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Dar gali būti staigmenų
(Nepriklausomai Lietuvai iš New Yorko)

EJT SUSIRINKO BE JUGOSLAVŲ. LIETUVIŲ DELE
GACIJOJE PAKEITIMAI. VL1KE GALI BŪTI 

STAIGMENŲ.
Pirmadienį, rugsėjo 20 die- pageidavimai dalyvauti nepa- 

ną, New Yorke Egzilų Jungi.- 
niv. Jautų posėdis įxyko be ju 
goslavų. Bulgarai, rumunai n 

Gimnazijos išlaikymo pagrin dalis lenkų sutiko su esama pa 
metais pateko į didelius finaųsi das yra reguliarios aukos: bet dėtimi ir patys posėdžiuose da .
nius sunkumus. Finansinė gim koks aukų nudelsimas stumia į lyvauja. Jugoslavų eilėse jau- apie laicistinių grupių nusistu- 
nazijos padėtis yra kritiška, skolas. Gimnazijos žlugimas bū čiamas baikotas. Nors jie gaie tymą tvirtinant pereito VLIK 

tų per internacionalus į EJT o posėdžio protokolą.
pasiųsti gerą skaičių delegatų, Laicistai prieš kurį laiką bu- 
bet jie to vengia. Neatsižvel- vo suėję pasitarti, bet viemn- 
giant į tai, tikimasi, kad susi- gos nuomonės nepriėjo. S. Mig 
rinkusieji egzilai priims Jugo- liną VLIKe pakeitus Balaičių 
slavų egzilams palankią rezo- (nuo laisvės Kovotojų) situa- 
liuciją, kurioje bus tinkamai cija pasikeičia. Naujasis L. Ko- 
įvertintas Tito režimas.

ATSIŠAUKIMAS VASARIO 16 GIMNAZIJOS REIKALU 
Gimnazija pavojuje!

Šis atsišaukimas yra tikro- Gimnazijos išlaikymui kiek- 
vės nušvietimas: vienintelė pil-vieną mėnesį turi būti surink-

Politinė įvykių savaitė
NETIKRUMO IR NEPASTOVUMO LAIKOTARPĮ

BEGYVENANT. ..
Seniai žmonija jau turėjo to jos, Liuksemburgo, Italijos, Ka na laisvo pasaulio lietuvių gm. ta 20.000 DM. Bet paskutiniais 

kį netikrumo ir nepastovumo nados, JAV 
pasaulinėje politikoje laikotar
pį, kaip dabar. Pasaulis, o ypač 
Europos, politikos vedėjus yra 
apėmęs nepapastas nervingu
mas. Pancūzijai atmetus Euro
pos apsigynimo planą, susida
rė
LABAI TRAPI IR NEAIŠKI

BŪSENA.

Šis atsišaukimas yra tiki

ir V. Vokietijos.
IR MENDES 

PAREIŠKIMAI 
principinis susila-

EDENO 
FRANCE 

nurodo, kad 
rimas jau pasiektas. Briuselio 
paktas bus modifikuotas ta pra 
sme, kad Vokietija bus įjungta 
į Europos apsigynimo bend
ruomenę, kaip lygi su lygiais, 
bet ta sąlyga, kad bus eliminuo 

Nerimas yra paplitęs į pla- ta galimybė jai atkurti mihla- 
čiuosius žmonijos sluogsnius. rizmą ir ji įeis į Atlanto paklo 
Plačiai, nors dar nelabai garsiai organizaciją.
kalbama apie karo, Trečiojo l'a Tai yra vaisius Edeno kelio- 
saulinio karo, galimumus. Ka nių pas mažuosius ir Dulles — 
rui pritariančių yra JAV ka- pas V. Vokietijos kanclerį Ade 
riuomenėje. Jie mano, kad ge- nauerį. Lauktina, kad šie susi
nau sovietus mušti, kol jie ne- tarimai jau bus visų priimti ir 
ra perdaug apsiginklavę. To- įsigalios.
kios nuomonės yra keli JAV ge Nenuostabu, kad Maskva ne 
nerolai ir buvęs JAV ambasa- tiktai grasina dėl Vakarų Vo- 
dorius Maskvoje, vėliau Pary- kietijos apginklavimo, kai Ky- 
žiuje, Bullit, tiktai jis mano, tų Vokietija jos jau seniai ap- 
kad kol kas pačiai Amerikai į ginkluota; kad ji protestuoja 
karą kištis nereikėtų, o reiklų prieš Manilos paktą, kuris yra 
apginkluoti Korėją, Formozą, grynai apsigynimo paktas. 
Japoniją ir Indokinijos valsty
bes ir joms leisti mušti Kinijos 
komunistus. Kiti yra nuomo
nės, kad ir pati Amerika įme
tu, nieko nelaukdama, stoti ka- 
ran, kuris vis vien neišvengia
mas, nes sovietai, kai tiktai pa
sijus pakankamai apsiginklavę 
ir pajėgūs, užpuls kitas valsty
bes ir nesusilaikys nuo 
kuris jiems turįs atnešti 
kritinį laimėjimą“.
PRADŽIA KARO JAU 

KINIJOJE,
nes Mao-Tse-tungo artilerija 
jau bombarduoja Čiang-Kai-Še 
ko teritoriją. Vyksta kovos, ku 
rios vis plečiamos — pradėtos nuo priverstinių kolchozų, ku- 
bombarduoti naujos salos, nau- nuošė gali pasilikti tik savo no 
ji pakraščiai. Jau veikia oro ir ru ; Tito įsijungė į Balkanų blo 
jūrų laivynas. ko apsigynimo sąjungą. Ir to-

Kai Dulles dar kartą patik- hau jis rodo veiksmų, kurie įro 
lino, kad JAV 7-sis laivynas gi do jo tūlą, gana tvirtą, įsijungi 
ns Formozą, tai Maskvos Prav mą į Vakarų orbitą. Kas kita 

Nehru, kuris nuolat vis dau-

karo, 
„pas-

YRA

nazija dabar stovi prieš žlugi- metais per mėnesį suplaukia vi 
mo pavojų. Tas mokslo ir kultu 
ros židinys, kuris priglaudę 
200 puikaus lietuvško-jauni
mo, sudarančio daug vilčių mū 
sų tautos ateičiai, paskutiniais

dutiniškai tik 13.000 DM. Va
dinasi, kiekvieną mėnesį gimna 
zijos išlaikymui trūksta 7.000 
DM.

tenkinti.

Kalbama, kad artimiausias 
VLIKo posėdis gali buli gana 
įdomus. Visas reikalas sukasi

nazijos padėtis
Gimnazija jau dabar turi už 
maistą, pieną, elektrą, kurą ir 
kitus kasdieninius reikalus 20. 
000 DM. skolų. Mokslo metus 
pradėjus tos skolos ims dar 
smarkiau kilti. Gimnazijos išsi
laikymo pagrindas yra rėmėjų 
būreliai. Kitokių šaltinių be
veik nėra. Kiekvienas mokinys 
turi rėmėjų būrelį. Bet 80 rė
mėjų būrelių beveik visi metai 
nesiunčia aukų arba siunčia su 
dideliu pavėlavimu. Vadinasi, 
praktiškai 80 mokinių neturi re 
mėjų. Šitų mokinių išlaikymas 
gimnaziją įstūmė j skolas. Da
bar pasilieka du keliai: aiba 
tuos 80 mokinių skubiai atieis 
ti iš gimnazijos, kas reikštų daNuostabiau, kad

IR INDIJA PROTESTUOJA hnį gimnazijos uždarymą, aiba 
PRIEŠ MANILOS PAKTĄ, kol kas toliau bristi į skolas.

Bet brendant į skolas, gimnazi
jos kelias neilgas: nutrauks ku
ri nors vokiečių firma maisto 
tiekimą arba išjungs elektrą, 
už kurią nesumokėta net nuo 
sausio mėnesio, ir tada gimna
ziją ištiks katastrofa. Pavojus 
labai didelis. Tada teks 200 ap 
vilto lietuviško jaunimo išsiųs 
ti atgal į lagerius, į neviltj ir 
nežinią. Tokiu būdu užgęs Jū
sų aukomis kurstytas didelis 
lietuvybės židinys — Vasario 
16 gimnazija.

Sunku pasakyti, ar Neinu 
yra tapęs komunistų įrankiu, 
ar jis nemato tikrovės, bet jo 
pareiškimai ir laikysena neside 
rina prie laisvojo pasaulio liks 
lų. Nesiderina daugiau, negu 
Tito, dėl kurio taip pat dai ne
išdyla abejonės.

Tiesa, Tito kol kas pakaltina 
mas tiktai diktatūros ir vienos 
partijos dominavimo palaiky
mu, bet kitose srityse jis jau vi 
sai įsijungęs į Vakarų sferos 
veikimą: atpalaidojo ūkininkus

tų dideis smūgis lietuvybei.

Gimnazija tad prašo skubiau 
sios piniginės paramos. Vasario 
16 gimnazija turi būti išlaiky
ta. Aukų plaukmas turi būti su 
stiprintas. Šia proga nuoširdžiu 
prašymu kreipiuosi į visus ge
ros valios lietuvius, be pažiūrų 
ir luomų skirtumo: gelbėkime 
nuo žlugimo Vasario 16 gimna 
ziją! Darbininkai, mokytojai, 
gydytojai, kunigai ir visų kitų 
profesijų lietuviai, nelaukdami 
aukų rinkėjų, Siųskite 
klią auką gimnazijai, 
rėmėjų būreliai, kurie 
rių nors priežasčių su 
atsilikote, supraskite 
gojimo ir padėties rimtumą! 
Nieko nelaukdami siųskite be
tarpiai gimnazijai įsipareigotą 
sumą. Be skubios pagelbos šių 
mokslo metų užbaigti negalėsi
me, nes kiekvieną mėnesį sko
lų priaugs bent po 7.000 DM.

Aukas siųskite kaip kam pa
togiau: per Baifą arba betar
piai gimnazijai: Litauisches 
Gymnasium, 
Lampertheim, 
Zone.

Dr. VI.
Gimnazijos Direktorius.

nors ku 
Mokiniu 
dėl ku- 

aukomis 
įsiparci-

Huettenfeld 
Germany U.

Literskis,

b.
S.

votojų atstovas balsuosiąs už 
pereito VLIKo posėdžio pro
tokolo nepatvirtinimą, o kai tu 

įvyko ir soicaldemokratai. Pridėjus 
tautininkus ir Ūkininkų

Lietuvių delegacijoje 
pasikeitimų. Vietoje J. Brazai- dar 
šio į delegaciją įeina Selenas Partiją, prieš protokoą balsuo- 
nuo Laisvės Kovotojų, kurie 
panoro dalyvauti. A. Deveme- 
nė dalyvauja lietuvių delegaci
joje, o Bazas nuo Tarpt. Ūki
ninkų Internacionalo dalyvau
ja EJT politinėje komisijoje. 
Grupių, neįeinančių į VLIKą,

šią 4, o už 6. Nors protokolu* 
patvirtinti tokios balsų daugu
mos pakanka ir padarytieji nu
tarimai turės galios, bet gaii uu 
ti dar ir kitokių kombinacijų. 
Todėl yra galimos ir staigme
nos. h.

KLB KRAŠTO TARYBOS PIRMOJO MAŽOSIOS LIET 
RINKIMAI NUKELIAMI.

I.
KLB Krašto Valdyba, ap

svarsčiusi Vyriausios Rinki
mų Komisijos pirmininko pi a 
nešimą, kad Krašto Tarybos 
rinkimai techniškais ir forma
liais motyvais negali įvykti spa 
lio 10 dieną, nutarė rinkimus į 
Krašto Tarybą nukelti į spalio 
31 dieną.

ns Formozą, tai Maskvos Prav 
da ir Peipinge susirinkęs „pir
masis” komunistų valdomos Ki giau tolsta nuo Vakarų polili- 
nijos „parlamentas“, pradėjo kos gairių. Iš to daromos išva 
grasinti Amerikai, esą, ji „žai- dos, kad Indija Nehru yra sta- 
džianti su ugnimi”. O kad jų tomą ant visai slidaus kelio, ku 
artilerija apšaudo Quemoy sa- ris jai gresia labai dideliais pa
lą, tai komunistams ne ugnis, vojais.

Bet faktas lieka faktu kad POLITINIS ŽAIDIMAS DA- 
tiek vieni tiek kiti kaba ai gra ROSj AZARTIŠKESNIS, 
sina karu. Ne del ko kito ir Eu- ...
ropoję didelis „galvotrūktinis“ maziau Paisoma apdairumo da- 
diplomatų judėjimas.

EUROPA NEPAPRASTAI 
SUSIRŪPINUSI.

Nors Prancūzija atmetė 
ropos apsigynimo planą, 
tuo pačiu ji pasijuto visai 
saugi. Tiesa, tą atmetimą pada 
rė kraštutinių balsais — komu meta ir savo generolų bet Bul- 
nistų ir degolininkų, bet prisi- lito pasiūlymus. Nors koegzis- 
dėjo ir centras, ypač radikalso- tencija (sugyvenimu) su sovie 
cialistai bei apskilę socialistai, tija vis vien niekas netiki; no- 
Dabar, kaip matyti, visi pasiju- rs Maskva ir Peipingas ją pu
to lyg būtų atsiradę nuogi ap- čia atsidėję, tuo bandydami ap
supti minios. Todėl, visai rim- raminti Vakarų budrumą.
tai susirūpinta ir pradėta jies- Šioje šaltoje kovoje, tačiau 
koti to pačio tikslo, tiktai, gal, labai neramioje ir netikroje, da 
kiek kitokia forma. bar ir skęsta visas pasaulis, ku-

Edeno, pačio „didžiojo“ Eu- rį komunistai bando dezotien- 
iopoje, kelionės pas „mažuo- tuoti, supainioti ir apgauti. Be* 
sius“ jau yra davuisos palygin kad tas vestų prie taikos, prie 
ti nesunkiai gerų vaisių.

JAU RASTA EUROPOS 
SUSITARIMO BAZĖ.

Ja paimta 1948 metų Bruse- 
lio sutartis, sudaryta Anglijos. 
Prancūzijos, Olandijos, Belgi
jos ir Liuxemburgo. Tai buvo 
susitarimas gintis nuo militariš 
kos Vokietijos, bet, sąlygoms 
pakitus, atsiradus didesniems 
priešams bei imperialistams, ne 
sunku būsią Vokietiją pakeisti 
sovietija ir susitarimas numato 
mas ilgai netrukus.

Naujo Europos apsigynimo 
susitarimo reikalu rugsėjo 28 
dieną Londone šaukiama devy 
nių konferencija: Anglijos, 
Prancūzijos, Belgijos, Olandi- bjauriai.

II.
Valdyba, pasiie- 
29 straipsniu, skei 

Krašto Tarybos 
susirinkimą 
1954 metų 

tų, kasmet ruošia „Bažnyčios prie Leipcigo miesto. Jose da- lapkričio 27—28 dienomis. Ti
ksli vieta, valanda ir darbų tv 
arka bus paskelbta vėliau.

KLB Krašto Valdyba. 

PAMALDOS PER RADIJA 
IR TELEVIZIJĄ.

Šv. Petro liuteronių bažny- 
pra-

MILŽINIŠKA DEMONSTRACIJA LEIPCIGE.
Evangelikų bažnyčia Vokie- bažnyčiose ir salėse. Baigiamo- 

tijoj, pradedant nuo 1949 inc- sios pamaldos įvyko laukuose

Krašto 
miant KLB 
bia antrosios 
pirmosios sesijos 
Hamiltone, Ont.,

Eu- 
bet 
nc-

Dieną“ (Kirchentag). Tai yra lyvavo apie 650.000 žmonių, 
pasauliečių suvažiavimas misi- Tat pasidarė milžiniška de
jų tikslu. Jam vadovauja Dr. monstracija, kai pamokslas ir 
jur. Reinhold von Tadden, žy- kalbos buvo perduodami pei 
mus kovotojas prieš nacionalso garsiakalbius ir 1500 dūdiniu- 
cialistinę religijos priespaudą, kų vadovaujant, milžiniška rai
šiais metais pasiruošta tat pa- nia giedojo bendras giesmes, su 
daryti Leipcige, Rytų Vokieti- tartinai kalbėjo Apaštalų Tikę- čia Ottawoje, Kanadoje, 
joj. Bet komunistų valdžia pra- jimo išpažinimą ir „Tėve, mū- dedant nuo rugsėjo 26 d., pia- 
džioj atsisakė duoti leidimą to- su“ ir pagaliau „Bažnyčios Di deda transliuoti per televiziją 
kiam suvažiavimui iš Rytų n uos” dalyviai su kryžiukais jų pamaldas, įskaitant liturgiją, 
Vakarų Vokietijos. Vėliau ji tūbų atlapuose pasipylė po Lei pamokslą ir choro giedojimus, 

rant naujus ėjimus, dėl ko vi., tat leido, reikalaudama pasiža- pzigo gatves, kuriose šiaip va- Be to, sakytą pirmą dieną bus 
atviriau imama kalbėti trapio- dėti, kad ten nebus kalbama po romą priešreliginė komunistų atliekamos dar šv. krikšto apei 
siomis temomis, kuriose vyrau- litinėmis temomis. Ji leido 15. propaganda. gos.
■“ ’----- ’ ’ —' 000 žmonių atvažiuoti iš Va- Kai amerikiečiu liuteronių TT j t -t ,- ; United Lutheran Church in

‘ Amerika, pradedant nuo 195d 
m. pavasario, ims reguliariškai 
transliuoti pamaldas per radiją 
ir televiziją pagal jos naujai įs
teigtos Spaudos, Radijo ir Teic 
vizijos Tarnybos paruoštą ben
drą planą. Ks.

EVENSTONO SUVAŽIAVI 
MO DALYVIAI TORONTE.

Evangelikų bažnyčios Vokie 
tijoj vadovybės narys kun. Dr. 
Zimmermann iš Berlyno, na
mo važiuodamas per Kanadą, 
Toronto liuteronių bažnyčioj 
laikė viešas pamaldas, kuriose 
jis pranešė apie religinę padė
tį Rytų Vokietijoj.

ja karo klausimai. 000 žmonių atvažiuoti iš Va- Kai amerikiečių liuteronių
Eisenjioweris tačiau šias kai karų Vokietijos. grupė atvyko į suvažiavimą, su

bas tildo. Jis nepriėmė pasiū- Tas suvažiavimas įvyko pra- važiavimo dalyviai atsistojo ir 
lymų JAV pasitraukti iš JTO, ėjusį mėnesį įvairiose Leipzigu pasveikino rankų plojimais. K 
arba išmesti komunistus; jis ai

UVOS BIČIULIŲ DR-JuS 
Kanadoje skyrių atstovų šuva 
žiavimo dienotvarkės projektas

1. Atidarymas,
2. Prezidium orinkimai,
3. Sveikinimai,
4. Pirmininko pranešimas — 

MLBD LL. v-bos pirm. A. 
Lymantas,

5. Skyr. atstovų pranešimai,
5. Paklausimai ir diskusijos,
7. Maž. Lietuvos problema 

praeityje ir dabartyje. Kete 
ruoja A. Lymantas.
Pietūs.

8. Dr-jos įstatų projekto svar 
stymas ir priėmimas. Refe
ruoja Toronto MLB D-jos 
pirm. L. Tamošauskas,

9. Ateities veikla. Referuoja 
MLB Dr-jos L. C. V-bos vi 
cep. V. Pėteraitis,

10. Santykiai su kitomis lietu
viškomis organizacijomis. 
Referuoja V. Pėteraitis.

11. Klausimai ir atsakymai,
12. MLB D-jos C. V-bos ir Ra- 

vizijos Kom. rinkimai,
13. Suvažiavimo rezoliucija.
14. Suvažiavimo uždarymas.

Suvažiavimas įvyks Toron
to Lietuvių Namuose.

Suvažiavimo pradžia 10 vai. 
ryto, šį šeštadienį, rugsėjo 25 
d. Po suvažiavimo bus arbatėlė.

gero, 
jokiu

— jokių perspektyvų i 
vilčių nėra.
Rugsėjo 21 d. atidaryta 
pilnatis. Į ją yra padouL 

21 valstybės prašymai, 
jos neįsileidžiamos dėl

JTO 
istoti 
bet 
Maskvos veto.

— Latvių ateivis dr. Alfred 
Valdmanis, Newfoundlande 
buvęs ekonominiu planuotoju 
su 30.000 dol. metine alga, pri
sipažino pasisavinęs 200.00O 
dol. valdžios pinigų ir gavęs už 
tai 4 metus sunk, darbų, ir jam 
dar keliama byla dėl 250.000 
dol. Valdmanis yra buvęs gar
sus Ulmanio kabineto mimste- 
ris, Kanadoje pasielgęs labai

STRASBURGE IŠKILMINGAI PAMINĖTA LIETUVOS. 
LATVIJOS IR ESTUOS SANTARVĖS IR 

BENDRADARBIAVIMO
sutarties pasirašymo dvidešimt m. sukakis š.m. rugsėjo 12 d.

Kaip jau anksčiau buvo pra J. Petrošius, Dr. Aleksandra- 
nešta, minėjimo žodį tare vie- vičienė, Žieds, Mikkelson, St- 
nas sutarties signatarų LDŠ S. rasburgo Rotary Klubo pirn. 
Lozoraitis, Dr. S. Bačkis, Lat- Matsger, Agence France Pies 
vijos ministeris Prancūzijoje se atstovas p. Brunswick ir 
O. Grosvald, ir Estijos mm prof. Rudrauff. Viso dalyvavo 
Prancūzijoje K. R. Pusta. Mi- 75 svečiai. Visa eilė žymių as- q 
riejimui pirmininkavo sen. p. menų, nebūdami Strasbuige, 
E. Pezet, taręs žodį minėjime apgailestavo negalėdami daly- 
pradžioje ir gale. Minėjimas,vauti._ 
buvo atžymėtas vietos prancū
zų spaudoje. Sveikinimai buvo da šį šeštadienį, 
gauti iš Gen. Konsulo p. J. ■ '
Budrio, LLK pirm. V. Sidzi- vėl pasiūlė Vak. 
kausko ir Prancūzų Komiteto susitikti tartis dėl susivieniji- 
už Laisvąją Europą.

Minėjiman atsilankė daug 
augštų svečių: de Auer (veng
ras), grafas Raczynski (Lenkų 
Ambas.), prof. Helecki, Euio- 
pos Kolegijos Vadovybė, los 
kolegijos įvairių tautinių gru
pių studijų vedėjai, lietuviai, 
latviai ir estai studentai bei bai 
tų kolonijų Strasburge ir Mul
house pirmiinkai bei tarybų 
nariai — kun. Krivickas, kun.

— Dulles į Londoną išskrci

— Ryt. Vokietijos „seimas” 
Vok. seimui

mo.
— Tuniso nacionalistai pa- 1°j- 

reikalavo paleisti jų suimtus ir 
kalinamus narius, tiktai po to 
sutinka tartis dėl savivaldos.

— Aukok tremtyje skurstan
tiems lietuviams!

MONTREALIS
KAPELIONAS „skrajojantis” 
— kun. Kulbis — visą vasaią 
keliavęs su vysk. Brizgiu per 
Kanados ir JAV vakarus ūgi 
pat Meksikos, aplankęs ir pp. 
Kilimonius Hollywoode, vėl su 
grįžo į Montreal}.
I MLBD suvažiavimą Toronte 
iš Montrealio vyksta A. Lyman 
tas, V. Pėteraitis ir J. Kai de
lis.
LAIKRODININKAS p. Žukas 
išgarsėjo visame Montrealy, 
nes jis yra laikomas dideliu spe 

Bažnyčios istorijos prof. Col cialistu. Firma, kurioje jis dir- 
lege Halifaxe, kun. MacKin- ’ 
non aplankė dr. Kavolį ir infor 
mavosi bažnyčios klausimais 
Pabaltijo valstybėse ir Lenki-

Liuteronių vyskupas Lunde, 
Švedijoj, ir sistematinės teolo
gijos prof. dr. Anders Nygren, 
laikys keturias viešas paskai
tas Toronto univrsitete, Knox 
College, rugs. 22—24 d. Teoi. 
fakulteto dek. rugsėjo 24 d.

— Šio vajaus metu aukok treir ruošia priėmimą dr. Nygren pa 
tiniams kiek gali ir kaip gali! gerbti, į kurį yra pakviestas n 

dr. Kavolis. K*.

ba, sudarė sutartį su paštu, kau 
ji taisys telegrafo laikrodžius, 
kurie yra labai komplikuoti. 
Anksčiau tuos laikrodžius Pas 
tas siųsdavo taisyti į Toronto, 
o dabar juos taiso p. Žukas.
GRYBAVIMAS vyksta dide
liu tempu, nes visur esą daug 
grybų. K. Luko kalakutų fai- 
ma taip pat turinti daug gry
bų, todėl daugelis ten vyksta 
ne tiktai pasižiūrėti K. Luko 
šiemet labai didelio būrio ka a- 
kutų ir kaip jie ruošiami Kalė
doms, bet ir pasigrybauti.
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KENČIANČIAI 
LIETUVAI.

Kanados lietuviai, susibūrę į 
metinę šventę — Kanados Lie 
tuvių Dieną — Toronte, sveiki 
na savo brolius ir seses pa- jo mėn. 
vergtoje mūsų Tėvynėje—Lie Tamstai, 
tuvoje.

Paskutinio dešimtmečio įvy
kiai ir visa politinė raida rodo, 
kad laisvasis pasaulis, kuris va 
dinamas ir vakarų demokrati
jomis, vis aiškiau ir .aiškiau nu 
sistato dėl komunizmo ir jo pa 
vergtų šalių. Jis galutinai yra 
supratęs bolševikų apgaules, 
melą ir terorą, kuris taip yia 
paplitęs jo užgrobtuose 
tuose.

Kad ir labai šykščios 
iš jūsų mus pasiekia, bet 
sis pasaulis žino, kas pas jumis gu bet koks kruvinas karas. Ir 
vyksta. Žino apie jūsų neturtą, raudonoji pabaisa asmeny SSS 
o dažnai ir apie pusbadį gyve- R vis nesulaikomai

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIA BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKą IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
AL, P- Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— ey Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visu' metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

Spauda buvo pranešusi, kad Amerikos lietuviai Karo muze- 
senukas generolas V. Nagius jui padovanojo Laisvės vaipą, 
nelaimingai parkrito, susilaužė deja okupantų nutildytą, 
koją ir buvo paguldytas į ligo
ninę Cleveande, Ohio. Pasiro
dė, kad jis ne tiktai susilaužė 
koją, bet labai smarkiai sutren 
kė galvą, dėl ko nustojo sąmo
nės ir jau nebegalėjo atsigauti.

Dabar gauta žinia, kad 7 5 
metų gen. V. Nagevičius-Na 
gius mirė, Willoughby, rugsė
jo 15 d. Tai dar vienas seno
sios kartos visuomenes veikė
jas, Lietuvos nepriklausomy- Metų sutikimai' į Karo muzė- 
bes atkūrimo dalyvis atsiskyrė jaus sodelį sutraukdavo visą 
su šiuo pasauliu, nesulaukęs Kauną. Jo globojamieji Lietu 

Kanados Lietuviai, susninkę naujo Lietuvos nepriklausomy- vos laisvės kovų invalidai čia 
savo II-ją Kanados Lietuvių bės atkūrimo, 

Dieną Toronte 1954 m. rugsė- visa širdimi.
4—5—6 dd., siunčia 

pone Sekretoriau, 
sveikinimus ir linki niekad ne
pavargti kovoti garbingą kovą 
su Kremliaus vadovaujamu są
mokslu.

II-sis pasaulinis karas oiicia 
liai jau seniai pasibaigęs, tik 
taikos nėra. Keliolika tautų, jų 
tarpe ir mūsų gimtoji tėvyne 

Lietuva —— viena pirmųjų fcu įr organizavo visą kalinę 
Sovietų Rusijos agresijos au- medicinos sritį. Jis ilgametis ir 

pastovus to skyriaus viršinin
kas, pasižymėjęs ir bendroje lestaujama visų lietuvių. O jo 
gydytojų organizacijoje, kaip darbai kuriant Lietuvos kauuo 
Fraternitas kūrėjas ir atgaivm menės mediciną ir sanitariją, 
tojas Lietuvoje. Gen. Nagius taip gi, kaip ir organizavimas 
ypač buvo populiarus kaip Ka- karo muzėjaus, su jo kruopš- 
ro muzėjaus organizatorius ir eiai rinktais eksponatais, bus 
nuolatinis jo direktorius, suku- neužmirštami, — tiesiog jo dar 
ręs tam tikras karo muzėjaus bų paminklai.
ceremonijas, kurios pagarsėjo Našlei jo žmonai reiškiame 
ne tiktai Lietuvoje, ypač, kai nuoširdžią užuojautą.

Speciali jo veikimo sritis bu
vo archeologija. Jis darė Apuo
lės kasinėjimus, dalyvavo pa
saulio archeologų kongresuose 
ir t. t.

Gyvas, nepaprastai judrus, 
visokio meno entuziastas ir rė
mėjas ypač — operos, baleto ii 
dramos, — jis buvo nuolatinis 
ir pastovus.

Jo organizuojami Naujųjų

J

USA SEKRETORIUI 
MR. DULLES.

Gen. V. Nagius, baigęs Pet
rapily karo akademiją, tarnavo 
Rusijos laivyne kaip laivyne 
gydytojas. Pirmojo 
karo metu jis laivyne ir pergy
veno komunistinį perversmą.

Sugrįžęs Lietuvon, tuojau 
ėmėsi organizacinio darbo. Jis 
buvo karo sanitarijos viršinin-

ka iš jo didžiojo karo nesugrį
žo į laisvą gyvenimą. Šimtai 
milionų žmonių priversti gy- 

žinioū venti Sovietų okupacijos įves- 
laisva

kraš

tą vergiją, kuri yra baisesnė ne

o dažnai ir apie pusbadį gyve- K Vls nesulaikomai žygiuoja 
nimą, apie bažnyčios persekio- pirmyn, užgrobdamas kasmet 
jimus ir visų tikinčiųjų pries- vis naujus plotus ir milionus 
paudą, apie brukte brukamą žmonių. Keičiasi metodai, kei- 
rusų kalbą ir peršamą rusų m- čiasi užgrobimo kombinacijos 
hilistišką kultūrą, apie bolševi- vadovaujantieji asmenys, bet 
kų rusų iš Maskvos siautėji- esmė lieka ta pati: komuniz
mus ir lietuvių, net ir labai išti 
kimų Maskvai bernų, nustūmi-
mą į antraeiles vietas. Žino pa- tų plotai vis mažėja 
sauiis, kad bolševikai kaip vi- demokratijos padarę fatališkas 
sose šalyse, taip ir Lietuvoje klaidas Jaltoje, Teherane, Pols 
neteisingai atvaizduoja laisvo- dame moka ir mokės brangia 
jo pasaulio visą ekonominį, po- kainą toms klaidoms atitaisyti, 
litinį ir kultūrinį gyvenimą. Jos ir šiandien yra dar tik a p ji 
Žino ir apie galutinius komu- gynimo stovy, o faktiškai trau- 
nizmo tikslus, t. y. apie norą kiasi atgal.
pavergti visas tautas. Žino ir Mes lietuviai, neskaitlingos 
todėl šiandien bolševikai nie- tautos sūnūs, matydami mūsų 
kur pasitikėjimo neturi. Jei jie pavergtų brolių kovas paver g- 
galėjo apgauti pirmais po karo toje tėvynėje, kurie be viltie > 
metais, tai šiandien niekas ne- laimėti, kovoja mirtiną kovą 
tiki apie jų kalbamą taiką, nes už savo, o kartu ir visos žmoni 
visi žino, kad jie rengiasi tik jos laisves, sulyginę jas su dip 
prie karo. Ir tai yra labai gerai, lomatinėmis kovomis, kurios 
Karas būtų seniai balševikų vis baigiasi vakarų demokrati- 
pradėtas, jei jie būtų įsitikinę jų pralaimėjimais, stebimės ii 
savo pergale. Bet visa nelaimė nesuprantame tos silpnybės, 
ir yra jiems, kad jaučia, kad kurią rodo laisvasis vakarų pa
vakarei yra stipresni už juos, sauiis su Sovietų režimu.
Ir karui prasidėjus visas bol
ševizmas sudulkės į skutelius. 
O karas vieną sykį bus. Ir ta 
da galas visiems Lietuvos pa
vergėjams.

Mes lietuviai, atsiskyrę nuo 
jūsų 1944 metais ir anksčiau, 
perkeliavę per daugelį valsty
bių, didelė dalis apsigyvenome 
Kanados laisvoje žemėje. Tik
rai tai yra laisvas kraštas. Pa
lyginti su bolševikų tvarka iš 
viso negalima. Kaip galima pa
lyginti balta su juodu? Kaip ga 
Įima lyginti kalėjimą su žydin 
čiu sodu? Kaip galima lyginti 
laisvę su vergija? Taigi mes čia 
naudojamės visomis laisvėmis 
ir todėl esame susiorganizavę 
j lietuviškas bendruomenes. 
Šitoji Lietuvių Bendruomenė 
tarp kitko eina į pagalbą mūsų 
Vyriausiam Lietuvos Išlaisvini 
mo Komitetui visame kame. 
Mes darome viską, kad Lietu
vos kančios ir jos vaikų baisios 
dienos vergijoje būtų sutrum
pintos. Mes patys neužmiršta
me savo gimtinės ir nedouda- 
me užmiršti Lietuvos ir visam 
laisvam pasauliui. Nuolat jam 
mes primename, kad Lietuvos 
žemė yra pavergta, kad lietu
vių tauta yra žudoma ir drasko 
ma, kad Lietuva turi būti išlais 
vintą iš rusų aziatų okupacijos

Ir mes tikime, kad Lietuva 
ir vėl bus laisva, kad lietuvių 
tautos sūnūs, šiandien išbars
tyti po visą pasaulį, vieną sykį 
susirinks j savo gimtąsias vie
tas — į Lietuvą.

Mes ta viltimi gyvename, ta 
viltimi dirbame, ta viltimi pia- 
šome ir jus tikėti. Nieko pasau
ly nėra amžino, nebus amžina 
ir Kremliaus raudonoji pabai
sa.

Kanados Lietuviai sveikina 
jus visus ir sako iki pasimaty
mo laisvoje Lietuvoje.

mas apgaulės, melo ir teroro 
būdu vis laimi, o laisvųjų tau- 

Vakaru

dame moka ir mokės brangia

Jos ir šiandien yra dar tik apj

kurio jis laukė būdavo gyvas Lietuvos laisves 
troškimų įrodymas ir primini
mas visiems, kad „laisvės ne
vertas, kas negina jos '.

Gen. Nagius buvo savaimin- 
Pasauiio ga asmenybė, apie kurią yra 

kas papasakoti. Jis turėjo sa
vo pažiūras ir nesivaržydavo 
jas pareikšti, nors tai galėjo 
kam ir nepatikti. Jo populiaru
mas, kaip ir originalumas, bu
vo labai didelis, — Nagių paži
no visa Lietuva.

Todėl ir jo mirtis bus apgai

VILNIAUS RADIJA KLAUSANT
Tarėsi, kaip dar labjau išnau doti kolchozininkus.

Vilniaus radijas pranešė, Į tokius sandėlius veža tiek, 
kad įvykęs Lietuvoje komunis- kiek reikia duoklei atiduoti. Ne 
tų partijos vykdomojo komite- retai pasitaiko, kad, duoklę at- 
to susirinkimas, kuris išklausęs pylus, grūdų nelieka sėklai, 
ž. ū. min. Augustinaičio, tarybi Tuomet kolchozas iš to patiem 
nių ūkių (sovehozų) min. Ku- sandėlio, jei dar grūdai nebūna 
cino ir TSRS paruošų įgalioti- į Rusiją išvežti, skolinasi jų 
nio Lietuvai Karecko praneši- sėklai, tuo būdu jau didindama 
mų. Visi pranešimai lietė žc- sis sekančių metų sąskaita sa- 
mės ūkį: sėją, pasėlių priežiū-vo duoklę. Tokiu atveju skau- 
rą, derliaus nuėmimą ir paruo- džiausiai nukenčia nieku nckai 
šų plano įvykdymą. Pastarasis tas vargšas kolchozininkas. Fla 
klausimas, kaip aiškėja iš to no neįvykdęs kolchozas pinigų 
paties radijo pranešimo,, ir bu- negauna. Jis tuomet neturi ne 
vo svarbiausias, nes, komunis- tik pinigų, bet ir šiaip žemės 
tai Lietuvoje yra ypač susii u- ūkio gaminių kolchozininkams 
pinę derliaus išgabenimu į Ru- už vad. darbadienius sumokėti, 
siją. Šiuo klausimu diskusijas Todėl kolchozininkų ištisų 
baigęs Sniečkus siūlė sustiprin metų vargas ir sunkus dalbas 
ti kolchozininkų ir mechamza- heka neatlygintas, nes viską iš 
torių „lenktyniavimą”.

Taigi ir šiemet daroma taip, 
kaip esti kekvieno derliaus me
tu. Kai tik prasideda Vilniaus 
krašte javapjūtė, bolševikus

A. A. Generolui Daktarui

VLADUI NAGEVIcIUI-NAGlUl
mirus, reiškia širdingą užuojautą Poniai

VERONIKAI NAGEVIČ1ENE1-NAGIUVIENEI 
Gražina ir Stasys Daukšai.

Genei olui

VLADUI NAGEVIČIUI-NAGIUI 
mirus, giliai užjaučiame Ponią 

VERONIKĄ NAGEVIČIENĘ-NAGIUVIENĘ 
ir kartu liūdime

V. A. D au g e I avi c i a i.

plėšė rusai.
Kolchozas labai maža koicho- 
zininkams už jų darbą temoka.

Duokles atidavus Rusijai, ap 
tuojau paima skubėjimo karšt- mokėjus MTS už patarnavi- 
ligė. Tuomet jie pradeda ragui mus Maskvos nustatytomis kai 
ti ir kitų Lietuvos vietovių kol nomis ir atsiėmus kolchozo 
chozininkus suimti javus, ners viešpačiams atlyginimus, nc- 
jie būna dar neprinokę. daug kas belieka. Geriausiai be

Nukirstus javus tuojau sku- sivercią kolchozai labai maža 
bama kulti. Kūlimą prižiūri ne kolchozininkams už darbą te- 
maženis pulkas pareigūnų — moka. Pvz., Žagarės rajonu 
kolchozo vadovai, regi|strato- Pergalės kolchozas, kuris laiko 
rrai. svėrėjai ir varovai. Jei prie mas pačiu geriausiu, nes buvo 
mašinos dirba dešimt kolchozi kaip toks įrašytas į Maskvos ž. 
ninku, tai ne mažiau būna ir ūkio parodos dalyvių sąrašu, 
vadovų. Iškultus javus iš lau- pernai kolchozininkams už dar 
ko tiesiai veža į sandėlius. Daz badienį sumokėjo tik po puslrc 
nai jie ten ir sugenda, nes ne- čio rublio, po du kg dirsėtų gru 
prinokę drėgni grūdai greit dų ir po kg šieno. Tai toks yra 
pradeda kaisti. Nukelta j 7-tą puslapį.

Andrulis naudingas O tautiečius reikia įspėti,
kapitalistams. kad jie žinotų, jog ne tiktai įsi-

Vilnies“ redaktorius And- r^ymas į komunistų arba „pro 
partiją, bet ir au

kojimas jiems, ir kitoks jų rė
mimas, jau yra stebi
mas, registruojamas ir, gali at
sitikti, kad tiems, nors ir nekal 
tiems žmonėms, gali sudalyti 
nemalonumų. Bet tai yra taip 
pat teisybė, už kurią taip pat 
nėra pagrindo pykti ir burnoti. 
Pakartojama: veltui „Liaudies 
Balsas“ ramina savo skaityto
jus, kad tai yra niekis. Ne, tai 
ne niekis. Tai yra rimtas rei
kalas. Dėl to ir reikia apie šita 
parašyti, kad tautiečiai žinotų.

Ar Rusijoje kas žiūri į 
žmones?

Andrulis „Vilnyje“ porina 
girdi, Vokietija nepajėgi gink
luotis, nes „žmonės priešingi 
militarizmo atsteigimui“.

Čia pasakyta Andrulio visiš
ka nesąmonė. Juk ir Rusijos 

militarizmo atsteigi- 
priešingi, bet ar kas 

Gudą buvo? — Buvo. Kratos juos klausia, kad jie to nenoii? 
metu saugumo organai, kurie Ar sovietų valdžia kada nors 
darė kratą, rado inkriminuojan klausė žmones, ko jie nori ir ko 
čios medžiagos? — Rado. Pa- jie nenori? — Niekda neklaiiac 
ėmė tą medžiagą? — Paėmė, ir neklausia, o liepia daryti tai, 

kas partijos gaujoje sugalvoja
ma. Todėl Rusija išlaiko didžia 
šią pasauly armiją, kuri alina 
visą kraštą ir sudaro milžinišką 
darbo žmonėms naštą. Ir nie
kas į žmonių nusistatymus ne
kreipia dėmesio. Kam tat And
rulis rašo nesąmones?

Bimba užmiršo komunistinį 
vėžį.

Bimba, Įsikibdamas į Vieny
bę, Dirvą, Draugą ir Naujie
nas, kalba apie „vaduotojų vė
žį“. Bet Bimba užmiršo, kad 
„vėžys-visur vėžys“, kad jis 
ėda net ir komunistus. . . Juk 

”, jeigu 
? Tai. 

_ _ r j - __ j j“- • • B
ir visiems tiems, kurie moralės tu prie jo rūmų plėvesuoja de- giems su komunistais .arba, Bimba tą žino, tiktai slepia nuo 
principų sąskaita linkę pasi- vynių sovietų pavergtųjų vals- kaip jie sakosi „progresy- savo „draugučių“. . .

Kor. viais“. ., Mandrapypkis.

PAVERGTOSIOS JUNG TINĖS TAUTOS.

Albanijos, Bulgarijos, Čeku- tikėdami pasotinsią nepasotina rulis, matydamas, kad niekas m
slovakijos, Estijos, Latvijos, mus sovietų apetitus. jo nesunčia į „sovietinį rojų”
Lenkijos, Lietuvos Rumunijos, Sovietų Pavergtųjų Europon atkuto ir pradėjo vėl blevyzgc- 
Vengrijos laisvinimo orgamza- Valstybių Seimas savo darbą ti apie Amerikos kapitalizmą 
cijų atstovai, susijungę bendiai numato paskirstyti komisijų- kituose kraštuose. Andrulis tei 
kovai prieš sovietinę okupaci- mis: politinei, socialinei, teisi- gia, kad Guatemalos ir Brazili
ją, rugsėjo 20—21 dd. New nei, ūkinei. Kiekvienos paverg jos valdžių pakeitimai esą tik- 
Yorke Carnegie Centro patai- tosios valstybės delegaciją sei- tai Amerikos podarinys, nes 
pose sušaukė Sovietų paveigtų me sudarys 16 atstovų. Lietu- girdi, tai yra „naudinga Anie
ji} Europos valstybių seimą, ku vos delegaciją sudaro 8 LLK rikos kapitalizmui“... 
riame visos sovietų paveigto nariai ir 8 atstovaują vilkinėms 
sios valstybės turi lygų balsą ir partijoms. (J. Audėnas, K. Bie 
kuris atstovauja valiai šimtu Imis, M. Brakas, B. Nemickas, 
milionų sovietų 
žmonių, kuriems 
yra užčiaupęs burnas.

Šios Pavegtosios Jungtinės 
Tautos bent iš dalies užpildas 
tą Jungtinių Tautų organizac* 
joje spragą, kuri susidaro del 

1 sovietų pavergtosios 
, nedarys "nuolaidų valstybės jose arba visai neat- 

uuiacviniiii<i>a agresoriui, o stovaujamos arba, kaip Čeko-
nuosėkliai ir tvirtai vykdys US Slovakija ir Lenkija, atstovam
A Prezidento ir Tamstos pakar 
totinai proklamuotą laisvinimo 
politiką, kuri grąžins laisvę ir 
nepriklausomybę ir mūsų gim
tajam kraštui — Lietuvai.

AUKOS „N. L”

Niūrioje šių dienų politinėje 
pašvaistėje Tamsta, pone Sek
retoriau, esate pavergtųjų vil
tį žadinanti išimtis, nes Tams
ta jau seniai esi supratęs rau
donųjų metodus ir jų galuti
nius tikslus. Mes, pavergtos te 
vynės sūnūs, džiaugiamės, kad 
Tamstos asmeny pasaulis turi 
politiką, kuris visą šiandien su
sidariusią padėtį įvertina rea
liai ir kartu imasi realių prie
monių.

Reikšdami Tamstai padėką 
už Tamstos pastangas sudraus 
ti agresorių ir mūsų tautos žu
diką, reiškiame viltį, kad US 
A vadovaujamas laisvasis pa
saulis nepasiduos koegzistenci- to> kad 
jos vyliams, 
bolševikiinam agresoriui

O kad įsigalėjimas Maskvos 
agentų Guatemaloje buvo nau
dingas Sovietams, Andrulis to 
nemato. . .

Atrodo, kad ir patį Andrulį 
Amerika pasilaiko ir neišsiun- 
čia į „soivetinį rojų“ tiktai lo
dei, kad. . . Amerikos kapita
lizmui tai yra naudinga.. .

Ko purkštauja tie Maskvos 
imperializmo agentai?. ..

„Liaudies Balsas“ tebepurkš 
tauja prieš „Nepriklausomą
Lietuvą“. Kodėl? Ir dėl ko? žmonės 
Krata pas Lesevičių ir pas M. mui yra 
Gudą buvo? — Buvo. T~ 
metu saugumo <

pavergtųjų V. Sidzikauskas, A. Trimakas, 
okupantas P. Vainauskas, V. Vaitiekū

nas ir prel. J. Balkūnas, K. De- 
venienė, D. Krivickas, P. Min- 
kūnas, V. Rastenis, J. Repeč- 
ka, K. šiliūnas, V. Viliamas).

I-oji Pavergtųjų Jungtinių 
Tautų Seimo pilnatis truks tik 
dvi dienas: rugsėjo 20—21 dd. 
Po to seimo pilnatis numatyta 
sukviesti tik spalio gale. Tuo 
tarpu seimo komisijos paruoš 
seimui svarstytinų projektų. 
Tarp svarstytinų klausimų nu
matyta: 1. Sovietinė agresija, 
jos padariniai ir jų likvidavi
mas, 2. Europos apsijungimas,

Pavergtųjų Jungtinių Tautų 3. Genocidas, 4. Priverčiamieji 
Seimas neapsiribos tik sovietų darbai ir deportacijos, 5. I’ro- 
pavergtomis Europos valstybe- tęsinių sąjungų teisės, 6. Mote 
mis. Pavergtosios Jungtinės rų ir jaunimo padėtis, 7. Spau- 
Tautos turės didelės reikšmėj dos ir informacijų laisvė, 8. Re 
visų sovietinės agresijos aukų hgijos persekiojimai, 9. Kaio- 
likimui. Jos ture reikšmės ko nusikaltimai ir nusikaltėliai, 
munistinei infiltracijai išryškn- 10- Sovietinis teismas, 11. So
ti Azijoje ir visur kitur.. Be vietų pavergtųjų valstybių val-

4. — abejojimo šios Pavergtosios J. džios neteisėtumas, 12. Sovie-
reikšmės ir J V tinis kolonializmas ir imperia- — galėtų pykti tiktai ant val- 

Jos taip lizmas, 13. Pabėgėliai ir apat- džios bei Kanados valdžios or-
5. —. pat bus priminimas ir perspėji- ridai, 14. Vakarų prekybą su ganų, kurie darė kratą ir kurie

mas visiems tiems atsakingic- Rytais, 15. Žemės ūkio padėtis >š musų komunistų paėmė ras-

jamos okupantinių papūgų, ne, 
teisiniu, nei politiniu, nei rnora 
liniu atžvilgiu nieko bendra ne 
turinčiu su tikru ir teisėtu vals 
tybės atstovavimu.

Tiek ir tebuvo „Nepriklauso
mos Lietuvos“ parašyta. Para
šyta visiška teisybė. Nieko ne
buvo nei perdėta nei sumeluo
ta. Tat, atrodo, jeigu komunis
tėliai pyksta ant ko nors, tai 
galėtų pykti tiktai ant tų, kas 
pas juos darė kratą, — tai yra

J. Dervaitis,
Hamilton, Ont................1.—

V. Slidžiauskienė,
Allston, Mass.

K. Gricius, Mtl.
P. Lelis, Toronto

mas visiems tiems atsakingie-
P. UeviČienė, Verdun . . . .5. siems už žmonijos laisvę ir tai- sovietų pavergtuose kraštuose, tus kratos metu inkriminuojan 
A Rakauskas Mtrl .5 ką, kurie vis dar nenori supras- 1b. Jungtinių Tautų Chartos it čius juos įrodumuosius daik-

R. Kilimonytė,
Hollywood ..................20.—

Visiems aukotojams ir tuo ... .... . - - . ... . . v -
pačiu NL rėmėjams didelis ir “us PersPeJimas ,r priminimas tų ramus. Seimo pilnaties me- viams ir juos įspėjo būti atsar- „vėžys — visur vėžys 
nuoširdus ačiū.

rinkti laikinę ramybę, naiviai tybių tautinės vėliavos.

ti Azijoje ir visur kitur..

Tautos turės 
’ laisvinimo politikai.

NL.

ti sovietinių metodų sprogdin- vizija ir kt.
ti atskirų kraštų vidaus gyveni
mo taiką ir juos izoliuoti tarp- Valstybių Seimas posėdžiauja Nebent, gal, už tai, kad ji apie kas tai yra „titoizmas 
tautiniuose santykiuose. Jos tiesiais priešais Jungtinių lau- visa tai pranešė Kanados lietu- ne komunistinis vėžys

Sovietų pavergtųjų Europos
tus. Dėl ko gi čia burnoti ant 
‘„Nepriklausomos Lietuvos“?
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Kanados liet, socialdemokratu suvažiavimo nutarimai
PADĖTIES VERTINIMO KLAUSIMU.

Kanados Lietuvių Socialde- palaidotos pirmosios Sovietų 
mokratų Sąjunga, palaikyda- okupacijos Lietuvoj pirmaisiais 
ma glaudžius su CCF santy- mėnesiais, 
kius ir su ja bendradarbiauda
ma, su gyvu susidomėjimu se
ka CCF taipe dabar diskutuo
jamą klausimą, kurie turėtų oū 
ti santykiai tarp Sovietų domi
nuojamo Rytų bloko ir demo
kratiškųjų Vakarų. Ženevos 
konferenciją sekant, įvykiai tą 
klausimą, atrodo, padarė ypa
tingai aktualų.

Kalbamas klausimas mums, 
Kanados lietuviams socialde
mokratams, yra ypatingai 
opus, nes jis įtakoja mūsų veik 
los esmę, kiek ta veikla yra ski
riama mūsų pastangoms dėtis 
prie mūsų senosios tėvynės lai 
svinimo iš dabartinio jos paver 
gimo. KLSS antrasis suvažiavi 
mas, vykęs Toronte šių metų 
rugpjūčio 28 — 29 dienomis, 
yra svarstęs kalbamąjį klausi
mą ir leidžia sau painformuoti 
CCF Centro Komitetą apie su
važiavimo pareikštą nusistaty
mą.

KLSS vertina sovietinį bolše 
vizmą kaipo absoliutinį dikta- 
torinį režimą, diriguojamą dar 
bininkų klasės vardu neskait
lingos asmenų grupės, kuri nu 
stato ir bolševizmo ideologiją 
ir paties režimo pobūdį, seniai 
išvirtusį į policinę valstybę. So 
vietinis bolševizmas savo veik
los ir siekimų pagrindai! padė
jo pasaulinės revoliucijos min
tį, įsigalėjimo uždavinį visam 
pasauly ir jį nuo pat pradžios 
vykdo. Ir dėl to Sovietų san
tykius su Vakarais nuo pat 
antrojo pasaulinio karo pabai
gos pažymėjo Sovietų agresi
jos grandinė, kurios pirmąja 
auka buvo Pabaltijo kraštai — 
kartu ir Lietuva — ir kuri tuo 
tarpu paskutinį aktą sudaro ln 
Uokinija.

Mūs nekaidina Sovietų pas- ganizacijos narys. Jis Bostone 
tangos vėl stiprinti taikos pro- dirbo prie sandariečių organo 
pagandą, vėl kartoti kalbas Ateities ir pastoviai rėmė visus 
apie galimumą Vakarams tai- liberalinės lietuvių visuomenės 
kingai sugyventi su sovietinio sumanymus.
bloko kraštais, kalbėti apie pre Bet svarbiausią savo gyveni- 
kybinių ir kultūrinių santykių mo dalį jis jis skyrė didžiausiai 
plėtimą. Mes atsimename, kad lietuvių organizacijai — Lietu- 
Sovietai prekybines sutartis vių Susivienijimui Amerikoje, 
visuomet darė politiniais moty - kur išdirbo apie 35 metus, net 
vais ir kad kiekvieną jų taikiu- 18 metu redaguodamas SLA oi 
gų mostų laikotarpį visuomet ganą Tėvynę. Jo redagavimo 
sekė nauja klasta ir nauja ag- metu šis laikraštis lietuvių tai- 
resija. Mes kartu suprantame, pe turėjo didelį svorį ir su jo 
dėl ko ta, Maskvos pakartojama pareikštomis mintimis buvo 
taktika vis tik susilaukia Vaka skaitomasi.
ruošė pakartotinio palankaus S. Vitaitis Susivienijimo gy- 
priėmimo, nes niekas taip nuo venime suvaidino nepaprastai čio apysaka „Gyvenimo dumb- 
širdžiai nesiekia taikos, kaip svarbų vaidmenį. Susivieniji- le“.
Vakarai. mo sutelkti kapitalai ir jo svo-

Pas Lietuvos socialdemokra ris lietuvių visuomenėje daug pareiškė 
tus, kartu ir pas mus, iliuzijos kam rūpėjo ir todėl buvo pavo- suomenės darbuotojų: SLA pi c daus ir talentingo publicisto, oi — 
apie tai, kad Rytai gali taikiu- jus, kad šią organizaciją gali zi 
gai sugyventi su vakarais, liko paglemžti kraštutiniai elemen- kas, dr. M. J. Vinikas, dr. P.to.

p- i !□ G? \ / A | \ C" N| C? daugiau — technikinė pasaulio Kauną nepaprastai sunku bu-nokusį derlių, kad jie, iškultų ' okstilės, mašinųJr ri. fabrikai,
r\ EZ. L—I I N IZ. I l \ ČD V/A J kJ L. IN O širdis, kurios plakimas atsihe 

pia visuose žemės rutulio kam
puose. Technikiniu atžvilgiu 
dar niekas New Yorko nėia

kai mums aiškėjo 
viena po kitos Sovietų klasta, 
paruošiant Lietuvos okupaciją, 
ir vienas po kito sekė smurto 
aktai, brutaliai laužant visą gy 
venimą ir jį perdarant pagal 
standartinį ir visiems paverg
tiems kraštams lygiai taikomą 
modelį. Iliuzijų negalėjo at
gaivinti ne tik nežmoniškas

siškai - sovietinio imeprializmc gumą“ mes kitaip nemokame 
auka.

Mes esame giliai įsitikinę, kliudyti 
kad bolševizmas, sukūręs pas prieš Rytų 
save žmogaus dvasinio 
terialinio pavegimro 
palaikydamas ūkinius sovietu 
„laimėjimus“ milionų

ir ma- 
režimą,

išaiškinti, kaip tik jų noru pa- 
Vakarams apsijungti 

grėsmę ir turėti 
kiek ramaus laiko naujai agre
sijai pasiruošti. Visiškas nepa
sitikėjimas Sovietų taikingu
mu turėtų būti Vakarų socia
listams vadovaujanti mintis

LIETUVOS LAISVINIMO REIKALU.
Lietuvai laisvinti iš toliau nepailsti pastangose Lie 

pavergimo, Kanados tuvai laisvinti. Suvaž;aviria.. 
Socialdtmokratų Są- turėdamas galvoje, kad Lietu-

vergų 
darbu, negailestingai eksploa
tuodamas jo okupuotus kaštus, sprendžiant kluasimą, ar yra 
Tą viską pirmoj eilėj dėl to da galimas Rytų ir Vakarų sugy- 
ro, kad pasiruoštų naujiems už venimas ir ar reikia skubotai 
grobimams. Mūsų supratimu, ruoštis, kad Vakarai nepavėluo 
Sovietai turi siekti vis naujos tų apginti savąją laisvę.

žiaurumas, su kuriuo buvo nai- teritorinės ekspansijos, nes tik Mes prašome CCF Centro 
kinama maža mūsų tauta, bet tuo jie gali pateisinti namie su Komitetą priimti šias mūsų 
ir likimas Europos kraštų, ku- kurtą ir palaikomą skurdo būk mintis, kaip gilaus įsitkinimo 
rie vėliau už Lietuvą virto ru- lę. Dabartinį Sovietų „taikiu- pareiškimą.

NETEKOME STASIO VITAIČIO.
Stasys Vitaitis, vienas žy- tai. Ypatingai didelis pavojus 

miausio Amerikos lietuvių dar- atsirado, kai lietuviškiMaskvos 
buotojų, laikraštininkas, rašy- šalininkai-komunistai slaptai su 
tojas, organizacijų steigėjas ir siorganizavo ir sumanė Susivie- 
didis patriotas, šių metų rugsė nijimą paimti į savo rankas. Ne 
jo 4 dieną Brooklyne, savo na reikia užmiršti, kad siautusi šia 
muose, staiga nuo širdies smū- me krašte depresija sudarė vi- 
gio mirė, palikdamas našlę So- soms organizacijoms ir Susivie- 
fiją Vitaitienę tris sūnus — Al nijimui nemenką pavojų. Žmo 
girdą, Albertą ir Juslių ir 
dukrą Genovaitę.

S. Vitaitis gimė 1885 m. rug yenime. Kuopose prasidėjo pa- 
pjūčio 5 dieną, Rudaminos vai 
čiuje, Strumpagalvių kaime, j 
šį kraštą jis atvyko šio šimtme 
čio pradžioje. Pirmas darbas, 
kurį jis dirbo, buvo anglių ka
syklos. Bet S. Vitaitis energin
gai ėmėsi lavintis ir netruKUS 
perėjo dirbti į Shenandoah, Pa 
laikraštį — Darbininkų Vil
tis. Nuo to laiko S. Vitaitis jau 
neatsitraukė nuo laikraštinio ir 
visuomenės darbo. Jis priklau
sė garbingai mūsų išeivių kar
tai, kuri taip daug nuveikė ir 
savo broliams išeiviams ir visai 
lietuvių tautai.

S. Vitaitis buvo vienas San 
daros steigėjų ir jos šulų. Jis 
visą laiką buvo aktyvus šios oi-

po- nės, atsidūrę neviltyje, nebeio- 
dė energijos ir organizacijų gy

Bet svarbiausią savo gyveni-

vių Susivienijimui Amerikoje,

Studentai.
NAUJA AKADEMI

NĖ ORGANIZACIJA

krikimas. Reikėjo gelbėti padė
tį, reikėjo' pakelti žmonių nuo
taikas. S. Vitaitis rašė organi
zacijos nariams laiškus, nes 
dauguma jų buvo arba geri jo 
pažįstariii arba draugai, ragino 
nenuleisti rankų. Kai tokių pa
skatinimų nepakako, tai jis pa 
sileido po plačiąją Ameriką per 
lietuvių kolonijas ir visur sten 
gėsi sukelti tautiečių ūpą ir ryz 
tingumą visuomenės reikaluo
se. Šios S. Vitaičio kelionės re
zultatai buvo įsidėmėtini. Ii 
depresijos laikus organizacija 
lengvai išgyveno ir komunistų 
užmačias sutriuškino.

Savo veikloje S. Vitaitis mo
kėjo numatyti ateitį, todėl jis 
ypatingai didelį dėmesį kreipė 
į čia gimusių įjungimą į lietu
višką darbą.

S. Vitaitis Pasaulio Lietu
vių Kongreso metu lankėsi Lie 
tuvoje ir vėliau plačiai aprašė 
savo įspūdžius, del kurių Aine- ugdyti visapusiškai išsilavinu- 
iikos lietuvių spaudoje vėliau nįas asmenybes, kurias sėkmių 
kilo karsta polemika. S. v itai- 
tis pamatęs Nepriklausomus 
Lietuvos padarytą visose gyve
nimo srityse pažangą, palamcio 
je dvasioje nušvietė Lietuvos 
gyvenimą.

S. Vitaitis autorius keieto 
knygų, jų tarpe apysakų ir sce 
nos veikalų. Žymiausia S. V itai

Veikla 
Sovietų 
Lietuvių 
junga visuomet laikė savo svar vai išlaisvinti socialdemokratai 
biuoju uždaviniu. KLSS šuva-bus pastatyti prieš didelius u<- 
žiavimas vertina dabartinę davinius, Lietuvą atkuriant, ir 
tarptautinę padėtį, kuomet So- kad tame darbe jie bus reikalui 
vietai ir vėl bando pažadinti gi ir mūsų pagalbos, suvažiavi 
Vakaruose taikingo sugyveni- mas kviečia KLSS narius stip
rio viltį, kaipo nepastovią ir rinti savo organizacijas ir jų 
gresiančią naujais svarbiaisiais veiklą Kanados lietuvių tarpe, 
įvykiais. KLSS laiko priešingu jieškoti vis naujų mūsų ideala- 
nius tarp bolševikinio pasaulio ms ir uždaviniams pritarėjų, 
ir demokratinių Vakarų nesu- burti juos mūsų organizacijo- 
derinamus ir vis didėjančius, se; skatinti organizacijose idc- 
Suvažiavimas dabar, kaip ir an ologinio lavinimosi ir praktiš- 
ksčiau, yra įsitikinęs, kad tie kos veiklos darbą, bendradar- 
priešingumai pagaliau ves Ry- biaujant su CCF ir aktyviai da 
tus ir Vakarus į ginkluotą kon lyvauti lietuviškos emigracijos 

gyvenime šiame krašte, — ta1 
yra svarbiausi KLSS uždavi
niai dabartiniu metu.

Suvažiavimas kviečia KLSS

fliktą ir kad tik to konflikto 
pasėkoj gali būti išlaisvinta ir 
Lietuva.

Dėl to KLSS antrasis suva
žiavimas, tikėdamas Lietuvos 
laisva ateitim, kviečia KLSS narius, darniai dirbant, sukins 
narius ir jai prijaučiančius ir ti iš peties.

Rugsėjo mėn. 8—10 dieno
mis, Tabor Farm, Sodus, Mi
chigan įvyko Nepriklausomų 
Studentų konferencija. Šios 
konferencijos svarbiausias tiks 
las buvo dalyvių pasisakymas 
dėl naujos organizacijos kūri
mo. Didelei daugumai entu
ziastiškai pasisakius už naują 
organizaciją, buvo nutarta iki 
šiol veikusį Nepriklausomų 
Studentų Sąjūdį perorganizuo
ti į Lietuvių Studentų Santarą. 
Ištisas tris dienas konferencijų 
svarstė Santaros principinius 
tikslus, veiklos gaires ir orga
nizacinę Struktūrą.

Pagal priimtą Lietuvių Stu
dentų Santaros statutą, naujo
ji organizacija įgauna politinį 
charakterį, nes jos augščiausiu 
tikslu yra kova dėl Lietuvos 
laisvės. Santara yra neideoiogi 
nė organizacija: joje pripažįs
tamos visos tolerentiškosios 
ideologijos. Todėl Santaroje vi ko būtina, kad jos narių ir pn- pačios 
siems lietuviams bendrų tiksiu 
siekime dalyvauja pavieniai mū 
sų ideologinių organizacijų na 
riai, kaip Akademikai Skautai, 
Šviesiečiai, Tautinių Korpora
cijų nariai, Varpininkai ir kt. 
Kiti Santaros tikslai yra visuo
meniniai ir kultūriniai: paskai
tų, diskusijų bei studijų būdu

KLB DALYVAVIMO KLAUSIMU.
KLSS narių tarpe pastaruo- B atveju ir toliau būtų vienin- 

ju laiku daroma KLB priekaiš- gas;
tų, kad jos veikla įgauna srovi
nę bei konfesinę kryptį. Ir uel 
to keliamas klausimas, ar dera 
mūsų organizacijos nariams 
bei prijaučiantiems toliau KLB 
dalyvauti. KLSS antrasis suve 
žiavimas šį klausimą svarstė ir 
dėl to taip pasisako:

a) KLSS suvažiavimas kon 
statuoja, kad KLB vadovaujan 
čių organų veiklą jų dabartines 
kadencijos metais tikrai žymė 
jo klerikalinės tendencijos, 
ypač švietimo ir kultūrinio dar
bo srity;

c) Suvažiavimas laiko, kad 
būtų perankstyva jau šiandien 
keisti KLSS pirmojo suvažia
vimo tuo klausimu nutarimą, 
laikant KLB veiklą pertrumpą 
jos galutiniam vertinimui;

d) Turint galvoje artėjan
čius KLB vadovaujančių orga
nų rinkimus, suvažiavimas 
kviečia KLSS narius ir jai pri
jaučiančius energingai dalyvau 
ti rinkimuose, susiblokuojant 
su politiškai mums artimesnė
mis grupėmis, padaryti pastan
gų patikrinti sau tinkamą svo-

b) KLSS suvažiavimas K- rį KLB reikalų vadovavime ir 
s organizacijos veiklai 

jaučiančiųjų nusistatymas ^.uduoti tinkamą turinį ir kryptį.

MONTREALY KYLA LIE
TUVIŲ STUDENTŲ 

SKAIČIUS.
Apytikriai skaičiuojama, kad 

šiemet Montrealio augštąsias 
mokyklas lankys apie 30 lietu 
vių studentų. Tokiam skaičiui 
esant, yra gyvas reikalas vi
siems studentams susiorgani
zuoti ir sudaryti vieną lietuvių 
studentų organizaciją. Tuo ti
kslu šį sekmadienį šaukiamas 
visuotinis studentų susirinki
mas. Suprantama, kad į susimi 
kimą kviečiami visi, kas šiemet 
baigė augštesniąsias mokyklas 
ir stoja studijuoti į augštąsias 
mokyklas. Malonu tai priminti 
studentams ir abiturientams ir 

__________________________  visus paraginti būtinai atsiian- 
 j  ___  berankiai, bekojai lietuviai kyti susirinkime, o kas negales 
identas adv. K. j. Kalinaus- ganizatoriaus ir° didelio patuu- karo invalidai tremtyje laukia atsilankyti, vėliau prisidėti prie 

’ ■■ »_•’ <_____ -_________________________p. T. Tavo pagalbos. Aukok jiems! studentų organizacijos.

velando, Detroito, Urbanos, 
Chicagos ir Los Angeles. Kon 
ferenciją žodžiu sveikino An
tanas Olis, Dr. Trakis, J. Ba- 
čiūnas, Dr. Daugirdaitė-Sruo
gienė ir kt. Raštu sveikino Lie 
tuvos Valstiečių Liaudininkų 
Sąjunga, Tautinis Sąjūdis, 
Šviesa, Lietuvių Rezistencinė 
Santarvė, Tautinės Korporaci
jos, Varpininkai, V. Rastenis, 
J. Audėnas, J. Pajaujis ir kt.

Santaros centrinėn valdybon 
buvo išrinkti V. Kavolis, J. Šm 

no, Hartfordo, New Yorko, Cie ulkštys, Z. Rekašius, L. Saba
liūnas ir S. Šimoliūnas. Pirmai 
siais naujosios organizacijos 
garbės nariais konferencija 
vienbalsiai išrinko Juozą Ba
čiūnų ir Aleną Devenienę.

šm.

gai tarnautų tautai ir žmonijai.
Konferencija praėjo iabai 

darbingoje nuotaikoje. Joje da
lyvavo apie 40 lietuvių studen 
tų iš visų JAV kampų: Bosto-

Vitaičiui paskutinę pagarbą 
visa eilė lietuvių vi- vių visuomenė

Grigaitis, A. S. Trečiokas, Dr. 
P. Dagys, J. Audėnas ir daug 
kitų.

S. Vitaičio asmenyje lietu- 
neteko nuošii-

vo nuvažiuoti; jau geležinkelio javus, kad jie pašertų karves... ir kaime turi būti duonos, mė
čiams buvo iškeltas šūkis: „Pa Ir nežiūrint tų gaujų agitato- sos, pieno, žodžiu — maisto ga 
siekime 100-to procentų trauki rių (dažnai apsiginklavusių au mybos fabrikai. Ir viskas turi 
nių išsiuntimą", kai anksčiau tomatais arba lydimų „artistu būti padaryta pagal vieną kui- 
be jokių šūkių ne tiktai šimtas, brigadų”), raginimų i ’ “— 
net ir du šimtai procentų trau- ~ 
kinių buvo išsiunčiama, jeigu

. Todėl, kas nori pažinti tiktai buvo reikalas. Taigi, prie 
Ameriką su augščiausiais jos tokios „tvarkos“, vienu metu 

turi sustotų visas New Yorko susi
siekimas, ir kas tada būtų? Tai visas sovietinis aparatas girgz- 
būtų miesto mirtis. Ir stotų vi- da, braška, šlubuoja, planai ne 
sas gyvenimas, stotų visokia 
pažanga.

Tą pavaizduoja, 
derliaus nuėmimas

2. se, bet už miestų, vadinamoje
Triukšmu pagarsėjęs ir da- provincijoje, būtent — faimo- 

bar dar nesiliaujantis trinks- se. Iš tikrųjų, farma, tai kažkas 
mauti sovietinis rašytojas ir būdinga tiktai Amerikai. Fai- pralenkęs. Jis yra augščiausis 
žurnalistas (ši proefsija Rusija ma — tai nei dvaras, europiniu pavyzdys visoms tautoms, vi
ję ir bendrai sovietijoje, nepri- supratimu, nei kaimas. Grei- siems kraštams, visiems mics- 
pažįstama, nes ten spaudos dar čiau tai prilygtų vienkiemiui, tams, 
bininkai, užsieniuose vadinami Tai yra inidvidualus ūkis, uu- 
žurnalistais, yra žvalgybines dingas būtent savo dideliu indi 
tarnybos padalinys. Jie yra vie vidualumu, būdingas kaip ame 
nas ramščių, gerta žvalgybos rikinis reiškinys, kupinas 
organizacijos NKVD arba MV rikoniško savaimingumo, 
D. kuriais remiasi visa sovieti- rūpintas mašinomis, dėl ko jis 
nė prievartos, šnipinėjimo, se- galima pavadinti visiškai me- 
kimo sistema. Todėl sovietijo- chanizuotu, nes visi darbai at- 
je nėra ir žurnalistų organiza- liekami mašinomis 
cijos. Jeigu kas vadinama žui- sėjimas, pjovimas, derliaus su- 
nalistu arba žurnalistika, tai ėmimas, kūlimas, šėrimas, mcl- 
šie terminai 
užsieniams), ..j_ ----------- —. — — ------------------------------------------------, —. j- ---------------- — . ... - ...
prieš keliolika metų buvo para tt. Visa tai daroma elektios raizgytais ore, žemėje ir pože- V prie darbo, kad jie nuimtų sos sovietinės santvarkos siste 
šęs iš kelionių po Ameriką, kny energijos panaudojimo dėka, miuose keliais, akveduktais, derlių? Taip tas buvo natūia- mos tiktai viena suprantama ir 
gą, pavadintą „Dviaugštė Ame 80—90 proc. visų Amerikos vieduktais, keliais augštais su- lu, taip paprasta ir logiška, kad turi tam tikros logikos yra aiš 
rika“. Jis pastebėjo vieną bū- ukių yra elektrifikuoti. Didelis krautais tiltais, per upes, eže-ne tiktai kalbos, bet ir mintis ki tezė: komunistai siekia vis- 
dingą Amerikos statybos bruo procentas melioruoti — nusau- rus, marias, vienas per kitą nekilo, kad ką nors reikia ra- ką suniveliuoti, suvienodinti, 
žą: nors Amerika garsi dan- sinti, arba irriguoti — drėkina vienas kitą kryžiuojančiais n ginti suimti derlių. Tiktai ko- kad kaime darbo principai ii 
goraižiais, dėl ko ji gali būti, ir kas kur, pagal reikalaą. 'lai žegnojančiais, milžiniškais fab- kia didelė nelaimė — netikėta sąlyg°s butų tos pačios, kaip 
visai teisingai, pavadinta Dan- yra būdinga Amerikai, — tei- rikų kaminų stiebais, ir visa ta liga ar kokia epidemija, kurios, ir mieste. Atseit viską suprole- 
goraižių Amerika, tačiau tikrai gė Amerikos Balso pranešėjas, sudėtingąja mašinerija, kuri rie tiesą sakant, jau buvo užmirs- 
Amerika visu savo pločiu dau-

technikiniais atsiekimais, 
būtinai pamatyti New Yorką. 
Jis papildo dviaugštės faunų 
ir miestelių Amerikos vaizdą, 
stodamas visų jų pryšakyje.

Kiek kartų teko vykti į New 
Yorką, tiek kartų buvo malonu 
ir jaudinama stebėti šį milžiną rytinėje Vokietijoje 
miestą su jo mišku dangoiai- sovietų pavergtuose kraštuose, užsimojimu, sovietinė tvarka 

___ ____ , žiu, kokių niekur kitur negali- Kam galėjo ateiti į galvą min- ~ 
Erenbui g bimas, indų, plovimas ir tt. n ma matyti, su jo uelsiškai su- tis, kad ūkininkus reikia vary- kas konstatuoti. Kol kas i 

elektros raizgytais ore, žemėje ir pože- tl prie darbo, 1 
dėka, miuose

ame 
ap-

i ir vai- palj, kurį kala viena partija, 
džios grasinimų, javai dažnai pasivadinusi komunistų partija, 
lieka laukuose nenuimti, kar- Komunistų partija, kuri nelei- 
vės nešeriamos 
neprižiūrimi nyksta, 
neremontuojamos neveikia ir

dvesia, arkliai džia jokios kritikos, kuri deda- 
mašinos si neklystama ir nusistačiusi 

dogmatiškai. Kaip tikybinės 
skelbiamosios dogmos yra ne- 
liestinos, nekritikuotinos, taip 
ir komunistų skelbiamosios 
santvarkos principai, tvarka ir 
priemonės yra neliestinos, ne
kritikuotinos. Ir žymiai dides-

įvykdomi, tvarkos nėra, viskas 
sutrikę, sugniužę ir nėra gyve 
nimo, nėra ir minimalių gyve-

' ' ’ nimo sąlygų. Tai, kas būtų ------- ----------- -- ~7—
Lietuvoje, jųew Yorke, jeigu taip prileis- nio dogmatiškumo, nes ne tik- 
ir kituose tume, kad ten įsigali, Maskvos tai komunistinių dogmų negali 

ma liesti ir kritikuoti, bet ši sau 
t yra sukūrusi visą 

aparatą, kuris seka, kad pilie
čiai net nepagalvotų apie tai. 
Kas nusižengia komunistinei 
dogmai, — ne tai, kad ką nors 
kritikuotų, bet kad neparodo 
skelbiamoms dogmoms entu
ziastiško pritarimo, — visi tie 
jau yra laikomi priešais ir nai
kinami visais būdais ir visokio
mis, kokias tiktai komunstai 
sugalvoja, priemonėmis: kalė 
jimais, elektrizavimais, švitini
mais, adatų į panagius vary
mu, nagų lupimu, odos lupimu, 

sutrukdyti derliaus nuėmimą, ku-individualistu, savininku,-— Xe't^ 
L Ir tokiais atvejais tuojau susi- turi būti tokiu pat darbininku. "

....v Ir galvojasi, kas būtu, jeigu darydavo talkos ir nė vienas kaip ir miesto darbininkas. Ki 
yi*u čia įsiveistų sovietinė santvai- javas, nė vienas šakniavaisius, tais žodžiais — vykdomas kai- 

___ _ _______ aaljv oivivic. nė viena pašaržofe nebuvo pa-mo proletarinimas, kaip ir mie 
kad kas nepažįsta New Yorko, Kas čia dėtųsi, jeigu pavyzdž- likta nesudorota. O dabar? —sto. Kaimas statomas į miestu
tas negali turėti pilno Amen- fui, Vilniuje, kai Lietuva buvo Gaujos agitatorių siunčiamos... padėtį ir atvirkščiai. lai yia sa
kos vaizdo. New Yorkas yra ta sovietų okupuota, jau sutriko raginti ūkininkus, suvarytus į votiškas kaimo sulyginimas su
technikinė Amerikos širdis, susisiekimas: jau iš Vilniaus į kolchozus, kad jie nuimtų pu- miestu. Mieste yra geležies,

— arimas,

ėmimas, kūlimas, šėrimas, mc 
naudojami tiktai žimas, vandens tiekimas, ska 
Uja

Ta pačia proga verta kaitvai^a n^*- 
vi-

Amerika visu savo pločiu dau- Vis dėlto, plačiau pavažinė-da milžiniško laikrodžio, kruni tos, nes profilaktika buvo paša 
giausia yra dviaugštė, ir kas bū j?s P° Ameriką, noriu teigti, pliais susikibusių ir vienas ki-
dinga, tiek kaime, tiek ir mies kad yra būdingi ir Amerikos to prikausančių ratų, ratukų,
tuose. Tai yra priešingybė Eu miestai. Jie būdingi savo miizi- ratelių grandinėmis... Tai yra
ropai, kur kaimai daugiausia niško lygio statybiškumu, me- didinga, fantastinga ir nuosta-
yra vienaaugščiai, o miestui chanizacija, tenchnikine fanla- bu 
daugiaaugščiai.

Kartą girdėjau reaguojant 
Amerikos Balsą į sovieinę pro
pagandą. Kalbėtojas, atkiisda- 
mas sovietiniams propagandi
ninkams, teigė, kad Amerikos 
būdingumas glūdi ne miestuo-

zija ir jos realizavimu. Šiomis 
savybėmis būdingiausis ;
New Yorkas. Ir noriu teigti, ka. . ., kaip to siekia Maskva?

linusi visokius epidemijų neti
kėtumus, — bet, prileiskime 
tai, galėjo kam nors ir kur nors

tarinti. Jeigu meiste žmonės 
dįrba įmonėse, fabrikuose, ta- 
tokios pat turi būti įmonės n 
fabrikai ir kaime. Ir kaimo dar 
bininkas, ligšiol buvęs ūkinin-

ir paprasčiausiu „prie sienos 
statymu“, o geriausiu atveju— 
pasiremiant „proletarine teise“ 
— nuteisimu šiam ar tam liki
mui. . .

Tai yra baisu. Tai yra totalis 
tiška. Bet apie tai kitą kartą.

Bus daugiau.



4 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1954. IX. 22. — Nr. 37 '(386)'

Uždavinys, vicep. Chas. Luk- 
šis, ižd. kun. kleb. J. A. Ku- 

. čingis, sekr. dr. Petras Pama- 
. taitis ir valdybos nariai: Maii- 
' ja J. Aftukienė, adv. Aleksand 

ras Dabšys, Adelė Derigienė ir 
Bruno Gediminas. Komiteto 
garbės nariai: maloniai sutiko 
būti Lietuvių Rašytojų Draugi- 

Los Angeles lietuvių visuo- jos pirm. Ben. Babrauskas ir 
menė, susirinkusi į bendrą pa- yra pakviesti Lietuvių Profeso

„KODĖL JUDAS IŠDAVĖ 
JĖZŲ?”

Du prancūzų rašytojai, Clau 
de Andre Puget ir Pierre Bost, 
parašė taip pavadintą veikalą 
ir jis dabar vaidinamas Pary
žiuje. Veikale sakoma, kad Ju 
das išdavė Jėzų, nes manė, kad 
tai vienintelis būdas įvykdyti 
pasaulio atpirkimą. . Anot jų, 

sitarimą, tarė apčiuopiamu bū- rių Dr-jos Ameikoje pirm. dr. Judas suprato, jog reikia, kad 
du ateiti pagalbon. Tam tikslui P. Jucaitis, bei Lietuvių Žurna- T "" " ’ ’
buvo išinktas specialus komite- lįstų sąjungos pirm. V. Kaste
tas, į kurį įėjo įvairių profesijų nis. 
ir pažiūrų žmonės. Visuomenė 
pageidavo, kad šis komitetas 
susirūpintų sunkiu Mykolo Bir 
žiškos likimu, sudarytų jam ge
resnes gyvenimo ir darbo sąly
gas ir duotų pajusti, kad lietu
viai jį įvertina ir gerbia.

Tačiau Los Angeles lietuvių 
kolonija yra permaza pati vie
na šį uždavinį išspręsti. Todcl 
Komitetas tarė kreiptis į viso 
pasaulio lietuvius ir jų organi
zacijas, prašydamas aukomis 
prisidėti prie šio krikščioniško 
ir Lietuvių Tautai garbingo 
darbo. Komitetas tikisi šį mū
sų tautos veteraną sušelpti ir 
aprūpinti taip, kad jis galėtų ra 

ją ir šviežią žodį. Grincevičius KALENDORIUS 1954 me- m*a’ gyventi ir dirbti Lietuvos 
rašytojo davinių turi, todėl jam tams. Išleido „Argentinos Lie- naudai, 
tiktai tegalime palinkėti atkak- tuvių Balsas“, Buenos Aires, Komitetą sudaro šie visuo- pasaulyje pasirodė lietuviškų 
liai ir labai sąmoningai panau- Argentinoje. menės rinkti asmenys: pirm. J. leidinių:
doti savo resursus rinitam jieš- 
kojimui ir brendimui.

Atskirai norėtume paminėti 
skoningą ir tikrai puošnų Te
lesforo Valiaus viršelį: medžio 
rėžinį, atspaustą ant knygos 
aplanko ir elegantiškai stilizuo 
tus užrašus.

Bus daugiau.

ATSIŲSTA PAMINĖTI. 
Vytautas Alantas. SVETI

MOS PAGAIRĖS. Novelės, ap 
feljetonai. „Nidos“

už-

HENRIKAS NAGYS

Pastabos apie 1953 metu 
grožine lietuviu literatūra

U. sklandžia, taisyklinga kalba
Kiek silpnesnis kito dobiu- fiksuoti popieriuje. Kad vien 

tanto, Česlovo Grincevičiaus, co negana, kiekvienas lengvai 
beletristinių dalykėlių rinkinys gali suprasti, nes rašytojas yra 
„Vidurnakčio vargonai“. (Čes- daugiau nei kronikininkas arba 
lovas Grincevičius, Vidurnak- žurnalistas arba pasakorius, 
čio vargonai, Neįtikėtinos įsto- Todėl pirmosios Grincevičiaus 
lijos, Išleido Lietuviškos Kny- knygos pasirodymo proga uo
gos Klubas, 1953 m. Viršelis rėtųsi tikėti, kad autorius gc- 
Telesforo Valiaus). Jeigu rai įmato savo kūrinių realialy- 
mūsų minėto, Kazimiero Baiė- vią vertę, kad jis yra sąmonin

gas jų „pirmažingsniškumu”. 
Geriausiai pasisekę Grince

vičiaus dalykai yra parašyti re
alistiniam (legendinių pasako
jimų tarpe labjausiai pavykęs 
„Devynbalsė paukštė“) plane, dies by experts from central 
todėl, atrodo, būtų tikslinga and eastern Europe. An exami 
jam tuo keliu pasukti. Tiktai nation of the Post Liberation 
nereikia pamiršti vieno fakto: Problem of the Position of Cen 
buitiška1! etnologinį realizmą tral and Eastern Europian Na- 

„Vidurnakčio vargonų“ auto- mūsuose atstovauja visa eile tions in a free European Com- 
rius perpynęs didelę dalį savų tikrai pirmaeilių beletristų(Ka munity. Published by Free Eu 
pasakojimų, nėra pakankamai tiliškis, Andriušis, Dovydėnas, rope Committee, Inc., 29 West 
išradingai ir organiškai inkrus- Vaičiulaitis, Jankus etc.), to-5 7th Street, New York 19, N. 
tuotas kūrinių dominuojančiai dėl nepalyginamai sunkiau šia- Y. 148 puslapiai. Kaina 1 dolc- 
realistiniam plane, todėl perdaž ' ~ "
nai atrodo dirbtinis balastas ar 
ba naivi prašmatnybė. Realisti
nis elementas tuo tarpu, nors iš 
esmės talentingiau apvaldytas 
ir formuojamas, nėra taip savi
tai perteikiamas, kad galima bū 
tų kalbėti apie naujojo prozai
ko ryškėjantį veidą. Česlovas 
Grincevičius dar turi eiti ne
trumpą kelią: jo laukia nedė
kingas žodžio menininko dar
bas, pedantiška ir atkakli kova 
su gyvenimo tikrovės patiekia
ma žaliava, iš kurios reikia ge
bėti ne tiktai iškelti būdinguo
sius fragmentus, bet juos tvir
ta ir sąmoninga ranka surikiuo 
ti literatūros kūrinio rėmuose, sakymai, 
Ir prieš visa tai — reikia labai knygų klubo leidinys Nr. 3. 
gerai žinoti, ką ir kaip nori- Southern 
ma kalbėti. Atsitiktinis rašinė
jimas dar nėra literatūra.

Negalime tačiau nuginčyti, 
kad Grincevičiaus turima talen N ĖS. Atsiminimų romanas, 
to, t. y. labai bendra prasme dalis — Gintaro krantuos. Išlei 
mokama atydžiai stebėti gyve- do ir atspaude „Argentinos 
nimo nutikimus, žmones, etno- Lietuvių Balsas“, Castilla de 
loginius momentus ir juos Correo 303, Buenos Aires, Ar-

no prozoje galima aiškiai pia- 
matyti savitą pasakotojo priėji 
mą prie buitinės tematikos, 
kruopščiai jieškotą ir dailintą 
žodį, tai Česlovo Grincevičiaus 
istorijose tik vietomis tenujau- 
čiama savita kūrybinė linkmė 
ir pats žodis perdaug dar rams
tosi daugelio mūsų prozaikų. 
Fantastinis elementas, kuriuo 
„Vidurnakčio

PROF. MYKOLUI BIRŽIšKKAl SUŠELPTI KOMITETU 
ATSIŠAUKIMAS.

Mielas Lietuvi!
Lietuviai džiaugiasi, turėda- daro garbės lietuvių vardui, 

mi laisvėje prof. Mykolą Bn- 
žišką, garbingąjį Nepriklauso
mybės Akto signatarą, įžymu 
mūsų tautos mokslininką, rašy
toją ir visuomenės veikėją. Jau 
ketvirti metai, kai šis mūsų tau 
tai nusipelnęs vyras yra pri
verstas gyventi tokiomis var
gingomis sąlygomis, kurios ne- 
< xk~  —---xy—x
gentina. 1954 m. 160 puslapiu. 
Kaina 1.50.

EUROPE. Nine Panel stū

mė žanre pasakyti tikrai nau- ris. 
ją ir šviežią žodį. Grincevičius 1

SPAUDOS IŠKOVOJIMO 
50 metų sukaktuvinis leidinys — 
LITERATŪROS METRAŠTIS

i Row, London, W.
10, Gr. Britain. 256 puslapiai. 
Kaina klubo nariams 1 dol.

Baltijos Žuvėdra. GRANDĮ 
I

jau spaudoje ir pasirodys šj rudenį.
Šioje didžiulėje knygoje su savo naujausia kūryba daly
vauja kelios dešimtys lietuvių rašytojų. Metraštį redaguo
ja Jonas Aistis ir Stepas Zobarskas.
Ši knyga — tai kovojančio ir nepasiduodančio lietuvio at
sparos dokumentas. Ji vaizdžiau už viską kalbės apie mū
sų tautos teisę turėti savo kalbą, raštą, laisvę ir tikėjimą. 
Būkite šios knygos garbės prenumeratoriai—padėkite lei
dyklai atlikti sunkų šio didžiulio veikalo išleidimo darbą. 
Prenumerata priimama iki š. m. spalio 15 dienos. Prenu
meratorių pavardės bus paskelbtos knygoje.
Metraštis bus didelio formato, įrištas į kietus drobės vir
šelius, kainuos $ 6.00. Prenumeruojant iš anksto tik$5.00. 
Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:
GABIJA, 335 Union Avė., Broklyn 11, N. Y.

Komitetas skelbia tam tiks
lui iki 1954 m. gruodžio 1 d 
aukų vajų. Aukas prašome siųs 
ti iždininko vardu šiuo adresu: 
Rev. J. A. Kučingis, 2704 St. 
George Street, Los Angeles 2 7, 
California. Aukojusių asmenų 
pavardės ir visas atsiskaitymas 
bus skelbiami spaudoje. Atsi
skaitymą tikrins revizijos komi 
sija. Vajui pasibaigus, aukoto
jų ir organizacijų vardai bus 
surašyti į specialią knygą ir 
įteikti pačiam prof. Mykolui 
Biržiškai.

KIEK IŠLEISTA KNYGŲ.
Pagal „Knygų Lentynoje" 

paskelbtus duomenis per pu
mą 1954 m. pusmetį laisvajame

. žmogus Jėzus mirtų, o prisikel 

. tų Jėzus Dievas. Judas sekė Jė 
zaus nukryžiavimą. Kai jam 
pranešama apie Jėzaus mirtį, 
jis su didele viltimi laukia pri
sikėlimo. Jis laukia tris dienas 

’ su vis didėjančia viltimi. Ir tie 
čios dienos rytą, įsitikinęs kad 
klydo, kad Jėzus nebuvo pia- 
našas ir kad jis veltui privertė 
mirti nekaltą žmogų, Judas 
pasikaria.

Ar išdavimas buvo dėl pini
gų? — Evangelistai Matas ir 
Morkus sako, kad taip, kiti me 
ko nesako. Bost ir Punget sa
vo veikale pastebi, kad Judas 
buvo apaštalų iždininkas ir ne
buvo jau taip reikalingas to
kios mažos sumos, tų 30-ties di 
narų. Jeigu Judas tai būtų da
ręs dėl pinigų, tai pasaulio at
pirkimas būtų buvęs labai pi
gus. Judas, priimdamas tuos 
pinigus, norėjęs, kad žydams 
jo „išdavystė“ atrodytų tikra 
ir nesukeltų įtarimo. Tokią pat 
mintį iškelia ir rašytojas Mar
cei Pagnol savp veikale. Jis aiš 
kiną: Kai žydai paklausė Judą, 
kiek jis nori už Jėzaus išdavi
mą, Judas atsakęs:

— Dievo sūnus neturi kai
nos. Bet 
rų, kaip 
je“.

Judas 
sutikęs leisti save prakeikti am 
žiams, turėdamas tik vieną tiks 
lą — iškelti Jėzuje Dievą. Bet, 
ar Judas tikrai

iš jų grož. liter.
9

18
20
15

knygų
65
90
86
74

antrą pusmetį paprastai

viso 
1951 
1952 
1953 
1954

Per 
pasirodo žymiai daugiau leidi
nių, pav., 1951 m. — 133, 1952 
m. — 117, 1953 m.—127. Nau 
jame „Knygų Lentynos“ Nr. 
5—6 (geg. - birž.) randame ap 
rašymą 48 leidinių, iš jų 1951 
m. _ 30, 1953 m. — 3 ir 1951 
m. — 15. Š. m. periodikos stiai 
psnių paskelbta lygiai 300. Nu 
rodyta daug medžiagos piane- _ 
Šimams apie spaudos atgavimą, Evangelijoje apie 
tuo reikalu buvo parašyta jau sakoma.

52
81
82
70

duokite man 30 dina- 
pasakyta pranašystė-

buvęs žmogus, kuris

tuo reikalu buvo parašyta jau 
56 straipsniai, jų tarpe yra ir iš 
likusių kovotojų atsiminimai.
— Mylimai mergaitei džiaugs- ir vieną trečdalį
mą gali padaryti užsakęs „N. vyksta priešrinkiminė 
Lietuvą“ tuojau. Mergaitė bus Seimo nariai renkami 

tikrai patenkinta!

— JAV renka

prakeiktas? 
tai nieko ne

naują seimą 
senato. Jau 

kova.
2 me

tams, senatoriai 6 metams.

PULGIS ANDRIUŠIS

Nors ir žemė drebėtų
(FELJETONAS)

— Nuo šios dienos aš — jau nebe lietuvis! Šeiminin
kei pasakiau, kad jeigu pas mane kada užeis prakeiktas 
naujaustraias, tai manęs nėra namie! — kalbėjo Vytautas Ža- 
liaduonis, skrisdamas barzdą. — Nėra namie, išėjęs į arkliu 
lenktynes, supratot, prakeiktas naujaustrale?

Traukdamas peiliuką per sukorėjusį žandą, net užvažia
vo į ausies minkštimą iš to susijaudimmoo ištryško lasas 
kraujo, kuris buvo panašus į pigiausios rūšies vyną su vio
letiniu atspalviu. Tai rodė Žaliaduonio spartų prisitaikymą 
australiškam gyvenimo būdui.

— Geras vynas, kaip šiaučine yla duria į mamuonėlj.' 
Atidengtum kiaušą trečios dienos rytą, vis dar muštų lyg iš 
bravoro! Gerai Australijoje, nėr ko čia sakyt! — mąsto ža- 
liaduonis, trindamas žaizdą velnio akmenėliu. — Ir pigu, va
landą atidirbai fabrike ir turi jau čielą flagoną. Nors ir že
mė drebėtų kasdien, niekur nebevažiuosiu iš čionai! Tiik vi
sa bėda, kad žmogus negali taip greitai suaustralėti. Na, bet 
palaukit, aš jau žinau. . .

Lietuvoj ir Vokietijoj Vytautas Žaliaduonis buvo visiš
kai ne kvailas vyrukas, bet kai Adelaidėje pastojo dirbt į 
graištų ir kniedžių fabriką, pasirodė, kvailas kaip čebato au 
las. Tik pagalvokit ir neplyškit iš juoko: į darbą jisai atė
jo ne su brezentine tarba, ne su šikšniniu lagaminėliu, bet, — 
oi laikykit mane!, — su portfeliu!

— Žiūrėkit, žiūrėkit, banko direktorius eina! — ėmė 
šaukti darbininkai Žaliaduoniui einant per kiemą. — Ei, ei, 
tai parlamento ątstovap ateina agituoti, už ką kalbėsi, 
ar už prakeiktą Menzį ar prakeiktą Evatą?

Pagal lietuvišką paprotį arbatai gerti atsinešė stik
linę. Vos tik pasidėjo ant stalo, australai ėmė kumščiuo
ti vienas kitam į pašones:

— Ei, ar matot kvailą naujaustralą, arbatą geria iš 
prakeiktos stiklinės?

Pakvietė bosą, raštininkus, menedžieriaus pavaduotoją, 
visi sustojo aplinkui, kraipė galvas badė pirštais paausius, 
girdi, jeigu taip toliau eis, reikės išvežti į beprotnamį, ten 
tegu sau guli ant portfelio ir geria iš stiklinės arbatą.

Menadžieriaus pavaduotojas pašnibždėjo Žaliaduonio 
bosui į ausį:

— Biliau, tu jo nepaleisk iš akies, kad paskui nereikėtų 
mokėti kompensacijos, jeigu kas įvyks prie mašinų.

Žaliaduoniui prikišus stiklinę prie verdančio vandens 
krano, subesdavo nosis australai, nekantriai laukdami spro
gimo ar ko kita dar baisesnio. Juk jeigu jau su portfeliu 
vaikščioja ir iš stiklinės geria labai silpną arbatą, tai iš to
kio galima visko laukti!

Sprogimas įvyko tą deną, kai Žaliaduonis turėjo labai 
trumpą pietų pertrauką ir nespėjo garais atšildyti stiklinės. 
Didelių nuostolių nebuvo, tik truputį apspliikino tarpupirš
čius.

Iš ryto einant pro vartus, sargas jau ir klausia;
— Tai kaip ten buvo su stikline? Ar nereikėjo į ligo

ninę? Dabar, aš manau, jau nusipirksi puoduką, ar ne
Laiko registratorius taip ir laukia Žaliaduonio, plačiai 

besišypsodamas:
— Kaip šiandien tavo tarpupirščiai, ar jau ataugo nau

ja oda? Tur būt jau atsinešei puoduką?

Fabriko valytojas prilipo prie jo, kaip piktas pinigas;
— Ką, ar jau neskauda rankos? Aš galiu tau puoduką 

laikinai paskolyt, čia spintelėj turiu atsarginių. O jei nori, 
duok du šilingus, aš tau nupirksiu.

Kasininkas prie algos langelio taip pat jausdavo pate; 
gą įkišti savo trigrašį:

— Ar žaizda rankoje nesusikomplikavo? Vienuolika 
svarų, du šilingai, trys penai. Dabar jau, tur būt, gersi iš 
puoduko?

Bosui irgi vis niežti liežuvis:
— Nespausk per daug, matai, pirštai dar nuplikinti! Aš 

žinau čia netoli indų krautuvę, parduoda išsimokėtinai. Am 
valandžių šiandien, tur būt, nenorėsi, kai ranka dar nesu- 
gijo?

Algos eilutėje australai kitų skyrių darbininkams pirš
tais rodydavo į Žaliaduonį:

— Tai tas, kuriam sprogo stiklinė!
— A, tie prakeikti naujaustralai, — nusispjauna kitas,— 

jie dar mums čia pridarys ne tokiu bėdų!
Nebeturėdamas daugiau jėgų klausytis iš visur prakeiki

mų, Žaliaduonis užmetė savo portfelį ant pravažiuojančiu 
miesto valdybos šiukšlininko platformos, nusipirko šikšnini 
lagaminėlį su apkaustymais, kitoj krautuvėj nusišėrė arbatinį 
katiliuką su apkaustymais ir geležinį puodelį. Namie sutrypė L 
gaminėlį, kad šis neatrodytų naujas, katiliuką aprūkė suo
džiais, subraižė, o iš puodelio ištrupino emalių, idant niekuo 
neišsiskirtų nuo senųjų australų, nesukeldamas pavydo.

Dar keletą savaičių Žaliaduonį klausinėjo apie puoduką, 
o po to staiga pamiršo. Įsipylęs verdančio vandens į pajuo
dusį katilėlį, jį keletą kartų apsuka ore, kad geriau pritrauktų 
arbatžoles, sėdasi gerti, dar pasiūlęs kaimynams savo viralo.

— Tu jau dabar tvarkoj! — pateplena jam per petį aus
tralas, pildamas juodą arbatą iš jo katiliuko.

Tačiau valgymo reikalai dar ilgai netvarkoje, mokslas 
užtruko beveik visus metus.

Išsivynios ant stalo juodos duonos apyrickimį, pusrinkp 
dešros su visom virvutėm, sūrio stukelį, du kietai virtus kiau
šinius, nesūdyto sviesto plytelę ir ima kirsti, net ausys linksta.

— Alio, Vit, ar tu — žydas? — jau, žiūrėk, merkia akį 
Bilis.

— Ne, aš — ne žydas! — pilna burna atsako Žalia
duonis. — Aš esu DP!

— O kam valgai česnaką, jeigu ne žydas?
Žaliaduonis duoda Biliui paragauti dešros. Kol valgo, 

jis nieko nesako, bet, suvalgęs net su virvute, apsilaižęs, vėl 
juokiasi, girdi, žydiška dešra.

— Ką tu čia vienas per užkandą praryji, man su šeima 
pakaktų visai savaitei! — neiškentęs surinka Džimas, žiobe- 
redamas ploną buterbrodą, gatavai pirktą už gatvės kampu. 
— Džekai, kiek kaštavo sviesto svaras, kai čia dar nebuvo pia- 
Keiktų naujaustralų?

Vieną dieną Žaliaduonis atsinešė krienų ir, garsiai atsi
raugėdamas, ėmė šveisti su virtu kumpiu.

— Dar šito trūko! — suriko peštukas Čarlis. — Tu man 
dar vieną dieną imsi ir pakiši keptą varlę!

Ir, paėmęs krienų bonkutę, numetė į šiukšlių dėžę. Ža- 
haduonis nubėgo pasiskųsti į raštinę. Čarlį privertė sumokėti 
už krienus du šilingus. Tiesa, Žaliaduonis neėmė pinigų, bet 
australai su juo nė žodžio nekalbėjo.

Kasininkas, mokėdamas algą, piktai pasakė:
— Še, tavo alga, ar gana bus krienams?
Ir nuo to laiko jį visi ėmė vadinti misteriu Krienu. Ža

liaduoniui nieko geresnio nebeliko, kaip pasiješkot kito fab

riko, kur dar niekas nežinojo, kad jis mėgsta krienus valgyt.
Atėjęs į naują darbovietę, jis vietoj kumpio ir dešrų pir

kosi gatavus sumuštinius su konsevuotom pupom, pamidorų 
padažu, su makaronais, kopūstlapiais, garsvyčiomis, butokų 
riekelėm ir degutimu tepalu. Kramto kampelyje jau Žalia
duonis tuos šikšninius buterbrodus, niekas nieko nebegali 
prikišti jam dėl nemokėjimo valgyti.

— Pinigus, tur būt, į banką dedi, kad taip liesai valgai? 
— pamerkė vieną dieną Bilis.

— Tai jie, naujaustralai, iš mūsų visus pinigus atima ir 
paskui laiko uždarę banke! — bambėjo Čarlis.

Vadinas, turi galvoje, kad Žaliaduonis neina į arklių 
lenktynes. Tuomet jis ėmė skaityti laikraščius, klausinėtie, 
teirautis, kur ir kaip geriau laimėti. Pralošė vieną algą, pia- 
lošė — kitą, išsipūstijo pagrindinai, pardavė abudu kostiu
mus, senų daiktų krautuvėj? įsigijo kareivišką milinę, su- 
mankšlintą skrybėlę. Kai dar arbatinį katiliuką paimdavo į 
rankas, niekas negalėdavo atskirti jo nuo kengūrinio, tikiu 
australo.

— Matot, kaip prakeiktas naujaustraias nusigyveno! — 
rodo pirštais fabriko draugai, toki pat nuplyšę, kaip ir jis.

Žaliaduonis metė lošti arklių uodegomis, apsipirko civi • 
linių drabužių, numetė nuo tilto skrybėlę. Bet fabriko va
lytojas, slaptas lažybininkas, kuriam Žaliaduonis vis duodavo 
užidrbti, dabar ėmė piktai skersakiuoti. Toki atsimetėliai pa 
vojingi, dar gali šveptelėti policijai į ausį. Po valytojo ir be
ras ėmė kreivai žiūrėti į Žaliaduonį, staiga užtrūko antva- 
iandžių karvutė. Mat, Žaliaduonis lenktynių aikštėse viena 
kita proga bosui nežymiai paskolindavo po porą ir daugiau 
šilingų. Dabar gi prakeiktas baltas dar kam raštinėj papasa
kos. Ėmė kabinėtis, girdi, perdaug skardos sulanksto, reikia 
į broką išmesti. Ir taip išjojo Žaliaduonį iš banguotos skar
dos fabriko, išmetė su katiliuku ir šikšniniu lagaminėliu ir ar
batos puoduku.

Tada jisai nusprendė atkeršyti australams: padavė pi a 
žymą pilietybei gauti.

Pradžioje mes matėm Vytautą Žaliaduonį skutantis barz
dą. Tai jis kaip tik ir rengėsi į pilietybės priėmimo iškilmes 
pasiimti popierių. Dabar jis parodys, tegul tik kas dar ban
dys jį pavadinti prakeiktu baltu ar juodu.

Žaliaduonis, o dabar jau, — Vit Zeledon, — velnio ak
menėliu sustabdė paausy kraują, nusiprausė, užsivilko kana
pėta eilute ir išėjo, prieš tai dar ant maumuonėlio suvertęs dvi 
stiklinaites plonko.

Miesto rotušės salėje jau laukė vienas arabas, vienas 
kiprijotas, vienas lenkas ir 5 latviai. Atsistojo į eilę ir vienas 
buvęs lietuvis Vit Zeledon. Miesto burmistras paskui teisėjas 
atskaitė poterius, liepė pabučiuot maldaknygę, paskui visus 
pagyrė, caca vyrai, eikite ir būkite tikrais australais.

Vit Zeledon su lenku išbėgo gatvėn, o iš ten — į arti
miausią smuklę. Ant pilietybės popierių pasistatė po kaušelį 
džino, paskui — viskės, paskui — romo, paskui — vodkos, 
paskui — piktvynio, paskui — patys nebežino ko, nes juos iš
metė gatvėn. Čionai buvęs lenkas spyrė į vaikų vežimėly, o 
buvęs lietuvis vienai poniai išdaužė iš rankų terbą. Paskui 
abudu sutartinai šoko policininkui ant krūtinės, pasirengę jam 
atidengti vidurius pradedant gerkle ir baigiant kojų sudūnrnu.

Kitą dieną, išleisdamas iš tamsinyčios, policijos seržna- 
tas pagrasė:

■— Jeigu dar man jūs ką, prakeikti naujaustralai!
Nors ir žemė drebėtų, bet Vit Zeledon, atrodo, taip ir 

liks prakeiktu baltu. (AL).
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1. Krepšinis. Šitoj šakoj bu- žalos, tuo tarpu perkūniečių — 
vo registruotos ir aikštėje past senųjų imigrantų vaikai.
lodei 7 komandos. Po pirmojo Moterų krepšniio nugaleto- 
raundo, kur turnyro favontų jas gavo Toronto Lietuvių Na- 
kovose Toronto „Vytis“ nuga- mų pereinamąją taurę ir vaisti 
Įėjo New Yorko atletų klubą ir ninko J. Margio skirtą vienkar 
Čikagos akademikai to pačio tinę dovaną, tuo tarpu jaunių 
miesto „Perkūną“, į pusfinalį nugalėtojas pasiėmė Kan. Ben- 
dar įkopė Newarko „Tauras“ druomenės Kr. V-bos epreina- 
ir laimingų burtų dėka Hamil- mąją dovaną.
tono „Kovas“. Pusfinalio susi- 2. Tinklinis. Vyrų grupėj re 
tikimuose vytiečiai palyginus gistravosi keturios komandos 
lengvai peržengė hamiltonic- ir iš jų į priekį pasislinko Chi- 
čius 59:15 ir Chicagos „Litua- cagos studentai ir Toronto 
nica“ tik po įtemptų pastangų „Vytis“. Baigminis susitiki- 
privertė nusileisti newarkie- mas parodė nežymią persvarą 
čius 53:45 rezultatu. Finalinė svečių pusėn, kurie laimėjo 2. 
kova atsiliepė išvargusiems aka 1 (16:14, 13:15, 15:7).

Moterų grupėj vytietės, nu- 
pradmėj Chicagos 

studentes 2:0, finale buvo pri
verstos nusileisti „Gintaro“ 
merginoms 2:1 (15:9, 13:15,
15:13).

Vyrų tinklinio nugalėtojui

V. Grybausko. Galutinė pasek------Galvydį ir Tarvydas — Ilje-
10:21, sevicių. Detroitui tašką pelnė 

Dargis prieš Paškauską.
6. Lengvoji atletika. Paduo

dame atskiras pasekmes pra
vestose disciplinose vyrams: 
100 m. 1. Puškorius (Žaibas)

11.7, 2. Adamkavičius (Litu 
anica) 11.8.

. 1. Adamkavičius (L) 
24.0, 2. Puškorius (Ž) 24.0.

demikams ir torontiškiai jau 2- 
rus metus iš eilės išneša perei- galėjusios 
namąją dr. K. Almino taurę. 
Kanadiečiai be trečiojo ketvir
čio, pasiėmė visų likusių vedi
mą, ir rungtynės baigėsi 59: 
54 (35:28) santykiu. Vytiečia 
ms taškus iškovojo Vaičiulis dovaną paskyrė dr. A. Pacevi- 
20, Kulys 11, Ignatavičius Ii, čius, moterų — nejud. turto 
Duliūnas 8, Bagdonas 6, Rusė- prekybininkas A. Miniota.
nas 3, Mackevičius 0 ir Lauri- 3. Stalo tenisas. Komandinia- 
navičius 0. me st. t. turnyre vyravo svečiai

Akademikams — Gaška 20, amerikiečiai ir pusfinalio kovo 
Zubkus 11, Bosnikas 9, Kau se ryžtingi Philadelfijos lietu- 
nas 6, Germanas 4 ir Aušra 3 viai nugalėjo Ch. „Gintarą“ 5.

Moterų krepšiny iš 2 daly- 3, kada kitoj pusėj tuo pačiu re 
vių vytietės nesunkiai nugaiė- zultatu Clevelando žaibiečiai 
jo Chicagos 
Laimėtojų sudėtis — 
čienė 18, Balsytė 
nė 4, Vėlyvytė 
Kasperavičiūtė, 
ir Kuprevičienė.

Jaunių krepšinyje iš 5 ko- darni dr. A. Valatkos paskirtą 
mandų į baigmę prasiveržė Chi vienkartinę dovaną.
cagos „Gintaro“ ir „Perkūno“ Vyrų individualiniame tųr- 
jauniai. Jų kova baigėsi 38:30 nyre iš vienos pusės į baigmę 
pirmųjų laimėjimu. Reikia pri iškopė V. Grybuaskas, nesun- 
pažinti, kad gintariečių koman kiai nugalėjęs susižeidusį lo
dą iš Valaičio, Andriejausko, ronto meisterį P. Gvildį 21:11, 
Ryškaus, Žumbakio, Prapuolė- 21 :14, kXoj pusėj J. Nasvytis 
nio, Rankino, Bazaro ir Blinst- (Clevelandas) peržengęs J. Šu 
rūbo paliko labai simpatingą liūną iš Chicagos 21:18, 21: 
įspūdį ir jų laimėjimas bazavo- 12. Baigminis susitikimas da- 
si apie augštąjį Centrą Valaitį, vė neblogą kovą, kur tik penk- 
Tarp kitko, gintariečių koman- tame sete J. Nasvytis atsiplėšė 
dą ištisai sudarė tremtinių at- nuo gražiu stilium puolančio

studentes 32 ;11. susidorojo su Chicagos sluden 
Pocevi- tais. Baigmėj žaibiečiai, kūnų 

8, Biskevičie- eiles žymiai sustiprino žinomas 
2, Balsienė, sportininkas V. Grybauskas iš 
Kriaučiūnaitė Ročesterio, nesunkiai nugalėjo 

Philadelfiją 5:2, kartu pasinn-

mė išėjo 21:19, 21:8, 
16:21 ir 21:16.

Vyrų dvejete Clevelando po 
ra Grybauskas — Mačiulis tik 
po apyilgės kovos išnešė per
galę prieš torontiškių poią 
Gvildys-Mešukaitis 19:21, 21. 
13, 13 :21, 21 :18 ir 21 :16.

Moterų vienete dvi pirmą- 200 m. 
sias vietas pasidalino torontiš- ž , 
kės Kasperavičiūtė ir Burduly- 400 m. 1. Dagilis (Vytis) 56.4, 
tė-Dalindienė. 2. Abraitis (Ž) 60.3.

4. Lauko tenisas. Pirmu kar 1500 m. 1. Ragauskas (Ginla- 
tu žaidynėse pravesta konku
rencija, nelauktai sulaukė di
delio susidomėjimo ir vien vy
rų vienete užsiregistravo daly
viais 21 žaidėjas. Po eliminaci- 
nių kovų pusfinalį pasiek, to- 
rontietis Rautinš, nugalėdamas 
Norkų 6—0, 6—0 ir Armonas 
iš Ročesterio sunkiai įveikda
mas savo buvusį mokinį Toron Šuolis į aukštį. 1. Kernius (V) 
to lietuvių meisterį J. Žuką 4— 
6, 6—4, 8—6. Baigmėj o Rau 
tinš turėjolengviau prieš išsiko 
vojusį Armoną ir pasiėmė vi
sus setus 6—1, 6—3, 6—3.

Moterų vienete baigmėj Zup 
kūtė iš Chicagos Perkūno nu
galėjo to pačio miesto studen
tę Grėbliūnatę 6—3, 6—1. Tre 
čioiji vieta atiteko Oželytei 
(Perkūnas).

Vyrų dvejete iš dalyvavusių Diskas. 1. Radys (P) 32.35 m. 
5 porų finale Žukas —Rautinš 2. Vadopalas (Ž) 31.95 m.
(Toronto) įveikė Detroito lie Jietis. 1. Supronas(V)45.09 m. 
tuvių porą Misiūnas — Racka 2. Macevičius (P) 38.43 m. 
6—3, 8—6. Moterims:

5. Šachmatai. Vierųntąliame 50 m. 1. šikšniūtė (Ž) 7.2. 
šachmatų susitikime Toronto Šuolis į tolį. 1. Točilauskaitė 
Vyties komanda nugalėjo sve
čius detroitiečius 5:1 ir už tai 
pelnė B. Sergančio ir A. Gar- Š. į augštį. l.Šikšniūtė(Ž) 
benio vienkartinę dovaną. Pit 
moję lentoje žaidė H. Stepai- Rutulys, 
tis iš lygios padėties nelauktai 
privertė supasuoti žinomąjį 
šachmatininką Škėmą iš Dėt- Diskas. 1. Ilgūnienė (P) 30,33. 
roito. Kitus Toronto taškus iš- 2. Blondytė (G) 28.50, 
kovojo Matuzevičius prieš Kut ietis. 1. Blondytė (G) 19.26. 
kų, Rimas — Kripaitį, Sirutis 2. Pacevičienė (V) 15.01.

ras) 5:44,4, 2. Zabarauskas 
(Perkūnas) 5:54,6.

3000 m. 1. Krekoveckas (V) 
12:21,9, 2. Jonaitis (V) 12: 
31,7.

4X100. 1. Clevelando „Žaibas“ 
47,5.

3X1000. 1. Žaibas 9:31,5. 2. 
Perkūnas 10:20,8.

1.68 m. 2. Liutkevičius (Ž)
I. 68 m.

i tolį. 1. Puškorius (Ž) 6.15 m.
2. Pūdymaitis (P) 6.13 m.

Trišuolis. 1. Supronas (V) 12. 
09 m. 2. Žemaitis II (V) 
12.09 m. 2. Žemaitis II (V) 
10.74 m.

Rut. stūmimas. 1. Vadopalas 
(Ž) 12.19 m. 2. Radys (P)
II, 58 m.

(P) 5.02. 2. Šikšniutė 
4.78.

2. Vėlyvytė (V) 1.27.
1. Juodvalkytė

9.88. 2. Pacevičienė
9.68.

(Ž)

1.30

(ž)
(V)

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.

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.

'SS,',',

I B. SERGAUTIS
S REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE 

| 870 COLLEGE ST. - Telef. OL 6381, OL 6382.

X Keletas
X $2.000 visa kaina. Graži ir 
v didelė rūkalų krautuvė su 
S trijų kambarių atsk. butu, 
X College St. netoli nauj.baž 
X nyčios. Vand.-aly. apšild.; 
įj’ did. rūsys tinkąs dirbtuvė
le lei ir p. yra garažas. Nuo- 
X ma neaugšta ir 5 mt. No

s’ Turime didelį pasirinkimą
į> mu ir įvairiose mieisto dalyse visokiausių namų ir versla- 
X monių. Tamstoms mielai parodysime, suteiksime sąžinin- 
X gai visas informacijas ir patanausime tinkamomis sąlygo
ki mis paskolų įmokėjime, morgičių užtraukime, visokiau- 

siuose apdraudimuose.

Dundas-Dovercourt garažaĄ
1244 DUNDAS ST. W„ TORONTO $

> Įsteigtas prieš 27 metus
* 24 valandų patarnavimas.
1 Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų S
> perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — X
! patikrinimas. X
; Auto korpuso darbai (Bodj&Fender). Vilkiko pagalba, g

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

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

pavyzdžių:
rintiems turėti pastovią 
„melžiamą karvutę“ ir ne
priklausomą gyvenimą, tai 
nepraleistina proga.

$14.200, Bloor-Oakmount,6 
k., mūr. n., 1. geram stovy, 
įmokėti $4.000.

Įvairia kaina, įvairiu įmokėji-

J. KARPIS
REALESTATE

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

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

: : $15.900, H. Park

S. JUCEVIČIUS, J. KAUKELIS, P. KRILAVIČIUS, 
A. MARC1S, B. MARIJOŠIUS, A. PELECKIS.

£ Naujai atidarytas skyrius

į B Sergaulis Real Estate.
į 107 Orchard Beach, Keswick, prie Simcoe ežero,
į Telefonas Roches Point 184 M.
į Čia yra didelis pasirinkimas ūkių, vilų, sklypų prie ežero
| kranto ir apylinkėj
.©©©©©©©©©©©©©©©©< --------------*---------

: r., puikus 
; atsk. presuotų raud. plytų 
; kvadr. plano 9 kmb.namas. 
: L. didelis kiemas, alyva š. 
; Kiek apleistas viduje; atre 
■ montuotas vertas $18.000. 
: skubus pardavimas, nes sa 

vininkas JAV-se.
$10.000 įmok., 6 apart. 30 

: k. namas. Vand. šild., ga- 
; ražas; pajamų šiuo metu 
: apie $500 į mėn. Iškėlus se 

^»®S®®®®®®®®®®5®®®®®5®®®55®®5®®®®5®®3®5®®®®®3®®®®5®®®®®®®®®SS®®®S#®®®5®»

DANUTĖ STRAZDAITĖ

321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

f

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto

n* Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai.

$ Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 ©.

nūs nuom. galima būtų pa 
kelti paj. iki 7-800 į mėn. 

7.000 įm., H. Park raj. 10 k. 
atsk. mūr. n., keturkampio 
plano, vand.-alyva 
virt., įvažiavimas į 
garaž. Tikras paj.

$3.500 įm. H. Parko
per. kmb., pusiau atskiras, 
mūr., garažo galimybės, 
alyvos šildymas, tikrai ge
ras pirkimas.

šild. 3 
kiemą, 
namas, 
r., 6 ne

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

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

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

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

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI. 
Užsakymai priimam h

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

«©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©<* 
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'v Daugelio lietuvių žinoma £
< VYRIŠKŲ RŪBŲ KRAUTUVĖ t 

\ V'
's Ligi š. m. spalių m. 15 dienos paltams ir kostiumams <

I
 pagal užsakymą duoda y-

LIETUVIAMS SPECIALIA NUOLAIDA — 15%. v
V 

. • • v IV* V

Didelis pasirinkimas geriausių angliškų medžiagų.

v

Gataviems rūbams, skrybėlėms, baltin. ir kt„ kaip ligi šiol £

10 % nuolaidos.

$

Savin. C. SALMONAITIS k

įį 
DERBYMEN’SSHOP £

2576 Yonge St. Toronto.-------------------------Tel. H U 9-9624 C,>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

Mergaičių grupėj buvo pta- 
vestos 4 disciplinos — 60 m, 
šuolis į tolį, į augštį, rutulio ir 
disko metimas, jose vyravo zal 
bietės.

Jaunių grupėj bėgimuose do 
minavo žaibiečiai, mėtymuose 
— perkūniečiai.

Vyrų ir moterų grupėj dau
giausia taškų surinko šiųmeti
nių žaidynių rengėjai Toronto 
vytiečiai, kurie išnešė svarbiau 
sias pergales komandiniuose 
žaidimuose ir jų laimėta 92,5 
taškų suma, pirmu kartu įgali
no kanadiečius sportininkus 
perimti neseniai paskirtą mm. 
St. Lozoraičio pereinamąją tau 
rę bendrąjam visų žaidynių 
nugalėtojui. Antrą vietą užėmė 
Clevelando sportininkai su 58 
taškais, toliau, Chicagos akade 
mikai, Perkūnas, Gintaras ir
t. t.

Tuoj po varžybų Toronto 
Daily Star sporto skyriuj til
po lietuvių sporto šventės pa
minėjimas, kur plačiau apsisto
ta ties futbolo turnyru ir kui 
vytiečiai, aktyvus Toronto Se
nior lygos I-sios divizijos da
lyvis, baigmėj išnešė pergalę 
prieš New Yorko LSK. Jų lai
mėtoji didžiulė Toronto Tėvų 
pranciškonų pereinamoji tau
rė bus antru kartu įteikta vy- 
tiečiams per senjorų lygos se
zono uždarymo iškelmes.
u. _

Žaidynių informacijai org. 
komitetas išleido plačią prog
ramą, prie kurios vykusio sure 
dagavimo prisidėjo A. Banelis.

— alpuk —
i- —•» ~U'~—H  »
Įst. OL 7543. Namų MU 9138

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

Advokatas.
(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052A Bloor St. W. Toronto.

E.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.

W. A. L E N C K I, 

B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
’le^efonas EM. 6-4182 

Toronto

KORESPONDENC1N1AI 
LITUANISTIKOS KURSAI 

AUSTRALIJOJE.

Aštuonių puslapių sąsiuvi
nio pavidalo kartą per mėnesį 
atlankys Lituanicum su lietu
vių kalbos ir jos istorijos, lie 
tuvių literatūros, Lietuvos po
litinės, kultūros ir religijos is
torijos, o taip pat ir Lietuvos 
geografijos turiniu.

Lituanicum darbas tiesiogiai 
priklauso Lietuvių Kultūros 
Fondo Australijos Valdybai, 
darbas dirbamas jai pavedus u 
morališkai bei medžiagiškai re
miant.

Lituanicum redakcijos sude 
tis:

Albertas Zubras — lietuvių 
literatūra (laikinai ir Lietuvon 
politinė istorija).

Alena Karazijienė — lietu
vių kalba ir kalbos istorija.

Kun. Juozas Kungys — lie
tuvių kultūros ir religijos isto
rija.

Jonas Janulaitis — Lietuvos 
geografija. Redakcijai kolegi
jai vadovauja Alebrtas Zubras.

Organizaciniam — adminis
traciniam Lituanicum daioui 
vadovauja Jonas Janulaitis ir 
Nelė Krausienė. Koresponden
cija siųstina administratoi įaus 
adresu: Jonas Janulaitis, 4 Gr
andview Ave^, Maribyrnong, 
Vic.

Melbourno lietuviai studen
tai, patyrę apie LKF Australi
jos Valdybos oganizuojarmą 
Lituanicum mokymo pogramą, 
visais balsais nutarė įsiparei
goti įsijungti į visą korespon- 
dencinį lituanistinių dalykų 
kursą. Išlaikius egzaminus, i.K 
F Australijos Valdyba studen
tams duos atitinkamą lituanis
tinių dalykų diplomą.

IŠ ANAPUS GELEŽINĖS 
UŽDANGOS

prieš keletą metų buvo kalbų, 
kad Dr. Kviklys, kuris dirbo ru 
sų okupuotos Lietuvos Sveika 
tos Komisariate, esąs iškeltas 
į Rusijos gilumą. Dabar tenka 
patirti, kad dr. Kviklys šiuo 
metu esąs Mikrobiologijos Ins 
tituto Vilniuje direkotrius.
■ Brazilijoj yra įvairių lauki
nių bičių. Jų visų korių inde
liai ,akys, netaisyklingi, kaip 
ir Lietuvos laukinių bičių, fit: 
tai jati gaminasi korius tokius 
pat, kaip naminių bičių.

Lietuviai advokatai
| NEIMAN & B1SSETT

;!■ Barristers, Solicitors, «
Notary Public. «

•i: 38 King St. W. Suite 46 «

Toronto, Ont. ft 
;|; Tel.: Office EM 3-7461 |

Res.: WA 2-8927 ft

;®®®®®®®®®®®®®®®5®®®$®®5®®®®®®®®®®
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$ GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ! | 

■»' Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision $ 
g Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI $ 

užbaigimas. NEMOKAMAI.
Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai. 
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai.

$ 561-567 KEELE ST. TEL. JUnction 4773 t
's \y2 Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444. '' 
£ TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS. >
j-©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©.
•©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©•

I
 VIENYBĖJE — GALYBĖ <

TAUPYK |

LIETUVIŠKAME KREDITO KOOPERATYVE
Indėliai apdrausti. Augstos palūkanos. 3
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avc.,Toronto, Ont. KE 3027. o

,©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©1
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{SPŪDŽIAI IŠ LIETUVIŲ DIENOS TORONTE.

Hamiltono kolonijos lietuvis na 2.500 žiūrovų, bet šį kartą 
ms tenka didelis nuopelnas, tiktai parteris buvo pilnas, o 
kad jie padarė pradžią kilniam antras augštas buvo pustuštis, 
įpročiui — ruošti platesnio 
masto lietuvių suvažiavimus su 
kultūrine, o kartu ir politine 
programa.

Jau turėjome du tokius šuva 
žiavimus — Lietuvių Dienas, 
— kurių pirmas įvyko praėju
siais metais rugsėjo 4—5 dd. 
Hamiltone, o šiemet tomis pat 
dienomis — Toronte.

Torontas yra bene viena 
skaitlingiausių lietuvių koloni
jų. Manoma, jog Toronte gy
vena 5—6 tūkst. lietuvių. Tad, 
jei dar suplaukia 4—5 tūkstan 
čiai iš kitur, jau pasidaro 
netas, kuris beveik pilnai 
prezentuoja mūsų išeiviją.

Bet kiek ištikrųjų buvo

amerikiečiu bomboneši be jo
kio pardono už tai, — jo ištarti 
žodžiai „Lietuva bus laisva“ 
kaip tai skaudžiai atsimuša šii- 
dyje.

Šiek tiek daugiau gyvumo 
salėn įnešė meninės dalies pro 
grama. Bet ir čia tenka pastc-

vie-
re-

o trečiame visai niekp nebuvo.
Salėje tvarką palaikė skau

tai. Įėjęs į salę kairiajame spar ~
ne nužiūrėjau daug laisvos vie jjėti, kad tautiniai šokiai buvo 
tos ir atsisėdau 4-toj ar 5-toj 
eilėje, kad galėčiau geriau gir
dėti sakomas 
priėjo jaunas 
reiškė:

— Tamsta 
ti.

kalbas. Tuojau 
skautukas ir pa-

čia negalėsi sėd
<

MAMER1AS MACĮ ( KAS
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ^

SIUVĖJAS. &

AUGŠTOS KOKYBES RANKŲ DARBAS. J

naujausios mados.'-ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

SKUBUSPATARNAVIMAS. v
$ 

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

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

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

visai silpni — nė nepalygink 
su tuo, kas buvo Hamiltone 
praėjusiais metais. O orkestias 
„Trimitas-’ dar tebėra neskait
lingas irpildyti dideliems daly
kams.

Bet blogiausi dalykai dėjosi
— Kodėl — sakau — juk aš su pranešėju J. Simonavičium.

2 dol. sumokėjau. Prie mikrofono jam nesiseka.
— Vistiek, — sako, — čia Jis dažnai klysta, jo kalbai trū 

rezervuota. ksta ir žodžių tarsena labai blo
Tada klausiu jo: ga.
— Kam gi čia tiek daug re- Bendra išvada yra ta, kad pa menės sluogsnių, o ne vien tik 

zervuotų vietų? našūs užsimojimai turi būti pa tai specifiniuose siauruose po-
— Aš nežinau, bet pasitrau- ruošti atstovų iš visų bendruo- sėdžiuose. Bs.

važiavę lietuvių į Torontą iš kite kur nors į užpakalį — at- 
kitur, yra sunku pasakyti, nes sakė.
šventės rengimo komitetas ne- žinoma, su skautijos atstovu 
pasirūpino pravesti nei apy- nepasiginčysi, o dargi durklas 
tikrės registracijos.

Hamiltone praėjusiais me
tais įvykusioji Lietuvių Diena, vuotas“ vietas. O gi pasivela- 
nors ir pirmoji, nors ir ne taip vusieji! Kai kurie vienmarški- 
skaitlinga, bet buvo jaukesne niai, atsegtom apykaklėm. O 
pilnesnė ir geriau organizuota, vienas, matyti, išvargęs kelio- 
Jei šiemet Toronte tuo pat me- nėję, arba gal įkaušęs, visą lai
tu nebūtų įvykęs Šiaurės Ame- ką miegojo ir pabusdavo tiktai 
rikos lietuvių sportininkų su- tada, kai publika garsiai plojo, 
važiavimas, tai Lietuvių Die- Taip man ir šiandien dar neais 
nos pasisekimas būtų buvęs ku, kuriems galams jauni vai- 
abejotinas. Todėl čia nemažai kai yra mokinami meluoti? Die 
nuopelnų tenka ir sportininkų na buvo karšta ir salė tvanki, 
organizaciniam komitetui su kada prakaituoji ir geriausios 
P. Bernecku, J. Balsiu, A. Pul kalbos darosi neįdomios. Vai
kiu ir kit. priešakyje.

Praėjusiais metais Hamilto
no Lietuvių Dienos rengėjai 
buvo kur kas laimingesni, nes 
neskaitlinga lietuvių kolonija 
pasirodė esanti labai didelė, ka 
dangi didžiulė kareivinių halė tuviai geri darbininkai. . 
buvo neapmatomai pilna, o be Kaip ir visuomet, min. __ __
to pirmose eilėse buvo asme- dzikauskas kalbėjo gyvai ir įdo L. B. SC Catharines apylinkės 
nys, kaip vysk. Padolskis, Ha- miai, bet po to, kai pusė Indc- 
miltono burmistras p. Jackson Kinijos yra atiduota komunis- 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos tams, kai Prancūzijos paria- 
pirmininkas p. L. Šimutis, ku- mentas atmetė jungtinės Euro- 
ris tada pasakė ugningą kalbą, pos gynybos planą, kai raudo-

Toronte Massey Hall talpi- nieji Mig’ai numuša didžiulį

su

žinoma, su skautijos atstovu

prie šono... Paskiau visą laiką 
stebėjau, kas ateis j tas „rezer-

džios atstovai nesupranta mū
sų padėties, nei jie įvertina pa 
saulinių įvykių rimtumo. Visos 
jų mintys sukasi apie šio kraš 
to ekonomines problemas, o ga 
lutina išvada yra ta, kad.. . he-

V. Si

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalba lietuviškai
Tel.: WAlnut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal.

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

VICTORIA CLEANERS OYERSCO.
EXPERT CLEANING i DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

minor REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELI VERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:

J. Matulaitis,
J. Kriaučialiūnas,

A. Majauskas.

y 
C 
C
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C

MON T RE ALI S 2832 ALLARD TR 1135

St. CATHARINES, Ont.
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA

pradėjo mokslo metus rugsėjo Zubricko, narių S. Šetkaus 
18 d. Patalpos yra gautos šv. 
Alfredo parapijos mokykloje. 
Mokytojauja kun. B. Mikalaus 
kas. Jieškoma daugiau mokyte 
jų, nes vienam yra perdMciė 
našta.

„GINTARAS“.
Lietuvių meno mėgėjų gi u- 

pė „Gntaras“ pradeda savo ve; 
kimą pavėluotai, nes nėra dar 
grįžę vadovai. Tat tenka pra- ta Gverzdžių 
dėti su spalio 
sekmadieniu.

mėn. pirmuoju Nijolė Marija. 
Šiems metams K. Šukiai.

yra nusamdyta šv. Alfredo pa
rapijos salė, Carlton ir Niagara 
gatvių kampas. Laikas yra duo 
tas sekmadieniais nuo 4 vai. 
iki 7 vai. popiet.

RINKIMINĖ KOMISIJA.
Rugsėjo 12 d. buvo išrinkta

ir
P. Šukio.

ATŠAUKIMAS
Parapijos komiteto numaty

tas parengimas rugsėjo 25 d. 
dėl techninių kliūčių neįvyks. 
Tas pats parengimas nukelia
mas į spalio 23 d.

KRIKŠTAS.
Rugsėjo 5 d. buvo pakrikšty 

dukrelė vardu 
Kūmai buvo P.

LONDON, Onl.
TAUTIEČIO NELAIMĖ.

Londoniškis p. J. Cicėnas kimai bus š. m. spalio 10 d. Vie 
(vilnietis), vykdamas į darbo- ni sako, kad šiuo reikalu Lon- 
vietę, š. m. rugsėjo mėn. 'i ci. done niekas nesiėmė reikiamos 
buvo sužeistas: per auto katas iniciatyvos; 
trofą lūžo per kelį dešinė ko
ja. Šiuo metu jis guli ir gydo
mas Londono Victoria ligoni
nėje.

Kartu važiavęs ir automobi
lį vairavęs p. K. Majauskas šio 
je katastrofoje liko nesužeis
tas.
NEIŠTATĖ KANDIDATŲ.

Londono apylinkės lietuviai lidarumo mokestį ir todėl nė
šį kartą neišstatė nė vieno kan daug kas turi teisę kandidatus 
didato į Kr. Tarybą, kurios nn išstatyti“. L. E-tas.

kiti tvirtina, kad 
mažoms kolonijoms savo kan
didatų statymas — bergždžias 
darbas: išstatyti kandidatai nie 
kad nesurenka pakankamo bal 
su skaičiaus — tai, girdi, rodo 
praeitu rinkimų rezultatai. Ap. 
V-bos pirmininkas šio reikalo 
komentatoriams" pastebėjo. 
„Londoniškiai silpnai moka so

tų buvęs federacijos entuzias- 
Nr. Montrealio tas- , Dr- M- Anysa».
buvo pasakyta, Re^ Past-.: . Koresp. paraše 

taip, kokių žinių buvo gavęs ir 
nieko blogo apie tai negalvojo. 

O dr. M. Anyso projektai 
apie Pabaltijo federaciją domi
na montrealiečius todėl viena 
ar kita proga būtų malonu pla
čiau apie tai išgirsti.

ATITAISYMAS.
L.“ 34

skiltyje
„N 

žinių 
kad:

„iš Toronto 
sas, projektavęs kalbėti apie

— Vokietijoje 683 lietuviai Pabaltijo Federacijos statutą, 
džiovininkai laukia mūsų pa- bet neradęs skelbto V. Krėvės 
galbos. Aukokite jiems šio minėjimo, neradęs tam progos“, 

vajaus metu! Kadangi tokia žinutė gali su
daryti pas skaitytojus kreivą 
vaizdą, norėčiau štai ką pareikš 
ti:

Mudu su žmona atostogų me
tu atvažiavome į Montreal} ne necuelos rajono vadeive pask.r 
paskaitos sakyti, bet kelis pa- ta vyr. skiltin. I. Žalnieriūnai- 
žįstamus aplankyti ir miestą tė. Instruktorėmis to rajono va 
apžiūrėti. Skaitydami, kad šven dijon yra pakviestos psktn. G. 
tadienį, 4 vai., bus V. Krėvės Diržienė ir psktn. M. Neniškie 
minėjimas, nuvažiavome į tą nė. 
vietą, bet radome salę uždary
tą. Čia pat sužinojome, kad mi
nėjimas buvo atšauktas dėl nu
matomo trūkumo lankytojų 
(dauguma užmiestyje atostoga 
vo).

Keista yra korespondento 
paduota insunacija, kad V. Krė 
vės minėjime būtų galima šaky 
ti paskaitą apie Pabaltijo Fede
raciją. Tokie dalykai jog visiš
kai nesiderina. Taip pat man 
nėra žinoma* kad V. Krėvė bū-

PAJĖGA.NAUJA
Šioj kolonijoj, gavęs pasto

vų darbą, apsistojo žinomas so 
listas ir muzikas A. Paulionis. lankėsi Dr. Any

rinkiminė komisija iš pirm.

I
F s

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.

VALOME — P ROS I J A M E.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK’S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

Charron, Montreal. — — — — WI 8013

SKAUČIŲ VADOVĖS 
VENECUELOJE.

Liet. Skaučių Seserijos Ve-

616

Sl Indijos katalikų laikraštis 
aštriai pasisako prieš valdžios 
varomą propagandą mažinti gi 
mimų skaičių.
■ Kasmet Romos miesto pa
kraščiuose yra pastatomos t 
naujos bažnyčios ir įsteigiamos 
naujos parapijos.

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

DETECTO T. V.
3994 Wellington

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

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS.

— Savo auka palengvink sene
liu sunkias tremties dienas!

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

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

X ... ... • vįy Atstovavimai įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- čj> 
£ mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
£ teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalaie Jonas Zmuidzinas |Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: 93420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

iv.Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti 
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.: HU 8—0162.

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

3

$

Grožio Kultūros Saiionas
Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ.

Darau pusmetinius, dažymu , šaltus šukavimus bei 
visokeriopus odos masažus.

Kreiptis tel. OR 1-9816.
102 Murray Av’e., Greenfield Park, Montreal.

$

K

y

įGroserija - alus |
DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS. g

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

Sav. E. BAIKAVIČIUS. |
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss,'.-','

LIETUVIS LAIKRODININKAS

9

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

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

GARANTUOTAS DARBAS. |

259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588. |
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KLB-NĖS HAMILTONO B-BOS KVIETIMU
11 vai. ryto VA parapijoj 

bažnyčioje kun. dr. J. Tada 
rauskas atlaikė iškilmingas mi
šias su Libera už visus žuvu
sius knygnešius. Prie šių tiky
binių iškilmių prisidėjo ir vie
tos vysk. M. Valančiaus vaidu 
šeštadieninė mokykla, kuri tę 
dieną pradėjo mokslo metus.

iš Oakvillės ir kt. dar kartą pa- MĖSOS PRODUKTŲ 
linkėta JAV lietuvių veikėjui krautuvę Economy Meat Mar- 
ištveimės, sveikatos, sudamuo ket, sav yj Kybarto, pereitą 
jant „Ilgiausių metų ... savaitę „aplankė“ vagys, išsi-

Dr. P. Grigaičio atvykimas nešę iš kasos apie 40 dol.
ir spaudos atgavimo minėjimas HAMILTONO ŠEŠTADIENI 
buvo atžymėtas vietos dienias 
tyje ir per radiją. Kbr.
PAS HAMILTONO MIESTO 

BURMISTRĄ
didelį lietuvių bičiulį Mr. Llo
yd D. Jackson penktadienį lan
kėsi Hamiltono B-nės v-bos na

PADĖKOS

NĖ MOKYKLA 
naujuosius mokslo metus 
pradėjo. Visi tėvai, naujai 
vykę į Hamiltoną, prašomi 
vo vaikučius užregistruoti 
mokyklos vedėją J. Mikšį 18 

_ ___ Barton St. W., tel. JA 9-8593.
riai — pirm. K. Baronas, vicep? Mokykla randasi St. Mary mo- 

... — VI. Antanaitis ir švietimo kyMos patalpose Mulbery ir
įžygiavę su musų tautine vė- vad. J. Ambraziejienė. Pasikal- Fark g-vių kampas. Užsiregis- 
liava į bažnyčią, jie buvo iyg bėjime buvo paliesti mūsų ko- tmoti galima ir šeštadienį. Pa
mušų knygnešių kraujo ir gy- Jonijos reikalai, o taip pat uz- m°kos tęsiasi nuo 9-tos vai. r y 
vybių vaisius, vaisius, kuris tikrinta lietuvių parama gruo- to vai. PP- 
šiandien gali mokytis lietuvis- džio mėn. rinkimouse į Hamii- juSŲ KORESPONDENTAS 
kų raidžių, lietuviškų skaitymų tono “ -——i-*-—--
iš lietuviško elementoriaus. 
Vargu, ar šiandien turėtume 
me taip susipratusią lietuvių 
tautą, jeigu ne mūsų knygne
šių atliktas milžiniškas ir ant
žmogiškas darbas. . .

Vakare, gražioje Royal Cot. stotį, 
d). Čia, kiekviena organizacija, naught salėje vyko minėjimo 
per savo pirmininką - atstovą, aktas, kurį atidarė B-nės pirm, 
pasveikino dr. P. Grigaitį, su- K. Baronas, kviesdamas visus susilaukė E. B. Mickūnų ir D. 
pažindindama s 
su jos veikla. Vėliau Dr. P. G. atsistojimu. Po jo dar sveikini- Ulb Abi jaunos 
padarė pareiškimą apie ALT mo žodį tarė KV pirm. J. Ma- dukterys žinomo 
bą ir jos nuveiktus darbus, tuhonis. Po to sekė Dr. P. G. riaus K. Trumpicko. 
Baigdamas, Dr. P. G. pažymė- paskaita. Dvi valandas šis JAV dukrelės susilaukė pp. Paškcvi 
jo, kad Hamiltono lietuvių ko- lietuvis išlaikė apie 150 hamii- £įų šeima. 
Jonija jam jau vien tik iš šios toniečių, torontiečių, oakvihe- 
dienos posėdžio, i________ ...
apie pranešimus spaudoje, pa- visą spaudos atgavimo kovą 
darė darnios ir veiklios kolom- (Dr. P. Grigaitis pats joje gy- 
jos įspūdį. „Malonu būtų, kad vai dalyvavo ir nekartą buvo 

kalintas) Dr. P. G. pažymėjo, ngS V-bos Roberts Restorane, 
kad lietuviškoji spauda buvo Sutikimas su šokiais tęsis iki kolchozininkų atlyginimas, kai 
akstinas, davęs pradžią ir LN 3 val. ryto. Išvengimui spūsties batu pora kaštuoja 400 rublių, 
kovoms ir Nepriklausomybės B-nės V-ba’ praves norinčiųjų riebalų kg. — 30 rublių, cuk- 
atgavimui. Užbaigė tvirtu tike- dalyvauti registraciją. raus — 10 rb. ir paprasto med
jimu, kad NL vėl bus laisva. .. .. cncr-i i vnn 1 vilninio audeklo metras — 30
Po trumpos pertraukos sekė įvaikių srtclALYBlŲ rb. Kad ir kįek kolchozininkas 
meninė programa, atlikta HL vakariniai kursai ir anglų kai dirbtų, bet atlyginamų darba- 
DMT Aukuras aktorių E. Dau bos pamokos naujiems kanadic dienių vis tiek nedaug, nes ki- 

čiams yra rengiami ir šiemet, ti įskaitomi į vadinamąją „Lal- 
Suinteresuotieji kreipiasi rug- ką“ ir neatlyginami. Ir minima 
sėjo mėn. 27-28-29-30 d. d. 1 me „pasitarime“ svarstyta ne 
šias mokyklas. Central Secon- ta liūdna kolchozininko pade- 
dary School, Wentwoorth St. tis ir kaip ją pagerinti, bet kaiv 
kkampas Barton) Delta Scho- daugiau kolchozininko paga- 
ol Main St. E. (netoli Ottawa mintų gėrybių išvežti į Rusiją, 
g-vės) ir Westdale School, O Lietuvoje žemės ūkis, užuot 
Main St. W. (kur vyksta 16 daugiau kilęs, juo toliau — juo 
Vasario minėjimai). vis labjau smunka.

pereitą savaitę Hamiltone lan
kėsi JAV didelis lietuvių veikė 
jas, ALT sekretorius ir Naujie
nų redaktorius Dr. P. Grigai
tis. Jo atvykimas buvo surištas 
su paskaita 50 m. spaudos at
gavimo minėjime.
mielai patenkino ir vietos B- 
nės V-bos numatytą programą, 
kaip pranešimas per radiją, po
sėdis su organizacijų atstovais 
ir kt. Ir tilę reikia stebėtis kaip 
žilagalvis Dr. P. Grigaitis, at
vykęs j Hamiltono iš NeĖ Yoi 
ko rytiniu traukiniu ir užklaus 
tas apie poilsį, atsakė: „parody 
kite man numatytą programą, 
reikia ją išpildyti, o poilsis eis 
vėliau“. Taip ir buvo. Šeštadie 
nį apsistojęs pas pp. A. J. Kši- 
vickus, vyko į Hamiltono lietu
vių organizacijų bendrą pose-

Dr. P. G.

Brangūs Lietuviai, labai ma- Milašiam už gražią dovaną.
ne sujaudino išlipus iš lėktuvo Dabar ačiū labai gerbiamam 
ir pamačius didelį būrį lietuvių Klebonui Bobinui už tokį ina- 
pažįstamų veidų ir ne pažjsla- lonumą, kad iš pirmos manu 
mų. Širdingai ačiū visiems ai- atvažiavimo dienos pasit.ko ma 
silankiusiems, taip pat Popam ne ir kiekveinam mano pareng. 
Vilimam už gražias rožes. Da- me dalyvavo. Tuo aš labai jau- 
bar širdingai ačiū visiems žmo čiausi rami ir laiminga. Ir taip 
nėms, kurie tiek daug pasidar- aš labai dėkinga klebonui uz 
bavo, surengdami puikiausią puikų albumą su visais mano 
man vakarienę. Ačiū šeiminiu- priėmimo atvaizdais. Visam 
kem už skanius valgius ir vi- mano gyvenimui bus graži al
siems atsilankiusiems, ir ačiū mintis. Toliau labai ačiū Fo- 
už suteiktas gražias gėles ir nam Žižiūnam už tokį puikų 
gražią dovaną. Dėkingumas už bankietą su daug gerbiamų svc 
tai neišdils iš mano širdies me- čių, kurie visi man padovanoję 
kados. Ačiū Ponam Dauderiam gražiausį žiedą. Niekados aš ne 
už surengtus puikius pietus, maniau, kad jūs mane taip jvcr 
kur dalyvavo daug svečių ir už tinsite. Ačiū Ponam Bendžai- 
gražią Jūsų dovaną. Taip pat čiam už kvietimą į coctail par- 
n ponam Jonuškam uz gražią ty. Labai puiku buvo. Dabar 
vakarienę ir dovaną. Malonu ačiū Ponam Vilimam ir Jaku- 
buvo praleisti vakaras su visais bauskam už suruoštas išleistu- 
svečiais. Ačiū Ponam Galan- ves. Labai daug svečių buvo u 
čiam. Labai gražiai praleiuau Kunigas Kubilius dalyvavo, 
laiką puikiame baliuje su visaL Taigi šis paskutinis balius su 
draugais. Taip pat už kvietimą Montrealio Lietuviais. Tanu 
i pikniką pas Ponus Bakanavi- širdingai ačiū visiem diau- 

Hughson čius. Turėjau progą aplankyti, gam, gal kuriuos ir aplenkiau, 
tolimesnę farmą, kur viskas la- prašau dovanoti.
bai gražu buvo. Ačiū, Ponam Vėl ačiū! Rūta.

jau
at-
sa-
pas

m. burmistrus dabarti
niam burmistrui L. D. Jack- nors Savo dvi savaites atosto- 
son, kuris kandidatuosiąs jau 
6-tą kartą iš eilės. Šis lietuvių 
atsilankymas gan plačiai dar tą 
pačią dieną buvo praneštas ke
letą kartų ir per vietos radijo

ŠEIMOS PRIEAUGLIO

svečią trumpai žuvusius knygnešius pagerbti A. Gutauskų šeimos — po sū- 
motinos yra 

kontrakto- 
Antros

į toniečių, torontiečių, oakvihe- 
nekalbant čių įtempime. Plačiai nušvietęs

ir visame pasaulyje lietuviai 
sugyventų taip gražiai, kaip 
šiame Ontario mieste“.

Po pranešimo sekė užklausi
mai kaip ALT'o santykiai ii 
benrdadarbiavimas su Ameri
kos LOK, kitom tautybėm n 
pan.

Iš posėdžio Dr. P. Grigaitis 
persikėlė į gretimą slę, B-nes 
v-bos rengtą pobūvį-balių, kui 
sutiko daug savo pažįstamų.

Sekančią dieną, pasilsėjęs 
tik 5 vai., vyko į Bramptono ra 
dijo stoti pranešimo. Jūsų ko
respondentui užklausus Dr. P 
G. dėl poilsio, jis vėl trumpa 
atsakė: „normaliai ilsiuosi 5— 
6 vai. ir Čikagoje, nes dienraš
čio redagavimas, ALT reikalai 
ir kt. visuomeniniai darbai tiek 
palieka laiko nakties poilsiui“.

Kaip minėjau, faktinis Tau
tos šventės ir 50 m. spaudos 
atgavimo minėjimas buvo pra
dėtas per lietuvišką radijo pus
valandį Bramptono radijo sto
tyje. Dr. P. Grigaitis pasveiki 
no Kanados lietuvius ir padalė 
trumpą pranešimą.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

atsakius Royal Connaught 
ię galutinai yra rengiamas B-

sa-

gų iš savo darbovietės, tačiau 
tik vieną savaitę paliko skaity
tojus be žinių iš Hamiltono. 
Šiame Nr. talpinamos ir užpra 
eitos savaitės Hamiltono nau
jienos. Kbr.
ŠV. POVILO LIUTERIONIŲ
bažnyčioje, Gore ir 
gt. kampe, rugsėjo 26 d., 1 vai. 
po pietų, lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.

— Buvę tremtiniai, nepamirš
kite likusių niūriose stovyklo
se savo draugų. Bent vieną 
kartą metuose aukokite jiems 

vienos dienos uždarį!

Atkelta iš antro puslapio.

guvietytės - Kudabienės, L. 
Šturmaitytės, A. Juozapavi
čiaus ir E. Mickūno. Pirminin
kui tarus pabaigos žodį, minėj; 
mas baigtas Lietuvos himnu.

Pagerbimo vakarienėje, su- 
uoštoje pp. A. J. Šukaičių na

muose ir dalyvaujant vietos 
parapijos klebonui KV pirmi
ninkui Hamlitono organizacijų 
pirmininkams, pp. Frenzeliams

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont.
Tel. LI 4-6405

DISTRICT ESTATE BROKERS

Visais nekilnojamo turto pirkimo 

bei pardavimo reikalais kr ipkitės 

į didžiausios Kanadoje

REAL ESTATE
įstaigos atstovą Hamiltone

A. P R A N C K E V I Č I Ų.
Visokeriopas informacijas uteiks ir namų problemo

se jums patars.

Skambinkite ar užeikite į staigų

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

Y Namai pardavimui:
v Ahuntsic:
$ 1. Valdžios planu 6 kamb., 
\ vandens šildom., atskiras.
$ Įm. $2.195, kaina $12.402.
S 2. Šešių šeimų po 3 kamb., 
X su elektr. krosnimis, šal-
X dytuvais, nam. atskiras.

I
 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

Į PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTĄ- 
TE ĮSTAIGĄ.

MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!
NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.AGENTAI:

A. Gražys, RA 1-3148. A. Markevičius, OR 1-9816.
S ĮSTAIGA: 177 Sherbrooke Si W. kamb. 5, Montreal, Que.
I Tel e f.: PL 8501
S Res.:

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
tu 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

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

Kitchener, Peterborgh, R) :hmond Hill._____________ I
jj P. ADAMONIS PO 6-6495. A. BUDRIŪNAS RA 7-2690. '

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SAŽINING A I 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE, E.
RAymond 1—6005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniai* — vi»ą dieną.

J. GRAŽYS DE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LAC HINE NE. 5-0303 

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

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

NE. 5-0303

Dėmesio šiam sąrašui!
Knyga jums suteiks paguodos ir sukels gerų minčių, pažadins 
viltis ir praskaidrins bent kokią nuotaiką. Štai jums kny
gų sąrašas, iš kurio galite pasirinkti, kas patinka.. Knyga 
Jūsų neapvils, nes ji geriausia Jūsų draugas, palydovas ke
lionėse ir Jūsų guodėjas poilsio metu.
V. Ramonas. CROSSES — angliškai, romanas Kryžiai.4,ud
J. Aistis. APIE LAIKĄ IR ŽMONES .......................... 2,50
V. Andriukaitis. AUDRA ŽEMAIČIUOSE .................. 2,20
Žurnalas LIETUVA ....................................................... 0,5u
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ................................ 1,50
Paulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ........... 1,50
N. V. Gogol. MIRUSIŲJŲ SIELOS, iliutr. romanas .. .3.25 
11 autorių. MYKOLAS SLEŽEVIČIUS .......................... 5,00
Amerikos lietuvių VARDYNAS .................................... 5,U0

Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50 
Krėvė. RYTŲ PASAKOS ............................... 2,50
Andriušis. ANOJ PUSėJ EŽERO .............................1,50
Moriac. GIMDYTOJOS, romanas .................................

B. Brazdžionis. DIDŽIOJI KRYŽKELĖ ....................
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS.............................. • •........
J. K. Karys. NEPR1KLAUS. LIET. PINIGAI.
Merimee. KOLOMBĄ, romanas...............................................
k Jankus. PO RAGANOS KIRVIU................................
Prof. V. Biržiška. SEN. LIET. RAŠTŲ ISTORIJA . 
Putinas. KELIAI IR KRYŽKELIAI.........................
Kazys Binkis. BALTASIS VILKAS..........................
A. Škėma. ŠVENTOJI INGA...................................
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ....................

TK. Binkis. LYRIKA....................................................
lB. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ. 
■August Gailit. I OMAS NIPERNADIS. Romanas. . 
■K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ........................
■400 metų PIRMAI NEMUNO POEMAI ...
■B. Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS ....
■ B. Rukša, ŽEMĖS RANKOSE .................................
|F. Lavinskas. ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI
■Žurnalas LITERATŪROS LANKAI .......................’ ' $
UJ. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA

[Įj. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI .. $
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

P.
F.

2.00 
1.0G 
5.00 
2,50 
1,50 
2,00 
2,50 
1,00 
2,50 
0,75 
2,00 

. . 2,00 

. .2,50 
2,— 
0,50 
L— 
L— 
.2,00 
L—

$ 
$ 
$ 
$

1,50 
3,—. 
2,— 
2,50 
1,50 
0,75 
0,75 
0,40 
0,80 
1,10 
0 30 
0,30 
1,— 
1,— 
0,25 
0,75 
1,— 
2,50 
0,50 
.2,Su

|V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas ............ ............
f J. Jankus, NAK I IS ANT MORŲ, romanas . ............
| Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............
f P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ........................
’S. Zobarskas, RIESTAŪSIO SŪNUS, vaikams ... 

S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams......
I S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI .......................

V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS...................................
Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $ 
Vydūnas, BHAGAVAD - GITĄ, iš sanskrito ........
Tulpė, TILTO SARGAS, romanas.................................
J. Kaupas, Dr. KRIPŠTUKAS PRAGARE ............
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA . . . 
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės........
J. Gailius, KARTUVĖS.............................................
11. Kazys Boruta, BALTARAGIO MALŪNAS, roin. 
J. Mateika, ŽALGIRIO MŪŠIS, spalvomis........................$
<un. Valadka. POPIEŽIAI IR LIETUVA ....................

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

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

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

PATVIRTINTI VERRTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS £
Per »

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d ;
Tel. RA 7-3120

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 |
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LINKSMAS ŠOKIŲ VAKARAS.

Šį šeštadienį, rugsėjo mėn. 25 d., 7 vai. vak., Montrea- 

lio Lietuvių Sporto Klubas „T aura s“ Garby Hali, 

3244 Beaubien St. E., tarp 10 ir 11 Avė, Rosemoun- 

te, ruošia pirmą šio rudens sezono atidarymo šokių va

karą. Šokiams griežia „Lituanica“ jaz kapela.

VISIEMS ĮDOMU! VISIEMS SVARBU!

Čikagos lietuvių choras PIKjVlYN, vedamas muz. K. Steponavičiaus, Toronto Katono auditorijoje spalio 2 dieną, 
šeštadienį, 7 vai. 30 min. vakaro stato nepaprasto linksmumo trijų veiksmų

audran operetę: „laima“.
ir visi gerieji solistai, kūnais žavisi visi.
TULPĖJE ir sekmadienį po pamaldų prie abiejų bažnyčių.
dalyvauti, nes progos pamatyti šią operetę jau nebus.

Rengėjas: K. L. M. B-nės Toronto Apylinkė.

Dalyvauja: „PIRMYN ‘ choras
Bilietai: 3.00, 2.50, 2.00, 1,50, iš anksto gaunami

Toronto ir apylinkių lietuviai kviečiami VISI

TORONTO 
ARBATĖLĖ.

M. L. BiČ. Dr-jos skyrių ats- 
Lietuvos galybės tovų suvažiavimo Toronte pro- 

etapus, paprašė pilną salę pub- ga šio mėn. 25 d., 7 vai. vak., 
likos pagerbti atsistojimu kovo Liet. Namuose suvažiavimo da 
lojus už Lietuvos laisvę. Po jo lyviams ir svečiams bus arbatt 
dienai pritaikytą gražią paskui lė, į kurią kviečiami visi MLB 
tą skaitė adv. dr. St. Daukša D-jos nariai, prijaučiantieji ir 
(paskaita bus sekančiame nr.). organizacijų pirmininkai. Įėji- 
Gražų žodį tarė Toronto Tau- mas 1 dol. Norintieji arbatėle- 
tininkų pirm, teisininkas p. Va je dalyvauti, prašomi iki rugse 
lys, kuris čia viešėjo pas pp. jo 24 d. (penkiadienio) vaka- 
Jakubauskus, Rutkauskus, ro užsiregistruoti pas L. Tania 

VILNIAUS KRAŠTO SPAUDOS BALIUS Vaupšus ir savo bičiulius, su šauską, 236 Dovercort Rd.,
Lietuvių Sąjungos steigiama-šiemet numatomas, kaip ir pei- kuriais turėjo pasitarimu. tel.: ME 4469.
sis Montrealio skyriaus susiiin nai, šeštadienį prieš užgavę- Meninėje daly tautinių šokių MLB Dr-jos Toronto Sk. V-ba. 
kimas numatomas spalio 10 die nias, t. y. — paskutinį užga- grupė, vedama V. Pauliaus, gra VERIKAIT1S PER RADIJĄ 
ną. Vieta: AV bibliotekoje, vėnių šeštadienį. Primename, žiai pašoko Šustą, Kalvelį, jon 
tuojau po pamaldų. Jeigu būtų kad p. Mačiukas pernai pasiu- kelį. V. Veselka įspūdingai pa
kilų pageidavimų, prašome pa- vo dviem laimėtojam — p. Gu- deklamavo Brazdžionio Ąžuo- 
skambinti HE 7920. Visi vii- dienei ir p. Šulmistrui — po lą. Solo dainavo veiklūs mūsų 
niečiai prašomi tai dieani pasi- kostiumą, ir šio sezono Spau- dainos mėgėjai P. Vytė, daina 
ruošti.
PIRMASIS LIETUVIS KA
NADOS KARO LAKŪNAS.

P. J. Navikėnas prieš kiek 
laiko yra baigęs Kanados kai v 
aviacijos mokyklą ir dabar pa
keltas j Kanados aviacijos laku nas eina šalpos reikalams, 
nų leitenato laipsnį. Dabar jis BIRUTĖS VAITKŪNAITeS 
vieši pas tėvus Montrealy, o po 
atostogų vyksta į tarnybą, kui 
gaus dar specialų, taktinį apmo 
kymą. P. Navikėnas yra pirma
sis lietuvis karo lakūnas-kan- 
ninkas Kanadoje 

ŽYMI VIEŠNIA IŠ 
NEW YORKO

i ę
Gausinga loterija, alutis, sKanūs užkandžiai bei kiti pa

įvairinimai. Apsilankydami linksmai praleisite subat- 

vakarį ir paremsite mūsų sportuojantį jaunimą.

,T aura s“ Valdyba.
SSSSSSSS.'SS,'.'.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

buvo pradėtas p. Gražio, kuns 
suminėjęs

dos baliui yra pažadėjęs du kos vęs Kur bakūžė 
tiumus loterijai.

MONTREALIO ŠALPOS
KOMISIJA

lapkričio 6 d. Policijos salėje
ruošia įdomų vakarą, kurio pel-

New Yorko lietuvių dailinin
kų draugijos pirmininkė dail. 
Aleksandra Merker savaitę v.e 
sėjo pas pp. Daukšas, lankė 
muzėjus ir pažįstamus — pp. 
Žmuidzinus, pp. Smilgevičius, 
pp. Janušauskus ir kt. 
LAIKRODIS nuo šio sekma
dienio pasukamas valanda at
gal — į žiemos laiką.

GRAŽUS ŪKIS parduodamas. 
230 akrų žemės, du gyvenami, 
miestiškai įrengti, namai, prie 
upės ir gero susisiekimo, gera 
žemė ir ūkiniai trobesiai, padar 
gai ir tt. Teirautis: Frelighs 
berg, Missiquoi, P. Q. Telef.: 
Frelighsberg 898.

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.

xx ~xx x

$ Dr. J. ŠEGAMOGASj
Ą CHIRURGINĖ ir BEND- |
3 ROJI PRAKTIKA

^office 4906 Wellington
VERDUN. Tel. YO 3611. £

v šeštadieniais 11—1
arba pagal susitarimą. $ 

i* n a m u 1038 Osborne Av. i' 
< VERDUN. Tel.PO 6-9964 |

X>nc

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. M ALISKA
priima: P a- m. — 10 p. m.'
5303 Verdun A., Verdun,

Telef.: TR 4547.

NOSIES. GERKLĖS IR 
AUSŲ

IR

Dr. R.
956

BUS NEPAPRASTAI ĮDOMUS SPEKTAKLIS.
Jau daug kartų žavėjęs To- rinkime apgailestauta, kad dėl 

ronto ir apylinkės lietuvius Či- susidariusių aplinkybių nepa- 
kagos lietuvių choras „Pu- vyko valdybai duoti informaci- 
rnyn“, vedamas muziko K. Sic jos apie SLA 236 kuopos Ka- 
ponavičiaus, spalio 2 dieną, nados Liet. Dienos proga iš- 
šeštadienį, duos vienintelį spėk leistoj knygoj. L.
taklį labai linksmos Audran 
operetės „Laima", kurią veda 
pats K. Steponavičius ir daly
vauja visi žymieji solistai. Bi
lietai iŠ anksto įsigyjami Tul
pėje ir sekmadienį po pamaldų 
prie abiejų lietuvių bažnyčių. 
Rengia Moterų Bendruomenė, 
tai yra garantija, kad spektak-

samanota ir 
Mano gimtinė ir A. Keblys, dai 
navęs Anksti rytą ir Ei liuko, 
liūlio, be to, duetu jie abu — 
Budriūno Tėviškėlę ir liaudies 
dainą Susvarvyk, anteja. Už
baigai AV choras, vedamas A. 
Piešinos, pagiedojo Bendo- 
riaus Oi ko jūs liūdit, Banai
čio Gaideliai gieda ir Gudavi
čiaus Kur giria žaliuoja. P. Gra 
žiui visiems padėkojus, minėji
mas baigtas Tautos 
kai pradėtas jis buvo 
Himnu.

Sceną pavidalino p. 
vėliavas valė p. Rutkausko va
lykla, P. Lapino vedamas oi- 
kestras grojo įžangas, pertrau
kas ir Himnus. AV klebonas 
dr. Kubilius minėjimą įrašė į 
juostas.

Tautos šventės minėjimas 
pradėtas rytą abiejose lietuvių mokinių tėvų susirinkimas šau- 
parapijos bažnyčiose pamaldo- kiamas rugsėjo 26 d. (sekma- 
mis, kuriose organizacijos du- dienį) 12 vai. 30 min. lietuvių 

M-G-M filmų aktorė prisiuntė lyvavo su vėliavomis.
N L laišką su gražiais prisimi
nimais ir padėkomis Mdnti va
lio lietuviams, o NL dar 
dol. auką. Montrealis jai 
ręs gerą įspūdį, todėl ji 
Montrealį dar lankyti. 
RADIO ir televizijos meiste
riai p. Pilypaitis ir p. Niauia 
(žiūrėkite jų skelbimą) tiktai 
pradėję darbą, turi gerą pasise 
kimą.
CANADAIR dar tebeatleidinė 
ja darbininkus iš darbo. Lietu
vių ten jau beveik neliko.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
vedusių porai arba dviem mer
gaitėm. Teirautis telefonu G R 
6237 po 6 vai. vak., 7548 De- 
-Laroche.

JOSEPH RICHARDS

ritminės mankštos ir moder
naus šokio kursai darbą pra
dėjo trečiadienį, rugsėjo 15 d., 
5550 Park Ave., Room G. 
ambinti BE 9767.

PIANISTAS
K. SMILGEVIČIUS, 

pasibaigus atostogoms, priima 
norinčius mokytis skambinti 
pianinu.
ELZBIETA KARDELIENĖ 

dar galėtų priimti norinčias tuo 
kytis dainuoti kelias lietuvai
tes. Galima teirautis telefonu 
HE 0473.

RŪTA KILIMONYTĖ

Sk- Himnu, 
Kanados

Ladyga,

turės rečitalį sekmadienį, 10.3G 
vai. per Trans-Canada radijo 
tinklą. Apie tai praneša CBC 
Times, kuris pastebi, kad jis lis bus vertas žiūrovų atsiian- 
yra atvykęs iš Lietuvos, moko- kymo, 
si Toronto konservatorijoje Ii 
dainuoja basu.
KL MOTERŲ BENDR-NeS 
Toronto apyl. susirinkimas po
sėdžiaudamas apsvarstė opere
tės „Laimos" spektaklio ir pen 
kerių metų organizacijos su
kaktuvių reikalus. Sukaktuves 
bus pažymėtos gražiu pobūviu 
lietuvių Namuose lapkričio b 
d. Niekas neabejoja, kad KL 
Moterų Bendruomenės Toron
to Apylinkė šį laikotarpį velke 
nepaprastai graž iai, padarė di
delį kultūrinį, labdaros bei tau 
tinį įnašą ne tiktai į Toronto, 
bet ir apylinkių lietuvių gyve
nimą. Tai yra verta didelio pa 
žymėjimo ir jos veikėjų augš- 
to įvertinimo. Kor.
ŠEŠTADIENINĖS MAIRO
NIO VARDO MOKYKLOS

nes ir Pirmyn jau yia 
visiems žinomas ,kaip ir jo va 
dovas K. Steponavičius. (Pla
čiau skelbime).

SLA 236 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

įvyko rugsėjo 12 d. Liet, 
muose ryšy su spalio 16 d. 
Šimu 20 metų nuo tos kuopos 
įsteigimo Toronte minėjimu.

Į minėjimą atvyks iš Amcu- 
kos SLA prezidentas adv. Ka
linauskas.

Numatoma suruošti Liet. Na 
muose didesnis pobūvis, kuria
me platesnė visuomenė turės 
progos susipažinti su tos De
jos tikslais ir įvertinti jos nuo
pelnus lietuvių išeivijai. Susi-

Na- 
i uo

MAŽ. LIET. BIČIULIŲ 
DR-JOS SUSIRINKIMAS

įvyko Liet. Namuose. Pirm. 
Tamašauskas pranešė, kad rei
kia išrinkti tris atstovus į rug
sėjo 25 d. Kanados MLB D-jos 
suvažiavimą Toronte. Slaptu 
balsavimu išrinkti L. Tamo
šauskas, inž. B. Buntinas ir inž. 
J. Dragašius. Į Dr-ją įstojo p. 
Matusevičiūtė.

Susirinkime buvo gyvos dis
kusijos dėl Maž. Lietuvos isto
rijos išleidimo: ar leisti infor
macinį veikalą, ar mokslinį. 
Dauguma pritarė leisti moksli
nį veikalą.

Vasario 16 gimnazijai remti 
būrelio valdybon išrinkti: inž. 
J. Dragašius ir inž. P. Lehs. 
Iki šiol tas būrelis neturėjo sa
vo pirm, ir jį tvarkė MLBD iž
dui. A. Kuolas. Įsirašė į rėmė
jus; P. Sadauskaitė, M. Abro
maitis ir K. Motušis. L. 
LIETUVIŲ Dienų Toronte 
proga išleistas informacinis lei
dinys galima įsigyti už vieną 
dolerį. V. Vaidotas, 235 Ossing 
ton Avė., Toronto, Ont.
E. NARUŠIS jau PASVEIKO

Apie porą savaičių išgulėjęs 
Londono, Ont., ligoninėje, Eli
zijos Narušis jau pasveiko n 
grįžo iš ligoninės namo. Bs.

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. 

arba pagal susitarimą.
Tel. :namų WA 1-0537 

įst. LL 9184.
IM M--'" M

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

namuose. Jame bus svarstom, 
labai svarbūs reikalai, surišti 
su mokyklos likimu, taip pat 
bus renkamas tėvų komitetas 
n revizijos komisija itt.

Tėvai ne tik prašomi, bet pti 
valo jausti pareigą susirinkime 
dalyvauti ir taip pat paraginti 
kitus tėvus jame būti.

Tėvų Komitetas.
PRASIDĖJO EVANGELIKŲ 

KONF1RMANDŲ 
PAMOKOS

evangelikų liuteronių bažny
čios lietuvių parapijos konfn- 
mandų pamokos jau prasidėjo. 
Jos eis antradieniais ir penkta
dieniais 6.30 vai. vak. dr. Ka
volio bute. Dar galima tom pa
mokom įsirašyti.

ŠAUNŪS PARENGIMAI
Pp. Salalų ir pp. Kirkų šei

mų iniciatyva ir rūpesčiu rugs. 
18 d. buvo suruoštos sidabri
nės vedybinės sukaktuvės Juo
zui ir Petronėlei Mileriams, 
(turintiems Lafleur gatvėje 
nuosavus namus). Pp. Milerių 
pagerbime dalyvavo arti pus
antro šimto žmonių, kurie su
kaktuvininkus, gražiai atvež
tus pp. Jurėnų (iš Lachutej su 
tiko, pasveikino, apdovanojo n 
giedojo ilgiausių metų, o pas
kui puikiai vaišinosi ir links
mai šoko.

Verdunietei p. A. Zubienei 
rugs. 17 d. pp. Petrulių bule 
buvo surengta staigmena (ba
by shower). Pobūvis, kuriame 
dalyvavo per 20 ponių iš senų
jų ir naujųjų ateivių tarpo, pra- klasės—pradedantiems, 

g pildau Income Tax ir įvairius ėj° Jabai. Sražiai’ ^įmininkau 
I blankus. ‘ •’a?t Ponioma1Petr^!n?’ Ma-
| 1114 Jardin St., Montreal 22.Q 1tU?V‘ /‘nBlai.,zd,ž.lun’enc! _ir

kit. Dr. A. Drevmskiene pobu- 
$ PARDUODAMAS NAMAS vy dalyvauajnčiųjų vardu p.
& iš 4 butu su garažu. _ -
X 7131 Dumas St., Ville Emard. vežimėlį laukiamam kūdikiui.

ADVOKATAS Dr. St. Daukša 
šį ketvirtadienį išvyksta dvipa
tystės byloje į Norandą, kur ua 
lyvaus teisme.
IŠ ATOSTOGŲ sugrįžo pp. 
Bakanavičiai, Petroniai, Kinai, 
prieš tai turėję dar savo vaikų 
spektaklį. Pp. Bakanivičių far- 
ma ties Broome, triukšminga ir 
perpildyta visą vasarą, jau iš
tuštėjo ir nutilo.
K. LUKAS šiemet neskelbs ka 
lakutų paradvimo, bet jeigu

n 20 
pada- 
tikisi

$ Raštinė: OLiver 4451

Dr. P.MOKK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

> 1082 Bloor W. Toronto 4.
; j rytus nuo Dufferin St.

XX___ L-.XK

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS

CHARLAND 
Sherbrooke E.

J TeleL: FR 7684, EX 8822.

k Dr.E.Andrukaitis!!
956 Sherbrooke E.

Tel. CH. 7236

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 Co.
Member of Montreal 
Real Estate Board

1410 Guy St., tel. FI

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ

Skambinti mūsų įstaigos ar 
namų telefonu HE 7877.

* * * 
Pasirinkimas namų, ūkiu ir va 

sarnamių įvairiose vietose.

6351

neju- 
mūs’j

3 PRANCŪZŲ KALBOS
pramo 

kusims ir jau besitobulinan
tiems — spalio 5 d. pradeda
mos YMCA, 5550 Park Avė, 
trečiadienį ir ketvirtadienį, 7 ir 
8 ir 9 vai. vakaro. ~ 

Zubienei įteikė dovanų gražų veikia ir anglų kalbos 
NELAIMĖ ištiko p. 
Jis sekmadienį naktį 
gero pažįstamo langą, o šis, pa
manęs, kad tai jo konkurentas, 
trenkęs į langą kėde, ir stiklų 
privaręs Jakubkai į veidą, akis. 
Nežinia, ar jis neliks neregiu. 
VERDUNO nauja moderni 
Stenbergo krautuvė atidaroma 
šį trečiadienį. Daug prizų ir ki
tų prašmatnumų atidarymo iš
kilmėje.
MIRĖ ilgai ir sunkiai sirgęs, 

kas norėtu pas jį nusipirkti ka- vėžio liga, Aleksas Venckus, 
lakutu, tai jam gali parašyti 65 metų. Pašarvotas Ville Em- 
laiškelį (Mr. K. Lukas, Baniu arde, laidojamas penktadienį, 
gton, P. Q.) ir jis užsakymą iŠ KISIELIUS B. buvo išvykęs į 
pildys — kalakutus atveš į Philadelphia laidoti savo gimi- 
Montrealį. naiČio.
NAKTINIAI restoranai - klu- PLIUMBERIAI streikuoja jau 
bai, ryšium su nedarbu esą ne- antrą savaitę, nes reikalauja 
tekę 40 proc .lankytojų. pakelti atlyginimus uŽ darbą.
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Ten pai 
klasės.
Jakubką. 
beldėsi j

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.

i

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

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 susitnrirr '

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-r»y (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

A. GARBENIS
REKOMENDUOJA

Namas nuomavimui, atskiras, 5 kmb. per 2 augštu i, $65 
mėn., reikalinga dekor. Randasi prie Yonge-Rorenz g.

High P.-Bloor, 8 kmb., atsk. mūrinis n. per 2 augs.; priv. 
įvažiavimas, garažas; vandens-alyv. šild., žaidimo kmb. 
rūsy. Geras modern, n.; įmokėti apie $7.000. Vienas 
atviras morgiČius 10-čiai metų balanse.

Garden-Roncesvalles, $14.500, 7 kmb., geras plytų namas, 
neperein. kamb., vandens-alyvos šildymas, nėra gara
žo. Įmokėti apie $4.000.
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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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