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Politinė įvykių savaitė
„MES DABAR SĖDIME ANT ATOMINIO 

BRANDUOLIO“
pirmojoje savo kalboje pareis- komunistai pagauna „kvailas 
kė naujai išrinktasis Jungtinių žuveles" — vakariečius. Ii kas 
Tautų organizacijos — JTO pu ypač įdomu, kad ne tiktai pa- 
mininkas, Danijos atstovas gauna, bet ir sugeba įkinkyti i 
Van Kleffens, kai tuo tai pu savo propagandą...
baigusi JTO pirmininkės pare! Verta pastebėti, kad čia dai
gas Indijos atstovė ponia Fan- nai egoistinis interesas vaidilų 

Čekijoje, sime jokios diktatūros ir me- did išreiškė viltį, kad „netruks labai didelę rolę. Sakysime, Eu- 
kad ūki- geros valios susiaurinti nesuta- ropos apsigynimo bendruuine-

SUSIRENKA ŪKININKŲ
SĄJUNGĄ(IPU) PRIEŠ KOMUNIZMĄ

RAŠO H. BLAZAS, NEW YORK.
Ūkininkų partijos, ypač tau- lių vyriausybių, o taip pat šau

tose, kurios pereitame šimtine gotojais legalios valstybines sa 
lyje buvo dar svetimųjų paverg ntvarkos, politinės morales ii 
tos, pradėjo atsirasti kartu su demokratijos. Nesame priešai 
tautiniu atgimimu — Balka- niekam. Nesiekiame dominuoti, 
nuošė: Bulgarijoje, Kroatijoje, bet tuo pačiu metu netoleruo- 
Karpatų pašlaitėse: < 
Slovakijoje; prie Baltijos kian kad nepripažinsiine, kou um- — ------- ---------- ------ ----------- --r— -r-o?------ ---------------
tų: Lenkijoje, Lietuvoje ir ki- ninkija yra luomas, priklauso-rimų prarają, nes žmoniją den- nės sukūrimo nepasisekimas ai 
tu r. 
kraštuose buvo glaudžiai susi- demokratija 
jęs su tautinio atgimimo ir susi nam. 
pratimo kilimu. Ūkininkija sie
kė savo valstybėms nepriklauso 
mybės, tautoms laisvės, sau 
apšvietos ir gerbūvio. Šūkis — 
žemės ir laisvės — buvo visų 
kraštų ūkininkijai visuotinis. 
Savo tautų nepriklausomas vai 
stybes ūkininkija įsivaizdavo 
kaip tikrai demokratiškas, kur pasiduoti“, 
laisve naudosis kiekvienas, kui 
gerbūvis bus visuotinis, kur ne 
bus luomų skirtumo ir ūkininki 
ja, amžiais pažeminta, bus ly
gus luomas tarp kitų.

Viso ūkininkų judėjimo Eu
ropoje pagrinde buvo gilus de 
mokratijos ir žmoniškumo pa
jautimas, siekimas visuotines 
taikos.

Prieš Pirmąjį Pasaulinį karą 
ūkininkija savo tikslams siekti galėjimo metai, kuriais ūkinin- 
būrėsi į tautines ūkininkų po- kų 
litines partijas. Kiekvienos tau ir diktatūroms priešingos, bū
tos ūkininkija iškėlė žymius vo draudžiamos, o jų veikėjai 
veikėjus, kuriuos ūkininkų par persekiojami. Diktatūrų įsigalc 
tijos laiko savo ideologiniais jimo kraštuose demokratines 
pradininkais. Taip, dar praeito ūkininkų partijos nuėjo į pog- 
šimtmečio pabaigoje ir dabartį- rindį, bet kartu prisilpo ir jų 
nio pradžioje Kroatijoje iškilo tarptautinė veikla. Antrasis Pa 
S. Radič, Bulgarijoje — A. St- saulinis karas ir po jo sekusi 
amboliiski, Čekoslovakijoje — „išlaisvinimo politika", atidavu 
R. Beran ir M. Hodža, Lenkijo si Šiaurės ir Vidurio Europos 
je — W. Witos, Rumunijoje — kraštus bolševizmui, privertė 
Maniu, Lietuvoje — V. Kudir- ūkininkų partijų veikėjus pasi 
ka, K. Grinius, M. Sleževičius traukti į tremtį ir iš čia atnau- 
ir kiti. jinti veiklą.

Jau anais laikais ūkininkų Tos veiklos sąlygos yra žy- ri savo biurą Washingtone, ku gos. Išgirdo apie juos ir žmo- 
partijos buvo pasiekusios savo miai pasunkėjusios, o tikslai pa ris vadovauja ir koordinuoja r nės Lietuvoje gimtąja kalba, 
kraštuose didelės reikšmės ir didėję: kova su komunizmu uz PU politinę veiklą, biurą New 1954 m. spalio 1—3 dieno- kas, KLB Kr. V-bos pirm. J. 
politinės įtakos. Prisimintinas savo kraštų išlaisvinimą, sieki- Yorke, kuris leidžia IPU mėne mis New Yorke šaukiamas ket- Matulionis, KLB Toronto ap. 
kad ir Didysis Vilniaus seimas mas atstatyti juose demokratiš sinius ir dvisavaitinius biulete- virtasis IPU kongresas, kuiio pirm. J. Simonavičius, NL red. 
1905 m., kurio daugiau kaip pu ką santvarką, o kol tai bus pa- nius, o taip pat kitokius pohti- svarbiausias tikslas yra nušvies J. Kardelis ir V. Vaidotas, svei 
sė atstovų buvo ūkininkai. siekta, palaikyti pavergtuose

Tačiau, tik Pirmąjam Pašau- kraštuose išlaisvinimo viltį, 
liniam karui pasibaigus, paverg ypač ūkininkijoje, kuri buvo a- 
toms Europos tautoms atgavus tebėra svarbiausioji pasiprieši 
laisvę ir nepriklausomybę, ūki nimo komunizmui jėga, 
ninku partijos pilnai sužydo ir, 1946 m. pirmieji pavergtos 
išėjusios į pirmąsias politines Europos kraštų ūkininkų par- 
reikšmės eiles, užpildė parla- tijų išeiviai JAV, buvusio Taip tarp anų valstybių ir IPU cent- tuo būdu nukeliamos į tolime^ pirm. A. Lymantas padarė pia- 
mentus savo atstovais ir dauge tautinio Agrarų Biuro dalyviai ro. 
lyje kraštų ilgesnį ar trumpes- — dr. G. M. Dimitrovas, Fe> i

dele dalimi yra
ANGLIJOS SAVANAUDIŠ

KUMO VAISIUS.
Jeigu Anglija, kuri yra viena

Ūkininkų judėjimas tuose mas nuo kitų. Mūsų tikslas yra gia tamsus debesys"...
visur ir kiekvie- Deja, nėra jokių vilčių, kad 

Agrarinė demokratija yra Pandid viltys išsipildytų, nes 
labjausiai patikima taikos sau- lengva yra bet ką sugriauti, 

bet nelengva atstatyti, o dažnai iš žymiųjų Europos valstybių, 
tas ir visai neįmanoma. Komu- būtų prisidėjusi prie to pakto, 
nistai lengvai griauna taiką ir tai seniai jau klausimas butų 
kelia karus, bet vakariečiams buvęs išspręstas ir nebūtų bu- 
sunkiau sekasi ką pataisyti.
KOMUNISTAI SUGRIOVĖ 

EUROPOS SAUGUMO 
BENDRUOMENĘ,

gotoja. Savo giliu prisirišimu 
prie gimtosios žemės, nuosavy
bės samprata ir įstatymų gerbi 
mu vien tik ūkininkai yra pa
jėgūs sužlugdyti bolševizmą. 
Pagaliau, ūkininkai negali n 
niekad nesutiks komunizmui

vę praleisti tuščiomis pastan
gomis dveji metai (kai paktas 
priimtas), kurių metu Europos 
saugumas negauna jokios pa- 

o dabar jai atstatyti jau kiek pa žangos. Dveji metai jau reikia 
stangų padėta ir dar nežinia, nurašyti į sovietijos balansą, 
kuo viskas pasibaigs. RUGSĖJO 28 DIENĄ

Štai, kažko LONDONE SUSIRINKO 
kį kongresą buvo sušaukę ten, Anglijos, Amerikos, Kanados, 
kur kuriamas visos Europos Prancūzijos, Italijos, V. Vokie 
sentras — Strasburge ir jame tijos, Belgijos, Olandijos ir 
net 15 valstybių atstovai, kaip Liuksemburgo atstovai užtver- 
komunistai dabar triūbija, net ti spragą, pro kurią dabar lais- 
patys kraštutiniai dešinieji pa- vai gali prasiveržti sovietinis 
sisakę už reikalavimus priimti agresorius. Anglai, nes jie yra 
Maskvos mestą „sugyvenimo" didelis kaltininkas, sušaukė šį

Tarptautinio Agrarinio Biu
ro konstituciją pasirašė ūkinin
kų partijų atstovai: Austrijos, 
Belgijos, Bulgarijos, Čekoslo
vakijos, Estijos, Graikijos, Kro 
atijos, Latvijos, Lenkijos, Lie
tuvos, Ispanijos, Olandijos, 
Prancūzijos, Rumunijos, Šlove 
nijos, Suomijos, Šveicarijos 
Vokietijos.

Europai atėjo diktatorių įsi-

"rpa7djos?kaip''demokr2iHies šūkį parėmė jos kitą siūlymą susirinkimą ir todėl dar, kadAn 
— plėsti prekybinius santykius ghjai nemaznis yra pavojus, ne 
su sovietijos kraštais. Žodžiu, gu ir žemyno valstybėms. Vci- 
tie „kongresmenai“ atliko Mat tui anglai aiškinasi, kad jų iin- 
kvos uždavinį, lyg niekur dėti, merija išmėtyta po visą ŽCĮnes 
lyg tikriausi rutulį, nes centras jos vis dello
„TAIKOS IR SUGPVENIMO yra Europoje, o, be to, argi An 

APAŠTALAI”. .. glija neprisidėjo prie Azijos
Kad čia yra daugiau vakarie pietryčių saugumo pakto?

čių neišmanymo arba dažnai ii Bendrai, sovietijos veikimas 
siauro savanaudiškumo, kuriuo. daugiau kalba už van Kleffen- 
kaip gerai užtaisyta meškere, so tezę, negu už Pandid. Ir iš

Tarptautinė Ūkininkų Sąjun ir darbai plačiai pasklido radijo 
ga yra plačiai išsišakojusi. Tu bangomis už geležinės uždan-

Gen. V. Nagevičius-Nagius.
(žiūrėk 3 puslapį).

PIRMASIS MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ DRAUGI 
JOS ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS

Kanadoje įvyko rugs. 25 d. To jos yra labai svarbūs ir visiems 
ronte, Lietuvių Namuose. Suva lietuviams lygiai brangūs; nors 
žiavo Montrealio, Toronto ii organizacija yra nei paitinė, 
Hamiltono skyrių atstovai; ne-nei srovinė, visiems lygi, visus 
dalyvavo ir nepasireiškė St. Cat priimanti ir visus kviečianti dė 
barines ir Londono skyriai, c tis į šį bendrą Lietuvos žemių 
Windsoro sk. pirm. kun. Ru- rinkimo darbą.
dzinskas prisiuntė gražų svei
kinimą. 1
Y orko, Čikagos ir kt.

Centro pirm. A. Lymantui 
pradėjus suvažiavimą, pirminiu 
ku išrinktas p. Tamošauskas ir 
sekr. p. Prielgauskas.

Sveikino Gen. Kons. min. V.
Gylys,*LLK atst. ir Mažlielu- 
vių rezistencijos pirm. Dr. Bm

nio, ekonominio, socialinio tu- ti laisvajam pasauliui komums kinęs Liaudininkų klubo vai
rinio ledinus, surištus su laisvi tų skelbiamo „naujo kurso" ap du; raštu sveikino: MLT pirm, 
nimu ir agrariniais klausimais, gaulę, appeasmento ir contain- E. Simonaitis, ALT ir Windso- 
Londone, Paryžiuje, Miunche- mento politikos žalingumą iaiS ro sk. pirm. kun. Rudzinskas. 
ne, Romoje, Šveicirijoje veikia vąjam pasauliui ir skriaudą Išrinkus rezoliucijų komisiją 
IPU biurai, kurie yra informa- žmonėms už geležinės uždau (A. Lymantas, inž. Dragašius, 
toriai ir politiniai ryšininkai gos, kurių išlaisvinimo viltys J. Kardelis), laik. Centro v-bos

, nę ateitį. Kongresan pakviesti nešimą apie organizacijos veik-
1950 m. IPU išleido atsišau- kalbėti JAV valdžios, senato r lą. Jis drauge kalbėjo ir apie

nį laiką, vienos ar koalicijoje su renc Nagy ir kiti pradėjo Wa kimą į komunizųjo
kitomis partijomis- vadovavo shingtone, D. C. rūpintis Taip Kinijos ūkininkus, raginantį ko suomenininkai. Laukiami atstu buvo ir Centru, 
vyriausybėms. tautinės ūkininkų organizaci-voti už laisvė. Atsišaukimas buvai Europos

Tos vyriausybės, pasižyme- jos atsteigimu. 1947 m. pasila- vo išmėtytas virš komunistines Kongresas 
jusios savo demokratiškumu pu rimuose pradėjo dalyvauti ir Kinijos milionuose egzemplio- tarptautinės 
litinėje valdymo srityje, taip 
pat siekė socialinio teisingumo 
ir rūpinosi visuose kraštuose 
vykdyti žemės reformą.

Dar 1921 m. buvo keliama
mintis Europos kraštų demok- masis ūkininkų partijų kongrc- 
ratiškas ūkininkų partijas ap- sas egzilėje, Washingtone, D. 
jungti į tarptautinę organizac-' C., kurioje įsteigė dabar veikiau 
ją, kurios vyriausi tikslai būtų čią Tarptautinę Ūkininkų Są- 
— demokratijos išlaikymas n jungą (International 
stiprinimas ir tautų glaudesnis Union) ir priėmė jos konstilu- 
politinis ir ūkinis bendradarbiu ciją.
vimas. Nuo 1921 iki 1929 me- 1950 ir 1952 m.
tų buvo sušauktos kelios Euic Washingtone, įvyko IPU antru 
pos tautų ūkininkų partijų kon sis ir tretysis kongresai, kuriuo 
ferencijos, kurios tarėsi del ide se dalyvavo 12 tautų, Soviet i 
ologinių ir politinių organizaci Sąjungos pavergtų, atstovai, 
jos pagrindu ir tikslų. Tose kon IPU pirmininku buvo vis len- 
ferencijose dalyvavo arti 20 Eu karnas St. Mikolaiczyk, o gen. 
ropos tautų, jų tarpe ir Lietu- sekretoriumi Dr. G. M. Dunit- 
vos ūkininkija, atstovaujama rov. Lietuviai kongresuose bu- 
L. Valstiečių Liaudininkų Są- vo atstovaujami skaitlingų dele 
jungos. gacijų. 1950 m. Dr. K. Grinius

Bet tik 1929 metais Prahoje buvo išrinktas į IPU Centro 
buvo sušauktas konstitucinis Komitetą. Jo alternatais buvo 
Europos ūkininkų partijų kong A. Devenienė ir Dr. J. Pajaujis, 
resas, kuris įsteigė taip vadintą Dr. K. Griniui 1950 m. mirus, į 
Tarptautinį Agrarų Biurą ir CK Įėjo A. Devenienė, kuu 
priėmė jo konstituciją. Organi- 1952 m. IPU kongreso buvo it 
zacijos tikslai taip buvo nusa linkta į egzekutyvą vicepirim- 
kyti: ninke, o jos alternatu B. Pa-

„Norime būti ramsčiais lega- ramskas.

pavergtos kongreso atstovai ir žymūs vi- Montrealio skyrių, kuris ligšiol 
Jo didžiausis 

ir Azijos tautų darbas yra MLT pirm. E. Si- 
bus spontaniška monaičio pakvietimas ir jo at- 

ūkininkijos de- liktos kelionės per Kanadą ir j 
Liaudininkų S-gos rių. Tai atliko Čiang-Kai-Čeko monstracija prieš komunizmą A V. Kelionių metu susidarė 

A. Devenienė, o vėliau lėktuvai. ir pareiškimas laisvąjam pašau- naujų dr-jos skyrių, kurių 3
Grinius, Dr. J. Pajaujis 1953 m. gruodžio mėn. IPU liui solidarumo kovojant komu- nauji skyriai ir Kanadoje. Apie 

surengė New Yorke specialų nizmą. Kongreso darbai bu j Toronto sk. kalbėjo pirm. p. 
forumą, kurio tokslas buvo nu- transliuojami visomis kalbomis Tamošauskas ir apie Ilamilto- 
šviesti komunistų pripažintos i komunizmo pavergtus kras- no K. Prielgauskas. Visi kalbė 

už geležinės uždangos žemės tus. tojai suminėjo organizacijos
ūkio kryzės priežastis ir jų pa- Lietuviai kongrese bus atsto- darbo sunkumus, ypač, kad sun 
skelbto taip vadinamo „naujojo vaujami arti 20 asmenų delega- ku pritraukti žmones prie to 
kurso“ tikslus. Forumo kalbos cijos ir daugelio kviestų svečių, darbo, nors tikslai organizaci-

rimuose pradėjo 
U Valst. I 
atstovė 
Dr. K. 
ir kiti.

1948 m. buvo sušauktas pn-

Peasant

tame pat Didžiam tautos kultūrininkui, tautinio meno žinijos 
rėmėjui ir puoselėtojui, Daktarui-Generolui 

VLADUI NAGIUI NAGEVIČIUI 
mirus, giliame liūdesy likusiai žmonai,

VERONIKAI NAGEVIČIENEI NAGIUVIENEI, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame

Elzbieta ir Jonas Kardeliai.

Po pietų pertraukos (Alian- 
Buvo svečių iš New tie restorane, nes jo savininkai 

yra dr-jos nariai), buvo perskai 
tyti nauji įstatai, kurie palygi
nus su senaisiais yra truputį pa 
keisti, tačiau nieko nekeičiant 
esminio. Draugijos tikslai pasi
liko tie patys ir visa kita, tik
tai jie geriau suredaguoti sutins 
linti.

V. Pėteraitis po to patiekė 
darbų gaires bei planą. Be sveri 
čių ir minėjimų, ypatingas dė
mesys buvo atkreiptas į spau
dą : Keleivio leidimą, išleidimą 
anglų kalba Mažosios Lietuvos 
istorijos ir kt. Šiuos klausimus 
suvažiavimas svarstė atsidėjęs 
ir plačiai, iškėlęs visą eilę pro
jektų. Suvažiavime buvo paie- 
feruota, kad vokiečiai del M. 
Lietuvos aneksijos daug duba; 
yra tam spec, organizacija, lei
džiamos brošiūros ir tt.

Centro Valdybon išrinkti; A. 
Lymantas, V. Pėteraiatis, B. 
Botyrienė, K. Andruškevičius 
ir P. Narbutas; kandidatais J. 
Viliušis ir J. Kardelis; Rev. k- 
jon: inž. Dragašius, p. Tamu- 
. . šauskas ir p. Buntinas, o kan 
didatais A. Kuolas ir inž. P. Le 
lys.

Kur vyko posėdžiai, ten va
kare buvo ir vaišės, kuriose du 
lyvavo apie pusšimtis asmenų. 
Vaišių metu kalbų buvo daug n 
visos įdomios ir aktualios. Kai 
bėjo pp. Tamošauskas, Brakas, 
Lymantas, Petkauskas, Matu
sevičiūtė, Dragašius, Kardelis 
ir kt.

Taigi, pirmasis Maž. Lietu
vos Bičiulių dr-jos atstovų su
važiavimas praėjo labai sklan
džiai, vieningoje dvasioje ir pa 
siryžime padaryti žymiai dau
giau, negu padaryta, ypač no
rima į organizaciją sutelkti 
daug žmonių ir galimai plačiau 
paskleisti žinojimą apie Mažą
ją Lietuvą.

Rezoliucijoje, kurią susirinki
A. Generolui Daktarui

VLADUI NAGEVIČIUI - NAGIUI 
mirus, reiškia gilią užuojautą Poniai 

VERONIKAI NAGEVIČIENEI-NAGIUVIENEI  
J. K i b i r k š t i e n e su šeima.

viso, tai yra didžiausia klaida 
galvoti, kad sovietai atsisakys

„PASKUTINIOJO IR 
LEMIAMOJO MŪŠIO“.

Jie to momento laukia ir jam 
ruošiasi įtempdami visas jėgas 
ir viską tam aukodami, nesviai- 
žant dėl to nei priemonėmis. 
Deja, daugelis to nežino, savo 
naivumu nesupranta ir net tiki 
„sovietine taika ir sugyveni
mu“. Šie žmonės pabus tiktai 
tada, kai komunistai, anot Mo
lotovo, smogs visa jėga, smogo mas aprobavo, kreipiamasi į pla 
pirmieji, nes atominės energi- čiąją lietuviškąją visuomenę, 
jos panaudojimas kaip tiktai VLIKą ir Diplomatus, kad visi 
pirmumui turės lemiamos reikš 
mės. Dėl šito sovietui paveigtų 
tautų susirinkimas įspėjo jung
tines tautas. Ar jos išgirs pa
vergtųjų balsą?

bendromis jėgomis ruoštų atsa 
kingus pasaulio žmones, supa
žindindami su Lietuvos probie 
momis, su jos praeities istorija 
ir su būsimos Lietuvos ribomis.
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Redaktorius Jonas Kardelis 
Redaguojama bendradarbiaujanti Redakcinei Kolegijai. 

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada 
Telefonas: 

Prenumerata metams:
Kanadoje ......................... $ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50 
Visur kitur .....................$6.00
Teksto eilutė................ et. 0.15
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

PASTATYKIME KRĖVEI PAMINKLĄ!

1954. VU. 7 d. didysis mū-ladelphia), prof. dr. J. Eretas 
sų dailiojo žodžio kūrėjas Viii- (Šveicarija), kun. St. Yla (Put 
cas Krėvė, palikęs mumyse am nam, Conn.), prof. dr. Z. Ivins- 
žinai gyventi audrųjį Šarūną, kis (Roma), prof. dr. P. Joni- 
rūškanąjį Skirgailą, gamtos au kas, Lituuan.sikos Instituto 
gintinį kerdžių Lapiną, giedrą- prez. (Chicago), J. Kardelis, 
jį gyvenimo išminčių dėdę Vai- „Nepriklausomos Lietuvos“ re- 
norą ir daugelį kitų, Jo iš Dai daktorius (Montreal), F. Ku

ša, rašytojas (Boston), prof. 
St. Kolupaila (Notre Dame 
University), St. Pilka, akto
rius (Chicago), prof. dr. A. Se 
nn (University of Pennsylva- 

Skardžius

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIAI 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 
— M<" 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.
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Canada .............................. $5.00
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navos milžinkapių prikeltų ar 
šiaudinėje pastogėje suliktų 
žmonių, — patsai atsigulė am
žino poilsio Philadelphijos Šv. 
Kryžiaus kapinėse.

Lietuvių visuomenės yra gar nia), prof. dr. Pr.
bės pareiga nors kukliu lietuviš (Cleveland), dr. V. Sruogienė 
ko stiliaus paminklu atžymėti (Chicago), prof. dr. A. Šapo- 
vietą, kur svečioje žemėje, toh ka, „Tėviškės Žiburių“ icd. 
nuo gimtojo Merkio ir Neinu- (Toronto), inž. P. Zunde (Vo- 
no prigausti 
palaikai.

Paminklo 
tiesiogiai rūpinasi Philadeiphi prašoma siųsti aukas augščiau 
joje sudarytasis komitetas, ku- nurodytu banko adresu. Pato- _ . _ _ .
ris vietos lietuvių banke turi sa gurno dėliai maloniai kviečiama jųjų mokslo metų pradžios pro- daugiausiai dainų surinkusius 
vo einamąją sąskaią (Krėvė Me atskirose vietovėse sudaryti au

3. Jau kitą dieną Lietuvos morial Account S 19789: Liber 
jaučiu save respublikos teisėta vyriausybe ty Federal & Loan Association,

šventą pareigą atskleisti šiam buvo sovietinio opukanto pa 202 North Broad St., Phiiadel- Nepamirštamuoju Dainaviečiu 
seimui, o per jį ir visam kultu leista ir pakeista nauja su Mas phia 2, Pa.), 
ringajam pasauliui, sovietinės kvai klusniais 
vyriausybės nusikalstamus dar kvislingais 
bus prieš Lietuvą ir lietuvių postuose, 
tautą: aš jaučiu savo šventą pa 4. 1940 m. 
reigą pavaizduoti, kad nepri- Augščiausiasis 
klausomos Lietuvos visos pas- voje inscenizavo vienašališką go), prel. J. Balkūnas (Mas- kas, II vicep., Konstantinas Os 
tangos puoselėti bei vykdyti sa Lietuvos įjungimą į Sovietų Są peth, N. Y.), prof. dr. J. Bai- trauskas, I sekr., Alfonsas Jurs 
mbūvį su Sovietų Sąjunga bu- jungą. trušaitis (Paryžius), prof; dr. kis, iždo globėjas, Jonas Puzi-
vo fatališkai nesėkmingos ii 5. Maskva įvedė Lietuvoje M. Biržiška (Los Angeles), K. nas, iždo globėjas, 
kad tokio sambūvio pastangų bolševikinį režimą ir Sovietą Bradūnas, rašytojas (Baltimo- 
nesėkmingumas p . „
Kremliaus valdovų sukurtoje įvykdė masinius suėmimus, ma Fed. & Loan Assoc, prez. (Phi Fa. 
komunistinėje sistemoje. sines žudynes ir masines iietu-

Lietuva nėra valstybė — nau vių deportacijas. Okupanto vi 
jokė. Nėra naujakurė neprikiau šokiais pavidalais vykdomas ge 
somų valstybių šeimoje. Lietu- nocidas graso pačiai lietuviu 
va yra lygiai sena, kaip ir dau- tautos egzistencijai, 
gelis kitų Europos valstybių, 6. Sovietai Lietuvoje panai- 
turinti garsią praeitį, išmargin kino visas žmogaus teises ii 
tą dramatinių permainingos is- pagrindines laisves, bepreceden 
torijos įvykių. tinio moralinio bei fizinio tero-

Lietuvos — Sovietų Sąjun- ro santvarką, išnaudoja darbu 
gos politiniai santykiai laiko- žmones ir apgrobia kraštą, 
tarpyje tarp dviejų pasaulinių 7. Maskva suvaržė betkuną 
karų buvo nustatyti 1920 m. lie informaciją iš Lietuvos 11 į 
pos 12 d. Taikos Sutartimi, Lietuvą, ir paskelbė Lietuvą 
1926 m. rugsėjo 28 d. nepuoli- draudžiamąja užsieniečiams lai: 
mo sutartimi, 1933 m. liepos 5 kytojams srtimi. Neseniai iš Su 
d. Londone pasirašyta agresi- vietų Sąjungos grįžę 2 Coluni- 
jos sąvokos nustatymo konven- uijos Universiteto studentą' 
cija ir multiliteraliniais abiejų pranešė, kad vienas iš Sovietu 
šalių — Sovietų Sąjungos ir atmestų jų prašymų buvo jų 
Lietuvos — tarptautiniais įsi- prašymas aplankyti Baitijos 
pareigojimais, einančiais iš jų icspublikas. Kam ta už „Geie- 
buvimo ( Tautų Sąjungos na- žinės Uždangos“ dar viena 
riais ir iš jų prisidėjimo prie „Plieninė Uždanga“? 
1928 m. Briand-Kellogo pakto. Tokis yra faktai, tokia yra

Lietuva nešykštėjo pastangų nelemta tikrovė.
ir ūkiniams bei kultūriniams Valstybės Sekretoriaus pava 
santykiams su savo rusiškuoju ūuotojas gen. Bedel Smith Že- 
kaimynu plėsti. nevos konferencijoje, reikšda-

Šitokia Lietuvos vyriausybių mas savo abejonę dėl Molotovo 
politika ir nuolatinės pastangos siūlymų Europai ir Azijai sau- 
vykdyti draugingą Lietuvos gurno garantijų tikrumo, pavyz 
sambūvį su Sovietų Sąjunga džiu prisiminė su Sovietų Są- 
atitinkamomis progomis, kaip junga galiojančius nepuolimo 
pvz. 1935 m. taikos sutarties paktus turinčių Baltijos valsty- 
pasirašymo 15 metų sukakties, bių likimą. Į tai replikuodamas 
buvo įvertintos ir paties Sovie Molotovas nurodė — atsaky
tų Užsienių Reikalų Liaudies mui į Valstybės Departamento 
Komisaro. Štai jo pareiškimas: paskelbtus slaptuosius Sovietų- 

-nacių susitarimus — Sovietų 
Užsienių reikalų ministeįijos 
1945 m. išleistą pamfletą, kuna 
me esą galima rasti visi reika
lingi paaiškinimai. Šis sovieti
nis pamfletas („Istorijos klas
totojai“) pripažįsta, kad Balti 
jos valstybes raudonoji armija 
užgrobė jėga, teigdamas betgi, 
kad tas užgrobimas buvęs pa
teisinamas būtinumo antrajam 
frontui sudaryti eventualiame 
Sovietų Sąjungos kare su Vo
kietija ir būtinumo tą frontą nu 
kelti galimai toliau į vakarus 
nuo Sovietų Sąjungos sienų. Jei 
tat atitiktų tiesą, kaip tada pa
teisinti klastingą Lietuvos įjua 
girną į Sovietų Sąjungą, prie 
vartinę Lietuvos sovietizaciją 
bei rusifikaciją ir nesibaigian
čią sovietų okupaciją Lietuvo- 

’ je?
Višinskis, kuris pats yra at

sakingas už dabartines Baltijos 
valstybių nelaimes, prispirtas 
iš Jungtinių Tautų Tribūnos, iš 
kišo skirtingą nuo Molotovo 
Baltijos valstybių užgrobimo 
versiją. Višinskis, būtent, 1952 
m. Jungtinių Tautų . Politinėje 
komisijoje pareiškė, kad lietu
vių tauta savo laisva valia ap- 

įsijungti į Sovietų

AR ŽMONIJA IŠGIRS NEKALTAI KENČIANČIŲJŲ 
ŠAUKSMUS?

Lietuvos delegacijos pirmininko V. Sidzikausko kalba, 
pasakyta Pavergtųjų Tautų seime.

Kaip Sovietų Pavergtųjų Eu ta Sovietų Sąjungos reguliari- 
ropos Valstybių Seimo kalbė- nių karinių jėgų.
tojas už okupanto priverstą ty- f J
lėti Lietuvą, aš

Šarūno dainiaus kietija), inž. V. Žemkalnis (Au 
stralija).

statymo reikalu Lietuviškoji visuomenė labai

KLB Eh DRUOMENES REIKALAI
KLB ŠVIETIMO KOMISIJOS INFORMACIJA NR. 20.

1. Sveikiname 3. šeštadieninės Liet. Moky-
KLB švietimo Komisija nau- klos mokytojai parenka penkis

ga nuoširdžiai sveikina visų Ka mokinius, išpildžiusius pirmą ir 
nados lietuviškųjų mokyklų lai antrą konkurso sąlygas, ir pri- 
kytojus, mokytojus, mokinius stato KLB Šv. K-jai ligi 1955 
bei tėvus ir linki daug sėkmės m. gegužės men. 1 d.
šiame svarbiame tautiniame dar 4. KLB Šv. K-ja daugiausia 
be. dainų surinkusiems skilia pre-

2. Pradedami duoti mokyto mijas: I — 30 dol., II — 25 
jų darbo pažymėjimai dol., III — 15 dol., IV — 10

Švietimo Komisija savo pas- dol. ir V — 5 dol.
kutiniame posėdyje nutarė iš
duoti tremties darbo pažymėji
mus eilei mokytojų, dirbančių 
ar dirbusių Kanados šešt. Mo
kyklose. Atsižvelgiant į šio do- 

r____ _____________t _____ x .. _____ _ , , , , • Komiteto adresas: 247 E. Al kumento svarbą ateičiai, pakar-
glūdi pačioje slaptosios policijos pareigūnai re), adv. Ch. Š. Čheleden, Lib. banus Street, Philadelphia 20, totinai kviečiame visus mokyto

kų rinkimo komitetus.
Aukotojų simbolinio ryšio su

ženklan aukų lapai bus įmūryti 
komunistiniais Krėvės paminklo statymo paminkle.

vadovaujamuose garbės komitetan įeina: Krėvės paminklo statymo ko
Dr. J. Aistis, rašytojas (Bio- įritėtas: (pas.) Vincas Maciū- 

rugpjūčio 3 d. oklyn), B. Babrauskas, Liet, nas, pirm., Vytautas Mykolai- 
Sovietas Mask- Rašyt. Dr-jos porm. (Chica- tis, I vicep., Antanas Vasiliaus KLB Švietimo Komisija.

DIENORAŠČIO RAŠYMO 
KONKURSAS

Kanados Šeštadieninių 
mokyklų mokiniams

1. Mokinys rašo dienoraštį į 
jus pasinaudoti ta galimybe uz- atskirą sąsiuvinį, skirdamas vie 
pildant anketą, kurią galima nam užašomam dalykui apie 
gauti pas mokyklų vedėjus bei vieną puslapį ar daugiau vie- 
Šv. K-jos sekretorių. tos. Šiame konkurse gali daiy-

3. Skelbiamos naujos premi- vauti kiekviena klasė — sky- 
jos rius, jei dienorašį kiekvieną ats

Tikslu pakelti mokinių liet, kirą kartą rašo kitas mokinys, 
rašymo lygį bei sužadinti dau- Dienoraštis rašomas lietuviš- 
giau meilės mūsų dainai, skel- kai.
biami dainų ir dienoraščio ta- 2. Dienoraštis turi būti rašo- 
šymo konkursai. Šiems konkur mas bent vieną kartą savaitėje, 

Lietuvos delegacija tvirtai tisams paskirta 170.— dol. iš K kiekvieną kartą pažymint datą, 
ki, kad mūsų bendros pastan- LB Šviet. K-jos kasos. Premijų 
gos, talkinamos laisvojo pašau- taisyklės skelbiamos atskirai.
ho, laimės pavergtąja! Europos 
daliai išlaisvinimą, taigi ir Lie 
tuvai nepriklausomybės atsla nos numatytos ruošti pavasary to ir kt.s, sava kūryba, pokal- 
tymą. balandžio ar gegužės mėn. Tiks biai ir visa kita, ką tik nori die

Norėčiau baigti viltingais lesnė data, vieta ir dienotvarkė noraščio savininkas. Negalima 
Šekspyro žodžiais: bus paskelbta vėliau. Mokyto- nurašinėti iš knygų. Dienoras-

— Nors užgrobikas kurį lai- jai, turį tuo reikalu kokių nors tis gali būti papuoštas įvairiais 
ką gali rizikuoti valdžia, tačiau pageidavimų, prašomi juos jau smulkiais piešinėliais paraštėje, 
dangus yra teisingas ir neteisei dabar pranešti Komisijai, 
sužlugdyti tereikia laiko.

POSĖDŽIAVO PAVERGTO 
SIOS JUNGTINĖ TAUTOS.

Rugsėjo 20-21 d. d. New Yor 
ke Carnegie Centro patalpose 
posėdžiavo Sovietų Pavergtųjų 
Europos Valstybių Seimas. 
Rugsėjo 20 d. 10 vai. organiza- Toronto” Ont. 
torių komiteto pirmininkas dr.

— Taikos sutartis ne tik žy
mi pradžią Sovietų Sąjungos— 
Lietuvos oficialių santykių, bet 
ir draugingų santykių, nesu
drumstų nieku per pastaruo
sius 15 metų. Dar daugiau. Su 
kiekvieneriais praėjusiais me
tais šis santykis darėsi vis tvir 
tesnis ir glaudesnis. Tatai atsi
spindėjo mūsų vyriausybių per 
tuos metus sudarytuose įvai
riuose diplomatiniuose aktuo 
se.

Dar 1939 m. pavasarį tas 
pats Maskvos komisaras štai 
kaip bylojo:

Sovietų Sąjungos ir Lietu
vos santykiai per praėjusius 
19 metų buvo pastovūs ir nesi- 
keičią. Jie ir toliau yra stiprina
mi ir plečiami.

Tačiau netrukus pasirodė 
kad šitos visos skambios sovie
tinės deklaracijos tebuvo prie
danga tikriesiems Kremliaus 
valdovų siekimams nuslėpti.

Europos politiniam hoiizon- 
tui apsiniaukus, II-ajam Pašau 
ho karui prasidėjus, Sovietų Są 
jungos vyriausybė Lietuvos at 
žvilgiu yra įvykdžiusi šiuos 
tarptautinius nusikaltimus:

1. 1939 m. rugpjūčio 23 ir sisprendė
rugsėjo 28 d. Molotovas su Rio Sąjungą, kitais žodžiais taiiant 
bentropu pasirašė slaptą są-----apsisprendą atsisakyti lais
mokslo susitarimą. Tai buvo vės ir nepriklausomybės; savo 
dviejų totalistinių galybių są- laisvu apsisprendimu pasirinko 
mokslas prieš taiką. Tai buvo vergiją vergiją Sovietų Sąjun- 
tiesioginės agresijos veiksniai goję. Tokie begėdiški faktų kl 
prieš Lietuvą, Latviją, Estiją, astojimai tikrai yra reti žmoni 
Suomiją, Lenkiją ir Rumuniją, jos istorijoje.

2. 1940 m. birželio 15 d. me- Faktiškai Sovietų vyriausy- 
ku nekalta Lietuva buvo užpul- bes agresija prieš Lietuvą bu- laracijos, kad Lietuvos vardu

vo ne kas kita, kaip iš carinės kalbėti ir veikti, neišskiriant ir 
imperijos paveldėto Rusijon eventualaus jos atstovavimo j. 
tradicinio imperializmo ir pa- Tautose, turi teisę tik mūsų ne 
šaulį užvaldyti siekiančio ko- priklausomos valstybės diplo 
munistinio kolonializmo savo- matiniai atstovai ir lietuvių tau 
tiškos simbiozės nuosekli išda- tos atstovybė reiškianti nepalau 
va. Nuo caro Ivano žiauriojo žiamą lietuvių tautos valią būti 
laikų vykdoma tradicinė Rusi- laisva ir nepriklausoma, 
jos politika, kaip pareiškė Mo
lotovas 1940 m. birželio 30 d. 
Maskvoje, okupuotosios Lietu 
tuvos marionetiniam viceprem
jerui Krėvei-Mickevičiui, reika 
laujanti Baltijos valstybes pri
jungti prie Sovietų Sąjungos.

— I-asis Pasaulinis karas at 
i nešė Rusijai komunistinį rezi- 
' mą ir jį įtvirtino. II-sis Pasau
lio karas Rusijos komunistų vai 

‘ džią išplėtė į Europą bei Aziją, 
o III-sis Pasaulio karas — į 
Ameriką, — pasakė tada Molo 
tovas tolimesniam pokalbyje su 
Krėve. Taigi Baltijos valstybių 
okupavimas Maskvai tėra Rusi 

1 jos imperializmo planų vykdy
mas ir prietilčių sudarymas lo- 

’ ūmesnei komuinistinei ekspan- 
1 sijai į vakarus.

Opiąją sambūvio problemą
Molotovas savo įvade sovietų y Masens, pradėjo seimą, pa
leidimui „totalinio karo ūkis kvietė msgr. Bela Varga sukal-

1 ir raudonoji r- —
’ yra šiaip nušvietęs: 
' — Sovietinės valstybės sain-
būvis su likusiu pasauliu ilges- seimo statutą ir dienotvarkę, nų rinkinį (sąsiuvinį ar atski- 
niam laikui yra neįmanomas. Burtų keliu pirmuoju pirminiu- lus porieriaus lapus byloje).

j i... . ku tapO Rumunijos delegatas 7 ** ‘ '
Čekoslovakijos ir Lenkijos de-melodiją ir'bent 2—3 punkte- 
legacijos pasiūlė seimui pritar- hUs dainos žodžius.
ti šių delegacijų jungtiniam blogas balsas nedaro minuso — 5 dol.
protestui prieš nekompetentin- konkursui laimėti. Tokiu atve- 7. KLB Šv. K-ja turi teisę 
gą ir neteisėtą Čekoslovakijos ju mokinys gali dainos mclodi- premijuotų dienoraščių gražės 

ir Lenkijos atstovavimą
Jungtinėse Tautose,

kur tas atstovavimas vykdomas 
sovietinių marionečių, neturin
čių šių tautų įgaliojimų ir ne- 
atsovaujančių jų valios. Ir Lie
tuvos, Estijos, Latvijos delega
cijos pasiūlė seimui pritarti šių 
delegacijų jungtiniam 
protestui dėl Sovietų Sąjungos 

smurtu ir klasta Įvykdyto 
Baltijos valstybių suverenumo 

vykdymo užgrobimo.
Abu pasiūlymai seimo vienbal-

3. Dienoraštyje gali būti už
rašomi tikri tos dienos įvykiai, 
atsiminimai iš praeities, įspū-4. Mokytojų Dienos

Šių mokslo metų Mokyt. Die džiai, aprašymai (gamtos, mics

kampeliuose ir kitur.
5. Statistikos žinios 4. Dienoraščiuose rašomų da
Statistikos žinių blankai šių lykų paslaptis, jei jie yra tikri,

mokslo metų pradžiai jau siun- išlaikoma, 
tinėjami mokykloms. Prašome 
nedelsiant grąžinti.

6. Adresas
Kartojame mūsų adresą. J. LB Šv. K-jai ligi 

Gaižutis, 135 Gorevale Ave., gūžės mėn. 1 d.
Pastaba. Šiame

DAINŲ KONKURSAS. “

5. Mokyklos mokytojai at
renka penkis geriausius dieno
raščius ir prisiunčia Kanados 

1955 m. ge-

konkurse ga 
mokiniai(ės) 
kuriose nėra

() -o „ ■ Kanados lietuvių šeštadieni- liet, šeštad. mokyklų. Jie turi iš
aimija 1941 m. bėti maldą, po to seimas pri- mųmokyklų mokiniams anksto apie tai pranešti ai li-

ėmė atstovų mandatus (kiek- 1. Mokinys užrašo lietuvis- miausios mokyklos vedėjui ar- 
vįenos valstybės 16 atstovų), kos dainos žodžius į savo dai- ba Šv. K-jai.

6. KLB Šv. K-ja geriausiai 
rašiusiems dienoraščius skiria

2. Mokinys išmoksta dainos premijas:
■ 1 — 30 dol., II — 25 dol.,

Mokinio III — 15 dol., IV — 10 dol., V

niam laikui ;
Šių dviejų pasaulių priešingu
mai gali būti išspręsti tik krūvi 
noje kovoje ginklo jėga. Kito 
sprendimo nėra. Laimės tas 
kas jausis pakankamai stiprus 
kovai pradėti pirmasis.

Sovietų Sąjunga dėl savo ag 
resijos prieš Suomiją 1939 m. 
gruodžio 14 d. buvo išguita iš 
'lautų Sąjungos. Niurnbergo 
Tarptautinis Tribunolas hitle
rinį Austrijos prijungimą prie 
Vokietijos kvalifikavo kaip ag
resijos veiksmą ir jį pasmerkė. 
Sovietų Sąjungos agresija 
prieš Lietuvą ir kitas Baltijos 
valstybes taip pat yra pasmerk 
ta Vakarų Demokratijų, ypatir. 
gai Jungtinių Valstybių vyliau 
sybės. Mes tikime, kad netoli
mas laikas, kada dieviškųjų ir 
žmogiškųjų teisių neigėjus ir šiai priimti ir nutarti įteikti Jun 
žmonių bei tautų žudikus pa- gtinėms Tautoms. Savo keliu 
sieks ir neatlaidaus tarptauti- seimas priėmė specialų atsišau- 
nio teisingumo ranka. kimą į Jungtines Tautas. Jame

Visa lietuvių tauta yra pasi- pavergtosios Jungtinės Tautos 
ryžusi tęsti savo bekompromisi pareiškia savo savo solidarumą 
nę kovą už savo krašto laisvę ir JT Chartos principams ir Vi-

ją paniūniuoti (mormorando) nes vietas perduoti spausdinti 
arba pašvilpti, arba pagroti min lietuviškiems vaikų laikraščia- 
tinai bet kuriuo muzikos instiu ms.
mentu. KLB švietimo Komisija.

Kuo pats kvep, tuo ir kitą 
tep...

Mūsų lietuviškieji sovietinio 
imperializmo gerbėjai ir palai
kytojai, nepaprastai šėlsta piieš 
tuos, kurie atidengia ir parodo

tiktai gali prieiti prie ginklų 
tai ir ginklų pagalba.

Pasigrobę gi valdžią, jie pa
naikina visas demokratines 
žmonių teises ir laisves ir valdo 
kraštą fizinės jėgos ir brutalaus 

žmonėms tikrus imperialistus, smuito pagalba.^ 
karų kėlėjus, kurstytojus ir pa 7"""
laikytojus. Tokie yra komunis- s°ma Lietuva ;
tai, pasimoję perversmų ir ka- dūksta, raitosi, kaip kepamas 
ru pagalba užgrobti visa pašau- ” " 
ii-

Musų lietuviškiems Mask 
nepriklausomybę. Šioje kovoje suotinės žmogaus Teisių Dck- vos garbintojams labai nepatin- 
prieš komunistinį negandą ją laracijai ir savo pasitenkinimą ’ 
stiprina žinojimas, kad ji nėra dėl JT priimtos genocido kon- 
11 nebus palikta viena savo pa- vencijos ir prievartinių daibų 
čios likimui. Lietuvių tauta gi- tyrinėjimo. Sykiu betgi Pavcrg 
liai tiki į galutinį teisės ir tei- tosios Jungtinės Tautos atkiei- 
singumo triumfą. pia Jungtinių Tautų dėmesį į

Aš dėkoju Pavergtųjų Jung- tai, kad tikra pasaulio taika nė- 
tinių Tautų Seimui už patvii ti- ra galima respektuojant asme- 
nimą ir parėmimą Lietuvos, Es nų pagrindines teises ir tautų 
tijos, Latvijos delegacijų pi o- apsisprendimą. Išdėstęs esamą 
testo deklaracijos prieš Sovie- Centro ir Rytų Europos sovie 
tų Sąjungos įvykdytą Estijos, tų pavergtųjų valstybių padėtį, nepatinka, kad Amerikoje bend tuvius užpjudyti ant dypukų. 
Latvijos ir Lietuvos suverenu-atsišaukimas L ”___ 2 ‘ ____L2L _ i . T„1 .„1. .
mo vykdymo užgrobimą; aš dė prašo Jungtinių Tautų laisvą-munistai siekia nuversti esamą to žmonių tarpe nesantaikas. 
kojų Seimui už parėmimą dek- sias valstybes imtis atitinkamų santvarką jėga, diversijomis, sa Tai toki jie santaikos ir sugyve 
lomrijnc bari t Nukelta į 9 psl. botažu, sąmokslais ir, jeigu nimo vykdytojai.

ka ir tas parodymas tikros tie
sos, kad komunistai, kur tiktai 
pasigrobę valdžią, visur panai
kino demokratines teises, lais
vai balsuoti ir pagal savo valią 
rinkti valdžią. Taip yra Rusi
joje, kur komunistai pasigiobe 
valdžią, atėmė žmonėms, daibi- 
ninkams ir ūkininkams, 
laisvai rinktis sau valdžią.

Trečia, komunistams

Kai šita pasako „Nepriklau- 
tai komunistai

ungurys ir visaip burnojasi, pia 
simanydami nebūtus dalykus.

Jie visa, kuo kuo jie kalti, 
kuo jie užsiangažavę, kokias už 
mačias puoselėja, visa tai ver
čia ant „Nepriklausomos Lie
tuvos“ ir jos redaktoriaus. 
Kaip patarlėje: „Kuo patys 
kvep, tuo ir kitus tep“. . .

Melas neapykantai sukelti.
„Liaudies Balsas“ rašo. 

„...tie dypukai, kurie rašo, jog 
jie senųjų lietuvių neapkenčia“. 
Tai yra akipl.šiškas melas. Me- 

labai las ,kurio tikslas senuosius lie-

teisę

rai, ir Kanadoje specialiai, ko- Tai taip musų komunistai kurs
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DR. B. MATULIONIS tuvos kariuomenės kūrimosi V. Nagiaus kūrinys; tai Kaio liai susikaupę, kepures nusi- vo tame kamabryje marinui i
MIRĖ GYDYTOJAS GEN EROLAS VLADAS dienų iki rusų-bolševikų okupa Muzėjus Kaune. Ši lietuvių vi- ėmę. Kiekvienų metu gruodžio nių lentų ir dar daugiau an,

NAGIUS NAGEVIČIUS cijos 1940 m., Dr. V. Nagius suomenei vertinga tautines is-m. 31 d., 12 vai. nakties tūks-jų prirašytų vardų... Sunku bū
stovėjo Lietuvos kariuomenes torijos ir kultūros institucija tančiai Kauno gyventojų Karo tų žodžiais atpasakoti tą jaus-

Šių metų, rugsėjo mėn. 15 d., ciją tremtyje. Tai bus bene se- sanitarinės tarnybos priešaky- buvo sukurta daugiausiai dėka Muzėjaus aikštėje, Laisvės Vai mą, kuris mane apėmė įžengus
sutikdavo nau- į tą kambarį. Pajutau, kad esu 

didelėje švnetovėje. Mane ap
ėmė didelės pagarbos jausmas 
tiems, kurie ant savo gimtojo 
krašto laisvės aukuro sudėjo 
patį brangiausį ir paskutinį tur 
tą — savo gyvybę.

Drauge su tuo didelės pagar
bos jausmu žuvusiems už musų 
laisvę mane prislėgė kitas jaus 
mas, kurį sunku ir apibūdinti; 
tai jausmas savo asmeniškos 
lyg menkystės; lyg kaltės jaus 
mas skolininko, kuris nedaio 
pastangų savo skolai išlyginti. 
Juk aš gyvenu ir džiaugiuosi 
laisve, kuri buvo pirkta mane 
brolių krauju ir gyvybe. Kas 
tie mano darbai, kuriais aš slen 
giuosi būti naudingas ne tik 
pats sau, bet ir kitiem, palygi
nus su šimtais ir tūkstančiais 
tų, kurie savo kraują ir gyvybę 
atidavė tik tam, kad gimtajam 
kraštui išauštų šviesesnis i y lo
jus. Jutau, kad ši anų žuvusių
jų auka niekados nebus atpu li
tą ir kad ji giliai įpareigoja ir 
mane ir kiekvieną, kurio šir
dyje dar nėra užgęsusi sąžines 
ir pareigos jausmo ugnelė.

Kaip ir visi tremtiniai, taip n

Willoughby miestelyje, prie niausioji tautinė lietuvių me- je, kaip karo sanitarijos virsi- V. Nagiaus nenuilstamų ilgame pui skambant,
Cleveland©, Ohio, mirė gydyto dikų organizacija. Jos eilėse bu ninkas. Jam vadovaujant, Ka- čių pastangų. Karo muzėjus niovus metus,
jas, Lietuvos armijos sanitarė vo nemaža Lietuvos garbingų ro ligoninė Kaune, kuri turėjo Kaune per eilę metų išaugo,
jos generolas Vladas Nagius- medikų, kaip antai, Dr. Basana apie 700 lovų ir visus svarbos- galima sakyti, iš nieko į tokią
-Nagevičius. vičjus, Dr. Jonas Šliūpas, proi. nius mediciniškus skyrius, iš- garbingą instituciją, kuri visos

Velionis prieš keletą dienų dr. Radzvickas, prof. dr. Bla augo iš primityviai įrengtos Ii- lietuvių tautinės visuomenės at
netikėto nualpimo metu bėgliu žys ir visa eilė kitų pasižyrne- goninės Lietuvos kūrimosi me- mesį nuolat traukdavo. Čia is-
damas buvo susilaužęs koją, jusiu gydytojų. tu į tobulą ir modernišką Lietu kilmingai momentais skambe-
dėliai šios nelaimės buvo pagul Dar tebestudijuodamas Fet- vos kariuomenės centrinę ligc davo Laisvės Varpas, padova- 
dytas į ligoninę, kur jam buvo rapilyje mediciną, V. Nagevi- ninę, kuri tiek savo techniškais notas Amerikos Lietuvių ; Mu- 
padaryta operacija. Po opera- čius lygiagrečiai baigė lenai Ar 
cijos ligonis gražiai jau taisėsi, cheologijos institutą. Šiame ins 
buvo pažįstamų lankomas ir titute įgytomis žiniomis Dr. V. 
jau galėjo su jais šnekučiuotis; Nagevičius plačiai pasinaudojo 
bet rugsėjo mėn. 15 d. jį ištiko Nepriklausomoje Lietuvoje ne 
staigi mirtis. Šio men. 18 d. ve tik suorganizuodamas Kaune 
honis palaidotas Kalvarijos ku- Karo Muzėjų, kuris buvo musų 
pinėse, Clevelando mieste. visų taip pamėgtas ir visiems dėmesį, buvo Lietuvos Karo In minklo, atrado sau vietą rožių 
..Velionis turėjo 74 m. am-paliko gilų ir brangų atminimą validų aprūpinimas. Jo inicia- krūmuose paminklai didiesiems 
žiaus. Buvo gimęs 1880 m. bir- bet taip pat V. Nagius, kai lai- tyva ir nuolatinių pastangų de- mūsų tautos žadintojams—Di 
želio m. 29 d., Kretingos rmes- kas ir lėšos jam leido, vykdė ka Lietuvos Karo Invalidai, ne J. Basanavičiui, Dr. V. Kudir- 
ielyje, 1909 jis baigė Karo Me Lietuvoje archeologinius kasi- tekę sveikatos ar kovos lauke kai, Žemaitei, Maironiui, Mažo 
dicinos Akademiją ir iki I i a- nėjimus. Jo atlikti Kretingos už Lietuvos laisvę ar tarnyboje sios Lietuvos atgimimo patiiar 
□aulinio karo pabaigos tarnavo apskrityje Apuolės piliakalnio bei Lietuvos laisvės sargyboje, kui M. Jankui, kurio paminklą 
Rusijos karo laivyne, kaip šar- kasinėjimai, buvo netik įdo- buvo suorganizuoti į Lietuvos 1941 m. rudenį vokiečiai jsauė 
vuočio „Slava“ vyresnysis gy- mūs, bet ir labai vertingi mu- Karo Invalidų Sąjungą. Sąjun- nugriauti ir pašalinti iš Karo 
dytojas. Karui pasibaigus tuo- sų istorijos atžvilgiu; ten gilia' gai buvo įrengtos protezų dirb- Muzėjaus aikštės. Čia kiekvie- 
jau grįžo į Lietuvą ir čia daioa po žemės klodais, buvo surasti tuvės, kurios ne tik Lietuvos ną rytą ant augšto Karo Muze- 
vosi įvairiose srityse iki 1944 užsilikę pilies sutvirtinimai. Šie karo ir kitus invalidus galėjo jaus bokšte stiebo, karo invali- 
m. A. A. Dr. Vladas Nagius- sutvirtinimų likučiai buvo rū- aprūpinti pigia kaina protezais dų trimitams gaudžiant, iškil- 
Nagevičius buvo dinamiška, di- pestingai išimti iš žemės, nuga- (dirbtinėmis rankomis ir kojo- davo ir suplevėsuodavo mūsų 
dėlės iniciatyvos asmenybe, benti į karo muzėjų Kaune ir mis), bet iš tų dirbtuvių paja- trispalvė ir valstybinė vėlia
jai! studentavimo laikais aktui- ten vėl sudėti lygiai taip, kaip mų, galėjo paremti tuos savo vos; ir kiekvieną dieną vakaie, 
gai reiškėsi mūsų tautiniame jie gulėjo sename mūsų pilia- narius invalidus, kurie buvo ne Karo Invalidų trimitams gau- 
darbe tiek Lietuvoje, teik Ru- kalnyje. Šie ir kiti dr. V. Na- tekę ir sveikatos ir galimumo džiant. Karo Invalidų orkesl- 
sijoje — Petrapilyje. Studcn- giaus - Nagevičiaus Lietuvoje užsidirbti bei savarankiškai gy- rui Tautos Himną grojant ir 
taudamas Petrapilyje įkūrė tau atlikti archeologiniai darbai bu venti, kitiems gi invalidams tos prie Nežinomojo Kareivio ka- 
tinę lietuvių medikų draugiją vo jo paties aprašyti ir praneš- dirbtuvės parūpino pastovų ir po nuo aukuro dūmams kylant 
Fraternitas Lithuanica, kuri ne ti tarptautiniuose archeologų tinkamą darbą. Neperdedant į viršų, mūsų Tautos ir Lielu- 
priklausomybės laikais tęsė sa- suvažiavimuose bei paskelbti galima pasakyti, kad per ilgą vos laisvės simboliai — trispal
ve veikimą Lietuvoje, virsdama archeologų spaudoje. Kiek pu metų eilę, gen. Dr. V. Nagius vė ir valstybės vėliavos būdavo 
korporacija Fraternitas Lithu-simenu, dalis tų pranešimų bu-buvo Lietuvos karo invalidų iškilmingai nuleidžiamos. J'- 
anica. Ši tautinė lietuvių medi-vo paskelbta Skandivų archeo-tikras rūpintojas — tėvas. u„. L...------- -r- ■ . . . . . - - --
kų organizacija jau išgyveno logų spaudoje. Bet daugiausia buvo žinomas praeiviai susirinkę prie Muzė-u i Tautos ir Tėvynes laisvę pa prig audusi svetingojo krašte
46 m. ir tebetęsia savo egzislen Beveik nuo pat pirmųjų Lie Lietuvos visuomenei kitas gcn. jaus, šias iškilmes sekdavo gi- aukojo savo gyvybę. Daug u žeme.

įrengimais, tiek paruoštu spe- zėjaus sodnelyje buvo žuvusio 
cialistų atžvilgiu drąsiai gale- kovose už Lietuvos laisvę rie
jo lygintis su to meto moder- žinomojo kareivio kapas, o ap- 
niškomis Europos ligoninėmis, link jį stovėjo eilė lietuviškų 

Trečia svarbesnė sritis, į ku kryžių, kurie liudijo apie musų 
ną gen. V. Nagius per ilgą ei- liaudies meno augštą lygį. Šia- 
lę metų, kreipė savo nuolatinį me sodnelyje, greta Laisvės pa trumpais

nei įvei-
Kaune.

kūrinys,

Neperdedant galima sakyti, 
kad mūsų laikinojoje sostinėje 
Kaune nebuvo labjau populia
rios ir mėgiamos vietos, kaip 
Karo Muzėjus ir jo sodnelis. 
Šis muzėjus ir visos jo įspūdin
gos apeigos buvo gen. Nagiaus 
sukurtos, jis į šį darbą buvo 
įdėjęs savo sielą ir daugiausiai 
jomis gyveno. Reta kuri iškil
mė prie Karo Muzėjaus įvyk
davo, kurioje gen. V. Nagevi
čius nebūtų pats aktingai da
lyvavęs. Neįmanoma 
žodžiais nei aprašyti, 
tinti Karo Muzėjaus 
Šis gen V. Nagiaus
manau, buvo bene svarbiausis 
jo gyvenime’ Ir rašančiam šias 
eilutes teko daug įspūdingų ir 
nepamirštamų momentų, minė 
jimų pergyventi prie Karo M u 
zėjaus. Bet ypatingai man gi
lus, neišdylanis įspūdis pasili
ko iš paskutinio atsilankymoKa 
ro Muzėjuje, rodos, 1943 ar 
1944 m. Gen. V. Nagius, be
baigdamas Karo Muzėjų, bu
vo jame įrengęs vieną ypatin
gą kambarį. Tai buvo nedidelis, 
žemas, pailgas kambarys, lyg gen. V. Nagius 1944 m. apleido 
karstas, nes be langų; bet ne- tėvynę, bėgdamas nuo raudono 
buvo jame tamsu, nes ten diena jo maro. Nelengvas buvo jo gy 
ir naktį mirkčiojo degančios venimo saulėlydis. Sveikata pa 
alyvos lemputės. Kambarys bu lūžo. Pasijuto vienišas. Nie- 
vo tuščias, be jokių eksponatų, kaip negalėjo susigyventi su 
tik sienose buvo įmūrytos bai- tremties tikrove ir vis gyveno 

_____ to marmuro lentos. Jos buvo iš vien svajonėmis apie grįžimą į 
.. ............ _ ____ ________  Oaz- rašytos aukso raidėmis ir bylo gimtąjį kraštą. Likimas lėmė 
nai ne šimtais, bet tūkstančiais jo apie vardus tų, kurie kovose kitaip. lad tegul bus lengva j|

si laužus, kurie per eilę šimtme
čių pleškėjo įvairių miestų tur
gavietėse, savo liepsnose palai
doję tokius vyrus, kaip Huss ar 
ba Savanarolą. Nenuostabu, 
taip pat, kad ir garsusis „o j> 
vis tik sukasi“ St. Ylai jau nic 
ko nebesako. O kur gi visos loa 
aukos, kurias koncentracijom 
stovyklose ateistinis katohciz- 

priemonėmis santvarka pradėjo remtis sąži- H)®8, kankina Sov. S-goj, Ispa- 
nes laisves pripažinimu ir opo
zicijos viešpataujančiai nuomo
nei gerbimu. Humaniškojo li
beralizmo persunkta Vakarų 
kultūra palengva pradėjo dary
ti įtakos net tiems, kurie ligi 
šiol visur atkakliai gynė ateisti 

....................... rio — cezariui? Kodėl tad kun. n*° katolicizmo frontą.
Beje, „krikščioniškasis moks ca® s* yra tojl Pr,8,ml,ne St. Yla puola šią politinę kou Betgi 20 šimtmetis — įvairių

tai irgi juk šmėkla, ku- taip ir pačiam St. Ylai palieka cepciją su tokiu įtūžimu? Iš netikėtumų epocha. Šalia huma 
neapykanta laisve., niškiausios demokratijos gia- 
kam tos pastangom žiausių pavyzdžių, mes mato- 

__t__  _______ v _______ zr bet diskriminuoti tą santvarką, ku rne> kaip staiga iškyla idėjos sa 
prigimtinės teisės“, kurie ma- sveika išmintis“; kitoje vieto- rios vaisiais mes visi naudoja- vo esme neturinčios nieko bęnd 

mės? — Atsakymas tėra Vie- "" " ' "

Pclemikos skilčiai. Laisvoji tribūna, noma, kad kiekviena pasaldė-mo kvalifikavimą katalikų baz-žiūrų gerbimas, tolerancija
TOTALITARINIS LIBERALIZMAS IR ATEISTINIS 2iūra> ° ypač krikščioniškoji, nyč,ios (kaip dvasinio ir religi- galėjęsJjalstybineje *antvar 

yra paremta tikėjimu. Ai gi is mo vadovo) bei bendrai religi- je liberalizmas, paganau jsiuii 
KATOLICIZMAS Io nep]aukja faktas, kad tikėji-

Nc labai seniai „Laisvoji Lie Žvilgterėkime, ką reiškia šios mo tiesa yra visai kas kita, ne- 
tuva" Šaltinio ir Br. Railos didingos tezės pritaikymas kas- gu žinojimo tiesa? Iš viso šiais 
plunksnomis iškėlė tam tikro dieniniame gyvenime. Paimki- laikais kalbėti apie amžinas, ne- 
susirūpimmo dėl kaikunų a. - me kad ir tokią religiniu požiū- dalomas etc. tiesas, kada rnoies 
menų pastangų lietuvių skautų riu nekaltą profesiją, kaip bat- las yra priėjęs įsitikinimo, kad 
s-gą suklerikalinti, padaryti iš siuvys. Turbūt, kiekvienas su- visos tiesos tėra statistinės, ei- 
jos ateitininkų „vaikų darželį“, tiks, kad batsiuviu vadiname go realiatyvios, yra kažkas ar- 
kuris duotų prieauglį ateitinin- amatininką, kuris siuva ir tai- chaiško. 
kams - studentams, o vėliau ir so batus. Tačiau St. Ylai to- Visą šią savo kakal'oniją apie 
visų vardu (o jų nemažai") inū kia definicija būtų tik „poliu- liberalizmo ateizmą, jo „buržu- dies opiumą relikiją“? Argi 1.- 
sų klerikalinėms partijoms, tuo niu gudravimu maskuotas ate-azinę laisvamanybę", jo doio-beralizmo postulatas išskirti po 
būdu palengvindamos išnaikm-izmas“, „buržuazinė (o, gal, ir vės paneigimą, kovą prieš leli- litinę ir religinę sritis taip jau 
ii „tarptautinę laisvamanybę“ „proletarinė") laisvamanybė" giją etc. etc. St. Yla nori pa-priešingas Kristaus mokymu . 
bent lietuviškame sektouujc. nes neišlaiko „kertinio bandy- remti „prigimtine teise“. Bet Kas Dievo — Dievui, kas ceza- 
Šis Br. Railos ir Šaltinio (kaip mo santykyje su religija“ 
vėliau matysime visai vietoje) 
susirūpinimas lietuvių skautais las“ 
davė akstiną Sasiui Ylai, kum- rios pagelba St. Yla mano be terra incognita. Vienoje vieto kur toji 
gui ir skaučių dvasios vadovui liepsnų sudeginti visus tuos, je jis kalba, kad tai yra „priini- doktrinai, 
visai eilei staripsnių „Dauge“, kurie nepripažįsta nesamoj tyvi (tikriau, natūrali), 1 
kurių „bus daugiau“ galo su- „j „ 
laukti nėra visai lengva. Bend- no, kad sąžinės, žodžio, spau- je, tai turi būti kažkas, kas „va 
rai tie St. Ylos straipsniai šoki- dos laisvė, nuosavybė, darbas dovauja laisvo jieškojimo dva- nas: St. Yla priklauso tai grū
moja dėl to, kad dvelkia Si. ir kapitalas, žmogaus prievoles šiai“ wnors kam gi jieškoti, jei pei žmonių, kuriems nesvaibu 
Railos žodžiais kalbant, „kaž- bendruomenei, piliečių teisės ir jau tiesą esi radęs?). Trečioje teisybė ar tiesa: Amicus Platu, 
kokiu laukiniu brutalumu, savu pareigos, tautų saugumas ir tai- vietoje gi tasai patvarus, „am- sėd magis arnica politika cato-

- ka nėra religijos objektas. Gai žinąs ir nedalomas“ pagrindas, lica,1) parafrazuojant klasiškas 
ant kurio St. Yla stato visus sa formules tektų pasakyti.
vo liberalizmui sunaikinti pa- yra demoniškas ateistinis katu 
buklus, tampa „tautinės prigim heizmo keliovadis.
ties reikalavimas". Atsieit, ne Mat, katalikybė, kaip ir 
tik nėra jokio amžino, nekinta- viena plati dvasinė srovė, laiko 
mo dorovės principo, bet dar bėgyje davė įvairių išsišakoj:- 
daugiau, net toje pačioje epo- mų. Jeigu pirmieji krikščionys 
choje ir kultūroje šių principų savo artimo meile, savo pasi- 
įvairumas priklauso nuo atski- šventimu ir pasiaukojimu įslen 
rų tautinių savybių. Atsieit, ne gė nugalėti net galinguosius 
laimingas Anglijos atstovas JT Romos dievus, tai labai greitai 
Mr. Dixon, kuriam St. Yla slen barbarai, sugriovę Romos kui- 
giasi primesti penkių principų turą, kuri jau buvo pasiekusi 
pripažinimą, būtų jau per daug humaniškumo laipsnio, savo pa

jos priešų todėl, kad jis religi- gė daugumoje šiuos principus 
jos laisvę supranta priklausyti įkūnyti kasdieniniame gyveni- 
ar nepriklausyti bet kokiai kon me. Vietoje „prigimtinės“ — 
fesijai? Kaip galima formuluo- stipriojo teisės principo, tapo 
ti sakinį, kad liberalizmas ir jo 
bičiuliai nekovoja su tomis sro
vėmis, kurios politinėmis ai 
net policinėmis ] 
siekia „išlaisvinti žmones iš re
ligijos“, arba „sunaikinti liau-

įvestos, mažumų ir silpnesniųjų 
apsauga; vietoje belangių lū
šių ir raganų laužų, valstybinė

nijoj, jeigu jau neminėti IlI-ciu 
Reicho šioje 
nų.?! Tiesa, 
katolicizmo 
vienas prieš 
ms joms yra bendras bruožas 
— neapykanta žmogaus asme
nybei, jo laisvei ir individualu
mui. Todėl nežiūrint, kokiomis 
skirtingomis formomis jis be
pasireikštų, visuomet savo kar
do ašmenis jis yra nukreipęs 
prieš liberalizmą: MussolinTui 
jis reiškė masonus, Hitler'iui— 
žydus bei plepius, Lenin ui — 
nekenčiamą buržuaziją, o St. 
Ylai — tarptautinę laisvama
nybę! Todėl visiems tikriems 
katalikams, o ir kitiems huma
nistams, to akivaizdoje tenka 
suglausti savo eiles, kad ateisti 
nis katolicizmas nepavergtų vi 
so pasaulio, nes priešingu alvc-. 
ju jis antrą kartą nukryžiuotų 
Išganytoją, išgalvodamas jam 
tokias kančias, prieš kurias žy- 
diškai-romėniškos tortūros iciš 
kė palyginti lengvą mirtį. Mu
sų gi skautų s-gai yra piog? 
rimtai susimąstyti, ar Vokieti
joje padarytos reformos, įgali
nusios pavesti jaunų mergaičių 
sielas auklėti St. Ylai, sutinka 
su humaniška skautybės dva? 
šia? J. Garnys.

Red. mano, ar ne tiksliau bu 
jieškodama užnugario lietuvis- tų buvę, jeigu autorius, J. Gar- 
koje visuomenėje, pateko pati nys, vietoje „ateistinio katoli 
1 vakarų kultūros įtaką, ir tuo cizmo“ būtų pavartojęs „pai li- 
pačiu, bent viešuose savo pareiš nio katolicizmo" sąvoką, nes 
kimuose, daugeliu atvejų ture- partinio katolicizmo, kaip u 
jo atsižadėti totalitaristinio cha kiekvienos kitos partijos, tiks 
rakterio. Dalyvaudama savos las yra paimti į savo rankas 
valstybės kūrime, ji neišvengia valdžią, o to tikslo siekiant, 
mai buvo priversta bendradai- kaip ir kitose partijose, gali bu 
biauti su kitomis partijomis ii ti teistinių ir ateistinių pasirei- 
eiti į kompromisus, tuo pačiu u škimu?

Vasario 16 gimnazija pavojuje* 
Skubiai jai aukok!!

JiŽfii Žiiįi'u iicJiŽ' u

NUSIVYLIMO LAIŠKAI 
iš Detroito pasiekia Montiealį 
dėl antrosios Lietuvių Dienos 
neorganizuotumo. Ypač nepa
tenkinti esą sportininkai, ku
rių kai kurie turėję nakvoti ar 
ba mašinose arba net ir sode 

, Kjf ant suoliuku. . . Ar ne perdaug 
Leibnizo mokslingu- Jau Dienos komiteto leika-

srityje nuopei- 
atskiros ateistinio 
sistemos kovoja 
kitą, tačiau viso-

ro su žmonijos (bent Vakaių 
Europos) kultūros' išsivysty
mu. Šiuose atvejuose mus ne
turi klaidinti kaikurie išoriniai 
ateistinio katolicizmo skirtu
mai. Ne visi jų stengiasi net 
krikščionybės Įkūrėjo vardu be 
sidangstyti. Jeigu Mussolini 
dar neretai painiojamas su ti
kinčiuoju, jeigu III-jo Reicho 
vadas kiekvienam savo nusikal
timui pateisinti šaukėsi Apvaiz 
dą liudininku, tai Sovietų S- 
gos valdovai seniai nuo tų „pr
ietarų” atsisakė.

Lietuviškojo ateistinio kato
licizmo, kaipo dvasinės srovės, 
krikšto tėvai buvo kryžiuočių 
ordinas; savo politines formas 
jis gavo caro „činauninkų" ir 
„juodašimčių“ įtakoje. Betgi lai 
ko bėgyje ši srovė

i

esme nuogiausiu primilyvu 
mu“. Jeigu panašaus laipsnio la, St. Ylos šioje srityje paro- 
įvairiausių sąvokų supainioji- dyto tam tikro laipsnio sąmojin 
mo tobulumą būtų pasiekęs ko- gurno, nes šmėklos mažai kada 
ks nors pradedąs rašyti mokinu nors kam yra padėjusios; o to- 
kas, numotum ranka. Betgi, ka- kioje abejotinos vertės kovoje 
da tai daro visiems žinomas as- tikrai nedaug jos teikia laimėji 
muo, tad tylėti negalima. Iš mo vilčių prieš „netikėlius“, 
kitos gi pusės, atsakydami S c. Jeigu tačiau kas nors šioje vie- 
Ylai mes esame priversti no toje mums bandytų prikisti 
rs ir labai nenoriai — naudotis piktžodžiavimą arba norą pa- 
jo paties stiliumi, kad jam ir jo niekinti krikščionybę, jeigu pa 
bendraminčiams būtų lengviau ts kun. Yla pasidžiaugtų, kad 
suprasti, prie ko veda panašaus jam atsirado naujas argumen- 
pobūdžio metodai. tas liberalų „buržuazinei lais- _ _

Pažvelkime tad į St. Ylos vamanybei“ įrodyti, nes esą principingas, nes pats Yla jų pročius, pažiūras ir tradicija s 
tvirtinimus. „veizėkite, liberalai net "krikš- pripažįsta vien JT daugiau, ne-primetė ir viešam katolicizmu ,

. čioniškąjj mokslą’ šmėkla pra- gu 50. t. y. valstybei, kuri save vadi-
Kas yra liberalizmas. vardžiuoja“, tai tenka pasaky- Iš kur gi tokie prieštaravimai no krikščionybės gynėja (kaip

Kiekvienas į šį klausimą atsa-ti, kad toks džiaugsmas butu St. Ylos straipsniuose? Ar tai primena musų KDP, kuri irgi
kytų, kad tai yra tam tikra pu- pernelyg ankstyvas. Ne musų Yra „nesąmoninga klaida, ku- skelbiasi esanti krikščionybės
moję vietoje politinė dotiina, yra nuopelnas, kad atributas r>4 žmonės daro nežinodami, gynėja!) Tačiau tai buvo tik
koncepcija apie valstybinę šaut „krikščioniškas“ tampa vaikio- gera valia“ ir kurių „mes visi-------------
varką, visuomeninius santy- jamas įvairiomis neįtikinamo • neišvengiame“ ? Ar tai vėlgi to- ') Platonas yra draugas, bet 
kius. St. Ylai liberalizmas yra mis progomis. Juk manau, ir St. j* klaida, kurią liberalizmas rei dar didesnė draugė — katoii-
neigiamas nusistatymas religi- Ylai nėra didelė naujiena, kad kalauja toleruoti, nes pats ne- cistinė politika.
jos atžvilgiu. Jis esąs ateistinis, mokslas negali būti nei teisti- pretenduodamas į neklaidingu lūpinis krikščionybės išpažini-
nes atstovauja nuomonei, kad nis, nei ateistinis, jis negali bu mo dogmą, skaitosi ir su kilų mas. Savo esme visos viduram-
„laisvė sekti pasirinktąją rchgi ti krikščioniškas, mahometonis klaidos galimybe? Deja, į tai at žiu teokratinės valstybės buvo Patl arte arna Pra *18 ame
ją automatiškai įima laisvę ne- kas, budistiškas ar dar koks no sakymas turi būti neigiama^, ateistinės. lodei jos galėjo gro v<nirn5[ -1 1 ,eia mio s i įaus pai
sekti jokios religijos“. „Keiti-rs kitoks. Krikščionybė yra pa-nes St. Ylos išvadose jaučia- žėtis, kaip ir Neronas, degan-t'JŪ- Nors ir delsdami, ir ne- 
nis mūsų liberalizmo bandymu saulėžiūra, besiremianti apreiš- mas ne asitiktims apsirikimas, čiais žmonėmis; todėl jos, besi- noriai, musų krikscionys demo

lai

kiel

akmuo, — moko mus kun. Yla, kimu; mokslas gi — žmonių ne noras pagal savo geriausį ži- remdamos prigimtąja stipres- 
— yra santykis su religija“ žinojimas, paremtas prityrimu, nojimą ir sąžinę išdėstyti min- niojo teise, naikino visus tuos, 
Kadangi liberalizmas atsisako Pirmoji priklauso irracionahai tis, bet pastangos liberalizmo kurie nesiidentifikavo su soste 
spręsti žmogaus ir Dievo san- sryčiai, antrasis — grynai ra- doktriną, doktriną, kuri pasisa- sėdinčiojo kapryzais.
tykius, kadangi jis atsisako kiš cionalus protavimas. O gal, oi. kydama už žmogaus laisvę, jo 
tis į atskiras konfesijas ir pa- Yla turi pabandyti matemati- 
saulėžiūras, St. Ylai tai yra kos pagelba įrodyti religijos tie 
įrodymas, kad liberalizmas yia sų tikrumą, nesgi juk ji neši
nę kas kita, kaip „buržuazine derina prie „gyvenimo kintan- 
laisvamanybė”. Nesgi „religija, čios tikrovės!", atsieit, atsto 
savo požiūriu apima visą gyve- vauja „nedalomai ir vienintelei 
nimą”. tiesai“?!! Argi St. Ylai nėia ži-

Ateistinio katolicizmo 
tradicijos

palengva buvo išstumiamos iš 
viešo gyvenimo. Barbarams per 
siėmus Romos ir helenų kultū
ra, vėl buvo pradėtas puoselė- 

galima būtų suprasti liberaliz- ti humaniškumas, svetimų pa-

individualumą, asmenybės in
tegralumą, reikalauja iš savo sa 
lininkų kovoti prieš bet kokią 
prievartą, iškreipti, padarant 
jj baugu dideliems ir mažiems 
vaikams gąsdinti. Kaip kitaip

kratai — horribilus dietų — li
beralėje, demokratėje, huma- 
niškėjo. Tas nepatiko šios sro
vės radikaliniam sparnui.

Iš to, kas pasakyta, jau mu 
ms nėra nuostabu, kodėl 
Ylai prancūzų revoliucijos gil
jotina kapojo teisybei galvas, 
kodėl jis piktinasi, kad Rennan 
abejojo Paskalio, Keplerio, 
wtono ar I----------  „
mu, o kodėl visai pamiršta tuoslaujama?

St.
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Lietuvių dailė yra reprezen-pierio fabrikantų draugijos UŽ Prieš dvyliką metų atidaręs H Osservatore Romano 
tuojama nedaugelyje užsienio sakymą. Kaip žinoma, popierių pondonc baldų dirbtuvę, Pct apie religinį persekiojimą 

tas Varkala taip sėkmingai iš- tuvoje. Rašoma, kad Lietuvos 
vyste savo biznį, kad neseniai katalikų bažnyčia persekiojama 
savo išdirbinius išstatęs kana- taip pat, kaip ir kitur. Minima, 
diečių parodoje, Montrealy. Jo kad Kaune iš 15 bažnyčių vei- 
baldai yra 
pi įtaikinti moderniško gyveni- paversta muzėjum ; 
mo reikalavimams.
riausybė jam yra davusi nema
žai užsakymų. Petras Varkala augštų mokesčių.
prieš pereitą karą atvyko i Ang apdedami net sakramentai. Už 
liją, kaipo Pieno Centro atslo bažnytines jungtuves reikia ino 
vas. Paskiau tapo prekybos at- keti 600 rublių, kai tuo tarpu 
tache prie Lietuvos atstovybės, civilinės kaštuoja tik 6 rubliai. 
Kuomet anglai pusiau uždarė Už religines laidotuves renkia 
atstovybę, Varkala nuėjo sa- mokėti 500 rublių.
vais keliais jieškoti laimės pra B Iš Karaliaučiaus sugrįžęs vo 
monėje. Ir, kaip matome, jam 
sekasi.
9 Philadelphiečiai per

muzėjų. Daugiaus.ai tokio pri- gamintojai laiko Šv. Antaną sa 
pažinimo yra gavę dailininkai vo patronu. (Kryžiaus simuoh- 
Adomas Galdikas, Vytautas kos mylėtojai galės pastebėti, 
Kazys Jonynas ir Vytautas Ka kad „lazda”, kurios pagalba 
siulis. Iš jų Jonyno darbus įsi- Šv. Antanas žygiuoja, yra lak- 
gijusių muzėjų sąrašas yra ii- tiškai taip vadinamas „Šv. Au
giausias. Šiomis dienomis šis są tano kryžius“, panašus į „T” 
rašas padidėjo dar vienu vardu, raidę. Kaip aš jau anksčiau la 
Print Department of the Newšiau: Šv. Antanas kartu su Šv. 
York Public Library, kuris yra Pranciškum bei Šv. Zenonu bu 
Amerikos pats didžiausias ir vo prieš įvedimą lotyniškojo 
turtingiausias grafikos muze- kryžiaus krikščioniškosios ba.. 
jus, įsigijo 4 Vytauto K. Jony- nyčios simboliu). Jonyno gra
no graviūras. Šis muzėjus, tu- viūroje ypač gyvai, tai yra me- 
untis savo kolekcijoj keletą tū- niškai įtikinamai, perduotos 
kstančių rinktinių graviūrų, kai kurios detalės, kaip pavyz- 
tarp jų nemažai istorinių rete- džiui paukštis, nešantis savo 
nybių, yra retu žinojimu veda- snape Šv. Antanui į dykumą 
mas olandų kilmės grafikos mo duonos kepalą, stirnos ir mis- 
kslininko Kari Kup, kuris per kas. Mažiau pavykusia reikia 
savo ilgas keliones Europoje ir skaityti gundymo sceną su vėl 
Azijoje mokėjo surasti ypač niu ir nuogom moterimis. Pats 
icikšmingus 
pavyzdžius.

Dabar šalia kitų didžiųjų T” 
praeities ir dabarties daihmn- Jonynas atsisako

rasė
Lie-

lietuviško stiliaus, kia tik 6, kad Vilniaus katedra 
esą vietų, 

Anglų vy- kur jau visos bažnyčios uždai y 
tos dėl negalėjimo užmokėti 

Mokesčiais

Kietis pasakoja, kad paskutiniu 
laiku daug jaunimo atvyksta 

— -- ' ' _ Baifą ten i® Lietuvos ir Latvijos. Jau
nupirko 30.000 svarų cukraus mmas pabėgęs iš ūkių, kai bu- 
lietuviams Vokietijoje. Baito vo įvesti kolchozai.
pirmininko kan. J. Končiaus ® Rugpjūčio 21 d. per WBZ 
pastangomis iš valdžios gauta televizijos stotį, Bostone, buvo 
20.000 svarų sviesto, kuris da- rodomi lietuviški tautiniai se
linamas irgi lietuviams Vokic- Programą išpildė O Ivaš

kų, minėtas graviūras kabinę- raižiniui būdingų priemonių ii 9 Į Čikagos skerdyklas atve- 
tas galės rodyti ir keturis hc- išgauna medyje niuansų gamą, žė jau bilioninį gyvulį, kūne 
tuvių^grafikos meisterio dar-kuri faktiškai priklauso metalo pradėti vežti nuo 1865 m., ėi-

■ graviūrai. Čia yra, taip sakyti, kagos skerdyklas įsteigus. Tai 
(1950j. skelbiama kova medžiagos bui- buvo jautis.

šios srities meno Šv. Antanas yra paduodamas 
kaip statiška figūra.

Visose minėtose graviūrose
> nuo medžio tijoje. kienės vadovaujama šokėjų gru 

pė.
9 Baltimorėje įvyko 82-tas ka
talikų pilnų blaivininkų sąjun
gos seimas, kuris nutarė pradė
ti didelį sąjūdį prieš gėrimą 

.Piemenė- čiai ir linijinis Jonyno raštas ro 9 Kai mirė New Yorko gatve- YPač jaunuomenės tarpe.
NETIKROS ATOMINĖS 

BOMBOS.
Jas Amerikos kariuomene pa 

vartojo manevrams. Kariai, ku 
ne Fort Devens ją pirmą kaitą 
išgirdo, turėjo įspūdį, jog tai 
tikra bomba — ir grybo pavida
lo dūmai, ir spalvos, ir trenks
mas. Bet radio aktyvumo nebu 
vo ir neturėjo tos pasiutusios 
sprogdinamosios galios.

Netikra atominė bomba bu-

bus. Tai yra medžio raižiniai, 
„Šventas Antanas“ 
„Meilės Žvaigždė’’,
lis laukuose (1949) ir „Bacha do, kad toks laimėjimas yra vi- jc buvęs kongreso atstovas Vi- 
rach“, Reino peisažas, litogia- siškai įmanomas.
fija sukurta 1951 metais. Visos 
šios graviūros yra „Naujojo Jo £jja — 
nyno“ produkcija, tačiau, pu- ie jQ mažiau ar daugiau eks- nyčią, nes nuo jos buvo atpuo- 
klausydamos prie pnespaskuL presiOnistinių, o kartu ir pačių lęs.
mo dailininko periodo, jos yra ...
įvairios savo formavimu.

Daugiausia su Jonyno ideali 
zuotu realizmu yra surišta ka
lėdinė graviūra „Meilės žvaigž 
dė“, kurioje, ypač danguje pa- 
sirodančiųjų angelų vizija, yra 
realizuota su didele laisve, ele
gancija, technišku tobulumu. 
Kita kalėdinė graviūra „Pieme
nėlis laukuose“ yra stipri savo 
tektonika ir stiliaus griežtumu. 
Joje Jonynas dar daugiau nu
tolsta nuo savo ankstyvo „klasi 
cizmo“. Trečia medžio graviū
ra, tai didelio formato „Šventas 
Antanas“, graviūra sukurta 
1950 metais pagal prancūzų po

to Marcantonio, turėjo rožančių 
Dailininko spalvuota litogra kišenėje, bet bažnytinė vynau- 
l „Bacharach“ priklauso sybė neleido jo laidoti per baž-

IR GYVULIAI MĖGSTA IŠSIGERTI...
Štai keli šitos srities patyri- 1.000 vištų dėjusios po 108 

mai. kiaušinius daugiau negu anks-
Prancūzijoje vieno ūkininko čiau.

bernas, supykęs ant savo šeimi Prancūzijoje dariusieji ban- 
ninko, sumanė atkeršyti jam ir dymus su girtomis katėmis pa- 
nugirdė arklius raudonu vynu, tyrė, kad girtos jos nesijaudi- 
Girti arkliai buvo toki linksmi, na net tada, kada pelė tąso jų 
kad net tvartą sudaužė. ūsus. . .

Michigan valstijoj veršis žie- Kitoj Prancūzijos vietoj ūki
mą įkrito į ežerą. Ūkininkas jį ninkas, nuėjęs į savo vyno sai. 
ištraukė ir, norėdamas jį susu- dėlį, ant žemės pastebėjo lyg 
dyti“, įpylė jam į gerklę degti- gumos vamzdį, bet geriau pa
nes. Veršis nenudvėsė, jis tapo žiūrėjęs pamatė, kad tai buvo 
„alkoholikas“, nuolat sekė šei- visiškai nusigėrusi gyvatė, 
mininką maldaudamas degti
nės. ..

Illinois valstijoj automobilių 
vairtuotojai kartą buvo įspėti, 
kad keliuose klaidžioja giltos 
karvės. Mat, jos ėdė nukri
tusius, jau pernokusius obuo
lius, kurie pradėjo rūgti ir tu
rėjo alkoholio. Karvės, juos ės- 
damos, pasigėrė ir linksmos lai 
svai keliais žygiavo, į nieką ne
kreipdamos dėmesio.

Vokietijoje iš cirko pabėgo 
beždžionė ir pagauti tepavyko 
ją suviliojus degtinės buteliu. 
Kai ji išgėrė visą butelį, nesun
ku jau buvo ją pagauti.

Pietų Afrikoj ūkininkas bu
vo patrauktas teismo atsakomy
bėn, nes jis pavogė 100 bute
lių konjako. Paklaustas, kur jis 
padėjo tą konjaką, teisiamasis 
atsakė, kad jis jo pylė į višto
ms duodamą lesalą ir kad jo

KADA VESTIS?
Sakoma, kad mirtis ir meilė 

į dantis nežiūri. Žmonės mirš
ta visokio amžiaus, visokio ir 
vedami. Dauguma susituokia 
tarp 20-ties ir 40-ties melų. Pešė> kai žąsys, išsipagirioju- 
1950 metų gyventojų surašinė- s*os, pradėjo atsibusti ir nuo 
jimas rodo, kad 46 proc. visų «J0S ar pusnuogės kelti gloltą... 
merginų išteka dar nesulauku- „KARYS“ RANDA SAVE, 
sios 20 metų, 39 proc. — tarp
20 ir 24 metų, 9 proc*. — Nepriklausomybės laikais 
tarp 25—29 m., 3 proc.—tarp žurnalas „Karys“ bpvo megia- 
30—34 m. ir 3 proc. — senes- mas ne vien karių, bet ir šau-

Vyrai subręsta lių, o ypač moksleivių. Atgimęs

New Yorke vienas smuklinin 
kas laikė papūgą ir įpratino ją 
gerti alų. Kartą įsilinksminusi 
papūga išdaužė butelius ir pa 
darė kelis šimtus dolerių nuos
tolių.

Wachingtone šeškiuko savi 
ninkė, gyvulių gydytojo patar
ta, persišaldžiusį šeškiuką gy
dė gogoliu-mogoliu, kuriame 
buvo įpilta degtinės, šeškiukui 
degtinė, matyti, taip patiko, 
kad jis vėliau atsisakydavo ger 
ti pieną, jei jame nebūdavo 
nors kiek įpilta degtinės.

Nespjauna to „dangiško“ 
gėrimėlio nei drambliai, nei šu- 
nes, nei kiti gyvuliai ir paraga
vę jo elgiasi taip pat „laisvai“, 
kaip ir žmonės. . .

Suvalkijoje vienas ūkininkas 
darė slyvinę ir po to tas slyvas, 
prisigėrusias spirito, išmėtė lau 
kan. Žąsys jas rado ir sulesė, o 
sulesusios taip pasigėrė, kad 
pradėjo dūkti ir išskrido į lau
kus. Ten jos visai apsvaigo. 
Ūkininkas jas rado „negyvas“. 
Surinkęs parsinešė namo ir pra 
dėjo pešti. Kitas jau visai nu-

stipriausių kūrinių. Tai yra vai H Vatikano radijas dabar lie- 
zdas į Reino slėnį nuo kalno tuviškas transliacijas duoda jau 
prie tapybiškos 12-to šimtine- ’ 
čio , 
toji pilis, graži savo formos 
vaiskumu, Jonyno graviūra yra 
sukurta, atrodo, vienu skaid
riu, o kartu dinamišku mostu. 9 Prelatas J. Gallagher, Šv. vo padaryta iš 5 kl. dinamito. 
Čia dailininkas atsiekė nuo sa- Tomo bažnyčios Los Angeles, 160 litrų benzino, 50 kl. napal- 
vo detaliu pamėgimo ir „ auko- Cal., klebonas, savo vikaro ly- mo, 1” r r ~ \
ja“ viską polėkiui. Rezultatas dimas, nešė sekmadienio kolek- J -1—
yra: kad ir linijos ir spalvos pa tos pinigus į banką. Vagis, svie 
siekia architektūriškai tobulą dęs pipirų jiems į akis, laiki- kad tokia netikra bomba gali kiek vėliau, be to jie jaučia at per politinius bėglius tremtyje, 
vaizdavimą, o peizažo išgyve- nai juos apakino ir spėjo su pi- būti vartojama karo metu pani- sakomybę už kuriamą šeimą ir JAV, jis ilgai blaškėsi, kol pa- 
nimas pakeliamas į simoblių nigais pabėgti. kai priešo eilėse sukelti,
sferą.

. kasdien. Sekmadieniais kartą 
„Stahleck“ pilies. Kaip ir Per mėnesį bus transliuojamos 
-:i-- —------ r--------§v< Mišios iš šv. Petro bazilikos

Romoje su lietuvišku pamoks
lu.

, 10 fosforinių granatų ir 
dar kažko.

Esą Pentagone kilusi mintis, nio amžiaus.

Aleksis Rannit

SUSIORGAIZAVO BRAZI
LIJOS LIETUVIAI PREKY

BININKAI IR 
PRAMONININKAI.

Liepos 31d. Lietuvių Salėje, 
Brasil 835, Avellanenda, įvyko kongresas Brightone, kuriame 
didžiulis Argeitinos Lietuvių buvo atstovaujami 8 milionai 
prekybininkų ir pramonininkų organizuotų darbininkų, pasisa 
Sąjungos vakaras. Turbūt pir- kė už naujų pramonės šakų na 
mą kartą Lietuvių salėje lico. cionalizaciją, jei Anglijoj prie 
buvo žmonių vaišėse, kaip š:. valdžios'vairo prieis vėl Daibu 
vakarą. Atidarymo žodį tarė p. partija. Unijų kongresas nuta- 
B. Survila. Kalbėjo Sąjungos rė, kad inžineriojs, statybos ir 
pirmininkas J. Čikštas, sveiki- chemijos industrijos yra pil
no įsikūrusią sąjungą Lietuvon brendusios nacionalizacijai. UŽ 
Išlaisvinimo centro pirminiu- nacionlaziaciją pasisakė milži- 
kas p. Z. Juknevičius ir gen. T. niška dauguma delegatų. 
Daukantas. Šis vakaras buvo -------------
steigiamasis todėl buvo naiių gentinos lietuviai prekybinin-

ANGLIJOS DAFBININKŲ 
SĄJUNGOS UŽ DIDŽIŲJŲ 

PRAMONĖS ĮMONIŲ 
NUSAVINIMĄ.

Anglijos darbininkų unijų

dėlto nori šį tą įsigyti dar prieš galiau įėjo į normalias vėžes, n 
vedybas. Iki 25 metų savo am- tautiečiai čia gali rasti naudin- 
žiaus vedusių yra tik 33 proc., gų ir vertingų dalykų.
tarp 26 — 30 metų vedasi 21 Paskutiniame —’7 numery 
proc., o per 30 metų sulauku- randame kpt. Petro Jurgėlos 
siu senbernių tik 13 proc. tciš- straipsnį apie Amerikos Lietu- 
drįsta stoti prie altoriaus. Vi- vių Legioną (raginantį nau 
sai kitas reikalas su našliais: juosius ateivius į šią orgamza- 
moterys našlės daugiausia is- ciją įsijungti), prof. Dr. Vinco 
teka tarp 30—40 metų, o vyrai Kanaukos prisiminimus apie 
našliai veda tarp 35—45 metų. Dariaus ir Girėno tragediją,

— Anglijos futbolo I lygoje Alg. Balčiūno — greičiausias 
pirmauja Manchester United pasauly naikintuvas, pulk. M. 
vienuolikė, prieš West Brom- Rėklaičio — JAV armijos smul 
vich. kiųjų dalinių taktikos bruožai,
9 Skulptorius Vytautas Kasu- Broniaus Liogio — prisimini- 
oa baigia iš granito iškalti figū- mus iš Korėjos karo, kpt. Kiau 
ras, kurios puoš naujai stato- nės — I Lietuvos Karo Mokyk 
mos lietuvių bažnyčios Marqu- los laida, apie sovietų kairnes 
ette Parke Chicagoje frontines pajėgas, jų laimėjimus Indoki- 
duris. Šios skulptūros svoris nijoje, apie skautus ir jaunimo 
anie 10.000 svarų. stovyklas, kuprinės pabiros ir
■ Lietuvių Belgijoje dabar yra kt.

40. Jeigu nematei, pasiųsk „Ka-
įrašymas. Vaišių metu buvo su kai ir pramoninikai gerai sup
rašytas steigiamojo susirinki- ranta sąjungos tikslus ir trokš 
mo aktas. Užsirašė didelis skai- ta vieningai dirbti kultūros ba 
čius narių, kas parodo, kad Ar- tuose.

Keturių Didžiųjų (Toronto Argonauts, Ottawa Rough- 
riders, Montreal Alouettes, Hamilton, Tiger Cats) fut
bolo rungtynės televizuojamos nuo rugpjūčio 28 iki lap 

kričio 4 per CBC.

■ Chicagos priemiesty Thorn- riui“, 680 Bushwick Ave., Bro 
ton, Ill., White Bear Brewing oklyn 21, N. Y. savo adresą ir 
Co. pradėjo gaminti naują lie- gausi vieną numerį susipažin- 
tuvišką alų, Gintarą-Amberhle. ti. Stepas Paulauskas.

ADOLFINA SKAISTIENĖ

Prakeikimas
Jonas stovi ant duobės krašto ir nors juodą, ąžuolinį 

karstą dengia pėdos storumo žemės sluogsnis, jis vis tebeina
te ramų mirusios motinos veidą, iš kurio tris dienas veltui 
stengėsi atspėti mįslę, kurią ji nusinešė su savim į nežinią. Ir 
rankas, gelsvas, kaulėtas rankas, lyg maldai ant krūtinės su
dėtas, jis mato ir ant lūpų tebejaučia šaltį, kurį pajuto pas
kutinį kartą jas pabučiavęs. Metama ant karsto žemė nebe 
dunda, kaip pirmieji grumstai, jo ir aplink susirinkusiųjų už 
mesti. Per kelias minutes duobkasiai supila pailgą, netvar 
kingą kapą, kurį apdengia ąžuolo lapų vainikais ir paskutinė 
mis vėlyvo rudens gėlėmis. Moterys skarelių kampais šluos
tosi ašaras ir Jonas pagalvoja, kad jos verkia ne todėl, kad 
gailėtųsi Vaišnorienės, bet iš baimės, kad ir joms gal netiu- 
kus reikės į tuos pačius kaimo kapelius atsigulti, šalia jo, 
ant kelių parpuolusi, rauda sesuo. Liūdna giesmė nutyla it 
visi žino, kad laikas skirstytis namo.

— Važiuojam, Jugase, — pasilenkęs pasako seseriai ir 
su širdgėla pasižiūri j sulysusį jos veidą. „Kad būtų paklau
siusi manęs, kaip pinavija šiandien žydėtų“, — pagalvoja n 
paima jos ranką.

— Nurimk, sesia. Toji, kur po žemėmis, turėtų raudo- 
ii, o ne tu, — pasako tyliai, kad niekas neišgirstų.

— Vistik motina ir gana, — atsako Jugasė dar tyliau ir 
sausina nuo ašarų paraudusias akis.

Plati giminė užprašyta Rožančių. Seni, ūsoti ūkininkai 
it apystorės jų žmonos būriuojasi apie vežimą.

— Tai ką, Jonai, palaidojom motinėlę, — pašnekina Jo
ną jau visai pasenęs dėdė Žilvys. — Peranksti pasimirė, na 
tagė. Aš jai vyrą pripiršau, vestuves atšokau ir va, dabar, 
amžiną atilsį atgiedojau.

Nekartą dėdė Žilvys pasakojo apie anas piršlybas ir ne 
kartą Jonas pagalvojo, kad būtų buvę daug geriau, kad jos 
niekada nebūtų pavirtusios vestuvių žvangučiais.

— Vienturtė duktė pas tėvą buvo. Daili ir bagota. Oi, 
nenorėjo tėvas už Mykolo leisti.

Ale kur Magdė nepadarė to, ko norėjo. Suženijom; tė
vas ūkį, kaip stiklinę, paliko; galėjo gyventi, kaip du balan
dėliai. Bet kur tau. . ., — Žvilys numoja ranka ir nueina 
prie vežimo.

„Kad ne tas ūkis, — dabar, kaip ir daugelį kartų pa
galvoja Jonas, — gal kitokia motina būtų buvusi. Arba jei 
tėvas, užkūriuosna ateidamas, daugiau nei savo stiprias ran
kas, liaunų liemenį ir augštyn užverstas juodas garbanas au
tų atsinešęs, gal nebūtų gyvenimas nuriedėjęs į pakalną’ .

Jonas pakviečia visus į namus ir pats atsisėda šalia Ju
gasės ir trimis dešimtimis senesnio už ją jos vyro.

— Tai vis dėlto senė tau ūkį paliko, — sako Jugasės 
vyras ir jo balse Jonas girdi ir pavydą, ir nepasitenkinimą, ir 
nusiminimą.

— Taigi, — atsako Jonas, — bet ir tavęs, švoger, nenu
skriaudė. Dešimt skambančių tūkstantukų į kišenę įkrito.

— Ūkis ūkiu lieka. Geros dienos tau atėjo.
— Kitaip ir būti negalėjo. Aš visą laiką buvau tikta, 

kad mama neįvykdys savo prakeikimo ir paskutiniu momen
tu pakeis testamentą, — sako Jugasė, ir Jonas tiki jos nuo
širdumu.

Jugasės vyras piktai dėbtelėja į žmoną ir nusispjauna. 
Jonas nusišypso, — taip juokingas jam atrodo švogeris ir jo 
noras pasiimti Vaišvilų ūkį. Jei motina nebūtų pakeitusi tes
tamento, šiandien jis, o ne Jonas, būtų vadinęs svečius prie 
baltomis staltdengtėmis apklotų stalų, apkrautų mirusios 
Vaišnorienės ūkio gėrybėmis.

Tylėdami jie privažiuoja kryžkelę ir Jono arkliai nori 
sukti kalno link.

— Arkliai į savo pusę nori eiti, — atspėja Jugasė Jono 
mintį.

— Geresnes staines turės nuo šios dienos, — burbteieja 
švogeris.

— Mano ir jų namai yra ten, už kalno, — Jonas botko
čiu rodo į kalną, kurio anoje pusėje stovi jo paties rankomis 
sulipdytas namas ir jame jo laukia Kristina.

— Gimtinė lieka gimtine. Tu gali daug namų gyveni
me turėti, bet netekęs jų, greit pamirši. Tik gimtoji grįčia 
išliks visada gyva atmintyje ir širdyje.

— Ne, Jugase. Dešimtį metų aš išnešiojau neapykantą 
tiek motinos ūkiui, tiek. . .

— Ji mirė ir mes neprivalome apie ją blogai kalbėti, — 
nutraukia Joną sesuo ir nubraukia ašarą. — Kietą širdį turi, 
broli, va ką aš tau noriu pasakyti. Ir dabar, kada ji tau at
leido, tu dar tenešioji savyje neapykantą ir negali su meile ii 
nusižeminimu sukalbėti už ją „Amžiną atilsį“.

Jonas pabąla.
— Ji man atleido! O ką aš jai buvau padaręs? Dešimtį 

metų išnešiojau prakeikimą nei žmogaus užmušęs, nei vo
gęs, nei artimo nuskriaudęs. Ir kas žino, ar ji prakeikimą 
atšaukė? Pakeitė testamentą, tai viskas.

Jis nori dar daug ką pasakyti, bet privažiuoja kiemo 
vartus, kurių niekas neužkėlė šeimininkę pro juos palydėjus. 
Čia pilna vežimų ir žmonių ir Jonas paprašo į vidų,kur piies 
daugelį metų pasimirusi© tėvo sesuo Katrė pila ant stalo šu
tintas bulves. Visi susėda ir vaišinasi. Po kelių stikliukų 
atsiranda noras kalbėti. Vienas Jonas sėdi paniuręs ir nekal
bus.

— Visi vieną dieną mirsime, gaspador, — įgeliančiai sa
ko kaimo seniūnas Baipšys Jonui. — Nesikrimsk, sveikatą 
darbams taupyk. Toks ūkis, o dar tavojo keli hektarai. Tu
rėsi gerai apsisukti.

— Jonas sunkiai nuryja deginantį stikliuką, kuris, ta
čiau, nėra toks kartus, kaip pasakytieji žodžiai. Baipšys ge 
rai žinojo jo ir motinos santykius. Jis paskutinę motinos gy
venimo valandą surašė testamentą, kuriuo panaikinamas pir
masis, pagal kurį Jonas neturėjo gauti nė vieno cento, nei 
žemės pėdos iš tėvų sodybos. Jugasei motina buvo viską už
rašiusi, nors savo dalį ji jau seniai buvo atsiėmusi.

— Ne svetimą, savą turtą atgavai, Jonai, — sako pa
gyvenęs ūkininkas, tėvo pusbrolis. — Tu rimtas vyras, nenu- 
gyvensi, bet dar augščiau pastatysi ūkį. Ačiū Dievui, kad su
skubo nabagė savo valią užrašyti. Grįžai, pagaliau, į namus.

— Išgyvenau be jų dešimt metų, būčiau išgyvenęs ir 
toliau, — atsako Jonas ir jam pasidaro gėda garsiai išreikštos 
minties. — Motinos mirties nelaukiau, — lyg ir pasiteisina. 
— Ir žinot ką? Šį ūkį aš parduosiu!
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Pastabos apie 1953 metu 
erozine lietuviu literatūra

12.
Pastabas apie prozą pradėję 

autoriais, išleidusiais pirmąsias 
knygas, norime čia keliom pas
tabom paminėti taip pat Alės 
Rūtos apysaką ,,D u k t ė“ 
(Alė Rūta, Duktė, Apysaka, Iš 
leido Bendrija, Vokietijoje, 
1953 m.). Ligi šiol autorė (Alė 
Nakaitė-Arbačiauskienė) skai
tantiesiems buvo pažįstama, 
kaip poetė, išleidusi eilių rin
kinį ,,Be tavęs“ (1946), tad su 
įdomumu perskaitėme jos bele 
tristiką, kurią ji ateina papddy 
ti negausią mūsų moterų pro- 
zaikių kūrybą. Literatūros žino 
gus, jieškąs ko nors naujo siu 
žetine prasme arba ko nors ne 
sutikto formaliniam išpildyme, 
šioje apysakoje jokių netikėtu
mų neras. Tačiau lygia dalimi 
neras nepagrįstos pretenzijos, 
nejaukių išsišokimų, tuščios 
bravūros. Mums labjausiai šio
je knygoje puolė akysna įsak
mus kuklumas, šiomis die
nomis tokia reta dorybė daž
no pradedančiojo kūryboj ir 
žmogiškoj laikysenoj.

Apysaka (dar vienas pagir
tinas bruožas — autorė savo 
knygai suteikusi teisingą žan
rinį pavadinimą; — šiuo metu 
taip pat retas reiškinys!) pasa
koja vienos moters istoriją; pa 
sakoja biografišku nuoseklu
mu, fonu pasirinkusi paskuti
niuosius nepiklausomybės me
tus ir tremtiškąjį laikotarpį, tai 
gi, aktuoliją. Centrinės veikė
jos dvasiniai konfliktai vaizduo 
jami nepergiliu psichologiniu 
įsijautimu su nujaučiama scn- 
timenalumo priemaiša. Katas
trofiško fono aprašymai neiš
vengia reportažinio charakte
rio. Šalutiniai veikėjai nepakar 
karnai išryškinti, dažnai blan- 
koki. Rašytojos stilius perne
lyg paprastas, bet sklandus. 
Visas kūrinys primena, vokie
čių literatūroj kadaise taip po 
puliarų, auklėjamosios 
beletristikos žanrą. Tas bruo
žas buvo itin akcentuojamas 
kai kurių šios knygos recenzcn 
tų, nurodant, kad knyga labai 
ir labai rekomenduotina jauni
mui. Nenorėdami nuneigti šios 
premisos teisingumo (ypač pe 
dagoginio jos aspekto), visdel- 
to norėtume atkreipti dėmesį į 
tai, kad jaunoji autorė turėtų 
rimtai susirūpinti vienu reiški
niu savoj prozoj, t. y. monoto
niškumu. Monotoniją čia su

prantame plačia prasme, kaip 
stoką kūrybinio polėkio: netik
tai stilistiniai elementai, bet ir 
pats tematikos traktavimas yra 
paženklinti dvasiniu nuovar
giu. Be jo, yra dar ir kitų, vi
siems pradedantiems būdingų, 
nedateklių ir kliuvinių, pav., 
stereotipiškas dialogas, fabulai 
nereikalingos įtarpos, lakoniš
kas įvykių atpasakojimas etc. 
Mūsų manymu, nepavykęs 
daukur taip pat veikėjų me
niškųjų išgyvenimų perdavi
mas. Vienas kitas mūsų prozai
kų jau bandė menininką (mu
ziką, dailininką, rašytoją) įves 
ti literatūron, bet labai nedau
geliui šis bandymas labai pavy
ko. Šiuo atveju, smulkiausia 
nepasisekusi (ar tai dėl neži
nojimo, ar tai dėl techniškų de
talių nepažinimo) vieta sudar
ko visumą ir priverčia mus gal
voti apie gimnazijose rašytus 
„genialių menininkų“ triumfa- 
liskus žygius.

Ta pačia proga tektų kelis 
žodžius tarti ir apie H e n i i - 
ko Lukaševičiaus „L i- 
kimo žaismą“ (Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas, 
Chicago, 1953), taipogi debiu
tanto kurinį. Knyga pavadin
ta romanu, bet šis vardas tik
tai istoriškai — ir labai plačiai 
jį interpretuojant — tetiktų H. 
Lukoševičiaus vaizduojamų įvy 
kių pynei. O įvykiai čia tikrai 
— ypač užuomazgoj supainioti 
kartais ligi neaiškumo. Žurna
listinis elementas debiutuojan
čio autoriaus pasakojime toks 
stiprus, kad žudo (ir taip neper 
stipriausią), beletristiniam ku 
riniui būtiną, menišką priėjimą 
ir išpildymą. Atrodo, autoiius 
būtų geriau padaręs, jei savo 
patyrimus ir įspūdžius apie Ar
gentinos skurdžioj kasdienybėj 
atsidūrusius mūsų tautiečius 
būtų aprašęs ne beletristine, 
bet reportažine forma. Kiekvie 
nu atveju, jei debiutuojantysis 
norės pradėtą beletristinę kūiy 
bą toliau tęsti, turės nugalėti 
tikrai daug pačių esmingiausių 
(pagrndinę jų — žaliavos for
mavimą) žodinės kūrybos už
duočių.

Vasario 16 gimnazija pavojuje*
Skubiai jai aukok!!

KULTŪRINUKRONIKA
NAUJOSIOS ZELANDIJOS LIETUVIAI TAUTINĖS

KULTŪROS BARUOSE.
Naujosios Zelandijos Lietu- remia Vasario 16 gimnaziją 

vių bendruomenė šiais kitus lietuviškus reikalus, 
spaudos atgavimo Didžio
joje Lietuvoje sukaktuvių me
tais, savo biuletenyje „Naujo
sios Zelandijos Lietuvis’’ pa
ragino visus lietuvius, kas dar 
neprenumeruoja lietuviškų laik 
raščių, užsiprenumeruoti ben 
jų vieną ir patiekė biuleteniu 
skaitytojams visur išeinančių 
lietuvių laikraščių adresus, tik
tai „Nepriklausomos Lietu 
vos“ įdėjo klaidingą adresą, c 
tikras yra šis: 7722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal, P. 
Canada.

Wellingtone Vasario 16
ntė buvo paminėta Jarašių na
muose. J. Ramutėnas skaitė 
paskaitą.

Gegužės 1 d. „Lyric Hanno- 
nists Soc.“ Auclande, suruoš 
tame koncerte greta kiniečių, 
naujazelandiečių ir Samoa salų 
gyventojų pasirodė lietuvių 
tautinių šokių; grupė, vedama 
Paulausko. Mūsų šokiai 
lis ir Rugučiai sudarę 
kontrastą tamsiaodžių 
mingiems šokiams.

Birželio 14 d. buvo paminė
ta atsidėjus: Baltų klubas išlei 
do informacinę brošiūrą Balts metų amžiumi, 
and their Eclipse, kuri labai pla gaiusia pučiamųjų instrumentų 
čjai išplatinta visoje N. Zelandi studija, kurios mokiniai suda- 
joje. YWCA salėje, kur daly va rys, pasiruošę, orkestrą. Bet 
vo daug žmonių, artistas J. Sun 
kus (Lietuvoje likusio rašyto
jų „pirmiriinko“ brolis) skai
tė paskaitą ir sveikinimus N. Z. 
min. pirmininko, parlamentai ų 
ir tt. Buvo ir meninė dalis. Ska 
mbėjo 3 Pabaltijo tautų him
nai.

sve

Kalve 
didelį 

tnukš

ir
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ANTROSIOS LIETUVIŲ DIENOS

KONCERTO ATGARSIAI
RAŠO VALERIJA ANYSIENĖ

Praeitame NL nr. įdėjome eilinio žiūrovo įspūdžius, 
o dabar dedame jau meno žinovės p. V. Anysienės atsi
liepimą. Red.

„Tėviškės Žiburiuose“ rodos nelaimingos tėvynės tragediją, 
buvo aprašytas II Lietuvių Die Jeigu yra skeptikų, kurie no
nos minėjimas ir koncerto pi o- žino arba nesupranta, kas tai 
grama. Ten betgi trūko kon- yra menas, tai šitie po šitų dai- 
certo ir atskirų dalyvių recen- nų išpildymo supras, kad me-

MONTREALY BUS
E. h- A. KUPREVIČIŲ 

KONCERTAS.
Sužinota, kad smuikininke

Elena Kuprevičiūtė yra susu - zijos. Šitą trūkumą aš narėčiau nas yra ta augščiausioji Dievo 
gusi ir 2-m savaitėm paguldy- iš savo pusės papildyti, 
ta į ligoninę. Tokiu būdu anks
tyvomis datomis numatytieji 
jos koncertai turi būti atidėti. 
Teigiama, kad liga nėra pavo
jinga, bet gydymas užtruksiąs 
kiek ilgiau. Bet Montrealy nu
matytas koncertas lapkričio 13 
d. įvyks.
OP. SOL. E. KARDELIENĖS 

KONCERTAS
Windsore, Ont., bus lapkričiu 
9 dieną. Dalyvaus ir S. Gaile- 
vičius.

Windsoro apyl. valdyba šį 
koncertą ruošia drauge ir Det
roito lietuviams. Plačiau bus 
parašyta vėliau.

MOKSLEIVIŲ MUZIKOS 
STUDIJA

atidaroma Čikagoje. Ją gales 
lankyti jaunimas pradedant 12 

Tai bus dau-

dovana, kuri atskleidžia sielos 
gilumas ir glūdančią kiekvieno 
je širdyje tyrą meilę ir ilgesį sa 
vo tėvynei, artimiems, grožiui 
ir nežemiškam gyvenimui.

Norėtųsi išgirsti mūsų daint 
ninkę dažniau, norėtųsi dar gė 
rėtis ja operose, norėtųsi, kad 
ji dar ilgai šviestų savo mena 
mūsų tarpe.

„Trimitas“ labai gerai ispil 
de ištraukas iš Flotowo operos 
,,Martha“ ir p. Pnelgausko iu- 
stiumentuotas dainas. „Trimi
to“ orkestras, p. Tuikevičiui 
diriguojant, padarė paskuti
niais laikais žymią pažangą ir 
šiandien galėtų dalyvauti kaip 
inuzikalinė jėga kiekviename 
rimtame koncerte.

Koncertą užbaigė choias 
„Varpas“. Šitas choras beabc- 
jo yra žymiausia pajėga visų 
Toronte esamų chorų, kaip net 

Jos išpildyme kiekviena dai- atžymėjo Toronte žinomas ie
na yra atskiras veikalas. Prcci- cenzentas Mr. Kraglund. Nors 
ziškai išdirbta intonacija, nepa- ir daug sykių teko jį girdeli, 
prastai aiški dikcija yra dide- bet kiekvieną kartą klausytojas 
lės menininkės ypatybės, ku- yra pagautas nepaprasto tiksiu 
rios pagavo visą klausytojų dė mo ir dainininkų balsų sudcti- 
mesį. Dainos: „Aš čia gyva“, nimo. Didžiausias nuopelnas 
išpildymas pasiekė augščiausio tenka beabejo to talentingam di 
dramatizmo. Tai buvo šito pui- rigentui p. Gailevičiui, kuris su 
kaus eilėraščio dainuojanti dek gebėjo sujungti visus balsus į 
lamacija. Šitoje trumpoje dai- vieną, galingą ir darnų vienetą, 
noje artistė parodė visą mūsų

CREST THEATRE VĖL 
ATIDARYTAS.

Po gražaus pasirodymo p. 
Merkelienės jaunųjų šokėjų 
grupės, Toronto visuomenei ir 
atvykusioms svečiams pirmą 
kartą buvo pristatytas p. I'au- 
lionis. Jo stiprus ir sultingas 
balsas visus maloniai nustebi
no. Tik jam trūksta aiškios dik 
cijos ir interpretacijos, kuriuos 
trūkumus danininkas turėtų ste 
ngtis atitaisyti.

Po jo pasirodė mums taip 
brangi ir reta viešnia, operos 
solistė p. Kardelienė, kuri bu
vo publikos šiltai priimta. Ypa 
tingai malonus jos stipraus bar 
so tembras žavėjo klausytojus. 
Ji dainavo: H. Wolf: Tėvynės 
ilgesys, Gruodžio: Atgimstant 
ir Gudauskienės: Aš čia gyva. 
Bisui ji padainavo St. Sun
kaus: Namai pragarai.

bus ir akordeonas ir dainavi
mas.

VALENTINO FOTO 
PARODOJE 

Brocktone, Mass., buvo mu
gė, kurios metu žymusis foto
grafas p. Valentinas buvo išsta 

Liepos 25 d. buvo paminėtas tęs eilę 
50 metų lietuviškos spaudos at vaizdų, 
gavimas su Z. Piežaitės paskai- ms gerą 
la- • • „ . KUNAmerikietė Z. Piežaitė moko
lietuvius anglų kalbos, skaito „Draugo“ red., dabar keliauja čio rašytojo Robertson Davies’ šitos ištraukos buvo pakarto- 
paskaitas. per Amerikos Centro valsty- o atidarė Crest Theatre sezoną

N. Z. gastroliuojančiame čir- bes: Meksiką, Guatemalą, Sau Toronte, rugsėjo 14 d. Veika- 
ke Cole ir Bros akrobatu yra Salvadorą ir kt. Jis savo kelio- las „A Jig For The Gipsy’ yra 
lietuvis Jonas Žilinskas. nių įspūdžius duoda keliems 

N. Z. lietuviai renka aukas ir laikraščiams.

paspalvintų Lietuvos 
padariusių lankytoja- 
įspūdį.

DR. J. PRUNSKIS

SPAUDOS IŠKOVOJIMO 
50 metų sukaktuvinis leidinys — 
LITERATŪROS METRAŠTIS

jau spaudoje ir pasirodys šį rudenį.
Šioje didžiulėje knygoje su savo naujausia kūryba daly
vauja kelios dešimtys lietuvių rašytojų. Metraštį redaguo
ja Jonas Aistis ir Stepas Zooarskas.
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.

Choras išpildė kartu su „Tri 
mitu“ ištraukas iš Ch. Gounod 
operos „Faustas“. Šita inter
pretacija pasiekė meniškos au
kštumos. Klausytojas jautėsi sė 

Naujas vaidinimas kanadie- djs operoje. Publikai

19-to amžiaus komedija, kuri 
vyksta Valizijos kalneliuose 
Vadovaujama rolė duota Baiba 
ra Chicott’ai, kuri neseniai už
baigė pasisekusią vasarą Strat- 
ford‘e, Ont. Veikalą režisavo 
Herbert Whittaker iš Toronto, 
kuris laimėjo „best director" 
trofeją 1953 metų Dominijos 
Dramos Festivalyje.

Antrasis veikalas bus ta mė
giama komedija „The man, 
who same to dinner“, kuriame 
vyriausią rolę suvaidins Max 
Helpmann ir tretysis veikalas 
yra naujas Graham Greene’o 
veikalas „The living room“, ku 
riame pasirodys aktorė Frances 
Hyland.

TORONTO „VARPO“ 
choras spalio 2 dieną, 7.30 ii 
spalio 3 dieną, 3.30 koncertuos 
Čikagoje, Lietuvių Auditorijo
je. Tai bus vyrų choro koncer
tas. Dirig. St. Gailevičius.

prašant,

tos.
Po šito pasirodymo 

sugestijuoti, kad šitų du viene
tu ateityje išpildytų sujungto
mis jėgomis žymesnius muzika 
linius veikalus.

Valerija Anysienė.

norėčiau

Garsėjanti Kanados radijo ir 
televizijos aktorė Shirley.

Jonui pasidarė nepaprastai lengva, nes trijų dienų neap
sisprendimą jis padaliau pasakė.

— Parduosiu! — patvirtina ir atsistojęs išeina per duris.
— Jonai! — Jugasė vejasi brolį, bet tas nė neatsisukęs 

eina kalno link ir Jugasė negali jo pavyti. Ne, ji niekada ne
leis broliui įvykdyti savo žodžio. Kaip jis gali daleisti mintį 
parduoti tėviškę! Įleisti svetimus žmones į namus, kuriuose 
giminės giminė užgimė. Visai prie savo namų Jonas palaukia 
sesers.

— Jonai, juk tu tik pajuokavai! Tu neparduosi ūkiu? 
— maldauja Jugasė sugriebusi brolio ranką.

— Ar tau negaila savo jaunystės, Jugasė? Ir Jeroni
mo? Ar ne liūdnus prisiminimus tau duoda tėviškė? — klau
simu j klausimą atsako Jonas.

Jugasė sudreba.
— Jei tu būtum ne iš to ūkio, šiandien gyventum lai 

minga su žmogum, kurį mylėjai.
— Kaip yra, taip gerai. . . Ne, tu neparduosi ūkio. Juk 

neparduosi? Tu tik pajuokavai? — Jugasė pasilenkusi, užei
dama j priekį, šneka broliui.

Jonas neatsako, ir kai jie prieina baltomis langinėmis 
namą ir praveria priemenės duris, iš vidaus pasigirsta skar
dus naujagimio verksmas.

— Sūnus, Jonai, sūnus, — juos pasitinka senoji Jonai
tienė ir išdidžiai ištiesia Jonui baltose skarose susuptą svei
ką, gražų kūdikį.

— Sūnus, — lyg ir atsidūsta Jonas ir ilgai žiūri j ne
rimstantį sūnų. Jugasė, iki šiol tyliai stovėjusi prie duių, 
paima mažytį, prispaudžia prie krūtinės ir jei Jonas tuo meta 
nebūtų išskubėjęs pas Kristiną, jis būtų pamatęs dideles aša- 
las, beriedinčias per sesers skruostus.

Jonas prieina prie žmonos, atsisėda ant lovos krašto n 
pabučiuoja kaktą, dar tebežvilgančią mažyčiais prakaito la
šeliais. Jis nieko nesako, tik glosto išsitaršiusius Kristinoj 
plaukus, ir jo ranka nežymiai dreba.

— Nebereikės vagti nei tau, nei vaikui, — po ilgokos 
tylos sako jis ir pasilenkęs žiūri į Jugasės atneštą ir šalia lai
mingos motinos paguldytą sūnų.

— Joks vargas man čia nebuvo sunkus. Kad tik.

Kristina nutraukia nebaigtą mintį ir nuleidžia akis.
— Šito nebepasieks motinos prakeikimas.
— Aš ne tai norėjau pasakyti, — Kristina, kuriai mer? 

žodis toks svetimas, bando pasiteisinti. — Juk motina tau at
leido, jei pakeitė testamentą. Pagaliau, savo kaltę mudu sun
kiai atpirkome. Ar ne?

Jonas atsistoja ir kelis kartus pereina per kambarį. Ta
da jis sustoja prie lango ir, neatsisukdamas į žmoną, sako.

— Mudu turime pamiršti praeitį, Kriste. O kad būtų 
lengviau, parduosiu ūkį ir šią vargo pastogę ir važiuosime j 
miestą.

— Parduosi?, — Kristina netiki, kad teisingai supiato.
— Parduosiu.
— Giraičius? Motinos ūkį?
— Savo ūkį. Man jis nuo gimimo dienos priklausė.
— O kas tavo sūnui piklausys? O ne, Joneli, tu nepar

duos!, tu negali parduoti ūkio.
— Žemė visur ta pati. Pagaliau, nebenoriu būti kurmis 

.'r visą savo amžių žemę knisti. Važiuosim į Kauną. Namus 
nusipirksim. Prie jų baldų dirbtuvėlę. Gyvensim, kaip ponai, 
— mėgina juokauti, bet jo balse girdisi skausmo priegaidė.

— Ne, ne, tu neparduosi tėviškės. Aš nenoriu miesto. 
Aš nenoriu, kad mano sūnus gatvėje užaugtų. Aš nenoriu 
miesto, — Kristina apkabina kūdikį ir paslepia veidą ant vai
ko. — O, kaip laiminga aš buvau čia, tavo vadinamoje vargo 
pastogėje, — vos begirdi Jonas jos žodžius.

— Nurimk, Kristina, nurimk, — jis švelniai ramina žmo
ną, bet kai ši ima balsu raudoti, numoja ranka ir išeina. 
Jis išeina į kiemą ir sustojęs apsidairo. Taip svetima viskas 
aplink. Svetima, kas vakar buvo sava ir miela. Atsisėda 
ant priemenės slenksčio, paremia galvą didelėmis, nuo sun
kaus darbo pajuodusiomis, rankomis ir taip sėdi, o akis tem 
do sunkūs, sunkūs debesys. Naktis skaidri ir permatoma. 
Troboje triūsiasi Jonaitienė ir Jagusė, o gimdyvė užmiega 
sunkiu, karštligišku miegu. O ten, tėviškėje, be šeimininku 
giedami Rožančiai, siurbčiojama skaidrioji ir kalbama apie 
Jono sumanymą parduoti ūkį.

Savaitės, kurios bėga po Vaišnorienės laidotuvių, yra 
sunkios ir slegiančios Jonui, Kristinai ir Jugasei, kuri pasili

ko tėvškėje broliui ir brolienei padėti apeiti ruošos dai bus. 
Jonas savo sumanymo nepakeitė, tik neatsirado pirklio, kuus 
pajėgtų nupirkti ūkį. Kristina su kūdikiu tebegyvena savo 
sodyboje ir nebepažįsta vyro, taip jis yra pasikeitęs paskuti
nių įvykių eigoje. Jis nebedainuoja ir nebešvilpauja, kaip 
anksčiau, nebejuokauja ir nebesijuokia, nepasitaria su ja ne 
tik kasdieniniuose, bet ir visą jų gyvenimą pakeičiančiuose, 
reikaluose. Dažnai važinėja į apskrities miestą ir grįžta atsi- 
duodąs degtine ir dar labjau paniuręs ir nekalbus. Ir tik 
tada į jų niūrų gyvenimą įtrykšta šviesus saulės spindulys, 
kai Jonas pasilenkia prie lopšio, kuriame Kristinos lopšine 
užliūliuotas miega jų kūdikis. Kristina nebebando perkalbė
ti vyro ir ramiai pasiduoda jo valiai. Taip, kaip ir visada. T ik 
anksčiau visa širdim ji pritardavo jo sumanymams, o dabai 
jo nebesupranta. Jos širdį ėda juoda angis, nes yra nustojusi 
ne tik jo švelnios rankos ir mielo žodžio, bet ir atvirumo.

— Tu esi labai laiminga moteris, — dažnai jai saku Ju
gasė, — nes tu myli Joną, nesvarbu, koks jis yra. Ir tu turi 
kūdikį.

Tokiais momentais Kristina apkabina brolienę ir jos abi 
verkia: Kristina iš baimes, kad nepaliktų Jonui svetima, o 
Jugasė iš skausmo, kad nemyli ir yra nemylima, ir kad Die
vas neatsiunčia jai motinystės.

Vieną naktį Jonas negrįžta namo. Važiuodamas iš tur
gaus, sustoja karčiamoje ir ten randa bemaž visus kaimo vy
rus.

— O, Vaišnore! Sveiks, Jonai! Butelį statyk! Pavai
šink, juk turi iš ko, — pasitinka jį daugelis balsų. Jonas per
ka ne vieną, bet daug butelių, nes jam negaila pinigų, kuriuos 
gavo pardavęs motinos užaugintą javą. Karčiamoje daug 
kalbų, juoko, dainų, degtinės tvaiko ir durnų. Jono arklys iš
trypta nemažą duobę, šeimininko belaukdamas. Jis nešertas 
ii negirdytas. Ir jis nesupranta, ką jo šeimininkas šneka vi
duje. Jonas Vaišvila siūlo ūkininkams pirkti jo tėvų ūkj rė
žiais, gyvulius ir padargus pavieniai. Karčiama ūžia, kaip 
užkiršytų bičių avilys ir pirklių atsiranda daug.

Paryčiais Jonas įsėda į vežimą ir leidžia arkliui susirasti 
kelią į namus. Tačiau kai jie privažiuoja kalno kryžkelę, jo 
nas sustabdo arklį, išlipo iš vežimo, paleidžia jį vieną savo
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Mokslo-techmkos naujienos
BAISUS NAIKINANTIS IŠRADIMAS.

Deja, kol kas žmonės dau- gviau tada, kai mašinos, kuri 
giausia vis galvoja apie... savo žmogų kels nuo Žemės, svons 
artimo naikinimą, — karuose bus mažesnis. O šita galima ai 
pirmiausia, bet ir kitais atve- siekti tokiu būdu, kad reikia 
jais. . . Dievo įsakymas „Neuz mažomis dalimis iškelti virš Žc 
mušk” kol kas yra nepraktikuo mės prietaisą, kuris, kaip ir 
jamas. Mėnulis, skrietų aplank Žemę.

Taigi, išmokus skaldyti ato- Tai būtų tarpinė tarp Žemes n 
mą, sužinota, kad tokiu atveju Mėnulio stotis, kurion galima 
susidaro vadinamos radioakly- būtų suvežti daugiau medžia- 
vinės medžiagos, kurios, neval- gų, reikalingų tolimesnei ke- 
domos, naikina gyvybę, naiki lionci į Mėnulį. Kai toje tarpi 
na visa, kas yra gyva. Gyvuose nėję stoty jau būtų pakanka- 
organizmuose ardo audinius, mai pasiruošta ir jau įgytas Ir. 
ko pasekmėje sunaikinamas vi- las patyrimas, kaip reikia orien 
sas organizmas. tuotis beorėje erdvėje, tada jau

Tokia medžiaga yra ideali galima bus leistis į tolimesnę 
naikinti gyvybę. Todėl kaių kelionę —į Mėnulį. Šis uzda- 
planuotojai dabar yra sugalvo- vinys yra tiek didelis, kad mo
ję pagaminti tokių medžiagų, kslininkų manymu, jo užteks 
ne tiktai sprogdinant atomus, musų kartai, 
bet ir specialiai paruoštas ra- 
dioakty vines dulkes. Tokios 
dulkės pasėtos kad ir raketų 
pagalba, gali išnaikinti didžiu
lius plotus, kuriuose būtų žmo
nių, gyvulių ir augalų. Radio- 
aktyvinės dulkės jomis apsė
tuose plotuose visa gyva Simai 
kintų ir vietoje miesto ir kaimų 
liktų plika dykuma. . .

Tai toks išmislas yra daug 
pavojingesnis negu fantastinis 
koks spindulių ginklas, apie ku 
r| fantazuota prieš kelis metus. 
Kadangi dabar raketos jau gali 
apskristi vienu iššovimu apie 
ketvirtadalį tolio aplink visą 
žemę, tai tokiomis, radioaktyvi 
nėmis dulkėmis užtaisytomis 
raketomis, iš Amerikos galima 
apšaudyti labai toli esančias 
vietas. Atrodo, kad toks gąii 
būti ateities karas.

DĖL SKRIDIMO J KITAS 
PLANEAS.

Austrijoje, Innsbrucke, ne
seniai įvyko Tarptautinės Astr 
onautikos Federacijos (Inter
national Astronautic Federa
tion) kongresas, kuriame daly
vavo šimtai besidominčių as- 
tronautika mokslininkų — inži 
nierių, chemikų, fizikų, gydyto 
jų, konstruktorių ir kitų spe
cialistų, kurie atsidėję svarstė 
ligšiol pasiektus šioje srity vai 
sius ir žvelgė į ateitį.

Suvedę ir subalansavę 
ligšiol gautus atsiekimus, 
išradus atomo skaldymą, 
yra laikomas nepaprastai
liu pasistūmėjimu pirmyn pa
keliui į kitas planetas, — vis 
dėlto mokslininkai priėjo išva
dos, kad mūsų kartos žmonėms 
dar peranksti ruošti lakūnus į 
Mėnulį. . .

Innsbrucke susirinkę moksli 
ninkai vis dėlto priėjo išvados, 
kad tai nėra svajonė, — į Me
nulį ateities žmogus nuskris. 
Bet ruošiantis skristi į Mėnuli, 
jam pirma reikia surasi budus, 
kaip pakilt ir atsiplėšt nuo Že
mės, atsipalaiduoti nuo Žemes 
traukos. Siekiant to, moksliniu 
kai mano, kad čia reikia rasti 
sau tūl ųpalengvimmų.

Nuo Žemės atsiplėšti bus len

POVANDENINIO LAIVO ATSIRADIMO ISTORIJA.

Kilęs iš Pleasanville, JAV, planai laivyno inžinierių buvo 
N. J. Simon Lake iš mažens ne atmesti.
kentė mokyklos, bet būdamas 1894 m. jo teta Annie Chain 
14 m. pramoko skaityti. Nety- pton sutiko finansuoti jo stalo 
čiomis jis užtiko Jule Vernes mą mažą submariną, kuris le- 
knygą „20.000 mylių jūros gel- buvo tik 14 pėdų. Jis buvo pa- 
męmis“. Toji knyga taip jį pastatytas 1895 m. ir pavadintas 
veikė, kad jisai pasiryžo pats- „Argonaut I“. Bandymas bu- 
ai pasistatyti povandeninį lai- vo padarytas Shrewsbury upe- 
vą. Tai buvo 1880 m. je. Viskas gerai pavyko.

1892 m. Laivyno Departamc Tais pačiais 1895 m. bandy
mas pakvietė submarinu staty- mas buvo pakartotas N. Yorko 
bos žinovus į Washingtoną su įlankoje. S. Lake, panėręs į jū 
savo pasiūlymais. S. Lake vyko ros dugną, iškėlė austrių ir ki- 

Washingtoną. Deja, ten jo tų dalykų, kurių tegalima rastii

Bet, mokslininkų manymu, 
jau dabar būtų metas pradėti 
ruošti šį Žemės satelitą. Tūlas 
Amerikos mokslininkas apskat 
čiavo, kad šio uždavinio vykdo
mo pradžiai užtektų maždaug 
tiek pinigų, kiek reikia jų pasta 
tyti amerikoniškam bombone
šiui B-52.

Taigi, Innsbrucke susirinkę 
mokslininkai mano, kad sekan
čioji žmonijos karta jau gaies 
bandyti skristi į Mėnulį. .. At
seit, vaikai, kurie dabar gimsta, 
jau galėsią. . . pirkti bilietą į 
Mėnulį...

YRA KITAS MĖNULIS.
Amerikietis astronomas Cly 

de Thome, iš Piagstaffo obser
vatorijos, esąs kariuomenės įpa 
reigotas surasti „Mėnulį Nr.2“ 
Jau esą apskaičiuota, kad toks 
Mėnulis esąs ir jis esąs arti Že
mės.

Šitie keturi vyrai jau keli metai kai dainuoja per 
CBC radiją apie jūrą.

XX ~ ~ . xc

visus 
ypač 
kuris 
dide-

Tas „Mėnulis Nr. 2“ esąs 
tamsus dangaus kūnas ir mums 
nematomas. Jis labai mažas. Jo 
skersmuo, diametras, tik kelių 
kilometrų. JAV kariuomenes 
vadovybė nori įrengti tame mė 
nulyje pirmąją savo tarpplane- 
tinę stotį.

LĖKTUVAS BE SPARNŲ.
Britai pagamino be sparnų 

lėktuvą, kuris kyla stačiai iš 
horizontalinės pozicijos. Smuik 
menos apie šį lėktuvą nepaskel 
btos.
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I SUSIVIENIJIMAS
S LIETUVIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA 
J k u r t a 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstytuų ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,p0 iki 
$ 5.000,00. Nariais priima'mi abiejų lyči,ų lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metų

Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA. 
307 West 30lh Street New York 1, N. Y.
~ —XX Xk ' XX------- XX— XX-----------W——XX

į 

v

LITERATŪROS METRAS 
T1S GABIJA

Knygų leidykla Gabija spau 
dos grąžinimo penkiasdešimt
mečiui ir tremties dešimtme
čiui pažymėti šį rudenį išlei
džia literatūros metraštį. Tai 
bus stambiausias mūsų spau
dos iškovojimo 50 metų sukak
ties leidinys, kuriame su savo 
naujausia ir niekur nespausdin 
ta kūryba dalyvauja kelios de
šimtys lietuvių rašytojų.

Knyga bus stambios apim 
ties, skoningai dail. Prano La
pės papuošta. Metraštį reda
guoja rašytojas Jonas Aistis ir 
Stepas Zobarskas.

Tokios knygos išleidimas, 
kai Tėvynėje gyvas ir laisvas 
lietuviškas žodis yra užgintas, 
šiandien kaip tik yra prasmin
gas. Šis metraštis — lietuvių 
rašytojų garbės knyga — bu» 
kovojančio ir nepasidoudančio 
lietuvio atsparos dokumentas, 
kuri sutvirtins lietuvį tikėjime 
ir viltyje.

Leidykla, pasiėmusi šį dide
lį ir atsakingą darbą, tikisi vi
sų — lietuvišką žodį ir rastą 
mylinčių — talkos. Leidykla 
neprašo aukų, — ji tiki, kad 
laisvame pasaulyje dar yra tiek 
lietuvių kurie patys pajėgs sa
vo jėgomis parodyti tokį doku
mentą, kuris vaizdžiau už vis
ką kalbės apie mažos tautos tei 
sę turėti savo kalbą, raštą, lais
vę ir tikėjimą.

Leidykla kviečia užsiprenu
meruoti iš anksto literatūros

Mūsų prenumerata

jūros dugne. Miesto komisija 
nepanoro tuo tikėti: jos nariai 
parašė akmeninėje lentoje savo 
vardus ir įmetė į jūrą, siūlyda
mi S. Lakei iškelti ją. S. Lake 
tą lentą iškėlė, bet rezultatai 
buvo tokie — spauda šaipėsi, o 
Washingtonas tylėjo.

Tačiau atsirado asmenų, su
tikusių S. Lakei duoti pinigų 
statyti metalinį submariną (pir 
mieji buvo mediniai).

Metalinis submarinas buvo 
pastatytas ir išbandytas 189/ 
m. Bandymas pavyko. Pasaulis 
susidomėjo.

Per Ispanų — Amerikos ka
rą S. Lake parodė, kad jis su 
savo submarinu gali sunaikinti 
minas ir nukirsti telegrafo lai
dus. Nors visas pasaulis stebė
josi S. I«ake pasisekimais, bet 
Washingtonas tylėjo.

Savo rėmėjų lėšomis S. Lake 
pastatydino submariną „Protec 
tor“. Tuo metu buvęs laivyno 
sekr. Wm. H. Taft paskyrė ka
rininkų komisiją. Komisija ma
tė visus bandymus ir nustatė, 
kad submariųas pasinėręs gali 
išbūti vandenyje 10 vai., išdės
tyti ir išsprogdinti minas, plau 
kti po ledu. Ji pranešė tai savo 
raporte vyriausybei, bet... Wa
shingtonas tylėjo.

Tuo tarpu prasidėjo rusų-ja
ponų karas. Abi kariaujančios 
pusės susidomėjo submarinu 
statyba. „Protector“ buvo par 
duotas rusams. Pats S. Lake iš 
vyko į Rusiją, kur septynerius 
metus statė submarinus.

Vokietijos jūrų min. admuo- metraštį. T" 
las von Tirpitz labai susidome- padės leidyklai atlikti sunkų di 
jo submarinais ir todėl pasikvie džiulio veikalo išleidimo darbą, 
tė S. Lake. Kruppo firmai pavy 
ko su juo sudaryti sutartį, kuri 
ne visuose straipsniuose pakan 
karnai respektavo išradėjo tei
ses. Todėl S. Lake sudraskė su 
tartį, bet Kruppas ir toliau ga 
mino submarinus, garsiuosius 
U-Boot.

S. Lake vardas pagarsėjo po 
visą pasaulį. Jis pasistatydino 
dar vieną, žymiai patobulintą, 
submariną ir pasiūlė Washing- 
tonui, bet iš ten tesulaukė 
„No“... Pyktelėjęs dar kaitą 
pasiūlė vyriausybei pastatyti 
submariną tokį, kuris atliks vi
sus jo pažadus. Jei pasirodytų, N. Y. 
kad submarinas netesėtų jo pa
žadų, tai S. Lake pažadėjo vy
riausybei jį atiduoti nemoka
mai.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
spaustuvė

ATLIEKA VISOKIUS SI AUDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES 
KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 George Street, Ville Lasalle, Montreal, P. Q.
arba

SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920.

sodybos link, o pats pėsčias eina į tėvų namus. Dar anksti, 
ir visi miega. Sunkiai pakeldamas kojas jis eina tėviškės ke
leliu. Atkelia vartelius, Senus, bet stiprius vartelius, dai 
tėvo ranka sukaltus. Prieš dešimt metų motina juos piešte 
atplėšė ir sūnui, pro juos išeinančiam, niekad nebegrįžti lie
pė.

Nebeužkeldamas vartų, įeina į kiemą. Čia jį pasitinka 
du dideli, vilkiniai šunes, bet pažinę šeimininką, vizgina uo
degas ir neloja.

— Aš čia ne šeimininkas, tik svečias, — glostydamas 
šuns galvą šneka Jonas. — Naktinis svečias. Kaip vagis nak
čia atėjau atsisveikinti su gimtine. Ateis rytoj svetimi, su- 
pjaustys rėžiais ir nebebus Giraičių. Sopulys iš mano širdies 
bus išpjautas.

Nueina Jonas prie klėties, atsisėda ant prieklėčio ir te
reikia užmerkti akis, kad pamatytų per kiemą beskubantį tė
vą. Beskubantį ir amžinai apsistojantį ties arklide. Jis my
lėjo arklius. Niekas apylinkėje neturėjo gražesnių ai kliu. 
Ir kai sekmadieniais jie važiuodavo į bažnyčią, nebuvo nė 
vieno, kas juos pralenktų. Ir tada motina sėdėdavo išdidi, 
balta skara galvą apsidengusi, laikydama rankoje didelę mai 
aaknygę su rūtų šakele. Ir tie momentai jų gyvenime būda
vo laimingiausi, nes motina nieko negalėjo primesti tėvui. (J 
Čiaip visi nepasisekimai būdavo kilę iš tėvo kaltės. Jei kvie
čiai neužderėjo, motina per dienas verkdavo ir savo dalia 
skųsdavosi, nes ne ūkininką į savo ūkį pasiėmusi. Ar gri- 
telninko sūnui suprasti, kuriame lauke kviečiai sėti? Jei šie
ną lauke sulydavo, motina perkūną ant tėvo galvos šaukdavo. 
Ar gnįtelninko sūnui darbininkus prižiūrėti ir prie darbo pa
raginti? Jei liga gyvulius išguldydavo, kas kitas, kad ne grį- 
telninko sūnus būdavo kaltas. Išeidavo tada tėvas į laukus, 
Itur arkliai ganėsi. Jei jis, Jonukas, pasimaišydavo, su savimi 
pasiimdavo. Ir kokios laimingos būdavo tos valandos. Tė
vas užsodindavo jį ant arklio ir jis jodinėdavo arba susėsdavo 
juodu ant griavio krašto ir tėvas papasakodavo jam daug 
nuostabių dalykų. Labjausiai Jonukui patikdavo klausyti 
apie tėvo tėvų grįtelę ant Nemuno kranto, apie auksines žu
veles, kurias tėvas, jaunas būdamas, gaudydavęs ir vandens

malūną, kurį tėvas svajojęs pasistatyti ir niekada nepasista- 
tęs. Tėvas niekada nesakė, kad jis nemėgsta žemės, bet 
sykį Jonukas girdėjo, kaip motina sakė tėvui: „Ko atėjai čia, 
kad artoju būti nenori? Galėjai vesti malūnininko gizelio 
Magdę ir pats gizeliu tapęs suptis ant girnų". Kai Jonas bu
vo paaugęs iki to amžiaus, kada norima pamėginti pirmą va
gą užvaryti, motina pasakė tėvui: „Užaugs mano sūnus. Ma
no sunūs, supratai tėvai? Artojas! Ūkininkas!“ Ir Jonas my
lėjo žemę. Mylėjo tėviškę. Tėvas į mokslus leisti norėjo, 
bet Jonukas mokyklos nemėgo ir pritarė motinai, kad ūkinin
kui mokslo nereikia. O! kaip labai jis mylėjo tėviškę! Kiek
vieną medį, kiekvieną lauko akmenį jis mylėjo. Bet kai grį
žęs iš kariuomenės atrado naują tarnaitę Kristiną, jis ją pa
milo daugiau už žemę ir už tėviškę. „Nustok sekiojęs paskui 
tą mergą“ — pradžioje juokais, vėliau rimtai, o laikui bėgant 
piktai ėmė sakyti motina. „Leisk jauniems jaunyste džiaug
tis“, — girdėjo kartą Jonas tėvą sakant motinai. „Jaunyste“! 
Džiaugsmas! Ar nėra jam lygių mergų, kad reikia paskui 
tarnaites lakstyti?” „Širdžiai turtų nereinkia. Geresnės dar
bininkės, kaip Kristina, ir gražesnės merginos apylinkėje nė
ra“. „Sakei, širdžiai turtų nereikia“, — piktai sakė Vaišvi
lienė, — „Ko nepaklausei savosios širdies ir nevedei Mag
dės?” „Dievas mato, Magde, kad aš savo kaltę sunkiai at- 
perku“. Netrukus po to tėvas sunkiai susirgo ir mirė. Jona^ 
buvo suaugęs ir galėjo savarankiškai ūkį tvarkyti, bet moli
na viską paėmė į savo rankas. Jos buvo visur pilna: ir lau
kuose ir namuose. Ji nebematė Jono meilės Kristinai, nes 
turėjo naujų rūpesčių.

Vieną naktį klėtyje pas Jugasę atrado eigulio sūnų Je- 
tonimą. Buvo daug audros namuose ir netrukus ji ištekino 
dukterį už senbernio Jonaičio, kurio ūkis buvo didžiausias 
gretimoje parapijoje. Veltui Jeronimas piršlius siuntė ir mo
tinai rankas bučiavo. Jugasė dienas naktis verkė, pajuodo ir 
išdžiūvo, bet motinos valios nepakeitė. Išvežė vieną dieną 
Jugasės kraičio skrynias pas nemylimą vyrą.

Tuoj po Jugasės vestuvių, ji prisiminė Joną. Tačiau da
bar ji nesibarė, tik liepė Kristinai susikrauti savo daiktus ir 
apleisti sodybą. Mergina verkdama triūsėsi klėtyje, o Jonas,

Knyga bus didelio formato, 
apie 500 psl., įrišta drobėn. Iš 
spaudos išeis šį rudenį. Kny
gos rinkos kaina bus 6 dol. Pre 
numeruojant iš anksto — kny 
ga kainuos tik 5 dol. Visų pre 
numeratorių — knygos išleidi
mo talkininkų — pavardės bus 
paskelbtos knygoje. Knygos 
prenumeratoriams bus duoda
mi pakvitavimai, o knyga, kai 
tik išeis iš spaudos, bus atsiųs
ta paštu. Prenumerata priima
ma iki š. m. spalio 15 dienos u 
siunčiama šiuo adresu: Gabija, 
335 Union Ave., Brooklyn 11.

S. Lake pastatė 161 pėdos 
submariną „Seal", sumušęs vi
sus rekordus. Tada Washing- I-A tonas pasidavė be sąlygų ir uz- 

$ sakė dar pastatyti 5 tokius sub 
marinus.Per Pirmąjį Pasaulinį karą 
Simon Lake pastatė JAV 40 
submarinu. Nuo to laiko povan 
deniniai laivai įgijo nepapras
tos reikšmės, o šiandien JAV 
pastatė jau pirmą povandeninį 

£ laivą atominės energijos varo-

& — Buvę tremtiniai, nepamirš 
kite likusių niūriose stovyklo

X se savo draugų. Bent vien:} 
v kartą metuose aukokite jierni 

vienos dienos uždarj!

nežinodamas, kas tuo metu namuose darosi, švilpaudamas 
arė lauką. Kai sugrįžo namo, netikėtai Kristina jam sako:

— Aš noriu atsisveikinti, Jonai. . .
Jis sustojo. Nustebęs žiūrėjo tai į motiną, tai į merginą. 

Ir tada motina užsiedgė, kaip žarija ir jos žodžiai krito ant 
Kristinos, kaip smūgiai. Jonas sugriebė motinos ranką ir ne
žinojo, ką su ja daryti: bučiuoti ar suspausti iki mėlynumo. 
Kai motina vienai minutei nutilo, Jonas pasakė:

— Mama, jūs gerai žinote, kad Kristina nėra tokia, ko
kia ją apšaukėte. Nevarykite jos, leiskite man ją vesti.

— Niekada! Niekada, kol aš gyva, tu neveši tos mer
gos!

— Aš ją vesiu. Laiminsite musų moterystę ar ne, ji 
greitu laiku bus mano žmona.

— Aš tave šunimis iš namų išpjudysiu. Po mano mir
ties negausi nė vieno skatiko! O dabar išeik, tu, mano su- 
raus suvedžiotoja! Išeik!

— Jei varote ją, ir aš išeisiu, — sakė Jonas ir viena lan 
ka apkabino drebančią Kristiną.

— Eik, eik greičiau, ko belauki?! — šaukte šaukė mo
tina ir kai sūnus ėjo vartų link, ji užbėgo jiems už akių ir 
atkėlė vartus.

Motina rodė į vieškelį ir garsiai šaukė:
— Išeik, ir niekada nebegrįžk! Nedrįsk įkelti kojos | 

mano namus. Ir būk, būk prakeiktas! Būk prakeiktas tu n 
tavo vaikų vaikai!...

Kristina ėjo, kaip sapnuodama, bet išgirdusi motinos 
prakeikimą, sustojo.

— Jonai, — prabilo ji ir jos balsas buvo kimus. — Neik 
su manimi. Aš atėjau, aš ir išeisiu. Čia tavo namai.

— Ten, kur būsi tu, bus mano namai!
— Ne, Jonai, ne. Be motinos palaiminimo mudu nebu

sime laimingi.
— Jei motinai turtas svarbiau negu aš ir mano laime, 

nuo šios minutės aš jai nebe sūnus, o ji man nebe motina. 
Nereikia man jos ūkio, nei jos palaiminimo. Turiu stiprias 
rankas ir tau netruks duonos, Kristina. Eime!

Bus daugiau.



1954. IX. 29. — Nr. 38 (357) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PUSL.

1 min. 47,1 sek.
3 km. su kliūtim —Rošnoji

AVUS UORTAd’
EUROPOS LENGVOSIOS

Berne, Šveicarijoje, įvyko 5- 
tosios Europos lengvosios atle
tikos pirmenybės. Jos dar kar
tą įrodė, padarytą didelę pažan 
gą senojo kontinento sportiniu 
kų, palikdamos šešėlyje savo 
atsiektom i 
nius žaidimus Helsinkyje, ne- Kryvonosovą, kuris sumušė 
kalbant apie pirmenybes 1950 Norvego Straudl rekordą, pa
in. Briuselyje. Šiose pirmenybe siekdamas 63,34 m. Pabaltic- 
se svarbią rolę vaidino Sov. Są čiai — Grigalka, Heinaste tr 
jungos lengvaatletai (ypatin- kt. tautos prisidėjo prie daugc 
gai moterys), kurie paskuti- ho Sov. Sąjungos laimėj»mų. 
niais metais pradėjo dalyvauti Nepamirštini yra ir lenkai, ku 
vis daugiau įvairiose pirmeny- ne šiemet Berne užsireprczen- 
bėse Vakarų pasaulyje. Be abc tavo iš geriausios pusės, lai- 
jo, didelė tauta, didelis ir pasi- mėjo net vieną aukso medali 
rinkimas. O ypač, kada čia jieties metime. Nemaža staig- 
sportas yra rišamas su propa- mena buvo „geležinių plaučių“ 
ganda ir nėra mėgėjiškas, (ką čekui majoro Zatopeko pralai- 
skelbia bolševikai), bet parem- mėjimas 5 km bėgime rusui 
tas profesionalizmu. Tai įrodė Kuz, kuris šią distanciją suko- 
daugelis Vakarų pasaulio spoi- rė nauju pasaulio rekordu — 13 mjn 55 4 sek. 
to vadovų, tai įrodė tik prieš sa 13; 56,4 min., palikdamas čeką 
vaitę laiko pabėgęs lenkų bok- net trečioje vietoje. Pravaitu 
so meisteris Tuczyriski, kalbė- būtų paduoti techniškas pii įlie
damas per Laisvosios Europos nybių pasekmes: 
radiją. Bet laisvasis pasaulis ir 100 m. vokietis Futterer 10, 
toliau toleruoja Sov. Sąjungos 5 sek., kuris laimėjo ir 200 m. 
skortininkus, jungdamas juos 1 bėgimą geresne 20,9 sek. pasek 
įvairias tarptautines sporto są me. 
jungas, kviesdamas tikrus pio- Trišuolis — Ščerbakov (Sov. 
fesionalus rungtynėms su me- Sąj.) 15,90 m. 
gėjais! 800 m. — Senegali (Vengr.)

X £

Šuolis į tolį — Foldosi (Ven 
ATLETIKOS PIRMENYBĖS r*ja) 7,51 m.

Šuolis su kartim — Land- 
strom (Šved.) 4,40 m.

Disko metimas — Consolmi 
(Ital.) 53,44 m.

10 km. bėgimas — Zatopek 
(Ček.) 28 min. 58 sek.

Maratonas — Karvonen (Su 
om.) 2 vai. 24 min. 51,6 sek.

Šis bėgimas organizatoriams 
atnešė daug nemalonumų, nes 
pirmas įbėgęs rusas, į baigmę 
pasuko ne ta kryptimi. Pirmoji 
vieta, po daugelio konferenci
jų, pripažinta buvo suomiui, 
bet aukso medaliai duoti ir iri
sui ir suomiui.

400 m. Ignatjev (Sov. S. > 
46,6 sek. (!)

Rutulio stūmimas — Skobiu 
(Ček.) 17,20 m.

Dešimtkovė — 
(Sov. Sąj.) 6752 

5000 m. — Kuz

Kaip ir kitose sporto šakose, 
taip ir dabar pas rusus šiose Eu 
ropos lengvosios atletikos pir
menybėse, buvo matoma dau
gelis nerusiškų pavaldžių, ne
kalbant apie naują pasaulio žv- 

pasekmėm olimpi- aigždę kūjo metime, Mykolą

Kuznecov 
taškai. 
(Sov. Sąj.) 
(naujas pa-

Daugelio lietuvių žinoma

j VYRIŠKŲ RŪBŲ KRAUTUVĖ

d> Ligi š. m. spalių m. 15 dienos paltams ir kostiumams
X pagal užsakymą duoda

c

j MARGIS VAISTINE
UOS RONCESVALLES AVĖ., TORONTO
X (kampas Howard Park Ave.)
■»' Nuomoju vaikų svarstykles — $ 1.00 mėnesiui.

Metamorfoza kremas šlakams — $ 1.35 už 4 uncijas.
X Trejos devynerios — $ 1.50 dėžutė.
V Kosmetika: Tussy — Du Barry — Chanel — Yardley.

Ont

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

PRIIMAMI UŽSAKYMAI IR PAŠTU SU NEMOKAMU PRISTATYMU 
VISAS KANADOS VIETOVES.

SKUBIAM PRISTATYMUI Į NAMUS

telef. LL. 1944
Jonas V. MARGIS, IMim. B

i' 
r

8

c

$ LIETUVIAMS SPECIALIĄ NUOLAIDĄ — 15%.

Didelis pasirinkimas geriausių angliškų medžiagų.
Gataviems rūbams, skrybėlėms, baltin. ir kt., kaip ligi šiol 

X 10 % nuolaidos.

S

šaulio rekordas).
1500 m. — garsusis anglas 

Bannister 3 min. 43,8 sek.
Kūjis — Krivonosov (Sov.

Sąj.) 63,34 m.
400 m. su kliūtim — Iljin (S.

Sąj.) 50,5 sek.
Šuolis į augštį — Nilson (Šv 

ed.) 2,02 m. (!)
110 m. su kliūtim — Bulan- 

čik (Sov. Sąj.) 14,4 sek.
Estafetė 4X100 m. — Veng

rija 40,5 sek., prieš Angliją ir 
Sov. Sąj.

Estafetė 4X400 m. — Pran
cūzija, 3 min. 8,7 sek., prieš 
Vokietiją.

Jieties metimas — Sidlo (Le 
nkija) 76,35 m.

Kaip minėjau, gražiosios ly
ties pusėje, pirmu smuiku grie
žė rusės. Iš pat mažens, diibda 
mos sunkų fizinį (dažnai visiš
ką) darbą, jos prieš vakarietes Sąj.) 48,02 m.

Savin. C. SALMONAITIS

DERBY MEN’S SHOP

St. Toronto.---------------------- Tel. HU 9-9624

GENERAL INSURANCE& MORTGAGES
AL. DUDA

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

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
O L 7997 1609 Dundas St. W. TORONTO.

■'sssssss .'sssssssssss,

B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE

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

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

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.

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

g S. JUCEVIČIUS, J. KAŠKELIS, P. KRILAVIČIUS, 
| A. MARCIS, B. MARIJOŠIUS, A. PELECKIS.

V Naujai atidarytas skyrius
X B. Sergantis Real Estate.
X 107 Orchard Beach, Keswick, prie Simcoe ežero,
a Telefonas Roches Point 184 M.
X Čia yra didelis pasirinkimas ūkių, vilų, sklypų prie ežero
$ kranto ir apylinkėj.
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssi

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.

sssssssss. ssssssssssssss.

BIBLIOTEKAI.
skaitančioji Londono 

visuomenė minėta kny-

„KRYŽIAI” — LON DONO
Rašytojo Vinco Ramonu Kad 

„Kryžius“, kuriuos neseniai is miesto 
vertė anglų kalbon Amerikos ga susidomėtų, žadama artimia 
lietuvis M. C. Stark, Londonu usiu laiku Londono dienrašty- 
hetuvių Apylinkės Valdyba šio je „Free Press“ įdėti nors u 
mis dienomis įteikė Londono nedidelę knygos recenziją, 
miesto bibliotekai. L. E-tas.

100 m. — Turova (Sov. S.) Arsenai komanda, į Sov. Sąjun
11,8 sek. gą gastrolėms, nori kartu vyk-

Penkiakova — Čudina (Sov. ti ir apie 100 futbolo entuzias- 
S.) 4526 taškai.

Šuolis j augštį — Hopkins
(D. Br.) 1,67 m.

80 m. su kliūtim — Golub-
nickaja (Sov. S.) 11

200 m. — Itkina
sek.
(Sov. S.)

tų.
— Kanados fubolo pinneny 

bės — pilname įkarštyje. Ryt. 
nėję dalyje pirmauja Monti ca
lls prieš Torontą, Hamiltoną it 
Ottawą, o vakarinėje — Saskac 
chavan, prieš Winnipegą, Cal

atrodo raumeningos ir net per
daug vyriško sudėjimo. Tad nu 
nuostabu, kad vakarietes atsirc 
vanšavo. . . neoficialiame leng
vosios atletikos pirmenybių gi o 
žio karalienės rinkime (ir be 
to neapsieita!), kada švedė Lar 
king pasidalino pirmąja viela 
su Sov. Sąj. satelite lenke Duns 
ka.

Moterų pasekmės:
Šuolis į tolį — Desforges (D.

Br.) 6,04 m.
Rutulio stūmimas — Zybina 

(Sov. S.) 15.65 m.
Jieties metimas — Zatopko- 

va (Ček.) 52,91 m. prieš estę 
Roobaid.

800 m. — Otkalenko (Sov. 
Sąj.) 2 min. 8,8 sek.

Diskas — Puomarjova (S. 24,3 sek.
Estafetė 4X100 m. Sov. Sąj. gary, Edmontoną ir B. C. Kiek 

prieš Vokietiją, Italija — 45,8 vienos šių komandų rungtynės 
sek. sutraukia po 15—20 tūkst, žiu-

Po šių pirmenybių yra deda- rovų.
mos pastangos 1955 m. sureng — Vakarų Vokietijoje: pie
tį tarpkontinentines rungtynes tinėje lygoje — Stuttgarto Kic 
Europos rinktinės su Š. Ame- kers, šiaurinėje — Bremeniia- 
rika, kuri pasaulyje laikoma šio ven, pietvakarių — Kaiseriau- 
je sporto šakoje nenugalima.

Kbr.
TRUMPAI IŠ VISO 

PASAULIO
— Tarpmiestinės futbolo ru 

ngtynės Varšuva — Maskva 
baigėsi rusų laimėjimu pasek
me 3:1.

— Vokietis Ten Hoff, buv. 
Europos meisteris, po nepasise 
kusių gastrolių JAV, savo kar
jerą sunkiame svoryje, atrodo, 
užbaigė Berlyne, pralaimėda
mas k. o. 7-tame runde negrui 
Gilliam.

— Su garsiąja anglų futbolo

1st. OL 7543. Namų MU 9138

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

Advokatas.
(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052A Bloor St. W. Toronto.

JONASČEGYS.
MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ

S I U V Ė J AS
Priimu visokius užsakymus. Didelis pasirinkimas ang
liškų medžiagų. Ilgamete praktika. Rankų darbas.

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

įDundas-Dovercourt garazaĄ
$ 1244 DUNDAS ST. W., TORONTO X

. Xy Įsteigtas prieš 27 metus X
24 valandų patarnavimas.

? Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų X 
X perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — X 
X patikrinimas. x
X Auto korpuso darbai (Bodj&Fender). Vilkiko pagalba, i) 
X Ontario Motors League patarnavimas.
X Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidavimą.
i'sssssssssss^'sssss^ssss^ss^^ssssssss^ss^^.

I J. KARPIS
; : if R E A L E S T A T E

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 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

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

7.000 jin., H. Park raj. 10 k. 
atsk. mūr. n., keturkampio 
plano, vand.-alyva šild. 3 
virt., įvažiavimas į kiemą, 
garaž. Tikras paj. namas.

$3.500 įm. H. Parko r., 6 ne 
per. kmb., pusiau atskiras, 
mūr., garažo galimybės, 
alyvos šildymas, tikrai ge
ras pirkimas.

W. A. L E N C K 1 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS -

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107
1 etefonas EM. 6-4182 

Toronto

0

I
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS $

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

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

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

K on traktorius K. TRUMPICKAS 
Įrengiami nauji visų rūsių 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 Bumerių. 

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

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMU1 DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

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

ten ir šiaurės - vakarų—Swair 
-Weiss Essen. Kbi.

MIKUS NUGALĖJO ISPANA 
MARCOS

Australijos spauda plačiai la 
šo apie lietuvio Pran Mikus pa 
sisekimą bokso srityje. Laimė
jęs Australijos bokso, viduti
niame svoryje, čempionatą, Pi a 
nas Mikus susitiko su sunkaus 
svorio ispanų boksininku Ri
chardu Marcos, kurį nugalėjo 
punktais. Šių boksinių žiūrėjo 
didelis kiekis žmonių Sydnc- 
jaus stadione ir laikraščiai bok- 
synes pavaizdavo nuotrauko 
mis iš tų boksynių.

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.

Lietuviai advokatai

NEIMAN & B1SSETT 

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

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

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

.','sf'sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTI!
Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aulo Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. NEMOKAMAI.X
t) Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai
^Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai.
$ 561-567 KEELE ST.

1^2 Block South of Ct. Clair
TOROTO, Ont.

Sureguliuojami ratai 
TE L. JUnction 4773 

Namų tel. CE. 1-3444.
S A V. G. KERĄ ITI S.

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

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

Toronto, Ont. KE 3027.

š) c i*
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Kitos naujienos.
Prieš keletą savaičių mūsų 

miesto mokesčių mokėtojai tu- $ 
i ėjo progos balsavimu pareikš- S*

Sault Ste Marie, Ont
RUDENINĖS NAUJIENOS. 

1 UJU Į?1 » HUM ĮJM4V44KU

Darbo reikalai. Jau ir ruduo pavyzdžiui .laike 1953 metų ii- ti savo nuomonę ar reikia staty 
atėjo, o mūsų vyriausybės ir gi rugsėjo mėn. pabaigos buvo ti naujas policijai patalpas už $ 
įvairių ekonomistų pranašautų išduoti 1052 namų statymo lei 237.000 dol. ar ne. Is turėjusių $ 
rudens pagerėjimų darbo Iron- dimai apytikriai už 5.950.9U0 teisę balsuoti 10.250 balsuoto- >> 
te nematyti ir dar netgi arte- dol. vertės namams. Per tą pa- jų balsavo tik 1557, iš kurių di- 
jant žiemai, reikia tikėtis, kad 
visur darbai dar sumažės. Su
randa pas mus vienas kitas tau 
tietis darbą, bet tuo pačiu laiku 
gal didesnis skaičius nustoja 
dirbę. . . Jeigu koks nors tau
tietis gavo darbą, tai nereiškia 
darbo reikalų pagerėjimo tiek 
šioje vietoje, tiek visoje Kana
doje. . .

•'♦©©©©©©©©©©©©©©©©©f,

MAMERTAS MACIVKASi
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ$ 

SIUVĖJAS. §

tj laikotarpį šiais metais išduo desnė dalis (876) pasisakė nei 
ti tik 576 namų statymo leidi- giamai. Jeigu panašiu balsavi
mai už 1.539.093 dol. Panašūs mu būtų sprendžiama koks no- 
smukimai žemyn galima paste- rs „hockey” ir „bingo“ reika- 
bėti ir įvairiose kitose gyveni- lai, tai, aišku, kaip dieną, kad 
mo ir kasdieninių reikalų šako- mūsų kaimynų ir bendradarbių 
se. susidomėjimas tokiais reikalais
„ . . . j- būtu buvęs daug didesnis.Spaudos laisvumo pavyzdžiai. c ,1 , J Rugsėjo 15 d. musų mieste

Mūsų miesto angliškasis die atsilankęs Ontario ministcns 
Dar vis kalbama, laukiama ir nraštis „The Sault Daily Star* , be portfelio W. E. Hamilton ati 

gyvenama gandais, kad didžiau nors svetimtaučiams skaityto- darė praplėstos vienos iš dvie- 
sioji mūsų miesto darboviete jams ir gali kristi akin savo šim jų mieste esamų ligoninių „PIu 
„Steel Plant“ pašauks darban taprocentiniu „proanglišku“ vi mmer Hospital“ naujai prista- 
didelį atleistų darbininkų skai sų reikalų ir problemų spren tytą ir labai moderniškai įreng 
čių, tačiau kaip ten ištikrųjų dnnu - pavaizdavimu, na, ir, da tą sparną. Naujai pristatytas Ii 
bus, tai tik ateitis parodys. leiskim mums visiems gerai zi- goninės sparnas kaštavo per 

Laike paskutinio mėnesio pr nomo komunistų medžiotojo ir vieną milioną dolerių.
aplėstas ir dar plečiamas prie priešo — USA senatoriaus Juc Mūsų mieste pradėta statyt, svarstė ir priėmė 
didžiausios mūsų mieste Roo McCarthy nemėgimu, jtačiau, televizijos stotis, kuri pradės veiklos planą. Kaslink parengi- 
dis Lumber Co. lentpjūvės esą reikia pripažinti, dažnai talpina veikti apie gruodžio mėn. pia- mų visuomenės informacijai ir 
ntis faneros fabrikas. Įvesta tokius skaitytojų laiškus ar str džią. Lygiai prieš 20 metų ta- organizacijų žiniai pranešama, 
nauja naktinė pamaina ir sla- aipsnius, kurie pilnai įrodo r ie pat rajone, kur dabar stato- kad nutarta surengti 1954 mė
toma daugiau naujų mašinų, spaudos laisvumą, l okių pavyz 
Čia neseniai pavyko gauti dar- džių yra buvę nemaža. Tai, da
bą ir vienam kitam iš mūsų tau 
tiečių. Tačiau jeigu šioje darbo 
vietėje yra ir bus priimta ke
liolika ar keliasdešimt naujų 
darbininkų, tai bendras nedar
bo vaizdas, tas vadinamasis „se 
asonal unemplayment“ nuo to 
menkai pasikeis.

Iš mūsų miesto „Chamber of 
Commerce“ išleistų staistinių 
duomenų matyti, kad praėju
sių 1953-jų metų rugpjūčio m. 
mūsų mieste buvo 12.800 du- 
bančiųjų, o šių metų pradžioje 
jau buvo tik 10.593 dirbantieji. 
Šiuo laiku priskaičiuojama 
9.130 dirbančiųjų ir pridedama 
nuomonė, jog dirbančiųjų skai
čius pradės kilti.

Toks didelis dirbančiųjų su 
mažėjimas aiškiai atsiliepia nei 
giamai įvairiems bizniams, bau krašte nedarbo ir dešimčių tūks 
kams, namų statybai ir tolimes tančjų bedarbių... Taigi, laisva- 
niam miesto plėtimuisi. Štai, me krašte — laisva spauda.

f

AUGŠTOS KOKYBES RANKŲ DARB/iS.
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS. £

SKUBUS PATARNAVIMAS.
J 

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

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

leiskim, mūsų miesto plieno 
fabriko darbo unijos preziden
to laiškas redaktoriui labai iš
ryškinęs ir kritikavęs tą „seaso 
nal unemployment“, arba laiš
kas iš Graikijos karališkosios 
ambasados Kanadoje puikiai at 
sikirtęs šio laikraščio vedama
jam straipsniui dėl Kipro salos 
ginčo, kad, esą, graikai pamirš
tą britų suteiktą pagalbą n tt. 
Paskutinis spaudos laisvumo 
pavyzdys buvo vietos CCF par 
tijos didelėmis juodomis linijo
mis apvestas pareiškimas, prie 
kaištaująs Kanados daibo. ini- 
nisteriui Gregg, kad šis savo 
pranešime, išleistame iš Otta 
wos darbo dienos proga, nieko 
nepaminėjęs esamos visame

DR. DORA GORDON
| .. DANTŲ GYDYTOJA

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

s.

Dr. Roman Pniewski Į 
daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.. 
’idaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. !

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

►©©©©©©©©S

Lietuviška moterų kirpykla į
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- i 

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. |
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x j a IVCD D C'' ^rna susirišti, Vancouverio Ap.
V V .L1X., O. V-ba veda Britų Kolumbijoje

. gyvenančiu lietuviu — suaugu-
PARENGIMŲ VASARIO 16 GIMNAZIJOS ir vaikų _ kartoteką. Kiek

TVARKARAŠ1 IS. RĖMĖJAI vienas, kas yra apsigyvenęs šio
K T .R Vancouverio Ap. V-ba Vasario 16 dienos vaido gini je provincijoje arba pakeitęs ad

vienų metų nazijos rėmėjų būrelio Nr. 88 resą, ar šiaip turi pagrindo ma 
naujuoju vadovu sutiko būti nyri, kad jo pavardė nėra įtrau 
p-nia Aldona Baronienė. Bure- kta į bendrą sąrašą, prašomi už 
lis iki 1953 m. sausio 31 d. išlai siregistruoti. Primenama, kad 
kė tada šeštoje klasėje besimo- visi, kurie nėra gavę paštu kvie 
kantį Zigfridą Reimoną. V ibi timo dalyvauti rugpjūčio 29 d. 
Britų Kolumbijos lietuviai pi a- įvykusiame lietuvių susirinki- 

__ Britu Kolumbijos lietuviu šomi prisidėti prie vieninteles rne, dar nėra įtraukti į kartote 
lietuviškos gimnazijos išiaiKy- ką, arba jų dabartiniai adresai 
mo tremtyje. Aukas galimu nėra žinomi. Pabrėžiama, kad 
siųsti ir paštu p. Baronienės žinias kartotekai prašomi pn- 
adresu: 1345 Bute Street, Vau siųsti visi rytų Kolumbijos lie 
couver, B. C. tuviai, ir toliau nuo Vancouvc
TAUTOS FONOn SKYRIUS ‘‘° gyvenantiej’> nes nesant ki‘ 
1AUIOS HINDU SKYRIUS U1 apyiinkių, nei seniūnijų, vi- 

KLB Vancouverio Ap. V-ba si Britų Kolumbijos lietuviai 
nutarė pasiūlyti Tautos Fondo priklauso Vancouverio Apylin- 
Įgaliotiniui įsteigti Fondo sky kei. Atsižvelgiant į tai, kad ai
rių Britų Kolumbiaji su cenliu fėja krašto Tarybos rinkimai, 
Vancouveryje. Skyriaus pirmi- visi tautiečiai prašomi užsiie- 
ninku sutinka būti KLB Van- gistruoti neatidėlioajnt, kad vi- 
couverio Ap. V-bos iždininkas si galėtų dalyvauti rinkimuose 
K. Skrinskas. Užsiregistavrusieji, remiantis
v A A ID DINTIZIA/I A I Krašto Tarybios rinkimų lai-KARTOTEKA IR RINKIMAI Sykjįy 48-tu paragrafu, gaiės 

1951 m. Kanadoje buvo pi a- balsuoti ir paštu, jeigu „dėl 11- 
vestas visuotinis gyventojų su gos, didesnio atstumo nuo nu
rašymas. Dominion Bureau of kiminės būstinės ar kitų svar- 
Statistics duomenys rodo, kad bių priežasčių“ negalėtų patys 
tais metais Britų Kolumbijoje atvykti į balsavimo būstinę Van 
738 asmenys užsirašė lietuviais, couveryje. Užsiregistruojant 
Tikrovėje Ramiojo Vandenyne prašoma nurodyti savo ir savo 
provincijoje gyvena didesnis šeimos narių: 1. Pavardę ii vai 
skaičius lietuvių. Nuo paskuti- dą, 2. Gimimo datą, 3. Dabar- 
nio lietuvių surašymo praėjo tinį adresą. Kartotekai žinias 
daugiau kaip 2 metai. Nuo ta- siųsti KLB Vancouverio Apy- 
da daugelio mūsų tautiečių ad- linkės V-bos Pirmininkui: Mr. 
resai ir šeimos narių skaičius j. Juškaitis, Suite 5, Tunstall 
yra pasikeitę. Yra naujai atvy Building, 709 Duinsmuir St., 
kusių iš kitų vietų. Kad būtų Vancouver 1, B. C. Sąryšyje su 
galima palaikyti glaudesnį ry- artėjančiais rinkimais praneša- 
šį tautinės veiklos ir organiza- n a, kad kiekvieno susipratusiu 
ciniais reikalais: kad būtų ga-lietuvio pareiga yra dalyvauti 
Įima išsiuntinėti pakvietimus į rinkimuose. Balsuok už ką no-

tais: spalio 30 d. — lietuvių ruma televizijos stotis, buvo pra
dėta statyti pirmoji mūsų mies dens subuvimą; gruodžio 31d. 
to radijo stotis (C. J. I. C.)

Mūsų mieste yra tokių tau- Naujųjų Metų sutikimą. 1955 
tiečių, kurie patys sunkiai su- metų pirmojo pusmečio partn- 
gebėdami naudoti „broken En- girnų plane numatyta: Vasario 
glish“, tačiau šį „liežuvį“ nau- 16 d. minėjimas; kovo ar ba- 
doja kalbėti su savaisiais. Ka landžio mėnesį — pavasario su 
žin ar čia nepersistengiama?!., buvimas; birželio trėmimų mi- 
Patartina savo vaikučius, jei su nėjimas krtu su latviais ir es- 
gebama ir atranadma laiko, pa tais; liepos ar rugpjūčio mene; 
dėti paruošti anglų kalbos pa- sį — gegužinė, 
mokas ar paaiškinti vaikui ne
suprantamus žodžius lietuviš
kai, tačiau viršpaminėto sti- su savo vaikais, tai su anūkais, 
liaus pavyzdys yra stačiai „sk kaip tai vištai, išsiperėjusiai an 
ausmingai juokingas persisten čiukus... Nuplaukė ančiukai į 
girnas“. . . Juk mūsų vaikučiai vidurį prūdo, o višta laksto ap- 
ir anūkėliai, neduok Dieve, bet, linkui kvaksėdama, išsigandu- 
turbūt, nutautės ir be mūsų pa si... Ar ne geriau jei savo vaiku 
čių pagalbos... Ar neatsitiks to čius lietuviškai tašyti ir skaily 
kios rūšies mokytojams, jei ne ti pamokytume? Anava!..

3 Sekite naujas madas — užsisakykite x
KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ.

% Speciali nuolaida užsakant dabar. g
3 Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių S

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

VALOME — P R O S I J A M E. |

Paimame iš namų ir pristatome. T

NICK’S TAILOR SHOP |
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

Charron, Montreal. —■ — — — WI 8013 »V 616 Charron, Montreal. —■ — — — WI 8013 § 1 .-----------------------— ’ ”—; —~"
»©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©. rengiamus minėjimus, kad štai n, bet balsuok!

& RADIO SERVICE REG’D. |

St., Verdun. Tel. TR 7798. fI
DETECTO T. V.

3994 Wellington
TAISOME RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS. | 

Vai. 10 ryto iki 11 vai. vakaro. »Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS. |

gių netikėtumų atveju butų ga- KLB Vancouverio Ap. V-ba. 
. ^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©* 
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BELLAZZI- LA M Y, INC
7679 George St.,

tfMONTREALIS 2832 ALLARD TR

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

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

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
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VICTORIA CLEANERS Ik DYERS Co
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS 1

MINO'r REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

» AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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.

A d r e s a s: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, 
: : P. Q. Tel.: HU 8—0162. i

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

iv.

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 
8

Atstovavimai įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- < 
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, A 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai 

~ a
Jonas Zniuidzinas

Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: g
3420 Drummond, Montreal,?.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

(©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

Grožio Kultūros Salionas
Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ.

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

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

'z©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©-
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$

Groserija - alus
| DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS.

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

Sav. E. BA1KAVIČIUS.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.
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HAMILTON/
Isl AG AR Ab ALLS

KARIUOMENĖS REZERVO REIKALU.
Spalio 3 d., sekmadienį, tuo- rąjį vajų) išplatinta knygų j^as^S 

jau po pamaldų, Parapijos sale- 1.300 dol. sumai, kurios beveik 
je, šaukiamas Hamiltono lietu- pusė priklauso šio skyriaus ved.

susirinkimas rezervo ka- St. Bakšiui. Imant domėn, kad 
Pranešimą Hamiltone su vaikais ir sene-

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.

KREIPIAME DĖMESĮ 1 MŪSŲ RUOŠIAMA 
PARENGIMĄ

Prieš porą metų šioje gražių Vyr. Lietuvos Raudonojo Kij- 
jų Niagaros krioklių pašonėje žiaus Vak. Vokietijai V-bos 
buvo įsteigtas Lietuvių Klu- Vicepirmininkas savo rašte pa 
___Jio klubo narių pagrindi- žymėjo, kad mūsų siųstą pūli
nis tikslas yra per metus šute- gų sumą liepos mėn. 15-tą d. ga 
ngti šiame mieste bent porą di- vo ir tuojau išsiuntė mūsų nu- 
desnių parengimų ir tuo suda- rodytoms asmenų grupėms, 
ryti galimybę visiems plačių Šiuo nors ir mažu trupinėliu, 
apylinkių tautiečiams praleisti priminsime ten likusiems bro- 
kelias valandas savųjų tarpe, iš liams, kad dar jų neužmiršome 
tų parengimų gautas pelnas ir, gal but, tuo nevienam (bent 
yra pagal visuotinį narių nuta- trumpai valandėlei) nuskaidrin 
rimą skiriamas į vargą pateku- sime veidą. .. 
siems tautiečiams, dabartiniu 
metu gyvenantiems mūsų įmes 
te arba Vak. Vokietijoje.

Tuo tikslu prieš porą mėne
sių į Vokietiją buvo pasiųsta 
100 dol., iš kurių prašyta 50 
dol. paskirti kariams invali
dams, 25 dol. — džiovininkams 
ir 25 dol. seneliams. T. Šidiškis, Niagara Falls, Ont. L. Klubas.

vių
riuomenės reikalu.
darys federalinio parlamento bais skaitoma apie 1300 lietu- 
atstovas Thomas Ross, M. P. ir vių gaunasi gražus rezultatas: 
augšti Kanados kariuomenes kiekvienas hamiltoniškis jau 
pareigūnai. Hamiltono lietu- dabar lietuviškai knygai išleido 
viai, o ypač vyrai nuo 17 m. am 1 dol. Knygų T. Fondas numa- 
žiaus, kviečiami šiame informa to išplatinti už 2000 dol. 
ciniame susirinkime dalyvauti. Gražus pavyzdys kitoms ko-

KLB Hamiltono Apylinkės locijoms.
POVILUI VAITONIUI

pasaulio šachmatų pirmenybėse 
neblogai sekasi. Kanados rinkti 
ne į baigminius susitikimus ne 
pateko ir žaidžia taip vad. pa
guodos rate, kur su Austrija 
varžosi dėl pirmos vietos. Spa
lio mėn. pradžioje P. Vaitonis ninkai. sijų pirmininkai pranešė komi-
bus jau Hamiltone. Pasisteng- Popietiniam posėdyje, ku- sijų darbo planus ir buvo tęsia- 
sime mūsų skaitytojus plačiau riam pagal statutą pirmininką- mos bendrosios diskusijos, ku- 
supažindinti su pirmenybėmis vo Albanija, buvo pradėtos ben riose pasisakė Lietuvos, Lenki- 
iš paties dalyvio, nes vietos sp- drosios diskusijos, kuriose iš- jos, Rumunijos delegacijos ir 
auda labai šykščiai praneša apie dėstė savo bendrąsias pažiūras Centro Europos Krikščionių de 
rungtynes.

KRAŠTO TARYBOS
suvažiavimas įvyksta Hamilto
ne lapkričio 27-28 d. d. B-nės 
V-ba numato tam tikslui pasi
naudoti reprezentaciniame vieš 
būtyje — Royal Connaught Ilo 
tel, sale, šeštadienį vakare Ro
berts Restorane (salė jau gau
ta) numatomas yra didelis po- 
būvis-balius. Tai bus paskuti
nis pasilinksminimas Hamilto
ne prieš adventą.

DARBO REIKALAI
kiek pagerėjo. International 
Harvester artimiausiu laiku pa 
šauks atgal į darbą 1500 žmo
nių, o Studebaker — 500.

PRIMENAME
HAMILTONIEČIAMS,

Valdyba.

A-k d

Sekantis mūsų Klubo paren
gimas įvyks spalio 16-tą d., šes 
tadienį, 7-tą vai. v., 2248 Mani 
St., Ukrainiečių salėje, Niagara 
Falls, Ont. Kaip ir visados, taip 
ir šį kartą, tikimės daug svečių 
iš abiejų Niagaros upės pusių.

VINCO KRĖ 
VĖS MINĖJIMO

akademija yra rengiama 
kuopos šį sekmadienį, spalio 3
d. parapijos salėje. Programoje 
numatoma svečio iš Toronto p. 
A. Rinkūno paskaita ir meninė 
dalis. Minėjimo pradžia 5 vai. 
P- P-

Savo gausiu atsilankymu, pa 
gerbkime mirusįjį žymųjį mū
sų tautos rašytoją.

50 M. SPAUDOS ATGAVIMO 
sukakis Hamiltone paminėta la 
bai įspūdingai. Be surengto mi
nėjimo su Dr. P. Grigaičio pas 
kaita, B-nės V-ba šiuos jubile- 
jinius metus dar atžymės išlei
džiamu Hamiltono lietuvių al
bumu, kuris jau baigiamas pa
ruošti ir sekančią savaitę dus 
atiduotas spausdinimui. Taip 
pat reikėtų pažymėti, kad albu
mo finansavimą be pačios B- 
nės V-bos dar parėmė hamilto- 
niečiai M. Juodis 50 dol., B. 
Kronas 25 dol. ir J. Mikšys 15 
dol. Nuoširdi visiems padėka! 
Pats albumo išleidimas kainuo
siąs apie 800 dol.

Tautos Fondo Hamilotno sk. 
spaudos atvadavimo metus taip
pat atžymėjo išleistu metraščiu kad parapijos salėje nuo gegu- 
ir knygų platinimo vajumi, žės mėn. veikia A-kų kuopos 
Knygų vajus šiuo metu, prave- biblioteka. Knygos skolinamos 
damas antrą kartą, nes liepos ir keičiamos kiekvieną sekma- „ 
mėnesio I-sis labai geidi pavy- dienį po pamaldų. Metinis mo- § 
ko. Iki šiol (per pirmąjį ir ant- kestis yra tik 1 dol.

Albanijos, Bulgarijos, Čekoslo- mokratų unijos, Žaliojo Interna 
vakijos, Estijos, Vengrijos ir cionalo ir Liberalų Internacio- 
Latvijos delegacijos.

Rugsėjo 21 d. priešpiet 
posėdžiavo seimo komisijos: 

politinė, socialinė, teisinė, ūki
nė ir informacinė. Iš lietuvių po 
litinėje komisijoje dalyvauja V. 
Sidzikauskas pirm., K. Bielinis 
ir dr. K. Trimakas, soc. — dr. 
A. Trimakas sekr., dr. A. Mus
teikis, dr. J. Repečka, V. Vai- ir laisvojo pasaulio sambūvis 
tiekūnas, M. Avietinaitė, teisi- su Sovietų Sąjunga, kaip liūdi
nėję — M. Brakas, dr. D. Kii- ja sovietų pavergtųjų valstybių 
viekas, dr. B. Nemickas, V. likimas, tegali baigtis laisvajai!. 
Vaitiekūnas, ūkinėje — J. Au- pasauliui tragiškais rezultatais, 
dėnas, P. Vainauskas, informa- Lietuvos delegacijos vardu kai- 
cinėje — V. Rastenis, V. Vai- bėjo LLK pirmininkas V. Sidzi 
tiekūnas. kauskas.

Popietiniame posėdyje komi- Seimas pritarė Lenkijos dele

nalo atstovai. Internacionalų 
delegacijos seime dalyvauja be 
sprendžiamojo balso.

Visų pasisakymų pagrindi
nės vedamosios mintys buvo 
dvi —

būtinas glaudus visų paverg
tųjų valstybių bendradarbiavi

mas

2 LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptia vakarais po 6,30 vai. į

V. Ramonas. CROSSES — angliškai, romanas Kryžiai . 4,uJ
I. Aistis. APIE LAIKĄ IR ŽMONES ..........................2,50
V. Andriukaitis. AUDRA ŽEMAIČIUOSE ................. 2,2J
Žurnalas LIETUVA ...................................................... 0,5t-
ilarolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ................................1,.>J
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ .............1,50
N. V. Gogol. MIRUSIŲJŲ SIELOS, iliutr. romanas ...3.25 
11 autorių. MYKOLAS SLEŽEVIČIUS ..........................5,00
Amerikos lietuvių VARDYNAS ....................................5,1)0
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50 
V. Krėvė. RYTŲ PASAKOS ......................................... 2,50
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO ............................ 1,50
F. Moriac. GIMDYTOJOS, romanas .................................... 1,7 5
B. Brazdžionis. DIDŽIOJI KRYŽKELĖ ...................... 2.00
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS............................  1.00
i. K. Karys. NEPR1KLAUS. LIET. PINIGAI. 5.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas........................................2,50
Ė Jankus. PO RAGANOS KIRVIU................................. 1,50
Prof. V. Biržiška. SEN. LIET. RAŠTŲ ISTORIJA . 2,00 
Putinas. KELIAI IR KRYŽKELIAI............................ 2,50
Kazys Binkis. BALTASIS VILKAS.............................  1,00
A. Škėma. ŠVENTOJI INGA......................................... 2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ..........................0,75
K. Binkis. LYRIKA..........................................................2,00
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ.... 2,00
August Gailit. TOMAS N1PERNAD1S. Romanas............ 2,50
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ..........................$ 2,—
400 melų PIRMAI NEMUNO POEMAI.................. $ 0,50
B. Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS ......................... $ 1,—
B. Rukša, ŽEMĖS RANKOSE .................................$ 1,—
F. Lavinskas. ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI .......... 2,00
Žurnalas LITERATŪROS LANKAI.........................$ 1,—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ....................................................$ 1,50
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI .... $ 3,— 
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas .............. .................$ 2,—
J. Jankus, NAKTIS ANT MORŲ, rbmanas..............$ 2,50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS..............$ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ......................... $ 0.75
5. Zobarskas, RIESTAūSlO SūNUS, vaikams .... $ 0,75 
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams..........$ 0,40
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI .........................$ 0,30
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS.....................................$ 1,10
Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $ 0 30 
Vydūnas, BHAGAVAD - GITĄ, iš sanskrito ......... $ 0,30
Tulpė, TILTO SARGAS, romanas...................................$ 1,—
J. Kaupas, Dr. KRIPŠTUKAS PRAGARE ............. $ 1,—
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0,25 
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės............$ 0,75
J. Gailius, KARTUVĖS............................................ $1,—
11. Kazys Boruta, BALTARAGIO MALŪNAS, rom. 2,50 
J. Mateika, ŽALGIRIO MŪŠIS, spalvomis...................$ 0,50
<un. Valadka. POPIEŽIAI IR LIETUVA .......................2,50

POSĖDŽIAVO PAVERGTOSIOS JUNGTINĖ TAUTOS..
Atkelta iš 2-ro psl.

žygių pavergtoje Europos daly- pos Tarybai Strasbourge.
je asmens pagrindinėms lei- Posėdžio eigoje buvo iškei- 
sėms ir tautų laisvei atstatyti. (as Jugoslavijos dalyvavimo 

Seimas priėmė pasveikinimo klausimas, kuris perduotas Sei- 
bei padėkos telegramas JV Pre mo Bendrųjų reikalų komisijai, 
zidentui Eisenhoweriui ir Euro kurią sudaro delegacijų pirmi-

DISTRICT ESTATE BROKERS
Šios knygos gaunamos „Nepr. Lietuvos“ redakcijoje:

7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q. 
ūkite į voką pinigus ir siųskite, — tuojau gausite knygas.

Visais nekilnojamo turto pirkimo X 
bei pardavimo reikalais kr ipkitės X 

į didžiausios Kanadoje

REAL ESTATE X
įstaigos atstovą Hamiltone X

g A. P R A N CK E V I Č I Ų. |

X Visokeriopas informacijas uteiks ir namų problemo- X 
S se jums patars. X

S Skambinkite ar užeikite j staigą

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

R I D O U T t
X X
X REAL ESTATE LIMITED X
X . c's SKYRIAI: Toronto, Ham Iton, London, Sarnia, 
U Kitchener, Peterborgh, Ri :hinond Hill. £

Namai pardavimui:
Ahuntsic:

1. Valdžios planu 6 kamb., 
vandens šildom., atskiras. 
Įm. $2.195, kaina $12.402.

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

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

St. Michel:
2-jų šeimų po 5 kmb. nešild.
Naujas. Kaina $15.000. Imo 
keti $5.000.

Ville La Salle.
2-jų šeimų po 4% kmb. 1
NORĖDAMI PARDUOTI
J PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA

TE JSTAIGĄ.
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!

NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.
AGENTAI:

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

Telef.: P L 8501
X Res.:
$ P. ADAMON1S PO 6-6495. A. BUDRIŪNAS RA 7-2690.

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

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

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

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

AR PIRKTI KREIPKITĖS

J. GRAŽYS

> 3910 St. ZOTIQUE, E.
S RAymond 1—6005.
1 Kreipti* po 6 vai. vakaro, 
įl šeštadieniai* — visą dieną.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

Is KAINOS PIGESNES 
KAIP KITUR.

X xi

DE LUXE DRY CLEANERS
143—8 th

WWlWM-

sin'“

AVENUE, LACHINE NE. 5-0303 
Sav.: P. RUTKAUSKAS.

Kostiumas, 
Suknelė ar
Skrybėlė

Paimame 
tome į 
realyje 
Darbą

iš namų ir prista- 
namus visame Mont 

ir priemiesčiuose, 
atliekame sąžiningai.

NE. 5-0303

gacijos pasiūlymui prašyti Jun 
gtines Tautas išjungti vadina
mojo Tarptautinių Nusikalti
mų Kodekso svarstymus, lais
vinimo kovai pavojingai recla 
guotų nuostatų.

Kadangi naujai sudarytosios 
seimo komisijos nespėjo paruoš 
ti seimui svarstytinų projektų, 
savo posėdžius seimas pertrau
kė iki spalio 22 d.

Pavergtųjų Jungtinių Tautų 
Seimo pats buvimo faktas turi 
teigiamos reikšmės ne tik tuo, 
kad pademonstruoja pavergtų
jų vieningumą, bet ir tuo, kad 
atkreipia viešosios opinijos akį. 
Didžioji New Yorko spauda, 
Amerikos Balsas, Laisvosios 
Europos radijas ta proga patei
kė šiapus ir anapus „Geležines 
Uždangos“ daug sovietams ne
malonių faktų ir karčios teisy
bės, taip pat padrąsinimo ir vil
tis pavergtiesiems. Kor.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. N. SKAAB

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont.
Tel. LI 4-6405

PADĖKOS
Visiems tautiečiams, suren

gusiems mums rugsėjo 18 die
ną mūsų 25 metų vedybinių su 
kaktuvių paminėjimą, kuris bu
vo nepaprastai gražus, tariame 
nuoširdų ačiū. Ypatingai esa
me dėkingi iniciatoriams ir va
dovams : ponams Salalams, po
nams Kirkams, p-lei Onutei Sa 
lalytei, p-lei Genei Matulytei, 
p. Ražanui, p. Simanavičienci 
ir pp. Jurėnams.

Širdingas ačiū visiems paien 
gimė dalyvavusiems ir įteiku
siems mums dovanas: pp. Gu- 
rėnams, p. Valant, pp. Taruška 
ms, p. Burbienei.

P. V. Sirvydui dėkui už pa
sakytą puikią prakalbą.

Visiems, visiems didelis ir 
nuoširdus ačiū. Mes šio mums 
suruošto sidabrinio mūsų vedy 
binio gyvenimo jubilėjaus nie
kuomet neužmiršime.

Jūsų
Petronėlė ir Juozas Mileriai.

Vasario 16 gimnazija pavojuje! 
Skubiai jai aukok!!

i^ii u aXi Sui aŠ/u a? u «$ii žs/ii toli č.‘ <i

įį

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

Ii ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI 

NAMAMS PASKOLOS
X X

PATVIRTINTI VERRTIMAI Xl lGREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS
'' p e r X
ii MONTREAL ENTERPRISES Reg’d |
■: Tel. RA 7-1120 ;i
X X
S 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 $
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mont^real
KAIP MONTREALIS RUO-s LIETUVIŲ DIENĄ.

Spalio 10 d., 12 vai. A V pa- kviečiami būtinai lankyti htua 
rapijos salėje, _.
Avė., šaukiamas Montrealio be imamas šių dalykų žinojimas, 
tuviškųjų organizacijų atstovų 
susirinkimas. Kiekviena org. 
prašoma atsiųsti po 3 atstovus.
Taipogi prašomi atsilankyti 
Montrealy gyveną KLB Ki. ta 
rybos nariai ir lietuviai kultū
rininkai, nes bus svarstomas ta 
bai svarbus lietuvišką bendiuo 
menę liečiąs klausimas. Dicnot 
varkė:

a) 1955 metų Kanados Lie
tuvių Dienos suruosimas Mon
trealy,

b) Kanados Lietuvių Die
nai paruošti įvairių komisijų rin 
kimas.

Reikalas yra labai svarbus, to 
dėl visus suminėtus prašome 
skaitlingai atsilankyti. Atskiru 
pakvietimu nebus.

KLB M.Ap. V-ba. 
MONTREALY BUS NEPA

PRASTAS KONCERTAS 
Lapkričio 14 dieną užplanuo 

tas pagarsėjusių mūsų muzikų 
solistų Elenos KupreviČiūtes, 
smuikininkės solistės ir And
riaus Kuprevičiaus, pianisto-^o 
listo didelis koncertas, kokių 
Montrealio lietuviai dar netu
rėjo. Sesuo ir brolis Kuprevi- 
čiai, plačiai pasižymėję kaip so 
hstai, Montrealy jvyksimame 
koncerte gros skyrium kiekvie
nas ir abu drauge. Konceilut 
jau rezervuota Plateau sale. 
Tautiečiai kviečiami į šį ne ei
linį mūsų gyvenime koncertą 
atkreipti dėmesį, iš anksto pa
siruošti ir tą vakarą rezervuoti 
tiktai šiam koncertui.
SUSIORGANIZAVO MONT

REALIO LIETUVIAI 
STUDENTAI

14 vai. n v -------- j - k

377 Willbrord cistinius kursus, seminare pag' 8
■.................................................................................................... I

DLK VYTAUTO KLUBO
BUS LABAI ĮDOMUS 
JAUNIMO POBŪVIS.

Spalio mėn. 9 dieną, 19 vai., 
Ignace Bourget mokyklos salė
je (1220 Mountain St., St. Cat
harine ir Mountain gatvių kam
pe) Augštesnieji Lituanistikos 
Kursai rengia didelį ir linksmą 
vakarą visam Montrealio lietu
viškajam jaunimui.

Šokiams gros brolių Lapinų 
orkestras. Numatoma įvairi pro 
grama.

Plačiau apie šį vakarą bei jo 
programą bus pranešta ateinan 
čia savaitę, bet jau dabar jauni 

J mas kviečiamas įsidėmėti augs 
čiau nurodytą dieną ir jos va
karą rezervuoti tiktai šiam po 
būviui. Ypač pageidaujama, 
kad dalyvautų tiek čia gimę 
kaip ir nauji ateiviai.

JŪRŲ SKAUTŲ DIENA
Montrealio jūrų skautai ruo

šia visos Kanados lietuvių jūių 
skautų dieną. Toje dienoje daly 
vaus Montrealio, Toronto, Ha
miltono ir Ročesterio jūrų skau 
tai. Ta proga Jūrų skautų rė
mėjų būrelis ruošia vakarą, ku 
ris įvyks 3486 Iberville Si., G 
vai. pradedant ir 1 vai. nakties tyje. 
baigiant, su šokiais ir kt. PIRMASIS LIETUVIS

IŠKYLA Į ZOOLOGIJOS KANADOS LAKŪNAS, 
SODĄ.

1.

O

ž

2.

Sekmadienį, spalio mėnesio 3 dieną
2 vai. po pietų

PAŠALPINĖS DRAUGIJOS

Sekmadienį, spalio mėnesio 17 dieną
2 vai. po pietų

ŠĖRIN1NKŲ

VISI NARIAI PRAŠOMI DALYVAUTI.

v

£

TORONTE BUS DAUG 
ĮDOMAUS ŠĮ SEZONĄ

— Spalio 2 d. Pirmyn stato vyksta visu tempu. Jau iškasti

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
BAŽNYČIOS STATYBA

----- OįjdliM i* v*. iHinyii aiaiu vynbld VlbU lempu. J«U ibKdall

£ labai įdomią operetę, apie ku- lūšio plotai ir pradėti pamatai. 
.a v . _ i _ i \ i «v ną parašyta skyrium. Pradeda augti sienos.

— Spalio 16 d., šeštadienį, Bažnyčios ir vienuolyno sta- 
Liet. Namuose įvyks sukaktuvi tybos fonde esą 68.000 dol. 
nis Susivienijimo Lietuvių Am Klebonas prašo parapijiečius 
erikoje — SLA Toronto kuo bažnyčios statybai duoti po 100 
pos vakaras, kuris bus labai dol. nuo kiekvieno parapijiečio, 
įdomus. Parapijos komitetas, paremti

— Tą pat vakarą UNF sale- bažnyčios statybai, Masaryk sa 
je bus lietuvių susiartinimo su Įėję ruošia vakarą, o naujųjų 
Kanados kariuomene šokiai. Metų sutikimą ruoš Prince Ge-

— Spalio 10 d. College te- orge viešbuty, 
atre bus žurnalisto J. Cicėno 
paskaita apie Vilnių.

— Spalio 17 d. p. Simonavi- 
čius yra pakvietęs į Toronto 
Čiurlionio ansamblį. Pranciško 
nai jo koncertui išrūpino Vikio 
rijos salę. Koncertas dienos mc 
tu.

— Kariuomenės šventė bus 
lapkričio 21 d.

— Toronto lietuvių choras 
„Varpas“ spalio 2 ir 3 dieno
mis koncertuos Čikagoje. Cho- Toronto Maironio vardo šešta 
ras, kurį veda komp. S. Gailc- 
vičius, į Čikagą vyksta visos su 
dėties, kuris tiktai koncerto me 
tu pasiskirsto į vyrų ir mišių 
chorą. Čikagoje jis koncertuos 
Lietuvių Auditorijoje.
P. N. GUG1ENĖ šį ketviitauie- 
nį lėktuvu atskrenda iš Čikagos 
į Toronto, pas pp. Indreles,

c

Klubo Valdyba. 8

TORONTO
EVANGELIKŲ PAMALDOS

Pranešama, kad Toronto Lie 
tuvių Evangelikų Susivieniji
mo parapijos pamaldos įvyks 
spalio 3 d., 1 vai. po pietų Chal 
mers Presbyterian Chuich 

ir Dovercourt gatvių

PASITARIMAS KULTŪROS 
REIKALAIS.

Rugsėjo 26 d. A. V. kleboni
jos patalpose įvyko KLB Mom 
realio Ap. V-bos iniciatyva su
šauktas meno, spaudos, švieti
mo ir kultūros darbuotojų pose 
dis: kuriame buvo plačiai išdis Dundas 
kutuoti kultūrinio gyvenimo su kampas. Pamaldas laikys Super 
aktyvinimo ir lietuvybės išlai- intendentas kun. S. Neimanas 
kymo klausimai. Posėdyje nu
matytos priemonės minėtiems 
tikslams siekti, kurios bus pra
dėtos vykdyti artimiausioje atei

ŠV. ANDRIAUS LIUTERIO 
nių bažnyčioje, Carlton ir Jar
vis gt. kampe, spalio 3 d., 9.u0 
vai., lietuvių pamaldos Padė
kos šventės proga. Po jų Mote
tų Ratelis parapijos salėj ruo
šia kavutę, į kurią kviečiami 
parapijiečiai ir svečiai.

Kun. dr. M. Kavolis.
PRASIDĖJO MOKYKLA.
Jau antra savaitė kai veikia

Čikagos. Valdyba.
PIRMASIS BŪRELIS 

SUKRUTO.
Vasario 16 gimnazijos dircK

toriui Dr. Literskiui paskelbus kad galėtų dalyvauti „Pirmyn“ 
atsišaukimą dėl skubaus gim- choro statomoje operetėje „La: 
nazijos rėmimo, mūsų būrelis, ma“, kuri Eatono auditorijoje 

kaip papildomai teko sužinoti, kuris Toronte skaitosi pirmas, eis palydima Toronto simlom- 
Šį sekmadienį, spalio 3 d., buvo Montrealio lietuvis leite- o bendrame skaičiuje Nr. 4, su nio orkestro.

Montrealio skautės-skautai reu nantas Tomas Rugienius, pia- kruto rinkti dolerius iš atsiliku — J. Mankui išeinant į pen- 
gia ekskursiją į Granby zoolo- ėjusiame kare gerai pasižymė- siu gimnazijos rėmėjų. Tik per siją, pp. Mankūs nutarė persi- 
gijos sodą. jęs ir dabar studijuojąs Monti e du savaitgalio vakarus būrelio kelti gyventi į Oakvilę, todėl

Išvykstama 11 vai. ryto nuo alioMcGill universitete. Taigi, valdybai pavyko įrašyti į būie-sukeitė namus ir apie galą šio 
Aušros Vartų bažnyčios spe- p. Navikėnas yra jau antras he- 1; 10 naujų rėmėjų ir surinkti mėnesio jau išsikelią į naują gy 
cialiu autobusu ir mašinomis. _ 1 . .

Norintieji iškyloje dalyvauti, LIET. K. MOTERŲ DR-JA, kad mūsų tautiečiams netruks- TUOKIASI Danielius Vaičiū- 
Sekmadienį Įvykusiame susi- gali užsirąšyti pas S. Remeikai Montrealio sk sekanti sekma- ta entuziazmo *r pasiiyžimo iš- nas su Stefanija Kanikaite.

rinkime Montrealio augštųjų tę, tel. PO 6-3837, G. Kudžmu ’ ' i;^»,■ —----------------------
mokyklų studentai sudarė pas- ne CH 5579 ir S. Naginionį, 
tovią organizaciją ir išrinko vai TU 8166.
dybą, kurion balsų dauguma iš- Skautai ir skautės vyksta uni 
rinkti V. Paulius, I. Šipelyte ir formuoti. Tuntininka..
C. Januškevičius. Valdybai pa
siskirsčius pareigomis ir pasi
tarus, bus sudarytos dr-jos vei
kimo gairės ir paruoštas darbų 
planas.
AUGŠTESNIEJI LITUANIS

TIKOS KURSAI
Toronte pradeda darbą spaho 
Z d., šeštadienį. Veiks du kur
sai ir universitete studijuojan
čiam jaunimui seminaras. Visi 
baigusieji pradžios mokyklas

tuvis lakūnas Kanadoje.

is

dieninė lietuvių mokykla. Pa
mokos dėstomos šv. Pranciš
kaus mokyklos patalpose. Mo
kykloje yra šeši skyriai, kuriuo 
se mokytojauja šeši mokytojai 
ir du kapelionai. Per pirmus du 
šeštadienius yra užregistruota 
141 mokinys. Manoma, kad mo 
kinių 
kils.

skaičius dar gerokai pa-

50 dol. jmokėjimų, kas parodo, venamą vietą.

iaikyti vieninteli lietuvių moks-

PASIŽYMĖJO 
LIETUVAITĖS

Trys Šv. Juozapo kolegijos 
lietuvaitės — Vida Jurguiyl\, 
Birutė Grigaitytė ir Dalia 1 rel 
gyte, kaip gabios ir darbščios 
mokinės, kolegijos vadovybės 
buvo atleistos nuo metinio mo
kesčio už mokslą, o jų fotogra
fijos buvo patalpintos Toronto 
katalikų laikraštyje „The Cana 
dian Register“.
GYVAI KOMENTUOJAMA

Prieš trejetą savaičių besiku
riančioje Prisikėlimo parapijo
je tėvai pranciškonai susirinku
siuosius ragino aukoti savo die
nos uždarbį. Dabar vėl prašo 
aukoti po šimtą dolerių nuo 
kiekvieno dirbančio žmogaus. 
Ryšium su Toronte siaučiančiu 
nedarbu, o taip pat esant kele
tą! žymių fabrikų streike, šį au 
kų prašymą parapijiečiai tai pu 
savyje gyvai komentuoja.

dienį, spalio 3 d., rengia savo 
metinės šventės minėjimą. Iš-i YJC “
kilmingos pamaldos ir bendra °00’"'' -,,.o
narių komunija 11 vai, Aušios 
Vartų bažnyčioje. Po pamaldų 
įvyks iškilmingas susirinkimas 
bažnyčios patalpose. Susirinki
mo metu bus įdomi p. Ramo
nienės paskaita. Toliau p. A. 
Piešinos choras duos recital;.

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. 
Tekinamų WA 1-0537 

jst. LL 9184.

Vasario 16 gimnaziją.
Mūsų būrelis buvo įsteigtas 

1951 m. prie M. L. Bič. D-jos, 
kuri ir dabar tą burei; tebeglo- 
boja.

Paskutiniame MLBD susinu 
kime buvo išrinkta būrelio vai 
dyba (inž. Dragašius ir inž. Le 

*p77iisirink“mo7v7kšVav“uiė. hs> tuo suteikiant būreliui lyg 
Visas nares, prijaučiančias n 71 
sas katalikes moteris kviečiame 
dalyvauti. Valdyba.
SUSITUOKĖ W. Žarnauskas 
su M. Boltesaton, Šv. Kazimie
ro lietuvių bažnyčioje. Po gra
žių vaišių jaunavedžiai išvyko 
i New Yorką.

— Montrealio Dramos kolek 
tyvo narė p. Br. Dikinienė, da
bar viešinti Čikagoje, pas sūnų 
Algimantą, gavo kvietimą apsi
lankyti Kolumbijoje ir Argen
tinoje, kur ir ruošiasi vykti, o 
po to bandys keltis į JAV, kur 
sūnus Daumantas, gyvenąs 
Bostone, rūpina persikėlimo do 
kumentus,

— Ina Šipelytė, šiemet bai- 
Voldemaras, bet gusi Verdune High School, ga 

vo jau 4 metus nė keno nelaimė 
tą stipendiją, kaip puikiai pa
baigusi mokslus, studijuoti uni 
versitete. 
P. BENIUS įstojo Montreaiio 
katalikų kunigų seminarijon 
ruoštis į kunigus.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMO APYSKAITA:

Surinkta prie įėjimo ir už pio- 
gramas .....................188,70

Išlaidų turėta ................. 31,55
Grynų pajamų 15 7,15 

Pinigai yra panaudojami Li
tuanistikos kmsų ir šeštadieni- ^į^tai 30 reikia išrinkti. Mont- 
niu mokyklų išlaikymui.

KLB M. Ap. V-ba.
— Kanados saugumo orga- ^’^0

SIDABRINIS JUBILĖJUS
Kazimierai ir Steponui Rep

šiams, p. Simonavičienės n p. 
Izolaitienės iniciatyva ir paslan. 
gomis Wellington© salėje buvo 
suruoštos 25 metų vedybinės 
sukaktuvės, kuriose dalyvavo 
apie 100 asmenų, įteikusių do
vanas ir sveikinusių.
DR. A. VALADKA su žmona 
iš Toronto per M,ontrealį išvy 
ko atostogauti į Laurynijos 
kalnus.
P. JUŠKEVIČIENĖ šiemet ne 
paprastai užimta, nes, trūks
tant mokytojų, ji turi vesti dvi 
mokyklas, kurių vienoje dirba 
ligi pietų, o kitoje po 
JĖZUITŲ provincijolas 
Kristanavičius vizitavo 
realio lietuvius jėzuitus.
KUN. ARANAUSKAS sugrįžo 
iš atostogų.
SUSIRGĘS buvo pp. Juozapa
vičių sūnus T’ 
dabar jau sveiksta.

IŠNUOOMOJAMI naujame 
name du kambariai (be baidų), 

su teise naudotis virtuve.
3320 Place de Lery

(važiuojant Sherbrooke E.)

IŠNUOMOJAMAS gražus 
kambarys, galima su maistu 
arba be jo, bet su teise naudotis 
virtuve. Dvi minutės nuo 
Sherbrooko autobuso. Teiiau- 

DANTŲ GYDYTOJAS tis: 2630 Prefontaine Street.

JOSEPH RICHARDS
pildau Income Tax ir įvairius 

blankus.
1114 Jardin St., Montreal 22.Q

Advokatas
STASYS DAUKŠA, L L D.

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E. 

tel. UN 1-2013 ir BE 7296 
Res. 5657—12 Avė., Rsm.

RA 2-5229.

pietų.
T. B. 
Monl-

K :x~—x
£
J Dr. J. š E G A M O G A S yį
8 x^CHIRURGINĖ ir BEND- 8

ROJI PRAKTIKA 8
office 4906 Wellington -ė
VERDUN. Tel. YO 361L

s 
o

šeštadieniais II—I 
arba pagal susitarimą.v’ arba pagal susitarimą.

C n a m ų 1038 Osborne Av. 
v> VERDUN. Tel.PO 6-9964

ir autonomiją. Narių - rėmėją 
buvo 23, bet iš jų šiais metais 
gauta tik 42 dol., buvo atsilik
ta mokėti sumoje 270 dol. jei 
pritaikyti tokią pat proporciją 
visiems būreliams, kurių dabar 
yra rodos 217, tai susidaiytų 
nesumokėtų gimnazijai aukų 
58.000 dol.'arba 232.000 DM. 
Taigi per mėn. gimnazija ne
gauna apie 19.000 DM ir, aiš
ku, ji turi šaukti pagalbos sau 
ksmu SOS.

Niekas iš rėmėjų neatsisako 
pasižadėtą auką po 1 dol. per 
mėnesį sumokėti, bet taip pat, 
niekas to mokesčio į namus ne
atneša, reikia būrelio vadovams 
surasti mokėtoją, su juo susitar 
ti ar susitikti ir tada mokesnį 
gausi. Ši technika yra rėmėjų 
būrelių veikimo pasisekimo lai
das.

Toronte yra, rodos, 5 bule
liai, bet jie tarp savęs neturi ry
šių ir nėra jų veklioj tam tik
ros koordinacijos, kuri galėtų 
padėti gimnazijos rėmėjų skai
čių padidinti ir aukų rinkimą 
palengvinti. P. L.

KLB KRAŠTO TARYBOS
rinkimai Toronte kelia nemaža 
kalbų. Susiuntus visus sąrašus, 
aiškėja, kad bendrame sąiaše 
būsią 46 kandidatai, iš kurių

8 Raštinė: OLiver 4451 8

Dr.P.MORKlS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 Bloor W. Toronto 4. 8 
į rytus nuo Dufferin St. X

Dr. N. Novositkis
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 susitarime'

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 
—he—:—XK

Dr. A. VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

A. GARBENIS
• Dr. J. MALIŠKA

priima: B a m. — 10 p. m.'
5303 Verdun A., Verdun,

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ

IR
Dr. R.

956

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS
CHARLAND 
Sherbrooke E.

Telel.r FR 7684, EX 8822.

t it.- — ** jį ' j

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, ūkių ir va 

sarnamių įvairiose vietose.

Dr.E.Andrukaitisi:
956 Sherbrooke E.

Tel. CH. 7236

REKOMENDUOJA
Namas nuomavimui, atskiras, 5 kmb. per 2 augštu j, $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.

realis ir Hamiltonas patiekė po ' į 
vieną bendrą sąrašą, o Toronto į į 

...o srovėmis ir patiekė
nai yra padarę kratų pas ketu- du sąrašus. Dar esą sąrašas iš <Į 
vius komunistus Toronte, Ha- windsoro su 2 kandidatais. | 

Sekmadienį Dr. Kaškelio ra- x 
dijas, p. Valio žodžiais, labai 8 
stipriai pakritikavo rinkimus ir 8 
ypač ligšiol KLB Kr. Valdybų 8 
je buvusią daugumą. Dalis kai- X 
bėtojo priekaištų yra teisinga, 8 

neju- kagos lietuvių choras „Pir- dalis abejotina, dalis, nors su- 8 
mūsų myn“, vedamas muziko K. Ste tinka su faktais, bet yra neiš- X 

ponavičiaus, spalio 2 dieną, vengiamybė. X
šeštadienį, duos vienintelį spėk Bendrai teigiamas reiškinys 8 
laklį labai linksmos Audrau kritika, be kurios nejuda mm 8 
operetės „Laima“, kurią veda tis ir įsigali stagnacija. Tiktai X 
pats K. Steponavičius ir daly- tokiu atveju iškyla takto kiau- V 
vau ja visi žymieji solistai. Bi- simas. Neabejotina, kad kritike 8 
lietai iš anksto įsigyjami 1 ui- je reikia naudotis kultūringo- 8 
pėje ir sekmadienį po pamaldų mis formomis. Drastiškai pa 8 
prie abiejų lietuvių bažnyčių, tiekta kritika netenka dalies sa 
Rengia Moterų Bendruomenė, v o svorio ir rimtumo.

6351

miltone ir kitur, kur jie tiktai 
pasireiškia.

BUS NEPAPRASTAI 
ĮDOMUS SPEKTAKLIS. 
Jau daug kartų žavėjęs To

ronto ir apylinkės lietuvius Či-

j°

REAL ESTATE
1611 BLOOR STREET WTORONTO, ONTARIO. 

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

prašome kreiptis virš nurodytu adresu.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

K
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