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Šaltasis karas, nežiūrint ofi
cialiųjų pastangų, bei taikingų 
pareiškimmų, nė kiek nemažė
ja, bet, atvirai ir nepridengia
mai sakant, nuolat daro
si karštesnis. Tiesa, Chur-. 
chillis Anglijos parlamente pa 
reiškė, kad karo pavojus šie
met, šiuo metu esąs mažesnis, 
negu jis buvęs šiuo metu per
nai, vis dėlto reikia atvirai pa
sakyti, kad
TARPTAUTINIAI REIKA
LAI KASKART VIS DAU-

GIAU SUSIPAINIOJA, 
kasdien darosi komplikuotes- 
ni, tolydžio apsikrauna naujais 
sunkumais, naujais kliuviniais, 
ir taikos aušrai nėra nei vie
tos, nei sąlygų niekui pasil 
dyti. Imkime bet kurį žemės 
rutulio kampeli, bet kurią vals 
tybę, o ypač pastoviai stovin
čias tarptautinių reikalų svars 
tymo, derinimo ir sprendimų 
veiksniuose, ir pažiūrėkime, 
kaip gi ten taikos reikalai sto
vi.

Didžiausia taikos žaizda, 
kaip buvusi, tebėra ir dabar 
NEBAIGIAMOJI SUTAIKY 

T1 KORĖJA.
Atrodo, kad nebuvo pras

mės daryti paliaubas, jeigu ne 
turėta noro taikytis. Bet yra 
neginčijamas faktas, kad pa
liaubos nerodo jokio palinki
mo į taiką. Atvirkščiai. Ko
munistai randa visokių kliuvi
nių. Jie jau nepatenkinti ii In 
dija, kurią pirma protegavo ir 
gyrė. Pasirodė, kad Indijos 
komisija laikosi JTO potvar
kių ir objektyvaus žmonišku
mo, todėl komunistams ir ne
patinka. Komunistai tiktai ta
da būtų patenkinti, jeigu visi 
pildytų jų reikalavimus.

Komunistai
REIKALAUJA KARO BE

LAISVIAMS PRIEVARTOS.
Tuo tarpu pagal JTO nuta

rimą karo belaisviai turi būti 
apklausinėjami laisvai ir patys 
jie laisvai turi apsispręsti, ko 
jie nori: grįžti į „komunistini 
rojų“, ar pasilikti „kapitalisti
nėje vergijoje“. Absoliuti jų 
dauguma pasilieka, negrįžta į 
„rojų“. Dėl to komunistai 
nervinasi. Jie vėl atsisakė ap
klausinėti karo belaisvius ir 
reikalauja prievartos. Taip 
šis klausimas stringa jau ke
lintą kartą, ir nėra jokios vil
ties, kad būtų einama į taiką.

Dar prastesni reikalai yra 
Indokinijoje, kur komunistai 
jėga bando nuversti teisėtą vy 
riausybę. Vyksta ilgas karas.

Taigi dviejuose Žemės ruo
žuose

ŠALTASIS KARAS YRA 
TAPęS JAU KARŠTUOJU 

KARU.
Niekaip neišsprendžiamas 

Vokietijos ir Austrijos taikos 
sutarčių sudarymo klausymas. 
Paskutinį Vakarų pasiūlymą 
susitikti Lugano ir susitarti 
Rusija atmetė. Rusija, atsisa
kė savo iškilmingų pasižadėji
mų, j°g ji toliau 1939 metų 
sienos neis, pasigrobė Pabalti
jo valstybes, Balkanus, Lenki 
ją, Čekoslovakiją. Kadangi 
Rusija nesutinka duoti Austri
jai laisvės ir Vokietijai leisti 
susijungti, tai ir šias sritis ji 
jau yra pasigrobusi. Taigi ir 
Europos sektoriuje jokių tai
kos žymių ir jokių taikos per
spektyvų.

Veltui Churchillis siūlo Mas 
kvai naują Miuncheną. Tuo 
pasaulis nebus išgelbėtas.
JUO DAUGIAU MASKVAI 

BUS NUSILEISTA, TUO 
DAUGIAU JI REKALAUS, 

nes nė vienas imperialistas sa
vo norams ribų nežino ir nie
kad jų nejaučia. Juo daugiau 

gauna, tuo daugiau reikalauja.
Betgi, yra logika: laisvasis 

pasaulis negi pats sutiks lįsti Į 
imperialisto nasrus? Todėl 
šaltasis karas negali pasibaig
ti, ligi imperialistas bus nesu
valdomas. O jam suvaldyti, 
šaltojo karo tikrai neužteks. . .

Todėl realesni politikos vy
rai, visa tai žinodami ir nevai
dindami naivėlių, atvirai ir kai 
ba. Štai,

JAV SENATORIUS W. 
KNOWLAND SIŪLO DA

REIKALAUTI IŠ RUSIJOS 
PASITRAUKTI IŠ 

PABALTIJO.
Tai yra logiška ir realu: Ru 

sija užpulta Hitlerio, pasizade 
jo nesikėsinti į teritorijas už 
1939 metų sienų. To ji ir tu
ri laikytis, — todėl ir turi pasi 
traukti iš Pabaltijo, Europos 
vidurio ir Balkanų. Tada tik
tai su ja gali būti kokia nors 
rimta kalba. Tada tiktai būtų 
galima kalbėti apie taiką ir. . . 
baigti šaltąjį karą. O kadangi 
tokių vilčių nėra, tai begali 
būti kalba tiktai. . . apie karą.

Ir nenuostabu, kad 
JAV PREZIDENTAS, VIE

ŠĖDAMAS KANADOJE, 
TARĖSI APIE APSIGYNI

MĄ.
Tą patvirtina po Eisenhowe 

rio apsilankymo Ottawoje iš
leistasis komunikatas, kuriame 
sakoma, kad JAV ir Kanada 
yra tos pačios nuomonės dėl 
apsigynimo ir čia yra visiškas 
abiejų valstybių susitarimas.

Tuo tarpu, priešingai Chur- 
chillio pasisakymui. Rusija vi
są laiką kabinėjasi . ir jieško 
naujų priekabių. Štai, 
MASKVA PAREIŠKĖ PRO

TESTĄ GRAIKIJAI, 
kam ji su Amerika sudariusi 
apsigynimo sutartį ir tuo esą 
pažeidusi politinę Balkanų pu 
siausvyrą... Graikai atsakė, 
kad kai komunistai puolo Grai 
kiją, tai apie pusiausvyrą Bal
kanuose Maskva nekalbėjo...

Viso to priedan, 
VIŠINSKIS JTO ATMETĖ 
GINKLAVIMOSI MAŽINI

MO PASIŪLYMUS.
Taigi, visai aišku, kad So- 

vietija tiktai ginkluojasi ir 
ruošiasi sudoroti visą Žemės 
rutulį. Maskva nesutinka siau 
rinti apsiginklavimo ir nesutin 
ka su ginklavimosi kontrole. 
Maskva nori turėti visiškai la’.s 
vas rankas ir šeimininkauti vi 
same pasauly.

Beje, Churchillis jau atsisa
kė vienas, be Eisenhowerio pri 
tarimo, vykti į Maskvą. Dabar 
sutarta, kad pirma

AMERIKA, ANGLIJA IR 
PRANCŪZIJA TARSIS 

BERMUDUOSE, 
gruodžio 4 d. Pasitarimas bū
siąs didelis ir nuodugnus, nes 
Trys Didieji į Bermudus vyks 
su užsienių reikalų ministe- 
riais ir štabų atstovais. Kon
ferencija, žinoma, Statys taš
kus ant i ir bandys rasti išei
tis. Deja, yra tiktai viena aiš
ki išeitis — karas. Negi Mask 
vos vilkai gali virsti ėriukais? 
Tai būtų stebuklas, • kuriais 
Maskva netiki. . . Ir niekas 
tuo negali patikėti. Štai kodėl 
sen. Knowlando ir kongresma 
no Kersteno pasiūlymai yra la 
bai realūs ir logiški.

— Mirė Saudi Arabijos ka
ralius Ibn Saud. Sūnus Įpėdi
nis tęsiąs tėvo politiką.

— Kombodža gavo reika
lautas teises ir lieka Prancūzi
jos bendruomenėje.

— JAV derasi su Pakista
nu dė Ikarinių bazių.

— Peronas projektuojąs Ar 
gentinoje plačią amnestiją.

LAI DZIVO LATVIJA — TEGYVUOJA LATVIJA 
LAISVA IR NEPRIKLAUSOMA.

Lapkričio 18 dieną Latvių tauta mini metines nepriklau 
somybės sukaktuves. 1918 metų lapkričio mėnesio 18 dieną 
buvo paskelbta Latvijos nepriklausomybė, — taigi nuo to lai 
ko yra praėję 35 metai.

Kaip ir atkurtosios Lietuvos nepriklausomybės laikotar 
pis, ir savarankiškas Latvijos gyvenimas tęsėsi tiktai apie 
21 su puse metų. Tas pat okupantas, kuris Latviją laikė pa 
sigrobęs šimtus metų, vėl okupavo kraštą, sparčiais kujtū 
ros ir bendrosios pažangos žingsniais nepriklausomybės 
laikais pradėjusį šauniai žy-giuoti pirmyn.

Okupantas to nepakenčia, todėl visais žiauriausiais bū 
dais persekioja tautą ir naiki-na tai, kas pralenkia okupantą.

Lietuviai užjaučia brolių latvių tautos nelaimes ir nuo
širdžiai linki, kad greičiau pasibaigtų vergijos laikai ir Lat 
vija vėl būtų laisva ir savarankiška. Lai gyvuoja Latvijos 
nepriklausomybė! Lai gyvuo-ja laisva Latvių tauta!
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ERDMONUI SIMONAIČIUI ATVYKSTANT.
Kaip jau spaudoje pranešta, 

Kanadoje ir Amerikoje lanky
sis MLT-bos pirmininkas ir 
VLIKo narys Erdmonas Simo 
naitis. Montrealio M. L. B. 
D-ja, kaip E. Simonaičio atvy 
kimo organizatorius, jau suda 
rė provizorinį jo kelionės marš 
rūtą.

Kanadoje E. Simonaitis lan 
kysis trijose lietuvių kolonijo 
se: Montrealyje, Toronte ir 
Hamiltone. Iš šių vietovių jau 
gautas principinis sutikimas.

Amerikoje numatoma, kad 
E. Simonaitis lankysis sekan
čiose vietovėse: Detroite, Cle 
velande, Pitsburge, Baltimo- 
rėj, Philadelfijoje, New Yor
ke, Waterburyje, Bostone ir 
Worcesteryje. Kadangi dar 
ne visos minėtos Amerikos 
lietuvių kolonijos atsiliepė, ga 
lutinis kelionės maršrutas dar 
nenustatytas.

KERSTENAS REIKALAUJA TARPTAUTINIO 
TRIBUNOLO

„Frankfurter Allgemeine“ 
spalio 8 d. žinutėje praneša, 
kad JAV kongreso komisijos 
sovietų politikai Pabaltyj tirti 
pirmininkas Kerstenas reika
laująs įsteigti tarptautinį tri
bunolą, kuris nuteistų Pabal
tijy įvykdytų masinių žudynių 
kaltininkus.

„General - Anzeiger fur 
Bon und Umgegend“ tos pa
čios dienos straipsnyje dar pla 
čiau nupasakoja Kersteno pra
neštus jo ikšiolinio tyrimo duo 
menis, pažymėdamas, kad kai 
kurie nustatyti sovietų žiauru
mai Pabaltyj esą per baisūs, 
kad juos būtų galima aprašyti. 
Tarp kitko paminima, kad 
1944 m. vienu atveju prekiniuo 
se vagonuose buvo deportuota 
apie 2000 vaikų, kurių dalis 
vagonuose užduso. Straipsnis 
baigiamas šūkiu, kad teisybė 
turinti triumfuoti.

— De Gaulle, praradęs par
tijos pasitikėjimą, dabar siū
lo Prancūzijos parlamentui at
mesti Europos gynimo armijos 
organizavimą ir susitarti su 
Maskva. . .

— Tarptautinė katalikų 
asociacija siūlo įsteigti tarptau 
tinę komisiją, kuri sektų prie
vartos darbus.

— Magasaysay išrinktas Fi 
lipinu prezidentu, tautinis de
mokratas.

— Kanados premjeras St. 
Laurent vasario mėnesį lanky 
sis Indijoje.

— JAV karo ministerija 
praneša, kad lapkr. 18 d. Ame 
rikoje pradės veikti galingiau 
šia pasauly radijo stotis — 
200.000 watų.

— Pranešama iš Amerikos, 
kad ten atrastas naujas, elekt- 
ro magnetinis, būdas jieškoti 
žemės gelmėse naftos susitel
kimų.

— JTO pradeda bylą dėl ko 
munistų žudymų paimtų į ne
laisvę karo belaisviu, kurių Ko

Be abejo, E. Simonaičio at
vykimas į Amerikos kontinen
tą surištas ir su išlaidomos, ku 
rios organizatoriams sukelia 
nemažai rūpesčio. Bet šia pro
ga tenka pastebėt , kad susi
laukta malonių i.e. padrąsinai! 
čių atgarsių. Ypatingai Kana 
doje. štai Montrealyje inži
nieriaus P. Narbuto vadovau
jama lietuviška statybos bend 
rovė ,,Castle Construction Com 
pany“ (statybos bendrovė 
„Pilis“), E. Simonaičio kelio
nės išlaidoms padengti paau
kojo 75 dolerius. Tai sektinas 
pavyzdys. M. L. B. D-ja bend
rovei nuoširdžiai dėkoja už to 
kia stambią auką ir puikų ges 
tą. Tai parodo, juk lietuviš
kieji biznieriai, kaip materia
liai geriau stovintieji, toli gra 
žu neatšalę mūsų tautos reika
lams, bet juos seka ir remia.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draukijos Montrealio Skyrius.

rejoje išžudyta 6.000. Bus nau 
jas Niurnbergas.

— JTO darbo organizacija 
gavo Maskvos prašymą priim
ti į tą orkanizaciją. Atsakyta, 
kad Maskva bus priimta, jeigu 
ji pasižadės pildyti JTO statu 
tą.

— Komunistai su naciona
listais, išvien veikdami, Mos- 
sadegho naudai bandė Irane 
sukelti riaušes, bet jos nepa
vyko.

— Trumaną respublikonai 
apkaltino, esą jis nepersekio
jęs komunistų. Be ko kita jis 
paskyręs D. White augštu pa
reigūnu. Dėl to prokuroras 
norėjo Trumaną patraukti tar 
dyman. Trumano tardyti ne- 
ledžia įstatymai.

— Anglijos karalienės Elz
bietos sosto regentu paskirtas 
jos vyras Pilypas.

— Kubos vyriausybė už
draudė komunistų partiją.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
DRAMOS TEATRAS 

lapkričio 29 dieną, 6 vai. vak. 
Cleremount Avė. 62, (lenkų 
salėje) statoma Antano Škė
mos drama „Pabudimas“, vei
kalas, laimėjęs Kultūros Fon
do pirmąją premiją. Vaidina 
Montrealio LfefTTvių Dramos 
teatro artistai — patyrę akto
riai. Režisuoja pats autorius 
Ant. Škėma.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Hamiltone, Šv. Povilo liuterio- 
nių bažnyčioj, Gore & Hugson 
gt. kampe, lapkričio 22 d. L 
vai. pp. Po pamaldų parapijie 
čių pasitarimas ten pat salėj.

Kun. Dr. M. Kavolis.

KAS SKAITO
„NEPRIKL. LIETUVĄ“ - 

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

Antrąjį dešimtmetį „Nepri
klausoma Lietuva“ lanko Jū
sų, Mieli skaitytojai ir mie
li bendradarbiai, namus, 
drauge ir Jūsų širdis. Jūsų pa 
stangomis laikraštis galėjo aug 
ti, tobulėti ir su pasitikėjimu 
žengti į užtikrintą ateitį. Tū
las laiko tarpas leido drauge 
su Jumis pergyventi tiek ug
ningo vargo valandas, tiek 
džiaugsmo dienas. Ir daiktas, 
perėjęs per ugnį, darosi skais
tesnis, gražesnis, stipresnis. 
„Nepriklausoma Lietuva“ ug 
nies bandymus atliko. Jos ry
tojus su Jūsų nenuilstama pa
rama užtikrintas. Ir jei šian
dien Skaitytojų šeima išsiplėtė 
ne tiktai Amerikos žemyne, 
bet ir toli į plačiuosius užjū- 
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KRIKŠČIONIŠKOS SOČIA 
LINĖS TVARKOS

VAKARIENĖ.
Lapkr. 5 d. KLB Montre

alio apyl. pirm. inž. L. Bal
sys dalyvavo krikščioniškos 
socialinės tvarkos tarybos 
(Council for chestian social 
order) suruoštoj metinėj vaka 
r.cnėj, kurion buvo sukviesta 
per 200 svečių. Šios tarybos 
tikslas — skatinti ir puoselė
ti gyvenime krikščionišką so
cialinę tvarką, t. y. — ne vien 
ją skelbti ir apie ją kalbėti, 
bet ir ją praktikuoti. Tarybo 
je dalyvauja vsių krikščioniš
kų konfesijų atstovai, o jos 
prezidiumą sudaro visų krikš
čioniškų, bažnytinių hierarchi
jų, federalinės ir provinciali- 
nės valdžios, prekybininkų bei 
gamybininkų s-gos ir darbo 
unijų vadovai arba jų įgalioti 
atstovai. Taryba įsisteigė 
1945 m. ir nuo praėjusių me
tų kasmet ruošia vieną metinę 
vakarienę, į kurią kalbėtojais 
kviečia žymias asmenybes. Šią 
kalbėtoju eilę pereitais metais 
pradėjo J. E. kardinolas P. E. 
Leger. Šiais metais garbės 
svečiu ir kalbėtoju buvo pa
kviestas J. E. Kanados Gen. 
Gubernatorius Rt. Hun. Vin
cent Massey, P. T., C. H. Ka 
dangi į šią vakarienę buvo pa
kviestas didesnis skaičius nau
jųjų ateivių, tai supažindinimo 
tikslu Tarybos virepirminin- 
kas pristatydamas auditorijai 
kalbėtoją, gana smulkiai atpa
sakojo Gen. Gubernatoriaus 
biografiją, kurią galima būtų 
suvesti į tris žodžius (kuklus 
mokslo žmogus). J. E. savo 
kalboj atkreipė dėmesį į pavo 
jų, kurin skuba žmogus ir pa
ti bendruomenė, pasiduodant 
vis didėjančiam materializmui 
ir išstumiant dvasines verty
bes iš savo gyvenimo — tur
tuoliai tampa ubagais, o išmin
čiai tamsuoliais, jei vieni tur
tingi tik dėka savo pinigų, o 
antri išmintingi tik dėka ragau 
to mokslo. Anot Gen. Gub., 
senosios civilizacijos griuvo 
importuodamos barbarus, o 
mūsų laikai patys auginasi bar 
barus. Sukurti mūsų laikams 
tinkamą moralų žmogų, rei
kia sintezės tarp materializmo 
ir dvasinio pasaulio, nuolatos 
jieškant tiesos abiejose plotmė 
se, nes pragaištinga yra mūsų 
dienų intelektualų tendenci
ja kreipti į moralinį raciona
lizmo neutralumą. Į moralę 
ir intelektą aliarmuojančiai 
veikia trūkumas paprasčiausio 
kuklumo bet kurioj gyvenimo 
srity, nors individo vertę į tin 
karną padėtį atstatyti tegali at 
gaivinimas kuklumo. „Tikrai 
kuklus žmogus sutapdina sa
vo gyvenimą su kažkuo daug 
vertingesnių ir augštesniu, ne
gu jis pats“, — pabrėžė Gen. 
Gubernatorius. 

rius, tai irgi tiktai dėka Jūsų 
nuolatiniam dėmesiui, pastan
goms ir paramai.

Ir ateinančiais metais „Ne
priklausoma Lietuva“ dės pas 
tangų visokeriopai augti ir to
bulėti.

Mes kreipiamės į visus ma
loniuosius Skaitytojus, krepia- 
mės ir į tuos, kurie „nepriklau 
somos Lietuvos“ dar neskai
to, — tapti širdingais laikraš
čio rėmėjais. Kviečiame visus 
lietuvius į didžiąją talką. Į tai 
ką, kad pajustų visų žemynų 
lietuviai, jog turime savaitraš
tį, kuris rūpinasi visais svar
biais mums reikalais. Visi į 
platinimo talką!

KLCT Prezidiumas.

DIDŽIULĖ PROTESTANTŲ 
ŠVENTĖ NEW YORKE.
New Yorko lietuvių protes

tantų parapija spalių 25 d. mi
nėjo savo dvejų metų sukaktį. 
Ši šventė parodė, kad lietu
viai protestantai didžiausiame 
pasaulio mieste. New Yoike, 
per du gyvavimo metus, ne tik 
gerai susiorganizavo, sustip
rėjo, bet kad aktyviai dedasi 
prie kovos už senosios tėvy
nės Lietuvos laisvę.

Surengtoji protestantų šven 
tė nebuvo vien vietinio pobū
džio šventė, ji buvo visų tri
jų Baltijos tautų protestantų 
didžiulė vieninga demonstra
cija prieš Balitjos Tautų pa
vergėjus. Šventė buvo Ameri
kos Balso rekorduojama ir ne 
tik šventės turinys, bet kalbos, 
giesmės ir maldos, vadovau
jant Amerikos Balso redakto 
riui P. Labanauskui, buvo per 
duotos į Lietuvą, Latviją ir 
Estiją.

Šventėje dalyvavo Latvijos 
Arkivyskupo įgaliotinis Ame
rikai, dekanas J. Kullitis, ku
ris ne tik sveikino broliškos 
tautos tikėjimo brolius, bet ke 
lė klausimą ir reikalą visiems 
vieningai kovoti prieš baisųjį 
komunizmą, kuris naikina mū
sų tautas, ypač mūsų jaunimą. 
Taip pat sveikino Estijos Vys 
kupo įgaliotinis Amerikai, kun. 
A. Hinne ir estų New Yorko 
parapijos Tarybos pirm. W. 
Tomingas. Sveikinimo kal
bas pasakė latvių New Yorko 
parapijos Klebonas kun. R. Za 
rinš, anglų Šv. Jono Parapijos 
Klebonas, kun. R. Klopf, ir 
pasaulinės Prot. S-gos Gen. 
sekr. kun. Dr. Carpenter. Vi
sos kalbos buvo išverstos į lie
tuvių kalbą ir perduotos į Lie 
tuvą. Į latvių ir estų sveikini 
mo kalbas atsakė latviškai ir 
estiškai kun. P. Dagys, ir šios 
kalbos buvo perduotos į Latvi 
ją ir Estiją.

Po išklimingų pamaldų baž
nyčioje, šventės dalyviai rin
kosi parapijos salėje prie pa
dengtų stalų.

Salėje sveikinimo kalbas pa 
sakė Gen. Konsulas J. Aud
rys, LLK vardu, J. Audėnas, 
Bostono par. pirm. A. Klemas, 
New Yorko parap. T-bos pir- 
min. L. Tonas ir V-bos pirm. 
P. Klybas. Raštu sveikino Lie 
tuvos Ev. Liut. Konsistorijos 
prez. Dr. K. Gudaitis, Lietu
vos Ev. Ref. Kolegija Tremty
je, Lie. kun. J. Pauperas, Kun. 
L. Kestizenas, Toronto Susi
vienijimo parapija, J. Trečio
kas iš Conn, ir kiti.

Programos pabaigoje sesu
tės Judita ir Daiva Audėnai- 
tės atliko pinę eilėraštį, paly
dint pianinu. Solo giedojo N. 
Mačiūnaitė, akomp. A. Mro- 
zinskui.

Šventę ruošė New Yorko 
lietuviu parapija, kuriai nuo 
pat įsikūrimo klebonauja kun. 
P. Dagys. T. K.
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Lapkričio
Prieš kelius metus senato

rius Lodge j. buvo paruošęs
■ i>t.j politiniams tpabėgė- 

. s, iš sovietų okupuotų 
. tų, steigti savus karinius

us. Lietuvių spaudoje
■ 'jei: tą aprašė kap. Petras 
i Įa. Bet metai po metų, 
tai metė Į užsienius stam 

Ir .. pinigų susnas „taikos“ 
prop; ... (lai, o patys nepapras 

skubiu tempu ruošiasi ka
rui. j' ,

Laimei J. A. V. Preziden
te s gen. : isenhoweris nesiduo 
da sovietams „už nosies ve
džioti ir akis muilinti“, o ei
na prie rea’:os politikos. Chur 
chillis, kad ir labai norėjo se
natvėj ramybės ir lengvai nu

irti, bet pagaliau sutiko gruo 
io 4 d. važiuoti i Bermudų 
ų ir jieškoti konkrečių ke- 
i pastoti sovietų agresijai 

kelią.
Šiemet mūsų politikai, pa- 

i- nepaprasto laimėjimo ir 
kongresmano Kersteno komite 

tiria Lietuvos okupaciją 
bei valdymo būdus.

su kariškiai vis dar 
tyli. Gen. Nagius, širdį ir dū- 

:• į S . i Lietuvos karo mu
kų. r beiškentė ir viešai pra

i ilo pii mūsų dalinių reika- 
1 r Ir iš tiesų, šiandien- 
ną jau yra pats laikas tuo sn

opinti. Jeigu kas kalba apie
mūsų tautiečių „taupymą“, te 

,: roja apie tūkstančius
i . ų, žūstančių Lietuvos 

■ ' tin ir Sibire. Argi mes
pareigos jiems pade

ii atgauti laisvę? Argi mūsų 
vyrai neimami dabar i JAV 
kariuomenę? Argi jų netar-

23 dienai
nauja Prancūzijos svetimšalių 
legione? Argi jie nesiveržia į 
organizuojamą vokiečių armi
ją? Argi jie nežūsta vesdami 
svetimtautes ar savos žemės 
ilgėsi ramindami alkoholy?

Jeigu tautos, ramiai savo že 
mėje gyvenančios, jungiasi po 
JAV vadovybe naikinti žmo
niją užpuolusios pabaisos, rau
donojo komunizmo, tai mes, po 
litiniai bėgliai, visko netekę, 
turime eiti visi, kaip vienas, 
kieti kaip plienas...

Kas tuo reikalu rūpinasi, tu
rėtų susitarti, kad mūs dalinių 
aprūpinimas būtų lygus JAV 
kario aprūpinimui; kad busi
moj taikos konferencijoj su so 
vietų sąjunga Lietuva dalyvau 
tų pilnateisiu nariu; kad pa
ruoštieji mūsų daliniai stovė
tų V. Europoj, kur užuomaz
ga jau yra; kad mūs dalinių va 
dovybė priklausytų betarpiai 
JAV karo vadovybei ir kad at 
vadavus Lietuvos teritoriją, 
mūs daliniai joje pasiliktų.

Kaž kaip nejauku, kai mūsų 
dalinių steigimą ragina kong- 
resmanas Kerstenas, o mes ty
lime. Jug mūsų daliniai, mo 
kėdami vokiečių ir daugumoje 
slavų kalbas, labai palengvin
tų JAV kariams žygį rytų Eu 
ropai iš kruvino komunizmo iš 
laisvinti ir grąžintų, pavergtai 
mūsų tautai savoje žemėje, 
laisvę.

Zuikiai ir dolerių vergai te
gu pasilieka, o mes, vyrai, bu
dėkime ir būkim pasiruošę. 
Kai suorganizuosime savo ka 
riuomenę, turėsime jau dali 
Laisvos Lietuvos.

Stepas Paulauskas.

Skaitykime savo spaudą!
F LB KANADOS KRAŠTO

Nereikia niekam aiškinti sa
vos lietuviškos spaudos reikš
mės tremty. Lietuvoj, kur bu- 

i i. ai kitos sąlygos, ir tai bu 
viskas daroma, kad tik di- 

• mis skaičius ir prenumeruo
tus? ir skaitytų spaudą. Buvo 

paleistas labai charakte- 
iingas posakis, kad tik „lauki
mai la aščių neskaito“.

Šiandien, esant apsuptiems 
svetimybių jūros, šita reikšmė 
šimtą kai - i padaugėjo. Sunku 
įsivaizduoti lietuvį kyvenantį 
■ vijo. ir neskaitantį lietu- 

•■■•i.o lai raščio. KSip turi bū 
i . ai is jo supratimas apie 

viską, kas dedasi aplinkui mus, 
kas dedasi kitose šalyse, kas

i pas kitus lietuvius. Ką 
ą ' ime norėti, kad jis — ne- 
kaitantis laikraščių — pildy

tų kitas lietuvio pareigas. Jam 
iš viso svetimi lietuvių reika
lai,aes jis nežino ir nesupranta. 
Jis nežino, kaip vargsta lietu
vis likos Vokietijoje be svei
katos, be darbo, be pinigo. Jis 

įpranta padėties ir tų vai- 
i, kurie mokosi ar tai lietu- 

1 i:oje gimnazijoje ar kurioj 
u toj vargo mokykloj. Jis ne- 
vpranta visai ir kas darosi oku 

puotoje tėvynėje. Žinios, 
nors labai šykščios, vis tik atėi 
■įa, ir spauda duoda apytikrį 
vaizdą.

Kokią tik gyvenimo dalį be 
timsi, be laikraščio nieko ne- 

suprasi. Ir todėl norėdami iš
laikyti 'r lietuviškumą, ir vie 
ni kitus geriau suprasti, mes 
turime skaityti savo spaudą. 
Ji yra ir bus tas ryšis, kuris 
mus jungia ne tik šiame kraš
te, bet ir visame pasauly.

Svetimoji spauda, reikia ir 
ją skaityti, negali ir niekad ne 
galės atstoti mūsosios. Mes 
.'..rime mesti šūkį — lietuvis 
•■.kaito lietuvišką laikrašti! Ir 
mes turime padėti vienas ki-

APYLINKIŲ VALDYBOMS 
tam, kad tas laikraštis mus pa
siektų.

Kr. Valdyba, apsvarsčiusi 
ši reikalą ir turėdama galvoje 
gražų praeitų metų Hamilto
no bendruomenės spaudos va 
jaus pasisekimą, nutarė tokį 
spaudos vajų paskelbti visoje 
Kanadoje. Šiuo ir skelbiama, 
kad gruodis — sausis yra spau 
dos vajaus mėnesiai. Apylin
kių Valdybos prašomos ir įga
liojamos šį spaudos vajų pra
vesti ir įgyvendinti. Praveda 
arba jos pačios, arba sudaryda 
mos specialius spaudos vajaus 
komitetus. Suranda spaudos 
vajaus talkininkų, kurie aplan 
ko kiekvieną lietuvį, pasiūlant 
jam užsisakyti bent vieną lie
tuvišką laikraštį. Talkininkai 
per Apylinkės Valdybą turi vi 
su laikraščių įgaliojimus, ne
žiūrint kokios politinės ar ki
tos pakraipos jis bebūtų (iš
skiriant, žinoma, komunisti
nius). Bet daugiausia atkrei
piant dėmesį į Kanadoj leidžia 
mus.

Kiekviena apylinkė atsiskai 
to su laikraščių leidėjais pati.

Pasibaigus spaudos vajui, 
Kr. Valdyba prašo visus duo
menis prisiųsti Kr. Valdybai, 
kuri sugrupavus paskelbs vi
sus tuos duomenis spaudoje.

Bus reikalingos sekančios 
žinios:

1. Talkininkų pavardės ir 
jų pasiekti rezultatai.

2. Kiek . aplankyta lietuvių 
(pavienių ar šeimų).

3. Kiek ir kokių laikraščių 
užsakyta.

Būtų gerai, kad kiekviena 
apylinkės Valdyba pasisteng
tų kuom nors atžymėti savo 
talkininkus. Laikraščių leidė
jai bus paraginti taipgi skirti 
spaudos talkininkams, ypač pa 
sėkmingesniem, kokias nors do 
vanas.

Visas žinias apie spaudos

ir Žemaitkiemio MTS. Pernai 
šios MTS sužlugdė pirminio ii 
nu apdirbimo darbus. Tačiau 
padėtis nepasikeitė ir šiemet. 
Iš 4 MTS esančių linų kūlimo 
mašinų nedirba nė viena. MT 
S neužtikrino, kad tos maši
nos būtų iš anksto parengtos 
ir aprūpintos kvalifikuotais 
kadrais. Tokią nerimą kelian
čią padėtį su linų apdirbimu 
šių MTS direktoriai Kirkilis 
ir Lukavojus laiko normalia ir 
nesiima priemonių trūkumams 
pašalinti. O partijos rajono 
komitetas ir rajono vykdoma
sis komitetas taikstosi su to
kia padėtimi.

Užvilkinus linų kūlymą, ne 
išvengiamai delsiamas jų pa- 
klojimas ar užmerkimas ir to
limesnis apdirbimas. Dėl to 
smarkiai nukenčia linų pluoš
to kokybė, padaromi kol
ūkiams dideli nuostoliai. Ne
mažus nuostolius kolūkiai daž 
nai turi ir dėl to, kad pakloja 
arba pamerkia neišrūšiuotus 
linų stiebelius. Linų stiebelių 
rūšiavimas yra būtina priemo 
nė norint gauti augštos koky 
bės linų pluoštą.

Eilėje rajonų ir kolūkių yra 
įsigalėjusi žalinga praktika— 
atidėti linų pirminį apdirbimą 
pavasariui. Palikti be priežiū
ros linų stiebeliai per žiemą 
susitaršo, smarkiai nukenčia 
pluošto kokybė, sumažėja pa
jamos. Tokia žalinga prakti 
ka jau kelinti metai kartojama 
Kuršėnų rajono kolūkiuose. 
Čia kaip taisyklė linai nurauna 
mi ir paliekami likimo valiai. 
Kuršėnų rajono kolūkiuose 
dar ir dabar daug linų tebesto
vi nurauti laukuise. Jie net 
nesuvežami į pastogę, o apie 
kūlimą nėra nė kalbos. Visa 
tai be abejo, yra žinoma par
tijos rajono komitetui ir rajo
no vykdomąjam komitetui. Ta 
čiau su tokia padėtimi taiksto
si partijos rajono komiteto sek 
retorius drg. Kastanauskas ir 
tajono vykdomojo komiteto 
pirmininkas drg. Šutas.

Reikia pasakyti, kad respub 
likos kolūkiuose silpnai prak
tikuojamas linų mirkymas. 
Mirkytų linų pluošto kokybė 
žymiai padidėja, kyla pajamin 
gumas.

Pirminį linų apdirbimą žlug 
do ir linų fabrikai. Antai, Pa
mūšio ir Panemunėlio linų fab 
rikuose, bendrai paėmus, rei
kalinga sudoroti 1500 tonų ne 
kultų linų stiebelių. Deja, tie 
Imu fabrikai iki šiol dirba la
bai silpnai. Nors minėti fabri
kai aprūpinti linų kūlimo ir ki 
tomis mašinomis, bet šios tech 
nikos nepanaudoja.

Už linų pirminio apdirbimo 
žlugdymą didelė kaltė tenka 
ne tik rajonų partiniams ir ta
rybiniams arganams bei kol
ūkių vadovams. Bet dėl to kai 
ta ir Lietuvos TSR Žemės 
ūkio ir paruošų minsterija, ku 
ri neužtikrino savalaikio linų 
derliaus sudorojimo“.

Kaip matome, ir komunisti
nis botagas nieko negelbsti. 
Stovi mašinos, kuriomis sovie 
tinė propaganda didžiuojasi; 
linai paliekami žiemoti po snie 
gu; neveikia ne tiktai kolūkiai, 
bet ir fabrikai, ir — pati mi
nisterija. . . Tat, kas gi ten 
veikia?

Žinoma „Tiesa“ randa kalti 
ninku, bet pačio dižiojo — ko
munistų partijos, kuri sukūrė 
šią vargiją, — nedrįsta pakal
tinti. Tiktai veltui „Tiesa“ 
slepia patį tikrąjį kaltininką, 
— juk žmonės vis vien puikiai 
žino, kas ištikrųjų kaltas. . . 
Komunistų partijos diktatūra 
su neliečiamais vadais, anks
čiau ar vėliau, turės atsakyti 
už žmonių kankinimą.
KLB ŪKIO KOMISIJA NU

MATO PIRKTI ŪKIUS.
Prie KLB Kr. V-bos numa

toma sudaryti ūkio komisija, 
kurios tikslas bus rūpintis įsi 
gyti bendruomeninių žemės 
ūkių ir namų.

Pirmiausia yra gyvas reika
las įsigyti nors vieną didelę 
farmą, kur vasarą jaunimas ga 
lėtų stovyklauti ir nebegalin
tieji fabrike dirbti seni vien- 
gunkiai turėtų kur prisiglaus
ti. Tokie ūkiai pilniai apsi
mokėtų ir duotų dar pelno. 
Kaip pavyzdys rodo Toronto 
Liet. Bendr. Namai gana gerai 
verčiasi ir po naujų metų nu-

KOLŪKIUOSE VIEŠPATAUJA KOMPARTIJOS 
BOTAGAS.
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DĖMESIO! SDĖMESIO!

Labai būdinga sovietinei sis 
temai, kad visur ir viskam 
kompartija įsakinėja ir vado
vauja. Tas komunistų parti
jos botagas visą laiką kabo 
virš darbininkų ir visą laiką 
pliaukši per nugaras, kaklus 
ir strėnas sovietinių vergų. So 
vietijoje niekas nesidaro gera 
valia ir paprasta tvarka, bet 
viskas įsakinėjama, ir darbai 
varomi tiktai pagalba botago, 
kurį laiko rankose įsirėmęs 
naujas sovietinis ponas komu
nistas.

Štai rudenį Lietuvoje valo
mas derlius. Labai sovietijai 
būdingai Vilniaus „Tiesa” š. 
m. spalio 4 dienos numery 235 
(3218) vedamouju jau įsaki
nėja kolchozininkams: „Spar
tinti pirmąjį linų apdirbimą!“

Šis botagas kolūkiams taiko 
mas, kaip „Tiesa“ rašo, štai 
dėl ko:

„Reikia pasakyti, kad pirma 
sis linų apdirbimas daugelyje 
mūsų respublikos kolūkių blo
gai vykdomas. Kiekvienais 
metais kolūkiai turi didelius 
linų derliaus nuostolius tik 
dėl to, kad uždelsiamas linų 
kūlimas.

Linų derliaus kūlimas dau
gelyje respublikos kolūkių 
žlugdomas ir šiemet. Nors 
daugumoje kolūkių linai se
niai nurauti, tačiau iškulta vos 
keli procentai visų linų. Dau
gelyje vietų linų kūlimas tik 
pradedamas. Pavyzdžiui, Tau
ragės rajono kolūkiuose iki 
šiol iškulta tik 15,5 procento 
linų. Panaši padėtis su linų 
kūlimu yra ir Ukmergės ra
jone. Linų kūlimą čia pradė
jo tik keli kolūkiai, o daugu
moje žemės ūkių artelių linai 
nekultam1. Labai rimtas stab
dis atliekant pirminį- linų ap
dirbimą yra tai, kad rajono kol 
ūkiuose pažeidžiamas materia
linio paskatinimo principas. 
Neatlieka savo vaidmens; orga 
nizuojant pirminį linų apdirbi
mą, rajone esančios Deltuvos

nu ■— ...... J

vajų Kr. Valdyba prašo pri
siųsti ligi vasario mėn. 15 d.

J. Matulionis,
PLB Kanados Kr. Valdybos 

Pirmininkas. 
V. Vaidotas, 
Sekretorius.

KANADOS LB APYLINKIŲ 
ADRESAI.

1. Edmonton— A. Bajoras, 
12203, 127-St., Edmonton, Ai 
ta.

2. Hamilton — J. Kšivickas, 
491 Dundurn St. S., Hamilton, 
Ont.

3. Kitchener —- A. Broga, 
150 Homewood Ave, Kitche
ner, Ont.

4. Fort William — Dr. E. 
Jasevičiūtė, Ontario Sanato
rium, F. William, Ont.

5. Lethbridge — St. Norei
ka, 1412, 7th Ave. S., Lethbrid 
ge, Alta.

6. London — L. Eimuntas, 
460 Dufferin Ave., London 
Ont.

7. Port Colborne — Ont. 
I. G. Skaistys, 114, Kiilaly 
Str. E., Port Colborne, Q.

8. Oakville — S. Pyževie- 
nė, 190 A. Felau Ave., Oakvil 
le, Ont.

9. Ottawa — A. Paškevi
čius, 73 Spadina Ave. Ottawa, 
Ont.

10. Rodney Z. Mockus, 
P. Q. Box 97, Rodney, Ont.

11. St. Catharine — 63 Rod 
man Str., St. Catharine, Ont.

12. SS. Marie — V. Moc
kus, 159 Alexandra Str., Sault 
St. Marie, Ont.

13. Montreal — L. Balsys, 
6415 3-rd Ave., Rosemount, 
Montreal, P. Q.

14. Tillsonburg — M. Au- 
gustinavičius, R. R. 4, Tillson 
burg., Ont.

15. Toronto — J. Beržins- 
kas, 106 Evelyn Cres, Toron
to, Ont.

16. Vai d’Or — J. Černiaus 
kas, Gen. Del., Vald’Or, P. Q.

17. Vancouver — Rev. A. 
Traškevičius, 480, E. 47th 
Ave, Vancouver 15, B. C.

18. Welland — J. Blužas, 
82 Lincoln St., Welland, Ont.

19. Windsor — P. Januška, 
1133 May Ave, Windsor, Ont.

20. Winnipeg — J. Mali
nauskas, 584 Manitoba Ave., 
Winnipeg, Manitoba.

K. L. B. Krašto Valdyba.
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Lietuvos Vaizdai
BROLIŲ MOTUZŲ

SPALVOTAME FILME
Gražūs Lietuvos vaizdai, kurie niekuomet nepasens ir 

amžinai pasiliks gyvi mūsų širdyse,
BUS RODOMI

Š. m. gruodžio m. 5 ir 6 d. Toronto Liet. Namuose
(235 Ossington St.)

SEANSŲ PRADŽIA:
Šeštadieni 3 vai., 6 vai. ir 8.30 vai. pp.
Sekmadienį, 3 vai.

Gerb. Toronto visuuomenė, dėl aprėžto vietų skaičiaus, 
yra prašoma bilietais pasirūpinti iš anksto.

Įžanga: $1.00; Iš anksto nusipirkus-$0.75; vaikams $0.25.
Bilietai gaunami T. L. N. raštinėje 6—9 vai. vakaro.

į: BR. MOTUZAI RENGĖJAI.

VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJAI REMTI KOMISIJA

::

n

Pirmininkas: Montreal, 1953. 11. 12 d.
,A. Lymantas 
7116 Cartier Str.
Montreal, P. Q.
Iždininkas: P. Šimelaitis
1271 Allard Ave.
Verdun, Montreal, P. Q.
Visoms Kanados Lietuvių Bendruomenės Apyl. Valdyboms.

Susidėjus tam tikroms svarbioms aplinkybėms, Vasario 
16-sios Gimnazijai remti Komisija, kuri K. L* B. T-bos įga
liota organizuoti Kanadoje Vasario 16-sios Gimnazijos rėmi
mą, kreipiasi į Jūsų K. L. B-nės Apylinkės V-bą su prašymu 
— vienkartiškai prisidėti prie gimnazijos rėmimo.

Kap jau žinote, Vasario 16-tosios Gimnazijai Vokietijo
je yra nupirkti namai, kurie kainuoja apie 75.000 dolerių. Šią 
sumą būtų nesunku padengti, jei kiekvienas laisvame pasau
lyje gyvenąs lietuvis prisidėtų vienkartine auka. Kad būtų 
galima pravesti tokią aukų surinkimo akciją, Jūsų Apylinkės 
Valdyba yra prašoma išrinkti specialią komisiją šiam vien
kartiniam aukų vajui. Tokią komisiją prašoma sudaryti iki 
š. m. gruodžio mėn. 1 d. ir pradėti aukų rinkimą. Vietovės, 
kur komisijos sudaryti neįmanoma, prašomos paskirti bent 
1 asmenį ar įgaliotinį, kuris būtų įpareigotas šiuo reikalu pa
sirūpinti.

Vienkartinės aukos numatomos po pusę dolerio. Kas 
gali, prašomas aukoti daugiau, o mažiau galintis — bent 25 
centus.

Vasario 16-sios Gimnazijai remti Komisija labai pagei
dautų, kad viršminėtu tikslu susidariusios komisijos ar išrink
ti įgaliotiniai ir aukų vajui praėjus tęstų gimnazijos rėmimą, 
steigdami naujus rėmėjų būrelius, arba rinkdami aukas.

Tikėdamies Jūsų mielo bendradarbiavimo šiame svar
biame visos mūsų tautos reikale, reiškiame Jums augštą pa
garbą.

A. Lymantas V. Gasiūnienė
Vasario 16-sios Gimnazijos Sekretorius,

Remti Komisijos Pirmininkas,
Pr. Šimelaitis Nariai: J. Adomaitis,
Iždininkas, Z. Lapinas, J. Kardelis

VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJAI REMTI KOMISIJA.
Montreal, 1953. 11. 12 d.

Visiems Vasario 16-sios Gimnazijos Rėmėjų Būreliams.
Kanados L. B-nės Krašto Tarybos nutarimu Vasario 

16-sios Gimnazijos remti Komisija įgaliota centralizuoti gim
nazijos aukų rinkimą Kanadoje. Ši komisija apjungia visą 
eilę Vasario 16-sios Gimnazijos rėmėjų būrelių. Tačiau, kaip 
iš Vokietijos Krašto Valdybos pranešimo matyti, ne visi rė
mėjų būreliai Kanadoje yra prisijungę prie Vasario 16-sios 
Gimnazijos remti komisijos. Todėl pildant Kanados L. B- 
nės Krašto Tarybos pageidavimą, Vasario 16-sios Gimnazi
jai remti Komisija Kanadoje prašo visus rėmėjų būrelius už
megzti ir palaikyti ryšius su komisija. Rėmėjų būreliai, ku
rie siunčia aukas per Balfą ar tiesiog gimnazijai, prašomi ne
atidėliojant painformuoti komisijos iždininką, — kada ir 
kiek pinigų išsiuntė. Vasario 16-sios Komisija taip pat pra
šo visų būrelių pranešti, iki kurio laiko jis išpildė savo pasi
žadėjimus ir atsiskaitė su gimnazija.

Žinias, liečiančias aukų rinkimą ir išsiuntimą, prašome 
nuolat teikti Vasario 16-sios Gimnazijai remti Komisijos iž
dininkui p. Šimelaičiui, 1271 Allard Ave, Verdun, Montre
al, P. Q.

Kitomis informacijomis prašoma kreiptis į komisijos 
pirmininką A. Lymantą, 7116 Cartier Str., Montreal, P. Q.

Tikėdamiesi jūsų malonaus bendradarbiavimo sėkmin- 
gesniam gimnazijos rėmimui

reiškiame Jums augštą pagarbą
A. Lymantas

Vasario 16-sios Gimnazijos V. Gasiūnienė
Remti Komisijos Pirmininkas, Sekretorius,

Tragingai žuvus Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Montreal!© 123 kuopos nariui

GUBERTUI MICKĖNUI,
didžiai apgailestauja šią netikėtą susipratusio ir pa- 
reiginko Vilniaus krašto lietuvio mirtį ir jo giminėms 
reiškia nuoširdžią užuojautą

SLA Montrealio 123 kuopa.

mato išmokėti šėrininkams 
(kurių jau yra per 500) pirmą 
dividendą.

Idealas būtų turėti kiekvie
nai liet. B-nės apylinkei savo 
žemės ūkį ir namus. L.

S Lokarno mieste, Šveicari
joj, užsidarė blaivininkų są
junga, kuomet jos pirminin
kas tapo saliūnininku.

Kiekvieną minutę Jungti
nėse Valstybėse gimsta 7 kū
dikiai.
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Reikšminga diena BostoneDĖL SANTYKIŲ SU KITO 
M1S TAUTOMIS

Jau kelintą kartą Kanados
Daktaras įeitas Šegamogas

PERSIKĖLĖ į MONTREAL|.

Bostono Rašytojų Klubas, 
sudaręs iš savo narių Ant. Gus 
tačio vadovaujamą komitetą, 
lapkričio 8 d. Bostone, Mass., 
surengė iškilmes Lietuvių En
ciklopedijos pirmojo tomo pa
sirodymui atžymėti.

Lietuvių Enciklopedija, tai 
visų mūsų dovana Lietuvai, 
tai negriūvantis lietuvių kultu 
ros paminklas, tai bendruome
ninis mūsų egzaminas. Todėl 
suprantama, kad to istorinio 
Įvykio iškilmės Bostone tesėsi 
beveik visą dieną 1 vai., po 
pietų Įvyko Enciklopedijos pa
talpų šventinimas, kuriame da 
lyvavo žinomasis lietuvių kul
tūros ugdytojas JAV Prel. Pr. 
Juras, vietinis klebonas kun. 
Pr. Višniauskis ir dar pora 
dvasiškių. Šventinimo apeigas 
atliko kun. prof. St. Yla. Šven 
tiniman susirinko gražus bū
rys Bostono lietuvių. Jų tar
pe matėsi iš Sodus, Mich., į 
tos dienos iškilmes atvykęs ži
nomasis visuomenininkas J. J. 
Bačiūnas.

3 vai. p. p. įvyko iškilminga 
sis L. E. gimtadienio aktas ir 
dainų bei literatūros vakaras, 
surengtas So.Bostono Augštes 
niosios Mokyklos didžiojoj au
ditorijoj. Kalbas ir koncertą i 
juosteles užrašė Amerikos Bal 
so redaktorius inž. Labanaus
kas. Pagrindines kalbas paša 
kė Prel. Pr. Juras, SLA pirm, 
adv. J. C. Kalinauskas.

Į tas kalbas apmąstytu žo
džiu atsilitpė L. E. Vyr. re
daktorius Prof. Vacį. Biržiška, 
iškeldamas JAV lietuvių kultu 
rinius nuopelnus.

Prel. Pr. Juro kalba buvo ne 
tik išsami mokslinė enciklope
dijų apžvalga, bet joje buvo ke 
liama mintis, kad laisvieji pa
saulio lietuviai, stodami L. E. 
leidėjui J. Kapočiui į talką, da 
rytų visa, kad šis mūsų moks 
lo veikalas būtų išleistas iki 
paskutinio tomo. Tą uiintĮ vė 
liau plėtojo ne vienas kalbėto
jas bei sveikintojas. Bostono 
liet, teisininkų vardu kalbėda
mas, Dr. N. Čepas iškėlė min
tį, kad JAV ir kitų laisvų kraš 
tų lietuviai sudarytų 1000 eg
zempliorių L. E. Geležini Fon 
dą Lietuvai, prenumeruodami 
ją būsimos laisvos Lietuvos 
įvairių mokyklų ir organizaci 
jų bibliotekoms.

Vykdomosios Tarybos pir
mininkas K. Zaikauskas svei
kinimo rašte taip sako: „L. E. 
pirmojo tomo pasirodymas, tai 
akivaizdus įrodymas visiems 
abejojantiems ir svyruojan
tiems, kad apsiimtas darbas

LIETUVIŲ ENCIKLOPE DUOS GIMTADIENIS.
šytojų klubo pirm. Stasys 
Santvaras.

Koncertas, kuris prasi_ėjo 
po 10 min. pertraukos, buvo 
graži dainos ir literatūros šven 
tė. Pradžioj Šv. Petro para
pijos choras, vad. komp. J. Ka 
činsko, gražiai ir darniai pa
dainavo tris harm. liet, liaudies 
dainas ir St. Šimkaus Lietu
viais esame mes gimę. Lietu
vos operos Teatro solistė E. 
Kardelienė savo puikiai parink 
tų dainų repertuaru, savo mu 
zikjne kultūra ir įsijautimu 
į dainuojamą kūrinį, pačiu sa
vo jautriu ir kultivuotu daina
vimu apvainikavo visą Bosto
no liet, rašytojų parengimą. 
Tikra tiesa, bostoniškiai jos 
menu gėrisi, ji dar ne sykį bus 
kviečiama į šį miestą. Tarp so 
listės E. Kardelienės ir choro 
po keletą savo eilėraščių gra
žiai paskaitė poetai J. Aistis, 
Bern. Brazdžionis, St. Santva 
įas, o humoristikos Ant. Gus
taitis. Dainos ir poezija suda 
re darnų šios muzikinės ir li
teratūrinės dalies ansamblį.

L. E. gimtadienis Bostone 
baigėsi jaukiose, dail. V. And 
riušio dekoruotose Lietuvių 
Ramovės patalpose, kukliomis 
vaišėmis. Ir čia atsirado visa 
eilė kalbėtojų, ir čia susidarė 
improvizuota programa, ku
riai su sąmojumi vadovavo An 
tanas Gustaitis. Didžiausias 
vaišių įvykis, tai 800 (aštuo- 
nių šimtų) dolerių dovana Bos 
tono Liet. Rašytojų Klubui, 
kad jis galėtų tapti L. E. Ge
ležinio fondo, skirto Lietuvai, 
pradininku. Tos nepaprastos 
dovanos įteikėjas yra vienas 
Bostono lietuvis, pasiryžęs bū 
ti Nežinomuoju. Vien tas lak 
tas rodo, kad Lietuvių Enci
klopedijos kūrimas ir leidimas 
yra aktualus, pribrendęs ir gy
vas visų lietuvių reikalas.

Tikrai sveikintinas Bostono 
Lietuvių Rašytojų Klubas, kad 
jis ėmėsi iniciatyvos L. E. gim 
tadieniui surengti. Ir garbė 
Bostono lietuviams, kad jie šį 
įvykį taip gražiai parėmė.

Koresp. L. M.
Ar jau aukavai tremtiniams? 
Ir vėl Lietuva bus laisva. Tu 
čia, o Jie ten gyvana ta pačia nę Vilnių kaip Lenkijos neat- 
viltimi. Jie aukoja viską, ką skiriamą teritorijos dalį.

turi brangiausią? O Tu? 
Aukok Tautos Fondui.

S Danijoje yra iš viso 128 lie-

yra vykdomas ir kad emigraci 
ja su savo visokeriopais sunku 
mais nėra nenugalima kliūtis 
tautinei kūrybai“.

Toms kalbėtojų ir sveikinto 
jų mintims Bostono lietuviai 
nuoširdžiai pritarė, ypač kai 
Lietuvos Laisvės Komiteto na 
rys J. Audėnas tarė, kad Lie
tuvių Enciklopedija yra toks 
mūsų kultūros židinys, kurį su 
vienodu pasiryžimu turėtų 
kurstyti visų pažiūrų ir įsiti
kinimų lietuviai, nes jame tik 
rai vi>i jie sutelpa. Tarp svei 
kinusių žodžiu dar buvo Lietu 
vos konsulas Bostone adv. A. 
O. Šalna, J. J. Bačiūnac, o aka 
deminės liet, jaunuomenės var 
du pasveikino Vyt. Kavolis.

Ta pačia proga raštu Lietu 
vių Enciklopediją sveikino 
Kauno Arkivyskupas Metropo 
litas Joozapas Skvireckas, VL 
IKo pirmininkas Prel. LI. Kru 
pavičius, Lietuvos Diplomati
jos štfas St. Lozoraitis, Vykd. 
Tarybos pirmininkas K. Žal 
kauskas, Ministeris P. Žadei- 
kis, ministerio Balučio ir savo 
vardu Balickas, ministeris Dr. 
Graužinis, Lietums atstovas 
Paryžiuje Dr. St. Bačkis, Gen. 
konsulas J. Budrys ir kt. Lietu 
vos konsulai, visa eilė didžių
jų mūsų visuomeninių ir kul
tūrinių organizacijų, daugu
mas lietuviškųjų laikraščių re 
dakcijų, L. E. skyrių redakto
riai, bendradarbiai, platintojai 
ir gausus būrys prenumerato
rių, atskiri mieli tautiečiai. 
Tuose sveikinimo raštuose aps 
tu puikių minčių, gražiausių 
linkėjimų ir nuoširdumo. Pvz., 
Balys Paramskas iš Washing
ton©, D. C., rašo: „Džiugu ma 
tyti, kad šį didį L. E. kūrimo 
darbą dirba visų lietuvių talka. 
L. E. yra būtinai reikalinga vi 
siems lietuviams. Pradėjus šį 
darbą, mums nevalia sustoti, 
nevalia jo nebaigti, nes tai da 
rosi visų mūsų pareigos ir gai 
bės dalykas. Kaip skaniai pa
sidžiaugtų 
mes šiame darbe sukluptu- 
mėm! Žinokim, kad i mus žiū 
ri ir kitų tautų žmonės. Pa
rodykim ne vien žodžiu, kad 
mes esam lietuviai, tada su
lauksim ir šio didžiojo kultū
ros darbo pabaigtuvių!“ Ištik 
ro, tegu visa tai nebūna tik žo 
džiai, tik deklamacija, tegul 
kyla visuose mumyse pasiryži- 

mūsų priešai, jei

mas L. E. laiku užsiprenume
ruoti ir išsipirkti, o tada tik
rai pilnos L. E. sulauksim.

L. E. iškilmingam aktui va
dovavo Bostono Lietuvių Ra-

tuviai. Didžiausias jų susibū 
rimas tai Kopenhagos mieste. 
Lietuvių 1945 m. būta apie 
5.000. Likusieji dabar jau 
pradeda nutautėti.

lietuvių spaudoje randamu pi a 
nešimų, kad KlB Krašto v ai 
dyba svarsto klausimą, kaip 
palaikyti su kitomis tautomis 
santykius ir „ar nereikėtų 
įsteigti pastovų komitetą is vi 
su tautų šiandien esančių už 
geležinės uždangos. . .“ Labai 
linkėtina, kad tie svarstymai 
ir ketinimai tik neliktų 
liau toje stadijoje. Tač 
ms, kurie pradeda tik 
rūpintis tuo klausimu, 
priminti, jog jau prieš 
metų buvo sudarytas ir 
kia tarptautinis, 
tautų esančių už geležinės už
dangos komitetas. Šis Tautų 
Antibolševikinio bloko Komi
tetas yra daug ką padaręs ir 
Kanados plačiajai visuomenei, 
— ne tik mažumų, bet ir anglų 
saksų tarpe, — yra gražiai už
sirekomendavęs, gerai žinoma 
ir jo veikla bei įtaka sėkmin
gai plečiama. Šios organiza
cijos komiteto buvo suruošta 
keletas didžiulių viešų antiko
munistinių demonstracijų, mi
tingų ; žodžiu ir raštu reaguo
ta į visokeriopą komunistų ar 
jiems prijaučiančių propagan
dą bei Maskvos imperialistinę 
ir kitas tautas naikinančią po
litiką.

Praeitą rudenį įvyko piimas 
visos Kanados tarptautinis an 
tikomunistinis kongresas To
ronte. Jame buvo galutinai pri 
imta programa ir duota tos or
ganizacijos juridinė 
Tautų Antibolštvikinio Bloko 
skyriai veikia beveik visuose 
didesniuose Kanados miestuo 
se. Kai kuriuose skyriuose lie 
tuviai ypač aktyviai pasireiš
kia. Paraleliai yra susitvėru
sių iš anglų - saksų antikomu
nistinių organizacijų, kurios 
remia kitų etninių grupių tokį 
veikimą ir su jomis palaikomi 
geri santykiai.

Tiesa, lenkai į šį tarptautinj 
antibolševikinį blokij neįeina, 
nes jiems nepakeliui pripažinti 
tautų laisvo apsisprendimo pri 
cipą ir tautų nepriklausomy
bės etnografinėse ribose. Bet 
užtat lietuviams kaip tik yra 
naudinga ir gera proga demas 
kuoti lenkų imperialistinius šie 
kius ir jų nuolat demonstruo
jamą norą laikyti mūsų sosti-

ir lo
an tie 
uaudr 
tenka 
keletą 

vei- 
beveik visų

forma.

Kaip Baltų Federacija jau 
yra įvykęs faktas, taip ir visų 
tautų, esančių už geležinės už
dangos, pastovus ir organizuo 
tas bendradarbiavimas jau yra 
įvykęs faktas. Tad KLB Kraš 
to Valdybai turėtų atpulti be
reikalingas laiko eikvojimas

Montreaely apsigyveno, per 
sikėlęs is Saskatchewan© pro
vincijos lietuvis gydytojas Dr. 
Jonas Šegamogas ir apsigyve
no Verdune, 1038 Osborne 
Avė. (telefonas PO 6-9904).

Kas jo dar nepažįsta, štai 
šiek tiek trumpų apie jį žimų:

Dr. jonas Šegamogas — 
t ilgši tis pa;ev ' žietis, gimęs 
Irti melais. Baigęs Panevė
žio gimnaziją, medicinos moks 
lūs studijavo Vytauto Didžio
jo Universiteto Medicinos fa
kultete, kurį baigė 1935 me
tais. Jpecailybe pasirinko 
chiruvg ją, ir apie penkerius 
metus dirbo asistentu Univer
siteto Chirurginėje Klinikoje 
profesorių A. Hagentorno ir 
V. Kanaukos vadovybėje. Dar
bas klinikoje sekėsi ir Dr. J. 
Šegamogas per tą laiką gavo 
didelį patyrimą.

Nuo 1942 metų ligi pasitrau 
kimo iš Lietuvos 1944 metais 
buvo Alytaus apskrities ligo
ninės Chirurginio skyriaus ve
dėju.

Vokietijoje karo metu dirbo 
kaip chirurgas specialistas ke
liose vokiečių ir tremtinių li
goninėse. Paskutinius metus 
prieš išvykstant į Kanadą dir 
bo Goettingeno Universxteto 
Chirurginėje Klinikoje ii drau 
ge buvo tremtinių stovyklos 
gydytoju.

1948 metais atvyko į Ka
nadą ir po metų stažavo Ka
nados ligoninėse, išlaikė vals
tybinius egzaminus ir gavo gy 
dvtojo praktikos teises visoje 
Kanadoje.

Pereitais metais Dr. J. Še
gamogas Montrealy lankė chi
rurgijos specialybės kursus ir 
rudenį sėkmingai išlaikė bend 
tosios chirurgijos egzaminus 
prie Royal College of Pysi- 
cians and Surge</ns of Canada 
ir gavo specialybės teises.

Ikišiol dirbęs Saskatchewa- 
no provincijoje kaip bendrąja 
praktika (gydant visas ligas; 
besiverčiąs ir kaip chirurgas, 

diskusijomis apie „reikalingu
mą įsteigti“ panašių komitetų, 
o daugiau rūpintis, kaip prisi
dėti ir kaip padėti jau esan
tiems komitetams veikti, — 
ko iki šiol iš KLB Krašto Val
dybos perdaug nesimatė.

Dr. J. Kaškeiis, 
Tautų Antibolševikinio Bloko 

Komiteto Pirmininkas.
H Amerikos ir Kanados kata
likai turi 1.537 ligonines, ku
riose telpa .200.109 ligonių. 
Per paskutiniuosius 2 metus

bet įsigijęs visas specialybės 
teises, dr. J. Šegamogas gavo 
teisę persikelti ir dirbti 
Montrealy.

Montrealy Dr. J. Šegamo
gas yra priimtas į St. Jaune 
d'Arc ligoninę kaip chirurgas 
su teise guldyti ir operuoti bei 
gydyti savo ligonius. Ši li
goninė priklauso A klasės ka- 
teegorijai, t. y. — pirmos kla
sės ligoninė.

Be to, Dr. J. Šegamogas yra 
pakviestas į Verduno ligoninę, 
tikisi ir čia susitarti.

Apsigyvenęs Verdune, Dr. 
J. Šegamogas čia atidarė ir sa 
vo kabinetą — ofisą,: 4906 We 
llngton (telefonas YO 3611), 
kur priiminėja nustatytomis va 
landomis ligonius (žiūrėkite 
paskutiniame puslapyje jo 
skelbimą).

Malonu pastebėti, kad Dr. 
J. Šegamogas stoja į Susivieni 
jimo Lietuvių Amerikoje Mon 
trealio 123 kuopą, kurios na
riams žada sudaryti tūlų leng
vatų.

Malonu pasveikinti jau tre
čią Montrealy gydytoją lie
tuvį, o tautiečiams patarti pa
sinaudoti visų pirma jųjų pa
slauga. Red.

Amerikoje ir Kanadoje pasta
tytos 27 naujos ligoninės su 
9.328 lovomis.
H Vienuolių visame pasauly
je daugiausia 1952 metais tu
rėjo jėzuitai — 30.579, pran
ciškonai — 25.125, salaziečiai 
— 16.430, kapucinai—14.418, 
benediktinai — 11.206, domi
ninkonai — 8.000, redemtoris 
tai — 7.672, Nekaltai Pradė
tos Marijos Oblatai — 6.041, 
Šv. Vincento Pauliečio vienuo 
lija ■— 5.500.

-■Juodoji ranka
RICHARD SORGE.

7.
Tokiu tad būdu, norėdami sekantį kartą siųsti žinias sek 

madienį, jie persiųsdavo kodą — S A M.
Jei informacijos nebūdavo siunčiamos siųstuvo pagalba, 

šnipai panaudodavo kurjerius, kurie susitikdavo Sovietų 
bendradarbius paprastai Azijos kontinente. Sorge savo pri
sipažinime rašo: „Susitikimo vieta, laikas ir formalios tech
nikinės sąlygos būdavo aptariamos per radiją. Jei kurjeriai 
vienas antro nepažindavo, tai specialūs skirtingi pažinimo 
ženklai, slaptažodžiai ir ištisos serijos atpažinimo posakių bū
davo sutariama per radiją“.

Kai kurie susitikimai įvykdavo Šanghajaus kavinėse. 
Vienas kurjerių įeidavo nešinąs geltonu pakietu. Jis susi
tikdavo kitą kurjerį, besinešant raudoną pakietą. Kiti susi
tikimai būdavo atliekami mažame Tokio restorane, kuris re
tai būdavo lankomas svetimšalių. Sovietų kurjeris ateidavo 
vėliau ir užsisakydavo ypatingą japonišką valgį, ką Sergės 
pasiųstas agentas panaudodavo pradėti pokalbį, klausdamas, 
ar tasai valgis yra saldus ir pridurdamas, kad jo draugas 
„Paulius“ visuomet užsisakydavo tą patį valgį. Maskvos 
kurjeris tada atsakydavo, kad jis apie tai girdėjo iš savo 
draugo „Jimmy“. Po to abu agentai pradėdavo aptarti me
džiagos perdavimą.

Siunčiamą medžiagą sudarydavo mikrofilmai, pagamin
ti Leicos ir Roboto aparatų. Dokumentai bei pranešimai bū
davo tuoj pat nufotografuojami, ką kartais atlikdavo Sorge 
ambasadoje ar savo namuose, tačiau dažniausiai tai atlikda
vo Voukelitchas specialiame savo tamsiame kambaryje. Po 
to filmas būdavo labai standžiai susukamas į vieną rutulį, ap
imantį kartais ligi 1000 dokumentų lapų.

Klauseno žmona Anna keturis kartus buvo nuvykusi į 
Šanghajų su 30 ar 40 ritulių, paslėptų po krūtine. Ji perduo
davo tuos filmus Sovietų agentams, kuriuos ji susitikdavo 
universalinėje Sun Sun krautuvėje, Cathay viešbučio prie- 
rūmyje, netgi puošniame Haig bulvare ir perduodavo Bub
bling Well plento knygyno savininkei. Kiekvieną kartą ji 
paimdavo iš Sovietų agento 2000 sterlingų svarų.

Praktiškai Maskva mokėjo nuostabiai menką kainą už 
neįkainojamos vertės žinias. Vidutinišai Maskvai tai per 
metus kaštuodavo 4000 svarų, o už tai ji gaudavo 17 šnipų 
darbo vaisius. Tai paaiškinama tuo faktu, kad visi šnipai 
dirbo iš pasišventimo' komunizmui ir tik 'vienui vienas šio 

šnipų tinklo nereikšmingas narys dirbo už pnigus.
Po 1939 metų prasidėjus karui, šnipų tinklo nariams 

pasidarė pavojinga keliauti į Kiniją. Nenoromis Sorgė pa
prašė Maskvą sudaryti ryšį tarp Sovietų ambasados ir šni
pų tinklo.

Neilgai trukus, Klausenas, kuris po 4 valandas būdavo 
jrie radijo priimtuvo, išgirdo „Wiesbaden“ signalą. Po to . 
sekė pranešimas kodu: „Du bilietai augštesniais numeriais* 
Pranui, vienas žemesniu numeriu ryšininkui“. „Pranas“ bu
vo Klauseno kodo vardas. Po kelių dienų 2 bilietai spektak
liui į Karališką Teatrą buvo jam paštu pasiųsti.

Klausenas su žmona nuėjo į spektaklį ir užėmė vietas 
pagal bilietus. Šviesoms užgęsus ir uždangai pakilus, jis at- , 
sargiai kumštelėjo kaimyną, sėdintį žemesnio numerio vie- j 
toje ir perdavė jam 38 nuotraukų mikrofilmą, apimantį 
Sorgės nufotografuotus slaptus ambasados dokumentus. 
Toks perdavimas buvo ne be rizikos ir pavojaus. Klausenas 
net atsikvėpė, kai jo kaimynas perdavė jam pakietėlį. Kai 
vėliau atvyniojo, jis rado 2000 svarų banknotais.

Jo paslaptingasis kaimynas buvo Helge L. Vutokevit- 
chius, Sovietų ambasados patarėjas.

1941 metais Maskva pavedė Sorgei ir jo agentams su
žinoti, ar Japonija rengėsi pulti Sibirą. 1941 metais, kaip 
prisimename, įvyko didžioji vokiečių ofenzyva Rusijos fron
te. Vokiečių tankai ir pėstininkai jau buvo įsibrovę Rusijos 
teritorijos gilumon. Raudonoji Pietų Armija buvo sunai
kinta. Vien tik Smolensko ir Kijevo miestuose apie 600.000 
Sovietų karių pateko nelaisvėn. Stalinui ir jo karo vadams 
ateitis atrodė labai nejaukiai tamsi. Amerika dar nebuvo , 
įstojusi į karą. Ginklai, kuriuos užsienis parduodavo Rusi
jai buvo tik lašelis milžiniškoje jūroje. Prancūzija buvo su
žlugdyta. Japonija ir Italija — vokiečių sąjungininkai. Bri
tai vieni negalėjo sudaryti „antro fronto“, kadangi jiems bu
vo pakankamai darbo gintis nuo vokiečių šiaurės Afrikoje, 
nuo oro puolimų ir karo laivų.

Tuo metu viena išeitis tebuvo likusi Rusijai, kad ga
lėtų sustiprinti blogą savo situaciją. Tolimajame Sibire apie 
500.000 gerai apginkluotų ir puikiai išmankštintų Raudono
sios Armijos karių laukė ženklo pradėti karą. Maskva ne
drįso panaudoti juos vakarų frontuose, bijodama Japonijos 
užpuolimo. Kad Japonija, susitarusi su Vokietija, puls Rusi
ją Azijos žemyne, buvo į tradiciją įėjusi bendra pažiūra. To
kiu svarbiu momentu Rusijai žūt būt reikėjo sužinoti Ja
ponijos vyriausybės planus. Tai buvo mirties ar gyvybės 
klausimas. Maskva turėjo sužinoti tikslius faktus, o ne gan
dus ar žurnalistų nugirstas diplomatų nuomonių nuotrupas. 
Rusija tikėjosi, kad Sorge gali duoti jiems reikalingas žinias. 

Klaida jo sprendimuose ir surinktose informacijose galėtų 
Stalinui kilpą ant kaklo užnerti ir padaryti galą visai Sovie- 
ų valdžiai.

Birželio mėnesį ambasadorius Ottas sušaukė nepapias- 
ą konferenciją, kurioje, žinoma, ir Sorge dalyvavo. Džiaug
damiesi savo laimėjimais visuose karo frontuose, konferenci- 
ios dalyviai tikėjosi, kad Japonija, išnaudodama Rusijos silp
numą, neabejotinai ją puls ir vienu smūgiu užbaigs II-jį Pa
saulinį Karą. Vienas tik Wenneckeris, laivyno attache, tai 
pažiūrai nepritarė. Jo nuomone, japonai rengėsi pulti ne 
Rusiją, o Indokiniją, Olandų Indiją ir Filipinų salas. Sorge 
tuoj pat pranešė Maskvai apie šioje konferencijoje kilusį 
nuomonių skirtumą, pabrėždamas, kad jis yra linkęs tikėti 
Wenneckerio spėliojimams.

Liepos mėnesiui įpusėjus, japonai jau su žymiai mažes
niu entuziazmu bekalbėjo apie Sibiro užkariavimą.

Tą patį mėnesį Ozakį painformavo Sorgę, kad impera
torius Hirohito buvo sušaukęs nepaprastą ir slaptą konfe
renciją, kurioje jis pareiškė, kad Japonija pradėsianti kovą 
pietuose, bet tuo pačiu metu, gerai progai pasitaikius, bus 
pilnai pasiruošusi pulti Rusiją. Sorgei taip pat pavyko su

žinoti, kad karo ministeris generolas Tojo tesidomi ekspan
sija į pietus. Sorge apie tai painformavo Maskvą, pridėda
mas, kad kunigaikštis Konoye yra sudaręs naują ministerių 
kabinetą, kuris bandys tartis su J. A. V. Čia reikia pažymė
ti, kad kai kurie laikraščiai teigia, kad Sorge jau tada žino
jo, kad tų pasitarimų tikslas buvo Pearl Haurboro puolimo 
užmaskavimas. Man vis dėlto atrodo, kad Sorge tuo nebu
vo užsitikrinęs. Jis žinojo, kad apie šitų pasitarimų išda
vas jis visuomet galės Staliną laiku painformuoti.

Visuotinė japonų mobilizacija prasidėjo vidurvasaiyje 
ir aiškiai matėsi, kad visa imperija ruošiasi karui, tačiau ne
buvo aišku, kurion pusėn smūgis bus nukreiptas. Tuo tarpu 
vokiečiai ir toliau brovėsi Rusijos gilumon. Charkovas buvo 
užimtas, Leningradas apsuptas. Krymo pusiausalyje esan
čios Sovietų pajėgos buvo atkirstos nuo pagrindinių Rau
donosios Armijos dalinių. Maskva buvo dideliame pavojuje. 
Visi diplomatai jau buvo ją apleidę. Raudonosios Armijos 
kraujas liejosi upėmis; tuo tarpu Sibire pajėgūs kariai buvo 
laikomi kareivinėse.

Rugpjūčio mėnesį Sorge sužinojo iš Wenntckerio, kad 
japonų laivynas buvo pasirūpinęs dviem metams degalų at
sargų. Japonų armija teturėjo vos 6-ms mėnesiams benzi
no; civiliams gyventojams tebuvo numatyta atsargų vos pu
sei metų. Aiškiai matėsi, kad laivynas buvo pasiruošęs ka- 
irii, gi apie kokias didesnes armijos invazijas Azijos žemyne 
negalėjo būti ir kalbos. (Daugiau bus).
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Dar apie „Pabudimą”
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Jautri artistė francūzė sykį 
sušukusi: „Kritikai, pasikar
kite! Aš temyliu, kas mane 
giria!“ Pastaba savotiškai 
tiksli, nes gera kritika tik tuo 
gera, jei kūrinyje jieško kas 
gera. Tačiau be abejojimo, kri 
tikui privalu nustatyti ir ko 
trūko, arba kas kūrėjui buvo 
būtina, bet nepadaryta. Čia 
kritikas, aišku, neprivalo mi- 
zernu šuneliu, didingo pasta
to kampus teršti.

Uždavinys, bendrai, nėra 
lengvas, nes visų pirmiausia 
tenka suprasti, ką kritikuoji.

Todėl ypač sunku rašyti kri 
tiką A. Škėmos sukurtai ir re
žisuotai, Montrealio Dramos 
Teatro premjerai „Pabudi
mas“, nes po vaidinimo, Aka
deminio Sambūrio sukviesta
me kultūrininkų būrelyje, veik 
visi vienu balsu atsilankiusio 
autoriaus klausė, ką norėjęs 
kūriniu pasakyti?! Žiūrovai, 
pasirodo, skirstęsi nuotaika: 
„myliu sceną ir jos žmones, 
bet, dievaži, neįkandau jų gy 
ventas svajones“. Katalikai 
kūrinyje net juto nelemtą pro 
pagandinę kryptį prieš Bažny 
čią.
Drama ne eilėraštis, kurio, ne 
supratus, galima vėl pasiskai
tyti. Scena paveikia, arba tuo 
jau, arba niekados. Ji gyvas 
vaizdas, privalus tuojau su
prasti. Tat jei žiūrovams ten 
ka dramaturgo klausti, ką jis 
sakė, išvada aiški ir liūdna: 
lietuvis siekė, lietuviui nepa
vyko. Nepavyko rašytojui, ne 
pavyko žiūrovui. Abu nesusi
klijavo.

Autorius aiškino, sieįįiąs iš
kilti virš lietuviško gyvenimo 
ii visai žmonijai scenoje spręs 
ti dabartiniu momentu jai 
ypač svarbų nužmoginimo 
skandalą. Sako, siekęs vaiz
duoti bendrą žmogaus kovą 
prieš prievartą ir jo dvasios su 
niekinimą. Kaltininkais esan
čios ideologijos: pavyzdžiui, 
katalikų poteriai ir komunistų 
„poteriai“. žodžiu, kaltinta 
žmogaus galva, kuriai reikia 
išbusti.

Čia ir glūdi autoriaus nepa
sisekimo priežastis. Prieš du 
tūkstančius metų, dar pirm 
Freudo ir jo psichoanalizės, 
Šv. Raštas žmogui sakė, visos 
žmogžudystės, visas grobišia- 
vimas, svetimoteriavimas, vi
sos niekšystės kyla žmogaus 
širdyje, ne galvoje. Tiesa, to 
je pačioje Širdyje, Dievo malo
ne, gali kilti ir noras būti doru 
bei šventu.

Tokiu būdu, tenka suabejo
ti, begu dėl nužmoginimo skan 
dalo atsakinga galva. Pavyz
džiui, Sovietų Sąjungos kons

titucija rodosi protinga, bet ar 
Sąjungos valdovai pagal pro
tingą konstituciją, ar pagal, ne 
protingą širdį elgiasi? Žmo
gus ne žmogžūdis, jei rankoje 
kirvį, ar galvoje idėją laiko, 
bet dėl to, kad pasiduoda pa
vydui, garbės ar galios troški 
mui, neapykantai, godumui, 
baimei, ilgesiui, vienu žodžiu, 
jausmams. Žmogaus galva, 
tiesa, dažnai esti kvaila, bet 
svarbiausias veiksnys, vis dėl
to, yra širdis. Ji net idėjas pa 
sirenka.

Kokiais jausmais „Pabudi
mo” veikėjai gyvena? Kunigas 
graužiasi kam jaunatvėje pa
siuntęs vienuole tapti nenorė
jusią seselę nusiskandinti. Jis, 
taip pat, bijo mirties. Kazys 
prižiūri slaptą ginklų sandėlį 
ir pogrindžio dalyvis. Tėvy
nės, rodos, jis nemyli ir nesisie 
loja jos pavergimu. Kodėl jis 
kelia prieš atėjūnus ranką, ne
aišku. Gal supyko, kad arti
mus ištrėmė, kad iš darbo iš
varė, kad ateitį prarijo? Pi
jus jaunas buvo girtuoklis ir 
anarchistas. Kas jį pastūmė 
būti komunistų tardytoju, vėl 
neaišku: gal kailį gelbėdamas, 
gal įsitikinęs, gal margas nie
kutis troško viešpatėlį pavai 
dinti? Lena savo vyrą myli — 
ir viskas. Ta meilė nieko ne
šildo. Suprantamiausias — en 
kavedistas Pranas.

Tokiu būdu, kūrinio svoris 
ne apie jausmus, bet apie vei
kėjų mintis sukasi. Mintys 
scenoje, be jausmų, paprastai, 
tėra neįspūdingi, išblyškę šeše 
liai. Pilno žmogaus nėra. To 
dėl „Pabudime“ scenos be cha 
rakterių: kunigas, ne kuni
gas ; komunistas, ne komunis
tas; lietuvis, ne lietuvis; žmo
gus, ne žmogus! Šešėlius pa
rausvinti (o gal ir žiūrovų 
veidus?) įvedama seksualis mo 
tyvas, kuris prievartos priemo 
nių istorijoje stovi nežymiau
sioje vietoje.

Esama ir keistų minčių. Pa 
vyzdžiui, siūloma pasaulį tvar 
kyti principu: „Kai man bus 
gerai, tai ir tau bus gerai“, bet 
ten pat vaizduojamą, kada tar 
dytojui gerai, tai tardomąjam 
negerai, o kada tardomąjam 
buvo gerai, tai būsimąjam tar
dytojui buvo negerai, nes bu
simasis tardomasis pavogė jo 
mylimą merginą.

Visai žmonijai svarbų klau 
simą sprendžiant, rodos, pri
valu atsižvelgti į žmonijos is
toriją. Kas lytisi Europos (o 
europėnui Europa ir yra visa 
žmonija), svarbiausios tautos 
toje istorijoje buvo senovės 
žydai ir senovės graikai. Vie 
ni rado visišką žmogaus atsida

KULT (f RW BįfetCWI KA Moksfo-technikos naujienos
KELIONĖ Į MĖNULI PER 49 VALANDAS

NAUJA K
Žmonės baigė apsiprasti su 

spalvotais filmais. 3D — tri
jų matavimų filmai — prara
do savo patrauklumą ir atrodė 
pasmerkti ankstyvai mirčiai.

Bet neseniai pasirodė Cine- 
lama — trijų matavimų filmas 
padidintame ekrane, nereika
laująs poliarinių akinių ir 
daug kam padaręs didelį įs
pūdį, • nors tebesąs pradinėje 
stadijoje. Fox užgirdo apie 
prancūzų prof. Henri Chretien, 
padariusį stebėtiną išradimą, 
kurį Fox nelaukdamas nusipir 
ko ir pakrikštijo Cinema Sco
pe vardu.

Cinema Scope sukuria tre
čiojo matavimo iliuziją be po
liarinių akinių, reikalauja maž 
daug tris kartus didesnio ek
rano ir vartoja stereofoninį 
garsą, kuris žiūrovą pasiekia 
iš kelių garsiakalbių, priklau
somai nuo vietos, kurioje vyks 
ta veiksmas. Fox filmų bend
rovė jau investavo 20 milionų 
dolerių į Cinema Scope pro
dukciją, ir netrukus žada pa
sirodyti keturiolika filmų, ku
riu pirmasis vadinasi „Jupa“
— „The Robe“.

Jupa buvo sukta pagal Llo 
C " JC ■"» M » J

vimą Visagalio Dievo valiai, 
kiti stiprų pamėgimą proto, 
su įsakymais „pažink save“ 
ir „neišeik iš krašto, visur ir 
visada turėk saiką“. Krikš
čionybė suderino senovės žy
dų ir graikų išmintį. Ji skel
bė Dievo meilę ir jo įsakymų 
klausimą, reiškiamą posakių: 
‘.mylėk artimą, kaip pats sa
ve“ ir „nedaryk kitam to, ko 
nenori, kad tau darytų“.

Krikščionybė, tiesa, šian
dien, rodos, ne toks jau impo
nuojąs dalykas. Žmonija lyg 
jieško kito suderinimo, kuris 
apimtų, ir senovės žydų ir se 
novės graikų ir Vakarų civili
zacijos kūrėjos krikščionybės 
dvasią. Sudėtinėmis dalimis, 
be abejojimo, čia bus, ir moks
las, kuris protu dasirito iki ato 
mo branduolių, ir širdies troš 
kimas broliškiau sutvarkyti sa 
vitarpio santykius visuomenė
je-

Tokiu budri mes pergyvena 
me tiesos po patamsius jieško 
jimo laikotarpį. A. Škėmai 
garbė už pastangą padėti pa- 
jieškoti šio mėlynojo papar- 
ties žiedelio, kuris paslaptį at
skleistų. Garbė ir Montreal© 
Dramos Teatrui kad scenoje 
pastatė Škėmos pastangą. Bet
— kai grietinės nėra, kaip 
sviesto padarysi?

Vyt. Sirvydas.

NO FAZĖ.
yd C. Douglas novelę, kuri bu 
vo parašyta, norint duoti visų 
klasių ir amžiaus žmonėms gy 
va Kristų ir parodyti Jo spin
duliuojančios asmenybės įtaką 
visiems laikams ir visiems žmo 
nėms. „Vieną dieną“, — ra
šo autorius, — „aš gavau laiš 
ką, kuriame buvo klausiama 
apie Viešpaties jupa, dėl ku
rios Romėnų kareiviai metė 
burtus. Man dingtelėjo, kad 
jupa galėtų būti puiki medžią 
ga apie Kristų. Kai pradėjau 
rašyti, man darėsi aišku, kad 
Pirmasis šimtmetis bus turėjęs 
maždaug tas pačias problemas, 
kurios mūsų laikų pasaulj pa
stūmė į antrąjį karą. Man at 
rodė nesunku suprasti, ką jau 
tė ir kalbėjo pavergtos Vidur
žemio tautos. Jupa yra novelė, 
bet ne Kristaus gyvenimas ir 
ne Pirmojo Amžiaus istorija. 
Tai tik vieno žmogaus bandy
mas nupiešti paveikslą, vaiz
duojantį Kristų ir žmones, su 
kuriais Jis gyveno ir bendra
vo amžiuje, labai panašiame į 
mūsų laikus“.

Jupoje jaunosios krikščiony 
bes vaizdavimas yra simpatiš
kas, nepretenzingas ir vengiąs 
kontroversinių temų, nes nove 
lės autorius nenorėjo užgauti 
nei katalikų, nei protestantų. 
Gana įtikinančiai parodyta kri 
kščionybės jėga, trykštanti iš 
Viešpaties. Veikėjai gana įti
kinantys.

Sunkiausia našta tenka ang 
lų aktoriui Richardui Burton 
(Marcelus), kuris gana įspū
dingai ir logiškai persiorientuo 
ja iš pagonybės į krikščionybę, 
ir Victor Mature (graikas 
Demetrius,) kuris subręsta kri 
kščionybės įtakoje į asmenį, 
pilną idealo, į kurį jis tiki ir 
yra pasirengęs už jį mirti. Je 
an Simmons (Diana) savo vai 
dmenį atlieka jai įprasta gra
cija, turtinga išraiška ir giliu 
įsijautimu. Labai simpatiškas 
ir imponuojantis Michael Ren 
nie Petro portrete. Labai ža
vinga, jautri ir užkrečiančiai 
patraukli Betta St. John, vai
dinanti Miriam. Pamišėlį Ca
ligula meistriškai vaizduoja 
Jay Robinson. Nors labai 
trumpai, bet labai įtikinančiai 
pasirodo Richard Boone, kaip 
Pilotas.

Gražios ir gaivalingai stip
rios muzikos parašė Alfred 
Newman. Verbų Sekmadienio 
fragmentas ir Miriam giedama 
baladė, parašyta Gregoriniu 
stiliumi, tenka laikyti savo rū
šies šedevrais^ (LL).

— Op. sol. E. Kardelienė, 
besilankant jai L. E. krikšty-

Salzburgo inžinierius Ru
dolf Nebel, kuris domisi tarp- 
planetiniu susisiekimu, ap
skaičiuoja, kad jau 1962 me
tais bus galima keliauti į mė
nulį. Jis apskaičiuoja, kad 
kelionė, pasilsint tarpinėje sto 
tyje tarp žemės ir mėnulio ka
bančioje saloje užtruksianti 49 
valandas ir 38 minutes.

JAU RUOŠIASI SKRISTI 
NUO ŽEMĖS.

Mokslininkai jau dirba prie 
raketos, kuri galės nuo žemės 
nuskristi apie 1.600 kilemetrų 
į erdves. Numatoma, kad dar 
praeis 5 metai, kol pavyks to
kią raketą paruošti iššovimui.

SPRAUSMINIAI GARVE
ŽIAI IR SUNKVEŽIMIAI.

Gazo turbinos, veikiančios 
tuo pat būdu, kaip sprausmi- 
nių lėktuvų motorai, jau randa 
pritaikymą^ žemės susisiekime: 
jau yra kelyje 19 tokių lokomo 
tyvų JAV-bėse ir užsakyta 
dar daugiau. Be to, jau dveji 
metai, kai daromi bandymai 

važinėti sunkvežimiu, taip 
pat turinčiu tokį motorą. Vie-

nų iškilmėje Bostone, pakvies 
ta koncertuoti i Worcesterj, J. 
A. V.
FILMAI IR KONCERTAS 

TORONTE.
Toronto ir apylinkių lietu

viai dabar turi prieš akis ir ruo 
šiasi dviem įvykiam:

1. Gruodžio 5 ir 6 dienomis 
broliai Motuzai rodys jiaujus 
spalvinius Lietuvos filmus.

2. Gruodžio 12 d. op. sol. 
■ E. Kardelienė su pianistu K.
Smilgavičium naujajai parapi
jai duos didelį koncertą.

MAČERNIO POEZIJOS 
REIKALU.

Montrealio Universitete, Li 
tuanistikos Skyriuje yra rašo 
mas diplominis darbas apie po 
eto Vytauto Mačernio poezi
ja-

Kadangi jo eilėraščiai, iš
skyrus „Vizijas“, Vakarų pa
saulį pasiekė jo draugų ir po
eziją mėgstančių žmonių už
rašuose, todėl tik labai nedi
delis skaičius buvo surinktas 
ir atspausdintas.

Dabar, tikėdami, kad dar ne 
vienas Vytauto Mačernio eilė
raštis ar sonetas tebėra išli
kęs užrašų sąsiuviniuose ar 
Lietuvoje ėjusių laikraščių iš
karpose, prašome visus, ku
rie turėtų neatspausdintos jo 
kūrybos padaryti nuorašus ir 
vieną egzempliorių atsiųsti 
mums šiuo adresu : < Henrikas 
Nagys, 5561 Esplanade Ave, 
Montreal, Qut. Canada.
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nas iš didesnių šios šakos spe 
cialistų yra Illinois Technolo
gijos Instituto rektorius dr. J. 
1 ettaliata ir jis pramato dide
lę ateitį gazo turbinų motorams 
geležinkeliuose ir vieškeliuo
se. Plačiau žinomo tokio lo
komotyvo „Mėlynoji Žąsis“ du 
motorai išvysto 400 arklių jė
gų. Jis mažiau sveria, pigiau 
išlaikyti, ilgiau gali tarnauti, 
greitesnis, mažiau tepalo tesu
naudoja, trumpesnis ir geriau 
veikia šaltame ore, kaip ligi 
šiol vartotieji.

ŽUVŲ GAUDYMAS 
ELEKTRA

Elektros panaudojimas žu- 
vavimui žada visiškai pakeisti 
žuvavimo techniką. Įvairiuose 
kraštuose daromi bandymai 
pritraukti žuvis prie tinklo 
naudojant eelektros srovę. 
Pradžią tam yra davęs vokie
čių mokslininkas dr. Konrad 
O. Kreutzer, Jis pakabino po 
savo laivo vairu didelę metali 
nę plokštę ir prijungė ją prie 
neigiamo poliaus elektros šal
tinio. 60 pėdų nuotolyje jis 
pakabino ant plūdės kitą me
talinę plokštę, kurią prijungė 
prie teigiamo poliaus. Gyvos 
silkės buvo įleistos į jūrą dvie 
jų plokščių tarpe. Kiekvieną 
kartą, kai buvo įjungiama sro
vė, silkės pasisukdavo ir pra
dėdavo plaukti link teigiamo 
poliaus. Kai srovė buvo iš
jungiama, jos vėl tęsė kelionę 
pirmykščia kryptimi, kuria bu 
vo plaukusios prieš srovės 
įjungimą.

Panašūs bandymai yra at
liekami ir JAV. Juos vykdo 
dr. Kellog, Floridos Univer
siteto gyvūnų specialistas. Ir 
Rusija dirba šioje srityje. Ten 
žuvys bandomos pritraukti 
prie tinklo elktros pagalba ir 
įsiurbti su vandeniu į laivą.

Du dr. Kreutzer'o žuvavimo 
pabūklai jau gaminami Euro
poje. Vienas jų yra padarytas 
augščiau paminėtų dviejų 
plokščių principu, o kitas var 
toja vąšą (kabliuką), kuris 
pritrenkia žuvis elektros pa
galba, kai žuvis kimba. Pasta 
rasis pabūklas yra naudingas 
gaudant dideles žuvis. Pri
trenktam stovyje jos be jo
kių sunkumų ištraukiamos iš 
vandens, tuo tarpu kai gyvos 
besidaužančios žuvies ištrau
kimas sudaro daug sunkumų 
ir atima daug laiko. Banginių 
žvejojime vartojama irgi elekt 
ra, kuri pritrenkia banginį, kai 
iššautas jiešmas įsismeigia į jo 
kūną. To jiešmo galas įjung
tas su 250 voltų*50 ciklų šalti
niu.

S. PRANCKŪNAS.

PLAUSTAS)
3.
Neaiškus riksmas, vos išsiskiriąs iš siuntančios audros 

pasiekė mūsų klausą. Balsas ėjo kažkur iš viršaus. Tai ga
lėjo būti nuo šlaito. Valandėlę klausėmės. Pasikartojus, mu
du su draugininku įtraukėme galvas į apsiausto apikakles n 
išlindome į nepaliaujančią vandens srovę. Sekančią akimir
ką mes buvome kiaurai permerkti. Per lietaus masę paste
bėjome žiburėlį. Jis leidosi šlaitu žemyn. Iš ten ėjo keistas 
šauksmas. Visai toje vietoje, kur buvo plaustas. Mudu tar
tum atsakydami pamosykavome elektrinėmis lemputėmis ir 
pažliugusia pieva pasileidome plausto link. Sekantį momen
tą matytas žiburėlis dingo. Mudu, šviesdamiesi, priartėjome 
prie kelto sutvirtinimų. Blykstelėjo žaibas. Antroje pusėje 
prie virvių triūsė žmogus. Aiškiai matyti, kad jis norėjo 
persitraukti plaustą pas save.

— Aš pas jus! — Išgirdome moters balsą. Drauginin
kui, lemputės šviesa lydint tolstantį plaustą, aš pradėjau 
tempti virvę. Upės vaga jau buvo sklidina ir liūčiai užsitę
sus vanduo turėjo išsilieti į slėnį. Žaibui perplėšus vandens 
prisigėrusią tamsą, mes pastebėjome artėjantį plaustą. Vė
jo blaškoma, didžiulin apsiaustan įsisupusi, nušoko žmogys
ta nuo priartėjusio kelto ir mes išvydome Liuciją. Jos lik- 
tarną, visai pašlaitėje užgęsinęs lietus. Ji atėjusi mūsų per
spėti. Šiap taip ištrūkusi, nors tėvai buvę labai priešingi. 
Mudu su draugininku, paėmę už parankės, nusivedėme prie 
palapinių. Mūsų nuostabai jau ir antroji gulėjo sudribusi. 
Kišeninės lemputės šviesa nuslydo pažliugusioje žemėje bal
tuojančiu lopu. Berniukai buvo pasidalinę į likusias dvi ir 
vos sutilpdami laikė siūbuojančias sienas.

Kas per pavojus? Koks perspėjimas galėjo mums pa
gelbėti? Kodėl ji tokiam pragarui siaučiant nebijojusi per 
upę keltis? Audra turėtų netrukus baigtis ir ryt mes išsi
džiovintume. Dėkingumo kupini kaip ir barti rengėmės už 
jos rūpestingumą.

— Audrai prasidėjus, tėvelis išsitarė, kad pamiršęs mus 
perspėti, jog slėnis būnąs apsemtas ne vien pavasario pot- 
vinio metu. Vieną vasarą po didžiulės audros, upė taip pa
tvino, kad nusinešė visą net nebaigtą džiovinti šieną. — Ji 
dabar atėjusi mus perspėti, panašiu atveju, kol audra aprims, 
laikytumėmės šios augštumėlės, Per upę dabar esą pavojin
ga keltis, ypatingai mažiesiems. Jos manymu audra ilgai 
neužsitęs, tuomet visi galėsime jų erdvioje troboje išsidžio

vinti ir pailsėti. Nuo mūsų įmirkusių rūbų tekėjo srovelės 
vandens, o mažieji, laikydami besisupančią palapinę, susirū
pinę klausėsi mergaitės patarimo.

— Dar kiek išsilaikykite, — pasakė ji, — o aprimus 
audrai, galėsite patogiai išsimiegoti ant pačių suminto šieno. 
— Tai pasakiusi Liucija išėjo. Mes bandėme dar sulaikyti, 
patarėme palaukti kol aprims, bet ji neklausė. Norėjo grei
čiau grįžti ir nuraminti susirūpinusius tėvus. Lemputėmis 
šviesdami, mudu su Andriūnu, palydėjome mergaitę prie 
kelto. Upė jau tvino iš savo vagos. Semdama žemąsias pa
krantes, įgijo pasibaisėtino grėsmingumo. Dar kiek užpylus, 
tikrieji krantai turėjo pasinerti ir išsiplėtęs vanduo atneš ne
tikrumą, ties kuriuo nežinoma tikrojo gylio pradžios.

Mums šviečiant, mergaitė atsirišo besiblaškantį plaustą 
ir patempus virvę, pradėjo tolti. Ji tolo į juodą vandens ma
sę, kuri gaubė žemės paviršių iš viršaus ir iš apačios. Vėjo 
blaškomas keltas greitai išnyko iš kišeninių lempučių šviesos 
ir tik čia pat slystanti virvė teigė ją sėkmingai plaukiant. 
Dabar mudu sekėme tik ištemptą virvę nuo kurios monotoniš 
ko slinkimo priklausė sėkmingas persikėlimas. Akimirkai 
mes pastyrome: {mirkusios virvės įtempimas staiga atsileido 
ir ji, tartum paleistos vadelės, nusmuko į vandenį. Sekančią 
akymirką, iš vidurio upės išgirdome šauksmą: „Gelbėkite!“... 
Daugiau nieko. Tiktai atsipalaidavusi virvė ir šauksmas. 
Siuntantis vėjas ir nesibaigianti liūtis slėpė viską ir mes 
bent ką pamatyti lempučių šviesoje buvome bejėgiai. Mūsų 
pagalbon atėjo žaibas. Staiga perplėšęs įkyriąją tamsą, se
kundei apšvietė visą apylinkę, ir aš pamačiau jau tiek atsi
tolinusį, pasroviui skubantį tuščią plaustą. To man užteko. 
Bloškiau šalin apsiaustą ir čia pat spiriančio perkūno lydi
mas puoliau į juodą vandenį. Nors lietui plakant pasroviui 
plaukti buvo visai lengva. Pasitikėdamas instinktu, buvau 
tikras pagausiąs plaustą. Bet tai dar nebuvo viskas. Žaibas 
dabar buvo likęs vįenintelis mano pagelbininkas, todėl aš 
skubėdamas, akis išplėtęs maldavau man padėti, nors tru
pučiuką pašviesti. Aš buvau laimingas: ugnies jūrai perga
lėjus audros siutimą ir šėlstančio vandens srovę, visai prieš 
save pamačiau plaustą. Plausto priekyje gal už metro, sku
bėjo jos kūnas. Sekantį momentą aš jau kabinausi į plausto 
briauną ir užsirepečkavęs puoliau į priekį, vėl į aklą, ūžian
čią vandens masę. Dabar aš nebeskubėjau. Plačiais rankų 
mostais graibiausi aplink. Pro mano rankas slydo tiktai pu
tojantis vanduo ir aš nerimau. Kiekviena sekundė buvo bran 
gi, o aš nieko nesugriebiau. Grėsmingoji tamsa akimirksniui 
vėl ištirpo žaibo šviesoje ir aš puoliau į k^irę. Mano prištai 
įsikabino į rūbus ir aš,, pajutau nuostabų palengvėjimą. 

Nors didžioji uždavinio dalis turėjo dar tik prasidėti, bet 
patį sprendimą aš jau turėjau savo rankose. Sugriebiau pe
čius, galvą. Keldamas į paviršių, jaučiau srovės nešimą. Plauk 
ti nei nebandžiau, nes nežinojau, kurion pusėn būtų artimes
nis krantas. Laukiau vėl pasirodant pagelbininko — žaibo. 
Kažkas kieto atsirėmė į mane ir dešine ranka sugriebiau 
plaustą. Nepaleisdamas jos rankos, užsikrausčiau ant plaus
to ir sekančiomis sekundėmis užsitemepiau permirkusį kūną. 
Tik dabar pajutau visai išsisėmęs ir su maloniu poilsio atsi
kvėpimu atsisėdau šalia skenduolės. Nors ji nerodė gy
vybės žymių, bet aš jaučiau didelį palengvėjimą. Atrodė, 
kad ir lietus jau nebetaip čaižė mano peršlapusį kūną.

Kiek atsikvėpęs, griebiausi gelbėti skubantį laiką. Ne
patogiai klupdamas ant siūbuojančio pagrindo dirbtinam kvė 
pavimui, minkštinau jos pastyrusias rankas. Įkyrusis per
kūno trankymasis tolo kažkur upės žemupin, o retėjantieji 
žaibai atritino statų šlaitą. Staigiame upės posūkyje atsirė
mė plaustas į medžius ir sukdamasis tęsė savo kelionę, bet 
aš pagriebiau už šakos ir prisitraukiau prie kranto. Nuka
rusią virvę pririšau prie medžio ir pakėliau mergaitę. Paju
tau aiškų jos atsikvėpimą^. Audra jau rimo ir lijo geras lie
tus, kuris vasaros karščių išdžiovintai žemei atneša didžią
ją atgaivą. Apglėbęs per pusiaują atsargiai nutraukiau nuo 
plausto ir, praskleidęs žoles, paguldžiau. Apgraibomis su
radau storo medžio kamieną ir atsargumo dėliai užsikrapš- 
čiau, kartu užsitraukdamas mergaitę. Laikiau ją apkabinęs. 
Man tai buvo savotiškas malonumas, kartu ir atsargumas, kad 
išslydusi, stačiaja pakrante, vėl į vandenį nenuriedėtų. Jau
čiau jos normalėjantį kvėpavimą ir nežymius judesius. Ma
ne užplūdo nuostabus palengvėjimas ir begalinis nuovargis. 
Bejėgėmis rankomis taisiau jos peršlapusius plaukus ir pirš
tų galais atsargiai gėrėjausi veido bruožais. Buvo labai ge
ra pasiduoti visiškam poilsiui prie savęs turint brangų as
menį, o prie kojų, alksnių šakose girdint putojantį vandenį. 
Tolumon riedėjo pavargęs griaustinis. Su silpnėjančių žai
bų pašvaistėmis. Paskutinieji smulkučio lietaus lašai tyliai tir 
po ūžiančios upės versmėje, o medžiai nežymiai rikiavosi į 
atskirus vienetus ryškėjančios vasaros naktyje.

— Miela Liucija! Kaip jautiesi? — Tarsi bijodamas iš 
naujo sukelti praūžusią audrą, tyliai pasakiau jai į ausį.

— Tai tu Vytai? Koks tu geras. . . — Jos rankos bejė
giškai pakilo, pabraukė mano veidą, paglostė plaukus ir nu
slydo ant kaklo. Staigi jėga atsirado jos apkabinime, kuri 
mane patraukė. Kažkas mane pastūmė, kad sekančią akimir
ką paskendau mergaitės lūpų atsidavime.

S. Pranckūnas.
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‘SAUGU — PATIKIMA — SĄŽININGA!

Mann & Martel 1
REAL TORS |

1245 BLOOR ST. W.(prie Lansdowne)Te’. OL.84811 

Daugelio lietuvių išbandyta-p tikima nuosavybių pirkimo- d 
-pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pagei- 

daujamuose rajonuose ir
$5.500 įmok. College-Mont

rose. 18 k., atsk., mūr., v.-
alyvos šild., 2 von., ketu
rios, virtuvės, garažas.

$2.000 įmok. Prie naujos lie
tuvių bažnyč. Lindsay A.
7 k., 2 virt., vand.-alyvos 
šildymas, garažui vieta. 
Kaina $ 10.000.

$2.000 Įmok. Dundas-Man-
ning, 6 did. k., 2 mod. vir
tuvės, labai tvarkingas.

$2.000 Įmok. Dundas-Clare-
mont. 6 k., 2 virtu. Kaina 
tik $8.500.

$3.500 Įmok. College-Lansd
downe. 10 k„ mūr., atsk.,
3 virtuvės, vieta 2 garaž.

$3.500 Įmok. H. Park. 8 k.,
2 virt., mūr. alyv. š., gar.

;$4.900 Įmok. Bloor-Pacific

pagal Tamstų norimą kainą. 1
9 k., mūr., 2 mūr. garaž., į 
šoninis Įvažiavimas, 3 vir- 2 
tuvės, vand.-ai. šildymas. 5 

$3.900 Įmok. Bloor-Quebec, j
9 k., atsk., mūr., vand.aly < 
vos šild., 2 mod. virtuvės, < 
2 vonios. Kaina $15.900. į 

$22.500 pilna kaina. High i
Park; 11 k., atsk., mūr., 2 < 
mod. virtuvės, 2 vonios, < 
vand.-alyv. šildymas, 2 ga < 
ražai, gražus kiemas, rūsy < 
puiki žaidimų salė.

$2.500 Įmok. Parkdale. 8 k. J 
plius 2 saulės k., mūr., 2 1 
virt., papild. tualetas rūsy. < 
Garažui v. Kaina $14.500. <

$2.900 Įmok. Haveelock Av, -Į 
i netoli nau. liet, bažnyčios'. !

8 k., mūr., gražus kiemas, Į 
vieta garažui.

Turime pasiūlymų: įvairiausių biznių, farmų, gazolino sto i 
čių, žemės sklypų ir tt. Suteikiame paskolas ir morgičius. $

MŪSŲ ATSTOVAS |

Zigmas UMBRAŽŪNAS |
mielai Tamstoms suteiks plačių informacijų, aprodys ir <6 
padės išsirinktu Prašom kreiptis į jį asmeniškai arba $ 
TELEF.: įstaigos OL. 8481 Namų ME 0667 $

|
|

JEIGU NORI PIRKTI AR PARDUOTI NAMĄ BEI |

BIZNI, KREIPKIS Į I

J. KARPIS
REAL ESTATE |

ČIA SAVO KALBA GALĖSI IŠSIAIŠKINTI VI- | 

:h SUS REIKALUS ir GAUSI REIKIAMĄ PATARI- | 

$ MĄ BEI PATARNAVIMĄ.

J. KARPIS REALESTATE |
| 1609 DUNDAS ST. W. O L 7996-7. Toronto. |

J©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ’

I
 VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS 

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu-. X 
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- v 
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. $

ED. KONDRATAS. |
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. a 

Tel. LL 9626. |s©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©'

B
 DANUTĖ STRAZDAITĖ |

H Oakwood Ave., Toronto, 10.IDON’S BEAUTY SALON
metines ir Įvairia* vienkartines sukuosanas, g 
srpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek g 
1 galima susisiekti telefonu: OR 8081. g

I
 Maloniai pranešame! |

NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ ir SUNKVEŽI- |

MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS |

Į MŪSŲ ATSTOVĄ 8

V. PESECKA I

INFORMACIJA: į|

vakarais 18 — 21 vai. šeštadieniais 10—13 vai. g 
DIDEL; 3 PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO- | 
BILIŲ kR SUNKVEŽIMIŲ, BE TO GREITAI IR 8 

I SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ | 
ĮVAIRŲ REMONTĄ. |

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD |

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

Y M AN1 IENE jį
| GYDYTOJA IR CHIRURGĖ. |
| KAMPAS BLOOR ir BROCK Ave, TORONTO. | 

•s (Įėjimas iš 613 Brock Ave). «
» Priima ligonius, gimdyves ir moterų ligomis sergančias d 
8 kasdien nuo 1—4 ir 5—8 vai. pp. Šeštadieniais 11—3 «
:| vai. p. p. kitu laiku pagal susitarimą. Telef. OL 8651. g

DIDŽIAUSIAS NAMU PAS1R1N SUMAS I
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ PIRKIMO PARDAVIMO ĮSTAIGOJE $ 

© v 
PIRKDAMI AR PARDUODAMI PASITARKITE SUMUSŲ EKSPERTAIS. & 

& 
MES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIU NAMU. TAIP PAT DUODAME PASKOLAS. S 

X ' £
| MŪSŲ NAMŲ APRAŠYMAI SU FOTO NUOTRAUKOMIS PALENGVINS JUMS PASIRINKTI NAMUS. |

PLATESNIŲ INFORMACIJŲ IR VISAIS NAMŲ PIRKIMO - PARDAVIMO REIKAL/JS "REIPKITĖS | 

| A.K1RSON1S V. MORKŲ B. S ER G AUTI S I 
į Telef.: OL 7511 Telef.: OL 7511 Telef.: OL 7511 j
g 1460 DUNDAS St. W. (prie Dufferin) — TORONTO. |

v HAMILTONO LIETUVIAI. Visais nekilnojamo turto pirkimo bei pardavimo reikalais kreipkitės į šios Įstaigos ats- X 

v tovus Hamiltone J. VALEVIČIUS ir A. PRANCKEVIČIUS. Visookeriopas informacijas suteiks bei $ 

v patars namų problemose nemokamai. Skambnikite ar užeikite į Įstaigą 913 MAIN ST. E. HAMILTON—TEL. 9-4121 X

R I D 0 U T J
| REAL ESTATE LIMITED REALTORS |

i t
X SKYRIAI: TORONTO — HAMILTON — LONDON — SARNIA — KITCHENER — PETERBOROUGH £ 
^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©.©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©•^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^5©©©sS®^©,St©©^

I J J. EL I IS, Realtor I
383 RONCESVELLES AVE., TORONTO, ONT. H

| JEIGU NORITE PIRKTI AR PARDUOTI NAMUS, FARMAS, GAZOLINO
I STOTIS, KRAUTUVES AR KITOKIUS BIZNIUS, VISUOMET JUMS MIELAI j 
| PATARNAUS MŪSŲ ATSTOVAS t

| Vytautas Lunys I
j TELEFONAI: BIURO OL 6321, BUTO LA 6338 j

TĖVIŠKĖLĖ spalio mene- tas ir įdomus.ATSIŲSTA PAMINĖTI
Lengvas Būdas IŠMOKT 

ANGLIŠKAI. Reikalingiausi 
žodžiai, sakiniai, lengvi pasi
skaitymai ir trumpa gramati
ka. Paruošė S. M. Kaina 75 
centai. „Keleivio“ leidinys. 
Adresas: 636 Broadway, So 
Boston 27, Mass., USA.

šio, iliustruota, vaikams vilio
janti.

KARYS 10 nr. 1953 m. 
skirtas Kariuomenės dienai 
Įdomios iliustracijos.

MŪSŲ VYTIS 6(56) nr. 
skirtas 35 metų skautų sukak
tuvėms. Nr. gausiai iliustruo-

£
i©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

I
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MICHAEL KOPKIVIC4

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER
1489 DUNDAS ST. W. (kampas Dufferin) Toronto. $ 

pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis, 
mielai jums patarnausimi $

i-©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*
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« KE 1118 &

I
 J. GREEN |

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER |

933 Bloor St. W. Tornot o. X
Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su X 

mumis — mielai Jums patarnausimi 
;©©©©©©©©$©©©$©©©©$©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©<

JOHN J. ELLIS
REALESTATE

NAUJAI ATIDARYTAS SKYRIUS..
383 RONCESVALLES — TEL. LA 8000

Įgyto pasitikėjimo dėliai mūsų firma auga sparčiausiais 
žingsniais. Kiekvienu laiku čia rasite didžiausį namų ir 
kitokių nuosavybių pasirinkimą. Kiekvienu laiku šimtai 
namų visuose Toronto rajonuose. Ypatingas mūsų nau
jojo skyriaus dėmesys bus skiriamas patarnauti klijen- 
tams, norintiems įsigyti namus High Parko rajone.

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

R. ŽULYS
f 

383 Roncesvalles. - Telef. OL. 6321 - Buto tel. EM. 3-6711 |

8 DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!! 8

I Imperial Auto Collision 1
« Atlieka visų mašinų visokį remontą: •!
>> (sparnai, durys, priekis, rėmai).
?> Spalvų, dažymui, didžiausias pasirinikmas.
& Darbas garantuotas. š
| 561—567 KEELE Str. Biuro telef.
| vienas blokas į pietus JU 4773
« nuo St. Clair Namų CE 1-3444
g TORONTO, Ont. 8

PELĖDA 10 nr. iliustruo
tas spalvomis, įdomus.

Lietuvių DIENOS lapkričio 
mėnesio turi daug aktualių 
iliustracijų.

— Paryžiuje vyko Acade
mic Internationale Libre des 
Sciences et dės Lattrs Tary
bos posėdžiai. Šios Akademi
jos Taryboje lietuvius atsto
vauja prof. J. Baltrušaitis. Ta 
ryba nutarė pakviesti šios Aka 
demijos nariais: LDŠ min. S.

Lozoraitį, LLK-to pirm. V. 
Sidzikauską ir Lietuvos atstu 
va Paryžiuje Dr. Bačkį.

— Prof. A. Greimas, dėstęs 
vasarą Sorbonos Universiteto 
Prancūzų Civilizacijos Kursuo 
se prancūzų filologiją, paliko 
Paryžių. Jis su šeima pabuvo 
jęs dar keletą dienų pas pp. 
Matore, Pietų Prancūzijoje, 
išvyko į Egiptą. Aleksandri
jos Universitete jis dėsto pran 
cūzų kalbą bei literatūrą.

— Vytauto Kasiulio lito
grafijos darbų paroda, kurioje 
išstatyta apie 14 spalvotų lito 
grafinių kūrinių, uždaryta lap 
kričio 14 d. Stiebei galerijoj.

— Skulptorius Moneys jau 
grįžo iš savo povestuvinių atos
togų ir ruošia sava darbams 
projektus. Jis vedė prancūzų 
skulptoriaus Martel dukterį.

— Paryžiuje posėdžiavo 
Komitetas prie Kultūros Lais 
vei ginti Kongreso organizaci 
jos. Lietuvius mokslininkus 
jame atstovauja prof. J. Balt
rušaitis. Į šį Komitetą indivi
dualiu titulu yra pakviesti: Ig
nas Jurkūnas - Šeinius ir prof. 
Maceina.

W. A. L E N C K I, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM. 6-4182 

Toronto

Dr. N. NcvoMckis
DANTŲ GYDYTOJAS 

(Lietuvis)
345 BLOOR St. West 

(kampas Bloor - Huron) 
........... TORONTO ............
Telefonas MI 2003

Priėmimo vai. nuo 9 v. iki 
5 vv. ir pagal susitarimą.

Į: DĖMESIO! Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
:: taip pat remontuoju senas. Pravedu gazo linijas, pri- 
•: jungiu plytas, statau radiatorius, vandens apšildymo kros
nį neles ir atlieku kitokius panašius darbus.
n Pranešu klientams savo naują adresą:
« 7 HAVELOCK, Toronto, telef. LL 4576
8 ANT. J U O Z A P A I T 1 S

I
 HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. į 

K on traktorių s K. TREMP1CKAS j 

Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis : 
arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder- * 
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren- § 
giami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas krosnis. J 

ir taisomi seni apšildymai. J

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. t 
(Kadangi prekės gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be : 

jokių tarpininkų, todėl ĮRENGIMAI DAROMI 2Y- :

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 3

IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS. g

VISI PATARIMAI VELTUI. |

Užsakymai priimami:
Hamiltone: 18 Spadina Avė. Telefonas 9—2®3S. |Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951. : |

$$$$$$$$$$$©®$®$$$$$$$©©$$©©©©©©©©©©©©©©©©©&©©©©*-' 
J Dr. A.Pacevicius |

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS I
Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto S

' Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778 K
J Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. ® 
\ Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v.
? ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. Jį
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LIETUVOS KARIUOME NĖS ŠVENTĖS

minėjimas Hamiltone lapkri
čio 2 2d. Įvyksta šia tvarka:

11 vai. ryto iškilmingos pa
maldos su Libera Vilniaus 
Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje.

5 vai. vak. St. Michael sa- 
lėje, 213 James St. N. iškiimin 
gas minėjimo aktas: a) Kana 
dos Himnas, b) Vėliavų pager 
bimas, c) pulk. J. Giedraičio 
odis, d) gen. P. Plechavičiaus 

i įskaita, e) Meninė progra- 
kurią išpildys Liet. 

)p. sol. P. Radzevičiūtė, sol. 
B. Marijošius ir Hamiltono 
tautinių šokių grupė ved. V.

navaitės, f) Minėjimo užda- 
as, g) Lietuvos Himnas.

V:sas minėjimo išlaidas pa- 
der.gs Bendruomenės Valdyba, 

mie Įėjimo suringtos aukos 
us paskirtos mūsų karo in

validams. Todėl visi tautie
ti prašomi aukoti tiems Lie- 
uvos didvyriams, kurie savo 
rauju iškovojo mūsų tautai 
a’svę ir šiandien tremtyje yra 
atsidūrę sunkioje padėtyje. 
,;os mūsų aukos, tebūna sim 

’■oline padėka už jų atkovotą 
laisve Lietuvai, kuria ir mes 
Až’augėmės per 22 nepriklau- 
omo gyvenimo metus.
1CLB Hamiltono Apylinkės 

Valdyba.

Galutinai pavyko susitarti 
broliais Motuzais ir spal- 

oti Lietuvos vaizdų filmai

bus rodomi Hamiltone sekma
dienį, gruodžio 6 d. St. Micha 
ei salėje, 213 James St. N. 
Bus tik vienas seansas 7 vai. 
vakaro.

Filmai yra parinkti Įvairaus 
turinio: be gražiųjų mūsų tė
viškės laukų, bažnytkaimių ir 
miestų, ekrane matysime taip 
pat svarbiausius 1938 m. Lie
tuvos Įvykius, kaip kariuome
nės susiartinimo šventė su vi
suomene, Karo Mokyklos šven 
te, pradžios mokyklų šventė 
ir kt.

Bilietai iš anksto po 75 et. 
(prie Įėjimo po 1 dol.) suaugu 
siems gaunami šiose vietose: 
Niagara Restaurant, sav. J. 
Girdvainis 244 James St. N., 
Peoples Market, sav. A. Staig 
vila dviejose krautuvėse: 344 
Main St. Ą ir 231 James St.. 
N. ir sekmadieniais po pamal 
dų, parapijos salėje, pas K. 
Baroną. Vaikams bilietus po 
25 et. galima bus nusipirkti 
prie Įėjimo.

Tad brangūs tautiečiai, be
veik po 9-nių tremties gyveni 
mo metu, nepraleiskime taip 
retos progos ir nors keletą va
landų „pasisvečiuokime“ mū
sų gimtinėse. Atsiveskime 
kartu ir mūsų atžalyną, ku
riam gal būt Lietuva yra pa
žįstama tik iš pasakų ar mo
kyklos vadovėlių. Taip pat ir 
visi senieji lietuviai — kana
diečiai yra kviečiami atvykti

ir pasigrožėti Lietuvos Nepri
klausomybės laikotarpyje pa
daryta pažanga visose gyveni
mo srityse.

Filmai tęsis apie dvi valan
das, tad visi dirbantieji nakti
nėje pamainoje, dar galės grįž 
ti Į namus, pavakarieniauti ir 
laiku nuvykti į darbą.

Nepamirškime — gruodžio 
6 d. visi Į lietuviškus filmus!

Ši šeštadieni,
Lietuvos kariuomenės šventės 
išvakarėse, T. Fondo Hamilto 
no sk., reprezentaciniame Ro
yal Connaught viešbutyje, 
Crystal salėje rengia priešad- 
ventinį balių su menine prog
rama. Ją atliks mūsų koloni
jos jaunieji menininkai S. Lu 
koševičiūtė su baletu ir L. 
Šturmaitytė — solo. Akompo 
nuoja jauna jianistė L. Šukytė.

Šiame pobūvyje dalyvaus 
taip pat ir gen. P. Plechavi
čius, tardamas trumpą žodį.

Dar yra laisvų staliukų, to
dėl prašoma užsakyti pas V. 
Kazlauską telef. 9-3796. Šo
kiams griežia Toronto puikus 
Zanini orkestras. Pradžia 7 
vai. 15 min.

Hamiltono United Council 
lapkričio 4 d. buvo sušaukęs 
visų tautybių atstovų posėdį, 
kuriame nagrinėta buvo para
mos suteikimo Mac Masterio 
Universitetui, klausimas iš 
miesto savivaldybės pusės su
moje 250 tūkst. Ši suma, per 
10 metų būtų pridėta prie na
mų savininkų mokamo nekilno 
jamojo turto mokesčio, į me

tus kiekvienam po 40 et.
Kadangi Hamiltone priskai- 

toma yra per 60 tūkst. namų 
savininkų, kurių apie 10 tūks
tančių priklauso taip vad. et
ninėm grupėm, norėta šiame 
posėdyje išgirsti ir mažumų 
atstovų nuomonę, kadangi per 
burmistro rinkimus gruodžio 
2 d. namų savininkai turės nu 
balsuoti, ar jie sutinka su tuo 
mažyčiu priedu prie mokamo 
nekilnojamojo turto mokesčio 
ar ne. Atstovai buvo papra
šyti taip pat šį reikalą painfor
muoti savo tautiečių tarpe.

Lietuvius čiame posėdyje 
atstovavo B-nės valdybos vice- 
-pirm. K. Baronas.

Hamiltono miestas 
„dėka“ savo didelės pramonės 
yra įtrauktas Į priešlėktuvinės 
apsaugos sąrašą. Lapkričio 9 
tos d. vakarą čia buvo praves
tas oro pavojaus sirenų ban
dymas. Pasirodo, kad ne viso 
se miesto dalyse jos buvo ge
rai girdimos, ypatingai prie
miesčių kvartaluose. Civilinės 
apsaugos viršininko brigad. 
Todd pareiškimu, artimiausiu 
metu, bus įtaisyta dar 10 si
renų, pakeliant btndrą jų skai 
čių iki 45. Beveik prieš metus 
laiko daug buvo kalbėta apie 
slėptuvių Įrengimą kalno pa
pėdėje, (pietų pusėje) tačiau 
šiandien vėl viskas aprimo.

Malonu pažymėti, 
kad lietuviams prekyboje ne
blogai sekasi. Beveik visose 
miesto dalyse jie turi Įvairias 
krautuves, kuriomis džiaugia-

EDMONTON, Alberta

■, ■ . ®®®©©©©®©©®©©©©©®©©©©©®©©©©©©®©®©©®®©©®®©©©©*
DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS |

DE LUXE CLEANERS
Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.

Sav P, Rutkausko Tel.s NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. ;|
' ■. ®®®©®©©©®®©®®®®©©©®©©®®®©©®®©®$©©©®©©©©©®©<

| Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.. &

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 8 
| 3537 PARK Ave, Montreal. " Tel. HA 7623. | 

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.
a;

I
> Mielai padedu norintiems pirkti ir parduoti g

> namus, sklypus ir farmas. «

> Atstovas J. SKUČAS «
LAURENTIDE REALTIES CO. LTD. |

> 7241—24th Avenue Ville St. Michel. Res. Tel. RA 2-6152

S©©®©©©©©©®©©®©®©©®®©©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©®©©©©©©©* 

ilietuviška moterų kirpykla | 
| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- |

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. |

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).
| 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. |

>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©«

NAUJA EDMON

Šiuo pranešame, kad 1953 
m. spalio mėn. 25 d. įvyko Ed 
montono Apylinkės Bendruo
menės metinis susirinkimas, 
kuriame buvo išrinkta nauja 
valdyba. Naujosios valdybos 
nariai pasiskirstė pareigomis 
sekančiai:

Pirmininkas — A. Bajoras, 
12203 — 127 St.

Vice-P-kas — F. Kantau-

PADĖKOS
Esame be galo dėkingi mū

sų mieliems prieteliams, pada 
riusiems mums malonią staig
meną suruošiant tokį šaunų ba 
lių, prisimenant mūsų 20 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį.

Buvome maloniai nustebinti 
radę pilnutėlę salę svečių, su
sirinkusių padaryti mums ma 
lonumą. Nebegalėjome atsigė 
rėti tokiu puikiu vaišių paruo 
Šimu ir jų pravedimu.

si ne tik mūsų tautiečiai, bet 
ir svetimtaučiąi, dėl manda
gaus ir greito aptarnavimo.

Rytinėje Hamiltono m. pu
sėje 927 Burlington St. E. (ne 
toli Steel Co.) veikia A. Mei- 
žio „Stans“ maisto produktų 
krautuvė, kuri aptarnauja ne
tik lietuvius, bet ir gausiai čia 
gyvenačius lenkus ir ukrainie
čius.
Į Montrealio Lietuvių Teatro 
spektaklį „Pabudimas“ Toron 
te, lapkričio 29 d. žada vykti ir 
daugelis hamlitoniečių.

Gaila, bet šis A. Škėmos vei 
kalas, pastatęs Montreal} „ant 
visų kojų“, vertėjo parodyti ir 
Hamiltone. Kbr.

TONO VALDYBA.

tienė 11441 — 76 Avė.
Sekretorius — A. Mažionis 

10950—95 St.
Iždininkas — J. Barkauskas 

1004 — 105 St.
Kultūros r-lų ved. A. Šmi

tas 10323 — 115 St.
A. Mažionis.

K. L. B. Edmontono Apylin
kės Vald. Sekretorius.

Labai nuoširdžiai dėkojame 
šio baliaus iniciatoriams Džiau 
giams, Matulevičienei, Petro
niams ir M. Šukiui. Didelis 
ačiū tiek daug dirbusiems šį 
pobūvį ruošiant ir jo metu: Ši 
peliams, Giedraičiui, Jurkštie- 
nei, Bačkauskienei, Vaičekaus 
kienei, Gurklienei, Emilijai 
Kac, P. Jakubkai ir visiems ki 
tiems, kurių pavardžių nesu
žinojome.

Ačiū visiems sveikinusiems 
ir pareiškusiems mums nuošir 
džius linkėjimus ir atsiuntu- 
siems sveikinimo telegramas 
ir gėles. Labai ačiū už bran
gias dovanas, kurios mums 
nuolat primins mūsų mielus 
prietelius. Ačiū visiems prisi 
dėjusiems prie šio pobūvio sa
vo dalyvavimu. Atskiras ačiū 
Matui Šukiui, kuris savo lėšo 
msi parūpino šiam pokyliui or 
kestrą. 'Ačiū „Lituanicos“ or 
kestini už nuotaikingą muziką, 
kuri sudarė svečiams malonu 
mo.

Dar kartą nuoširdžiausias 
ačiū visiems už šią _malonią 
■staigmeną, gurios mes nie- 
kad nepamiršime.

Ona ir Juozas Adukauskai.
* *

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS 
|Lai<fotuvių Direktorių I 
C. Halpin Funeral Home Reg’d.1

J KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM | 

J PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS | 

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 |

Siuvėjas
| P. SIDLAUSKAS^

PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS. 
1 ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ

PASIRINKIMAS VIETOJE. 
ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ. 

UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.
Kreiptis vakarais po 6 vai. Tel. HA 8022 H
1124 Chenneville St. Apt. 2 (kampas Bleury ir Dorchester)

MONTREAL į

■ ■■ mmttmttmmimmmmmttmmtmtmmmmmmtmtmmttmm.

į PIGIOMIS KAINOMIS PIRMOS RŪŠIES: n

I
 Šviežią, rūkytą, konservuotą ir virtą mėsą, 

paukščius, dešras, kumpį, sviestą, sūrį kiaušinius 
ir kitus maisto produktus galima gauti tik pas

PUNKRĮ ir KRASAUSKĄ |

335 RONCESVĄLLES AVĖ, TORONTO. H

1
 7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207 g

LE'MIEUXILINGERIE f
VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI. g

Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSINIMO 
darbai sumažintomis kainomis.5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą.

"»'■ ■ *umv■ ■■■■■<■»■ m»wnrrrriry■ ■ ■ ■ ■ ■ nmrtrnLt-tnmnmuriTimn^i « urin irx»««■

I
BELLAZZI-LAMY, INC

TR 5151 7679 George St-’ Ville Lasalle.

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

į i » r» tiiYtiūiiijri a»t trrnri m i n ii iirrrro r»«■ a »,TrKXxs2r^-»

I
S GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS |

D. E< BELANGER & SONS
15 METU JŪSŲ TARNYBOJE |

GARANTUOTAS DARBAS.

259 — 3 Avė., Vili e Lasalle. TR 4588. j;

MAMERTAS MACIUKAS
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS.

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS.

SKUBUS PATARNAVIMAS.

SPECIALIZUOJUOS UŽSAKYMAIS PAŠTU
(mail orders) iš visų Kanados ir JAV vietovių.

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal, 
(vienas blokas j rytus nuo De la ROCHE)

įėjimas: 4504 Brebeuf St. Tel. FR 9141; Res.tel. RA 2-1726.

PARDUODAMAS 
plytinis pastatas tabako augi
nimo srityje su eikliu bizniu: 
3 ALEJOS BOWLING, 5 STA 
LŲ POOL-ROOM ir SNACK 
BAR. LEDAI, CIGARETĖS 
ir Įvairios „NOVELTIES”. 

ŠEŠI APARTMENTAI — VI 
SI IŠNUOMOTI, vienas re

zervuojamas pirkėjui. 
Sutinka su 10.000 dol.

Įmokėjimu.
Dėl smulkesnių informacijų 

kreiptis pas:
ALEX PUZARA, P. O. BOX 

38, RODNEY, ONT., 
arba skambinti 131 M.

I
D r. DORA GORDON |

> Dantų gydytoja »

> Kalba lietuviškai ■>
i Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel. ■<

5®©©©©©©®©©©©©©©©®©©®©®®©©©©©©®©®©©©®©©©©©©©©©©©©* v v
$ Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- X 
X mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, $ 
v teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai

| Jonas Zmuidzinas |
$ Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:
$ 3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580 
&®©©©©©©©©©®©®®©©©®©©©©©®®©©©©©©©®©©©©®®©©©©©©©©«: 
©«©©©©©©©©©©©©®©©©®©©©©®©©©©®©©®®®®©©©©©©©©©©©©©*

I
 A. J. Norkeliūnasl

PER SAVO AGENTŪRĄ |

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d! 
AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ, | 
NAMUS, BALDUS, MAŠINAS, BIZNIUS, SUSIR- | 
GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND- |

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA |

VISOSE DRA UDIMO SRITYSE. | 

5637 JEANNE D’ARC AVE.,. MONTREAL 35 I

Tel. CL 23 6 3 |
rs®®®©©©©©®©®©®©®®©©©©©©©®®©®®®®®®®®©©©©©©®©©©®©^ 1 
.©©©®©©©©©®&©©©®«©®®©©®©©©©©©©®®©©®©©©©©©©©©©©©«^

I
 SAMUEL'S į

A

CAR MARKET INC. f 
MOKA AUGŠTESNĘ KAINĄ Už TAMSTŲ AUTO- | 

MOBILI ir KEIČIANT JŪSIŠKĮ ĮVERTINA AUGŠ- g 
ČIAU, NEI BET KURIS PREKYBININKAS į

MIESTE. i

* * X

PIRKDAMI VARTOTĄ AUTOMOBILĮ, PAS MUS | 
GAUSITE GERESNĖMIS SĄLYGOMIS, NEI BET |

KUR KITUR MIESTE. |

TAMSTŲ DISPOZICIJAI TURIME |

VISŲ RŪŠIŲ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ. |

TOLIMESNEI INFORMACIJAI KREIPKITĖS AR |

SKAMBINKITE |

Lietuvi ui atstovui g

Mr. HENRY ADOMONIUI |

ir I

Mr. J. C. P A Q U E T T E, Manager |
8945 Lajeunesse, Montreal. %

Telefonai: DU — 3289; DU — 7995; VE 6681.®®®©©®®©©®^©®©®©®©©©®©©©®<.©®©®® ©®©©®®®®©®®©®©®®<
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Adomonis ir Budrionos sW Estate i

& BUSINESS BROKERS «

BALFAS PRAŠO SUAKTYVINTI RŪBŲ RINKLIAVĄ.

Namai pardavimui:
Rosemount: 2 Bugalows— 
nauji. 5-ių kamb. Geroje vie 
toje. Kaina $ 9.500, Įmo
kėjimas $ 3.500.
Pusiau atskiras duplex. Nau 
jas. 5—5 kamb. Centr. šil
dymas per abu augštus. Na
mas 30X45. Kaina :$17.500.
Verdun: Naujas 4-4 kamb. 
duplex netoli Lasalle Blvd.
2 garaž. Kaina $15.500. Įmo 
kėjimas $5.500.
4-ių butų namas ant Lasalle
Blvd. 20 m. senumo. Kaina 
$12.700. Įmokėjim. $5.000.

NORĖDAMI PARDUOTI
J PIRMĄJĄ MONTREĄLY LIETUVIŲ REAL ESTA

TE ĮSTAIGĄ.
MŪS Ų TIKSLAS — JUMS PADĖTI!
NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.
Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto iki 9 valan. vakaro. 

Telef. LA 7932 ir PO 6—6495.
177 Sherbrooke St. W. kambarys 5, Montreal.

Ville Lasalle: Duplex. 4-4 | 
kamb. Įmokėjimas $3.500. | 
Vasarnamiai: Vai David. ♦
Prie Golden Lake. 4 kamb. t 
cottage. Sklypas 80X100. | 
Kaina $3.000. Įmok. $1.000. | 
St. Cutbert. 50 myl. nuo | 
Montrealio ant kelio Į Que-| 

beck prie ežero ir CNR sto | 
ties. 6 kamb. cottage. Skly f 
pas 60X300. Kaina $ 2.000. ; 
Įmokėjimas $1.000.

Sklypai: |
2 sklypai 50X82 ant 28th Av J 
Rosemount. Kaina $2.500. t 
AR PIRKTI KREIPKITĖS f

»

Tabako ūkiai pardavimui
$ 5.000 Įmokėti, pilna kaina $ 28.000, 75 akrai, 25 sodini

mo teise, visi nauji trobesiai, gera mašinerija įskai 
tant traktorių.

$ 8.000 įmokėti, pilna kaina $ 50.000, 5 džiovyklos, geri 
trobesiai. 30 sodinimo teise, 100 akrų ūkis.

$ 10.000 Įmokėti, $ 56.000 pilna kaina, 100 akrų, 33 sodini
mo teise, labai gerame stovyje trobesiai, gera ma
šinerija, laistymo Įrengimas, (irrigation sistem).

$ 12.000 įmokėti, pilna kaina $ 56.000, 100 akrų, 34 sodini
mo teise, du gyv. namai, 6 džiovyklos, gera maši
nerija, prie miestelio.

$ 12.000 įmokėti, pilna kaina $ 80.000, 1 10 akrų, visa taba
ko žemė, 53 sodinimo teise, iš šių metų 42 akrų so
dinimo gauta 40 tonų tabako ir parduota po 48 et. 
už svarą — $ 38.400 brutto pajamų.

Turime didelį pasirinkimą įvairaus dydžio ir įvairių kainų 
tabako ūkių.

Juozas ŽEMAITIS
113 Norfolk St. S. Simcoe, Ont., Ont., Telef. 1243M.

STEVE GERBAUZ REAL ESTATE BROKER, 
SIMCOE, Ont.

I MYERS COAL Co Lid. Hamilton i 

| VISŲ RŪŠIŲ KURAS IR ĮVAIRŪS APŠILDYMO | 
I ĮRENGIMAI BEI PATAISYMAI.
« Prieinamos sąlygos, mandagus patarnavimas, »
» garantuota prekių kokybė. »
» Kreiptis pas lietuvį atstovą. »
| JUOZAS KARUŽAS |
£ 147 Grant Ave. Telef. 7-477-8. 0

Bendrasis Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondas yra apskai
čiavęs, kad tremtinių aprenki- 
mui kasmet reikia išsiųsti į Eu 
ropą nemažiau šimto tūkstan
čių svarų Įvairių rūbų, l ai nė 
ra didelis kiekis, nes kiekvie
nam tremtiniui išeina po 1U 
svarų iš visos siuntos. Be to, 
patys daiktai nėra visai nauji 
ir tuo būdu greičiau susidėvi 
ir tenka juos dažniau keisti.

Tremtinius drabužiais aprū 
pina tik BALFas. Iš kitur jie 
jų negauna. Juos, kąip žino
me, daugaiusia suaukoja Ame 
rikos lietuviai. Todėl BALFo 
Centro Valdyba dabar vėl krei 
piasi į visus geros valios ir 
gailestingos širdies lietuvius, 
prašydama aukoti tremtiniams 
rūbus ir avalynę. Prašome vi
sus BALFo skyrius pravesti 
rūbų rinkimo vajus. Į taiką, 
kaip visados, kviečiame para
pijas ir organizacijas, nes be 
jų paramos vajaus darbas ne
tik nesėkmingas, bet ir neįma
nomas.

Šį rūbų vajų prašome pra
vesti kiek galima didesniu 
mastu. Kiekvieną aukotoją 
prašome aukoti kiek galima 
daugiau. Praėjusiose rinklia
vose kasmet pasisekdavo savo 
tarpe surinkti iki 70.000 svarų 
rūbų, gi skirtumą, BALFo 
pirmininkui paprašius, N. C. 
W. C. — katalikų labdaros or 
ganizacija duodavo iš tų rūbų, 
kuriuos ji surinkdavo bažny
čiose Padėkos Dieną (Thanks 
giving Day). Tačiau ši organi 
zacija pranešė BA1 .Fo pirmi
ninkui, kad šiais metais iš su
linktų rūbų Padėkos Dienos 
proga per parapijas, lietu
viams tremtiniams negalės nė 
kiek skirti, nes šiuo metu į 
juos kreipiasi milionai naujų 
pabėgėlių ir karo aukų iš Rytų 
Vokietijos, Korėjos ir Toli
mųjų Rytų. Taigi visi tos or
ganizacijos rūbų ištekliai bus 
pasiųsti naujai atsiradusiems 
vargšams.

Tuo būdu šiais metais mums 
patiems tenka daugiau surink 
ti, kad galėtumėm pasiųsti tą 
rūbu kieki, kuris tremtiniams
yra būtinai reikalingas. Visa Germany.

tai verčia mus šįmetinį rūbų 
vajų suaktyvinti.

Kaip jau esame minėję spau 
doje, pageidaujami yra įvai
rūs aprangos daiktai: įvairūs 
drabužiai, lovoms antklodės, 
pagalvės, paklodės, rankšluos
čiai ir tt. Štai dabar gautuo
se iš Vokietijos padėkos laiš
kuose kaip tik prašo tų da.k- 
tų ir net užsimena apie nosi
nes. Todėl rinkliavos vykdy
tojus prašome atkreipti auko
tojų dėmesį ir į tos rūšies daik 
tus.

Suaukotus daiktus tuojau 
malonėkite persiųsti BALFo 
Centrui, 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, New York, savo 
lėšomis, nes siunčiant neap
mokėta siunta, BALFui suda
roma didelės išlaidos, gi, kaip 
žinot, Centro lėšos yra labai 
ribotos.

Tikimės, kad šis mūsų krei
pimasis bus išgirstas ir visi pri 
sidėsime auka ir darbu prie mū 
sų tremtinių būklės pagerini
mo. ElALFo Centro Valdyba.

IŠ VOKIETIJOS.
Visoje šiaurės Vokietijoje 

vargo ir skurdo suspausti lie
tuviai džiaugiasi gavę per BA 
LFą iš Amerikos ir Kanados 
lietuvių paramą sviesto ir cuk 
raus pasidalė.

Pinneberg. Neliko nė vieno 
lietuvio studento. Antanas 
Petkauskas, studijavęs Kiekio 
universitete, emigravo į Ka
nadą.

Pranas Jurkus, studijavęs 
Hamburge teisę, persikėlė tęs 
ti mokslo Bonn'os universite
tan. Alfa Grinkevičius, studi 
javęs Hamburge filologiją, nu 
tarė grįžti prie medicinos mo 
kslų. Jis jau trečiame medici 
nos semestre. Turi nemaža fi 
nansinių sunkumų, nes, būda
mas Tbc ligonis, negalėjo užsi 
dirbti, o dabar dar negauna jo 
klos stipendijos ar šiaip finan
sinės paramos. Semestras kai 
nuoja apie 200 Dm. Kas nore 
tų jam pagelbėti, — temaloni 
aukas siųsti: Alfa Grinkevi
čius, (24a) Hamburg t, Stu- 
dentenheim, Sterrischance,

Jieva Stiklioriūtė-Banevičie 
nė vėl atsidūrė ligoninėje. Kol 
kas jos savijauta nebloga, svei 
kata pamažu stiprėja. Jinai 
pati yra laiminga, kad artimie 
ji jos nepamiršta. Jos adre
sas: Jieva Banevičius , (24) 
Moeln, Sanatorium.

Maldaknygės. Prieš du mė
nesius Vokietijoje pasirodė nau 
ja laida lietuviškos Kan. Dr. 
F. Bartkaus „Būk mums ma
lonus“ maldaknygės laida. Ją 
išleido Kun. Kan. Dr. J. Kon
čius Amerikos Vyskupų pini
gais.

Spackenberg - Geesthacht. 
Čia yra gražiausios ir tvarkin
giausios lietuviškos kapinės vi 
soje Vokietijoje. Už tai pri
klauso pagarba ir nuošird vsų 
lietuvių padėka vietos lietuvių 
komitetui, kuris laiko sau sven 
ta pareiga uoliai rūpintis ka
pais. To pasėkoje kiekvienas 
lietuviškas kapas turi pamink 
hnį kryžių ar lentą su aiškiu, 
gražiu lietuvišku užrašu. Ka 
pai yra labai švarūs, apsodin
ti gražiomis gėlėmis.

Šiais metais per Vėlines at
laikė čia pamaldas kun. V. 
Šarka.

Šiaurės Vokietijoje — kpt. 
J. Venckus su kun. kpt. B. 
Liubinu važinėja po stovyklas 
n verbuoja lietuvius bedarbius 
į Amerikiečių lietuviškas dar
bo ir sarkybų kuopas. Kaikas 
kvietimu pasinaudoja.

Rotenburg, Han. P. Šilins- 
kas — žemaitis, savanoris 
rėjas išsinuomavo
kos hektarų ūkį. Pavyzdingai 
tvarkosi ir gerai gyvena su 
žmona bei dviem sūnumis. Jau 
niausiąs sūnus Valentinas lan 
ko vietos technikis mokvkl't ir 
atliekamu laiku sportuoja. Ne 
seniai p. Šilinskas priglaudė 
mūsų sergantį tautietį Aleksą 
Povilaitį, buvusį nervų klini
koje.

NAUJASIS DIDELIO GREI 
ČIO TRAUKINYS 

KANADOJE.
The Canadian Pacific Rail

way neseniai pranešė, Kana
dos greičiausio traukinio tvar 
karaštį nuo lapkričio 30 d. 
„Dayliner'is“, tai yra DieseFio 
traukinys, kuris keliaus tarp 
Detroito ir Toronto vidutiniu 
55 mylių per valandą greičiu 
(įskaitant ir sustojimo vietas).

Pradės lapkričio 9 d. tarp 
Londono ir Toronto. Lapkri
čio 30 d. aptarnavimas bus iš
plėstas nuo Detroito iki To
ronto ir priims dar priedinius 
vagonus Londone. Traukinys 
išvažiuos iš Detroito 6 vai. iš 
ryto ir bus Toronte 10 vai. ir 
20 min. prieš piet, po 4 vai. 20 
min.

Traukinys apleidžia Toron 
tą darbo dienomis 3 valandą 
ir 55 min. po piet ir atvyksta 
Detroitan 8 vai. 15 min. va
kare. Traukiniu bus galima 
keliauti standartiniu bilietu. 
Sunkus bagažas nepriimama*.

Traukinys turi „Budd“ bė
gių dieselio vagonus, kurių 
kiekvienas kainuoja 186.000 
dol. (standartinių vagonų kai
na 120.000 dol.), sveria 126.

-ku
čia keiioli-

000 svarų (standart. vag. 90. 
000 svarų), varomi dviem 275 
arklių jėgų motorais, kur.e 
sujungti ašimis, turi specialius 
stabdžius, kurie traukinio gi ei 
tį nuo 52 mylių gali sumažin 
ti iki 49 vienos mylios nuoto-

H RAŠTINĖ. TR 6025 5 — 6th Ave, VILLE LASALLE.
I J.R.RIENDEAUh KONTRAKTORIUS gh VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI

Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis.
Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius. H

Seedorf'e. Lietuviai gyven
tojai yra bedarbiai. Gyvena 
iš pašalpų. Laimingi jie kai 
sulaukia kokį šviesesnį svetį 
iš centrinių lietuviškų organi
zacijų, kuris juos pasistengia 
suprasti, užjausti ir pagal išga 
les padėti. Nežiūrint didelio

tyje.
Vagonai yra padaryti iš 

pirmos rūšies plieno. Vago
nai aprūpinti spiruoklėmis 
švelniam važiavimui ir turi dū 
žiu naikintojus ir bėgių išlygi 
nimas pašalina bėgių sujungi
mo triukšmą.

Šio tipo vagonai jau veikia 
kai kuriose Jungt. Valstybių 
linijose, Australijoje, Indijoje, 
Saudi Arabijoje ir Kuboje.

(C. S.)

čia vargo ir skurdo veikia čia 
kukli lietuviška vargo mokyk 
la. V. Š.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR

TAISAU SENUS
KAILINIUS PALTUS.
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

tnttutuu::::::::::::::::::;:::::::::::;;;::;:::::::::::::::::::::::;:::::::::::;::::::::::--"
BRONIUS AMBAKAS |

SPECIALISTAS IŠ EUROPOS H
BLOKSŲ — BRIKSŲ — PLYTELIŲ 

dėjime n
MALONIAI PATARNAUS TAMSTOMS. H

: Vakarais 3867 Henri Julien St., Montreal. LA 9460. i!
j KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR. K

| LIETUVIS LAIKRODININKAS | 

f ŽUKAS ANTANAS f 
■X 408—8-th Ave, Ville Lasalle, Que. TR 4321
c Kreiptis vakarais po 6,30 vai. c

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P 1 G F S N F. > 
KAIP KITUR.

lV?

VICTORIA 
CLEANERS 
OYERSCft

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

MINOR REPAIRS. 1
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIPE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

S3 lū

Duodame ir kreditan Į
PARAMOUNT JEWELLERS
363 ST. CATHERINE St. W. netoli Bleury HA 0888

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

CRescent 2279.
Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visą dieną.

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždėdami jiems „Drex“, 
kad neperleistų vandens 

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir fo 
telius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir sun
kius. Sutaisome rūbus 
(iširimus), įsiuvame sa
gas ir pan. Kiekvieną or 
denį paimame iš namų ir 

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

MONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135 x:

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių
Plačiai išgarsinti laikrodžiai
■ CYMA BLONGINES
■ BULOVĄ B OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai 

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS
| LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

7582A, RUE EDOUARD, VILLE LASALLE TR 7412.

SUPERIOR REAL ESTATE Co.
Gerard Cool Alcide Blais,

4337 Verdun A., Verdun 29—4ieme Av„ Ville Lasalle.
YO 3323 TR. 7849.

iri i inn rnmtnuxmKi iiiiiiiximjxcuni » ■ ■ ■ iiar»rmix«irrruixiurjiii»iiaiin ■
I I

į LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ S
JŪSŲ PATARNAVIMUI

3 PRAŠOME APLANKYTI
7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

< Ville Lasalle. i j'
Į A. G AURYS. Telefonas: HE 0100 g

VICTOR HARDWARE j
5939 MONK Boulevard, MONTREAL. Tel.: FI 1492 |

SAVININKAI BROLIAI BRASTAUSKAI S

RAMSAY PAINT 
^INTERIOR 

^EXTERIOR USE!

SEMI-GLOSS 
^AJLOSS—. 

FINISHES

PERKANTIEMS DA-& 
ŽUS GALONAIS, NA-| 
MŲ SAVININKAMS |

DUODAMA 20% |
NUOLAIDA. Į

CROSLEY
RADIO ir TELEVIZIJA

C. C. M. DVIRAČIAI
*

PASINAUDOKITE 
SPECIALIA VISŲ 

PIRKINIŲ NUOLAI
DA, TAIKOMA 
LIETUVIAMS!
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Š. rn. lapkričio mėn. 21 d. 7 vai. 30 min. 1220, Mountain 
ri Str. (prie St. Catherine) įvyks

„NERINGOS“ SKAUČIŲ TUNTO

Programoje: „premjera“ Kavutė ir daug kitų numerių. 
Veiks loterija ir bufetas. Šokiams gros: Lituanica nau

jam papildytam sąstate.
Įėjimas: 1 dol. Visi kviečiami skaitlingai dalyvauti.
Į „Neringos“ skaučių tunto vakarą Įvykstanti šį šeštadei 
nį 1220, Mauntain Str. patog ausia vykti St. Catherine 
tramvajum iki Montain g-vės, kuri yra tarp Guy ir Peel.

mo^t^real
LIETUVOS KARIUOMENĖ S ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

MONTREALY
maldų AV parapijos salėje pas 
iždininką J. Lukoševičių. Ėe- 
atsiėmę pinigų, bus skaitomi 
aukoję B-nės švietimo reika
lams. Valdyba.

ORGANIZACIJŲ ŽINIAI.
K. L. B. Montrealio Apylin 

kės Valdyba šaukia visų orga
nizacijų pirmininkų susirinki
mą naujos valdybos rinkimų 
tvarkai aptarti. Posėdis įvyks 
šeštadienį, 28 lapkričio 8 vai. 
vakare A. V. Parapijos saleje.

Valdyba. 
SKELBIMAS.

Lapkričio 22 d„ 12 vai. tuo
jau po pamaldų šaukiamas L. 
K. K. Savan. Sąjungos Mont
realio skyraius susirinkimas 
A. Vartų parap. salėje. Bro
liai savan, kviečiami būti pun 
ktualūs. Valdyba.

PASKAITA SU ŠVIESOS 
PAVEIKSLAIS.

Gruodžio 6 d. M. L. B. D- 
jos Montrealio skyrius ruošia 
paskaitą apie Mažąją Lietuvą 
su šviesos paveikslais. Smul
kesnių informacijų bus kita
me „N. L.“ numeryje.
LANKĖSI REDAKCIJOJE.

,,NL“ redakcijoje lankėsi p. 
Ben. Pakulis su žmoną, kurie 
visa savaitė vieši pas pp. Bu
kauskus. P. Pakulis prie Jo- 
let, Quob. pirko tabako ūkį ir 
sekančiais metais vasario pa
baigoj persikelia nuolatiniam 
apsigyvenimui į savo ūkį. P. 
Pakulis yra priėjęs išvados, 
jog Quobeco provincijoje taba 
ko ūkiai yra žymiai pigesni, 
o gaunamos už jį kainos yra 
augštesnės.

Ta pačia prga P. Pakulis 
„N. L.“ paaukojo 2 dol, Ačiū.

PRIIMA DARBININKUS,
Ateinančios savaitės antra

dienį - trečiadienį priims dar 
bininkus — vyrus ir moteris—- 
batų fabrike „Windsor Shoe 
& Slipper Co., 386 Moyne St. 
(Montrealyje).

yra ruošiamas KLB Montrea- 
lio apyl. v-bos lapkričio 22 d. 
sekmadienį, sekančia progra
ma :

1. 11 vai. pamaldos A V pa 
rapijos bažnyčioje už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės karius, 
šaulius ir partizanus.

2. D’Arcy McGee salėje 3 v. 
30 min. p. p. 220 Pine Avė, 
minėjimo aktas, kuriame svar 
biausiu kalbėtoju bus buv. Šau 
lių S-gos vadas pulk. Pr. Sa- 
ladžius. Meninėje daly daly
vauja: Dramos aktorius, rašy
tojas A. 
rauskas, 
lio taut, 
jama J. 
Piešinos 
oktetas 
ca, vadovaujamas Z. Lapino.

Gautas iš minėjimo pelnas 
skiriamas Lietuvos laisvės ko 
vų karo invalidams šelpti.

Visi maloniai kviečiami skai 
tlingai dalyvauti.

KLB Montrealio ap. V-ba.
K. L. B. MONTREALIO 
APYLINKĖS VALDYBOS 

ruošta televizijos aparato lo
terija švietimo reikalams pa
remti, neišplatinus užtektinai 
bilietų, atšaukiama, 
grąžinti 
galima sekmadieni, lapkr. 29 
ir gruodžio 6 d. tuojau po pa-

Škėma ir akt. L. Ba- 
Skautu Vyčių būre- 

šokių grupė vadovau- 
Kibirkščio, muz. A. 

vadovaujamas vyrų 
ir orkestras Lituani-

Bilietus
ir pinigus atsiimti

PARDUODAMA
GERŲ NAMŲ MONTREA
LIO VAKARŲ RAJONUO
SE, PARK EXTENTION ir 
ROSEMOUNTE. PRIEINA

MOS KAINOS, GEROS 
SĄLYGAS.

TEIRAUTIS VAKARAIS 
TEL. DU 1—1934.

SKUBIAI IR PIGIAI 
parduodamas automobilis 1941 
Nassh Sedan. Labai gerame 
stovyje — tik 200 dol. Reta 
proga! Skambinti: HE 7036.

TURKĖS - KALAKUTAI
jau parduodami: 9035 Belve- 

der, Backriver, telef.: MO 
5—3462.

K

Dr. J. š E G A M O G A S 
CHIRURGINĖ ir BEND

ROJI PRAKTIKA 
office 4906 Wellington 
VERDUN. Tel. YO 3611.

PARDUODAMA
Singer siuvamoji mašina 

(elektrinė, stalinė su apvalia 
špūlia) labai gerame stovyje. 
Teirautis po 6 vai. vakaro.

HE 5935.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
4 kambariai ir virtuvė, su vi
sais patogumais: 176—8 Avė, 
Ville Lasalle, telef. TR 6752.

K šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą.

n a m ų 1038 Osborne A v.
I VERDUN. Tel.PO 6-9964
k 11 1 w ......... X

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ

IR

ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 21 D., KVIEČIAME VISUS HAMILTONIEČIUS, TORONTIEČIUS IR KITŲ 
APYLINKIŲ LIETUVIUS Į NUOTAIKINGĄ

PSIEšADVENTINį BALIŲ HAMILTONE,
KURIS ĮVYKS ROYAL CONNAUGHT VIEŠBUČIO CRYSTAL SALĖJE (kampas KING ir JOHN).

Baliuje dalyvauja GEN. P. PLEHAVIČIUS ir tars sveikinimo žodi. Trumpoje programoje, kuri prasidės 9 v. v
$ pasirodys S. LUKOsEVIČIŪTĖ — BALETAS ir L. ŠTURMAITY TĖ — SOLO.
$ Šokiams gros puikus ZENINI ORKESTRAS iš Toronto 8 ASMENŲ SĄSTATE!
8 Staliukus prašome užsisakyti laišku ar telefonu pas p. V. Kazlauską, 2 Fife St., Hamilton, Ont., tel. 9-3796, nuo

10 iki 12 v. ir nuo 6 iki 8 v. v. Bus turtinga Katalikių Moterų D-jos LOTERIJA, kurois
Š pelnas skiriamas LIGONIAMS VOKIETIJOJ KALĖDŲ PROGA SUŠELPTI!
X Dalis viso baliaus pelno skiriama Orvydų šeimos paramai! Maloniai prašome visus lietuvius skaitlingai atvykti
| puikųjį balių ir SAVO DALYVAVIMU PAREMTI MŪSŲ DIDŽIAUSIUS DEGANČIUS REIKALUS!
| VEIKS ĮVAIRIŲ UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ BUFETAS! Pradžia 7,15 v. v. Įėjimas 1.25 dol.
I TFA KANADOJE HIAMILTONO SK.

i

v

i

£

DĖMESIO! DĖMESIO!

LAS rengia

PASKUTINS PRIEŠ
Lapkričio 21 d. U. N. F. Auditorijoj, 297 College St.,

I Linksmą šokių vakarą
Šokiams gros TLO „TRIMITAS“, papildytu lietuviškų 

ir tarptautinių šokių ir melodijų repertuaru.

BUFETE ALUTIS IR KITA.
Pradžia 7.30 vakaro.

LAS TORONTO SKYRIUS.

GYVAS LIETUVIŲ NAMŲ 
REIKALAS.

Montrealio Lietuvių Namų 
valdyba buvo susirinkusi visa 
ir gyvai apsvarstė reikalą. Nu 
sistatyta imtis naujų priemo
nių ir sumobilizuiti 
kapitalą, nes namai 
Nusistatyta sekantį 
dalyti visas miestas 
joms rasti tautiečius, kurie bū
tų jų globėjais ir organizato
riais.

Jie platins LN šėrus ir ko- 
lektuos namu pirkimui kapita
lą-

Kaskart aiškėja gyvas rei- 
savo pakankamą 

salių viso- 
Kaip tik- 

numatytuose 
yra.

PARDUODAMA:
FISH & CHIPS, komercinėje 

gatvėje Verdune.
Seniai įsteigta, gera apyvarta. 

$ 3.500.
MODERNUS 

DUPLEX — Verdune, 
$ 13.400.—

Galima ir išsimokėjimui.
Laisniuota 

GROCERY — BUTSHER 
krautuvė Cote St. Paul. $8.000

Skambinti: HE 3704
BENNETT REALTIES

PARDUODAMA:
SPECIALISTAS || Westmount, duplex 5 ir 6 kam 

CHIRURGAS « barių; viršutinis butas išnuo- 
CHARI AND I rnotas 225 do1- mėnesiui. Pu- 
CHAKLAND « sjau komercinėje vietoje Sher- 
Sherbrooke E. » brooke gatvėje. Ideali vieta. 

Telel.: FR 7684, EX 8822. | . Tinka įstaigoms.
Apatinis 5 kamb. butas lais- 

^zzzzzzzzzzzzzzzzz^zzzzzzzzzz. vas pirkėjui. Labai geras pir
kinys. Prašo 35.000 dol.

Priimami pasiūlymai. 
Skambinti HU 8-8873.

NORIMA PIRKTI:
Rooming-house 9 — 15 kamb. 

su ar be namų.
Skambinti HU 8-8873

Dr. R.
956

Dr.E.Andrukaitis
956 Sherbrooke E.

Tel. CH. 7236

I ::

::

tinkamą 
reikalingi, 
kartą pa- 
sritimis ir

kalas turėsi 
salę ir mažesnių 
kiems subuvimams, 
tai tokių salių 
pirkti namuose yra. Todėl , 
Valdybos susirinkimas nusista 
te panaudoti visas priemones, 
kad LN būtų įsigyti. Be ko ki 
ta, esąs numatomas ir organi
zacijų atstovų pasitarimas. Se
kantis Valdybos posėdis nu
tartas gruodžio 4 d., penktadie 
nio vakarą.

DLK VYTAUTO KLUBO 
naujos <vąldybos nominacijoj 
praėjo lapkričio 15 d. Į pre
zidentus iškilo du kandidatai, 
Povilas Petronis ir Jonas Gar- 
gasas, į vicepr. liko p. Nau
jokas, į borddirektorius dau
giau kandidatūrų. Gruodžio 
5 d. bus rinkimai.

NELAIMĖS IR LIGOS
Juzę Padleckienę, grįžtan

čią iš turgaus, taip suvažiųėjo 
motociklistas, kad ji kelias va 
landas buvo be sąmonės. Ne
laimingoji nukentėjo nuo tokio 
„pliko“ motoristo, vaikagalio, 
kad ir išreikalauti iš jo nuosto
lių neįmanoma.

Šiomis dienomis susirgo 
energingoji ir veiklioji Mont
realio parengimų šeimininkė 
p. Burbienė, kuri prieš tai 
skundėsi širdies silpnumu. Pas 
kutiniu metu ji jau turėjo atsi
gulti, nes liga paaštrėjo.

IŠVYKSTA ATOSTOGŲ,
Į Kaliforniją, Los Angeles, 

išvyksta bent trims mėnesiams 
atostogų Jadv. Kizęrskienė ir 
p. Žižiūnienė.

DARBO FRONTE 
kalbama apie didesnius atleidi 
mus iš darbo, Canadair atlei
sianti 35 proc. darbininkų. Esą 
atleidimų iš Vickerso, geležin- 

, kelių ir kitur,
LIETUVIŲ KATALIKIŲ 
MOTERŲ DRAUGIJOS 

Montrealio skyrius nuoširdžiai 
dėkoja programos dalyvėms 
sol. J. Vienožinskaitei - Ado
monienei ir pianistei V. Ju- 
dzentavičiūtei, taip gražiai iš 
pildžiusioms „Kalakutų Ba
liaus“ programą.

Didžiausia padėka visiems, 
loterijos fantų aukotojams, 
ypač p. K. Lukui, paaukoju
siam loterijai kalakutą, ir vi
siems, kurie kuo nors prisidė
jo rengiant balių.

Dėkojam „N. Lietuvos“ re
dakcijai, kuri puss baliai’s skel

EVANGELIKŲ SUSIVIENI 
JIMAS IR PARAPIJA.
Toronte jau nuo 1950 m. 

veikia Lietuvių Evangelikų 
Susivienijimas Kanadoj, kaipo 
formaliai neužregistruota drau 
gija. Be to, Toronte, Montre 
alyje ir Hamiltone paskutiniu 
metu įsikūrė Evangelikų Liu- 
terionių lietuvių parapija, už
registruota atitinkamoj bažny 
tinėj valdžioj ir dalyvaujanti 
ekumeniniame (visuotiniame) 
krikščionybės sąjūdyje. Pir
moji yra visuomeniškai kultū
rinė draugija, antroji yra baž
nytinė organizacija. Nors jų 
pobūdis ir uždaviniai yra skir 
tingi, šios organizacijos yra 
santarvėj, nes jų valdomuo
sius organus sudaro tie patys 
asmenys,

Evangelikų Liuterionių Lie
tuvių Parapijoj ruošiamasi pa
rapijiečių susirinkimui. Jame 
dalyvaus parapijiečiai liutero- 
nys ir aptars savo parapijos 
administracinius reikalus. Po 
to ruošiamasi šaukti Lietuvių 
Evangelikų Susivienijimo su
sirinkimą. Jame dalyvaus su
sivienijimo nariai — liuterio- 
nys ir reformatai. Jame bus 
aptariamas lietuvių evengeli- 
kų visuomenės veiklos planas 
plačia prasme, apimantis ne 
vien Kanadą bet ir Jungtines 
Valstybes.

Lietuvių Evangelikų Susi
vienijimo Kanadoj valdybos 
ir Evangelikų Liuterionių Lie 
tuvių Parapijos tarybos Toron 
te pirmininku yra Bernardas 
Buntinas, išrinktas susivieni
jimo visuotiniame gegužės 10 
d. susirinkime vieniems me
tams. Prieš tai susivienijimo 
pirmininkais buvo Jurgis Preik 
šaitis ir Petras Šernas. Susi
vienijimo kasininku anksčiau 
buvo Andrius Usvaltas, o da
bar yra Jonas Dambaras ir 
Maksas Pleikis, Parapijos ta
rybos pirmininkais Montrealy 
įe yra Mikas Šulmistras ir Ha
miltone Otonas Stasiųlis,

SUTUOKTUVĖS.
Susituokė: Pr. Bersenas 

p. Morkūnaite, H. Petschar 
Aldona Rauktyte.

PRANEŠIMASE 
EVANGELIKAMS

Pranešama, kad Lietuvių 
Evangelikų Susivienijimo pa
rapijos pamaldos įvyks š. m. 
lapkričio mėn. 22 d. 1 
pietų Presbyteriųm 
bažnyčioje Dundas ir 
court gatvių kampas, 
iš Dovercourt gatvės.

Pamaldas laikys svečias iš 
Chikagos kun. P. Dilys.

Valdyba.

SU 
su

Lapkričio 20 d„ 7 vai. 30 
min. vakare, St. Andrew baž
nyčios salėje, Jarvis ir Carlton 
gatvių kampas, Baltui Federa
cijos vicepirmininkas Dr. M. 
Anysas darys pranešimą apie 
paruoštą Baltų Federacijos 
konstitucijos projektą.

Visi tauitečiai, kuriuos ši
tas klausimas domina, piašo- 
mi atsilankyti į paskaitą. Taip 
pat dalyvaus ir mūsų 
bei latviški kaimynai.

Kad visi klausytojai 
suprastų, paskaita bus 
čių kalba.

PftDĖKA
UŽ PASIAUKOJIMĄ.

Vidurvasarį pradėtas pinigi 
nių aukų rinkimas šalpos reika 
lams lankant namus Toronte 
baigtas. Kad šis didžiulis ir 
sunkus darbas buvo kruopš
čiai bei sumaniai atliktas, KL 
B Šalpos Fondo Toronto Apyl. 
Komiteto gili padėka priklau
so šiems asmenims: Ą, Ąndu- 
kavičiui, B. Augustaitei, P. Ba 
leišiui, J. Berzinskui, „The 
Times“ parduotuvės sav., T. 
Borkertaitei, S. Brizgytei, K. 
Bubeliui, P. Budreikai, J. Got 
ceitaitei, A. Grigaliūnui, A. 
Gvazdaitytei, A. Jankaitienei,
J. Jasinevičiui, E. Klupšienei, 
A. Kuolui, B. Laučiui, G. Lau 
rinavičiūtei, J. Leskauskaitei,
K. Manglicui, L. Mickevičiū
tei,J . Morkūnui, A. Portofie- 
jui, V. Pūgai, A. Puniškaitei, 
A. Rutkauskaitei, St. Rutkaus 
katei, P. Skablauskui, B. Sku 
čaitei, Z. Staniulienei, S. Sta- 
niulytei, B. Strikaitytei, A.
ry—.... ->»<— ■ HM — X
I Dr. K. ŽYMANTIENĖ. | 
$ GYDYTOJA-CHIRURGĖ | 
C Kampas Bloor ir Brock Av. v 
| (Įėjimas iŠ 613 Brock Av.) ©

Priima ligonius, gimdyves \ 
'v ir moterų ligomis sergan- 8 
& čias kasdien nuo 1—4 ir X

nuo 5—8 vai. p.p„ šeštad, K 
© nuo 11—3 v. p.p., kitu lai- $ 

ku pagal susitarimą. 8
Telefonas OL 6851

-----

estiški

geriau 
vokie-

PRANEŠIMAS APIE BAL TŲ FEDERACIJOS 
KONSTITUCIJĄ.

Taujėnytei, T. Trakimienei, 
„Tulpės“ valgyklos sav. K. 
Grigaičiui ir J. Simonavičiui, 
A. Urnavičiūtei ir Vyt. Vai
dotui, jun.

Džiuginantis ir padrąsinan
tis yra tas faktas, kad šį pirmą, 
ir organizuotą aukų rinkimą 
didžia dalimi atliko Toronto 
lietuviškasis jaunimas. Ypač 
nuoširdžiai tenka padėkoti To 
ronto univeristete ir gimnazijo 
sc besimokančiam jaunimui, ne 
pasigailėjusiam Ibrangų atos
togų laiką skirti ir šalpai.. 
Taip pat didžios padėkos yra 
vertas ir tas darbas tų talki
ninkų, kurie naudojo savas ma 
šinas, tuomi paaukodami ne 
tik triūsą, bet dar patys ir su
sisiekimo išlaidų turėdami. Be 
abejo, labjausiai dėkingumo- 
reiškia tie, kuriuos surinkto
sios aukos pasieks.

K. L. B. Šalpos Fondo 
Toronto Apyl. Komitetas.

LENKAI TEBĖRA ĮŽŪLŪS.
Imperialistų niekas nepamo 

kiną, net ir savo nepriklauso
mybės netekimas. Štai, pasi
kvietę net Lietuvos Gen. Kon 
sulą, Toronto lenkai minėjo 
Lenkijos nepriklausomybės 
šventę. Minėjimą atidaręs as 
muo pabrėžė, kad lenkai neiš
sižadėsią nei Vilniaus, nei Lvo
vo. . . Lygiai taip galėtų pa
sakyti lietuviai apie Warsza
wa ir Krakową, nes ten buvo 
lietuvis karalius Jogaila.. . 
Keikia gi turėti akiplėšiškumo- 
kėsintis į svetimos valsctybės. 
sostinę ir tokio pareiškimo klau 
sytis pasikviesti tos valstybės 
atstovus, į kurių sostinę kėsi
namasi... Ar tai padodu?

© 
K

v

©

vai. po 
Church 
Dover- 
Įėjimas

Dr.A.VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1081 Bloor St. W.-Toronto 

priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 pp. ir 
6,30-8 vv. arba pagal susi

tarimą tel. ME 2933

VIENYBĖJE — GALYBĖ. |
TAUPYK i

LIETUVIŠKAME KREDITO KOOPERATYVE |
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos. g
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė.,

Toronto, Ont. KE 3027. |

©JONAS J. JUSKAITIS
Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis, baigęs išklau 
syti visą teisių kursą Toronto Universiteto Juridiniame 

Fakultete.
932 Dundas W., Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.
(Iš tolimesnių vietovių galima kreiptis laiškais).
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| PIRMOJI LIETUVIŲ 1

Real Estate įstaiga
\ TORONTE. |
| NUOSAVYBĖS ARBA BIZNIO PIRKIMO AR PARDA | 
| VIMO REIKALAIS, PASKOLŲ GAVIMO, NAMŲ AR | 
g BIZNIO APKAINAVIMO IR TEISINGO PATARIMO | 
| REIKALAIS KREIPKITĖS Į MŪSŲ ĮSTAIGĄ BE j 
I OBLIGACIJOS. |
| ESU TORONTO MIESTO GYVENTOJAS PER | 
| PASKUTINIUS 25 METUS. X

t AL GARBENS - Garbenis |
REAL ESATE and BUSINESS BROKER | 

| 1486 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont. S
| Telefonas LO 2738. Vakarais H Y 1543. f

S

bimo kainos paau(kojo, ba
liaus skelbiamam tikslui.

Didelis ačiū visiems sve
čiams už atsilankymą ir kartu 
Draugija atsiprašo, jei kai ku 
rie svečiai nebuvo tinkamai pri 
imti dėl mūsų neapdairumo, 
ar dėl vietos stokos.

Balius praėjo su didžiausiu 
’V.sise’rimu.x Vtt’-’yb.i
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