yra sudaryta premi 
jos sprendėjų komisija iš Danu 
tės Augienės, Gražinos Tulaus 
kaitės-Babrauskienės, Aldonos 
Šimaitienės, Prano Razmino ir 
Stasio Tamulaičio.

1. Premijos komisija vertins 
1957 m. išspausdintas vaikų ir

Jaunimo grožinės literatūros 
aį lysakas, pasakas, poeziją, 
oramą, etc.) knygas ir tais me 
tais parašytus, bet dėl dabarti 
nių sąlygų neišspausdintus kū 
rinius tų autorių, kurie juos 
prisius komisijai. Autoriai pa 
sirašo tikrąja pavarde.

2. Už premijos komisijos ge 
riausiu pripažintą kūrinį ski

riama premija nebus skaldoma 
tarp atskirų autorių.

3. Knygos ir rankraščiai, 
prieš tai laimėję bet kokią pre 
miją, šios premijos negalės gau 
ti.

4. Premijuoto kūrinio, jei jis 
dar būtų nespausdintas, išleidi 
mo teises autorius sutinka be 
papildomo honoraro perduoti 
Amerikos Lietuvių Mokytojų 
Sąjungai.

5. Paskutinė data kūriniams 
įteikti yra 1958 m. sausio 1 d. 
Siųsti šiuo adresu: B. Beleškie 
nė, 6921 So. Claremont Ave,. 
Chicago 36, Ill.

NAUJA 
TEATRALŲ VADOVYBĖ

Į JAV ir Kanados Liet. See 
nos Darbuotojų S-gos Centro 
Valdybą išrinkti: Sofija Ado 
maitlienė, fealys . Račkauskas, 
Zita Kevelaitytė, Elena Pet 
rokaitė ir Bronius Macevičius; 
kandidatais Janina Menkutė 
ir Zigmas Moliejus. Į Revizijos 
Komisiją išrinkti: Ant. Sprin 
dys, Vyt. Valiukas ir Andrius 
Mironas; kandidatais Ona Pet 
ravičiūtė ir Jonas Kelečius. Į 
Garbės Teismą: Aleksas Kut 
kus, St. Pilka ir Alė Kalvaity 
tė, kand.: O. Miromenė ir Iz. 
Motekaitienė.

L. S. D. S-ga įsisteigė JAV 
ir Kanados Liet. Kult. Kong 
reso metu. Jos Laik. Centro 
Valdyboje iki šiol dirbo Alek 
sas Kutkus, St. Pilka, Vyt. 
Valiukas, Simas Velbasis ir 
Ant. Sprindys.

Pagal susitarimą Laik. Cent 
ro V-ba ir pirmoji Centro V- 
ba renkama iš Chikagoje gyve 
nančių teatralų.

Visuotinis metinis narių su 
sirinkimas, įvykęs š. m. spalio 
6 d. Menininkų Klube, Chica 
goję, padarė eilę svarbių nuta 
rimų.

BIRŽUOSE POSĖDŽIAVO 
REFORMATŲ SINODAS
Birželio 16 d. laiške apie tai 

iš Lietuvos sakoma, kad labai 
mažai reformatų belikę po re 
patriacijos. Skaičius nenurody 
tas. Kunigų žinoma du. Papra 
šius smulkesnių žinių, tylima 
tuo klausimu.

Prieš okupaciją reformatų 
buvo: apie 1000 vokiečių refor 
matų su atskira parapija Klai 
pėdos mieste (Pfafer Pries) ir 
apie 11.000 lietuvių ir keletas 
lenkų reformatų kitoje Lietu 
vos dalyje, labjausiai apie Bir

j Vaistai i Lietuvą, | 
t LATVIJĄ, ESTIJA, LENKIJĄ IR KITUS SOVIETŲ | 
$ KRAŠTUS $
f per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. |
\ Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis

per Janiną ADOMONIENĘ. S
& Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me- £ 
£ džiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 
$ akordeonus, dviračius, maistą ir tt.

Užsakymai iš kitur priimami paštu. X
Siuntiniai pilnai apdrausti. %

Kreiptis: 1319 St. Germain, Ville St. Laurent, t 
Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. |

BELLAZZI-LAMY, INC I
PO 8-5151 7679 George Sl’ Ville Lasalle. I

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. H

žus, Jų kunigų valstybės eta 
tuose buvo numatyta penki.

Jų dvasinis vadovas, genera 
linis superintendentas dr. Po 
vilas Jakubėnas iš Biržų, prieš 
keletą metų mirė evangelikų 
bažnytinėj sanatorijoj Šveicari 
joj. Dr. Konstantinas Kurna 
tauskas iš Kelmės dabar yra 
pensininkas Vak. Vokietijoj. 
Dabartinis vadovas kun. St. 
Neimanas, dabar gyvena Čika 
goję ir verčiasi fiziniu darbu.

„PELKIŲ ŽIBURĖLIS’ 
VĖL ŠVIEČIA

„Pelkių žiburėlio" vardu lei 
džiamos literatūrinės valandė 
lės per „Margučio“ radijo pro 
gramas spalio mėn. 6 d. prade 
jo savo penktąjį sezoną. Šiomis 
valandėlėmis rūpinasi Sambū 
rio ' „Šviesos“ Chicagos sky 
rius, o jose dalyavuja geriau 
šieji Chicagoje gyvenantieji ak

toriai. Pirmoje šio sezono va 
landėlėje buvo sustota ties Ba 
lio Sruogos kūryba, ištrauką 
iš dramos „Barbora Radvilai 
tė’’ skaitė akt. St. Kielaite, M. 
Lemešytė ir J. Kelečius.

LIETUVIŲ MOKYKLA
Toronto peršoko pustrečio šim 
to. Pirmajame skyriuje atsira 
dus daugiau kaip šimtui mo 
kinių, skyrių teko dalinti į tris 
klases. Mokykla naudojasi Šv. 
Pranciškaus par. patalpomis, 
kur erdvios didelės klasės labai 
tinka pastoviam mokyklos dar 
bui. Girdėti, kad toje pat mo 
kykloje gautos patalpos taip 
pat lituanistiniams kursams. 
Mokyklos tėvų komitetą suda 
ro: pirm. L. Adomavičius, vice 
pirm. Dr. St. Pacevičius, sekr. 
B. Mažeikienė, ižd. Sil. Čepas 
ir parengimų vad. J. Petraus 
kas.

ATLETO
SPORTINIAI BALTINIAI
Puikus Watson's gaminys!

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

W-11-56

ŠV. KAZIMIERO PARAP.
Per paskutinį mėnesį naują 

ją Šv. Kaz. bažnyčią, tikslu jos 
arkitektūros pasižiūrėti, lankė 
prancūzai klebonai iš: Mani 
waki, Yamachichi, Amos ir dar 
vienos kasyklų srities, kur mi 
nėti dvasiškiai ruošiasi staty 
tis naujas bažnyčias naujai su 
darytoms parapijoms. Matyti, 
garsas apie naująją seniausios 
Kanados lietuvių parapijos baž 
nyčią, kur seniausios bažnyčių 
statybos tradicijų darniai su 
derintos su geriausia modcrny 
be, pasiekė tolimiausius Que 
bec provincijos užkampius. Vi 
si klebonai kitataučiai gėrėjo 
si Šv. Kaz. bažnyčios statyba 
ir įsidėjo savo statyboms nau 
dingų pamokų.

Todėl lietuviai gali didžiuo 
tis savo darbu, tik sykiu turi 
ir galvoje turėti; kad, ypač pir

maišiais dvejais-trejais metais 
reikės energingos pastangos 
ir ryžto padaryti finansines 
pareigas, kurios, tuoj po nau 
jos statybos, paprastai sun 
kios. Daug senų parapijos rė 
mėjų tai supranta, todėl, pa 
vyzdžiui, žinomas namų staty 
tojas, p. Nagine ir žmona pa 
aukavo $ 2,000 (ne $ 1,000 
kaip pirmiau paskelbta) ir tais 
pinigais buvo nupirkta vienas 
šalutinių altorių.

O ilgamečiai Šv. Kaz. p-jos 
nariai ir vaidybos mėgėjai, Ka 
zys ir Izabela Ambrasai, išgir 
dę, kad klebonas nori sutelkti 
būrį lietuvių, paskolinti staty 
bos fondui po $ 1,000, įteikė

STATAI AR REMONTUOJI NAMUS
pirk statybines medžiagas vienintelėje tos rūšies 

lietuviškoje prekybos įstaigoje Montrealyje

AMLIT 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. Tek. RA 1-7524
arba vakarais skambinti statybos b-vės techniškojo 

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

NAUJIENA!!!
Pinigai siunčiami i Sov. Są

jungą, Lietuvą, Latviją,
Estiją.

Pristatoma per 2 savaites.
Pilnai garantuota 

ir oficialiai.
100 rublių .............$10.00
Persiuntimas .........$ 5.00
Perlaidos didžiausia suma 
$ 50. Tačiau galite siųsti 

perlaidų kiek norite.
GRAMERCY

118 East 28th St., 
New York 16, N.Y., U.S.A.

Licensed and Bonded 
by N. J. State 

Banking Commission

MEDŽIAGOS —
MAISTAS — VAISTAI
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai j 

tėvynę

JKAMIENSKI /
JANIQUE TRADING CO.

-___ .raLiiftU

835 QUEEN ST.W-TORONTO 3• EM4-4026

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

Dr. Roman Pniewski į
J* Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose
■ j: Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų spedialistas. ;|į 
:ii 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623 į
ii; Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

| Insuliacija, Ten - Test, Masonite, stiXybinis popieris. g y

TAUPYK, SKOLINKIS K
savo kredito kooperatyve 3

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

Ved. D. Jurkus, PO 7-4280. |
„Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje S

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

Tel. PO.8-1135
SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

Kostiumas ....... .0.95 
Paltas (lengvas) . .0.95 

Suknelė ............... 0.90
Skrybėlė ................0.85

ir t. t., ir t. t.
Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio 
miesto dalis. Darbą atliekame sąžiningai.

Liet, sav.: J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė. 
TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

VICTORIA 
CLEANERS 
& DYERS CO,

klebonui J. Bobinui $ 500 ir ta 
rė: ,,Ką čia paskola — štai, pen 
ki šimtai aukos. Vėliau, gal 
vėl pridėsime“.

Kitas, senas, parapijonas, Jo 
nas Adamonis, išgirdęs, kad 
klebonas dar nėra atsiėmęs iš 
parapijos iždo savo algos už 
1956 ir 1957 metus, nes nori 
statybos skolas kuogreičjau ir 
kuo pigiau išmokėti, įteikė $ 
100 auką, ir sakė: „$ 50 tai ju 
ms, klebone, asmeniška auka“. 
Bet klebonas ją pridėjo prie ki 
tų $ 50, ir pareiškė, tai bus visa 
šimtinė į knygas įrašyta, kaip 
J. Adamonio auka. V.
• Mt. Royal viešbuty jvyko

Columbia Vyčių (angliško sky 
riaus) metinis banketas, sąry 
šyje su naujų narių priėmimu 
Lachine dalyje ir pakėlimu į 
augštesnį laipsnį senųjų. Daly 
vavo vienintelis to skyriaus na 
rys lietuvis, Juozas Gručkūnas 
(narys nuo 1930 m.), Šv. Ka 
zimiero p-jos k-to narys.

Teko girdėti, kad prie pran 
cūzų tos organizacijos sky 
riaus priklauso (be klebono J. 
Bobino, kuris jau pasiekė 4-to 
laipsnio) V. Kalinauskas, Pet 
ras ir Edvardas Bobinai. V. 
Kalinausko motina šiomis die 
nomis išvyko pasisvečiuoti Flo 
ridoje.

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 kitu 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 Gilt Parcel Service
1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tek: BElair 4860 

Montreal 2, P. Q., Canada.

HICKSON GROCERY
Čia rasite 

įvairių bravorų 
ALAUS,

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

įvairiausių konservuoti! produktų.
Užsisakykite čia alų savo pobūviams!

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

$ LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE i '

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS t 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika įj 

Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. £
Lietuviams nuolaida. jį

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, w

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

Sav. BIRUTĖ DODONA ITė B M. Dodon) 
2544 CENTRE St., Montreal WEllington 5-3292

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

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA
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MUSV^SP ORTAS'
TORONTO VYTIS —

Nežiūrint amerikietiškų sp 
orto šakų didelės įtakos, tutbo 
las mūsuose dar yra gana pia 
čiai kultivuojamas, gi lietuviš 
ko futbolo tvirtovė yra Toron 
tas. Jau nuo pat pirmųjų spor 
tinių Žaidynių futbolo vaižybii 
Vytis kasmet pelnydavo Šiau 
rinės Amerikos lietuvių meiste 
rio vardą — šiemet Rochester 
jau penktą kartą (oficialiai ket 
virtą, nes pirmais metais Čika 
goję laimėjus, dėl techniškų 
kliūčių titulas nebuvo suteik 
tas).

Ir svetimųjų tarpe vytiečiai 
gražiai reiškiasi. Pernai jie įko 
pė j miesto pirmenybių baig 
me, o šiemet laimėjo Canadian 
-Continental lygos meisterys 
tę. Kadangi ši lyga yra gana 
augšto lygio, vytiečių laimėji 
mą reikia augštai vertinti. Jie 
turėjo varžytis su pirmaeiliais 
buv. Vokietijos, Anglijos, Ita 
lijos ar Vengrijos žaidėjais.

Nuo pat sezono pradžios vy 
tiečiai laikėsi pirmose vietose, 
bet prieš pabaigą nelauktai pra 
laimėjo FC Lions vienuolikei 
ir sukėlė abejonių dėl pirmos

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

FUTBOLO MEISTERIS.
vietos laimėjimo. Tačiau laime 
jęs sekančius du susitikimus, 
Vytis užtikrintai paėmė meiste 
rio vainiką. Šalia to, vytiečiai 
dar gavo Carlings bravoro tau 
rę, stamboką piniginę premiją 
ir nemaža prestižo vietiniuose 
sporto sluogsniuose.

Per ištisą vasarą Vytis tepra 
laimėjo 3 rungtynes, gi laimė 
jo 17 ir dvi sužaidė lygiomis. 
Įvarčių santykis 63:19. Tai, tu 
rint galvoje aštrią konkurenci 
ją, yra stebėtinai geras rekor 
das, rodąs komandos pastovu 
mą.

Komandoje žaidė (skliaus 
tuose pelnyti įvarčiai): kom. 
kap. R. Preikšaitis (24), J. 
Vėlyvis (13), J. Lietuvninkas 
(8), P. Rožaitis (4), J. Žukas 
(3), A. Kasperavičius (3), O. 
Kulys (3), R. Šimkus (3), K. 
Budreckas (1), I. Česnauskas 
(1), H. Rožaitis (1). Nedė 
kingesnėse pozicijose dar žai 
dė kom. kapitono asistentas V. 
Baliūnas, Vinv. Baliūnas, W. 
Palm (vart.), V. Kasperavi 
čius, R. Vėlyvis ir V. Dobravo 
slkis. Mūsų vyrus treniravo 
buv. Lietuvos Internacionalas 
J. Normantas. Menadžeriu bu 
vo S. Pulkys.

Šia proga vytiečių padėka 
priklauso tam mažam (nedau 
giau 30) ištikimam būreliui 
šalininkų, kurie savo entuziaz 
mu skatindavo juos į laimėji 
mus. — a-

— Prancūzijos min. kabinę 
tas vėl pavestas sudaryti Mol 
let.

NERAŠYKIME KO
Atkelta iš 

aiškinimas, kad Memelburgo 
pilis 1252 m. buvo pastatyta Li 
vonijos Kardininkų Ordino kar 
tu su Prūsijos Riterių Ordinu. 
Kiekvienas skaitytojas atitin 
karnoje pasaulinėje enciklope 
dijoje gali patikrinti, kad Mu 
emmelburgo (o ne Memel 
burg) 1252 m. buvo pastatytas 
prie Danugos (Dange, Akme 
nė) upės įtakos į Kuršių Ma 
rias Livonijos Kardininkų Or 
dino, kai Prūsijos Riterių Ordi 
nas pradėjo kovoti su sambie 
čiais Sambijoje. Mes čia pat 
galime patikrinti, kad t. p. m.' 
pilies artybėje įsteigus miestą, 
du trečdaliu priklausė Livoni 
jos Kardininkų Ordinui, o vie 
nas trečdalis Kurlandijos (Kur 
šijos) vyskupui. Nieko čia ne 
sakoma, kad Prūsijos Riterių 
Ordinas būtų prisidėjęs prie pi 
lies statybos ir kad jis yra ture 
jęs ten kokios nors nuosavybės. 
74 metus Muemmelburgą, vė 
liau pavadinta Memelburg ir jo 
apylinkę valdė Livonijos Kar 
dininkų Ordinas, kuris vedė ko 
vas su kaimyniniais žemaičiais. 
Tik 1326 m. Livonijos Kordi 
ninku Ordinas savo du trečda 
liu pavedė Prūsijos Riterių Or 
įdinui, o Kunšijos vyskupas sa 
vo trečdalį atidavė šitam dve 
jetą metų vėliau. Nuo to laiko
i—M'M'>

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

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

SIUNTINIAI UC7UV0N
KALĖDŲ ŽIEMOS SEZONAS

ORBIS 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

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public. 
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yonglc) 
Toronto 5, Ont. 

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

NEŽINOME...
3-čjo pusi.
Memelburgas pateko į Prūsi 
jos Riterii; Ordino rankas, ku 
riose jis liko ligi šito Ordino 
sekuliarizacijos.

2. Autorius toliau rašo, kad 
daugel kartų pilis buvusi lietu 
vių nugriauta, pilis mačiusi Al 
girdo Gedimino ir Kęstučio ka 
riuomenes, bet kai lietuvių jė 
gos atsitraukdavo arba buvo 
kitur užimtos, pilis vėl buvusi 
atstatyta. Norėčiau pono auto 
riaus dėmesį atkreipti į istori 
nį faktą, kad Mucmmelburgo 
pilis buvo tik vieną kartą su 
griauta, būtent 1254 metais ir 
ne littuvių, bet žemaičių, kurį 
skirtumą reikia būtinai padary 
ti. Karalius Mindaugas, kuris 
jungė lietuviškas gentes, buvo 
už krikštą ir karūną Livonijos 
Ordinui atidavęs plačius Že 
maitijos kraštus ir žemaičių ka 
ruošė su Livlandijos Ordinu 
nedalyvavo; atvirkščiai, žemai 
čių priešinimosi Livonijos Or 
dinui jam buvo net labai nepa 
rankus dalykas. Jeigu autorius 
tam netiki, tegu jis pasiskaito 
Livlandische Reimchronik iš 
tų laikų, įvairius Mindaugo do 
vanojimo aktus, popiežių bulas 
ir galiausiai dr. Jono Totorai 
čio veikalą: Die Litauer unter 
dem Koenige Mindove bis zum 
Jahre 1263.

Toliau autorius niekur neras 
šaltinių, kad prie Memelburbo 
kovojo Algirdo, Gedimino ir 
Kęstučio kariuomenės. Šitų 
valdovų laikuose karo laukas 
jau buvo pasistūmės toli į Ne 
muno baseiną. Kovas su Me 
melburgo tvirtove ligi Vytau
KL——.,XX"",' XX.........XK=X

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
MW-------MW-----—MX------Qi

m«»»i»ii:tiiii»uu»uuiiiiiiii»uutr
W. A. LENCKI,

to laikų vedė žemaičiai, bet ne 
lietuviai.

3. Autorius rašo, kad 1/09 
m. visą Mažąją Lietuvą ištiko 
maras ir kad jis buvo atvežtas 
švedų kareivių, kurie tame ka 
re kovojo su lenkais ir sakso 
nais. Norėčiau patikslinti, kad 
kalbamas maras siautė 1709-10 
metais, kad švedai kovojo ne 
tik su lenkais, bet ir su Lietu 
va ir kad švedai greičiausiai už 
protestuotų išgirdę, kad jie į 
Mažąją Lietuvą atnešė marą. 
Patarčiau pasiskaityti dr. Šapo 
kos istoriją, kurioje gana tiks 
liai aprašinėtos maro priežas 
tys.

4. Autorius toliau aiškina, 
kaįd santykiams su Rusija pa 
gerėjus, rusų caras Aieksand 
ras ir vokiečių (German) ka 
ralius Fridrichas III susitikę 
Tauralaukių miškelyje Klaipė 
doje (in Klaipėda).

Norėčiau konstatuoti, kad 
kalbamas Tauralaukių miškelis

nėra Klaipėdos mieste, bet 5 
kilimetrus į šiaurę nuo Klaipė 
dos, ką autorius tikrai turėtų 
žinoti. Tokio cituoto Germani 
jos karaliaus Friedricho III nei 
Vokietijos ir nei Prūsijos isto 
rija nepažįsta. Jeigu autorius, 
pats reikalą nepažindamas, bū 
tų pažiūrėjęs į atatinkamą en 
ciklopediją, jis būtų sužinojęs, 
kad abu tų laikų monarchu bu 
vo: rusų caras Aleksandras I 
ir Prūsijos karalius Friedrich 
Wilhelm III. Yra neatleistina 
klaida rašyti apie germanišką 
karalių, jpigu kalbama apie 
Prūsijos karalius.

5. Toliau autorius aiškina, 
kai Napoleonas okupavo visą 
Prūsiją, viršui minėtasis ar 
manų karalius su karaliA. 
Luiza jieškojo priebėgos Klai 
pėdoje. Tuo Klaipėda kuriam 
laikui pasidarė laikina Prūsijos 
sostinė. Autorius gali būti tik 
ras, jog niekur Prūsiojs istori 

Nukelta j 7 pusi.

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

y2 kg kavos. .$ 1.80 
% kg kakavos „ 1.95 
l/2 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
% kg ligų .........
f/4 kg datulių .
1 kg riešutų miš.
kiti produktai iš mūsų 
kainaraščių.

medžiagos:

I
A.E. McKAGUEf

Barrister and Solicitor y
Advokatas ir Notaras STel. EM 4-1394, EM 4-1395 $

201 Northern Ontario Bldg.£
330 Bay Street, £TQRONTO 1, Ontario. £ TEISININKAS —

A d vokataa—N o tara* 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefoną* EM 6-4182 

Toronto.

Tekstilės
Vyriški kostiumai nuo $9.25 ir daugiau (už 3y yardo)

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

Pavyzdžius apžiūrėkite vietoje.
2 kg odos (5 porom batelių) $ 18.30.
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: $

Streptomycin© 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

$

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

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 už Toronto siųskite Jūsų užsakymus paštu. 

Priimame užsakymus telefonu.

I
8 International Service Bureau

Pirmasis Lietuvių Kelionių Biuras Toronte.
91 Roncesvalles Avė., Toronto 3, Ontario. 

Telefonas: LE. 6-5613.

DIREKTORIUS — A. L I O D Ž I U S

Įstaigos darbas atliekamas 2 atskiruose skyriuose:

I. EMIGRACIJOS IR KELIONIŲ (Travel):

Iš Europos (taip pat iš Lietuvos) ir kitų pasaulio kraš 
tų jvažiavimo Kanadon ir išvažiavimo iš Kanados reikalų 
tvarkymas, vizos, pasai, kelionės liudijimai, transatlanti 
nių laivų-lėktuvų biletai, taip pat geležnkelių ir autobusų 
biletai; Floridoje, Kalifornijoje ir kitose Amerikos ir Ka 
nados vasarvietėse vietų užsakymai; Kanados ir Amerikos 
žymesnių miestų viešbučiuose kambarių rezervavimai; 
ekskursijų vietoje, Amerikon ar Europon organizavimas; 

>> asmeninio kelionių bagažo, baldų ar bet kurio kito turto 
?: persiuntimas į bet kurią paskyrimo vietą Kanadoje, Ame 
iįi rikoje ar Europoje (patarnavimas su pilnu apdraudimu iš 
;!• pat jūsų buto). Kelionėms laivais skyrius naudojasi Ke 
:į; lionių Bendrovių „AROSA LJNE“ ir „SITMAR LINE’’ 

patarnavimais. Skrendant lėktuvais — „PAN AMERI 
CAN WORLD AIRWAYS (PAA)“ ir „TRANS-CANA 

| DA AIR LINES (TCA)“.

II. DOVANŲ SIUNTINIŲ SKYRIUS:
Per šį skyrių Dovanų Siuntiniai ir vaistai siunčiami į LIE 
TUVĄ bei kitus kraštus teisioginiai iš Anglijos (Londo 
no) su pilna siuntinių įvertinimo ir gavimo garantija. Taip 

įj pat per šį skyrių persiunčiami pinigai j visus PASAULIO 
a KRAŠTUS siuntimo dienos kursu.

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, vaistų ir 
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- 
cyne, Erythromycine, Penicillin, Estomycin, Mixtamy- 
cin, Seromycine, — Cycloserin, Streptomycine, Dihyd
ro — Sterptomycine, Terramycin, Viomycin ir jvairias 

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

DAR DIDESNĖ NAUJIENA;
Yra gauti iš Anglijos vyriškiems ir moteriškiems kos
tiumams bei paltams naujų vilnonių juostelėmis medžia
gų pavyzdžiai. Tų medžiagų kaina.pasakiškai žema, t. y.: 
Keturiems kostiumams — 14 yrd. medžiaga su pamuša
lu ir šerine (klijonke) įskaitant visus mokesčius — tik
tai — $ 72.30. Arba už tą pačią kainą 3 kostiumai ir vie

nas paltas arba 2 kostiumai ir 2 paltai.
Siunčiant į Aziją (Sibirą) reikia pridėti dar $ 1.80. 

Medžiagų pavyzdžius galite pamatyti mūsų įstaigoje 
Toronte ir pas ponią Juraitienę Hamiltone. (Užsakant šį

> pakietą laiškais prašome nurodyti pageidautiną spalvą).
Be to siunčiame iš Anglijos kaip seka:

Švediškas elektrines siuvamas mašinas,
38-nių modelių Hohner akordeonus, 
Moderniškiausias mezgimo mašinas, 
Šveicariškus laikrodžius firmos „Cyma“ ir „Dixton“, 
Stiklui pjauti peiliukus su deimantu ir metalinius, 
Parkerius,
Dviračiams padangas ir šliaukąs įvairių išmierų,
Plaukams kirpti mašinėles,
Skustuvus,
Plaukams dažyti įvairių spalvų dažus,
Avalynę,
Maistą,
ir t. t. ir t. t.
IŠ Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų. 
Kiekvienas siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų ne

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

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

kitokioms gerybėms siunčiamiems iš Anglijos.
Gyveną ne Toronte, gali vaistų, medžiagų ir kitus užsa- 

; kymus bei savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio siun- 
[ tinius siųsti mums paštu.

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
[ Darbo valandos:
r Pirmadienį — penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vilk, 
į Šeštaditniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

J Sav. A. K a I ū z a.

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

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

$ 
$ 
$
$ 
$

t
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HAMI LTOM
KRISTAUS KARALIAUS

šventės akademija, ruošiama 
at-kų kuopos iniciatyva, įvyks 
spalio 27 d., 5 vai. pp. parapi 
jos salėje. Programoje: paskai 
ta p. A. Rinkūno iš Toronto 
ir meninė dalis, kurią išpildys 
moksleiviai at-kai ir Vysk. M. 
Valančiaus šeštadieninės moky 
klos mokiniai. Malonūs hamil 
toniečiai, nuolankiai visus kvie 
čiame kuo skaitlingiausiai at 
silankyti j šią akademiją.

Hamiltono At-kų Kuopos 
Valdyba.

PAMALDOS UŽ VILNIŲ
buvo atlaikytos VA parapijos 
bažnyčioje spalio 13 d. Pamal 
das su Libera ir pamokslą pa 
sakė kelb. kun. J. Tadarauskas. 
Vilniaus krašto lietuviai Ha 
miltone nuoširdžiai dėkoja mū 
sų kolonijos sielovadai už mal 
das mūsų sostinės intencijai.

LIETUVIŠKI FILMAI
bus rodomi VA parapijos salė 
je lapkričio 3 d. Numatomi yra 
du seansai—vaikams ir suaugu 
grisiems.

Be abejo, tai yra istorinis mū 
sų kolonijoje įvykis. Lietuviš 
ki filmai, filmuoti hamiltonie 
čių brolių J. K. Žukauskų, ku 
rių ir premjera yra skiriama 
Hamiltonui. Nematysime, taip 
kaip Hollywoode, sutinkont 
prie įėjimo, pagrindinių veikė 
jų, filmų žvaigždžių, tačiau ti 
kime, kad matysime visus ha 
miltoniečius, visų organizacijų 
narius ir veikėjus, nes jie tuo 
se filmuose yra tos pagrindinės 
žvaigždės, kaip ir visa Kanados 
ir JAV lietuviškoji veikla, atžy
mėta filmų juostoje. Iš anksto 
patariame nepraleisti taip re 
tos progos, nes mūsų atžaly 
nas ir pipirai, pamatys save ek

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus —

TALKOJE
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.

Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p. 
parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite 

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

rane šeštadienio lietuviškoje 
mokykloje, vaidinant ar net de 
monstracijose, suaugusieji tuo 
tarpu stebės patys save įvai 
riuose pasilinksminimuose, mi 
nėjimuose ar tautinėse šventė 
se. Daug yra įvykių iš kitų Ka 
nados ir JAV kolonijų. Pasku 
tinieji nufilmuoti įykiai yra iš 
Tautinių šokių šventės ir Kan 
kinių Kryžiaus pašventinimo 
iškilmių Midlande. Filmai yra 
2% vai. ilgumo.

PATIKSLINIMAS
P. Gvildžio straipsnelyje 

apie notarą A. Liūdžiu yra įsi 
brovusios dvi korektūros klai 
dos; būtent: 1) Atspausdinta 
„Tuo pačiu paskyrimu A. Liu 
džius įgavo Onatrio Provinci 
jos Augščiausiojo Įgaliotinio 
teises“. — Turi būti: „Tuo pa 
čiu paskyrimu A. Liūdžius įga 
vo Ontario Provincijos Augs 
čiausiojo Teismo Įgaliotinio tei

Taigi, praleistas žodis
„Teismo“.

2) Sakinyje „Jis poruosią 
jiems lietuvių, vokiečių. . . , 
kai kuriose kalbose surašo ir 
ginomąsias kalbas“. — Turi 
būti: „kai kuriose bylose sura 
šo ir ginamąsias kalbas'*.

sės .

DĖMESIO, LIETUVI!
Lietuvaitė, 29 metų, mielai 
norėtų susipažinti su nevedu 
siu tautiečiu tikslu sukurti šei 
mą. Atsakysiu į laiškus, gau 
tus su atvaizdu, kurį pagal 
siuntėjo pageidavimą grąžin 

siu. Prašau rašyti adresu:
C. Jonuškaitė, 7722 George 
St., Ville Lasalle, Montreal 

32, P. Q., Canada.

WELLAND, Ont.
ŠEŠTADIENINĖS MOKYK LOS REIKALU.

Nigara Falls šeštadininė lie 
tuviška mokykla pradėjo sėk 
mingai trečiuosius mokslo me 
tus. Garbė tenka mokyklos ve 
dėjui p. P. Balsui, mok. Siurb 
lienei ir tėvams, kurie jautriai 
kreipia dėmesį j vaikučių tau 
tinį auklėjimą. B-nės valdyba 
ra,do galimybę suorganizuoti 
dar vieną šeštadieninę mokyk 
lą Wellande. Mokyklai patai 
pas sutiko duoti pp. Žinaičiai, 
mokytojaus p. Čepukienė. Mo 
kyklos atidarymas bus spalio 
26 d. Tikimės, kad Wellande 
gyvenantieji tėvai, turj mokyk 
linio amžiaus vaikučių, tinka 
mai įvertins b-nes valdybos 
pastangas suorganizuoti mo 
kyklą ir leis reguliariai savo 
vaikučius lankyti šį mokslo ži 
dinį. B-nės valdyba reiškia nuo 
širdžią padėką kun. Tėvui Ju 
venaliui Liaubai, kuris didžiau 
siu atsidėjimu rūpinasi šešta 
dieninių mokyklų reikalais.

B-nės V-ba.
SOLIDARUMO MOKESČIO 

REIKALU.
Artėjant metų pabaigai, fa

nes valdyba prašo tautiečius 
dar nesumokėjusius solidaru 
mo mokesčio, galimai greičiau 
jį sumokėti: Wellande b-nės 
vald. kasininkui p. V. Žinai 
čiui, 311 Wallace Ave., Port 
Colborne p. J. Paužuoliui, 640 
King Str., Niagara Falls p. St. 
Gudaičiui, 861 Fuoth Avė. 
Mieli tautiečiai, atlikdami šią 
solidarumo prievolę įrodysime 
savo tautinį susipratimą ir pa 
remsime savo organizuotą vėl 
kimą.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS.
Lapkričio 23 dieną b-nės v- 

ba ruošia Wellande Slovak Re 
creation Club patalpose, 162 
Hagar Str. (prieš alaus sande 
lį) kariuomenės šventės minė 
jimą. Programa: šventės pro 
ga p. J. Paužuolio paskaita, po 
Bus vaidinama linksma 1 veiks 
mo komedija „Kas teisybe, tai 
ne melas“. Iki ašarų juokingi 
medžiotojų ir meškeriotojų 
nuotykiai. Šokiams gros pui 
kus orkestras, verks bufetas su 
valgiais ir gėrimais. Pelnas ski 
riamas Niagara Falls ir Wel

lando šeštadieninėms lietuviš 
koms mokykloms paremti. 
Kviečiame mielus tautiečius 
savo gausiu atsilankymu pa 
remti mūsų jaunimo tautinį 
auklėjimą. Pradžia 6.30 vai.

B-nės V-ba.

PADĖKOS
Reiškiam nuoširdžią padėką 

mums surengusiems 25 m. ve 
dybinį sukaktuvių banketą;: ren 
gėjam pp. Raguliam ir pp. Na 
viekam, šeimininkėm p. D. Gir 
dauskienei, p. M. Ragulicnei, 
p. L. Navickienei, p. M. Gudie 
nei, p. Girnienei, tarnybai — 
mrs. G. Meištas, miss A. Sala 
lytei, mrs. V. Macevicz, mrs. 
J. Ąrkauskas, mr. mrs. Ncster, 
mr. J. Harrison, taipgi padeju 
šiam su savo mašina Juozui Va 
liūliui ir Jonui Valiuliui. Nuo 
širdžiai dėkojam už pasakytas 
gražias kalbas ir sveikinimus 
mr. V. Raguliui, mr. A. Navic 
kui, mielam idėjos draugui mr. 
W. Kiškiui, Dr. S. Daukšui, 
Nepriklausomos Lietuvos re 
daktoriui p. J. Kardeliui. Taip 
gi dėkojame mūs mielam klebo 
nui J. Bobinui už atsilankymą 
ir nuoširdų pasveikinimą. Ačiū, 
kad mus įvertinat kaip teisin 
gus ir gerus lietuvius. Dėkojam 
už mums įteiktas gražias ir 
brangias dovanas, kurios mu 
ms bus atminčiai kol gyvi bū 
sim. Taipgi dėkojam mieliems 
giminėms iš N.Yorko mr. mrs. 
Tamošauskams ir sūnui, kurie 
atvežė brangias dovanas tik 
ant rytojaus mums priduotas. 
Ir ačiū sakom mūsų mielam sū 
nui Waltenui, kad taip gud 
riai mus suklaidino ir todėl šis 
sukaktuvinis banketas tikrai 
buvo mums staigmena. Ačiū 
visiems prisidėjusiems kuo no 
rs prie parengimo, kai negalim 
visų išvardint. Ačiū. visiems 
atsilankiusiems taip skaitlin 
gai. Tikimės nebūsim skolingi 
ir kada nors gyvenime atsily 
ginsime. Liekam su jumis, mie 
Ii broliai ir sesės, lietuviai.

Julius ir Antanina Trumpa.

J. E. VYSKUPAS
Rugsėjo 23—24 d. J. E. vys 

kūpąs Brizgys su palydovais, 
tėvu Kulbiu ir tėvu dr. Vašku, 
lankė Calgario lietuvių koloni 
ją-

J. E. vyskupas pakeliui iš 
Edmontono į Calgary buvo su 
stojęs valandėlei p. p. Nevadų 
ūkyje pas buv. Lietuvos sava 
norį kūrėją, o dabar KLB Cal 
gario apylinkės pirmininką. Iš 
čia J. E. vysk. Brizgys su pa 
lydovais išvyko į rengiamą pri 
ėmimą, kurį rengė p. p. Z. G. 
Rastenių namuose Calgario 
Lietuvių draugija. Rugsėjo 24 
d. J. E. Vysk. Brizgys su pa 
lydovais anksti rytą išvyko į 
Benft, apžiūrėti Benfo kalnų ir 
ten gyvenančios gyvūnijos. 
Tą pat dieną 7 v. v. Calgario 
Lietuvių Bendruomenė, suren 
gė priėmimą J. V. Dubauskų 
namuose. J. E. Vysk, privažia 
vęs priėmimo vietą, jį pasitiko 
gražus būrelis lietuvių, 36 žmo 
nės. Priėmimui vadovavo An 
tanas Nevada, kuris kiekvieną 
dalyvį pristatė vyskupui atski 
rai ir paprašė J. E. Vysk, su 
palydovais ir svečius užimti 
vietas prie stalų. Užėmus vi 
siems vietas, J. E. Vysk, sukai 
bėjo maldą, o Antonas Neva 
da tarė augštiesiems svečiams 
sveikinimo žodį. Po kalbos, Ne 
vada pakvietė Valetą Žukaus 
kaitę ir Rūtelę Dubauskaitę 
prašyti J. E. Vysk. Brizgį su 
palydovais, pasirašyti į garbės

CALGARY, Alta.
BRIZGYS CALGARY
svečių knygą. Po jų pasirašė ir 
priėmime dalyvavę nariai ir 
svečiai.

Vaišių metu J. E. Vysk. 
Brizgys pasakė labai nuošir 
džią ir pamokinančią kalbą pa 
brėždamas, kad visi lietuviai 
turi vienytis, vienas kitą gerb 
ti ir nekliudyti kits kitam veik 
ti. Bet būtų labai gražu, kad 
visi lietuviai vienytųsi į viso pa 
šaulio lietuvių Bendruomenę. 
Neatsižiūrint įsitikinimų ir pra 
eities. Vaišės vyko labai jaukio 
je nuotaikoje, stalai buvo rū 
pestingai paruošti ir lietuviš 
kais valgiais apkrauti. Tai pa 
darė lietuvaitės pp. Sapkienė, 
Sinkevičienė, Dubauskienė ir 
W. Nevada. Vaišių metu tėvas 
Kulbis visus dalyvius apdova 
nojo Šv. Kazimiero paveiksliu 
kais ir medalikėliais. Širdin 
giausiai J. E. Vysk, su palydo 
vais dėkoja priėmimo šeiminin 
kai Juozas, Valerija, Rūtelė ir 
Vitas Dubauskai už atsiianky 
mą ir visiems svečiams už da 
lyvavimą priėmime. Padėka 
tegu būna ponioms V. Sapku 
vienei, A. Sinkevičienei ir Va 
lerijai Dubauskienei už nuo 
širdų darbą ir tikrą pasišventi 
mą

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS 
DARBAS

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

— JAV nukrito didelis me 
teoras, kuris vos nenutrenkė 
lėktuvo su 20 keleivių.

Kenčianti tėvynė įpareigoja, 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

£ 
S X v

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
Montreal Real Estate Board ir 

Insurance Institute of Montreal nariai

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
Tel. RAymond 7-3560

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
Montreal 36, Que.
12 metų patyrimas.

PAJIESKOJIMAI
— Giminių ir draugų prašo 

mi atsiliepti šie lietuviai: Ži 
linkskas Algimantas, s. Anta 
no, 31 m., iš Jonavos; Andrė 
kus Algiddąs, s. Kazimiero, 
Andrėkus Raimundas, Pranciš 
kaus; Šimkus Pranas, Jurgio, 
Krakių k.; Zaborskienė Miką 
liną; Petrikytė Marcelė. Turi 
me daug naujienų. Rašyti: 
Mrs. Fil. Pocius, 43 Padding 
ton, London, Ont., Canada.

— Titui Butėnui, s. Juozo, 
gim. 1908 m., yra svarbių ži 
nių apie jo šeimą. Jis ar žiną 
apie jį prašomi pranešti adre 
su: Pr. Preikšaitis, 3019 „U” 
St. Omaha, Nebr., USA.

— Jieškomas Petras Povilo 
nis, kilęs iš Raguvos valse. Jis 
ar žiną apie jį prašomi praneš 
ti adresu: J. Sadauskas, 89 
Fairholt Rd. S., Hamilton, Ont. 
Canada.

— Egipto finansų ministeris 
išgavo iš Tarptautinio banko 
pinigų Sueco kanalui moder 
ninti,

— Oficialiai pranešama, kad 
Lietuvoje jau veikia teleapara 
tai, bet mūsų keliauninkai sa 
ko, kad jie neveikė, kai jiems 
juos rodė.

rengiant šį priėmimą.
Dalyvis.

NERAŠYKIME...
Atkelta iš 6 psl. 

kiną Prūsijos sostine.
6. Pabaigai autorius pastato 

visą Klaipėdos ir Prūsijos isto 
riją aukštinoka aiškindamas: 
Po to kai rusai atgavo Prūsiją, 
Klaipėda atgijo ir pradėjo grei 
tai augti (After the Russians 
recovered ({Prussia, Klaipėda 
came back to life and began to 
grow rapidly). Čia autorius tik 
rai įveda istorinę naujovę Prū 
sijos istorijoje: rusai atgavo 
Prūsiją, reiškia prieš tai Piū 
sija priklausė Rusijai. Čia iš 
tikro būtų įdomu iš autoriaus 
smulkiau sužinoti, kuomet Prū 
sija priklausė Rusijai ir kuo 
met ji rusams buvo išslydusi 
iš rankų. Mano istorinis žinoji 
mas čia baigiasi.

Iš šitų pastabų kiekvienas 
skaitytojas gali matyti, kad mi 
nėtame straipsnyje eina kalba 
dėl mums taip labai vertingos 
Klaipėdos, kuriai apibūdinu 
autorius paėmė klaidingus lak 
tus ir darė klaidingus išvedžio 
jimus. Jis net nejautė sąžinių 
gurno patikrinti savo faktų ne 
žinojimą bent kurioje nors en 
ciklopedijoje.

Galiausiai reikia padaryti 
pastabą pačiai Lietuivų Dienų 
redakcijai, kuri kaip įprasta, 
svarbiems reikalams aptarti 
skiria kuo mažiausiai vietos ir 
versdama bei atspausdindama 
neužkliuvo net už tokių stam 
bių klaidų.

j 2348 Hochelaga. Tel. LA 5-4053 Montreal.
$ Paruošia vaistus pagal receptus ir
g SIUNČIA LIETUVON
| BEI SOVIETŲ RUSIJON

D- E. BELANGER & SONS
16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588.

h Lietuviška Kirpykla
$ X 410 Murray Ave, Greenfield Park.

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.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

Darau pusmetinius, dažymus, šaltus šukavimus 
bei visokeriopus odos masažus.

1 Kreiptis tel. OR 1-8951
f Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ.

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
P. Adamonis PO 6-7594.

Darbo laikas nuo 9 vai.

J. Skučas RA 2-6152
V. Liesunaitis PO 7-6719
S. Rudnik VI 5-8864

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

LAIKRODININKAS - AUKSAKALlS
3 A. ŽUKAS
: Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos Įvairios puošmenos.
T Didesniems pirkiniams duodu ypatingai dideles nuolaidas.

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

»1

8

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — W1LL1BRORD AVE
j 4500 VERDUN Ave., Verdun.------- Tel. PO 9-1193
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ORGANIZUOJAMA LIETU 
VIŲ ENCIKLOPEDIJA 

MONTREALIUI
„Nepriklausomos Lietuvos” 

red. susitarė su Montrealio Lie 
tuvių Seimelio Prezidiumo Pir 
mininku Stp. Kęsgailą, kad ri 
nkliava aukų (šimtas asmenų 
po 5 dolerius) bus daroma 
Montrealyje tikslu surinkti pi e 
numeratą trims Lietuvių Enci 
klopedijos Jkomplektams, ku 
rių vienas numatoma įteikti 
Montrealio miesto viešajai bib 
liotekai ir kiti du abiems Mont 
realio universitetams. Įteiki 
mas bus padarytas Montrealio 
lietuvių vardu. Įteiktuose eg 
zemplioriuose apie tai bus pa 
darytas atitinkamas Įrašas ir, 
jeigu bus donatorių pagcidavi 
mas, bus Įrašytos ir jų paavar 
dės.

Pirmieji, kas įmoka po 5 dol. 
yra J. Adomaitis, J. Kardelis, 
St. Kęsgailą, P. Narbutas, P 
Juodelis. Prašomi prisidėti, kas 
tiktai gali, kad ilgiems laika 
nis Montrealis turėtų lietuvių 
kultūrinį įnašą. Universitetuo 
se Lietuvių Enciklopedija ga 
lės naudotis studentai ir prote 
sūra, o Miesto Bibliotekoje ga 
lės pasinaudoti visi, kas tiktai 
panorės. Tai bus vertinga lie 
tuvių dovanaa Montrealio mies 
tui.

Donatorius prašome pinigus 
Siųsti adresais: „Nepriklauso 
ma Lietuva“ 7722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal 32, ar 
ba Mr. St. Kęsgailą, 1577 rue 
de Seve, Montreal 20, P. Q.

KRISTAUS KARALIAUS 
šventės aktas - minėjimas įvy 
ks sekmadienį, spalio 2 7 d. A. 
V. salėje tuojau po 11 vai. pa 
maldų. Paskaita J. Matulionio. 
Meninę dalį išpildys dramos 
aktoriai V. Vaičiūnaitė, L. Ba 
rauskas ir Lituanistinių kursų 
mokinės. Visuomenė kviečia 
ma skaitlingai dalyvauti.

Atkų kuopa.

I DR. J. ŠEGAMOGAS | 
| CHIRURGINĖ ir | 
| BENDROJI PRAKTIKA | 

$ Office 5441 Bannantyne S 
$ (kamp. Woodland) g 
I Verdun. Tel. PO 7-3175. | 
$ Priėmimo vai.: 2-4; 7-9; X 
v Šeštadieniais 11-1 X 
£ arba pagal susitarimą. X 
$ Namų 1038 Osborne Av. & 
X Verdun. TeI.:, PO 6-9964. &

DANTŲ GYDYTOJAS
DR. J. MALIŠKA § 

ji; priima: 9 a. m.—10 p. m. >:■
5441 Bannantyne, - L 

Į (kampas Woodland) 
« Tel.: PO 8-4547 Į

| NOSIES, GERKLĖS IR 1 
$ AUSŲ SPECIALISTAS

I
 IR CHIRURGAS

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

Tel. PL 9958 1

I
I Ir.E.AndriikaitisI

956 SHERBROOKE E. |

Tel.: LA 2-7236 g

♦J Raštinė vakarais: g
C 2104 Mount Royal St. E. $ 
$ LA 1-7926—8873
| Renė TALBOT I
>7 At£ Advokatas £
$ Suite 306, Aldred Bldng. $

507 Place D'Armes $
sj VI 9-8045 £

Konsultacijos: 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..

SĖKMINGAS MOKYKLŲ 
GLOBOS KOMITETO 

BALIUS
Lietuviškos šeštadienines 

mokyklos iš Mokyklų komisi 
jos negali gauti visų išlaidų pa 
dengimo, todėl Mokyklų Glo 
bos Komitetas yra priveistas 
rūpintis lėšų papildymu pats. 
Tuo tikslu šeštadieni buvo su 
ruoštas tam tikslui balius, ku 
ris turėjo ypač gausią loteriją, 
kuriai tautiečiai suaukojo daug 
fantų. Šiuo balium senasis Mo 
kyklų Globos Komitetas, su p. 
Petruliu pryšaky, pabaigė ka 
denciją ir naujasis Komitetas, 
su A. Ališausku pryšaky, per 
ėmė pareigas ir visą mokyklų 
globos naštą.

Baliaus programa buvo pa 
įvairinta ne tiktai didele, su 
gausybe fantų, loterija, bet ir 
premijuojamais šokiais, kurie 
įnešė nemažą įvairumą ir lin 
ksmumą. Tango Premijuo 
ti buvo sudaryta komisija iš iš 
raiškinių šokių šokėjos E. Ke 
palaitės, tautinių šokių vadovo 
J. Piečaičio ir J. Kardelio. Po 
trijų bandymų buvo atrinkta 
pp. E. Šulmistraitės ir p. Marti 
naičio pora, kuriai teko puikus 
tortas už konkursinį tango. Poi 
kai su balionais premijuoti bu 
bo sudaryta komisija iš p. Rim 
kevičienės, p. Baltuonienes ir 
A. Ališausko. Vieną premiją 
gavo Jonas Lukoševičius, kitą 
Mylė.

Balius buvo labai linksmas 
ir praėjo labai geroje nuotaiko 
je. Atrodo, kad ir pajamos bu 
vo tokios, kurios patenkina 
ruošėjus.

Baliaus metu anglų kalba 
žurnalui „Lituanus“ surinkta 
arti šimto dolerių. Tai irgi gra 
žus šio kultūriniams tikslams 
parengimo faktas.

DAKTARUI
E. ANDRUKAIČIUI 

už nepaprastai rūpestingą ir 
labai sėkmingą mano žmonos 
gydymą bei priežiūrą Notre 
Dame ligoninėje širdingai dė 
kojų. S. Aneliūnas.

BRAIŽYBOS KURSAI
pradedant ateinančiu sekmadie 
niv. tęsiami toliau. Pamokos 
pradedamos 2 vai. p. p. tose pa 
čjose patalpose. Interesuoti 
kursais, gali ateiti ir jų nelan 
kiusieji.

VYTAUTO KLUBAS 
ruošiasi, intensyviai, minėti sa 
vo egzistavimo ir veikimo 50 
metų sukaktuves. Numatomas 
iškilmingas posėdis, subuvimas 
ir sukaktuvinis leidinys.

• Narbutas Jonas šį sekmadie 
nį iš farmos lankėsi Montreal/ 
je-

v
X ADVOKATAS g 
| STASYS DAUKŠA, LL. D.t 
| Suite tlS—M g
X 152 Notre Dame St. E. B
j UN 6-8969* |
X Res. 5657—12 Ave., Rsm. $ 
į RA 2-5229 g

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

NOTARAS
| MILTON W. WINSTON, į 

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

k 4 Notre Dame St. E. »
| Montreal. UN 6-6556 I

SKELBIAMAS ŠALPOS 
VAJUS MONTREALYJE
Sudarytas Montrealio apy 

linkės šalpos komitetas, kurin 
įeina: K. Andruškevičius pirmi 
ninkas, P. A. Povilaitis sekr., 
B. Botyrienė kas., nariai — K. 
Ivaškevičius ir A. Gabaliaus 
kienė. Komitetas nutarė skelb 
ti lapkričio mėnesį šalpos va 
jaus mėnesiu. Mielus tautie 
č,ius prašome savo auka sušelp 
ti seses ir brolius dar esančius 
dideliame varge.

Montrealio Šalpos K-tas.
SUSIRINKIMAS SU 
ĮDOMIA PASKAITA

Šį penktadienį, spalio 25 d., 
8 v. v. įvyksta visuotinis L. 
Akademinio Sambūrio susirin 
kimas, 4249 Berri St., kuriam 
gerb. kun. dr. J. Kubilius malo 
niai sutiko paruošti paskaitą 
apie metafizinę žmogaus pade 
ti. Visuomenė nuoširdžiai kvie 
čiama dalyvauti. V-ba.
PAMALDOS Už ESANČIUS 
už geležinės uždangos. Lapkri 
čio 3 d. 4 vai. 30 min. yra or 
ganizuojamos pamaldos už pa 
silikusias tautas už geležinės 
sienos šv. Juozapo šventovėje. 
Jo Eminencija Montrealio Kar 
dinolas pats neša kryžių, laiko 
pamaldas ir sako pamokslą. 
Taip pat visos tautybės daly 
vauja iškilmingai pamaldose.
• P. Stonkuvienė, daktaro St 
onkaus žmona su dviem dukre 
lėm yra atvykusi iš Saskatče 
vano provincijos paivešėti Į 
Montreal; ir svečiuojasi pas p. 
p. Januškevičius.
• Dr. H. Nagys serga aziatiš 
kuoju gripu, bet jau taisosi.
• Vaiku kaukių balius, atidėtas 
dėl ligų, įvyks lapkričio 3 d.
• Vengrai spalio 26 d. daro vie 
ša susirinkimą Dominion Squa 
re aikštėje, 11,45 A. M. primin 
ti Vengrijos skaudžius įvykius 
ir žuvusius už laisvę kovotojus.
• Spalvoti filmai bus rodomi 
lapkričio 17 d. AV parapijos 
salėje.
• Krikštas. Pp. Ratavičiai pa 
krikštijo dukrą Rasą, pp. Čes 
tai taip pat dukrą ir jaunieji 
Vaiciekauskai savo sūnų.
• Pp. P. E. Povilaičiai sušilau 
kė pirmgimės dukrelės.
• Kun. Kulbis po kelionių su 
vysk. V. Brizgiu per visą Ka 
nadą, sugrįžo i Montreal} ir šį 
sekmadieni AV bažnyčioje lai 
kė pamaldas.
PRANEŠIMAS SIUNTĖJA 

MS Į LIETUVĄ
Neseniai pradėjusi veikti, 

bet įsigijusi pasitikėjimą ir tu 
rinti pasisekimą siuntinių per 
siuntimo atstovybė per Janiną 
Adomonienę praneša, kad siun 
tiniai į Čekoslovakiją nuo 1958 
m. sausio 1 d. bus suvaržyti. 
Bus paskelbti daug didesni 
muitai ir normuotas siuntinių 
gavimo kiekis. Į Lietuvą kol- 
-kas pakeitimų nėra.

Be to praneša, kad siuntiniai 
į Lietuvą ir kitus SSSR kraš 
tus priimami iki 40 svarų.

Kadangi visoje Europoje ir 
kartu Lietuvoje irgi smarkiai 
sergama influenza, pradėjo 
siųsti naujus vaistus nuo Flu 
Virusol, Influenza Virus „A“ 
(Asian) 1957, oral vaccine in 
tablets, kuriuos patartina siųs 
ti su kiekvienu siuntiniu.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

vyrui viengungiui 188—1 st. 
Avenue, Ville Lasalle.

Teirautis tel. PO 8-6252.

I
 LOUIS MONGEAuj 

KURO ALIEJUS | 
No. 1 Imperial Products $ 

241—1 Ave., LaSalle. $
PO 8-3237 |

I. G. ELECTRIC R d.1 
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

KREPŠINIO TURNYRAS 
MONTREALYJE

Kanados Sporto Apygardai 
pavedus, Montrealio L, S. K. 
„Tauras“ lapkričio 30 ir gruo 
džio 1 dienomis Montrealyje 
praveda Kanados Sporto Apy 
gardos Krepšinio Turnyrą, 
Vyrų, Moterų ir Jaunių grupė 
se.

Krepšinio trunyre dalyvauti 
yra pakviesti šie Kanados Lie 
tuviu Sporto Klubai: Niagara 
Falls L. S. K. „Tauras“', Ha 
miltono L. S. K. „Kovas“, To 
ronto P. P. S. K. „Aušra” ir 
Toronto L. S. K. „Vytis“.

Montrealio L. S. K. Valdy 
ba kreipiasi ir prašo Montrea 
lio Lietuvių Visuomenės, pri 
imti ir pernakvindinti bent po 
vieną sportininką svečią. Sutin 
ką, prašome skambinti BE 
3254 arba PO 7-9442.

Svečių garbei, š. m. lapkri 
čio 30 d., 8 vai. vak. yra ren 
giamas balius-šokiai. Į balių-šo 
kių vakarą biletai bus platina 
mi, prašome neatsisakyti įsigy 
ti i šanksto. Galintieji paauko 
ti loterijai fantų, prašomi įteik 
ti bet kuriam sporto klubo na 
riui, kurie turi fantų rinkimo 
lapus, taip pat priimsime ir sa 
Įėję. Klubas „Tauras”.

MONTREALIO ŠAULIŲ
Klubo suruošti šaudymo pra 
timai rugsėjo 29 d. sutraukė ga 
na gražų būrį entuziastų šau 
dytojų, kurių daugelis laimėjo 
premijų bei prizų. Piemijų už 
šaudymą daugiausia laimėjo 
S. Aneliūnas ir D. Aneliūnai 
tė.

Geriausio šaudytojo vardui 
gauti konkurse pirmą vietą lai 
mėjo šaulys A. Žukas, antrą— 
J. Lukoševičius, trečią — D. 
Aneliūnaitė ir ketvirtą — S. 
Aneliūnas. Šaulys A. Žukas, 
be to, dar kitose rungtynėse 
du kartus laimėjo pirmą vietą 
ir tuo būdu tapo tos dienos 
šaudymo laimėtoju.

Montrealio Šaulių klubas ir 
toliau žada nesustoti, bet tęsti 
šaudymo pratimus ir ateityje, 
sudarius ekipą, rungtis su ki 
tais klubais. Žiemos metu ma 
noma padaryti šaudymo prati 
mus viduje, tad šaudymo megė 
jai turės progos paminklinti sa 
vo akis. B. S.

IŠKILMINGOS 
LAIDOTUVĖS

Aną pirmadienį buvo palai 
dotas tautietis Antanas Palių 
kaitis, žinomojo groserininko 
(Frontenac), p. Laurinaičio, 
uošvis. Laidotuvėse, kurios bu 
vo daromos per Šv. Kazimiero 
bažnyčią, dalyvavo 7 pranciš 
konų kunigai, kurių tarpe su 
nūs, dirbąs „Darbininko” re 
dakcijoje. Įdomu, kad grabo 
riai suklydo iškasti duooę, to 
dėl velionio palaikai teko vežti 
į kapus net pakartotinai, nes 
kol iškasė naują duobę naujoje 
vietoje, grabas turėjo būti grą 
žintas Į Bennoit koplyčią. Tai 
yra retas atsitikimas.
• Pp. Paukštaičiai lankėsi, sa 
vo mašina, Ottawoje, kai ten 
viešėjo karalienė Elzbieta II.
• „Nepriklausomai Lietuvai“ 
talkino be mūsų ištikimų talki 
ninku — M. Lekmckienės, J. 
Rukšėnienės, p. Linkonienės 
ir pp. Bulotų jaunimo, dar jau 
noji pp. Jono Šulmislrų pora. 
Visiems didelis ačiū.
• Pp. Girinių farma kas savait 
galis susilaukia daug svečių. 
Šį savaitgalį pas pp. Girinius 
lankėsi pp. V. Kerbeliai, P. Jo 
cas.
• Tuoktis ruošiasi Viktoras 
Petrovas iš Sudbury ir Emilija 
Francaitė-Greitaitienė.

DĖMESIO!
Mėgėjoms ir Mėgėj'ams.
Nepraleiskite geriausios 

progos išmokti.
moderniškai ir gražiai 

šokti.
Laikas ir vieta:

St. Catherine W. 108.
nuo 8 p. m iki 11 p. m., 

kiekvieną penktadienį, išsky 
rus 18 šio mėnesio. Dėl smul 

kesnių žinių teirautis
PO 9-5110, Aug. Kalvaitis, 
nuo 8 p. m. iki 10 p. m.

Iki pasimatymo, A. Kalvaitis.

KRISTAUS KARALIAUS 
MINĖJIMAS

Sekmadienį, spalio 27 d., šve 
nčiama ristaus Karaliaus šven 
tė. 11 vai. iškilmingos pamal 
dos abiejose katalikų bažnyčio 
se. Vieša Kristaus Karaliaus 
šventės akademija 3.30 vai. 
Prisikėlimo par. saleje. Šven 
tei taikomą paskaitą skaitys 
žymus visuomenininkas prof. 
Dr. Adolfas Darnusis iš Detroi 
to. Meninę programos dalį iš 
pildys solistės A. Ščepavičie 
nė ir Vac. Žemelytė, o koloni 
jps jaunimas deklamacijomis 
ir dienai taikomu montažu. 
Prie durų renkamos aukos 
Midlande Lietuvos kankiniams 
kryžiaus statymo išlaidoms 
dengti.
• Kiekvieną ketvirtadieni, ’i 
—9,30 vai. vak. Toronto Cat 
hedral Choir Schoil pa 
talpose, 67 Bond st. duodamos 
bažn. muzikos ir giedojimo pa 
mokas. Informacijų reikalais 
kreptis Į mokyklos vedėją Rt. 
Rev. J. E. Ronai, D. P. telef. 
EM 4-8848.
• Spalio 27 d., sekmadienį, mu 
/ikos studijoj, Įvyks visuotinis 
„Aušros“ klubo sus-mas, ku 
rio metu bus perrinkta klubo 
v-ba ir aptarti einamieji reika 
lai.

SLA SUKAKTIS*
Spalio 5 d. Susivienijimo Lie 

tuvių Amerikoje Toionto kuo 
pa jaukiame pobūvyje Lietu 
vių Namuose paminėjo savo 23 
metų gyvavimo sukaktį. Atida 
rymo žodyje J. Strazas lium 
pai aptarė SLA nuveiktus dar 
bus lietuvybės išlaikyme, lietu 
\ iškoje šalpoje ir narių draudi 
me. Meninėje dalyje padainavo 
. tiprus bosas S. Janavičius, pia 
nu palydint komp. St. Gailevi 
čiui, ir gabus akordeonistas L. 
šatras pagrojo keturius daly 
bus, iš kurių vienas buvo jo 
paties kūrybos.

Pobūvyje buvo keletas pir 
: nu jų steigėjų, kaip p. Yokuby 

as, p. Novogrodskis ir St. Cat 
barines atstovai su p. Pilypo 
niu priešakyje. Šeimininkavo 
vikrios ponios Dronseikienė ir 
Hickevičienė. Pobūvį pravedė 
St. Jokūbaitis.

X Raštinė: LE 4-4451 [ [
I Dr. P. MORK1S !
| DANTŲ GYDYTOJAS [ [

X Vakarais ir šeštadieniais [ 
X pagal susitarimą. [

X 1082 Bloor W., Toronto 4. [ [ 
g (į rytus nuo Dufferin St.) ! i

V 'z^Z^Z^Z^^Z'Z^Z'^V'Z^^^^  Z^^Z^Z^XZ

| Dr. E. ZUBRIENĖ |

» Dantų Gydytoja s
X 1577 Bloor St. W. |

« (netoli Dundas St.) 
| TORONTO I
I Tel. LE 2-4108 I

'x T 1 ’

| Dr. A. Pacevicius ;:
X Gydytojas ir Chirurgas
v 280 Roncesvalles Ave ; ’

Telefonas LE 4-4778 ;
v Priėmimo valandos: 11-1 v. ' [ 
; [vakarais nuo 6-8 v.; trečia- [ [ 
; [dieniais ir šeštadieniais 11-3 [ Į 
; ; v. pp. Kitu laiku, susitarus. ; [ 
^Naujas kabinetas j ;

I
 Vienybėje — Galybė! ;

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve
„BARAMA”

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

Darbo valandos:

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

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

JUBILĖJINĖS PAMALDOS 
EVANGELIKAMS

Sekmadienį, spalio 27 d. pir 
mą bal. p. p. Toronto Malonės 
liuteronių parapija, 1424 Da 
venport Rd., švęs savo bažny 
čios trejų metų sukaktį. IŠkil 
mingose pamaldose dalyvaus 
ir mums visiems žinomas šve 
čias iš Chicagos, buvęs Vytau 
to Didžiojo Universiteto Do 
centas, Theol. Lie. Gerb. Ku 
nigas J. Pauperas. Pamaldų 
metu gros triūbininkai; giedos, 
parapijos choras. Po iškilminį 
gų pamaldų, salėje, parapijos 
moterų ratelis ruošia bazarą su 
kavute.

Kanadoje lietuviai liutero 
nys turi tik šią vieną nuosavą 
bažnyčią, kuri Missuori Sino 
do pagalba buvo prieš tris me 
tus vastatyta ir pašventinta 
Trivienio Dievo garbei. Šiau 
rėš Amerikoj panašių bažnyčių 
yra daugiau, nes minėtas Sino 
das jau 60 metų rūpinasi š. 
Amerikos lietuviais evangeli 
kais. Sinodo pagalba šie lietu 
vių kunigai išėjo teologijos 
mokslus: Rasokas, Brustaitis, 
Drignaitis, Macaitis, Kories ir 
Jurkšaitis. Jie, važinėdami p<V 
visą Š. Ameriką., skelbė Dievov 
Žodį gimtąja kalba.

Kun. L. Kostizenas.
SĄMOKSLAS PRIEŠ 

SAVUOSIUS
trijų veiksmų pjesę lapkričio 
17 d. Detroto dromos mėgėjų 
sambūris, vadovaujamas rėži 
sorės Z. Arlauskaitės-Mikšie 
nės, vaidina Toronte. Šis see 
nai pritaikintas veikalas yra 
parašytas Vyt. Alanto jojo 25 
metų plunksnos darbo paminė 
jimui. Veikale sprendžiama inū 
sų jaunimo mišrių šeimų kuri 
mo problema. Siužetas paimtas 
iš studentų gyvenimo. Dėl te 
mos aktualumo, manoma, kad 
vakaras torontiškių lietuvių 
tarpe turės didelį susidomėji 
mą .
• Prisikėlimo parapijos salėje 
parengimų metu nupiginti gė 
rimai ir sekmadieniais nebeduo 
dama pietų.

:|a. li o džius, b. a. h 

Viešasis Notaras 
(Notary Public)

> Advokatas iš Lietuvos.
:i; Namų, žemės ar bet kurio : 

biznio pirkimo-pardavimo ■!;
b: dokumentų sudarymas ir ; [

visi kiti notariniai reikalai, ii;
Teisiniai patarnavimai.

Morgičiai. [[

!
91 Roncesvalles Avė.

Toronto 3, Ontario. T 
Telefonas*. LE 6-5613. S

:;Dr.A.VALADKA|
1081 BLOOR ST. W. | 

(prie Dufferin)
[ Telefonas LE. 1-2933 X 

RENTGENAS | 
' ; priima ligonius ir gimdyves e 
A nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v.

!
 Šeštadieniais nuo 11 vai. x 
iki 1 vai. p. p. Ketvirtadie-x 
niais kabinetas uždarytas, g

| DR. V. SADAUSKIENĖ | 

Dantų gydytoja »
V 129 Grenadier Rd.,
j[(2 namas nuo Roncesvalles)*

TORONTO |

Tel. LE 1-4250 t
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