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Politinė įvykių savaitė
PRANCŪZIJA KAP1TUL1U OJA IR DEMONSTRUOJzV 
SAVO BEJĖGIŠKUMĄ. AMERIKOS PREZIDENTAS 
RYŠKINA DABARTIES IR ATEITIES POLITINES

AKSIOMAS.
Didelį nusivylimą žmonijai nijai skurdą .vargą, badą ir 

atnešė žinios iš Prancūzijos, laisvę.
kad jos seimas nepatvirtino Eu Penkta: JAV tenka labai 
ropos apsigynimo Bendruomc- deli uždaviniai. Amerika

ne-

di-
- . . >ia 

nės sutarties, kurią ne kas ki- viena iš stipriausiu ir pajėgiau- 
tas, kaip Prancūzija sumanė n siu valstybių, dėl ko ji turi pa 
pasiūlė. . . Ir pati atmetė. . . siimti ir didelę dalį atsakomy- 

Beje, atmetimas ne tiesiog!*, bės. Bet JAV turi žymių jėgų, 
nes 319 balsų prieš 264 pasisa oro laivynas turi šiemet dvigu- 
kiusių už ratifikavimą pasiūlė- bai daugiau sprausminių lėktų 
pereinamąją formulę... Ir vis vų, negu turėjo pernai; turi pa 
dėlto Prancūzija tuo parode sa jegiausią jurų laivyną : turi sau 
vo kapituliavimą prieš įvykius, sumos kariuomenę, apginkluo- 

rie dabar dedasi; nuėjo nuo- tą moderniškiausials ginklais.
žulniąja plokštuma, palinkusiu 
nugarkauliu. . . Šis

. PRANCŪZIJOS KAPITU
LIAVIMAS PRIEŠ BAIMĘ

TURIMA DAUG, BET REI
KIA DAR DAUGIAU.

Bet dar reikia dar didesnių 
rezervų, didelės dvasios, sąmo-

yra labai nemalonus Vakarų pa ningumo ir valios. Reikia žmo- 
sauliui, kuris turi atsilaikyti niją įsąmoninti, jai įdiegti įsi- 
prieš augančią ir bujojancią sc tikinimą, kad Sutvėrėjas davė 
vietijos agresiją, kuri metai po visiems lygias teises ir į laisvę 
metų vis ryja naujus Žemes pa ir į aprūpintą gyvenimą. Už ši- 
viršiaus plotus. Prancūzija ka- ta mes turime kovoti nepapras 
pituliuoja ir blaškosi bejėgišku tu atsidėjimu ir rimtumu. Nes 
me.

Nenuostabu, kad ir Jungti
nių Amerikos Valstybių prezi
dentas D. Eisenhowei is, kalbė
damas į masinį karo veteranų 
susirinkimą, pareiškė apgailės 
tavimą dėl 
kapituliavimo. Ryšium su šiuo kad 
faktu, 

EISENHOWER1S IŠRYŠKI
NO EILĘ POLITINIŲ 

AKSIOMŲ,

APSAUGOTI DIDŽIUOSIUS 
ŽMONIJOS TIKSLUS YRA 
RIMTAS IR SUDĖTINGAS

UŽDAVINYS.
Siekiant tų tikslų, tenka su- 

tokio Praicūzijos sidurti ir su nusivylimais, kaip 
nepasisekimais sudaryti 

Europos Apsigynimo Bendruo
menę. Bet nereikia nusiminti ir 
nuleisti rankų. Reikia pasiryži
mo, atsidėjimo ir kietos kovos.

Pagaliau, ne vieni ginklai vis 
kuriomis vadovausis Amerika ką nulemia, todėl Amerika sie- 
ir kuriomis turėtų vadovautis kia taikos. Tačiau dirbdama tai 
ir kitos valstybės. kai, Amerika turi ruoštis at-

Pirma aksioma (aksioma yra remti visus pavojus. Jeigu bus 
aiški tiesa, nereikalinga įrody- kitų geros valios, tai

NEBUS PROBLEMŲ, KURIŲ per URT palaikė ryšius su ati- 
ŽMONIJA NEGALĖTŲ IŠ
SPRĘSTI TAIKIU BŪDU.

Ši didelė politinė Eizenhowe 
rio kalba padarė žmonijoje įs
pūdį. Tačiau komunistai, džiau 
gdamiesi Prancūzijos kapitulia 
vimu, Anglijos darbiečių dele
gacijai jau pasiūlė, kad ir Di
džioji Britanija kapituliuotų 
prieš komunistinę diktatūrą...
MAO TSE TUNGO SĄLY

GOS TOLI SIEKIA.
Už komunistinės Kinijos

mų), sako Eisenhoweris, yra 
ta, kad komunistinė diktatūra 
yra žiauri, kruvina ir siekia už
valdyti visą pasaulį.

Antra aksioma: komuniz
mas, siekdamas tikslų, nesivar
žo priemonėmis ir naudoja pa- 
pirljimus, prievartavimus, sa
botažą, griaunamąją veiklą ir 
t. t.

Trečia: Tautų laisvė paiei
na nuo bendro sutartinio veiKi- 
ino. O tam veikimui yra plati 
dirva, nes laisvieji kraštai turi 
didelius visokeriopus rezervus, 
išteklius ir galimybes. Amen- ,,draugystę” Mao Tse Tungas 
ka, sako prezidentas, turi 13 iš Attlee pareikalavo: atitraun 
Atlanto pakto dalyvių, 19 Ame Ii JAV karo laivyną nuo Fur- 
rikos valstybių vienybę, 6 Ra- mozos, sulaikyti Ameriką nuo 
miojo vandenyno valstybes, ginklui siuntimo nacionaline; 
Tai yra sąjungininkai, draugai Kinijai, sunaikinti JAV planus 
ir bendradarbiai. apginkluoti Vakarų Vokietiją

Ketvirta: Reikia panaudoti n Japoniją. Prancūzijoje šitą 
visus resursus kovoje su komu tikslą Mao jau laimėjo. . . Bet 
mstine diktatūra, nešančia žinoJAV?

VLIKO POSĖDŽIAI.
Praneša Elta.

Š. m. rugpjūčio 11—13 die-kovo 31 d. paaiškėjo, kad ten 
įlomis įvyko savose patalpose apie p. Geručio pristatymą ats- 
Reutlingene VLIKo pilnaties tovu nieko nežino. Iš p. Lozo- 
posėdžiai, kuriuosedalyvavo vi raičio 1954. VIII. 9. padaryto dienraščiuose, vis tuo nelemtai maršų, susikomplikavus reika 
si VLIKo ir Vykd. Tarybos na komunikato aiškėja, kad jis p. užtrukusiu veiksniu santykiniams, ko pasekmėje Bonnos vy 
riai. Gerutį pristatė atstovauti tik reikalu, dėl kurio nemažai ir riausybė esanti nusistačiusi iau

Pirmuoju dienotvarkės punk 1954 m. liepos 19 d. Dr. Karve prisisielota ir dar sielojamasi ir kti bendro — ir VLIKo ir Dip
lu ėjo pranešimai apie VLIKo lio gi oficialus pirstatymas VL nervinamas!. lomatų — atstovo pristatymo,
ir VT pirmininkų M. Krupavi- IKo Delegatu, su teise atsto- Geriausia bus kai bus konsta — konsulato atidarymas gali
čiaus ir K. Žalkausko kelionę vauti Lietuvos valstybei, įvy- tuoti faktai, kuriuos, beje,
JAV-se ir Kanadoje. VLIKas, ko 1954 m. gegužes 4 d. Dėl gausino savo pareiškimu
kuris savo deleguojamiems pu- šio pristatymo p. Lozoraitis naujas veiksnys — min.
mininkams pereitame posėdyje yra padaręs intervencijų. Siti Škirpa,
buvo nustatęs uždavinius, ku- p. Lozoraičio veiksmtj pasėko- 
riuos turėjo atlikti Vašingtono je susidarė padėtis, kad šalia 
įstaigose ir lietuviškoje visuo- VLIKo Delegato p. Gerutis ats turi atviras duris Lietuvos ats-
menėje, organizacijose, dabar, tovauja p. Lozoraitį. VT p-kui tovo paskyrimui ir Lietuvos
išklausęs pirmininkų praneši- n URT v-jui 1954 m. rugp. 9 konsulato įsteigmiui. Tai yra permainų: VLIKo Vykdomoji
mus, pareiškė jiems abiems pa- d. buvo pareikšta, kad Lietu- oficialu. Taryba iš 4 narių sumažinta iki
dėką už kelionės metu nuveik- vos atstovu galėtų būti pripa- VLIKo paskirtasis atstovas 3. Tai yra padaryta taupumo 
tus darbus ir pavedė Vykd. T- žintas tas asmuo, dėl kurio bū- buvo priimtas kaip laikinis Lie sumetimais, p. Norkaičiui pa-
bai imtis priemonių vykdyti iš tų raštiškas VLIKo ir Lietu- tuvos atstovas ligi tol, kol ga- siūlius šį klausimą apsvarsty-
kelionės davinių išplaukiančius vos diplomatų susitarimas. les būti atstatyti normalūs dip- ti. (Norkaitis, Glemža ir Šidiš- 
darbus. VLIKas didžiai apgailestau- lomatiniai asntykiai. kis, klausimą statant balsuoti,

Antrasis dienotvrakės punk- damas susidariusią padėtį, kuri Dipl. šefas pats, kaip jis pats apleido posėdį, nes esą jie del 
tas buvo Vykd. Tarybos URL yra p. Lozoraičio intervencijos sako, bandė neoficialiai atsto- to turėję susisiekti su savo cen 
valdytojo Dr. P. Karvelio pra- pasėka, konstatuoja, kad yra vauti Lietuvą, o vėliau tokiu ne trais). Tarpsrovinių santykių 
nešimas apie Lietuvos atstovą- pakenkta Lietuvos reikalui ir oficialiu atstovu pristatė dr. orumui ir geriems santykiams 
vimą. Išklausęs URT valdyto- vidaus 
jo pranešimą, jo ir VT pirmi- savo kiemo. Visa tai turėdamas sarus jis taip pat bandė daryti dalykai, kurie, be
ninko pranešimą apie jų apsi- galvoje VLIKas nutaria įpa- žygių. priežasčių, dar nulėmė
lankymą atitinkamoje įstaigo- reigoti VLIKo p-ką ir VT da- Min. St. Lozoraitis demar- tarimą, 
je š. m. rugp. 9 dieną, VLIK ryti visus žygius Lietuvos ats- šus darė, bet kadangi jis pats Tais pat taupumo
as tuo reikalu priėmė rezoliu- tdvaviinui sutvarkyti”. neturi ten diplomatinio statu- mais buvo panaikinta
cija, kurioje tarp kita ko paša- Svarstant 3-jį dienotvai kės so, tai jo demaršai negalėjo bū nių Reikalų Tarnyba, 
kyta: punktą, 1954 metų antrojo pus ti priimti oficialiai, ir todėl jam Galima atkreipti dėmesis, kad

„VLIKas išklausė VT pirmi mečio sąmatą, nusistatyta lai-Luvo pagrindas neigti demaršų gerų santykių dėliai, niekam ne 
ninko ir URT valdytojo prane- kytis kiek galint maksimalinio faktą. pasitikėjimas nepareikštas.
Šimus apie padėti ryšium su taupumo ir todėl sąmata grąžin Po Dipl. šefo demaršų susi- Svarbi detalė. Laisvės kovo- 
Lietuvos atstovavimu ir apie ta VT-bai dar kartą svarstyt . darė laukimo būsena, ligi lie- tojų atstovas p. Miglinas ir M
jų 1954 m. rugp. 9 d. atsilanky Paskirta 650,— Divi jaunimo tuviškieji veiksniai tarpusavy- LT p. Simonaitis balsavo už
mą atitinkamoje įstaigoje, ėmė stovyklai. Vasario 16 d. gmina- je išsiaiškins santykius, nes Vo reformas. Dėl to kilo tūlas są
dėmesin, kad Lietuvos diplo- zijai paskirta 8.253,— DM. 1 letijos vyriausybė esanti lin- myšis. Yra skelbia...a, kad p.
matiniams santykiams atkurti, įskilus jungtinio egziim. i kusi turėti reikalų tiktai su lie- Miglinas esąs atšau.:.as» jo net 
VLIKas ėmėsi inicaityvos (teik tautų atstovavimo klausimu , tuviškųjų veiksnių visuma, n nepasiteiravus apie faktus ir
damas vokiečiams jau 1950 m. nutarta ten dalyvauti ir siųsti laukia kol lietuviškieji veiks- įvykius. Bet ar tai jau tikia?
gruodžio 5 d. memorandumą, atstovus, jeigu nariais yra cent niai — VLIKas ir Diplomatai 
Nuo tada VLIKas visą laiką rimai komitetai ar tarybos. — abu drauge raštiškai apie

Turint galvoje iš Kontrolės tai praneš ir abu paskirs vieną Jos yra šios:
tinkamom oficialiom Įstaigom. Komisijos išplaukiantį pasiūly- atstovą. 
Ponas Lozoraitis, jo paties tei- mą, kad visi piniginiai planavi- Kol nėra veiksnių sutarimo, 
girnų, ten prisistatė tik 1952 mai eitų maksimalaus taupu- Dr. Gerutis yra laikomas tik- siūloma rimtai 
m. Per pastaruosius metus VL mo linkme, VLIKas, pasirem- tai Dipl. šefo ; 
IKas dėjo visas pastangas su- damas savo statuto 25 paragra Karvelis, 1 
sitarti su Lietuvos diplomatais fu, kuris skamba taip: Vykd. VLIKo atsotvu, nors jam su-eiti vienu ir vieningu 
atstovo skyrimo reikalu, tačiau Tarybos darbo i ’ . J ’
susitarimo dėl visiems žinomų skaičių nustato VLIKas“, nuta nio, kaip augščiau 
priežasčių nepavyko pasiekti, rė išbraukti finansų tarnybos teisė nėra atšaukta. Kad taip butų, spaudai pa-

Šios padėties akivaizdoje etatą. Už šį nutarimą pasisakė Lietuvos ir kitų Pabaltijo va tariama nustoti dilginti vieni 
1953 rugsėjo 1 d. posėdyje VL kvilifikuota VLIKo dauguma istybių — Latvijos ir Estijos— kitus, vengti neobjektyvumo, 
IKas nutarė pavesti VT skirti — 7 balsai. konsulatų įsteigimo klausimas atsisakyti tendencijų ir klaus'
atstovą. Apie šį nutarimą pa- Kadangi JAV susidarė Lie- yra eigoje. Latviai, p. Liepinio mus spręsti didžiausiu rimtu- 
informuotas p. Lozoraitis, pa- tuvos sienoms tirti komisija ir raštu, jau yra painformavę VL mu. Visuomenė taip pat ga^e- 
kartodamas savo nusistatymą, šitoje darbo srityje svoris per- IKą, kad ir jie yra įteikę savo tų savo nutarimais prisidėt; 
griežtai atsakė, jog jis nesutin- simetė į Ameriką, nebelaikoma prašymą leisti atidaryti Latvi- prie taikos ir paskatinti vieny- 
ka, kad dėl atstovo skyrimo bū reikalinga Bendrinių reikalų jos konsulatą. Atatinkami ur- bę ir sugyvenimą. Nes musų 
tų VLIKo ir Lozoraičio taria- Tarnyba, kuri taip pat buvo nu ganai jau yra padarę oficialių tikslas labai didelis, labai inn- 
masi, 1954 m. kovo 19 d. laiš- tarta panaikinti. žygių, kurie konstatuoja, kau cas ir vis neišeinąs iš kritiškos
ku p. Lozoraitis pranešė, jog Į naują perrinktą Tautos 1 . Pabaltijo vasltybių konsulatai padėties. Todėl yra būtina di-

Žinios iš VLIK’o
KOKIA IŠRYŠKĖJO BŪSENA VEIKSNIUOSE.

Daug jau išlieta rašalo, ypač čiau, kad po p. Lozoraičio dc-

pa- 
dar

O faktai štai kokie: 
Vokietijos federalinė valdžia

būti užtęstas.
Kadangi ne tiktai min. K. 

Škirpa, bet ir konsulas, veikęs 
Vokietijoje, L. Dymša, tebėra 
Amerikoje, tai gali kilti klausi 
mas, gal jie gali grįžti į senas 
pareigas?

Pačiame VLIKe įvyko tulu

nesutarimai išnešti iš Gerutį. Pas augštuosius komi- išlaikyti neskelbiami kai kurie 
suminėtų 

tokį nu

sumeti-
Bendri-

Dar nežinia.
Tokie yra faktai. O išvados? 

: Nėra kitos išei
ties, kaip tiktai veiksniams su
sitarti ir veikti vieningai, l odei 

i ir draugingai, 
' > atstovu, o Dr. užmiršus visus nesklandumus, 
prileidžiama, tikta: ištiesti vieni kitiems rankas ir 

i keliu, 
sritis ir narių teiktoji Lietuvos atstovo (laiki prie bendro tikslo, maksuna- 

pasakyta) liai sutelktomis jėgomis.

jos konsulatą. Atatinkami or- bę ir sugyvenimą. Nes musų

masi, 1954 m. kovo 19 d. laiš- tarta panaikinti. žygių, kurie konstatuoja, kau iU ir vis neišeinąs iš kritiškos
ku p. Lozoraitis pranešė, jog Į naują perrinktą Tautos 1 Pabaltijo vasltybių konsulatai padėties. Todėl yra būtina d»- 
jis yra pristatęs atstovauti Dr. Valdybą įėjo J. Jakš-Tyns, Vi- galėtų veikti. Prileidžiama ta- džiausią rimtis.
Gerutį. ktoras Gailius ir A. Liutkus.

URT valdytojui lankantis Atlikus eilę einamų reikalų 
atitinkamoje įstaigoje, 1954 m. posėdžiai baigėsi rugp. 13 d.

PIRMASIS LIETUVIŲ EV. LIUTERONIŲ SINODAS.
Rugpjūčio 21—23 dd. Toron laikė doc. teol. lie. kun. J. Pau 

te įvyko JAV ir Kanados puma peras, Lietuvos lietuvių ev. 
sis lietuvių ev. liut. sinodas, ku liut. sinodo vicesenj., kuris ir 
name dalyvavo tų šalių lietu- paskelbė sinodo atidarymą, Lat 
vių ev. liut. parapijų atstovai ir vių ev. liut. vys. A. Skrodelis ir 
paskutinės Lietuvos ev. liut. kun. P. Dagys pasveikino. Io- 
konsistorijos bei lietuvių sino- liau sveikino Lietuvos ev. let. 
do valdybos pareigūnai. bažnyčios superint. kun. St.

Šis sinodas pasistatė tikslą Neimanas, ref. kolegijos įgalio 
suburti JAV ir Kanadoje gyve tinis kurat. P. Šernas ir New 
nančius lietuvius ev. liutcio- Yorko lat. ev. liut. baž. kleb. 
nūs, kad vieningai būtų siekia kun. R. Zarinš, ministerial Lo 
ma būti šių kraštu geriąs pi- zoraitis, P. Žadeikis, gen. kon.

tas iki ašarų juoksis ir ligai ju bažnyčioje sekmadienį 11 vai. Pečiais, bet ir siekti išlaikyti is J Budrys, LLK narys Įgaliot. 
sukelto linksmumo nepamirš, ir iškilmingą meno parodos ati savo tėvų bei protėvių pavelde dr. M. Brakas daug padėjęs sa- 

Rūta Kilimonytė, kylanti Ho darymą 12 v. 30 m. Lietuvių nu 
iywoodo žvaigždė, pasirodys muose.
scenoje su baleto šokiais ir lie- Įėjimas j Lieuvių Dienų koncer 
tuviška daina. Baliuje bus ir ki tą Massey Hall salėje tik tutin
tos staigmenos.

Sekmadienį 7 vai. vak. ištai
gingoje Massey salėje visi kon 
certo dalyviai bus nufilmuoti 
spalvotame filme, kuris bus ro
domas visur, kur tik gyvena 
lietuviai. Antra staigmena, kad 
koncerto dainos ir oficialios da dinį iš anksto, 
lies pasakytos kalbos CBC ra- Tornoto Apyl. V-ba.

oi 
už

DĖMESIO! DĖMESIO! VY KSTANT Į LIETUVIŲ 
DIENĄ.

Kiekvienas gailėsis, kas pa- dio B-vęs Toronte ir Voice 
vėluos ar neatvyks į Lietuvių America iš New Yorko, bus 
Dienų grandiozinį Balių šešta- rašytos į plokšteles ir greitu

» dienio vak. 7 vai. į U. N. F. ži- laiku per jų radijo tniklus bu* 
nomą salę, kur tarp kitų staig- tiansliuojama po visą pasaulį, 
menų Toronto Linsmieji Bro- o svarbiausia į anapus geleži- 
liai nepamirš kreivam veidio- nės uždangos į musų visų pa- 
dyje apdainuoti kiekvieną lie- siilgtą mylimą Tėvynę Lietu- 
tuvį tremtinį, kur tik jis bėgy- vą.
ventų šiame gražiame pasauly- Taip pąt Voice of America 
je. Jie nepamirš nei garsių užrašys į plokšteles iškilmin- 
prezidentų, karalių ir karalie- gas Liet. Dienai pritaikintas pa 
nių. Kas juos matys ir girdės, maldas Prisikėlimo parapijos

DAR J. PELANIO 
RINKLIAVOS REIKALU.
Kadangi paskelbiant J. Pela 

nio naudai pravestos rinkliavos 
rezultatus aukotojų sąiasas 
dėl vietos stokos nebuvo Įdė
tas, tai dabar, pinigus jam 
persiuntus per Royal Bank of 

ropos“ZpsigyJūmo“bend7ūome- Canada, Rio de Janeiro skyrių 
papildomai pranešama, kad

— Čiangkaišeko lėktuvai iš Pye sukeltosios 1^84.60 dol. su
meta ryšulius su ryžiais ant nu ,r?l
kentėjusių nuo Jangtse upės 
potvynių.

— JAV Jungtinių Tautų Or 
ganizacijos plenumui pateiks 
14 bendro veikimo prieš agic- 
sorių punktų, kurie numato ko 
vos priemones.

TRUMPOS ŽINIOS
— JAV komunistų partija 

pripažinta kaip svetimos valsty
bės agentūra, todėl uždaryta ii 
visiems jos nariams įsakyta re
gistruotis valdžios įstaigose.

— Prancūzijos socialistai 
buvo nusistatę balsuoti už Eu-

tą tikėjimą, turėti savo krašte vo patarimais. Jo buvo pasiūly 
įprasta tvarka ir gimtąja kalba tas ir priimtas nuoširdus pagci-

mos prisidėjo 164 asmens, au- 
okdami: po 10 dol. — V. Bile- 
vičius; po 5 dol. — A. Gasiū- 
nas, J. Lukoševičius, P. Pelev- 
kas, A. Vazalinskas, K. Vilcins 
kas; po 4 dol. — P. Narbutas; 
po 3 dol. — Daniliauskas; po 
2 dol. — J. Adomaitis, H. Ada- 
monis, Bernotas, J. Bulota, K. 
Jasiulevičius, V. Ketys, Leknic 

tiems tikslams siekti ir vykdy kas, J. Mališka, P. Montvila, j.
:i

tiems Liet. Dienų laidinį-pro- 
gramą, kuri iš anksto galima 
bus gauti Lietuvių Namuose 
ir kitur, todėl kad išvengtume 
didelio susigrūdimo prie įėji
mo į salę, Toronto Apyl. Valdy 
ba primygtinai prašo įsigyti lei

atliekamas pamaldas bei kitas davimas, kad lietuvių tremties ti valdybą, kuri susideda iš r.i Paunksnis, P. Rudinskas, San- 
tikybines apu.gas, turėti auklė- sinodo vicesenj. kun. A. Trakis jų rinktų dvasininkų, trijų pa- sousy, V. Vaišvila; po 1.50 dol. 
jima evangeliškoje bei lietuvis įsijungtų į šio sinodo valdybą, sauliečjų ir šiose šalyse esamų — P. Jocius ir L Tauteras; po 
koje dvasioje, rūpintis tarpusa- 
ve labdarybe, savo spauda n 
kultūriniais bei kitais reikalais.
— Šiame lietuvių sinode nebu 
vo atstovaujamas nė vienas vie 
tinis sinodas.

Sinodo iškilmingos pamaldos
įvyko rugpjūčio 22 d., kurias at

užimdamas laisvą dvasininko paskutinio Lietuvos ev. liut. 1 dol. — 91 asmens ir mažesnė 
vietą ir tuo 
vendinti bei

Išklausęs 
vos ev. liut. 
dento prof, 
kunigų ir parap. atstov. prane- ningoje nuotaikoje ir pasiryži- du ačiū. 
Šimų, sinodas sudarė užbrez-mo dvasioje... Kor. P.

prisidėdamas įgy- konsist. prezidento ir liet, šiuo- mis sumomis — 49 asmens, 
stiprinti vienybę, do vicesenj., tuo atžymint Lie-

konsistorijos piezi Sinodas priėmė laikinius veik- vusį bendradarbį paremti nelai
dr. K. Gudaičio, los nuostatus. Sinodas vyko vie mėje, dar kartą tariame nuošir

- ■ ■ ’ Grupės vaidu
A. Vazalinskas.

' • “ ' ' . Visiems aukotojams, savo
paskutinės Lietu- tuvos ev. liut. bažn. org. tęsinį dosnumu įgalinusiems mus bu-
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Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

DIDŽIOJI TAUTINIO SOLIDARUMO ŠVENTĖ.

Vytauto Didžiojo muzėjaus sodelio iki 
Toronto Lietuvių Dienos.

spaudos pusią- ta pareiga būtų Lietuvių Die- 
gausių reklamų nos proga rezoliucijų pagalba 
Rugsėjo 4, 5 ir sušukti pasaulio likimą vairuo- 

Ponai, 
Bežiū- nubuskite, taika ir teisybė ei-

Nuo

Lietuviškos 
piai ir riebios 
raidės skelbia: 
t> dienomis Toronte įvyksta Ka jantiems diplomatams: 
nados Lietuvių Diena.
rint į tuos skelbimus, prisime- na ranka rankon. Kol nėra pa
na mūsų senas, mielas Kaunas, šaulyje teisybės, tik bukapro- 
Tautos Šventovė — Vytauto čiai gali džiaugtis taika. 
Didžiojo muzėjaus sodelis su Parodykime pasauliui, 
nežinomo kareivio palaikais, mes esame gyvi. 
Nepriklausomo gyvenimo die- Lietuvių balbėtojų metu 
nomis ten suplaukdavo tūks- sų žodžiai, mūsų solistų ir 
tančiai lietuvių tautinių šven- rų dainos dailininkų 
čių proga atiduoti pagarbą tie
ms, kurie savo krauju mums bu 
vo nupirkę laisvą gyvenimą. 
Okupacijų metais minios ne
tilpdavo į sodelį.
mūsų tautinio solidarumo triu 
mfas.

Mielas tautieti, Lietuvių Die U nors ir labai to norėtų.
na turi lygiai tą pačią mintį: „Kiti sako — Tu esi maža, 
parodykim pasauliui, kad mes Mūs tik saujelė“. Poetas Ka- 
esame vieningi lietuviai, verti zys Inčiūra kadaise dainavo la- 
savo drąsiųjų protėvių vardo, bai prasmingus žodžius, todėl 

’Jeigu šiandien sovetinis oku-sušukime kartu su juo: „O 
pantas mėgina ištrinti Lietu- man Tu didelė, didesne už vis- 
vą iš Europos žemėlapio, tas ką“. Tegul šį mūsų šūkį išgirs- 
jam niekada nepavyks, kol mū- ta visų laisvųjų valstybių sos- 
sų širdyse bus gyva tautinio so tinės, tegul jį išgirsta į raudo- 
lidarumo ir kovos dvasia. Lie- nojo kalėjimo pogrindžius įmes 
tuvių Diena kaip tik ir yra pui- ta Lietuva ir tegul jis galingu 
kiausia proga sucementuoti perkūnu sugriaudžia Krem- 
tautiniam solidarumui ir atgai- baus bokštų skliautuose, 
vinti pavargusiai dvasiai.

Mes keliame iš miego lais- V1S1 keliai veda l Torontą.
vojo pasaulio sąžinę. .T°d®J rugsėjo 4, 5, 6 dieno-

Nūdienis pasaulis, gyvenda- m^s keliai iš visų Kanados 
mas nuolatinėje gresiančio ato- *r JAV^kampų mus veda į Te
minio karo baimėje, beviltiškai ~
ir net kartais išdavikiškai mėgi 
na užmiršti praeitį, nes ji jam 
perdaug primena skambių paža 
dų, kurie niekada nebuvo ište
sėti. Diplomatai savo diploma
tiškas sąžines ramina apgaulin 
gos taikos naiviomis iliuzijo- 

Akivaizdoje visko, kas buvo mis: juk niekas niekur nešau- 
ir kas yra, veiksniams mes sa- do, niekur 1 
:------ : Jūsų dalykas, kaip justa... Taika, bet į tos taikos rū-
padarysite, bet susitarimas yra mu pamatus įkasti raudonojo šome ir pasauliui neleisime už- 
būtinas! Lygiai yra būtinas komunizmo kalėjimo tamsūs la miršti“.
nutraukimas veiksnių tarpe ne- birintai. Ištisds tautos supasi Tai mūsų naujasis šūkis ant 
santalkų, atšakumo ir nekorek- kartuvių kilpoje. Mūsų tauta rosios Lietuvių Dienos Toron- 
tiškumo. Tokia yra, nė kiek ne taip pat eina kryžiaus kelius te proga.
klystant, lietuvių d a u g u - tuose raudonojo kalėjimo labi- KLB Toronto Apylinkės 
mos valia. Ypač, kad r e ik a- tintuose. Todėl mūsų visų šven Valdyba.
1 a s yra visiems bendras ir tas 
pat, nieku vienų nuo kitų ne- 
skiriąs. Apie nesutarimus ir ne 
santalkas daugiau nieko neno
rime girdėti!

Čia pat norima pareikšti ir 
viltis, kad susitarimas bus pa
siektas visai greit, nes reikia 
konstatuoti, kad paskutiniame 
pasikalbėjime su Diplomatų Še 
fu (žiūrėk NL 30(379) nr.), 
šis yra pareiškęs, jog jis nėra 
atsisakęs susižinoti su VLIKo

Neišvengiama būtinybe
Jau bus per dešimt metų, kai jie žinotų, jog tokie dalykai vi- 

prasidėjo vadinamieji veiksnių suomenės yra sekami ir ne be 
nesutarimai, tūlais atvejais re-reakcijos: vienų pasipiktinimu, 
zervuotas laikymasis, tūlais su- kitų nusivylimu, trečių tiesiog 
abejojimas. Bet pačiais paskuti visokeriopu užlūžimu net lie- 
niaisiais laikais tie nesklandu tuvybės ir Tėvynės reikalams, 
mai jau išsiliejo viešai ir atvi- Težino ir pirmininkai ir šefai, 
rai, jeigu nepavartoti stiprės- kad tokie dalykai be galo nei- 
nio termino, kuris, gal, ir re- giamai nuteikia absoliučią dau- 
aliau apibūdintų padėtį. Taigi, gumą visų lietuvių. Visa tai, 
kai jau šitaip yra, tenka, kaip krūvon sudėjus, nepaprastai 
sakoma, „statyti taškus ant vi- neigiamai veikia lietuvybės, vie 
sų i“. nybės, bendro darbo ir sugyve

Tie nesutarimai plačiąjai lie- nimo nuotaikas. Tas visuome- 
tuviškąjai visuomenei yra įgrį- nę veikia tiesiog demoralizuo- 
sę ligi gyvo kaulo. Kalbama čia jančiai. Dažnai po tokių ir pa- 
apie masinį, valstybiškai nusi- našių pasirieškimų, tautietis 
teikusį lietuvį, o ne apie „politi tautiečiui negali ramiai žiūrėti 
kuojančius tūlus”, kuriems, į akis, kuriose žiba ir pyktis ir 
kaip atrodo, yra labai parankus gėda, ir skaudus nusivylimas, 
ir „naudingas" nesutarimas, Ne jį to veiksniai siekia ir 
nes jie iš to nesutarimo nori negi mums būti tikrais lenkų 
„susikrauti sau politinį kapita- pasekėjais nesutarimų atžvil- 
lą“. Šių nei įtikinsime, nei jie- giu?. .
ms įrodysime, kad visiems .nu čia galima būtų dar daug pa 
nis yra nepaprastai svarbu taip rašyti skaudžių dalykų, bet san 
veikti, kad veiksnių susitari- tūrumo dėliai eikime prie išva- 
»nas galų gale turi būti reaiizuo dų. 
tas. Todėl palikę juos „savo 
vandenyse",eikime prie reikalo. „

Turėdami prieš akis jau tu- įOI^7: 
lą „istorinę perspektyvą“ su 
vingiais ir išsisukiojimais, gali
me konstatuoti, kad dažnu at
veju tai buvo daroma ne visuo 
met vadovaujantis visu būtinu 
i imtumu ir turint prieš akis di
dįjį uždavinį — siekti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo. 
Deja, dabar jau matome, kad 
buvo ir labai net opių asmeni
nių ambicijų, ir egotistinių skai 
čiavimų, ir kažkokių numaty
mų, kuriuos dar ir dabar sun
ku tiksliau apibūdinti. Buvo ir 
neapskaičiuotų užsimojimų, to 
h ir nerealiai einančių. Daugelį 
tų neigiamų reiškinių laikas ir 
jo diktuojamos sąlygos sunive
liavo, išsklaidė ir išlygino. Da
bar geriausia tų, istorijos ar- 
chyvan nuėjusiu, dalyku neju- . . , ... , .
dinti (kad nesukeltų bereika- Pirm‘ninku ,del at8‘™* skyn‘ 
lingu dulkių), bet dabartis 
(aiškumo dėliai) reikia galuti
nai išaiškinti.

Oficialiai sakant, tarp veiks 
nių beliko vienas nesutarimas 
— dėl atstovų skyrimo prie 
valdžių.

Tegul bus konstatuota, kad 
derybose dėl šio vieno nesklan 
durno pasikartojo (gal, minia- 
tūroje) visas nesandaros komp 
leksas. Atvirai sakant, VUKo 
pirmininkas, 
su Diplomatų šefu, panaudojo 
nepriimtą korektiškuose laiš
kuose pasisakymų būdą. Visai 
aišku, kad jam, kaip iš viso jo 
laiško turinio (žiūr. NL 2 7 
(376) nr.) matyti, jam giliai ir 
nuoširdžiai nerūpėjo rasti su 
Diplomatų šefu susitarimas. 
Jis jį „padilgino“ ir savo atsie- 
kė(matyt, pažindamas Diploma 
tų šefo jautrumą). O Diploma
tų šefas, užuot išlaikęs, kaip 
priderėtų 
kraują“, 
atsakė dar nekorektiškesniu to 
nu, žinoma, taip pat nemany
damas apie susitarimą. Šių da
lykų galima būtų neminėti 
nekelti viešumon (tai jau pa- yra būtina mūsų veiksniams ga Lietuvos seimas? — 
kankamai ryškiai iškelta jų pa- lutinai ir visiškai susitarti! 
čių), bet tai daroma tam, kad J. Kardelis.

Tai būdavo

kad

mū- 
cho 

kūrinių 
paroda, pagaliau mūsų sportuo 
jančio jaunimo draugiškos žai
dynės, teparodo pasauliui, kad 
Lietuva, nors ir okupuota, nė
ra mirusi. Kultūringų, tautiš
kai susipratusių tautų, jokie 
diktatoriai neįstengia palaido-

kartu su juo: „O

rontą. Tautinis solidarumas ir 
kenčianti Tėvynė tau, mielas 
tautieti, uždeda pareigą didžio 
susikaupimo, ryžto ir džiaugs-

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSHJ BŪDU: 
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— Mo ,ey Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visu- metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

MON T^REA J*
TF VAJAUS METU MONTREALIO APYL. AUKOJO:

po 10 dol.: M. Aukštaitė, M. Pr. Montvila, M. Adomaitienė, 
Paplauskienė - Ramumcne, Ki- J. Kardelis, Pr. Rudinskas, B. 
birkščiai; po 5 dol.: B. A. Šimo Staškevičius, 
nėliai, J. Adomaitis, V. Kačcr- Juškevičienė, 
gius, G. Rukšėnas, P. Žukaus- Zemlickienė,

F.
S.
V.

A. Matulis, 
Ch. Bubclis, 

E. Piksncnė, 
kas; po 3 dol.: D. Norkeiiū- Petrauskas, J. Gargas, J. Dai
nas, St. Daukša, L. V. Balsiai, kus, P. Paškevičius, A. Mika- 

po 2 dol.: St. lajūnas, A. Naujokas, V. Janac 
(j vičius, P. Kalpokas, Pr. Bei ne 
- tas, J. Daniliauskas, K. Vilčins 

kae, J. Gaudzė, K. Ambrazas,

V. L. Giriūnai;
K. Griciai, A. Budrumas,
Repšys, B. Kasperavičius, j. _ . . .. ..
Gražys, J .J. Blauzdziūnai, A K/cudžiūnas.''
Naujokas, P. Kizerskis, P. šu kaltus asmenis ir net baž, 
kys, M. Žilinskas, J. Mališka,čią. ..

Klausimas ir atsakymas. minimalaus padorumo galima 
Komunistų „L.B.“ rašo, kad Plakti,.i sav;0, komunis-

Attlee Maskvoje,’ baliavodamas tiškai kriminalinę skloką nieku 
mo ženkle apvaikščioti antrąją su komunistais, „davęs lekciją nekaltus asmenis ir net bazny-

■ - cią. ..

Ar gi nieko nepasakyta?
„Liaudies Balsas“, rašyda

mas apie „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ straipsnį, kuriame buvo 

, . pasisakyta apie komunistus ir
■ a jų tikslus, sako: „Apie jų tiks 

. . lūs ten nieko nepasakyta”.

O ten buvo pasakyta, kad ko 
daugiau žmonių be pasirinkimo munistų partija yra Rusijos im 
teisių“.

Galimas dalykas, kad Angli
joje kaikas, kas pats nenori, ga 
Ii ir neturėti pasirinkimo, ta
čiau tokių gali būti labai ne
daug, išimtys. Bet tegul „Liuu 
dies Balsas“ pasako, kiek gi Ru 
sijoje yra žmonių, nors ir tiek

Kanados Lietuvių Dieną To-apie laisvių skirtumą“: kaip ia 
ronte. Ji bus mūsų, tremtinių, šo „L. Balsas“,
didžioji vienybės, visiškos kon- „Tarybų Sąjungoje esanti 
solidacijos, naujų įsipareigoji- laisvė neturėti pasirinkimo, o 

bombos nesprogs- mŲ Šventė. Britanijoje esanti laisvė pasi-
„Tėvyne, mes tavęs neužmir rinkti“.

Dėl šio teigimo
ro tokią pastabą:

„Jei jis patikrintų gerai, tai 
pamatytų, kad Anglijoje yra

perializmo įrankis arba 5 kolo
na, kurios tikslas yra dirbti so
vietinio imperializmo naudai, 
prieš tą valstybę, kurioje komu 
nistai gyvena. Jeigu kiltų ka
ras su Rusija, tai, komunistų 
pareiškimu, komunistai kariau
tų ne tos valstybės, kurioje jie 

_. - ii „ ~ . i i • • • m i, u- slJ°Je yra žmonių, nors ir ties. gyyena įr kurios piliečiai jie
Pirmosios lauko teniso rung- E. Zatopek laimėjo 10 km be- kiek Anglijoje neturinčių pasi- karfautu RuJsi.

tynės tarp Rochesteno lietu-girną pasekme 28 min. 58 sek., rinkimo teisių, — kiek gi yra te 
vių rinktinės ir Hamiltono L t. y. tik 3,8 sek. blogesne už jo 
SK „Kovas“ baigėsi svečių lai- paties pasaulio rekordą. Jo žmo 
mėjimu — 3:1 pasekme. na Dana Zatopek laimėjo mo- 
Atskifos pasekmės: Paltaro- terų jieties metimą, netikėtai 

kas (Kovas) — Armonas (R) nugalėdama favorites ruses. 
5:7, 2:6; A. Tėvelis (Kovas) Čekės pasekmė 52,81 m.
— V. Grybauskas (Roč.) 4:6; — Besiartinant rudeniui,
4:6. A. Grajauskas — Ramo- Kanados sporto gyvenimas, ša 
nas (Roč.) 6:2, 6:4; dvejetas lia ledo rutulio, taip pat plačiai 
A. Grajauskas — Paltarokas pasireikš stadionuose su foot- 
(Kovas) — V. Grybauskas, Ar bol dar vadinami rugby. Susi- 
monas (Roč.) 4—6, 6:4, 2:6. 

Svečiai pasirodė pranašesni 
technika, ypatingai neblogai 
sužaisdami dvejete.

IŠ VISO PASAULIO.
— Berne prasidėjo Europos Jau iš pat pradžių 

lengvosios atletikos pirmeny- Winnipego komanda, žaisdama 
bės. Jau pirmoji diena atnešė vienoje grupėje su Calgary, Ed jais, 
mažą nesėkmę, kada Maratono montonu ir Regina, Rytinę Ka- komunistams bus dar blogiau 
bėgime rusas Ivan Filin, įbėgęs nados dalį atstovauja Hamilto- ir kai jie turės, kaip ir Amen- 
i stadioną pirmuoju, į baigmę nas (pereitų metų C J —**
pasuko kairėn pusėn, vietoje meisteris), Mojitrealis, 
dešinėn. Bėgęs antruoju, suo
mis V. Karvonen, pasuko tei
singu keliu ir atbėgo pirmuo
ju. Rusai griežtai užprotesta
vo ri dabar rengimo komitetui 
teko pasukti galvą, kam skirti 
aukso medalį. Žinoma čekas

MUSŲ ^SPORTAS
ROCHESTERIS — HAMILTONAS 3 : 1.

- . jos pusėje, prieš savo valstybę,
kių, kurie turi pasirinkimo tei
ses Rusijoje? Rusijoje niekas Ir „Liaudies Balsas“, rašo: 
absoliutiškai neturi pasmuki - „N. Lietuva“ apie komunistų 
mo teisių, net gi komunistų par tikslus nieko nepasakiusi. . . 
tijos nariai tokių teisių neturi.
Tat skirtumas, tur būt, yra?

Jei nemeluojate, įrodykite.
Per „Liaudies Balsą“ komu- juo, o su juo drauge ir visais di 

nistai įnyko kaltinti „NL" ir pūkais, baugina senuosius lietu 
vius ateivius. Girdi, „Kiekvie
nas mato ir, kas buvo ir yra da 
romą prieš senuosius lietuvi^B 
ne tik organizaciniai bet ir NH 
tur’*. Šis „Liaudies Balso“ pa
sisakymas tikrai nieko rimta ne 
pasako (nes kas gi ir kur daro 
ma prieš senuosius?) bet ban
do sudrumsti vandenį, kuriame 
komunistai galėtų pasigaudyti 
nesiorientuojančių žmonių.

O teisybė yra tokia: Nei Kar 
įstaigose, tai jie ne tiktai eis delis, nei dypukai bendrai 
į bažnyčią, bet ir dar daugiau prieš senuosius lietuvius nieko 
prisigerinimų darys. nei daro, nei sako. Yra kalba

. . tiktai apie komunistus, kurių 
j’LB _ akiplėšiškai tvirtina, yra jr senųjų lietuvių tarpe (lai 

kad „NL jskundusi farmerį. meį — visai mažai) ir naujųjų 
Mes manome, kad komunistai arba ^yp .tarpe .Deja, ir dypukų 
patys sudarė tokias sąlygas, tarpe yra komunistų planingai 
nes „Liaudies Balsui ten ne infiltruotų vienas kitas komuJ

Komunistų arkliukas.
„Liaudies Balsas“ visu savo 

iškalbingumu gula Kardelį ir
mo (jo žodžiai: „VLIKo pir
mininkas nėra man siūlęs, kad 
atstovai būtų skiriami man su 
juo susižinojus“). Taigi, susi
žinoti, kalbėtis su VLIKo pir
mininku Diplomatų šefas neat
sisako. Belieka tiktai susižino
ti, susikalbėti.

Iš antros pusės, šiame pat 
N L n-ry skelbiamasis Eltos pi a 
nešimas (ir kiti visai patikimi 

ocn-a.... v šaltiniai, neišskiriant net abie- 
susirašinėdamas JU pusių identiškų informacijų) 

rimtai konstatuoja, kad Vokie
tijos užsienių reikalų ministeri 
ja su nesantaikaujanciais lietu
viais reikalų oficialiai neturės. 
Taigi jau gavome ir svetimųjų 
pamoką I Bent ją supraskime 
rimtai. Mums tikrai niekur ne
reikia dviejų atstovų, kurių vie 
nas atstovautų VLIKą, o ant
ras Diplomatų šefą. Mums rei
kia Lietuvos atstovų. O kol ne
bus susitarta dėl to vieno, su 
mumis niekas rimtai nesanty
kiaus, kaip su valstybiškai su
brendusiais žmonėmis.

Ir iš kurios pusės bepažiūrė- vos valstybės tęstinumas“ ir t. 
sime į reikalą, iš visur belieka t. O kas jiems suteikė tokį au- 

ir tiktai viena išeitis ir išvada: toritetą? Lietuvių tauta?—ne;
• ne; Lietu

vos valstybės prezidentas arba 
ministerių kabinetas? — ne.

Visas jų „autoriteto“ šalti-Uragvajaus 12:0. T
nis tai Urbšio telegrama, datuo stebėjo 80 tūkst. žiūrovų. menį — net Kilimonytę jau ji bus daug rimtesnė, negu kai 
ta 1940 m. birželio 1 d. (kurios — Vokietijos lengvosios at- bando pasijungti savo bizniui kas dabar gali save raminti, 
teksto publika nėra mačiusi), letikos pirmenybės atnešė labai ir sugalvojo versiją, kurioje jie Amerika ilgai kentėjo, bet kant
Vieno ministerių kabineto na- gerų rezultatų. Pažymėtina dedasi nuskriaustais. O fakti- rybė trūko, ir Amerikos kong-
rio telegrafiška instrukcija, be 100 m bėgimas Futterer 10,5 nai toje vakarienėje komunistų resas uždarė komunistus, kaip
prezidento ir premjero parašų, sek. ir to paties 200 m 21,5 sek. nebuvo visai, nebent koks vie- sako šalies ir demokratinės san
Tai administracinis patvarky- 400 m. Haas 47,4 sek., 800 m. nas slapukas, apsimetęs geru tvarkoh išdavikus. Tas gali bū-

Lawrenz 1 min. 50,1 sek. Lueg prietelium, o ištikrųjų buvo ti ir čia. O tai nebus malonus 
Tie buvusieji pasiuntiniai (su Atmeskime šitą tuščią iliuzi 1.500 m. per 3 min. 45,4 sek. ir „vilku avies kailyje“. Visai dalykas ne tiktai tiems, kurie
esančiųjų pasiuntinių pritari-ją ir pamatysime, kad ginčytis 10 km Schade 29 min. 30 sek. yra galima, kad komunistai su- tiesiogiai priklauso komunistų
mu) elgiasi, lyg jie jau bū-nėra ko“. — Hamiltone, plaukyme, gy galvojo provokacają ir save no- kolonai, bet ir tiems, kurie tie-
tų ministerių kabinetas: jie Reikia pritarti: ginčytis nė-vai reiškiasi J. Giedraitis, ku-rėdami pastatyti geresnėn po-siogiai ar netiesiegiai jiems pa- 
,,sprendžia“, kas turi ir kas ne- ra ko, o reikia veikti sutartinai, ris atstovauja vietos YMCA zicijon, tyčia kam nors vakarie taikauja. Apie šitai tegul kiek- 
turi teisės kalbėti Lietuvos vai Tiktai sutartinai ir vieningai klubą. Jis visuomet yra šios ko- nės rengimą skundė, nes iš kur vienas rimtai pagalvoja, kol ne 
du; jie „skiria” Lietuvos atsto- veikiant galima bus kas nors mandos dalyvis išvykose rung- gi jie tokius dalykus žinotų? vėlu, nes tai yra ne juokai.

x_i: tynėms į kitus miestus. Kbr. Tiktai neturint nei sąžinės, nei Mandrapypkis.

domėjimo centre stovi vakirinė 
je ir rytinėje dalyje taip vad. 
„Big Four“ rungtynės, kurių 
finalistai susitinka dėl Kana
dos meisterio vardo ir taurės. 
Šiemet vakarinėje Kanadoje 

pirmauja

dypukus, prasimanydami nebū 
tus daiktus ir išsijuosę meluo
dami.

Tačiau, kuo gi tie melai pa
grįsti? Tegul gi „LB“ įrodo, o 
netuščiai tvirtina. Savo me
lams pridengti komunistai da
bar dedasi bažnyčios gynė- 

Ir mes suprantame: kai

diplomatui, „saitą 
VLIKo pirmininkui

bia, kad tik jais remiasi Lietu-

Kanados koje, susiregistruoti valdžios 
, Otta

wa ir Toronto. Visų šių miestų 
komandose žaidžia daug impor 
tuotų“ žaidėjų iš USA, gauda
mi už vieną sezoną didelius pi
nigus Pav., garsusis Hamilto
no Tiger Cat V. Mazza už 4 
mėn. gaus 8 tūkst. dol.

— Lietuvių kilmės, garsus 
Vokietijoje futbolininkas, daug 
kartinis meisterio Shark 04 žai 
dejas G. Vilmovius su sulaužy 
ta koja yra ligoninėje.

patys sudarė 1
nes „Liaudies Balsui“ ten ne j
buvo leistas piknikas, tai jo pa- nistai Bet visi‘“jie?* būtu^ser 
sekėjai ir keršija. O paskui bė 
dą verčia „NL“.

ateiviai ar dypukai, visi sveria
mi vienomis svarstyklėmis ir 

Melas yra, kad Lasalle už- jiems vienas ir tas pat vardas.
_ Pasaulio1 studentų sporto drausti piknikai. „NL” turi ir Ir atvirkščiai, visi nekomunis- 

žaidynėse Budapešte, Vengri- dabar leidimą ten daryti pikni- tai yra mieli lietuviai.
jos studentai fubolo rungtynė-kus. ui. Ji Todėl, veltui komunistai dru
se laimėjo prieš savo collegas iš Begėdiškumas komunistų ne msčia vandenį; jis greit nusisto 

Rungtynes turi ribų. Jie net nieku dėtą as- vės ir paaiškės visa teisybė, o 
menį — net Kilimonytę jau jį bus daug rimtesnė, negu kai

MIN. K. ŠKIRPOS JNAŠAS.
„Naujienos“ 199 nr. paskel- matų laikysenos aiškinimus, 

bė K. Škirpos laišką, kuriame baigiamus šitaip: 
pasakyta, kad jis save tebelai- „Šiuo įsivaizdavimu (L. val
ko Lietuvos atstovu Vokieti- džios vaidmeny) yra pagrįsti 
joje ir, be to, aiškina vaiks-visi jų susikirtimai su VLIKu. mas, o ne valstybinis aktas, 
mus, kuriuos jis yra daręs, lai
kydamas save Lietuvos atsto
vu Vokietijoje. Jis veikiąs kon
takte su min. St. Lozoraičiu ir 
manąs, kad VI.IKąs negerai pa 
daręs skirdamas atstovą prie 
Bonnos vyriausybės. 200 nr.
„N" įdėjo to laiško ir L. diplo vus įvairioms šalims; jie skel-laimėti.
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Anna Rosenberu ir Eleonora Roosevelt3.
Štai keletas charakteringų 

duomenų;
a) iš 300 milionų Indijos gy

ventojų tik 12%, t. y. apie 3o 
mil., kurie gali kiek paskaity ti 
*r suprasti: tik 10%, t. y. apie 
SO mil., kurie kada nors baLa- 
vo. Bendrai, tik apie 3%, t. y. 
apie 10 mil. politiškai susipia- 
tusių, o apie 290 mii. visai ne
susipratusių — šventikai, laki- 
rai, jogai, beraščiai žemdirbiai, 
pinigų skolintojai, kiautuvinn 
kai, teisių neturintieji nepalie
čiamieji ir tt. (Tai vis augi 
virš 200 metų valdymo pasek
mės principu „divide et iriipe 
ta“ — skaldyk ir valdyk! ir lai 
kyti didžiausiam obskurantiz- 
me plačiąsias valdomųjų ma
ses). Dėl daugybes dialektų, 
atskirų provincijų gyventojai 
tarp savęs nesusikalba. Nei a 
bendros kalbos visoj Indijoje. 
Todėl ir parlamente daugumo
je vartojama anglų kalba, o 
taip pat skelbiant gyventojams 
atskirus parėdymus ii įstaty
mus.

b) viso gyvenimo pagrindu 
yra atsilikusi fanatiška ir pase
nusiais principais religija — 
hinduizmas. I 
žjsta apie 290 milionų gyvento Vokietiją, 
jų. Jo pagrinde yra socialekonc- Išgyvenę Lietuvoje penkis 
minė sistema — kaip turi būti ar daugiau metų, jie pažino 
padalinta žemė tarp vaikų, tt- kraštą ir žmones. Jie taip pat 
vų teisės, kaip moteris turi buvo gyvi liudininkai didžiųjų 
klausyti vyro ir tt. Visi gyven- trėmimų ir nuolatinių areštų, 
tojai susiskirstę į 4 kastas. nubloškusių nevieną mūsų tau- 
Brahman‘ai — šventikai, Ksn- tietį į tolimąjį Sibirą. Jų paro- 
atriya — kariai, Vaisyas — dymais remiantis, galima susi- 
farmeriai ir biznieriai ir Šudras daryti gana tikslų vaizdą apie
— tarnai. Be to yra apie 70 mi tuos nuostolius, kuriuos musų 
lionų žmonių, kurie jokiai kas - tautai teko pakelti nuo antro- 
tai nepriklauso, neliečiamieji - sies Sovietų okupacijos pra-
- beteisiai. Kurioj šių grupių džios iki 1951 metų vidurio,
žmogus yra gimęs, turi ir mir- Trėmimai ir areštai sunkian
ti, negali iš kastos išeiti visą Su šiai palietė mūsų tautą, jie ne- 
vo amžių. Fetišizmas, stabų abejotinai iki šiol sudarė di- 
garbinimas, fantazijos, mitai, džiausią mūsų tautos nuostolių  
sapnai, religiniai sloganai, se- žmonėmis dalį. Beveik visų, is ba vergų darbams, arba į kon- 
novės ritualai, — dominuoja vi Lietuvos 1951 metais grįžusių, centracijos stovyklas, kur žmo 
są gyvenimą religiniais pagiin- vokiečių nuomone, didžiausi nės taip pat dirba vergų dar- 
dais. Apie 60% visų gyventojų masiniai trėmimai įvyko 1948 bus, bet dar žiauriau gyvena, 
užsiiminėja magija (žurnalas m. gegužės mėn. ir 1949 m. ko netekę laisvės, minimalių gy- 
„Life“ patiekia išsemiamus duo Vo mėn., t. y. pradėjus intensy venimo sąlygų ir minimalaus 
menis. J. V.). Visoj Indijoj pri vįaį kolektyvinti Lietuvos že-maisto, kai darbo normos už

mes ūkį. Tų trėmimų tikslas kraunamos nepakeliamos, — tų 
ir buvo palaužti mūsų tautos vokiečių parodymu, iš Lietu- 
pasipriešinimą sovietiniam rėži vos yra išvežta: 
mui, ypatingai ūkininkų pasi
priešinimą kolchozų įvedimui, Ps rltys' 
išraunant iš mūsų tautos akty- Alytaus ... 
viausią ir pajėgiausią su Sovie Biržų ...........
tų užmačiomis kovoti lietuvių Kauno ..... 
tautos dalį, o likusius krašte to Kėdainių .. 
....s žiauriomis priemonėmis Kretingos . .

Augštesnės kastos priešinasi vi tiek įbauginti, kad jie besąlygi- Mariampqles 
šokioms demokratinėms idė- niai pasiduotų Sovietų valiai. Mažeikių . . . 
joms. Iš 237 vokiečių sugrįžėlių, Panevėžio .

c) moteris iki paskutiniųjų kurie atsakė, kuriais metais ir Reseinių ....
laikų Indijoje netuu jokių tei- kaip dažnai buvo Lietuvoje ma Seinų ...........
šių ir laikoma privatine nuosa- siniai tremiami žmonės, 201 nu Šakių .........
vybe. Tėvai dukterj parduoda, rodė 1948 metus ir 213—1949 Šiaulių .........
Kaipo prekę .10—12 m. mergai metus. Kiti vėl tvirtino, kad bu Tauragės 
tęs jau apvesdinamos be jų ži- vo masinių deportacijų jau ir Telšių .........
nios ir už turtingų senių, ku- prieš 1948 m. ir taipgi po 1949 Trakų .........
rie gerai sumoka. -jų metų. Ukmergės ..

Kaip kūrėsi Kanadoje 
lietuviai

56. LIETUVIS ŪKININKAS ATTAWOS UPĖS 
PAKRANTĖJE.

Paskutiniais dvejais metais pp. Skruibius.
p. Skruibio pavardė vis plačiau Pasirodo, į kurį galą beva- 
ir plačiau lietuvių linksniuoja- žiuotum, ties Montrealio ango 
ma: p. Skruibio pavardė vis mis-tiltais, kurie iš visų pusių 
plačiau plinta didesniu garsu, supa šį saloje įsikūrusį milio- 
Girdėti: tai gegužinę kas su-ninį miestą, visur ir beveik visa 
ruošė, tai šeimyninę šventę, da tenka ne tiktai stebėti, bet 
ten išvykę į „kontrijas“, at- ir nervais pergyventi mašinų 
šventė, tai skautės ten, pp. Skr susikimšimą ir, kas keisčiausia, 
uibių ūkyje, stovyklavo, ir vis į abu galu vykstant. Tiktai iš- 
gyrėsi, kad ten yra ir miškas, silaisvinę iš tiltinių siaurumų, 
ir upė, ir net šunelis pašiau- jau normaliau galėjome vykti į 
gus patarnavimams. . . Susida- tikslą. Tegul ir netiksli buvo 
io, tokiu būdu, tartum tūla le- pikniko ruošėjų informacija 
genda, kurioje figūruoja pp. apie pp. Skruibiu ūkio vietą, 
Skruibiu pavardė. Tas net ir bet kadangi p. Liesunaitis jr. 
nepaslankų (nepaslankumas pa jau buvo ten lankęsis, tai ne- 
reina nuo neturėjimo maši- sunku buvo susirasti, ypač, 
nos...) pilietį sudomina. Iš kai- kad jų gyvenama prie pat 17 
lio neriantis tenka jieškoti su- kelio į Ottawą, kuris visai pri- 
sisiekimo priemonės ir drauge artėja prie Ottawos upės, 
su visais (o visi — tai užkre
čiantis terminas, nes atsilikti 
nuo visų ne visada yra populia
ru...) aplankyti garsėjnačią vie 
tovę ir jos savininkus.

„Kaip aklai vištai grūdas, tie 
šiai į snapą padėtas“ rugpjū
čio 22 dieną, Aušros Vartų . . .
choro išvykos proga, netikėtai *r gausu paunksmės labai mar cialus draugijos 
teko susitikti su pp. Liesunai- g°je medžių tankmėje. <
čių svečiais iš Amerikos — De F _ 
troito—pp. Pikūnais, kurie pa- goję: po medžiais ant stalų ge torei R. Kilimonytei...). P. 
siūlė savo amerikonišką žir-gūžinės dalyviai* išsidėstę vai-čionis (visi žino jo ir jo 
gelį pavažiuoti į pikniką kaip gius ir gėrimus jau vaišinosi. mos vaišingumą) pirmasis 
tiktai į pp. Skruibiu ūkį. Kogi Kupetomis stoviniavo vyrai, siūlė Dow, bet kai žmogus

J. V I L i U Š I S.
maisto, kai žmonės nuolat u.'- e) Indija valdoma visai ne- 
dauja ir skursta. Vidutinis gy- skaitlingos inteligentinės mažu 
ventojų amžius 24—21 metai, mos, kaip kad augščiau minėta, 
Tačiau per didelį veisymasi dažnai 
skaičius gyventojų vis auga, o mo> 
kartu ir skurdas. Vidurkis me
tinio uždarbio 50 dolerių.

Žinovai tvirtina, kad išgelbė 
ti Indiją iš tos baisios mizeii

d) Indija niekaip negali iš
spręsti savo ekonominių ii kitu 
pagrindinių gyvenimo proble
mų : bado, drabužių, religinės 
tolerancijos, švietimo, rinkimų 
demokratiniais pagrindais, mo
ters teisių, melioracijos, susisie 
kimo, žemės reformos ii tt. Dir 
bama žemė priklauso ponams 
ir vietos karaliukams — maha
radžoms. Tie, kurie tikrai že
mę apdirba, gauna tik 20% der jos, reikia išgelbeti ją is sąvo
kaus. Šventos karvės ir bezūžio tiškos fanatiškos religijos, kas, 
nės sunaikina mihonus tonų tačiau, nėra taip lengva.

Sovietams užėmus Rytprū
sius, tūkstančiai vokiečių, gel
bėdamiesi nuo 
traukė 1945 — 1946 
metais į Lietuvą. Lietuviai tiek 
kaimuose, tiek miestuose, nors 
ir patys sunkiai versdamiesi, 
mielai davė jiems prieglobstį ir 
dalinosi su jais paskutiniuoju 
duonos kąsniu. Tokiu būdu 
daugumas jų laimingai sulaukė 
1951 m. gegužės menesio, ka- 

Hinduizmą \špa- da jie buvo sovietų grąžinti į

skaitoma paie 100—200 milio- 
nų šventų karvių, apie 25 nulio 
nai šventų beždžionių, o kiek 
šventų fazanų ir kitokių gyvių. 
Visa tai ganėtinai pailiustruoja 
tos tikybos charakterį. Religi
niai tabu daug įtakingesni, nei 
valdžios įstatymai! Žiaurios ko 
vos su islamo išpažintojais ro
do tą didelį religinį fanatizmą. mjs

kistane, Burmoje ir Indone/.ijo 
je. Tačiau vieša paslaptis, kad 
šiandien tikras diktatorius In
dijoje yra lankstus Pandit Neh 
ru. Jis yra kilęs is augstos kas 
tos, marksistiškai - socialisti
nio išsiauklėjimo, I lai old Las
ki mokinys, yra didelis karjeris 
tas, karšto būdo, gaibetroška, 
egoistas, nepakenčiąs konku
rencijos ir sistematiškai ją sali
nąs. Mėgsta valdžią. Vis tai to-

europėjiško išsilavmi- 
kurį gudriai išnaudoja re

liginę nesusipratusių masių p^r 
chologiją. Valdžia pagiįsta hip 
nozu ir yra nedaugelio šeimy
nų rankose. Tai primena ohgar 
chiją. „Ohgos" — neskait .Ži
gas ir „arche“ — vadovybe, i;>
graikų kalbos. Panašiai yra 1 r talitariniai požymiai.

Kiek iš Lietuvos į Rusiją ištremta žmonių 
1945 - 1951

bado mirties,
1947

Duomenys, gauti iš grjž tančiųjų apklausinėjimo.
. 1. . 

. 7. . 
Viso. .

Masinius trėmimus reikia su Utenos . . . 
prasti plataus masto depoi<a- Vilkaviškio 
cijas, kurios pravedamos gan 
trumpo laiko bėgyje vienu me
tu visame krašte, pagal iš anks 
to sudarytą planą, 
šeimomis, žmonėms 
pasiimti su savim
kiekis daiktų ir ištrėmimo vie
tose jie ne visi talpinami į dar-

3 
. 21
.4885 

Tiek nurodo vokiečių sugrį- 
žėliai. Iš kart metasi į akis ne
lygus apskričių krėtimas. Tai 
įvyko todėl, kad ne visoje Lie
tuvoje vokiečių pabėgėliai ly
giai buvo pasisklaidę; buvo vie 
tų, kur vokiečių nebuvo, todėl 

bo stovyklas, o įkurdinami lais 1S tų vietų ir žimų trūksta. Zi- 
vėje, nors jų judėjimo laisvė ir noma, ir tie jų patiektieji skai 

čiai yra tiktai apytikriai. Todėl

Tremiama 
leidžiama 

tam tikras

Jis labai nekenčia vakanecių, 
nori pasidaryti visų aziatu vu- 
du, eliminu®jant baltųjų Įtaką. 
Gerai suprasdamas indy tautos 
mistinę prigimtį, jis valdo iš- 
oriai vaidindamas didelj demo
kratą. Reikalui esant, jis gali 
Indijoje be kelnių, o ir europe- 
jiškuose sahonuose vaidinti di
delį aristokratą. Tikras Inpc- 
kritas! Jo politiniai veiksniai 
yra nukreipti prieš vakariečius 
ir dėlto jis nedviprasmiai vcua 
flirtą su Maskva ir deda visac 
pastangas susidraugauti su be! 
ševikiniu Pekinu, nuolat jį pnš 
damas į UNO, reikalaudamas 
visuotinio pripažinimo jo val
džios ir dėlto ragina atiduoti 
net tautinės Kinijos bazę — 
Formozą. Vartoja Kremliaus 
metodus. Taiko demokratiją,dieną tokių kolonų pro mus 

pravažiuodavo apie 20. Taip ve kur jo pačio neliečia ir veda po 
žė visą savaitę. litinę prekybą svetimomis tau-

Buvo kalbama, kad rusai ka tomis ir teritorijomis. Tiktas 
reiviai buvo geresni už lietu-anglų mokinys! Tuo tarpu pas 
vius „stribus". Kaikurie rusai 
net ragindavo, kad žmonės pa
siimtų daugiau maisto, nes Si
bire nebūsią, 
O lietuviai stribai 
greičiau pakuotis, 
rnos dėl jų kaltės 
jo pasiimti ir į 
įkrautos kaip stovi“.

Herta Sch., 28 metų am- bolševizmo 
žiaus, Lietuvoje gyvenusi apie dirva čia yra labai'palanki — 
Panevėžį: skurdas, analfabetizmas ir eko-

,,Masiniai trėmimai vyko nominis atsilikimas — fakto- 
1948-jų ir 1949-jų metų pavasa riai revoliucijos Rusijoje ir bol

rusai tai žinojo, 
tik varydavo 
kaikurios šei 
nieko nespė- 
mašiną buvo

save jis sugebėjo griežtai at
mesti UNO siūlytą arbitražą 
Kašmiro klausimu. Jo pastum
dėlis Sheikh'as Abdullah icngė 
Kašmyre kontroliuojamus rin
kimus, lygiai, kaip Stalinas da
rė Lietuvoje ir visam Pabaltyj 
1941 m. Ir visa tai jis daro pas 
save, rizikuodamas susilaukti 

Indijoje, kuriam

yra ribota.
Kitas vėl dalykas yra areštai išvežtųjų tikro skaičiaus nepa- 

už įvairius nusikaltimus sovie
tinei tvarkai ir rėžimui, kokio 
pobūdžio tie nusikaltimai bebu guma vietovių parodo, kad iš nuims ..monės buvo milicijos ir Tai kur čia Eleonora Roosc- 
tų: sakysim, palaikymas ryšių jų yra išvežta 8,3% gyventojų, enkavedistų jieškomi po butus, velt, ta žmogaus teisių teoicti- 
su partizanais, pasipriešinimas Taigi, galima daryti išvadą, renkami iš darboviečių ir areš- nės deklaracijos autorė, įžiūrc- 
įjungimui į kolchozą, kritikavi- kad iš Lietuvos okupantai ru- tuojami gatvėse. Kas galėjo, jo pavyzdingiausią demokrati- 
mas įvairių sovietinės santvai- sai yra išvežę apie 233.000 Lie- slapstėsi, žmonės, buvo tomis ją Indijoje? Ar tame, kad čia 
kos reiškinių, kaip tai kolchozų tuvos gyventojų, jeigu laikyti, dienomis kaip pakvaišę. Nebu- laisvai slimpinėja šimtai šven- 
įvedimo, darbo normų dydžio kad laikotarpyje nuo 194a me- vo galima nei iš Panevėžio iš- tų karvių ir beždžionių n nai- 
ir f t

Tų vokiečių parodymais, iš 
Lietuvos okupantai rusai yra 
išsigabenę į Rusijos gilumą ar-

rodo.
Tačiau, iš kitos pusės, dau- rį. Visą savaitę naktimis ir die ševizmo įsigalėjimo Kinijoje, 

guma vietovių parodo, kad iš nuims žmonės buvo milicijos ir — • ■

tų ligi 1951 metų rudens Lie-važiuoti, nei į Panevėžį atva-kiną maistą, kai milionai žmo- 
tuvoje buvo apie 2 mil. 800 tu- žiuoti — getvėse ir ant kelių pa nių miršta badu? Kai turtingi 
kstančių gyventojų. Kadangi truliavo kareiviai su ant šautu žemių valdovai ir mahara- 
vežtųjų, tai prileidžiama, kad vų uždėtais durtuvais. Žmonės džos gyvena pertekliuje ir d; 
iš Lietuvos į Rusijos gilumą So sunkvežimiais buvo vežami į džiausioje prabangoje?! Ar lu- 
vietinė Rusija yra išsivežusi geležinkelių sotį, kišami į gyvu dėl, kad prieš kitaip tikinčiu- 
vergų darbams apie 250—2/0 linius vagonus ir užkalami. Vi- 
tūkstančių Lietuvos žmonių.

Įdomūs tų vokiečių, sugrįžu- riJa- 
siu iš Lietuvos, pasisakymai. 1*

Hilda P., 26 metų, Lietuvoje kad jie dSai nebegalėsią išlik- 
gyvenusi nuo 1947 m. apie Bu " 
belius, pasakojo apie Ruckų 
kaimo Vikšrio šeimynos išveži
mą: 1949 m. naktį prasidėjo iš
vežimai. Atėjo stribas ir polic. 
valdininkas ir pašaukė jos šei
mininką Keršulį, kad jis kin
kytų raklį, vežtų kaimyną Vikš 
rį, kuris buvo nuvežtas į Ku-

ŠeimųAsmenų 
.. 69 . .. 
. . 6. . . 
..147... 
..148...

8. ... 24 dirkos Naumiestį. Visą savaitę, 
. .280. . . . 843 dieną ir naktį vyko išvežimas. 

Nuo Slavikų ir Sintautų vis va 
žiavo Kudirkos Naumiesčio 
link mašinos ir vežimai su trem 
tiniais. Tremtiniai mašinose 
sėdėjo ir stovėjo kartu su savo

. 221

. 18

. 341

. 444

vykdomi negailestingi pogro
mai (Delhi gatvėse gulėjo šim
tai užmuštų magometonų, kai 
Pakistanas atsiskyrė nuo Indi
jos. Tuo tarpu hipokntas Neh
ru drįso viešai tvirtinti, kad in
dai daugiausia taiką mylintitau 
ta!)? Ar dėlto, kad čia moterys 
neturi jokių teisių ir jomis pre 

’ ėjai 
Raseinius ir Tauragę: dėlto, kad žmonės surūšiuoti į

,,1948 m. žiemą iš Gedvilų kastas (į rūšis!) su skirtingo- 
km. prie Raseinių buvo išvež- mis privilegijomis ir teisėmis ir 
tas Jonas Bargaila su šeima, dalis palikę šalę kastų ir visai 
Pas Bargailas jau dirbau be- jokių teisių neturi? Sunku jsi- 
veik visus metus, tad šią šeimą vaizduoti ir atspėti! Greičiau- 
gerai pažinojau. Vežimo metu šia jai užimponavo prieglaudos 
buvau namuose ir buvau liūdi- namai pasenusioms šventom^, 
ninke, kaip visa tai įvyko. Ru- karvėms ir pačio Nehru taip 
sai juos užklupo vieną popietę daug praktikuojama hipokritis 
— atvyko būrys enkavedistų ka „magija“ sugebėjo nuteikti 
su mėlynai raudonomis kepu- teigiamai naivią viešnią iš va- 
remis, visi buvo rusai, jų tarpe karų ir gauti savo politiniams 
buvo ir mongolų, tik vienas mo tikslams vykdyti nemokamą pi 
kytojas buvo lietuvis kaip ver- opagandistę.

Nukelta j 8-tą puslapį. Bus daugiau.

sur girdėjosi verksmas ir iste-
Ištremtieji parašydavo 

laiškų iš Sibiro ir skųsdavosi,

ti gyvi dėl sunkaus darbo, blo
go maisto ir nepakeliamo kli
mato“.

Irmgard M., 23 metų, Lietu
voje gyvenusi nuo 1947 m. apie kiaujama, kaip daiktais?

5. .. . 15
153.. .. 486
213.. .. 636 

8. ... 24
. 72... 216 
. 107... 321 daikatis .labai mojavo ir verkė, 
.104... 342 ir mes, kurie stovėjome prie
110.. .. 330 kelio, irgi mojavome ir verkė- 

29.
74.

— Mielai tą padarysime.
— Gal pasivaikščiosime, — 

krykštavimai, šulmistras palaikė pasiūlymą, išgyvenome ir gyventi galima, parodysiu sodybą, — pasiūlė p.

Išėjome. Bet pakeliui kiek
viename žingsny susitikimai,

— Didelis jūsų ūkis? bent keli pokalbio žodžiai, ir 
— 90 akrų. Bet aš žemės ne taip pasimetėme... Ir kai vyko- 

kuris kuris čia pat su piknikautojais dirbu, nuomoju vienam pran- me (jau su pp. Mališkais, jų ir 
žiūrinėjo pro cūzai, o sau tesu pasilikęs šį mašina), p. Skruibienę aktai 

pro duris bebėginėjančią, ma
tyt labai užsiėmusią, beteko pa 
matyti. Bet... kitą kartą susi
tiksime, nes yra tokių vilčių.

Atgal vykdami dar ilgiau 
ties tiltais turėjome stoviniuo
ti ir po žingsnį žengiant, irtis

■ mašinų, 
kiek akis užmato keturiom ei
lėm bežibančiom jau į vaka
rus pakrypusioje saulėje. . .

daro vasarvietę. Ir žmonės ge- Saulėta ir šilta pavakaiy... 
rai gyvena. Todėl nenuostabu, pakelėmis, pamiškiais
kad pp. Skruibiai taip pat tu- ........ —
ri galimybių čia vystyti vasar
vietę.

— Gal galvojate prasiplėš
ti? — paklausiau, pamatęs

87 me. Važiavo vis mažomis kolo- 
213 nomis, po 4 ar 5 mašinas, per

upyje krykštavo vaikai, o į jų nuo Dow teko susilaikyti, už- savaitę negausiu „pėdės”, bet, 
mišrų garsą skverbėsi ir jauni tai p. Mačionis pasiūlė 7 up. M. pasirodo, štai jau dvejus metus 
mo stambesni 1
Margas kamuolys šaudomas į — ir tokiu būdu teko visai su- Norisi, iš tikrųjų ir atilsėti, — Skruibis. 
dausas, niekaip neįstengė kilti tapti su visu pikniku. . . Svar- lyg ir ateitį spėdamas, kalba 
į Marsą ar Mėnulį ir vis grįžo biausia, kad visas būrys pik- p. Skruibis. 
atgal, paklusnus Žemės trau- nikautojų tuojau pristatė ir šei 
kai. Upėje parpė „Naro“ mo- alininkui p. Pranui Skruibiui, 
toras, to pačio „Naro“, 1 
Torontui, Hamiltonui, St. Cat- retkarčiais vis 
harines ir Rochesteriui sudarė žalsvus žiūronus į saulę. O upės pakraštį, mišką ir sodybą, 
sensaciją savo nuotykiais aud- saulė buvo tikrai graži — švie- čia ganosi karvės, kurių pienas 
ros užkluptoje Ontario jūroje, si, be debesėlio, šilta ir žverb- praverčia patiems ir vasaroto- 
Po visai pavykusio mūsų jūrų 
skautų (Pilypaičio ir Piešinos, 
krikšto, dabar „Naras" jau nar p. Skruibiu jo gražiųjų tujų pa 
dė ramioje pp. Skruibiu ūkio noramoje, 
pakrantėje. Vieni bandė jūri
ninkų sugebėjimus įsikarti į jo 
stiebą, kiti nuo „Naro“ nėrė į 
vandenį. Ir taip judėjo visa 
Ottavos pakrantė.

Prof. J. Pikūnui pristabdžius 
žirgą po augšta tuja, ir mes vi
si įsiliejome į piknikautojų mi
nią, kuri, kaip tos bitelės gerą 
medonešį, dūzgė po plačiaša
kiu ąžuolu, gal 400-tų metų sa

lanti.
Malonu buvo pasišnekėti su

jams. . .
— Priimate ir vasarotojų?
— Taip. Yra keli kambariai, 

kuriuose vasaroja žmonės.
Prisiminė man anapus Otta 1 priekį. O mašinų

po keturšimtmečiu 
iškilmingai gražiu ąžuolu (ku
ris jų iškilmingesnis — pp. Ba wos upės, beveik vis-a-vis, ties 
kanavičių ūkyje, ties Broome Lachute kitų lietuvių, pp. Ju- 
Lake, ar čia pp. Skruibiu ūky- rėnų, ūkis, kuris vien tiktai su 
je, ties Ottawos upe?).

Čia sužinota, kad p. Skruibis 
iš Lietuvos yra atvykęs 1912 
metais, per Angliją. Su žmona, 
pp. Skruibiai turi išauklėję 3 
dukteris ir 2 sūnų. Visi sūnūs 
ir visos dukterys prisilaiko lie
tuviškoje aplinkumoje. Duktė- naujai statomus vasarnamius, 
rys ištekėjusios už lietuvių, o — Tai sūnui čia statomas 
dabar sūnūs veda taip pat he- vasarnamis. Čia^ ir vandeniai- iš tcn vėl atvyko į Kanadą. Ga 

lų gale grįžo vėl į Lietuvą. . . 
O aš čia pasilikau.. . Dabar sū
nus Albertas vedasi. Jo suža
dėtinė, Anelė Labūnaitė. Pra-

išsidėstę, pusiau nusirengę šil
dėsi saulėje, vaišinosi ir leido 
laiką, tartum neturėdami kur 
jo padėti, kai jis ištikrųjų bė
ga pašėlusiu greičiu. ..

— Kaip atvykote į Kanadą?
— Tėvas atsikvietė. Paskui 

jis buvo sugrįžęs Lietuvon. O

Nesutikę jokių kliuvinių nu
riedėjome ligi pat upės, t. y. vo jaunystės”amželio... 
tos vietos, kurioje stovyklavo p- 
mūsų skautės ir kur yra ir ge- ]įams iškėlė teleskopą T. Mačio 
gužinių bei maudynių vieta. , • — ............... * -

Vieta tikrai graži, ypač gra- jas ir nenuilsamas muzitkantas
ži tuojmis apaugusi Ottawos -akordeonininkas (jis LDD pik — pasiteirauju, 
upės pakrantė, kurioje erdvu nike pas Bakanavičius buvo ofi

; muzikantas, je esu be pertraukos dirbęs 40 Išsikalbėjus apie šį ir tą, ėjusią savaitę turėjome gražų 
drauge su P. Petroniu groję ir metų. Atsibodo, — otdėl nu- man vis klausinėjant, p. Skrui- „šauerį“. . .

ak- sipirkau ūkį, — sako p. Skrui- bis pastebi, 
Ma bis.
šei- 
pa-
ne- kėliau čia gyventi tiktai prieš „Nepriklausomos 

geresnio gali laukti? Po pietų protarpiais užsiversdami gana geri nieko (.. . išskyrus van- dvejus metus. Pirma galvojau, siuntimo i 
ir pasileidome paottaviais pas stambius žiūronus į saulę... Pa-denį, pieną ir degtinę.,.), tai kaip čia teks gyventi, kai kas Point Fortune, P. Q.

Pirmasis naujiems atvykė-

nis, amžinas piknikų lankyto-

Gegužinę radome visoje ei- sutiktuvių maršus M-G-M

gūžinės dalyviai* išsidėstę vai- čionis (visi žino jo ir jo

tuvaitę. vedžiau, — kalba p. Skruibis,
— Kaip jums sekėsi hgšiol? lyg ir galvodamas apie ateitį,

' ’ ‘ . kurią tartum jis dar tiktai pla-
— Neblogai. Plieno įmonė- nuoJa-

Išsikalbėjus apie

kad rugpj. 29 d.
bus AV parapijos piknikas.

— Seniai? — Kai dabar persikėlėme į Matilda-Černienė,
— Prieš 7 meus, bet persi- ūkį, tai būtų gera pakeisti ir nuškienė ir Adelė-Stankuvie- 

; Lietuvos“ nė; sūnus Petras ir jauniausis
adresą į dabartinį: sūnus Albertas, kuris dabar 

vedasi.

— O jūsų kiti vaikai?
— Dukterys ištekėjusios: 

Izabelė-Ja-
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Kultūra kaipo augalas.
„Vakarų kultūros žlugime“ 

Spengleris tariasi sutadęs kul
tūros augimo ir žlugimo dės
nius. Ką mes vadiname istori
ja, Spengleriui yra tik kultūrų 
padaras. Bet kiekviena kultuia 
yra uždaras, nors savyje komp 
likuotas vienetas. Kiekviena

liktam šimtmetyje pritaikė 
gamtai. Ateities pramatymas 
buvo pozityvistų tikslas, o pa
ts pirmasis „Vakarų kultūros 
žlugimo“ sakinys rigi pradeda
mas toje pat dvasioje. Šis me
todas, yra, galbūt geriau, tai la
mas universalinių dėsnių at
vėrimas istorijoje ir iššaukė di 
džiausio susidomėjimo istorikų 
tarpe, sulaukdamas tiek karš- 
čiausio pritarimo, tiek aršiau
sios kritikos. Pagrinde, atrodo, 
turime determinizmo proble
mą, į kurią Spengleris davė la
bai veinašališką atsakymą. Juk 
kitoks atsakymas taip pat gali
mas: anksčiau minėtas Cioce 
esminiu istorijos varikliu mato 
laisvę.

Prieš metant žvilgsnį į Toyn 
bee teoriją, dar reikalinga tar
ti vieną kitą žodį dėl terminolo 
gijos, nes, nors, Toynbee Kal
ba apie tą patį dalyką, t. y., Įvy 
kių eigą, jis netiek dažnai var
toje terminą „kultūra“.

Istorija ar kultūra.
Pradėjus aptarti kultūros tar 

psnius arba stadijas, Spenglc- 
riui kyla problema (kurios jis 
nejaučia). Ar yra toks dalykas, 
kaip paprasta istorija, priešpa
statyta kultūros istorijai? Ka
dangi iš Spengelno metodo ma 
tosi, jog jis į visą įvykių raidą 
žiūri kaip į tam tikrą predeter- 
minuotą rutuliojimąsi, ir šitą 
eigą pavadina kultūros raida, 
paprasta istorija, kaip mes pa
prastai ją suprantame, iieka tik 
nemokšiškas arba nepilnas įvy 
kių raidos supratimas. Istoiija 
lieka tik subjektyvus, neužten
kamas žvilgsnis į kultūros is
toriją. Atrodo, jog Spenglciio 
logiškai turėtų paneigti papias 
tos istorijos egzistavimą ir kal
bėti tik apie kultūros istoriją. 
Kad jis kalba tik apie kultūros 
istoriją, liudija jo veikalas, bet 
neatrodo, kad jis norėtų kartu 
paneigti ir paprastąją istoriją.

Iš visur ir ap«e viską
■ Švedijoje statomos požemi- prieiti, koridoriuj šūkavo, uuo- 
nės slėptuvės, kuriose gyven- darni nurodymus, kas daryti, o 
tojai galėtu pasislėpti nuo ato akušerėmis pabuvo tos moters • T • . ~ T t
miniu bombardavimu. Viena vyras ir elevatoriaus tarnaus-kelionę į Uetuvą. Londomcle 

z . I Ann llpirartnv linnnc mPiip*..
dl Marshallo salų gyventojai, gavusi osvretinę vizą, įskciiavu 
Ramiajame Vandenyne, kui j. "
Amerikos Valstybės dare 11. 
bombų bandymus, susirgo ato
minėmis ilgomis: vieniems utoi 
rado žaizdos nuo odos apdegi- 
mo, kiti nuolat žiovauja n -.e 
mia, tretiems nuslinko plau-

kių slėptuvių yra tikras pože
minis miestas: gales priglaust* 
net 100.000 žmonių. Pajūryje 
įtaisomos slėptuvės laivams. 
Atrodo, kad Švedijos vyriausy
bė numato baisų atominį karą 
ir kad, norint išlikti, teks gy
venti požemiuose. Slaptus po
žeminius miestus statosi ir Ari 
glija, Rusija ir Amerika. Gink - kai. . . 
lų ir kitų reikmenų fabrikai s*. f”

BANDĖ VYKU
LIETUVON, BET. ..

Londono dienraščiai rašo, 
apie lietuvaitės — Lenos B., iš 
tekėjusios už anglo Hegarlliy.

F.

Lena Hegarthy liepos menesį

Kaip vertinama istorija
Du istorikai — du požiūriai.

A. VILSONAITĖ

Šiame šimtmetyje turime du Dabar ’ir pamėginsime su- 
mokslininkus, kurie istorijos gretinti Spenglerį ir Taynbct. 
mokslui pasiūlė naujus meto
dus ir paskatino plėsti istorijos 
apimtį. Jie nurodė, jog neužten 
ka pasitenkinti tautos ar tautų 
grupės istorija; savo veikalais 
jie gyveniman įveda pasaulinę 
istoriją, kurioje atveriami dės
niai, pasireiškią visada ir visur. 
Jųjų vardai yra Oswald Speng
ler ir Arnold Toynbee. Pirma
sis savo veikalu „Der Unlcr-kultūra turi savo chaiakterį n 
gand dės Abendlandes“ padare savo raidoje jį iškelia. Kultu- 
žymios įtakos Vakarų Europai, ros tarpsta nelyginant augalai 
ypač Vokietijoje kilusiai kui- ir pasireiškia įvairiausiomis 
tūros filosofijai. Antrasis, ang- spalvomis ir formomis. Bet kui 
las, išleidęs šešių tomų veika- tūros tėra tik augalai. Jos visos 
lą „A Study in History“, taria panašios ta prasme, kad negali 
si radęs atsakymą visai eiliai ištrūkti iš augimo ciklo. Bet cik 
problemų, kurios ilgus amžius lą valdantieji dėsniai yra viso- 
kankino istorikus. ms kultūroms vienodi ir touei

Koks yra pagrindinis meto- istoriko užsiėmimas ir net už
dų ir priėjimo skirtumas tarp duotis yra atverti, kaip toli kui 
šių dviejų ir ankstyvesniųjų is- tūra yra nužengusi savo cikle, 
torikų? Pirmoje eilėje jie ne- t. y., kurioje stadijoje ji šiuo 
pasitenkina vien faktų registrą metu randasi. O stadijų yia 
vimu, kaip tai darė ankstyvos šios: primityvios genties bar
nieji. Kalbėdamas apie kitą bariškumas ir kova uz būvį, to- 
plačiai išgarsėjusį vokietį isloii limesnis išsivystymas į poliu 
ką Ranke, Spengleris pabrėžia, nę santvarką, meno bei mokslu 
jog ir Ranke neišvengia pavir- iškilimas, kuriame vėl randame 
šutiniškų istorijos epochų ar m įvairius politinius etapus, n ga 
dividų sugretinimų, jau nckal- lutinai dekadensas su formų su 
bent apie ankstyvesniuosius, akmenėjimu, kuriame kūrybi- 
Bet kurios jų naudotos analog; nė galia upžleidžia vietą vulga- 
jos ir sugretinimai yra tiktai at rumui ir komercinei atmosle- 
sitiktiniai, sako Spengleris, tai. Šį paskutinį etapą Spengto 
nes jie nematė dėsnių. „Kuris ris dar vadina civilizacija arba 
iš jų suvokė, kad gilus vienaly- kultūros žiema. Ir is šios vyks 
tiškumas egzistuoja tarp dile- tančios kultūros nieko nesiliko 
rencialinės skaičiuotės ir dinas ti; jos kūrybinė galia yra išsi- 
tinio principo politikoje Louis sėmusi. Kaip gėlė išdygusi pa- 
XIV metu, tarp antikinio mies vasarį, kultūra žydi vasarą, ny- 
to — valstybės ir Euklido geo- ksta rudenį ir sukniumba žic- 
metrijos, tarp erdvinės perspeK mą. 
tyvos, randamos vakarietiškoje Spengleris šią teoriją nuve 
aliejinėje tapyboje ir erdves už da ir toliau. Ne tik ciklo stadi- 
kariavimo geležinkeliu, tcleio- jos yra dėsnių apspręstos, bet 
nu ir toli nešančiais ginklais?“ net ir pats laikas yra determi

Šio metodo pradžios gal rci nuotas, ir todėl beviltiška yra na komplikuotas, 
ktų jieškoti 
patsai Spengleris savo moky- ministinėje raidoje likimas yra „kultūra“

lų ir kitų reikmenų fabrikai s*. B 1920 m. Brazilijoj buvo tik 
kišami į rūsius, paslepiami kai- aP*t 30 mil. gyventojų, per 20 
nuošė, miškuose ir dykumo- m- t- Y- *k* 1940-tųjųų, gyvcii- 
se. .. toju skaičius padidėjo tik 10
B Kiniečiai mirusiųjų lavonus m*i- (priaugo po pusmihonį 
degina ir laidoja urnas su pele- kasmet), o 1950 m. gyventojų 
nais. Mirusiųjų dieną lanko ka surašinėjimas parodė jau 35 
pus, nešdami dovanas savo te- milionus gyventojų, reiškia, 
vų protėvių ir mirusiųjų arti- nuo 1940 m. kasmet Brazilijoj 
mųjų sieloms. Tas dovanas ka- Paauga po pusantro mihono 
puošė sudegina. Kapuose degi- gyventojų, 
narni ir suklastoti 1__ 1____ _ “ "
Jų galima pirkti ypatingose 
parduotuvėse. Už mažą pinigą 
perkami milionai ir aukojami 
mirusiems. Tūli tų banknotų 
turi antspaudus su įrašu: „Kei 
čiami danguje“ arba „Keičia- 
pragare“. Bet plačiausiai esą 
vartojami pragariniai bankno
tai, nes tie turi vertę ir dangu
je, o danguje esantiems skina
mų į pragarą, sako, neįsilei
džia. ..
B Sukako jau 160 metų nuo vos už 1 bilioną 
Kosciuškos sukilimo. Lenkija- dolerių. Tik iš T 
je jis prasidėjo ' ’ 1 'OCL rn~
24 d. Krokuvoje,

Lietuvoje giminių aplankyti.
Iš Rotterdamo uosto ji turė

jo išplaukti 4.000 tonų sovieti
niu laivu „Kooperacija“. No: s 
prieš iškeliaujant pažystami bu
vo ją perspėję, tačiąu Mrs. Le
na B. nepaisė perspėjimų. Tik 
jau būdama sovietiniame laive, 
pripuolamai išgirdusi laivo ka
pitono pasikalbėjimą su kitu lai 
vo pareigūnu, kad jai bus sun
ku grįžti D. Britamjon n ji pa
teksianti į sovietų koncentraci
jos stovyklą, keliautoja, mokė
dama rusų 
'.ai gresia, 
kreipėsi į 
prašydama 
bos. Konsulato lėšomis ji giįžu 
Anglijon. . . Keli Londono dien 
raščių koresponedntai teiravo
si Lietuvių Sąjungoje smulkes
nių žinių apie šią lietuvaitę, 
paskutinę minutę išsprukusią 
iš „vaišingu“ šeimininku laivo.

(EL).

kalbą, suprato, kas 
Nuėjusi nuo laive, 
Britų Konsulatą, 
apsaugos ir pagai

banknotai. B Brazilija yra gumos tėvynė. 
Čia miškuose (Amazonijoj, Pa 
roję, 
džiai 
daug 
salos 
Indija).
kai sodinami ir kitur, 
kilmė braziliška, nes pirmosios 
sėklos ir diegai buvo pavogti iš 
Brazilijos.
H 1953 m. JAV importavo 2. 
577.577.924 svarus žalios ka-

a 368 milionų . ,
i Brazilijos buvo 1S Salvos l Salv?-

1794 m. kovo ivežta 1.186.573.591 svaras už 
o Lietuvoje 627.861.113 dolerių. Toliau se- 

tik balandžio 23 d. Rusai su- ka Kolumbija, Meksika, Salva- 
kilimą malšino žiauriausiu bu- dor, Guatemala, Venezuela, Ni 
du ir 1795 m., susitarę su vo- karagva, Costa Rica, Domimko 
kiečiais ir austrais, galutinai pa nų Respublika ir kit.
sidalino patį Lenkijos ir Lietu B Lieuvių R. Kat. Susiviemji- 
vos branduolį. T. Kosciuška pa 
bego į Ameriką. Visur jis save 
laikė lietuviu, kaip Pilsudskis 
ir kiti sulenkėję Lietuvos dva
rininkai.

Žinoma, šis klausimas yia ga B Ispanijos sostinės Madrido 
_ , _ bet atrodo, vyskupas yra pirmininkas vie-

pas Hegelį, nors kova prieš likimą, šioje detci- lieka aišku, jog spengleriškoji nos katalikų sąjungos, kuri no- 
' ‘ nustoja dalį savo ri pastatyti keletą tūkstančių

tojais vadina Goethe ir Nictz- svarbiausia istorijos kategori prasmės, nes kultūra paprastai namų darbininkams ir mažie- 
she. Hegeliui istorija tėra tik ja. 
visuotinė ar pasauline, bet, ži
noma, jis šį visuotinumą su
pranta savotiškai ir užsitainau
ja Spenglerio posakį, kad Hcge 
lis „sunaikino“ gamtos dės
nius. Gal didesnės įtakos Spcn bartimi, ar pagaliau gaibę ati- savo teorijoje, kuri kalba tik ir mažų valdininkų gerbūvio V. Andrulio deportacijos byla ležinės uždangos, 
gleriui yra padaręs devyniolik- duoti individams, kurių dvasios apie kultūrą. Todėl arba iston- pakėlimo, 
to šimtmečio g ' ' ......... ....._ — -
progresas, kuris ir iškėlė gam- tūros iškilimas yra pačios kui- rija, arba kultūra nėra tik žmo- vo atvežta į ligoninę gimdyti, 
tos dėsnius“ pasireiškiančius tūros dalis, lygiai kaip tamsi giškoji kūryba. Šią dilemą iš- Bekeliant į gimdymų skyrių, 
visur ir visada. Šito pozityviz-oda yra negrų savybė. Kai t*, vengia Toynbee grįždamas prie sugedo elevatorius ir sustojo 
mo pilna pas Spenglerį: radus žengus egzistencijon, kultūrz termino „istorija ką ir mato- tarp 2 ir 3-čio augšto. Tup tar- 
dėsnius gamtoje, jis nori juos privalo išgyventi šias stadijas, me iš jo veikalo pavadinimo, pu moteriškę suėmė gimdymo 
rasti istorijoje. Šita prasme Trumpai, Spenglerio kultu- Toynbee kalba apie civilizaci- skausmai ir ji pagimdė clcvatu
Spengleris ir vėliau iškilęs ros teorija, būdama determinis- jas, bet jos yra tik tam tikri riuje. Gydytojai, negalėdami
Toynbee yra pozityvistai ir jie tinė, yra pozityvistinė par ex- tarpsniai. Bet visdėlto Toynbee--------------------------------------------
abu atsistoja prieš kitą žymų is cellence. Spengleris istorijai daugelyje vietų pasilieka Sper galo analogijos istorijoje. Tad
toriką, italą Croce, kuriam isto pritaikė tuos pačius metodus, gierio mokinys, nors n atsisa- kaip Toynbee dėsto savo pažiū
rija yra laisvės istorija. kuriuos mokslininkai devynio- ko griežto determinizmo ir au- ras? (d. o.), tosios matematikos profesoiiaijie gavo 6500 vyrų.

Mato Grosse) gumos nic 
auga nesodinami. Dabar 
gumos duoda Malazijos 
(seniau vadintos Olandų 

Gumos medžių miš- 
bet jos S. G. Soal ir Frederick Bate

man prašo U-to vadovybę, kad 
pripažintų telepatiją, kaip vie
ną iš naujųjų mokslų. Telepati
ja yra žmogaus galia perduoti 
savo mintis kitam žmogui tie-

li 50 metų sukaktį atžymeda- 
mos, įvairios lietuvių parapijos 
JAV rengiasi išleisti savo isto
rijas. Tokius leidinius planuo
ja So. Bosono, Springileidc, 
Omahos, Brooklyno ir Brocktu 
no parapijos.
9 Rio de Janeire yra 2.452.000 
gyventojų, o viešbučių .nakvy
nės namų, valgyklų, visokių 
pensionų ir barų yra 5.156.

— Paryžius iškilmingai pa-

mo Seimas įvyko Chicagoje. Di 
džiausiąs darbas tai buvo per ra 
šytos konstitucijos priėmimas. 
Į Vykdomąją Tarybą išrinkti 
tie patys asmenys. Seimas Įga
lioja centrinę valdybą parduoti minėjo 10-ties metų sukaktu- 
seną namą Wilkes-Barre ii įsi ves nuo pasiliuosavimo nuo hit 
gyti kitą. Sekantis seimas šau- lerinės okupacijos.
kiamas už trijų metų Baltinio- — Sovietų propagandimn- 

_____ __ ____ __  _______ _____________  ____________ ___  rėje. kui I. Erenburgui, kuris atve- 
„Palaimintas betikslingu- suprantama kaip žmogiškoj* ms valdininkams. Pirmieji 64 B Imigracijos depart, nutari- žė į Čilę komunistiniam rašyto 

mas“ yra įsakmiausias iston- kūryba. Spengleris neatsisaky- namai jau pastatyti. Prieš Ve- mu, Leonas Pruseika, komunis jui Pablo Neruda „Stalino pre- 
jos bruožas šiam istorikui. Ne tų pripažinti, jog ir negyvoji lykas Madrido vyskupas Įteikė tinio laikraščio „Vilnies“, isci-miją“, gyventojai suruošė piu- 
nuostabu todėl, kad Spengleris gamta gali įtaigoti istorijos vai namų savininkams raktus ir pa nančio Chicagoje, redaktonus, testo demonstracija.
sako, jog nė vienai tautai neva- dą, pvz., žemės drebėjimas. Bet ragino visus tikinčiusius prisi- turėtų būti deportuojamas į — 10 milionų biblijų 81 kal
ba didžiuotis savo praeitimi, da kaip jis šiam įvykiui ras vielą dėti prie darbininkų, bedarbių Lietuvą. Kaip žinoma, jo ir ba jau pasiųsti balionais už ge-

— Pakistanui JAV tiekia

gyventojai suruošė piu-

— 10 milionų biblijų 81 kal-

_____  , tęsėsi keletą metų.
gamtos mokslu ryžtu iškilo tautos kultūra. Kui ja yra ne vien tik kultūros isto- 9 Londone viena moteris bu - B Lietuva nacių dokumenluo- maisto pagalbą lėktuvais, nu- 

kentėjusiems nuo potvynio.
— Yra pasiūlyta Vietnamą, 

Laosą ir Kambodžą priimti į 
Jungtinių Tautų Organizaciją.

— JAV atstovas prie JTO

se. Amerikiečiai ir britai dai 
1946 m. sutarė bendrai paskelb 
ti dokumentus, kurie pateko į 
jų rankas iš nacių archyvų. 
Knygų rinkoje pasirodė ir do
kumentai, liečią laikotarpį nuo užprotestavo prieš Kiniją, kuti 
1939 m. rugsėjo 4 d. iki 1940 sulaikė JAV lakūnų, dalyvavu- 
m. kovo 18 d. Dalis to tomo lie siu Korėjos kare, grąžinimą, 
čia ir Lietuvą. — Indokinijos
81 Londono Universiteto augš- karo, nelaisvių grąžino 1680, o

komumstai

Šventė Veronikos krautuvėje
(F r a g me n t a s)

MARIUS KATILIŠKIS
II.
Pakilesnių dirvų arimai jau kaišiojo juodas kupras iš 

sniego. Aštrūs pusnių žambai trupėjo, leidosi ir is po jų sun
kios priesapudos nėrėsi lanksčios nugalėtų karklų vytys. 
Ūždamas sniegas smuko nuo stogų, užversdamas tarpdurius 
ir palanges. Vakarais vėjas šiaušė čiukurus, duskino atsi 
kniojusias skliautų lentas ir šniokštė miškų viršūnėmis per 
naktį, rydamas sniegą besočiais kąsniais. Drumstas ir tam
sus, pritvinkęs garu, persodrintas bundančios žemės tvaiko, 
grūdo debesis pažemiu, suveldamas juos į medžius ir toliau 
sulydindamas į vieną, ištisinę rūko sieną. Neramiai bauoč 
išleisti į kiemus galvijai. Trynė į tvoras nutirpusius šonus 
ir kasėsi ragus. Šunys skalijo, katinai galando nagus, pasi
šokę ant vartų. O žąsys pritūpdamos, grakščiai lenkė ilgus 
kaklus ir prausėsi, kas ženklino, jog polaidis nebetoli.

Rogių pavažos sunkiai slydo arklių mėšlu patižusiais 
žiemkeliais. Tai vienos, tai kitos niro iš tankumynų ir pro 
eiguvos pasodą traukė prie namo, kurio pastogėje po krin
tančiais lašais, virš gonkelių durų, atsišvietė aiškiai matoma 
iškaba: Įvairių prekių krautuvė. V. Gužienė. Šalia, ant kitus 
lentelės, galu pridurtos prie didžiosios kita ranka ii kitokio
mis raidėmis buvo parašyta: svaiginamųjų gėrimų parduo
tuvė.

Kaip iškaba, taip ir patsai namas buvo dvilypis. Pi įs
tatas, prilipdytas galu žymiai vėliau, neatitiko nė statyba, nė 
medžiaga. Jis atsirado labai skubiai kaip būtinybe, tik pa
skelbus apie parduodamus svaigalus. Miškinių kaimelių gy
ventojams nekažinkiek rūpėjo toji žinia, — jie patys gud
riai sunkė degtinę iš grynų rugių. Tačiau miškakirčiams, ge
tai uždirbantiems, parankesnės vietos nebereikėjo jieškoti. 
Mielai ją lankė ir miško vežėjai, kartais net trejetą mylių nu
tolę nuo namų. Palangės darželio tvorą per žiemą nugrauž
davo arkliai, statinius ištraukdavo vaidams ir muštynėms 
greiti jauni vyrai. Pavasarį Gužas tverdavo naują, o jo duk
terys, pritūpusios stebėdavo ar prasikals pinavijų diegai ii 
kaip išsilaikė rūtos, trempiamos naginėtų bernų.

Namas iš vidaus taipgi skyrėsi savo išvaizda. Senoji r 
pagrindinė dalis, statyta dar tada, kai nė sapne nesivaiciino 
tokie auksiniai laukai, turėjo erdvę priemenę ir didelį šeimy
nos kambarį, su plačiu stalu ir suolais pasieniuose. Kitą da

lį užėmė krautuvė ir kambarys su lovomis. Priestatas švie
tė naujais popieriais, dažytomis grindimis ir lubomis, kulių 
kntos jau buvo kaltos apačioje skersbalkių. Vienoje kama
raitėje sėdėjo Melamedo įgaliotinis kailinukus ir kepurę nu
drėbęs ant lovos. Ir plati lova su nėriniais apsiūtomis pagal
vėmis, ir lamstuota antklodė, ir stalelis su gėlėmis, ir sienos 
su fotografijomis ir gražiais paveikslais rodė, jog čia i.sisi 
Gužo dukterys ir dūsauja po sunkių darbų. Įgaliotinis gerai 
jautėsi toje mergiškoje aplinkoje, įsitaisęs sau raštinę, atsi
sagstęs ir paleidęs kaklaraiščio mazgą, kojas sukeitęs vieną 
ant kitos. Rudos šikšnos portfelis kėpsojo atvėpusiu viršu
mi, atremtas į gėlių vazą. Jis sėdėjo kampe ir prasiveriančios 
durys jį beveik priverdavo. Žmogus turėjo jį apeiti šonu ir 
stoti priešais.

— Kiek?
— Ogi, pons, čia parašyta. Dvylika sieksnių metrais, o 

rąstų vėl.. . Čia po paties eigulio parašu. .. — kišo žmogus 
popieriuką.

— Kirsta ar vežta?
— Vežta. Kas ten kirs?
— Pirma apmokame kirtėjams, — trumpai tarė įgalio

tinis.
— Kodėl kirtėjams? Kas jie per ponai? — šaukė iš 

priemenės.
— Kad šitokia tvarka. Kirsti mat svarbiau. . . — aiš

kino jam kitas ten pat.
— Velnio tokia tvarka! Mūsų arkliai šąla ant vėjo pa

gairės. Sušilę, — prieštaravo kitas iš vežėjų tarpo.
— Nepasius jūsų arkliai. Ne meškos.
— Nutilkit! Nekelkit jomarko! — draudė įgaliotinis ir 

ėmė popieriuką iš kirtėjo rankos. Jie laikėsi poromis, kaip ir 
miške.

— Kiek čia bus?
— Va, mes čionai turim susirašę.
— Ne šitą, ne! Duok eigulio pasirašytą! — ir jis daužė 

skaitliukus. Rauodnos ir baltos ropelės lakstė vielomis. Ki
ta ranka siekė iš portfelio pinigus.

— Ačiū, pons, už pinigą.
— Persiskaičiuokit. O už rąstus mokėsim kitą šešta 

•Jienį.
— Kitą šeštadienį! Oi, oi, koks mandrus! — piktas ir 

nusivylęs balsas iš priemenės.
— Tai ko sakėt kirsti, jei nenorit mokėti?
— Rupūžiokai! Aš nenusileisiu! Kas uždirbta — tai 

mano, — kurstė drąsą vyrija už durų.

— Prašau nesilojoti! Sekantis! — įsakinėjo Melameuo 
įgaliotinis ir kasininkas iš savo raštinės.

Sekantis negaišdamas brukosi, šonais apsilenkdamas su 
išeinančiais. Kepures, kurias kasininko akivaizdoje buvo 
nusitraukę, maukšlindami atgal ant suveltų plaukų, gniaužė 
pinigus saujose ir ėjo krautuvei! atlikti paties svarbiausio — 
dalybų.

— Pinigėlio, tai pinigėlio! Kad taip ! as nedėlę, tai ii 
aš eičiau lempelę kokią išlenkti, — graudinosi Krivickas 
Vargdienis.

— Šiandien neišsisuksi. Teks statyti, juk Petrą turim 
pagerbti, — gąsdino jį Tilius, merkdamas aplinkiniams.

— Petriuką tai reiktų. Verkiant reiktų. Tik, kad aš 
prapuolęs suvisam. . . — šniukščiojo nosim vis giliau nusinn- 
riman grimstąs Krivickas Vargdienis. Paraudusios, trumpa
regės akys ašarojo, išėstos dūmų ir vėjo. Jis įdėmiai klausė
si, kas ką kalba ir lingavo galvą, lyg iš anksto pritai dainas. 
Drumzlino prakaito latakai, palikę žymes ant veido ir spran
do, rodė kaip smarkiai jis buvo darbavęsis miške. Jis paėjo 
ir skurdaus mažažemių kaimo, kur pusė gyventojų turėjo 
tą pačią pavardę, tad ir priedo prie jos reikėjo išskyrimui iš 
kitų.

Eilė slinko pamažu prie raštinės durų. Priešais tauškė
jo skaitliukai, sausai šlamėjo atskaitomos dešimkės, o už nu
garų, iš krautuvės traškūs moteriški balsai kėlė širdyse neri
mą. Vyrai sėdinėjo ant žibalo ir silkių statinių, ramstėsi į 
sienas, šviežiai išlipintas naujais laikraščiais. Iš nekantrumo 
jie žiūrinėjo įvairius paveikslus, gražias mergas, didelių mies
tų vaizdus, stačiom, šonais ir galvom žemyn sulipintus ant 
priemenės šernų. Jie net mėgino perskaityti žodžius pačiom 
stambiausiom raidėm: swenska dagbladet, stokhohns tidnin- 
gen, dagens nyheter.

— Biesų čia kalba?. . . Iš kokios karalystės tai pareina? 
— sprendė miškakirčiai.

— Švedų. Silkėms vynioti perka, — paaiškino Tilius.
— Matykitės. Nori gaut silkių — pirk jų laikraščius,— 

stebėjosi švedų gudrybe Krivickas Vargdienis.
— Silkes perka iš norvegų ir Olandijos. O čia tik taip 

prekėms susupti, — vėl įsiterpė savo išmone Tilius, žiovau
damas ir rąžydamasis taip plačiai, jog stumdė kitus į šalis.

— Tai kam jie prirašo ir paveikslų prideda? Juk daik
tą gali ir į prastą susupti, — prie abejojančių dėjosi ir Rau
donasis Petras, alikęsis nuošaliai ir po baltais antakiais niū
riai dėbtelėdamas į draugą.

— Sakiau, kad laikraščiai.. .
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8. du eilėraštį bus iškeliamas kaip
Keliais sakiniais paminėtinas pagrindinis pradedančio poeto 

čia dar ir Vinco Kazoko pirma kūrybos vertinimo kriterijus, 
sai eilių rinkinys „Sapnų pėdo- bet, prisipažinkim, tai nebu 
mis". (Išleido Mykolas Morkų liūdnas konstatavimas sinui. 
nas; Viršelį ir titulinį puslapi kančios lietuvių litetalūios į 
piešė Paulius Augius). Nois emigracinę vidutiniškumo ir si 
kaikurių mūsų literatų Kazoke vo kiemo balą.
eilės buvo gana iššaukiančiai Ir nežiūrint tokio liūdnu 
pažymėtos kaip ypatingai įdo- konstatavimo, mes visdelto ti
ntus žingsnis lietuvių poezijos kime, kad Vincas Kazokas g a- 
dirvone, netgi nesidrovėta jam 1 i prakalbėti s a vo žodžiu, 
suteikti kaip ir jaunosios kai- jeigu jisai giliai ir tvirtai tik. 
tos reprezentanto vardas, — savo pašaukimu ir jei išuip 
mūsų nuomorii gerokai nuo siu vienas išeiti savo pasuniK- 
jų recenzentų skiriasi. tu keliu. O to mes visa šndim

Kiekvienas debiutas tėra vci Jarn linkime ir būsim pnmi j; 
tintinas pagal savo Mitybinį pa 
jėgumą. Nieko nepadės vieno
kis arba kitokis užkulisis, ne
padedi neužtarnautas pagyni
mas ir nepelnytų pozicijų aran- 
žavimas, jeigu debiutanto pot 
zija bus bespalvė ir bejege. 
Kaip tiktai tokia ir tėra Vinco 
Kazoko pirmoji eilių knyga — 
bespalvė ir bejėgė. Dar blogiau 
— ji tėra negabus medžiojimas 
vieno kito savo bendialaikio n 
tikrai n ie k o naujo ir negir
dėto mūsų poezijon neįnešta.

Labai nuoširdžiai ir draugi* 
kai jieškojome Vinco Kazoko 
eilėse bent vieno originalaus 
bruožo, kuris suteiktų jo kūry
bai savą charakterį. Jieško
jome šviežios siužetinės nic 
džiagos, naujų išraiškos prie
monių. Stengėmės prisiminti vi 
są, gerai mums žinomą, Kazo
ko kūrybinį pasireiškimą dai 
nepriklausomos Lietuvos pe
riodikoj ir atrasti naujame rin
kiny bent vieną ryškesnį bruo
žą, kuris leistų konstatuoti po
sūkį, kelio pradžią, tvirtą žings 
nį.

Būtume neteisūs prieš save, 
jei pasakytume, kad esame 
„Sapnų pėdomis" knygoje to
kį branduolį radę. Tiesa, Ka
zokas moka eiliuoti, moka jisai 
ir vienur kitur visai Įdomiai pa
rafrazuoti girdėtą įvaizdį aiba 
ir perteikti knygų pasaulyje 
jau užtiktą nuotaiką, netgi sa
vaimingų nuotrupų yra ir visai 
įmanomai formuluotų dides
niuose junginiuose, bet savo 
veido Kazokas dar neturi, ir 
tol, kol pradedantysis neįsten
gia atskleisti nors dalį autentiš 
ko savo pasaulio, mes tegalime 
kalbėti apie reahatyvų sugebė
jimą eiliuota kalba išsakyti vic 
ną kitą būseną ir nuotaikiuos 
nuotrupas, bet pasigendame 
tos visumos ir nenuginčijame 
liudijimo, kad ateina pajėgus ir 
turįs ką pasakyti talentas. Gal
būt šiandien jau ir vėl papi ai
tas sugebėjimas parašyti sklati

tokiam tikram kely apsveikiiui 
ir apie tai pasakyti neveidmai
nišką žodį.

PROFESORIUS STEPONAS 
KOLUPAILA MONTREA- 

L1O LIETUVIŲ IN 
ŽINIERIŲ TARPE.

Montrealis ,praėjusią savai
tę buvo susilaukęs nepaprasto 
svečio. Su dukterim ir žentu ui 
..inierium J. Bulota, gyvenan
čiais ties Čikaga, buvo atvykęs 
ir viešėjo inž. J. Bulotos šeinio 
je, Ville Lasalie, ir prof. St. Ko 
lupaila, ne tiktai Lietuvių in
žinierių ir architektų organiza 
cijos vicepirmininkas, bet ir vi
suomenės veikėjas, spaudos 
darbuotojas ir Liet. Enciklope 
dijos vienas aktyviausių bend
radarbių.

Sis svečių apsilankymas su
darė labai gerą progą Montre- 
aly gyvenantiems lietuviams m 
žinieriams, kurie čia turi suda
rę PLIAS organizacijos sky
lių, burianti apie 30 narių, su
šaukti profesoriui pagerbti su
sirinkimą. Organizacija, ku
ltos pirmininku yra inžinie
rius J. Daniliauskas, ta pro
ga sušaukė iškilmingą posėdį 
DLK Vyt. klubo patalpose ir 
posėdžiui pirmininkauti pakvie 
tė inž. V. Stankevičių, o sekre
toriauti inž. Aniolauską. V. St 
ankevičius, pasveikinęs sve
čius (prof. Kolupailą ir inž. J. 
Bulotą, montreališkio inž. J. 
Bulotos brolį), paprašė inž. J. 
Daniliauską tarti šia proga žo
di. Inž. J. Daniliauskas susirin
kusiems priminęs, prof.Kolupai 
los veiklą, darbus mokslo, mo
kymo ir visuomeniniame bare 
ir žymius profesoriaus nuopel
nus, prašė jį pasidalinti aktua 
lijomis su Montrealy gyvenan
čiais inžinieriais.

Prof. Kolupaila pasveikino 
visus montretliačius ir pabrė
žė, kad dabar labai svarbu yra 
palaikyti tarpusavius ryšius ir 
ruoštis ateičiai.

Po to buvo iškelta labai da 
ug ir įvairių darbo, mokslo, mo 
kymo, organizacijos ir kitų 
klausimų, kurie yra įdomūs ir

BALTIJOS EVANGELIKAI EVANSTONO SUVAŽIAVIME. svarbūs inžinieriams. Labai įdo
Evanstone prie Chicagos vy- rioje pateikia ir bendrų žinių neraliniam sekretoriui kun. dr. Nukelta į 6-tą psl._____

kstančiame Pasaulinės Protes- apie Lietuvą. Gaila, leidinyje W. A. Vissert Hooft buvo įteik .
tantų-Stačiatikių Bažnyčių Ta- visai nepaliesta evangelikų re- tas bendras Lietuvos, Estijos hneje Bažnyčių 1 aryboje de
rybos suvažiavime Lietuvai ats formatų bažnyčios padėtis oki ir Latvijos protestantų ir sta- ^a*)as A. Hinno, Estijos stačia

tikių bažnyčios adminisrato- 
_______. rius archikunigas A. Junsson, 

Memorandu- Latvių evangelikų liuteronų 
mą pasirašė Estijos evangeli- dekanas J. Kullitis, Lietuvių 
kų liuteronų delegatas Pašau- evangelikų reformatų kolegijos 

tremtyje prezidentas dr. J. Mi 
kelėnas, Lietuvių evangelikų 
liuteronų kunigai J. Paupcras 
ir A. Trakis. Memorandumas 
primena dabartinę padėtį oku
puotuose Baltijos kraštuose, 
deportacijas, prievartinę komu 
nistinę jaunimo indokti inizaci- 
ją, sovietines pastangas bažny
čią paversti savo politikos >ian 
kiu, sovietinės taikos propagan 
dos apgaulingumą. Kor.

Toks, labai kandensuoiai ap
žvelgtas, lietuviškos poezijos 
balansas 1953 metais. Nepre
tenduojame nei i bibhograimį 
pilnumą, nei į savos nuomones 
neklaidingumą. Nebuvome sau 
uždaviniu iškėlę kalbėti apie 
visus rinkinius (nors, kiču 
žinome, 1953 metais daugiau 
ryškesniu poezijos knygų liepa 
sirodė), taip pat nesistengėme 
daryti kokios nors kitų recen
zentų nuomonių sintezės.

Poeto likimas šiame amžių 
je yra žmogaus, stovinčio nuo
šalėj, likimas. Tencsuklysta, u, 
čiau, mados ir aktualijos gerbė 
jai: tai nereiškia, kad ir poezi
jos žodis tėra nuošales žodis. 
Poezija, verta savo vardo, icbė 
ra gyva ir deginančiu alsavimu 
pulsuojanti burna, prakalbanti 
gyvybę tenai, kur manoma, tik 
tai mirties nykumos tesant, su 
šunkanti pergalės žodį tariamu 
pralaimėjimo valandą, atian- 
danti brolio kaktą pabučiavi
mu neapykantos minioje ir kai 
banti maldą už tuos, kurių bur 
noms Dievas nedave iškalbin
gumo dovanos. Poezija tebera 
intymiausioji literatūros for
ma, niekados nejieškojusi triu
kšmingų ovacijų. Meile arba 
neapykanta ir abejingumas po- tovauja evangelikų - relorma- puotoje Lietuvoje. Bet gerai, čiatikių vardu memorandumas,
ezijai ir šiandien tebeliūdija tų kun. Dilys. To suvažiavimo kad pasaulinio masto suvazia kurio nuorašai išdalyti suvažia-
žmogaus galėjimą arba nebe- proga lietuviai evang.-reiorma- vimas bent šiek tiek gaus duo- vimo dalyviams. 1.1---------
jstengimą pajusti jauti iausių tai yra išleidę anglų kalba bio- menų apie Lietuvą. i
žmogiškos būties akimirksnių, šiūrą „The Evangelical Rcior- Rugpjūčio 12 d. Tarybos ge 

(Bus daugiau). med Church in Lithuania", ku-
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— Laikraščiai žmonėms pasiskaityti. Ir iš karto matai 
nes taukuotais pirštais nučiupinėti ir musių numai ginti. O 
čia net braška iš naujumo, kaip šimtrublinės prie caro, — ne
tikėjo Žabelis. — Gal ten musių nėra ir lašinius su pnštnUir 
valgo? . . .

Kirtėjų būrelis mažėjo. Įkandin smelkėsi, tartum atlai
dų apturėti, miško vežėjai. Daugiausia tai buvo aplinkinių 
kaimų smulkieji ūkininkai, mažažemiai, laiką po arklį ir iš to 
atidarą didesnę dalį pragyvenimo. Tačiau netrūko n tvirt i 
ūkininkų su trejetu ar ketvertu gerai nušertų arklių. Geri 
uždarbiai viliojo ir tokius kaip Doveika. Du jo vyrai ir kup
rius piemuo traukė trejomis porinėmis šlajomis. Staigus ato
drėkis įvarė baimės Melamedui. Jo pavedimu eigulis ir se
niūnas sutraukė visus, kas turėjo bent vėjo papučiamą kuiną. 
Žliurksinčiomis naginėmis išsimarkstę iki pažastų, lipdami 
vienas kitam ant apivarų, atėjo atsiimti pinigų.

— Kam tą botagą, Kazilioni nešiojies? Karčiamoj šunų 
nėra, — paklausė Každaila, nerdamas iš priemenės.

— O kuom tau blauzdas apgenėsiu? — parodė dantis 
pro šlapius ūsus senis su botagu.

— Mano blauzdos ne mužikam kapoti! — Každaila bu
vo iš miesto ir į kaimiečius žiūrėjo visad su panieka. Kaip ir 
Raudonasis Petras, jis galėjo šį tą papasakoti is turtingos 
savo patirties. Kadaise jam teko buvoti ir tikruose miestuo
se, kaip Liepojus ir Klaipėda ir duoną pelnyti darbu, tamp
riai surištu su jūra ir laivais. Jis pažino ir fabrikus. Sakysim, 
Frenkelio odos fabriką Šiauliuose, kur nuo smarves arklius 
apimdavo ir pasiutimas ir jie šokdavo su vežimais plaukti 
skersai ežerą. Bet gyvenimas šiaip jau švarus. Jis perėjo vi
sas valdiškas statybas: — kur tiesiami keliai, rausiami pi aka
vai per kalnus ir visur gerai jautėsi, niekam neužsileisdamas 
nė per plauką. Kaimiečius jis niekino kur tik prieidamas, 
pripažindamas vieinntelę su jais bendravimo formą, tai ne
sivaržant gerti už jų pinigus, kai turgų dienomis jie pripii 
go statiniu smukles ir vaišina, neskirdami kur draugas, kur 
niekadėjas.

Každaila užsigulo ant prekystalio, per savo ilgumą dvi
linkai susilenkdamas, lyg perlaužtas pusiau. Gužienę, ners ir 
gryną kaimietę, jis laikė beveik sau lygia, nes ji gabiai vertė
si prekyba, ir todėl kreipėsi labai švelniai ir mandagiai.

— Ar bus man koks kampelis prisėsti?
— Kur jau nebus savam žmogui? Prašom kamaron, ten 

jau Petras su draugais.
— Och, tai moteris! Kaip žemuogė — šmurkšt, piaty- 

tum ir apsisukęs vėl norėtum, — pusbalsiu gaidžiavosi Kaž
daila, nešdamasis pirkinius.

Petras ir Tilius, lyg du į jungą sukinkyti jaučiai, dryb
sojo pečius suglaudę žemoje kanapėlėje, kadaise turėjusioje 
geresnę išvaizdą ir geresnę paskirtį. Kambario šiluma ir 
tvanka juos vertė nusimesti viršutinius drabužius, atsegio'. 
įjuodusių kaip autkojai marškinių apikakles. Piakaitas.žliau
gė nuo plačios Petro kaktos ir sruvo paausiais ir kaklu j rai. • 
donus krūtinės gaurus. Jis buvo jau išvertęs keletą stiklu 
ir suvalgęs visą ką galėjo ranka pasiekti. Šeimininkė gausiai 
krovė stalą. Tuščių butelių vietoje stiepėsi pilni, ir jis nesi
rūpino, kas juos užsako ir kas moka. Mokančiu šiand /m 
tiek, jog gali pasiusti ir tai neįveiksi. Petras žinojo savo 
svarbą ir vietą prie šio stalo. Prie jo grūdosi miskaknčia-, 
lyg velykinės išpažinties atlikti, kiekvienas begalinio dėkui 
gurno pritvinkusia širdimi. Jis reiškėsi skaidriosios ir alau1 
pavidale, visu tuo, ką turėjo Veronika savo krautuvėje.

— Petrai, tu mūsų brolis ir tėvas. Išgerk su manim! 
Ką mes būtume turėję, jei ne tavo galva? — svyravo ir lai. 
tė ant aslos degitnę du broliai Jurėnai, smulkiai sudėti vyrai, 
1 et atkaklūs ir kantrūs darbininkai, dirbą miške nuo rudens.

Krivickas Vargdienis tampė gyslas ir šniurkščiojo nosį
— Verkiant reikia gerti iš džiaugsmo reikia, broleliai 

Kad tokį turim žmogų, apiekūną ir užtarėją mūsų prasčiokų. 
Aš tuojau einu, pinigėlius nešu pačiai. Nekas jai nabage , 
strėnas laužo sausgėla. . .

Kuprotas Doveikos piemuo, neuždirbęs nė cento savo 
kišenei, nes varinėjo tik šeimininko arklius, drąsiai laikėsi 
tarp kirtėjų ir gėrė nemažiau už juos. Jam nereikejo kėdės, 
jis maikstėsi nuo stalo prie stlo ir siekė, tartum katinas lete
na, pripilto stiklo.

— Į sveikatą Petrai! Juk tie avinai būtų uz niekus dir
bę naktį. Aš mačiau, kaip susiraukė žydas, kai Petras p< - 
sakė: — du litai už metrą!

— Eik namo! Išpils tau kuprą gaspadorius, — tarė 
Každaila.

— Aš geriu su draugais. O gaspadoriui špygą! — grū
mojo juodais kumščiais Doveikos piemuo.

Durys nebeužsidarė. Lovos ir kanapėle braškėjo ruo 
susėdusiųjų svorio. Dauguma tačiau gėrė stačiom, nes u di 
tižiajame šeimynos kambary suolai lūžo talpiniai nusėsti miš
ko vyrų. Iš ten jau sklido daina, ir Veronika kartas nuo kar 
to juos tramdė, tardama, jog netinka katalikams paskutines 
Gavėnios savaites dainuoti.

— Jei galim degtinę lakti, tai kas mums užgins dainų?- 
t’? — šiaušėsi pilnais žandais, apstagaravęs gyvaplaukiais žc- 
makaktis bernas. Iš jo megstuko vieni skutai bebuvo likę ir 
pliki keliai lindo iš suplyšusių kelnių.

Dūmų, šlapių autų, sulyto šunies tvaiko kamuoliai mi. 
šeši nuo lubų žemyn ir, duris pravėrus, mėlynais garais sky
do lauke. Į langus barbeno tankūs lašai. Vyrai, išėję pasi
vaikščioti, tutinėjo pasieniais ir graibstėsi tvorų. Lijo ii le
dijo. Juoda miško siena, lyg nutolo, praplėsdama tuščią tar
pą, su upės juodalksniais, tilto turėklais ir pora telegrafo 
stulpų.

Suplyšusiu megstuku papūtžandis rėkė vis garsiau ir į 
tarpus kaišiojo po žodelį, taikydamas, kad girdėtųsi kama
roje:

— Durniai jūs, jei girdot tą raudoną jautį! Ką jis? 
Tegul perdaug neįsivaizduoja. Mes ir be jo galėjom gerą 
kainą paimti!

— Galėjot, galėjot. Kas neleido? — murmėjo Petras.
— Kas jis toks? — klausė Tilius.

— Iš Norių, ūkininko sūnus. Su tėvu susiėdė ir išėjo. 
Ir daužosi po svietą, kaip nelaba dvasia, — paaiškino Vero
nika.

— Už klyno ir pro duris. Mes tuojau sutvarkysim. . . — 
išlenkęs stiklinę, kėlėsi Každaila.

Šeimininkė griebė jį už pečių:
— Tik susimildami neprasidėkit su juom. Langus iš

maišys, ar pakinktus supjaustys žmonėm. Toks velnio išpe
ra, jog žegnotis reikia. Nusirys ir užmigs. Tada.

— Hm. . . Kaip sau norit, — abejingai atsilošė Každaila
Tilius juto kaip daužosi kraujas smilkiniuose, kaip ats.- 

leidžia įvargusios rankos, kaip nemalonus šlapių drabužių 
prisilietimas dingo ir smagi šiluma sliuogia sąnariais. Jis gė
rė daug ir stebėjosi, kad Petras po kiekvieno stiklo darosi vis 
niūresnis ir tylesnis. Branginti reikia tokį draugą kaip Pel 
ras ir liūdnai pagalvojo, kad greitai jie turės persiskirti, nėr.

aško darbai baigiasi ir jis turės jieškoti kitur. Jiedu išdirbo 
petys į petį nuo rudens, kirsdami Melamedo mišką. Vnlys 
gauti tarnybą, kaip tai buvo pažadėta išeinant iš kauuoine- 
nės, vis mažėjo. Kas savaitę, sugrįždamas pas motiną, klaus
davo, ar laiškininkas nebus atnešęs ko nors, kokios žinios ar 
; tsakymo bent iš vieno jo paduotų prašymų. Paskui jis visus 
lūkesčius sutelkė pavasariui. Pavasaris jau laužėsi, galingai 
šnikšdamas miškais ir barbendamas langų stiklus sodriu lie
tumi. Nieko iš to neišeis — nutarė Tilius ir staiga sumojo, 
kad ši vieta turi jam ypatingos reikšmės, lyg tėviškė su vai
kystės sapnais ir nerūpestingų dienų šviesiu prisiminimu. Jis 
sekiojo akimis šeimininkę Veroniką ir prisiminė, kad niekad 
jos nematė piktos ir surizgusios. Ji Šypsojosi, kraustydama 
lentynose prekes ir ta šypsena virsdavo kuo tai minkštu, be
galiniai švelniu ir džiaugsmą keliančiu, kai šeštadienio va-
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Yra žinoma, kad žmogaus, 
kraujas turi daug visokių prie
monių saugoti organizmą nuo 
visokių ligų, į kūną patenkan
čių nuodų ir nuodų, kuliuos ga 
mina bakterijos ir virusai. i raČ 
yra pavojingi nuodai, kuriuos 
gamina bakterijos ir virusai, 
nes nuo jų, įvairių ligų metu, 
miršta daug žmonių, kiti gi, ku 
rie nemiršta, dažnai lieka inva
lidais arba pusiauinvalidais. To 
dėl labai svarbu yra rasti me
džiagų, kurių pagalba galima 
būtų arba neutralizuoti tuos vi 
sokius kraujuje atsirandančius 
bakterijų ir virusų pagamina
mus, nuodus, arba juos sunai
kinti.

Dabar Amerikos Mokslo Pa
žangos Draugija praneša, kad- 
laboratorijoje pasisekė išskirti 
iš kraujo chemikalą, kuris už
muša bakterijas, neutralizuoja 
virusus ir teikia organizmui ap 
saugą prieš galimą infekciją.

Mokslininkai teigia, kad šis 
laimėjimas turi beveik neribo
tas galimybes sveikatos apsau 
gai. Tai yra neįkainojamos 
vertės atradimas.

ĮDOMI GAMTOS 
IŠDAIGA.

Žmonės mėgsta išdaigas, ku
rias jie patys sukombinuoja. 
Bet ir gamta dažnai iškrečia iš 
daigų, kurios nemažiau įdo
mios. Taip, gimsta vaikas su 
12 pirštų, su dviem galvom, su 
uodega, moteriai išaugina ilgus 
ūsus ir didelę barzdą ir tt.

Nenesiai ir Amerikos viena 
moteris susilaukė gamtos jai 
pritaisytos staigmenos, kaip 
čia sakoma, siurpraiso. Boyd 
Braxton Ijspos mėnesį susilau
kė dvynukų, bet gydytojai sa
ko, po mėnesio ji vėl gimdys. 
Šis nepaprastas atvejąs sukėlė 
susidomėjimą medicinos pasau
ly. Tyrinėjimai parodė, kad 
ši moteris turi dvi gimdas, ku
riose apvaisinimas įvyko skir
tingu laiku. Tokiu būdu, mote
ris dukart gimdė ir vienu be
veik laiku susilaukė dviejų gim 
dymų vaikų.

NEPAPRASTOS RAKETOS.

to-

sas n°rintiems įsigyti B. A. mi kreiptis į Montrealio Lini- 
TC T ii F f J) T A Z-P J? TFC fa (Bachalorof Arts) mokslo lai- versitetą Slavų Studijų CentrąlAVy 1 \J I\ JLl y J.1AZ-A. psnį. Tai yra proga, neturintie- kambarys B’4O2, arba skani-

ms atitinkamu mokslo doku-binti telefonu: REgent 8-9451, 
MIRĖ DAILININKAS JONAS MACKEVIČIUS. mentų studijuoti umversiletuo loc. 34.

Liepos 25 d. Šveicarijoje, Ro niševos dailės studiją — 1896 se, juos įsigyti. Įsigiję A. B. įai 
veredo kaime, mirė astuonias- m. ir imperatoriškąją daiie^ psnį gali studijuoti kiekviena- 
dešimt trečiuosius melus eida- akademiją — 1901 m. Kaipo lame universitete sau pasirinktus 
mas Jonas Mackevičius, vienas lentingas dailininkas Mackevi-mokslus pav.: mediciną, tcch- 
didžiųjų Lietuvos dailininkų čius savo kūryba jau anksti at- niką ir t. t.
Jis kūrė puikius, nuotaiką ko- kreipė į save meno pasaulio dė Daugelis jaunų lietuvių bu
bančius ir sielą skaidrinančius mesį. Apie tai liudija faktas, vo priversti nutraukti savo ino 
paveikslus, kurie atkreipė ne kad jo tapytas Romanovų gi- kslą gimnazijose ir bėgti nuo
vien savųjų, bet ir kitataučių minės 300 metų uskaktuvių pro bolševikų iš Lietuvos į Vaka- įsitraukęs į darbą, daug dirba 
dėmesį. Dėl to jis buvo visų ga caro Mikalojaus II poitrc- rus. Dabar jiems sudaro daug tapybos srityje. Į Toronte vy- 
labai mėgiamas dailininkas. Ve tas buvo pripažintas geriausiu sunkumų tęsti pradėtąjį moks- kstančią Lietuvių Dienos pa
lioms buvo labai darbštus žino- ir atspaustas kaipo jubilejims lą, nes išeitas mokslas Europo- rodą yra pasiuntęs 7 darbus, 
gus. Jis kūrė visą gyvenimą, vi leidinys. ‘ > .
sur. Per ilgą savo gyvenimą ve 
lionis nutapė daugybę pasigė
rėtino grožio paveikslų. Mac
kevičius ne vien pats kūrė, bet 
ir kitus skatino bei mokė kurti. 
Jaunosios dailininkų kartos auk 
Įėjimo srityje Mackevičius at
liko labai didelį darbą, nes dau 
giau kaip dešimt metų buvo 
Kauno Meno Mokyklos dėsty
tojas.

Iš Lietuvos Jonas Mackevi-
1944 metais.

Šių metų rudens semestre 
paskaitos pradedamos skaityti 
lugsėjft mėnesio 14 dieną, o Įs- 
tojančiųjų įsirašimas jau turi 
būti prieš tai atliktas.

DAILININKAS
JUOZAS AKSTINAS

Mokslo-tecūmkos naujienos
LABAI SVARBUS ATRAD1 MAS SVEIKATOS IR 

GYVYBĖS APSAUGAI.
Generolo Dornberger teigi

mu, jeigu gestapo įsikišimas 
paskutinio karo metu nebūtų 
sutrukdęs Peenemundės rake
tų tyrinėjimų, kurie dėl to bu
vo pavėluoti mždaug metais 
laiko, tai Hitlerio karas būtų 
įgavęs kitokį pobūdį. Londonas 
būtų buvęs visiškai nušluotas 
nuo žemės paviršiaus.

Dornberger mano, kad rake
tų srityje Sovietų Sąjunga ir 
Amerika yra maždaug lygio
mis. Bet kadangi Amerikos in
dustrija yra galingesnė, tai joje 
globalinės, pusę rutulio ap- 
skrendančios raketos, galės pa
kilti į orą pora — trejetą metų 
anksčiau.

ŽMOGAUS STOVIO 
MATUOTOJAI.

Žmogaus prigimtis yra
kia, kad jis nesitenkina tuo, ką 
žino, bet vis jieško daugiau, 
bando sužinoti net ir tai, kas čius pasitraukė 
anksčiau atrodė neįmanoma su Kaip politinis tremtinys Mac- 
žinoti. Dabar jau yra daromi kevičius gyveno Vokietijoje, o 
bandymai rasti priemonių nu- paskutinius trejus metus — Šv 
statyti žmogaus stovį, pavyz- eicarijoje. Iki pat savo amžiaus 
džiui, kaip stipriai jis girtas, arjiabaigos velionis tikėjo aite- 
gerai išsimiegojęs, kaip labai jančią Lietuvos išlaisvinimo va 
pavargęs ir t. t. landą. Pats tikėjo grįšiąs į iais

Mokslininkai teigia, kad bus vą, raudonųjų rusų jungo jau 
kū- atsikračiusią, tėvynę ir kitiem^ 

šį tikėjimą stiprino. Deja, mir 
tis pakirto jo viltis. Nors ir toli 
nuo tėvynės gyveno didis lietu 
vių dailininkas, bet savo minty 
se visada joje buvo. Jonas Mac 
kevičius palaidotas Roveredo 
kapinėse liepos 26 d.

Jonas Mackevičius 
1872 m. birželio 18 d. Raguvo
je. Nors iš jaunų dienų tuiėjo 
palinkimą prie meno, bet nega-

je, čia ne vsiur užskaitomas. 
Montrealio Universitete Slavų 
Studijų Centre išeitą Europoje 
mokslą pilnai užskaito ir lei
džiama jį tęsti toliau. Be to, 
čia duodama teisė rašyti moks
lo darbus ir laikyti egzaminus 
raštu savo gimtąja lietuvių kai 
ba, kas yra labai svarbu tiems, 
kurie negali pilnai naudotis 
svetimomis vietos anglų ir pra 
ncūzų kalbomis. Kiek melų rei miręs 1948 metais. Jis buvo žy 
kia studijoms įsigyti B. A. lai mus akių ligų specialistas, ak 
psnį, priklauso nuo to, kiek yra tyvus kovotojas su džiova Ije 
baigęs Lietuvoje gimnazijos tuvoje ir ilgametis karo Ligo 
klasių. Dėl to reikia asmemš- ninės viršininko pavaduotojas 
kai išsiaiškinti vietoje — Sla- Kaune. Vokiečiams pasitrau- 
vų Studijų Centre. kiant 1944 m. Dr. J. Marcin-

Turintiems brandos atesta- kus pasiliko Lietuvoje.
tus gali jau toliau studijuoti M. 
A. (Master of Arts) ir Ph. D. 
(Philosophia doctor) laips
niams gauti.

Paskaitos yra specialiai pa
skirtos vakarais ir šeštadie
niais, kad dirbantieji be jokių 
susitrukdymų adrbe galėtų jas 
lankyti.

Labai svarbus klausimas kie ir dabar yra Notre Dame uni- 
kvienam pradedančiam studi- versiteto profesorius, lyginda- 
juoti, kokia gali būti nauda bai- mas Lietuvos universitetą, ir 
gus mokslus. Toki piakliški inžinierių pasiruošimo lygį, ran 
mokslai, kaip medicina ar tech da, kad Lietuvos inžinieriai 
nika, jau yra kaip ir garantija, daugiau prilygsta augštesnei 
kad bus realimaterialinė nauda, Amerikos inžinierių kategori- 

to produktingumo "dailininkas, žadanti geras,pajamas. O burna jai, turintiems vad. Master lai- 
jis yra sukūręs kelis tūkstan
čius paveikslų. Pagaliau jis yia 
prisidėjęs prie jaunosios daili 
ninku kartos auklėjimo, nuo 
1929 iki 1940 m. išbuvęs Kau
no Meno Mokyklos mokytoju. 
Kai buvo minima dailininko 75 
m. sukaktis, jis apie save išsi
reiškė: „...jaučiuosi tebesąs

Sustiprėjęs materiališkai, 
dailininkas tais laikais daug k 3 
havo lankydamas visus žymiau 
sius Europos meno centrus. 
Taip pat aplankė Mažąją Azi
ją, Palestiną, Egiptą ir kt. kraš 
tus, iš kur parsivežė daug savo 
tapytų paveikslų. Mackevičiui 
esant Kapri saloje, 1914 m. jį 
ten užklupo pirmasis pasauli
nis karas. Iš Italijos dail. Mac 
kevičius 1929 m. grįžo į Lietu
vą.

J. Mackevičius niekada ne
nutraukė ryšių su Tėvyne ir ne 
paskendo svetimybėse. Dar 
1907 m. jis dalyvavo Vilniaus 
dailės parodoje, o vėliau (stojo 
į Lietuvių Dailės Draugiją. 
1924 ir 1926 m. Kaune oei 
kituose miestuose surengtos jo 
dailės parodos susilaukė didžiu 
lio pasisekimo. Pagaliau, likvi
davęs savo atelier, jis 1929 m. 
galutinai grįžo į Lietuvą ir ciu 
įsijungė į meno gyvenimą. Vi
są eilę jo kūrinių yra įsigijęs 
Vytauto Didžiojo Kultūros Mu

. ziejus, įvairios švietimo ir kur- 
Sime tūros įstaigos bei privatiniai as 

menys. Jis yra nutapęs nemaž i 
istorinių kompozicijų, be to, į.« 
sižymėjęs ir bažnytinio meno 
srityje. J. Mackevičius yra rc-

kurie visi yra nauji. Jis taipgi 
dalyvauja Montrealio dailinin
kų susibūrime ir dukart per 
savaitę gyvai dalyvauja jų me 
niškuose ir praktikos darbuose.

DR. JUOZAS MARCINKUS 
MIRĘS. ,

Mus pasiekė žinia, kad Lie 
tuvos kariuomenės sanitarijos 
pulkininkas Juozas Marcinkus

pagaminti instrumentai, 
riais bus galima išmatuoti gir
tumą, miego pakankamumą n 
kitus organizmo reiškinius. Šie 
instrumentai padėtų žmonėms 
tvarkingiau gyventi.

AVIACIJOS BAZĖ 
DOWNSVIEW.

Šiaurinėj Toronto daly, 
lia De Haviland aerodromo 
dygo milžiniški pastatai — j 
nados Karališkų Oi o Pajėgų Įėjo dėl lėšų stokos toje srityje 
(RCAF) bazės reikalams. Pia- mokytis, todėl teko pasirinkti 
eitais metais čia pastatytas ui- vaistininko darbą. Atvykęs cg- 
ūžiausias pastatas Kanadoej — zaminų laikyti į Maskvą, Mac- 
Sulply Depot Buldnig, kurie kevičius ten aplankė vieną dai- 
stogo plotas sudaro 20 akrų lės galeriją, kuri paliko jaunuo 
ha). liui tokį gilų įspūdį, jog jis ap

Tame trobesy sutalpinta vis sisprendė pasidaryti dailininku, 
kas, kas reikalinga karo aviaci- Su keliais rubliais nuvyko į I'et 
jai. Palaikyti vėsumui, ant oan- rapilį ir 1891—1901 m. laiko- 
dėlių plokščio stogo vasarą už- tarpyje baigė net tris meno mo icionu_ ........ .au^uuoi
pilama pusė miliono galionų kyklas : dailei skatinti mokyklą jaunos dva&ios ir kūrybiškai pa 
vandens. — 1894 m., kunigaikštytes re- — .. . z r

Iš šio sandėlio lėktuvai ir jų —— —
Hitlerio Peenemundės rakė- dalys eina Europon pagal Ka- yra nauja ir tuo įdomi, kad ji 

tų tyrinėjimų instituto viršinin nados įsipareigojimą penkiom išsprendė nekliudomos erdves
Dornberger NATO valstybėm (Anglųa, problemą, nes vis didėjant lėk- slaptis“ bei jo gyvenimo lai- 

Prancūzija, Italija, Belgija ir tuvų sparnų išplėtimui, negali- mė“.
rius metus Amerika galės pasi- Olandija) už 10 mil. dol. ma angare statyti kolonų sto- 
gaminti tokių bepilotinių rakė Į tą pat RCAF 400 mil. dol. gui paremti, tai šių angarų slo-

— Kada prasidės 3-sis Pasau
linis karas, pirmasis sužinos, 

kuris skaito „N. Lietuvą“! • 
Užsisakykite ją tuojau.

<" X>€~~--X>G__ _XKZ_L~r2X

PROF. KOLUPAILA...
Atkelta iš 5-to puslapio.

mu, kad prof. Kolupaila, kuris

ša.

kas gen. Walter 1 
sako, kad per ateinančius kele-

jėgus. Išlaikyti visą gyvenimu 
jauną dvasią ir nepalūžusią kū 
rybinę valią, štai kur glūdi me
nininko „amžinos jaunystes pa

gaminti tokių bepilotinių rakė
tų, kurios pajėgs apskusti pu- statybos programą įeina ir še- gas nesiremia ant kolonų, btl 
sę žemės rutulio, o gal ir vi- šių milžiniškų angarų lėktuvą - išsikiša kaip konsulis (centdc- 
sai aplink žemę. ms pastatymas, kiekvienas 4 ver) 150 pėdų iš centrinio gelž

Skrisdamos greičiau už gar- mil. dol. vertės. Šie angarai sic betoninio korpuso j abi puses, 
są jos galės gabenti ir atomi- vės daugiausia prerijų provm- tuo sudarydamas _ _
nius sviedinius. cijoje. Šių angarų konstrukcija po kuriomis telpa lėktuvai. L. jų Centre įvedamas naujas k

nitariniai mokslai neduoda to- psnį. Įdomu, kad į Amerikos 
kios praktiškos specialybes, ga universitetus ateiną labai pras- 
rantuojančios geras pajamas, tai paruošti abiturientai, kaip 
Tai tiesa, bet ne visi yra linkę pav. ateiną studijuoti inžineri- 
būti medicinos gydytojais ar jos visai nežinodami trigono- 
inžinieriais. Yra žmonių, ku- metrijos ir tt. Profesorius pa
ne jaučia patraukimą tik hu- sidžiaugė, kad galų gale jau 
manitariniams mokslams ir ir amerikonai įsitikino, kad Lie 
juos baigę taip pat neblogai tuvos universitetas tikrai nėra 
verčiasi, kaip medikai ar tech- žemesnio lygio, negu ameriki- 
nikai. Štai, kad ir Montrealio niai universitetai, o fakinati jis 
Universitete Slavų Studijų Cen yra augšesnio lygio.
tre baigę pilnai studijas yra pa- p_ ' ‘ '
kviesti dėstytojais College ir po 11 vai. vakaro. Visi Mont- 
Universitetuose, esančiuose i.e realy gyveną inžinieriai kėlė ei 
tik Kanadoje, bet ir Jungtinėse ję problemų, gyvų gyvenimo 
Amerikos Valstybėse, arba Fa iššaukiamų reikalų ir bičiuliš- 
skirti į kokias nors administia- fcaj dalinosi mintimis dabarties 
vijos vietas, laigi, žmonės ne- jr žvelgdami į ateitį. Prof. Ko- 
veltui studijavo, nes savo jgyte lupaila, kaip visuomet, gyvai ir 
mis mokslo žiniomis jau užsi-su gražia humoro doza reaga-

Pasikalbėjimas užtruko ligi

NORINČIŲ ĮSIGYTI B. A., 
M. A. IR PH. D. MOKSLO 
LAIPSNIUS MONTREALIO 

UNIVERSITETE ŽINIAI.
1954-55 mokslo metais Mont tikrino pragyvenimui pajamas. vo> dėl ko susidarė labai jauki 

„pastoges“ realio Universitete Slavų Studi Norintieji gauti smulkesnių atmosfera, lydėjusi visą vaka- 
i informacijų dėl studijų piašo- rą.

karais glostydavo Petro praretėjusius plaukus, sakydama:
— Gana, Petriuk, užteks, nebegerk. Pavargęs esi.
Raudonasis Petras, net pačiam velniui neleidžiąs kišti? 

j savo reikalus, klusniai atitraukdavo ranką. Gal tas meilus 
elgesys su jo draugu ją ir Tiliui darė mielą. Ok, ta motei ėlė 
— rąžėsi vaikinas, kas pasakytų, kad ji tik krautuvėlės, užsi- 
grūdusios tarp miškų ir lieknų, savininkė. Jei ne jos dukte
rys, ją palaikytumei šaunia mergina, truputį suvėlavusia iš
tekėti, bet neturinčia jokių senmergės žymių. Sveikata tryš
ko iš mažiausio jos judesio, tamsūs plaukai blizgėjo tuo žaviu 
atšvaitu, kurį teturi medžių lapai pavasarį ir moterų plaukai 
jaunystėje. Putnios lūpos nuolat vėrė baltų dantų eiles ir 
akyse lakstė pasiutimo velniukai. Jis gėrėjosi jos baltu kak
lu ir mažu intapėliu ties kairiąja ausimi.

Gužo troba kilojosi nuo triukšmo, dūmų ir tvankos. 
Kuprius šlitinėjo, nosimi braukdamas stalus, įžūlūs bernas, 
su išplėštu kelnių klynu, bliovė dzinguliukus, vis pataikyda
mas kur nešvankesnį žodį. Krivickas Vargdienis knarkė ap
sikniaubęs tuščią butelį Snaudė ir daugiau. Darbas naktį ne
vienam buvo pakirtęs pakinklius. Diduma gi laikėsi atstan
giai ir buteliai, dideli ir maži, pastebimai nyko iš Veronikos 
lentynų. Jos dukterys, pasikeisdamos laikėsi už prekystauo, 
nors pirkėjų kaip ir nesimatė, nebent koks vaikpalaikis iš kai- 
mynijos užbėgdavo žibalo ar degtukų.

Tiliaus širdis tirpo minutėmis. O kaip ji tvarko krau
tuvę ir dorojasi su gėralais! Kad čia tik parduotuvė išsine
šimui tai nieko nereiškia. Policija toli. O jei ir atrastų, ta. 
pasiaiškinti lengva. Geria juk ne krautuvėje, o namuose, 
kaip svečiai. Bet koks policininkas galėtų jai atsilaikyti — 
svarstė Tilius, apimtas smelkiančio geismo ir pavydo. Ne 
su visais ji tokia meili — reikia pripažinti. Savo vyrui ji 
nerodo dantų. Sėdi jis virtuvėje kaip šuva perdrenglas iš 
miško ir nė žodžio, nors ir kažinkas. Kągi Gužas — pajuo
dęs žmogutis. Ar tokio vyro reikia Veronikai? Petras — ia 
supranatma. Jai patinka Petras, ir gerai — sprendė Tiltas, 
kupinas draugiškų nusiteikimų savo vyresniam draugui.

O ten jos dukterys staipėsi. Taigi, trys jos ir kuii iš 
jų kuom nors pranašesnė? Vaikinas užsikniaubė, kakta pa
liesdamas stalą, ir sugniaužtus kumščius suspaudė keliais. Jį 
žudė klaikios mintys, nukeldamos į naktų glūdumas. Ne
žiūrėdamas pasiekė nežinia kieno paliktą pilną, kaip akis, 
stiklą, ir gėrė tartum tirpintą švino lydinį, plikindamas ger
klę, krūtinę, širdį. O nugarą siaubė šaltis. Ten stovėjo Ag
nė, septyniolikos metų Veronikos jauniausioji ir mojo jam 
ir šaukė, veik nepraverdama lūpų. Jos plaukai išsikedeno 
migla, ryto spindulių nurausvintu voratinksliu apraizgė 'li- 
liaus akis, ir jis vapėjo žodžius, be sąryšio ir tvarkos. Pet

ras juos girdėjo, bet nesuprato jų, kaip daug ko aplink ir pa 
čiame savy,

— Man patinka Agnė, Veronikos duktė. Petriuk, žmo
geliam . .

— Daili merga. Kodėl tu negeri? Gerkim, Tihau, mir
tinai nusilakim.

— Aš norėčiau čia pasilikti. Ar kur nors netoli, Petrai. 
Aš jau girtutėlis, — pasakė vyras taip aiškiai ir lengvai, lyg 
būtų gėręs tyrą šaltinio vandenį. Ir po to jis pasikėlė ir ėjo 
tiesiai ir taip tiesiai, jog drąsiai galėjo mėginti pereiti vie
na grindų lenta. Ir pro duris ir neužkliūdamas už išmestų 
ant tako snaudžiančio girto kritėjo bjauriai ištižusiomis na
ginėmis apautų kojų. Jis atsikorė į priekystalį priešais mergi
ną ir nuolankiai panarino galvą. Ilgi plaukai užkrito ant akių.

— Tau bloga darosi, Tiliau, — girdėjo jos balsą. — At 
nešiu selterio.

— Tikrai man bloga. Blogiau man nebegali būti.
Dabar jis girdėjo ją trimis žingsniais toliau, ne jos bal

są, bet jos rankų sukeltus garsus. Skambtelėjo stiklinė, at
laužiamas kamštis ir šnypštimas skysčio. Jis girdėjo pulo- 
jančio selterio smulkučių lašelių kibirkščiavimą stiklinėje 
taip arti, kad juto jo, lyg plonyčių adatėlių dūrius savo veide.

— Išgerk, Tiliau. Atsigaus širdis, — prašė mergaite. 
Ir ji buvo netoliau kaip selterio stiklinė.

— Man jau gerai. Tuoj bus gerai. .. bus gerai. .-.
Jis dar palaukė užsigulęs ir užsimerkęs, drėksdamas na

gais delnus ir braškindamas pirštus. Po sakų ir purvo sluoga- 
niu tebesilaikė stiprūs pėdsakai, tartum įkyrus kutenimas, 
jos standžių krūtų prisilietimo. Jis braukė atvirkščia lanka 
per burną, nutrindamas jos minkštų lūpų pabučiavimą. Ir 
jam tai pavyko. Nusivadėjusio selterio gurkšnis nuplovė pa
skutines skurdžias nuosėdas.

— Tu labai pavargęs.
— Dabar aš jau- savo kojose, — drąsinosi Tilius kal

kėmis išteptos sienos baltumu išblyškęs. — Dabar tai piauė 
sim gerti.

— Ką begersi, kad jau nieko nebėra? — juokėsi antioji 
Veronikos duktė, apmesdama tuščias lentynas po vielos tink
lu. Ten dar matėsi pora mažų buteliukų raudonomis etike
tėmis.

— Spirito yra.
— Tai tik spirito. Bet kas jį gali gerti?
— Oi, kaip gers. Pamatysi.
Antroji Gužaitė juokdamosi skundėsi:
— Taip dar niekad nebuvo. Kad viską išgertų, viską su

valgytų. * Aš bėgau pas kaimynus skolintis duonos. Mūsų 
namuose neebrastum nė trupinio valgio, nė lašo kitokio gė

rimo, kaip vanduo ir tie du pusbonkiai.
Agnė turėjo savus rūpesčius;
— Kad ne Gavėnia, mes suruoštume šokius. Kalvis tū

li armoniką. Visus senius išprašytume ir šoktume. . . šoktu
me. ..

— Gerai, kad Gavėnia, kaip aš šokčiau tokiom baisiom 
naginėm?

— Persiautumei batais. O barzdą gali nusiskusti. Pa
duosiu tėvo skustuvą.

Tilius traukė delnu per smakrą:
— Nesiskųsiu. Žinai, Agne, kai pradžius keliai, aš 

pirksiu dviratį. Ir vis pas tave atvažiuosiu. Be dviračio, tai 
kaip šuva be uodegos.

— Ot bus puiku! — šuktelėjo mergaitė, vaiko atvirumu 
ir vasaros giedros kupinom akim. Ir šešėliu pritemo jos po
akiai ir liūdna gaida praskambėjo jos žodžiai, kai tarė: — Va
sarą čia nuobodu taip, jog gali numirti. Tik balos ir miškai. 
Tik moterys praeina su uogų krepšiais. Daugiau nieko. 
Vai, Dieve, kaip čia liūdna! ..

— Aš todėl atvažiuosiu, kad tau nebūtų liūdna, Agne. .. 
Žiūrėk, kągi tas daro? — jis pastebėjo papūtžandį, suplėšy
tu megztuku berną, kampe prirėmusį jos seserį.

— Paleisk! Sakau tau! — plėšėsi iš jo glėbio mergina.
— Nepaleisiu! Su žyduku tai tu moki, kodėl man ne

gali?
— Drožk jam per snapą, Danut, už tokias kalbas! — 

nirtulingai šoko seseriai pagelbon Agnė.
— Palauk! — Tilius sugriebė jos ranką. — Dana pa

ti jį sudoros.
— Gribišius atsisuko, išvertęs raudonas akis. Keli krau

jo raudunumo brūkšniai ėjo nuo kaktos per visą žandą.
— O kas tau darbo, zimagoro šmote?
Tilius pajuto silpnumą keliuose, lyg žiovulys surakino 

jo žandikaulius. Laiko nebeliko apsvarstyti, — bernas bau
dėsi artyn. Jis pasikreipė, apdarydamas erdvės rankai, ir 
tvojo. Užteko, kad jis pabėgo atbulas kelis žingsnius, išmetė 
tankas į šalis ir užsilaužė nugara ant prekystalio. Ką reikės 
daryti sekančią akimirką, Tilius nespėjo sumoti. Jo budru
mas lyg ir sumenko. Ir šalia sugriaudė Petro balsas:

— Padėk peilį, vaikpalaiki!
Tas traukė iš kišenės juodą medžkriaunį, nagais mėgin

damas atlupti gelažtę. Jis tarkštelėjo ant grindų. — Petras 
jį stūmė, purtindamas didesnį už save, griebęs už smunkan
čių kelnių žemiau juostos ir megstuko skutų. Visi jam davė 
kelią. Durys pačios žiojosi. Mušeika bėgo per priemenę, ko
jos barkštelėjo už slenksčio ir dribo visu ilgiu į šlapią ir pa
tižusį kiemo sniegą. (d. b.)
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LON DO IN, Ont.
KONFERENCIJA 

IR PARODA.
Rugsėjo 26 — 28 dienomis 

dienomis įvyksta antroji meti
ne Londono vyskupijos kalaii 
kų socialinio gyvenimo konfe
rencija, kurios motto yra — 
„Atidarykime savo šiidis u kr 
aštus naujiems emigrantams*’ 
— (Pop- Pijus XII žodžiai). 
Todėl Katalikų Imigracijos 
Centras pakvietė dalyvauti vi
sus Londono vyskupijos pasto
racinį darbą dirabnčius imi
grantus kunigus, o per juos vi 
sus naujus ateivius katalikus 
toje konferencijoje. Paskaitų 
pagrindinė mnitis — „įmigta 
cija ir naujasis įsikūrimo kraš 
tas“.

Konferencijoje dalyvaus Jo 
Em. Toronto kaidinolas, Šv. 
Sosto Delegatas Kanadai, Jo 
Eks. Londono vyskupas, daug 
augštų dvasiškių, žymių pasav. 
liečiu, žurnalistų, filmuotųjų ir 
kit.

Konferencijos rengėjai, nore 
darni pavaizduoti naujųjų atei
vių dvasinius turtus ir sugcbtji 
mus, minėtomis dienomis kon
ferencijos patalpose— London, 
Richmond gt. 520 nr., atidai o 
pakviestų etninių grupių meno 
tapybos, medžio raižinių, rank 
darbių ir kt. parodą.

Londono lietuviai per savo 
kolonijos kapelioną kun. J. Da 
mėlių yra pakviesti dalyvauti 
šioje konferencijoje ir įrengti 
atitinkamą savo skyrių minėto
je parodoje. Kun. Danielius 
piašo visų tautiečių jam patal
kininkauti, nes norima parodo
je bei konferencijoje reikiam-.i 
reprezentuotis. Visų, kas turi 
tinkamų eksponatų, piašoma 
pranešti kun. Danieliui, o atė
jus konferencijai joje gausiai 
dalyvauti.

MINĖS SPAUDOS 
ATGAVIMO SUKAKTĮ. 
Maž. Lietuvos Bičiulių Diau 

gijos Londono skyrius spalių 
mėn. antroje pusėje rengiasi pa 
minėti 50 metų lietuviškos sp 
audos atgavimo sukaktį, liek 
paskaitininką, tiek meninės da
lies išpildytojus manoma pasi
kviesti iš kitų lietuviškų kolo
nijų. Patirta, kad yra pakvies
tas Hamiltono lietuvių meno 
mėgėjų teatras „Atikuias’, ku
rio paprašyta suvaidinti „Dr. 
Vincą Kuidrką“, „Aušros Sū
nus“ ar kitą kurį veikalą.

ATOSTOGAUJA.

Prieš porą metų prie Londo
no Universiteto baigusi aukso 
medaliu muzikos mokyklą An
gelika Matukaitė, jau metus gi
lina muzikos studijas Paryžiu
je. Šiuo metu A. Matukaitė, 
jau yra grįžusi atostogų pas sa 
vo tėvelius, gyvenant. Woocis- 
tock‘e. Po atostogų ji gijžtr. 
vėl į Paryžių dar vienų metų 
tudijoms. Sėkmės jaunąjai inu 

zikei!

VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
REMTI BŪRELIS.

Londono lietuvių skautų pas 
tangomis, pagaliau suoigam- 
zuotas Vasario 16 gimnazijai 
remti būrelis. Kai kurie lėmė
jai savo mokestį yra sumokėję 
net už pusmetį. Būrelis papia- 
šė gimnazijos vadovybės skirti 
jam dar nešelpiamą mokinį-ska 
utą-tę. Reikia pažymėti, kad 
tai pirmas Londone minėtai gi
mnazijai remti būrelis: jį suor
ganizavo skautiškas jaunimas. 
Tai jo geras darbelis — padėti 
mokslo siekiantiems sesėms -ui 
oliams. L. E-taa.

Mūsų miesto valdyba įvykdė 
miesto ir Algoma dislrikto

BEDARBIŲ 
REGISTRACIJA.

Su tais bedarbiui sąrašais vėl 
rengiasi kreiptis į provincijos 
ir net federalinę valdžią, kad 
būtų imamasi žygių nedai bui 
sumažinti ir palengvinti ai tc- 
jančią žiemą, kuri daugeliui be 
darbių, atrodo, bus nelengva. 
Gaila, kad nevisi bedarbiai re
gistravosi, o tokių ypatingai ne 
mažas skaičius is naujųjų kana 
diečių.

Prieš porą savaičių musų 
mieste pas savo gimmes n pa
žįstamus iš Clevelando

LANKĖSI

MAMERTAS MAČlliKASl 
$ 

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ$ 

siuvėjas. J:

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS. $ 
c 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS. $ 
$ 

SKUBUS PATARNAVIMAS.

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal.^ 
(blokas į rytus nuo De la Roche, užrašas: Rene Bourdages)^ 

Valandos : kasdien 9—G; penktadien. 9-9 ir šeštadien. 9-6. £ 

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

tautietis E. Karnėnas — pažL- mo“ žemėje gerai sekasi, o tai 
tarnas daug kam iš plačiosios v. patvirtina ir naujas puikus „Ca 
suomenės, o ypač tiems, kūne dilac" automobilis ir gražiai uc 
kada nors matę ai giideję Čiur tuviškai kalbanti E. Kamėno 
iionio ansamblį. Kiek teko gu- naujoji gyvenimo drauge — 
dėti E. Karnėnui „dėdės Sa- Clevelando fabrikante. Pst..„

Y

MOWT^REAL

Saul t Sic Marie, Ont.
TRUMPOS NAUJIENOS.

Mūsų apylinkes valdyba bai 
gia vykdyti dar šį pavasarį pra 
dėtą rinkliavą Tautos Fondui ir 
tuo pačiu laiku renka bendiuo 
menės — solidarumo mokes
čius, kurie šiais metais yia ma 
žesni — tik 2 dol. Rinkliavų re 
zultatai dar nepaaiškėjo, ra
čiau, atrodo, bus patenkinami.

Rugpjūčio m. 15 d. apyl. va! 
dyba Skaržinskų ūkyje suiuo 
šė

gegužinę:.
Rengėjai ir svečiai, matyli, šia 
pramoga liko patenkinti, nes, 
kiek teko girdėti, gegužinė ai-

timiausiu laiku bus vėl pakai «.a 
to,

DARBŲ REIKALAI 
visame mieste ir didžiausioje 
darbovietėje „Steel Plante“ tuo 
tarpu dar vis nesitaiso, tačiau 
esama gandų, kad laike lugse- 
jo mėn. šis plieno fabrikas pa
sauks atgal darban didesnį 
skaičių atleistų darbininkų. Ar 
timiausiu laiku grįžta atgal į 
mokyklas ir pradeda mokslą 
Įvairių institucijų studentai, ku 
nų daugelis dabar diibo. Al’o- 
dytų, kad landesniems ii iai- 
mingesniems bedarbiams kai 
kuriose darbovietėse būtų pro
ga gauti darbų.

| Lietuviška moterų kirpykla |
3 DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- $

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

j 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. |

VICTORIA 
CLEANERS 
St DYERS CO.

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

MINOR REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED. \
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 
tebus (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 Uetuviškai.

TR
Lietuviai savininkai:

J. Matulaitis,
J. Kriaučialiūnas,

A. Majauskas.

SMONTREALIS 2832 ALLARD
ww,',',',',',',', TR 1135

$

mosuWportas
SUSIRŪPINIMAS MONTREAL1O POžEMNIU 

TRAUKINIU.
tęsiasi jau šiemet ligi lapkričio vidui i > 
jis niekaip bus pastatyta 60 namų, jie uua 
Požeminio, parduodami po 13.000 — 13.

St.

VARŽYBINIS KOMITETAS IV-mS sIAURe AMERIKOS 
LIETUVIŲ SPORTINĖMS ŽAIDYNĖMS RUOŠTI SKEL 
B1A ŠIŲ METŲ RUGSĖJO MĖN. 4—5 DD. TORONTE 

ĮVYKSTANČIŲ ŽAIDYNIŲ PROGRAMĄ.
Šeštadienis, 1954 m.

rugsėjo 4 d.
Michael High Sshool, St.

Clair-Bathurst gatvių kampas 
9—10 vai. jaunių krepšinis, 

10—U vai. vyrų krepšinis, 
10—11 vai. moterų tinklinis, 
11 —12 vai. vyrų tinklinis, 
11 —13 vai. jaunių krepšinis,
13— 14 vai. vyrų krepšinis,
14— 15 vai, iškilmingas žaidy

nių atidarymas,
15— 17 vai. vyrų krepšinis.

East York Stadium, 
Donforth-Coxwell.

10—13 vai. lengv. atletika,
16— 19 vai. lengv. atletika.
Earlscuort Park, St. Claii 

Lansdown gatvių kampa 
9—19 vai. lauko tenisas, 

17,30—19 vai. futbolas.
Toronto Table TeTnnis Cent

re, 898 St. Clair. W. 
9—19 vai. stalo tenisas.

Toronto Lietuvių Namai, Dun
das ir Ossington g-vių kampas, 
15—19 vai. šachmatai.

Masaryk Hall, 212 Cowan,
Queen ir Cowan g-vių kampas. Massey Hall, 178 Victoua Str. 
19—24 vai, grandiozinis šokių 20 vai. iškilmingas uždarymo 

vakaras, aktas ir dovanų įteikimas.

ir

Šis susirūpinimas 
nuo 1914 metų, bet 
neišsprendžiamas, 
vadinamo metro arba subway, 400 dol. Perkant, reikia įmokė 
tyrinėjimai miestui kamavo H 2.250, o kita išsimokėti 
jau apie 200.000 dol., bet lig- 
šiol dar maža kas konkretaut 
tepadaryta. Pernai, besirūpi
nant šiuo reikalu, net tūla ate 
relė įsivėlė, nes pasirodė, kad 
tas asmuo, kuriam buvo paves

Sekmadienis, 1954 m. 
rugsėjo mėn. 5 d.

St. Michael High Ssool,
St. Clair-Bathurst g-vių kamp. ta ruošti požeminio planai, pasi 

rodė net ne inžinierius, o šiaip 
sau pilietis, sugebėjęs Įsispiaus 
ti į šį biznį.

Bet dabar miesto savivaldy
bė p. Asselin pavedė konkie- 
čiai susisiekti su Europos eks
pertais ir peržiūrėti planus, ku 
rie jau yra paruošti. Peniai, 

14—14,45 vai. moterų krepšį- kaip žinoma, jau buvo paskelb
tas paruoštasis planas linijos tu 
rui, kuris apimtų miesto cent
rą, viso 23 mylių ilgio ir 117 mi 
lionų dolerių vertės. Gal gi ga
lų gale bus prieita prie sumany 
mo vykdymo, nes Montrealio 
susisiekimas yra tikra nelaimė 
darbo žmonėms, nes jiems ati
ma be galo daug susisiekimui 
laiko.

9—11 vai. vyrų krepšinis,
11 —13 vai. pamaldos.
13—14 vai. jaunių krepšinio fi

nalas,
13—14 .vai. moterų tinklinio 

finalas,

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

0-25 
metams iš 5%% palūkanų.

Kita to dideho ploto dalis. 
1.472.000 ketvirtainių penų, 
parduodama visa, ne alskiiais 
sklypais, po 28% Ct. kv. pėda 
Iškart reikia įnešti % sumos, o 
kita 5-riems metams išsiniokc- 
ti. Kas turėtų galimybę tą vis.; 
plotą įsigyti, padarytų gerą bi- 
nį, nes jam kiekvienas norma
lus sklypas kaštuotų apie oOO 
dol., kai tokius sklypus dabai 
čia parduoda po 1.500 dol. Či» 
suminėtais reikalais daugiau ii 
formacijų suteiks P. Adomo
nis (žiūr. jo ir Budriūno skei 
bimą „District Estate Bic
kers“).

— 40 JAV laivų gabena pa
bėgėlius nuo komunistų iš šun; 
rinio Vienamo. Laivais peivcz 
ta jau apie 30.000 ir lėktuvai" 
apie 33.000. Vertinamas tai di 
džiausiu istorijoje tokiu žmo
nių persikraustymu.

NUSISKUNDŽIA kaikune 
skaitytojai, kad laikraštis ne- 
punktuoliai gaunamas. Dėl te 

Miestas jau esąs sudaręs su- >,NL“ administracija patikina 
tarti su tūla New Yorko firma, visus, kad laikraštis visiems iš

nio finalas,
14—14,45 vai. vyrų tinklinio f i 

nalas,
14—14,45 vai. vyrų krepšinio 

finalas.
Earlscourt Park, L.andsdowne 

ir St. Clair gatvių kampas.
14—16 vai, lauko ten. finalai, 
16—18 vai, futbolo finalas, 

pertraukos metu estate TVARKYS MOUNT ROYAL 
tinis bėgim. 3X1000 m. KALNĄ.

Toronto Table Tennis Centre,
898 St. Clair W.

9__ llval. stalo teniso finalai, kuri apsiėmė gražųjį Monti e-siunčiamas antradienio vakaią
alio kalną dar gražiau sutvai- ir niekam jokių išimčių nedaio- 
kyti, nes jis dabar dar tebėra rna. Paštas mus užtikrino, kad 
primityviame stovy. jeigu laikraštis Montrealio mie

iz-ac r-tsMiAici -> ste negaunamas trečiadienį,, no
KAS DOMISI SKLYPAI^. rg vjsį turįtų gauti trečiadienį, 

Kaip jau buvo rašyta, tarp tai ketvirtadienį jis būtinai tu- 
Verduno Crawford Parko ir ri būti gautas. Jeigu gi, tūlose 
Ville Lasalle ligšiol tušti plotai miesto vietose, laikraštis taip 
jau pradedami apstatyti. Dabar negaunamas, tai būkite malo- 
galime tiksliau painformuoti.

Suminėtas plotas 
dviem savininkam. Is 
kurio plotai susileičia 
ford Parku, nupirko 
bendrovė. Ji sklypų nepardavi- tūlų jo tarnautojų apsileidimo,

nūs apie tai pranešti adminis 
priklauso tracijai, kad ji galėtų daryti zj 
vieno jų, gių pašto įstaigoje. Pavėlavi- 
su Craw- mai ir kiti pristatymo trūku- 
slatybos mai pareina grynai nuo pašto ir

BELLAZZI-LAMY, INC j 

TR 5151 7679 George St> Ville Leeelle. j

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

.iiaittimfuuttmimmmmutttmmimuitittmiuutttttatmmcmma::;.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

B A L TIC
Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. 

medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L I S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal,
P. Q. Tel.: HU 8—0162.Į

LIŪDESIO VALANDOI

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

i PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

nėja, bet pati statys bungalow, nors daugumas jų yra perdem 
Iš numatomų viso 230 namų, tvarkingi žmonės.

I
D r. DORA GORDON

Dantų gydytoja
Kalba lietuviikai

Tel.: WAInut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrei.

Groserija - alus $
f DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS. |

LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliorių kainų. C 
64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. BE 0400. | 

g Sav. E. BAIKAVIČIUS. |

LIETUVIS LAIKRODININKAS |

| ŽUKAS ANTANAS |
'' 359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321 £

Kreiptis vakarais po 6,30 vai. į,

Siuvėjas
P. ŠIDLAUSKAS

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 
»»»»»»:n»iiiHHiu»u»»»»nHimttm; mmuuuunnnnmnmmmmrnnu
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KIEK LIETUVOJE AREŠTUOTA IR IŠTREMTA
ŽMONIŲ 1945— 1951 METŲ BĖGYJE.

(Atkelta iš 3-čio puslapio.)
tėjas. Niekas iš Bargailų šei-vežti si lčvo arkliais tremtinių 
mos neverkė ir net stengėsi ru inventory. tremtiniams buvo

ŠALPOS FONDO APYL. KOMITETAMS IR sams neparodyti jokio susijau- leista p . .;..u šiek teik maisto:
ĮGALIOTINIAMS. dinimo. Geriausius baldus ru- miltų, k ausinių, lašinių. Ap-

sai tuojau konfiskavo ir pas- leisti ūk.ai daugumoje griuvo, 
Kadangi šį kartą tenka vien se Toronto rytiniame pneinies- kiau išsivežė, bet visa kita bu- kurnekui i juos įsikraustė kiti.

K.L.B. Šalpos Fondui pinigais tyje. vo leista išdalinti, o ko neišdali Labai uai-.g trobesių sunyko",
siųst itaukus Vokietijoj liku- Čia viešpatauja invalidas ber no, vėliau kaimynai patys išne- Jahann Z., 40 metų, nuo 
siems lietuviams sušelpti, ta: niukas. Čia jis išmoksią amalo, šiojo. Gyvuliai — jų tada dar 1946 m. gyvenęs Kaltinėnų

PRINCIPINIS EVANGELIKŲ IŠSIAlsKINlMAS.

Lietuvių Evangelikų Liūte maišiais aktais, lygiai tuo pat 
ronių Bažnyčios Vyr. darybos konstituciniu nuostatu kaip n 
posėdis Čikagoj 1954 m. mg-kitų valstybės pareigūnų alvc- 
pjūčio 1 d. padarė puncipinį ju. Bet valstybės vidaus parci- 
nutarimą. Jame dalyvavo vis. gunų funkcijos baigiasi savo 
Amerikoj gyveną VBT nariai, krašto sienomis. Be to, dr. Gu- 
Asmeniškai dalyvavo: kun. '1 ra daitis, buvęs Konstitorijos pie- 
kys, kun. dr. Kavolis ir Marty- ziedntas, 1941 m. vasaiio men. 
nas Purvinas. Korespondenci- repatrijuodamas 
mu būdu 
Kristupas Gudaitis is Čikagos, mą perdavė 
Adolfas Klemas is Bostono n 
dr. Otonas Stanaitis is North

„Radiškių kaime trėmimus field, Min.
1948 m. žiemą pats mačiau. 
Kaltinėnų apylinkėse tada bu
vo išvežta per 40 seimų. Atva
žiavę mašinomis prie kaimo, ru 
sai staiga išstatė visur savo pos 
tus ir suėmė kai kurias šeimas, 
žmonės buvo į Kaltinėnus va
romi, kaip belaisviai iš abiejų 
pusių saugomi sargybinių, tik 
ixaltinenuose juos jau pasodi
no į sunkvežimius. Kaikuriems 
pasisekė iš kaimo pabėgti. 
Žmonės buvo labai nusigandę, 
verkė. Giminėms buvo uždraus 

’ ta prie suimtųjų prieiti ir su 
jais kalbėtis’*.

Vokietijon, 
dalyvavo: gyd. dr. Konsistorijos reikalų vadovavi- 

ten likusiam di. 
Otonui Stanaičiui ir kun. Lei- 
jeriui. Nuo to momeito dr. Gu 
daitis pasidarė privatinis as
muo, nebeturįs bažnytinių funk 
cijų. Vėliau, tremtyje, lietuviu 
evangelikų liuteronių bažnyti
nio gyvenimo tvarkymas per
ėjo Vyr. Bažnyčios tarybai, 
kurią sudarė lietuvių Evangeli
kų Liuteronių Sinodas tremty
je 1948 metais, km ios pirmini) 
ku yra senjoras kun. Kelelis 
Tasai sinodas atmetė dr. Gudai 
čio siūlymą tvarkytis tremtyje- 
Lietuvos evang. Liuter. Konsis 
torijos ętstinumo pagrindu. 
Tuomet dr. Gudaitis su tuo su
tiko, leisdamas save rinkti VB 
T nariu. Neįmanoma priimti 
dr. Gudaičio pakartotinai siūlo 
mą projektą, nes nuo valstybės 
valdžios priklausoma bažnyti
nė vadovybė, bažnyčios teisės 
požiūriu demokratinese salyse 
nebeįmanoma ir Vyr. Bažn. Ta 
ryba turi Lutheran World Fe
deration suteiktą pripažinimą, 
kurį suardytų naujai siūlomas 
projektas. Pastarasis yra prie
šingas vieningai pareikštai Lie 
tuvių Evangelikų Liuteronių

mums, kanadiečiams, reikia su- kuriam jis tinka, nežiūrint ko- buvo 4 karvės, 10 avių, kiek tai apylinkėse: 
daryti stambią sumą, kad tai kj fizinį trūkumą jis tuietų. čia kiaulių ir 2 arkliai — ouvo pa- 
galėtumėm įvykdyti. O jau iai jis eina mokyklon ir džiaugias skirti į sovehozą prie Liuonų. 
kas taukus siųsti, nes jau se- laisvalaikio praleidimu bei rauk 
niai tam ruošėmės 
dalis pinigų tam tikslui jau su- me jis gali dalyvauti ir uzsi- 
rinkta. Be to, jau būtinai rei- ėmimais, kurie jam padeda su
kta siųsti pinigų Vokietijoj teikti pilną gyvenimą, 
esančioms vargo mokykloms, Invalidas arba šiaip fiziškų 
nes jos liko visai be pinigų. trukumų turintis berniukas ai:

Todėl prašome visus apyi- ksejau buvo laikomas šeimos ar 
komitetus ir įgaliotinius, ben- ba bendruomenes našta — as- 
druomenių apyl. valdybas tuo- muo, kuris turi būti prižiūri- 
jau, savaitės bėgyje, atsiųsti C. mas ir kuriam duodamas pa- ti^raį ištremtas 
Komitetui adresu 202 St. Cla- prastas darbas, Kad jis gan tų skminiuju trėmimų. Apleistų 
rens, Toronto visus tinimus p: išsilaikyti, 
nigus, nežiūrint, kiek turima, !’ 
nors rinkliava nebūtų dar baig zacijų, kaip Sociaty for Cnp- ka(j nėra pusės gyventojų. Be
ta. Vėliau surinkti pinigai bus peld Children, ir sportininkų, nt 4—5 ūkiąi kiekviename kai- 
galima sunaudoti šalpai pini- aktorių, prekybininkų ir kilų, ine tušti. Toks vaizdas visur ta 
gaiš Vokietijoj likusių ir, Kur kurie suteikia didelę paramą j 
reikalinga, vietoje gyvenančių šiam darbui, i 
tautiečių, taip pat ir Vokici. Variety Village padaro is šitų kus. Antrąjį transportą 1949 garės apylinkėse: 
esamoms vargo mokykloms. *

Ta pačia proga primename, vius, ir virš viso to, naudingu^ įr v*ežimai važiavo vienas po ki .
kad nepamirštumėte atsiųsti, piliečius. Variety Village gavoto visais keliais, bet vežė dau-j° Patlektl klt* kaimai. 1 agal- 
kaip aplnkraštyje Nr. 7, p. 5 savo vardą iš Toronto Vauety giausiai tik daiktus, o tremia- ves leisdavo pasiimti tik se-
buvo nurodyta, veiklos apyskai Club’o (aktorių, artistų), kuns iriuosius varė kolonomis i surin niams- Nemaltų javų imti nesuteikė jam pastatyti didziausį kimo punktą Kėdaitūuose Ki- leisdavo- Kas verkė* tam vlsk* Visai svetimos tikybines oiga- 

tus vėl varė visų pirma į Sėtą. nu0 vez\mo numesdavo. Veži- mzacijos linkme veikia vad. Ue t
Berniukas, kuris vyksta į Va Daug ūkininkų gavo įsakymą mais ^eze 1 Joniški ir į Kruo- tuvių protestantų susivieniji- Si j 1948 m. valiai.

------------P1US- Jei kas Pabėgdavo ir ve-jnas Bostone, Niujorke ir lo- 
hau juos pagaudavo, tada jie ronte, kuriuose kun. Dagys lai 

ko nereguliarines pamaldas.

Šioji Taryba rado, kau ne
įmanoma steigti lietuvių evan
gelikų liuteronių sinodą Ame
rikoj, kadangi trūksta paKan 
kamo skaičiaus savarankiškų 
parapijų ir kunigų, nei a finan
sinių sąlygų ir nesutaria su at
skirais individualistais. Luthe
ran World Federation ir VBT 
žinioj veikia kun .1 rakio vadu 
vaujama parapija C'iKagoj. Be 
to, jis aptarnauja religines gru 
peš Clevelande, Detroite ir 
Omahoj. Panašia linkme veikia 
kun. dr. Kavolio aptarnauja
mos parapijos Toronte, Mont- 

_ __ _ _____ . ___ _ Uršei D., 34 metų amžiaus, realyje ir Hamiltone. Skirtinga 
. . _ rp Šėtos ir Kėdainių. Visų pir- nuo 1947 m. pavasario iki 1951 organizacine linkme veikia Mis

institucijos kaip ma vežė turtingesnius ūkiniu- metų gyvenusi Joniškio ir Ža- sotu i sinodo lietuvių misijos, Ci

berniukų naudingus, produkty m. patį mačiau. Sunkvežimiai ,, ,
• ’ • v • „Veze arkliais, kuriuos ture

Pati dar variau gyvulius į tą 
ir didžioji darbiais, kaip ir sportu, kuua- sovehozą”.

Frieda C., 
voje gyvenusi 
1951-jų metų 
se:

„Negalima 
kad Šėtos apylinkėse būtų bu
vę išvežta pusė visų gyvento
jų, bet koks ketvirtadalis buvo

> vien laike pa

38 metų, Lietu- 
nuo 1947-jų iki 
įvairiose vietovė

butų pasakyti,

sodybų tiek daug, kartais iš 
Šiandieną dėka tokių organ.- tikrųjų susidaro toks įspūdis.

kagoj (kun. Pauperas) ir lo- 
ronte (kun. Kosticinas). Neaiš 
kioj organizacinėj būklėj yra 
lietuvių liuterionių parapija 
Collinsvilėj, Illinois, kurią lai
kinai aptarnauja kun. Irakis.

tą. !
Dėkodami už ligšiol parody- fondą, 

tą pasiaukojimą, linkime ir to
liau ištvermės bei pasisekimo, riety Village, daro tai savano-

Š. Fondo C. Komitetas, riškai ir visi tie, kurie įsirašė.

VARIETY VILLAGE.
Viena iš Kanados žymiausių tinami iš jų pasirinkti, nes be- 

institucijų yra Variety Village, veik neturima išimčių, kad ber- 
kuri yra moderniškose patalpo- niukas, kuris turi keliauti per

yra užsidegę mokiniai ir geri gyvenimą su fiziniu trūkumu ir nieko negalėdavo su savimi pa- 
studentai. Darbdaviai yra ska- kuris M trūkumą yra nugalėjęs siimti. Kitus, vėliau grįžusius 

įsigydamas pinigą nešantį mit iš miškų, suėmė. Iš lėto judan- 
rumą, yra puikus tarnautojau, čios vežimų virtinės su tremti- 

(CS). niais — klaikus vaizdas“.

kviečia visus lietuvius į savo vasarvietę pasinaudoti va 
saros malonumais ir atsikvėpti gamtos aplinkumoje

VEIKIA ežeras su maudynėmis ir tramplynu; restora 
nas su lietuviškomis dešromis, kumpiais ir tt. Savo kar
vės duoda natūralų pieną. Dvi aikštės šokti — dengta n 
po atviru dangum. Čia pat miškas ir vasarnamiai, ku 

riuose galima ilsėtis.
Kasdien galima pasinaudoti vigais patogumais ir 

malonumais.
Iš Montrealio vykti ligi Mascouche miestelio, nuo kur 
už pusmylio vasarvietę rodo rodyklės — J. Vekteris.

Telef.: Mascouche 23 Ring 5.
VISI maloniai kviečiami atsilankyti. Savininkas.

Dundas-Davercourt garažas
1244 DUNDAS ST. W„ TORONTO

Įsteigtas prieš 27 metus
24 valandų patarnavimas. <

Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų < 
> perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — < 
I patikrinimas. ]
; Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba. ;

Ontario Motors League patarnavimas.
J Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidavimą. A

Be to, nutarta sudaryti Lie
tuvių Evangelikų Liuteronu; 
Tarybą Amerikoj su skyriais 

Sakytoji Taryba svarstė du Jungtinėse Valstybėse ir Kana 
skirtingus lietuvių liuteronių doj. Ją sudaro Amerikoj gyve- 
bažnytinio gyvenimo tvarkymo ną VBT nariai, lietuvių liutero 
projektus. Ji pritarė VBT na- mų kunigai ir parapijų tary bų 
rio dipl. teis. Andriaus Giniau- pirmininkai. B.
to projektui, kūrino norima 
tvarkytis Vyr. Bažn. Tarybos

$ pagrindu. Ji atmetė VBT na 
ft rio dr. Kristupo Gudaičio pro 
>> jektą, kuriuo siūloma tvarkylis 
& Lietuvos Evang. Liuter. Kon- 
X sistorijos tęstinumo pagrindu, 
ft Samprotavimuose i 
ft Lietuvos Evang. Liuter. Ken

ft

JONASČEGYS.
MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ

B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE 

870 COLLEGE ST. - Telef. OL 6381, OL 6382.
Keletas pavyzdžių:

Priimu visokius užsakymus. Didelis pasirinkimas ang
liškų medžiagų. Ilgamete praktika. Rankų darbas.

Skubus patarnavimas.
Telef. 7-5228. 224 WILIAM St., LONDON, Ontario.

$13.900, Dundas - Runemy- 
de, atskiras, mūrinis na
mas, 6 kamb. ir garažas.

$11.000, Dundas - Howard 
Park, pusiau atskiras, 6 
kamb., gerų plytų namas, 
moderni virtuvė, labai ge
rame stovyje.

$13.500, Marguaretta-Bloor, 
7 k., vandeniu-alyva šildo
mas, dvigubas garažas.

$15.700, Dundas - Dover- 
court, pusiau atskiras, mū
rinis, 8 kamb., didelis na
mas, garažas, alyva šildom.

Turime didelį pasirinkimą įvairia kaina, įvairiu įmokėji- 
mu ir įvairiose mieisto dalyse visokiausių namų ir versla- 
monių. Tamsioms mielai parodysime, suteiksime sąžinin
gai visas informacijas ir patanausime tinkamomis sąlygo
mis paskolų įmokėjime, motgičių užtraukime, visokiau
siuose apdraudimuose.

J. KARPIS
REALESTATE

1609 DUNDAS ST. W. —TEL. OL. 7996, OL. 7997
Didžiausia ir patikimiausia lietuviška namų pardavimo įs
taiga Toronte. Perkant ar parduodant namus pirmiau
sia paskambinkite mums, nes:

1. Suteikiame visas informacijas dovanai,
2. Atliekame visas morgičių operacijas,
3. Parūpiname paskolas.

„Lietuvių Dienos“, rugsėjis, 
1954. Šiame numeryje rašo. Ig. 
Šeinius, Dr. inž. Darnusis, A. 
Simutis, Alė Rūta, B. Auginąs 
ir kit. Lietuviškoje dalyje duu 
damas pašnekesys su V. Bclia- 

pasakvla - Jurn*> lietuviškų tautinių šoku: 
1 žinovu ir populianzatoi luini

^storija^ pl’gal‘% caristinėsRii kitataučių tarpe bei angliško Ji 
sijos paveldėtą ir Lietuvoj lai
kytą rusu įstatymų XI tomo . A . 
santvarką, buvo Lietuvos Vals F1^oAn^kj,.k°J1® 
tybės Švietimo Ministerijos 
skyrius bažnytiniam reikalam 
tvarkyti. Neįmanoma jį perkel
ti svetimon volstybėn. Konsis
torijos prezidentas ir nariai bu 
vo paskirti trim metam Lietu
vos Valstybės valdžios įsaky
mu iš lietuvių, vokiečių ir lat
vių sinodų rinktų kandidatų. 
Jų teisinis titulas buvo parem
tas valstybės valdžios skiria- 
t M -=rr==^r-.... <
1st. OL 7443. Namų MU 9138

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

Advokatas.
(Barrister. Solicitor, Etc.) 

1052A Bloor St. W. Toronto.

tuanistikos ir folkloro žurnalo 
„Viltis“ redaktoriumi ir leidė- 

........... ! dalyje duoda
mas pasikalbėjimas su M. 
Stark, V. Ramono „Kryžių“ 
vertėju į anglų kalbą. Telpa 
per 50 nuotraukų iš viso pašau 
lio lietuvių gyvenimo, nemaža 
yra ir iš Kanados. Metine pre
numerata 4 dol. Administraci
jos adresas: 9204 S. Broad
way, Los Angeles 3, Calif., U 

j SA. Ten gaunamas ir angliškas 
Ramono romano „Kryžiai“ ver 
timas.

Lietuviai advokatai

S. JUCEVIČIUS, J. KAŠKELIS, P. KRILAVIČIUS, 
A. MARC1S, B. MARIJOŠI US, A. PELECKIS.

Naujai atidarytas skyrius
B. Sergautis Real Estate.

107 Orchard Beach, Keswick, prie Simcoe ežero, 
Telefonas Roches Point 184 M.

Čia yra didelis pasirinkimas ūkių, vilų, sklypų prie ežero 
kranto ir apylinkėj.

? High Park rajone. $14.900 
! pilna kaina, visiškai atski- 
| ras, 7 k., labai gerame sto- 
R vyje> gero mūro namas. 
K Verta ypatingo dėmesio, 
g High Park rajone. $ 3.500 
g įmokėti, 6 neperein. kamb. 
K mūrinis, alyva šild. namas. 
S Didelis kiemas ir vieta ga
ji ražui. Skubus pardavimas. 
S $5.500 įm. Parkdale, atsk., 
• 9 nep. kamb., mūr. nam., 
g alyv. šild., 2 garažai.

$14.500, McKenzie, pilna 
kaina, o gal ir pigiau. 10 
kmb. mūr. namas su bal
dais, augštos pajamos.

$4.000, įmok.,Harrison Ave., 
8 k., mūr., kietos grind., 
švarus iš lauko ir vidaus. 
Kaina 14.500 dol.

$4.500 įm., Bloor-Brock, 7 
k. per 2 augštus, gero mu 
ro namas, pilna kaina $ 
14.500.

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

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
letefonas EM. 6-4182 

Toronto

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

CORDON’S BEAUTY SALON
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, H 
dažo ir kerpa plaukus. Kiekvienu metu (išskyrus sek- H 

madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

Dr. A.Pacevicius |
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS |

Yanney Clinic 314 Bathurst St., Toronto 3
Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778

§ Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tynmai. £ 
ft Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 ». ft
S ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai.  X

n

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS.
Kontraktorius K. TRUMPICKAS Į 
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis 
arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren- n 
giami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas krosnis. B 

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

Kadangi prekės gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be g 
jokių tarpininkų, todėl ĮRENGIMAI DAROMI 2Y- g 

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

Hamiltone: 18 Spadina Ave. Tel. LI 9—2035 
Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951.

NEIMAN & BISSETT

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

38 King St. W. Suite 46 
Toronto, Ont.

Tel.: Office EM 3-7461
Res.: WA 2-8927

ĮE.A. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395
201 Northern Ontario Bld.

303 Bay Street. 
TORONTO 1, Ontario.

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!
Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. NEMOKAMAI.
ft Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai
'v Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai.
i 561-567 KEELE ST. TEL. JUnction 4773
X Block South of Ct. Clair Namu tel. CE. 1-3444.

TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS.

VIENYBĖJE — GALYBĖ į
TAUPYK T

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

Toronto, Ont. KE 3027.

ft

ft

$ ft

ft

$ ft



1954. IX. 1. — Nr. 34 (383) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 9 PSL.

Midlande, kur atlaikytos pa
maldos ir pasimelsta už kanki
namą Lietuvą.

ŠU ŠALPOS FONDO

HAMILTON
VLIKO PIRMININKAS

M. Krupavičius KLB Hamilto
no V-bai atsiuntė padėką už 
gražų priėmimą jo lankymosi
proga Hamiltone, kartu, svei- pinigine rinkliava T. F. pradė- 
kindamas visus hamiltoniečius jo antrąjį lietuviškųjų knygų 
lietuvius ir linkėdamas jiems platinimo vajų, I" 
ištvermės laisvės kovoje.

Ta pačia proga VLIKo 
mininkas prisiuntė trumpą 
dį, rengiamam Hamlitono 
tuvių albumui.

Į KRAŠTO TARYBĄ

'z'z'z'z'z'z'.z'z'z'z'z
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DĖMESIO!

MARGIS VAISTINE
NAUJOJE VIETOJE!!

PADĖKOS
Mūsų parodos ruošime, kuri 

yra pasisekusi gana gerai, labai 
daug padėjo Nekalto Prasidė
jimo vienuolyno vyr. sės. Apol- 
linara, p. Tamošaitienė su atidi 
niais, p. Motušis su gražiais 

x gintaro išdirbiniais, p. Valiulie 
vN nė su gražiais rankdarbiais, p. 
& Jagėla su liet, pašto ženklais ir

prašomi abiejų organizacijų kil 
Ir TF ir 

ŠF tautiečius lanko namuose,
Į LIETUVIŲ DIENA 

TORONTE
iš Hamlitono vyksta labai daug 

Hamiltonas išstatė 9 kandi- lietuvių. Čia apgailestaujama, 
Tadarauską kad šeštadienį pobūviai vyksta

■ UNF salėje 
ir Masaryk salėje (sportinin
kų). Norint susitikti su pažįsta 
mais ,teks aplankyti ir vieną ir 
kitą salę, dažnas galės prasi
lenkti kelyje. . . Kbr.

DR. O. VALAITIENĖS 
PRANEŠIMAS.

Pranešu, kad telefonas Ha
miltono abonentų knygoje vai
du Valaitis Ann, 396 Bay N. 
yra ne mano. Prašau man skam 
binti tel. J. A. 8-8275, 57 Bui- 
ris St., arba užmiršus, klausti 
informacijos.

Dr. Ona Valaitiene.

pir- nius darbus paremti, 
žo- 
lie-

Hamiitoniečiai ^408 R O N C ES V A2LL.ES> A V E» TORONTO “ Ont ■ £ liet, pinigų rikiniu. 
rganizacijų kil $ ,, „ , „ , K v £ Mūsų apylinkės

A du nuoširdžiai dėkojame
$ Jūsų talką.
V Apylinkės Valdyba.

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles — $ 1.00 mėnesiui.
Metamorfoza kremas šlakams — $ 1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $ 1.50 dėžutė.
Kosmetika: Tussy —Du Barry — Chanel — Yardley.

Musų apylinkės lietuvių var 
: už

datus: kun. dr.
Juozą, Antanaitį Vladą, Baro- dviejose vietose — 
ną Kazį, Dalių Stasį, Giedraitį 
Juozą, Jankūną Albertą, Mik
šį Joną, Norkų Kęstutį, Stonkų 
Juozą. Krašto Tarybos rinki
mai įvyks spalio mėn. 10 d., o 
pats suvažiavimas — lapkričio 
mėn. viduryje. Kalbama, kad 
naujoji Krašto Taryba posė
džiaus Hamiltone.

BUV. HAMILTON1ETĖ
a. a. Lidija Makūnaitė 27 m., 
po 4 mėn. ligos, penktadienio 
naktį mirė Toronte. Velionė, 
gyvendama Hamiltone buvo 
vietos choro narys. Giminėms 
nuoširdi mūsų užuojauta.

NEPAMIRŠKIME, 
kad rugsėjo mėn. 11 d. B-nės 
v-ba Roberts Restorane (King 
ir Sanford g-vių kampas) ren- kanadiečių abiejų miestų paro- parodos yra geriausias 
gia pirmą pobūvį - šokius sa- da. KLB Fort Ąilliam apylin- reprezentuoti 
Įėję. Juose dalyvaus ir ALT kė turėjo savo skyrių su užia- 
sekretorius Dr. P. Grigaitis, šu „Lithuanian Display“. Už
sekančią dieną, sekmadienį, Ro ėmėm 25 pėdų plotą (pernai 
yal Connaught salėje įvyks 50 tik 15 pėdų). Buvo išstatyta 
m. spaudos atgavimo minėji- įvairios rūšies gana gražūs ir žią, augštai įvertinančią mūsų 
mas su dr. P. Grigaičio paskai- brangūs rankdarbiai. Puikiai iš skyrių, padėką, 
ta ir aukuriečių, vad. aktorei dėstyta, gerai sugrupuota. Čia 
E. Dauguvietytei - Kudabienei, buvo aprengtas manakenas gra 
meninė programos dalis. Minė- žiu suvalkiečių tipo liet, aprė- 
jimo pradžia 6 v. v. du su keliom eilėm gintaro ka-

uamii n/rir-c-r-Ac rolių. Lietuviškos lėlės. Čia bu-
HAMILTONO MIESTAS, vo padėtas Lietuvos vytis, Lie

pianti,oja statyti naujus savi- tuvos pašto ženklų albumas ir 
liet, pinigų rinkinys. Daug gra 
žiu .austų justų. Įvairaus tipo 
liet, raštais staltiesėlių. Ginta
ro išdribiniai turtino mūsų sky 
nų.

Parodos ruoąįme daug dirbo 
pp. Mitalai, p. Kaminskienė, p. 
Jonaitienė su dukra, p. Druk
tenienė, Polė Jasevičiūtė, pp. 
Bružai, p. H. Poškus, p. V. Si
bulis, p. P. Kajutis, p. Leo Dru 
ktenis. Jiems visiems nuošir
dus ačiū.
S Praėjusiais metais Amen- 
kos negrų katalikų skaičius pa 
siekė pusę miliono.

valdybės rūmus. Senąjį pastatą 
jau pasisiūlė nupirkti kaimyne 
Eaton B-vė.

PEREITĄ SEKMADIENĮ 
Hamiltono VA parapija su kle 
bonu kun. dr. J. Tadarausku bu 
vo išvykusi į kankinių vietą

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont. 
Tel. LI 4-6405
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SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

PRIIMAMI UŽSAKYMAI IR PAŠTU SU NEMOKAMU PRISTATYMU Į 
VISAS KANADOS VIETOVES.

SKUBIAM PRISTATYMUI Į NAMUS

telef. LL. 1944

gauja.
P. V. Kvietelaitis laike sun

kaus darbo susirgo plaučių už
degimu. Pagerėjęs atostogauja 
dabar.

P. Suslavičius jaučiasi žy
miai geriau ir grįžo iš ligoni
nės.

Jurgis Danėnas sužeistas 
miško darbuose gydosi Sioux 
Lookout, Ont. 
siems linkime 
katos.

Kitos

ligoninėje. Vi- 
geriausios svei-

'z'z'z'z'z'z'z'z'z'z'z'z'z'z

Jonas V. MARGIS, l’hni. B

Port Arthur ir Fort William, Ont
GRAŽIAI PAVYKUSI PARODA.

Rugp. 9—15 d. įvyko metinė Šiose mūsų sąlygose

Visais nekilnojamo turto pirkimo 

bei pardavimo reikalais kr- ipkitės 
į didžiausios Kanadoje

REAL ESTATE 
įstaigos atstovą Hamiltone

PRANCKEVIČIŲ.

Visokeriopas informacijas uteiks ir namų problemo
se jums patars.

Skambinkite ar užeikite į staigą

913 Main St. E. Hamilton tel. LI 9-4121.

REAL ESTATE LIMITED
SKYRIAI: Toronto, Ham Iton, London, Samia, 

Kitchener, Peterborgh, Ri :hmond Hill.

3

tS

I A. J. Norkeliunas!
| (COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT) f

{VAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

PATVIRTINTI VERRTIMAIg
| GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS
3 per
I MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
| Tel. RA 7-3120
t 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36

gavo 
USA,

Teko stebėti, 
mėjosi labai, 
vybė atsiuntė

mūsų 
kad žmonės do- 
o parodos vado- 
mums labai gra-

žinios.
Zigmas Ramanauskas 

leidimą ir persikėlė į 
Philadelphią, pas savo brolį.

Pp. Simanavičiai susilaukė 
dukrelės. Jie turi jau mokykli-

Priešvestuvinė staigmena. Jaunojo mokytojo U Bružo nio amžiaus 2 sūnus. Abu tėvai 
Rugpj. 7 d. pp. Druktenių tėvai yra dideli lietuvių veikė- džiaugias šeimos prieaugliu. O 

bute suruošta priešvestuvinė Jau 
staigmena pp. Bružų sūnui mo 

tokios kytojui Leo Bružui. Jauniesie- 
būdas ms palinkėta laimingiausio šei

Lietuvą. myninio gyvenimo ir įteikta 
graži dovana — rašomasis sta 
las.

Šia proga daug pasidarbavo 
H. Poškus, V. Sibulis, p. Druk- 
tenienė, p. Jonaitienė su duk
ra.

v _ _
Grožio Kultūros SalionasI _ ---------------------------

•c

Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ.
Darau pusmetinius, dažymus šaltus šukavimus bei 

visokeriopus odos masažus.
Kreiptis tel. OR 1-9816.

102 Murray Ave., Greenfield Park, Montreal.

->*z-«>«,^.*z*z*>
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DISTRICT ESTATE BROKERS
Namai pardavimui:

Rosemounte:
Trijų šeimų. 1—6 kmb. ir 
2—po 3 kmb. Visai atsk., c. 
šild., naujas. Įm. $12.000.

St. Michel:
Dviejų šeimų po 5 kmb.
Naujas. Kaina $15.000.

N. D. G.
Dviejų šeimų po 4% kmb.
Naujas, su centr. šild. Ga 
ražas. Kaina $19.500.

Miesto centre:
Henri Jullien St. Trijų š. 
po 5 ir 6 kmb. Namas gera
me stovy. Kaina $11.500.

Verdune:
Dviejų š. po 4% ir 5 kmb. 
pusiau atsk., naujas. Kaina 
$16.500.
NORĖDAMI PARDUOTI
Į PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA

TE ĮSTAIGĄ.
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!

NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.
AGENTAI:

A. Gražys, RA 1-3148. A. Markevičius, OR 1-9816.
ĮSTAIGA: 177 Sherbrooke Sl.W. kamb. 5, Montreal, Que.

Telef.: PL 8501
Res.:

g P. ADAMON1S PO 6-6495. A. BUDR1ŪNAS RA 7-2690.

.S

$ 2.000 anl

Laurentians.
Montrealio.

Žemė pardavimui:
Rosemounte: X

36 Avė.75X90.Kaina $4.400 X 
Jean Mance St. 25X83. Kai 
na $900. |

Ville Emard: 
50X90. Kaina 
Eagan St.

Vasarvietės:
Square Lake. 
60 mylių nuo
2 pastatai, nauji po 4 kmb. 
su visais baldais ir dideliu 
žemės sklypu. Prie pat eže
ro. Kaina $4.500.

Paskolos namams:
iš 5% % netoli užbaigimo ir 
iš 6% statybos eigoje. 50% 
namo vertės. Taip pat 2-ji 
„mortage“.

AR PIRKTI KREIPKITĖS

DE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACHINE NE. 5-0303 

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

A

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

Paimame iš namų ir prista
tome į namus visame Mont 
realyje ir priemiesčiuose. 
Darbą atliekame sąžiningai

NE. 5-0303

U0111DU.U.
PtRiOSM- 
SIMICt

vietos lietuviai sveikina juos 
Ligoniai. nuoširdžiausiai.

II. Poškus, susižeidęs koją, P. Druktenienė ir p. Kamins 
gydėsi Port Arthur gen. Hos- kienė dalyvavo gėlių parodos 
pital. Pagerėjo ir dabar atosto- skyriuj su savo gėlėmis. E. J.

privačių veiksnių girdėti.
Wellando Apyl. Valdyba. 
PAMALDŲ NEBUS.

Lietuviams Wellande rugsė
jo mėn .5 d., sekmadienį, pa
maldų nebus. Sekančios pamal
dos įvyks rugsėjo mėn. 19 d., 
trečiame sekmadienį.

ir Krašto Valdyba, kiek teko iš Kun. B. Mikalauskas, O. F. M.

RUGSĖJO 8-JI.
Šiais metais rugsėjo aštul- 

tosios minėjimas atpuola, nes 
ji sutampa su Kanados Lietu
vių Diena, kurioje visi bendrai 
prisiminsime ir šią mūsų tauti 
nę šventę. Tokios minties yra

v* Sekite naujas madas — užsisakykite

KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ. 

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių ; nių 

Pritaikome kelnes prie jūsų švarko.
Garantuotas darbas — galima ir kreditan.

VALOME — P ROS 1 J AM E.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK’S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

Lietuvis vedėjas: P. KVIETKAUSKAS.
616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

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

| Jonas Zmuidzinas |
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

3420 Drummond, Montreal,?.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E- BELANGER 8c SONS;
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis po 6 vai. v.-karo 
j šeštadieniais — visa dieną.

A2LL.ES


10 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

4 LMont|real
TAUTOS ŠVENTĖS 

REIKALU.
Kadangi rugsėjo 8-ji šiais

DAUG VYKSTANČIŲ Į 
TORNOTO

Lietuvių Dienos proga dau- 
metais išpuola savaitės vidurye gelis montrealiečių ruošiasi 
je, tautos šventės minėjimas vykti į Toronto. Kaikurie jų no 
Montrealyje nukeliamas į sek- retų vykti privačiomis mašino- 
madienį, t. y. rugsėjo 19 dien. nomis, o yra ir sutinkančių pri

11 vai. A. V. ir Šv. K. para- imti į mašinas, kad jos neriede- 
pijų bažnyčiose bus atlaikytos tų tuščios. NL redakcija jau ke 
iškilmingos mišios. Visos Mo- liems asmenims tarpininkavo ir 
ntrealio lietuvių organizacijos interesuotus arba nuvežti, arba 
maloniai kviečiamos dalyvauti būti keleiviais, prašo skambiu 
pamaldose su vėliavomis vie- ti telefonu: HE 7920. Mielai 
noje ar kitoje parapijoje. patarnausime. 1 raukiniais va-

Po pietų įvyks viešas minė- žiuojant gaunama savaitgalio 
jimas ir, be to, radijo translia 
cija, kurių programa bus pa
skelbta sekančią savaitę.

PIRMIEJI DIPLOMUOTI 
TELEVIZIJOS 
SPECIALISTAI

Albinas Niaura ir Algis Pily- 
paitis dvejus metus atsidėję lan 
kė žiemą ir vasarą Tele-Tech- 
nic Institute ir šiomis dienomis 
baigė kursą, išlaikė egzaminus 
ir gavo televizijos ir radijo te 
chnikų diplomus. A. Niaura, 
ligšiol dirbęs Marconi firmoje 
eiliniu darbininku, dabar, bai
gęs institutą, firmoje geriau
siai išlaikė egzaminus ir gavo 
paaugštinimą į televizijos ir ra 
dijo technikus.

Šie du pirmieji diplomuoti te 
levizijos ir radijo !
dabar atidarė taisymo dirbtuvę
4005 A Wellington St., Verdu federacijos statutą, bet neradęs laikotarpį M. ap. V-bosh pirm, 
ne ,telef.: TR 7798. Tautiečiai skelbto V. Krėvės minėjimo, pareigas eina A. Gražys.

......
X DARBO DIENOS šventės ir užbaigimui lietuvių die- 
$ nų Toronte, pirmadienį, t. y. — rugsėjo 6 d., 7 v. v., 
V šv. Jono parapijos salėje (kampas Dundas—Gorevale) 
t T. L. O. „TRIMITAS“ rengia PASILINKSMINIMĄ- x 

į; ŠOKIUS, su alučiu ir kitais įvairumais. g

v Puiki proga linksmai praleisti laiką, atsisveikinant su X 
H svečiais — Lietuvių dienos dalyviais. X

T.L.O. „Trimatas“. g
,®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®>V'-'zV X/®®®®®®®®®®®-
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nuolaida. Savaitgaly, turistinis 
lėktuvas 24 dol. ir atgal 45 dol. 
PRADĖJO STATYTI ALAUS

BRAVORĄ
Ville Lasalle, ties Arborite, 

pradėtas statyti didžiausis viso 
je Kanadoje alaus bravoras, ku 
rio statyba atsieis apie 64 mi- 
lionus dol. Darbai jau pradėti ir 
darbininkai gali gauti darbo

ŠV. JONO KR. LIETUVIŲ PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS 
BAŽNYČIOJE STATYBA

Kanados Lietuvių Dienos pro- pradėta praeitą savaitę, bet pa- 
ga Toronte parapijos bažnyčio daryta tiktai playwood'o tvora 
je 11 vai. iškilmingų pamaldų nuo gatvės pusės ir pastatytas 
metu gieda Toronto choras iš lentų sandėlis-kontora. Skly 
„Varpas", vadovaujamas muz. po viduje jokių darbų dar nt- 
S. Gailevičiaus. Nuo šio sekma matyti.
dienio šv. Jono Kr. Liet, baž
nyčioje pamaldos pradedama 
sekmadieniais laikyti rudens 
laiku: 9.30, 11 ir 12 vai.

PP. KALENDROS. 
PAGERBTI

Toronto visuomenės veikė
jams pp. V. K. Kalendrams su 
kako 25 vedybinio gyvenimo 
metai. Vietiniu papročiu, jie

Kaip kasmet, taip ir šiemet įvyko šeštadienį Liet. Namuo- buvo pagerbti lietuvių nainuo- 
Kanados „The Canadian Han- se. Suvažiavime dalyvavo atsto sę iškilmingu subuvimu, kurio 
dicrafts Guild“, 
centrą 2025 Peel St., Montre- miltono ir kitų olimesnių vieto- bai gražiai pagerbti — pasvei- 
aly, vadovaujama Miss Alice vių. f 
M. S. Lighthall, ruošia rank- Liet. Socialdemokratų lyderis vėse dalyvavo

& RADIO SERVICE REG’D.
St., Verdun. Tel. TR 7798.

DETECTO T. V.
3994 Wellington

TAISOME RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS. 
Vai. 10 ryto iki 11 vai. vakaro.

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS.

NEOKANAD1EČIŲ RANK- LIET. SOCIALDEMOKRA
DARBIŲ PARODA RATŲ SUVAŽIAVIMAS

turinti savo vai iš Toronto, Oakvilės, Ha- metu sukaktuvininkai buvo la-

Miss Alice vių. Suvažiavime dalyvavęs kinti ir apdovanoti. Pagerbtu- 
o i didelis žmonių

’ darbių parodą vardu „New Ca ir visuomenės veikėjas proi. būrys. Vakaras praėjo labai jau 
bet. pirmenybė taikoma vilasa- nadian“, kuri įvyks nuo spalio Kaminskas padarė ilgoką pra- kioje nuotaikoje, mintimis be- 

15 iki 30 dienos. Parodoje iš-nešimą politiniais, orgamzaci- sitelkiant ties jubiliatų gyveni 
statytieji daiktai gali būti pai- niais ir Liet, laisvinimo klausi mu ir veikla. Ilgiausių ir vaisiu 
duodami. Už dalyvavimą reikia nrais. giausių metų!

Bos- įmokėti 1 dol. Persiuntimas į "

liečiams.
DAUG LANKOSI 

MONTREALY.
Pas pp. Otto viešėjo iš 

tono p. Valerija Slidžiauskienė Montreal} dalyvio, grąžinimas 
su vaikais, aplankę ir NL re- parodos rengėjų lėšomis. Eks- 
dakciją ir užsisakę „NL“. Iš ponatai pristatomi ligi spalio 7 
Sudburio atostogas leidžia pas d. Suminėtu adresu prašome 
pp. Staniulius p. Žiūkas. Iš lo kreiptis nuo 7 iki 9 vai. vakaio. plačiau ! 

specialistai ronto lankėsi Dr. Anysas, pro- L. BALZARAS nuo rugsėjo 1 socialistus — 
’2 jektavęs kalbėti apie Pabaltijo iki 21 d. išvyksta atostogų. Tą”“ ———

giausių metų!
OPERETĖ „LAIMA“

KLMB-NĖS TORONTO 
APYL. SUSIRINKIMAS 

įvyks rugsėjo 19 d. 4 vai. po 
piet, Lietuvių Namuose. Visos 
narės maloniai kviečiamos gan 
šiai dalyvauti, nes tarp kitų die 
notvarkės punktų, bus svarsto
ma būsimo rudeninio koncerto 
ir organizacijos penkių metų su 
kakties minėjimo reikalai. V-ba 

SLA 236 KUOPOS 
NARIAMS 

pranešama, kad susirinkimai 
reguliariai kas antrą sekmadie
nį po pirmo. Sekantis susirin
kimas rugsėjo 12 d., 2 vai. pp. 
Visų narių dalyvavimas būti
nas, ypatingai tų, kuriems jau 
laikas mokesčius užsimokėti.

Kadangi 
įsikūrimo 
minėjimas,
16 d. Šv. Jono parap. salėje, tai 

kuriai rūpestingai ruošiasi Či- nariams, bus svarbu išgirsti is 
kagos liet, choras „Pirmyn“ rengėjų, kokį kalbėtoją centias 
vadovaujant muz. K. Steponą- atsiunčia ir bendrai, kokia pro 
vičiui, bus pastatyta Toronte grama yra ruošiama šiam jubi- 
Eatono auditorijoje spalio 2 d. lėjui atžymėti. Kor.
Kadangi „Laima“ esanti įvai
resnė ir įdomesnė, tiek turiniu, 
tiek muzika, negu „Linksmoji 
Našlė“, bei „Cukrinis Kareivė 
lis“, tai netenka abejoti, kad to 
rontiečiai gausiai atsilankys ir

žinoma pasinaudos jų patarna
vimu, ypač, kad jie lietuviams 
daro dar ir specialias nuolaidas, dd. lankėsi artistasir režisie- 
Sveikiname pirmuosius televizi rius Stasys Pilka, lankęs čia 
jos ir radijo specialistus ir lin- kolegas ir pažįstamus — pp. 
kime jiems sėkmės! Akstinus, Veselkas, Baraus-
ŠAUERIS labai gražiai buvo kus, Kardelius ir kt. Iš Oakvil 
suruoštas p-lei May Gasson, lės lankėsi p. Žemeckas, įieško 
susižiedavusiai su inž. G. Wo- jęs Petkaus ir neradęs, 
od. Puikiai šią staigmeną pa
ruošė M. Ragulienė, A. Trum- 
pienė ir T. Arkauskienė pp. 
Trumpų namuose,

neradęs progos (tai butų įdo
mu kitu metu). Rugp. 29—31

IR MONTREALIEČIAI 
1ŠVYKAUJA

P. Jancevičius savo mašina

Priimtos 3 rezoliucijos: Ben
druomenės, Liet, laisvinimo rci 
kalais ir Socialdemokratų par
tijos uždaviniais.

Be to suvažiavimas nu lai ė 
supažindinti Kanados

• CCF (Cooperati 
ve Commonwealth Federation) 
su bolševizmo esme ir jų pas
tangomis sužlugdyti pasaulio 
demokratiją, (penktųjų kolonų 
pagelba).

Suvažiavime pirmininkavo . 
pasivaduodami p. Frenzelis ir „Laimos pamatyti.
p. Kazemekaitis. L

DIDŽIULIS BAZARAS — 
LOTERIJA TORONTE

Toronto lietuvių Prisikėlimo ma“ Eatono auditorijoje sau
KLMB Toronto Ap.

PRIEAUGLIO susilaukė Lena 
ir Kostas Leipūs, susilaukę sū
naus, o pp. Montvilos — duK- 
ters, kuri labai tinka prie jau 
augančio sūnaus. Sveikiem 
augti!
AV PARAPIJOS gegužinė
rugp. 29 d. pp. Skruibių ūky 
buvo gana gausi, nors diena ne parapijos bažnyčios fondo mo- vietą, 
buvo jai palanki. ~ 
siąs apie 100 dol.
MIRĖ 75 metų sulaukęs sena- 3

Pelnas siek- terų rėmėjų būrelis rengia 4 ir 
6 dienomis didžiulį — bazarą - 
- loteriją Lietuvių namuose:Rosemoun- i -----V j . j" ivuixn /o metų suiauKęs sena- - .

+ . ji Kosemoun apsuko puSę Kanados, noreda- j ateivis lonas Makulis nalai šeštad. nuo 10 vai. ryto iki 12te, kur dalyvavo apie 60 asme- mas pažinti kraštą Augustinas * J iviaxuns, patai t -------------y _

CANADAIR tebeatleidineja
darbininkus iš darbo.

Naujokas atostogaudamas bu
vo Čikagoje ir lankė gimines ir 
pažįstamus.

jau artėja kuopos 
dvidešimties metų 

kurs įvyks spalio

Toronto ir apylinkių lietu 
viai iš anksto prašomi spalio 
2 d. rezervuoti rudeninio sezo
no atidarymui operete „Lai-

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys 

Rosemounte. Teirautis tel: 
dieną — „NL“ (HE 7920), 

vakare (po 7 vai.) RA 2-8407.

IŠNUOMOJAMI du
riai naujuose namuose, be bai 
dų, su teise naudotis virtuve: 
3320 Place de Lery

kamba ■

PAMESTAS žiebtuvėlis AV 
choro gegužinės metu. Jei kas 
rado, maloniai prašoma paskam 
binti tel. AM 9954.

REIKALINGOS

Advokatas

STASYS DAUKŠA, LL D.
Suite 25—26

152 Notre Dame St. E.
tel. UN 1-2013 ir BE 7296
Res. 5657—12 Avė., Rsm.

RA 2-5229.

kelios moterys kosmetikos ir KALBŲ 
įvairių 
vimui 
nuošimtis.

Rašyti angliškai ar prancū
ziškai, nurodant ir telefono Nr. 
Box D, 6200 Somerled Avė, 
Montreal.

vaistinės prekių parda- 
laisvalaikiais. Augštas

-XX-— M

J Dr. J. Š E G A M O G A S 

CHIRURGINĖ ir BEND
ROJI PRAKTIKA 

^office 4906 Wellington 
£ VERDUN. Tel. YO 3611.
S vai.: 11—12, 2—4, 6—9, 
g šeštadieniais 11—1 

arba pagal susitarimą.
■♦'namų 1038 Osborne Av. 
$ VERDUN. Tel.PO 6-9964 
m" xx "" w . .. įj

X c

MRS. CARR
Spėjėja ir patarėja
visuose reikaluose.

Kalba įvairiom kalbom, 'jų 
tarpe ir lietuviškai.

Būtinai pasimatykite su ja 
visose jūsų problemose.

Užtikrintas patenkinimas, 
kitaip neimamas mokestis. 
1450 Mountain St., Apt. 2.

Tel. HA 0393.

dotas rugp. 30 d. ir Petronėlė val- vakaro ir sekmad. nuo 10 
Jonušaitė, mirusi nuo apdegi- val- ryt° iki 10 vai. vak. 
mų ir palaidota rugp. 27 d.
L. ENCIKLOPEDIJOS prtnu 
merata yra ribota. Netrukus 
jos jau nebus galima gauti. Bet 
NL redakcijoje dar yra keletą^ 
prenumeratų. Kas pasiskubins, 
dar galės užsiprenumeruoti, ir ir visi Kanados ir JAV svečiai, 
tuojau gaus I ir II tomus. atvykę į Lieuvių Dieną ir Šiau 
KAUTŲ, anglu ir prancūzu, rės Amerikos lietuvių sportines 
kursus pradeda YMCA. Rūgs, žaidynes, prašome ateiti išmė- 
8 d., 8 vai. vak. pradedantiems g>nt* savo laimę ir įsigyti augš- 
bus anglų kalbos kursai, kurie tos vertės suvenyrų. Jūs turėsi 
tęsis visą žiemą ir veiks pirma malonM atsiminimą Lietuvių 
dieniais ir trečiadieniais. Pran- Dienos ir tuo paremsite labai 
cūzų kalbos kursai bus treji 
įvairaus pasiruošimo t-----
nims. I
NAMUS statosi p. Pikšrys, 
Rosemounte; parangą vykdo p, 
Snapkauskas. Antanas ir Jonas 
Jukneliai pasistatė antrus gra
žius namus.
LIAUDIES BALSO skaityto-ka>P° nuoširdūs labdaros dar 
jams patariama pasiskaityti bų rėmėjai nepamiršo „Dainai' 
,The Gazette“ rugp. 30 d. 4-me paaukoti dešimt dol. 

puslapy pirmąją žinią.
TORONTO

„VILIUS TELIS“?

DIDĖJA NEDARBAS.
Praėjusį savaitgalį viena di

džiausių Toronto žemės ūkio 
mašinų įmonė „Massey Har
ris“ iš darbo atleido net apie 
septynis metus dirbusius darbi 
ninkus. Kadangi šioje įmonėje 
dirba daug lietuvių, didelį jų 
skaičių kaip tik palietė šis at
leidimas. Kai kurios įmonės 
net 12 metų dirbusius darbiniu 
kus yra atleidusios. Bendrai, 

'■ nors ir vasaros dar sezonas, To 
ronte darbų gavimo reikalai 
yra blogi. Daugelis lietuvių to 
dėl būkštauja dėl ateities: kaip 
bus su darbais ateinančią žie
mą?

XX

į.

SULLIVAN REALTIES Co.
6351 

neju- 
mūsų

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALIŠKA
priima: B a m. — 10 p. m;
5303 Verdun A., Verdun, 

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ

IR

a

1410 Guy St., tel. FI

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
Member of Montreal 
Real Estate Board

Skambinti mūsų įstaigos ar
namų telefonu HE 7877.

* * *
Pasirinkimas namų, ūkių ir va 

sarnamių įvairiose vietose.
« ■— — m T

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS

CHARLAND
Sherbrooke E.

| Dr. R.
I 956 
į| Telel.: FR 7684, EX 8822

sDr. E.Andrukaitis
956 Sherbrooke E.

g Tel CH. 7236

Bazarui ir loterijai būrelis la 
bai rūpestingai rengėsi ir šutei 
kė daug vertingų ir gražių da
lykų, vadovaujant visuomcni- 
ninkei p. Mįankuvienei.

Toronto lietuvių visuomene

i pasiruošimo asme- kėlimo Bažnyčios Statymo Fon 
Kreiptis 5550 Park Ave. dą- TLPBF Rėmėjų Būrelis.

P. ir U. JAUNIŠKIAI — 
WINNIPEGIECIAI 
atostogų proga, buvo už- 
ir į Toronto, kur aplanke 
gimines, pažįstamus ir,

savo 
sukę 
savo

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas ir chirurgas.

1554 A Bloor St. W. Toronto.
Bendra praktika, moterų ligos ŠV. ANDRIAUS 
su gimdymo pagalba specialiai, liuteronių bažnyčioje, Carlton 

ir Jarvis gt .kampe, rugsėjo 5 
d., 9.30 vai., lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis. 
V. VERIKAITIS, parodos ko
miteto pakviestas, dainavo 
rugp 31 d. parodos amfiteatre. 
MIRĖ Lidija Karalienė, palai
dota rugp. 30 d.

Priėmimo valandos: 
1,30—3,30 p. p. ir 5,30—8 p. p. 

arba pagal susitarimą. 
Tekinamų WA 1-0537 

įst. LL 9184.

s®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®*

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P.MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

i i 1082 Bloor W. Toronto 4. X 
; ; į rytus nuo Dufferin St. g 
' W®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®*

K

Gydytoja-chirurgė.
Kampas Bloor ir Brock Av. 
(Įėjimas iš 613 Brock Av.) 

; Priima ligonius, gimdyves 
;ir moterų ligomis sergan- 
; čias kasdien nuo 1—4 ir 
I nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. 
’nuo 11—3 v. p.p., kitu lai- 
• ku pagal susitarimą.

Telefonas OL 6851
~xx~ -xx—~—

ŠV. JONO Kr. bažnyčioje su
tuokti: Juozas Spreinaitis ir Al 
dona Špakauskaitė, Vilius Fid- 
leris ir Danutė Zubrickaitė. Pa 

Kunč B. Pacevičiaus sėkmių krikštyti: Violeta O. Pilipavi-
gai vadovaujamas Toronto jau- čiūtė ir Everestas E. Havlik. 
nimo scenos mylėtojų būrelis 
šiam rudenio sezonui yra pasi
ryžęs parengti vieną iš scenos 
veikalų: manoma, kad bus apsi 
stota prie patriotinio kūrinio 
Vilius Telis“.
KANADĄ apleidžia J. Rimbu- 
tienė-Rimavičienė spalio mėn. 
pradžioje, p. Rimavičienė iš
vyksta pas savo vyrą ir pasto
viai apsigyvens New Yorke. 
P. Rimavičienė Toronte buvo 
veikli KLMB-nės Toronto Apy 
linkės „Dainos“ ir kitų org. na 
rė.
SUSITUOKĖ Juozas Bakša su 
Eugenija Skibaite.
AUTOMOBILIO loterija Pris.

PARDUODAMI ŪKIAI: bažnyčios naudai bus šį sekma 
50 akrų žemės. Namas, daržine, Ja“ išplatinta bilietų už g

medinis sandėlis, vištidė. ° ' s
$3.500. Įmokėti 500 dol., Ii 
kutis 100 dol. 
% palūkanų. 
FA 0922.

80 akrų žemės,
kaimynystėje)
17 ir Ottawa upės. Namas ir 
8 vasarnamiai (camps) su 
pilnu apstatymu. Geros issi- 
mokėjimo sąlygos. Teirautis 
telef. Rigaud 446.

jo

STATISTIKA: per savaitę 
krikštai 2, gimimai 6, operaci
jos 3, pasveiko ligoninėse 5, 
paguldyti į ligonines 4, 
>®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®'.
X Puiki vieta žuvavimui
X (ypač lydžiams) 

Lake Simcoe
$ „MERCURY LODGE“ | 

& 109 Orchard Beach, 1 my- X 
\ lia į šiaurę nuo Keswick© 

(Ont.). . |
Čia išnuomojami laiveliai X 

žuvavimui. Taipgi kabinosi 
ir kambariai norintiems g 

atostogauti.
109 Orchard Beach, £ 

tel. Roches Point 148 M. £ 
Sav. Pr. Krilavičius. X

Dr. N. Novosickis
DANTŲ GYDYTOJAS 
345 BLOOR St. West

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. v..
(pagal susitarime'

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv., 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
niais 2—5 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

■®®®®®®®®®®®®®®®,t

A. GARBENIS
®®®®®®®®®®®®®®®®®

REKOMENDUOJA
Rusholme-Bloor, $6.000 įmokėti, 1 atviras morgičius ba

lansui, 8 did. kamb., pusiau atskiras, plytų n., did. mū 
rinis garažas, vand. šild., įėjimas už 3-jų savaičių. Kai
na 17.900 dol. arba pasiūlymas.

Rusholme Park-College, 3.5G0 dol. įmokėti. 8 nepereina
mi kmb., plytų n., alyva š.,labai g. viet., pilna k. 14.500

Fern-Roncesvalles, 6.000 dol. įm., 10 kmb., graž. plytų n., 
vand.-alyva šild., labai ger. vietoje, ger. paj., nėra gara
žo. Viso kaina 17.500 dol.

j metus su 5 
Teirautis tei.

(F. Skruibio 
šalia keiio N:.

Jonas J. Juškaitis, LL.B.
TORONTO UNIVERSITETO DIPLOMUOTAS 

TEISININKAS.
Suite 5, Tunstall Building, 

709 Dunsmuir Street, Vancouver 1, Canada. 
Telefonas PAcific 4511.

(Priėmimo laikas iki 10 vai. vak. ir šeštadieniais). 
Iš tolimesnių vietovių galima kreiptis laiškais, 
-z®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®^®®®®®®®®®®®’
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REAL ESTATE X
1611 BLOOR STREET W., TORONTO, ONTARIO. £ 

Telefonai: LO. 2738, vakarais HU 9-1543
Visais turto pardavimo bei pirkimo reikalais x

prašome kreiptis virš nurodytu adresu. x
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI |
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