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Pasaulinė įvykių savaite NEW YORKO NAUJIENOS 
EGZILAI PIKIETAVO SOVIETUS.

New Yorke yra susispietu- 
sios visų pavergtųjų kraštų po 
litinės ir egzilinės organizaci
jos. Šiuo metu šitoms organi
zacijoms ir jų atstovams rei
kia nugalėti nemanas kliūtis, 
keliant balsą prieš Sovietų Są 
jungoje ir jos užimtuose kraš
tuose laikomas priverst (inųjų 
darbų stovyklas. Tos privers
tinų darbų stovyklos yra są- 
monigos ir sstemingos žmonių 
kankinimo ir naikinimo vietos.

Laisvajame pasauly per 
daug prisirinko medžiagos 
apie tokių stovyklų buvimą ir 
apie tuos baisiuosius bolševi
kų administracijos darbus, kad 
laisvasis pasaulis nebegali to
liau dėl tų nusikaltimų žmoniš 
kumui tylėti.

Šituo klauismu jau pernai 
susidomėjo Jungtinių Tautų 
Žmogaus Teisių komisija. Bu
vo New Yorke viešai apklausi 
sinėta daugybė liudytojų, bu 
vusių kalinių, pareigūnų ir vi
sos eilės kitų asmenų, tuos fak 
tus gerai žinančių. Šiam ap
klausinėjimui lietuvius liudy
tojus ir dokumentus parinko 
Lietuvos L.aisvės Komitetas. 
Lietuvių liudytojais buvo. dr. 
M. Devenis, dvejus metus iš
buvęs Vorkutoje, 1951 m. pra 
simušę per geležinę uždangą 
mūsų žvejai — Grišmanaus- 
kas, Kublickas ir Paulauskas 
ir visa eilė kitų.

Pasibaigus apklausinėji
mams Žmogaus Teisių Komi
sija išleido savo raportą dide
lės knygos pavidale. Tai iš 
naujo buvo atkreiptos laisvojo 
pasaulio akys. Šituo reikalu 
labjausiai susidomėjo JAV vy 
riausybė. JAV atstovas Lod
ge pasiūlė Jungt. Tautoms ši
tą klausimą viešai tarptauti
niame forume apsvarstyti ir fotografuojamos, 
pareikalavo įnešti į dabartinės laikraščiai turėjo gausios me- 
sesijos darbų tvarką. džiagos. Jūsų kor.

Ilgos tarpusavės grumtynės 
Europoje dėl Europos Gynimo 
si Bendruomenės praėjusią sa
vaitę stipirai pakrypo gerojon 
pusėn.

GINČAI 
PRANCŪZIJOS SEIME, 

kurie iškelti užsienių reikalų 
ministerio Bidault, išryškino, 

kad> šiuo klausimu Prancūzija 
gauna visus užtikrinimus, jog 
jos saugumui dėl Europos Gy 
nimosi Bendruomenės jokių pa 
voju nėra.
PRANCŪZIJAI SAUGUMĄ 

GARANTUOJA
ne tiktai Amerika, bet, kaip 
paskutinį momentą aiškėja, ir 
Didžioji Britanija, kuri keičia, 
savo tuo klausimu nusistatymą 
ir pati, Bidoult pareiškimo žo
džiais, prisidės prie Europos 
Gynimosi Bendruomenės. Iš 
šitos pusės reikalui tvarkantis 
taip, kaip prancūzų daugumas 
nori, yra vilčių, kad patys pran 
cūzai susitars sudaryti tokią 
daugumą, kuri leis priimti Eu 
ropos Gynimosi Bendruome
nės sudarymo pritarimą. Tam, 
žinoma, nepritars kraštutiniai 
— komunistai ir golistai, — 
bet jų pritarimas ir nebus rei 
kalingas, jeigu susidarys ir be 
jų reikalinga dauguma.

Viską nulems
ANGLUOS PASISUKIMAS 

Į KONTINENTĄ.
Ligšiol Anglija nenorėjo dėtis 
prie Europos Gynimosi Bend
ruomenės. Jeigu dabar ji pati 
dedasi prie tos bendruomenės, 
tai ir Prancūzija prisidės. To
kiu būdu, Europos saugumas 
kaskart darosi tikresnis. Ry
šium su tuo ir rusų paverg
toms tautoms iškyla nauja pro 
blema — patiems dalyvauti to 
je saugumo organizacijoje ir 
turėti savo jėgą, kuri sugebė 
tų ginti mūsų tautų teritori
jas. Tam reikalui

IŠKYLA FIZINĖS JĖGOS 
ORGANIZAVIMO 

REIKALINGUMAS,
nes pačioms Pabaltijo tautoms 
teks ginti ir saugoti savo teri 
torijas. Šis numatymas mus 
įpareigoja greičiau susitarti 
dėl tautų federacijos ir bend
romis jėgomis ginti šių tautų 
teritorijas etnografinėse ribo
se.

Antras labai svarbus praėju 
sios savaitės politinis faktas, 
kuris labai derinasi su pirmuo 
ju, yra
SVARBUS JAV UŽSIENIŲ 
REIKALŲ MINISTERIO

J. F. DULLESO 
PASISAKYMAS.

Dulles praėjusią savaitę tu
rėjo didelę politinę kalbą, ku
rioje jis, kaip sakoma, „statė 
taškus ant i“. Tai lietė vakarų 
pasaulį ir Sovietiją, jos pa
vergtas tautas bei jų valstybes.

Dulles labai taikliai apibū
dino dabartinės Rusijos vidaus 
būseną. Jis sako, kad komu- 
-nistai Rusijoje sukūrė tokią 
santvarką, kuri žmones pasta
tė į naminių gyvulių padėtį. 
Būrys bolševikų viešpatauja, 
o žmonės tiktai pildo jų liepi
mus. Tai yra šių laikų vergi
ja.

Bet, sako Dulles, kad
AMERIKA NESILEIS Į 

TOKIAS DERYBAS, 
KURIOMIS BŪTŲ PRIPA
ŽINTA SOVIETINĖ VAL
DŽIA PAVERGTOSE JŲ 

TAUTOSE.
Amerika stovi už laisvę visa
me pasauly. Ji nenori savo 
žmonėms geresnių gyvenimo 
sąlygų, negu jos būtų pritai
kytos kitoms tautoms, nes 
Amerika visų tautų žmonėms 
nori gero gyvenimo.

Šis Dulles pareiškimas, pa

brėžiant, kad Amerika nepri
pažins pavergtųjų tautų oku
pacijos, mums yra labai svar
bus. Tiesa, tai ne pirmas jau 
toks JAV vyriausybės pasisa
kymas, bet jis yra tuo svarbus, 
kad Amerika šio reikalo neuž 
miršta, kad šis reikalas nau
jais pareiškimais pakartotinai 
primenamas ir išryškinamas. 
Ypač tai yra svarbu, kad kai 
kur prieš tai buvo pasireiškęs 
traukimasis atgal ir jau buvo 
pradėtos kalbos apie antrąjį 
Miuncheną. . . Be to, labai yra 
svarbu, kad šis pareiškimas iš 
keliamas tada, kai
EUROPOJE VYKSTA PAS
KUTINIAI TARPUSAVIO

MŪŠIAI — GINTIS AR 
PASIDUOTI?

Ir, su malonumu tenka pasa
kyti, kad paskutiniu momentu 
reikalas pradeda krypti Į gyni 
mąsi, kuris laisvoms tautoms 
suteiktų saugumą, o paverg- 
toms — išlaisvinimą.

Atrodo, kad kai debesys ren 
kasi vis tirštesni, šių stipres
nių vėjų dvelktelėjimas pats 
už save kalba.

O AUDRA RENKASI.
Pranešama, kad Korėjos po 

litinės . komisijos 
pirmyn nežengia, 
viską sabotuoja.
sabotuoja ir kitus paliaubų su
sitarimus. Todėl perspektyvų, 
kad galima būtų susitarti dėl 
laikos Korėjoje, tuo tarpu nė
ra jokių vilčių. O jeigu nesu
sitariama dėl taikos, kasgi po 
to gali sekti, jeigu ne karas?

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESE DALYVAUS 

KERSTENAS.
Amerikos lietuvių kongrese 

dalyvaus taip pat Kerstenas 
ir visa jo vadovaujama komi
sija Pabaltijo užgrobimui iš
tirti. VLIKo vardu kongresą 
pasveikinti ir tarti žodį VLI 
Ko pirm- M. Krupavičiaus pa 
prašytas adv. L. Šmulkštys, 
buv. valst. liaudininkų atsto
vas VLIKe.

sudarymas 
Komunistai 
Komunistai

— Į Latvijos nepriklausy
mo 35 m. sukakčiai paminėti 
centrines iškilmes, suruoštas 
jų darbo ir sargybų kuopose, 
buvo nyvyke VT joirm.kas K. 
Žalkauskas ir URT valdytojas 
Dr. P. Karvelis, kuris ta pro
ga latviams pareiškė nuošir
džių linkėjimų. Minėjimo iš
kilmėse Stuttgarte ‘ dalyvavo 
IT valdytojas M. Gelžinis ir 
visa eilė kitų kviestų svečių. 
Į minėjimą Augsburge buvo 
atsilankęs taip pat naujasis vo 
kiečių pabėgėlių ministeris 
prof. Oberlanderis.

TRUMPOS ŽINIOS.
— Italijos premjeras Pella 

pasisakė, kad Triesto klausimas 
turėtų būti sprendžiamas At
lanto pakto ribose.

— Tito sutiktų Triestą už 
leisti Italijai, jeigu likusi A 
zona būtų atiduota Jugoslavi
jai.

— Anglijos karalienė išvy
ko į Australiją ir N. Zelandi
ją pusės metų kelionei.

— Jugoslavija išrinko „par 
lamentą“ sovietiniu būdu: vie 
nu komunistiniu sąrašu.

—Egipto teismas teisia buv. 
karalių Faruką, kuris gyvena 
Italijoje.

— Buv. Komlenkijos atsto
vas Karovič duoda parodymus 
apie vergiškus darbus Lenki
joje, kurioje jis žindąs 73 ver 
gų darbo lagerius.

— Rusija, gerindamas! Šuo 
mijai, jai siūlo draugingumo 
sutartį ir žada grąžinti dalį 
pagrobtos teritorijos.

— Komkinijoje daug mir
ties bausmių už pasipriešinimą 
koirnvaldžiai.

VILNIAUS RADIJA KLAUSANT 
„Išsipagiriojimo įstaigoj“ baigėsi spalio šventė.

Kaip ir kasmet, šiemetine 
spalio revoliucijos šventė pra 
ėjo „seno kurso“ rėmuose. Tei 
sybė, maža girdėjosi Stalino 
vardas, ir iš viso jis nepalygi
namai mažai minimas. Tik 
ankstokai prieš šventę Vil
niaus radijas programose stip
riau pradėjo akcentuoti žodį 
„Lietuva“, bet už tai išvaka
rėse ir per šventę lietuvis turė
jo tenkintis iš Maskvos trans
liuojamomis „pliastuškomis“.

Keliom dienom prieš šventę 
krautuvėse pasirodė miltų, 
mėsos; mėgino ir drabužių pa 
siūlą kiek sukoncentruoti Vil
niaus krautuvėse. Miltų gali
ma buvo pirktu ir po kelis kg 
atkampiuose bažnytkaimiuose. 
Į Vilniaus „kolūkinę“ turga
vietę „burokėlius, bulves ir 
morkas“ atvežė iš Kaišiado
rių, Kovarsko ir Švenčionių 
rajonų. žodžiu, persistengė, 
— kirsk bulvienę, burokienę 
ar morkienę ir švęsk.

Paradas vyko Lenino vardu 
pavadintoje Lukišku} aikštėje.

KALĖDINIAI IR NAUJAME TINIAI SVEIKINIMAI
Tautiečių patogumui, arti

nantis Kalėdoms ir Naujiems 
Metams, „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ leidykla išleidžia svei 
kinimų korteles su Kalėdų 
šventėmis ir Naujausiais Me 
tais, vienoje kortelėje, kurios 
formatas yra maždaug 3 coliai 
augščio ir 4,5 colių pločio, ge 
rame baltame popiery.

Kaina su persiuntimu paš
tu :

Už 1 dolerį —30 kortelių, 
už 2 dbl. — 60 kortelių ir t. t.

ir naikinamų 
Sąjungoje, 

JTO darbų

tuojau turi 
Visiems eg 
li/tuviams,

Visos
Ameri

Egzilams teko rašyti daugy 
bę laiškų visų kraštų vyriau
sybėms, kad jos palieptų savo 
atstovams paremti JAV žy
gius. Tas buvo laimėta ir pri
verstinųjų darbų stovyklų ir 
jose kankinamų 
žmonių, Sovietų 
klausimas jau yra 
tvarkoje.

Tuo klausimu 
prasidėti debatai, 
zilams, tarp jų ir
teko iš naujo kontaktuoti su 
JTO delegatais, aprūpinti juos 
medžiaga ir paprašyti, kad vie 
šoje tribūnoje jie atvirai pasi
sakytų.

Lapkričio 17 d. Baltijos 
Laisvės Namuose, 131 E 70 
Street New York, buvo labai 
gausiai susirinkę, visų pa
vergtųjų kraštu atstovai jau 
kolektyviai pakelti balsą prieš 
Sovietų barbarizmą. Čia, šia
me susirinkime aktyviai daly
vavo ir Laisvosios Europos Ko 
mitetas su pačiu prezidentu 
Shefersonu pryšakyje. 
kalbos buvo įtrauktos į 
kos Balso ir Laisvosios 
pos Radijo juosteles.
tik pasidžiaugti, kai LĖK ats
tovas Jarov pareškė: „Jūs, eg- 
zilai, žinote gerau, kais dedasi 
jūsų pavergtuose kraštuose. 
Jūs dirbkite, o mes jums visa
me kame padėsime iki Jūsų 
kraštai bus laisvi“.

Tenka

Lapkričio 20 d. prie Jungi. 
Tautų rūmų, keli šimtai susi
rinkusių egzilų piketavo So
vietus. Po valandos visa pike 
tavusiųjų minia, nešdama pla
katus, perėjo New Yorko gat 
vėmis iki Times Square. Šios 
eisenos buvo filmuojamos ir 

Visi N. Y.

Po pusnakčio milicija rankio
jo gatvėse girtus ir tempė į 
„išsipagiriojimo įstaigas“, ku
rias rusai atvežė kartu su sa
vo „kultūra“. Vilniuj ši gar
bė atiteko Totorių gatvei.

Radijas sako, kad iš Gruzi
jos šventei atvežė obuolių. Ma 
tyt, kolchozinant Lietuvą so
dai išnaikinti.

PASKAITA SU ŠVIESOS 
PAVEIKSLAIS.

Gruodžio 6 d. M. L. B. D- 
jos Montrealio skyrius ruošia 
paskaitą apie Mažąją Lietuvą 
su šviesos paveiksi?
MONTREALIO LIETUVIŲ 

DRAMOS TEATRAS 
lapkričio 29 dieną, 3 vai. vak. 
Cleremount Avė. 62, (lenkų 
salėje) statoma Antano Škė
mos drama „Pabudimas“, vei
kalas, laimėjęs Kultūros Fon
do pirmąją premiją.

i Dėl mašinos gedimo laikraš
tis išeina truputį pavėluotai.

Kas pats užeis į redakciją 
kortelių pasiimti, galės įsigyti 
ir kitokiais kiekiais.

Kortelių tekstas nepasens, 
todėl jeigu kam jų liks nesu
naudotų šiemet, tai jas bus ga 
Įima panaudoti sekančiais me
tais.

Pinigus už sveikinimo kor
teles galima siųsti ir su prenu 
merata už „Nepriklausomą 
Lietuvą“ sekantiems metams 
adresu: 7722 George St., Ville 
Lasalle, Montreal 32, P. Q.

BALTIJOS VALSTYBIŲ 
FEDERACIJA.

Lapkričio 20 d. Baltų Fede
racijos susirinkime, Toronte, 
buvo skaitomas ir diskutcuja- 
mas Dr. M. Anyso parouslas 
Suvienytų Baltijos Valstybių 
konstitucijos projektas. Susi
rinkimą atidarė Baltų Federa- 
os Pirm. Lūšis ir pranešė, kad 
sis projektas nebus oficialus, 
o tik kaip akademinė studija, 
turinti tikslą išpopuliarinti Bal 
t.jos Valstybių Federacijos 
idėją.

Trumpai tariant, Federali
nės Baltijos Valstybes konsti
tucija būtų tokia: Politinę ir 
ūkio federaciją sudarytų lais
vai susitariančių tautų, neatsi 
sakant tautinio suvereniteto, 
Federalinis parlamentas, suda 
rytas iš tautinių (lietuvių lat
vių, estų) parlamentų iš kiek
vienos po 20 atstovų, iš visų 
po lygiai. Šis parlamentas po 
sėdžiaus iš eilės kiekvienoj tau 
tmėje sostinėje, tai bendros 
sostinės nebus. Visi įstatymai 
federal, parl. priimami veinbal 
šiai. Vykdomą valdžią suda
rys šešios federalinės įstaigos: 
užsienio, karo, justicijos, finan 
sų, susisiekimo ir švietimo. 
Šios įstaigos bus padalytos: 
kiekvienoj sąjunginėje valsty
bėje po dvi. Kiekvienoj fede- 
ralinėj įstaigoj bus 3 ministe
rial (lietuvis, latvis ir estas). 
Bus bendra užsienio politikos 
linija. Bendras emisijos ban
kas ir bendri pinigai. Taip pat 
bus muitų unija. Karinėj sri
tyje : bendras generalinis šta
bas, kuris nustatys kiekvienam 
kraštui kariuomenės kontin
gentą. Kariuomenė turės vie
nodą uniformą, tik skirsis žen 
klais. Kamanda kiekvienos ka
riuomenės savo kalboje. Gink 
lavimas vienodas.

Pasaulio politiniuose cent
ruose bendros federalinės ats
tovybės.

Šiame konstitucijos projek
te autoriaus viskas labai kruo 
pščiai apgalvota ir suderinta.

Diskusijose dalyvavo žy
miausi latvių ir estų tautybių 
asmenys, Bendruomenės Pir
mininkai, Konsulai ir kiti, viso 
apie 50 žmonių. Gaila, kad iš 
lietuvių pusės nei bendruome 
nės vadovas, nei konsulas ne
dalyvavo ir visą lietuvišką pub 
Ika sudarė tik. . . keli asmens.

P. L.
PABALTIJA — AMERIKOS 

SĄJUNGININKĖ.
— ALT prašymu JAV kong 

resas pakeitė federalinių išlai 
dų — atlyginimų išmokėjimo 
įstatymą, kuriuo atvėrė duris 
JAV-se pastoviai įsikūrusiems 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
piliečiams į federalines tarny
bas, į kurias ligi šiol jiems ne
buvo galima patekti nesant J. 
A. V. piliečiais. Naujuoju pa 
keitimu Lietuva, Latvija ir 
Estija paskelbtos JAV sąjun
gininkėmis. Pirmoji tą reika
lą pradėjo judinti Lietuvių Ve 
terinorių Sąjunga, kurios na
rių daugumą sudarė dar netu
rintieji JAV pilietybės. Pas
kum juos parėmė ALT, ir JAV 
kongresas priėmė lietuviams 
bei kitiems pabaltiečiams pa
lankų įstatymo pakeitimą. 
Anksčiau tokie darbai pabal
tiečiams buvo neprieinami. Tai 
didelis lietuvių laimėjimas. Jį 
tinkamai atžymėjo JAV lietu
vių spauda ir radijai, džiaug
damiesi tokiu JAV įstatymų 
leidėjų pabaltiečiams palanku
mu.

— D. Britanijos Lietuvių 
S-gos VIII-jo suvažiavimo pra 
vestas DBLS pirm. M. Bajori- 
nas per VLIKo pirm. M. Kru 
pavičių atsiuntė VLIKui nuo
širdžiausių linkėjimų ir sėk
mės darbe.

TORONTO LIET. ORGANI 
ZACIJŲ SEIMELIS, 

kaip tikrasis Lįet. Bendruo
menės reprezentantas ir apy
linkės valdybos talkininkas, 
pamažu užima sau prideramą 
vietą lietuvių visuomenės hie 
rarchijoje ir, atrodo, kad be 
jo dabar Apyl. Valdybai sun
ku išsiversti.

Lapkričio 15 d. Lietuvių Na 
muose susirinkęs seimelis po
sėdžiavo keturias valandas, 
apsvarstė eilę einamų reikalų 
ir padarė reikiamus nutarimus. 
Dalyvavo organizacijų pirmi
ninkai viso apie 30 žmonių.

1. Apyl. Vald. pirm., pasi
remdamas iniciatorių grupės 
projektu, siūlo išrinkti Spau
dos Vajui pravesti komitetą.

Nutarta: kiekviena organi
zacija prisiunčia po atstovą į 
komitetą. Jie turi susirinkti 
į Liet, namus lapkr. 29 d. 6 
vai. vak.

2. Praeito seimelio protoko 
lą perskaito Ap. V. sekr. Dvi 
laitis.

3. Apylinkės Vald. veikla: 
praneša' trumpai kiekvieno sk. 
vadovas. Vaidotas — šalpos 
reik.

Inž. Šakalys — šviet. reik. 
Praeitam seimely buvo nutar
ta, kad kiekviena organizacija 
skirs iš savo parengimų 10 
proc. šviet. reikalams, bet tik 
3 organizacijos teatsiuntė ir 
iš jų pati jauniausia (Liet. 
Choras) atsiuntė pirmutinė, o 
kitos organizacijos nieko net 
nepranešė. Taigi švietimo sky 
rius gan sunkiai vertėsi. LAS 
aiškinosi, kad dėl vidaus per
sitvarkymo neatsiuntė savo 
duoklės, bet atsiųs. Moterų 
B-nė, kad turėjusi parengimą 
(Cukr. Kareiv.), bet su nuos
toliu išėjo. Kitos organizaci
jos ir gi panašiai teisinosi, bet 
visos pažadėjo iki šių metų ga 
lo savo Čkioklę atiduoti.

Inž. Jasinevičius — ižd. rei
kalams. Pajamų turėta 1.411, 
—. Jas sudarė parengimai 
854,—, solid, mok. 259,—, 
Tautos Fondui 500,—, Krašto 
Valdybai duoklė 219,—, įsigy 
ta turto už 32,—.

4. Apie Kersteno rezoliuci 
ją paaiškino pirm. Beržinskas. 
Apyl. Vald. surašė 94 liudinin 
kus. Dabar gauti specialūs 
blankai liudininkų parody
mams surašyti. Jis kvietė org. 
pirm, paraginti žmones kuo 
greičiau ir kuo daugiau paliu
dijimų surašyti ir atsiųsti jam.

Liet, archyvo Kanadoj orga 
nizatorius p. Kuolas prašė 
liudymus surašyti 2-se egz. ir 
vieną jam duoti, kuris bus rei
kalinga medžiaga archyvui.

Buvo išdalinta visiems atsto 
vams spausdintos instrukcijos 
„Schema medžiagai rinkti".

5. Pirm, praneša, kad Apyl. 
Valdybos kadencija baigiasi 
ir jau dabar valdyba nepilna 
sudėtim dirba, tai iki naujų me 
tų reikia išrinkti naują Ap. 
Valdybą, todėl jis siūlo suda 
ryti rinkimų komisiją. Išren
kami šie asm.: Simonavičius, 
Čepas, Butrimas, inž. Lelis, 
Mankus, Novogrodskis Pociū
nas, Šalna, Zovė.

6. Klaus, ir sumanymuose 
buvo kalbama, kaip pagyvinti 
solidarumo mokesčio išrinki
mą, nes tikrai, labai menka su 
ma tesurinkta (259 dol.) Le
lis siūlo padaryti metalinius 
PLB ženklelius ir apsimokėju 
siems solid, mokestį juos duo
ti. Jie būtų nešiojami švarko 
atlapoj. Vaidotas siūlo išplės
ti didesnę propagandą. L.

— JAV gamybinių profsą- 
junpų kongresas priėmė rezo
liucija, kuria pasisakoma prieš 
.vergija ir elgetyste. Be to 
Austrijai reikalauja laisvės.

— Taivanas gauna du karo 
laivus.
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Bendruomeninės sdpos pavyzdys
Toronte

„Nepriklausomos Lietuvos“' 
redakcija yra gavusi iš St. Cat 
barines advokato p. J. M. 
King laišką, kuriame jis rašo, 
kad į jį kreipėsi Adolfas Seti- 
kas dėl 41-me „NL“ numery 
Įdėtos iš St. Catharines kores
pondencijos „Mūsų gyveni
mas iš dar arčiau“, pasirašytas 
„Stebėtojas“, kurioje esąs Įžeis 
tas p. Setikas, būtent tuom, 
kad toje korespondencijoje 
yra pasakyta, jog jis, „prisi
dengęs KLS „nepartiškumu“, 
nusavino augščiau minėtus ke
liasdešimt dolerių visuomenės 
pinigų“. . . Dėl to esanti ke
liama byla. . .

Matyt, p. Setikas savo ad
vokatui neišaiškino, kad sąvo
ka „nusavino“ nereiškia „pasi 
savino“. Nusavino, tai reiškia 
kam kitam tuos pinigus per-

įžeidžiančio jo garbę inkrimi
navimo minėtoje koresponden 
cijoje tikrai nėra padaryta.

Reikia pasakyti, kad redak
cija vengia bet kokio įžeidimo. 
Bet, anot patarlės, „arklys ir 
keturias kojas turėdamas su
klumpa, tai žmogui tiktai dvi 
tetuurint — visai tas supranta 
ma“, — gali pasitaikyti, kad 
per skubėjimą ar neapsižiūrėji 
mą, — kas, deja, gali įvykti, 
— kartais gali šis tas netinka 
ma prasprukti, kaip kad vie
noje (prie progos) korespon
dencijoje iš Hamiltono apie 
parapijos susirinkimą’ per ne
apsižiūrėjimą, pateko į spaudą 
netinkamas, buvęs iš tikrųjų 
išbrauktas sakinys (esą susirin 
kime pasireiškęs („farsas“), 
dėl ko tikrai reikia atsiprašy
ti, — bet bendrai imant, yra

Laisvoji tribūna.
KELETAS MINČIŲ APIE „DEUTSCHER 

ZAHNARTST”.
„N. L.“ Nr. 44 „Vienas iš 

visuomenės“ aiškino, kad Dr. 
J. Mališka pasisakė, kas jisai 
yra ir tuo esą reikalas išaiškin 
tas, o daryti išvadas iš komer
cinių skelbimų yra bereikalin
ga.

Ne, gerb. „Vienas iš visuo
menės“, su lietuvio vardu ne
galima žaisti ir keisti jį, kad ir 
komerciniais reikalais, nes ji
sai lietuviui yra paliktas pra
bočių, kurie už jį kraują liejo 
ir gynė jo garbę. Vardas „lie
tuvis“ nėra koks nors apčiuo
piamas daiktas, kurį kojnerci- 
niais sumetimais, nuvedei į ker 
mošių ir išmainei ant „Deut- 
scher“, po kiek laiko „poliak“ 
ir tt. pagal reikalą.

Norint įgyti pacientų, padi-

visokių gudrybių, tada mūsų 
močiutė Lietuva tikrai įvertins 
mus, o kas turės tremtyje įgy 
tus diplomus, pripažins ir 
juos. Negana pasisakyti, kad 
esu „gimęs ir mirsiu lietuviu“, 
bet reikia tikrumoje tokiu ir 
būti visur ir visuomet.

Jog jeigu aš esu lietuvis, tai 
ne vokietis ir atbulai. Dr. J. 
Mališka save vadino lietuviu, 
o vokiečių spaudoje „Deut- 
scher“, kitaip sakant lietuvis- 
-vokietis arba atbulai. J. Vi- 
liušis taip ir iškėlė tą klausi
mą, kad išaiškintų tą nesusi
pratimą. Tai yra pareiga kiek 
vieno lietuvio.

Prieš metus laiko, akademi
nis sambūris paskyrė p. J. Ma 
liškai 100 dol. stipendiją iš vi

KLB Šalpos Fondo Toronto 
Apyl. K-tas paskelbė spaudo 
je apyskatą apie jo surinktas 
i:; Toronto lietuvių visuome
nės pinigines aukas.

iš apyskaitos paaiškėjo, kad 
nors tas darbas buvo Toronte 
pirmą kartą vykdytas, bet dė 

• a geros organizacijos ir pasi
šventimo tam nedėkingam dar 
bui atsidavusių aukų rinkėjų

- rezultatas 1657,70 dol.
Didžausia garbė ir padėka 

priklauso aukų rinkėjams, ku- 
i ic savo atliekamu nuo darbo 
i '-.u vaikščiojo iš namo į na
šu ; prašydami išmaldos Vo- 
i rijoje likusiems tautiečiams 

sušelpti. Jie pamiršdami sa- 
e, vien artimo meilės vedami, 

daugiausia prisidėjo prie rink 
liavos pasisekimo. Tokių pui 
! u rezultatu čia Toronte iki 
šiol negirdėta. Tas buvo įvyk 
dyta per palyginamai trumpą 
laiką; tas darbas iš viso bu
žo naujas iki šiol nežinomas 
ir kaipo toks įvykdyti sunkus.

Geri rezultatai ir visuome
nė; duosnumas visiems šal
pas darbą dirbantiems suteiks 
’rujų jėgų, išdildys visus ne- 
inlonumus, patirtus rinkliavą 

vykdant, nustelbs girdėtus vi 
oi us užm&tinėjimus iš nesu- 
ip atusios dalies lietuvių vi

suomenės.
čia nėra vietos įrodinėti pa- 

tovios šalpos reikalingumas 
Him lietuviams, išblaškytie- 

; po visa pasaulį, gana bus 
prii linti, kad tokiame turtin
game krašte, kaip USA ir Ka 
indą '• asmet milionus dolerių 

surenkama šalpos reikalams. 
Tam reikalui veikia daug se
nų, turtingų organizacijų, kaip 
raudonos plunksnos, raudona
sis kryžius, Salavation army

Tos visos organizacijos šel
pta ne kokius pabėgėlius, kaip 
kad mes, likusius be namų, bet 
turtingam savo krašte gyve
nančius piliečius, dėl ligos ar 
kitokios ūmai ištiktos nelai
mės atsidūrusius varge ir neda 
tekliuje. Tokių nestinga ir 
turtingiausiam krašte.

Mes, lietuviai, turim apie 
šešis tūkstančius savo tautie
čių, likusių Vokietijoje dėl 
sveikatos negalėjusių emig
ruoti ir dėliai to negalint 
dirbti, ar darbo gauti ten, Eu 
ropoję, atsidūrusių beviltiško
je padėty. Taigi juos šelpti 
yia mūsų šventa pareiga. Įsi
sąmoninkime, kad jų šelpimas 
nėra vienkartinis, pripuola
mas, bet nuolatinis, sistemin
gas; tik toks jis padės nelai
mingiems kovoti su irgi pas
toviu jų nedatekliu ir kitomis 
bėdomis.

Grįžtant prie apyskaitos ten 
ka ją papildyti kai kuriais duo 
menimis, kurie Toronto ir kitų 
apylinkių visuomenei būtų įdo 
mūs žinoti. Aplankyta iš viso 
1584 suaugusių Toronto lietu 
vių, jų tarpe 454 namų savinin 
kai. Iš to skaičiaus atsisakė 
aukoti 40 žmonių. Mes tikime, 
kad jie susipras ir ateityje ne
pagailės kelių centų paauko
ti. Bet Toronte yra didelė da 
lis lietuvių, kurių adresų ne
pavyko surasti, o jie patys iki 

atnešti ar 
auką Šal- 
pakartoti- 
savo arti- 

už šiuos

šiol nepasistengė 
paštu atsiųsti savo 
pos K-tui. Jie visi 
nai prašomi atlikti 
mo meilės pareigą 
metus, atsiunčiant paštu pini
gais ar čekiu savo auką į Lie
tuvių namus, 235 Ossington 
Avė.

KLB Šalpos Fondo Toronto 
Apylinkės Komitetas.

vedė, o ne sau į kišenių pasi
ėmė.

Ar „nusavino“ yra įžeidžiau 
tis pasakymas? Šis terminas, 
gal ir galėtų būti įžeidžiamas, 
jeigu tas nusavinimas būtų sa 
vanaudiškas, bet toje pačioje 
korespondencijoje pakartoti
nai ir įsakmiai yra aiškinama, 
kas tas vadinamas „nusavini
mas“ yra pervedimas pinigų 
kitai organizacijai. Ar tai yra 
nusikaltimas? Visaip galima 
aiškinti. Jeigu jis buvo ne
teisėtas, tai būtų galima kvali
fikuoti kaip nusikaltimas, o 
jeigu teisėtas, savaime aišku— 
joks nusikaltimas.

Be to, jeigu p. Setikas bū
tų objektyvus, tai toje pačioje 
,.NL” rastų ir gitą konstatavi 
mą, kuris sako, kad tie pini
gai KLS yra perduoti bend
ruomenei. Taigi: anie „nusa
vinti“ pinigai p. Setiko, ir ne 
jo vieno, kas taipgi iš kores
pondencijos yra aišku, paisim 
ti ne sau, bet perduoti bendruo 
menei. Atrodo, viskas aišku.

Taipgi aišku, kad p. Stebėto 
jo korespondencijos esmė ve
da visai ne ta — pasisavinimo 
ir net ne nusavinimo kryptimi 
ir prasme, bet ta prasme, kad 
ten — St. Catharinėje yra ak 
tyvių partinių žmonių grupė 
(kas yra visai tvarkoje ir vi
sai teisėta), kuri ne visada 
laikosi žmonių daugumos nu
sistatymų ir net nutarimų ir 
varo darbą savo kryptimi. Tai 
gi, p. Adolfui Setikui jokio

gerbiama kiekvieno tautiečio 
garbė ir niekam redakcija jo
kios, ypač nepagrįstos, nuos
kaudos tikrai nenori padaryti.

Be to, „NL“ redakcija mie
lai duoda kievienam tautiečiui 
pasisakyti jam rūpimu klausi
mu. Redakcijai atrodo, kad 
mums, lietuviams, nereikia bi
joti ir nereikia vengti pasisaky 
ti ir neaiškius klausimus iš 
siaiškinti viešai, kad mažiau 
būtų visokių užkulisų bei intry 
gų. Mūsų darbas ir Visuome 
ninė veikla yra tos rūšies, dėl 
kurios mes be gėdos galime 
pasisakyti viešai ir pasiteisinti 
prieš visuomenę, jeigu pasitai 
ko vienas kitas nesklandumas. 
Nes, deja, realusis gyvenimas 
nėra tobulas, nes ir pats žmo
gus nėra tobulas.

Redakcijai atrodo, kad du 
St. Catharines visuomenės vei
kėjai — p. Stebėtojas ir p. Mo 
tiejus,— pasisakė labai ramiai, 
kultūringai ir džentelmeniškai. 
Ir jie daug išaiškino ir išsiaiš
kino. Red. tai laiko pozityviu 
reiškiniu. Todėl, jai neatrodė, 
kad dėl to gali kiltį. . , net by
lų.

Pono A. Setiko advokatas 
reikalauja atsiprašymo. Jeigu 
p. Setikas Šį redakcijos aiški
nimą ras nepakankamą, —- mie 
lai ir atsiprašys, bet, atrodo, 
kad p. Setikui tikrai nėra dėl 
ko užsigauti, nes jis tikrai ne
įžeistas ta prasme, kaip konsta 
tuoja jo advokatas p. King.

Redakcija.

dinti klijentūrą komerciniais 
reklaminiais skelbimais, yra 
kitas sąžiningas, praktikuoja
mas būdas, kad ir nenurodant 
savo tautybės, pažymėti tik ki 
tos tautos kalbos mokėjimą.

Kam klaidinti žmones vie
nos tautybės ir pykinti kitos? 
Anksčiau ar vėliau esmė paaiš 
kės ir vieton to, kad padidėtų 
pacientų skaičius, jie sumažės 
iš abiejų tautybių. Jau yra ir 
pasekmės, žinau faktą, kad lie 
tuvis pavedė savo dantų gy
dymą daktarui ne lietuviui, ne 
žiūrint, kad abu nemoka bend 
ros kalbos.

Kažin ar Lietuva džiaugsis 
su „Dautscher Zahnartst’o“ ir 
panašiais atvežtais diplomais, 
kuomet lietuvis partizanas ko
voja už „lietuvio Daktaro“ 
diplomą, broliai lietuviai ken
čia ir miršta šaltame Sibire už 
„lietuvio” vardą.

Kiekviena pradžia yra sun
ki, bet kurkime savo ateitį ga
bumais, sąžiningais darbais, be

suomenės suaukotų pinigų, bet 
p. J. M. tuomet dar nebuvo pa 
siskelbęs „Dautscher“.

„Vienas iš visuomenės“ sa
vo išvedžiojimų užbaigoje, ra
šo, „mes“, bet neaišku, kieno 
vardu jisai rašo „mes“ ir kas 
tie „mes“? Aš bent neįgaha- 
vau jo rašyti mano vardu.

Kiekvienas bešališkas lietu
vis šį, augštesnio išsilavinimo, 
Dr. J. Mališkos pasielgimą ne
užtars, o šalininkai gins ir ji
sai niekada nekomet nepasi
baigs. Man atrodo, kad to
kius reikalus, kur žeidžiamas 
lietuvio vardas ir panašiai, tu
rėtų išspręsti Lietuvių Bend
ruomenės teismas, nes tokie 
įvykiai pažeidžia kiekvieną lie 
tuvį atskirai ir visus bendrai, 
nes jie yra tos bendruomenės 
nariais.
Antras iš lietuvių visuomenės.

Red. mano, kad spaudoje šį 
klausimą reikėtų baigti, nes jau 
gana plačiai pasisakyta ir klau 
simas yra visai paaiškėjęs.

lt
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Mielą varpietį
ANDRIŲ USVELTĄ

Eiir
p-lę GERTRŪDĄ HAKAITĘ,

žengiau drauge naujau gyvenimo kelin, nuoširdžiai g 
sveikina ir linki džiaugsmu skambančio šeimyninio

- r nimo T. L. Choras „V a r p a s“. H

siųsti KLB Šalpos Fondo To 
ronto Apyl. K-tui, 235 Ossing 
ton Avė., čekius išrašant CLC 
Relief Fund Toronto District 
vardu.

KLB Šalpos Fondo Toronto 
Apyl. K-tas skelbia sąrašą as 
menų, paaukavusių Vokietijo
je likusiems tautiečiams Kūčių 
stalą pagerint, vieton Kalėdi
nių sveikinimų ir dovanų pir
kimo čia Kanadoje gyvenan
tiems savo pažįstamiems ir bi
čiuliams: 12 dol. aukavo Jonas 
Juškaitis; po 10 dol. Dr. J. 
Yčas, Mrs. Gray; po 5dol. Iz. 
Matusevičiūtė, E. ir V. Vaido> 
tai, E. Klupšienė, St. Dargis, 
P. Budreika, Br. Strikaitytė, 
Į. V. Margis, K. Grigaitis; po 
4 dol. J, Bleizgis; po 2 dol. VI. 
Ladauskas, P. Dambrauskas; 
po 1 dol. Peseckas.
VERSLININKŲ POBŪVIS.

Lapkričio 28 d. Lietuvių Na 
muose įvyksta „Verslo“ S-gos 
valdybos, pirmas šio sezono lie 
tuvių verslininkų suėjimas - 
- pobūvis.

Programoj numatyta pasi
kalbėjimas aktualiaisiais toron 
tiškams, ūkiškais klausimais. 
Reikia manyti, kad šį kartą dau 
giau susirinks, negu kad buvo 
pavasarį. Pakvietimai - bilie
tai jau platinami paskirų valdy 
bos narių. Be to, jų galima gau. 
ti Lietuvių Namų raštinėje.

Pakvietimų skaičius ribotas, 
todėl geriau įsigpti iš anksto.

KLB ŠALPOS FONDO TO RONTO AP. KOMITETAS
skelbia kun. Ant. Bungos iš 
Mernmingcno stovyklos pri
siųstą laišką (jį žymiai sutrum 
pinęs), kuriame jis prašo su
šelpti Kalėdų proga tos sto
vyklos apie 400 lietuvių:

Artinasi Šv, Kalėdos. Nors 
ir nedrąsiai, tačiau drįstu į 
Jus kreiptis. Čionai mes suda
rome vieną šeimą, kuri gyvena 
tuo pačiu tremties rūpesčių 
persunktu gyvenimu.

Mieli tautiečiai, nenoriu aš 
Jums čia daug kalbėti, Jūs ge 
riau suprantate, kaip yra rei
kalingas globos ir mielo žo
džio tas, kurį gyve
nimas nuskriaudė. Nenoriu 
Jus įpareigoti, nes čia tik pra 
šymo formoje kreipiuosi. Gal 
yra tokių, kurie norėtų Šv. Ka 
ledų proga vienam ar kitam su 
teikti džiaugsmo kibirkštėlę, 
paprašykite, kad Jie nepamirš 
tų mūsų.

Aukas tam reikalui prašau

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE 
PASAKOJA VOKIETIS, 

1945 metais papuoliau sovie 
tų belaisvėn Karaliaučiuje, 

1947 m. žiemos naktį, vien 
tik apatiniais rūbais, perlipau 
stovyklą supančią spygliuotą 
vielą ir patraukiau Lietuvon. 
Atsidūriau Kaišiadoryse, o iš 
čia vėl pėsčiomis apkeliavau 
Musninkus, Kernavę, Liuliš- 
kius, Ardziškius, Gelvonis, 
Ukmergę, Jonavą ir kitas jau 
vardais pamirštas Lietuvos vie 
toves. Visur buvau priimtas, 
kaip geriausias draugas.

Baisiausia buvo 1948 metų 
pavasarį, kada masiniai trėmi
mai palietė veik visą Lietuvą, 

Kiek pamenu, iš Lįųliškių iš 
tremti: Laukys, Jankūnas ir 
broliai Vilkevičiai. Iš Sendva 
rių kaimo, prie Gelvonių, išvež 
tas Raškevičius, o iš Stefana- 
vos — Antanas Strazdas.

Kai kur apie Musninkus bu 
vo atvežta rusų kolonistų ir 
apgyvendinti ištremtųjų lietu 
vių ūkiuose. Tačiau partiza
nų persekiojami, jie ilgai at
vežtoje vietoje neišbūdavo — 
bėgdavo į miestus.

Gelvonių ir Musninkų apy
linkėse populiariausias partiza 
nas buvo „Dobilas“. Jis buvo 
šių apylinkių partizanų gru
pės vadas ir su savo vyrais la
bai daug kraujo nuleido sovie
tams ir jų pakalikams lietu
viams. Vis dėlto jis žuvo, kaip 
išdavimo auka — vienas ma
lūnininkas jį apgirdė miego 
milteliais pripilta degtine ir 
kartu su dar dviem draugais 
išdavė milicijai, 
eigulys nušovė 
partizaną X.

Kalbantis su 
jie labai skųsdavosi savo žiau
riu likimu, bet vilties nepraras 

' davo, kad Lietuva ir vėl bus 
laisva Ypatingai 1950 metais 
partzanų skaičius padaugėjo 
imant jaunus vyrus karinėn 
tarnybon.

Vilniaus krašte pirmieji kol

pareiškimus Lietuvos Diploma 
tijos Šefui Lietuvių Rezistenci 
nės Santarvės atžvilgiu.

2. Pasikalbėjimo metu gen. 
S. Raštikis tvirtai man teigė, 
kad jis nėra nei pagrindas, nei 
priežastis kalbamųjų VLIKo ir 
VT Pirmininkų pareiškimų. 
Man paklausus, ar gen. S. Raš 
tikis sutiktų, esant reikalui, 
tatai paliudyti, jis tai pažadėjo. 
Ta proga buvau jam pareiškęs 
pasitenkinimą, kad tuo būdu 
LRS-ė galės jo vardą išskirti 
iš nukreiptos prieš ją diskri
minacinės akcijos, 
pareiškimui 
prieštaravo.

3. Minėtas 
užtrukęs per 
nebuvo čia pat fiksuotas raš
tu. Jo turinį, tad, buvau per
davęs LRS-ės Vyr. Komitetui 
savais žodžiais. Gen. S. Rašti 
kio laiškas „Eltai“ rodo, kad 
jis nėra mano formulavimu pa 
tenkintas. Tačiau stebina toji 
aplinkybė, kad gen. S. Rašti
kis, laišką „Eltai“ rašydamas, 
nęrądo reikalinga esant esmi
nių savo man pareiškimų pa
kartoti „Eltai“ savais žodžiais.

4. Todėl man, kaip ir gen. 
S. Raštikiui, tenka apgaiiestau 
ti. Tačiau apgailestavimo tu
rinys skirtingas. Aš neapgai
lestauju, kad „visas šis reika
las yra iškeltas viešoje spau
doje“, nes „visas šis reikalas 
buvo paskleistas viešumon iš 
VLIKo sluogsnių anksčiau ir 
efektingesnėmis priemonėmis, 
negu per spaudą. Aš, tad, ga
liu apgailestauti tik tai, kad 
minėtame mano pasikalbėjime 
su gen. S. Raštikiu padalyva
vo bent du liudininkai. Šiuo 
įeikalu duotą man pampką pri 
imu su dėkingumu ,

Priimkit, Pone Redaktoriau, 
mano tikros pagarbos pareiški 
mą

Tam mano 
Š. Raštikis ne-

Ką rašo kiti
KARALIAUČIAUS SRITĮ PRIJUNGUS PRIE 

LIETUVOS
Jie dabar turi savo lietuvišką 
kilmę ypatingai pabrėžti, — 
baigiamas pranešimas vokiečių 
laikraščiuose. (Eur. Liet.)

„SANTARVĖS“ 
REDAKTORIUI

Didžiai Gerbiamas 
Pone Redaktoriau,

Ryšium su „Eltoje“ atspaus 
dintu gen. S. Raštikio laišku, 
liečiančiu jo pasikalbėjimą su 
manim, gen. S. Raštikio laiš
kui kategoriškai skiriantis nuo 
to, ką jis man per tą pasikal
bėjimą buvo sakęs, š. m. X. 2 
d. pasiunčiau VLIKo Informa 
cijos Tarnybos Valdytojui su 
vo pareiškimą tuo reikalu ar
timiausiame „Eltės“ nume
ryje atspausdinti.

Kadangi tas pareiškimas lig 
šiol „Eltos“ neatspausdintas, 
negalėdamas toliau laukti, nes 
reikalas nepriklauso prie daly
kų, galinčių laukti mėnesiais 
ar metais, prašau Tamstą pa
skelbti „Santarvėje“ šiuos ma
no konstatavimus:

1. Š m. liepos mėn. 23 d. 
gen. S. Raštikis buvo mane pa 
kvietęs pasikalbėti, tikslu duo
ti per mane atsakymą į atitin- 

. karną pakluasimą raštu, liečian 
tį VLIKo ir VT Pirmininkų

Iš Vienos gautosiomis ži
niomis, Sov. Lietuvos laikraš- 
C ai jau kuris laikas svarsto da 
I ■tinę padėtį 440 tūkstančių 
vokiečių, šiandien gyvenančių 
i ūsų karinės valdžios adminis 

. tiojamojoje šiaurinėje Ryt
prūsių daly. Šie vokiečiai, 
k op pažymima pranešime, esą 
; utomatiškai gavę sovietinę

ii tybę ir jau 1950 m. pasi- 
..nuloję savo rinkimine teise.

; tikro tai esą visai ne vokie- 
i bet lietuviško kilimo sėl

iuos, senieji prūsų palikuonys,
kiečių ritierių Ordino prie 

arta suvokietinti.
Dėl tokių reiškinių vokiečių 

spaudoje daroma išvada, kad 
oks „malonus“ vokiečių pa- 

rbimas, pastebėtas sovieti
niuose Lietuvos laikraŠčiubse, 
rodąs
liaučiaus 
Lietuvos.
ritorijos

tik pasiruošimą Kara- 
sritį prijungti prie 
Šioji Rytprūsių te- 

dalis yra nuo lenkų 
administruojamosios dalies tie 
: iog hermetiškai atitverta. 

1 Irauge Karaliaučiaus sritis, 
dabar vadinama Kaliningrado 
sritimi, padalyto į mažesnius 
civilinius administracinius vie
netus, kur per sekančius rin
kimus, be rusų ir lietuvių, kan 
didatus išstatys ir vokiečiai.

pokalbis buvo 
valandą laiko ir

Komunistas 
kitą žymų

partizanais,

(pas) K. Drunga“.

H 130.000 amerikiečių kas mi 
nutę paskambina vieną iš 50 
milionu telefonu.

metais.
Prie Musninkų veikia vie

nas sovehozas, kuriame dau
giausia dirba rusai kolonistai. 
Iš Liuliškių, Minčiukų ir Pi- 
gančių kaimų padarytas kol
chozas „Svajonė“, o gretimais 
ir „Gegužės Pirmosios“ kol
chozas. Kiek toliau yra sov
ehozas vardu „Papiernia“.

Sovchozųose gyvenimas bu
vo kiek geresnis nei kolcho
zuose, nes čia buvo šiek tiek 
už darbą mokama ir buvo dir 
bama tam tikras nustatytų va 
landų skaičius. O kolcheze 
gyvenimas buvo tikrai neįma
nomas — už atliktą normą bu 
vo mokama natūra, kurios jo
kiu būdu nepakakdavo pragy
venimui ir žmonės praktiškai 
badavo'. Nustatytas darbo nor 
mas retai kuris pajėgdavo at
likti, nors dirbdavo nuo anks
tyvo ryto iki vėlyvos nakties.

X kąime vienas pažįstamas 
turi po grindimis paslėpęs ra
dijo aparatą, savo laiku išimtą 
iš pašauto vokiečių lėktuvo. 
Pas jį ir man tekdavo dažnai 
pasiklausyti užsienį. 1950 me 
tų vasarą daug kartų klausiau 
si „Amerikos Balso“ translie- 
cijų. Žmonės yra labai nusi
vylę ir greitu išlaisvinimu ne
tiki. Jie sako: „Pliurpia per 

Į radiją daug, bet nieko neda-

■ Kun. Choblet, misionierius, 
darbuojasi Pacifiko Gilbert sa 
lose tarp raupsuotųjų. Po 36 
metų darbuotės misijose jis 
pats tapo raupsuotu ir ta gyvų 
jų mirtimi gyvena 25 metus. 
Jis dabar turi 80 metų.

AUKOJO „NL“
Pr. Dikaitis, Mtl..............
P. Baronas, Mtl................
A. Ubavičius,

London, Ont..................
A. Tamasonis, Verdun. .
J. Adakauskas, Verdun
B. Pakulis, Delhi, Ont.. 2.00
F. Mickys, Mtl.................. 1.00

Visiems paremiantiems laik 
raštį, nuoširdžiai dėkojame.

N L.

1.00
0.50

1.40
1.00

10.00
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Visuomenininke, daugelio 
organizacijų vadovaujanti vei
kėja, p. Alena Devenienc tik 
ką sugrįžo iš Europos, kurioje 
ji aplankė daugelį valstybių. 
Deleguota tarptautinės Vals
tiečių Organizacijos — Inter
national Paesant Union į Euro 
pos kongresą, ji, kaip BALFo 
vicepirmininkė, aplankė dar ir 
tremtinius, o ta pačia proga 
lankėsi ir VLIKe bei Anglijos 
Londone, kur matėsi su dau
geliu asmenų-veikėjų. Todėl 
įdomu, kokių įspūdžių p. De- 
venienė parsivežė iš Europos. 
Tuo tikslu „Nepriklausomos 
Lietuvos“ red. kreipėsi į p. De 
venienę su eile klausimų, į ku 
riuos gauti šie atsakymai:

— Kaip Jums pasisekė ke
lionė j Europą?

— Pati kelionė — gerai. 
Okeanas buvo, kaip prūdas, 
tai kiek ir pailsėjau, apsitvar
kiau visą skrynią su dokumen 
tais. Pradėjau net įspūdžius 
rašyti; jeigu ilgiau pakeliau
čiau — baigčiau, bet išlipus iš 
laivo tuoj pareigos šeimoje, 
paskui posėdžiai, pasitarimai 
ir taip, kaip visada, mano raš
tai lieka juodrašty.

Keliauti Europoje patogu: 
gerai sutvarkytas oro susisieki 
mas, — tai per tris savaites 
spėjau pabūti Olandijoj, Vo
kietijoj, Šveicarijoj, Prancūzi
joj ir Anglijoj. Be kongreso, 
susirado Balfinių reikalų Vo
kietijoje, tai kaip jau esi ana
me kontinente, negali sau atos 
tegauti, rūpi darbas. Kelias 
dienas praleidau ir Reutlinge-

Kas nauja ir įdomu Europoje?
ne pas pp. Žalkauskus. Rupi 
man ir Vlikas. Neturėjau jokių 
oficialių reikalų, bet esu gi tos 
visuomenės dalelė, kuriai Vii 
kas atstovauja, todėl norisi ir 
pasikalbėti ir suprasti ir pagy
venti visu tuo, kuo jie gyvena. 
Is visur grįžtu su dar didesniu 
pasiryžimu dirbti. Ūpo niekur 
nenustojau, atsakomybės jaus 
mas, kaip laisvėje gyvenančio 
lietuvio, dar stipresnis. Todėl 
kelionės pasekmės — darbas, 
ir ar jis pasisekė, ar ne, pasa
kys ateitis.

— Kas įdomiausia Europos 
sąjūdžio kongrese?

— Įdomiausia, t. y. — keis 
čiausia buvo tai, kad Europa 
iškilmingai daug kalba, gra
žiais sakiniais, dideliu įkvėpi
mu, apie reikalą apsijungti, o 
praktiškai po penkių metų teo 
rijos, praktiškai nei žingsnio 
pirmyn. Įdomu stebėti, kaip 
viena kalba, kita daro. Tų mi 
nisterių kalbų jų parlamentai 
nėra patvirtinę. Priežastys 
įvairios, bet svarbiausios tur 
būt bus tai dažnas vyriausybių 
pasikeitimas Europoje; Pran
cūzijos baimė, jeigu Vokietija 
bus savaranki, tai ji bus per 
stipri kaimynė silpnai Pran
cūzijai; na ir svarbiausia, kad 
visi nori „taikos“.

Europa bijo karo ir todėl 
bijosi Rusijos paliesti, kad ne 
užtrauktų karo debesų ant sa 
vo krašto. O Rusija skaito 
kiekvieną tautų apsijungimą, 
jeigu jis ne jos inspiruotas, ap 
sijungimu prieš Rusiją, prieš 
komunizmą. Tas gali pakenk 
ti geriems santykiams ir todėl 
visi laukia. . .

Anglai atrodė čempionais to 
kio pataikavimo, Churchill tur 
būt taip tikėjosi pasimatyti su 
Malenkovu „pastoviai taikai“ 
sudaryti, kad neatvyko ir į Eu 
ropos kongresą. Jam vadova
vo belgų Spaakas, asmenybė 
mažai palanki pavergtoms tau 
toms.

— Koks ryšys tarp Euro
pos Sąjūdžio ir tarpt. Valst. 
Sąjungos (IPU)?

— Į sąjūdį įeina ne vien 
tautos ,bet ir didesnės tarptau 
tinės organizacijos, tai ir IPU. 
Juk tai idėjai tos organizaci-

PASIKALEĖJIMAS S 
jos jau dešimtmečius praktiš
kai dirba.

— iras kongrese buvo ... 
giamo ir neigiamo?

— Jeigu Europa bus ap
jungta, tai kiek bus lesų su
taupyta ginklavimuisi panau
dojamų, jos galės eiti ekono
miniam gerbūviui pakelti. Ga
myba bus racionalizuota, tai-

PAVERGTOS TAUTOS —
Lapkričio 17 d. New Yor

ke Baltijos Laisvės Namuose 
susirinkę Albanijos, Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Estijos, 
Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Rumunijos, Rusijos, Ukrainos, 
Venyrijos tautinių
komitetų bei tarybų atstovai, 
be to atstovai buv. politinių ka 
linių tarptautinės federacijos, 
sovietų pavergtųjų kraštų pro 
fesinių sąjungų tarptautinių 
unijų, laisvųjų žurnalistų fe- 
cieracijos, centro Europos kri 
kščionių demokratų unijos, 
tarptautinės ūkininkų unijos, 
centro Europos liberalų uni
jos, centro Europos socialistų 
unijos, išklausę pranešimų 
apie Jungtinių Tautų komisi
jos pradėtą svarstyti Jungti
nių Tautų Tarptautinės Darbo 
Organizacijos Priverčiamąjam 
darbui Tirti Ad Hoc Komisi
jos raportą, priėmė ir pasira
šė šitokią Jungtinių Tautų 
Gen. Sekretoriatui įteikti re
zoliuciją :

— Tol nenurims žmonijos 
sąžinė ir negalės būti patikrin 
ta pasaulio taika bei saugu
mas, kol politiniais ir ūkiniais 
sumetimais egzistuos priver
čiamojo darbo santvarka. To
dėl pagrįstai augščiausiosios 
pasaulio institucijos komisija 
kaip tiktai dabar imasi žmonių 
vergijos buvimą ir atgaivinimą 
svarstyti. Deja, daugelis tų 
kraštų, kuriuose vergijos bu
vimas yra įrodytas, šiuose 
svarstymuose nedalyvauja. O 
net ir tie iš mūsų kraštų, ku
rių vardas atstovaujamas, at 
stovaujami išdavikų, galinčių 
kalbėti tik už bolševikinę kli
ką ir jos marionetes, primetu-

J ALENA DEVENIENE.

pogi rinka, darbininkų uždar
biai, muitai, pinigai. Kiekvie
nas kraštas bus savarankus, 
bet bus ir Europos valstybių 
narys.

Neigiamai man atrodė tai 
tas, kad kalbama, tuo tarpu 
tik apie 6 tautų apjungimą: 
Prancūzijos, Vokietjos, Belgi 
jos, Olandijos, Italijos ir Lux

JUNGTINĖMS TAUTOMS.
sias savo valdžią sovietų orbi
toje kalinamoms tautoms. To 
dėl pareiga ir teisė kalbėti už 
valstybes ir milionus nebylių 
vergų priklauso mums, kurie 
laisvajame pasaulyje galime 
prabilti laisvai ir be baimės. 
Mes tad, susirinkę Baltijos 
Laisvės Namuose, priėmėme 
Jungtinių Tautų Generaliniam 
Sekretoriatui įteikti šią svar
bią rezoliuciją:

1. Mes laikome, kad Jungti 
nių Tautų Pilnatis Jungtin.ų 
Tautų Chartos ir pagrindinių 
žmoniškojo teisingumo prin
cipų yra įpareigota pasmerkti 
priverčiamojo darbo ūkiniais 
ir politiniais sumetimais prak
tikavimą, kur tatai bepasireikš 
tų ir reikalauti, kad tatai būtų 
panaikinta;

2. Su dėkingumu sutikdami 
Jungtinių Tautų Tarptautinės 
Darbo Organizacijos Priver
čiamąjam Darbui Tirti Ad 
Hoc Komisijos raportą, mes 
laikome, kad, kol priverčiamo 
įo darbo santvarka bus panai
kinta, Jungtinės Tautos savo 
pačių Chartos yra įpąreigotos 
tas pasibaisėtinas sąlygas pa
daryti savo studijų, tikrinimo 
ir raportų nuolatiniu objektu;

3. Toliau, mes laikome, kad 
pagal Jungtinių Tautų Char
tos įžangą ir 1, 55 bei 56 str. 
str. priverčiamojo darbo ūki
niais ir politiniais sumetimais 
praktikavimas yra nesuderina
mas su buvimu Jungtinių Tau 
tų nariu, ir kad tos vyriausy
bės, — Jungtinių Tautų lig
šioliniai nariai, — kurios savo 
ar užgrobtuose kraštuose prak 
tikuoja priverčiamąjį darbą,

Nukelta į 3 puslapį. 

cinburgo. Sako giaži pradžia 
ir paskui eic prie tolimesnio ap 
jungimo. Bet atrodo, kad tos 
šešios tautos tik tarn yra, kad 
nekalbėtų apie visos Europos 
apjungimą, kad neužgautų bol 
ševikų ir neužkirstų kelio į 
„taiką“.

Juk jokios taikos derybos 
nesulaiko rusų, o tik tas fak
tas, kad mūsų žmonės, kaip ir 
kitų pavergtų tautų žmonės, 
dar vis turi jėgų priešintis 
okupantui ir jį sulaiko nuo to
limesnių žygių pirmyn, nes 
nėra saugumo užnugaryje. To 
Europa nemato ir nenori ma
tyti, ir tuo atžvilgiu būnant 
Europoj, Amerika atrodo vie 
nintelė mūsų viltis ir paguo
da ir tokioj Europos atmosfe
roj esant jauti, kaip ameriko- 
nėji.

— Kaip dabar atrodo Eu
ropa?

— Po karo atsigavo, bet 
baimės joje dar daugiau negu 
seniau. Pralobę kraštai, kaip 
Olandija, Šveicarija, serga tur 
tuolių ligomis; tautas smau
gia, kad nėra rinkų, nėra dar 
bu, o reikalavimai pakilę. Pran 
cūzija, Anglija stovi stagnaci 
joje, jokios statybos, jokios 
valstybinės kūrybos, niekur 
neskuba, nieko geresnio nesi
tiki ir silpnai dirba, kad ir dar 
bo būtų.

Viena Vokietija dirba, nuo 
ankstyvo ryto iki vakaro; vi
si skuba, visi stato, kas su
griauta; daug atstatyta. Vi
sur tvarka, švaru, pigiau, kaip 
kitur ir daug širdingiau. Žo
džiu, kur namai sugrauti, žmo 
gus ligo nesugriautas; kur na 
mai stovi — pats žmogus lyg 
smarkiai pašlijęs.

— Kas svarbaus lietuvių 
tremtinių gyvenime?

— Tremtiniui gyvenime nie 
ko šviesaus. Ateina žiema, 
bus šalta ir alkana, ir tai yra 
svarbiausia tema. Naujas emi 
gracijos įstatymas palies gal 
tūkstantį, gal ir kiek daugiau, 
bet tai neišspręs problemų. Vi 
si tie įstatymai taikomi pajė
giam, sveikam žmogui, o kaip 
tik ligonis yra reikalingiausias 
bile kokios paramos ir jam 
kartais extra reikia geresnės 

maisto porcijos ar drabužio, jo 
kios konkrečios pagelbos nėra. 
Mūsų dalinama šalpa visiem:, 
irgi pranyksta ,kaip lašas to
je vargo jūroje. O reikalin
gos mokyklos jaunimui ne tik 
mokintis, bet ir kartu išmai
tinti. Visa tai jaučiu ir lab
iausia jaučiu visų beviltiškus 
žvilgsnius, įsmeigtus į kiekvie 
ną, iš ko jie šio to tikisi. To
dėl mums visiems nevalia už
miršti visų anų, viskuo tur.me 
su jais pasidalinti.

— Kokie „vėjai“ Viike ir 
Dipl. Šefo veikloje?

— Tamsta žinai, aš užgrū
dintas asmuo, jokie vėjai ir 
skersvėjai manęs neperpučia; 
jų sukeltos dulkės neužtemdo 
nei kelio, nei tikslo; dulkės ne 
sukelia slogos, tik kartais nu- 
sičiaudau į sveikatą. . .

Vlikas turi savo paskirtį ir 
iš jo išplaukia jo darbas. Jis 
dirbs tą savo darbą, ir mes, vi 
suomenė, turime nesidairyti į 
„vėjus“, o kiekvieną pastangą, 
jeigu ji gera ir tikslinga, ją 
remti ir vertinti.

Mes, visuomenė, esame jo 
šaknys — jeigu jis negeras, jo 
žiedai bus tuščiaviduriai. Tegu 
visuomenė nesidairo valtinin
kų aplinkui; tegul pasižiūri į 
veidrodį — ten pažinsime kiek 
vienas pats save, nes visos sro 
vės ir grupės ten esame. O 
jiegu dar giliau pažiūrėsime, 
rasime ir savo atsakomybės 
jausmą prieš pavergtą tautą ir 
gal pajusime, kad ne kiti kal
ti, bet mes patys.

O kalti todėl, kad leidžia
mės visokiems vėjams mus 
blaškyti, kad patys niekiname 
save — Vliką,

Su Dipl. Šefu nesimačiau, 
tai negaliu pasakyti nieko tik
ro.

— Kokios jų santykių per
spektyvos?

— Perspektyvų didelių ne
matau. Atrodo, reikia duoti 
tiems santykiams atvėsti. At
rodo, ateina laikotarpis, kada 
kiekvienas dirbs savo darbą ir, 
gal būt, darbas geriau suves į 
geresnius santykius, negu pirš 
lybos, ypač kad tokie piršliai, 
kurie iš tos nesantaikos jieško 
sudaryti sau politinį kraitį.

Mūsų visuomenė yra jautri, 
akyli ir ištverminga. Tegul ji 
dabar daro sprendimus ne vien 
iš vardų, titulų ar kategorijų, 
bet ir iš darbų.

ONOS IR MYKOLO ŠULMISTRŲ SIDABRINIŲ VED YBINIŲ SUKAKTUVIŲ MINĖJIMO DALYVIAI
jubiliatai — Ona ir Mykolas 
Šulmistrai. Į kairę nuo O. Šul 
mistrienės — abi dukterys — 
Lena ir Erta Šulmistraitės, 
nuolatinės ir pastovios NL ben 
dradarbės, kas antradienis nuo 
širdžiai bendradarbiaujančios

Pačiame viduryje sėdi abu 

Dar kairiau — viena iš subu- 
jau ketvertas metų iš eilės, 
vimo ruošėjų Berta Šulmistrie 
nė. Į dešinę nuo Mykolo Šul- 
mistro — jo brolis Jonas Šul- 
mistras, pagerbtuvių iniciato
rius. Dar dešiniau — jubilatų 
sūnus Jonas Šulmsitras, taip 
pat nuolatinis NL bendradar- 

bis ir talkininkas. Visi kiti iš 
kilmės dalyivai iš kairės į deši 
nę: pp. Tvarionenė, Matulis, 
Brilvicas,Maseskaitė,Vasiliaus 

kas, Veroninkaitis, R. Otto, 
Ramanauskas, Škudienė, Kure 
levičius, Jocas, Ramanauskas, 
A. Viskantas ir P. Ražanas 
(abu nuolatiniai NL taikiniu- 

kai), Jocienė, Palkotaitė, Ruk 
šėnas, Gečas, Pužauskienė, 
Verikis, Girinienė, Sližaitytė, 
Rukšėnienė, Pilypaitis, M. Poš 
kus (taip pat nuolatinis NL 
talkininkas), Kardelienė, Vaiš 
vilienė, Lingaitienė, Dikaitie- 
nė, Matulienė, Dikaitis, Sibi 
tienė, K. Leipus (taipgi nuo

latinis NL talkininkas), Jone 
lienė, Šimkuvienė, Atraitytė, 
Kasperavičienė, Jontlis, Karde 
lis, Šimkus, Šveikauskienė, Lu 
košiūnas, Balsienė, Parojus, 
Sibitis, Monstavičienė, Lin- 
gaitis, Karalevičienė, Lingai- 
tis Kačergius, Trainelienė, K. 
Otto, Linkonienė, Lingaitienė, 

Mačionienė, Juodelytė, Kara- 
levičius, Kukenis, Balsys, Lin 
konas, Kasperavičius, Pužaus
kas, Šveikauskas. Čia nema
tyti dar mūsų didelių talkinin
kių — M. Leknickienės ir F. 
Pinkevičiūtės, be to — Miku- 
lėnų, Nauburių, Stankevičių, 
Katasanovo ir kt.

Kaip Kanadoje kūrėsi 
lietuviai

45.
BROLIS PADE DA BROLIUI.

— Tetulė — ne motulė, — 
dažnai girdėdavau kalbant bi- 
laišiškę Oną Dubinskaitę, tei
gusią, kad tolimesni giminės 
nėra tokie vienas kitam artimi 
ir tokie paslaugūs, kaip tėvai 
vaikams.

Bet gi, neginčijamas faktas, 
kurį Montrealy galima patvir
tinti, galima sakyti, kiekviena
me žingsnyje, tai yra tas, kad 
vis dėlto giminės vieni kitiems 
daug padeda, ypač artimesni 
giminės, nors, anot Onos Du- 
binskaitės, ir ne tokie artimi, 
kaip motina ir vaikai.

Štai Montrealy turime visą 
virtinę brolių arba seserų, ku

rie vieni kitus gelbėjo nelai
mėje ir vieni kitiems padėjo 
atsikelti į Kanadą iš tremties. 
Štai broliai Gauriai, Šipeliai, 
Šulmistrai ir tt. Jie vieni ki
tus labai užjautė ir padėjo at
sikelti ir įsikurti.

Prie progos norisi kiek pasi 
sakyti apie brolius Šulmistrus. 
Ypač, kad Jonas Šulmistras, 
pastovus Crafford Bridge gy
ventojas, turįs ten savo na
mus, ne tiktai į Kanadą, Mont 
realį, atsikvietė iš tremties bro 
lį Mykolą Šulmistrą su šeima, 
bet rodo jam dėmesio ir tikrai 
brolišką širdį parodyti ir jo as 
meninės šventės proga. Onos 

ir Mykolo Šulmistrų sidabri
nių vedybinių sukaktuvių pro 
ga, jis su žmona Berta ėmėsi 
iniciatyvos jiems suruošti 
staigmeną, kuri buvo tikrai 
įspūdinga.

Jonas Šulmistras, kaip ir jo 
brolis Mykolas, yra gimę Dug 
nuošė, Batakių valsčiaus, Tau 
ragės apskrities. Jauni vyrai, 
pilni iniciatyvos ir veržlumo. 
Tat nenurimo ir abu veržėsi į 
šviesesnį gyvenimą. Jonas nu
tarė laimės pajieškoti už jūrių 
marių, už mėlynųjų, o brolis 
‘/Mykolas,, dūagiau sėslus ir 
tartum stipriau jaučiąs g:mto 
sios žemės trauką, pasiliko 
Lietuvoje.

Bet ir Mykolas nerimo ir 
veržėsi pirmyn. Tokia jau iš 
prigimties, kaip sakoma, verž 
Ii į kultūrą ir gražesnę ateitį 
šeima. Tas jų veržlumas į švie 

sesnius gyvenimo takus juos 
lydi visą gyvenimą ir yra per
duotas ir vaikams, kurie, kaip 
ir tėvai, eina kultūros keliais.

Jonas Šulmistras yra gra
žiai Montrealyje įsikūręs, nes 
Crafford Bridge turi nuosavus 
namus, važinėja paskutinės lai 
dos Cadillacu. Jis susikūrė čia 
sau gyvenimą, jaučiasi atlikęs 
žmogaus pareigas ir yra paten 
kintas.

Mykolui Šulmistrui ištiko 
didelė nelaimė. Jis su šeima tu 
rėjo apleisti tėvynę, gražų sa
vo ūkį, Lietuvą ne savo valia, 
bet naujų laikų tironų ir prie 
vartautojų priverstas. Jis Lau 
kininkuose, Batakių valsčiaus, 
Tauragės apskrities, buvo įsi 
gijęs gražų ūkį, kuris jam la
bai gerai sekėsi vesti. Vedęs, 
susilaukė gražios šeimos — 
dviejų dukrų ir sūnaus. Išrau
tas iš tėvynės, jis su šeima, 

kaip daugumas karo išvietintų 
jų, vargo Vokietijoje. Bet 
Montrealy gyvenąs brolis Jo
nas jam padėjo persikelti į 
Kanadą.

Kanadoje Mykolo Šulmist- 
ro šeima, darniai sugyvenda
ma ir gražai dirbdama, lyg tos 
bitės, nešė visi, kaip vienas, do 
lerį prie dolerio, ir štai, Ville 
Lasalle, 8-je Avenue 176 nr., 
pasistatė gražius dviejų augš- 
tų namus. Netrukus nusipirko 
ir Buicką, ir dabar gyvena la
bai gražiai.

Bet Mykolo Šulmistro šei
ma gyvena ne tiktai sau. Tai 
yra visuomeniški žmonės, vi
sada gyvi bendruomenės na
riai, visadą budį kultūros rei
kalų baruost, niekada neuž
mirštą nei labdaros, nei arti
mo meilės. Jie aktyvūs visuo 
se visuomeniniuose ir kultū
riniuose reikaluose. Nė vieno 

visuomeninio nė vieno kultūn 
nio parengimo jie nepralei
džia.

Ypač Šulmistrų jaunimas— 
Erta, Lena ir Jonas — yra pa 
stovūs, niekad nepailstą ir nie 
kad neatsisaką „Nepriklauso
mos Lietuvos“ bendradarbiai, 
kurie, kaip laikrodis, kiekvie
ną laikrašio išleidimo dieną, 
vakarą aukoja „Nepriklauso
mos Lietuvos" ekspedicijai. 
Jie, drauge su klišės poraštė- 
je suminėtais, bendradarbiais, 
nepaprastu įgudimu išekspedi 
juoja laikraštį, tuo didžiai pa
sitarnaudami ir NL leidyklai 
ir visiems skaitytojams.

Štai, kodėl mums labai ma
lonu šiuo nors paminėti šių ge 
rųjų tautiečių pasiaukojimą. 
Mums miela pasveikinti Oną 
ir Mykolą Šulmistrus jų sidab
rinio jubilėjaus proga ir pa
linkėti jiems ilgiausių metų!
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Hamiltono parapijos reikalai
DĖL HAMILTONO BAŽNYČIOS ATSKAITOMYBĖS. 

ADV. JER. VALAITIS.

Iš visur ir apie viską
NAUJA DELS CENRO ORGANŲ SUDĖTIS

KAIP MEDŽIOJAMI VĖŽLIAI — TARTARU GQf>,.

Nieko apie aukotojus nebepri 
siminta ir bažnyčioje. Taip, 
kadp.Lengninkas turėjo įtrauk 
ti į knygą ir pilnai sutikti su 
tom sumom, kurios kun. Tada 
rausko buvo patiektos.

Pereitą vasarą, tiksliai da
tos nebeprisimenu, p. Leng- 
mnkas, kuris, kaip sakiau, taip 
pat buvo nariu dėl atskaitomy 
bės priežiūros, atsikreipė į ma
ne dėl galutino atskaitomybės 
sutvarkymo ir sąskaitų pasira
šymo. Turėdamas galvoje ne 
normalią padėtį dėl aukavusių 
pavardžių skelbimo nutrauki
mo ir sklindančius įvairius ne
pasitenkinimo balsus parapi
jiečių tarpe, p. Lengninkui pa
stačiau sąlygą, kad apie baž
nyčios apyskaitos pasirašymą 
tegalėsime kalbėti tik tuomet, 
kai atskaitompbės bylon bus 
gauti aiškūs ir nenuginčijami 
įrodymai apie surinktas aukas. 
Nebepasitenkinau sena paja
mų knyga, kurion, kaip paste
bėjau, buvo įtrauktos sumos iš 
kun. Tadarausko nurodymų. 
Šio pasėkoje, pagaliau, su p. 
Lengninku buvo susitarta iš
siuntinėti pagal turimą sąrašą 
aukavusiems laiškelius su už
klausimu bei patvirtinimu apie 
jų jau paaukotas sumas. De
ja, šitas planas praktiškai ne
praėjo. Sekančią dieną p. 
Lengninkas nuo to atsimetė 
pareikšdamas, jog, girdi, kun. 
Tadarauskas tam su pasipikti
nimu pasipriešinęs. Štai va 
dėl šios priežasties gautos au
kos ir ilko nepatikrintos.

Po kelių dienų p. Lengnin
kas su sutvarkyta atskaitomy
be ir pilnu portfeliu sąskaitų 
atvyko į mano asmeninį butą, 
kad čia patvirtinčiau apyskai
tą ir pasirašyčiau likusias už 
kelius mėnesius nepasirašytas 
sąskaitas. Tiesa, apyskaitą ra
dau su visais reikiamais forma 
Irimais pilnai sutvarkytą ir jau 
patvirtintą kun. Tadarausko, 
Statybos komiteto pirmininko 
p. Kšivicko ir p. Lengninko pa 
rašais. Tik galutinėje apyskai 
toje ir visoj krūvoj sąskaitų 
trūko mano parašo,kurių iki 
pat šiai dienai nesutikau pasi
rašyti dėl sekančių priežasčių:

1. Patiektoje atskaitomybė
je nežymu jokie įrodymai, 
kaip jau paminėjau, dėl surink 
tų aukų dydžio. O tai sudaro 
patį pagrindą pačios atskaito
mybės. Tuo labjau nebesuti
kau apyskaitos pasirašyti, kad 
sutartas aukų patikrinimo pla 
nas atsižvelgiant į kažkieno ne 
pasitenkinimą liko atmestas, 
kas nenorom dar labjau sukėlė 
tam tikrą suabejojimą dėl au 
kų tikslumo.

2. Kaip hamiltoniečiams 
jau yra žinoma, kun. Tadaraus 
kas savo asmeniniam tikslui 
yra pasistatęs (bažnyčios sta
tymo metu) mūrinį garažą, ku 
ris įkainotas 1000 dolerių ir 
kurio suma įtraukta į bažny
čios statymo išlaidas. Kas bū
dingiausia, kad byloje dėl ga- 
lažo statymo nėra jokių sąs
kaitų ir nėra jokių pėdsakų, 
kieno parėdymu bei nutarimu 
tai pastatyta. Susidūręs su 
tiesiog siurpryziniu reiškiniu, 
p. Lengninkui negalėjau nepa 
stebėti, kad mes esame bažny
čios statymo komitete, bet jau 
jokiu būdu ne garažo ir kad ga 
ražo statymo išlaidos neteisė
tai įtrauktos į bažnytinę apys 
kaitą. Tuo labjau, kad netu
rima parapijiečių pritarimo, ir 
asmeniniem reikalam lėšos ati 
trauktos nuo bažnyčios staty
mo lėšų. Tur būt jų buvo ne
pakankamai, kad net šiandien 
skelbaima esą bažnyčios staty 
mo komitetas turįs apie 15. 
000 skolos. Šia proga negaliu 
nepastebėti kiek reikšminges
nį tuo reikalu p. Lengninko pa 
sisakymą. Į mano paklausi
mą, kieno nutarimu garažas pa 
statytas, pastarasis atkirto ne 
žinąs ir apie tai aš galįs asme
niškai sužinoti iš kun. Tada
rausko arba p. Kšivicko. O 
kai paklausiau, kodėl jis to ne 
žinodamas padėjęs savo para 
ša ir kokiu būdu įkainavęs ga 
ražo vertę, šis tylėjo ir nieko 
daugiau nebepaaiškino. Tu
rint tokius duomenis prieš 
akis, man ir beliko tuo reika
lu ginčą baigti ir visą kalba
mą reikalą atidėti iki išsiaiškin

Šio laikraščio Nr. 41, š. m. 
spalio mėn. straipsniu „Kaip 
su pažadu apie atskaitomybę“ 
keliamas klausmias, kad dėl 
nusakytos bažnyčios statybos 
būtų visuomenei patiekta smul 
ki atskaitomybė ir kad tuo bū- 
tų pašalinti nereikalingi gan
dai. Esu dėkingas, kad šis ga 
na rimtas paklausimas sutei
kia man progą, ir tai yra ma
no šventa pareiga prieš pačią 
Hamiltono visuomenę, kaip bu 
vusio statybos komiteto nario, 
viešai tuo reikalu pasisakyti, 
šito nedaryčiau, jei žinočiau, 
kad su atskaitomybe yra visiš
kai tvarkoje, kaip kad stengia 
masi visuomenę įtikinti ir jei 
nežinočiau, kad vieša atskaito
mybė yra vengiama.

Pirm kalbėdamas apie pati 
reikalą, matau reikalinga pasi
sakyti, jog šio autorius nebu
vo eilinis komiteto narys, bet 
kaip tik buvo vienas iš trijų, 
kurio užduotis ir buvo atskai
tomybę prižiūrėti. Be to, vie 
nas iš penketuko, kuriam kun. 
Tadarauskas š. m. lapkričio m. 
1 dieną iš sakyklos rado reika
linga, dėl man suprantamų 
priežasčių, išreikšti viešą pa
gyrimą ir apdėką neva „už di
delį pasidarbavimą”. Šitą pas
kutinę aplinkybę išryškinu 
tiktai tam, kaip vėliau pamaty 
sim, kad atidengus uždangą ir 
parodžius, kas ištikro po nusa 
kyta panegirika slepiasi.

Tariamos atskaitomybės pa
skelbimas skaitomas atliktu 
maždaug prieš pusantro mene 
šio, kai senasis komitetas ne
va nutaręs atsitatydinti ir tai 
buvo atlikta parapijos salėje 
dalyvaujant saujelei žmonių, 
paskirų komiteto narių bei re
vizijos komisijos tik gražiomis 
informacinėmis kalbomis. Taip 
kad Hamiltono visuomenė tuo 
nėra patenkinta ir kiek iš kal
bų girdima,laukia pažadėto vie 
šo atsiskaitymo. Tuo tarpu 
kun. Tadarauskas apie tai ir 
girdėti nenori ir bet kokį ban
dymą tuo reikalu šnekėti skai 
to neleistinu.

Pagal pirmąjį visuotinį ko
miteto narių susirinkimo nu
tarimą, aukos rinkti buvo pa
vestos kun. Tadarauskui su są 
lyga, kad aukavusių asmenų 
pavardės būtų nuolat skelbia 
mos spaudoje ir bažnyčioje. 
Šiuo būdu norėta išvengti be
reikalingo popierizmo ir kad 
kiekvienas aukotojas galėtų pa 
sitikrinti dėl jo įneštos aukos. 
Tuo pačiu palengvinti atskai
tomybės procedūrą bei išveng 
ti galimų priekaištų.

Visą atskaitomybę ir jos do 
kumentus praktiškai tvarkė p. 
Lengninkas. Surinktos aukos 
buvo laikomos banke ir tik rei 
kalui esant iš ten tebuvo gali
ma išimti tik trimis parašais, 
tarp kurių ir mano. Mano gi 
tiesioginė pareiga buvo nuolat 
tikrinti “pajamas ir savo para
šu tvirtinti pajamų ir išlaidų 
sąskaitas. Dėl kasdien važinė 
jimo į Torontą studijų reika
lais ir dar naktinių darbų ne
turėjau laiko aktyviai prie sta 
tybos darbų veikti. Todėl dėl 
nusakytos priežasties, pasaky
čiau, komitetui buvau tam tik 
ru stabdžiu, ypač skubiais at
sitikimais. Pasitaikydavo, kad 
savaitėmis manęs nepagauda- 
vo. Užtat tekdavo krūvas jau 
apmokėtų sąskaitų tvirtinti, 
kurios kun. Tadarausko ir p. 
Lengninko parašais jau se
niai būdavo patvirtintos. Taip, 
kad pripuolamais atvejais esu 
pasirašęs sąskaitas, rodos, iki 
šių metų sausio mėnesio ima
mai. O vėliau, dėl artėjančių 
egzaminų, su laiku dar labjau 
man teko skaitytis, ir sąskai
tos ilko nepatikrintos ir nepa
sirašytos iki pat šiam laikui. 
Prie to, žinoma, dar prisidėjo 
dėl atskaitomybės tikslingumo 
ir nuomonių skirtumai, apie 
kuriuos šiandien ir tenka kal
bėti.

Turiu pastebėti, kad harail 
toniečių duosnumas buvo ga
na didelis ir aukos nuolat plau 
kė. Aukotjų pavardės, kaip 
buvo nusistatyta, buvo skelbia 
mos bažnyčioje ir spaudoje. 
Tačiau, deja, dėl man nežino
mų priežasčių, žinoma forma
lių, po kelių pakartojimų, są 
rašai spaudoje nebepasirodė.

Septintajame Didžiosios Bri 
tanijos Lietuvių Sąjungos me
tiniame atstovų suvažiavime, 
kuriame dalyvavo 32 atstovai 
iš 22 skyrių, atstovavę 1.224 
narius (nedalyvavo 17 skyrių 
su 196 nariais), įvykusiame 
1953 m., spalio 24 — 25 dd., 
Londone, Lietuvių Namuose, 
į centrinius organus išrinkti: 
Pirmininku — M. Bajorinas. 
Centro Valdybon: Kun. A. 
Kazlauskas,. J. Vilčinskas, L. 
Trilupaitis ir S. Žymantas. 
Kandidatai — S. Nenortas ir 
J. Pe'trušaitis. Tarybon: P. 
Varkala, Dr. K. Valteris, F. 
Neveravičius, A. Pužauskas ir 
J. Kudla. Garbės teisman: N. 
Mockus, Blinstrubas, J. Petru 
šaitis, J. Kalibatienė ir E. Ja
kutienė. Revizijos komisijom 
J. Benderius, A. Pakalnis, V. 
Kvietkauskas. Sąjungos turi
moms Lietuvių Namų akci
joms patikėtiniais išrinkti: P. 
Varkala, T. Vidugiris ir J. Vii 
činskas.
B Massachusetts Universite
to naminių paukščių auginimo 
profesoriai surado, kad jeigu 
elektrinės lemputės vištinin- 
kuose apvalomos nuo dulkių, 
tai vištos daugiau kiaušinių de 
da.
B Stockholmo, Švedijoj, vie
nas ūkininkas priemiestyje įsi 
taisė vamzdžius, kuriais eina 
šiluma iš galvijų tvarto į jo 
gyvennamį. Taip ūkininkas 
gyvuline šiluma ir šildo savo 
butą per žiemą.
H Trieste zona A, kuri per
duota Italijai, užima 222 kv. 
km ir turi 300.000 gyventojų; 
zona B, kurią valdo Jugosla
vija ,turi 516 kv. km. ir 80.000 
gyventojų. Tarp abiejų zonų 
yra neutrali 20 metrų juosta. 
S Princton universiteto su
rinktom žiniom, populiariau
sias žmogus Ameikoje dabar 
esąs H. Trumanas.
B Žurnalistas Stasys Pieža 
dalyvavo Romoje naujos ame
rikiečių kolegijos, rūmų pa
šventinime. Per Vatikano ra

diją jis kalbėjo į Lietuvą ir pa 
sakė: „Jau keletą kartų pra
šiau, kad man leistų vykti į 
Lietuvą, tačiau sovietų valdžia 
man vizos neduoda“.
Į3 1.700.000 amerikiečių gy
vena kilnojamuose autonamuo 
se, arba vadinamuose „Trailer 
Coaches“. Pastarieji turi ke
turis kambarius su vonia.
B Stalino vardu pavadinta 
Rusijoj trisdešimt miestų, o 
Kirovo, kuris buvo užmuštas 
36, o JAV yra apie 12 Maskvų.

Romoje Lituania vardu pa
vadinta viena aikštė, viena iš 
gražiausių Romoje. Ten yra 
ir Lietuvos atstovybė prie Šv. 
Sosto.
31 Sibire mirė jėzuitas tėvas 
Benediktas Andriuška, S. J., 
buvęs Tėvų Jėzuitų Lietuvos 
provincijos provincijolas. Kau 
ne nebėra jau nė vieno jėzui
to.
B Montanos valstybėje pirmą 
sykį nuo 1900 metų šiemet 
leista medžioti buivolus. Bet 
per du mėnesius leista nušau
ti tik tris.
B Amerikoje dabar įvairioms 
bažnyčioms priklauso 92 mil. 
gyventojų arba 59 proc.
B Paryžių šiemet lankė 40— 
60 proc. Amerikos turistų ma 
žiau nei anksčiau. Turistų sro 
vė pakrypo į Ispaniją.
S The Foundation apskaitė, 
kad kiekvienas amerikietis da
bar nuo kiekvieno dolerio mo 
ka 32 et. įvairių mokesčių. 
B St. Louis mieste pasimirė 
dr. Frank Steufert buvęs liu- 
terionių kunigas ir tėvas še
šių sūnų irgi liuteronų kuni
gu-
3 Jungt. Valstijose kiekvie
ną minutę atliekama po 4 di
deles piktadarystes: žmogžu
dystė, apiplėšimas, lytinis prie 
vartavimas, kriminalinis už
puolimas ir kt.
S Prieš 75 metus tėvai bene 
diktinai turėjo 107 vienuoly
nus su 2.785 vienuoliais. Šiuo

Lengninku. O visa krūva sąs
kaitų mano liko nepatikrinta. 
Kaip buvau paminėjęs, posė
dį su p. Lengninku buvau lai
kinai nutraukęs iki išsiaiškin
siu reikalus dėl garažo staty
bos. Deja, to suspėti nebega
lėjau, nes už vienos kitos die
nos išgirdau, kad girdi sena
sis bažnyčios statymo komite
tas jau „pailsęs“ ir išsiskirstęs 
ir kad jau revizijos komisija 
spėjusi parapijos salėje pada
ryti apyskaitinį pranešimą. 
Esą pagal jos tikrinimą rasta 
viskas kuo puikiausia,.. Vė
liau tik iš Amerikos laikraščių 
sužinojau, kad bažnyčios sta
tymo komitetas turįs 15.000 
skolos, kad elektros įvedimas 
kainavęs 2.500 dolerių ir t. t.

Negaliu nuslėpti ir to fakto, 
kad po mano atsisakymo pa
sirašyti likusias sąskaitas ir 
galutinę apyskaitą, aš pats pa 
sijutau besėdįs kaltinamajam 
suole ir dėl to nustojau malo
nės. Kun. Tadarauskas visas 
šitas aplinkybes parapijiečių 
akyse stengėsi kiek galint už
maskuoti. Štai va dėl šitų su
metimų, jis lapkričio mėn. 1 d. 
viešai bažnyčioje ir išdrožė pa 
negirikos ir didžios padėkos žo 
dį, tarp kitų ir man. Tuo tar
pu, kai to paties kun. Tada
rausko iniciatyva buvo sušauk 
ta š. m. lapkričio mėn. 8 die
ną senojo bažnyčios komiteto, 
naujojo komiteto ir senojo pa 
rapijos komiteto bendras susi
rinkimas dėl tariamo pareigų 
perdavimo ir priėmimo, bet 
manęs nerado reikalinga už 
jau bažnyioje išgarbintus 
„nuopelnus“ pakviesti. ..

Aš asmeniškai viešos ir pri 
deramos atskaitomybės paskel 
bimo laukiau savaitėmis. Ta
čiau įsitikinęs, kad tai nebus 
padaryta, jaučiu šventą parei
gą į šį reikalą įsikišti, nes aš 
buvau patikėtas ne vieno, bet 
visų parapijiečių. Savaime su 
prantama, kad kiekvienas au
kavęs nori žinoti apie tikrą sto 
vi ir tai turi pilniausią teisę 
kiekvienu atveju to reikalauti, 
nežiūrint, kam tas patinka, ar 
nepatinka. Todėl skaitau, kad 
būtų beprasmis tolimesnis tuo

siu, kaip p. Lengninkas pata
rė, garažo kilmę. Todėl po 
maždaug pusvalandžio laiko, 
peržiūrėjus tik kelias išlaidų 
pozicijas, darbą nutraukiau.

3. Padarytos ir kai kurios 
kitos, be garažo, išlaidos, ku
rios nieko bendro neturi su 
bažnyčios statyba. Pavyz
džiui, kad ir 100 dolerių už 
piano pataisymą. Čia grynai 
parapijinio komiteto reikalas 
ir tik šį iš savo turimo fondo 
šią sumą privalėjo apmokėti. 
Mažų mažiausia parapijinio 
komiteto nutarimu privalėjo 
būti apmokėta iš nusakyto fon 
do ir už garažą. Žinoma, jei 
šis komitetas būtų nutaręs ir 
radęs reikalą garažą pastatyti.

4. Negalėjau sutikti su pas
kolos skaitlinėmis, sumos ne
beatsimenu, užtrauktos iš para 
pijinio komiteto ir pavienių as 
menų, nes tam nėra jokių pa
teisinamų pėdsakų. Atsikrei
pęs į paskirus bažnytinio ko
miteto narius patyriau, kad 
tuo reikalu nieko nežinoma, 
nes pats komitetas esąs tik 
gryna proforma ir jokių baž
nyčios reikalais nutarimų nie 
kas iki šiol nedavęs daryti. Ne 
vedą jokių apyskaitų ir para
pijinės lėšos esančios kun. Ta 
darausko kišenėje. Užtat esą 
bažnytinio komiteto lėšos ir 
neišvydusios viešo atsiskaity
mo... O pirmas komitetas, ku
ris bandęs vesti griežtą ir pri
deramą atskatomybę, esąs dėl 
to buvęs paleistas.

5. Apyskaitinės sumos ne
pagrįstai išpūstos. Pavyzdžiui, 
kad ir dėl to paties garažo, dėl 
kurio pažymėta — išleista 
1.000 dolerių. Tuo tarpu ran
govai dar geresnius pastato už 
400—500 dolerių. Pono Leng 
ninko pareiškimu, esą kun. Ta 
darauskas taip norėjęs, nes no 
rįs vyskupui parodyti didesnę 
pastatytos bažnyčios vertę. 
Tas tai puiku, bet kodėl nepa
galvota, kad šios išpūstos iš
laidos didina skolas, kurios 
bus užkrautos ant parapijonų 
pečių. Kam gi tas naudinga

Pažymiu, kad čia paliečiu 
tik tas pozicijas, kurias spė
jau peržiūrėti laike pusvalan
džio, vedant d:skusijar su p.

Šiais laikais Amazonijos 
žvejai nusiskundžia, kad tar- 
tarūgos ėmė staiga nykti. Se
niau tartarūgų mėsa buvo kas 
dieninis patiekalas Amazoni- 
jos ir Paros miestų valgyklo
se. Daugelyje mėsos parduo 
tuvių jos parduodavo daugiau 
negu avienos ir galvijienos. 
Su ja varžėsi tik ypatingai ska 
nios žuvys. Bet laukiniai ir 
paupių gyventojai dar ir da
bar minta daugiausia tartarū
gų mėsa ir kiaušiniais. Prie 
namų jie turi nedidelius tven
kinius („cacuais“), kuriuose 
augina vėžlius. Jų pasigauna 
meškerėmis ar strėlėmis. Viš 
tą ar paršą pasipjauna tik ret
karčiais. Dažniausiai tik sve
čiui.

Daugiausia tartarūgų išnai 
kiną profesionalai žvejai, tai- 
liūtim lIUiun i ■ ■ * nriii u ■ irTrrrn ■ nrrr 

laiku jie turi 216 vienuolynų 
su 11.150 vienuoliais.
B Amerikiečiai per metus iš
perka tiek dienraščių, jog iš
eina po 100 per minutę.
B Amerikos šunims kiekvieną 
minutę yra sušeriama 2.000 
dėžučių perkamo iš krautuvių 
ėdalo..
B Amerikiečiai per dieną kas 
minutę sunaudoja po 33 sva
rus aspirino kaip vaisto nuo 
galvos skaudėjimo bei slogų. 
B Neatsargūs JAV rūkyto
jai kiekvieną minutę sukelia 
po vieną gaisrą namie.
B Amerikiečiai surūko iki 600 
tūkstančių cigaretų per minu
tę-
B Milano priemiestyje (Itali
joj) vienuoliai kapucinai pa
statė bažnyčią iš išmestų iš 
kapinių senų paminklinių ak
menų.
B Danijos valdžia uždraudė 
laikyti saliūnuose žuveles stik 
hnėse todėl, kad gėrikai daž
nai ir žuvims įpila alkoholio.
S Čikagos Maria High Scho
ol paramai tos pačios mokyk
los patalpose įvyks vajaus 
banketas, kurio biletas bus 
50 dol.
£ JAV valdžios spaustuvė 
kas minutę atspausdina 160. 
000 pašto ženklų.

ATSAKYMAS „PARAPIJIEČIUI“ IŠ HAMILTONO.
„Nepriklausomoje Lietuvo

je” buvo dvi korespondenci
jos iš Hamįltono padangės su 
slapyvarde „Parapijietis“. No 
riu tam mielam „parapijiečiui“ 
atsakyti į visus neaiškumus.

1. Bažnyčios statymo komi 
tetas pereitais metais pirma
jame savo posėdyje tarp kitų 
aktualijų aptarė aukų rinkimo 
reikalą. Pakvietė mane rinkti 
aukas iš parapijiečių ir kad iš 
vengtų įvairių nereikalingų 
kalbų, kiekvieną sekmadienį 
skelbti iš sakyklos aukotojų 
pavardes, kas buvo daroma vi 
są laiką. Kai kurie lietuviai 
dirba sekmadieniais, negali at 
eiti kiekvieną sekmadeinį į 
bažnyčią, todėl aukotojų pa
vardes komitetas sau leido tei
sę skelbti per laikraščius, kas 
buvo padaryta keliuose „Tė
viškės Žiburių” numeriuose. 
Tačiau niekur nėra užprotoko 
luotą, kad komitetas privalo 
skelbti, kaip rašo „parapijie
tis“. Komitetas norėjo visą 
laiką skelbti per laikraščius, ta 
čiau „Tėviškės Žiburiai“ at
sisakė toliau talpinti, nes labai 
daug vietos užima, o šalę Ha
miltono, lietuviams nėra įdo
mu. Komiteto kasininkas P. 
Lengnikas yra visus sąrašus 
poruošęs, jeigu laikraščiai su
tiktų talpinti, mes būtumėm la 
bai dėkingi. Viename parapi
jos susirinkime buvo duota 
bažnyčios statymo komiteto 
apyskaita aukotojams. Apys
kaitą padarė p. Lengnikas — 
kasininkas. Po apyskaitos jo
kių užklausimų nebuvo, lietu
viai net pareiškė padėką už 
sunkų darbą bažnyčios staty
mo komitetui. P. inž. J. Kšivic 
kas primygtinai klausė, gal ko 
kių nors yra pageidavimų, ne
aiškumų, prašė klausti, tačiau 
nė vienas nepareiškė. Revizi-

nebus viešai patiekta smulki 
ir prideranti atskaitomybė. 
Aš asmeniškai bažnyčios sta
tybai aukavau 50 dolerių, bet 
kitus pažadėtus 50 dolerių nu 
tariau dėl nurodytų aplinky
bių užlaikyti.

Jcr. V.-'.’ai'.is. 

tarūgų aliejaus gamintojai. 
Rugsėjo ir spalių mėnesiais, 
kada tartarūgos deda kiauši
nius, šimtai laivelių čia leidžia 
si, čia kyla upėmis. Tartarū
gos visą dieną praleidžia van
denyje, o vakare, apie 21 va
landą, išvėžlioja į paplūdymių 
smiltynus. Pirmiausia į kran 
tą išlipa patinai — capitaris. 
Jie daug mažesni už pateles. 
Patinai išrenka vietas ir pažy 
mi jas, savo uodegomis išrašy 
darni smėlyje vingius, lyg ra
tus. Tada vėl grįžta į vande
nį. Ir tik kiek vėliau pasirodo 
patelės. Kartais jų būna tiek 
daug, kad padengia visą paplū 
dimį. Jos apsistoja patinų pa
žymėtose vietose, išsikasa duo 
beles ir padeda į jas, dažniau
siai, po 100 net 120 kiaušinių. 
Tada, lyg koki tankai, savo 
krūtinėmis duobeles užrausią. 
Dabar pamažu jos grįžta į van 
denį. Bet dabar tartarūgų me
džiotojai puola jas. Tik apver 
čia ir palieka laukti ryto. Tar 
tarūgų šarvai lėkšti ir gana 
platūs. Apverstos tik kybu
riuoja ore kojytėmis, bet atsi
vesti nepajėgia. Rytą gaudy
tojai susirenka jas ir prisikro
vę laivelius plukdo į miestus. 
Paskui grįžta kiaušinių rinkti. 
Valgomi tik tryniai. Jie pa
našūs į paukščių kiaušinių try
nius, bet baltymas visai be sko 
nio ir neįkandamas, tikra gu
ma. Dėlto, kur tartarūgų la
bai daug,- kiaušinių rinkėjai 
prikrauna jų pilnus laivelius. 
Vakare juos sugrūdžia ir tą 
„kiaušinienę” palieka taip per 
visą naktį. Rytą ji būna pa
dengta išsiskyrusio aliejaus 
sluogsnio. Belieka tik nugrieb 
ti, supilti į statines ir, išvertus 
susmirdusią kiaušinienę į upę, 
vėl rinkti kiaušinius.

Taip sunaikinama kasmet 
milionai tartarūgų. Iš pasili
kusių nesurastų kiaušinių tar 
tarūgučiai išsiperi nuo saules 
įkaitinto smėlio šilumos. Išlin
dę iš žemės jie tuoj veržiasi į 
vandenį. Jie dar neturi kietų 
šarvų, dar gležni ir dėlto jų 
daugybę suryja žuvys.

jos komisija, susidedanti iš J. 
Kežinaičio, P. St. Prapuoleny- 
tės ir J. Gimžausko padarė pra 
nešimą, rado viską tvarkoje ir 
pareiškė padėką komitetui už 
labai sunkų darbą. Niekas iš 
susirinkusių nepareiškė noro, 
kad revizijos komisijos aktas 
būtų paskelbtas laikraštyje, ta 
čiau revizijos komisija tikrai 
būtų įvykdžusi, jeigu būtų au 
kotojų pageidauta. Matyt, tik 
vienas mano mielas „parapijie
tis“ nebuvo susirinkime ir ne
girdėjo, o paklausti gali visuo 
met asmeniškai pas komiteto 
narius ir nereikėtų tada jam pa 
čiam gaišinti laiką, rašant nie 
kus į laikraštį. Be to, susirin
kimas yra tam, kad kiekvienas 
atvykęs, galėtų sudaryti ir ki
tiems pasakyti teisingą nuomo 
nę, bet nepagavęs tokį gandą, 
tuojau į laikraštį rašyti.

2. Noriu atsakyti mielam„pa 
rapijiečiui“ ir į antrą priekaiš 
tą. Jis rašo, kodėl nebuvo iš
rinktas pirmininkas ir sekreto 
rius, kodėl nebuvo protokolo 
surašymo ir t. t. Be to, klau
sia, kodėl neatsistatydino se
noji valdyba. Labai keistai 
skamba tas viskas, bet vistiek 
manau atsakyti į tokį juokin
gą užklausimą. Parapijos ko
mitetas nebuvo žmonių rink
tas, bet prieš tris metus, aš 
pats pakviečiau, nes tuo laiku 
dar mažai buvo lietuvių, dar 
neturėjome savo bažnyčios. Ši 
tas parapijos komitetas: p. J. 
Čelkus, P. J. Žiurlys, P. Alf. 
Patamsis, P. S. Bakaitis, P. 
A. Sukaitis, P. A. Bajoraitis, 
p. J. Mikšys ir kiti buvo iki šių 
rinkimų. Prašiau P. komiteto 
pirmininko P. J. Čelkaus, kad 
susirinkimą atidarytų, tačiau 
teisingai pareiškė, kad mes ne 
buvome lietuvių rinkti, todėl 
nėra reikalo prieš juos atsista
tydinti. Todėl man pavedė 
susirinkimą pravesti. Aš susi
rinkimą atidariau, pakviečiau 
P. Inž. J. Kšivicką rinkimus 
pravesti. Susirinkimas mano 
pasiūlymui pritarė didelėm 
ovacijom, o sekretoriaus parei 
goms ir balsams skaityti buvo 
pakviestas n. J. Mikšys. Reiš- 
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Kaip ir kada skrisime I Venerą
PARUOŠĖ J. K N Y ST AUTAS.

AR TARPPLANETINĖS KELIONĖS IŠ TIKRŲ 
JŲ DAR NĖRA ĮVYKDOMOS? KA GALVOJA 
ŠIUO KLAUSIMU V-2 RAKETOS IŠRADĖJAS IR 
ŽYMIAUSIAS ŠIŲ LAIKU RAKETŲ KONSTRUK
TORIUS DR. WERNHER VON BRAUN?

MOKSLAS KANADOS UNI VERSITETUOSE.

Amerikoje yra ypatingai 
gausi visokio žanro literatūra, 
kurioje įvairiausiais aspektais 
svarstoma įdomi tema apie ga
limybes ištrūkti į erdvę ir pa
siekti kurią nors artimesnę pla 
ne'tą.

Be rimtų, moksliškai pagrįs 
tų studijų, čia yra daugybė 
taip vadinamų ^science fic
tion“ periodinių leidinių ir net 
knygų, kurios patiekia sensa
cingų, bet su realybe nedaug 
ką bendro turinčių projektų, 

kaip sukonstruoti taip va
dinamus „erdvės laivus“ 

(space ships) ir palyginti ne
sunkiai pasiekti Marsą ar kitą 
kurią planetą.

Be abejo, šitokios literatū
ros autoriams mažai terūpi sa
vo išvedžiojimus pagrįsti rim
tais duomenimis. Jie kartais 
taip supina realybę su fantazi
ja, kad neretai sunku net at
skirti, kur baigiasi viena ir pra 
sideda kita.

Aišku, kad tokiais šaltiniais 
remtis negalima, nes šios rū
šies literatūros tikslas yra: pa 
tiekti skaitytojui lengvai su
prantamos, (atseit neišvargi
nančios, bet kartu ir labai do
minančios ) medžiagos, padėti 
jam atitrūkti nuo įkyrių kas
dieninių problemų svarstymo, 
suteikti išsiblaškymo. Tai yra 
pigi kelionių ir iškilų, bei ap
skritai proto poilsio tikslui 
skirta spauda.

O vis dėlto, daugeliui, gal
būt, būtų įdomu patirti iš rim 
tesnių šaltinių,

ar yra iš viso dabar gyve
namame laikotarpyje ga
limybių mūsų planetos 
gyventojui ištrūkti j erdvę 

ir pasiekti kurią nors žemei 
artimą planetą?

Skaitėme neseniai šio laik
raščio skiltyse išsamią studiją 
šiuo klausimu. Po nuoseklaus 
ir vispusiško šios temos išnag
rinėjimo, ten buvo prieita prie 
logiškos išvados, kad toks už
simojimas šiuo metu, deja, dar 
yra perankstyvas ir kad, ne 
tik dabar, bet dar ir gana toli
moje ateityje, jis būtų neįvyk
domas.

Ir jei po to dar atsirado rei 
kalas dar kartą šią temą pa
liesti, priežastis yra tik viena, 
būtent: supažindinti skaityto
ją su kita šiuo klausimu dia
metraliai priešinga nuomone.

Pasirodo vis dėlto, kad yra 
asmenų ir dargi labai autori
tetingų, kurie tvirtina, kad jau 
Šiais laikais yra visiškai įmano 
ma sukonstruoti tarpplaneti- 
nę raketą ir atlikti kelionę į 
vieną iš žemei kaimyninių pla 
netų.

Kad toks fantastiškas tvirti 

nimas nebūtų skeptiškai sutik
tas, teks jau pačioje pradžio
je pabrėžti tą faktą, kad jo 
autoriumi yra toks asmuo, ku
riam šiuo klausimu neginči
jamai priklauso pirmasis žodis. 
Jis yra vokiečių V-l ir V-2 ra
ketų išradėjas dr. Wernher 
von Braun, dirbantis šias po
kario metais JAV karinėse 
įmonėse (Redstone Arsenai, 
Huntsville, Ala.). Jo šiuo me 
tu ten atliekami moksliniai ty
rinėjimai, (ištobulinimas tele- 
vairuojamų ir kitokių raketų), 
įgalina jį daugiau negu bet ką 
kitą įsigyti naujausių ir tiks
liausių žinių ir jomis pasinau
dojant, pareikšti,

kokios, būtent, yra per
spektyvos pagaminti tarp- 

planetinę raketą 
ir kaip sėkmingai įvykdyti to
ki skridimą.

Reikšmingas yra dar ir tas 
faktas, kad dr. v. Braun nėra 
tik šiaip sau pripuolamai pra
sitaręs, kad jis tiki tokios tarp 
planetinės kelionės galimybę. 
Jis yra kaip tik šitokio projek 
to vienas iš didžiausių entu
ziastų ir yra išdirbęs net de
talų planą, kokią raketą tam 
tikslui reikėtų sukonstruoti, 
kaip pačią kelionę atskirais 
etapais tektų vykdyti ir kokias 
kliūtis erdvėje galėtų prisieiti 
nugalėti. Jis vokiečiui įgimtu 
kruopštumu net apskaičiavo, 
kokios išlaidos susidarytų, no 
rint šį projektą realizuoti, (tai 
atsieitų apie 4 miliardus do
lerių). Negana dar to, dr. v. 
Braun, nepasitenkino vien tik 
matematiniais apskaičiavimais 
popieryje: jis jau turi paga
minta ir būsimos tarpplaneti- 
nės raketos — prototipo mo
delį.

Šio grandijozinio ir labai 
komplikuoto erdvės kelionės 
projekto idėjai išpopuliarinti, 
dr. v. Braun išleido atskirą 
mokslinę studiją, kuri buvo at
spausdinta leidinyje „Across 
the Space Frontier“ — (Vi
king).

Vienintele kliūtimi, stabdan 
čia šio projekto realizavimą, 
tektų laikyti nebent ta, kad dr. 
v. Braun turi tam tikrų įsipa
reigojimų JAV karinei vadovy 
bei, dėl kurių jis negali skelbti 
daugumos duomenų,kuriuos jis 
paskutiniais metais pasiekė 
bandydamas įvairiausio tipo ra 
ketas. Ir dėlto jo projektas 
daugybei oponentų atrodo 
lengvai sukritikuojamas. Jis 
tačiau tvirtina, kad, jei jo tam 
tikri pasižadėjimai (išlaikyti 
karines paslaptis) nevaržytų, 
įis visai lengvai tokią kritiką 
atremtų.

Būtų bereikalinga ir užimtų

2.
čia paduodamas stnpsnis 

iš ciklo, kuriuo Kanados lie
tuvių studentų sąjunga nori 
supažindinti visuomenę.

Farmacijos fakultetas.
Farmaciją ir chemiją gali

ma skaityti kaip dvi labai ma 
žai besiskiriančias sritis, tuo 
labjau, mes negalime užtikrin 
ti, kur baigiasi farmacija ir 
prasideda chemija.

Seniau šiame kontinente 
farmaciją studijuoti buvo rei
kalingi dveji metai — bet nors 
ir did Ii konservatoriai tačiau 
ir patys anglai suprato šią gi
lią prasmę ir naujas idėjas ir 
įsteigė keturių metų studijas.

Mokslo metai prasideda 
rugsėjo mėn. ir baigiasi ge
gužės 30 d. Palyginus tai nė
ra ilgas laikas, bet už tai dar
bas yra gilus ir intensyvus. 
Laboratorijos, paskaitos, kaip 
ii kituose fakultetuose, tęsia
si kiekvienąą dieną nuo 9 vai. 
ryto iki 5 vai. vakaro su išimti 
mi šeštadienį ir sekmadienį. 
Mokslas, įskaitant knygas ir

perdaug vietos, jei bandytu
me čia patiekti ištisą šio pro
jekto aprašymą; be to, kai ku
rie matematiniai apskaičiavi
mai ir kitos detalės daug kam 
ir nebūtų įdomios. Todėl vi
siškai pakaks čia nupasakoti 
populiariu stiliumi

šio projekto esminius 
momentus.

Kai nugirstame ką nors apie 
tarplanetines keliones, mums 
savaime ateina į galvą mintis, 
kad tos kelionės objektu yra 
Marsas. Čia dr. v. Braun irgi 
daro savotišką perversmą sios 
rūšies galvojimui. Jo žodžiais, 
ši planeta nieko daug nežada.

JAV astronomas P. Lowell, 
kuris pašventė 30 metų, studi 
juodamas Marso „kanalus“, bu 
vo pats įsitikinęs ir įtikino ma 
sės žmonių, kad tuos kanalus 
bus prasikasę tariamieji Mar- 
so gyventojai irrigacijos ir, 
galbūt, susisiekimo • tikslams. 
(P. Lowell mirė 1916 metais. 
1. Kns.).

Moderniųjų astronomų nuo
mone, tokiu Lawell’io teigimu 
buvo pasakyta daug daugiau, 
negu mokslininko akis gali 
įžvelgti pro geriausią telesko
pą. Tiesa, ant Marso, kaip ir 
ant Veneros atmosfera yra, 
tačiau šiandien yra jau žino
ma, kad

Marso atmosferos sudėty
je nėra deguomo.

Ir todėl, sako tie astronomai, 
galima prileisti, kad ant Mar
so, geriausiu atveju, gali vege 
tuoti tik skurdi ir atspari aug
menija, bet jokiu būdu ne gy? 
vūnija, panaši į mūsų plane
tos gyvūniją.

Daugiau bus.

laboratorijas, kainuoja metams 
apie 450 dol.

Baigus keturių metų kursą, 
automatiškai įgyjamas baka
lauro laipsnis farmacijos srity 
je. (University of Toronto). 
Norint gauti licenziją atida
ryti nuosavą vaistinę, reikia 
turėti 12-kos mėnesių prakti
ką, kurią galima atlikti raisti
nėje prieš pradedant studijas, 
vasaros atostogų laiku, arba 
jau užbaigus studijas.

Kas šiandieną apibūdina far 
maciją tik kaipo biznį, tas gal
būt nėra giliau pažvelgęs į 
šio reikalo esmę, nes ne vien 
tik „drugstore“ bet dar ilga 
eilė pharmaceutinių Jaboratori 
jų laukia darbščių rankų.

Įvairios farmacijos „Reser- 
ch laboratories“ samdosi che
mikus ir biolagus, kadangi yra 
labai didelis trūkumas „Rese 
arch pharmacist“. Taip pat Ii 
goninėse, medicinos klinikose, 
vaistininkas laukiamas ne tik 
grynai savo tiesioginiame dar
be, bet ir administratyvinia- 
me bare, kur jo žinios kaipo 
„food chemist“ ir t. t. gali bū
ti labai naudingos.

Pagrindinė farmacijos pras
mė yra kova prieš ligą.

„From alchemie to antibio
tics“ yra farmacininko lygiai 
kaip ir chemiko sapnas išrasti 
ne tik „wonder drug“, bet ir 
„miracle drug“.

Kadangi vaistininkas yra ir 
technikas ir mokslinis dar
buotojas, praktikas, mokyto
jas ir administratorius; yra 
puiki „vista“ siūlanti jaunam 
žmogui, kuris sprendžia kokią 
karjeros pusę turėtų pasekti.

— Rašytojas Jurgis Gliau
dą persikėlė iš Detroito, Mich. 
ir baigia įsikurti Lon Angelė
se, Calif.

— Amerikos Lietuvių Var
dynas jau atspaustas, įrištas 
ir siuntinėjamas jį užsisakiu
siems. Knyga turi arti 300 
pusi., telpa apie 1000 asmenų 
biografinės žinios. Knygai įva 
dą parašė prof. dr. K. Pakštas. 
Redagavo J. Kojelis ir J. Vi- 
tėnas; išleido A. F. Skilius, 
„Lietuvių Dienų“ leidėjas.

— Raymond Schmittlein, 
Prancūzijos parlamento na
rys, patiekia įdomių minčių 
duotam „Lietuvių Dienoms’, 
pasikalbėjime, kuris paskelb
tas lapkričio mėn. numeryje. 
Jis ten pasisako, kaip prancū
zai žiūri įEuropos ateitį.

— B.r. Budriūnas, muzikas- 
-kompozitoriuh, vargoninkau- 
jąs šiuo metu Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoje, mini šiais 
metais 25 metų muzikinio dar 
bo sukaktį.

„SĖJA“ 6 nr. Adresas 1023 
51, III., USA. Prenumerata nv 
N. Keystone Ave., Chicago 
tams 2 dol., atskiras nr. 25 et.

VYTAUTAS TARVA1NIS
Medinis Dievas.

Medinis Dieve, ko kenti prie viešo kelio, 
drožinėtam veide skausmą kam renki?
Ar Tau nevistiek kaip dievdirbys prie Tavo kelių 
lentelę prikalė su užrašu „I. N. R. I.“?

O gal, Dievuli, kelio dulkes ėda Tavo veidą, 
ar lakštutė nesuokia pavasarį dainos?
Gal pro šalį eina žmonės pasileidę 
ir žvakutės vaško neuždega naujos?

Bet Tu tyli ir Tavo veide s juosta, 
medinis, drožinėtas ir grubus. . .
Kaip perlas ašara nurieda skruostu, 
ir vėl kenti ties vieškeliu tylus. . .

Klevai ir Dienos

Žydės klevai pavasarį 
bažnytkaimy gimtam, 
padangių laisvas vėjas 
dainuos žaliem laukam.
Sugrįš pavargę paukščiai,
Klegėte perklegės, 
isskleis žiedelį jauną 
puriena pakelės.
Bažnytkaimy pavasarį 
klevai žalsvai žaliuos, 
tiek jaunos mano dienos 
su paukščiais nudainuos.

P. MOTUZAS APIE FILMUS TORONTE IR HAMIL
TONE.

Mielas p. Kardeli, dėkoju už 
laišką su informacijom, kurio
mis aš pasinaudojau pasiųsda
mas p. Baronui plakatų ir gau 
damas iš jo laišką.

Mūsų planų įvyko didelis 
pasikeitimas. Vakar naktį su
siskambinau su broliu ir nuta
rėme, kad aš vyksiu savo ma
šina iki jo Geneva, N. Y. už 
330 mylių, po to jis padės nu
vairuoti 180 mylių iki Toron
to. Aparatus pasiimsiu savus 
ir nereikės jieškoti paskolinti. 
Lėktuvas atpuls, bet man bus 
daugiau nuovargio. Už tai 
reikės man pasiimti iš tarny
bos dar vieną kitą dieną eks
tra.

Dėl filmų: manau rodvti 
tuos pačius kaip Montrealy, 
plius dalį pernykščių: „Lithua 
nia“, „Tėvynėj Brangioj“, 
„Ten,kur Nemunas banguoja“. 
Pernykščios filmos buvo To
ronte ir Hamiltone jau rody
tos mūsų jaunesnio brolio, gal 
prieš kokius 4 metus. Dau
gelis jų bus nematę, bet tie, 
kurie matė, neprotestuos, ka
da pamatys didesnę dalį kitų. 
N. Y. Pasaulinės Parodos ne
rodysiu. o jos vietoje kroniki 
nių 1938 metų įvykių vaizdų: 
Kariuomenės su Visuomene 
Susiartinimo Šv., Karo Mokyk 
los Šv., Pradžios Mokyklų Šv., 
Telšių Žemės Ūkio Paroda, 
Kooperacijos Šv. Rokišky ir 
t .t. Bus vien grynai Lietuvos 
vaizadai, kurių žmonės dau
giau ištroškę.

Toronte bus filmai gruodžio
5 d., šeštadienį 3 vai. popiet,
6 vai. vakaro ir 8,30 vai. va
karo. Sekmad. gruodžio 6 d., 
3 vai. popiet. Lietuvių Namuo 
se taipgi vienas seansas.

Hamiltone bus sekm. gruo

NAUJI RAŠTAI.
Juozas Žilevičius. ČESLO

VAS SASNAUSKAS. Leidė
jas kun. L. E. Joffre Voise- 
kauskas. Antra laida. Brook
lyn, 128 pusi. Kaina 2 do. Šią 
laidą išleido muzikas Jonas 
Brundza.

M. Snringborn. PASKUTI
NIS PRŪSŲ SUKILĖLIS. 
Romanas iš didžiojo Prūsų su 
kilimo prieš kryžiuočius. Ant
ras leidimas. Nemunas, 3153 
So. Halsted St., Chicago 8, 
Ill., USA. Kaina nepažymėta.

džio 6 d., 7 vai. vakaro. P. Ba 
ronas apie tai plačiau painfor 
muos.

Mudu su broliu (Kazys ii 
Mečys), kurie prieš 15 ir dau 
giau metų važinėjom Lietuvon 
filmuoti ir po to Jungt. Ame
rikos Valst. lietuvių kolonijas 
važinėjome garsindami Lietu
vą, dabar po daugelio metų 
mudu vėl susitiksime ir paro
dysime Lietuvos filmus toron- 
tiečiams ir hamiltoniečiams.

Hamiltoniečiai gali būti dė
kingi p. Baronui, kuris didelių 
pastangų padėjo, kad mūsų 
visus planus sumaišytų ir pa
trauktų Hamiltonan. Būda
mas Lietuvių Bendruomenės 
Hamiltono Apylinkės vice-pir 
mininku, jis važiavo Toron- 
tan sužinoti mūsų adreso, ka
da išgirdo, kad mes būsime 
Toronte. Gavęs plakatus su To 
ronto sale jis tuos pakeitė į Ha 
miltono sale, telegrafavo, ir te- 
lefonavo jis mums į šią pusę.

Todėl ne tik hamiltoniečiai, 
bet ir kitų netolimų kolonijų 
lietuviai turėtų susidomėti ir 
atvykti į Hamiltoną, iš St. Cat 
herinės, Wellando, Niagara 
Falls, Port Colborne, Brant
ford ir kt. Nes tai vienintelė 
tokia proga pamatyti gražius, 
spalvuotus filmus apie tėvynę 
Lietuvą.

Dabar jau viskas paruošta, 
o laikas rodymo greit artėja.

Su gerais linkėjimais,
K. Motuzas..

-h
Kuo pateisinsi savo pasitrau
kimą ir vėlesnę kovą dėl Ne

muno Šalies laisvės?
LIETUVIO PASAS taps gra
žiausiu prisiminimu Tau ir 

brangiausia dovana Tavo 
artimiesiems.

M. SPRINGBORN

Paskutinis Prusą sukilimas
Kairiajame Pregelio, senprūsių Pergulos, upės krante 

ošė miskas. Prasidėjęs pietuose, kur Alė savo vandenis į 
Pergulą neša, jis traukėsi iš lėto tekančios upės krantais be
veik iki paT žiočių. Puikus tai buvo miškas. Niekur nevargi
no akies vienodumas. Jaunos atžalos veržėsi į dienos šviesą 
ten, kur buvo išvirtęs senas medis. Glaudžiai spietėsi jaunos 
eglaitės, platieji paparčiai — sulig žmogum augštumo, dengė 
raistus, o sausumoj žydėjo laukinės gėlės.

Puikiai jautė žmogaus rankos nepaliestą gamtos karalys
tę raitelis, kuris vienas be kelio klaidžiojo po šias žaliuojan
čias apylinkes. Bet čia daug jam buvo pavojų, jis negalėjo at
sidėjęs grožėtis šia tvaskančia grožybe. Tai buvo karys, 
klajojęs priešų žemėje, nežinodamas iš kurios pusės sutiks 
draugą, iš kurios — priešą. Jo žodžiai, kuriuos jis protar
piais murmėjo, buvo labjau panašūs į keiksmą, negu į pasigė
rėjimą. Apsiaustas ir skydas, abu balti su juodu kryžiumi, ro
dė jį kryžiuotį esant. Daugiau jauni, tvirti ir sveiki, negu gra
žūs veido bruožai buvo matyti iš po nuleisto šalmo. Nuošir
džiai žibėjo jo žydrios akys ir geltonos plaukų garbanos ver
žėsi iš po šalmo. Jaunuolio jėga dvelkė iš viso jo pastato, 
bet vis dėlto buvo matyti, kad žirgas ir raitelis buvo pavar
gę ir ištroškę kuo greičiausiai išsiveržti iš šios nepereinamos 
tankynės.

Visai suprantamas noras. Jau trečia diena, kaip raitelis 
klajoja, neturėdamas kito maisto, kaip tik sausos duonos žiau
berėlę ir miško uogų, O čia dar nuolatinėj baimėj patekti į 
priešų nagus arba nugarmėti klampiame liūne! jau daug 
kartų jis tarėsi atradęs teisingą linkmę, bet turėjo vėl grįžti, 
nes liūliuojančios pelkės perkirsdavo kelią. Jis nežinojo, ar 
artėja prie kelionės tikslo, ar dar labjau tolsta, ar gal vis toj 
pat vietoj sukaliojasi. Prieš tris dienas kryžiuočių kauty
nėse su stabmeldžiais prūsais jis buvo atskirtas nuo savųjų 
ir, nežinodamas prūsų miško ypatybių, jis tarėsi greičiau ir 

tikriau pasieksiąs savo kelionės tikslą — Karaliaučiaus pilį, 
jodamas stačiai per mišką.

— Kad tik sutikčiau šiame raganų miške nors vieną gy
vą žmogų, — murmėjo jis nekantriai panosėje, kad ir jis Die
vo prakeiktas stabmeldys būtų. Geriau žūti garbingoj su prie 
šais kovoj, negu grobiu tapti laukiniams žvėrims, kurie kas 
miela naktelė savo mielas daineles skardena.

Ilgas, piktas staugimas kur toli atsiliepė į jo mintis.-Dar 
jis nebuvo turėjęs progos susipažinti su keturkojais šio miško 
gyventojais, bet kaskart arti jo poilsio vietos girdimi garsai 
ne malonino vienišo raitelio kelionės ir varė miegą nuo jauno
jo kario akių. Jis žinojo, kad Prūsų miškuose slapstėsi būriai 
vilkų, lakių ir lūšių, be to, elniai ir stumbrai, kurių sutikimas 
vienam žmogui nieko gera nelemia. Kautynėse su priešais jis 
stovėdavo narsiausiųjų gretose ir da'bar negarbingai tapti 
senmiškio žvėrių auka? Juk jis neseniai atvyko iš vokiečių 
žemės su pulku kitų riterių, karštai pasiryžęs kovoj su stab
meldžiais atlikti didvyriškus žygius Švenčiausiosios Merge
lės garbei.

Prieš valandą jis rado upokšnį, kurio srovė buvo jauna
jam raiteliui kelrodžiu; tuo būdu jis išvengė pavojaus suki
nėtis ratu vienoj vietoj ir tikėjosi taip pasiekti Pergulą, kuri 
tekejo pro Karaliaučiaus pilį. Bet vis dėlto buvo sunku slink
ti pagal upokšnį, nes žemė dažnai virsdavo klampyne ir nuo
lat kilo raitelio galvoj abejonė, kad jis upokšnio žiotyse' ras 
Pergulą, ar klastingosios pelkės nepastos jam kelio?

Staiga jis sustabdė žirgą ir, pridėjęs ranką prie ausies, 
ėmė klausytis. Vienas garsas pasiekė jo ausį; toks savotiš
kas, visai nepanašus į neskambins miško balsus, net jo kūną 
sukrėtė linksmi šiurpuliai. Tai buvo žmogaus balsas. Lyg 
moters dainos aidas. Riteris klausėsi džiaugdamasis ir stebė 
damasis, kas čia dykumoj taip galėtų dainuoti. Kas kart aiš
kėjo garsas ir netrukus jis sugaudė liūdną melodiją, bet žo
džiai jam buvo svetimi ir nesuprantami.

Jis turėjo būti jau visai arti dainininkės, tik tankūs krū
mai dar slėpė ją nuo jo akių. Jis valandėlę svyravo, kas da
ryti. Ar joti tiesiai ir stačiai susidurti su svetimos šalies mo
teriške? Ordino taisyklės griežčiausiai draudė susidėti, dar

gi šnekėtis su jaunomis moterimis. Dargi motiną bučiuoti bu
vo draudžiama ordino broliams. Ar sulaužyti šį įsakymą, ar, 
pagal savo įžodą, bėgti nuo pagundos ir vienam keliauti to
liau? Būtų kvaila nepasinaudoti pasitaikiusia pagalba. Kiek
vienas kitas jo vietoj taip pat pasielgtų, ir jo išpažinties klau
sytojas, davęs lengvą apgailą, suteiks išrišimą.

Todėl jis nutarė joti tiesiai, tik aplenkė prieš jį buvusią 
tankynę. Staiga atsidūrė angoje skardžiaus, kurį buvo iš- 
graužęs upokšnio vanduo. Milžiniški ąžuolai dunksojo abie
jose skardžiaus pusėse. Audros ir laiko parblokštas ąžuo
las gulėjo skersai upelį, o ant jo sėdėjo dainininkė. Tai buvo 
jauna prūsaitė. Ji, matyti, nepastebėjo svetimšalio, o jis pa
kankamai turėjo laiko ją apžiūrėti. Drobinis apdaras dengė 
jos kūną, tik palikdamas kaklą ir skaisčiai baltas rankas, ku
riomis ji rėmėsi ąžuolo kamieno ir dainuodama lingavo į ša
lis. Geltoni plaukai buvo ant pečių perrišti kaspinėliu ir pa
laidai bangavo ant nugaros. Basos kojos siekė vandenį, kunsi 
Čiurleno po ąžuolu.

Staiga ji pastebėjo svetimšalį ir, kaip žaibas nušokusi 
nuo ąžuolo, sustojo kitapus upelio. Priešas. Ar jis vienas? 
Ar jų bus ir daugiau krūmuose? Raitelis suprato bežadį klau
simą.

— Nebijok manęs, — riktelėjo jai, — aš esu vienas, pa
klydęs keleivis, nuvargęs ir išalkęs, jieškąs kelio iš šių be
galinių miškų.

Jis prijojo arčiau. Ji tylomis stebėjo jį. Aišku, ji nesu
prato jo kalbos ir negalėjo jam suteikti jokių žinių.

— Esate kryžiuočių ordino riteris, — suskambėjo tuo
met gražia vokiečių kalba jos balsas.

— Tiesa, — atsakė jis. — Ir aš noriu grįžti vėl pas sa
vuosius, kuriuos prieš trejetą dienų esu pametęs. Pasakyk 
man, kuriuo keliu turiu joti, kad prijočiau Karaliaučiaus pilį?

— Saulė krypsta į vakarus, — tarė mergaitė, — ir jūs ne
galėsite surasti tikrojo kelio prieblandoj. Aš jums suteiksiu 
nakčiai pastogę ir maisto. Dievai liepia teikti prieglaudą sve
timšaliui, nors jis net mūsų priešas būtų.

Jos balsas skambėjo taip paprastai ir nuoširdžiai, o min
tis apie valgį ir poilsį buvo taip smagi nuvargusiam riteriui,
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LIETUVIU KALBOS ISTORIJA MVSII ^SPORTAS
Daktaras būdamas tremtyje, 

atitolęs nuo šaltinių, bet gim
tosios kalbos meilės degina
mas, ryžosi parašyti mūsų kal
bos istoriją. Jo gimtosios kal
bos meilė nugalėjo visas kliū
tis ir pagimdė didelės lituanis 
tinės reikšmės veikalą, kuriuo 
drąsiai galime didžiuotis prieš 
kitataučius! Parašyti tokios 
svarbos veikalą, tai neužten 
ka labai mylėti savo gimtąją 
kalbą, bet reikia turėti ir gerą 
istorinės kalbos mokėjimą, ko 
jam ir netrūksta. Jau vien „Li 
teratūros“' skyriuje išvardin
tieji 56-šių autorių 176 veika
lai ar straipsniai aiškiai rodo 
autoriaus rimtą prie darbo pri 
ėjimą, pasiruošimą gimtosios 
kalbos istorijos veikalą para
šyti. Tas rodo, kad autorius, 
rašydamas šį veikalą, stengėsi 
visu rimtumu įžvelgti į mūsų 
gimtosios kalbos istoriją. Kai 
bos istoriją rašant, atitrūku
siam nuo šaltinių, labai leng
va suklupti! Bet mūsų džiaugs 
mui autoriaus rimtas moksli
nis pasiruošimas, didelė gimto 
sios kalbos meilė, jo darbštu
mas ir kruopštumas nugalėjo 
esamąsias kliūtis ir, reikia di
džiuotis, kad jis nesuklupo!

Reikia pripažinti, kad auto
rius yra didelis mūsų kalbos 
menininkas. Juk mokslinį 
darbą parašyti vaizdžia kalba, 
lengvu stilium, tai nėra jau 
toks paprastas ir lengvas da
lykas. O čia autorius taip pa
rašė, kad jo reiškiama mintis 
plaukte plaukia, o žodžiai žais 
te žaidžia. Skaitydamas šią 
knygą, nejunti to sunkumo, ku 
rį patiri beskaitydamas kitas 
kokias nors mokslinio turinio 
knygas. Kalbos žodingumas, 
sakinių paprastumas bei sti
liaus lengvumas sudaro tokį įs 
pūdį, tartum skaitytum kokį 
nors pirmaeilį romaną ar pui
kią apysaką. Žmogus nė nepa 
junti, kai jau skyrių to sky
riaus baigi, o po to akys auto
matiškai nuslysta į sekantį 
skyrių, kurį ryte ryji ir nepa
stebi, kaip pasieki paskutinį 
knygos puslapį. Ši knyga bus 
labai maloniai, įdomiai ir leng
vai skaitoma ir tų skaitytojų, 
kurie ir neturi specialaus kal
binio pasiruošimo, bet tik jei 
domisi mūsų gimtosios kalbos 
raida. Tai didelė autoriaus do
vana ne tik lituanistams, bet 
ir visiems tautiečiams, kaip 
naujiems taip ir seniems atei
viams, kurie dažnai turime la 
bai blankias žinias apie mūsų 
gimtąją kalbą.

Reikia pažymėti, kaip dide
lę teigiamybę, kad autorius, 
rašydamas mokslinį veikalą, 
vengia tarptautinių žodžių, o 
pasikliauja gimtosios kalbos 
žodžių tereminologija. Rečiau 
vartojamus bendrinės lietuvių 
kalbos žodžius paaiškina tarp 
tautiniais žodžiais, pvz.: „at- 
sajau (abstrakčiau)“ — 169-9, 
arba pagrečiui prie tarptauti
nio žodžio duoda ir lietuviška, 

pvz.: ,, . . . lietuvių kalbos žo
džių etimologijų (kilmės aiš
kinimų)“ 200-14. Tokia žo
džių vartosena praturtina skai 
tytojo gimtosios kalbos žody
no lobyną.

Labai pagirtina, kad auto
rius knygos pabaigoje davė 
trumpą (243—255 psl.) šio 
veikalo anglų kalba santrauką, 
kuri įgalins ir nemokantį lietu 
viškai skaityti bent trumpai 
susipažinti su mūsų gimtosios 
kalbos raida bei jos moksline 
verte.

Baigiant rašyti, pravartu 
nors trumpai supažindinti skai 
tančiąją visuomenę su knygos 
autoriumi Prof. Dr. Petru Jo
niku. Jis yra žemaitis, kilęs 
iš Pagramančio. Lietuvių kal
bos studijas baigė Vytauto Di 
džiojo Universitete Kaune, 
paskui dar gilinosi Vienos 
(Austrijoje) universitete pas 
prof. Bezzenberger’į ir kituose 
Vakarų Europos universite
tuose. Profesoriavo V. D. U- 
te Kaune ir Vilniaus Univer
sitete, o tremtyje Pabaltijo 
Universitete Pinneberge. Da 
bar ,,Naujienose“ redaguoja 
„Kalbos Skyrių“ ir pats daug 
rašo lietuvių kalbos įvairiais 
klausimais. Yra „Lietuvių 
Kalbos Draugijos“ Čikagos 
skyriaus pirmininkas, „Litu
anistikos Instituto“ preziden
tas ir „Amerikos KalbininktĮ 
Draugijos“ narys. Jis kaipo 
kalbininkas yra žinomas Ame 
rikos ir Vakarų Europos moks 
lininkams - kalbininkams.

„Lietuvių Kalbos Istoriją“ 
patariama įsigyti ne tik nau
jiesiems, bet ir seniesiems atei 
viams, o ypač jų vaikams, ku
rie dar moka lietuviškai skai
tyti. Jie, perskaitę šią knygą, 
aiškiai įsitikins, kad jų tėvų 
kalba nėra tik praščiokėlių kai 
ba, tinkanti tik kasdieniniam 
vartojimui namie, bet ji yra la 
bai graži, sena kalba, kitų tau
tų mokslininkų - kalbininkų la 
bai vertinama ir būtina lygina 
mąjai kalbotyrai. Taigi, jei kitų 
tautų mokslininkai labai bran
gina mūsų gimtąją lietuvių 
kalbą, tai mes susipažinkime 
su jos vystymosi raida, per
skaitydami Prof. Dr. P. Joni
ko „Lietuvių Kalbos Istoriją“!

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.

LIETUVIŲ SPORTO ORG
Emigracijos į užjūrius pada 

riniai pradėjo reikštis D. B. 
L. Sporto Saja po 3-jų metų 
gražaus gyvavimo, dėl didelio 
klubų ir pavienių narių nuby
rėjimo neberado galimybių ir 
praktinės naudos tęsti tolimes 
nį darbą ir nustojo egzistavu
si.

Liūdnas įvykis, ypatingai, 
kad su Sajos susilikvidavimu 
tampa paliestas šio krašto lie
tuvių jaunimas, kuris neturi jo 
kios kitos specialios jaunimui 
organizacijos, suardomas susi
daręs ryšis tarp įvairių kolo
nijų sporto mėgėjų ir bičiulių 
ir nustojama organizacijos, 
kur joki partiniai , religiniai 
ir kiti įsitikinimai neturi jo
kios reikšmės, kur per kūno 
lavinimą buvo siekiama lavin
ti ir dvasines jėgas — išmokti 
nepersidžiaugti laimėjimais ir 
be priekaištų priimti pralaimė 
jimus, išmokti savikritikos, įsi 
jausti į bendrai dirbančio vie
neto pulsą ir išmokti įvertinti 
priešą.

Sporto Sąjos idėja gimė jau 
1948 m. Tuo metu jau egzis
tuojančio Manchesterio „Ko
vo“ nariai: G. Glatkauskas, V.

AJ- Norkeliūnasl
| PER SAVO AGENTŪRĄ

I MONTREAL ENTERPRISES Reg’dl
I AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ, | 
£ NAMUS, BALDUS, MAŠINAS, BIZNIUS, SUSIR- | 
| GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND- | 
I RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA |
| VISOSE DRAUDIMO SRITY SE. | 
I 5637 JEANNE D’ARC AVE., M ONTREAL 36 | 

| TeB. CL 2 36 3 $

J. GRAŽYS

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

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

ANIZACIJA ANGLIJOJE.
Steponavičius, L. Puzinas ir 
P. Kakėranas pasiėmė mciaty- 
va ir tuoj susiriša su D. B. L. 
S-gos Centru. Bendradai biau 
jant su tuometiniu S-gos Cent 
io Valdybos sekretoriumi Kati 
lenu, paruošta Sąjos įstatai ir 
duota organizacijai D. B. L. 
Sporto Sąjos vaidas. Išsiimti 
nėta beveik 100 atsišaukimų į 
D. B. L. S-gos skyrius ir pavie 
nius sportininkus ir greitai 
pradėjo plaukti atsakymai. Vie 
nur jie buvo teigiami, kitur — 
neigiami, bet pamažu Saja pra 
dėjo rodyti kontrastus. Suda
rymui pradinių Sąjos finansų, 
gauta parama iš D. B. L. S- 
gos, kuri ir vėliau kiekvienais 
metais nešė didžiausią dalį Są 
jos išlaidų naštą. Padidinimui 
šios paramos, Sajos organiza
cinė vadovybė pravedė futbo
lo loteriją, kuri atnešė šiokio 
tokio pelno.

Taip sudaryta pradžia ir 
1940 m. liepos 12 d. Manches 
terio Lietuvių Klubo patalpo
se sušauktas steigiamasis Są
jos skyrių narių suvažiavimas.

Suvažiuoja atstovai iš 7 Są 
jos skyrių, turinčių apie 150 
narių. Nebloga pradžia. Suva

Mokslo-techmkos naujienos
PRIEŠ 75 METUS 

Edisono išradimas padarė perversmą.
Įsivaizduokime staiga riete 

kę elektros energijos: sustotų 
automobiliai, lėktuvai, keltu
vai, netektume šviesos, radijo, 
televizijos; veik jokia opera
cija nebūtų įmanomą, neveik
tų kepyklos, fabrikai, kasyk
los, spaustuvės; daugumoje na 
mų žmonės liktų be maisto, 
be skalbinių, be pačių papras
čiausių ir reikalingiausių na
mų apyvokos reikmenų. Gyve 

žiavimas patvirtina Sąjos įsta 
tus, sąmata, nutiesė planus 
ateičiai, išrinkta vieniems me
tams Sąjos vadovybę iš G. 
Glatkausko, V. Steponavičiaus, 
V. Bruzgelevičiaus, A. Bahu- 
konio ir N. Martinkos ir tuo 
Saja pradėjo oficialiai veikti. 
Sąjos vadovybė tuoj griebėsi 
darbo ir metų laikotarpyje bu
vo pravesta krepšinio turny
ras Halifax‘e, kur Halifax 
„Vilnius“ išėjo laimėtoju, sta 
lo teniso pirmenybes, kur meis 
teriu liko B. Vilūnas ir krep
šinio pirmenybes, kuriose meis 
terio vardą išsikovojo Man
chesterio „Kovas“. Taip pat 
tais pačiais metais buvo pra
dėta leisti sporto žurnalas viso 
pasaulio lietuviams sportinin
kams — „Sporto Dienos“, ku
rio gyvenimas, deja, dėl pa
čių sportininkų kaltės, nutrū
ko po 3-čio nr.

Sekančiais veikimo metais 
Sąjos vadovybę sudarė Vilu- 
tis, Bružinskas, Stabačinskas, 
Navickas ir Baliukonis. Tais 
metais be anksčiau minėtų 
sportinių įvykių, dar buvo pra
vesta ir šachmatų pirmeny
bės, kuriose meisterio vardą 
išsikovojo Mončianskas. Krep 
šinio meisteriu vėl liko „Ko
vas“, stalo teniso meisteriu — 
V. Piščikas, o krepšinio turny 
rą laimi Nottinghamo „Nemu 
nas“.

Pradžia trečių veikimo me
tų prasidėjo jau sugriuvimo 
ženkle. Kai kurie klubai jau 
buvo išnykę iš akiračio—Brad 
fordo „Šarūnas“, Nottingha
mo „Nemunas“, Conventrio 
„Apuokas“ ir „Sakalas“, ku
ris anksčiau buvo toks veik
lus, jau stovėjo subyrėjimo 
slenkstyje ir, beegzistuoja 
šachmatų stkcija, kuri Halifax’ 
e plačiai garsina lietuvius sa
vo puikiais laimėjimais.

Esant tokiai padėčiai, Sąjos 
vadovybė (Žemaičio, Stepona
vičiaus, Bružinsko, Čiako ir Vi 
lučio) priėjo prie liūdnos iš
vados, kad tolimesnis Sąjos 
veikimas nebeįmanomas, todėl 
kovo 30 d. nutarė Sają likvi
duoti.

Šiuo metu beveikia tik 2 klu 
bai: Halifax o „Vilnius“ — 
Šachmatai ir Manchesterio 
„Kovas“, kuris, kuris dėka ki 
tų klubų susilikvidavimo, žy
miai pastiprino savo eiles ir 
šiuo metu yra tikrai pajėgus 
vienetas. (BL). 

nimas staiga' pasidarytų ne
įmanomas ir daug žmonių bū
tų priversti mirti lėta ir skau
džia bado mirtimi. Dabartinis 
modernusis gyvenimas priklau 
so nuo elektros energijos tiek 
daug, kad jos netekimas pada 
rytų gyvenimą daug, daug blo 
gesnį negu kad jis buvo prieš 
75 metus išrandant ir gyveni
mui pritaikant elektrą.

Civilizacija ir jos vaisiais be 
sidžiaugią turi būti dėkingi 
1878 metų spalio 15 dieną To
mo Aivos Edisono ir jo draugų 
įsteigtai pirmąjai Amerikoje 
elektros tyrimų laboratorijai. 
Ne kas kitas, kaip T. A. Ediso 
nas 1879. X. 19 pirmą kartą pa 
vertė elektros srovę šviesa. Jo 
išrasta anglies siūlelio elektros 
lemputė sušvito ištisai 40 va
landų! Vos mitams praslin
kus, 1880 spalyje buvo prade 
ta išrastųjų elektros lempučių 
gamyba, o 1882 IX. 4. pradėjo 
veikti New Yorke pirmoji ele 
ktros jėgainė tiekianti srovę 
59 naudotųjų, keliems šim
tams elektros lempučių. 59 
naudotojai buvo prieš 71 me
tus! Ar mes bent vienas da
bar galėtume įsivaizduoti sa
vo gyvenimą be elektrinio ap
švietimo ir visų kitų elektros 
judinamų įtaisų ?

KANADOJE STATOMA 
DIDELĖ JĖGAINĖ

Vakarinėje Kanadoje, Britų 
Kolumbijoje, 400 mylių į šiau
rę nuo Vancouvere, prie Ke
rnan, statoma didelė hidroelek 
trinė jėgainė, skirta aliuminio 
gamybai. Pati jėgainė įrengia
ma požeminėje uoloje, kad ap
saugojus nuo sniego ir žemės 
slinkimų, kurie dažnai pasitai
ko toje vietoje. Nors tokia sta 
tyba yra brangesnė, tačiau jė
gainės eksploatacija bus piges 
nė.

Iš Keman jėgainės bus pra
vesta 50 mylių oro linija į di
džiausią pasauly dviejų su 
puse mylių ilgio aliuminio tir 
pyklą (smelter), įrengiamą 
naujame mieste Kitimat. Ta 
oro linija perkirs kalnus, pa
siekdama augščiausioje vieto
je 5.300 pėdas. Kai jėgainė 
bus įrengta, dviguba oro linija 
perduos iš jėgainės į aliumi
nio gamyklą, esančią Kitimat, 
1.700.000 kilovatų. Tuo tarpu 
numatyta iki 1954 m. insta
liuoti pirmus 318.000 kw.

1954 metais bus įrengtos 
trys pirmos impulsinio tipo 
vandens turbinos po 106.000 
kva. Jų pagarbintos energijos 
pakaks pagaminti 183 milio- 
irams svarų aliuminio per me
tus.

Vandens rezervuaras, kuris 
maitina jėgainę, yra 150 my
lių ilgio. Jis įrengtas kalnuo
se 2.600 pėdų augščiau jėgai
nės. Vanduo pasieks jėgainę 
10 mylių tuneliu, iškastu uo
loje.

jog jis ilgai negalvojo, ar sutiks su ordeno taisyklėmis, jeigu 
priims mergaitės pagalbą.

Ji tvirtu žingsniu perėjo per kamieną ir atsidūrė greta jo.
— Malonėkite nulipti nuo žirgo. Aš jį nuvesiu į saugią 

vietą, o paskui ir jus parsivesiu.
Jis nesipriešino, ji vedė gyvulį siauru takeliu į tankynę. 

Ilgai jis stovėjo vienas ir jau ėmė abejoti, ar ne kvailai bus pa
sielgęs. Visko gali būti. Bet jis turėjo kardą ir buvo Šven
čiausios mergelės globoje.

Pagaliau ji vėl atsirado šalia jo ir tarė, rodydama į upelį:
■— Sek paskui mane anon pusėn. Mano pirkelė netoli.
Jis ėjo iš paskos siauru lieptu ir tiriamai žiūrėjo į mer

gaitę. Buvo aišku, kad ji nepriklausė žemajam luomui. Jos 
kalba ir judesiai aiškiai rodė, kad ji buvo pratusi įsakinėti. Ji 
bus kilusi iš šios šalies bajorų giminės, gal ji duktė kunigaikš
čio, kurie čia vadinami rykiais.

— Kuo tamsta vardu? — paklausė jis, netyčiomis „tu“ pa
keisdamas „tamsta“.

— Nomeda, — atsakė ji.
— O tamstos giminė? Tamsta būsi ne žemo kilimo?
— Mano tėvas yra vienas iš pikčiausių tamstos priešų. 

O tamsta kuo vardu?
— Klauzas Ekšteinietis, mano tėviškė pačioje Vokieti

jos širdyje, netoli Magdeburgo miesto.
— Magdeburgas? Ar žinote riterį Kirchalcą, — nuste

busi paklausė.
— Aš žinojau jį. Ir jis neteko savo gyvybės šioje ša

lyje, kaip ir daugelis kitų riterių.
— Gaila, bet jo negalima buvo išgelbėti. Tai buvo Die

vo valia, kad jis mirė.
Tai ji pasakė kažkaip neaiškiai nusisukusi į šalį, ir paly

dovas jos negalėjo suprasti. Paskum ji tarė paprastuoju, ra
miu balsu:

— Duok savo ranką, kad aš galėčiau tamstą vesti. Mū
sų keliai — ne svetimšaliams.

Ji palenkė į šalį nukarusią šakelę ir abudu žengė siauru 
takeliu tarp beržų. Taip tankiai augo medžiai, jog buvo be

veik tamsu, nors saulė dar tik rengėsi leistis. Dažnai rodėsi, 
kad takas eina visai kita linkme. Klauzas vienas visai nebūtų 
numanęs, kaip toli nuo upelio jis eina. Po gerokos valandėlės 
tankmė prašvito ir Nomeda sustojo.

— Palauk valandėlę, — tarė ji, — aš noriu pasižvalgyti.
Po trumpos valandėlės ji vėl grįžo,
— Eik; viskas saugu. Nieko nėr pirkelėj, tik senoji auk 

lė Laumė, — tarė ji, toliau vesdama riterį.
Iš miško tankmės jie išėjo į skynimą, kur stovėjo atski

ros pirkelės. Jaunasis riteris neturėjo daug laiko smalsiai 
žvalgytis, nes arti dunksojo Nomedos pirkelė, kurios užpaka
linė siena buvo prie pat miško. Tai buvo paprastas, nepuoš
nus pastatas, šiaip taip sukrautas iš rąstų ir akmenų. Nomeda 
įvedė svetimšalį pro žemas duris į vidų. Asloje ant akmenų 
priežedo vaišingai ruseno ugnelė. Sena moteris sukinėjosi 
aplinkui, bet nemetė darbo, kai juodu įėjo, tik tiriamai sužiu
ro į svetimšalį.

Nomeda priėjo prie jos ir pasikeitė keliais svetimos kal
bos žodžiais; į tai kažką atsakė senelė. Klauzas nesupiato, 
bet senelė rodėsi nusileidžianti mergaitei. Nomeda pristūmė 
kėdę prie židinio ir pakvietė riterį būti kaip namie.

Šis pakvietimą priėmė. Jis nusiėmė savo šalmą, kuris 
spaudė jam galvą, ir čia pat pasidėjo skydą. Tuomet jis tiria
mai apsidairė. Visokie padargai, kurie buvo ne moterims skir
ti, rodė jam, kad Nomedą ne viena gyvena toje pirkelėj. . . 
Ant sienos kabojo ginklai, žvejybos tinklai, be to, nuostabūs 
daiktai, kurių paskirites Klauzas nežinojo, bet kurie, jo nuo
mone, turėjo būti skirti pagoniškoms apeigoms.

Storos medžiagos uždangos iš dviejų pusių dengė pir
kios vidų, iš trečios pusės maži langeliai skurdžiai leido die
nos švesą.

Šen ten pasisukaliojusi, Nomeda priėjo prie jo ir tarė, 
rodydama namudę.

— Jūsų pilys Vokietijoje daug gražesnės. Mes taip pat 
ne visuomet gyvename tokiose žemose pirkiose.

— Iš kur tamsta žinai, kad mes pilyse gyvename?
— Tamsta manai, kad pirmasis esi svetimšalis, su kuriuo 

Nomeda kalbasi, — paklausė ji išdidžiai. — Mes, čia, savo že
mėje, turime taip pat ir jūsiškių pilių ir iš jų galime matyti, 
kaip jūs esate pratę gyventi.

Jos žodžiais prabilo priešas ir prabilo riteriui, kad jis 
prūsaitės svečias. Gražus buvo jos paveikslas, kai piktumu 
žaibuojančiomis akimis, židinio žarijų atspindžiuose ji stovė
jo prieš jį. Keistas jausmas pakilo jaunuolio krūtinėj: nuste
bimas ir pasigėrėjimas, kas kryžiuočiui buvo draudžiama.

Ji nusisuko ir vėl nuėjo padėti senąjai Laumei. Jame 
staiga pabudo pavojaus nujautimas. Persižegnojęs, sukalbė
jo maldelę nuo apžavų.

Nomeda vėl priėjo, pastatė prieš jį stalą ir atnešė vaka
rienę, kurią ji su Laume buvo patiekusi. Kepta vebriena, ke
letą: kiaušinių, duona, ąsotis midaus — viskas pigu, bet rite 
riui tai buvo puikesni patiekalai, negu iškilniose puotose. No
meda atsisėdo ant suolo, kitapus stalo. Jo klausiama, ar drau
ge nenorės vakarieniauti, atsakė ramiai, kad tėviškės papro
čiai draudžia moterims ir mergaitėms valgyti su vyrais. Ji 
tyrė jį rimtai, vėl pripildė ąsotį ir trumpai atsakinėjo į jo klau
simus.

Staiga miške suaidėjo. Žingsniai ir ginklų žlegėjimas. 
Pašokęs Klauzas, griebė šalmą ir skydą.

— Švenčiausioji Mergele Marija! Aš — išdaviko auka! 
suriko jis. — Bet aš jiems dykai nepasiduosiu!

Taip pat ir Nomeda prišoko prie lango.
— Eik už uždangos, greičiau! — sušuko ji riteriui. — 

Laume, stalą su vakariene nešk tenai. Rodos, jie tikrai čia 
eina.

Senelė skubiai įvykdė įsakymą. Klauzas negriežtai mur 
mėjo pasipriešinimo žodžius. Jis kovodamas turįs mirti.

— Nebūk kvailys, — tarė Nomeda. — Tamsta manai, 
kad mes, prūsai, žudome savo svečius, kaip kad riteris Folra- 
das Nuostabusis, kuris kartą supleškino savo svečius su visa 
pilimi Lancenberge? — Dar vis svyruojantį riterį ji įstūmė į 
šalinę ir užtraukė užuolaidas. — Aš einu pasišnekėti su tėvu. 
Laumė palieka priemenėj, — sušuko ji jam.

Daugiau bus.
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SAUGU — PATIKIMA — SĄŽININGA!

i Mann& Martel
: REAL TORS
: 1245 BLOOR ST. W.(prie Lansdowne) TeL OL.8481 

Daugelio lietuvių išbandyta-ptikima nuosavybių pirkimo- 
-pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pagei

daujamuose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą. ' 
$10.000 pilna kaina, Beres-

ford-Bloor. Atskiras 6 k. 
; namas, alyv. šild., garažas.
* Įmokėti apie $3.000. 
$12.000 pilna kaina. Indian
Rd.-Bloor. 7 k. puikių ply- 

; tų namas, moderni virtuvė, 
; alyvos šildymas, garažas. 
$13.500 pilna kaina. Mount- 

; view-Bloor. 8 k., mūr., van 
; dens-alyv. šild., labai gera- 
1 me stovyje.
.$16. 00 pilna kaina. Bloor- 
į Windermere. Atsk., 8 k., 
[ modernus mūro namas, van
> dens šlidymas, garažas.
>$14.500 pilna kaina. H. Park 
Į Roncesvalles. 8 k., mūrinis, 
Į 3 virtuv., nepereinami, švie
* sūs ir jaukūs kambariai.
>$15.400 pilna kaina. Parkda-
> le. 9 k., atskiras mūro na- 
Į mas, nepereinami k., didelis 
!> sklypas.

Saugu—Patikima

I$2.500 įmokėti. Dundas-Man j 
! ning, 6 k., nepereinami, 2 į 

virtuv. Kaina apie $10.000. į 
$2.900 įmokėti. Parkdale. 8 f 

k., garažas, geri morgičiai. \ 
Kaina $11.800. \

$3.000 įmokėti. Emmerson-] 
Bloor. 6 k., nepereinami, 2 
mūrinis, 2 virt., gar. vieta. 1 

$3.50 j Įmokėti. St. Clarens : 
g-vėje. 7 k. atsk. namas,van į 
dens-alyvos šild., pl ikiai < 
aliejum dekor., did. gara- < 
žas, kuriame įrengta dirbt, j 

$14.900 pilna kaina. Bloor- j 
Grace. 8 k. atsk. mūr. na- < 
mas, vand.-alyva šildymas, < 
garažui vieta.

$10.000 pilna kaina. Centr. i 
rajone, 7 k., nepereinami, Į 
garažui vieta, reiks „iš- J 
krapštyti“ nuomininkus. j 
Nėra skolų. ‘

DIDŽIAUSIAS NAMU PASIRINKIMAS
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ PIRKIMO PARDAVIMO ĮSTAIGOJE

PIRKDAMI AR PARDUODAMI PASITARKITE SUMŪSŲ EKSPERTAIS. 

MES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ. TAIP PAT DUODAME PASKOLAS.

MŪSŲ NAMŲ APRAŠYMAI SU FOTO NUOTRAUKOMIS PALENGVINS JUMS PASIRINKTI NAMUS.
&

PLATESNIŲ INFORMACIJŲ IR VISAIS NAMŲ PIRKIMO - PARDAVIMO REIKALAIS KREIPKITĖS .

A. K1RSON1S V. MC
Telef.: OL 7511 Telef.:

1460 DUNDAS St. W. (prie

visais nekilnojamo turto

OL 7511
Dufferin)

B. SERGAUTIS
Telef.: OL 7511 

TORONTO.

pirkimo bei pardavimo reikalais kreipkitės i šios įstaigos ats-

J- Valevičius ir A. Pranckevicius Visookeriopas informacijas suteiks bei 
patars namų problemose nemokamai. Skambnikite ar užeikite į Įstaigą 913 MAIN ST. E. HAMILTON—TEL. 9-4121
tovus Hamiltone

R I D 0 U
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

SKYRIAI: TORONTO — HAMILTON — LONDON — SARNIA — KITCHENER — PETERBOROUGH

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

MŪSŲ ATSTOVAS |
Zigmas UMBRAŽŪNAS |

mielai Tamstoms suteiks plačių informacijų, aprodys ir 
padės išsirinkti. Prašom kreiptis į jį asmeniškai arba f 
TELEF.: įstaigos OL. 8481 Namų ME 0667 j

JEIGU NORI PIRKTI AR PARDUOTI NAMĄ BEI

BIZNĮ, KREIPKIS Į
♦

L KARPIS

ČIA SAVO KALBA GAL LSI IŠSIAIŠKINTI VI

SUS REIKALUS ir GAUSI REIKIAMĄ PATARI

MĄ BEI PATARNAVIMĄ.

J. KARPIS REAL ESTATE

J. J. E L LI S, Realtor
383 RONCESVELLES AVĖ.. TORONTO, ONT.

JEIGU NORITE PIRKTI AR PARDUOTI NAMUS, FARMAS, GAZOLINO
STOTIS, KRAUTUVES AR KITOKIUS BIZNIUS, VISUOMET JUMS MIELAI

PATARNAUS MŪSŲ ATSTOVAS

Vytautas Lunys
TELEFONAI: BIURO OL 6321, BUTO LA 6338

rinkimus, laisvai kiekvienas 
galėjo statyti kandidatus, lais 
vai galėjo rinkti, o lietuvių bu 
vo apie 250. Išrinktieji nariai' 
i komitetą gavo tikrą pasitikę 
jimą. O kodėl buvo tik vienas 
punktas susirinkime, daugiau 
nebuvo reikalo, nes pagrindi
nis to susirinkimo uždavinys 
buvo išrinkti naują komitetą, 
tam buvo skelbta per pamoks 
lą net keletą kartų ir nurody
tas susirinkimo tikslas. Iš ša 
lies atrodė, kad „vieno veiks
mo farsas”, matyt, mielas ma
no „parapijietis“ norėjai, kad 
būtų trijų veiksmų farsas: 
truputį buvo noro pasikolioti. 
Šitam punktui visuomet bus 
laiko, mielas „parapijieti“, 
nerėkia varginti žmones, ku
rie ir taip ilgai išbuvo per Kris 
taus Karaliaus minėjimą. Bū 
tų daug rimčiau, jeigu mie
las „parapijietis“ įvairiuose 
neaiškumuose paklaustum tik 
rų institucijų, o negaudytumei 
įvairius gandus ir tuo būdu 
neneštum neramybės į mūsų 
darnią koloniją. Jeigu neži
nai, kur kreiptis, klausk ma
ne, aš nurodysiu. O jeigu bū 
tų noro, tai mielai ir Tamstą 
priimtumėm į komitetą. Pa
matytum, kaip daug yra rū
pesčių, o padėkos nesulauksi. 
Tad į bendrą darbą; darbais, 
one žodžiais. . . Labai dėko
ju mielam „parapijiečiui“ už 
nurodytas klaidas, tikėkim, 
kad jos visos pranyks iš mūsų 
tarpo, jeigu turėsime geros va 
lios ir noro.

Kun. J. Tadarauskas, 
Parapijos klebonas.

HAMILTONO PARAFUOS 
REIKALAI.

Atkelta iš 4 puslapio, 
kia, formaliai imant, bv /o vis 
kas tvarkoje. Jeigu susirinki
mas pritarė, taigi viskas tvar
koje. Matyt, mano mielas 
„parapijietis“ esi didelis for
malistas ir žinai tik vieną for
mulę susirinkimo, juk uždavinį 
spręsti galima panaudoti įvai
rias formules ir gaunasi tas 

'i pats atsakymas. Viena formų 
» le uždavinį sprendžiant turi 

1489 DUNDAS ST. W. (kampas Dufferin) Toronto. | ilgesnį kelią, kita formulė turi 
pirkdami ar parduodami namus pasitarki! su mumis, y 

mielai jums patarnausimi $

« KE 1118 «

MOTERŲ KIRPYKLA
961-A Bloor St. W., (prie Dovercourt) II augšte, 

„CLARE’S BEAUTY PARLOR“ 
daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa 

ir dažo plaukus, daro galvos ir veido masažus.
Tel. LL. 8871. Prašoma užsisakyti iš anksto. 

Savininkės G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė.

8

1609 DUNDAS ST. W. OL 7996-7. Toronto. 8 iįv

LO 2710 i
MICHAEL KOPRIVIC k į

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER i

I
 VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS 

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

ED. KONDRATAS. |1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto, ž 
Tel. LL 9626. į

| J. GREEN |
g REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 
$ 933 Bloor St. W. Tornoto.
p Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su k
3 mumis — mielai Jums patarnausimi £

bet tas pats 
padariau iš- 
mielo „para- 
susirinkime; 

jeigu būtumėt buvę, 
jo kitaip formuluoti, 
skubėjo j namus po 
Karaliaus minėjimo, 
buvo labai rimtai

ilįSi

trumpesnį kelią, 
atsakymas. Aš 
vadą, kad mano 
pijiečio“ nebuvo

tai reikė 
Žmonės 

Ki istaus 
Šį kartą 

žiūrima į

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.GORDON’S BEAUTY SALON JOHN J. ELLIS

REAL ESTATE
Daro pusmetines ir įvairiau vienkartines šukuosflnas, 8 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek g 
madienius') galima susisiekti telefonu: OR 8081. į

Maloniai pranešame!
NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ ir SUNKVEŽI- | 

MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS
Į MŪSŲ ATSTOVĄ |

V. PESECKA I
INFORMACIJA: |

vanagais 18 — 21 vai. šeštadieniais 10—13 vai. g 
DIDELI PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO- | 
EILIŲ kR SUNKVEŽIMIŲ, BE TO GREITAI IR | 
SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ | 

ĮVAIRŲ REMONTĄ. |

FORD-MOHARCH ATSTOVYBĖ !
CHURCH MOTORS LTD |

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371 g

DĖMESIO! Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas. Pravedu gazo linijas, pri
jungiu plytas, statau radiatorius, vandens apšildymo kros

neles ir atlieku kitokius panašius darbus.
Pranešu klientams savo naują adresą:

7 HAVELOCK, Toronto, telef. LL 4576 
ANT. JUOZAPAITIS

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 pasirinkimų. 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.

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

I
 DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS! 11

Imperial Aulo Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

(sparnai, durys, priekis, rėmai). 
Spalvų, dažymui, didžiausias pasirinikmas.

Darbas garantuotas. 
561—567 KEELE Str. Biuro telef.

vienas blokas į pietus JU 4773
nuo St. Clair Namų CE 1-3444TORONTO, Ont.

::

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

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107
1 mefonas EM. 6-4182 

Toronto

Dr. N. Novofickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

(Lietuvis)
345 BLOOR St. West 

(kampas Bloor - Huron) 
. ... TORONTO..........

Telefonas MI 2003
Priėmimo vai. nuo 9 v. iki
5 w. ir pagal susitarimą. į

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

Kontraktorius K. TRUMPICKAS 
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, 

ir taisomi seni apšildymai.
Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. 

Kadangi prekės gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be 
jokių ŽY-tarpininkų, todėl ĮRENGIMAI DAROMI 

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS. 

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

Hamiltone: 18 Spadina Avė. Telefonas 9—2035. 
T o r o n t e: 693 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951.

gi

H ::

Dr. A.Pacevicius |
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS |

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto S
Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778 X
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai, £ 
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. 3 

ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. &
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Sault Ste Marie, Ont.
MUSŲ BENDRUOMENĖS NAUJIENOS.

S. S. Marie apylinkės val
dyba pradėjo kalėdinį aukų rin 
kimų, paremti vargstantiems 
lietuviams Vokietijoj ir parem 
ii lietuvišką mokyklą.

Darbo reikalai.
Vietos didžiuliame plieno 

fabrike Algoma Steel Co., nuo 
lapkričio 15 d. prasidėjo didės 
nis darbininkų pasiuntimas į 
fabriko kiemą, iš ten jauniausi 
darbininkai laikinai būsią at
leisti dvejetui mėnesiui ar il
gesniam laikui. Anksčiau yra 
paleistų apie 300 darbininkų. 
Šį kartą skaitlinė būsianti di
desnė, nes pasieks ir tuos, ku
rie turi 2 metų darbo stažą. Į 
šią nemalonią skaitlinę pa
klius keletas ir mūsų tautie
čių.

Be to, mūsų mažam mieste
ly yra keletas mažesnių įmo
nių. Ir tenai vyksta darbinin
kų atleidimas.Tai mūsų apylin 
kėj darbo gauti darosi sun
kiau. O prie pašalpos gavimo 
Įstaigos durų darbininkų eilės 
kasdien darosi didesnės.

. , Mūsų ligonys.
P. Kaminskienė serga jau

dvi savaites. Grįžo iš ligoni
nės ir gydosi namie.

A. Girdzevičienė serga tre
čią savaitę; gydosi namie — 
kasdieną ją lanko gydytojas.

P. Skaržinskienė išvyko į li
goninę.

Nemalonus teismas.
Lapkričio 2 d. Sault Ste Ma 

ne apylinkės teismas nubau
dė pil. V. 100 dol. pinigine bau 
sme, arba nesumokėjus — 3 
mėn. kalėjimo už sumušimą 
žmonos. Be to, jis įspėtas, kad 
pasikartos nusikaltimas, sekan 
tj kartą bus baustas 2 metais 
kalėjimo. Paaiškėjo,, kad muš 
tynės įvyko todėl, kad žmona 
pradėjusi flirtą su piliečiu K. 
dėl ko šeimoje kilo nesantai
ka, privedusi net prie mušty
nių.

Baisu net pagalvoti. Tokio 
]e mažoje lietuvių saujelėj, 
šiais metais jau griūva penkto 
ji šeima.

Net vietos anglų spauda nu 
piešė tą visą dalyką... To
kiais dalykais mes žeminam 
anglų ir kitų tautybių akyse 
savo vardą ir garbę.

Paliepiškis.

Atkelta iš 3-čio puslapio, 
netesi savo įsipareigojimų, ku 
riuos joms uždeda Visuotinė 
Žmogaus Teisių Deklaracija, 
o todėl pagal Jungtinių Tautų 
Chartos 6 str. turi būti iš Jung 
tinių Tautų pašalinti.

4. Pagaliau mes laikome, 
kad Jungtinių Tautų Chartos 
įžanga ir 1, 55 bei 56 str. str. 
įpareigoja visus Jungtinių Ta 
utų narius imtis visų kitų bū
tinų veiksmų priverčiamąjam 
darbui panaikinti visur, kur pa 
šaulyje jis bepasireikštų.

Lietuvos vardu rezoliuciją 
pasirašė LLK pirmininkas 
Vaclovas Sidzikauskas.

Rezoliucijai Jungtiniu Tau 
tų Gen. Sekretoriui įteigti su
sirinkimas išrinko 4 asmenų de

&

V

X
š;

$

MAMERTAS MAČIUKAS |
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 į rytus nuo De la ROCHE) 

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

LONDON, Ont.
KTRIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS.

Lapkričio 28 dieną, šeštadie 
ni, visai Londono lietuvių ben 
druomenei vietos skautai ren
gia mūsų kariuomenės šven
tes — 35 metinės sukakties mi 
nėjimą, Ukrainiečių salėje, La 
yard g-vė Nr. 625.

Po oficialiosios dalies, bus 
poezijos, dainų ir įscenizavimo 
montažas. Pradžia 7 vai. vak.

Tuoj po minėjimo apylinkės 
valdyba toje pačioje salėje ren 
gia pobūvį: bus šokiai, žaidi
mai, įdomi loterija ir kt.

Maloniai kviečiame atsilan
kyti visus londoniškius. Taip 
pat mielai laukiame svečų iš 
artimesnų apylinkių, kaip Wo

odstocko, Rodney, Ingersoll ir 
kitų. Apyl. Valdyba.

SĖKMINGAI VYKSTA 
AUKŲ VAJUS.

Londono apylinkėje šalpos 
vajus eina į galą. Daugumas 
tautiečių gausiai aukoja, ypač 
16 Vasario gimnazijai remti. 
Pav., Jonas Tonkūnas, paau
kojo gimnazijai net 16 dolerių. 
Yra nemaža tautiečių, kure da 
vė po 10 dolerių.

Rūbų ir avalinės rinkliava 
dar tebevyksta. Visų tų, ku 
rie dar turi aukotinų daiktų, 
prašoma, surišus į pundelį, 
įteikti tiesiog valdybai, šiuo 
adresu: 460 Dufferin Avė.

Apyl. V-ba.

S V D B U R Y, Ont.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ.

Lapkričio mėn. 28 d. 7 vai. 
p. p., Kroatų salėje, KLB Sud
burio Apylinkės Valdyba ren
gia Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimą.

Minėjimo pelnas bus skiria 
mas šalpos fondui. Praeito va 
karo, kuris įvyko š. rn. spalio

mėn. 31 d., gautas pelnas — 
68,15 dol., paskirtas Tautos 
Fondui .

Visus Sudburio ir Apylin
kės gyventojus kviečiame 
skatlingai dalyvauti.

KLB Sudburio Apylinkės 
Valdyba.

legaciją. žodį tarė LLK pirmininkas V.
Ta proga Amerikos Balsas Sidzikauskas ir LLK nariai 

ir Laisvosios Europos Radijas V. Vaitiekūnas, ir J. Audėnas, 
įrekordavo atskirų kraštų ats- Į susirinkimą buvo apsilankęs 
tovų kalbas į savo pavergtuo- ir Europos Laisvės Komiteto 
sius kraštus. Lietuvių vardu prezidentas,

Į SAMUEL’S |
I" CAR MARKET INC. ’

MOKA AUGŠTESNĘ KAINĄ UŽ TAMSTŲ AUTO- | 
MOBILI ir KEIČIANT JŪSIŠKĮ ĮVERTINA AUGŠ- |

ČIAU, NEI BET KURIS PREKYBININKAS | 
MIESTE. |

* * f

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

KUR KITUR MIESTE.

V

* * X

TAMSTŲ DISPOZICIJAI TURIME |

VISŲ RŪŠIŲ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ. J;

TOLIMESNEI INFORMACIJAI KREIPKITĖS AR $

SKAMBINKITE |

Lietuvi ui atstovui $

Mr. HENRYADOMONIUI |

ir S

Mr. J. C. P A Q U Ę T T E, Manager f
8945 L a j e u n e s j e, Montreal.Telefonai: DU — 3289; DU — 7995; VE 6681. f

I
 didelio patyrimo valymas - taisymas |

DE LUXE CLEANERS
Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.

Suv. P. Rutkausko Tek: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. |

I
> Mielai padedu norintiems pirkti ir parduoti
> namus, sklypus ir farmas, k

Atstovas J. SKUČAS I
LAURENTIDE REALTIES CO. LTD. I? 7241—24th Avenue Ville St. Michel. Res. Tel. RA 2-6152 «

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

i; Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. L 
g 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623. |

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

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.

Dėmesio šiam sąrašui!
KALĖDOMS IR NAUJIEMS METAMS ARTĖJANT.

Ką gi galima gražesnio, kultūringesnio ir paprastesnio pado
vanoti vaikams, giminėms, pažįstamiems ir kitataučiams, kaip 
knyga? Čia patiekiamas jų sąrašas ir kainos su persiuntimu: 
Knyga jums suteiks paguodos ir sukels gerų minčių, pažadins 
viltis ir praskaidrins bent kokią nuotaiką. Štai jums kny
gų sąrašas, iš kurio galite pasirinkti, kas patinka.. Knyga 
Jūsų neapvils, nes ji geriausis Jūsų draugas, palydovas ke
lionėse ir Jūsų guodėjas poilsio metu.
Prof. Jonikas. LIET. KALBOS ISTORIJA ................. 3,Qd)
A. Munthe. SAN MICHEL I ir II t................................ 5,00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas........................................ 2,50
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO...............................1,50
J. Jankus. PO RAGANOS KIRVIU..................................1,50
J. Cicėnas. VILNIUS TARP AUDRŲ..............................5,50
Pirandello. PIRMOJI NAKTIS..........................................1,50
Prof. V. Biržiška. SEN. LIET. RAŠTŲ ISTORIJA . 2,00 
Francois Mauriac. GYVAČIŲ LIZDAS. Romanas. . . 2,60< 
Sukaktuvinis „VARPAS“ ............................................. 1,00
Putinas. KELIAI IR KRYŽKELIAI............................. 2,50>
Balys Sruoga. GIESMĖ APIE GEDIMINĄ.................. 2,00'
Juozas Grušas. PABUČIAVIMAS................................. 1,00
Kazys Binkis. BALTASIS VILKAS.............................. 1,00
Balys Sruoga. KAZIMIERAS SAPIEGA.........................2,50
Kazys Boruta. B ALTARAGIO MALŪNAS.....................2,50
Ig. Šeinius. RAUDONASIS TVANAS ...................... 3,50
A. Mickevičius. KONRADAS VALENRODAS ...........1,50
A, Škėma, ŠVENTOJI INGA..........................................2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS .......................... 0,75
K. Binkis. LYRIKA .............................2,00
Vincas KRĖVĖ MICKEVIČIUS .................................. 2,00
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ.... 2,00
J. Grabauskas. KELIAS I PASISEKIMĄ........................ 2,00
August Gailit. TOMAS NlPERNADIS. Romanas............ 2,50
L. Dovydėnas, BROLIAI DOMEIKOS, romanas. ... $ 2,50'
Politinis žurnalas LIETUVA .....................................$ 0,50'
Simonaitytė, AUGŠTUJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS, rom. $ 3,50
K, Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ............................ $ 2,—
400 metų PIRMAI NEMUNO POEMAI................... $ 1,—
B. Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS ..........................$ 1,—
B. Rukša, ŽEMĖS RANKOSE ..................................$ 1,—
F. Lavinskas. ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI ....3.00 
Žurnalas LITERATŪROS LANKAI...........................$ 1»—
J. Mateika, ŽALGIRIO MŪŠIS, spalvomis....................... $ 0,75
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ...................................................... $ 1,50
Š. Raganą, SENAME DVARE, romanas....................... $ 2,—
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI .... $ 3,—- 
Almanachas ŽEMĖ, 4 autoriai ............................... $ 4,—
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas ..................................... $ 2,—
J. Jankus, NAKTIS ANT MORŲ, romanas.................$ 2,50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS..............$ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ........................... $ 0,75
S. Zobarskąs, RLESTAŪSIO SŪNUS, vaikams .... $ 0,75 
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams..........$ 0,40
S, Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ........................... $ 0,80
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS ...................................... $ 1,10
Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $ 0.30 
Vydūnas, BHAGAVAD - GITĄ, iš sanskrito ............$ 0,30
Tulpė, TILTO SARGAS, romanas..................................... $ 1»—•
J. Kaupas, Dr. KRIPŠTUKAS PRAGARE ............... $ 1,—
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0,2S

LIŪDESIO VALANDOT

KREIPKITĖS PAS

|Laidotuvių Direktorių
|C. Halpin Funeral Home Reg’d

• •f — t T— T - r ’ r▼ r “ r " """ "r ’ ” ’ “ wwvwvw ▼ “ “ “ TW w v ▼ —

H PIGIOMIS KAINOMIS PIRMOS RŪŠIES:
Šviežią, rūkytą, konservuotą ir virtą mėsą, 

paukščius, dešras, kumpį, sviestą, sūrį kiaušinius 
H ir kitus maisto produktus galima gauti tik pas 
| PUNKRĮ ir KRASAUSKĄ

H 335 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO.

Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės............$ 0,7 S
Literatūros METRAŠTIS, 400 puslapių..........................$ 1,—
4 autoriai, PROZA.......................................................... $ 1,25
Br. Pietaris, LAPĖS PASAKA.......................................$ 1,10
J. Gailius, KARTUVĖS............................................. $ L—
Maupassant, KAROLIAI, novelės ............................... $ 2,50
P. Lagerkvist, BARABAS, romanas .................................$ 2,25
Marius Katiliškis, UŽUOVĖJA..................  $ 3,50

Šios knygos gaunamos „Nepr. Lietuvos“ redakcijoje: 
7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q. 

Dėkite į voką pinigus ir siųskite, — tuojau gausite knygas.

$ KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

| 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 |

g 7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207 |

I
 LE MIEUX LINGERIE I

VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI.
Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSINIMO 

darbai sumažintomis kainomis. |
5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą. J

— Amerikos Lietuvių Kon 
grėsė Los Angeles lietuviams 
atstovaus Charles Lukšis, AL

T-bos vietos skyriaus pirminin 
kas ir Vladas Bakūnas.

P. SIDLAUSKAS
PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.

ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 
PASIRINKIMAS VIETOJE.

ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.
UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.

Kreiptis vakarais po 6 vai. Tel. HA 8022
: 1124 Chenneville St. Apt. 2 (kampas Bleury ir Dorchester)

MONTREAL

la

BELLAZZI - LAMY, INC
7679 George St.,TR 5151 ’ Ville Lasalle.

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

I
 Dr. DORA GORDON |

Dantų gydytoja |
Kalba lietuviškai |

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

$ Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- $ 
X mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, X 
X teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai j) 

| Jonas Zmuidzinas, |
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: &

'*» 3420 Drummond, Montreai,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580 g

I
 GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS h

D. E. BELANGER & SONS j
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.
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HAMILTONE! HAMILTONE!
9

LIETUVIŠKI FILMAI!
Š. m. gruodžio mėn. 6 d. (sekmadienį) St. Michael sa

lėje, 213 James St. N. bus rodomi BROLIŲ MOTUZŲ 

SPALVUOTAME FILME

tC 
9

NAUJAI ATIDARYTA ESTŲ KEPYKLA 
rekomenduoja visiems pabaltieciams skanią 

Ruginę JUODĄ ir BALTĄ DUONĄ, TORTUS, ir 
ĮVAIRIUS SKANĖSTUS.

Hamilton, 183 Ottawa N., kamp. Cannon. Tel. 4-6757.
Įgaliotinis Baltic Bread priima taip pat ir užsakymus 

tortams.
Mes kalbame vokiškai ir rusiškai.

Sav. A. Maalstein. ::
H

9

t

HAMILTONE PASKUTINIAI ŠOKIAI PRIEŠ 
KALĖDAS!

Š. m. lapkričio m. 28 d., šaštadienį,
58 Dundurn St. N.,

mo Proga rengiainas

parapijos salėje,
Pine; adventinio Sezono Uždary-

^LINKSMAS ŠOKIU VAKARAS

U£ TU VOS VAIZDAI
Bilietai iš anksto gaunami pas Niagara Restaurant sa 

vininką J. Girdvainį, 244 James St. N. maisto prod, 

krautuvėse; Peoples Market sav. A. Steigvilą, 231 Ja

mes St. N. ir 344 Main St. W. ir sekmadieniais po pa- 

K. Baroną.

v buvo iškilęs klausimas ir taip 
$ vad. naujų kanadiečių įtrauki- 
& mas įvaldybą.
& Nagrinėta ir Lietuvių Namų 
X Hamiltone statymo reikalai. Iš 
\ samų pranešimą tuo reikalu pa 

darė Krašto Valdybos atsto
ja vas J. Strazdas, nušviesdamas 
X jų reikšmę mūsų tremties gy- 
v venime. Nutarta LN reikalu 

pasisakyti hamiltoniečiams vai
X dybos balsavimo lapeliuose, 
** - ------ grafą

maldų .parapijos salėje pas

Įėjimas suaugusiems 1 dol. Iš anksto nusipirkus 75 et.

Vaikams 25 et.

HAMILTONE TIK VIENAS SEANSAS 7 VAL. V.

I BROLIAI MOTUZAI RENGĖJAI. 8

HAMIALTOV
susirinkimą, sušauktą lapkri
čio 15 d., tenka laikyti vienu 
iš geriausiai iki šiol praėjusių 
ne tik gausiu dalyvavimu (per 
160 asmenų), bet taip pat dar 
nia darbo nuotaika.

Susirinkimą atidarė pirm. J. 
Kšivickis, pasiūlydamas (lai
ko taupumo sumetimais) pir
mininkauti J. Valevičių ir sekr. 
O. Čerškutę. Susirinkusieji 
plojimu sutiko su kandidatais, 
Sekret. St. Dalius skaito pe
reito susirinkimo protokolą, 
kuris priimamas be jokių pa
taisų. Toliau, B-nės pirminin
kas padarė labai „šykščią“ vai 
dybos nuveiktų darbų apžval
gą. Iždininkas VI. Antanai
tis — kasos stovį ir svarbes
nes išlaidas. Pasirodo, kad iki 
lapkričio mėn. 15 d. valdyba 
turėjo 7.907,84 dol. pajamų ir 
7325,48 dol. išlaidų. Kasos sal 
do yra 582,36 dol. Pasirodo, 
kad yra įgytas ir šioks toks 
turtas: rašomoji mašinėje, ša- 
pirografas, kotai vėliavoms ir 
kt. Be abejo, didžiausias paja 
mų „šaltinis“ — tai surengtoji 
Lietuvių Diena.

T. Fondo sk. vedėjas St. 
Bakšys su labai kruopščiai pa 
darytu pranešimu, supažindi
na su skyriaus veikla. Pagrin 
dinis T. Fondo tikslas, lėšų tel 
kimas laisvės kovai, Hamilto
no sk. pastatė pirmoje vietoje 
Kanadoje: iki lapkričio mėn. 
15 d. turėta 2.816,29 dol. pa
jamų ir centrui yra pasiųsta 
1.171 dol. Kasos saldo rodo 
990,78 dol. Iš viso, nuo sky
riaus 'įsikūrimo (1951 m. ge
gužės mėn. iki 1953 lapkričio

VISUOTINĮ B-NĖS NARIŲ
mėn.) T. Fondo Atst. Kana
doje yra pasiųsta 4.745,37 dol.

Šalpos Fondo pranešimą da 
rė J. Giedraitis. Šis komitetas, 
sudarytas tik šį pavasarį, jau 
spėjo nuvaryti gražų darbo 
barą, išsiųsdamas j Vokieti
ją, ar sušelpdamas vietoje pa
tekusius į vargą lietuvius fi
nansiniai 595,21 dol. suma. 
Taip, pat, Šalpos Fondo vedė
jas pranešė, kad nuo lapkričio 
mėn. 16 d. iki gruodžio mėn. 
21 d. bus pravesta Hamiltone 
pinigų ir rūbų rinkliava, prašy 
damas visų hamiltoniečių ne
atsisakyti nuo aukavimo.

16 Vasario gimnazijai remti 
komisija tai jauniausia B-nės 
„dukra“. Tačiau ir ji gali 
džiaugtis naujai suorganizuo
tais 3 rėmėjų būreliais (anks
čiau veikė dar 2) ir pinigine pa 
rama 267,26 dol.).

Bendrai paėmus, čia 
dintos valdybos (B-nės. 
pos Fondo, T. Fondo, 
sario gimn.) jos turėjo 
11.681,92 dol. pajamų 
073,46 išlaidų. Grynų 
kasoje yra 1.608,46.

Revizijos komisijos sustaty
tą aktą perskaitė K. Norkus. 
Visos knygos, kaip ir kasos, 
taip gaunamų ir siunčiamų 
raštų, rasta pilnoje tvarkoje.

Perėjus prie naujosios valdy 
bos rinkimų klausimo, pasisa
kytą už pernai metų tvarką, 
išstatant kandidatus sąrašais. 
Tokiu būdu, teko išrinkti bal
savimo komisiją, j kurią įėjo: 
E. Sudikas, A. Šukaitis, Vai
nauskas, J. Kazlauskienė, J. 
Pleinys, Juozokas. Čia taip pat

išvar- 
., Šal- 

16 Va- 
šiemet 
ir 10. 
pinigų

VICTORIA 
CLEANERS 
& DYERS CO.

EXPERT CLEANING S DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS 1

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED Į
CITY-WI DE PICK-UP 

and delivery \
FUR AND GARMENT STORAGE

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 
derį 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 |

truputi pažįsta dar vokiečių ir 
latvių kalbas.

Gabios hamiltonietės tėvas 
Jonas dirba Kitchener mitste 
Canada Cabinets and Furnitu
re Ltd. fabrike.

Šalpos Fondo Hamiltono sk. 
nuo š. m. lapkričio mėn. 16 d. 
iki gruodžio mėn. 21 d. prade 
jo rūbų ir pinigų rinkliavą 
vargstantiems mūsų tautie
čiams Vokietijoje. Miestas yra 
padalintas įl2 rajonų, taip 
kad kiekvienas Hamiltono lie
tuvis bus rinkėjų aplankytas 
namuose. Rūbus, tinkamus dė 
vėjimui, batus, baltinius ir tt. 
prašoma gerai supakuoti.

Kaip ir visuomet hamiltonic 
čiai yra jautrūs visiems mūsų 
gyvybiniams reikalams, reik 
tikėtis, kad ir šį kartą vajus 
duos gražių vaisių.

Visa informacija gaunama 
pas J. Giedraitį, 117 Eastbour
ne

su įdomia programa.
Šokiams gros Benny Ferri orkestras. Pelnas skiria
mas Vasario 16-tos Gimnazijai. Visus Hamiltoniečius 
ir apylinkių lietuvius kviečiame skaitlingai atsilankyti 
ir tuo paremti besimokant] mūsų jaunimą Vokietijoje.
Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas 1 dol., moksleiv. 50 c

Gimnazijai Remti Komitetas, Hamiltone.

įrašant į atatinkamą 
„taip“ arba „ne“.

Iškelta ir parapijos salės 
klausimas, tačiau užakcenta
vus, kad tai yra parapijos, o 
ne B-nės valdybos reikalas, 
šis klausimas paliktas.

Po visuotino susirinkimo bu 
vo parodyti trys kultūriniai fil 
mai.

Hamiltono Centrinei 
bibliotekai

be jau anksčiau įteiktų 11 
gų anglų kalba apie Lietuvą, 
B-nės valdyba užsakė ir visus 
Lietuvių Enciklopedijos to
mus .išsiųsdama už 2 pirmuo
sius tomus pinigus.

Ar nevertėtų pagalvoti 
apie grožinę literatūrą?

„Keturių metų amžiaus 
ir kalba keturiomis kalbomis“ 
— tokią antraštę uždėjo „The 
Hamilton Spectator“ dienraš
tis lapkričio 16 d.

Pasirodo, kad ši lingviste, 
Janina Pašukonytė gyvena 
Kitchner (netoli Hamiltono) 
ii kalba laisvai lietuviškai, ang 
I škai, lenkiškai ir ukrainietiš- 
kai.

Kaip rašo laikraštis, anglų 
kalbą ji išmoko žaizdama su 
vaikais, o jos žinojimas pri
lygsta beveik 10 m. mokykli
nio amžiaus vaikui! Lenkų ir 
ukrainiečių kalbas 4 m. Janina 
išmoko iš tuose pačiuose na
muose gyvenančių lenkų ir uk 
rainiečių tautybės asmenų. Ka 
dangi jos tėvai yra lietuviai, ji 
kalba ir lietuviškai, nors jau 
gimusi Kitchener (ar jau taip 
nuostabu — Kbr.).

Laikraštis pažymi, kad ji

TILLSONBURG - DELHI, Ont.
AUTO KATASTROFOJ ŽUVO LIETUVIS.

Lapkričio 16 d. 8 vai. ryto, mus ,a. a. P. P. lavoną išsive- 
apie 3 mylios į rytus nuo Del 
hi, 3-čiame kelyje, auto katas
trofoje žuvo 
vis, 
rytą 
ir a. 
mas 
susidūrė su iš priekio ateinan
čiu kitu tokiu pat usnkvežimiu 
ii tapo vietoje užmuštas. Jo 
lavonas buvo pašarvotas Del 
hi funeral home iki atsišaukė 
iš Amerikos giminės. Lapkr. 
18 d. atvyko velionio pubrolis 
Vytautas Paškevičius ir Balys 
Sorkenis, kurie atlikę formalu

\\ 1 N D S O R

kny

ir

Amerikos lietu- 
Povilas Paškevičius. Tą 
buvo labai tirštas rūkas 
a. P. Paškevičius, lenkda- 
transportinį sunkvežimį,

Av. Telef. 4-4956.
Žinomas Augsburgo 

lietuviams
lengvaatletas A. Maal- 
atvykęs iš Čili į Hamil- 
atidarė 183 Ottawa N.

Šiame laikraštyje

estų 
stein, 
toną, 
kapyklą. 
telpa ir skelbimas.

N L Hamiltone, baigiantis 
metams, 

užsisakyti arba prenumeratą 
prailginti galima pas šiuos pla 
tintojus: E. Gumbelevičus, 
123 Robinson St., K. Priel- 
gauskas, 308 Queen St. S. ir 
K. Baroną, 131 Kensington 
Av. N. Telef. 5-0979.
Nepamirškite apie lietuviškus 

filmus,
kurie bus rodomi sekmadienį, 
gruodžio mėn. 6 d. Šv. Myko
lo salėje, 213 James St., Bus 
tik vienas seansas 7 vai. vak. 
Plačiau šio Nr. skelbime.

Kbr.
Skaudi nelaimė?

Asmuo, pasirašęs inicialais 
A. G., praneša, kad tūlas ha- 
miltonietis A. K. rastas tragiš 
kai susižeidęs ir jo gyvybe 
esanti pavojuje.

žė palaidoti į Ameriką.
A. a. P. Paškevičius buvo 

29 m. amžiaus, kilęs iš Utenos 
apskr., Užpalių v., 1944 išvy
kęs iš Lietuvos, gyveno Vokie 
tijoje, 1949 m. atvyko į Ame
riką ir gyveno Newark, N. J.

Savaitgaly velionis norėjo 
aplankyti savo pažįstamus bei 
draugus Kanadoje. Atvyko į 
St. Thomas, Ont., penktadie
nio vakare. Iš ten su pažįsta
mais, šeštadienį aplankęs drau 
gus ir sekmadienį grįžo atgal. 
Pirmadienio rytą grįždamas 
namo, ties Delhi užvo.

Koresp.

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS 

BLOKSŲ — BRIKS Ų — PLYTELIŲ 
dėjime 

MALONIAI PATARNAUS TAMSTOMS.
Vakarais 3867 Henri Julien St., Montreal. LA 9460. 

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

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.

Rūta

A. GAURYS.

GRAŽIAI PRAĖJO KARIUOMENĖS ŠVENTĖ.
lis. Kalbės augštieji dvasiš
kiai, valdžios pareigūnai ir 
žurnalistai. Mes, lietuviai, ren 
kamės 12 vai. mūsų parapijos 
bažnyčioj (1479 Albert Rd.). 
Čia vysk. Brizgys laikys pa
maldas. Po to prisijungsime 
prie eisenos. Tikslas šio mi
tingo protestuoti prieš paver
gimą ir reikalauti laisvės. Pa 
raginimas eina per visas baž
nyčias ir organizacijas ir rei
kia manyti, bus minia. Netu
rėtume atsilikti ir mes. Arti
mųjų, o ypač Detroito lietuvių 
parapijų klebonus prašome 
prieš tai sekmadienį paskelbti 
bažnyčioj ir paskatinti, kad kuo 
daugiau atvyktų. Kas nespės 
į lietuviškas pamaldas, gali at 
vykti tiesiai 2,30 vai. pp. prie 
Ambasador Bridg. 2775 Lon
don str. W., iš kur prasideda 
eisena. Po to, bus ten pat St. 
Denis Hali kalbos ir 4,30 vai., 
2775 London St., Asumption 
bažnyčioj bendros pamaldos. 
Pamokslą sakys Ontario vysk. 
Cody.

Jei nesudaro atskirų išlaidų, 
lietuviškų radijo programų ve
dėjus prašome apie tai paskelb 
ti, kad ir trumpai, per radiją.

Kviečiami dalyvauti ir lietu 
viškų laikraščių atstovai.

J. Ražauskas, 
Apylinkės Valdybos įgaliot.

PAJLSKOJIMAi

Apylinkės Valdyba lapkri
čio mėn. 14 d. suruošė subu
vimą, kurio laike padarytas ir 
kariuomenės šventės paminėji
mas. Programoj buvo: paskai 
ta, meninė dalis, šokiai ir vai
šės.

Tai dienai pritaikytą pas
kaitą skaitė gen. štab. pulk. 
Šepetys. Detroito meno kolek 
tyvas, vadovaujamas Z. Ariau 
skaitės - Mikšienės, suvaidino 
Juozo Grušo 4-rių veiksmų 
dramą „Tėvas“.

Veikalas gyvenimiškas, pa
mokantis. Nors kolektyvas ir 
vadinasi scenos mėgėjų būre
liu, bet suvaidino, kaip tikri 
aktoriai. Ypač turėjo progos 
savo gabumus parodyti: tėvas, 
kurį vaidino K. Gricius, kai
mynas, kurį vaidino H. Dūda. 
T aip pat labai vykusiai roles 
atliko V. Zebertavičius, D. Ra 
cevičiūtė, V. Banytė, A. Iljase 
vičius ir V. Pajaujytė.

Meno kolektyvą sudaro: Z. 
Arlauskaitė (režisorė ir vado
vė), K. Gricius, V. Banytė, V. 
Zebertaviius, A. Iljesevičius, 
V. Pajaujytė, H. Dūda, L. Hei 
ningas, I. Laurinavičienė, J. 
Janeckas, P. Heiningienė, J. 
Pilka ir S. Garliauskas.

Mes windsorieciai turėjom 
progos nutolti nuo kasdieni
nių reikalų, prisiminti savo ka 
riuomenę. Malonu buvo ir 
pasisvečiuoti su mielais kaimy 
nais detroitiečiais. Už tai, Pet 
ras Petruitis Apylinkės Val
dybos ir susirinkusiųjų vardu 
šiltais žodžiais programos da 
lyvius pasveikino ir po pro
gramos, nuoširdžiai padėkojo. 
Be to, įteiktos gėlės ir suruoš 
tos vaišės.

ANTIKOMUNISTINĖ
DEMONSTRACIJA.

Kaip jau buvo skelbta, lap
kričio 29 d. Windsore visų ru 
su užgrobtų tautų protesto ir 
maldos diena. Ją organizuoja 
visų pavergtų tautų dvasiški- 
ja ir tautinės organizacijos. 
Programą sudarys pamaldos,
eisenos, kalbos ir meninė da- Australia.

— Aš, Juozas Uakavicius, 
gimęs 1914. 12. 27. Bukančių 
kaime, Židikų valsč., Mažei
kių apskr., jieškau savo pus
seserių Onos ir Stefanijos Su- 
gaudaičių, kilusių iš Pakapio 
kamio, Luokės valse., Telšių 
apskr., iš Lietuvos išvykusių 
apie 1925 metus. Mano antra
šas: Ilakavičius Juozas, Gau
ting b-Munchen, Stati. Sana
torium, Germany.

*
— Prašau atsiliepti Pr. Bas 

ti, neperseniausiai atvykusį iš 
Anglijos į Torontą, šiuo ad
resu: A. Krausas, 24 Grand
view Ave. Maribyrnong, Vic.,

RAŠTINĖ. TR 6025 5 — 6th Ave, VILLE LASALLE.
I J.R.RIENDEAU
| KONTRAKTORIUS

VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI
Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis. 

Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.

$ LIETUVIS LAIKRODININKAS g

ŽUKAS ANTANAS
408—8-th Ave, Ville Lasalle, Que. TR 4321

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ
JŪSŲ PATARNAVIMUI
PRAŠOME APLANKYTI

7730 Brodway SL (kampas 8 Avė.).

Telefonas: HE 0100

o

Duodame ir kreditan

PARAMOUNT JEWELLERS
363 ST. CATHERINE St. W. netoli Bleury HA 0888

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJ1MUI 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai
■ CYMA BLONGINES
■ BULOVĄ ■ OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

C-
' *1
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DĖMESIO! LIETUVOS VAIZDAI BROLIŲ MOTUZŲ SPALVOTAME FILME DĖMESIO!

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. Br MOTUZAI RENGĖJAI.

-■>ę-------- — -ic------- —— if ■ — ic——y ———, •*--------- ----- -------------- w--^- ■■ w....................w ■■■ m---------- —3t

MOMTfKEAld
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

nu“. Taigi svetimieji, laikyda į 
mi okupuotą Lietuvą, visą lai- j 
ką persekiojo lietuvius. Tas ; 
pat pasikartojo ir komunistams 1 
1940 metais užėmus Lietuvą, j 
Tas kartojasi ir dabar. Todėl ! 
yra aišku, kad tiktai dėka ne- ; 
priklausomybės, Lietuva gale- 1 
jo žengti į laisvesnį ir laimin- j 
gesnį gyvenimą ir galėjo spar- : 
čiai žengti pirmyn visose gy- ; 
venimo srityse. O kad Lietu- į 
va galėjo atkurti laisvę ir ne- • 
priklausomą gyvenimą, tai dė- Į 
ka kariuomenei, be kurios nei ■ 
tautos laisvės, nei Lietuvos : 
nepriklausomybės nebūtų bu- ; 
vę.

P. Saladžius šaukiasi į lie- ; 
tuvių tėvus, kad jie vaikams : 
paliktų tvirtus lietuvybės tęs- • 
tamentus, o į jaunimo jaus- ' 
mus jis šaukiasi ir ragina atsi 
minti, kad ateis valanda, kada ' 
visiems teks stoti į kovą už Lie < 
tuvos laisvės atkūrimą, nes be j 
kovos niekas neduos laisves. ;

Pulk. Saladžius pabrėžia, < 
kad jis pats ir visi lietuviai ka ; 
rinikai yra pacifistai. Deja, ne ; 
stinga agresorių, nuo kurių vi
są laiką lietuviams tenka gin
tis. Apsigynimui ir teisybei 
viešpatauti Lietuvai ir reikalin 
ga buvo kariuomenė. Ji ir 
ateityje bus reikalinga. i

Po. pranešimo sekė pertrau 
ka ir meninė dalis. Akt. L. Ba ; 
rauskas paskaitė Krėvės i 
„Arą“. J. Kibirkščio vedama 
tautinių šokių grupė pašoko 
kelis šokius. Verta pastebėti, . 
kad grupė atrodo labai gerai. 
Aštuonias poras sudaro jau 
Montrealy priaugęs jaunimas, 
kuriam dar nesunku ir pašoki 
nėti ir pabėgioti, — todėl ir 
reikalingus tempus vedėjas ga 
Ii išvystyti. Būtų gerai, kad 
grupė nepasigailėtų treniruo
čių, kad judesiai būtų lengves 
ni ir įvairesni. Bendrai gi — 
grupė ir jos šokiai daro gerą 
įspūdį.

Muziko A. Piešinos veda
mas dvigubas kvartetas dar 
vos spėjęs susiformuot ir dar 
visai jaunas meno srityje. 
Kvartetas išpildė kelias dai
nas.

Pertraukos metu grojo taip 
pat Lituanikos orkestras, ku
rio atskiri, daugiau surepetuo 
ti numeriai, darė gerą įspūdį.

Visą meninę dalį tvarkė p. 
. Kęsgailą.

Po šių iškilmių, pas pp. J. ir 
B. Lukoševičius svečiui pa
gerbti buvo dar vakarienė, ku
rios metu taip pat daug kas 
aiškintasi ir galų gale svečias 
išlydėtas kelionėn. 1

KUN. A. VILKAITIS, 
lapkričio 19 d. persikėlė gy
venti į Philadelphia. Iš trem
ties čionai pirmiausiai atvyko 
drauge su savo pažįstamais 
žmonėmis. Buvo mylimas ir 
gerbiamas ne tik naujai atvy
kusių, bet ir anksčiau gyve
nusių lietuvių.

Išleistuvių vakarienę lapkri 
čio 17 d. jam suruošė Arlaus
kų šeima, kurioje dalyvavo 6 
kunigai. Kad Augščiausias su 
teiktų sveikatą ir gerą gyve
nimą. pr.

S n:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
IŠNUOMOJAMAS 3 KįAMB. 
butas nuo gruodžio pradžios.

Teirautis HE 3119.
SPECIALISTAS | IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
CHIRURGAS | 4 kambariai ir virtuvė, su vi- 

CHARLAND « sais patogumais: 176—8 Avė, 
c, . i v » Ville Lasalle, telef. TR 6752. Sherbrooke E. »

» Turiu pardavimui „SINGER” 
$$ siuvamas mašinas — kojinę ir 

stalinę, abi elektrinės, varto- 
« tos, bet labai gerame stovy. 

ti < i s Teirautis po 6 vai. vak.Dr.E.Andrukaitis He 5935.
ŪKC Gk. F I PARDUODAMAS penkių

g kambarių namas Ville Jacques 
: Tel. CH. 7286 g Cartier. Kaina 4.500 dol.

Kreiptis RA 2-6152.

VIENINTELĖ PROGA!

AV klebonas kun. J. Kubi
lius atlaikė specialias Kariuo
menės šventei su pamokslu pri 
taikytas pamaldas, kurių metu 
bažnyčioje buvo ir vėliavos.

Po piet McGee salė buvo 
pilna žmonių. Lituanikos or
kestras padarė akademijos 
Įžangą. Apyl. v-bos pirm. inž. 
L. Balsys atidarė minėjimą ir 
pakvietė tarti žodį Lietuvos 
Kūrėjų - Savanorių Montrea
lio skyr. pirm. L. Balzarą, ku
ris trumpai suminėjo Lietuvos 
kariuomenės reikšmę, svarbu
mą ir pakvietė susirinkusius 
susikaupimo minute pagerbti 
visus kritusius ir kenčiančius 
už Lietuvos laisvę.

Sekamai pulk. Pranas Sala- 
džius plačiau papasakojo sa
vo prisiminimų iš carinės Ru
sijos laikų, kurių jis negali už
miršti. Upač du momentus jis 
išryškino: Užpaliuose caro 
žandarai, pasigavę lietuvi so
cialistą Namajušką, varėsi gat 
ve ir kapojo bizūnais; pačiam 
Saladžiui, kuris stodamas į 
mokytojų seminariją pareika
lavo, kad jo pavardė būtų tei
singai lietuviškai rašoma, ne
iškreipta, teko už tai nukentė
ti, nes tai buvo įrašyta Į „po- 
služnoj spisok“ — tarnybinius 
lapus ir Rusijos laikais jam vi
sur buvo kliūtimi, nes jis bu
vo laikomas „neblagonadioz-

DĖMESIO!
Toronto, Hamiltono ir visų apylinkių lietuviams pra
nešama, kad šį sekmadienį, lapkričio 29 dieną, lygiai 
3 valandą po pietų, Lenkų salėje — Cleremount 62 nr.

MONTREALIO LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS 
duoda vienintelį LKF premijuotos Antano Škė

mos trijų veiksmų dramos spektaklį

PABUDIMAS
REŽISUOJANT AUTORIUI.

> Vaidina: Birutė Pūkelevičiūtė, Juozas Akstinas,
• Leonas Barauskas, Algimantas Dikinis ir K. Veselka.
; Dekoracijos dailininko J. Akstino.
> Pakvietimai gaunami: Tulpėje, Lietuvių Namų rašti- 
: nėję ir spektaklio dieną nuo 2 valandos salės 
; prie įėjimo.
> Spektaklis tiktai suaugusiems!
• Maloniai prašome visus suaugusius tautiečius
į kyti. Toronto Lietuvių

g n

g I kasoje,

atsilan-

Namai.

Š. m. lapkričio 28 d. šeštadienį Sąjunga „V e r s 1 a s“ 
ruošia Toronto Lietuvių Namuose

POBŪVĮ — ALUTĮ
Maloniai kviečiame atsilankyti. Pradžia 8 vai. vak.

„V e r s 1 o“ S-gos V-ba.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
vedusių porai, arba viengun
giams, su teise naudotis vir
tuve, tarp Pine Avė ir Sherbro 
oke, 3674 Drolet St. Teirau
tis vakarais po 6 vai. vakaro. 
FARMA parduodama arba iš
nuomojama: 100 akrų, elektri
zuota, ūkiškos mašinos, tvar
tas, kluonas. Vasarnamis ir žie 
mos butas — abudu su baldais.

38 mylios nuo Montrealio. 
3518 Colonial, Montreal. 

Tel.: LA 9576.

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

MOS KAINOS, GEROS 
SĄLYGAS.

TEIRAUTIS VAKARAIS 
TEL. DU 1—1934.

~MX-------  ' Lt

I
D J. Š E G A M O G A S £ 
CHIRURGINĖ ir BEND- |

ROJI PRAKTIKA | 
office 4906 Wellington 
VERDUN. Tel. YO 3611. | 
val.: 11—12, 2—4, 6—9, 'i;

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą. « 

namų 1038 Osborne Av. ;į: 
VERDUN. Tel.PO 6-9964 | 

x~------ tot:—~~x

DANTŲ GYDYTOJAS S

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

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR | 
AUSŲ

IR
Dr. R.

956
Teisi.: FR 7684, EX 8822.

PASKAITA APIE 
MAŽĄJĄ LIETUVĄ

Aktualėjant Lietuvos vaka- i 
rų sienų problemoms, Mažo 
sios Lietuvos Bičiulių Draugi j 
jos Montrealio skyrius ruošia : 
paskaitą apie Mažąją Lietuvą, 
su šviesos paveikslais. Paskai 
ta bus gruodžio 6 dieną, 4 vai., 
Aušros Vartų parapijos salė- i 
je, 377 Willibrord. Bus rodo
mi keli šimtai šviesos vaizdų 
iš M. Lietuvos istorijos, nepri 
klausomos Lietuvos laikotar
pio, nacių okupacijos ir apie 
dabartinę mažlietuvių kovą 
prieš šimtmetinius germaniza 
torius ir jų kėslus. Paskaitą 
skaitys Montrealio skyriaus 
pirmininkas A. Lymantas. Bus 
renkamos laisvos aukos, kurių 
pelnas bus paskirtas Maž. Lie 
tuvos Tarybai politinei kovai 
remti.

Montrealio visuomenė ma
loniai kviečiama atsilankyti.
MLBD Montrealio Skyriaus 

Valdyba.
IŠVYKSTA KONCERTUO

TI Į ROCHESTER}.
Operos solistė E. Kardelie

nė, Rochesterio lietuvių kvie
čiama, ši ketvirtadienĮ išvyks
ta koncertuoti Į RochesterĮ, N. 
Y., USA, kur ateinant} šešta
dieni, lapkričio 28 dieną turės 
koncertą, dalyvaujant rašyto
jui Jurgiui Jankui ir muzikui 
Zenonui Nomeikai.

IŠVYKSTA Į ČIKAGĄ.
Amerikos lietuvių kongieso 

proga Į Čikagą išvyksta rašy
tojas, diplomatas ir advokatas 
bei Montrealy žinomas visuo
menininkas Jonas Žmuidzinas 
ir ten žada išbūti keliolika die 
nu,

METINĘ VAKARIENĘ 
ruošia Šv. Onos Pašalpinė 
draugija, šeštadienį, lapkričio 
28 d., DLK Vytauto Klubo 
Svetainėj, 2159 St. Catharine 
St. East, 7 vai. v. Patyrusios 
šeimininkės ruošia skanių ka
lakutų vakarienę, prie to bus 
ir Įvairiausių gėrimų.

Prašoma vaikučių nesivesti, 
nes išėjo naujas valdžios Įsta
tymas, kuris uždraudė vaiku
čiams dalyvauti tokiuose pobū 
viuose. Įžanga :l,50 dol.

GRAŽUS JUBILĖJUS
Šv. Onos d-jos pirmininkė 

ir jos vyras ponai Girdauskai 
susilaukė 40 vedybinio gyveni 
mo sukaktuvių, kurios praėju
sį šeštadienį DLK Vytauto 
klubo patalpose buvo iškilmin 
gai paminėtos, dalyvaujant 
apie 200 asmenų. Sukaktuvi
ninkai buvo gražiai sutikti, pa
sveikinti, apdovanoti ir palin
kėti ilgiausių metų.

Prieš savaitę taip pat buvo 
pagerbti pp. Nakai, susilaukę

TORONTIEČIŲ ŽINIAI.
Apie kariuomenės šventės 

minėjimą pranešimą gavome 
trečiadienį, todėl negalėjome 
įdėti, nes laikraštis išeina ant
radienio vakarą.

Maloniai prašome žinias pa
tiekti ligi antradienio 3 vai. 
po pietų. Išimtinais atsitiki
mais — dar ir vėliau.

Skubinant prašome pasinau 
doti specialaus siuntimo bū
du (Special delivery), kas, 
siunčiant lėktuvu, atsieina 17 
centų, arba — telefonu. Pi
gesnis telefono tarifas po 6 v. 
vakaro, arba — telegrama. Te 
legramas galima siųsti lietu
vių kalba; telegramos Kanado 
je siunčiamos labai pigiai (di 
dėlė telegrama 50—70 centų) 
ir jas paštui lengva perduoti 
telefonu, nereikia eiti pašto įs 
taigon.

KARIUOMENĖS 
MINĖJIMAS

įvyko sekmadienį 3 vai. Colle
ge - Dovercourt kino salėj. Sa 
lė gana didelė ir šiemet labai 
skaitlingai tautiečiai dalyvavo, 
(nemažiau tūkstanties).

Minėjimą atidarė Apyl. Pir 
mininkas p. J. Beržinskas. Po 
susikaupimo minutės ir gedu
lingo maršo, PLB KV Pirm. 
J. Matulionis kalbėpo apie ka
riuomenės reikalingumą.

Po to buvo meninė dalis, ku 
rią išpildė smuikininkas St. Kai 
rys ir Toronto vyrų choras pri 
tariant Trimito orkestrui.

Apyl. Pirm. p. Beržinskui 
paprašius aukoti pinigus Kers 
teno rezoliucijos pravedimui, 
buvo surinkta apie 150 dol. L.

ŠV. JONO BAŽNYČIOS 
praplėtimo išoriniai darbai ei
na prie galo. Baigiamas už
dengti stogas, taip, kad liks 
vidaus darbai, kurių netruk
dys atmosferinės sąlygos.

15 metų vedybinių sukaktu- 
. vių. Jų pagerbtuvėse dalyva

vo apie 120 asmenų. Sukaktu
vininkai, p. Vilkelienės ir pp. 
Leleckų iniciatyva, buvo gra
žiai apdovanoti ir pasveikinti.
BIRUTĖS VAITKŪNAITĖS 
Ritminės Mankštos ir moder
naus šokio studija ruošia pir
mąjį mokinių pasiradymą gruo 
džio 6 d. D‘Arcy Me. Gee sa
lėje, 220 Pine Ave. W. 3.30 po 
pietų. Programoje pavyzdi
nė pamoka ir grupiniai šokiai. 
ANGLŲ KALBOS KURSAI 

PRADEDANTIESIEMS 
lapkričio 30 dieną 7 vai. vaka 
ro Y. M. C. A. patalpose, 5550 
Park Ave, pradedami ir bus tę 
siami pirmadieniais ir trečia
dieniais nuo 7 iki 8 vai. vakaro. 
Tnformuotis telefonu DO4639.

| TO
| KLB TORONTO APYLIN- KĖS RINKIMINĖS KOMISI 
g JOS PRANEŠIMAS

Tel. OL 1274, ne vėliau kaip 
iki 1953 metų gruodžio mėn. 
15 dienos.

7. Kandidatai 
kandidatų negali 
ni kaip 18 metų.

8. Apylinkės 
Kontrolės Komisija bus renka 
ma vieniems metams.

9. Rinkimai į Apylinkės 
Valdybą ir Kontrolės Komisi
ją įvyks 1954 metais sausio m. 
17 dieną.

KLB Toronto Apylinkės 
Rinkiminė Komisija.

PAMALDOS EVANGELI
KAMS LIUTERONIMS

Toronte, Šv. Andriaus liutero- 
nių bažnyčioj, Carlton & Jar
vis gt. kampe, lapkričio 29 d. 
2 vai. Sekmadienio mokykla 
prasideda 1,45 vai. Po pamal 
du, 3,30 vai., bažnyčios salėj 
įvyks Advento šventė, kurią 
ruošia Moterų Ratelis.

Kun. Dr. M. Kavolis.

$ Raštinė: OLiver 4451 S

Apylinkės Rinkiminė Komi
sija seklbia kandidatams j Ap. 
Valdybą ir Kontrolės Komisi
ją išstatyti tvarką:

1. Apylinkės Valdybon ren 
kami 7, o Kontrolės Komisi- 
jon 3 nariai.

2. Apylinkės Valdybon siū 
lomų kandidatų viename sąra
še negali būti daugiau kaip 7 
asmenys ir Kontrolės Komisi- 
jon nedaugiau 3 viename sąra
še.

3. Sąrašai surašomi sekan
čia tvarka, a) eilės numeris, 
b) kandidato pavardė, c) var
das, d) gimimo data, e) pro
fesija, f) adresas. Toliau seka 
kandidatus pasiūliusių 15 ar 
daugiau pilnateisių lietuvių są 
rašas, kuriame pažymima: a) 
eilės numeris, b) siūlytojo pa
vardė, c) vardas, d) gimimo 
data, e) adresas, f) siūlytojo 
savarankus parašas.

4. Tas pats kandidatų siū
lytojas gali pasirašyti viena
me Apylinkes Valdybos ir vie 
name Kontrolės Komisijos kan 
didatų sąraše.

5. Kandidatus siūlo 15-kos 
pilnateisių lietuvių grupė.

6. Kandidatų sąrašai, kar
tu su siūlomų kandidatų raš
tiškais sutikimais būti renka
mais, turi būti Įteikti arba at
siųsti paštu Toronto Apylin
kės Rinkiminės Komisijos Pir 
mininkui p. J. R. Simanavi
čiui, 77 Salem Avė. Toronto,

.. MX----  XX- MX~~ X

Dr. K. ŽYMANTIENĖ. |
5 GYDYTOJA-CHIRURGĖ | 
C Kampas Bloor ir Brock Av. v 
^(Įėjimas iš 613 Brock Av.) v 
a Priima ligonius, gimdyves $ 
x ir moterų ligomis sergan- $ 
%? čias kasdien nuo 1—4 ir a 
4 nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. X
6 nuo 11—3 v. p.p., kitu lai- 
x ku pagal susitarimą.

Telefonas OL 6851
X’ • XX-...  XX -- XX----- M

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

ir siūlytojai 
būti jaunes-

V aldyba ir

1082 Bloor W. Toronto 4.
į rytus nuo Dufferin St. v 

z^»

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 Į

Margis Vaistinė ;
JONAS V. MARGIS — VAISTININKAS

19 St. John's Rd. (prieš 3131 Dundas St. W) Toronto. L 
Receptams naujiems ar seniems—tik paskambink ar para- Ž 
šyk—mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visa v 
me mieste VELTUI. Taip pat turime: trejos devyneris, » 
ramunėlių, Celsijaus termometrų, (foto reikmenų, mažų č 

vaikų valgių, 4711 odekolono, vitaminų ir tt. » 
Telefonas MU 9543. Valandos 9 a. m — 9 p. m.

VIENYBĖJE — GALYBĖ.
i TAUPYK

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

Toronto, Ont. KE 3027.

■ JONAS J. JUŠKA1TIS |
( Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis, baigęs išklau &
k syti visą teisių kursą Toronto Universiteto Juridiniame
? Fakultete. g
i 932 Dundas W., Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.
? (Iš tolimesniu vietovių galima kreiptis laiškais). X

PIRMOJI LIETUVIŲ

Real Estate įstaiga
TORONTE.

NUOSAVYBĖS ARBA BIZNIO PIRKIMO AR PARDA 
VIMO REIKALAIS, PASKOLŲ GAVIMO, NAMŲ AR 
BIZNIO APKAINAVIMO IR TEISINGO PATARIMO 
REIKALAIS KREIPKITĖS Į MŪSŲ ĮSTAIGĄ BE 

OBLIGACIJOS.
ESU TORONTO MIESTO GYVENTOJAS PER 

PASKUTINIUS 25 METUS.

AL GARBENS - Garbenis
REAL ESATE and BUSINESS BROKER

1486 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont.
Telefonas LO 2738. Vakarais HY 1543.

8
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