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Kanados Lietuviu Diena
KETURIŲ 

KONFERENCIJĄ,

Politinė įvykių savaitė
PASAULIO TAIKAI PAVO
JUS KASDIEN VIS DIDĖJA.

Prancūzijos parlamentui at- kuri diktatonniu būdu pasida- 
metus Europos Apsigynimo lytų pasaulį, mažųjų sąskaitom 
Bendruomenės sutarties patvir D. Britanijai užbėgus sovieta- 
nnirną, Dulles pasakė, kad lai uis už akių, vyksta pasitarimai, 
v ra

LABAI APGAILĖTINAS 
FAKTAS.

Prancūzija atsisakė ne tiktai 
Europos apsigynimo Bendruo
menės, bet ir savo partnerių ir

Greičiausia konferencija Loa 
done įvyks.

Akivaizdoje naujų reiškinių, 

V. VOKIETIJA PASKELBĖ 
SAVO NAUJĄ PROGRAMĄ:

Tęsti Europos apsigynimo 
draugų. Po didelių pažadų, ko- programą; atstatyti Vokieti- 
kiuos davė JAV ir Did. Britain jos suverenumą; Vokietija Eli
ją, tai smūgis saugumui ir grės ropos saugumo organizacijoje 
mė taikai. dalyvauja lygiomis teisėmis su

Tokių reiškinių akivaizdoje, kitomis valstybėmis; tuojau 
tartis su JAV ir DB.

Kita svarbi konferencija jau pytus, faktus, 
pradėjo darbus. Tai yra

AZIJOS PIETRYČIŲ SAU
GUMO KONFERENCIJA.
Ji vyksta Filipinų sostinėje 

Maniloje ir joje dalyvauja jun 
gtinės Amerikos Valstybės, D. ‘ 
Britanija, Prancūzija, Tailan
das, Naujoji Zelandija, Austrą 
lija, Pakistanas. Gaila, visa 
Azija, žinoma, tą, kuri nesutin 
ka su sovietine okupacija, atsi
sako dalyvauti konferencijoje. 
Bet iš tikrųjų užtektų ir tų, ku
rie dalyvauja, kad tiktai ten ga 
limas būtų rimtas ir atsparus 
sutarimas.

TŪLA ATVANGA ARTI
MUOSIUOSE RYTUOSE.
Pirmąją sudarė Anglijos su

sitarimas su Egiptu dėl Sueco 
perkaso. Dabar naujas Izraelio 
ministerių pirmininkas 
Šaret pareiškė sutikimą 
ir susitarti su Egiptu.

Užtai
TOLIMUOSIUOSE RYTUO

SE NAUJAS NERIMAS.
Sovietų agresija reiškiasi vis 

brutaliau. Rusijos lėktuvai pa
šovė Amerikos lėktuvą, kurio 
lakūnas jau mirė. JAV lektu- 

i išdirbtų nau- vas pašautas virš laisvųjų van- 
gynimo planus, denų. Bet, pagal sovietinį me-

da
I’okia

Išryškinimai ir patikslinimai
LIETUVOS VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ Toronto lietuvių Bendruo- Įėjimui į salę turėjo kiekvie-

SUVAZIA IME CLEVELANDE. menei tękęs sunkus uždavinys, nas nusipirkti už 2 dol. Liet.
Clevelande rugsėjo 4—5 die- Audėno nebalsavimas už prita- suruošti antrąją Lietuvių die- Dienos leidinį - programą 15G 

nomis įvyko Liet. Valst. Liaa- rimo formulę buvo suderintas na Kanadoje, įvykdytas ir Apy pusi. Daugelis lietuvių, kūne 
dininkų suvažiavimas, kuriame su K. Žalkausko nusistatymu, linkės Valdyba su pirm. J. K. išanksto buvo nusipirkę 
uaug kas yra išaiškinta ir pa- Tokia yra objektyvi tiesa, 
tikslinta to, kas yra įdomu pla 
čiajai lietuvių visuomenei, lie 
išsiaiškinimai, pasisakymai ii 
patikslinimai liečia paskutinius 
veiksnių ir tarpsrovinius san
tykius, pirmininkų kelionės 
Amerikoje faktus, tūlus princi
pinius pasisakymus ir patiksli
nimus, dėl tūlų spaudoje pasi
rodžiusių žinių, kurios tyčia ar 
netyčia buvo paleistos ir fak
tus parodė kreivame veidrody
je, kai daugumai tautiečių yrą 
intereso žinoti tikrus, neiškrai-

Apie pirmininkų lankymąsi 
Amerikoje

Mosc 
tartis

tas 
Simonavičium pryšakyje, gali knygas, visą dieną turėjo ne
pasidžiaugti savo dabo vai- šiotis su savim tas knygas, o 
siais. šeimos turėjo neštis po kelias

Negalima pasakyti, kad Lie- knygas, kad galėtų su vaikais 
tuvių Diena praėjo su šimtą- įeiti į salę.
procentiniu pasisekimu. Jei Susirinkimą atidarė Apyi. 
skaityti, kad pirmoji, Flamil- Vald. pirm. J. R. Simonavičius. 
tone ruoštoji, pasisekė 90 pro- Kalbėjo gen. konsulas V. Gy- 
centų, tai šiemet Toronte tik lys, Ottavos parlamento naiys 
70 proc. Bet ir tai yra gerai. P. Hellyer (jis dalyvavo vie- 

Kiek šiais metais atvyko iie- toj finansų min. W. Flarris, ku 
tuvių iš kitur, sunku nustatyti, ris buvo pasižadėjęs dalyvauti, 
nes nebuvo paruošta didele pa bet negalėjo). Min. V. Sidzi- 
talpa, kur galėjo visi atvykę kauskas, kurio ilgesnė kalbu 
susirinkti ir pasimatyti, kaip atskirai, ir K. V. Pirm. J. Ma- 
buvo pernai Hamiltone. tulionis.

Nors buvo pasamdytos dv; Be to, sveikino žodžiu Estų 
salės šeštadienio pobūviams: ir Latvių konsulai, Lenkų kon 
UNF ir Masaryk salės, bet nei greso atstovas Janicki, Liet, 
vienoj, nei kitoj visi lietuviai draugas adv. Yaremko, ir raštu 
negalėjo sutilpti. Be to, UNF VLIKo VT Pirm. Žalkauskas, 
salėj skelbtoji programa iškn- Dipl. Šefas St. Lozoraitis, Ai
to, nes ten, kaip buvo skelbta, to pirm. L. Šimutis, Venezue- 
nedalyvavo nei Linksmieji bro- los lietuviai, Ottawos apyl. v- 
liai, nei Kilimonytė, dėl to da- ba ir N. L. red. J. Kardelis, 
lyviai reiškė kaikurį nepasiten
kinimą.

UNF salėj dalyvavo apie 600 
žmonių, o Masaryk salėj apie 
1000, toks buvo susigrūdimas, 
kad apie susitikimą su atvyku
siais iš kitur svečiais nebuvo 
nei noro, nei galimumo. UNF to žaidynių laimėtojams 
salėj parengimą darė Apyl. Vai nM- Daugiausia dovanų 
dyba ir turėjo pajamų apie Toronto, Clevelando ir 
1500 dol. atskaičius išlaidas, Sos sportininkai, 
liko apie 800. Masaryk salėj — 
ruošė sportininkai. Neparengi- 
mas vienos didelės salės visų 
lietuvių suėjimui nepasiekė už 
sibrėžto tikslo ruošiant Lietu
vių dieną. Hamiltone šių trū
kumų nebuvo, nes ten salėj ga 
Įėjo tilpti 3.000 žmonių.

Dailės paroda.
Paroda buvo atidaryta sek

madienį, dalyvaujant labai dau 
geliui žmonių. Salė ir ekspozi
cija tiko visai gerai, nors tai u 
buvo Liet. Namų mažojoje sa
lėje, kur parodyta 43 kūriniai.

Liaudininkų nusistatymas dėl 
veiksnių.

Suvažiavimas priėmė nutari 
mą, kuris užkirs kelią visokie
ms prasimanymams ir iškrai
pymams dėl nusistatymo apie 
veiksnių santykius ir Liaudi
ninkų dėl jų laikyseną: Min. 
Urbšio telegrama pripažįsta
ma, o tuo pačiu ir Diplomatų 
šefo titulas. Visi Lietuvos vy
riausybės skirtieji atstovai, ar 
jie eina pareigas ar tos parei
gos jiems sutrukdytos arba 
trukdomos eiti, visi laikomi 
Lietuvos atstovais ir jiems reiš 
kiama padėka už nuveiktus dar

kaikuri spauda paskleidė labai bus. VLIKas yra vyriausis hc- 
netikslių arba ir prasimanytų tuvių šiapus geležinės uždan- 
žinių. O tiesa taip atrodo. Pi oi. gos politinis veiksnys ir jam 
K. Zaikauskas, kaip dera, rim
tam žygiui, buvo pirmininkų 
lankymąsi Vašingtone šutai ęs 
su Lietuvos atstovu p. Žadei
kių, per kurį tas vizitas turėjo 
būti sutartas ir paruoštas, la
biau, p. Žalkauskui, susirgus, 
VLIKo pirmininkas M. Krupa 
vičius, pats ar paveiktas ALI' 
o, pasirinko kitą kelią ir suma
nė numatomus pasisekimo lau
rus pasiimti sau su ALTo vir
šūne ir ryžosi eiti į Valst. De
partamentą be p. Žadeikio. . 
Tiktai truputį apsiriko. Kai vi
si jie nuėjo į Departamentą, p. 
Žadeikį jau ten rado. . . Jis bu
vo paties Dep. iškviestas. . .

Tiksliai ištirta, kad VLIKo 
pirmininkas neprašė Dep-to 
VLIKą pripažinti egziline vy
riausybe. Tą jo sakinį, kuriuo 
prel. Krupavičius prašė VLI
Ką pripažinti politiniu komite 
tu, p. Rudis išvertė tiksliai. 
Bet. . . jis dar nuo savęs „pako 
mentavo“ tą sakinį, deja, jau 
prisiėjęs „egzilinės ’vyriausy
bės'* terminą. . . Į šį sakinį jau 
sekė „No“.

Užšaldytų pinigų klausimas 
nebuvo keltas. Tai yra tikri 
faktai.
K. Zaikauskas grupių konfercn 

cijoje Krupavičiui nepritarė.
Tokį gandą yra paskleidusi Dimitovą, suvažiavimą sveiki- 

tūla spauda, bet tai yra gryna nusį labai rimtu žodžiu, į kurį 
netiesa. K. Zaikauskas nesuti- suvažiavimas 
ko su tokia lankymosi Vašing- mu—padėka.

reiškiama padėka už nuveiktus 
darbus. Abiejų šių veiksnių 
susitarimas yra būtinas, ir jų 
veikimas turi būti darnus. Vi
si turime rūpintis tarpusaviu 
santykių sustiprėjimu.

Savitarpė darna.
Suvažiavime dalyvavo atsto

vai iš Vašingtono, New Yorko, 
Čikagos, Detroito, Clevelando, 
Kanados ir kt.

Suvažiavimas pasveikino 
min. Žadeikį (kuris suvažiavi
mui prisiuntė sveikinimą ir pa 
geidavimus), diplomatinį ir 
konsuliarinį korpą per Dipl. še 
tą, VLIKą, VT pirmininką, ku 
riame pareikšta padėka, San
daros organizaciją ir visi jos 
nariai. Išreikšta padėka CK- 
tui.

Didelėje darnoje vykstant 
suvažiavimiu ir matant jo po
zityvius darbus, min. K. Škir
pa atsiėmė savo pareiškimą, 
kuriuo jis buvo pasitraukęs iš 
CK, o susirinkimas sugestijo- 
navo jo grįžimą į CK.

Priimtas atsišaukimas į oku
puotos Lietuvos tautiečius ir 
valstiečius-ūkininkus. Pasvei
kintas Europos Laisvės Komi
tetas per Valstiečių Interna
cionalą, kuris suvažiaviman at
siuntė savo gen. sekretorių p.

Priimtos pasveikinimo rezo
liucijos Kanados min. pirm. St. 
Laurent. J. V. užs. sekretoriui 
Dulles ir Lietuvos laisv. veiks
niams — Vlikui, Dipl. Šefui ir 
Altui.

Toliau vyko įteikimas spor- 
dova-
gavo 
Čika-

AMERIKA TURI PERŽIŪ
RĖTI SAVO POLITIKĄ 

Europos atžvilgiu ir savo pa
galbos tiekimo planus.

Vis dėlto, nežiūrint to, kad 
Prancūzija atmetė planus, ku
riuos ji pati iškėlė ir pasiūlė, 
dabar tenka atsidėjus ir sku 
biai ruoštis naujiems bandy
mams. Negalima laukti sudė
jus rankų, nes priešas nesnau
džia. Reikia imtis iniciatyvos ir 
bandyti naujus, jieškojimus. 
Reikia, kad tuojau būtų sušauk 
ta

ATLANTO VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJA.

Ji turėtų tuojau pajieškoti 
naujų Europos gynimo būdų. 
Dėl nepasisekimo visvien ne
tenka nusiminti. Reikia su nau 
ja energija imtis darbo.

Tartum į šį Dulleso pasisaky 
mą, 

ANGLIJA PASIŪLĖ
KONFERENCIJĄ, 

kuri įvyktų Londone ir joje 
lyvantų 9 valstybės,
kryptimi dabar ir eina pasitari
mai. Konferencijoje dalyvau
sią: Did. Britanija, Jungtinės 
Amerikos Valstybės, Prancūzi 
ja, Olandija, Luxenburgas, Ita 
lija, vakarų Vokietija, Belgija. 
Ši konferencija i 
jus Europos g, 
kuriuose dalyvautų ir Vakarų todą, „pats mušk ir pats rėk“, 
Vokietija, kurios pirmininkas — sovietai apkaltino. JAV pa- 
Adenaueris pareiškė nusivyli- žeidus teritorinius Rusijos vau

— ‘ denis... Taipgi nėra tikrumo ir
ties Taivanu. Kinijos komunis
tai grasina puolimu. Ten jau ir 
kartojasi puolimai. Taigi, ne
daug reikia pūsterti, kad įsilie 
psnotų visas gaisras.

— Australija pasiūlė priim- tone procedūra, ir jis buvo nu- srovių rimtą bendadrabiavimą, 
ti Laosą ir Kambodšą į JTO.

mą Prancūzijos laikysena, 
ypač, kad saugumo pasiruoši
mai jau yra pasiekę augštą lai
psnį.

Nenuostabu, kad į šitą san
tykių pakrikimo tarpsnį įsi
spraudė nieko nelaukdama 
Maskva, pasiūliusi

atsakė sveikini-
Pasisakytą už

PAULYJE, BRAZILIJOJE.
sijos pirmininkas Guilharnie 
de Almeida, o nuo čia drauge 
su visais atidarymo dalyviais 
nuvyko į centrinę parko aikštę,

LIETUVOS PARODA SAO
Lietuvos Trispalvė laisvųjų 

tautų šeimoje.
Rugpjūčio 21 d. Sao Paulyje 

jau nuo pat 9 vai. ryto ėmė 
rinktis kviestoji publika, į Ibira kur, Brazilijosc Himnui grie- 
pueros Parką, kur 11 vai. lu- žiant, iškabino valstybinę vėlia 
rėjo būti atidaryta Sao Paulo va. Tuo pačiu metu pulk. Foi 
miesto 400 metų sukaktuvių pa firio da Paz iškabino Sao 1 au 
minėjimo proga tarptautinė pa ]o miesto vėliavą, o kartu su ja 
rodą. Apie, augščiau paminėtą pakilo ant tam tikslui jau iš an 
laiką, susirinko didžiausia mi- ksto paruoštų stiebų ir 26, da- 

o__ i>_„ _ jyvaujančių šioje parodoje, vals 
tybių vėliavos, jų tarpe ir Lie
tuvos, o 400 šūvių salvė davė 
signalą, apie parodos atidary
mą ir pradžią iškilmių.

statęs kitą, tinkamą diplomat!- jėgų telkimą. Precyziškiau visa 
niuose santykiuose. Taigi ir. tai bus formuluota rezoliuci- 
pritarti negalėjo. Todėl ir J. jose, kurios pasirodys vėliau.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VASA
ROS STOVYKLA.

PLB Vokietijos Kr. V-bos ir kitų pramogų bei užsiėmimų, 
pastangomis šiais metais vasa- Šiai programai pravesti taikl
ios stovykla lietuvių jaunimui ninkavo gimnazijos direklo- 
buvo suorganizuota Vasario 16 nūs dr. Literskis, mokytojai 
gimnazijos patalpose. Stovyk- Gailius, Venclauskas, Motgo- 
lavimas truko nuo rugpjūčio □ bis ir kiti. Per dvi savaites gim 
iki 17 dienos. Per keletą dienų nazijos rajonas skambėjo nuo 
vaikai, suvažiavę čia iš dauge- klegesio, juoko ir dainavimo, 
lio Vokietijos vietovių, tapo ge Stovyklautojams gilų įspūdį pa 
riausiais draugais, kaip vienos darė iškila į Heidelbergą, gra- 
šeimos broliai ir seserys. žųjį Nekaro slėnį, Weinheimą 

Stovyklos vadovybė, kurią ir kitas vietoves.
sudarė M. Jauniškis, vyr. skau 
tė L. Zandavaitė, vargo mokyk 

__ Po to, Sao Paulo gubernato- jų mokytojai Bobkaitis ir S.i- 
lac Leal ir Tasso de Ohvaira Ti r*us> lydimas atidarymo daly - džius ir gimnazijos ūkio vede- 

i Gešventas, rūpinosi, kad 
stovyklautojai ne tik pasilsėtų 
ir sustiprėtų fiz skai, bet ypač

nia. Čia buvo jau Sao Paulo 
feito pavaduotojas pulk. Parfi- 
rio da Paz, Sao Paulo Kardino 
las don Carlos Carmalo de Vas 
conselos Motta, Šventojo Sos
to charge d’affaires Monsanho 
įas Joao Werrofino, gen. Esti-

noco — Centro ir ~2 ^aro apy- vių, ėmė lankyti parodos pavi- jas 
gardų vadai, 4 oro zonos vadas lijonus. Apie 14 vai, atvyko n 
Brigadairo Armando Ararig- i Lietuvos, kur Konsulo Aiek- 
boia, Sao Paulo estado valdžios sandro Polišaič:(j sutiktas ir ly 
sekretoriai, deputatai, kun. P. dimas apžiūrėjo Lietuvos paio 
Ragažinskas, Diplomatinio ir dos eksponatus bei jais gėrėda- 
Konsularinio Korpo nariai ir masis ir dėkodamas, nuėjo gic- 
taip p.

Lygiai 11 vai., lydimas savo 
svitos, atvyko Sao Paulo gu
bernatorius Prof. Dr. Lucas Ng 
guaira Garcaz. Prie įėjimo į 
Ibirapueros Parką juos pasiti
ko Sao Paulo miesto 400 metų

timų pavilionų lankyti. Atšilau 
kymo metu, P. M. Remenčiene 
įteikė Sao Paulo Gubernatoriui 
ir poniai Lietuvos parodos iš
leistą brašiūrą, perrištą juoste
le. Tuo ir baigta oficialioji pa 
rodos atidarymo dalis. Po to, 

sukaktuvių paminėjimo komi- prsidėjo publikos lankymasis.

Koncertas.
Po 10 minučių pertraukos 

vyko meninė dalis, kurioj da
lyvavo A. Merkelienės vedama 
tautinių šokių grupė, op. soi. 
E. Kardelienė, sol. L. Paulio- 
nis, ork. „Trimitas" ir „Var
po“ choras, vad. muz. St. Gai- 
levičiui.

Koncertas, nežiūrint tūlų už 
sitęsimų (ork.) praėjo geroje 
nuotaikoje ir su pakiliu ūpu.

Po koncerto Liet. Diena bu
vo uždaryta p. Simonavičiaus 

_______ žodžiu, kurio užbaiga buvo:
Atidarymą pradėjo T. Valius, pasimatymo kitimet Mon 
kaipo šios parodos pirminin- trealy“.
kas. Jis pakvietė min. Sidzikaus 
ką oficialiai atidarymo ceremo 
nijai. Jo žodis buvo šiltas ir 
gražus. Po to T. Valius darė 
apžvalgą visos parodos, apibū
dindamas kiekvieną dalyvį, jo 
darbus ir tt. Visos šios kalbos 
buvo užrašytos Amerikos Bal
sui.

Pirmoji Kanados lietuvių pa 
rodą pasisekė ir tai džiugu. Pa
rodoje dalyvavo dalis lietuvių 
dailininkų asmeniškai: Ba- 
kis, Docius, Docienė, Dagys, 
Žilinskas, Bričkus, Tamošaitis, 
Valius, nebuvo A. Tamošaitie
nės ir J. Akstino.

Oficialioji dalis.
Sekmadienio vakarą Massey 

Flail salėj vyko oficiali Liet, 
dienos programa. Salė, talpi
nanti 2500 žmonių, buvo pilna, 
tik II balkonas tuščias, taip, 
kad dalyvių galėjo būti nema
žiau 2000.

Veikėjų susirinkimas.
Pirmadienį Liet. Namuose, 

dalyvaujant min. V. Sidzikaus
kui, įvyko Kr. V-bos, su visų 
jos skyrių ir komisijų vadovais, 
o taip pat Montrealio, Hamil
tono, Wellando, St. Catharines 
Apyl. Valdybų atstovais susi
rinkimas, kuriame min. Sidzi
kauskas smulkiau supažindino 
su pasaulinės politikos įvykių 
vystymusi, į mums palankesnę 
pusę, kad rugsėjo 21 d. posė
džiaus J. Tautų asamblėja, o 
lygiagrečiai jai turėsime ir pa
vergtų tautų asamblėją, kuri sa 
vo nutarimus perduos Jungti
nių Tautų asamblėjai. Tai nau 
jas metodas kovoj dėl laisvės.

Po kalbos min. Sidzikaus
kas atsakinėjo į klausimus, is 
keltus sąryšy su pranešimu. 
Posėdis prasitęsė iki 1 vai., ir 
tuo Lietuvių Diena pasibaigė.

P. L.

Stovyklos uždarymo aktas 
ivyko rugpjūčio 15 d. gimnazi
jos salėje. Jame dalyvavo K. V. maį( 
pirmininkas Pr. Zunde, valdy- stot’i vilties,' kad 
bos narys J. Glemža, MLT pir- bus laisva, 
mininkas E. Simonaitis, gim- Gautosiomis žiniomis, 1953 

buvo kreipiamas dėmesys į ju nazijos mokytojai ir tarnauto- m. per Visus Šventuosius (lap- 
tautinį auklėjimą. Iš viso, slo-M suvažiavę į kursus vargo kričio 1 d. jKauno Kapinėse 
vykia buvo nekonfesinio cha
rakterio. Jaunimas buvo auklė
jamas dorovės, draugiškumo ir 
tolerancijos dvasioje, kaip kad 
dera lietuvių bendruomenes 
stovyklai.

Dienos programa susidėjo iš „ _
mankštos, žaidimų, dainavimo, gystei prisiminti, stovyklos da 
tautinių šokių mokymosi, auk- lyviai buvo apdovanoti svecia- 
lėjamųjų pasikalbėjimų, laužų liai pagamintais ženkliukais.

mokyklų mokytojai ir kiti sve- Dariaus ir Girėno paminklinio 
čiai. Stovyklautojams žodį ta- kapo rūsyje, buvo ištiesta Lie- 
rė stovyklos vadovas ir Kr. V- tuvos trispalvė vėliava ir aplin 
bos pirm. Jaunimas gražiai pa kui pribarstyta proklamacijų 
sirodė su dainomis, deklamaci 
jomis ir tautiniais šokiais. Sto
vyklai ir užsimezgusiai drau

LAISVĖS ATSIŠAUKIMAI KAUNE.
Pavergtoje Lietuvoje laikas lesią ją iškelti ir visoje laisvo- 

nuo laiko pasirodo atsišauki- je Lietuvoje“.
kviečią tautiečius nenu- Prie kapo susirinko apie 70u 

Lietuva vėl kauniečių, kurie stebėjo, kaip 
atvykę policijos pareigūnai nei 
vinosi dėl šios tautinės mani
festacijos ir grobstė proklama
cijas. Būdinga, kad milicinin
kai, prieš nuimdami vėliavą, ii 
gai tarėsi, kaip tai įvykdyti, 
nes jie bijojo, kad 
būti sujungta su 
medžiaga.

— Eisenhoweris
Nigeriją ir Aukso krantą (Af
rikoj), kur įvesta platesnė sa
vivalda ir einama prie tų kraš
tų savarankiškumo.

(spausdintų ir ranka rašytų), 
kurių turinys buvo maždaug to 
ks: „Brangūs broliai lietuviai! 
Šiandien patiesiame mūsų tau
tos vėliavą prie Dariaus ir Gire 
no kapo, bet greit tikimės ga-

vėliava gan 
sprogstama

pasveikino
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KAS IŠ TIKRŲJŲ BANDO SKALDYTI LIETUVIŠKĄ 
VEIKIMĄ ANGLIJOJE
Laiškas iš Londono.

RAŠO F. NEVERAVIČIUS.
Pasiskaitęs „Nepr. Liet." š. mus, kai dėl kažkokių sumcti- 

m. nr. 31(380) tulžimi, o ne ramų nenorima persiorganizuoti 
šąlu, parašytąjį A. M. laišką iš į P. L. B. ar padarė bereikalm- 
Londono, pavadintą: „Skaldo
mas lietuviškas veikimas Ang
lijoje”, pasijutau vidiniai įpa
reigotas įveikti savo neapkan
tą atsiliepimams į tendencin
gus, sąmoningai tiesą iškrai
pančius rašinius ir parašyti 
„Neprkl. Lietuvai" šį taipgi 
laišką iš Londono.

Tikriausia nebūčiau to pada 
ręs, jeigu minėtas A. M. laiš
kas nebūtų palietęs tiek mums 
čia rimto klausimo, kiap bend
ras lietuviškas veikimas Ang
lijoje. Paliestosios ir iškone- 

Prasidedant naujiems moks- tautas. Savosios tautybės išsi- veiktos (išskyrus vieną — so
lo metams susimąstykime nu- žadėję vaikai, bus mažiau lai- cialdemokratus) organizacijos 
nutėlei ir atsakykime į šį trum mingi, negu jie būtų, jeigu jos galėtų sau pačios ir be mano 
pa, bet svarbų, klausimą: ar neišsižadėtų. pagalbos, jei norėtų, gintis,
atliekame savo didžiąją tautinę 
pareigą mūsų jaunuomenės auk čius 
Įėjimo atžvilgiu? <

Jeigu kuriam iš lietuvių jau vus 
vistiek — ar jo vaikas gražiai mas: susimildami neatidėdioki- Lietuvių Rezistencinės Santar 
kalbės, skaitys ir rašys lietuvis te nei dienos, neikite prieš savo vės adresu tiek jau buvo pils- 
kai, ar jie nei kalbės, nei rašyti, tautinę sąžinę ir, trokšdami sa tomą purvo ir nesąmonių spau- 
nei skaityti lietuviškai nemo- vo vaikams pilnutinės laimes, doje ir už jos ribų, jog dar vie 
kės, — su dideliu skausmu ten- leiskite juos į lietuviškas mo- ną ar kitą kartą tuos purvus 
ka tokį tautietį skaityti mirų- kyklas. Čia jūsų vaikai išmoks- bei nesąmones kam papilsčius, 
siu savai tautai. Jo širdyje jau lietuviškai kalbėti, skaityti, ra- jaudintis ir reaguoti netenka, 
nėra nei kibirkštėlės tėvynes syti, melstis, dainuoti ir, svai- Pasirodo, į tai reaguoja pati są 
meilės ir jo užgęsusi tautinė są biausia, galvoti, 
žinė nepajudinamai rami. Jis ” _
ir jo ainiai tampa, kaip sakoma, kyti nepalankių sąlygų, kitoj— 
trąša kitoms tautoms. Laimei nepatinkantis mokytojas ar mo 
tokių tėvynės išsižadėjėlių lie- kytoja, bet visa taip pat nelai- 
tuvių tarpe nedidelis nuošim- kytina rimta priežastimi vaikų 
tis. neleidimui į mokyklą. Trūku-

Jau daugiau yra tokių tautie mams pašalinti yra tėvų susi- 
čių, kurie norėtų, kad jų vaikai rinkimai, kreipimasis į mokyk- 
išmoktų lietuvių kalbos ir jaus hi laikytojus, 
tusi lietuviais esą, bet beveik valdybas ir 
nieko ar maža ką daro tam pa- nės. 
siekti. Jie ramina savo išmeti- Leidimu į 
nėjančią tautinę sąžinę nurodi- las, žinoma, 
riejimais, kad negalį vaikų per- priaugančios 
varginti, mokant juos svetimų finis auklėjimas, šioje srityje 
kalbų mokyklose ir kartu lei- labai didelės, jei nesakyti pa- vojanti visuomenė, turi, kiek- 

į lietuviškas, nenorį pa- čios didžiausios, įtakos į vaikus vienas sau ar susispietę į orga- 
svetimų kalbų išmoki- turi sąlygos jo tėvų šeimoje, ta nizacijas, savas pažiūras bei 
trokštą savo vaikams čiau šio reikalo čia neaptarsi- nusistatymus visais klausi- 

ir t. t. me. Mokslo metų pradžios pro mais.
2. Nepripažįsta ir neprilei- 

pakankamai pa- kų mokyklų svarbą. Tenelieka džia jokios visiems privalomos 
' ' ' ~ ‘ ............ ‘ ’ — ■■■ • ni_
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Žodis tėvams

Tad j šiuos gerų norų turin-
>, bet reikalo nesupratusius veiktųjų organizacijų narys ir 

ar klaidingai jį .įvertinusius, te jos Vyriausiojo Komiteto na- 
kreiptinas garsus šauks- rys, galiu tiek pasakyti, kad

Vienoj mokykloj gali pasitai

bendruomenes 
panašios priemo-

lietuviškas mokyk 
dar neužsibaigia 
jaunuomenės tau

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos7’ 
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MŪSU ^SPORTAS
TORONTO „VYTIS“ Š. AMERIKOS SPORTO 

ŽAIDYNIŲ NUGALĖTOJAS
IV-sios lietuvių sporto klu- zijos erdvioj ir puikiai įruoštoj 

, dalyvaujant le- salėj, kur buvo pravesti vyrų, 
Būdamas vienas tų iškone- terialinio pagrindo visuomeiu- kordiškam dalyvių skaičiui —moterų ir jaunių krepšinis ir 

niam, kultūriniam bei švietimo 
ir kt. veikimui, Yra buvę ir iš 
dalies tebėra nuomonių skirtu 
mo dėl Lietuvių Namų ir D.Bn 
tanijos Liet. S-gos tarpusavio 
santykio. Tačiau šis klausimas 
sprendžiamas ir bemaž jau iš
spręstas išmintingo kompromi- tęs, vykstant žaidimams.
so keliu. Yra taipgi kaikieno Torontiškiai rengėjai turėjo atidarė žaidynes. Paradą pra- 
asmeninių užsigavimų, kaikic- tikrai sunkų uždavinį sutalpin- vedė Fasko pirmininkas Br. Ke 
no savotiško L. Namų „boiko- ti ir apnakvydinti visus sve- turakis.
to“, tačiau tai iš dalies paminė- čius, tik Toronto visuomenės 
tųjų užsigavimų, iš dalies h- dėka ši problema išsisprendė dy atmetus stipresnių koman- 
guisto menkumo komplekso iš- be didesnių sunegalavimų, l'ia dų „sydinimą“, t. y. paskirsty- 
dava ir priklauso „tavo teta ma ti žaidynių programa su ma- nią į atskirus ketvirčius, burtą 
no tetai" kategorijai, o ne rim- žais pakeitimais, kuriuos pi avė keliu jau pirmame runde susi- 
to visuomeninio skilimo sričiai, dė bendras organizacinio komi tiko turnyro favoritai tarp sa- 
Tai neabejotinai ir laikinis įeiš teto ir Fasko narių posėdis pen 
kinys, nes lietuvis galom visuo ktadienis, šeštadienio rytą bu- 
met nusikrato 
grįžta į realų

gų išlaidų bei kaikuriuos darbi 
čius ir entuziastingus narius 
išstūmė iš užimamų postų ar 
ar net s-gos..

Kas čia per „abrakadabra“? 
Kuriuo būdu buvo „apvilta ben 
druomenė, nupirkus namus"? 
Lietuvių Namai Londone buvo 
nupirkti visuomenės sudėto
mis akcijų pirkimo keliu lėšo
mis, tai visuomenei to pagei
daujant, ir šiandien sudaro ga
na tvirtą poziciją drauge su įs
teigtąja spaustuve „Nida“ ma
terialiniam lietuviškojo veiki
mo pagrindui sudaryti. Plečia 
nt ir didinant Lietuvių Namų 
nuosavybės bei veiklos ribas, 
galima tikėtis ir tvirtesnio ma bų žaidynės,

registracijos kortelių išduota orinis ir taip pat šeštadienį 2, 
per 350, pasibaigė vėlų sekma- 30 vai. iškilmingas žaidynių ati 
dienio rugsėjo 5 d. vakarą. Be darymas. Jame tvarkingai išsi 
gausių dalyvių, reikia iškelti n rikiavusius lietuvius sportimn- 
didelį apsilankiusių, ypatingai kus pasveikino visuomenės als- 
iš JAV, svečių skaičių, kurią tovai ir po to garbės svečias 
mašinos užpildė parkus ir aikš min. V. Sidzikauskas iš New 

Yorko savo nuoširdžia kalba

moningosios visuomenės dalis 
vis naujais gausiais stojimais į 
LRS-ės eiles.

A. M. laiškui palietus bend 
rą lietuviškosios veiklos Anglį 
joje būklę ir pavaizdavus ją ko 
ne katastrofingą esant, noriu 
pateikti čia faktinį, o ne iš lubų 
nugriebtą, jos vaizdą.

Anglijos 
ir veikloje 
atsiradimo 
šios dienos 
blausieji momentai:

1. Anglijos lietuviai, kaip n 
kiekviena sąmoningoji ir gal-

Krepšiny, penktadienio pose

lietuvių gyvenime 
nuo naujų ateivių 
1947-8 metais iki 

reiškiasi trys svai

emociojmis ir vo užstrigusi, nes ne visi daly- 
dalykų vertini- vaujantieji klubai suspėjo at

vykti į vietą. To pasekmėj kai 
kokį „bendruo- kurios komandos buvo išelimi- 

nupirkus nuotos iš tolimesnių rungtynių 
kas buvo neišvengiama,

kalbų 
džiant 
kenkti 
nimui, 
laimės

Tokie ar panašūs virtinimai ga tiktai nurodoma į lietuviš- 
nėra, tačiau, j 
grįsti ir jau jokiu būdu nepa- šiemet nė vieno mokyklinio am ideologinės ar „nepartinės" 
teisina savo tautybės išsižade- žiaus lietuviuko ar lietuvaitės veliacijos. 
jimo. Įsidėmėtina, kad sveti- nelankančio ąpylinkėje esan- 
mieji labjau gerbia kietas ir nie čios lietuviškos mokyklos! 
kuomet save neišsižadančias A. V.

vęs ir jame Toronto Vytis tik 
paskutiniame ketvirtyj pajėgė 
išlyginti rezultatą prieš New 
Yorko krepšininkus ir duota
me pratęsime išnešti kuklią 
pergalę. Tuo tarpu Čikagos 
akademikai turėjo lengvesnę 
dalią prieš to pačio miesto per 
kūniečius.

Lengvaatletai vedant Br. Kc 
turakiui, A. Kerniui ir A. Su- 

vakare 
Šiaipgi — buvo baigę savo varžybas, bend

Taigi, apie 
menės nusivylimą, 
namus“ kalba A. M.? ir kas buvo

Anglijos lietuviai niekad ne- esant vėlavimui.
buvo reiškę nenoro persiorga- Žaidynės svarbiausia kon- 
nizuoti į P. L. B. Tik didžiulė centravosi St. Michael gimna- 
D. Brit. Lie. S-gos narių dau------------------------------- '------ --~ pronui jau šeštadienio
guma nenorėjo persiorganizuo dyti kiek rimčiau.
darni nužudyti Sąjungą. Ir sen tai slapukiškas kandžiojimasis roj vyrų ir moterų klasėj nežy- 
timento, ir nors trumpos, bet is pasalų, turįs betkuriuos tiks- miai vedant Cleveland© sporli- 
jau tradicijos, ir praktiškais lūs, tik jau ne nuoširdų susirū- ninkams ir jiems ant kulnų li- 
veiklos sumetimais. Tad ir čia pinimą lietuviškąja veikla Aug pant torontiškiams. Tup tarpu 
buvo surastas kompomisas. D. lijoje. IiiMkA jaunių klasėj ištisai dominavo
Brit. Liet. Bendruomenė jau D. Brit. Liet. Sąjunga yra clevelandiečiai, kurie tuo atž- 
kelinti metai egzistuoja ir vei- visuomeninė organizacija, besi- vilgiu turi sutraukę gražų spor 
kia tiek, kiek jai leidžia skur- tvarkanti griežtai demokrati- to atžalyną.
džios mateialrinės sąlygos. D. niais principais. Kuriuo tad bū- Lauko tenise tono pridavė 
Brit. Liet. Bendruomenę suda- du galėjo būti „išstumti iš už- vytiečiai, kada stalo tenise, su-

i ar net s-gos“ sižeidus Pr. Gvildžiui, pergales 
tiškai — visi organizuotieji D. „kaikurie darbštūs ir entuzias- nuskynė Clevelando tenisinin- 
Britanijos lietuviai. Čia tenka tingi nariai“? Atrodo, kad tik kai.
pridurti, kad tai Bendruome- tuo būdu, jog visuotinio šuva- Futbolo varžybose, kurios 
nei priklauso taipgi ir tas di- žiavimo nebuvo išrinkti ar ren- šiais metais pirmu kartu sutrati 
džiausiąs „skaldytojas“, LRS- kami. Kad kas būtų iš Sąjun- ke net 4 komandas ir tuo suda- 
es D. Brit. Organizacinis Tink gos pašalintas ir dar dėl darbs- rė galimybės tikram turnyrui, 
las, kuris, anot A. M., „sudiu- tumo bei entuziazmo, tuo ir pa- dideliu įdomumu buvo laukia- 
mstė ramybą i rimtį. Ir ne tik ts (pati) A. M. tikriausia neti ma pagarsėjusios New Yorko 
priklauso, bet ir sąžiningai vyk ki. O rinkti ar nerinkti į tam lietuvių komandos pasirodymo, 
do pasiimtas prievoles. Štai to tikrus S-gos postus tuos ar ki- šeštadienį pirmose rungty- 
įrodymas: D. Brit. Liet. Bendr. tus asmenis yra S-gos visuoti- nėse jie po pratęsimo nukrito 
Krašto Valdybos Pirmininko nio atstovų suvažiavimo ir tei- Čikagos „Perkūną“ 2:0, kada 
rašte D. B. L. B. Organizaciją sė ir pareiga. Toji abėcėlė tu- vytiečiai kitoj pusėj nugalėjo 
Pirmininkams, 1954 m. balau-ėtų būtri ižnoma ir A. M. Jei- Detroito lietuvius 3:1.
džio mėn. 26 d. p. 2, pastr. b) gu ya buvę kitaip, kodėl A. M. Finalinėse sekmadienio rung 
pasakyta: „Priklausantis Kraš nepateikė savo laiške iš Lond- tynėse, kovą stebint keliems 
to Valdybai solidarumo mokes no tų išstumtųjų pavardžių ir šimtams publikos, Toronto 
tis — nuo kiekvieno nario 6 d. jų išstūmimo faktiškųjų apiin- „Vytis“ antrame kėlinyj J. Ve- 

lyvio ir R. Preikšaičio įvarčiais 
Toliau partijos ir nepartijos. paėmė patogų 2:0 vedimą, ku- 
Viso pikto pradžia LRS. Pas lis tik paskutinėse žaidimo mi-

3. Tas savo pažiūras bei nu
sistatymus subordinuoja bend
rosios lietuviškosios veiklos įei 
kalams.

Taigi, suglaudus: Anglijos ro keliolika organizacijų, prak- imamų postų 
lietuvių visuomenė yra pohtiš 
kai ir 
negu 
lygio, 
jopai: 
savosios galvosenos, ir atski
rus savo nusistatymus sugeba 
pajungti bendram reikalui.

Kad šie teigimai nėra tušti, 
įrodo kad ir tie D. Brit. Lietu
vių Sąjungos atstovų visuoti
niai suvažiavimai, per kuriuos 
visuomet visais klausimais su
randamas rezoningas kompro
misas ir bendrieji reikalai iš
sprendžiami įmanomai geriau
siai ir tikslingiausiai.

Kaikieno kaikada per tuos 
suvažiavimus bandytieji įvyk-Per metus — dar nėra gautas, kybių? 
dyti tikrai skaldomieji veiks
mai, „pasmerkimai“, pastan
gos priverstinai suniveliuoti vi 
sų galvoseną arba ją pajungti 
vienos ideologijos dominacijai 
kiekvieną kartą būdavo atme
tami.

Antruoju Anglijos lietuvių 
politinio ir visuomeninio su
brendimo įrodymu gali būti 
Londono lietuvių diskusinis 
klubas „Vienybė". Jo narių su 
dėtis atitinka Anglijos lietuvių 
visuomenės pažiūrų pjūvį. No
rs tasai klubas tėra diskusinis 
ir nėra joks patariamasis, o juo 
labjau egzekutyvinis organas, 
tačiau lygiai jame vedamų dis
kusijų lygis, o taipgi ir padaro
mos bendraisiais reikalais išva
dos tegali liudyti tą pat, ką ir 
D. Brit. Liet. Sąj. suvažiavi
mai, būtent: — kiekvienas bū- _ . _
damas savojo nusistatymo, ide kitą veiksmą ar permažą vie-rų margumas nei joje ligi šiol ir jų vardai yra šie: ASK „Li- 

__ o • Gerb. S. Noreikos iniciaty- ologijos ar pažiūros, sugeba be 
lankiau A. A. V. Tulinausko va, buvo ruošiamasi statyti pa- ndruosius reikalus svarstyti ir

Skaitytojų nuomonės.
ŠIS TAS APIE MORALĘ.

Vieną gražią dieną po darbo kažin kodėl nekenkė — moia- 
nuėjau į Hamiltono Bage par- lei moterų pusnuogės krūtinės 
ką pasidairyti bei tyru oru pa- ir nuogos kojų blauzdos, besi- 
kvėpuoti. Atsisėdau nuošaliai švaistančių trumpom kelnai- 
ant pievos, nusivilkau viršuli- tėm autobusuose, krautuvėse, 
nius baltinius ir sėdžiu. Balti- gatvėse, apie gyvenamus na
mai švarūs, rankovės iki alku- mus ir tt. ? Mano manymu, tas 
nių, krūtinė ligi kaklui uždary- labjau kenkia žmonių moralei, 
ta. Neilgai trukus priėjo prie negu basos kojos arba pečiai be 
manęs uniformuotas, panašus viršutinių baltinių.
į policininką, parko sargas ir Kurį laiką teko man gyven- 
kaž ką pirštu rodydamas į guliu ti Manitobos provincijoj, Win- 
čius šalę manęs baltinius aiški- nipege. Ten prie Raudonos 
no. Pagaliau pasišalino, o aš upės (Red River) yra du di- 
palikau besėdintis ir begalve-džiuliai parkai; tuose parkuose 
jantis apie man nesuprantamą sėdi vyrai ir moterys su bate- 
nuotykį. Pagalvojęs, kad ne- liais ir basi, o arčiau prie upes 
duos jis man ramybės, apsivil- guli, voliojas prieš saulę su 
kati ir patraukiau namų linkui, maudymosi kelnaitėmis kaitina 

Parėjęs namo,
jau savo nuotykį šeimininkui, jimų nedaro. 
Jis sako: „Brolau, tas yra nie
kis, bet žiūrėk, ką rašo „Nepri- yra 
klausoma Lietuva“.
„Hamiltono miesto teisėjas nu- Vokietijos kancleris, kuris pa
baudė Joną Šerną 10 dol. už gu tėmijęs, kad moterų maudymo- 
lėjimą parke trumpom kelnai- si kelnaitės yra kitokios negu 
tėm ir nubaudęs dar paaiškino, vyrų, išleido įstatymą, kuriuo 
kad gulėjimas veišoje vietoje sulygino abiejų lyčių moralę, 
be viršutinių kelnių kenkia Tad ar nebūtų pravartu ir Ka- 
žmonių moralei. Tada pašidaiė nados moralės saugotojams to 
man aišku, kaip ant delno, kad Vokietijos kanclerio pavyzdį 
neturėjimas ant pečių viršuti- pasekti ir visose provincijose 
nių baltinių arba ant kojų ba- suvienodinti abiem litim mora- 
telių, irgi kenkia moralei. Bet lės įstatymą? Kapsas.

pasipasako- si, bet niekas ten jokių perspė-

Tokia skirtinga nelygybė 
mums nesuprantama ir 

Skaitau: keista. Man prisimena vienas

LETHBRIDGE, Alta.
A. A. VIKTORĄ TU I INAUSKĄ PRISIMINUS.

Lankydamas Albertą, buvau tyti jau baigiantį išnykti kapą, 
nuvykęs j Lethbridge, kur ap- C

visuomeniškai duagiau 
patenkinamo kultūrinio 
nes yra kultūringa dve- 
nėra avių kaimene, be

išskyrus vieną organizaciją".
LRS-ės D. Brit. Organizaci

nis Tinklas savo solidarumo kui atėjo socialdemokratai (ne, nutėse buvo sušvelnintas, niu- 
mokestį Krašto Valdybai po ne paskui, nes jie pradėjo oi- jorkiečiams išnaudojus jų nau- 
6 d. nuo nario į metus, .7 sv. ganizuotis dar 1948 m. bene dai priteistą 11 m. baudinį, 
sterlingų, įmokėjo Krašto Vai- pradžioje). Bet jie geručiai, jie Rungtynes ir tuo pačiu turny- 
dybai 1954 m. balandžio mėn. nieko pikto nedaro. O jau blo- rą laimėjo Toronto vytiečiai 2: 
9 d. Taigi ši organizacija yra giausi — tai tie LAS-ininkai. 1 (0:0) rezultatu, 
tikras skaldytojas. Ji skaldo Polemizuoti ar diskutuoti su Rašant šias eilutes ir tuo lai 
vieningą solidarumo mokestį A. M., jam (ar jai) pasislėpus ku dar nesant sugrupuotų visų 
mokėti besivėlinančių organi- po nieko nesakančių raidelių, žaidynių duomenų spaudai, ga- 
zacijų frontą. vartojant jam (ar jai) kolioji Įima iškelti, kad komandinėse

D. B. Lietuvių Sąjunga yia mosi, iš piršto išlaužtų bendri- varžybose svarbiausias perga- 
pati didžiausioji ir pajėgiausio- nių teigimų ir susenusių anek- les nuskynė Toronto vytiečiai 
ji iš visų D. B. L. Bendruome- dotų, kuriais seniai niekas jau (vyrų ir moterų kepšinis, fut- 
nę sudarančių organizacijų, nebetiki (LRS norinti nuversti bolas ir etc.) ir šitie taškai nu 
Nenustabu, tad, kad praktiš- VLIKą ir jo vieton atsistoti) lėmė bendrojo 
kai į jos veikimo sritį įeina dau metodą, aišku netenka, 
giausia visuomeninių, kultui i- Tad, 
nių ir kt. uždavinių. Ji juos vyk M. prasimanymus ir „viena po- paskirtą 
do pagal materialinius ir peiso nia pasakė“ 
nalinės savo narių sudėties ga- gai teiškelsiu šiuos momentus: lyvavo 13 lietuviškų sporto vie 
limumus. Galima jos vieną ar Nei Anglijos lietuvių pažiū- netų iš visos Šiaur. Amerikos

visų žaidynių 
nugalėtojo titului įsigyti ir tuo 

atmesdamas visus A. pirmu kartu laimint neseniai 
min. St. Lozoraičio 

pletkelius, pabai- pereinamąją taurę. Iš viso da-

nur kitur veikimą kritikuoti, veikusios įvairios organizacijos tuanica“, Chicagos „Gintaras“, 
tačiau netinka iš skiedros skal- (įskaitant LRS ir socialdemo- Chicagos „Perkūnas", Cleve-

> „Ko- 
‘, Mon 

New Jersey 
New Yorko LAK, 

lavimams sumažinti. Jeigu A. Nukelta į 6-tą psl. New Yorko LSK, Newarko Sk, 
M. būtų padėstęs (ar padesčiu --------------------------------------------- Philadelfijos SK ir Toronto
si), ką jis (ar jinai) yra konkre — Lietuviai, jūs sušelpėte S0. „Vytis“. Be to, atskiri dalyviai 
čiai padaręs(riusi, kad minėji- 000 lietuvių tremtinių. 30.000 iš Ročeserio ir kitų vietovių, 
mai, propaganda ir kt. reikalai, jų atsikvietė j šį kraštą. Ar- Smulkesni žaidynių duome- 
kuriuos numato P. L. B. statu- gi tuos likusius 10.000 paliksi- nys ir įvertinimai seks kituose 
tas, nebūtų nublukę, gal jo te išnykimui? Pradžiuginkite „NL“ numeriuose.
tvirtinimai ir būtų galėję atro- juos savo auka šio vajaus metu. — alpuk —

kana lis mirė 1951 m. ir mn- minklą, tačiau trūkstant lešu, spręsti tų reikalų, o ne savosios dyti vežimą. Ir sąžiningumas kratus) nebuvo suardę vieniu-lando „Žaibas“, Detroito
ties priežastis dar šiandien te- tas kilnus darbas teko atidė- ideologijos naudai. reikalauja, kad kritikuotojai go, kur reikia, Anglijos lietu- vas“, Hamiltono „Kovas“
bėra paslaptyje tas. Todėl pakartotinai krei- Tiek bendrų faktų. Pereikim ne tik pakampiais ir slapukis- vių veikimo, nei jam pakenkę, trealio „Tauras“, New .

Mažo lietuvių būrelio lydi- piuosi į A. A. Viktoro Tulinau dabar prie vieno kito atskiro A. kai plepėtų, bet ir dirbtų nega- Priešinga, įvairiose to veikimo „Tauras“, New Yorko
mas jis buvo palaidotas Leth
bridge R. Kat. kapuose.

sko draugus ir pažįstamus nors M. laiške iš Londono išdėstyto 
maža auka paremti šį kilnų dar teigimo.

Nenukrito ant jo kapo nei bą — prisidėti prie paminklo Objektyviam ir jokios pohti- 
inotinos karti ašara, nei pražy- statymo. nės ar asmeninės nepakantos
do sesers sodinta gėlė — jis P. S. Aukas siųsti: Mr. S. No- neapakintam Anglijos lietuviui 
buvo vienas svetimam krašte.

Skaudi buvo žinia apie drau
go mirtį, bet dar skaudžiau ma

rcika, 1020 12A St. S. Leth- turi atrodyti keistos tokios A. 
bridge, Alta, Canada.

Draugas S. B.
M. užuominos: „ . . . kad apvy
lė bendruomenę, nupirkus na-

Nukelta į 6-tą psl.
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VIII. /kili lt
Dešimt savaičių trukus ke

lionė po Aziją ir Europą pra- Azija nebijanti Rusijos, atseit 
turtino Eleonorą Roosevelt ir ir bolševizmo, o esą bijanti tik 
kitais panašiais, jos asmeniui USA galybės, kad ši vieną gia- 
charakteringais, „atradimų se žią dieną juos neokupuotų. Tik 
devrais“. rai, originalūs pasisakymai!...

Vos spėjusi išlipti iš Paiy- Taip ir jaučiasi sugestija Indi-

ir Eleonora Roosevelt
RAŠO J. V l L l U š l S.

pagaliau Pietų Korėjos, kurios niškai veiklai tirti ir veda spe- 
veda žūtbūtinę kovą dėl savo cialiai griežtą kovą su komuniz 
šalių laisvės su besiplečiančio mu — ta pagrindine bolševiz- 
bolševizmo pavojum. Juk tai mo metamorfozės stadija — 

žiaus atskridusio lėktuvo Idle-jos diktatoriaus Pandit Nehru, Fja laiP Pat AZ1JOS tautos n* vi- kad apvalytų apsčiai užkrėstą 
wild tarptautiniam aerodrome, kuris tariasi atstovaująs visos 
ji pasiskubino išlieti visą eilę. Azijos nuomonę. Jis nebijo bol 
apkaltinimų prieš USA. Tur- ševizmo, kaip ir jo sesuo ponia 
būt, tuom ji skubėjo pateisimi Pandit dabartinės UNO plenu- 
savo kelionės tikslus ir pasigir mo sesijos pirmininkė, dėlto, 
ti pasiektais rezultatais, na, ir kad nekenčia baltųjų. Panašiai 
priduoti tiems savo paeiški- ir Kinija nebijojo bolševizmu, 
mams daugiau svarbos. kol pasirodė per vėlu. Vieną

Ji tvirtina, kad USA nustoja gražią dieną taip gali būti ir su 
savo draugų užsienyje ir kad Indija. Tačiau Indija tai nėra 
jos užsienio politika yra labai visa Azija! Štai Japonija, irgi 
nelanksti. Čia nežinia, ar ji tu- Azijos dalis, tikriausia yra nuu 
ri galvoje tik pavienius asmenis, latinėje baimėj akyvaizdoje gi e 
kaip kad Pandith Nehru, ar is- siančio bolševistinės Rusijos 
tisas valstybes, kaip kad komu imperializmo, kai pastarosios 
nistinė Kinija? Be to, ji visai karinės bazės visai priartėjo 
nenurodo, kame pasirieškia tos prie jos krantų dėka vakarų po 
politikos nelankstumas!? Kaip litikų trumparegiškumo, apie 
jau aukščiau minėta, ji niekad ką jau aukščiau buvo paminėta, sės tačiau, kaip ir reikėjo lauk- tu žinomi ir aiškūs komunistai Europą? 
nepateikia jokių konkrečių Įro
dymų savo tvirtinimams pa
remti.

Kai sausio mėn. praeitų me
tų respublikonai perėmė USA 
valdžią, paėmė griežtesnę lini
ją prieš Maskvos imperializmą, 
užkirsdami kelią tolimesnei bol 
ševizmo ekspansijai ir paverze 
pasaulinės politikos iniciatyvą, 
o taip pat pradėjo pagrindinį 
valymą valdžios aparato nuo 
prisiveisusių komunistinių 
agentų pas save, — tai negalė
jo patikti Maskvos simpati- 
kams ir pataikūnams, i___
bant jau apie tuos, kurie tiesio
giai dirbo bolševizmo naudai 
už pinigus ar iš idėjos, kurie 
milžo USA, kiek tik norėjo per 
ištisą armiją agentų.

Dėl dabartinės USA užsienio 
politikos tariamo nelankstumo, 
— tai atvirkščiai, pašaliniamm* haigė Maskvos universiteto 
stebėtojui, žiūrint iš šalies, dar istorijos specialybės mokslus, 
ir dabar atrodo, 1__________
perdaug lankstumo nuolaidų 
keliu. Bendra linija turėtų būti n‘aus universitetuose, 
dar griežtesnė santykiuose su 
rytais, kurie skaitosi tik su jė- nių reikalų ministerijos depar- 
gos argumentais. P-nia Eleono tamento direktorius ir dalyva- 
ra Roosevelt turbūt pasigenda vo daugely derybų su kitomis 
anų nuolatinių politinių patai- valstybėmis, ypač—su lenkais, 
kavimų Maskvai ruzveltines L Jonynas buvo augštos kul 
eros metu. Tada, tai buvo tik- tūros asmenybė, mokslininkas, 
rai USA politika lanksti ir Sta parašęs mokslo veikalų.Jis labai 
linas sugebėjo ją visiškai „su- kruopščiai gilinosi į Lietuvos 
lankstyti" ir pritaikyti savo istoriją ir buvo didelis jos žino- 
gramozdiškam maskoliškai-bol- vas. Visa eilė jaunų istorikų, 
ševikiškam kurpaliui! dalimi esančių ir Amerikos

Toliau, ji drįso tvirtinti, kad kontinente, yra jo mokiniai.

Jei ji būtų buvusi tikrai inte
resuota išsiaiškinti Europos 
objektyvinę nuomonę apie sen. 

(Descter White, Harold Gia- Me Carthy, kurio pagrindinis 
ser, Solomon Adler, George Sil tikslas yra demaskuoti komu- 
verman, Nathan Silvermaster. nistus Amerikoje, visuose de
Irving Kaplan, Edward I. Fitz mokratiniuose kraštuose pripa- 
gerald ir kiti. . . Vis tie bibh- žintu legaliu būdu — liūdinin- 
niai vardai! I. V*)> had visa tai apklausinėjimu ir dokumen 

rinkimu, — tai ji pirmoj ei
lėj turėjo sau išsiaiškinti nuo
mones žmonių iš tų valstybių n 
tautų, kurios vedė ir veda ta- 
kaklią kovą su komunistiniu 
bolševizmu ir turi apie tai prak 
tinį patyrimą, tai Suomija, Is
panija ir ištisa eilė šiandien jau 
okupuotų tautų ir valstybių— 
Lietuva, Estija, Latvija, Lenki 
ja, Čekija, Rumunija, Vengrija, 
Bulgarija, Albanija ir pusė Vo
kietijos. Šimtai tūkstančių pa
bėgėlių iš komuniaUnio „ro
jaus' * yra gyvi liudininkai. 
Vien tik Berlyne pabėga į Va
karus, kasdien apie tūkstantis 
žmonių. Jie 
autoritetai, 
teisę reikšti 
ropos vardu 
thy asmens ir jo metodų.

Bet Eleonora Roosevelt, at
rodo, sąmoningai vengia tų ob 
jektyvinės tiesos šaltinių. Tie
sos suradimas nėra jos tikslas! 
Jos tikslas yra — gelbėti ruz
veltinės eros prestižą. Dėl to 
visos priemonės jai yra šven
tos: tuščia propaganda, fabri- 
kavimas ir skelbimas tendencin

Staugaitis tuvių tautai ir nepriklauosmai klausomai Lietuvai, orgamza- ; ė ak d b įtakin. 

gų asmenų ir tt., kad tik suma
žinus svorį iškylančių kasdien 
kompromituojančių faktų iš 
anos demokratų valdymo ga
dynės. Nenuostabu dėlto, kad 
pirmoj eilėj ji pasirinko sau lai 
kiniu senatorių iš Wisconsin 
Mc Carthy, kuris tikrai pasi
šventęs kovai su XX amžiaus 
besiplečiančia raudona vergija 
ir kuris pasiryžęs iš pagrindų 
atsikratyti komunistinių lieka
nų tiek valdžios aparate, tiek 
bendrai.. Jis yra kovos simbolis 
ir viltis į laisvę ištisų milionų 
žmonių, atsidūrusių už geleži
nės uždangos. Jei mes turėtu
me šimteriopai daugiau tokių 
asmenybių vakarų pasaulyje,

sai pakeliui jos pasirinktam ke- valdžios aparatą ir bendrai iš- 
lionės maršrutui iš Indijos į rautų su šaknimis tautos pikt- 
Hong-Kongą ir Japoniją. Ji ten žoles. Tas jo darbas yra neleng 
būtų tikrai turėjusi progos su- vas. Reikalauja didelio pasi- 
sipažinti su objektyvine žmo- šventimo, drąsos, kruopštaus 
nių nuomone apie bolševizmo darbo, ir dažnai susiduria su ne 
sistemą ir apie jos įgyvendini- mažais sunkumais, kai rekoše- 
mo metodus, o taip pat tų tau- tuoja į ruzveltinės eros vnšu- 
tų faktinas pažiūras į USA, ku nes, net iki buvusių preziden- 
ri efektyviai remia jų laisves tų. Prisimename notorinio so- 
kovas i
nesiekdama pati sau jokios nau toriją, buvusio prezidento Tiu

neg&lestingai kompromituoja 
buvusį demokratų režimą ir ga 
Ii atsiliepti j ateinančių rinki 
mų rezultatus — netenka abe
joti !

Kaip stambi demokratų iigū 
ra Eleonora Roosevelt jaučiasi 
tuomi irgi tiesiogiai paliesta ir 
dėlto desperatiškai pyksta ant 
senatoriaus Mc Carthy ir sten
giasi jį diskredituoti visuome-

moraliai ir materialiai, vietų agento Descter White is- nės akyse bet kokia kaina. 
' i-, :— — - -j • ’ . ‘ i r_r____ :, .

dos, kad tos pažiūros yra tikrai mano piktą pasiaiškinimą dėl įrodymų, ji tvirtina, 
diametraliai priešingos ponios to ir FBI kontrreveliaciją! Vi-Europoje Mc Carthy_______
Rooseveltienės pareiškimams, suomenę pasiekia veik kasdien se įžiūri simbolį praktikuotų 
nėra nei mažiausios abejonės! vis naujos sensacijos, kai pa- Hitlerio-Stalino metodų! Ka- 

IX. tiekiami neginčijami įrodymai, me-gi tas panašumas ir kas tie
Didžiausio puolimo iš jos pu kaip demokratų valdymo me- „visi“, kurie atstovauja visą 

Žinoma, ji neranda 
Įdomu, kad Eleonora Roose- ti, susilaukia sanatorius iš Wis ir Maskvos agentai buvo skilia reikalo precizuoti. Dėlto perša 

velt nerado reikalo aplankyti consin‘o, McCarthy. mi į atsakomingus postus ir si mintis, kad visa tai yra tik
Formozos, Indokinijos, Bur- Mc. Carthy yra pirmininkas ten laikomi, nežiūrint pakarto- pigus blefas, charakteringas 
mos, Filipinų, Indonezijos ir senato komisijos priešameriko- tinių įspėjimų iš pusės FBr Eleonorai Roosevelt.

Kaip paprastai, vėl be jokių 
kad visi 

metoduo-

visi yra tikrai tie 
kurie gali ir turi 
savo nuomonę Bu 
dėl sen. Mc Car-

Lietuvoje mirė du žymus lietuviai
Gauta žinių, kad Lietuvoje Montrealy, yra tremtyje jo medicinos fakultetą. Tai buvo nium ir kitais varpininkais-hau 

mirė du žymūs visuomenes, sūnus, kuriam, liūdesio dieno- vienas gydytojų visuomenimn- dininkais. Mirties data tiks- 
kultūros ir tautos veikėjai — mis reiškiame nuoširdžią užuo kų ir santūrių politikų, kuris Irai nežinoma.
prof. Ignas Jonynas ir Dr. Jo- jautą, visą savo gyvenimą skyrė lie- J. Staugaitis, kuriantis nepri
nas Staugaitis. Daktaras Jonas L . . . „

profesorius Ignas Jonynas, yra gimęs 1869 m. birželio 1 d. Lietuvai. Visą gyvenimą dirbo vo Suvalkijoje savivaldybes. Iš 
nekal sPaud°je pasitodžiusiomis ži- Omentiškiuose, Pilviškių vai., Lietuvoje ir bendradarbiavo su rinktas į Steigiamąjį seimą, per 

' niomis, yra miręs Vilniuje, ku- baigęs Varšuvos universiteto Vincu Kudirka, Kaziu Gri- sikėlė į Kauną ir buvo „pnsie 
rio universitete jis buvo 
rijos profesorium, liepos 14 d 
ir palaidotas liepos 16 d.

I. Jonynas yra gimęs
m. sausio 24 dieną Atesninkų KARYS
kaime, Simno vaiscjaus. 1911 «
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kad kai kui Nepriklausomoje Lietuvoje dės 
tė istoriją Kauno, o vėliau Vii

Be to ilgą laiką buvo užsie-
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Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

1023 N. Keystone Ave, Chicago 51, III. USA.
Administracijos adresas: SĖJA, c-o K. Kaunas, 

726 W. 55 St., Chicago 20, 111. USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 2 dol. metams.

kęs“ Seimo pirmininkas ir vice 
pirmniinkas. Ilgus metus buvo 
Kauno miesto ligoninės diiek- 
torius. Visą laiką redagavo gy
dytojų žurnalą „Mediciną“ ir 
bendradarbiavo spaudoje.

Prieš Pirmąjį karą, carines 
Rusijos okupacijos laikais, Dr. 
J. Staugaitis buvo veiklus lie
tuviškojo pogrindžio veikėjas, 
ypač Suvalkijos valstiečių-ūki- 
ninkų tarpe. Jis veikė tada su 
Kudirka, Grinium ir kitais Lie 
tuvos prisikėlimo kultūrinin
kais, dėl to nuo rusų yra nu
kentėjęs. Jis drauge su sumine 
tais varpininkais dirbo „Var
po“ leidimo ir gabenimo darbą, kaip kad senatorius Mc Carthy 

ir daug mažiau tokių, kaip kad 
Eleonora Roosevelt, tai netek
tų mums šiandien baimintis del 
gresiančio visam pasauliui bol 
ševizmo!

(Bus daugiau).

i: Tenka labai apgailestauti šių 
Į: dviejų Lietuvos visuomeninin- 
| kų, kultūrininkų ir mokslo dar 
į buotojų bei valstybininkų mir- 
| tį okupacijos spąstuose ir tėvy-

nes neviltyje.

Kf-" I I /A !\l P" C? |D O\/ A I K I r? loginio dėsnio, kad gyvoji gam ties žmonijai naujų giminių, to vas sutvėrė Adomą ir įkvepėtas. Tiktai enciklopedijose apie 
£—I—Iv/INCLO l IX OVr\JkJINt.O ta nuolat kinta, besitaikydama bulesnių žmonių ir tobulesnių jam sielą. Paskui iš jo šonkau-tai jie pasiskaito...

1. plečia jo akiratį, sukelia svajo- Prie laiko Sipygu sudaromų sa- gyvenimo sąlygų...
Nieko įdomesnio savo gyve-nių, fantazijų, kurias jis paskui vybių ir turi savyje jėgiHr bū- 

nime neturėjau, kaip keliones, bando realizuoti, ir, ......... w, " *“ ~ ~
Ir ligi man pasisekė „ištrūkti* daug ka, pasvajojęs, pafantaza- Kus. ne£aIi negalvoti, negali ne lota apskaičiavęs matematiškai, toja praeitis) 
uz kasdienybes sąlygų diktuo- vęs, ir atsiekia. . . 
jamųjų ribų, aš vis jaučiausi p ■_ “ • ’
tartum narve, pro kurio ply- ukštį ir pats sumanė paskiaidy 
sius matomos didelės, įdomios tį. Ilgai jam nesisekė pakilti į 

dausas; daugelį kartų jo pas
tangas lydėjo nesėkmė; bandy
damas pakilti į padanges, jis 
patyrė katastrofų, jau prieš 
pusantro tūkstančio metų (ką 
gi reiškia šis laikotarpis paly-

lio (žmogus retkarčiais gimsta lr vis dėlto, taip pat reikia 
_ j .............. .. . _. ■ Taip svajojant, teko labai su šankaulių trukumu, —• tai pastebėti, kad tūlais atvejais įs
sutikime rasti geriausią išeitį. Ir žmo nusiminti, kai inžinierius J. Bu pagal atavizmo teoriją, pasikar tatymų ir draudimų nepaboji- 

- -------*------------- ; ’*) ir iš jo sutvėrė mas atneša ir naudą. Pav., jei- 
svajoti, negali nefantazuoti ir įrodinėjo, jog žmogaus kelio-Jievą. Vadinasi, Adomas ir Jie gu Kopernykas būtų žiūrėjęs 

Matė žmo us skrendant’ negali pasilikti rojaus nirvano- nės į erdves yra dar tiktai sva- va, tiesiogiai, patys, be jokių tuolaikinių draudimų, tai ir šia 
a e žmogus s ten an i pa Jam to daryti neleidžia jone. . . O juk J .Tysliava jau tarpininkų, kalbėjosi su pačiu ndien turėtume sakyti, kad že 

nei sąlygos, nei aplinkuma, ir prieš kelis metus buvo paskel- jų Sutvėrėju. Geresnio pagnn mė yra, kaip blynas ir stovi vie 
jis turi eiti pirmyn, turi siekti bęs net ir bilietų pardavimą į do tikėjimui juk ir būti negali, toje, o aplink Žemę bėginėja 
ir turi drįsti, nežiūrint nieko, pirmąją tarpplanetinę raketą... Kad taip kas nors mūsų laikais Saulė. Arba, jeigu būtų žiūii- 
nežiūrint bet kokių draudimų. Taip, regis, buvo viskas papras pasikalbėtų su Dievu, — juk ina draudimų, tai ir šiandien 
Šis dėsnis nekinta, ir jis veiks ta ir arti. Laimei, Amerikos tai sudarytų perversmą. Bet gi, žmogus nežinotų, kaip sudary- 
ir ateity. chemikai ir inžinieriai, ilgai po ir Adomas ir Jieva, nežiūrint tas jo kūnas ir nemokėtų gintis

Ir man visada norėjosi žino- sėdžiavę, apsvarstė ir nutarė, to visko, vis dėlto nepaklausė nuo paprasčiausių ligų. Ir kiek 
ti, pažinit, kas ir kur yra. . . . kad yra galimybės ne tiktai pa Dievo. Žinoma, teologai išaiš- dar mokslui, tikram, objekty- 
Kai buvau mažas ir niekur ne- leisti tarpplanetinę raketą.. . kiną šituos klausimus taip, viam mokslui teko susidurti ir 
buvau išėjęs iš savojo kaimo, po 100-to metų (kaip gaila, kaip reikalauja teologijos moks kovoti su visokiais draudimais, 
man labai buvo įdomu, o kas gi kad peranksti gimtai), bet ir las, bet čia yra viena įdomu, prietarais, papročiais, kad sau 
yra ten, už to mėlyno miško, visai kitokiam gyvenimui, ne- kad Adomas ir Jieva, patyrę tie praskintų tyrą, objektyvaus pa 

pančios augmenijos , kur me- onardo da Vinci bandėsF kilti Uz kurio tematomas tiktai žyd- gu dabar turime: nepalygina-siogiai Dievo ranką, tiesiogiai žinimo ir tikros tiesos kelią! ši 
■ - ■ v * ras dangus? Kai paaugęs pervamai tobulesniam, patogesniam gavę iš jo įsakymus, — vis del toje kovoje ne vienas buvo ir

žiavau tą mišką ir išgirdau apie ir protingesniam. Taigi grįžta to nepaklausė. Iš to prašosi iš- nulinčiuotas, ir ant laužo sude- 
tolimus kraštus, man buvo ne- j. Bulotos numušta viltis, kad vada, kad žmogus yra neklau- gintas, ar kitaip paneigtas ir 
paprastai įdomu, kur tie kraš ^vajonės ir fantazijos, kaip bu- žada. Jis pats nori viską patir- suniekintas. . . O vis dėlto Žmo 
tai yra, kaip jie atrodo ir kas vo praeity, taip ir ateity neliko ti, pats veikti ir todėl dažnai gus, kai jis siekia tikros, objek- 
ten dedasi? Todėl suaugęs ir vien svajonėmis, bet bus reali- laužo įstatymus, nors jo gyve- tyvios tiesos, į nieką nežiūri, ir 
jau net gana plačiai pakeliavęs, zuojamos. .. nimas dabar yra tiesiog apipin jeigu kokie pažangos trukdyto-
aš vis vien noriu keliauti ir vis Tiktai labai gaila, kad dabai tas įstatymais, draudimais, var jai jam pastoja kelią net ug- 
plačiau pasidairyti ir daugiau tinė subrendusioji karta per- žymais. Negalima nesutikti, nim, ir kardu, o dabar — komu 
pamatyti, pažinti. anksti yra gimusi. Juk reikėjo kad kitaip ir negalima. Be įsla nistiškomis arba naciškomis

Galiu teigti, kad keliones gimti tiktai pusšimčiu metų ve tymų, kurie nustato tvarką, gy tortūromis, automatais apsigin 
yra vienas geriausių pažinimo liau ir jau turėtume galimybę venimas, mūsų laikais, neįma- klavę, — vis dėlto žmogus sic- 
būdų, nes jokia mokykla, jokia paskrajoti ligi Marso, Veneros nomas. Kas būtų, jeigu staiga kia tiesos, pažinimo, nes tai 
knyga, joks filmas negali žmo- (jeigu nebūtų ten perkaršta), žmonės pasijustų be įstatymų, jam spindi kažkokia jo dar ne- 
gui duoti to, ką jis pats pama- o ypač būtų įdomu pasiekti Sa- be tvarkos, ir be teisių? atpažinta, nesuprasta galia ir 
to ir patiria keliaudamas po turną ir pasižiūrėti, gal gi ga- Ir vis dėlto ,žmogus toks ne deja, kol kas nepasiekiamybe... 
įvairius Žemės rutulio kraštus. Įima būtų numauti nuo jo žie- klaužada, kad visokiais būdais 

O pakeliavus po Žemės rutu das ir atsigabenti Žemei.. . . ’
lį, kuris dabar, kai aplink jį jau Tai iš tikrųjų kol kas tiktai juos laužo. 1 
galima apskristi per vieną pa- svajonė. Bet visdėlto norisi ti- kieti įstatymai jis vis vien juos 
ra, yra toks mažas, — žmogaus keti, kad žmogus ateityje reali laužo. Ir, galima spėti, ir atei- 
fantazijai tokios ribotos apim- zuos ir šią svajonę, būtent — ty jis bandys juos laužyti. . . 
ties, jau dabar norisi. . . dar paskraidyti tarpplanetinėje ei d Galima pastebėti, kad žiau- 
daugiau, dar toliau, dar plačiau vėje ir plačiau pasidairyti po rūs įstatymai kai kada duoda 
paskraidyti.

Iš tikrųjų, juk 
Begalimuos oro plotuos 
Be vairų ir be burių _ _ _ _______________
Tyliai skrieja nesuskaičiuoti tikrai kitaip galės gyventi, ne ką, jeigu vagystė pasikartoda- daugiau gyvenimą, daugiau pa 
Chorai darnieji žvaigždžių... gu dabar gyvena. vo, nukirsdavo koją... Tai bar tiria įr įgauna daugiau galimy
Jr norisi ištrūkti iš žemės A propo dėl draudimų ir jų šiai žiauru. Bet.. , šiandien p,iu pažįnti objektyvią tiesą, 

■įdomių teorijų, bet narvo, su žvaigždėmis paskra- laužymo, Suomijoje niekas nežino, kas
Biblija teigia, kad pats Die-tai yra spyna ir kitokia užrak- ^us daugiau.

ir labai patrauklios tolumos, 
plačios padairos, tai užlietos 
gausių ir malonių saulės spin
dulių, kaip Prancūzijos ir Ita
lijos Viduržemio pajūrio nuos
tabaus grožio kraštai, su žydui 
čiaisirnokstančiais.tuopatmetu, ginus su dešimčia bilionu metų 

citrinais, apelsinais, alyvomis, žemės amžiaus, arba kad ir su 
tai akimis neapmatomi sniego žmogaus gyvenimo laikotarpiu 
plotai, kaip Grenlandijos snie- žemėje, kuris siekia apie vieną 
ginės dykumos, tai vešlios, ku- milioną metu!. . .), kaip kad Le y 
pančios augmenijos , kur me- onardo da Vinci bandęs kilti1 
džiai perpinti nepraeinamomis sparnuotu lėktuvu, bet galų ga 
lijanomis, kaip Amazonija arba ]e savo svajones realizavo, n 
Indonezijos salos, tai saulės ke kokią pažangą per tuos 50 me- 
pinami plotai, kur ir augment- ^ų, kaip pradėjo savintis pauks- 
ja slepiasi nuo perkarstu saules £įo sugebėjimus, jis padarė! 
spindulių ir todėl miškai laiky- Kokių, tiesiog nuostabių vaisių 

jis pasiekė! Arba matė jis van
deny plaukiojančias žuvis, ir 
pats pagalvojo: o kodėl gi jis 
negalėtų taip pat, kaip žuvis, 
nardyti vandenimis? Pirma pa
svajojo, pafantazavo, ir paskui 
ėmėsi darbo, pasuko galvą ir pa 
sinėrė į vandenį. . . šiandien jis

darni lapus statmenai, be pavė
sio, kaip Australijoje. .. Ii kur 
čia viską išskaičiuosi! Juk taip 
įvairus, taip turtingas pasaulis, 
— kad man, pririštam prie vie
nos vietos, tikrai atrodė, jog 
aš sėdžiu narve... Ir taip, no
rėdavosi ištrūkti, kad naktimis _ 
sapnuodavau, kaip aš, išskėtęs vandeny jaučiasi beveik lygio- 
rankas, skraidau, tartum paukš mjs su banginiu arba delfinu. . . 
tis, ir taip būdavo malonu. .. A. , , . - „ .’ ‘ Ai daug duoda žmogui svajo

Jeigu prisiminti šventraščio nės, fantazijos ir vis todėl, kad 
tezes apie žmogaus įkurdinimą žmogus nesitenkina tuo, ką jis 
rojuje, tai nors dabar ir apgai- turi, ką žino ir kad dažnai (is- 
lestaujama, kad Adomas neis- torijos bėgy) nepaklauso nei 
laikė Dievo įsakymo ir todėl bu žmonių ir net Dievo įsakymų., 
vo pavarytas iš rojaus, bet man (jeigu jie iš tikrųjų esti sugal- 
regis, kad Adomas gerai pada- voti pačių žmonių, tiktai Die- 
rė, nes koks gi ten būtų buvęs vo autoritetu skelbiami, kad 
jo gyvenimas rojuje, iš kurio žmonės jų klausytų), 
jis nebūtų galėjęs niekur pasi
traukti ir nebūtų nieko žino
jęs?. .. O juk pažinimas yra 
viena pagrindinių protingo 
žmogaus savybių. Pažinimas 
duoda didelio džiaugsmo, pra- jie nepakankamai įvertino bio- joti po erdves, pajieškoti atei-

tis, ir taip būdavo malonu

Spengleris, Toynbee ir 
mokslininkai galvodami apie to 
kius reiškinius ir jieškodami 
žmogaus progreso priežasčių, 
sugalvojo

kiti

Kam visa tai rašyti? — Tam, 
jis bando apeiti įstatymus ir kad ir dabar dar žmogus toli 

Kad ir kaip butų gražu dar nėra tobulas. Jis su
galvoja, dėl savo proto ribotu
mo, ir daugelį neprotingų, kal
tais įsivaizdavęs ką arba ir sa
vanaudiškų draudimų (greta rei 
kalingų ir naudingų) ir tuo 
pastoja kelią progresui. Visa 
tai sąmoningesnio žmogaus,

visatą.. . Todėl tikrai gaila, ir gerų vaisių; pav. Suomijoje 
kad peranksti mūsų kartos nėra vagysčių. Ir tai pasiekta 
žmonių gimta. Ateities amžiai baisiomis priemonėmis: anks- buvo, yra ir bus. . . laužoma! 
bus daug įdomesni, ir žmogus čiau vagims nukirsdavo ran- Keliaudamas žmogus pažįsta
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HENRIKAS NAGYS

Pastabos apie 1953 metu 
erozine lietuviu literatūra

9.
1953 metų proza.

Ir praeitais metais beletristi
kos veikalai skaičiumi pralenkė 
poezijos rinkinius. Vieno mūsų 
leidėjo žodžiais tariant — išlei
dus keletą prozos knygų gali
ma rizikuoti atspausdinti ir po
ezijos knygą. Rizika komerci
nė — poezijos knygos pelno 
neatneša.

Suprasdami leidėjų rūpes
čius, tačiau norėtume iškelti n 
kitą to paties klausimo aspek. 
tą: tiražai lietuvių grožinės li
teratūros vertės nereprezen
tuoja. Jeigu šiandien, tremties 
būsenai katastrofišku greitumu 
kintant į tipingas emigracines 
apraiškas, prozon kreipiasi len 
gvesnio pasiskaitymo jieškan- 
čių akys, tai bent apie literatū
rą rašantieji turėtų nepamiršti, 
kad jų pagrindiniu rūpesčiu tu 
ri būti literatūrinių reikalavi
mų taikymas, o ne skaičiavi
mas parduotų egzempliorių ir 
populiarumo konstatavimas. 
Taip elgdamiesi panašūs recen 
žentai labai netolimoj ateityje 
apie knygas tiktai tiek ir 
galės pasakyti, nes nieko kito 
apie jas pasakyti nebebus j m a 
n o m a. O tokiai praktikai pa-

KULTURWWK&OA/IKA KaiP vertinama istorij“
SPAUSDINAMA DIDELĖ LIETUVOS ISTORIJA (Pabaiga).

Jau įpusėtas Dr. V. Sruogie- St. Pilka, 3225 So. Union Avė, 
nės parašytos Lietuvos istori- Chicago 16, Ill., USA.
jos spausdinimas. Istorija tu- PIGųjj KNYGOS MĖNESĮ

. ugsėjo 1 d. iki 30 d. pa-

tokius žodžius vadina perde- ___ __ _____
tais, neįmatančiais „realios“ pa apie~7()*0 puslapių. Joje bus 
dėties, tie, kurie nepaprasta <jaug naujos medžiagos, kuri nuo • „ , ,
aisti a skelbia optimistišką mu- anksčiau leistose istorijose ne- skelbė leidykla Gabija. Pei šį 
sų literatūros ateitį, nurodyda- figūravo. Bendrai, istorija, kaip mėnesį, knygas išrašant tie- 
m‘ gausias naujas jėgas (pit- teigja žiną žmonės, esanti labai siog iš leidyklos, jos gaunamos 

prieinama su 25 nuoš. iki 70 nuoš. nuo
laida. Atpigintų knygų sąrašas 
gaunamas leidykloje, parašius 
šiuo adresu: Gabija, 33ų Union 
Ave., Brooklyn Ill., N. Y., L. 
S.

moj eilėj, žinoma, galvodami gražiai parašyta ir 
apie save!), netikėtai atidengu vjsjems 
sias savo sieloj dešimtmečiais
užtrukusį „genijaus“ riksmą, Kadangi istorijos išleidimas 
tie, kurie suvandenėjusią ir tai reikalauja daug pinigų, tai le- 
tiufišką literatūros kūrinių lėk vynės Mylėtojui Draugija, kuu 
lamą laiko seniai lauktą, t i k- šią istoriją leidžia, kolektuoja 
rąja kritika, — tie žmonės kaip 
tiktai ir yra sąžiningiausi ir at 
kakliausi veisėjai ir išnešioto
jai mikrobų, paguldžiusių mū
sų literatūrinį gyvenimą sun
kaus ligonio patalan.

Kokie tie vaistai, kodėl jų 
nepanaudojame ir kodėl prieš 
praeitų metų prozą šią karčią 
įžangą rašome?

Siūlomi vaistai paprasti. 
Apie juos buvo nekartą kalba
ma. Neveidmainiškos 
k r i ti k os reikia šiandien pir
miausia. Literatūra yra žodžio 
menas, todėl ir reikia iš jos įei 
kalanti to, ko visam pasaulyje 
reikalaujama iš žodinės kūry
bos. Nei tautybė, nei ypatingos 
sąlygos tų reikalavimų nepakei 
čia. Literatūriniam kūriny tu- 

viešpatavus^por'ą ‘dešim'tmcčFu rime Jieškoti meniškosios 
• • • ” - --- t i e s o s ir nustatyti jos į f o r

’minimo pajėgumą. Ga- 
'1 neturime 

žmonių nepajėgiančių tokią už
duoti atlikti; tokiu atveju ir 
prisipažinkime esą ne
pajėgūs, bet neapgaudinėkime 
savęs ir kitų rašinėdami, jog to 
kių kriterijų niekas nežinąs, tai 
esanti mirusi „menas menui“ 
formulė, literatūra turinti rū
pintis tų ir kitų idėjų platinimu 
etc. etc.

O naudojami tokie vaistai 
buvo. Buvo žmonių ne tik
tai tokius reikalavimus skelbu- ka<^ Į 9 taiTe atrasime ypatingų 
siu, bet ir juos konkrečiai, kri- a^vejŲ, visa savo esme repie- 
tikos žodyje, įgyvendinusių, zentuojančių rašytojišką melą 
Kaip tokie žmonės sutinkami *r oportunizmą. Tarp, ypatm- 
mūsų „veidmainiavimo var- 8Ū staigmenų, nesuteikusių ke- 
dan ramybės“ šalininkų, gali- liolikos beletristikos veikalų, 
ma pasiskaityti ne vienam mū- džiugu paminėti, gerai užsire- 
sų stambiųjų laikraščių kultu- komendavusius debiutantus. Jų 
riniam priede. atėjimas yra vienas iš šviesiųjų

Rašome tokią įžangą, prieš ženkių, skatinančių nerezignuo 
pradėdami kalbėti apie praeitų 4 *r tikėti ateitimi, 
jų metų prozos knygas, todėl,

pinigus kviesdama Garbės rė
mėjus. Garbės rėmėjų dabar 
jau daug prisidėjo prie šio di
delio darbo, bet draugija pagei
dauja sukviesti jų dar 300. Jei
gu Garbės rėmėjas tam tikslui 
skiria 10 dol., tai jis gaus du is
torijos egzempliarius.

Pinigus prašoma siųsti TM 
D iždininkės vardu: Mrs. P. 
Grybienė, 5918 So. Kedvale 
Ave, Chicago 29, Illinois, USA.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TEATRO ALMANACHAS.

Akt. St. Pilka spausdina al
manachą, kuris pavaizduos lie-

Arnold Toynbee žlunga pagal a priori tvarkaiaš 
Chronologiškai, Arnold Toy 4 ir jokių tolimesnių aiškinimų 

nbee seka po Spenglerio, todėl negali būti. Bet gi yra kultui ų, 
ir Spenglerio įtakos jo veika- kurios lyg ir sustojusios, pvz. 
le yra nemažai. Jis pats sakosi, 
jog perskaičius Spenglerio vei 
kalus, jam iš karto atrodė, jog 
istorijoje jokių problemų nebe
lieka. Toynbee ir pats anksčiau 
galvojęs, jog istorinės studijos 
vienetas yra ne valstybė, bei 
už valstybę platesnė bendruo- 

įj menė arba civilizacija; ir, ant
ra, kad visos 

esančios paralelės, i_____ ,
kad jas skiria laiko tarpas, t. ma^- Ištirkim alternatyvius aiš 
y. jos visos praeina 
vystymosi tarpsnius, 
dangi šie du teigimai buvo 
taip pat pagrindiniai ir Speng
lerio teorijoje, Toynbee galvo
jęs, kad jis nebegalįs pasakyti 
daugiau nieko naujo.

Bet iš palengvo pradėjo kil
ti nauja problema. Kodėl kultu 
ros turi prasidėti visiškai iš 
nieko? Pagal Spenglerį, kultū
ros kyla, vystosi, vyksta ir

ir apie tiražą nebeliks kalbos 
toks niekingas jis bus.

Mūsų oponentai atkirs: bet l'™aS: 
ir griežtai ir teisingai verti
nant mūsų literatūrą, tiražai 
kasmet mažės. Taip, labai ga
limas dalykas, bet tada žinosi
me, kad nors ir nedau? knygų 
turime, bet jų gėdintis nerei
kia. O nėra nieko baisesnio ir 
gėdingesnio, kaip apgaudinėji
mas savęs. Jeigu laidosime sa
vo spausdinto žodžio tradiciją 
(dėkui Dievui, per nepriklauso 
muosius metus pasivijusią Va
karų kultūringąsias tautas ir Ii 
gi šiol dar pajėgiančią eiti kar
tu su jom).

Todėl skaudu skaityti mūsų 
pačioj rimčiausioj periodinėj 
spaudoj, savų leidyklų rekla
mai skiriamas, tariamąsias re
cenzijas, kur absoliutus litera
tūrinis nepasisekimas apkaišo
mas gvazdikais ir rūtų šakelėm, 
kur nesidrovima spausdinti net 
pačių (sic!) autorių begėdis 
ki savęs palyginimai su pasau
linės literatūros nemirtingai
siais, kur iš diletantiškiausio 
bandymo išpučiama epopėja, iš 
moksleiviško pūstelėjimo pada 
romas tornado.

Nerašome čia superliatyvų 
ramiems, taikios dvasios, žmo
nėms gąsdinti. Nemaliavojame 
— anot liaudies priežodžio — 
velnio juodesnio negu jis iš tik 
rujų yra. Dabartinė mūsų spau 
sdinto žodžio situacija yra pa
siekusi kritiškai sergančio ligo 
nio stadijos. Tiktai labai radi
kalūs vaistai begali pagelbėti. 
Ir neužmirškime vieno, pačio 
svarbiausio dalyko: tie, kurie

it įeit iciui id, Auna pa v atz-uuua iiv- • «
tuviu teatrą Amerikoje. Alma- cs^s.?e.ro.ai 
nacnas apims laikotarpį nuo 
1939 ligi 1952 metų. Jame bus 
daug ir įdomių straipsnių, 
daug teatro chronologinės me
džiagos, daug iliustracijų iš te
atro gyvenimo bei veiklos ir vi
sokios dokumentacinės medžią 
gos.

Almanachas jau įpusėtas spa 
usdinti. Jį, kaip jau sutarta, pa 
ims arti pusantro šimto Ameri
kos bibliotekų. Leidėjas ir re
daktorius Stasys Pilka renka ir 
prenumeratą, po 4 dol. už eg
zempliorių. Tuo reikalu prašo
me kreiptis šiuo adresu: Mi.
‘ MW " XX—*------ MM------------- M

A.
DR. K. GRINIAUS 

ATSIMINIMAI.
Leidžiamas antras Dr. 

Griniaus atsiminimų tomas, 
imąs jau vėlesnius laikus, kai 
pirmasis buvo apėmęs laikus 
maždaug prieš šimtą metų. 
Tam tikslui renkama prenume
rata ,po 2 dol. už vieną atsimi
nimų egzempliorių. Pinigus 
siųsti adresu: Dr. Kazio Gri
niaus Komitetas, 1739 So. Hol 
sted St., Chicago 8, Ill., USA.

LIETUVIŲ KAMBARYS 
PITSBURGO 

UNIVERSITETE
i apsidėvėjęs, 

todėl jo globėjai rūpinasi jo ai 
aaujinimu. — 
vo suruošti 
tam tikslui 
ža. Todėl 
parengimai

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
Juozas Kralikauskas. URVI- Montreal, P. Q.

NIAI ŽMONĖS. Aplankas dai Dr. Ą. šešplaukio. PRAT1-

ap

Tuo tikslu jau bu- 
koncertai, bet lėšų 
vis dar esą perina- 
projektuojami kili 

ir koncertai.

atėjimas yra vienas iš šviesiųjų

Bus daugiau.

VERTIMAS 
angliško i prancūzišką — prancūziško į anglišką 

(vakarinis kursas)
Paruošimas Civilinės Tarnybos egzaminams 

(vertimų skyrius)
PASIKALBĖJIMAI 

prancūziškai ir angliškai (vakarinis kursas) 
VERTIMŲ INSTITUTAS

Įsirašymas ketvirtadienį, spalio 7 dieną, 7 vai. 30 min. 
vakaro. Ecole D'Arcy McGee, 220 ouest, avenue des Pins. 

Nelaukite užsikimšimo paskutinėmis dienomis, papra
šykite mūsų prospektų ir įsirašykite dabar. Rašyti: 

L’Institut de Traduction;
410, avenue Wiseman, Outremont-Montreal 8, P. Q. 

Tel.: DO 5879 (tarp 9 ir 11 vai. ryto ir tarp 2 ir 5 v. v.)

eskimai ar Polinezijos salynų 
gyventojai. Spenglerio teorija 
čia atrodo nepakankama. Atsa
kyme i kultūrų kilimo klausi
mą, Toynbee atsiskiria nuo Spe 
nglerio. Kaip pats Toynbee sa
kosi, „čia aš pajutau skirtumą 
tautinėse tradicijose. Kur vo
kiškasis a priori metodas palie
ka tuštumą, pažiūrėkim, ką ga-bendruomenės . _ . . _

nežiūiint 1* padėti angliškasis empinz-

panašius 
Bet ka-

by Milton Stark. In thirty-five 
chapters. Lithuanian Days Pub 
hshers, Los Angeles, Calif., US 
A. Tai Ramono romanas „Kiy 
žiai“, išleisti anglų kalba. Lei- 
ainys gražus, gerame popiety, 
iliustruotas dail. Makatevi- 
čiaus iliustracijomis ir aplan
ku, kuriame yra ir autoriaus at 
vaizdas. Kaina 4 dol.

Gaunama „NL“ redakcijoje, 
7722 George St., Ville Lasalle,

kinimus faktų šviesoje ir žiūrė
kime, kaip jie bandymą išlai
kys“.

Rasės ir aplinkos teorija bu
vo vienas iš keleto būdų, ku
riais devynioliktojo amžiaus is
torikai mėgino išaiškinti nely
gumus tarp tarp įvairių bend
ruomenių arba kultūrų. Nėgių 
primityvus gyvenimas buvo lai 
komas rasinių charakteristikų 
rezultatu. Bet tolimesni tynnc 
jimai šią hipotezę turėjo atmes 
ti. Panašiai su aplinkos teori
ja. Jei kultūros iškilimas pri
klauso nuo palankios geografi
nės aplinkos, kodėl Jordano ar 
Rio Grande žemumose neišsi
vystė kultūros panašiai, kaip 
kultūros išaugo prie Nilo ar 
Tigro bei Eufrato. Atmetus 
šias hipotezes, Toynbee nežino 
jo, už ko besigriebti. Bet 
atsakymą jis rado, ir tai

savo 
labai

Mefistofelio scena.
Raktą kultūros gimimo 

hninko P. Petravičiaus. Išlci- MINĖ LIETUVIŲ KALBOS blemai Toynbee sakosi radęs 
do Lietuviškos knygos klubas GRAMATIKA, mokyklai ir na Goethės „Fauste“, Prologe 
1954 m. Chicagoje, 2334* So. mams. Turinyje: Žodžio dalys, Danguje. Šiame prologe ange- 
Oakley Ave, Chicago 8, Ill. US kalbos dalys ir pagrindiniai lai gieda himnus Dievo kurini 
A. Kaina 2.75. 280 puslapiu, sintaksės dalykai; ištisinis sa-jos tobulumui. Bet kadangi jo
Turiny: Prologas, Per virvę kinys, sudėtiniai sakiniai, ski-darbai yra tobuli, nebėra vietos 
ties bedugne, Upė negali nele- riamieji ženklai. Gramatikos progresui. Ir gal būt vietos pro 
keti, Švininis raiteliukas, šau- kaina: a) minkštais viršeliais gresui ir nebebūtų buvę, jei nc- 
ksmas per Atlantą, šam-šy. — 1,25 dol., b) kietais vii še- būtų pasimaišęs Mefistas, am-

V. Ramonas. CROSSES, liais — 1,50 dol. žinoji neigimo dvasia. Mefistas
Now first completely done in- I 
to English from the original heim, Bergstr., 
Lithuanian of Vincas Ramonas 233, Vokietija.
SKI MX MX------------ MX---------- XK----------- : XX=XXZ3Z^ZXK
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SUSI VIEN VJ1MAS 
LIEJU 11U AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA 
Įkurta 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Nariais priimami abiejų lyči,ų lietuviai 

nuo gimimo dienos iki bO metų
Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 

Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA. 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

"mx---------- xx———xx------------- XX ' —XX---------------XX---------- -XX- .>■

--------Vk - xx

Leidykla „Bendrija“, Wein- iškviečia Dievą duoti jam lais- 
Schliesstach vas rankas sugniuždyti tobu

liausią padarą. Įvyksta kova, iš 
kvietimo ir atsakymo formoje, 
ir Faustas randa naują kelią to 
buluman.

„Iškvietimo ir atsakymo ko
voje Toynbee randa atsakymą 
į kultūrų gimimo problemą. 
Kultūros gimimo sąlyga yra 
dviejų 'aktorių kombinacija: 
pi-ma, kūrybinga mažuma, an
tra, aplinka, kuri iškviečia šią 
mažumą į kovą dėl būvio. Šio
je kovoje bendruomenė aiba 
užsigrūdina ir kyla į augštesnį 
kultūros laipsnį, arba išaugimo 
nepakelia ir žlunga arba vege
tuoja. Iššaukimų yra visokeno 
pų, nors kultūros pradžioje yia 
susiduriama tik su geogtaliniu, 
t. y. fiziniu faktoriumi. Kultū
ra auga tol, kol bendruomene 
pajėgia iššaukimus nugalėti. 
Nėra dėsnio, kad kultūra turi 
būtinai prieš kurį nors vieną iš 
šaukimą suklupti, bet istoiija 
rodo, jog toks yra iki šiol egzis 

Nukelta į 5-tą psl.
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Šventė Veronikos krautuvėje
(Fragmentas)

MARIUS KATILIŠKIS
III.
— Ką jis tau pasakė? — pasiteiravo Raudonasis Pet

ras, grįždamas prie savo stalo.
— Nė gero, nė blogo. Beveik teisybę jis pasakė. .. Kad 

mes zimagorai, prakeikti, maždaug, — bandė juokais nuvcis- 
ti istoriją Tilius. Jo apžėlęs palūpis drebėjo.

— O Jėzau, Jėzau, dabar jis būtinai padarys ką nors, — 
nuogąstavo Veronika ir guodėsi tik tuom, kad daug vyrų ir 
gal neišdrįs.

— Tegul tėvas eis pažiūrėti, kad neuždegtų, — nuspren
dė Dana.

— Ką jūs. .. Ims dabar ir degs, — pasinaudodamas 
sąmyšiu buvo išgėręs ir Gužas ir įgijęs drąsos, jog nepabojo 
suabejoti moterų sprendimais.

Lauke tebelijo. Iš kelio pasuko platus, juodai lakuotas 
važys. Didelis arklys purtė sulytus karčius — žvangučiai ai
dėjo ant jo kaklo nuo mažiausio krustelėjimo. Kitas skam
butis įtaisytas virš išlaukinių krautuvės durų, cvanktelėjo -- 
žmogus iš važio, apsivilkęs ilgu milo ploščiumi ant kailinių, 
žengė vidun.

— Prašom toliau pons viršaiti, — pasitiko Veronika.
— Ačiū Gužien. O kad lyja — kelią bematant nuva

rys, — jis atlenkė kailinių apikaklę ir, nusiėmęs kailinę ke
purę, padaužė į šoną, nukrėsdamas stambius lašus. Po kelis 
lašus kabėjo ant juodų ir stangių antakių. Sniego žilumo 
plaukai skyrėsi į šonus plačiu, kaip vieškelis, sklastymu, jo 
veidas buvo plynai nuskustas ir giliai raukšlėtas.

— Taigi. Jau kaip ir laikas būtų, — linkčiojo Gužienė.
— Ar suvežė Melamedo mišką? — viena ausim klausy

damasis girtaujančių triukšmo, teiravosi viršaitis.
— Sako, jog mažai kas beliko.
— Susimetė žydas. O būtų gavęs per kelnes.
— Tilius žiūrėjo pro langą. Drėgna, sunki prietema

Lpo iš upės juodalksnių, šliaužė su tamsiais miško kraštais 
artyn. Žmogysta, likusi važyje, kiurksėjo nusisukusi pave- 
juj.

— Senis eina gerti, o senutę palieka rogėse, kad lietus 
gerai kaulus ištrintų.

Mergos suprunkštė. Tilius irzliai nagais perbraukė 
plaukus.

— Ko juokiesi, Agne? Kas ji tokia?
— Kad sakai, ji senutė. Tai mūsų pienininkė. . .
— Panelė Augustina. . . — pridėjo Dana.
— Liaukitės varnos jūs, — sudraudė atsiradusi Vero

nika. — Tai ponia Doveikienė. Jų ūkis tuojau už miško, 
vieškeliu pervažiavus po dešine ranka.

— Kad, mama, jis jau nebe viršaitis, — priekaištavo 
Agnė.

— Gana, jau gana. Man žinoti kas jis. Jis įieško vai
kino — samdyti nori. Bet aš bėgsiu atsivesti vidun.

Veronika apsisiautė skara. Vaikinas suspaudė smilki
nius krumpliais ir šnekėjo, pamažu eidamas pas vyrus:

— Turiu juk susirasti darbo. Ir jei netoli, tai dar ge
riau.

Derybos buvo trumpos. Doveika turėjo nuo seno savo 
papročius ir jų laikėsi. Keturi šimtai sudarė pagrindą. Ga
lėjo imti dalį ir natūra — kaip kam parankiau, galėjo vien 
pinigais. Drabužis, kaip ir valgis, suprantama — šeimininko.

— Būsi sotus ir aprengtas. O kaip būtų pavardė?
— Telesforas Gelažius.
— Ar ne paties tėvuką kliudė sparnas anais metais Bi

ručio malūne?
— Tą patį. Buvau dar ne koks.
— Pons viršaitis visą savo valsčių pažįsta, kaip savo 

šeimyną, — visur esanti ir visur spėjanti Veronika, šluostė 
degtiene apkliautą stalą. <

— Teko su žmonėm susitikti, — kukliai pasiteisino Do
veika. Jis pastebėjo savo piemenį kuprių, girtą betupinėjantj 
pasieniais, ir paklausė, kaip su arkliais ir kas liuobiasi namie.

— Apsieis vieną kartą be manęs... Apsieis, gaspada- 
riati. .. mane susiedai myli... vaišina. Stačią pagatavi pir-

pilti, — knarpsėjo nosimi kuprius.
— O štai ir šeimininkė — parodė Doveika. Ji kalbėjo 

su mesrginomis krautuvėje.
— Gera gaspadinėlė. . . Visko pertekusi. . . trys mer

gos samdytos.. . — šmeižėsi po kojų kuprotas piemuo.
Tilius pasižiūrėjo j savo rankas, į bjauriai sudėvėtus sa- 

\o marškinius. Akys perštėjo. Įžiebta lempa paluby laidė 
storus, geltonus spindurius, keturios jaunos ir gražios mote- 
lys plaukė dūmuose ir migloje. Veronika irjos dukterys ir 
io naujoji šeimininkė. Visos — viena už kitą gražesnės ir įs
tabesnės — girtų, šunim sudvisusių kirtėjų alase.

Každaila tarė niūriai ir piktai:
— Pardavei mužikui kailį. Durnius paskutinis.
— Pardaviau. ..
Geltoni lempos spinduliai apsirasojo, kaip voratinklio 

gijos skaistų vasaros rytą.
— Aš myniau jam ant kojos. Jau ką nors būtume su

radę. . . — šnekėjo Petras.
Tada pasirodė eigulis Baikštys. Jis buvo paskutinis iš 

visų miško vyrų. Girta kirtėjų gauja sutiko jį pakeltais bal
sais:

— Eikš pas mus! ..
— Mačiau Doveiką išvažiuojant, — pasakė eigulis pri

sėsdamas.
— Buvo...
— Ar nieko nesakė?
— Nieko, matau, nežinot, — Boikštys išgėrė jam pakiš

tą stiklinę ir patogiau pasirėmęs alkūnėmis, — kai išgirsit, 
beregint išsipagiriosit.

— Nujau, nujau meldžiamasis? Ketini traukti per dan
tį? — atsargiai ir grasinančaii prasišiepė čigoniška šypsena 
juodaūsis Každaila.

— Ką tu niekus? Reikalas yra toks, kad nutarė sausin
ti mūsų tyrelius. Kas Vilkija, kai tik nuslūgs vanduo. ..

— Ką?
— Vilkiją pradės kasti, sakau.

Bus daugiau.
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Moksto-techmkos naujienos
PO ŠIMTO METŲ ŽMONES GYVENS VISAI KITAIP 

NEGU DABAR.
Amerikos chemi- pinti pečiuose. Nerūdijantis

NEOLITHUANŲ ŽINIAI.
Prieš kurį laiką Clevelande 

įvyko Korp! Neo-L.ithuania fi
listerių ir korporantų atstovų 
pasitarimas. Jame dalyvavo als 

Neseniai Amerikos chcnii- pinti pečiuose. Nerūdijantis tovaį į§ ftew Yorko, Chicagos 
kai turėjo suvažiavimą, kuiia- plienas bus pagamintas atomi- jr Clevelando. 
me aiškinosi naujus atradimus, niu bombardavimu, 
ypač susietus su atomo skaldy
mo suradimu ir pasekmėje to 
su naujomis perspektyvomis vi 
sose gyvenimo, ir chemijos, sri 
tyse. _ _ ________ , _ ___________

Chemikai netolimoje ateity-nulį, varomos atominės enei- įvykdyti visuose kontinentuose 
je numato dideliu pasikeitimų gijos ar vandenilio bei floio 
visokeriopos gamybos ir žino- mišinio.
gaus gyvenimo pertvarkymo Bet šitie numatymai, iš tikrų 
srityse. jų, yra tiktai menka fantazija

Ne karai išspręs ateities pro- palyginus su tuo, kas bus per 
blemas, bet nauja technika, tą 100 metų atrasta, išrasta ir 
nauja chemija, nauja biologija, pasiekta, nes vieni išradimai su 
Eisenhowerio pasiūlymas, ku- darys sąlygas kitiems, 
rio išsigando Maskvos bukapro Galimas dalykas, kad jauno- 
čiai, yra tiktai pradinė įžanga ji karta susilauks nuostabių da 
į būsimus laikus. Taipgi, yra lykų ir pati galės pasidžiaugti S1 
tiktai maža introdukcija ir J gyvenimo pagražėjimu. 
A V.kongreso priimtas įstaty
mas, kuriuo leidžiama atomine 
energija naudotis civiliniame 
gyvenime.

Amerikos chemikai savo kon pakilo į augštį 83.000 pėdų ar- 
ferencijoje aiškinosi ateities ba 27 kilometrus. Ligšiol buvo 
perspektyvas, o jos tikrai įdo- pakilta tiktai 63.668 pėdų, 
mios ir nepaparstai patrauk- Kitas JAV sprausminis lekiu 
lios. vas išsilaikė ore 35 valandas ir

Po šimto metų žmonės gy- per tą laiką nuskrido 17.000 
vensią namuose, kurie turės sa mylių. Šis lėktuvas kuro papil
ve specialų šildymą ir šaldymą, dymą gavo skraidydamas. 
Namas su namu bus sujungti 
radijo telefonais ir televizijom, 
kuriuos energija aprūpins ato
minės baterijos. Atominiai mo- rūpinasi, kad maistas gražiai at 
torai bus gegarsiai. Visos bai- rodytų ir pirkėjui būtų patrauk 
mės apie radioaktyvinį spindu- lūs. Tam tikslui jie panaudoja 
liavimą bus praėjusios, ir žino- įvairias priemones, be ko kita, 
nės žiūrės į dabartinę mūsų bai ir chemikalus, kurie dažnu at- 
mę dėl to spinduliavimo, kaip veju sėti nuodingi.
mes šiandien su šypsena prisi- Taip, viena šaldytų valgių 
menam savo senelių nuogąsta- kompanija užtaisė savo pyčes 
vimą dėl garvežių. Namų sto- (persikus) thiourea chemikalu 
gai ir visokie vamzdžiai bus iš ir džiaugėsi, kad tie vaisiai sti- 
sintetinių medžiagų. klinėse atrodo tokie švieži ir

Žmonės įsikurs patogiai ai k- gražūs. Administracijos ins- 
tikoje ir Brazilijos džiunglėse, pektorius patikrino (davė žiur- 
nes cheminė kova prieš ligas kėms tų pyčių). Vos praėjo ke į 
daro vis naujos pažangos, o lėtas valandų, visos tos žiurkes s 
temperatūra bus nugalėta. padvėsė. Z

Maistas bus naujas. Kosmi- Thiourea yra gaminama iš \ 
niais spinduliais „bombarduo- šlapumo rūgšties su siera, 
jant" sėklą, bus išauginti lab- 
jau žmogaus organizmui pritai 
kyti augalai. Ūkininkavimo plo 
tai bus praplėsti, ir sūriose ste 
pėse būsią auginami sūrieji au- mas spragintus kukurūzus (po 
galai. Bus išvestos naujos veis- pcorn), ėmė vartoti miniralinį 
lės ir rūšys augalų ir gyvulių, aliejų vieton sviesto ar kitų ne 
Visai bus pakeistas derlius au balų. Tą aliejų jis nudažė, kau 
galų, ir ta pati dirva produkuos atrodytų kaip sviestas, 
šimteriopai daugiau maisto pro Bet mineralinis aliejus iš- 
duktų. plauna laukan tūlus vitaminus

Jūros vanduo bus verčiamas iš vidurių, apvelia žarnų siene- 
gėluoju geriamuoju vandeniu; les, kad kraujas negali gauti n 
taip pat iš jūrų vandens bus vis kitų vitaminų iš maisto produk 
daugiau gaminama chemikalų, tų. Tatai žaloja sveikatą, ypač 
kaip magnezija, bromas, žalia- vaikams, kurie dažnai valgo 
vų pramonė bus pagerinta tiek, spragintus kukurūzus kaip gar 
kad geležies rūdos nereiks tir- dėsį.

Apsvarsčius organizacinius
Medicina nugalės vaikų pa- reikalus, sutarta siekti glaudes 

ralyžių ir psichinius pakriki- n;o tarpusavio bendradarbiavi
mus. mOi nuolatinių informacinių ry

1 arpplaneqiniame pasaulyje įįL1 palaikymo, centrinių orga- 
jau bus raketos pasiekusios Mė niI išrinkimo, o pirmoje eilėje

NAUJI SKRIDIMŲ
REKORDAI

JAV sprausminis lėktuvas

UŽNUODYTI VAISIAI.
Gamintojai ir prekiatitojai

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal.^ 
(blokas į rytus nuo De la Roche, užrašas: Rene Bourdages)X 
Valandos: kasdien 9—6; penktądien. 9-9 ir šeštadien. 9-6. v 

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

MAMERTAS MAČlVKASl
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RCBŲ^

SIUVĖJAS. $
N
&AUGŠTOS KOKYBES RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS. |

SKUBUS PATARNAVIMAS.

gyvenančių Korp! Neo-Litliua- 
nia ir Filiae Lithuania filisterių 
bei korporantų-čių registraci
ją. Registraciją vykdyti ir lai
kinai eiti centrinės Valdybos 
pareigas pavesta Clevelando 
neolithuanų valdybai.

Imdamasi jai tuo būdu pa- jį pralaimėjimą atsirevanšuoti 
vestos registracijos, Clevelan- (1:3) ir tuo pačju apginti gar
do neolithuanų valdyba kreipia bę kaip meisterio. Stadioną nu- . 
„i į visuose kontinentuose gy- matoma padidinti iki 80 tūkst. davusių 11 turu i urnas, 
venančius korporantus ir fili- vietų, 
jas, prašydama pranešti jai sa
vo adresus bei pareikšti savo kiminė kompanija. Daug kalba no mokinys, bet skiriasi tuoini 
sugestijas dėl Korp! veiklos 
esamose sąlygose atgaivinimo. 
Rašyti šiuo adresu: 
Korp! Neo-Lithuania 
1355 E. 82nd. St.
Cleveland 3, Ohio, USA.

Visam šiam reikalui pasku
binti, prašoma atsiliepti kaip 
galint greičiau, o taip pat pail
ginti ir kitus collegas, kurie

KAIP VERTINAMA ISTORIJA...
(Atkelta iš 4-to puslapio).

tiesiogiai prieštarauja Markso 
teorijai, pagrįsdamas savo tei
gimą įvairiais pavyzdžiais. 
Taip pat Toynbee teorija yra 
daugiau grįsta sociologiniais 
dėeniais, negu Spenglerio, ku
ris savo teoriją grindė dėsniais, 
kylančiais ne iš pačios visuo
menės, bet ateinančiais iš kaž
kur kitur, t. y., mistiniais, li
kimo dėsniais. Toynbee daug 
dėmesio kreipia į psichologi
nius reiškinius ir todėl jo dės
niai yra empiriniai.

Kultūros ciklas.

-r-— ... _. ..---------„ Dar lieka klausimas, ar kul-
susitinka Vokietijos ir Prancu- č,ių pristatyti ir mažiausia tu- jos nepakankamumą. Nežinia, lūrų paradas turi tikslą? Spenfe 
zijos futbolo rinktinės. Vokieti rėš padidėti bent 75 tūkstan- kaip ilgai išsilaikys Toynbee ui ieris, kaip matėme, į šį klausi- 
įa — naujai „iškeptas“ pašau- čiais dvasininkų. Į šį skaičių įei potezė, nes jau ir dabar kriti- ’ 1
ho meisteris, stengsis už pirmą na visos religijos. kai atkreipia dėmesį į įvairius

‘ faktus, kurie prieštarauja jo
kultūros gimimo teorijai. Bet 
tiesa yra lengviausiai suvokti 
nuolatiniu, nors dalinu hipote
zės neigimu, todėl moksli} is- nos Yra 
torija yra kritikos istorija.

Kultūros skilimas.

Kaip žinome, šioje teorijoje
— JAV jau vyksta priešrin- Toynbee dalinai yra Spengle-

Eisenhoweris. jog jis nenustato jokio a piic-
Formoza gins ne tikai 7 n dėsnio, bet remiasi empiimiu 

laivynas, bet lėktuvai, istorinės tiesos nurodymu. Ši 
pultų komunistai.
Maskva pasižadėjo aiti-

mu laiku apginkluoi 12 šiauri
nės Korėjos kariuomenės divi
zijų.

prez.

JAV 
jeigu teorija yra jau labjau piiima- 

inesnė, negu Spenglerio, kuiia, 
nors atkreipė dėmesį į visą ei
lę anksčiau nepastebėtų svai- 
bių faktorių, vis dėlto galų ga
le yra auka savo a priori teon- 

3 Amerikoje apskaičiuota, kad jos. Teorija turi kristi, jei ji 
gal ir nebus laikraščiuose šio 1975 metais bus apie 200 mi-neigia faktus; teorijos konfhk- 
atsišaukimo pastebėję. lionti gyventojų ir reikės apie tas su faktais atveria teonjos

— Spalio 17 d. Hanoveryje 100 tūkstančių naujų bažny- subjektyvumą, o tuo pačiu ir

Sekite naujas madas — užsisakykite

KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ. 

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos Medžiagos iš naujausių audinių 

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

MINERALINIS ALIEJUS 
MAISTUI NETINKA.

Vienas fabrikantas, gaminda

VALOME — P R O S I J A M E.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK’S TAILOR SHOP
[ PATAISYMŲ EKSPERTAI.

J Lietuvis vedėjas: P. KVIETKAUSKAS. ;
• 616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013 ■

Dr. Roman Pniewski

irią davė neigiamą atsakymą. 
„Palaimintas betikslumas" yra 
svarbiausias bruožas istorijos, 
kaip jis ją įsivaizduoja. Šiuo at
žvilgiu jis tik pakartoja seno
vės graikų ir indų pažiūras, ku- 

svetimos europiečių 
dvasiai (arba buvo svetimos 
Spengleriui). Aristotelis ir 
Buddha neabejojo, jog istorija 

Paneigęs, jog kultūros kili- yra nuolatinis ciklo gimimas ir 
mas priklauso vien tik nuo ge- žlugimas. Bet visai kitokia bu 
ografinių sąlygų, Toynbee taip vo Izraelio pranašų |pažiura, 
pat atmeta pažiūrą, kad yia tie kurią su krikščionybės įsigale- 
siogis santykis tarp progieso jimu pasisavino ir Europa, iz- 
technikoje ir progreso kultūro- raelio, Judėjos ir Irano piana- 
je- PaLrėžia, kad vie- šams istorija nebuvo ciklinis ar
na iš kilimo sąlygų yra daugu- ba mechaninis procesas. Jie iš
mos sekimas 1 
mažumos pėdomis. 1 
kūrybingoji mažuma yra tiek 
kultūros kėlėja, tiek Vėliau jo
sios žlugimo priežastis. Kaip 
istorija rodo, kūrybingoji ma
žuma laikui bėgant praranda 
kūrybingumo savybes ir tam
pa tik dominuojančia mažuma, 
kuri stengiasi išlaikyti vadova
vimą bet kuriais būdais ir pa
prastai griebiasi jėgos. Šis jė
gos vartojimas automatiškai at 
skelia imituojančią daugumą ir 
ji sukyla. Deminuojančioji ma
žuma stengiasi vadovavimą iš
laikyti dirbtiniu būdu, bet jos 
laikas jau yra ribotas. Seka kla

kūrybingosios toriją sįivaizdavo kaip dieviš- 
Bet šitoji ko plano atskleidimą, kuiio 

mes matome tik fragmentus ir 
kuris prašoka mūsų intelektą 
visais atžvilgiais.

Toynbee čia duoda atsaky
mą kitokį, kaip Spenglerio. 
Tiesa, jis ilgai prie jo sustoja, 
nes empiriškai šis atsakymas 
nėra patikrinamas ir gah bū
ti priimtas tik kaip hipoteze. 
Bet Toynbee atkreipia dėmesį 
į tai, kad tos dvi senos alterna 
tyvos nėra būtinai viena kitai 
prieštaraujančios. Kaip veži
mas, kurio ratai turi nuolatos 
suktis, nors jis pats ir rieda vie 

siu kova, su kuria ir užsibaigia na kryptimi, taip panašiai gali 
tos specifinės kultūros istorija, būti ir su kultūrų paradu. 
Pažymėtina, jog čia Toynbee (Galas).

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.Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONA1TĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

į

BELLAZZI - LAMY, INC
7679 George St.,

iTl

VICTORIACLEANERS &.DYERSC0.
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS I

MINO'R REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

‘ AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

SMONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135

O

TR 5151 Ville Lasalle. :
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. g 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. g

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos jv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. i 
medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS
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.: H U 8—0162.:

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITE PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WTLLJBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUSROS V\RTU PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

Dr. DORA GORDON 
Danty gydytoja 

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

I
Groserija - alus |

DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS. |

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

Sav. E. BAIKAVIČIUS. §

g LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai. §

«::nnni::::::::::::::n:n:n:::nm:n:::::nn::mi;:ni::intniin:::utu:m:::u:::::

P. SIDLAUSKAS
PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.

ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 
PASIRINKIMAS VIETOJE.

ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.
UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.

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

MONTREAL
iitmtmimtuntmumiimmimmmmmimitmimttnttmmtmtmmjinmn
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MOKSLO METAI ČIA i.-...

Tėvai, kuriems rūpi savo vai Ig. Malinauskas ir J. Tal
kus išmokyti lietuviškai skai mantas—Liet. Kalbos Gra 
tyti, jaučia tinkamų vadovėlių matika pratimais ................ 0,-50
trūkumą. SLA knygų sandely Aisopo Pasakos, 300 psl. 0,65 
je tuo tarpu yra leidinių, kurie Žemaitė-Kelionė į Šidlavą 0,15 
neabejotinai šeštadieninėms ir Dainava—Meno žurnalas, 
lituanistinėms mokykloms tik- Vilkolakio leid...................... 0,40
tų. R. Karuža — Iš Lietuvos

KAS IŠ TIKRŲJŲ BANDO SKALDYTI LIETUVIŠKĄ... 
Atkelta iš 2-ro pusi.

ir pagrindinių bendrinių orga- skaldyti Anglijos lietuvių vic- 
nizacijų (DELS ir DBLB) or ningumą, jiems sprendžiant 
ganuose vieningai ir sėkmingai bendruosius iletuviškus reika- 
bendruosius reikalus sprendžiu lūs, kaip pastangas juos tarpu- 
įvairių pažiūrų bei lueoiogijų savyje kiršinti ir kituose kraš- 
zmones. Iš minėtųjų ponu- tuose gyvenančius tautiečius 
mų organizacijų (LRS ir social klaidinti. Tikslas? Kur čia su-

Knygos parduodamos papi- Istorijos.................................. 0,15
ginta kaina. Mokyklų tėvų ko- Kun. J. Žilius — Kražių 
mitetai ir mokyklų vedėjai ge-skerdynės .............................. 0,15

., jeigu surašytų Dr. D. Pilka — Lietuvių 
leidinius ir kaitų Kalbos Gramatika ........... 0,50

su pinigine perlaida atsiųstų Esmaitis — Sakalėlis, ele- 
SLA. Kas užsako didesnį kny- mentorius ..............................0,5o

Brolijos rajonai sutampa su PL jus R. Baden-Powellio knygai gų skaičių, už persiuntimą ne- Kun. A. Milukas —Chres- 
S S-gos Atlanto ir Ramiojo „Skautybė Berniukams“ leisti moka. 
Vandenynų rajonais. O PLS pratęsiamas iki rugsėjo 8 d. I ‘ / 
S-gos Vidurio rajonas apima knygos fondan jau įplaukė tiek sąrašas: 
LSB antrąjį ir tretįjį rajoną. lėšų, kad ji pradedama spaus- p. Klimas—Skaitymai Lie 

Tarybos Pirmijos bendiadar dinti.
biais yra pakviesti sktn. T. Na Vadija ragina visus skautų J. Murka—Lietuvių Kal- 
ginionis — PLSS vadovų re- vienetus kuo aktyviau įsitrauk bos vadovėlis ....................
gistracijai tvarkyti ir vyr. sklt. ti į lietuviškosios dainos vaižy J. Murka— Vaikų Darby- 
R. Mieželis — Pirmijos sekre- bas, kurios pradėtos pavasary mečiui 
toriatui bei informacijai tvar- Rudeniniai 
kyti. rajonų

Vyriausiojo Skautininko pri Vadija Toronte iki rugsėjo 15 A. Šernas 
statymu LSB ketvirtojo lajo- dienos, 
no vadeiva patvirtintas psktn. 
Vladas Pažiūra. 

Šių metų gale bus daliniai 
PLS S-gos arybos rinkimai. 135 Gorevale Ave., 
Kas dveji metai pusė Tarybos Ont., Canada, 
narių baigia savo kadenciją. Jų 
vieton renkami kiti. Tarybos 
rinkimai bus pravesti po LSB 
korespondencinės vadų suei
gos, kurioje bus išrinkti nauji 
LSB pareigūnai. 

SKAUTŲ BROLIJOS 
VADIJOJE. 

Šią vasarą Toronte, L»SB 
ntre, lankėsi LSB Vadijos na- vaisius, nes P. Amerikos kraš- 
riai iš JAV-bių: vyr. sktn. V. tuose žymiai paaugo skautų 
Šenbergas, sktn. V. Mantau- skaičius, o kartu per Miško 
tas, sktn. kun. L. Musteikis ir Ženklo kursus pakeltos sk. va- 
sktn. V. Bražėnas. Jie padare dovų kvalifikacijos, 
savo veiklos pranešimus Vy- Pernai Šveicarijoje, Kandcrs

Veda sktn. inž. J. Bulota

SKAUTŲ SĄJUNGOS PIRMIJOJE.
PLSS Tarybos Pirmija pa- riausiąjam Skautininkui ir pa- rai padarytų, 

tvirtino 4 Lietuvos Skautų Bro gal aplinkybes dalyvavo Vadi- įeikalingus 
lijos rajonų sudarymą JAV-be jos posėdžiuose.
se. Pirmasis ir ketvirtasis LS LSB Vadijos nutarimu va-

ce

demokratų) ryškiausi veikėjai paisysi atskirų mušeikų tikslų, 
sutartinai ir vieningai su kuo- Greičiausia jie ir jiems patiems 
kių pažiūrų asmenimis špicu- neaiškus. Kad tik vandenį su- 
dzia ir vykdo bendruosius rci- drumstų, savo tulžį išlietų, 
kalus. Tuščias tad butų barnu- Emigrantiškasis ,,delirium tre- 
nimasis, kad staiga viskas ap- mens“, 
stvers augštyn kojomis, įsistei
gus ir pradėjus veikti LAo-o lietuviai leisis išprovokuojami 
organizaciniams vienetams.

Tos organizacijos vienetai vio^nepakantai. 
Anglijoje įsikūrė tik prieš me
nesį ar kiek. Taigi, toji organi
zacija čia jauna, ir ko iš jos su
lauksime, tik ateitis parodys. 
A. M. ar betko kito plūdimasis, 
diskreditavimas ir diskrimina
vimas tos organizacijos žmonių 
tik jau negali būti priskirtas 
prie nuoširdaus rūpinimosi lie
tuviškais reikalais ir lietuviš
kuoju veikimu Anglijoje. IŠ 
nuoširdaus lietuviškų interesų 
taško žiūrint, tegalima išreikš
ti viltį ir pageidavimą, kad nau 
jai įsisteigusi organizacija va-

Tačiau vargu, ar Anglijos

tomatija ................................0,50
Mokykloms tinkamų knygų A. Mikučionis — Kelias į 

: Šviesą, elementorius ....0,40
U. Kazenelbogen — The 

tuvių Kalbos Pamokoms . 1,00 Daina (lietuvių dainų ver
timas į anglų kalbą) ... .0,75 

0,70 Dr. Owen J. C. Norem-Ti 
meles Lithuania .0,75

0,70 Prof. J. Roucek—Ameri- 
pristatymai per A. Rinkūnas — Aukuras, can Lithuanians ................ 0,10

vadeivas turi pasiekti skaitymai prad. mok-loms 0,40 Rašykite tokiu adresu: 
Geografija Dr. M. J. Vinikas, 307 W. 

arba Žemės aprašymas 30th Street, New York I, N.Y., 
Tauta Budi kalendoriaus pia (468 psl.) ............................ 1,50 U. S. A.

tintojai kviečiami tuojau susi- 
siekti su psktn, J. Gaižučiu. , . . , . ... . , ,

Toronto te£e> buvo tarptautinis skautų— 13 vilkiukų vadovams, 21— 
’ vyčių sąskrydis. Jame lietu- skautų, 9 — sk. vyčių, 1 — jū- 

vius atstovavo Vokietijos rajo rų skautų vadovams ir 1 — tun dovautųsi tais pačiais išmintm- 
SKAUTA1 PLAČIAJAME no auš1os tunto Margio būre- tininkams. Šie skaičiai neap- gaiš principais, kaip ir visi kiti 

PASAULYJE. j10 sį vyčiai. Šveicarijos Skau- ima Anglijos skautų, nes ten tų Anglijos lietuviai bei jų organ!
Tarptautinis Sk. Komitetas ty Brolija dabar paskelbė to bursų itin gausu. Skatintina, zacijos, būtent: būkime kieKvic 
—5—„i—_.li. ---- - įęatį vįs daugiau lietuvių skau- nas su savo idėjomis bei pažiū-

tininkų ir sk. vyčių baigtų to- romis, jas skleiskime, jeigu kas 
kius kursus. Iki šiol jų turime jas priima, tačiau bendram dai- 
nedaug. Kursų programoje yra ųUi visuomet padėkime ir į jį 
— 1) teoretinė dalis — rašo- stoję 
mos temos, 2) vasaros stovy k- riuos savo 
ia — manymasis gamtoje n 
gautų žinių pritaikymas — va
dovavimas draugovei. Plinta pa dien Anglijos lietuviai neturi 
protys tokius kursus baigti avė jokių duomenų dar many ti, 

kad naujai įsisteigusi organiza 
cija, LAS, būtinai turėtų eiti 
kitokiu keliu. Kiek galima 
spręsti iš pirmųjų viešų tos or
ganizacijos pareiškimų, atrodo, 
kad ji kaip tik yra pasirengusi 
eiti pirmuoju, o ne antruoju 
keliu. Jeigu taip manant būtų 
apsirikta, tada jau reiktų ir pa 
sisakyti ir dairytis priemoni. ., 
kad bendram darbui nebūtų ža 
los.

Tokie gi išsišokimai, kaip A. 
M., kai operuojama ne faktais, 

ft bet niekuo nepagrįstomis pric- 
I4* laidomis, pranašaujant, kad;

„Jei kas ir buvo padaryta ar 
pradeda daryti, tai sustos“, kai 
visi teigimai pagrįsti tik tul
žies išsiliejimu ir neįtikėtino
mis bendrybėmis, tokie išsišo
kimai, kartoju, atsiduoda kaip 
tik fanatišku partiškumu, nepa 
kanta, siaurumu, nekalbant jau 
apie išsireiškimų kultūrinį ly
gį. Todėl tenka tai kvalifikuo- 
ti ne kitaip, kaip pastangas

» t~"' ' M -~—~U------ ------>
Įst. OL 7443. Namų MU 9138

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

Advokatas.
(Barrister. Solicitor, Etc.)

: 1052A Bloor St. W. Toronto.

patvirtino skautybės plėtimo sąskrydžio nutarimų ir disku- 
fondo steigimą. Prieš porą me- sijų protokolus, kurių tekstus 
tų Tarptautinis Skautų Biuias galima gauti iš šveicarų sk. Va 
paskyrė keliaujantį , instrukto- dijos ir kiekvieno krašto sk. va 

dijoje.

Skautų vadams lavinti šie
met užplanuota pravesti 45 
Miško Ženklo stovyklas— Aus 
tralijoje, Danijoje, Kanadoje,
Prancūzijoje, Švedijoje ir JAV ūmoje šalyje — kelionių metu 
bėse. Pagal šakas jie skirstomi vasarą.

rių Lotynų Amerikos kraš
tams. Jo darbas davė puikius

atidėkime į šalį betKu- 
grupinius ar kito- 

) kius interesus, sužiurę į bend- 
io reikalo naudą. Šian-

tokiomis priemonėmis tarpusa

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

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

riuose galima ilsėtis. ft
Kasdien galima pasinaudoti visais patogumais ir ft

malonumais. ft
Iš Montrealio vykti ligi Mascouche miestelio, nuo kur ft 

už pusmylio vasarvietę rodo rodyklės — J. Vekteris. ft
Telef.: Mascouche 23 Ring 5.

VISI maloniai kviečiami atsilankyti. Savininkas. £

JONASČEGYS.
MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

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

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

B. SERGAUTIS
RFAI ESTATE X, CENFRAI INSURANCEREAL ESTATE & GENERAL INSURANCE

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

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

$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 {mokėji
mu ir įvairiose mieisto dalyse visokiausių namų ir versla- 
monių. Tamstoms mielai parodysime, suteiksime sąžinin
gai visas informacijas ir patanausime tinkamomis sąlygo
mis paskolų įmokėjime, motgičių užtraukime, visokiau
siuose apdraudimuose.

V
ft S. JUCEVIČIUS, J. KAŠKELIS, P. KRILAV1ČIUS, j;
| A. MARCIS, B. MARIJOŠI US, A. PELECKIS.

į ; ‘ Naujai atidarytas skyrius į į
ft B. Sergantis Real Estate.
L 107 Orchard Beach, Keswick, prie Simcoe ežero,
L Telefonas Roches Point 184 M.
ft Čia yra didelis pasirinkimas ūkių, vilų, sklypų prie ežero ft 
ft kranto ir apylinkėj. §

8

ft

DundaS'Dovercourt garažas
1244 DUNDAS ST. W., TORONTO *

Įsteigtas prieš 27 metus
24 valandų patarnavimas.

1 Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų 
perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — 

patikrinimas.
Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba. 

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

J. KARPIS įj
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.

High Park rajone. $14.960 
pilna kaina, visiškai atski
ras, 7 k., labai gerame sto
vyje, gero mūro namas. 
Verta ypatingo dėmesio. 
High Park rajone. $ 3.500 
įmokėti, 6 neperein. kamb. 
mūrinis, alyva šild. namas. 
Didelis kiemas ir vieta ga
ražui. Skubus pardavimas.

$5.500 įm. Parkdale, atsk., 
9 nep. kamb., mūr. nam., 
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 
Telefonas EM. 6-4182 

Toronto

DANUTĖ STRAZDAITĖ

321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

Dr. A.Pacevicius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

v Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto
Telef. kabinetas E M. 6-2696.

ft

Namų OL 4778 $ 
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai, ft 
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2 < V. ft 

ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. X

HAMILTONUI, TORONTU1 IR APYLINKĖMS.
K on traktorius K. TRUMPICKAS Į 
{rengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis 
arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas, {ren
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 {RENGIMAI DAROMI 2Y- ■ 

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimam it

Hamiltone: 18 Spadina Ave. Tel. LI 9—2035 1
Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951. |

Galop daugiau negu netin
kamas būdas atrodo, pasigavus 
garbingojo asmens posakį, jį 
interpretuoti kreivai.

Lietuvos Įgaliotojo Ministc- 
rio Londone B. K. Balučio žo
džiai, pacituotieji A. M. laiš
ke, yra iš tikrųjų išmintingi n 
gali būti kelrodžiu kiekvienai 
bendruomenei. Tačiau jie tik
riausiai nereiškia, kad visi tu
rėtų vienodai galvoti ir kad 
lietuviams turi būti atimta pa 
žiūrų ir organizavimosi laisve. 
Priešingai, jie kaip tik yra įspė 
jimas prieš tą nepakantą, neto
lerantiškumą ir kitų purvini- 
mą, kuriuo yra persunktas mi
nėtasis A. M. laiškas iš Londo
no.

To įrodymas — Min. B. K. 
Balučio visuomet gyvas atsilie
pimas į betkuriuos lietuviškos 
organizacijos, dirbančios lietu
viškam reikalui, veikimą, jo 
nuoširdūs ir išminties kupini, 
progai esant, joms sveikinimai 
ir linkėjimai sėkmės.

A. M. pasislėpus po raidelių, 
neįstengus kalbėti įrodomais 
faktais ir bijant pasakyti, kas 
jis (ar ji) iš ikrųjų yra, nebūtų 
tekę į jo (ar jos) išvedžiojimus 
reaguoti, jeigu ne toji aplinky
bė, kad kam nors nepasisakius 
iš esmės ir neslepiant savo var
do, būtų paliktas laisvas kelias 
klaidinti visuomenės dalį.

Čia pat norėtųsi palinkėti mū 
sų spaudai, kad, jeigu ji mano, 
jog visgi reikia laikytis tam tik 
ros etikos ir padorumo, ji turė
tų būti itin atsargi su įvairiais 
slapyvardžiais bei inicialais pa
sirašytais laiškais iš. . .

Šiuo, ,,Nepr. Lietuvos“, atve 
ju Redakciojs prierašas išlygi
na bent tas atžagareiviškas ir 
ligi ensąmonės siauras, A. M. 
išdėstytas pažiūras į visuomeni 
nio ir politinio gyvenimo rei
kalus, kurios yra tikra musų 
emigracijos žaizda ir kuri tar
pusavio toje srityje santykiavi
mą nusmukdo iki akmens am
žiaus kultūrinio lygio.

F. Neveravičius.

Lietuviai advokatai

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, 
ft Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai, 
ft 561-567 KEELE ST. TEL. JUnction 4773
's 1*4 Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444.
< TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS.

ftft

VIENYBĖJE — GALYBĖ ft
ft TAUPYK I

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

Toronto, Ont. KE 3027. I i
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HAMILTON Port Arthur ir Fort William, Ont. |
ŽMONĖS AUKOJA. S

KLB Fort William, Ont. Ap. tuvinės kelionės, rugsėjo 3 d. 
.-r-rr,, cr>Aiinnc žmonės aukojo vasario 16 giin-p. Bružo tėvai surengė didelę TAUTOS ŠVENTĖS IR 50 METŲ SPAUDOS nazijai; dol : K Kamins- r iki vestuvin? Jotą

atgavimo minėjimas kas ja ^italas ir Dr E Jasc. sb£ sa
Hamiltone yra Taipgi sekmadienį kviečiami vičiūtė; po 6 dol.: P. Kajutis. įįa 
rengiamas sek- skaitlingai dalyvauti pamaldo-

Pra

_ __ _____ _________  __  vie-
„ ..... Likusiems lietuviams Vokie- tos įr apylinkės lietuviai, jau-

madienį, rugsė- se. Visi mokiniai dalyvaus oi- tijoj aukojo: po 5 dol.: H. Pos nosios p. Bružienės tėvai, drau 
pažįstami pp. Bružų ir

buvo sukviesti visi

jo mėn. 12 d. šia ganizuotai. Jie prieš panraidas kus, A. Tvarijonavičius, A. Mi- 
tvarka:

11 vai. ryto 1 
Aušros Vartų 
parapijos bažny 
čioje pamaldos J 
su Libera už vi

sus žuvusius knygnešius.
6 vai. vak. Royal Connaught 

Hotel, Crystal salėje iškilmin
gas minėjimo aktas su ALTo 
sekretoriaus Dr. P. Grigaičio 
paskaita ir menine programos 
dalimi atliekama Aukuro vad. 
E. Dauguvietytei-Kudabienei.

Visi Hamiltono ir apylinkių 
lietuviai prašomi dalyvauti šia
me minėjime.

Kartu pranešame, kad Dr. P. 
Grigaitis per lietuvišką radijo 
pusvalandį (Brampton banga 
1090) sekmadienį, rugsėjo m. 
12 d. 9.30 vai. ryto kalbės ak
tualiais mūsų gyvenimo klau
simais.

KLB Hamiltono Ap. V-ba.

HAMILTONO LIETUVIŲ
VYSK. M. VALANČIAUS 

ŠEŠTADIENIO PRADŽIOS 
mokykloje 1945-55 mokslo me
tai pradedami rugsėjo 11 d. 10 
vai. ryto. St. Marry mokyklos 
patalpose, (ten pat, kur visą 
laiką dirbama), Mulberry ir 
Park gatvių kampe.

Sekmadienį, rugsėjo 12 d., 
11 vai. Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje bus iškilmingos pa
maldos mokslo metų pradžios 
proga.

Visi tėvai prašomi šeštadie
nį, rugs. 11d. atsiųsti visus mo 
kyklinio amžiaus vaikus į mo
kyklą.

20 m. anksčiau susirenka į sa- talas, Dr. E. Jasevičiūtė; po 3 
lę, po bažnyčia. dol.: V. Bružas; po 2 dol.; P.

Tenelieka nei vieno vaiko ne Kajutis; po 1,50 dol.: P. Jaie- 
lankančio šeštadienio mokyk- vičičiūtė; po 1 dol.: M. Jonai- 
los. tis, B. Giedraitis, A. Kamins-
Mokyklos Vedės ir Tėvų K-tas kienė, F. Druktenis, Jurkulio- 
ALT-o SEKRETORIUS DR. nis’ Bačlnskas> Balčytis, J. Si-

P. GRIGAITIS, m Apylinkės V-ba ir šalpos rei

kuris šį šeštadienį atvyksta į kalams atstovė labai nuošir- 
Hamiltoną, turės taip pat pra- džiai dėkoja visiems aukotoja- 
nešimą sekmadienį, rugsėjo m. ms. Jūsų sunkiai uždirbtas n 
12 d. per Bramptono radijo sto paaukotas centas palengvins 
tj, banga 1090 aktualiais mūsų vargą nešti žmonėms, kurie tos 
gyvenimo klausimais. Kviečia- pagalbos yra tikrai reikalingi, 
me visus šį sekmadienį, 9 vai.
30 min. ryto savo aparatus už
sukti išklausymui Dr. P. Gri
gaičio pranešimo.

ŠI ŠEŠTADIENJ
Hamiltonas atidaro pobūvių se 
zoną pirmam pasilinksminimui 
gražiame Roberts Restorane

gai ir 
abiejų jaunųjų. Viso svečių da
lyvavo apie 200. Vakaras praė
jo labai gražioj nuotaikoj.

Jaunieji Bružai yra abu mo
kytojai ir ruošiasi pradėti mo
kytojauti š. m. 7 d. p. Leo Biu 
žas yra jaunas, mokytojauja tik

E. J.

MOKYTOJAS L 
EO BRUŽAS,

Williame visuomenei ge-

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont.
Tel. LI 4-6405

Fort 
rai žinomas pp. Bružų sūnus 
sukūrė šeimos židinį su Haler 
Marie Morkiew rugpj. 21 d. koti. 
Oxdrift, Ont. Ten pas jauno- p. 

(King ir Sanford g-vių kam- sios p. Bružienės tėvus buvo iš siųsti sekančiu adresu: Mrs. A. 
pas) Marine Room salėje. Sa- keltos puikios vestuvės, kuiio- Druktenienė, 267 E. Amelia St. 
vo gausiu atsilankymu mes pa- se dalyvavo apie 200 žmonių. Fort Wiliam, Ont., ar Dr. 
gerbsime šiame pobūvyje-baliu Jauniesiems pp. Bružams su sevičiūtė, Sanatorium, 
je didelį JAV lieuvių veikėją A grįžus į Fort William iš po ves Wiliam, Ont. 
LT sekretorių ir Naujienų re
daktorių Dr. P. Grigaitį, kuris 
taip pat sutiko jame dalyvauti. 
Rengėjai — KLB Hamiltono 
valdyba kviečia visus hamilto 
niečjus ir apylinkės lietuvius 
paremti šį jų pirmąjį pasilinks
minimą, nes dalį šio pobūvio 
pelno, teks skirti sekančios die 
nos Tautos šventės ir 50 m. sp
audos atgavimo minėjimui, ku
riame paskaitą laikys svečias iš 
Čikagos Dr. P. Grigaitis.

Sekmadienio minėjimas yia 
rengiamas 6 vai. v. Royal Con 
naught Hotel Crystal salėje.

J KRAŠTO TARYBĄ 
Hamiltonas išstatė ne devy- 
nius, bet 10 kandidatų. Perei
tame nr. buvo praleisti kandi
dato J. Kšivickio pavardė. 
ATEITININKŲ KONGRESE 
Čikagoje rugsėjo 4—5 dd. Ha-

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

TEISININKAS.
Suite 5, Tunstall Building,

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

(Priėmimo laikas iki 10 vai. vak. ir šeštadieniais).
Iš tolimesnių vietovių galima kreiptis laiškais.

VA ‘SS*

VANCUVER, B. C.
IŠRINKTA NAUJA APYLINKĖS VALDYBA.

Rugpjūčio 29 d. įvyko Van- tis KLB Kr. T-bos Rinkimų 
couverio ir apylinkės visuoti- Taisyklių 2-tru paragrafu Van 
nis lietuvių susirinkimas. Jį couverio ap. v-bos pirm. J. jus 
atidarė buvusios apyl. v-bos na kaitis įeis nariu į naująją Kr.

antri metai, šiemet jis yra pa- ryS j Smitas. Susirinkimui pir Tarybą, nutarta kitų kandida- 
skirtas mokyklos vedėju. pininkavo P. Baronas ir sekre- tų nesiūlyti.

Šia proga nuoširdžiai sveiki- toriavo p. Tumaitis. Kr. T-bos Malonu konstatuoti, kad su- 
name ir linkime j 
laimingiausių metų.

— P. Suslavičius ir H. Poš
kus pasveiko ir jau išvyko į 
miško darbus.

— Fort William apylinkės 
lietuviai yra pradėję organizuo 
ti lieuviškų knygų knygyną. 
]eigu kas turėtų vieną kitą at
liekamą ir jau perskaitytą kny 
gą, maloniai prašytume paau-

Pirmasis .aukotojas yia
V. Sibulis. Ačiū! Knygas

GENERAL INSURANCE & MORTGAGES
AL. DŪDA

10 A. M. —10 P. M.
Visų rūšių draudimai ir paskolos nejudomam turtui. 

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
OL 7997 1609 Dundas St. W. TORONTO.

Visais nekilnojamo turto pirkimo 
bei pardavimo reikalais kr- ipkitės 

į didžiausios Kanadoje

REAL ESTATE 
įstaigos atstovą Hamiltone

A. PRANCKEVIČ1Ų.

Visokeriopas informacijas uteiks ir 
jums patars, 

ar užeikite į 

Hamilton tel.

namų problemo
se

Skambinkite

913 Main St. E.

staigą

LI 9-4121.

REAL ESTATE LIMITED

SKYRIAI: Toronto, Ham Iton, London, Samia, 
Kitchener, Peterborgh, Ri :hmond Hill.

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

PATVIRTINTI VERRTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS |

P e r v
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d I

Tel. RA7-3120 |
5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 |

pp. Bružams narys dipl. teisin. J. Juškaitis sirinkime dalyvavo didelis skai 
čius lietuvių, Jų tarpe mateli 
mūsų tautiečių, atvykusių net 
iš tokių tolimų Britų Kolumbi
jos vietovių kaip Port Alice. 
Dalyvavo ir visa eilė Kanado
je gimusių lietuvių.

Po susirinkimo daug kas čia 
pat susimokėjo solidarumo mo
kestį už 1954 metus.
Apylinkės Rinkimų Komisija.

KLB Vancouverio Ap. V- 
ba sudarė KLB Kr. T-bos rin
kimams pravesti sekančios su
dėties komisiją: pirm. — dipl. 
teis. J. Juškaitis, nariai — E. 
Smilgis (įėjęs į Komisiją kaip 
KL Tarybos Vanc. skyr. atsto
vas) ir J. Smitas.

Rinkimų Komis, adresas. 
Mr. J. Juškaitis, 709 Dunsmuir 
St., Vancouver, B. C.

KLB Vancouverio Ap. V-ba.

DĖMESIO VANCOU 
VERIO LIETUVIAMS.

Van. mokslo departamentas 
atidaro vakarinius kursus no-

E. J. padarė ilgesnį pranešimą apie 
Pasaulio ir Kanados Lietuvių 
B-nės istorinę raidą, struktūrą 
ir uždavinius, bei Bendruome
nės santykius su organizacijo
mis. Jis taip pat papasakojo su 
sirinkusiems savo įspūdžius iš 
KLB Kr. T-bos suvažiavimų 
Montrealyje ir Toronte bei nu
švietė tų suvažiavimų nutan- 
mus.

Paklausimuose ir diskusijo
se buvo pasisakyta, kad ateities 
Vancouverio Ap. V-ba turėtų 
kreipti prideramą dėmesį į pri
augančios kartos lituanistui} 
švietimą, Vasario 16 Gimnazi
jos ir Tautos Fondo rėmimą ir 
lietuvybės palaikymą platinant 
lietuvišką spaudą bei rengiant 
tautinių švenčių minėjimus.

Pravedus rinkimus į Ap. V- 
bą pateko ir po rinkimų įvyku
siame posėdyje pareigomis pa
siskirstė : pirm. — dipl. teis. J. 
Juškaitis, sekr. P. Baronas, iž
dininkas p. Skrinskas; kandid. 
Mrs. Benstead, B. Nakvosienė, 
J. Macijauskas, J. Klimavičius, rintiems pramokti anglų kal-

Išrinkta reviz. kom-ja parei bos ar bet kokio amato. Tai 
gomis pasiskirstė: pirm. Emilis yra proga išmokti tik už kelius 
Smilgis; nariai P. Judickas ir dolerius. Įsiregistravimas pra- 
J. J. Smitas; kandidatė Aldona sideda nuo rugsėjo 20 d. ir tę- 
Barobienė. sis iki 30 d. Kreiptis: Adult

Visuotinis sus-mas tarp kit- Education Department, Van-

Fort
E. J.

St. CATHARINES, Ont.
KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI

jau visiškai čia pat, bet St. cat tengia išstatyti net vieno kan- 
hariniečjai šiemet niekaip neįs- didato (pernai buvo išstatyti 
--------------------------------------- —— 2). Didesnioji pusė lietuvių yra 
iniltono A-kų kuopą atstovavo be darbo ir negali — susilaiko 
pirm. J. Pleinys.

KANADOS TAUTINĖJE
PARODOJE

sumokėti nario mokestį. Pašau 
tinėm dienom jau 30 asmenų 
nario mokestį apsimokėjo, to
dėl Bendruomenės valdyba 

pravestose plaukymo rungtyne šaukia visuotinį susirikimą pa
se dalyvavo ir hamiltonietis J. grindiniu punktu statydama 
Giedraitis. kandidato statymą ir rinkimų

50 yardų plaukyme iki 16 m. komisijos sudarymą. Susirinki- 
berniukams jis iškovojo 3-čią mas įvyks rugsėjo 12 d. po pa-

UŽ V\e’ ma!?ų ParaP^j°h *?lėje- Kvie- ko svarstė ir” artėjančių KLB couver School Board, 1595 W.

šio vajaus 
metu tremtiniams gelbėti?

tos YMCA klubą 200 yardų čiami visi dalyvauti, 
estafetėje su ktiais 3 kanadie- — Ar jau aukojai 
čiais laimėjo pirmą vietą. Kbr.

DISTRICT ESTATE BROKERS
Namai pardavimui:

Ahuntsic:
1. Valdžios planu 6 kamb., 

vandens šildom., atskiras.
Įm. $2.195, kaina $12.402.

2. Šešių šeimų po 3 kamb., 
su elektr. krosnimis, šal
dytuvais, nam. atskiras. 
Pajam, per metus $4.440. 
Kaina $25.000.

Rosemounte:
Dviejų šeimų po 4% kmb., 
gar., naujas. Kaina $15.500.

St. Michel:
2-jų šeimų po 5 kmb. nešild.
Naujas. Kaina $15.000. Įmo 
keti $5.000.
Ville La Salle.

2-jų šeimų po 4% kmb. 1
NORĖDAMI PARDUOTI
J 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.:

P. ADAMONIS PO6-6495. A. BUDRIŪNAS RA 7-2690.

metų, pusiau atskiras. Kai
na $15.000.
Bizniai:

St. Laurent, batų krautuvė, 
su taisymo mašinomis iš 3- 
jų kambarių. Butas pirma
me augšte, garaž. ir 5 kmb. 
antrame. Savininkas 15 me
tų biznyje. Prašoma kaina 
$21.000.

Žemė:
N.D.G. West Hill 50X96. 
Kaina $3.000.
Rosemount Beaubien 136X 
101.. Kaina $0,60 kv. pėda. 
Masson Street 26X85. Kai
na $2.200.
Paskolos namams:

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

AR PIRKTI KREIPKITĖS

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

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

Kostiumas,
Suknelė ar ffiB 

m Skrybėlė HK B

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

NE. 5-0303

Kr. T-bos rinkimų klausymą. 10th. Avė. Nuo 2 v. iki 5:45 
Atsižvelgiant į tai, kad rėmiau- po pietų. J. Urbonas.

H Šių metų pasaulio gi ožio ka navoje buvo pasiekusi praeitais 
raliene išrinkta Miriam Steven metais rekordinį 212 susirgi- 
son, „Mis America“, 21 metu mų skaičių; 56 atvejai baigėsi 
iš S. Carolines. Jos didžiausia mirtimi. Šiais metais jau yra 
konkurentė buvo brazilietė Ma užregistruoti 31 mirtis nuo inie 
ria Rocha. go ligos (vieno Amerikos la-

v 9 Miego ligos epidemija Oki kūno mirtį įskaitant).

V 
£

I
 Grožio Kultūros Salionas

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

visokeriopus odos masažus.

Kreiptis tel. OR 1-9816.
102 Murray Ave., Greenfield Park, Montreal.

!
 Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- 

mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, S, 
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 & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR

3910 St. ZOTIQUE, E.
R Aymon d 1—6005.

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

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.
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SEZONO ATIDARYMAS HAMILTONE 

KLB Hamiltono ap. Valdyba 
šeštadienį, rugsėjo mėn. 11 d. 

ROBERTS RESTORANO
Sanford g-vių kampas) MARINE ROOM 

salėje rengia

$

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS TAUTIEČIUS į NUOTAIK1NGIAUSIĄ IR PUOŠNIAUSIĄ ŠIO RUDENS

JURGINŲ BALIŲ H A M i L T O N E

9

pobūvi - balių
taip pat dalyvaus ir žymus JAV liet, veikėjas, 

ALT SEKRETORIUS DR. P. GRIGAITIS.
Turtingas bufetas!------------------ Daugelis staigmenų!
Pradžia 7 vai. 30 min. KLB Hamiltono ap. Valdyba

kuriame
b

'J

kuris įvyk 
RUGSĖJO 25 

ROYAL CONNAUGHT viešbučio labai jaukioje ir gražioje NORMANDIE salėje.
Staliukus prašome užsisakyti iš anksto žodžiu ar raštu per p. V. Kazlauską, 2 Fife St., Hamilton, Ont., tel. LI 9-3796.

Vyt. Babecko vedamas lietuvių orkestras „A IDA S“, 
šiam baliui ruošia specialų liet, šokių repertuarą ir gros padidintame sąstate! 

Veiks įvairių gėrimų bufetas pigesnėmis kainomis!

s
D.

Pradžia 7 vai. 30 min. vak. Įėjimas tik $ 1,—.
Laukiame visų lietuvių ir prašome pasikviesti kitų tautybių kanadiečius!

TFA KANADOJE HAMILTONO SK. VALDYBA.

avovt'Ireal
MONTREALIO RADIJAS TRANSLIUOS 

LIETUVIŠKAI

ŠEŠTADIENINĖS LI AUANISTIKOS 1NSTITU
MOKYKLOS TO REIKALAI.

darbą pradeda šį šeštadienį, t. Instituto vedėjas A. Ališaus- I £ j 1 /
y. rugsėjo mėn. 11 d. 10 vai. A. kas pasitraukė iš eitų pareigų. -L -L *
V. parapijoje bus bendros pa- Bendruomenės Valdyba nuošir
maldos, kuriose kviečiami da- džiai dėkoja jam už atsidėjus; DIDŽIAUSIAS RUDENS BA 
lyvauti visi Verduno, Rose- darbą ypač sunkiame organiza 
mounto ir Langueuil'os mokyk ciniame laikotarpyje. Šiems nio 
lų mokiniai bei į jas naujai įsto kslo metams instituto vedėju 
siantieji vaikai ar jų tėvai. pakviestas dr. H. Nagys, kūno

Po pamaldų tėvai su vaikais malonus sutikimas jau gautas,
apie Kanados Lietuvių Dieną, inžinierius P. Lelis. Jis vieši prašomi susirinkti parapijos sa Artėjant mokslo pradžiai, 
įvykusią rugsėjo 4 — 6 dieno- pas seseris Lėlytes — p. Knys- Įėję, kur įvyks iškilmingas mo projektuojama padaryti kaip 
mis Toronto mieste. Klausy
kite per Radio-Canada, CBC, 
šį ketvirtadienį, rugsėjo 9 die 
na. Pirmoji transliacija bus lū 
vai. 15 min. ryto bangomis: 16, 
84 ir 19, 75. Antra transliacija 
bus 5 valandą po pietų bango
mis: 25, 60 ir 31, 15.

Radio-Canada šias dvi trans
liacijas siunčia anapus geleži
nės uždangos, kaip nustatyta, 
Cervice International Radio-Ca 
nada. Kaip žinoma, .ši tarnyba 
yra vykdoma keliomis kalbo
mis. Yra vilčių, kad lietuviškos 
transliacijos gali būti dažnes
nės. Malonu, kad Radio-Cana
da rodo palankumą.

DR. H. NAGYS
Baltirnorėje, JAV, km 
„Literatūros Lankų ' 
ir redagavimo klausi-

tautienę ir p. Ališauskienę, jų 
šeimose.

SMUIKININKĖS E. KUPRE 
VIČIŪTĖS KONCERTAS

Montrealy numatomas lapkri
čio 13 dieną. Šiame konceite 
solistę Eleną Kuprevičiūtę, su 
koncertais apkeliavusią visus 
didžiuosius Europos ir Ameri
kos miestus, Kanadoje palydės 
brolis pianistas Andriuš Kup
revičius, kuris, beje, ne tiktai 
seseriai akomponuos, bet ir pa
ts duos solo numerių.

KLT MONTREALIO 
SKYRIUS 

projektuoja rudens pradžioje 
suruošti vakarą su įdomia pro
grama. Apie vakarą tiksli vie
ta ir data bus paskelbta vėliau.

SUSIRINKIMAS DĖL 
LIETUVIŲ NAMŲ 

numatomas artimu laiku, kai 
tiktai baigsis vasaros sezonas 
ir šiltas oras žmonių nevylios i 

Jeanne Mance ir Prince Arthur laukus. 
Str. kampe, rugsėjo 12 d. 12 v. 
lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.

VARPININKŲ - 
- LIAUDININKŲ

susirinkimas įvyksta rugsėjo 
mėn. 18 d. 18 vai. (6 vai. pp.) 
4369 Parthenais (netoli lietu
vių Šv. Kazimiero bažnyčios). 

Kviečiami ir prijaučiantys.

LANKOSI Montrealy šią savai 
tę „NL" bendradarbis Toronte

kslo metų pradžios atidarymas galima įdėmesnę ir patraukles- 
ir bus suteiktos reikalingos in- nę lietuviškąjam jaunimui. Aiš 
formacijos. kinamos galimybės įvesti vai-

Pamokos visose mokyklose dybos, tautinių šokių pamokas 
prasidės kitą šeštadienį, t. y. ir tt. Norima į institutą pn- 
rugsėjo mėn. 18 d. tose pačio- traukti kaip galima didesnį jau 
se patalpose, kaip buvusiais nuolių būrį ir sudaryti sąlygas, 
mokslo metais. kad jie čia stipėtų lietuvybrėje,

Visi lietuviai tėvai, nežiūrint noriai lankydami pamokas, 
kada jie į Kanadą atvyko ir kur Instituto kursai yra 2-jų me ' į 
gimė, labai prašomi atlikti sa- tų, taip kad penai lankiusieji, 
vo tautinę pareigą, užrašant sa laukiami ir t' L ___ 1_, ZZ_Ž___
vo vaikus ir juos leidžiant į he- gi pereitais metais šeštadieni- - - - . . , .. . ...
tuviškas šeštadienines mokyk- nės mokyklos 6-jo skyriaus dar lakoje ir paremkite jurų skau- ba ir padalinių atstovais 
las. neuzbaige, is siu mokyklų į ins
VI! I C urnrirc r*oTirn tltut? niekas neįstos, užtat ti- VILLE JACQUES CARTIER kįmasi, kad daugelis jaunuolių,

MINISTERIS 
V. SIDZIKAUSKAS 

TORONTE.
Lietuvos Laisvės Komiteto

lankėsi 
aptarė 
leidimo
mus.

ŠV. JONO LIUTERONIŲ 
BAŽNYČIOJE,

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.

...

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

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

V šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą.

3 n a m ų 1038 Osborne A v.
'j VERDUN. Tel.PO 6-9964

XX7T~w

DANTŲ GYDYTOJAS a

Dr. J. M A L I Š K A 
priima: 9 a m. — 10 p. m. 
5303 Verdun A., Verdun.

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ

IR

Dr. R.
956

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS 
CHARLAND 
Sherbrooke E.

Telel.: FR 7684, EX 882E.

Dr.E.Andrukaitis
956 Sherbrooke E.

g Tel CH. 7236

PRANCIŠKONŲ 
LIŪS CLUB TOP HAT. PARAPIJOS STATYBOS
Rugsėjo 25 d., šeštadienį, pradėtos iškilmingu žemės pra 

Toronto jūrų skautų-čių rėme- kasimu parapijos sklype. Ceie- 
jų būrelis rengia didelį sezono monijų iškilmėje dalyvavo Lie- 
atidarymo balių, kuris įvyks tuvos gen. konsulas Vytautas 
mėgiamame Club Top Hat, di- Gylys, 
džiojoje salėje. Pradžia 9 vai. 
v., įėjimo kaina 1.50 dol., vei
ks bufetas.

Salė pasiekiama važiuojant 
Queen St. West tramvajum iki
paskutinio sustojimo. Prie sa- pirmininkas min. Vaclovas Si- 
lės yra nemokama aikštė pasta- dzikauskas, pakviestas Lietu- 
tyti mašinoms. Staliukus gali- vių Dienai ruošti komiteto, 
na užsisakyti iš anksto pas jū- lankėsi Toronte ir čia pasakė 

, tų skautus. Į balių žada atvyk- pagrindinę Lietuvių Dienai pri 
ti svečiai — jūrų skautai iš J. taikytą kalbą. Ta pačia proga 

'ši;us* metais ^Kadan A’V- Išnuadokime šią retą pro- jis turėjo posėdžių su Bendruo 
ga praleisti vakarą puikioje ap menės organizacijos vyr. vaidy 

‘ ‘ ............................... .Be
tų veiklą. to, p. Sidzikauskas aplankė sa-
Jūrų skautų-čių rėmėjų būre 5s. vo pažįstamus bei bičiulius.

Iš Toronto p. Sidzikauskas 
išvyko į Clevelandą, iš kur su 
žmona grįžta į New Yorką.

Lietuvių Dienos dalyviai pa
tenkinti p. Sidzikausko, kaip 
visada, sklandžiu ir gražios for 
mos pranešimu, todėl ir buvo 
jam dėkingi.
KOLEKTOJE sušelpti ligo
nius ir neturtingus, pranciško
nai surinko 136,13 dol. 
PAAUKOJO ligonių bibliote
kai knygų p. Medelienė ir p. 
Venskutė.
TUOKIASI Jurgis Sokolovas 
ir Angelė Laurušaitytė.
PAKRIKŠTYTI Pris. parapi- 

_ i Dudaitė n 
Raimondas Vincas Stulgys. 
KLEBONIJOJE, pranciškonų, 
buvo susirinkę ateitininkai pa
minėti kongreso ir ta proga 
pasivaišinti.
ne

I
Dr.K Žymantienė

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 
nuo 5—8 vai. p.p., šeštad.

; nuo 11—3 v. p.p., kitu lai
ku pagal susitarimą.
Telefonas OL 6851

LIETUVIŲ DIENĄ
šeštadieninė lietuvių mokykla nelankiusių šeštadieninės mo- Toronte miestas buvo pastebi- 
pradės mokslo metus rugsėjo kyklos, skaitlingai registruosis mai užplūstas, ypač Dundas g- 

vė, kur daugiausia susitelkę lie 
tuviai. Lietuvių valgyklos bu
vo perpildytos ir sunku buvo 
prisimušti prie lietuviškų pie
ty-

m. 18 d. 14 vai. (2 vai. p. p.). į sustiprintą ir reformuotą ins- 
Mokyklos vedėju, maloniai su- titutą. Tėvai kviečiami savo pa 
tiko būti, buvęs Lietuvos ka- augančius jaunuolius leisti j m 
riuomenės karininkas, Petį as stitutą, o pastarieji į jį skait- 
Beleckas. Mokykla bus per- lingai užsirašyti ir lankyti, 
nykštėse patalpose, prie Chain Daugiau žinių (mokslo me- 
bly plento, Tėvų Pranciškonų tų pradžia, vieta ir kt.) bus pra 
vienuolyne. Lauktina, kad tau- nešta artimoje ateityje, 
tiečiai, gyveną ir Montrealio 
mieste, netoliausiai nuo Jacqu
es Cartier tilto, leistų vaikus į 
šią mokyklą. Autobusas nr. 75, 
išeinąs nuo Ontario-Bordeaux 
g-vių kampo, priveža iki pat 
šios mokylos (išlipti ant Cham 
bly ir St. Catherine gatvių kam 
po). Autubuso bilietai suaugu
siems 6, o mokiniams 5 centai.

VANDENTIEKIŲ 
ĮVEDĖJAI

už darbo valandą gauna po 2 
dol., bet reikalauja pakelti 25 
st. atlyginimą. Kadangi darb
daviai nesutinka jiems pridėti 
po 25 et. už valandą, tai jie nu
balsavo streikuoti. Plumberių 
yra apie 5.000. Kol kas balsa
vo 3.000, kita tiek, priklausan
čių katalikų unijai, dar nepasi
sakė. Taigi, galima laukti plum NAMUS, 
bėrių streiko.

ŠV. LAURYNO UPĖS
kelių gilinimo darbai dar tiktai 
planuojami. Esą visokių pro
jektų. Vienur, kur anksčiau bu 
vo manoma upę gilinti, dabai 
yra sumanymų daryti užtvan
kas, pilti pylimus. Projektai 
dar nenuspręsti. Dar tiktai vy 
ksta pasiruošimai.
LANKĖSI JAV-sc A. Kudžma 
— Čikagoje, New Yorke ir ki
tur. J. Šulmistras savo Cadila- 
cu su žmona ir pp. Manstavi- 
čiais apvažinėjo gerą gabalą 
Amerikos. L. Vilimaitė, išskri
dusį su R. Kilimonyte lėktuvu, 
lankėsi New Yorke ir jau su
grįžo į Verduną. Pp. Juškevi- 
čiai, atostogavę Amerikoje, 
jau sugrįžo prie darbu.

IRENA ŠLIOGERYTĖ, 
15 metų mokinė, paguldyta į 

jo General ligoninę.
PATIKSLINAMA, kad naujus, 
antrus namus, pasistatė Anta
nas ir Ona Yukneliai, Park Ex 
tension. Anksčiau buvo klaidin 
gai parašyta. 
JANAUSKIENĖ Marija pa
tenkinta, kad dr. Šegamogas 

50 akrų žemės. Namas, daržine, jai gerai padarė operaciją Eli- 
medinis sandėlis, vištidė, zabeth ligoninėje, iš kurios li- 
$3.500. Įmokėti 500 dol., Ii- gonė jau sugrįžo į namus ir 
kutis 100 dol. 
% palūkanų. 
FA 0922.

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

PARDUODAMI NAMAI

kreiptis pas: Mrs. H. Merciei, 
Lac Saguay, Lorentian, 130 
mylių nuo Montrealio šalia 11 

kelio.
Sklypas 270X320 pėdų, 7 kam
bariai dalinai su baldais, didele 
vištydė, kiti trobesiai, autobu

sas ties durimis.
Tinka vištų ūkiui, 

stočiai.
Savininkas išvyksta 
jon. Kaina

IŠNUOMOJAMAS
galima ir su maistu. Skambinti 

GR 7128.

K. L. B. M. A. V.
Atstovas Švietimo Reikalams.
DAUGELIS MONTREALIO 
lietuvių buvo išvykę į Toron
to, Į Lietuvių Dieną ir ta pačia 
proga aplankė Tautinę Kana
dos parodą, kuri kasmet ten 
vyksta nuolatinėje parodų vie
toje.

gazolino

Prancuzi- 
4.500 dol. 
kambarys;

Visą savaitgalį To
ronto link riedėjo mašinos, o 
Darbo šventės metu — atgal. 
Pp. Tamošaičiai turėjo daug 
svečių, nors juos aplanko ir 
šiaip pravažiuojantieji, kūnų 
yra nemaža.
SUGRĮŽO iš Europos šiemet 
baigęs kolegiją ir pakeltas į lel 
tenantus p. Matulis jr., kuris 
dabar stoja studijuoti j univei- 
sitetą.

(. “r JU " A1 ■" J

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS
Gydytojas ir chirurgas.

1554 A Bloor St. W. Toronto.
Bendra praktika, moterų ligos 
su gimdymo pagalba specialiai.

Priėmimo valandos:
1,30 3,30 p. p. ir 5,30 8 p. p. jos ĄU(jra Liucija

arba pagal susitarimą.
Tekinamų WA 1-0537 

įst. LL 9184.

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P.MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

XK

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.

SULLIVAN REALTIES
Member of Montreal 
Real Estate Board

1410 Guy St., tel. Ft

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

Co.

6351

neju 
mūs'

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
Skambinti mūsų įstaigos ar 

namų telefonu HE 7877. 
* * *

Pasirinkimaš namų, ūkių ir va 
sarnamių įvairiose vietose.
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PARDUODAMI ŪKIAI:

didelius ir gražius, 
pasistatė Vytautas Kudžma, 
Bosset gatvėje ir pasiryžęs ati
daryti krautuvę.
NEMANDRAPYPKIS, pripra 
tęs savo draugus vedžioti už 
nosies, „Liaudies Balse“ bando 
tokį vedžiojimą taikyti ir Man- 
drapypkiui. Bet ir p. Petronis 
ir p. Kiškis, kaip ir kiti, kurių 
pavardes kažkodėl Nemandia- 
pypkis nutyli, turi savo galvas, 
savo protą ir nepasiduoda Ne- 
mandrapypkio vedžiojami uz 
nosies, todėl jam ir nepatinka. 
O Mandrapypkis nori, kad visi 
lietuviai turėtų savo galvas, sa 
vo protą ir nepasiduotų Neman 
drapypkiui vedžioti už nosiCo. 
Tiktai tiek ir atsakymo.

I
 Puiki vieta žuvavimui 'v 

(ypač lydžiams) x 
Lake Simcoe

„MERCURY LODGE“ | 

109 Orchard Beach, 1 my- a 
lia į šiaurę nuo Keswick;? 

(Ont.).

Čia išnuomojami laiveliai g 
žuvavimui. Taipgi kabinos Ji 
ir kambariai norintiems v 

atostogauti.

109 Orchard Beach, 
tel. Roches Point 148 M. £ 

Sav. Pr. Krilavičius. k

! : 1082 Bloor W. Toronto 4.
' ; į rytus nuo Dufferin St. v

į metus su 5 baigia gyti.
Teirautis tel.

& RADIO SERVICE REG’D. | 
St., Verdun. Tel. TR 7798. |(F. Skruibio I DETECTO T. V.

1
 3994 Wellington

TAISOME RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS. S
> Vai. 10 ryto iki 11 vai. vakaro. x
§ Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS. |

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. va 
(pagal susitarim-i'

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

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, 3.500 dol. įmokėti. 8 nepereina
mi kmb., plytų n., alyva š.,labai g. viet., pilna k. 14.500

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

g
$

1611
REAL ESTATE

BLOOR STREET W., TORONTO, ONTARIO.
Telefonai: LO. 2738, vakarais HU 9-1543 

Visais turto pardavimo bei pirkimo reikalais 
prašome kreiptis virš nurodytu adresu.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
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