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SAVIEJI REIKALAI DAROSI AKTUALIAUSI
Naujausios VLIKo naujienos

ORO PAŠTU IŠ TREMTIES.
„Nepr. Lieutvos“ skaityto- Jums, kaip ir man spėju, 

jai, manau, nemažiau nustebs kils klausimai: Kąjįi VLIKas 
ir susirūpins, negu aš, dėl to, 
ką turiu pranešti.

Jau žinote, kad VLIKo rink 
toji komisija turėjo derybas su 
Diplomatijos šefu, kuris atsto
vauja visus Lietuvos diploma
tus Tremtyje. Žinote, kad tų 
pasitarimų vaisiai buvo oficia
liai pranešti Eltos biuleteniu. 
Žinote taipgi, kad VLIKo pir
mininkas prel. M. Krupavičius 
pareiškė pasitenkinimą dėl su
sitarimo ir tų pareiškimų tik
rumui patvirtinti derybų ko
misijai ir diplomatijos, atsto
vams pagerbti suruošė oficia
lius pietus, kuriuose pasakė ofi 
cialią kalbą, teigiamai įvertin
damas susitarimą, į kurią taip 
gi oficialiai atsakė diplomatų 
vardu p. St. Lozoraitis. Po to, 
pereinant prie susitarimo vyk
dymo, Elta vėl oficialiai prane
šė, kad min. p. Lozoraitis pa
siliko ilgesniam laikui VLIKo 
būstinėje ir imasi konkretaus 
sutarto darbo. Ir tt. Žodžiu: 
susitarta, pasidžiaugta, kad ga 
lų gale prieita prie darbų, su 
sėdus prie vieno stalo. Ir?. . .

Šiandien tai jau tolima isto
rinė praeitis. . .

Nuostabu, bet taip, deja, 
yra.

VLIKas susitarimą tuojau 
turėjo patvirtinti. Bet kaip jau 
buvo pranešta, pirmasis tam 
reikalui skirtas posėdis buvo 
nutrauktas. Antrame posėdy
je Lietuvių Fronto pasiūlymu 
patvirtinimas buvo atidėtas. į 
spalio 13 d. Juokaudamas bu
vau pastebėjęs, kad tai „velnio 
tuzino’’ skaičius. Bet išėjo ne 
juokai. Susitarimo patvirtini
mas spalio 13 d. atidėtas neri 
botam laikui, kas reiškia — at 
metimą. ,

Kas įdomiausia, VLIKo na
triai laiko uždarę burnas. Bet 
vis dėlto tie, kurie atliko grio 
vimo darbą, džiaugdamiesi ne
išlaiko paslapties ir prasitaria. 
Iš tų prasitarimų aiškėja, kad 
VLIKas nutaręs griežtai laiky 
tis paslapties, kad visuomenė 
nesužinotų, ką VLIKas svarto, 
ką nutaria ir kas siūlo nutari
mus.

daro tokio, kas reikia nuo vi
suomenės slėpti? Kam tie 
rūpesčiai ir kam susitarimai, 
jeigu nuo jų taip lengvai atsi

ją........ .................

metama? Koks produktingu- 
mas tų išlaidų VLIKo narių 
kelionėms į Nicas ir kitas vie
tas, jeigu taip viskas, kas pa
daroma, paleidžiama vėjais? 
Kodėl kaltino p. Lozoraitį dėl 
nesutarimo, jeigu susitarus ne 
vykdomas susitarimas?
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Šios žinios išplito po lietu
vių stovyklas Vokietijoje, kai 
į Tiubingeno kioskus atėjo iš 
Paryžiaus žurnalas „Revue Par New York, X. 22. New 
lementaire”, kuris pranešė kaip Yorką jau pasiekė Vyriausiojo 
gerą žinią: „Les Lithuanians Lietuvos Išlaisvinimo Komite- 
consolident leur activite“ — to narys, buvęs jo pirmininkas 
„Lietuviai suderina savo veiks- karo 
mingumą“. Deja. . . ( _

Pasitarimai New Yorke
LIETUVIŠKŲJŲ VEIKSNIŲ SANTYKIŲ KLAUSIMU 

cialdemoktatų partijos trem
tyje pirmininkas ir žymusis 
veikėjas prof. J. Kaminskas. 
Netrukus atvyksta ir LVLiau 
dininkų atstovas VLIKe prov. 
J. Makauskis.

Ryšium su šių asmenų atvy
kimu, ir taipogi ryšium su nau
jais VLIKo užsikirtimais, New 
Yorke dabar gyvai pradėti 
svarstyti visų lietuviškųjų 
veiksnių santykių klausimai, ku 
riems skiriamas labai didelis 
dėmesys. Ypač, kad iškilo tū
lų nesusigiedojimų kaikuriose 
srovėse, kurios bendradarbiau
ja ir šiaip jau susikalba, bet, 
tur būt, dėl Atlanto pločio nuo 
tolių įėjo į tūlą nesklandumą.

Dabar atvykus vadovauja
mam asmeniui, kaip prof. J. 
Kaminskas, gyvai imamasi 
klausimus pagrindinai aiškin
tis ir visai blaiviai ir visapu
siškai išsiaiškinti bei nusista
tyti taip, kaip to reikalauja lie 
tuvių tautos ir Lietuvos vals
tybės gyvybiniai reikalai.

Prof. J. Kaminskas, kaip 
teko patirti, New Yorke spalio 
19 d. padaręs labai platų ir vi
sapusiškai išsamų pranešimą ir 
atsakęs į eilę paklausimu. Pra 
nešimas ir atsakymai užėmę vi 
są vakarą. Todėl diskusijos 
dėl to pranešimo dr platus bei 
visapusiškas išsiaiškinimas ati

> metu, Tautos Fon- 
(hlj). do ilgametis tvarkytojas, So-
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visokį neramumai tebesiplecia
Tarptautiniai santykiai vis 

daugiau susirizga. Vis dau
giau atsiranda visokių painia
vų ir mezgasi daugiau kivirčų.

Jau kuris laikas kai žmoni
jos dėmesį į save kreipia

įvykiai prie Sueco kanalo.
Egipto reikalavimą visai pasi
traukti iš Sueco kanalo zone's 
Anglijos vyriausybė atmetė ir 
pareiškė, kad vienašąliško Su
eco kanalo sutarties atsimeti
mo ji nepripažins. O jeigu 
Egiptas bandytų panaudoti 
jėgą, ji atsakys taip pat jėga.

Deja, pareiškimų neužteko, 
Sueco kanalo zonoje kilo kivir
čų. Anglijos valdžia, laikyda
masi savo pareiškimų, prieš jė 
gos veiksmus panaudojo jėgą 
ir egiptiečių išsišokimus ap
tvarkė.

Tačiau 
rimsta.

Arabiški

egiptiečiai nenu-

kraštai Egiptui 
padeda.

visa tai
Egiptui 
mazgas

moraliai, pa 
simpatijas, 

ne taip leng 
Suecu suin-

Kol kas 
reikšdami 
Bet Sueco 
vai atmezgamas. 
teresuoti ne vieni egiptiečiai,
bet ir visa Europa, ne tiktai 
Anglija.

Paskutiniu laiku kivirčai prie 
Sueco iššaukė visą Anglijos dė 
mesi, todėl ji ėmėsi ypatingų 
saugumo priemonių. Anglija 
j Sueco sritį sutraukė apie 1.5>. 
000 kariuomenės ir dar dau
giau turi aliarmo padėty. Tas 
rodo, kad Angliji nenusileis.

Sudane taip pat kivirčai.
Sudaną ligšiol Anglija valdė 

drauge su Egiptu, bet šiam pa
reikalavus visą valdžią per
duoti, Anglija taip pat pasiprie

DAUG NORINČIŲ ATVYK
TI J KANADĄ.

Į „NL“ pranešimus, kad Ka 
nadon dabar visi gali laisvai 

pirmieji 
tautiečiai iš Belgijos.

EUROPOJE ORGANIZUO
JAMA AGRARINĖ UNIJA.

Paryžiuje veikiąs Europos 
Tarybos sekretoriatas iškėlė 
klausimą, kad Europoje būtų vykti, pirmieji pasiskubino 
sudaryta Agrarinė Unija. tautiečiai iš Belgijos. Paskui

Tai nereiškia dar valstybių sukruto Anglijoje gyvenantie- 
kokios nors federacijos arba ji. Dabar pasipylė prašymai iš 
Unijos, bet agrarinių proble
mų Europoje tarpvalstybinį de- vajaus, Australijos ir kitų kraš 
rinimą. Į kokią formą tai iš
siplės, dar neaišku. Bonos Fe
deralinės Vokietijos Vyriausy- kus, jau per 30 asmenų prisiun 
bė tam pritarė. >' tė prašymus.

Kaip žinome, pagal Schuma Jau yra ir atvykusių pagal 
no planą norima apjungti še- Abitibi pasiųstas kompanijos 
šias valstybes stambiojoje pra
monėje. Ągrarinėn Unijon nu 
matoma įtraukti be Prancūzi
jos, Vokietijos, Belgijos, Liux 
enburgo, Olandijos ir Italijos, 
kurias apima Schumano planas.
dar Angliją, Graikiją, Turkiją reikštų nepasitenkinimo likę 
ir Skandinavijos valstybes.

Galima džiaugtis, kad Euro 
pa stiprėja militariškai — At
lanto paktas, ūkiniai — Schu
mano planas ir Agrarinė Uni
ja. Sulauksime, kad visa tai 
vainikuos politinė Europos 
valstybių sąjunga.

. — Norvegijoje liko 6 proc.
komunistų.

Argentinos, Venezuelos, Urag

tų. Iš Argentinos dabar dau
giausia prašo sutarčių į miš-

sutartis. Lengviausia tačiau 
atvyksta iš Anglijos, nes kon
sulatai nedaro jokių kliuvinių. 
Tačiau norima įspėti tautie
čius, jog „ten gera, kur mūsų 
nėra“, kad paskiau atvykę ne-

šino ir grąžino į Kairą Egipto 
komisarą.

Amerika bando ginčus likvi
duoti gražuoju. Egiptui pasiū 
lyta įstoti į Vidurinių rytų sau 
gumo sistemą ir Sueco kontro
lę vykdyti drauge su keliomis 
Europos valstybėmis. Kivir
čas tebesitęsia.

Korėjoje susitarta dėl 
paliaubų derybų.

Antradienį ryšių karininkai 
pasirašė susitarimą dėl paliau
bų tęsimo, bet ligšiol komunis 
tai darneatsakė dėl šio susi
tarimo. Todėl Korėjoje vyksta 
žymios kovos.

Gen. Vandenberg pareiškė, 
kad JTO lakūnai pagauna šiau 
riečių lakūnų pasikalbėjimus, 
kurie vedami rusų kalba. Tai
gi, komunistų pusėje kovoja 
rusai. Todėl jie bijo skristi į 
pietinę Korėją, kad nušovus 
kokį lėktuvą nepaaiškėtų, jog 
jį valdė rusas.

Irano naftos klausimas JTO 
Saugumo Taryboje negavo aiš 
kesnio išsprendimo ir paliktas 
dar aiškintis.

Amerikoje tūlą tarpreliginį 
sąjūdį iššaukė prezidento Tru- 
mano paskyrimas generolo M. 
Klarko

Amerikos ambasadorium 
prie Vatikano.

Gen. M. Klark episkopalinės 
tikybos, bet jo vedama karino 
menė karo metu išlaisvino Ro
mą ir Vatikaną; su Popiežium 
jis turi pažintį. Kaikurios baž 
nyčios tokį paskyrimą laiko 
antikonstituciniu, todėl ir kilo 
nesutarimų. Katalikai amba
sadoriaus paskyrimu patenkin
ti, kitų gi tikybų atstovai ne
patenkinti, nes jie neturi pa
našios vietos, kur galėtų kas 
nors juos atstovauti.

Paskutiniu metu Anglija pa 
traukia dėmesį, nes laukiama 
parlamento rinkimų vaisių: 
kas juos laimės?

PABALTIJO TAUTŲ ŽUDI
KAS GAVO PENSIJĄ

Pabaltijo tautos gerai pažįs 
ta „Ostlando“ komisarą Lho- 
se, kurį Hitleris buvo pasodi
nęs Rygoje karo bei okupaci
jos metais ir kuris vykdė Pa
baltijo tautų žudymo, apiplėši
mo ir prievartavimo planus. 
Tas Lhose buvo nuteistas 10- 
čia metų kalėjimo. Tai, už tūks 
tančius jo įsakymu sunaikintų 
gyvybių pernelyg menkas at
lyginimas. Bet šis Pabaltijo 
tautų žudikas, ne tiktai dabar 
jau laisvas, bet ir gavo pensi-

suvedžioti. Kas turi pakenčia
mas gyvenimo sąlygas, teapsi 
galvoja.

Beje, dabar daug atvyksta 
vokiečių, olandų, prancūzų, 
italų ir tt. Kanada įsileidžia 
dabar žmones todėl, kad nori 
gyventojų kiekį pakelti ligi 16 
milionų, kai dabar viso tebėra 
apie 13 milionų.

'Lietuvos \ 
nacionalinė J 
M .Mažvydo J 
\biblioWWi

ją ligi pat mirties. Tuo pasi
piktino ne tiktai pabaltiečiai, 
bet ir Hitlerio buvęs draugas 
Otto Strasseris.

PREKYBOS DEFICITAS — 
BET NE TAIP 
PAVOJINGAS

Kanada su Jungt. Valsty
bėm turį gan didelį prekybos 
deficitą.

1947 metais prekyba turėjo 
nesveiką balansą su Jungt. 
Valstybėm.

1950 metais mes vėl turė
jom deficitą, tai buvo „tiktai 
80 mil. dol.“ metų gale.

Šiais metais per pirmus de
vynis mėnesius jau pasiekta 
400 mil. dol. Ottawa dėl to dar 
nesijaudina, ir atrodo, kad ji 
tam ir turi priežasčių.

Visų pirma, mūsų J. V. do
lerių atsarga yra žymiai aukš
tesnė. Kita priežastis, o gal ji 
yra ir svarbesnė, tai yra J. V. 
investavimo kapitalo įplauki
mas dolerių ir prekių pavidale. 
Tas kapitalas vėl gamins ka
pitalą, ir šitą jau galima paste
bėti aliejaus ir metalo srityje. 
Tas turtas ateityje vėl išlygins 
prekybos deficitą.

Vilniaus enkavedes rūsys 
nepaprastai išpieštos

Kai nuo Katedros Gedimi
no gatves kaire puse eini, tai 
dar kur nepasiekus enkavedes 
centriniu rumu reikia pereiti 
i dešine puse. Prie rumu sto
vi eiles blizgančiais durtuvais 
sargybiniu ir nieko neprisi
leidžia. Uz rumu esantis kvar-| 
talas saugomas ir tu paciuL 
sargybiniu. Lietuvoj kalba-WDauneckas Vladas 
ma, kad Vilniuj enkavedes ru-||9u^_alevičius Stepas 
syse pūdomi mažiausia 5 000 
lietuviu.

Šiaip Vilniuj nepaprastai 
daug žydu ir rusu. Nemaža 
bazniciu paverstos įvairiais 
sandeliais. Sekmadieniais prie 
Ausros Vartų pamaldoms su
sirenka minios žmonių. Pro 
Ausros Vartus praeinantieji 
milicininkai nusiima kepures.

Alg. V.
— Rusija atsisakė paremti 

JAV pasiūlymą, kad Korėjoje 
būtų baigtas karas.

— Viena čekoslovakų šeima 
per sieną prasiveržė su kūlkos 
vaidžiu ir atbėgo į vakarus.

— JAV štabo virš. gen. Col 
lins, aplankęs Europą ir Jugos 
laviją, dabar lanko tolimuosius 
rytus — Pakistaną, Japoniją, 
Indiją ir tt. ’ !

— Užmušus Pakistano min. 
pirm. Ali Khaną, nauju pirmi 
ninku paskirtas Kwaja Nazi- 
muddin.

Vokietijos konsularinės įs
taigos yra įgalintos vizuoti pa
sus, kurie yra išduoti veik
iančiu Lietuvos diplomatiniu 
ir konsulariniu ištaigu ir at
itinka bendrąsias užsieniniu 
pasu taisykles. Is rimtu šalti
niu tenka partirti, kad pabal- 
tieciu pasu vizavimo klausi
mas Lietuvos astovo Paryžiu
je Dr. S. A. Backio pastango
mis issprestas taip pat mums 
palankia prasme.
—NYT skelbia, kad sabotaži
niai veiksmai Sovietu sateli
tiniuose kraštuose vis didėja. 
Tai rodo vis stiprėjanti rezis
tencijos aktyvumą, Vengrijoj 
deportuojami net ir žydai, taip 
pat pramonininkai, ūkinin
kai, urmininkai.
HOLLYWOODAS KOMU

NISTŲ TARNYBOJE
.Seniai jau JAV valdžia ko

voja su išdavikišku Hollywo
od© kaikurių artistų darbu. Da 
bar pasirodo, kad ne tiktai tie 
artistai komunistams yra su
krovę milionus dolerių, bet 
prievartauja merginas, kad jos 
prieš savo valią dirbtų komu
nistams, dalyvautų jų propa
gandoje ir tt. Kyla didelė ko
munistinės prievartos afera 
Amerikoje.

— Švedijoje dideli manev- daugumas lietuvių, ir aš noriu, 
rai, kuriuose dalyvuaja per 60 kad šios diskusijos duotų ge- 
tūkst. kariuomenės. rų vaisių. Jūsų kor.

NAUJI LIETUVIŲ
1951. X. 15 d. išplaukė lai

vu „M. S. Goya“ šie lietuviai.

Peciukonis Edvardas

visapusiškas išsiaiškinimas 
dėtas į spalio 22 dieną.

Kai „NL“ skaitytojams 
šau šį pranešimą, aš dar neži
nau, kaip tos diskusijos [pra
ėjo ir prie kokių išvadų priei
nama. Bet, sekantį kvartą, jei
gu pasiseks kas nors geresnio 
patirti, mielai „NL“ skaityto
jus painformuosiu. Kaip ir

ra-

PASKUTINIAME
priimtas rinkiminis Kanados 
padalinimas apygardomis: 1. 
Quebeco, 2. Ontario, 3. Mani- 
tobos ir 4. Vakarinių Kanados 
provincijų.

Priimta sąmatą apie 700 do
lerių.

Nutarta pranešti Edmonto- 
no ALOKui, kadijis seniai jau

KLB- LOK POSĖDYJE 
patvirtintas, tik tur būt dėl paš 
to kaltės nebus gavęs centrinio 
IiOK-o pranešimo.

LOK-o sekretorius p. L. Bal 
žaras pasitraukė iš pareigų, o 
jo vieton atėjo KLS-gos atsto
vas inž. Mališka. KLB-LOKas 
tokiu būdu neteko vieno iš 
darbščiausių ir pareigingiau- 
sių narių.

TRANSPORTAI.
Austras Juozas 
Bapkauskas Juozas 
Kareckas Jonas 
Kareckienė Anna , 
Kelertas Julius 
Finkelstein Aron 
Finkelštein Ryva 
Finkelštein Gyta.

Paskutiniu laiku emigravo į 
JAV: Teis. Dr. Šidlauskas, 
Adv. dr. Tug. Noakas, Vaist. 
Zigmas Bagdonavičius iš Pa
langos, Gimn. mok. inž. Alf. 
Bimbiris, p. Krigerienė, Mjr. 
Skripstūnas Antanas, Natalija 
Kemežytė, Biznierius Ant. 
Sneganas, dail. Al. Kurauskas, 
futbolininkas Čižauskas, kun. 
Pov. Dilys.

1951. X. 7. laivu „M. S. Fair 
sea“ išvyko:

Dr. med. V. Vaitkevičius, 
Prof. Juozas Kaminskas, VLI 
Ko narys, išvyko į Kanadą, 
Austras Juozas, muz. Gailevi- 
čius St., teis. Bapkauskas Juo
zas ir žymus skautų darbuoto
jas Vyt. Skrinskas.

Į Naująją Zelandiją išvyko 
buvęs bendruom. pirm. Liuti
kas. ‘

Reiškiu gilios pagarbos — 
kun. V. Šarka.

IŠ ANGLIJOS ATVYKO 14 
LIETUVIŲ

Šiomis dienomis, vienu lai
vu iš anglijęs atvyko 14 lietu
vių, kurių tarpe p. Petras Pra- 
kapavičius, apsigyvenęs Mont 
realy, p. Staškevičienė, Ville

Alkūnas Pranas, 
Domeika Antanas 
Bivainis Antanas 
Bivainis Hildegard 
Kindurys Juozas 
Kindurienė Ona 
Kindurys Jonas, 
Beržaitis Urtė 
Beržaitis Annelie 
Brakas Jonas 
Brakas Christa 
Brakas Raimundas 
Gailevičius Stasys 
Gailevičienė Teklė 
Stoncelis Rozvita 
Stoncelis Herta 
Girulis Andrius 
Girulienė Jieva 
Girulis Simas 
Jasionis Bronius 
Jasionienė Marija 
Kincius Elzė 
Kincius Ona 
Kincius Morta 
Kincius Alfonsas 
Krezienė Jieva 
Skaudinaitis Oskaras 
Skaudinaitis Rasa 
Skaudinaitis Genė 
Skaudinaitis Danielius 
Vaitkūnaitė Ona 
Skrinskas Vytautas 
Skrinskienė Felicija 
Skrinskas Gailutis 
Ruikys Povilas

i 1951. X. 7. laivu „M. S. Lasalle, gyvenančio pp. Gau- 
Fairsea“: rių namuose p. Staškevičiaus
Austraitė Stasė brolienė su vaikais ir kiti.

<*
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Prisiminkime seseris 
ir brolius!

„Nepriklausomos Lietuvos“ redakcija, dėdama šį ge 
ros iniciatyvos gražų Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Montrealio Apylinkės Laikinojo Organizacinio Komite
to atsišaukimą, mielai pritaria jo mintims ir savo ruož
tu kreipiasi ne tiktai į Montrealio lietuvius, bet ir į viso 
je Kanadoje esančius tautiečius ir nuoširdžiai prašo Ka 
nados Lietuvių Centro Tarybos ir savo vardu aukoti sun 
kioje, dažnu atveju — net beviltiškoje padėtyje esan
tiems tautiečams paremti. Ši parama bus ne tiktai me
džiagiška, bet ir morališka, kai nelaimės broliai ir se
serys, o ypač jų vaikučiai, patirs, jog jie ne vieni savo 
varge, nedatekliuje ir nelaimėje, jog su jais drauge yra 
didelės lietuvių kolonijos, jog jie neužmiršti ir ateityje 
nebus užmirštami. j

Didesnės kolonijos prašomos rinkliavas daryti per 
savo organizacijas, mažesnės — per seniūnijas, o pavie
niai tautiečiai — savo aukas pasiųsti artimiausių mies
tų organizacijoms arba centrams.

Už tai bus dėkingi susilaukiusieji paramos ir su jais
Redakcija.

Gevernor-General skaitė sos kiančią įtaką Kanadoje.
to kalbą Parlamento rudens Kalboje buvo pasiūlyta: 
sesijos atidarymo metu. Sos- Įsiteigti federalinę agentū- 
to kalba buvo gan trumpa ir rą, kuri statytų St. Lawrence 
turėjo keturius svarbesnius pa jūros kelią su Jungt. Valsty- 
siūlymus legislatūrai, kurie, bių pagelba arba be jos;
kaip manoma, turės toli šie- Išleisti įstatymą, kuris ga-

Mielą Bičiulį u
PETRĄ ŠUKĮ

ir
P. KAZIMIERĄMORKUŠKYTĘ, |

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikinu ir linkiu w 
gražaus gyvenimo Viktoras Kapočius. |

VASARIO 16 GIMNAZIJAI RINKLIAVOS TORONTE 
APYSKAITA

Toronto Apylinkės LOK-o nutarimu padaryta aukų 
rinkliava Diepholz Vasario 16-os Lietuvių gimnazijai Vo
kietijoj paremti. Aukų rinkliava ir atsiskaitymas užtruko ne 
dėl LOK-o kaltės. Žemiau išvardintoms organizacijoms tal

Kalėdų šventės nebe už kai 
nų. Ir vėl susirinksime prie 
Kūčių stalo: šeimos, giminės, 
draugai. Bus praėję dar vieni 
skaudaus laukimo metai. Pri 
siminkime tada tuos, kurie ne
gali būti su mumis kartu: tuos, 
kurių namai yra pačioj moti
noj žemėj — kritusius kovoj, 
ir jų draugus, tebekovojančius 
su priešu iš savų požemio na
mų; tuos, kurie palikę gimtinė 
je su baime ir neapsakoma vil
timi pasitiks dar vienus vergi
jos metus; prisiminkime ir 
tuos, kuriuos liga ir įvairios ki 
tokios kliūtys sulaikė Vokieti
jos ir Austrijos vietovėse ir D 
P stovyklose.

Tėvynėje likusiųjų negali
me pasiekti. U ž tai Vokietijo
je ir Austrijoje likę laukia mū
sų pagelbos. Jie jos laukia kas 
dien. Ne taip seniai, kai didžio 
ji mūsų dalis dar tebegyveno 
Europos DP stovyklose, ir mes 
laukėme gelbstinčios rankos iš 
užjūrio. Ir koks džiaugsmas 
apimdavo, kai jinai pasiekda
vo mus. Mes jautėme, kad lie 
tuviai buvo ir tebėra viena di
džiulė šeima, kad jie nepalieka 
vienas kito nelaimėje ir neuž
miršta savo skurstančios se
sers arba alkstančio brolio.

Šiandieną dar daug lietuvių, 
gyvena Vokietijoje ir Austri
joje. Didelė dalis jų niekad ne 
galės emigruoti į kitas šalis. 
Ir jie visi žiūri į mus: Ar mes 
nepamiršome jų? Jie laukia 
mūsų rankos. Ištieskime ją, 
pilną dovanų ir meilės! Keli

doleriai, kuriuos paaukosime 
jiems, mūsų nenuskurdins, bet 
pasilikusiems suteiks nepapras 
tai daug gero. Pagalvokime, 
kaip baisu ir skurdu būtų 
mums tenai šiandien, vie
niems nedraugingam krašte.

Montrealio Apylinkės Laiki 
nasis Organizacinis Komitetas 
ligi š. m. lapkričio mėn. 17 die 
nos renka pinigais ir rūbais au 
kas Europoje likusiems mūsų 
tautiečiams. Visų organizaci
jų atstovams yra išdalinti au
kų lapai ir jie pasistengs kiek 
galima daugiau Montrealio 
apylinkės lietuvių aplankyti.

Rūbai šiuo metu tebus už
registruojami, nes kol kas nė
ra galutinai paaiškėję, kokiu 
būdu juos galima pasiųsti Eu
ropon. Apie tai bus atskirai 
pranešta spaudoje.

Šiuo metu todėl LOK-as pa 
geidauja, kad būtų aukojami 
pinigai — juos galima greitai 
ir lengvai pasiųsti reikalin
giems jų DP stovyklose, Vo
kietijos ir Austrijos vietovėse. 
Bus stengiamasi pasiekti kiek 
galima daugiau ligonių, sene
lių, skurstančių šeimų. Apie 
rinkliavos rezultatus ir pinigų 
paskirstymą LOK-as paskelbs, 
lapkričio pabaigoj, Kanados 
lietuviškoj spaudoj.

Prisiminkime savo brolius ir 
seseris nelaimėje.

Montrealio Apylinkės 
Laikinasis Organiza

cinis Komitetas.
1951 m. spalio mėn. 17 d. 
Montrealis.

kininkaujant surinkta aukų $ 327.25.
1. Kanados Lietuvių Sąjunga ...........................  $ 20,—
2. Katalikų Kultūros Draugija ....................................$ 17,50
3. Ateitininkų Kuopa .....................................................$ 25,75
4. Kanados Lietuvių Moterų Bendruomenė............$ 64,—
5. Politinių Kalinių Draugija ......................... ■..............$ 8,—
6. Kanados Liet. Katalikių Moterų Draugija............$ 2450
7. Toronto Moterų Grupė „Daina“ ........................... $ 15,50
8. Toronto Skautų Tuntas ............i............................... $ 35,—
9. Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugija .................. $ 21,—

10. Kultūros Sambūris „Šviesa“ .....................................$ 3,—
11. Skaučių Tuntas Toronte ............................................. $ 12,—
12. Verslininkų Sąjunga Toronte.....................................$ 25,—
13. Parapijos Komitetas ..................... į............................$ 5,—
14. Toronto Liet. Soc. Demokr. Organizacija............$ 2,—
15. Inžinierių Sąjunga Toronte .....................................$ 6,—
16. Susivienijimas L. Amerikoje, 236 kuopa Toronte $ 23,—
17. Kult. Sambūrio „Šviesa“ dalis pelno iš vakaro. . $ 10,—
18. Kanados Liet. Tarybos Toronto skyrius .... $ 6,—
19. Verslininkų Sąjunga (antrą kartą) ..................    $ 6,—

Viso ... $ 327,25
Pastaba: Visos išvardintos organizacijos yra Toronto.
Organizacijoms, aukų rinkėjams ir aukotojams L. O. K-o 

vardu ačiū.
Novogrodskis,

Toronto Apylinkės L. O. K-o Iždininkas.

Aukos Vasario 16-sios Lietuvių Gimnazijai 
(Diepholze, Vokietijoje)

VIII Tęsinys.

Atkelta: VII tęsinys (žr. „N. L.“ nr. 28)............
97. K. Skrinskas, Vancouver ..........................................
98. V. Bakūnas, La Cove ...............................................
99. M. Vaitkevičienė, Boston ......................................

100. G. Mickevičienė, Boston ...........................................
101. M. Lembertienė, Boston .......................................
102. J. Skaržinskas, Sault St. Marie..............................
103. H. Stepaitis, Toronto, už IV—VIII mėn...............
104. J. Simanavičius, Toronto už IV — VIII mėn. . .
105. J. Gaižutis, Toronto už IV — VIII mėn...............
106. A. Rudzevičius, Toronto už IV — VIII mėn. . .
107. K. Grigaitis, Toronto už IV — VIII mėn...........
108. Windsoro Liet. Bendr. V-ba...................................
109. „Lituanicos“ orkestras, Montreal .........................
110. H. Žmuidzinienė, Montreal.......................................
111. V. Anysienė, Toronto už VI — VIII mėn...........

$$ 
541,15
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$ 651,15

SPAUDOS APŽVALGA
KEISTI SAMPROTAVIMAI.

42(95)-me „Tėviškės Žibu
rių“ numery įdėtas redakcijos 
straipsnis „Ar tikslus posū
kis?“ '

Jame „TŽ“ redakcija kalbą 
ne apie tikslumą, bet apie tiks
lingumą to posūkio, kuriuo 
VLIKas pagaliau buvo nuta
ręs sudaryti suderintą visų 
lietuviškųjų veiksnių užsieniu© 
se veiklą vienam pagrindiniam 
tautos tikslui — atkovoti Lie
tuvai laisvę.

Visi lietuviai, kur jie bebū
tų, ligšiol žinojo, kad darnos 
tame svarbiausiame veiklos 
sektoriuje nėra, ir visi savo ma 
se reiškė ne tiktai pageidavi
mą, bet ir reikalavimą, kad ši 
darna būtų įgyvendinta.

„TŽ“ redakcija, „užmiršu
si“ šį visiems žinomą ir jau 
įkyrėjusį faktą, dėl kurio di
džiojoje visuomenės dalyje ky 
la net pasipiktinimo, dabar ap
verčia viršun kojomis ir ima 
įtikėnėti, kad darna buvo, ir, 
girdi, „negalima nesistebėti, 
p. Lozoraičio drąsa, suardyti 
ligšiolinę darną ir suskaldyti 
lietuviškąją visuomenę ... 
„TŽ“ redakcija „užmiršdama“, 
kad jos srovės žmonės po pir

mojo pasaulinio karo buvo vos 
ne per jėgą atgrasyti karaliaus 
Uracho, šiandien jau baugina 
visuomenę „karalių’ ’.

Žinoma, būtų komiška, jei
gu imtume įrodinėti, jog dar
nos nebuvo, nes gi pats dery
bų faktas ką dar kitą galėtų 
reikšti? Bet... „TŽ“ logika 
juk yra, kur jiems tiktai rei
kia, yra atbulinė. Todėl ir ima 
ma įrodinėti, kad tai, kas buvo 
balta, dabar jau yra juoda, ir 
atvirkščiai.

Bergždžia būtų su „TŽ“ gin 
čytis. Mes tiktai suminėsime 
vieną jų pasakymą: „tenka tu
rėti prieš akis lietuviškosios iš 
eivių visuomenės neišvengia
mą susiskaldymo pavojų“. Jei
gu tai ims reikštis dar didesniu 
laipsniu, negu dabar, tai už tai 
atsakomybė kris tiems parti
niams fanatikams, kuriuos ats
tovauja „TŽ“ ir patiems „TŽ”, 
nes jie ir toliau tebebando pa
laikyti tą „karaliavimą”, kuris 
neleidžia suderinti visų lietuvių 
jėgų ir jas nukreipti į didįjį vi 
sų lietuvių tikslą — Tėvynės 
vadavimą ir tautos saugojimą 
nuo galutinio išnaikinimo.

Už tolimesnius mėnesius aukojo: 
(Skliausteliuose pažymėta už kiek mėnesių išviso įnešta). 
EI. Vaitkūnienė, St. Paul už V — VII mėn...........
V. Irlikis, Montreal už VI — IX mėn........................
P. Lėlis, Toronto už IV — VI mėn...........................<
J. Dragašius, Toronto už IV — VI mėn...................
L. Tamošauskas, Toronto už IV — VI mėn..........
A. Kuolas, Toronto už IV — VI mėn........................
J. B. La Cave, auka........................................................
Wellando ALOK antrą kartą ...................................
St. Pylipavičius, Hamilton už VII — XI mėn..........
Dr. B. Matulionis, USA už IV — X mėn...............
G. Rukšėnas, Montreal už V — IX mėn...................
J. Kardelis, Montreal už V — VI mėn. ........ 

Jonelis, Montreal už IV — VI mėn.............
Lapinas, Montral už VII — IX mėn. (po 2,—) 
Lymantas, Montreal, už IX ir X mėn...............
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rantuoja kiekvienam kanadie- šitie pasiųlymai yra svar- 
čiui per 70 metų amžiaus pen- būs, bet įdomiausias kanadie- 
siją be sveikatos patikrinimo; čiams yra paskutinis, kuris 

Vykdyti Massey Commis- greitu laiku bus jaučiamas.
sion padarytus pasiūlymus, lie Dabartiniu/ laiku dauguma 
Čiančius radiją bei televiziją ir kanadiečių pramonininkų,kurie 

Įstatymą, kuris uždrasutų gamina šaldytuvus, radijas, au 
Kanados fabrikantams nusta- tomobilius, pečius ir kitokias 
tyti žemiausią kainą, kuria par gėrybes, nustato paprastai mi 
duodama jų prekės kanadiško- nimalinę kainą, kuria galima 
je rinkoje. parduoti šitas prekes. Jeigu

Jūros kelio proječtas yra prekybininkas visvien kainas 
svarstomas jau nuo 1920 metų sumažintų, tai pramonininkas 
ir vis buvo mėginama susitarti jam ko gero daugiau ir nebe
su JAV. Bet iki dabar jokio pristatytų prekių arba kitokiu 
susitarimo nebuvo ir Kanada būdu jam pakenktų.
nusprendė padaryti tai viena. Kas dabar yra pasiūlyta, tai 

Kada tas projektas bus už- yra uždrausti šitą kainų nu
baigtas, tada jūriniai laivai ga- statymo praktiką, ” kad preky- 
lės atplaukti su savo prekėmis bininkas galėtų parduoti pre- 
į Kanados didžiųjų ežerų uos- kės už tą kainą, kurią jis lai
tus. Projekto įvykdymo dėka ko tinkamiausia ir kad jam ne
būtų galima gauti maždaug reikėtų bijoti kokių nors rep- 
2.200.000 arklių jėgų. Spėja- resijų iš fabrikanto pusės. Jei 
ma, kad navigacijos konstruk- fabrikantas visdėlto sustabdy- 
cija kainuos apie 290.000.000 tų tiekimą arba kitaip paveik- 
dol. ir ta suma bus sumokėta tų prekybininką, toks fabrikan 
iš Federalinės Vyriausybės ka- tas gali būti trauktas atsako- 
sos. Elektros jėgainių staty- mybėn sulig kriminalinių įsta
bų, kuri kainuos maždaug 160. tymų.
000.000 dol., sumokės Ontari- Tas įvyko jau ir Hamiltone, 
jos provincija. Ont., norint išvardinti bent vie

Sulig pensijos įstatymu vi- ną miestą. Kaipo reakcija į 
si kanadiečiai 70 metų am- vyriausybės pasiūlymą, nors 
žiaus ir per, gaus kas mėnesį įstatymas kol kas dar keletą sa 
po 40 dol. pensijos, nežiūrint vaičių neveiks, Hamiltone jau 
į jų pajamas. Massey Commis krito kainos.
sion pasiūlymas, liečiantis ra- Vyraiusybė nori sumažinti 
diją ir televiziją, turės įtaką į prekių kainas per konkurenci- 
Canadian Broadcasting Cor- ją ir tokiu būdu švelninti in- 
poration kontroliavimą. fliacijos spaudimą.

GEN. KONSULO MIN. LOZORAIČIO PASITA
PRANEŠIMAS.

Sąryšyje su palikimo byla 
Lietuvos Generalinis Konsulą 
tas pajieško sekančių asmenų:

1. Stanislava Norvaišaitė - 
- Tuzinienė.

2. Zigmas Norvaišas, 1940 
m. tarnavęs puskarininkiu 8 
pp. 3 kp. Šiauliuose.

3. Julius Tuzinas 
brolis), dabar turėtų būti 21 

am. amž. 1921 m. rudenį Sta
nislava Norvaišaitė gyveno Ge- 
lučių dvare, apie Kelmės m., 
vėliau, kaipo Tuzinienė, Me- 
dindryžio vienk. Bazilionių 
pšt., Šiaulių aps.

4. Juozas Norvaišas ir jo 
sesuo Eelena, Raseinių aps. 
apie Kelmės miest.

5. Apolinaras Norvaišas, 
venęs bene Šlapgiriuose.

Jie patys arba apie juos 
nantieji prašomi kuo skubiau
siai atsiliepti:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd St.
New York 24, N. Y.
Ta pačia proga dar kartą 

primename visiems naujai at- 
vyikusiems užsiregistruoti Ge
neraliniame Konsulate paduo
dant apie save žinias. Nesire- 
gistravimas apsunkina mūsų 
darbą tiek palikimo bylų atve
juose, tiek ir pajieškojimuose.

Generalinis Konsulatas.

(10)
(8)
(7)
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Viso... $ 728,15
P. p. Lapinų vadovaujamas „Lituanicos” orkestras Mont- 

realyje prašo pranešti, kad suruoštas šokių vakaras, atskaičius 
rengimo išlaidas, davė gryno pelno 22.— dol. Šios pajamos 

buvo paaukotos Diepholzo Lietuvių Vasario 16-sios Gimna
zijos išlaikymui.

MLB D-jos Montrealio skyrius „Lituanicos“ orkestro 
auką labai aukštai įvertina ir už ją dėkoja, nes orkestro na
riai, patys sunkiose sąlygose siekdami mokslo, nepamiršta ir 
atjaučia savo jaunesniuosius brolius. Tai sektinas pavyzdys.

Be to pranešame, jog metų gale, kiekvienam aukoto
jui bus prisiunčiami specialūs pakvitavimai.

Visiems aukotojams, aukavusiems Lietuviškai Gimna
zijai reiškiame nuoširdžią padėką.

M. L. B. D-jos Montrealio Skyriaus Valdyba^

Tolimoj Australijoj tragiškai žuvus

JONUI VAITKUI,

reiškiame gilią užuojautą jo sesutei Čikagoj, broliui 

Kanadoj ir artimiesiems Lietuvoj.
Jonas Levickas ir

Pranas Andriejauskas.

RIMAI SU VOKIEČIAIS IR 
PRANCŪZAIS

Lietuvos Diplomatijos Šefas 
Ministeris Stasys Lozoraitis 
savo kelionės Vokietijoje me
tu susitikęs įvairiose vietose su
lietuviais, buvo nuvykęs į Bon 
ną ir lankėsi Vokietijos ušsie- 
nio reikalų ministerijoje.

Jis padarė vizitą ministeri- 
(Zigmo jos protokolo šefui ir buvo pri

imtas politikos departamento 
direktoriaus, vicedirektoriaus 
bei atatinkamų referentų, su 
kuriais kalbėjo Lietuvos reika
lais.

Ministeris Stasys Lozoraitis 
turėjo taip pat pasitarimą su 
Prancūzijos Aukštuoju komi
saru Vokietijoje ambasadorių 
Andre Francois-Poncet jo būs 
tinėje Bonnoje ir prancūzų par 
lamento nariu generolu Ray
mond Schmittlein.

— JTO centro išlaikymas 
kitimet kaštuos 40.756.000 dol. 
arba apie mil. dol. mažiau, kaip 
šiemet. Tai bus dėl to, kad 
šios organizacijos didesniosios 
konferencijos bus Naujorke, 
nuosavuose namuose, bet ne 
įvairių kraštų sostinėse, kaip 
iki šiol. JTO centro namai be
veik baigti įrengti.

— Per Reino upę, Koelne, 
pastatytas kabąs tiltas arti 350 
metrų ilgio. Jis bus didžiausias 
Europoje tokios'konstrukci
jos tiltas.

gy

ži-

Pabrango išdavimas.
Sklokininkas Pruseika „Vil

ny“ rašo:
„Šimučio - Grigaičio logika 

yra tokia: Jei jūs permokate 
už maistą ir drapanas, tai dar 
daugiau mokėkite už rašymą 
prašenijų, kurias garsina Ši
mučiai - Grigaičiai ir kiti tos 
rūšies misionieriai“.

Na, jeigu jau logika, tai lo
gika: taigi pabrango ir Verna- 
vimas Rusijos imperializmui, 
pabrango ir lietuvybės išdavi
mas Maskvai, todėl Pruseika, 
Bimba, Mizara, Andrulis rėkte 
rėkia: „Mažai, draugai aukoja 
te „Vilniai“, Laisvei“. Auko
kite daugiau!“

Taigi, pabrango ir išdavimas.

Andrulis baugina.
Andrulis, pats bijodamas so 

vietų, nes I ‘ 
baugina ir savo skaitytojus. 
Girdi, labai blogai įus visiems, 
nes Rusija turi atominių bom
bų.

Įdomu, kodėl Andrulis nepa 
baugina rusų, kai Amerika tu 
ri taip pat atominių bombų? laižyti.

Kodėl Andrulis ir jo draugai 
dėl bombų kaltina tiktai Ame
riką ir nė žodeliu nepakaltina 
Rusijos?

Mandrapypkis.
ŠAIPUVA.

„Lietuvių Kalbos Vadovas“, 
pasirodo, įvedė mus į dideles 
kalbininkų ir nekalbininkų tar 
pusavio kalbas.

Giltinė visus prispaudėjus 
nuramina, nuramins ir Staliną. 
Gera, sena lietuvių deivė!

Sakoma, kambarys be gėlių, 
kaip vyras be kaklaryšio. Bet 
jau ruduo — kur tu, moterėle, 
gėlių gausi?

Tarybų spauda skundžiasi, 
kad Kauno medicinos institu 

bijo ten važiuoti, tas per 6 metus nepagaminęs 
» skaitytojus, nė vieno gydytojo. Tai ką jis 

gamino per tą laiką — raudo
nus tarakonus?

Irano aliejus ne pienas, bet 
Sovietų katė vistiek nori jį su- 

Prof. Saipa-
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SVARBESNIEJI PASIREIŠKIMAI OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Paskutiniaisiais mėnesiais 

bolševikų leidžiamoji okupuo- 
toj Lietuvoj spauda labai puo 
la JAV. Rusų kalba leidžia
mas laikraštis „Sovietskaja Lit 
va“ daug rašo apie JAV teik
tąją Lietuvai paramą 1919— 
1921 m. Bolševikai tatai lai
ko Amerikos imperializmo po
litika. Jiems nepatinka, kad at 
sistatančiai ir prieš savo prie
šus, daugiausia prieš bolševi
kus, kovojusiai Lietuvai JAV 
suteikė ginklų, drabužių, mais
to ir kita. Net JAV raudonasis 
Kryžius puolamas, kad jis Pir 
mojo Pasaulinio karo išvargin
tai lietuvių tautai atėjo į pa
galbą.

Sovietai gerai supranta, kad 
JAV ir Ikitų Alijantų suteikto 
ji Lietuvai parama labai daug 
prisidėjo, kad silpna ir jauna to 
meto Lietuvos kariuomenė, pa
jėgė tada išvaryti iš Lietuvos 
Raudonąją Armiją. Ir 'kaip pa 
prastai, šią garbingąją JAV pa 
ramą, bolševikai laiko imperia
lizmu, užmiršdami, kad tik jie 
siųsdami savo kariuomenę į sve 
timus kraštus siekė ir tebesie
kia pasaulio sovietiškojo impe
rializmo.

Suprantama, kad šioje isto
rijoje, bolševikai jieško ryšio 
su dabartine JAV vedamąja ap 
sigynimo politiką, organizuo
jant demoikratinio pasaulio pa
sipriešinimą prieš bolševizmo 
grėsmę.

Lietuvių tauta tikrai džiau
giasi tokiomis žiniomis ir visi 
šiapus geležinės uždangos pasi 
ruošimai kovai prieš bolševiz
mą, duoda pavergtai tautai jė 
gų laukti išsivadavimo iš to te 
roto, kurį bolševikai ten varto 
ja.
„TAIKOS“ PROPAGANDA.

Nuo š. m. rugpjūčio pra
džios iki rugsėjo antrosios pu
sės visa Lietuva buvo kelia
ma „taikos* * reikalu. Buvo su
darytas Vilniuje „Respublikos 
Taikos Gynimo Komitetas“. Jo 
prišakyje pastatytas Lietuvos 
Mokslų Akademijos prez. prof. 
J. Matulis. Visame krašte, kol 
chozuose, įmonėse ir daug kur 
kitur buvo sudaryti vietos „tai 
•kos komitetai'*. Jie vietose šau 
kė mitingus, priiminėjo rezo
liucijas ir rinko delegatus į di 
džiąją „taikos konferenciją’’, 
įvykusią Vilniuje, rugsėjo 9 d. 
Susirinko 400 „atstovų“. Konf. 
pirmininkavo prof. Matulis. Jis 
pasakė ir pagrindinę kalbą.___

Visos kalbos sukosi apie 
Amerikos - Anglijos imperia
lizmą. Jos apkaltintos dėl ka
ro Korėjoj ir labai griežtai pa
sisakyta prieš visą politiką Vo 
kietijoj, Japonijoj, ir bendrai 
visame laįsvame pasaulyje, ku

prie VKP(b) Centro Komite 
to. Penki esą baigę dvimetę 
partinę mokyklą.

Be to suorganizuotas korm 
jaunimo politinis švietimas. 
Šešiolikoje pradinio švietimo 
ratelių bus dėstoma Stalino - 
- Lenino biografijos ir VKP 
(b) istorija. Juose mokysis 300 
jaunuolių.

Politinis švietimas Plungės 
rajone taip nurodomas. Veik
siančios 14 politinių mokyklų. 
Pusė iš jų kolchozuose. Būsią 
S rateliai VKP(b) istorijai stu 
dijuoti, 6 rateliai Lenino - Sta 
lino biografijoms studijuoti. 
Juose mokysis apie 180 moki
nių daugiau negu pernai. 16 
komunistų specialiai studijuo
sią marksizmą - komunizmą.

Klaipėdoje veikia 13 pradi
nių, 3 septinmetės, 2 viduri
nės ir 2 darbininkų jaunimo 
mokyklos. Viso jose buvę 7774 
mok.

Iš Lietuvos į Maskvos ir Le
ningrado universitetus išvykę 
studijuoti 100 studentų. > 
PUOLAMAS VATIKANAS.

Nuolatos ir griežtai pasisa
koma prieš bažnyčias. Vatika
nas laikomas pasaulio šnipų 
vieta. Todėl spaudoje plačiai 
aprašinėjama ir savaip vertina 
ma ne tik dabartinė Vatikano 
politika, bet smulkiai nagrinė
jamas visas laisvosios Lietu
vos laikotarpis, kur tik yra bu
vę valstybės ryšiai su Vatika
nu arba jų atstovais. Visi tie 
santykiai Vnušviečiami, kaip 
liaudies pavergimo ir jos iš
naudojimo priemonės.

Paskutinės žinios sako, kad 
Lietuvoje iš 6 Vyskupų yra li
kęs tki vienas, kuriam leidžia
ma eiti pareigas ir iš buvusių 
1500 R. K. kunigų belikę tik 
apie 100. Net Vilniaus kated
ra stovi uždaryta.

LIETUVA APTEMSTA.
Nuo š. m. pradžios Tauragė 

je nėra elektros šviesos. Ji no
rima imti iš Sovietsko (Til
žės). Bet niekas dar tebėra ne 
sutvarkyta. Smalininkuose ir
gi nėra elektros. Anksčiau Sma 
linirikai aprūpindavę elektra ir 
Jurbarką, Dabar ir ten tam
su.

Vilniuje esąs pastatytas 
naujas kino teatras „Pergalė“, 
kuriame esą 650 vietų. Jame 
buvo ir „taikos kongresas“.

Naujojoj Vilnioj atidarytas 
Mokytojų Institutas.

Skaudvilės rajone komitetas 
daugiau žiūrįs ir esąs užsi
ėmęs ūkiniais reikalais ir vi
sai užmiršęs apie kadrų paruo 
Šimą. Dėl ko per 10 mėn. pa
sikeitę 25 darbuotojai, o iš 37 
kolchozų pirmininkų vos 4 mo 
kėši pirminio švietimo tinkle.

riai, kaip kalbėtojai teigė, va
dovaują Amerikos kapitalistai 
ir imperialistai“ prieš pasireiš 
kiančias liaudies demokratijas 
Sovietų įtakoje.

Šitas visas vadinamosios „tai 
kos judėjimas“ išvystytas ry
šy su Pasaulinės Taikos Tary
bos kreipimusi ryžtingai pasisa 
kyti prieš pasaulio taikos „kurs 
tytojus“ Amerikso - Anglijos 
„imperialistus“. Konferencija 
iširnko 24 asmenų delegaciją į 
visos Sovietų Sąjungos respub 
likų numatytąją konferenciją. 
Iš spaudos matyti, kad toks ko 
mitetas yra sudarytas ir Balt 
gudijoj.

NEGALI IŠMAITINTI
GYVENTOJŲ.

Suvarius 92 proc. valstiečių 
į kolchozus, labai didelė prob
lema susidarė gyventojų išmai 
tinimas ir valstybei duoklių pri 
statymas. Todėl rugpjūčio ir 
rugsėjo mėnesiais spauda la
bai daug vietos skiria žemės 
ūkio darbams. Reikia laukai 
nuvalyti, reikia javai iškulti, 
reikia valstybei grūdų ir reikia 
žiemkenčiai pasėti. Darbas kol 
chozuose eina tiek, kiek yra 
stiprus agitatorių aparatas, 
sėjai, o Klaipėdos rajone dar 
jau visai priartėjus žiemkenčių 
vai. Rugpjūčio 30 d. rašo, kad 
sėda pietauti, tai prasėdi 2—3 
darbą tik 10 — 11 vai., o kai 
rajone kolchozininkai pradeda

Spauda nurodo, kad Malėtų 
stovi mažai paliečiami.
Kur jis šlubuoja, ten darbai 
tebėra nesuarta daugiau pusės 
pūdymų. Telšių, Šilutės, Var
nių, Priekulės ir kituose rajo
nuose tėsa suarta tik 10—20 
proc. pūdymų. Kitur dar net 
nepradėta arti. Todėl labai 
griežtai reikalaujama, kad ten 
pasirodytų agitatorių brigados 
ir kad būtų pradėtas darbas.

VISAS MOKSLAS APIE
STALINĄ.

Rugsėjo mėnesį prasidėjo 
mokslo metai. Labai susirūpin
ta politinėmis mokyklomis, ku
rios organizuojamos kolcho
zuose ir kitose vietose. Pav., 
Airogalos rajone suorganizuo
tos keturios politinės mokyk
los, vienas ratelis VKP(b) is
torijai studijuoti, penlki rate
liai Lenino - Stalino biografi
joms studijuoti, du aukštesnio 
tipo rateliai VKP(b) studijuo 
ti. Juose mokysis apie 200 mo
kinių. Ypatingas dėmesys ski
riamas kolūkiečių inteligen
tams politiškai šviesti. Jiems 
įsteigtos atskiros politinės mo
kyklos, kurias lankys apie 220 
asmenų. Propagandos mokyk
los paruošia propagandistus. 
Šeši baigė mėnesinius kursus

AMERIKOS BALSAS.
Yra žmonių, sugebėjusių vie 

nokiu ar kitokiu būdu išlaikyti 
radijo aparatus. Kai prasidėjo 
radijo „VSice of America“ 
transliacijos, jos tuojau Lietu
voj buvo pagautos. Tai labai 
nudžiugino suvargusius gyven 
tojus. Ne dėl to jie džiaugiasi, 
kad tuoj bus išvaduoti, bet 
džiaugiasi tuo, kad j juos iš to
limosios Amerikos, kuri įprasta 
laikyti antrąja lietuvių tėvyne, 
kalba lietuviškai." Jie supran
ta, kad tatai vyksta dėka šio 
krašto politikos ir dėka čia gy
venančių lietuvių pastangų.

Eltos bendradarbiui 
visa eile ką tik atvykusių 
didelių vargų ir pavojų p 
kojimai dar dvelkia pave 
se dar tebespindi kryžiuo 
besąlyginis ryžtas iškovo 
tr E. numeryje ir duoda

1. Ar girdimas Lietuvoje 
„Amerikos Balsas“?

— Taip, „A. B.“ Lietuvoje 
girdimas, tik tas girdimumas 
nėra geriausias, o kartais visai 
blogas, — sako žmogus, pats 
ne kartą klausęsis, — labai 
smarkiai trukdo^ Jo klausosi 
paprastai miestuose. Kaimai 
neturi radijo aparatų ir elekt
ros. Tačiau žmonės jo labai 
klausosi, nors dėl to ir smar
kiai rizikuoja. Lietuvoje radi 
jo kaštuoja 800 — 1.200 rub
lių. Tačiau visi suregistruoti. 
Tačiau iš Nepr. Lietuvos lai
kų išsilikusiais aparatais jį ga
lima pagauti. Oficialiai klau
sytis nedraudžia, tik faktiškai 
seka, o jei ką sugriebia, tas sa
vo „porciją“ tada atsiima.
2. Ar tebėra išsilaikę Ausros 

Vartai?
— Pamaldos laikomos prie 

jų, taip pat galima gauti meda- 
likėlių, rožančių ir kitų atmi
nų. .

joet tai tik liekanos iš to, kas 
buvo seniau. Žmonių visą lai- 
Ką prisirenka uaug. Paskutinę 
kartą Ausros Vartuose esu bu 
vęs siu metų birželio mėnesį. 
Nors buvo paprasta diena, — 
bet žmonių buvo tiek daug jog 
ir norėdamas negalėjai užlipti 
į viršų. Vilniaus katedra jau 
uždaryta, nors ir nepaversta,, 
kaip kai kurie lenkų laikraščiai 
rašė, šokių sale ar grūdų san
dėliu. Į jos vidurį neleidžiama 
•įeiti. Viršuj buvusi laisvės sta 
tula(?)nuimta. 1948m. dar prie 
Vytauto grabo katedros rūsy 
buvo lietuviškos juostelės, bet 
dabar jų jau nebėra. Nebėra 
nei Trijų kryžių. Gedimino 
bokštas atremontuotas, sustip-

Gaunamos žinios perduodamos 
is lūpų į lūpas ir jos visos ei
na per visą kraštą. Daugiausia 
juos domina žinios, apie politi
nę ir karinę veiklą ir pasiruoši
mus prieš Sovietų Sąjungą, jie 
labai domisi lietuvių organiza
cijų ir asmenų politiniu veiki
mu, bet kuriame krašte, kur tik 
koks yra ištariamas žodis prieš 
bolševizmą. Jie pageidauja, 
kad visa akcija ir visi pasisa
kymai būtų stipresni, kad bol
ševikų rėžimas nebūtų aptaria
mas švelniais diplomatiniais 
žodžiais, bet vadinamas tikrais 
jų darbų vardais. X.

teko susitikti ir išsišnekėti su 
iš .Lietuvos asmenų, kurie po 
asiekė Vak. Europą. Jų pasa- 
rgtos Tėvynės vėju, jų aky- 
jamos mūsų tautos kančia ir 
ti Lietuvai laisvę. Šiame eks- 
me jiems žodį. E.

rintas, bet nulietuvintas: ant 
jo, plėvesuoja jau raudona vė
liava. Apskritai, reikia pasa
kyti, kad N. Lietuvos pamink
lai, ypač apskričių miestuose, 
jau nuversti. Paprastai jie 
dingsta po nakties, kad žmo
nės nematytų, kas juos nuver
čia. Širvintuose nepriklauso
mybės kovų paminklas, Šiau
liuose karo lakūnų kapai etc. 
dar palikti. Palangoj, Birutės 
kalne koplyčia ir Liurdas pri
teršti. Visi užrašai kalne nu
plėšyti. Palangos bažnyčia dar 
labai švari, žmonių lankoma. 
Per Roko atlaidus nuo žmonių 
net lūžo. Prie Tiškevičiaus bu 
vusių rūmų neprileidžia, ten 
įsikūrę rusai. Plungėj Liurdas 
išdaužytas. Panevėžy iš moki
nių bažnyčios padarytas grūdų 
sandėlys, o marijonų bažnyčia 
paversta kareivinėmis. Iš vo
kiečių kapų — padarytas spor
to stadionas/ Visame krašte 
lietuviškos koplytėlės, kryžiai, 
rūpintojėliai išvartyti arba su
šaudyti* Kančios apgadintos, 
išniekintos.

3. Koks Lietuvos vyskupų 
likimas?

— Jų likimas nežinomas. 
Tiek žinoma, kad pradžioj jie 
buvo suimti ir dingo. Tik vie
nas vysk. Paltarokas yra likęs 
ir eina savo pareigas. Daug ku 
nigų suimtų. Yra parapijų, 
kur nebėra jau nė vieno kuni
go. Taip pat yra tokių, kur 
dar yra kunigų, bet bažnyčios, 
negalėdamos sumokėti per di
delių molkesčių, buvo uždary
tos. Pernai Klaipėdoj lankėsi 
vyskupo įgaliotinis, sakė pa
mokslus, teikė Sutvirtinimo 
sakramentą, bet kai grįžo at
gal, buvo suimtas Telšių sto

ty. Prieš kunigus, religiją, ti- . 
kinčiuosius, popiežių, varoma 
ypač smarki propaganda. Baž 
nyčios apkrautos mokesčiais pa 
gal kvadratūrą; jie vidutiniš
kai svyruoja apie 60.000 rub
lių. Jei jų parapija nesumoka, 
bažnyčia konfiskuojama ir pa
imama valstybės „globon“. Pa 
nevėžy/pav., buvo 4 bažnyčios, 
beliko 2. Į šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioj iš lauko pusės esan
tį kryžių rusai šovė. Žmonės, 
kai kunigas buvo išvarytas, dar 
ilgą laiką be jo riųkosi, meldė
si ir giedojo; galiausiai bolše
vikai įsakė išnešti visus baldus, 
nors buvo suremontuota, išda 
žyta. Šiauliuose taip pat vei
kia tik dvi bažnyčios, kitos — 
uždarytos. Uždaryta prie sto
ties ir buv. vienuolių kapucinų. 
Bet žmonės neš£ iš paskutinių
jų, aukoja, įkuo galėdami su ku 
nigais dalinasi. Spec, mokes
čių už lankymą bažnyčių po
licija neėmė. Tačiau reikalau
ja spec, mokesčių už procesi
jas. Jei nori suruošti precesi
ją, kad ir per atlaidus, pvz., Ž. 
Kalvarijoj — į vad. Kalvarijos 
stotis, tenka mokėti apie 7.000 < 
rublių. Teleidžiama tik numi
rusius pasitikti prie bažnyčios 
vartų ar kapuose prie duobės 
su bažnytinėmis apeigomis pa 
lydėti. Šiaip procesijos už baž 
nyčios vartų ar gatvėje visai ne 
leidžiamos. Šiluvoj, tiek Žem. 
Kalvarijoj (bažnyčios dar te
beveikia. Tik šiaip trukdoma 
sakyti pamokslus, važinėti ir ro 
dyti kitokią viešą religinę veik 
lą. Naujų rel. leidinių neišlei
džiama, visokios rel. brolijos 
ir sodalicijos uždraustos. Ta 
čiau nepaisant visų tų terori
zavimų, religinis’ gyvenimas? 
Lietuvoje dar gyvas. Per di
džiausias šventes bažnyčios 
nuo žmonių tiesiog lūžta.

Kretingoj po bylos, kur vie
nuoliai buvo apkaltinti, kad 
slėpę partizanų? ir jiems padė
ję, vienas vienuolis _ buvo vie
šai 1947 m. pakartas. Papras
tai kunigai, kaip ir kiti suim
tieji, dingsta dažniausia tyliai 
iš po nakties.

4. Ar plačiai Lietuvoje žinomi 
partizanai.

— Taip, jie krašte žinomi, 
nors apie juos viešai niekas ne
kalba. Ir jie savo darbą atlie
ka. Daugiausia veikia mažomis 
grupelėmis. Jų padėtis labai 
sunki. Sunku ir ginklų gauti. 
Taip pat jie labai žiauriai per
sekiojami. Ne vienas tik už 
tai, kad per jo kiemą perėjo 
partizanas, kuriuo gali pava
dinti kiekvieną nepažįstamą 
žmogų, buvo nubaustas ilga
metėmis bausmėmis. Po 25 me

Nukelta į 7 puslapį.

Istorinių dokumentų ir Kazys
faktų konstatavimas. ŠKIRPA

S ukilimines vyriausybės 
genezė

valandą paimti sunkią naštą ir 
sudaryti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybę, jai vadovauti bei 
atstovauti, pasiremiant 1938 
metų vasario 12 d. Lietuvos 
Konstitucija (Vyr. Žinios Nr. 
600).

Kadangi Lietuvos Respubli
kos Prezidentas yra išvykęs į 
Amerikos Jungtines Valstybes 
ir dėl karo sudarytų sąlygų 
greitai su juo susisiekti nega
lima, tai Lietuvos Vyriausybės 
paskyrimas pagal Lietuvos 
Konstituciją yra neįvykdomas 
dalykas. O tuo tarpu Vyriau
sybės sudarymas yra gyvybi
nis ir neatidėliotinas Lietuvos 
reikalas.

14.
Kaip ten bebūtų buvę, ka

dangi nei E. Galvanauskas, nei 
aš pats reikalingo konstituci
nio paskyrimo eiti Ministerio 
Pirmininko pareigas neturėjo
me, o aplinkybės reikalavo ką 
nors daryti, tai buvo sugalvo
ta sekanti išeitis: E. Galva
nauskas, kaip Lietuvos Tauti
nio Komiteto Pirmininkas, ad
resavo man sekančio turinio 
raštą:

Ponui Kaziui Škirpai, 
Pirmąjam Lietuvos Kariuome

nės Savanoriui - Kūrėjui, 
Berlyne.

Didžiai Gerbiąmasis.
Lietuvos Tautinis Komite

tas, po to kai Sovietų Sąjunga, > Kviesdamas Tamstą imtis 
klastingai sulaužydama visas taip didelės atsakomybės dėl 
sutartis su Lietuva, okupavo 
mūsų kraštą, yra perėmęs Lie 
tuvos valstybės' reikalų gyni
mą ir jungęs lietuvių pastan
gas išlaisvinti mūsų kraštą nuo 
bolševistinės okupacijos ir at
statyti nepriklausomą valstybę.

Įvertindamas Rytų Europos 
politinius bei karnius įvykius, 
gyvybiškai liečiančius Lietuvą, 
Lietuvos Tautinio Komiteto 
vardu kreipiuosi į Tamstą 
kviesdamas šią lemiamą mūsų

užtikrintų visokeriopą Lietu- publikos Prezidento ■ aktą eiti politine beprotyste. Ši bepro- 
vos gerovės klestėjimą. Ministerio Pirmininko parei- tystė nulėmė ir Lietuvos klau

Lietuvos Tautinis Komite- gas bei sudaryti naują Lietu- simą, nesiskaitant 
tas kviečia visus lietuvius pa- vos Vyriausybę. Jį notifikavus Lietuvos dipl. posto lojaliau- 
dėti Tamstai, vykdant šiuos di 
džius uždavinius ir aukoti vis
ką Tėvynės laisvei patikrinti 
ir lietuvių tautos gerovei su
kurti.

(pas) E. Galvanauskas, 
Lietuvos Tautinio Komiteto

Pirmininkas.
Berlynas 1941 m. birželio 22 d. jimas.

Šis raštas teturėjo tik politi
nės reikšmės ir negalėjo atsto 
ti konstitucinio pavedimo, ku
rio, kaip jau buvo suminėta, te 
ko pasigęsti. Jis buvo reikalin- statymu. Tą patvirtina, pav., 
gas tam, kad turėjus formalinį kad ir tas faktas,jog vonGrund 
įrodymą, jog Vyriausybė, jei herr priėmė mano aukščiau su

su jokiais

-Berlyno ašis buvo nutraukta 
ir pradėtas karas prieš Sov. 
Rusiją. Jame netik kitoms, so 
vietų pavergtoms tautoms, bet 
ir Pabaltijo kraštams nebuvo 
nieko pažadėta. Iš to kiekvie
na suminėtų tautų tegalėjo sau 
padaryti tik tokią išvadą: III- 
sis Reichas pasuko į Rytus ne 
tas tautas išlaisvinti bei pagel
bėti joms atkurti savo tautines 
valstybes, o tik savo sąskaitų 
suvedinėti su bolševizmu. Kas 
bus po to, kiekvienai sakytų 
tautų teliko tik daugybė klaus
tukų. . . ir jokio atsakymo.

Buvo visai natūralu, kad lie
tuvių tauta, ištisus metus išken 
tėjusi po bolševistine priesnau 
da ir raudonuoju teroru, nuo
širdžiai džiaugėsi iš to, jog su
sirado pasaulyje valstybė, kuri 
pasiryžo suduoti smūgį bolše
vizmui. Tame lietuviu intere
sai sutapo su Vokietiios inte
resais. Tačiau lietuvių tautai 
rūpėjo ne vien nusikratyti bol 
ševizmo, bet ir panaikinti so
vietiškosios okupacijos pasė
kas : atstatyti Lietuvos valsty
bine ’ nepriklausomybe ir at
kurti savo ūkį ir kultūrinį gy
venimą. Čia tai abiejų pusių 
interesai išsiskyrė. Nu ('ausda
ma kad taip gali atsitikti, LAF 
Vadovybė, kaip ankstyvesnėse 
šio rašinio skiltyse iau buvo 
anibūdinta, padarė visa, kas 
tik nuo jos parėjo, kad pati lie
tuviu tauta ivykdvtu savo su
verenine teise, dėl kurios ios 
dipl. atstovui Berlyne įtikinti 
Reicho Vyriausybės nepavyko.

Ministerijai, siais įspėjimais, nei su faktu, 
jis būtų turėjęs ir pats 23 birželio lietuvių suki

limas nebuvo jokie Vokietijai 
jog savo esmėje, LAF veikla 
nedraugingi aktai: jie tebuvo 
nukreipti prieš piktas iš nacių 
pusės užmačias į mūsų kraštą, 
bet ne prieš Vokietiją ir vokie
čių tautą, kaip Lietuvos kaimy 
ną. • 
V. Konfliktas su Kryžiuočiais.

Koks buvo tikrasis III-jo 
Reicho politinės vadovybės nu
sistatymas aiškėjo iš to, kad 
nei 19 birželio po piet, nei 20, 
net nei 21 birželio nesusilauk- 

jos sudarymą būtų buvę gali- minėtą memorandumą. Jis tą ta iš Ausw. Amt'o jokio atgar
ma pareikšti dar iki tautos su padarė ne atstiktinai, bet pa
kilimo, neatsirado taip sau ne--gal autorizavimą iš aukščiau, 
žinia iš kur, ar, dar blogiau, bu Jei vok. Užs. Rkl. Ministerijo 
vo sudarytas svetimos šalies, je nebūtų buvę jokio palinki- 

1 T * mo skaitytis su lietuvių pasiry 
žimu atstatyti Lietuvos nepri
klausomybę, tai kokia buvo 
prasmė vokiečiams tą mano, 
kaip Lietuvos Pasiuntinio, pa
sirašytą dokumentą priimti?

Visas netikrumas parėjo nuo 
to, kad anuomet svarbūs užsie

vok. Užs. Rkl. 
be abejonės, 
reikšmės ir prisidėjęs prie Lie
tuvos reikalo 
prieš vokiečius.
nusvėręs vokiečių nusistaty
mą mums pageidaujama pras
me, šiandien tebūtų tik spėlio-

sustiprinimo 
Ar js būtų

Tačiau, reikia pastebėti, jog 
buvo anuomet kai kurių žinių 
neva von Ribbentrop buvo lin
kęs skaitytis su Lietuvos at-

šio į Lietuvos dipl. posto bir
želio 19 dienos memorandumą. 
Iš to galima buvo padaryti iš
vadą, jog vok. Užs. Rkl. Minis
terija neturi arba nesijaučia 
įgalinta tam postui ką pasaky
ti: tiek dėl sugestijos tame me
morandume apie reikalingumą 
sudaryti naują Lietuvos Vy
riausybę, kaip ir dėl paties lie
tuvių pasiryžimo atstatyti Lie
tuvos suverenumą bei valsty-

bet kad ji buvo sudaryta Lie
tuvos Tautinio Komiteto pa
veikiom ir stovi ant Lietuvos 
Valstybės Konstituoijos I pag
rindo. Tuo būdu bus siekia
ma nors dalinai pataisyti A. 
Smetonos padarytą klaidą vals 
tybės tęstinumui patikrinti są 
ryšyje su LAF išvystyta Lie- nio politikos klausimai būdavo binę nepriklausomybę, 
tuvos atstatymui veikla.

Kadangi kalbamas raštas ne 
buvo joks konstitucinis aktas, 
tai jo notifikuoti vokiečiams ne 
buvo galima ir tas nebuvo pa
daryta. Visai kas kita būtų bu 
vę, jei E. Galvanauskas ar Lie- 

nybę, vairuojant lietuvių tau- tuvos dipl. postas Berlyne bū-

mūsų tautos likimo, Lietuvos 
Tautinis Komitetas yi;a tvirtai 
įsitikinęs, kad Tamsta paauko 
si visas savo jėgas Šiam užda
viniui, aukščiau už viską bran- 
gindmas Tėvynės laisvę ir gin 
damas lietuvių tautos teisę.

Lietuvos Tautinis Komite
tas linki, kad Tamstai kuo grei 
čiausiai pavyktų atstatyti kraš
to turėtąją santvarką ir su.jung 
ti visus lietuvius j brolišką vie

Atsakymas į suminėtussprendžiami ne tiek vok. Užs.
Rkl. Ministerijoje, kur ir prie klausymus, taip bėgai svarbus 
nacių režimo netrūko blaiviau kiekvienam lietuviui, .atėjo tik 
galvojusių ir kompetetingų pa birželio 22 deinos rytą.
reigūnų, bet tokių .klausimų atėjo ne iš vak. Užs. Rkl. Mi- 
sprendimai dažnai būdavo pri- nisterijos, bet iš paties Hitler’ 
metami iš viršaus, t. y. paties io — jį buvo galima išskaityti 
Hitlerio, bei grupės partinių fa iš Hitler’io atsišaukimo į vo- 

tautos ir valstybės gyvenimo tą ir vienybę tokiu keliu, kuris tume turėję reguliarišką Res- natikų, su kuriais jis dalinosi kiečių tautą, kuriuo Maskvos-

Jis
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Ar įau pagydomas reumatas
DR. B. MATULIONIS

JUOZAS KĖKŠTAS
LIŪDNO VĖJO ALĖJOS

NAUJŲ KANADIEČIŲ TAPYBOS DARBAI

Vienas lietuvis tremtinys, 
patekęs į Belgijos anglių ka
syklas ir po 'keleto metų sun
kaus darbo kasyklose gavęs 
reumatą, prašo per „&L“ pa
aiškinti apie naujuosius USA 
išrastus prieš reumatą vais
tus.

Reumato vardu vadinama ei 
lė sąnarių, raumenų ir kitų kū 
no dalių susirgimų. Tie susir
gimai gana įvairūs. Vieni pra
sideda staigiai ir liga turi ašt
rią formą; tai aštrus reumatas. 
Jis prasideda aštriu ir skaus
mingu sąnarių patinimu ir karš 
čiavimu. Ši reomato forma ne 
retai sužaloja širdį, sunaikinda
ma širdies vožtuvus^ Po kelių 
ar keliolikos savaičių ši reuma 
to forma baigiasi pastoviu ar 
laikinu pasveikimu; vėliau ga
li būti atkritimų.

Kitos reumato! formos prasi
deda labai pamažu ir labai išlė 
to, metai iš metų, progresuoja. 
Šios iš pat pradžių chroniškos 
ligos eiga gali būti labai įvairi. 
Vienus ligonius kankina tik 
kai kurių sąnarių skausmas; 
kitais atsitikimais skaudami 
sąnariai pradeda išlėto keisti 
savo formą; jų paslankumas 
darosi vis mažesnis, ir, paga
lios, sąnarys įgauna visai iš
kreiptą formą ir visam laikui 
pasidaro nebepaslankus. Kar
tais pasitaiko chroniško reu
mato ir tokių formų, kai kremz 
lės tarp sąnarių pradeda pama
žu virsti kaulu ir po metų — 
kitų iš susirgusio sąnario pasi 
daro kaulo gabalas.

Kaip ir kodėl atsiranda čia 
suminėtos reumato ligos for
mos, dar ir šiandien nėra ga
lutinai žinoma.

. Aštriam reumatui gydyti iš 
senų laikų buvo vartojamas 
salicilas (aspirinas, , piramido
nas, salicilo natras ir tt.). Šie 
vaistai sumažina reimato skaus 
mus, bet pačios ligos jie negy
do. Buvo bandyta vartoti vi
sokį skiepai (vakacinos); ir 
šie vaistai mažai naudos atne
ša. Galima sakyti, kad nebuvo 
tokio vaisto ar augalo, kuris ne 
būtų buvęs bandytas reumatui 
gydyti, bet nė vienas iš jų ne
atsirado, kuris reumato ligą 
gydytų.

Bejieš'kant ligos priežasties 
ir vaistų nuo jos, tik prieš po
rą metų USA mokslininkams 
pavyko padaryti žingsnį pir
myn. Buvo surastas vaistas, 
kuris reumato ligoje gali duo
ti neabejotiną pagerėjimą. Nau 
jasis vaistas buvo pavadintas 
Cortison, Corton arba A. C. T. 
H. — Adreno - Cortico - Tro
pinis - Hormonas. Apie nau
jąjį vaistą bematant pasklido 
po pasaulį gandas, kad jis iš
tiktųjų pagydąs reumato ligą. 
■Dar nežinia, kokią vietą užims 
šis vaistas reumato ligos gy
dyme; bet jau galima šį tą pa
sakyti šiandien apie tą stebūk 
lingąji vaistą.

Šis naujasis vaistas yra pir
masis vaistas, kuris reumatą 
gali gydyti. Deja, pirmieji pa 
tyrimai rodo, kad ir jis negali 

reumato galutinai išgydyti; jis 
tik laikinai pagydo, bet neišgy
do ; beto, nemažai pasitaiko reu 
matu sergaičių ligonių, ku
riems tasai vaistas beveik arba 
visiškai nieko nepadeda. Ligo
niai - reumatikai, kuriems Cor 
tisonas padeda, gauna laikinį, 
kartais gana žymų, ligos page
rėjimą.Tasai pagerėjimas trun 
ka tol, kol vaistas imamas; kar 
tais tasai pagerėjimastrunka ke 
lėtą ar keliolika savaičių vais
tą nustojus imti, o vėliau ir vėl 
sugrįžta ligos reiškiniai.

Pirmieji patyrimai rodo, kad 
jį vartoti reikia labai atsar
giai, jeigu jis vartojamas ilges
nį laiką. Šis vaistas turi ga
lingą veikimą į visą žmogaus 
kūną ir, vartojant jį ilgesnį lai
ką, gali žmogaus organizme at 
sriasti nepageidaujamų, net ne 
.malonių ^pasikeitimų. Nors 
Cortono ir A. C. T. H. dabar 
jau galima USA gana lengvai 
gauti ir nors jo kaina labai nu
krito, bet vis dėlto tebėra jis 
labai brangus vaistas: viehas 
gramas Corton'o šiandien kai 
nuoja apie trisdešimt dolerių,
o visai neseniai jo kaina buvo 
keletą kartų aukštesnė.

Reumato gydymas šiuo vais 
tu trunka ni/b 4 iki 6 savai
čių ; po tos pertraukos dažnai 
tenka gydymą vėl kartoti. Vais 
tas vienodai ge>ai veiikža ar jis 
imamas į vidų tabletėmis ar 
jo skiedinys įšvikrščiamas' į 
raumenis. Vienam gydymo 
kursui esti reikalingi sunaudo 
ti 3 ar 4 kortizono gramus, tai 
gi toksai gydymo kursas rei
kalauja apie 90 iki 120 dol. 
vien už patį vaistą, neįskai
tant atlyginimo gydytojui.

Kaip matote, reumato gy
dymas Kortizonu vis dar te
bėra labai brangus. Gydymo 
metu reikalingas akylus gydy
tojo sekimas, kad vaistas ligo 
niui nepakenktų. Kortizonu 
arba A. S. T. H. gydomas ne 
tik reumatas, Bronchų astmos 
ir kaikurių sunkių odos ligų 
gali būti gautas žymus page
rėjimas, pavartojus minėtą vais 
tą. Bendrai gi reikia pasakyti, 
kad Kortizonas ir A. C. T. H. 
yra visai naujas vaistas, turįs 
galingą veikimą į žmogaus kū 
ną. Patyrimas su šiuo vaistu 
dar labai trumpas ir nepakan
kamas. Tik ateities praktiš
kas patyrimas galės šio vaisto 
reikšmę galutinai išaiškinti ir 
įvertinti.

ŽIEŽIRBOS
Pasakos tikintiesiems.

„ .. . į sporto stadioną buvo 
numesta toninė bomba, kuri, 
nors nuostolių nepadarė, bet 
išmušė tokią duobę, kurioje bu 
vo galima palaidoti visą dviejų
aukštų namą“.

Pr. Alšėnas,
„Šv. Pr. Varpelis“. 

Kažin, ar Pr. Alšėnas taip 
labai buvo išsigandęs, ar iš ki-

Liūdno vėjo alėjoj, drauge, 
lūžta žingsniai, sunki kelionė. 
Kur pažiurau — vis kryžiai auga, 
o po jais nužudytos svajonės.

Ruduo gelstančiais lapai įkloja 
žemę, siaučia vėjai įnirtę, 
kapų aidą žemė kartoja') 
liepia laimę pamiršti ir mirti.

Nepamiršt liepia tik ir žinoti: 
lange grotos ir aštrios vielos.

Gal todėl dangaus mėlyną plotį 
taip myliu, mano drauge mielas.

Gal todėl negaliu nurimti, 
einu tolyn dantis sukandęs. 
Juk iš naujo man nebegimti.
Nenukris jau nuo rankų grandys.

Reikia skirtis. Paspauskime delnus, 
nOrs drauge kovojom ir ėjom.
Tu ryt eisi žibančiais kalnais, 
aš — liūdnom kiparisų alėjom.

Iš Antologijos „Žemė“.

KULTURLVE>K:RO^1KA
DAIL. JONAS RIMŠA

Mūsų tautietis įžymus daili
ninkas Jonas Rimša Bolivijos 
Meno Akademijos profesorius, 
atvykęs iš Argentinos, S. Pan
tyje, Itu meno galerijoj buvo 
suruošęs savo kūrinių parodą.

Ta proga S. Paulo lietuvių 
kolonijos organizacijos, arti- 
mesniam susipažinimui su dail. 
Jonu Rimša, surengė vaišes 
bei pagerbimo koncertą.

Menininkų klubas, pirmi
ninko Ambrozevičiaus namuo 
se, buvo suruošęs dailininko J. 
Rimšos pagerbimo vaišes.

Mokos mokyklos rūmuose 
dail. J. Rimšai buvo surengtas 
pagerbimo aktas, su koncerti
ne dalimi.

Kalbėjo Lietuvos Konsulas 
p. Al. Polišaitis, o p. Henrikas 
Valavičius skaitė paskaitą apie 
dail. J. Rimšos kūrybą. Bend
ruomenės choras, maestro p. A. 
Ambrozaičio diriguojamas, su
dainavo kelias dainas. Po to 
dail. J. Rimša išvyko į Rio de 
Janeiro kur suruoš meno paro 
dą. Vėliau į S. Paulį sugrįš, 
nes čia gavo užsakymą nutapy 
ti 4 portretus.

GIRIASI NAUJAIS 
MUZIKAIS

Sov. „Tėvynės Balsas'* gi
riasi „naujais Tarybų Lietuvos 
kompozitoriais“. Minimi — P.

tų girdėjo pasakojant apie tą 
„liucipierišką“ bombą, kuri
Kauno sporto stadione išrausė 
gilią duobę, bet visdėlto ne 
dviejų aukštų. . .

Gera priemonė nuo pagundų.
„Kartą pasibeldė į atsisky

rėlio Mariniano trobelę labai 
skurdžiai apisvilkusi moteris, 

Tamaliūnas, E. Balsys, J. Juze 
liūnas, B. Balsys. Pastarieji 
du tobulinasi Leningrado kon
servatorijos aspirantūroje.

Dar paliaupsinami jaunieji 
muzikai — V. Klova, J. Karas 
ka, J. Gaižauskas, A. Dauno
ra, V. Baumila, Paltanavičius, 
Degtiarikas ir Bašinskas.

Įdomu, kad apie daugelį se
nesnių ir jau pasižymėjusių, 
nidko negirdėti. Ki/r jie? Gal 
jau „išvalyti“?

— „Tėvynės Balsas“ giria
si naujais meno atsiekimais; A. 
Račiūnas parašęs operą „Mary
tę“ (Melnikaitę), Ą. Klenic- 
kis rašąs kitą operą, A. Gricius 
-Pivoša parašęs dvi naujas pje 
sės — „Liepto galas“ ir „Ske
veldros ‘, kurios jau vaidina
mos Vilniuje ir Kaune. Vil
niaus Liutnios teatras perdirba 
mas į dramos teatrą (Gedimi
no gatvėje), o Basanavičiaus 
gat. teatras dabar yra Operos 
ir baleto teatras, kurin iš Kau
no persikėlė apera ir baletas. 
Kauno jaunojo žiūrovo teatras 
sudarė lėlių grupę, kuri vaidi
na dvi pjeses — „Lapės gy
venimas ir mirtis“ ir „Kiškis 
drąsuolis“.

prašydama ją trumpam priim
ti pastogėn. Pasigailėjo jos at
siskyrėlis. Tačiau, kai po va
landėlės grįžo kur ji buvo su
stojusi, pamatė, kad ta mote
ris gražiai išsipuošusi ir atėjo 
jo gundyti. Atsiskyrėlis įdėjo 
savo kojas į ugnį. Skausmas 
buvo nepaprastai didelis. Ir ta 
da šventasis vyras pratarė:

— Jei dabar nebepakeliu, o 
kaip galėsiu iškęsti pragaro 
ugnį.

Tuo ir pati gundytoja buvo 
paveikta ir pasuko kitais ke
liais savo gyvenimą“.

Kun. J. Prunskis, 
„Kr. K. Laivas” 33 nr.

Naujų kanadiečių tapybos 
dabų rparoda bus suruošta Lon 
dono Viešosios Bibliotekos ir 
Meno Muziejaus meno galeri
jose, Queen Avenue, London, 
Ont., lapkričio mėn. 23 d. ir ji 
tęsis iki gruodžio mėn. 30 d., 
1951 metų. Po to apie 50 pa
rodos paveikslų bus gabena
mi į kitus centrus.

Šita paroda turi du tikslus, 
pirmas būtų padėti naujiems 
Kanados piliečiams įsijungti į 
Kanados socialinį ir kultūri
nį gyvenimą, o antras būtų pa
rodyti kanadiečiams, kokį įna
šą ir kokią įtaką paskutinieji 
imigrantai davė Kanados kul
tūrai.

Menininkai gali duoti 4 pa
veikslus, aliejinių, tempera, 
vandeninių dažų, „gouache“ ar 
ba panašios medžiagos.

Paveikslai gali būti siunčia
mi ekspresu arba atnešami į 
sekančius meno centrus: Lon 
don Public Library and Art 
Museum, London, Ont.; The 
Art Gallery of Toronto, Gran
ge Paiik, Toronto, Ont.; The 
National Gallery of Canada, 
Ottawa, Ont.; Montreal Muse
um of Fine Arts, 1379 Sherbro 
oke Street West, Montreal, 
Quebec; Department of Fine 
Arts, Mount Allison Universi 
ty, Sackville, New Brunswick; 
Winipeg'Art Gallery, Public 
Auditorium, Winnipeg, Mani
toba; The Coeste House, Cal
gary, Alberta.

Darbai turi būti atiduoti ne 
vėliau kaip lapkričio 5 d., 1951 
Dalyvių blankus (Entry 
forms) reikia išpildyti ir 
į tą patį meno centrą sugrąžin
ti iki lapkričio 5 d., 1951. (Vi
sos supakuotos dėžės 4uri būti 
su aiškiu antrašu: „New Ca
nadian Exhibition“).

Kiekviename centre bus da

Mokslo-technikos naujienos
ATOMININKŲ KONFEREN CIJA

Ji visai slapta ir vyksta už
daromis durimis. Tai trumpu 
laiku jau antroji. Ji vyksta Ci 
kagos universitete. Konferen 
cijoje dalyvauja 150 įvairių 
kraštų mokslininkų: Šveicari
jos, Prancūzijos, Kanados, In
dijos, Anglijos, Italijos, Nor
vegijos, Švedijos, Vokietijos, 
Austrijos ir Danijos. Jų tar
pe yra irdu garsiausi Ameri
kos atomo specialistai: Enrico 
Fermi (Chicagos universiteto) 
ir Robert Oppenheimer (iš 
Princetono, N. J., pirminių stu 
dijų instituto).

Maža to, kad ji vyksta slap 
tai, bet ir klausimai svarstomi 
tikrai teoretinėje plomtėje, ne 
liečiant „detalių“, kurios turi 
praktišką reikšmę.

NAUJAS VAISTAS PLAU 
CIŲ LIGOMS GYDYTI

Dr. Harrison F. Flipin, me
dicinos fakulteto profesorius, 
kalbėjo 300 gydytojų susirinki
me apie jo surastą naują vais
tą, pavadintaą Neopelin, ku
ris sėkmingai veikia plaučių 

romi paruošiamieji atrankos 
darbai ir paskutinę atranką da 
rys parodos teismas Londone, 
kuris turi pilną teisę paveikslą 
priimti arba atmesti. Teismo 
sprendimas yra galutinis.

Aliejinių darbų dydis negali 
būti mažesnis kaip 16 inčų il
gesnėj pusėje, akvarelės 15x18 
inčų. Londono muziejus moder 
nūs, bet išstatomieji dalykai jo 
nebus garantuoti apsaugos at
žvilgiu. Bus skatinaama paveik 
sius pirkti. Informacijų ir blan
kų galima gauti suminėtuose 
centruose.

NAUJAS LITERATŪROS 
ŽURNALAS „GABIJA“.
Lietuvių Spaudos Centras 

Amerikoje išleido rašytojo Ste 
po Zobarsko redaguoto trimė- 
nesinio literatūros žurnalo „Ga 
biją“ pirmąjį numerį. Turiny
je Jono Aisčio, ^Bernardo Braz 
džionio, Fausto Kiršos, Juozo 
Krumino ir Antano Gustaičio 
poezija, Aloyzo Barono, Kazio 
Borutos, Jurgio Jankaus, Al
girdo Landsbergio, Nelės Ma- 
zalaitės, Antano Tūlio ir Braž 
viliaus prozos dalykai, Jono 
Balio, Pr. Balučio, Kazio Bin
kio, Jeronimo Cicėno, Vincb 
Maciūno, Antano Rimvydžio ir 
J. Aisčio straipsniai. Žurnalas 
turi 84 psl., iliustruotas dail. 
Pr. Lapės darbo paveikslais ir 
autorių atvaizdais. Viršelio 
vinjetę piešė dail. P. Osmols- 
kis. Žurnalas talpina tikrai 
daug ir įdomios medžiagos. 
Kaina 1 dol. Adresas: Gabi
ja, 340 Union Ave., Brooklyn 
11, N. Y.

— Operos sol. VI. Puško- 
rius, ligšiol dirbęs viename 
Bostono fabrike, dabar yra pa
kviestas vargonininku į Pensyl 
vaniją.

uždegimą, chronišką bronchitą.
Tai esąs vaistas, padarytas 

iš penecilino ir jodo.
NAUJI AUTOBUSAI

Vokietijoj baigiamas tobu
linti autobusas, kuris gali eiti 
veiškėliu ir geležinkeliu, 
yną.

KOMUNISTAI PLATINA 
KRUVINĄJĄ.

Gydytojai konstatuoja, kad 
šiaurinėje Korėjoje dėl labai 
blogos sanitarinės kareivių 
priežiūros yra labai išsiplatinu 
si kruvinoji — dizenterija. Nuo 
jos miršta daug šiaurinės. Ko
rėjos ir Kinijos karių.

Bet ji nelaimių daro Pietinės 
Korėjos ir JTO kariams, kurie, 
užėmę iš raudonųjų vietoves, 
ten ta liga apsikrečia. Todėl 
ypatingai yra susirūpinę JTO 
gydytojai, kad ši liga plačiau 
neišsiplėstų.

Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius padėtų komunistams 
kovoti su ta liga, bet gi komu
nistai Raudonojo kryžiaus bi
jo-

C I IC I <1 M n R IŠ anglU !kalb°S Vertė
3. 1. K 1 5 n U K Rimas. Bagdonas.

SUSITIKIMAS
Laikrodis virš New Yorko Grand Central stoties infro- 

macijos būdelės rodė šešias minutes iki šešių. Jaunas, aukš
tas leitenantas pasuko saule nudegusį veidą laikrodžio link 
ir primerkė truputį akis, norėdamas tiksliau įžiūrėti laiką. 
Jo širdis taip smarkiai plakė, kad net jis visas virpėjo. Nes 
po šešių minučių jis turėjo susitikti su moterimi, kuri pa
starųjų trylikos mėnesių bėgyje buvo užėmusi ypatingą vie
tą jo gyvenime ir Ikurios jis niėkad nebuvo matęs, tačiau 
kurios žodžiai jam tiek daug reiškė.

Leitenantas Blandford niekad nepamiršo vienos dienos, 
kada jo lėktuvą buvo apnikusi priešo lėktuvų grupė.

Viename iš savo laiškų, jis buvo jai prisipažinęs, kad 
dažnai jaučiąs savyje baimę ir tik kelios dienos prieš tai 
jis buvo gavęs jos atsakymą: „Aišku, tu bijaisi. . . visi žma- 
nės bijo. Jei dar kada tave baimė apims, aš noriu, kad tu 
girdėtum mano balsą, tau beskaitantį: „Taip, nors aš einu 
per mirties šešėlio slėnį, aš neprivalau bijotis, peš tu esi su 
manimi. . .“ Ir tą dieną jis prisiminė josios žodžius ir jie 
suteikė jam naujų jėgų.

Ir dabar jis turėjo išgirsti jos balsą. Keturios minu
tės iki šešių.

Mergina praėjo šalia jo ir leitenantas Blandford buvo 
beprieinąs. Ji taip pat turėjo gėlę ant krūtinės, bet ne mažą 
rožę, kaip kad juodu buvo susitarę. Ir, pagaliau, ši buvo gal 
tik kokių aštuoniolikos metų, gi Hollis Meynell rašė esanti 
trisdešimties. „Na tai (kas, — jis jai atrašė, — aš esu trisde

šimt dviejų“. Jis tebuvo 29.
Mintimis jis grįžo prie knygos, kurią jis apmokymo 

stovykloje buvo skaitęs: Of Human Bondage. Beveik kiek
viename puslapyje moteriška rašysena buvo pridėtos įvairios 
pastabos. Jis niekad nebūtų galėjęs tikėti, kad moteris ga
lėjo žvelgti į vyro širdį taip švelniai, taip jį suprasdama. 
Jos vardas buvo ant viršelio — Hollis Meynell. New Yor
ko telefonų knygoje jis rado jos adresą. Parašė laišką, ji 
atsakė. Sekančią dieną jis su savo daliniu išvyko užjūrin, 
bet susirašinėjimas tęsėsi.

Per trylika mėnesių ji jam rašė. Jei jo laiškai kurį lai
ką jos nepasiekdavo, ji vistiek jam rašydavo ir dabar jis 
tikėjo mylįs ją ir kad ji mylinti jį.

Bet ji, nežiūrint jo prašymų, atsisakė prisiųsti savo nuo 
trauką, paaiškindama: „Jei tavo jausmai man yra tikri, tai 
nesvarbu, kaip aš atrodau. Prileiskime, kad aš esu graži. 
Aš visada galvočiau, kad tu tik dėl mano grožio su manimi 
prasidėjai, gi tos rūšies rpei/cs aš nenoriu. O gal aš tik pa
prasta mergina? (ir, reikia pripažinti, kad šis atvejis dau
giau panašus į teisybę, kaip kad pirmasis). Tad aš tikėčiau, 
jog tu tik todėl man rašei, kad buvai vienišas ir neturėjai 
kam rašyti. Ne, nuotraukos neprašyk. Kai atvyksi į New 
Yorką, mes susitiksime ir tada galėsi apsispręsti“.

Viena minutė iki šešių. .. godžiai traukė cigaretės dū
mą. Ir tada leitenanto Blandford širdis ko ne išlėkė iš krū
tinės.

Jauna moteris artėjo prie jo. Aukšta ir liekna, šviesiai 
garbanuotais plaukais. Akys bu'vo mėlynos, kaip rugiagė
lės, lūpos ir smakras turėjo tvirtumo bruožą. Šviesiai žalia 
eilute apsivilkusi, ji atrodė, kaip įkūnytas pavasaris.

Jis pasileido jos link, pamiršęs pažiūrėti, kad ji netu
rėjo rožės ir, kai jis artėjo, lengva, provokuojanti šypsena 
pasirodė jos veide.

„Ar ir Jūs ta pačia kryptimi einate, leitenante?“ •— ji 
tyliai tarė.

Jis žengė dar vieną žingsnį ir tada pamatė Hollis Mey
nell. Ji stovėjo už šitos merginos, moteris kokių keturias
dešimties metų, žilstančiais plaukais, paslėptais po padėvėta 
kepure. Ji buvo lyg sudribusi, kojos buvo apautos žemais 
bukais batais. Bet — ant raukšlėto apsiausto ji turėjo pri
sisegusi mažą rožę.

Mergina žalia eilute pamažu tolo.
Blandford jautėsi lyg perkirstas į dvi dalis: jis norėjo 

vytis tą jauną merginą, bet taip pat troško susitikti su mo
terimi, kuri sieloje taip ištikimai draugavo su juo; ir čia ji 
stovėjo. Jis pastebėjo, kad jos išbalęs, papurtęs veidas buvo 
malonus ir protingas, jos pilkos akys maloniai žvelgė į jį.

Leitenantas Blandford negaišo. Jo pirštai tvirtai su
spaudė apdėvėtą knygą — Of Human Bondage, kuri turė
jo būti jo atpažinamasis ženklas. Tarp .jų bus ne meilė, bet 
kažkas brangaus — draugystė, už kurią jis buvo ir privalo 
būti dėkingas.

Jis atstatė krūtinę, atidavė pagarbą ir ištiesė knygą, 
pats savo žodžiuose jausdamas nusivylimo kartumą.

„Aš esu leitenantas John Blandford, o Jūs — Jūs esate 
Miss Meynell. Aš taip patenkintas Jus sutikęs. Ar galiu 
— galiu Jus pakviesti pįetų?“

Moters veidas nušvito toleruojančia šypsena.
„Aš nežinau, Ikame čia reikalas, sūnau, — ji atsakė. .— 

Toji panelė žalia eilute paprašė manęs prisisegti šią rožę 
prie apsiausto ir pasakė, kad jei Jūs paprašytumėte manęs 
su Jumis kur nors eiti, aš turiu Jums pasakyti, kad ji laukia 
Jūsų restorane kitoje gatvės pusėje. Man ji paaiškino, kad 
tai kažkoks bandymas. ..“

*
* *
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1. Bendrieji reikalai.
Spalio pradžioje susirinkęs 

Toronto organizacijų seimelis 
nebuvo gausus.

Po vasaros atostogų, vieti
nis ALOK-as davė savo dar
bų apyskaitą: per vykusį su
rašinėjimą suregistruotų lietu
vių skaičius paaugo apytikriai 
iki 2500 žmonių. Tikslesnės 
žinios bus įmanomos po bend 
ruomenės registracijos kortelių 
išpildymo. Šitam darbui or
ganizuojama platesnė talka, no 
rint nepasivėlinti Montrealio 
nustatytam spalio 15 d./ ter
minui. Surašinėtojai atlankė 

i tautiečius namuose.
Kartu su registracija pra

ėjo kruopštus Tautos Fondui 
aukų rinkimas. Čia rezultatai 
pasirodė visai įspūdingi: do
lerių suma išaugo per tūkstan
tį. Pridėjus Rugsėjo 8 šven
tės minėjimo pajamas, vienkar 
tinę ALOK-o auką ir atsiskai
čius su dar negrąžintais aukų 
lapais, FT atstovybei bus per
vesta apie 1.500 dol.
Vajus Diepholzo gimnazijai 

taip pat davė 328 dol. objektą, zacija, likusi savo daugumoj ir 
kurį savo tarpe sumetė organi 
zaciniai vienetai.

Iš visų Toronto organizaci
jų daugiausia pasišventimo ir 
apsukrumo įdėjo vietinis mo
terų Bendruomenės skyrius, 
kuris pirmaudamas abiejose 
rinkliavose davė gražų pavyz
dį bendroj tautinių reikalų ak
cijoj. Maž. Lietuvos bičiulių 
s-ga, nežiūrėdama vilkinių „pu 
siau&vyros“ kombinacijų, ob
jektyviai sukėlė didesnę sumą 
laisvinimo darbui.

2. Iš dviejų neliko nė vieno.
ALOK-ui paskutinio mėne

sio laioktarpyj toko susidurti 
su viena problema, nes į prezi
diumo posėdžius vietoj vieno 
LAS atstovo pradėjo pastoviai 
lankytis net du. Pačiam ALO 
K-ui dėl nuomonių pasidalini
mo nepajėgiant išspręsti, ku
ris iš jų yra teisėtas, reikalas 
buvo perduotas .visų organiza
cijų daugumai. Abi pusės ga
vo progą pasireikšti: S. Ja- 
kubicko atstovas, kuriam mo
mentui buvo pasufliaruojama, 
paskaitė vyrs. LAS valdybos nu 
tarimus ir bendrai organizaci-

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI
$ 4.000 įmokėti 50 akrų,

$ 4.000 100 99

$ 4.000 75

$ 5.500 >> 86 99

$ 6.000 f f 100 f f

$ 6.000 99 80 n

$ 8.000 99 110 99

$ 10.000 f f 200 99

k vienas tam reikalui skirsime 
& till; 25 dol. vieno šėro įsigijimui 
) per metus išsimokėjimui, tai 
j po 1 metų jau turėsime virš 

16 akrų teisių auginti, dvi kilns, kiti pastatai nauji, du § 100.000 dol. kapitalą iš kurio
arkliai ir visos mašinos, ka Ina — $ 23.000. § būsime pajėgūs savo namus įsi
20 — teisių, 2 kilns su visom mašinom ir arkliais — 26.000.č gyti. Tuo mes neapsisunkin- 
25 teisių, 2 kilns, naujas namas ir barn, su traktorium ir vit sime savęs, o atliksime lietu- 
som mašinom — $ 27.000. ? višką pareigą.
25 teisių, 3 kilns, arkliai ir maš.; jei tuoj parduos $ 23.000.? Toronto Lietuvių Namų Fon 
20 teisių, 3 kilns, $ 21.000. v. . , £ do Valdyba, sudaryta visu To-
23 teisių, 3 kilns, 2 barnes, didelis namas, 2 šiltadaržiai, trak| ronto lietuviškų Organizacijų 
torius ir viskas už $ 27.000. § atstovu susirinkimo, šiuo skel-
27 teisių, 5 kilns, puikus namas, naujas traktorius ir daug| bia Toronto Lietuviu Namu 
įvairių mašinų, arkliai kaina $ 44.000. nnn § Fondo kapitalo verbavimo va-
35 teisiu, 4 naujos kilns ir kiti nauji pastatai, $ 65.000. £ kreipiasi į visas Toron-

to ir jo apylinkių lietuviškas 
organizacijas ir pavienius as
menis, prašydama visokeriopos 
paramos.

Toronto lietuvių Namų Fon 
do kapitalas pradedamas ver
buoti Šerams pirkti pasižadėji
mais ir aukų lapais. Vieno šė 
ro kaina 25 dol. kuri galės bū
ti įmokama dalimis.

Šerams pirkti pasižadėjimu 
platinimas ir aukų rinkimas pa 
gal aukų lapus bus vykdomas 
(per L. T. N. Fondo įgaliotus 
asmenis, kurių pavardės bus pa 
skelbtos spaudoje. ‘ Visos T. L. 
N. Fondo lėšos bus laikomos 
banke ir galės būti išimamos 
tik namų įsigijimui. Šerams 
pirkti pasižadėjimų pasirašy
mui įpusėjus, bus šaukiamas 
visuotinis šėrininkų susirinki
mas, kuris nuo to laiko ir bus 
tikrasis TLN Fondo šeiminin
kas ir išsirinks fondo valdomuu 
sius organus.

Organizacijos ir pavieni as
mens, norintieji atlikti į Fon
dą jmokėjimus, belarpiai pra
šomi siųsti pinigus Bank of 
Montreal, 568 College str., To
ronto, Lithuanįan House Fund 
of Toronto, Account Nr. 3309.

Mielas tautieti, paremk pats 
save, nes Toronto Lietuvių Na
mai bus Tavo namai.

Toronto Lietuvių Namų 
Fondo Valdyba.

J. Strazdas, 
A. Kiršonis,

L. Abramonis, K. Dalinda, 
J. Jurkšaitis.

Toronto seimelio margumynai
nį paklusnumą, kitos grupės 
vardu kalbėjęs E. Bumeistras 
iškėlė daug nemalonių faktų iš 
vidujinio vietinio skyriaus, ku
ris įeina į ALOK-o 'kompeten
ciją, gyvenimo. Čia prieita prie 
„kombinacijų“ ir grąsinimų. 
Kai kurie susirinkimo dalyviai 
pradėjo protestuoti, kad seime 
liui ir nenorint tenka virsti teis 
mo posėdžiu ir prisiimti teisė
jų roles. Dėl to kilo didesnės 
diskusijos. Pabaigoje E. Bu- 
meistrui nurodžius, kad Toron
to LAS skyriuje iš prieš ski- £ Du ūkininkai jieško nevedusi ų pusininkų su $ 3.000 ir $ 4.000 grynais, 
limą buvusių 74 narių tik 6 &CHARLES POCIUS REAL ESTATE BROKER. Tillsonburg, Ont. Tel. 829 J. 
atskilo ir suėjo su Stepu ? 
Jakubicku, kiti apie 54 priklau 
so nariais tam pačiam skyriui. 
Anksčiau buvęs organizacijos 
atstovas ALOKe, kuris pasi
traukė tik susipykęs su „vy
riausia vadovybe“, taip pat li
kęs ten.. Už šitą pareiškimą 
seimelio dalyviai paplojo ir ne 
žiūrint, kad kita suinteresuo
ta pusė 
tuoj nubalsavo išmesti bet ko
kį LAS atstovą iš prezidiumo.

Žinoma, sprendimas keistas, 
nes didoka torontiškė organi-

to fakto nepaneigė,

turėjusi pastovią, vietą, dėl ma 
žumos intrygų yra pašalinama 
iš bendro darbo arba mažiau
sia atimamas jam noras. Šitą 
situaciją, atrodo, paveikė pir
mininko pareiškimas, kad iš 
senų laikų prezidiumo kandi
datu yra ateitininkų kuopa, ku 
rios teisės, vėliau 
protokole, pasirodė nepagrįs
tos ir iš išstatytų kandidatų 
balsų dauguma sporto klubas 
„Vytis*- užėmė LAS-o vietą.

Tarp kitų staigmenų kai kas 
smarkiai pagėdyjo susiskaldžiu 
sios organizacijos atstovus, kad 
jie daro didelę gėdą visiems lie 
tuviams, tačiau tie priekaištai 
superkūnavo iš tos idėjinės pu 
sės, kuri kažkada didesnės tau 
tiečių vienybės dėlial. . . išmai 
širavo iš Montrealio seimo.

patikrinus

3. Nauji ženklai?

mą, nežiūrint, kad jis yra toks 
būtinas ir taip visiems supran 
tarnas. Tam pagrindą davė kai 
kurių katalikiškų organizacijų 
be jokios priežasties pagrindi
mo pasitraukimas iš komiteto 
ir bendrai vedama ignoracija.

Seimelyje pasigirdo pesimis 
tiškų nuomonių, kad katali
kams dabar esant užimtiems 
naujos bažnyčios su organiza
vimu, skautams išsijudinus į 
savo pastogės sukūrimą ir 
bendrai nesant 
lietuvių tarpe, 
statymas tampa tikrai pobrle- 
matišku klausimu. Į šitokį pe
simizmą griežčiau reagavo nau 
ji veidai: jų pareiškimu atskiri 
asmenys esą pasiryžę dėti di
desnes pinigų sumas ir taip 
pat pastangas pagyvinti visą 
reikalą.

tikro sutarimo
Tautos Namų

Be lasininkų buvo apakėti ir 
dabartinis Tautos Namų staty
mo komitetas, kurio atskiri na
riai pagal kaikuriuos išsitari
mus, vietoj darbo užsiimi „gan 
dų“ skleidimais, kad katalikų 
akcija pašleivino visą užsimoji
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Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus. , 

DIDELIS PASIRINKIMAS
geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

SĄŽININGAI IR GRAŽIAI.
Adresas: 202 St. Clarens Avė, Toronto. 

Telefonas: ME 8522.
—W------x ■ ir -....

Tabako ukio partlavimai
Baigėsi vėl „tabacco Harvest“ ir dabar prasideda ūkių 
pirkimas ir pardavimas. Geras laikas pamatyti tabaką 
sukrautą daržinėse ir apžiūrėti tabako žemę.
Yra geras ūkių pasirinkimas. Vieni parduoda dėl blo
gos sveikatos, kiti — nebenori dirbti kai banko kny
gutė pripildyta. •
Sašydami prašau pažymėti, kiek grynais galite įnešti.
CHARLES POCIUS REAL ESTATE BROKER.

Tillsonburg, Ont. Tel. 829J.

Visi įsigykite Naują Knygą,
POEZIJOS ANTALOGIJĄ „ŽEMĘ“.

Antalogiją redagavo Kazys Bradūnas. Studijinį (65 psl.) 
knygos įvadą parašė Juozas Grinius.

ŽEMĖJE — savo brandžiausią kūrybą spausdina: Juozas 
Kėkštas, Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka Niliūnas, Vytautas 
Mačernis ir Henrikas Nagys.

ŽEMĘ išleido „LIETUVIŲ DIENOS“, 9204 S. Broad
way, Los Angeles. California. Knyga yra iliustruota ir. at
spausta dviem spalvom. Apie 200 puslapių. Kaina 4,— dol.

ŽEMĘ galima įsigyti pas leidėją ir šio laikraščio adminis
tracijoje.

TEL. FA 0209

Joe’s Butchery & Grocery
1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.) 

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

Pristatymas į namus, o penktadieniais ir į Longeuil.
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.

«*

ATSIŠAUKIMAS į TORON TO IR APYLINKĖS 
LIETUVIUS.

mo jausmas mažėja. Tačiau 
kenčianti tėvynė ir mūsų tau
tos balsas primena mums mūsų 
aukščiausią pareigą — lietuvy
bės išlaikymą.

Norėdami lietuviškumą iš
laikyti, mes turime art/miau 
bendrauti, lietuviškai ugdyti 
jaunąją kartą ir burtis į lietu
viškas organizacijas — lietu
vių bendruomenę.

Artimesniam mūsų bendra
vimui reikalingos sąlygos: vie
ta susirinkimams, pasilinks
minimams, sportui ir visai ki
tai v’suomeninei veiklai. Toji 
vieta būtų Toronto Lietuvių 
Namai, kuriuose koncentruo
tųsi visas lietuviškas gyveni
mas. Čia būtų laisvos Lietuvos 
kampelis. Deja šiandien 
mes neturime.

Veltui jų niekas mums ne
duos. Tačiau mūsų pareiga 
juos įsigyti.

Gi kitų tautybių bendruome 
nės Toronte turi net po kelis 
savo namus su puikiomis sa
lėmis. Mes esame tikrai nema 
žesnio tautinio susipratimo, 
kaip kiti, ir pajėgūs įsigyti sa
vo namus.

Toronte priskaitoma apie 
4.000—5.000 lietuvių ir jų skai 
čius vis didėja. Jėigu mes kiek

Brangūs Tautiečiai-tės!
Likimas mums lėmė apleisti 

savo gimtą šalį ir tūkstančiais 
pasklisti po visą pasaulį, kad 
išgelbėtume savo gyvybę ir ras 
tume prieglobsti savąjai egzis
tencijai.

Nemažas skaičius lietuvių su 
sirinkome j Toronto ir jo apy
linkes. Laikui bėgant vieni 
nuo kitų tolstame, lietuviškas 
ryšis mumyse nyksta, tautišku

Jeigu tai būtų ženklai, kad 
Tautos namų idėja visų persi- 
imama nuoširdžiai, reiktų ti
kėtis šviesesnio vėjo pūsterė- 
iimo į apipelėjusias torontiškių 
lietuvių nuotaikas.

Algirdas Pulkys.

Estiška kailių prekyba siūlo Tamstoms gražius, aukštos 
kokybės \

Kailinius paltus
fabriko kainomis. Galima ir išsimokėjimui. Atsilanky

kite ir įsitikinsite.
Darome taip pat pataisymus perdirbimus.

Kailininkas A. KOTKAS.
1481 Bishop St., Apt. 3,

Montreal. Tel. BE 4075.

7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE~3372

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

A. Šalkauskas,
J. Karka,

DĖMESIO
Villasaliečiams ir apylinkės lietuviams! ,

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme.
Prekyba ir pataisvrnai.

PETE'S RADIO SERVICE !
Gerard Cool 4337 Verdun 

Ave., Verdun. YO 3323.
J. Alcide Blais, 29—4ieme 
Avenue, Ville Lasalle.

TR. 7849.

7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle TR. 7412.

6920 Monk Blvd Vjlle Emard, Montreal, Tramvajus 36,

MOK1NK1MES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyrių 
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS!

Rational Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

SAV. M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie Veidun Avej arti naujosios lie

tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141
Atdara kasdien ir sekmadie niais no pamaldų.

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg’d., P O, Box 294. Westmount,

Quebec, _____

Jei norite pirkti ar parduoti na 

mus Verdune, kreipkitės pas 

lietuvių draugą.

C.E. DUPRAS
SERVICE REALTIES

4336 VERDUN Ave., VERDUN

Tel. YO 0529

COMMERCIAL & INDUSTRIAL ELECTRIC 
LICENZIJUOTAS ELEKTROS KONTRAKTORIUS

H. LAPAS
PATAISYMAI

VISŲ RŪŠIŲ ELEKTRIŠKI ĮRENGIMAI BEI 
322 WILLARD Ave.

TELEF.: MU 6337 TORONTO - Ont.

u >u ■i* S M

BALDŲ, ELEKTROS REIKMENŲ, RADIO J 
PREKYBA

Brouillette & Gagnon Ltee 
6014 BOULVARD MONK, WI 6144, MONTREAL [ 
maloniai kviečia atsilankyti į savo prekybos namus, kur ! 
yra gausus įvairių baldų, elektros reikmenų, elektri- 
nių bei gazinių pečių, radio (PHILIPS — be kurio eu

ropiečiai neapsieina) pasirinkimas.
Duodama lengvomis išsimokėjimo sąlygomis.
6 krautuvės Montrealyje. Pirksite pigiau negu kitur. ;

Mūsų atstovas lietuvis '
JUSTAS STROPUS J

Tamstoms maloniai patarnaus, suteikdamas reikalingas J 
informacijas. Susisiekite su juo iš anksto telefonu ( 

TR 1610 (6672 Beaulieu St., Ville Emard).

DIPLOMUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS
L. ARMALIS

76 Culver St., SIMCOE, Ont.
ATIDARĖ LAIKRODŽIŲ TAISYMO DIRBTUVĘ;

Priimu taisyti visų rūšių laikrodžius. Darbą atlieku 
greit, sąžiningai ir žymiai pigiau.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

E-D- BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.
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Už 5 dolerius nuja farma
Garsiame Taikos upės (Peace River) bloke, Alber

tos provincijoje, atsklendžiama paskutinė siena Vaka- 
* ruošė, — kur 5 dol. įmokėjęs gali gauti farmą lygiai 

miesto „grynorius“ ir diplomuotas agronomas. 
Deja, toks turi būti išgyvenęs Albertoje 2 metus.

Kadaise dar pavasarį teko 
„Nepr. Lietuvoje“ rašyti apie 
Peace River srityje vyriausy
bės planuojamą milžinišką pro
jektą, išparceliuoti apie pusant 
ro miliono akrų derlingos že
mės farmoms (homesteads). Į 
tai buvo atsiliepęs vienas lie
tuvis iš Spirit River, iš savo 
patyrimo nurodydamas ten 
esamas galimybes ir lietuviams 
lengvomis sąlygomis įsigyti že 
mės. Bet daugiau niekas* to 
klausimo nepajudino.

Šiomis dienomis „The Star 
Weekly“ vėl įsidėjo iš Edmon- 
tono ilgą korespondenciją, pla 
čiau pranešančią apie tą pro
jektą, kurs, pasirodo, jau pra
dėtas vykdyti. Kadangi būtų 
labai geistina, kad ir lietuviai 
apie tai plačiau patirtų, čia pa 
tiekiame tos korespondencijos 
visą turinį.

Albertoje išaušo nauja gady 
nė žemės ūkiui. Alberta turi 
rezervus ūkiui tinkamos dar 
niekuomet nejudintos žemės 
didesnius negu bet kuri kita 
Kanados provincija. Jei turi
te kvalifikacijas, galite kiekvie yra pasakingas, neapgyventas 
nas gauti bertainį arba ir pusę Taikos upės blokas Albertos 
sekcijos — 160 arba 320 akrų 
— su garantija, kad mažų ma
žiausia 50 proc. tos žemės tin
ka arimui. Miesto „žalesa“ ga
li lygiai su diplomuotu agonro- 
mu gauti farmą. „Mes žiūrim 
žemės, bet ne asmens“, yra vy 
riausybės nusistatymas. Tų 
farmų kaina yra 5 doleriai įmo 
kėjimo.

prie Albertos šiaurės rytų kam riausia savo rūšimi, apaugusi 
pa, kerta skersai Saskatcheva 
ną ir per Manitobą iki Hudso- 
no įlankos krantų ir Ontario 
akmens dykumų.

krūmais ir drebulėmis.
Susidomėjimas naująja ko

lonizacija yra nepaprastai dide 
lis. Albertos žemių direkto
rius V. A. Wood gauna kas
dien daugybes laiškų, pasitei
ravimų apie ūkius, ne tik iš Al
bertos gyventojų, bet iš visos 
Kanados ir net iš JAV. Sąjū
dis yra toks didelis, kad ati
darymo dienomis yra daromi 
„traukimai“, žemei pasirinkti. 
Turėdama galvoje anksčiau 

didžiuojasi savo vykdytos parceliacijos nesklan 
durnus, vyriausybė dabar sten 
giasi kolonizaciją vykdyti at
sargiai ir išmintingai.

Kadangi vasaros saulėtos die 
nos čia yra pastovios ir intensy 
vios,, daržų derėjimas čia yra 
stebėtinas. Šalnoms atsparios, 
„vėsaus sezono“ daržovės čia 
duoda rekordinius derlius, ar
būzai, pavyzdžiui, išauga kaip 
skalbimo kubilai. Kiekvienas 
farmeris čia 
ankstybais kukurūzais (ker
nais, „sweet corn“), vartoja
mais tik valgyti. Augimo se
zonas, nuo šalnų iki šalnų, čia 
tęsiasi vidutiniškai 120 dienų; 
per tą laiką kukurūzų stiebai 
išauga iki žmogaus rankos rie
šo storumo ir nuo 6 iki 7 pėdų 
aukštumo.

Kontroliuojama kolonizacija.

Naujai pradėtoje parceliuoti 
srityje vietos, kaip Mėlynių 
Kalnas (Bluebeery Mountin)

Pagrinde, sako Albertos že
mės ir miškų viceministeris 
John Harvie, ta schema turi 
tikslo suteikti Albertos jaunuo 
menei progą kurti savo ateitį, 
bet kiti taip pat, įskaitant ir 
DP, gali kvalifikuotis žemei 
gauti, jei tik jis turi kiek prak 
tiško patyrimo apie ūkininka
vimą Albertoje.

Būti pripažintu tinkamu že 
mei gauti (eligible) reikia bū
ti gyvenus toje provincijoje 
dvejus metus prieš patiekiant 
prašymą homesteadui £auti; 
reikia būti britų, arba Kana
dos piliečiu, arba, kaip imigran 
tų atveju, įrodyti savo inten
ciją, kad žadi pasidaryti pilie
čiu. Veteranai yra daugumos 
tų sąlygų nesuvaržyti, jiems, 
pavyzdžiui, nereikia būti gy- ir Hines Creek, yra neapsako- 
venus Albertoje dvejus metus, mai gražios. Laukinių gyvulių 
jie gali turėti ir savo žemę, ir 
jiems nereikia net tų 5 dol. 
įmokėti.

Naujoji žemė, belaukianti 
kultūros, yra vadinama „pas
kutiniame Vakarų pasienyje“ 
(the West's last frontier), tai

šiaurės vakaruose, kur milio- 
nai akrų dar turi būti išma
tuoti. Likimo dėka, ši šiau
rės vakarų sekcija yra kita
pus pre-Kambrinio skydo pe
rimetro. Prekambrinis sky
das yra vadinama ta plačioji 
akmens uolų ir liūnų juosta, la 
bai neturtinga žemės ūkio ga
limybėms, kuri leidžiasi žemyn

čia apstu. Upeliai, kaip Jose
phine ir Hamelin, ypač pava
sarį yra labai sraunūs, dugnas 
balto akmens. Kiekvienas rais 
tas (muskeg) neša didelį mė
lynių bei gervuogių (cranber
ries) derlių; uogomis taip pat 
gausūs daubų ir ravų krantai, 
iki 600 — 800 pėdų gilumo; 
Saskatoon, vyšnios, laukinės 
avietės ir kitoki maži vietiniai 
vaismedeliai čia auga ko aps
čiausiai. Dirvožemis čia „pil
ka miško žemė“ skaitoma ge- nuvalyti tankiais miškais apau-

DĖMESIO HAMILTONUI I
Spalių 27 d. 19 vai. „Dainavos“ salėje: 469 Bay St.
N. įvyks didelis ir įdomus koncertas —

ŠIUPINYS
Programoje SOLO DAINOS, TAUTINIAI ŠOKIAI, 
DEKLAMACIJOS, BALETAS, AKORDEONO IR 

PIANO MUZIKA.
Nuoširdžiai kčviečiame visus lietuvius maloniai praleis
ti laiką ir savo atsilankymu paremti laisvės kovą.
Gros „AIDAS“. Veiks BUFETAS.

Tautos Fondo Kanadoje 
Hamiltono Atstovybė.

VICTORIA 
CLEANERS 
&.DYERSČO.

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AJMD 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WI&E PICK-UP 

AMD DELIVERY \
'FUR AND GARMENT STORAGE

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabužius. 
Taip pat išvalome apsiaus 
tus nuo lietaus uždėdami 
jiems „Drex“, kad neper- 
leistų vandens ir duotų 

gražesnę išvaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ij fo
telius (Chesterfields), gir 
dinus lengvus ir sunkius. 
Sutaisome rūbus (iširi
mus), įsiuvame sagas ir 
pan. Kiekvieną orderį pa 
imame iš namų ir pristato

me į namus.

Už mūsų atliktą darbą 
garentuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas,
A. Majauskas.

MONTREALIS 2836 Allard Tr. 1135

Siuntinys Nr. 1—$ 6.70
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. salami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bek.
1 dėž. margarino (400 g) 
Siuntinys Nr. 3 — $ 6.20 
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiauHnių taukų 
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos 
Siuntinys Nr. 5 — $ 5.40
2 sv. rūkytų lašinių

2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
2 sv. cukraus
1 sv. margarino
Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$ 2.60
B. 20 sv. cukraus—$ 4.70
Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kv. miltų $ 2.50
B. 20 sv. kv. miltų $ 3.90 
Siuntinys Nr. 10—$6.40
2 sv. rūkytų lašinių

PRADĖJO VEIKTI ŠEŠTA DIENIO MOKYKLA.

Spalių mėn. 13 d. Wellande 
atidaryta. šeštadienio mokykla. 
Vaikučiai iš visos plačios apy 
linkės susirinko išmokti skai
tyti bei rašyti lietuviškai, susi 
pažinti su Lietuvos istorija ir 
geografija.

Mokytojauti sutiko Tėvas 
Petras Baniūnas, O. F. M. 
p. B. Petrylienė.

15 METŲ VEDYBINĖ 
SUKAKTIS.

Pp. Bronius ir Bronė Simo
naičiai 
šventė 
kaktį. 
telyje, 
stalo, pp. Simonaičiai prisiminė mo ir ne vienam naujam atei- 
tėviškę, tėvelius ir visą nueitą viui padėjo atsikviesti šeimas 
per penkioliką metų kelią, at- iš Vokietijos.

Šį rudenį pp. Radvilos įsigi
jo labai gražų namą, ežero pa
krantėje. Šia proga senieji ir 
naujieji ateiviai, suruošė jiems 
staigmeną — namo atidarymo 
balių. Salėje, prie gausiai ap
krautų stalų, susėdo apie 80 
žmonių. Atvažiavusius pp. Rad 
vilas su dukrelėmis Sonia ir 
Aldona sutiko su maršu ir mi- 
niatūrine kraičio dėžute, kurio 
je, kaip simbolis, kad namuose 
nieko netruktų, buvo įdėta duo 
na ir druska. Vakaras praėjo 
jaukioje ir darnioje nuotaiko
je. Pasakyta daug gražių kai 
bų, padainuota ir pašokta. Visi 
svečiai pp. Radvilų buvo pak
viesti sekančią dieną „apžiūrė 
ti namo“.

Pp. RadvilamSį visų dalyva- 
įteikta graži ir

ir

Albertos valdžios žmonių 
akimis žiūrint, ne kiekvienas 
tinka pasienio ūkininkavimui. 
Sakysim, imigrantas iš Olandi 
jos arba nuotykių jieškotojas 
iš Texas, šio krašto ir jo že
mės nepažįsta. Štai, kodėl, sa
ko Mr. Wood, dveji metai iš- vedusį į svetimą kraštą. Mie- 
gyventi Albertoje yra reikalin Hems sukaktuvininkams linkė 
gi prieš patiekiant prašymą. ta daug laimės ir ilgiausių me- 
Provincija išmatuoja ir paskirs --------------
to specialius blokus, ir turi im
ti iš eilės, arba visai neimti. 
Vyriausybė kontroliuoja kolo
nizaciją, kad galėtų parūpinti 
socialines sąlygas (mokyklos, 
keliai, medicinos aptarnavi
mas) ir apsaugoti vertingus miš 
kus nuo gaisrų.

Kita didelė tos kontroliuoja
mos kolonizacijos priežastis 
yra ekonominė. Senesnių lai
kų kolonizacijos praktikoje 
daug kolonistų nusikamavo sa 
ve ir savo šeimą besistengdami

Hutą
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

A. GAURYS. P. ADAMONIS.

CAPITOL FURNITURE CO.,
391 St. Catharine St. W. Montreal.

Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatų 
ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys.

Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos.
Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba lie

tuviškai ir yra krautuvėje kasdien.
TEL. LA 8621.

Jr

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

251 St. John St. Longeuil. Telefonas:
Dažo paltus, sukneles, visokius kitus drabužius 

sokias medžiagas.
20-ties metų patyrimas — geriausia garantija už 

karną darbą.
PAPIGINTOS KAINOS LIETUVIAMS!

—X „ •><• X   te............ w X’ M —

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO
bet

Alberto Norkeliūno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

7578 i 
ir vi-

atlie- 1

U Z $0,01 $ i.000.00
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000.

Sąžiningas patarnavimas visose draudimo srityse.
Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių.

5637 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que.
Telefonas: CL 2363

tų. Pasakyta nuoširdžių kal
bų, kurios p. Simonaitienę su- 
jaunido iki ašarų. Pasveikin
ta WLOK-to vardu, nes p. Si
monaitis yra veiklus WLOK-to 
sekretorius.

PP. RADVILŲ 
PAGERBIMAS.

Jonas ir Zofija Radvilos įsi
kūrė Kanadoje prieš kelioliką 
metų. Jie gyvena netoli Wel- 
lando Port Colborne'ės mieste
lyje ir laiko Queen’s hotel}. P. 
p. Radvilos, yra nuoširdūs, tau 
tiškai susipratę lietuviai. Jie 
finansiškai remia kiekvieną

š. m. spalių mėn. 7 d.
15 metų vedybinę su- 
Artimesnių draugų ra- 
prie gausaus lietuviško veiklą dėl Lietuvos išlaisvini-

gusią žemę, ir tik vėliau patir
davo, kad jų žemė ūkiui netin
ka. Albertos vyriausybė nori, 
kad daugiau tokių žmonėms 
nuostolių nebepasikartotų. Sep 
tynių nuolatinių inspektorių 
štabas, vasaros metu padeda
mas Albertos universiteto stu
dentų, išbando, ištiria visą far- 
meriavimui skiriamą žemę. Be 
to, vietos, kurios yra apaugę 
stambiu mišku, yra išskiriamos 
iš ūkiams sklypų. Mr. Wood 
sako: „Jei pasirodo, kad 
išplėšimas gali kaštuoti 
giau kaip 25 ar 30 dol., 
tokios žemės neduodame, 
sų tikslas yra, kad mūsų 
jieji kolonistai rastų geras 
nomines pozicijas“.

(Bus daugiau)

akro
dau-
mes
Mū-
nau-'

eko vusiy vardu,
vertinga dovana.

Adolfina Skaistienė.

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

AMherst 0f942102 FULLUM ST.

FILATELISTŲ ŽINIAI,

Festival of Britain proga, BRITŲ PAŠTAS išleido
6 rūšių festivalį propoguojančius PAŠTO ŽENK- 

_ LŪS, kurių bendra vertė 38 šilingai ir % peno. Jų kai 
na Kanadoje doleriais 5,70. NORINTIEJI šių pašto 
ženklų įsigyti, PRANEŠA savo tikslų adresą ir PINI
GUS SUMOKA „NL“ ADMINISTRACIJAI. Ženk
lai užsisakiusiems bus išsiųsti tiesiogiai iš Anglijos.

„NL“ Administracija .

ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS

IMPERIAL AUTO COLLISSION
Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį 
spalvų pasirinkimų. Mašinos paimamos iš namų ar iš su
gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773.
— Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. —
------- 561 — KEEL ST. TORONTO, Ont.---------

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1062 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Que.

Tel. TR 2050, priima pataisymams įvairius laikrodžius.
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

Kainos žemesnės kaip kitur. Už pataisymus garantuoja.
Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 2244 Ww 23rd PLACE, CHICAGO 8, ILL., USA. 

Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus 
Europos kraštus, išskyrus SSRS. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimo.

Pristatymas trunka apie 15— 20 dienų.
Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pokuojami Europos sandėliuose, 

o užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL.
UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.

2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos

1 sv. šokolado_______
Siuntinys Nr 12—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų '

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
1 sv. šokolado
2 sv. cukraus

Siuntinys Nr. 19—$ 9.95
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4J4 sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo
Siuntinys Nr._24-$ 11.50
5 sv. rūkytų lašinių
3 av. kiaulinių taukų

2 sv. margarino
1 sv. deg. kavos
2 sv. kakavos
2 sv. šokolado
2 sv. marmelado
2 sv. sūrio 40% rieb.

Siuntinys Nr. 25
E. 9 sv. kiaulinių tau

kų ........... $ 5.25
C. 15 sv. k. taukų $ 8.00
Siuntinys Nr. 94
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00
I. 5 sv. margarino $ 3.70

rri-l^ i "SMagB
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tus yra gavę taip pat vienas ki
tas ir iš vad. „stribų“, kurie bu 
vo apkaltinti, kad palaikę ry
šius su partizirjais ar buvę jų 
ryšininkai. Sugautieji partiza 
nai ar jų artimieji dabar jau 
taip viešai, kaip kad seniau nu 
kauti nepaliekami miesteliuose 
tįsoti prieš milicijos būstines. 
Dažniausiai, jei patys nesusi
naikina ar nespėja susisprog
dinti, kad nebūtų atpažinti, tai 
enkavedistų nukankinami ir 
įkišami į kokį urvą, kad niekas 
nežinotų, kur jie yra pakasti.

„Stribai“, vadinamieji istre
biteliai, dabar dar vadinami 
„liaudies gynėjai“ gauna mė
nesiui 400 rublių, iš kurių ne
gali pragyventi ir yra laikomi 
šuns vietoje.
5. Kokios žmonių nuotaikos. 

Ar taukia karo?
— Nuotaikos prastos. Jei 

taip truks ilgesnį laiką, padė
tis tėvynėje bus begalo liūdna. 
Po kelerių metų iš lietuvių tau 
tos maža kas beliks. O kur ka 
ro nelauiksi. Visi laukte laukia. 
Sunku rasti šeimą, kur kas 
nors būtų nenukentėjęs, ar 
koks artimas giminė nežuvęs 

. ar neišvežtas į Sibirą. Kad Lie 
tuvoje šiuo metu vyktų spec, 
pasiruošimai karui, pasakyti ne 
būtų galima. Smarkiai įtvirtin 
tas Karaliaučius, į kurį, kaip į 
karinę sritį, be spec, leidimų 
įvažiuoti draudžiama. Tokių 
leidimų reikia ir į pajūrio zoną 
tiek Klaipėdoj, tiek Palangoj ir 
visu lietuviškuoju pajūriu.
<K

kurortus, paprastai, leidžiama 
vykti laisvai. Didesnės karo ba 
zės yra Karaliaučiaus, Piluvos, 
Liepojos srityse, Taline, Pal- 
disky, Klaipėdoj didelių kari
nių įtvirtinimų nėra. Į Klaipė 
dos uostą šią vasarą buvo at
plaukę keli sovietų kariniai lai 
-vai, bet uostas jiems buvo per 
seklus. Užtat Klaipėdoj ypač 
stipriai saugojama pajūrio zo
na. Iš uosto niekas be specia
laus leidimo išvykti negali. Ku
rie gauna tokius leidimus iš
vykti kad ir žvejoti, griežtai 
žiūrima, kad niekas iš tokios šei 
mos negyventų užjūry. Pernai 
sportininkai, greičiausiai neži
nodami tokio draudimo, iš uos 
to rajono mėgino išvažiuoti ir 
negirdėjo įspėjimo, tai du iš jų 
buvo nušauti, o trečias nusken 
do. Pajūriu pristatyt/1 sekyk- 
lų, iš kur sargybiniai įtaisyti 
sargybų bokštuose, visą laiką 
budi, kad niekas nemėgintų į 
jūrą išplaukti. Be „žaliųjų”, 
pajūrį dar saugo vad. jūros pės 
tininkai. Didžiausi aerodro
mai sutelkti prie Karaliau
čiaus. Ten labai daug ir lakū
nų. Dar yra lietuvių, kurie bu
vo paimti į kriuomenę 1945 m. 
ir negrįžo iki šiol.

6. Ką žino žmonės apie išbė
gusius į Vakarus?

— Apie vienus sužino iš 
laikraščių, apie kitus iš „A. 
B.“, apie trečius iš pasakojimų 
vad. „repatrijantų“, grįžusių 
savo ar nesavo noru iš Vakarų. 
Vieni iš tų grįžusių buvo tie- 

Į šiai pasiųsti į Sibirą, kitiems
— 1 MM-........ ---------------------UV................................. MM-----------------

SAFE MAISTO SIUNTINIAI EUROPON ! ! ! į
IR SPECIALŪS KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į VI- Į

SAS VOKIETIJOS ZONAS. Garantuotas be jokių muitų- 
nemokamas pristatymas tiesiog į namus iš Hamburg 

go sandėlio. Reikalaukite mūsų pilno kainoraščio. į
SAFE REG D., 1410 Stanley St., Montreal P. Q. į

(Tel. BE 4506) J

PADĖKOS

dar buvo leista kurį laiką pagy 
venti Lietuvoje, treti dar ir da 
bar tebegyvena, bet turi eiti 
registruotis į miliciją. Jiems ir 
darbo kur kas sunkiau surasti, 
nes laikomi nepatikimais. Du 
mano geri pažįstami bu^o tie
siai iš Vokietijos pasiųsti į Si
birą, — sako vienas iš neseniai 
iš Lietuvos per Rytų Vokieti
jos zoną patekusių į Vakarus. 
— Ten po dviejų metų buvo pa 
imti į kariuomenę.

7. Ar smarki varoma prieš 
Vakaras propaganda?

— Labai smarki. Jie plūsta 
mi visur ir visokiomis progo- miešteiio ’ (Ont.) 
mis: tiek per radijo transliaci
jas, tiek per susirinkimus, spau 
dą, specialias karikatūros.

Nuo bolševizmo būtų galima 
geriausiai išgydyti visus jo pro 
pagandininkus, jei būtų gali
ma tokius Andrulį, Bimbą ir ki 
tus pasiųsti Lietuvon, kur jie, 
gyvendami, patys bolševizmą 
patirtų savo kailiu. Tada jis 
jiems išrūktų iš galvos ir vis
kas po sovietinės tikros visai 
kitaip atrodytų, negu kad da
bar jie naiviai galvoja. Tegul 
tokie ponai parvyksta Lietu-

. . . v*- '*•Širdingiausiai tariame aciu 
draugams, giminėms il
siems, kurie mums surengė iš

iWRWmiHmaiaiwiWMwi
munistinį gyvenimą jų paverg 
toj tėvynėje ir aktyviau įsi
jungti į Lietuvos vadavimo dar 
bus. " 1

Bus daugiau.kaip to krašto piliečiai, pajun
ta visą komunizmo žiaurumą, 
vykdo jo „statybą“. Atvyku
sieji iš viso stebisi, kaip lietu
viai, kad ir tie patys dipukai 
nesutvarko tokių x-----------_,
Bimbų, Joniikių. Iš viso trem
tiniai turėtų, jų manymu, ak
tyviau pasireikšti už tiesos pa- t ,t,, ... ,,
skleidimą, kiek tat liečiat ko- Visą pasaulį aiškiai matysi.
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KAS „N L prenumeruoja, 
Andriuliu, TAS uz Lietuvos laisvę kovoja.

Nepriklausomą Lietuvą' 
skaitysi —

iw-------------X>r—— XX

kilmingą staigmeną - balių, š.
m. spalio mėn. 13 dieną, o ypa 

..... tingai norime pareikšti padėką 
u rengėjams, šeimininkėms ir vi- 

vl" siČrtis) kurie kųb nors prisidėjo 
įvairiais patarfiavimaiš. Nuo
širdžiai dėkojame už bendras 
ir asmeniškas dovanas. Tos 
brangibs it gražios dovanos 
mums primins jūsų visų nuo
širdumą visam triūsų gyveni
mui. Už ypač gražius ir 
reikšmingus linkėjimus taria
me, nuoširdų, lietuvišką ’ačiū.1

. Jus gerbtą ■
Anastazija ir Jonas Matulaičiai.
PADĖKOS PAPILDYMAS.

Įiinlob ! luS ■:>.<: t.

Per neapsižiūrėjimą pp. Ane 
lės ir Igno Salalų padėkoje 
praleista padėka p-lei Kirkai- 
teilir p-lėms Elenai ir Onai Sa 
lalytėms, o joms visoms pri
klauso nuoširdžiausia padėka.

...xk

KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖS MINĖJIMAS.
Spalio 28 d., 5 vai. pp., „Dai šia Kristaus Karaliaus šventės 

navos“ salėj — 469 Bay St. N. minėjimą. Maloniai kviečiami 
— Hamiltono ateitininkai ruo- visi maloniai dalyvauti.

į Hamiltono L. D. M. Teatras „AUKURAS“, š. m. lap- 
j kričio mėn. 3 d. Hamiltone, 855 Barton St. E. (ukrai- 
S niečių salėje) stato L. Fuldos 4-rių veiksmų komediją

MOKYKLOS DRAUGAI
Bus ir šokiai. Visus kviečiame atsilankyti. Pradžia 19 v.

„Aukuras“.

Jono LADYGOS 
baldu 

studijoje 
ART IS“
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M
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J. GRAŽYS
į SIUVU NAUJUS IR
į TAISAU SENUS 
Ž KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

688 ALLARD Ave, Verdun. 
Telefonas HE 5853.

Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visą dieną.

DOMINION AGENCIES BUREAU
16 Wool worth Bldg.,

PORT ARTHUR,Ont.,CANADA 
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta
mų į Canadą, prašau kreiptis į mūsų įstaigą, kuri jau il
gas laikas, kaip tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

Telef.: HE 0106
LIETUVIŠKAS RESTORANAS

727 Church Ave, Verdun (tarpe Verdun Ave ir 
Banantyne Ave netoli Aušros Vartų par-jos bažnyčios) 

GAMINAME VISOKIOS RŪŠIES VALGĮ.
Tautiečiai kviečiami atsilankyti ir įsitikinti.

SAVININKAI BR. JOCAI.

priimami užsakymai ir pa
taisymai salionų, sofų, fo
telių. „St. Louis Texti
les“ užuolaidų ir baldams 

medžiagų.

Didžiausias pasirinkimas 
atstovybė — pardavimas, 

gatavų minkštų baldų (per 

500 vienetų), matrasų, 
vaikams lovelių tisiog iš 

faebriko sandėlių.

LIETUVIAMS SPECIA
LI NUOLAIDA.

3 East Notre Dame St., 
Telefonas MA 1006.

Š. mėn. 13 d. netoli Glencoe 
) įvyko baisi 

auto katastrofa: lengvą auto
mobilį, kuriame buvo lietuvė 
ūkininkė Ona Gurčinienė, jos 
mažametė dukrelė ir darbinin 
kas — lietuvis, tiesiog per
skrodė sunkvežimis.

Ona Gurčinienė užmušta vie 
toje, jos dukrytė neteko abie
jų rankučių, o darbininkas iš 
vengė didesnių sužalojimų.

Ona Gurčinienė žuvo pačio
je jaunystėje, buvo tik 32 me
tų amžiaus. Palaidota Lon
dono R. kat. kapinėse.

Paliko tris mažamečius vai 
kučius — našlaičius ir vyra 
Jurgį Gurčiną, žinomą ir gerą 
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DIDELĖ ŠEIMOS NELAIMĖ
tabako farmos savininką.

IŠKILMINGAS MINĖJIMAS
London, Ont. Š. m. spalių 

mėn. 28 d. Londono lietuviai 
minės Lietuvos krikšto ir pir
mojo Lietuvos Karaliaus Min
daugo karūnavimo 700 metų 
sukaktį. Minėjimas įvyks pp. 
Statikų salėje S vai. po pietų, 
Clarence g-vė 355 nr.

Tą dieną per lietuviškas pa
maldas bus atitinkamos kalba
mos sukakties ir bažnytinis pa
minėjimas.

Po minėjimo numatytas apy 
linkės narių susirinkimas, ku
riame norima apsvarstyti eilę 
aktualių organizacinių reikalų. 

L. E-tas.

FREEMAN & NEWTON
Real Estate Brokers, Simcoe, Ont.

Didžiausias šioje apylinkėje taba'ko farmų pasirinkimas 
su neaukštu įmokėjimu grynais.
Kreipkitės į mūsų bendradarbį, JUOZĄ ŽEMAITĮ, 
gyv. R. R. 6 Simcoe, Ont. (tab. farmoje).

Delhi . *

3 9
Turkey Point Road
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PAJIEŠKOJIMAI
— Ona Grigotaitįenė, (24b) 

Eutin, Rettberg.Kaserne Block 
„D“-55-56, jieško brolio Bedar 
bio Gilberto, iš Vokietijos Liu 
becko tremtinių stovyklos iš- 
vykusio į Kanadą 1949’m.1, ga- 
gūžės mėn.

— Dantų gydytoja Kotrina 
Gumettiulrienė prašo ėVsilfėpti 
savo kolegę ponią Vaicheldytę- 
-Gerulaitienę šiuo adresu -—12, 
Hixon 'str. Bahkstbwhj Sid
ney, N. S. Wė Australia.

— Bronius Banys, kųrĮp ącįn 
resas yra šis: Calle Maron 3194 
Lanus 4 de Juųio, Buenos Ai
res, Rep. Argentina, jieško 
Vlado Jasinevičiaus, anksčiau 
gyvenusio 942 Burlington St., 
E., Hamilton, Orit., Canada ir 
Antano Bekinčio, amrsęiąū gy
venusio Helan Mine, Wąwa, 
Ont., Canada.

-— Jiėškomi: Vincas Dau
nys, kilęs iš Žagarės ir Alek
sandras Pocius, kilęs iš Šved- 
palo dvaro, Žagarės vai. Abu 
Šiaulių apskr. '

Jieško: Aleksandras Vilių-, 
nas ir Vladas Sakalauskas. Įra
šyti Sr. V. Sakalauskas, Calle 
Soleh 3771, Buenos Aires, Ar
gentina.
° • ■ 1 ■ ’ ' • . i >

REISE BOURDAGES Reg* d 
MAMERTAS MAČ1LKAS

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS 
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS. ) ; , ' 1 '
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS NAUJAUSIO^ MADOS.

SKUBUS PATARNAVIMAS ' ' ' .................  ;
Specializuojuos užsakymais paštu (mailorders) iš visų 

Canados ir JAV vietovių.
' i ; * f J H / .1 ( ) ,

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf
Įėjimas: 4504 Brebeuf street.Telefonas FR 9141

i! PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
? LIETUVIS LAIKRODININKAS

; STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

> Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran-
i genybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos.
[ Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. 1

PRITYRĘS EUROPIETIS SIUVĖJAS

K. STRAZDINS
priima vyriškų ir moteriškų drabužių už-mus ir pataisymus.

4858 Jeanne Mance, Montreal. TEL. CR 3668.
Skambinti vakarais po 6 vai. (kalba latviškai, vokiškai, 

rusiškai)

ŽURNALAI, naujausi BELETRISTIKOS LEIDINIAI 
ir įvairių sričių MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba 
tiesiog'iš Vokietijos per lietuvišką importo ir persiunti

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Importe - Exporte.

Wangen - Allgau — Germany.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDO‘N BEAUTY SAION
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

Išėjo iš spaudos J. Jazmino apysakaičių rinkinys 
MOTERIS, NUO KURIOS PABĖGAU.

Turiny 10 apysakaičių: Kiaulės mes, Baisiausias išgyveni
mas, Konfiskuota, Pavasario sapnas ir kt» Ir viena ilgesnė 
apysaka: Nežinomieji metai.
Užsakymus paštu siųsti: Mr. Jasinskas, 84 Grace St., 
Toronto. Kaina 1,— dol.

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. Tel. FI 0208.

BELLAZZI - LAMY, INC
7679 George St.,

<•» H» S
TR 5151 "" 6 ’ Ville Lasalle. «
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

. . ** Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popiens. w 
tft**S44£iia4*«*S4*iiž.i**5«±**i**±****<;************
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LIETUVIŠKA

BALDŲ KRA UT UVĖ
IR DIRBTUVĖ

PARDUODAME GATAVUS, PRIIMAME 
UŽSAKYMUS IR PATAISYMUS.

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO 
899 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL. LO 1438. 
SAV. J. KAMICMAITIS. PATARIMAI VELTUI.
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MOVT1REAL
STAIGMENA SPAUDOS
Baldų, elektros reikmenų ir 

radijo prekyba, Brouillette & 
Gagnon Ltee, esanti 6014 
Boulvąrd Monk, tel. WI 6144, 
Montreal, kurioje dirba musų 
tautietis p. Justas Stropus, 
Montrealio lietuvių Spaudos 
baliui, kurį ruošia „NL“, duo
da puikiausi radijo aparatą, 
apie 200 dolerių vertės. Tai 
bus vienas vertingiausių spau
dos baliaus loterijos fantas, bet 
ne venintelis toks, nes yra pa
žadėta ir daugiau vertingų fan 
tų. Todėl spaudos baliaus lote 
rija žada būti ypatingai turtin 
ga-

VEDYBINĖS 
SUKAKTUVĖS

Spalio 20 d. p. Agotai ir p. 
Jonui Požėrams 20 metų ve
dybinių sukaktuvių proga 
staigmeną suruošė pp. Fileriai 
pas save. Dalyvavo apie 60 
asmenų. Staigmena buvo gra 
žiai paruošta ir turtinga. Su
kaktuvininkai buvo pasveikin
ti ir apdovanoti.

Spalio 21 d.; p. Marijona ir 
p. Vincas Maskvyčiai minėjo 
25 vedybines sukaktuves savo 
namuose artimųjų giminių ir 
draugų tarpe. Pp. Maskvyčiai 
yra kilę iš Suvalkijos Barzdų 
miestelio ir gyvena Montreal 
North.

Spalio 21 d. 10-ties metų ve 
dybinių sukaktuvių proga staig 
mena buvo suruošta p. Bertai 
ir p. Jonui Šulmistrams. Daly
vavo apie 60 asmenų. Pp. Šul 
mistrai susilaukė daug sveiki
nimų ir dovanų.

GRAŽUS MERGVAKARIS
• Spalio 19 d. p. V. Judzenta- 
vičiūtės, p. V. Baranauskienės 
ir p. I. Andruškevičienės ini
ciatyva buvo suruošta staigme
na — mergvakaris p. Aldonai 
Renigerytei. Dėka malonių 
šeimininkių, vakaras praėjo la 
bai nuotaikingai. Buvo įteik
ta dovanų. P. V. Judzentavi- 
čiūtės piano muzika maloniai 
nuteikė vakaro dalyves, o p. Ve 
ronikos humoras juokino iki 
ašarų. Šias gražias nuotaikas 
gausiai lydėjo lietuviškos dai
nos. Mergvakaryje dalyvavo 
artmiausios draugės.

LIETUVIŲ TEISININKŲ 
ŽINIAI.

Spalio mėnesio 27 dieną 
(šeštadienį) 19 vai. YMCA pa 

^talpose, kamb. „A“ (5550 Park 
Ave), kviečiamas L. T. T. U. 
Draugijos Montrealio skyriaus 
steigiamasis susirinkimas, ku
riame be ktiko bus renkami sky 
riaus organai ir pasisakoma dėl 
L. T. T. U. Draugijos Garbės 
Teismo iškeltų svarbių klausi 
mų.

BAL1AUS DALYVIAMS
Maloniai prašome visus lie

tuvius teisininkus, gyvenan
čius Montrealyje ir apylinkėje, 
susirinkime dalyvauti. Kom.

Šį SEKMADIENĮ PUIKI 
VAKARIENĖ.

Spalio 28 d. įvyksta Šv. 
Onos pašalpinės draugijos me
tinė vakarienė, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, 4 vai. po pie
tų. Bus įvairiausių skonių vai 
gių ir gėrimų, — vertinga lo
terija. Po vakarienės atsilan
kiusieji galės linksmai pasišok 
ti. . . Įžanga 1,50 dol. Valdy
ba kviečia visus kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

123 SLA KUOPOS 
SUSIRINKIMAS.

Primenama, kad Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 123 
Montrealio kuopos narių susi
rinkimas įvyks paskutųiį mė
nesio sekmadienį, spalio 28 d., 
Willibrord 377, 12 vai. 15 min. 
po vidudienio.
MAŽOSIOS LIETUVOS BI

ČIULIŲ DRAUGIJOS 
PRANEŠIMAS.
iš Montrealio lietuvių 
susimokėti Vasario 16 
gimnazjiai pasižadėtą

• ELEKTRA
• RADIJAS

• TELEVIZIJA
REGISTRUOKITĖS DABAR į spalio mėnesį 
prasidedančius dieninius, vakarinius ir korespon

dencijos būdu kursus.
Raštinė veikia kasdien 9—5 ir vakarais 7—9.
CANADIAN SCHOOL OF ELECTRICITY

■ 1204 Crescent St., Montre al, P. Q.
Telefonas UN 6-0959.

PIRMOSIOS AUKOS TO RONTO LIETUVIŲ NAMŲ 
FONDUI

Paskelbus Toronto Lietuvių 
Namų Fondo kapitalo verbavi
mo vajų, per pirmąją savaitę

Pavardė
Gatvė
Miestas Amžius

PARDUODAMAS 
BOWLING ir MODERNUS 

RESTORANAS.
16 alėjų, geroj vietoj, prieina

ma kaina.
Pardavimo priežastis — liga. 
Teirautis dien., tel. BE 1139, 
Vakarais tel. AT 1065 (Mtrl.)

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
2157 St. Catherine St. E., 

Montreal.

PARDUODAMAS 
aliejum kūrenamas pečius, la
bai pigia kaina. Tel. V-I 3383.

PIGIAI PARDUODAMA 
mažai vartota butui apšildyti 
krosnis „Silent Glow“ su vamz 
džiais ir statine kurui. Taip 
pat gazinė plita. Teirautis bet 
kuriuo laiku. Tel. TR 9825.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
vedusiems arba pavieniems. Ne 
toli Rachel ir St. Denis tram
vajų. Teirautis po 3 vai. pp. 

4140Henri Julies Ave.

KEIČIU dėvėtą porinę lovą 
porą tuzinų alaus.

Teirautis tel.: TR 6586.

i

Kas 
norėtų 
dienos 
auką, ar šiaip paaukoti, prašo
me užeiti sekmadieniais į Auš
ros Vartų parapijos salę, ten 
po pamaldų bus vienas MLBD- 
jos, kuriam galėsite sumokėti. 
Taip pat d-jos nariai galės su
mokėti nario mokestį. Sekan
tį sekmadienį, spalio 28 d. bus 
MLBD-jos kasininkas p. Ly- 
mantas. MLBD Vaidyba. 
MAŽOSIOS LIETUVOS BI

ČIULIŲ DR-JOS 
SUSIRINKIMAS.

Lapkričio 4 d., kitą sekma
dienį, tuoj po pamaldų, A. V. 
parapijos salėje .kviečiamas Ma 
žosios Lietuvos Bičiulių D-jos 
visuotinis narių susirinkimas, 
kuriame bus valdybos praneši 
mai įvairiais Mažąją Lietuvą 
liečiančiais klausimais ir valdy 
bos nuveiktais darbais. Be to, 
bus iškelti ateities planai, kaip 
antai: Mažosios Lietuvos Die
nos minėjimas, Mažosios Lie
tuvos lietuvių tautinės kovos 
moralinis ir materialinis rėmi
mas.

Mažosios Lietuvos klausi
mas tampriai surištas su visos 
Lietuvos byla, bet kartu yra 
daug opesnis. Jei bus Lietuva 
laisva, tai dar nereiškia, kad 
ir Mažoji Lietuva bus prijung
ta prie Lietuvos, 
dar daug kovoti, 
jau dabar ruoštis, 
būti per vėlu.

Tat maloniai 
Montrealio lietuvius įsijungti 
j Mažosios Lietuvos Bičiulių ei 
les ir įsilieti į Mažosios Lietu
vos tautinės kovos rėmimą, 
Mažoji ir Didžioji — viena 
Lietuva.

Visi atvykime į M. L. B. D- 
jos susirinkimą; nariai, norin
tieji įstoti nariais ir prijaučian
tieji. M. L. B. D-jos Vald

ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS.
Praeitą sekmadienį Aušros 

Vartų bažnyčioje buvo klebono 
Tėvo J. Kubiliaus pakrikštytas 
Br. ir M. Makauskų pirmagi
mis sūnus — Edvardu-Vytau- 
tu-Giedrium. Krikšto tėvais 
buvo montrealietė p. Anelė Ši- 
pelienė ir p. Mykolas Klimas 
iš Linden, N. J., (USA).

Šiai šeimos šventei pažymė
ti ir pašventinti naujus nuosa
vus namus, p. p. Makauskai su 
rengė iškilmingas vaišes, pa- 
kviesdami gausiai svečių, kurių 
tarpe buvo A. V. parapijos kle 
bonas ir amerikiečiai p. M. Kli
mas (kūmas) su ponia ir duk
ra Regina, Kazimieras Klimas, 
Algis Tursa, Edvardas Straz
das, Walter Rask su ponia.

Vaišės praėjo pakilioje nuo
taikoje ir svečiai, linkėdami 
naujagimiui ir tėvams ilgiau
sių metų, jau vėlų vakarą skirs 
tesi namo.

Dėl to teks 
Tam turime

Rytoj gali

kviečiame

B

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

E. IR J. KARDELIŲ JUBILIEJAI
Montrealio lietuvių visuome trumpai juos pasveikinęs ir va- 

nė spalio 20 d. op. sol. Elzbie- karo vedėju paprašęs p. G. 
tai Kardelienei ir žurn. Jonui P 'v‘ ' ’ ’’ ’
Kardeliui suruošė labai gražų gą sveikintojų eilę. P. Kęsgai- 
jų darbo sukaktuvių paminė-Ja komiteto vardu apibūdino 
jimą: E. Kardelienė solistės ' ’’ ' -------- j:
darbą dirba jau 20 metų, o J. 
Kardelis plunksnos darbą — 
40 m. ir 30 m. redaktoriauja. 
Be to, drauge paminėtos ir 30 
m. jų vedybinio gyvenimo su
kaktuvės.

Paminėjimas buvo, nepap
rastai gražus. Dalyvavo apie 
300 asmenų. Parengimą ruo
šė visuomenės sudarytas komi 
tetas, kurio pirmininku buvo 
p. J. Leknickas.

Aušros Vartų parapijos sa
lėje E. ir J. Kardelių pora bu
vo sutikta „tėvų“ — p. Kęsgai 
los ir p. Leknickienės su duo
na ir druska, - • — 
nės plokštelė 
kur Nemunas 
susirinkusieji 
rodė nepaprastą nuoširdumą ir 
palankumą.

Pirmuoju į jubiliatus prabi
lo k-to pirm. p.

Rukšėną, kuris tvarkė visą il-

Kardelius, kaip pavyzdingos 
šeimos narius ir gražiai įverti
no jų profesinį darbą, kuris jų 
yra aukojamas tautos ir tėvy
nės labui. Gražiu žodžiu jubi
liatus pasveikino KLB-LOKo 
pirmininkė p. P. Juškevičienė, 
KLCT vardu agr. K. Andruš- 
kevičius, Tautos Fondo vedėja 
p. M. Arlauskaitė, bendradar
bių vardu p. K. Otto, Montre
alio ALOKo vardu dr. H. Na- 
gys ir LAS Montrealio skyr. 
pirm. p. J. Lukoševičius. Šil
tai pp. Kardelius, kaip teatro 
ir bendrai — meno draugus ir 
rėmėjus įvertino Dramos akt. 
p. A. Dikinis. Prisiminimais 
apie sukaktuvininkų tėviškę— 
Aukštaitiją perpintu žodžiu 
sveikino „Šviesos“ vardu p. J. 
Parojus. Labai rimtai pasvei
kino DLK Vytauto klubo pre
zidentas p.. D. Norkeliūnas. Žo 

Leknickas, džiu sveikinimus baigė p. L.

kai E. Kardelie- 
dainavo „Ten, 

banguoja“. Visi 
atvykusioms pa-

ORTAS'
ĮKURTAS MONTREALYJE „TAURO“ LIETUVIŲ 

SPORTO KLUBAS.
Lapkričio 21 d., Aušros Var girdaitė ir kandidatais Paku- 

tų parapijos salėje, įMyko stei
giamasis Montrealio lietuvių 
sporto klubo susirinkimas. Dėl 
susidėjusių aplinkybių, daug 
aktyvių sportininkų susirinki
me dalyvauti negalėjo, todėl su vių sporto sąjungos steigiamą- 
sirinkusiųjų skaičius buvo ne- 
perdidžiausias — 23 asmens.

Pirmininkaujant J. Lukoše
vičiui, susirinkimas prabėgo 
gan sklandžiai. Buvo priimti 
p. Narbuto patiekti klubo įs
tatai, aptartas mokesčių klau
simas ir nustatytos atskiros 
sporto sekcijos. Laikinai, dėl 
mažo narių skaičiaus, klubas 
atidaro tik šešias sekcijas: vy 
rų ir moterų krepšinį, tinklinį, 
stalo tenisą ir dviratininkų, vy
rams šachmatų ir žūklės bei 
medžioklės sekciją.

Valdybon slaptu blsavimu 
išrinkti: Narbutas, Lukoševi
čius, Paulius, Bukauskas, Viz-

lis ir Ivanauskas.
Taip pat buvo išrinkta revizi 

jos komisija ir garbės teismas.
Pasikrti du atstovai Toron

to įvykstančiai Kanados lietu-

MONTREALIEČIŲ 
DĖMESIUI.

Nepamirškite, kad š. m. lap
kričio 3 d. 7 vai. vakaro Auš
ros Vartų parapijos choro va
karienė parapijos salėje.

Vakarienę paįvairins solo 
dainos, instrumental! muzika, 
monologai ir kiti prašmatnu
mai.

Šokiams gros jazz MELO
DIJA.

Įžanga į vakarienę 1,25 dol.
Kviečiame visus atsilankyti.

Choro Valdyba.
KALBŲ KURSAI VEIKIA.

Anglų kalbos mokina lietu
vaitė p-lė Bendžaitytė, kuri 
gražiai kalba šiom kalbom, o 
prancūzų kalbos moko klebo
nas dr. kun. J. Kubilius, dėstęs 
ir pernai prancūzų kalbą.

Kursus lanko daugiausia lie
tuviai ir tas yra labai paranku, 
nes su mokytojais leųgviau iš
siaiškinti kiekvieną žodį ir kal
bos savumus.
SUSILAUKĖ PRIEAUGLIO

/Šiomis dienomis susilaukė 
1 prieauglio jaunos poros: pp. 
y Morkūnai sūnaus ir pp. Vai- 
• kučiai dukters. Sveikatos mo

tinoms ir greit augti naujiems 
a lietuviams!

jai sesijai.
Reikia tikėtis, kad mūsų 

sportininkai, dabar jau turėda
mi savo klubą, kuris po ilgų 
balsavimų buvo pavadintas 
„Tauras“, stos našesniam dar
bui, o kartu bus galima laukti 
ir gero prieauglio, kurio likimas 
iki šiol buvo neaiškus. J. R. 
MONTREALIO LIETUVIAI 

NUGALĖJO LATVIUS.
Praėjusį šeštadienį, Interna

tional Y. M. C. A salėje įvyko 
draugiškos krepšinio rungty
nės tarp mūsų ir latvių koman 
dų. Mūsų vyrai šį kartą pasi
rodė tikrai puikiai, ir šiam gan 
lygiam priešui pergalės išplėš 
ti nelaido.

Rungtynių baigmė 53 — 40 
lietuvių naudai. J. R.

Balzaras. Po to p. Rukšėnas 
perskaitė ilgą eilę sveikinimų 
raštu, kurių ypač minėtini ko
miteto vardu dail. J'. Akstino 
meniškai padarytas adresas, 
gražus dail. Docių adresas ir 
daugybė sveikinimų laiškais, 
telegramomis ir brangių do
vanų — Philips radijas, vazos 
ir tt.

Atsiliepdamas į visuomenės 
suruoštą pagerbimą, J. Karde-, 
lis negalėjo rasti tinkamų įver 
tinimo bei padėkos žodžių. Jis 
savo kalboje pasidžiaugė, kad 
jubiliejuje dalyvauja visokių 
srovių žmonės, kad dirbęs ir 
dirbąs, kiek galįs, kiek mokąs. 
Jo idealas esąs — tobulas žmo 
gus — protingas ir moralus, 
nes jo supratimu tiktai tada ga 
lės būti gera santvarka, kurio 
je visiems žmonėms bus gera 
gyventi, kai žmogus bus pro
tingas ir doras. Nei atominės 
bombos, nei kiti ginklai neiš
spręs žmonijos problemų iš es
mės. Tiktai protas ir sąžinė, 
tiktai susitarimas gali laidoti 
žmonijai sugyvenimą. Sie
kiant to tikslo, žurnalistas turi 
paliesti žmonių silpnybes, dėl 
to jis darosi, bendrai imant, 
nemėgiamas žmogus, — todėl 
J. Kardelis nesižavi žurnalisti
ka.

E. Kardelienė, padėkojusi vi 
siems už dalyvavimą, o ypač 
rengėjams ir rengėjams už taip 
turtingai ir puošniai paruoš
tus stalus, pasakė, kad ji savo 
profesiją myli ir nori, kad 
daugiau priaugtų muzikų-dai- 
nininkų ir pianistų, todėl ir pa 
ti mielai mokanti jaunimą mu
zikos.

Gausi Montrealio visuomenė 
tikrai kultūringai ir gražiai pra 
leido vakarą. Nusifotogrofuo- 
ta, pasišokta ir vakaras ištir
po draugiškuose pasikalbėji
muose taip greit, kad niekas da 
lyvių nenorėjo skirstytis kai 
jau atėjo oficialus laikas.

Vakaro metu Montrealio A 
LOKas tremtiniams paremti 
surinko apie 150 dol.

Dalyvis.

paaukojo: J. Strazdas 100 dol. 
Pasirašė pasižadėjimo lapus 
Šerams pirkti: 100 dol.: St. Ja 
nušauskas, P. Jurkštas V. Ja- 
gelavičius, L. Abramonis, J. 
Demikis, K. Dalinda, P. Da- 
linda, J. Gudelis, B. Vaidila; 
po 75 dol.: E. Dranseika; po 
50 dol. A. Kiršonis, J. Simana 
vičius; po 25 dol.: O. Indrelie 
nė, M. Yokubinienė, J. Yoku- 
bynas, SLA 236 kuopa, V. Da
gilis, J. Novogrodskis, J. Man- 
kus, P. Žutautas, J. Karka, 
B. Matulevičius, O. Margo, J. 
Margo, A. Pūkas, V. Andrie- 
jauskas. < ?

BANKAS SU MUZIKA.
Rugsėjo 25 d. buvo atidary

ti Kanados naujausi didelio 
banko rūmai, „The Bank of 
Nova Scotia“ prie King ir Bay 
g-vių.

Šitas bankas yra yra pirmu
tinis, kuris duoda tarnauto
jams kas valandą po 22 minu
tes plokštelių muziką. Jis tu
ri moderniausią rūsį pasauly
je, kuris atlaikytų ir atominį 
bombardavimą.

ĮSISTEIGĖ KULTŪROS 
KLUBAS „UTENIS“.

Spalių 12 d. Toronte, 404 
Btthurst St., buvo suruoštas 
uteniečių kilmės ir buvusių 
Utenos ap. gyventojų susirin
kimas, kuriame įsteigtas ute
niečių kultūrinis klubas „Ute
nis“.

Į klubą „Utenis“ laikiną vai 
dybą išrinkti: Jonas Masionis, 
Alius Braziukaitis ir Pranas 
Grumbinas.

Klubo tikslas — kriepti dau 
giau dėmesio į kultūrinį darbą, 
lietuvybės ir lietuviškų tradi
cijų išlaikymą svetimoje masė
je. Be to, garsinti lietuvių 
vardą kitų tautinių grupių tar 
pe. Nariais į klubą įstojusių yra 
per 30 asmenų.

Į klubą gali stoti ir ne ute
niškiai. Užsirašyti pas J. Ma- 
sionį — 583' Dovercort Rd. tel. 
KE 7808 ir pas P. Grumbiną 
— 150 Gorevale Ave., tel. 
WA 8478.

Artimiausioj ateity bus šau 
kiamas klubo narių visuotinis 
susirinkimas išrinkti valdybai 
ir nustatyti veiklos gaires.

A. B.

Imigracijos (darbo, buto garantijų sudarymas), nuosa
vybės perleidimo, paskolų parūpinimo, palikimų, pi
lietybės ir kiti reikalai. — Atstovavimas teismuose ir 
įstaigose. — Dokumentų patvirtinti vertimai ir nuora
šai. — Visokeriopos informacijos. — Gynimas lietuvių 
interesų Kanadoje ir kitose valstybėse atliekamas pri
tyrusių teisininkų ir kalbininkų, studijavusių Amerikos 

ir Europos univeristetuose.

JONAS J. JUSKAITIS
TEISINĖS - KALBINĖS PAGALBOS BIURAS

907 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada, Tel. PL 4880
JŲ"1 JI Jt 1 M ....... H 1 ■ Jt ' ' - "-’M....

Š. m. spalio mėn. 27 — 28 dienomis, TORONTE įvyksta
PIRMOJI Š. AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO ŠVENTĖ —

MAŽOJI OLIMPIADA
Krepšinis (vyrams), Tinklinis (vyrams ir moterims) ir Stalo tenisas (vyrams ir mo
terims) — komandinis ir pavienis turnyrai. Tarpklubinės šachmatų rungtynės — Chi-. . 
cagos lietuvių šachmatų klubas su miesto meisteriu p. TAUTVAIŠA ir Toronto 
„Vytis“ su Kanados meisteriu-p. VAITONIU.

1 diena: turnyras vyks 402 ir 404 Bathurst St.
Šeštadienį (27 d.) — 10,30 vai. turnyro pradžia: krepšinis, tinklinis ir stalo tenisąs, 

vai. pp. oficialus atidarymas ir turnyro tęsinys, 
vai. pp. šachmatų tarpklubinis susitikimas, 

(įėjimo bilietas galioja visą dieną ir į visas rungtynes).

2 diena: turnyras vyks 297 College St. (u. N. F. salėje)
Sekmadienį (28 d.) — 9,30 vai. pamaldos — lietuvių parapijos bažnyčioje, 

2,00 vai. pp. turnyro tęsinys, finalai ir dovanų įteikimas.

Šeštadienį (27 d.) — 9,30 vai., dviejose salse 402 ir 404 Bathurst St.) ir
Sekmadienį (28 d.) 8,30 vai.,v vienoje salėje (po ukrainiečių bažnyčia — 402 Bathurst 

Str., įvyks turnyro svečiams ir dalyviams pagerbti nuotaikingi

ŠOKIAI

2,00
4,00

Veiks turtingas bufetas su įvairiais gėrimais. Gera muzika.

Visuomenė kviečiama atsilankyti pamatyti įdomių sporto varžybų bei pabuvoti nuotai
kinguose pasilinksminimuo se.

Sporto Klubas „Vytis“.


	1951-10-25-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1951-10-25-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1951-10-25-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1951-10-25-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1951-10-25-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1951-10-25-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1951-10-25-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1951-10-25-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

