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Politinė įvykių savaitė
DIDELĖS REIKŠMĖS ISTORINIS SUSITARIMAS.

Staigmenomis yra pažymė- nors jie eina tiesiogiai prieš 
tas susitarimas del Vokietijos Maskvos interesus, bet jie eina 
atginklavimo ir jos priėmimo į ir prieš jos užmačias, kurioms 
Europos apsigynimo bendiuo- pastojamas kelias. Bet ką tai 
menę bei jos dalyvavimo šioje reiškia kalbant paprasta kalba? 
bendruomenėje.

Tiktai šeštadienį Londono 
radijas pranešė, kad devynių 
konferencija negalėjo rasti jo
kio susitarimo, kai sekmadienį 
iš ryto buvo pranešta, kad

LONDONE SUSITARTA 
VISAIS KLAUSIMAIS. 

Dulles pareiškimu, Londo
no konferencija istorijon įeis, 
kaip viena didžiausių iš visu 
laikų. Jos nutarimai yra didžiau 
šio svarbumo. Ir kiti Amenkos 
valstybės vyrai šios konferenci 
jos nutarimus laiko labai reikš
mingais. Ir bendrai, visas pa
saulis, kuris interesuotas Euro
pos saugumu, šiuo susitarimu 
patenkintas. Kanados užsienių 
reikalų ministeris Lester Pe
arson taip pat pareiškė pasiten Pasaulinį karą reikia laikyti nu 
kmimą ir geras viltis dėl 9-nių 
susitarimo.

TRYS PAGRINDINIAI 
SUSITARIMO PUNKTAI

yra šie: 1. Vakarų Vokietija n 
Italija yra kviečiamos dalyvau
ti 1948 metų Briuselio susitari
me ; 2. Aštuonios valstybės, da
lyvaujančios Šiaurės Atlanto 
Pakte (NATO), artimiausiame 
susirinkime kviečia Vokietiją 
būti NATO nariu; 3. Jungtinės 
Amerikos Valstybės, Didžioji 
Britanija ir Prancūzija Vakarą 
Vokietijai suteikia visišką su
verenumą taip greit, kaip tiktai 
tas bus galima.

Susitarimo detalės dar nepa
skelbtos, bet yra tikra, kad

DIDŽIOJI BRITANIJA IR 
JAV YRA DAVUSIOS 

PAŽADŲ
Prancūzijai, kad Vokietijos mi- 
litarizmas nebus atgaivintas 
Prancūzijai pavojinga prasme. 
Be to, kas yra labai svarbu, Di 
džioji Britanija yra pasižadėju
si laikyti Europos žemyne sa
vo stiprią kariuomenę ir tuo bū 
du dabar jau pati įeina į Euio- 
pos apsigynimo bendruomenę.

Pranešimuose iš Londono 
per radiją buvo pasakyta, 
ii

DĖL TRIESTO ESĄ 
SUSITARTA, 

bet šis susitarimas dar ncpatvir 
tinamas ir neišryškinamas. Ga
limas dalykas, kad klausimas 
dar nėra galutinai išspręstas, 
kaip sakoma, pačiu paskutiniu čia 
metu įstrigęs. I

Tačiau šie visi susitarimai, spalio 10 d.

Tarptautinis valstiečiuŽinios iš VLIK’o
VLIKO POSĖDIS.

Vliko posėdis, pirmininkauja ningai remti, subsidijuoti ir pu
mas Vliko pirmininko M: Kru čiai aktyviai dalyvauti knygų 
pavičiaus, 1954 metų rugsėjo leidime.
m. 22 -— 24 dienomis išklausė Reikia išvystyti planingą lic- 
VT tarnybų valdytojų praneši- tuviškų knygų leidimą, o taip 
mų apie pirmąjame pusmetyje pat propaguoti ir reklamuoti 
atliktus darbus ir antrojo pus- jau išleistas knygas.
mečio darbų planus. švietimo Komisija siūlo šį

VT įpareigota ligi 1955 m. knygų leidimo planą: a) Skai- 
sausio m. 1 d. pasigaminti sta- fyniaį pradžios mokykloms, b) 

----- .. ..... £kaįtymaį gimnazijos jaunes
niosioms klasėms, c) skaitymai 
gimnazijos vyresniosioms kla
sėms, d) Sintaksė, e) „Lietu
vių Lobynas“*, f) Lietuvių liau 
dies šokiai, g) Dainorelis.

Šiame pusmetyje numatoma 
išleisti Budriūno jau paruoštą 
„Dainorėlį“.

Šiandieną finansiniu požiūriu 
dar neaktualus, bet reikalingas 
principinis Vliko pritarimas 
„Lietuvių Lobyno“ paruoši
mui. Tai būtų rankvedis, skir
tas kiekvienai lietuviškai šei
mai. Jis turėtų apimti šias sri
tis: a) geografiją, b) istoriją, 
c) kalbą, d) liaudies meną, e; 
lietuvių literatūrą, f) meną(mu 
ziką, tapybą, teatrą), g) moKs- 
lą ir švietimą, h) ūkį.

4. Santykiai su atskirų kraš-

(Nepriklausomai Lietuvai iš New Yorko)
GRIEŽTI PASISAKYMAI PRIEŠ SOVIETŲ „NAUJĄ 
POLITIKA”, PRIEVARTINĘ VALDYMO SISTEMĄ. 
KONGRESĄ SVEIKINO PREZIDENTAS EISENHOWE- 
RIS, TARPTAUTINĖ DARBO FEDERACIJA, KALBĖJO 
ABU KANDIDATAI J NEW YORKO GUBERNATORIUS

Spalio 1—3 dienomis New Suprantama, kad kongresą 
Yorke įvyko Tarptautinės vals sveikino ne tiktai tolimųjų kraš 
tiečių sąjungos vadinamos „2a tų atstovai, jų tarpe atvykę ir 
huoju Internacionalu“ (Inter- iš Europos, bet ir Pabaltijo kra 
national Peasant Union) kong- Štų atstovai, o iš mūsų — ad
resas, kurio svarbiausis tikslas nisteris P. Žadeikis, gen. kons. 
buvo išaiškinti pasauliui, kad J. Budrys, LLK pirm. V. Si- 
Maskvos pradėtas skelbti „Nau dzikauskas.
jas kursas“, arba „Nauja poiiti- Lietuvos atstovai dalyvavę 
ka“ yra apgaulė ir tiktai vaka- šiose komisijose: užsienių — 
rų pasaulio migdymas. Mask- prof. dr. J. Pajaujis, mm. K. 
vos mestas šūkis ir nauja akci- Škirpa ir J. Kardelis; žemės 
ja už prekybą su sovietija, yra ūkio — J. Audėnas (pirminin- 
tiktai apgaudinėjimas ir savo kavo) ; kultūros ir švietimo — 
pozicijų stiprinimas ir propa- A. Devenienė ir Dr. Matulio- 
gandos ir prekybos atžvilgiais, ms; jaunimo prof. V. Kanauka 
Tais klausimais priimtos pia- ir B. Paramskas; moterų kom 
čios, aiškinančios, rezoliucijos, — A. Devenienė (pirmininke) ; 
kurios yra perduotos per Lais- organizacinėje — inž. Novickis, 
vosios Europos ir Amerikos H. Blazas, p. Ošlapas.
Balso radiją už geležinės už- A. Devenienė kultūros klau- 
dangos. Visos kongreso kalbos simais turėjo labai gražiai kon- 
buvo transliuojamos per radi
ju

Bendrai kongresas buvo pla- 
------j--------------- -c — taus masto. Jame be 12 tautų,

■ tų bendruomenėmis. Čia pirmo kurių vėliavos buvo išrikiuotos 
je eilėje tenka sustoti ties JAV prie prezidento stalo, kur daiy- 
bendruomenės reikalais. Po ii- vavo specialiai lėktuvu atskri-

’ go delsimo galų gale LOKas dęs Japonijos ūkininkų atsto- 
ryžosi ateinantį pavasarį kovo vas, be to, — Indijos, Filipinų 
m. pravesti rinkimus į JAV kr įr laisvosios Kinijos valstiečių 
ašto tarybą. atstovai.

Nepaisant abejonių, šį LOK- Visi jie atvežė savo valstie- 
o nutarimą tenka sveikinti ir čių sveikinimus ir pareiškimus 
laukti, kad kitų metų pavasari solidarumo su kongreso daly- 
didžiausia lietuvių kolinoja jsi vių atstovaujamais valstiečių or 
jungs į PLB organizaciją. Šis gahizacijų atstovais, 
faktas atidaro duris PLB sei- Labai reikšmingas buvo Tar- 
mui. Kol JAV lietuviai nebuvo plautinės Darbo Federacijos da 
įsijungę į PLB, seimo šauki- rbininkų, apjungiančių per 60 
mas neturėjo prasmės. Tačiau milionų darbininkų, solidarumo 
kitais metais ši pagrindinė sei- pareiškimas Tarptautinei vais- 
mui kliūtis, atrodo, bus paša- tiečių organizacijai ir jos kovo 
linta. Turint galvoje veiksnių ms už piliečio ir žmogaus tei- 
konferencijos nusistatymą kas sės, už laisves — politines ir 
metai daryti lietuviškųjų insti- profesines, už darbo valstiečių- 
tucijų pasitarimus PLB seimo -ūkininkų teises, 
sušaukimo data galės būti su- Dideliu pasitenkinimu ir en- 
derinta su konferencijos data, tuziazmu buvo priimtas JAV 
Tuo būdu galima tikėtis, kau prezidento Eisenhowerio svei- 
kitais metais bus užbaigtas P kinimas. Pirmininkaująs p. Mi 
LB kūrimas didele laisvajame kolajezyk ta proga pabrėžė, 
pasaulyje gyvenančių lietuvių kad Amerika yra ta valstybė, 
demonstracija. PLB seimo šian kuri atvirai ir nuoširdžiai remia 
dieną laukia visi. Paskutiniu lai kovas už tautų laisvę ir sava- 
ku net atskirų bendruomenių rankiškumą. 
suvažiavimuose buvo priimtos Kongreso eigoje buvo visa ei 
atitinkamos rezoliucijos. Šia lė paskaitų ir pranešimų, nu- 
prasme pasisakė ir Europos šviečiančių apgaulingąją „Nat. ( 
Lietuvių Bendruomenių (EL jąją sovietų politiką“; išaiški-• 
B) pirmininkų suvažiavimas nančių gyvenimo sąlygas sovit 
Paryžiuje.

PLB tenka dar sykį deklaruo 
ti kaip kultūrinę — socialinę 
organizaciją, kurios prieglobs
tyje turi rasti sau vietą kiekvie 
nas lietuvis. Pirmutinis ir pag-

Reikia išvystyti planingą lie—
Tai reiškia, kad
LONDONO SUSITARIMAS 

KARA NUSTUMIA 
TOLIAU.

Rusai nepatenkinti Vak. Vo
kietijos apginklavimu, bet, kaip 
matome, tas reiškia, kad Rusija 
pasiryžusi kariauti. Ir jeigu Vo 
kietija nebūtų buvusi apginkluo 
ta, tai ji greičiau būtų pradėju
si karą prieš Vakarus, o dabar, 
kada Vak. Vokietija bus ap
ginkluota ir visa Europa suda
rys apsigynimo bendruomenę, mo protokolas°ir Vilke dalyvau 
kuri sumobilizuos dideles jė- jančių grupių pasitarimų nuos- 
gas, Maskvai bus pavojingiau tatai. V liko Pirmininkas įgalio- 
kelti karas ir todėl ji turės lauk tas prašyti grupių atstovyoes 
ti geresnio meto karui pradėti, duoti reikiamų paaiškinimų.
-r t j ..... Tautos Fondo nuostatų pa

pildymas, Vliko statuto keiti
mas ir Raudonojo Kryžiau^ 
Valdybos skyrimas atidėtas.

LIT 1954 tn. 1. pusmečio 
veiklos apžvalga.

VT pirm, ir Lietuvybei išlai 
kyti Tarnybos (LIT) valdyto
jas K. Žalkauskas, padėkojęs 
Vliko posėdyje Informacines 
Tarnybos (IT) valdytojui M. 
Gelžiniui už jo pavadavimą ke
lionės į Ameriką metu, savo 
pranešime pirmiausia palietė L 
IT veiklą ryšium su JAV kon
greso sudarytuoju komitetu Pa 
baltijo ir kitų kraštų Europoje 
užgrobimui ištirti:

1. Kongreso Komitetas. Š. 
m. birželio mėn. gale į Europą 
buvo atvykęs Kersteno pirmi
ninkaujamas kongreso komite
tas, tyrinėjęs Pabaltijo okupaci 
ją. Iš mūsų pusės buvo pasiūly 
tas komitetui apklausti apie 20 
liudininkų. Iš šio sąrašo pirmo
je vietoje atkrito visi liudimn 
kai nelietuviai. Tuo būdu teko 
atsisakyti svarbaus Dr. Zechii- 
no liudijimo. Be to, kaip ir buvo 
tikėtasi, komitetas praplėtęs sa 
vo kompetencijos ribas ir pra
dėjęs tyrinėti padėtį ne tik Pa
baltijo kraštuose, bet ir kitose 
bolševikų pavergtose valstybė
se. Todėl mūsų sąrašą teko re 
viduoti iki 8 svarbiausiųjų tu
rėtų liudininkų. Deja, iš šių liu , 
dininkų kongreso komitetas ap , 
klausinėjo tik 2: K. Drungą ir 
Pr. Valiulį. Tačiau ir šių mū- . 
sų liudininkų apklausinėjimas ; 
vyko gana paviršutiinškai. Iš j 
latvių niekas nebuvo apklaus-

tūtą ir pateikti jį Vlikui tviitin 
ti. Padarytas Kontrolės Komi
sijos pranešimas. Priimta Vil
ko ir VT 1954 m. I pusmečio 
sąmatos vykdymo apyskaita. 
Po to priimta 1954 m. II pus
mečio sąmata.

Svarstytas grupių suvažiavi-

Švietimo Komisija siūlo šį

Taigi, jeigu Londono susitari
mas bus realizuotas, tai Trečią

keltu didesnei distancijai.
Tuo tarpu, 

KtOMUNISTAI BANDYS 
BE KARO GROBTI TAU 

TAS IR NAUJUS KRAŠTUS.
Šiaurinė Korėja ir šiaurinė 

Indokinija jau paaukotos Mask 
vai. Dabar ji bandys prieiti 
prie pietinės Korėjos, pietines 
Indokinijos. Be to Maskvai pi o 
pagandos dirva labai plati — 
yra dar Azijos plotų, beveik vi 
sa Afrika ir tt. O jeigu tai nesi 
seks, tai komunistai sugalvos 
būdų, kaip pradėti ir karštą ka 
rą, apkaltinus Vakarus, kad. . 
tą Vakarai padarė.

TRUMPOS ŽINIOS.
— Yra suprojektuota Vokie 

čių-Baltų bičiulių draugija, ku 
rios latviškai vokiška sekcija 
jau sudaryta, o lietuvių vokie
čių bus įsteigta lapkričio mė
nesį.

— New Yorke, IPU kongre 
so metu, į dr. J. Pajaujo auto
mobilį iš šono įvažiavo kita ma
šina, kurios smūgiu p. Pajaujic 
nei sulaužytas dešinės rankos 
raktikaulis. Nukentėjusi pagul
dyta ligoninėn.

— Indonezijos moterys šukė 
lė triukšmą prieš prezidentą Se 
karno, kuris, kaip mahometo
nas, įsigijo ir antrą žmoną. Mo
terys griežtai užprotestavo 
prieš poligamiją ir prezidentas 
atsisakęs antros žmonos, bet. . . 
slaptai visdėlto ją turįs.

— Maskva į Peipingą siun- 
' i didelę delegaciją minėti tas, o iš estų — tik p. p. Seller 

Komkinijos 5 metų sukakčiai, ir Rei.
Šia proga tenka dar pastebė

ti, kad apie bolševikų elgesį Lie
LIUTERONIŲ BAzNYcIOS SUVAŽIAVIMAS TORON TE tuvoje komitetui liudijo ir kai

..........- . kurie ne mūsų liudininkai, avi ja iviv*a.iU r • i i
nalą , Evan- 1 dlP Pvz-> buv?s rush enkave'

~ ”■ • a; distas Burlecki pateikė daug n 
labai įdomios medžiagos apie 
partizanų veikimą Lietuvoje, 
rusų kovą su jais, deportacijas 
ir pan. Kongreso apklausinėtų 
asmenų parodymai yra leidžia
mi atskiromis knygomis. Tuo 
tarpu yra jau išėję 2 tomai.

Bendrai vertinant kongreso 
nizacija Amerikoje. Jai priklau nutarimų įteikiamu bei baigia- komiteto daibą, tenka pasakyti,

" ~ kad ps uždokumentavo daug šiuo PLB reiškimasis politiko- aNGLų'kalbos kursai" prade-ėjo.
medžiagos, kuriai priešingu ai je turi apsiriboti. Bet kokj kito- dantiems prasideda spalio 12 INŽINIERIUS J. Kibnkštis. 
veju grėsė žuvimo pavojus, kia forma PLB veržimąsį į po- d 7 vaj vak YMCA papatai- visą vasarą praleidęs Kanados 
Kaip jau žinoma, visa medžią- litinę sferą tenka traktuoti kaip “e  555O Park Ave šiaurėje, ten įsigalėjus jau žle
ga bus perduota Jungtinėms nutolimą nuo savo uždavinių jūrinINKAI iš Amdiios nlau mai, sugrįžo ir atsivežė daug

kad

Liuteronių bažnyčia Ameri- rius, kuri organizacija leidžia 
koje (United Lutheran Church lietuvių religinį žuri 
m America) daro savo suvažia gelijos Žodis“ (kun. Trakis Či- 
vimus (Convention) kas ant- kagoj). Be to, ten kalbės kun. 
ius metus. Jis šį kartą įvyks Te 
ronte spalių 6—13 d. Jame da
lyvaus apie 700 kunigų ir pa
sauliečių iš 32 sinodų Jungtinė
se Valstybėse ir iš 7 provmei 
jų Kanadoje. Tai yra didžiau
sioji liuterionių bažnytinė orga mų paskelbimu

dr. Staughton, Wittenberg ku
nigų seminarijos pirmininkas.

Suvažiavimo posėdžiai pir
madienį spalių 11d. vėl tęsiami 
Toronte. Jie baigiami spalių 13 
d. 12 vai. Suvažiavimo nutari- 

ir spausdintų

Ks.šo ir lietuvių parapijos Toron- momis pamaldomis, 
te Montrealy ir Hamiltone). ŠALPOS FONDO

Suvažiavimo dalyviai sekma
dienį spalių 10 d. pasirodys posėdyje rugsėjo 28 d. paskirs- 
įvairiose vietose. Preiš piet ku- tytos Šalpos Fondo lėšos sekan 
nigai važiuoja į įvairias bažny- čiai:
čias laikyti pamaldų pamoksii- Taukų pasiuntimui Vokie- 
ninko svečio teisėmis. Po pie- tijon per Balfą .............1700
tų Kitchnener mieste ruošia- Pradžios mokyklų išlaiky
mas didelis suvažiavimas „Uni kymui Vok........................
ted Lutheran Rally.“. Vakare Vasario 16 gimnazijos iš- 
ten įvyksta Liuteronių Lygos 
sambūris. Ten Memorial audi
torijoj įvyks susirinkimas, ku
riame vietos rezervuotos 10 
000 žmoųių. Čia kalbės kun. dr.
Empie, National Lutheran čiojant 
Council vykdomasis direkto- dol.

300

greso priimtą paskaitą. Ameri
kos Balsas perdavė už geležines 
uždangos specialų lietuvišką pa 
sisakymą 3-jų atstovų — Dr. 
B. Matulionio, B. Paramsko ir 
J. Kardelio, pasikalbėjimo for
mą su redaktorium p. Labanaus 
ku.

Kongresas sekantiems dve
jiems metams išrinko organiza
cijos vykdomąjį komitetą, ku
rio pirmininku ir generaliniu 

' sekretorium yra perrinkti S. 
Mikolajczyk ir dr. G. Dimitrov, 
o vicepirmininke, kitų tarpe, ir 
Lietuvos VLS atstovė p. A. De 
venienė. (Beje, latviai norėjo, 
kad Pabaltijo vicepirmininkais 
būtų renkami iš eiles, rotacine 
tvarka, valstybių atstovai, bet 
buvo išsiaiškinta, kad čia rci • 
kami asmens, turį didžiausį pa
sitikėjimą ir visuomeninį bei po 
litinį svorį, ne valstybių atslo 
vai).

Kongresui aprašyti reikėtų 
daug vietos. Jis turėjo tikrai la 
bai svarbių pasisakymų, išiyski 
nimų, nes jame kalbėjo ne tik
tai pavergtųjų kraštų valstieti- 
nių organizacijų atstovai, bet 
ir laisvųjų kraštų ir pačios Ame 
rikos farmerių sąjungos atsto
vai. Visi konstatavo, kad tik
tai laisvas valstietis — ūkinin
kas gali būti tikras gamintojas 
n produktingas gamintojas. Be 
to, kad valstietis-ūkininkas yra 
laisvės, taikos ir sugyvenimo ne 
šėjas.

Kongresą aprašė ir Ameri
kos spauda, kurios atstovai bu
vo priimti specialioje spaudos 
konferencijoje, kurioje iš lietu 
vių dalyvavo S. Narkeliūnaitė, 
turėjusi pasikalbėjimų su dau- 

, geliu atstovų ir pirm. p. Miko- — vauina- —---------jj' . ,
puoselėji- je> Mrs. Lord ir abu kandidatai JdJc/yKU- 

■ ’ . Kongresas praėjo vieningoje
giai prisideda prie išlaisvinimo respublikonas p. įves ir denio- dvasioje, viltingoje nuotaikoje, 
politikos, sudarydama jai emi- kratas p. Harriman, taipgi Eu- aes vėliau ar anksčiau, bet tiro 
gracijos užnugarį. Be to, per- ropos laisvės komiteto pirminiu nijos režimas, kuris suardė žmo 

— — - - ’ r • r., rr • nijos santykius, vis vien guus!

tinėje, vadinamoje „liaudies de 
mokratijų“ kraštuose santvar
koje.

Pagaliau iškilmingam posė
dy, kuriuo buvo baigtas kong
resas, trukęs tris dienas, kalbe- 

rindinis PLB uždavinys yra is j° JAV atstovė Jungtinėse tau- 
laikymas lietuvybės — vadina- tos<y žmogaus teisių, komui jo- 

’ si, tautinės kultūros į_____
" mas. Tuo pačiu PLB netiesio » New Yorko gubernatorius —

vesdama T. Fondui 40 proc. kas p. Shafferson ir kt. 
savo pajamų, ji finansiškai re
mia mūsų laisvinimo akciją. MONTREALIS lė tėvai. Vestuvės gražiai pra

Tautoms, kaltinant Sovietų Są- Neužmirškime, kad ir Lietuvai 
jungą laisvųjų tautų pavergi- laisvę atgavus 
mu.

2. Knygų leidimas. LIT ten 
ka nauja veiklos sritis — pla-

JŪRININKAI iš Anglijos plati mai, sugrįžo ir atsivežė daug 
kioją estų laivu, bet su Pana
mos vėliava, lankėsi Montrca- 
ly: V. Mickevičius, S. Kviet- 
kus ir A. Dičpetris. Ta proga 
atsilankė ir sportininkų paren
gime.
B. KISIELIAUS mašina, susiu 

mankštos ir moder- bavus vairui, atsimušė į stulpą

PLB nenustos 
gyvavusi. Taigi mūsų pareiga 
—ją saugoti, stiprinti ir išlai
kyti.

įspūdžių iš gyvenimo su eski
mais.
10 METŲ vedybinės sukaktu 
vės buvo suruoštos Reginai ir 
Jonui Jurkštams. Staigmenoje 
dalyvavo apie 200 svečių, kurio 
sukaktuvininkus pasveikino ir 
apdovanojo, bet ir patys savęs 
neužmiršo — gražiai paūžė.
_ . -•. Fomnie
prasideda spalio 14. Gastroiiuc

Rūbų rinkliavos nutarta šie
met nedaryti, nes pagal Balio 
pirm, nurodymą, esą visiems 
Vokietijoj esantiems lietuvia
ms užtenka rūbų, prisiunčiamų

laikymui ir rūmų pirki
mui apmokėti po 200 . .

Viso 2400
Apyl. Šalpos Komiteto orga

nizuotas aukų rinkimas, vaikš- . .
po butus, davė 1528 iš Amerikos, o rūbų nusiunti

mas iš Kanados daug kainuoja.

400
BIRUTĖS VAITKŪNAITeS
ritminės ___
naus šokio kursai darbą pia- ir sutrenkė šeimininką.
dėjo trečiadienį, rugsėjo 15 d., VESTUVĖS Alberto Gurinsko BALETO festivalis 
5550 Park Ave., Room G. Sk- su p. Dudonyte įvyko anglų ba r*°'f 3 °?3 ,n
ambinti BE 9767, žnyčioje. Vestuvių puotą iske- ja Londono baletas.
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LIETUVIŲ DIE NOS KLAUSIMU.
Gerai ir plačiai išreklamuota Ir 

mūsų ir JAV tautiečių

KLBENDRUOMENESREIKALAI
KANDIDATŲ SĄRAŠAS J KLB KR. TARYBĄ.

KLB Vyr. 
dy priėmė

Rinkimų Komisija 1954. rugsėjo mėn. 
ir skelbia šį kandidatų į KLB II-ąją 

rybą sąrašą.

30 d. pose- 
Krašto Ta-

PASIBAIGĖ BAŽNYTINIS 
SUVAŽIAVIMAS 

EVANSTONE.
Ekumeninis arba visuotinis 

krikščionybės sąjūdis, prašinė
jęs liuteronių arkivyskupo Dr. 
Soederįilom Švedijoj iniciaty
va pirmojo pasaulinio karo ine 
tu, 1954 m. rugpjūčio 15 — 31 
d. Evanstone prie Chikagos tu
rėjo antrąjį visuotinį suvažiav; 
mą, kuris buvo vadinamas As
sembly of World Council of 
Churches. Jo obalsis buvo „Kr 
istus — pasaulio viltis“. Jame 
dalyvavo 1800 bažnytinių ats
tovų, jų pavaduotojų ir oficia
lių svečių iš 48 valstybių ir 
160 bažnytinių vienetų. Jų dau 
guma buvo iš anapus užjūrio, 
keletas ir iš anapus geležines

todėl visiškai supranta- uždangos. Suvažiavimo pose- 
mūsų ir JAV tautiečių tarpe mas dalykas, (pats gyvenimas džiai prasidėjo jungtinėmis pa- 
Il-ji Kanados Lietuvių Diena iššaukė), kad sportininkai sa- maldomis Čikagos karių lauke, 
Toronte praėjo. Praėjo, kaip ir vo pasilinksminimui pasisamdė kuriose dalyvavo 150.000 žmu- 
kiekvienas didesnis lietuviškas kitą ir dar didesnę patalpą, nių. Jo posėdžiai ėjo Nortwes- 
įvykią, nešdamas su savimi Gaila, kad taip įvyko. Dalis pa tern Universtiy patalpose, esau 
prisiminimus, praverdamas šir- ŽĮStamų torontiečių, montrealie čiose Metodistų bažnyčios ži- 
dį amūro strėle (juk tiek daug čių, hamiitoniečių, brolių is J nioj. Suvažiavimo pranešimai, 
gražaus jaunimo buvo prisirin- SA važinėjo iš vienos vietos t diskusijos ir nutarimai buvo 
kę!), ne vienam... palikdama kitą, prasilenkdami pakelyje, anglų, prancūzų ir vokiečių 
tik kartelį širdyje. galvodami, kad kitoje salėje bu kalbomis. Vertėjai visas kal-

Lietuvių Dienos leidinėlyje šią mažiau žmonių. O sekmadic bas momentaliai vertė į kitas 
randame I-osios LD rengėjų nio koncerte ,iš tolo nusilenkę kalbas ir perdavė per mikrofo- 
KLB Hamiltono ap. valdybos vieni antriems, trumpai 10 min. nūs klausytojam, kaip tai daro 
žodžius, kurių vienas sakinys pertraukos metu pakalbėję vėi ma UN posėdžiuose. Radijo n 

spaudos reikalui greta salės bu
vo įrengta 20 bevielio telegrafo 
rašomųjų mašinėlių. Ten savo 
specialius atstovus turėjo 322 
dienraščiai, 195 religiniai laik
raščiai, 75 užsienio spaudos 

su vysk. J. E. V. Brizgys, kur agentūros ir 53 radijo bei lele- 
kiti augšti dvasiškiai pareigu- vizijos stotys.
nai? Nepasirūpinta?! Suvažiavimą pasveikino pre-

Dailės paroda. Ar vertėjo zidentas Eisenhowes asmemš- 
vėl čia imti už jos aplankymą ka kalba. jame kalbėjo žymiau- 
po pusę dolerio? Nepraturtėjo šieji ekumeninio sąjūdžio vei- 
rengėjai nuo kelių centų, bet kėjai. Jo baigiamame posėdyje 
tikrai nukentėjo jos lankymas, kalbėjo vyskupas Dibehus iš 
Nukentėjo mūsų dailininkai. Berlyno, kuris pabrėžė, Kad 
Ar negalėjo, pav., rengėjai su- niekas negali supraasti tų už

maskuotų persekiojimų, ku
riuos bažnyčia turi kentėti to- 
talistinėj valstybėj, kas pats ne 
patyrė savo kailiu.

Suvažiavimas išrinko Centn-

skamba: „II-osios Kanados išsiskirstė. 
Lietuvių Dienos proga mes sve* 
kiname jos rengėjus — KLB 
Toronto Apylinkės Valdybą, 
džiaugdamiesi, kad mūsų pase 
ta sėkla augs į galingą ir stip
rų lietuvišką ąžuolą Kanadoje“.

Taip. Augąs stiprus ir ga
lingas ąžuolas, pasiekęs viena 
šaknimi ir Torontą, kažkaip 
nelabai lengvai galėjo prasimuš 
ti derlingoje diįvoje, sutikda
mas pakelėje nemažus akme
nis, o kartais ir uolas, kulias 
turėjo trupinti į mažesnes da
lis, praskinti keliui.

Sakykime atvirai: II-oji Ka
nados LD Toronte šiemet pa
siekė ne 100 proc., bet tik 50 
proc. Gan daug užmetimų bu
vo pereitais metais Hamiltonui, 
(ypač dėl sekmadienio), tačiau 
šiemet, pasitaikiusius visus I- 
osios LD nesklandumus jau ga 
Įima buvo pašalinti! Bet Toron 
tas. . . lyg sąmoningai ne tik 
kad jų neaplenkė, bet dar dau
giau pridarė, todėl visiškai ne
tenka stebėtis, kad pirmadic- _
nio posėdyje (rugsėjo 6 d.) Mo certas - akademija, 
ntrealis, stebėdamas šias iškil- įėjimas (tik 2 doleriukąi) liepa 
mes lyg ir svyravo dėl renginio teisina LD tikslo, tikslo — SU- perėmė tvarkyti ekumeninio są 
III-čiosios LD 1955 m. Toron
to LD jauteisi ne kaip tikroje Pavyzdžiui: 4 šeimos nariai ir čio visuotinio suvažiavimo, ku- 
LD, bet ot šiaip sau kaip ei- bendra suma 8 dol. Gal būt šei ris įvyks 1960 metais. Centii- 
liniame didesniame suvažiavi- mos galvos dienos uždarbis. A. nis Komtetas visų pirmą išsi- 
me. Gal didmiestis, parengimų gali jis leisti sau tokiu „liuksu- rinko savo vadovą, jo pavaduo- 
nu ovieno antro atstumas, „gal su“ pasinaudoti? Sakoma, kad toją ir generalinį sekretorių, jo 
vienas šūvis du zuikius nušau- leidinėlis 148 psl. brangiai kai- vadovu išrinktas Dr. Franklin 
ti“, (IV-osios Š. Amerikos spor navo. Atspaudinimas sukasi Clark Fry iš New Yorko, Uni
to žaidynės ir LD), o gal šešta- apie 1400 dol. sumą. Taip, bet ted Lutheran Church in Amc- 
dienio pobūvis, — du parengi- tuomet nereikėjo jį specialiai rica prezidentas ir Lutheran 
mai taip žmogų nuteikė, kad ši pardavinėti sekmadienį, arba World Federation vicepreziden 
LD paliko labai blankų jspū- jeigu pardavinėti, tai tik šalia tas. Jo pavaduotoju išrinktas 
dį? kokių 4 psl. programos, (kaip anglikonų atstovas Dr. Payne

Jau daug kartų buvo minimi įėjimo bilietas) kurios kaina bū iš Londono. Generaliniu sekie- 
LD tikslai. Pažymėsiu, kad ša- tų, na sakykime 1,50 dol. Pro- torium perrinktas Dr. Visser't 
lia tautinio jausmo, LD turi gramos atspausdinimas kainuo- Hooft, olandietis. Centralinio 
tikslą pabendravimo, susitiki- tų apie 50 dol., o kokių 500 Komiteto raštinė palikta Žene- 
mo pažįstamų, išsikalbėjimo leidinėlių (kuriuos tikrai išpir voj, Šveicarijoj, 
apie darbą, atlyginimą ir tt. Ir ktų) vėl apie 500 dol. Suma, buvo išnagrinėti pasireiškimai, užkliuvo iltį, jis rūpestingai ga- 
atrodo, kada susitinki su vienu išpirkta buvusiomis aplinkybe-kurių reikėtų vengti ateities su beno sav<> mašiną iš tos vietos

Pamaldos — ir tos ne vieno 
je vietoje. Kodėl negalima bu
vo gauti Toronto Katedros, jei 
gu netelpama Šv. Jono ar Pri
sikėlimo bažnyčiose? Kur mu-

Nukentėjo

jungti sekmadienio koncertą su 
Dailės paroda toje pačioje vie
toje. Ją pamatytų tūkstančiai, 
ne šimtai. Ir tas jau būtų dide
lis, nors moralinis atlyginimas 
mūsų menininkams. Tokia vie
ta, Dailės Parodai, kaip šian- nį komitetą iš 90 asmenų ir 6>-**•»*'< 
dien galvoju, pilnai atatiko Ka
tono Auditorijoje su gražino 
ju fojė, kuriame užtektų vietos 
paveikslams išstatyti.

Iškilmingas II-osios LD ko r. 
Jau pats

KLB Vyr. Rinkimų Komisija.

Eilės Pavardė 
Nr.

Vardas Amžius Profesija Gyvenamoji 
vieta.

1. Abromaitis . . Mečys . . . 30 Mechanikas Toronto
2. Andruškevičius Kostas . . 44 Agronomas . . . . Montreal
3. Antanaitis < Vladas 40 Tarnautojas . . . . Hamilton
4. Arštikaitytė' Marija 31 Med. daktarė . . . . 1 oronto
5. Barisas . ... Vytautas . 39 Dipl. mišk............... Windsor
6. Baronas ......... Kazys 34 Dipl. ekonom. Hamilton
7. Čepas ............. Silvestraš 32 Veter, gydyt. . . . Toronto
8. Dalius ............ Stasys . .. 33 Tarnautojas . . . . Hamilton
9, Giedraitis Juozas 62 Karininkas ......... Hamilton

40. Gidžiūnas
II. Giriūnienė-

Viktoras 42 Dr. Kun. vienuolis Toronto
** !

-Kudirkaitė Vitalija 41 Dantų gydyt........... Montreal
12, Gurevičius ... Antanas 42 Darbininkas .... Toronto
13. Gutauskas Jonas 48 Kun. Dr................... Toronto
24. Yokubynas Jonas 58 Siuvėjas .............. Toronto
15. Yokubynienė Marija F. . 49 Namų šeimininkė Toronto
16. Jankūnas . . . . Albertas 46 Darbininkas . . . . Hamilton
17. Januška ......... Petras 38 Ekonomistas Windsor
18. Jokūbaitis ... Stasys . .. 37 Tarnautojas Toronto
19. Juozapavičius Antanas 38 Inž., Dr..................... Toronto

—[:,''z20. Jurkevičienė Emilija 37 Buhalterė ........... T oronto
Cl. Kardelis .... Jonas 61 Žurnalistas ......... Montreal

• - '*į,2. Kęsgailą .... Steponas . 4 3 Darbininkas .... Montreal
23. Ketvirtis . .. . Antanas 35. Inžinierius ......... Toronto
24. Kojelaitis Aleksas 41 Taabko augint. Rodney
25. Kšivickis . .. . fonas .... 44 Dipl. inž.................... Hamilton

#--|(įg26. Lapinas .......... Aleksandras 55 Dipl. teisin..............Montreal
- 27. Lelis .............. Petras . . . 50 Inžinierius .......... Toronto

28. Mališka ......... Izidorius 35 Inžinierius .......... Montreal
29. Matusevičiūtė Izabelė 43 Mokytoja ......... Toronto
30. Mikšys ............ Jonas 50 Mokytojas .......... Hamilton
31. Naruševičius fonas 27 Tabako augint. . . Rodney
32. Norkus ......... Kęstutis 28 Tarnautojas .... Hamilton

”j33. Povilaitis ... Bronius . . 47 Agr. Dr..................... Macdonald 
College, P. Q.

',34. Pulkys .......... Algirdas 35 Dažytojas ............ Toronto
35. Rinkūnas Antanas 45 Mokytojas . . . . . Toronto

U' 36. Rudinskas Pranas 42 Agronomas ......... Montreal
37. Sakalauskas Balys 39 Ekonomistas . . . Toronto
38. Sližys ............. Jokūbas 61 Inžinierius .......... Toronto

- 39. Stonkus .... Juozas 42 Darbininkas .... Hamilton
flO, Sutkaitis . . . . Stasys 41 Darbininkas .... Toronto

jp41, Šalkauskis Algirdas 51 Inžinierius .......... Toronto
42. Šapoka .......... Adolfas 48 Redaktorius Dr. T oronto
43, Tadarauskas . Juozas .... 40 Kunigas, Dr............ Hamilton

j • 44,' Vaidotas .......... Vaclovas . 64 Ūkininkas .........Toronto
; . z ^5. Valys .............. Feliksas . . 46 Teisininkas ......... Toronto

prezidentų. Jie buvo parinku iš ATRASTA LEDYNŲ AMZIA 
visų kraštų atstovų, kiek galint us LIEKANA KANADOJE.

Jim Syvert, jaunas elektrinio 
kastuvo valdytojas iš Water
down, Ont., yra atradęs svar
bią Kanados ankstyviausio gy
ventojo liekaną. Kasdamas 30 
pėdų žvyrduobės dugne Aldcis 
hot’e, netoli Hamiltono, jis ati
dengė 5 pėdų, 75 svarų iltį, ku 
ri, kaip manoma, priklausė ma
mutui.

Didžiausia dalis mamutų lie-

visų 
įtraukiant naujus žmones susi
pažinti su ekumeninio sąjūdžio 
problemomis.

Visuotinį suvažiavimo posė
dį baigus, Centrinis Komitetas

traukti kuo daugiausia lietuvių, jūdžio reikalus iki sekančio tre

Antroj eilej

antru „pieš šimtą metų'’ neina- mis (noromis-nenoromis) apie 
tytu, lengviau pasidaro žengti 1200 leidinėlių po 2 dol. lygu

VLADISLAVAI ORVYDIENEI
mirus, širdingai užjaučiame visą P. Orvydų šeimą 

Laugaliai, Stungevičiai ir Juškevičiai.

WINDSOR, Ont.
PLATAUS MASTO KONCERTAS

kanų Kanadoje buvo atrasta ic Windsoro Lietuvių Bendruo- Solistei akomponuos Vilniaus 
dų laukuose tolimoje šiaurėje, menės pastangomis, š. m. spa- Operos Dirigentas komp. Sta- 
Bet^ šios ilties savininkas, kaip ko g j rengiamas plataus mas- sys Gailevičius.

to, rinktine programa pasižy
mintis, koncertas. Rengiamas 
koncertas įvyks erdvioje Rumu 
nų „Casa Romaną" salėje, 2585 
Seminole, priešais visiems ge
zai žinomą Kroatų salę.

Atsilankiusieji turės progos 
išgirsti lietuvių ir pasaulinio 
garso kompozitorių kūrinius, 
kuriuos atliks Montrealy gyve
nanti Lietuvos Valstybės Ope
ros solistė Elzbieta Kardelienė.

archeologai pranešė, gal buvo 
ledynų priverstas keliauti į pie
tus maždaug prieš 15,000 metų. 
Ši žvėris, dabartinių dramblių 
protėvis, nepasižymėjo savo m 
teligencija ir, tur būt, buvo pa
gautas plaukiančio smėlio.

Hamiltono mokslininkai dė
kojo Syvert’ui už jo greitą 
orientaciją, Kada jo kastuvas

ir baigė šios liekanos atkąsimą 
rankiniu kastuvu. Nežiūrint šio 
rūpestingumo, iltis buvo suiau 
žyta keturiose vietose ir smai
galys buvo prarastas, (CS).

Po koncerto vyks šokiai gro
jant pramoginiam orkestrui, o 
apatinėje salėje veiks turtingas 
ir įvairus bufetas. Atsilankę 
kultūringai praleisite šeštadie
nio vakarą ir kartu paremsite 
rengėjų pastangas. Primenama, 
jog salė bus atidaryta nuo 6 v. 
v., o koncertas prasidės 7 v. v. 
punktualiai.

KLB Windsoro Apyl, V-ba.
važiavimuose. Trečioj eilėj ap- 

tremties keliu, atjaunėji kūnu 2.400 dol. Jeigu būtų programą tarti pirmieji paruošiamieji dar 
ir dvasia. Ar tokia bendra vie po 1.50 išparduota būtų 1200— bai trečiajam visuotiniam šuva 
ta šiemet buvo rasta Toronte?! gauname 1800 dol. plius 500 ici žiavimui, 1960 metais, Ks. 
UNF salė... su R. Kilimonyte, dinėlių po 1 dol. ir suma 2.3U0 
Linksmųjų Brolių (sic!) pasi- dil. Bet tikiu, kad esant žemes- 
rodymu!!! Ar tokią reklamą ga nei kainai, sekmadienio koncer tarpe. Šiemet, pasitenkinome kių vienu šūviu nušauti negali-
Įima naudoti publikos (ypaliu- te dalyvautu daugiau asmenų, įdėta nuotiauka muz. St, Gai- ma. Panašiai, kaip ir šiemet
gai apylinkių lietuvių) pritrau- Nusiskusta kalbų gausumu lejjčia^ ?u T°ronte su LD ir sporto žaidy-
kimui, žinant pav., kad Toron- Hamiltone bet Torontas jų d H ”The Globe and Mai1 dlcnia3’ nemis, nors prie gerų norų. ras, reaguodami į „IK^aMlaa juiciuwa bei jus .

tyje. Graudu, tikrai glaudu, ka šios dvi iškilmės galima buvo somos Lietuvos“ įdėtas tai ko-žvilgiu. Tiktai tiek.

DU REDAKTORIAI PRIEŠ „NEPRIKLAUSOMĄ 
LIETUVĄ“.

„Vienybės” redaktorius p. J. daktorių, bet jeigu jis yra res- 
Tysliava ir „Europos Lietu- publikonas, tai turėtų laikytu 
vio” redaktorius p. Br. Dauno- respublikoniškųjų principų ir

i ..Nepriklau Lietuvos bei jos veiksnių at-
tas gerai pažįsta tą vietą, ku
rioje telpa 400 asmenų, kaip 
silkių statinėje sugrūstų. Ne! 
visiškai nereikia jokių MGM 
žvaigždžių pasirodymų ar Lin
ksmųjų Brolių dainavimo. Už
tenka Lietuvių Dienos Vaido, 
didelės patalpos su stogu ir vie 
tos pasišokti.

Iš rengėjų teko išgirsti, kad 
buvo dedamos pastangos Toron 
to kareivinių gavimui. Bet kad 
ne tuo keliu buvo einama, Ger
biamieji! Prisimenu Hamiltoną. 
Juk ir čja kareivinės yra tik ka
riškiems reikalams, o vis tik šeš 
tadienio pobūvis, sekmadienio 
koncertas įvyko jose.

gubai daugiau turėjo. Juk oii- 
cialioji dalis baigėsi apie 9 vai. 
30 min. ir dar laukė meninė pro 
gramos dalis. Nėra kaip atsisa
kyti? Bet... Gal būt, bendroje 
vakarienėje garbės svečiams. 
Deja, tokios nebuvo. O ji yra 
labai ir labai reikalinga. Garsūs 
esame savo svetingumu, bet 
apie Torontą negalime to pasa
kyti.

da nepasistengta išsiuntinėti suderinti, 
anglų kalba pakvietimų kanu- j“ 
diečiams svečiams su įrašyto- čių giliai į širdį. Atsimenu, Ha vedamaisiais, pirmosiose laik
inis jiems žinomomis pavardė- miltonas tiesiog maldaute mal- raščių skiltyse, pirmose vietose, 
mis, bendrai neužaliarmuotas vi “ ...... .. . .
sas Torontas.

Ne pasipinigavimas yra LD 
tikslas — išreklamavimas savo 
tautos, mūsų siekimų. Žiūrėk, 
angliškas pusvalandis sekma
dienį radijofone (gal 50 dol.) 

Kada kalba eina apie augs- „eoetail party“ penktadienį ai 
tuosius pareigūnus — vėl min- ketvirtadienį spjaudos ir rodijo 
tis j galvą: o kur LD Garbes atstovams (gal 100 dol.), bet 
rengimo Komitetas su garsio- tas viskas neštų gražių vaisių 
mis kanadiečių spaudai, radijui ir ateičiai. Ar manote, kad jei- 
pavardėmis? Kaip ten bebūtų, gu Hamiltone parašoma anglis 
ar jie šventėje dalyvautų ar ne, koje spaudoej apie lietuvius, ar 

Pradžią dažnai tenka daryt* bet ministerių, parlamentai ų kas nors per radiją pasakoma 
einant ne per duris, bet „per Toronte tikrai netrūksta ir ją apie Lietuvą, taip lengvai alsi
langą“. Na, bet blogiausiu atve prisigaudyti ant popieriaus la- landa. Teko skinti kelius, pana kiekvieną pareikštą naują mm-
ju galima juk buvo sukombi- bai lengva buvo. O toks mažas šiais kanalais kaip jau aukščiau tį spaudoje LD reikalu, tenka laikosi ir demokratai: užsieniu
nuoti“ visą UNF namą. Su uk- kaip atrodo, dalykėlis, kaip minėjau ir žiūrėk, šiandien tos priimti ne už blogą žingsnį be- politikos srityje laikytis vieny-
rainiečiais greičiau galima su-Garbės Rengimo Komitetas, pažinties netrūksta. ’ *•- *•----- • - ...
rasti bendrą kalbą, negu su ki- priduoda daug orumo šventei, T 
tom tautybėm. jos išreklamavimui kanadiečių čiau pabrėžti, kad dviejų zui-

respondencijas, tai laiškus, tai 
Rengėjams. Neimkie šių eiiu spaudos apžvalgas, atsiliepė. . P. Br. Daunorui tiek reikia 

pasakyti: Demokratijos princi
pai remiasi laisva kritika ir lais 
vu visuomeninės, politin. ir vais 
tybinės veiklos sričių ir faktų 
vertinimu. Principas: „tas ne
klysta, kas nedirba“ — galioja. 
Ir nėra ko labai piktauti, jeigu 
kas dėl veiklos pasako kokį kri
tikos žodį. Žinoma, gali pasitai
kyti, kad veiklos vertintojai 
gali klysti, jie gali turėti ir sa
vo pažiūrų ir net tendencijų, 
kurias nevisada redaktorius ga

davo pasirodymų spaudoje 1§ to jau galima suprasti, kad 
prieš ir po Lietuvių Dienos, abiem laikraščiams ir abiems re 
Dėl pirmojo (prieš LD) tektų daktoriams „pataikyta ant pa

čio skaudžiausiojo nuospau
do“.

Nėra bloga, gal net yra visai 
gerai, kad žmonės jaučia. Ma
tyt, nervai nėra atbukę ir jie 
gyvai reaguoja. Todėl tenka 
abiem atsakyti.

P. J. Tysliavai, prisipažinu- jį atpažinti. Bet. . . tokiu atveju 
šiam, kad jis esąs ------- i-n»— . . .. • - -
nas (ligšiol mes 
kaip lietuvių tautininkų srovės 
žmogų), tebus priminta respub 
likonų laikysena, kurios, beje.

pasakyti atvirai, kad per daug 
skeptiškai buvo žiūrėta. Net 
tos pačios apylinkių Vbos pra
šytos po 2 kartus parašyti trum 
pus straipsnius j leidinėlį — ne 
atsakė net į siunčiamus raštus 
teigiamai nei neigiamai, o ką 
jau bekalbėti apie pasisakymu-, 
spaudoje. Šiemet jau žiūrėk, iš
leistas 148 psl. leidinys su li
nes V-bų, organizacijų nuotrau 
komis, aprašymais ir kt.

Kartoju, kiekvieną kritiką,

respubiiko- 
jį pažinome,

pažinties netrūksta. siplečiančiame įvisas Kanados bės. Jam tiktai tas ir buvo pri
Baigdamas, dar kartą nore-puses Lietuvių Dienų rengime, kišta. Jis gali rašyti, ką jis noii 

. ’ “ v‘ i. ’ K. Baronas, ir kaip nori vertinti ir NL re-

visada galima atvirai ir be pyk 
čio atsakyti ir pataisyti. Bet vi 
sai drausti žmonėms pasisaky
ti, bet apie ką, tai yra jau kul
tūringame pasaulyje nežino
mas dalykas.

Ši polemikėlė baigiama irgi 
galiojančiu posakiu: „Jupiteri, 
tu pyksti. .
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Musu svarbieji klausimai, tikslai ir uždaviniai
Rugsėjo 8-toji yra lietuvių 

tautos šventė. Vasario 16-loji 
yra Lietuvos valstybės atstaty
mo šventė.

Per vasario 16-tosios mineji 
mą kviečiame pas save kitų 
draugingų valstybių ar tautų 
atstovus drauge su jais atžyme 
ti tą svarbiausį lietuvių tautos 
laimėjimą, kada Lietuva po 120 
metų vergijos ir nelaisvės vėl 
atgimė nepriklausoma valstybe 
ir buvo pripažinta pilnateisiu 
nariu tarptautinėje šeimoje.

Rugsėjo 8-toji yra mūsų tau 
tos savitarpės šventė. Nekvie
čiame į tą šventę kitų valsty
bių ar tautų reprezentantų, ka 
dangi mes norime vieni savo 
šeimoje peržvelgti ir apsvarsty 
ti mūsų tautos ir kiekvieno lie
tuvio uždavinius.
Tie uždaviniai yra svarbūs ir 

dideli,

ADV. DAKTARO STASIO DAUKŠOS KALBA PASAKYTA TAUTOS ŠVENTĖS PROGA MONTREALYJE. 
laisvinimą ir sudaryti šiai akci
jai reikiamas sąlygas. Bet pei- 
maža rūpintis tik Lietuvos lais
vinimu ir nematyti mūsų pačiu 
tautinio žlugimo . Jei mumyse 
bus gyva tautinė sąmonė, tai 
savaime rūpinsimės ir Lietuvos 
laisve. Bet jei patys žūsime sa
vo tautai, tai išblės mūsų rūpės 
tis ir Lietuvos laisve.

Gal būt kai kas atsilieps, kad 
nėra jokio rimto pagrindo pieš 
ti tamsiomis spalvomis lietuvy
bės būklę ir kalbėti apie jos žiu 
girną. Tiesa, realiai vertinant 
lietuvybės reikalus Kanadoje, 
žlugimo pavojus nėra toks ryš
kus, kaip kituose kraštuose, 
kur lietuvių emigracija yra įsi
kūrusi daug anksčiau. Retai ra
si lietuvių šeimą Kanadoje, ku
rioje būtų užmiršta kalbėti gim
tąja kalba. Tažiau, reikia pil

kai ten, už geležinės uždangos, pažinti, kad tas pats žlugimo 
mūsų broliai ir seserys gyve- savo tautai pavojus darosi ir 
na nuolatinėje grėsmėje ir mirs mūsų gyvenamame krašte kas 
ta prievartos mirtimi. Vieni jų karta vis didesnis ir ryškesnis, 
miršta deportuoti į nepakelia- Reiškiame visą pagarbą še
rnas klimatines sąlygas, vargo niesiems išeiviams bei jų vada- 
jungą vilkdami, kiti miršta is- ms už jų rūpestį Lietuvos lais- 
kankinti kalėjimuose, treti nu- ve. Amerikos lietuvių stipiiai 
šaunami ar kitaip nužudomi, išvystyta akcija mūsų neprik- 
Mūsų broliai ir seserys tėvynė- lausomybės atstatymo laikotar 
je ir už jos ribų sumoka kas- pyje ir jų gausiai sukeltos ic- 
dien kančių ir kraujo auką to- šos pastatė jaunąją Lietuvos 
dėl, kad komunistinės valsly- valstybę ant kojų ir įgalino tin 
bės aparatas ginklais ir kitokio- karnai tvarkytis tiek viduje, 
mis priemonėmis vykdo nuola- tiek išorėje ir apsiginti nuo puo 
tinį puolimą prieš pagrindines lančių priešų. Bet negalime ne
žmogaus teises — prieš tikeji- pastebėti, kad Amerikos lietu 
mo, sąžinės, žodžio, organizaci- viai, nors rūpinosi iš širdies ir 
jos ir darbo laisves, prieš nuo
savybės ir gimtinę teisę, prieš 
tiesą ir ištikimybę, prieš šeimos 
narių ir artimo meilę. Musu 
broliai ir seserys gina nuo puo
likų savo laisvę ir teises, nois 
jų jėgos yra begalo nelygios ir 
mažos, ryžtingai kovodami su lietuvybė Amerikoje yra mnš- 
stipresniu priešu ir tvirtai ni- tanti ir besibaigianti su ta kar- 
kėdami, kad kasdieninė, kančių ta, kuri dar nepajėgė užmiršti 
ir kraujo auka nebus veltui su- gimtosios kalbos, 
dėta ir prisikels tėvynė iš rau
donosios vergijos laisva ir ne
priklausoma. v

Turint prieš akis mūsų bro
lius ir seseris, kurie likę tėvynė 
je gyvena nuolatinėje grėsmėje 
arba neša sunkų vergo jungą 
už tėvynės ribų, kokie yra mu
sų visų bendrai ir kiekvieno 
lietuvio atskirai uždaviniai?

Kokie yra tie uždaviniai
mums,

bas ir priespauda baigsis ir tau 
_______ ___ tos pasikels naujam laisvės gy- 

Jeigu Lieuvoje kai ku- venimui. Tikėjimas grįžti į laL 
vą Lietuvą neturėtų tačiau nia 
žinti mūsų pastangų ir kovos 
lietuvybei išlaikyti. Sudėti lan
kas, viltis kad grįšime į laisvą 
Lietuvą, nieko neveikti ir pa
plaukti su kasdieninio gyveni
mo srove, rūpintis mūsų tik kas 
dieniniais reikalais, apleisti dir 
vonavimui lietuviškus reikalus, 
— būtų neatleistina mirtina 
nuodėmė kiekvienam lietuviui. 
Nežiūrint mūsų kiekvieno ats
kirai socialinės, išsimokslinimo 
ir kitos padėties, kiekvienas iš 
mūsų, kiekvienas lietuvis tui 
savo pareigas ir uždavinius sa
vo tautai ir tėvynei. Nė vienas 
iš mūsų neturime teisės kraty
tis lietuviško visuomeninio dar 
bo, atsikalbėdami dėl laiko sto
kos, kad mūsų visas laikas yra 
pašvęstas darbui, kad patikri
nus mūsų ir mūsų vaikų ateitį. 
Nė vienas iš mūsų
neturime teisės atsisakyti nuo 

visuomeninio darbo
ar pareigų, pasiteisindami, kad 
yra labjau išsimokslinusių ar iš 
silavinusiti negu aš. Lietuviška
sis darbas nereikalauja nei uni 
versiteto diplomų, nei moksio

Tų veiksnių nesutarimas, einąs kova už kurios nors partijos pir lausomoje Lietuvoje, tiek išei- 
dažnai iki asmeniškų rietenų mavimą Lietuvos laisvinimo ak vijoje.
sukeliąs spaudoje visiems įsibu cijoje, lietuvybės išlaikymą isei rie partijų veikėjai peržengda- 
dėjusią polemiką, neabejotinai viuose pastato taip pat dažnai vo padorumo ribas siekdami sa 
daro didelės skriaudos lietuty- ant kritiško pagrindo. vos partijos, ar net kartais as-
bės išlaikymui. Lietuviškųjų Kiekviena politinė akcija tu- meniškų interesų, statydami 
politinių partijų interesų pasta- ri neišvengiamai neigiamų ap- tuos interesus augščiau už lie- 
tymas augščiau už lietuvių tau- reiškų. Jų neišvengė nei lietu- tuvių tautos bendrą labą, — ne 
tos reikalų, nekompromisine vių politinė veikla, tiek neprik vienas padorus lietuvis, ai jis 

priklausė kuriai nors partijai, 
ar ne, nepateisindavo tokio vei 
kėjo užmačių. Nepateisins lietu 
vių tauta tų veikėjų išeivijoje, 
kurie stato partinį pirmavimo 
ir kitą interesą augščiau už 
Lietuvos laisvinimo reikalą ir 
kenkia vieningai laisvinimo vei 
Idai. Nemažiau smerktina tam 
tikra dalis spaudos, kuri kasa
si po laisvinimo akcijos vieny
bės pamatais, keldami nesutari
mą lietuvių tarpe.

Pažiūra, jog bolševikų okupa 
cija ilgai netruks ir mes greit 
grįšime į laisvą Lietuvą, yra 
tiapus ir netikras pagrindas 
tautinei moralei remti. Laisvo
jo pasaulio politinių vadų pa
reiškimai aiškiai byloja, kad 
demokratinių valstybių
laisvinimo planuose Lietuvai 

yra skirta vieta.
Raudonosios okupacijos pri
spausta lietuvių tauta nėra pa- laipsnių. Lietuvišką darbą su- 
miršta nei apleista. Pavergto- gebės dirbti kiekvienas, kurio 
sios tautos, o jų tarpe ir lietu- širdyje rusena meilė savo levų 
vių tauta, tvirtai tiki, kad anks žemei. Lietuvė motina, kurios 
čiau ar vėliau ateis jų išlaisvi- širdis pulsavo tikėjimu ir tėvy
ninio diena, kad raudonasis siau Nukelta j 6-tą puslapį.

, nors rūpinosi iš širdies ir 
visu lietuvišku atsidavimu Lie 
tuvos laisve ir nepriklausomy
be, tačiau užmiršę rūpestį savi- 
-mi pačiais — gyvos lietuvybės 
išlaikymu pačiuose išeiviuose. 
Nežiūrint lietuviškų parapijų 
ir visų organizacinių pastangų,

Veda skln. inž. J. Bulota

STOVYKLOMS PRAĖJUS.
Ir vėl ateina rudenėlis ir šal- sas mūsų skautes plačiąjaine 

ta žiemužė.
Šiemet jaunimo vasaros sto 

vykias globojo ir rėmė lietuviš
kosios bendruomenės valdyba, 
o joms vadovavo organizuota
sis jaunimas — skautai. Buvo 
laukiama, kad susidomėjimas ninkės Dr. Kesiūnaitės Seseri- 
stovyklomis bus šiemet didelis, jos Dvasios Vadovo sktn. kun. 
tačiau daugumos lietuvių vai- St. Ylos pašventintą Lietuvos 
kai, dėl tėvų 
nepergyveno 
džiaugsmo.

Stovyklose 
tvarkos, darbo (nes viską pa- nantis. Spausdama 
tys sau pasidaro), 
(kas jos 
puodus šveisti ir bulves skus- šių skaučių veidus, savo minti- 
ti), lietuviškų dainų ir žaidimų, 
išmoksta orientuotis miške, sek 
ti pėdas, ženklus, o svarbiausia 
sustiprėja fiziškai. Skautai įgy
ja įvairių specialybių, ruošiasi 
ir laiko egzaminus augštesme- 
ms patyrimo laipsniams, duoda 
įžodžius ir tt.

Kai pasižiūri į vaikų mankš
tas, maudymąsi, tą nesibaigiau 
tį džiaugsmą ir energiją, tai gal perėmiau sunkias ir atsakingas nie mūsų visų svajonė, užsilic- 
voji, drauge su vaikais, dėl ko P. L. S. Vyr. Skautininkės pa
tas stovyklavimo laikas toks reigas ir 24 storas bylas, Sese-

pasaulyje:
„Mielosios Sesės,
1954 m. gegužės 30 d. Chica 

goję, skaučių vadovių suvažia
vimo iškilmingame posėdyje, 
perėmiau iš buv. Vyr. Skauti-

kaltės, ir šiemet trispalvę ir Lietuvos žemės žiu 
stovyklavimo psnelį — Dr. Pautieniaus sim - 

bolinę dovaną Seserijai.
vaikai išmoksta Momentas buvo tikrai jaudi- 

gimtosios 
drausmės žemės žiupsnelį prie savo šir- 

nesilaiko tam tenka dies ir žiūrėdama į mane supu

ims skridau j platųjį pasaulį, nu 
rėdama pažvelgti ir į Jūsų, Se
sės, ilgesingas akis. Nors dau
gelis iš Jūsų tada ir negalėjote 
dalyvauti, Jūsų gražios mintys 
ir linkėjimai rodė, kad Jūs — 
su mumis. Jaučiu šiandieną kie 
kvienos sesės 
tos, kuri liko tyli.

Tokia nuotaika

dimus. Stenkimės pasiimti iš vadu išrinktas skltn. G. Šernas, 
gyvenimo tyro džiaugsmo, kad Rugsėjo 19 d. perkūmečiai su- 
skautiškoje šeimoje bujotų tik rengė smagų pobūvy Rambyno 
rai giedri nuotaika. Gražia ir ir Šatrijos tuntų skautams-iė- 
darnia veikla po Seserijos vė- ms. Pobūvyje perkūnicčiai ro- 
liava suburkime kuo 
skaičių lietuvaičių, kurios eida- 

artumą, net ir mos Dievo, Tėvynės ir Artimo 
keliu, išaugtų stipriomis lietu- 

apgaubta viškomis asmenybėmis. Tebū-

psnojus Gedimino kalne skau
tiškam lauželiui, pirmosioms 
su savo vėliava nuskubėti tenai.

Budėkime!
O. Zailskienė, 

Vyriausia Skautininke".

SKAUTIŠKOS ŽINELĖS IŠ 
KANADOS.

Toronto skautų Rambyno

Lietuvos laisvinimo akcija
pati per save yra neabejotinai trumpas ir kad tėvai neleisda- rijos Vadijos sekretorės sktn 
teigiamas veiksnys išlaikyti gy mi vaikų į vasaros stovyklas, S. Radzevičiūtės kruopščiai su- 
vą lietuvybę išeiviuose. Nuola- ne vien atima jiems tą didelį tvarkytas. Tačiau nenusimenu, 
tinis šio klausimo kėlimas su jaunystės džiaugsmą, bet ir Tikiu į viltingąjį Laimės žibu- 
eigose, spaudoje ir kartkarte- trumpina jų gyvenimą, o sto- rį. Žinau, Sesės, Jūs nepaliksite 
mis priminimas pasaulio sązi- vyklavusiųjų tėvų vaikai esą- manęs vienos, visos, kaip bitu- 
nei apie Lietuvai padarytą n me dėkingi skautų vadovybei tės, besistengdamos gražiai su- 
dabar tebesitęsiančią skriaudą ir bendruomenės valdybai už gyventi, sustiprinsime tarpusa- 
palaiko išeiviuose patriotinius vasaros stovyklų organizavimą vį ryšį ir, vieningai dirbdamos, tuntas sukruto po naujojo lun- 

išplėsime Seserijos veiklą. tininko psktn. J. Pažėros lan-nusiteikimus ir neleidžia už- Montrealio vaikams .
miršti kenčiančios tėvynes. Ta-

kurie gyvename laisvame kias čiau politinės laisvinimo akci- 
te, galime naudotis, tikėjimo, jos preimonės negalės vispusiš 
žodžio, spaudos laisve, galimu kai atstoti kitų būdų ir prieino- 
kurti sau patogų materialinį gy nių lietuvybei išeiviuose išlai- 
venimą? kyti. Tas uždavinys dar sun

Be abejo, nė vienas nekelia- kiau bus atsiekiamas, jeigu Lie 
me klausimo, kad visų musų tuvos laisvinimo veiksnių tarpe

Stepas Paulauskas.

didesnį de kultūrinį filmą iš eskimų gy 
venimo. Jie turi savo kino apa
ratą.

Gražiai krutamą ir kaimyni
niame Londone, Ont. Londomš 
kių Simano Daukanto draugo
vė iškilminga sueiga atžymej'. 
Tautos šventę, kurioje dalyva
vo sk. rėmėjai, bičiuliai ir sve
čiai. Po iškilmingosios danes 
sk. vyčių Lituanicos būrelis pr« 
vedė Tėvynės laužą. Jautriai 
skambėjo lietuviškos dainos — 
žavėjo svečius ir paskatino skau 
Lukus aktyviai Įsitraukti dailių 
varžybosna.

Sk. vyčių Lituanicos Būreiic
Tad prašau, Sese, Tavo nuo- ka. L. K. Mindaugo dr-vės diau pastangomis Londone, Ont., su

VVOIAIKimi dkTAIITINIM š‘r^žios talkos. Įvairūs savitar- gininku vietoje pasitraukusio organizuotas būrelis Vasario 16 
V SK Al ITfMS IR ' ^inčai *r nesutar'mai kenkia psktn. Vi. Morkūno tapo psktn. gimnazijai remti. Būrelio at- 

ĄnnVėMS skautiškąjai veiklai, griauna pa J. Gaižutis. Vilkiukams vado- skaitomybę veda skltn. K. Ma-
sitikėjimą mumis. Daugiau kuk vauja pasktn. F. Mockus. Pei- jauskas. Gimnazijos rėmėjų su

Naujoji Lietuvos Skaučių lumo ir geros valios sukaupk - kūniečiai gurs. 18 tradicinėje telkimui daug pastangų padė-
Seserijos Vyresnioji Skautiiun me savo širdyse. Bandykime ne nakties iškyloje atšventė savo jo veiklusis pasktn. O. Gesven-
ke v. s. Ona Zailskienė štai tu kreipti dėmesio į pasitaikančius s,k. vyčių būrelio veiklos peni.- tas, buv. Aušros tunto tuntinm.

pareiga organizuoti Lietuvon nebus atstatytas vieningumas, kiu giedriu laišku kreipiasi į vi- nemalonumus, užmirškime įžei- mėtį. Naujuoju perkūinečių kas Vokietijoje.

KELIONĖS IR SVAJOENS
3. Oberammergau vietovė, su
Pieš kiek laiko artistas u re- daug trumpesne diena negu ki- 

žisierius Stasys Pilka, viešėjęs tur> nes kalnai užstoja saules 
Montrealyje, grožėjosi jo per- patekėjimą ir nusileidimą, 
važiuotomis Vermonto kainų įdomi ji ir tuo teatru, kurio vai 
pašlaitėmis. Galimas dalykas, dinimai vyksta atviroje sceno- 
kad tokį įspūdį susidanau iš jo je> P° plynu dangum. 1 ikrai 
kalbos todėl, kad jis mėgsta įdomi, nes tų vaidinimų, Ober 
kalbėti hiperboliškai, savo kai- ammergau kalnų ir gamtos pa 
bai priduodamas patoso. Aš gi sižiūrėti kas dešimt metų su- 
Vermonto kalnais, jo slėniais, važiuoja tūkstančiai turistų, ku 
kuriais vingiuoja upės ir paliai rių labai daug esti ir iš Ameri- 
jas keliai, negalėjau susižavėti. kos bei iš Kanados.
Vermonto kalnai visai žemi, la- Ir mūsų Laurynijos kalnus 
bai nuožulniomis pašlaitėmis ir lanko daugelis turistų, ypač u 
priklauso jau tai kalnų rūsiai, JAV. Nenuostabu, kad ir vaiz- 
kurie nyksta, dūlėja, smunka dingoję Vai David vietovėje, 
ir eina prie tos stadijos, kūną primenančioje man Oberaminer 
numato gamtininkai — prie gau, ypač savo kalnais, aplink 
susilyginimo viso Žemės pavir- žibantį mėlynų vandenų Gol- 
šiaus. Tokį vaizdą susidariau den ežerą statosi sau poilsio 
išraižęs Vermontą automobi- vietas lietuviai — Adamoniai, 
liu, traukiniu ir perskridęs jį Leknickai, Vizbarai, Freitakai, 
lėktuvu. Vermonto kalnai man Keršiai, Juškai, Gurinskai, Šir- 
atrodo visai neįdomūs, ir turis- pyčiai, Matiukai ir kt.
to jie nieku negali patraukti. Man teko vykti kita krypti-

Jau visai kitaip atrodo Lau- mi į Ameriką iš Kanados — 
rynijos kalnai Kanadoje. Vien ketvirtuoju keliu, kuris eina 
jau ties Vai David, kur dabar pro Melone, Watertown, Syta 
yra susikūręs tikras „lietuvis- cuse, Rochester, Buffalo, dė
kas kaimelis“, įtraukęs į save veland. Visada kur nors vyks- 
bene 16-kos lietuvių vasarna- tant yra įdomiau pasirinkti vis 
mius, apstojusius tyrą ir gražų naujas kelias, nauja kryptis, 
kalnų ežerėlį Golden Lake. Čia kad galima būtų vykstant nau- 
kalnai man primena Vokietijoj jomis vietomis pamatyti nauja, 
Oberamergau srities kalnus, dar nematyta.
nors, gal, miniatūroje, nes jie Vykstant pietiniu Šv. Laury 
nėra tokie augšti, kaip lies no upės, Ontario ir Erie ežerų 
Oberammergau, kur gyvena pa — jūrų šonu, teko stebėti įdo- 
garsėjusi stigmatikė Neumanai mių vaizdų. Tiktai kelias my- 
tė ir kur didžiuliame teatre kas lias pavažiavus nuo Montrea- 
dešimt metų vietos žmonės su- lio, jau prasideda morenų lau- 
organizuoja Kristaus kančių kai. Apie Valleyfield laukai už- 
vaidinimus. Tai tikrai įdomi ta versti akmenimis taip žiauriai,

kad, atrodo, neįmanoma čia nei atsekame, tai stebėdami tų lai- 
ūkininkauti. Bet ūkininkai vie- kų faktus: ar tai Ottawos'ar 
tomis taip išrinkę yra akine- New Yorko muzėjuose, kurie 
nis, kad iš jų padarytos tiktai turi pilnus griaučius brontozau 
tvoros ir vietomis sukrautos ak rų ir kitų gyvių, dabar nesamų, 
menų krūvos, o laukai visiškai bet gyvenusių dabartinėje Ka- 
švarūs ir puikiai žaliuoja ja nadoje ir JAV prieš 60 — 12C 
vais, daržovėmis ir ganyklomis, milionų metų, arba kad ir ma- 

Prisimena šis bendras vaiz- no pravažiuotas morenas, kaip 
das lygiai Kanadai, kaip ir Lie- paskutiniojo ledynų laikotai- 
tuvai. Nes ledynų laikotarpis, pio, buvusio prieš 15 tūkstan- 
išnykęs prieš 15—20 tūkstan- čių metų, — mes dėl daug ko 
čių metų buvo ledais apklojęs galime susimąstyti. Gal šie lai- 
tiek Kanadą, tiek ir Lietuvą, kai bus laimingesni už anuos, 
Ledai sunešė akmenų, uolų nuo kada žmogus buvo dar kaip ir 
laužų, nuotrupų ir betirpdami laukinis ir nemokėjo mums pa
savo besitraukiančiais į šiaurę likti rašytų paminklų, kurie aiš 
pakraščiais paliko krūvas akine kiau atvertų praeiteis gyveni- 
nų. Tai ir yra vadinamos more mo paslaptis. Dabarties žmo
nos. Žinoma, ledynai ne tikta gus jau pats savo iniciatyva 
paliko čia, kaip ir Lietuvoje, bando ateities žmogui palikti 
akmenų, bei vietomis išrausė m šių laikų savo gyvenimo, dabar 
džiules daubas, kitur atstūmė tinės kultūros ir civilizacijos pa 
kalvas, ir taip visą žemės pa- minklų.
viršių, kur jie buvo, padare ban Nenoromis kyla mintis, kad 
guotą, nelygų, ežeruotą. dabarties žmogui, vadinamam

Taip tas vaizdas, prasidėjęs civilizuotam arba kultūringam, 
nuo Šv. Lauryno upės krantų, perdaug ir priekaištauti dai nė 
ir lydi ligi pat Syracusų nors į ra ko, kai tūli jo kaimynai dai 
pietus nuo Kanados — JAV visai yra laukiniai ir gyvena 
sienos morenų jau nėra. Jos iie dar grynai gyvulišką gyveni- 
ka Kanados ribose (šiuo keliu mą, o ir vadinamas civilizuotas 
vykstant). ir net kultūringas žmogus sa-

Šiuos dalykus mes žinome iš vo kaimyną skerdžia ir valgo jo 
geografijos, geologijos teoris- kūno medžiagas, tai kultūringa 
kai, bet kur kas įdomiau yra vi sis taip žudo, tiktai nevalgo jo 
sa tai pamatyti ir, taip sakant, kūno, nes jau yra išmokęs pa- 
patikrinti savo akimis, savo ko sigaminti skanesnio maisto. . . 
jomis, lyg tam „netikėliui Ta- Deja.
mošiui“. . . Kai žmogus, nors Kai taip galvojasi, nenoromis 
dalinai ir fantazuodamas, su- prieini žmogus išvados, kau 
grįžti į senąją ir tolimąją pra- „moderniausis“ šių laikų sant- 
eitį, kurai atpažinti, deja, ne- varkos režimas, vadinamas totą 
daugiausia yra likę duomenų, lizmu, yra niekas kitas, kaip 
arba mes jų dar nemokame pa- gryniausis laukiniškumo ata- 
siekti ir nemokame išskaityti, vizmas — grįžimas į praeitį, 
atpažinti, o vis dėlto pėdsakus lai yra gryniausis laukinišku

mas, nes visur remiamasi tiktai ka nuversti bet kokį diktatorių 
fizine jėga, kaip daroma ir iau ir, antra, kad vadinamas, bent 
kinių žmonių. taip save įsivaizduojąs, kultu

Totalizmas juk niekur nesi- ringas žmogus, kuris ryžtasi 
laiko ir net susikurti negali be imtis „genialaus“, „neklysta- 
atviros ir nieku nepridengtos mo“ rolės, yra visų mažiausia 
fizinės jėgos, smurto, prievar- kultūringas, o dažniausia — tai 
tos ir teroro. Tai yra prasiver- yra plėšrus laukinis, kuriam 
rifrnas gryniausio laukinišku- gardžiotis „valdžia ir jėga" yra 
mo. malonu ir garbinga. Iš tikrųjų

Nieko pavojingesnio žmoni- tai yra šių laikų gėda. Tai yra 
jai nėra, kaip totalizmas, kuris gryniausis laukiniškumas, ir 
uždaro bet kokią pažangos ga- liūdna ir skaudu darosi, kai to- 
limybę, nes neleidžia minties kios mintys skverbiasi į galvą, 
laisvės. Totalizmas pavojingas, o jos skverbiasi, nes kasdien 
nes jis reiškia aklastovį, iš ku- mes sergame tomis mintimis; 
rio nėra legalios išeities. Ir lą kasdien mes kankinamės šio 
daro šių laikų žmogus, vadina- mis problemomis; kasdien mes 
mas civilizuotas, kai jis pats sa neramūs dėl ateities.
ve vertina dar augščiau — net Dar liūdniau darosi, kai pa- 
genium. Juk ne kas kitas, kaip galvoji, kad pasišovusių į tota- 
totalizmas „iškėlė“ Staliną, iizmą yra daug. Jų skaičius, ga- 
Musolinį, Hitlerį, kurie buvo h sakyti, nemažėja, gal daugė- 
pastatyti ant genijų pjedestalo ja. Nes be civilių pasimojėhų į 
ir buvo garbinami daugiau ne- totalizmą, greta yra tikybinių 
gu dievai. Nes dievų mūsų lai- pasimojėlių. Visi, tad preten- 
kais jau daugelis žmonių nebi- duoja į neklaidingumą, nieku 
jo, o totalizmo falšyvieji sta- nepateisinamą realiame gyveni 
bai — diktatoriai save priver- me, visi jie yra totalizmo Sali
te „garbinti“, kaip dievus dar ninkai. Nes tiktai jie vieni yra 
senovės laikais, kai jų pagarbu geriausi; nes tiktai jie vieni yra 
buvo pagrįsta baime. neklystami.

Dėl ko gi žmonija dabar ken O koks jų neklystamumas, 
čia ir kankinasi? Dėl ko gi kieK mes jau gerai žinome iš skau- 
vienas susirūpinęs netikra ry-džios patirties: Stalino, Hitle- 
tojaus diena? Dėl ko gi stabdo rio, Mussolinio ir dar gyvųjų, 
ma pažanga, darbo žmonių ger Net jų pasekėjai juos išbrau- 
būvio kūrimas? Dėl ko visos di kia iš „neklystamųjų“ eilių, kai 
džiosios pastangos, didžiausi iš tiktai praeina pavojus. Saky- 
tekliai, bilionų bilionai leidžia- sim, Stalino net Rusijoje jau 
mi vėjais ir artimo naikinimui? nėra. Stalinas bandomas užmirs 
—Kad, visų pirma, žmogus dar ti. Šis stabas jau sudegintas ant 
laukinis; kad jis nesugeba susi- to pačio laužo, ant kurio jis de 
tvarkyti taip, jog jo niekas „ne gino kitus, beveik išimtinai sa- 
vedžiotų už nosies“, kad žmo- vo konkurentus. Totalizmas — 
gus nemoka dar taip būti orga tai baisus šių laikų reiškinys, 
nizuotas, kad sugebėtų akimii- Bus daugiau.



4 PSL. 1954. X. 6. — Nr. 39 (336)

HENRIKAS NAGYS

Pastabos apie 1953 metu
grožine lietu

13.
Juozas švaistas, gerai pažįs

tamas musu skaitančiąja! visuu 
menei, iš dvylikos trumpesnių 
ir ilgesnių dalykų sudalė kny 
gą „Eldorado”, (Apysaikailės 
ir vaizdeliai. Išleido Bendrija, 
Hannover, Germany), kurios 
visi siužetai pasakoja tremti
nių dalią ir likimą. Toji dalis 
begalo skurdi ir likimas dažnai 
nepakeliamais smūgiais nevie
ną parklupdė amžiams.

Dažnai būdavo kalbama, 
kaip sunku tokią artimą, tokią 
subtilią tematiką tinkamai per
kelti meninėn tikrovėn, taip, 
kad nesijaustų publicistinių eie 
mentų, didaktinės retorikos, 
tie-siogio suinteresuotumo. Ir 
Juozui Švaistui teko grumtis »a 
vo vaizdeliuose ir apysakaitėse 
su minėtom kliūtim. Nevisur is 
ėjo jisai laimėtoju — tai me
džiaga išslydusi iš rankų, tai re 
portažas įsikirtęs beletristinėn 
visumon, tai visas dalykėlis at- 
žagareiviškai ir atkakliai pasili
kęs tiktai paprastu eskyzu il
gesniam kūriniui. Bet, reikia pa 
sakyti, kad ten, kur Švaistas su 
gebėjęs medžiagą tvirtai apipa
vidalinti, randame įdomių žmo 
niškosios psichologijos įžvelgi
mų, randame gyvų žmonių, ran 
dame įdomių žmogizkosios psi
chologijos įžvelgimų, randame 
gyvų žmonių, randame įdomių 
situacijų ir įtikinamų sprendi-

viu literatūra
mų. žodžiu, Švaistas ir šiose 
miniatūrose bei apysakaitėse 
pasirodo toks pat guvus pasa
kotojas, kaip ir savo ankstyves
nėse knygose.

Tačiau, kaip ir ankstyvesnė 
se knygose, jaučiame perdaug 
skubotą gyvenimo detalių ii._- 
savimą, perdaug jau iš pavir
šiaus charakterizuojamus zm - 
nes, tarytum autorius prabė
gom butų užrašinėjęs kaikut ias 
pabėgimo, tremtinių stovyklą 
ir Amerikos gyvenimo detales, 
be noro jas giliau ir plačiau pa 
analizuoti. Išimtį sudarytų „Ša 
vojo kraujo šauksmas'*, kur 
jieškoma priežasčių ir stengia
masi atkurti visą žmogaus tra
gedijos seką. Turi Švaistas ir 
vaizdelių tarpe tokių, kuriuos 
būtų galima labai sėkmingai, 
kiek palyginus ir apgludmus, 
perdirbti į šiam kontinente La p 
populiarią „short story", pa
vyzdžiui: Trys lovos ir Eldora
do.

Bendrai kalbant, Švaistas, at
rodo, šioje knygoje nebuvo pa
siryžęs duoti mums aiškiai iš
baigtų dalykų, jis atspausdino 
škicų, eskyzu ir ilgesnių studi- 
jėlių rinkinį, daug ir įdomios 
medžiagos proziako plunksnai. 
Tikėsimės, kad autorius pats 
prie nevieno šios medžiagos 
fragmento dar sugrįš, kaip sąži 
ningas skulptorius grįžta prie 
pradėto kalti akmens.

Bus daugiau.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

OP. SOL. E. KARDELIENĖ IR KOMP. DIRIG. ST. GAILEVIČIUS
turės koncertą šį šeštadienį, spalio 9 dieną, Windsore, Ont. Koncertas įvyks didelėje sa
lėje, dalyvaujant rašytojams, ir yra skiriamas ne tiktai Windsorui, bet ir kaimyniniam 

Detroitui.

KU LT ŪR A
1954-uju metu sukaktuvininkai

GENEROLAS IR PROFESORIUS 
TEODORAS DAUKANTAS.

LEIDžIAMA LIETUVIŲ 
BELETRISTIKOS 

ANTOLOGIJA

LIETUVIŲ KONCERTAS 
ARKIVYSKUPO 

LABDAROS FONDUI

Rugsėjo 8 dieną suėjo 70 me 
tų gen. prof. Teodorui Dau
kantui.

Jis yra gimęs 1884 m. rugsė
jo 8 d. Liaudaniškių dvare, Vii 
niaus krašte. Jo prosenelis bu
vo generolas, senelis gydytojas, 
o tėvas, anksti miręs džiova, 
teisininkas-mokslininkas. Anks 
ti mirus ir motinai, T. Daukar 
tas augo globoje kun. P. Pra
puolenio, žinomojo patrioto, 
„Lenkų apaštalavimo Lietuvo
je” autorius.

1906 m. jis baigė Jūrų mo
kyklą ir tapo jūrininku Rusijos 
Karo laivyne. Pirmojo pasauli
nio karo metu, nuvertus Rusi
jos carą, jam buvo pasiūlytos 
augštos pareigos laivyne, bet 
jis jų atsisakė ir išvyko į Kau
kazą, kur tūlą laiką dirbo Britų 
konsulate Batume.

1922 m. jis grįžo į Lietuvą, 
kur įsijungė į nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimo darbą n da 
ug jame veikė. Jis buvo karo mi 
nisteriu, šaulių S-gos pirminin
ku, skautų šefo pavaduotoju ir 
t. t.

Partinėje veikloje jis ėjo su 
Krikščionių demokratų srove u 
ministerių kabinetuose buvo jų 
atstovu. Dabar jis esąs LAS vi 
cepirmininkas.

Speciali jo darbų sritis yra 
mokslas. Lietuvos universitete

jis buvo geografijos profeso
rius ir gyvenime jūrinių idėjų 
skleidėjas.

Politinėje veikloje gen. Dau
kantas laikėsi demokratinių pr
incipų, paremtų tautos valia, n 
buvo ištikimas teisėtumo prin
cipams, todėl prieš 1926 m. gr 
uodžio 17 d. perversmą įspėjo 
valdžią apie sąmokslą.

Okupacijos metu gen. Dau
kantas veikė pogrindy, puošė 
lėdamas mintį, kad atkursima 
Lietuva būtų apjungta, didelė 
ir pajėgi. Jis buvo vienas tų 
veikėjų, kuris galvojo apie kan 
toninę Lietuvą — Didžiąją, Ma 
žąją ir Gudiškąją, be to, numa
tant ir federacijos su Latvija 
galimumus.

Dar vieną jo darbuotės sritį 
sudarė diplomatinė tarnyba: jis 
buvo Lietuvos atstovu Argen
tinoje ir kitose Pietų Amerikos 
valstybėse. Mokėdamas daug 
kalbų ir turėdamas politinę pa
tirtį, jis šioje srityje visada 
buvo sugabus atlikti savo uždą 
vinius.

Atskira jo darbų sritis — pu 
blicistika, žurnalistika. Šioje 
srityje jis ir dabar atsidėjęs dil
ba. Daug patyręs ir išgyvenęs, 
jis moka gyvai, originaliai ra
šyti. Linkime jam geros sveika 
tos ir ilgo darbingumo.

Ji apims 70 autorių, prade- Tokį koncertą suruošė Bosto 
dant Valančium ir Tatare ir no lietuviai spalio 3 d. arkivys- 
baigiant šių laikų beletristais, kupo J. Cushingo vedamam lab 
Knygoje bus apie 700 puslapių, daros fondui. Koncerte dalyva- 
Antologija jau aitduota spaus-vo: pianistas ir kompozitorius 
dinti ir pasirodys šių metų ga- V. Bacevičius, op. sol. St. Lie- 
le. Lietuvių beletristikos anto- pas ir šv. Petro lietuvių para- 
logiją redaguoja Bernai dao pijos choras, vedamas komo. 
Brazdžionis; talkina Vairiniai-J. Kačinsko.
įs’ .?.* Ęabrauskas, prof. V. PiRMASIS LIETUVIŠKAS 
Biržiška ir kt. VAIDINIMAS AMERIKOJE

AIDAI 1954 m. rugsėjo men. puvo suvaidintas prieš 65 inc- 
Nr. 7(73). tus Plymouthe, Pa. Tai buvo A.
KARYS 1954 m. rugsėjo men Turskio veikaliukas „Be sąži- 
Nr. 8. nės“.

SPAUDOS IŠKOVOJIMO
50 metų sukaktuvinis leidinys — 
LITERATŪROS METRAŠTIS

GABIJA
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 mu-

: 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.
Į Į ĮI|Į|i|||II |i I | Iffl XX t XT? t XXXTmtffl T f XXXTTX t TTXTXT? TTTTT? t X11 XXTXX? XXXXXI X XX?111|||T T P

VILNIUJE IŠLEISTAS LIE
TUVIŲ KALBOS ŽODYNAS

Vilniaus radijo rugsėjo 8 d. 
pranešimu, okup. Lietuvoje iš
leistas „dabartinės lietuvių kal
bos žodynas", kurį paruošė T. 
Lietuvos Mokslo Akademijos 
lietuvių kalbos ir literatūros iii 
stitutas. Žodynas turi 990 psl. 
Jame yra apie 45.000 žodžių.

Žodyną redagavo prof. J. Bal 
Čikonis. Pranešime pažymima, 
kad Institutas ruošia ir kitus h 
etuvių kalbos žodynus. Atiduo
tas spaudai lietuvių kalbos di
džiojo žodyno trečiasis tomas, 
o Instituto bendradarbiai šiuo 
metu ruošia ketvirtąjį tomą. 
Drauge su kitais Mokslo Aka
demijos institutais kalbininkai 
juo ,ia ir lietuvių kalbos termi
nologijos žodyną.

SOV. RAŠYTOJŲ ŽINIOS.
Rugsėjo 9 d. įvykęs sovieti

nių rašytoji! sąjungos valdyoos 
pirmasis plenumas į prezidiu
mą išrinko J. Baltušį, A. Gudai 
tį-Guzevičių, K. Korsaką, E. 
Mieželaitį, V. Reimerį, M. Sluc 
ki, J. Šimkų, T. Tilvytį ir A. 
Venclovą. Venclova išrinktas 
vi toj Šimkaus s-gos pirminin
ku, o v-bos sekr. — Mieželai
tis ir Sluckis. „Pergalės“ red. 
patvirtintas J. Šimkus, o „Lite
ratūros ir Meno" red. — V. 
Reimeris. S-gos „konsultan-

IZRAELIS SPAUSDINA 
LABAI DAUG KNYGŲ 
Lietuvaitė Ona Šimaitė, kuri

tais“ paskirti J. Baltušis, A. 
Gricius ir E. Matuzevičius, o 
komisijon „jaunųjų auklėti’-— 
Jonynas ir Baltrūnas. S-gos an 
trasis suvažiavimas „į valdybos 
sudėtį išrinko“ Baltrušaitį, Do
vydaitį, Gricių, čekistą Gudai-

buvo Kauno ir Vilniaus univer
sitetų bibliotekų bibliotekinin
ke, labai daug padėjusi vokie
čių okupacijos metu žydams, 
už ką nacių buvo nuteista ka
lėti ligi bus gyva, dabar išgclbė 
tų žydų buvo paprašyta atvykt’ 
į Palestiną, kur Izraelio prezi 
dentas su žmona ją pakvietė 
pas save, gražiai priėmė ir pape 
šakojo apie Izraelio spaudos rei 
kalus. Pasak prezidento Ičak 
Ben Zwi, Izraelis spausdina ne 
paprastai daug knygų, kurias 
Izraelio piliečiai labai skaito. 
Tai rodo, kad žydų tauta, atgai 
vinusi savo valstybę, rodo dide 
lės kultūros žymes.

LENKAI PRADEDA 
PRIPAŽINTI...

Čikagos lenkų „Forum Na- 
rodowy“ išleistame Adomo Mic 
kevičjaus 100 metų nuo mir
ties sukakčiai paminėti leidiny
je pasakyta, kad Adomas Mic
kevičius, kaip ir Tadas Kosciuš 
ka, save vadino lietuviais.

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
Vladas Andriukaitis: AUD

RA ŽEMAIČIUOSE. Vytauto 
Didžiojo laikų apysaka. Išleido 
Gabija, 335 Union Ave. Brook 
lyn 11, N. Y. 218 psl., kaina 
2.20 dol.

IV Šiaurinės Amerikos lietu 
vių SPORTINĖS ŽAIDYNĖS. 
Toronto. 1954. Gražus leidi 
nys, balansuojąs žaidynių vai
sius.

EGLUTĖ 1954 m. rugsėjo 
mėn. Nr. 7 .

tį-Guzevičių, Jonyną, Korsaką, 
Miežialaitį, V. Mykolaitį-Puti
ną, Mozūriūną, Reimerį, Simo
naitytę, Sluckį, Šimkų, Tilvytį 
Venclovą ir Vienuolį-Žukaus- 
ką. Kandidatais liko Avižius, 
Baltrūnas ir Matuzevičius.

ČIURLIONIO ANSAMBLIS 
KONCERTUOS:

spalio-10 ir 11 dienomis Cleve- 
lande: spalio 16 d. Detroite; sp 
alio 17 d. Toronte; spalio 30 d. 
Philadelphijoje; spalio 31 d. 
Wilkes-Barre; lapkričio 14 d 
Čikagoje „Naujienų“ rengia
mame koncerte. Vėliau ansam
blis numato keliones į Biston<j 
n Montrealį.

50 METŲ KŪRYBOS 
DARBO

sukako poetui Juozui Mikuc
kiui, kurio pirmasis eilėraštis 
pasirodė 1904 metais — „Ant 
Kauno pilies griuvėsių“. Dabar 
Terra išleidžia jo eilių knygą 
„Lyrikos kraitis“.
KULTŪRINIO SAMBŪRIO 

„ŠVIESA“ ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS,

įvykęs rugsėjo mėnesio pradžio 
je New Yorke, praėjo labai dar 
bingoje ir pakilioje nuotaikoje. 
Toronto skyrių suvažiavime 
atstovavo Artūras Paulaitis, ku 
ris grįžęs Toronto skyriaus sam 
būrio nariams padarė praneši
mą apie suvažiavimo eigą ir nu 
tarimus. Susirinkimo metu taip 
pat buvo nutarta rengti užda
ras paskaitas dalyvaujant naria 
ms ir prijaučiantiems.

ADOLFINA SKAISTIENĖ

Prakeikimas
u.
Ir juodu išėjo. Išėjo į kirą parapiją, stojo pas ūkininke, 

tarnauti ir vieną sekmadienį susituokė. Dirbo sunkiai, bet 
laimė tryško iš jų veidų. Žmonės juos mylėjo ir smerkė mo
tiną, kuri taip žiauriai buvo su jais pasielgusi. Jonas pažino 
motiną ir žinojo, kad ji savo žodžio nepakeis ir visai nenuste
bo kai sužinojo, kad ji buvo apskrities mieste pas notai ą ii 
užrašė Jugasei ūkį. Jugasė atvažiavo pas juos ir verkdama 
maldavo brolį susitaikyti su motina. Ir kai jos vyras garbino 
uošvę ir džiaugėsi testamentu, ji tik liūdėjo ir šnekėjo Jonui:

— Ūkis tau priklauso, broli. Aš savo dalį seniai atsi
ėmiau.

Bet Jonas niekada neatkėlė tėviškės vartų ir vengė susi
tikimo su motina.

Po kelių metų jie susitaupė truputį pinigų ir nusipirko 
sklypą. Atidirbę nuo aušros iki sutemos pas ūkininką, j.e 
skubėdavo į savo sklypą, kur pamažu ėmė augti naujas dai
lus namelis. Ir kai jie apsigyveno savame name, mažytė duk
rytė praskaidrino jų vargo dieną.

Bėgo metai, augo duktė, prie gyvenamo namo prisišlie
jo tvartas ir klojimas, o prie sklypo penki hektarai derlingo^ 
žemės. Jų pievoje ganėsi trys dailūs arkliai ir banda galvi
jų. Ir seni ūkininkai kraipė galvas ir Joną sau lygiu vadino. 
Bet vieną audringą naktį užsidegė klojimas su visu rudenio 
derlium. Pavasarį krito arkliai. Dailūs, Jono mylimi, gciai 
įšerti arkliai. Bet kai vasarą upelyje nuskendo jų penkių mc 
tų duktė, Kristina užlaužė rankas ir klaikiu balsu šaukė: „lai 
prakeikimas! Tavo motinos prakeikimas! O, kodėl mudu už
sitraukėme šią bausmę! Tada suspaudė ją Jonas savo glėbyje 
ir žiūrėjo į tėviškės pusę su pasibjaurėjimu, neapykanta, kers 
tu. Ir nuo tos minutės jis ėmė neapkęsti motinos. Veltui 

Kristina kas vakarą klūpėdama prieš Dievo Motiną, maldau
davo Marijos atsiųsti ramybę ir taiką į vyro širdį.

Suėjo dešimtmetis nuo tėvo mirties ir motina suprašė 
plačią giminę tėvo atminimui pagerbti, šeštadienio popietį į 
Jono sodybą atvažiavo senas klebonas. Nustebęs Jonas bu
čiavo gerbiamo dvasiškio ranką, o sumišusi Kristina kvietė 
į vidų. „Atėjo susitaikinimo valanda, sūnau“, — kalbėjo 
klebonas, vaišinamas sūriu ir beržų sula. „Motina kviečia ta 
ve ant dešimtinių“. Klebonas kalbėjo daug: apie nusižemi
nimą, nuolankumą, vaikų meilę tėvams, apie sūnų palaidūną. 
Jonas klausėsi ir ledai, taip ilgai laikę sukaustytą širdj, ėmė 
tirpti. Kai Kristina su ašaromis dėkojo klebonui už apsilan
kymą ; Jonas pažadėjo atsiprašyti motiną.

Po gedulingų pamaldų, visi būriavosi šventoriuje. Jo
nas piiėjo prie motinos, pabučiavo jos ranką ir nors nežino
jo, ką klebonas jai buvo kalbėjęs, buvo nepaprastai laiminga^, 
kai motina paglostė jo palenktą galvą. Dar laimingesnis jis 
buvo, kai peržengė gimtų namų slenkstį ir pajuto malonų 
mirtų kvapą. Kaip arkliai tėvo, taip mirtos buvo motinos pa
sididžiavimas ir jų buvo visur pilna — ant langų ir palangė
se. Tačiau jo laimė greitai aptemo. Motina paprašė visus 
prie stalo. Jonui parodė vietą šalia savęs. Kristinai lėkštė 
buvo padėta virtuvėje ant staklių. Jonas išgėrė stikliuką kar
čiosios, mėgino užsikąsti kumpiu, bet šis paspringo gerklėje. 
Tada jis atsikėlė, priėjo prie žmonos ir paėmęs jos ranką, iš
sivedė iš trobos. Jis neatsisuko pasižiūrėti į motiną nei ) nu
stebusius gimines. Jis išsivedė Kristiną per kiemo vartus ir 
negalėjo sau atleisti, kad leidosi klebono prikalbamas susi
taikyti su motina.

Tą vakarą nebeklūpojo Kristina prie Dievo Motinos pa
veikslo ir ncbesimeldė, nes jos ilgų metų malda buvo neiš 
klausyta ir ji antru kartu tapo sūnaus ir motinos susipykimu 
priežastimi. Lygiai pusę metų jaunojo Vaišvilos namuose 
.tebuvo ištartas motinos vardas ir kai vieną pavakarį atbėgu 
pas jus senoli Katrė ir maldavo Joną skubėti pas sunkiai ser 

gančią motiną, jis paklausė: „Ar ji prašėsi manęs?" „Ne", — 
nuleidusi akis atsakė Katrė, — bet ji tik ką pasišaukė seniū
ną Beipšį ir liudininkus ir dabar jie keičia senąjį testamentą. 
Ji tau palieka ūkį“.

Laimės šiurpulys perėjo per Jono kūną, bet jis susival
dė. „Nereikia man jos ūkio“.

Katrei išskubėjus, Kristina maldavo Joną skubėti pas 
motiną, bet nesileido perkalbamas. Tada ji užsimetė skarą 
ant pečių ir išėjo. Kai ji pasiekė sergančios duris, apie ją bū
riavosi pulkelis žmonių ir viduje girdėjosi ką tik atvažiavu
sios Jugasės verksmas. Kai ji įėjo vidun, tarp dviejų degan
čių žvakių amžinai užgęsusi gulėjo Vaišvilienė.

Jonas atmerkia akis, nes šaltis ima lįsti po kailiniais. 
Pagiros yra išėjusios, bet karčiamoje pasakytieji žodžiai te
bėra aiškūs jo galvoje. Išdalinti šį gražų ūkį rėžiais! Ne, to 
jis negali padaryti. Atleido motina, ar ne, bet ūkį, kuiis iš 
rankų į rankas giminei perėjo, jam paliko. Jam, savo sūnui 
artojui. Tai kas, kad jis turi rankas, kurios iš lentos kraičio 
dėžės, stalus ar kėdes padaro; tai kas, kad jam užteks pinigų 
usipirkti mieste dailų namą! Bet ar nebus jis svetimas tarp 
miesto mūrų, ar nesiilgės širdis laukų platybės, bręstančio ja
vo gelsvumo, ariamų dirvonų kvapo? Ar nėra jis motinos, — 
užsispyrusios žemaitės, sūnus? Ar nenešioja jis krūtinėje to 
paties noro, kaip ir ji, valdyti, o ne nusilenkti kito norui ii 
valiai? Ar nėra jis tapęs žiaurus Kristinai, kuri nepritaila 
jo kvailam užsispyrimui parduoti tėvo ūkį?

Skubiais žingsniais Jonas eina savos sodybos link. Kris
tina jau yra nukinkiusi arklius ir laukia jo su karšta liepžie
džių arbata. Jonas praveria virtuvės duris ir sustoja:

— Iš namų į namus parėjau. Nuo šio ryto, Kriste, bus 
viena sodyba ir vieni namai.

Kristina prišoksta prie vyro ir apkabina jį abiem ran
kom. Ji prisiglaudžia prie apledėjusių kailinių ir kai Jonas 
pakelia ją nuo žemės ir bučiuoja, ji sušnibžda:

— Aš žinojau, kad tu neparduos! ūkio. Aš žinojau...
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Mokslo-techmkos naujienos
NEPAPRASTA APIE ATOMINES BOMBAS

šia būstinė, kuri nustato pašau 
lio oro nuostatus: t. y. Interna
tional Civil Aviation Organiza
tion ir Air Transport Associa- 

Dabar tai yra nesibaigianti dai, kurie ten sudaro didelius tion.
, , - - - r l z-v 1 i Ir o *- MISIpasikalbėjimui ir rašymų tema. 

Bet kadangi atominė bomba 
yra atomo branduolio skaldy
mo padarinys, tai iš tikrųjų kai

klodus. Turima keturioliką oro lini-
Po tokio bombardavimo gali- jų. kurios skrenda iš užjūrio į 

ma laukti, kad ledo kalnai, nuo Kanadą. Mūsų oro linijos sie-
_ t ..... ................„jv ašigalio, atšaldytų Golfštromą, k\a rytuose Dusseldorfą. Vokie 

bant apie atominę bombą, tuo- tą šiltąją vandens srovę, kini šil tijoje, pietuoseCarnbų jut., ir 
jau neišvengiamai klausimas do Europą. Tada Europoje įsi- Hawajus, vakaruose Hong Kon 
siejasi su bendrai atomo bian- galėtų žiemą kaip ai klikoje, i. gą ir šiaurėje Sub-Arktiką. 
duolio skaldymo padariniais, tokia padėtis truktų tai, kol le Kanados lakūnai vis dar tiiia 
kurių, laimei, yra ne tiktai ga . .
limybė padaryti atominę bom- Štromas atgautų savo pirmykš- 
bą, bet ir gauti kitų skaldymo tę temperatūrą. F 
padarinių, kurie net patiems lauktu jau šilto klimato kaip 
atomo skaldymo specialistams tropikiniame krašte, 
nesisvajojo. Pav., hydrogeninc- Bet ledai tirpdami pakeiti, 
-vandenilinė bomba davė tokia vandenyno augštį apie 20 yar- 
sprogimo jėgą, kokios jos kons dų. Toks vandens pakilimas už 
truktoriai net negalėjo numa- lietų Berlyną, Hamburgą, Kel
ty ti.

Bendrai, atomines bombas 
dabar žymima, paprastumo .r 
aiškumo dėliai, tiesiog raidė
mis: paprasta atominė bomba 
žymima didžiąja raide A, van
denilinė arba hydrogemnė bom 
ba didžiąja H raide, o ruošia
moji Cobalto (Kobalto) bom
ba, nors jos dar nėra, jau iš 
anksto žymima didžiąja C rai
de. Galima neabejoti, kad.*ir 
Cobalto bomba tikrai bus pa- KANADA YRA LABIAUSIAI 
daryta.

Bet kas tai bus do bomba? 
Kokia jos jėga ir kikie jos spio 
gimo padariniai?

Vienas Amerikos fizikas aiš
kino, kad numesta ant Berlyno 
tokia bomba galinti sunaikinti 
visą gyvybę tarp Uralo kalntj ir 
Atlanto. Kobalto 1 
užtektii sunaikinti gyvybei vi
soje žemėje.

Tokia bomba, žinoma, taiko
ma karo reikalams. Kaip ma
tome, jos padariniai būtų bai
sūs. Gal tiktai tokiomis bombo 
mis kariaujant, karas galima du 
tų vadinti pilnai totalistiniu, 
nes ši bomba totališkai viską— 
ne tiktai kkareivius, bet ir civi 
liūs ir visą gyvybę sunaikintų.

Betgi, mokslininkai, iš tikrų
jų, galvoja apie žmonių gyveni 
mą ir to gyvenimo pagerinimą, 
patobulinimą, ne apie mirtį. Ir 
čia atominė energija atidengia 
nepaprastų perspektyvų, kurias 
dabar sunku net apčiuopti, sun 
ku numatyti. Iš tikrųjų, atomi
nė energija galės būti priemo
nė, kurią panaudojus, galima 
bus pertvarkyti gamtą. Štai, 
ką pasakoja tie Amerikos mo
kslininkai apie suminėtąją Co
balto, arba tiesiog C bombą ir 
jos padarinius:

Vokiečių žurnalas

dai suirptų. Tik tada, kai Golf- šį kraštą. RCAb lakūnai atiden 
gė atsitiktinai prieš penkis me
tus kitus 7.000 kvadratinių my
lių Kanados teritorijos.

Jie pavadino šią žemę Baffin 
Island ir Melvilles pusiasalio 
Prince Charles, Karalienės Eiz 
bietos sūnaus, vardu.

Paskutinės žiemos metu Ed 
montonas pasidarė baze komer 
cinių lėktuvų bandymo skrieti 
mų per šiaurinį ašigalį į Skan
dinaviją. Naujoji oro linija iš
vengtų blogo skridimo sąlygas 
ir pašalintų Atlanto skridimų 
atidėliojimus ir be to padarytų 
Kanadą pasaulio oro linijų san 
kryža. (CS).

. Europa susi
šilto klimato kaip

Bet ledai tirpdami pakeltų

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal.® 
(blokas į rytus nuo De la Roche, užrašas: Rene Bou’dages)g 

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

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

AUGŠTOS KOKYBES RANKŲ DARBAS
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS. Įt

MAMERTAS MAČIUKAS* 
1 

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲį 
SIUVĖJAS. '!

SKUBUS PATARNAVIMAS.

ną, Stetiną, Karaliaučių, Kau
ną nekalbant apie Rygą, bali
ną, Leningradą. Baltijos jūra 
susilietų su Baltąją jūra pei La 
dogos ežerą, kaip buvo po le
dynų laikotarpio, o iš Skandi
navijos — Švedijos, Norvegi
jos — liktų tiktai salos.

Visa dabar atrodo fantazija,
bet tai netrukus gali tapti tikro ATIDARYTAS DIDŽIAUSIS 
ve, nes rusai dabar stato savo 
karines bazes Šiaurės ašigalyje.

PASAULYJE TILTAS.

Rugsėjo 6 d. Amerikoje, Pe
tersburg, Fla. atidarytas ii 
giausias pasaulyje tiltas, pava- 
dnitas Sunshine Skyway Brid
ge.

Šis tiltas eina per Tampa 
Bay įlanką ir turi 15 mylių il
gumo. Jis sujungia du apskii- 
čius — Pinella ir Manatee ir 

Aviacijos industrija yra vie- prasideda St. Perersburgo mies 
bombų^ 3UU na jg didžiausių darbdavių Ka- te- 

nadoje. Maždaug 27.000 vyru 
ir moterų dirba oro linijose ebi 
fabrikuose ir uždirbo per me
tus 85 mil. dol.

Turima 6.300 lakūnų leidi
mų arba vienas iš 600 vyrų tun ir negreičiau 45 mylių per ,va- 
lakūno leidimą. Nė viena kita landą; pralenkimas draudžia- 
tauta neturi tokio augšto nuo- mas. 
šimčio.

Kanados sprausminių moto
rų bei lėktuvų industrija stovi 
trečioje vietoje savo svarbumu 
pasaulyje. Kanados F-86 Sabre 
sprausminiai lėktuvai, pagamin 
ti Montrealyje, atstovauja pu
sę laisvo pasaulio pajėgos pir
mųjų linijų kovotojų.

Vakarinės Europos nugar
kaulis oro gynyboje yra 12 RC 
FA Sabre sprausminių lėktuvų 
eskadrilės, kurios sudaro be
veik visą Fourth Allied Tacti
cal Air Force organizaciją. Ke
turi šimtai Sabre sprausminių 
lėktuvų, kurie pagaminti kaia- 
liškai Oro Pajėgai, padėjo Bri- 

„Frank- tani jai išlyginti spragą savo la 
furter Illustrierte“ rašo ir strai bai reikalingų kovotojų, kol ji 
psnį iliustruoja žemėlapiu, kaip pati pradės gaminti savo moder 
tada atrodytų Europa, jeigu niškus sprausminius.
bendrai A. bombomis būtų su- Kanada yra dviejų tarptau- 
sprogdinti Šiaurės ašigalyje ie tinių oro organizacijų vyriau-

AVIACIJĄ MĖGSTANTI 
TAUTA

Kanada dabar stovi ketvirto
je vietoje savo oro pajėga, ne
žiūrint, kad ji yra viena iš ma 
žiausių tautų savo gyventojų 
skaičiumi.

Per šj tiltą persikėlimas kaš
tuos: busams su keleiviais 3 d., 
automobiliams 1.70 dol.; pestie 
ms ir dviratininkams 50 et.

Važiuoti reikės nelėčiau 35

Tiltą pradėjo statyti spalio 
mėn. 1950 m. Tilto statymas 
užtruko trejus metus ir 10 mė 
nešiu. Tiltas kaštavo 22 mil. 
dol. Jį statė State Road Depart 
ment.

Atidarymo dieną nuo 10 vai. 
ryto iki 11 vai. nakties buvo ne 
mokamas pervažiavimas per til
tą. Automobilių susikimšimas 
buvo didelis; reikėjo eilėje iš- 
stovėt po 3—4 valandas, šis 
tiltas gražus žmogaus tvari
nys ; dar gražesnis vaizdas šio 
tilto!... Per vidurį iškeltas 
virš vandens 150 pėdų, kad lai
vai galėtų plaukiot.

Atidarymo dieną nuo 10 iki 
11 valandos, šį tiltą pervažiavo 
15.086 automobiliai!

AUGŠTAS KRAUJO SPAUD 
IMAS IR NAUJAS JAM 

GYDYTI VAISTAS.
Augštas ir žemas kraujo sp 

audimas abudu yra negeri ir pa 
vojingi, — sako daktarai.

Augštas kraujo spaudimas 
priveda prie trūkimo kraujagys 
lių smegenyse, apopleksijos ar
ba prie širdies priepuolio.

Žemas kraujo spaudimas ga
li privesti prie kitokių nelai
mių. Turėdamas per žemą kiau 
jo spaudimą, retkarčiais gauna 
kvaitulį galvoj, apsilpsta ii 
gali parpulti bet kur.

Ypač žmones kankina augs 
tas kraujo spaudimas, nuo ku
rio ligšiol veiksmingi vaistai 
dar neatrasti.

Dabar atkreiptas dėmesys į 
Indijoje augantį augalą Rau- 
wolfia, kurį vie'tiniai žmonės la 
bai vertina kaip labai gerą vaio 
tą. Net Ghandi čiulpdavęs šio 
augalo šaknis.

Šis augalas, vadinamas Rau 
wolfia, auga Indijoje, turi il
gus ir plačius lapus, beveik pa
našius į tabako. Indijoje tas 
medelis nuo senų laikų yra pa
garsėjęs, 
vaistas ir 
mas nuo 
galiau tik 
mūsų gydytojai susidomėjo tuo lės. Krikštijo kun. A. Sabas iš 
nepaprastu vaistu.

Dr. Robert Wilkins šiuo vais 
tu pradėjo gydyti ir patyrė la
bai teigiamų duomenų. Jo paci- 
jentai per porą savaičių pasiju 
to visai sveiki ir net tokie, ku
rie jau buvo be vilties pagydy
ti, net 20—30 metų sergantieji.

Vaistai, pagaminti iš Rau- 
wolfijos, jau parduodami vais
tinėse, tačiau jų be gydytojo 
recepto gauti negalima.

ŠVENTĖS MINĖJIMAS.
su pu- Gryno pelno gauta apie 80

TAUTOS
Pamaldos už Tėvynę 

taikytu pamokslu įvyko rugsė dol., kuris visas skiriamas Tau 
jo 12 d., o minėjimas rugsėjo tos Fondui.
18 d. kroatų salėje.
skaitė J. Vaičeliūnas. Po pas
kaitos buvo šokiai su alučiu ir šiemet pradės darbą spalio 
kitomis įvairenybėmis, 
buvo ir iš North Bay.

Bendruomenės valdyba reiš- A. Sabas, P. Baltutienė it j. 
kia nuošiidžią padėką A. Mažai Vaičeliūnas. Visi susipratę uc- 
tienei ir J. Bataičiui už talką, tuyiai užragė savo vaikučius 
bet ypač, duosniąjai S. Rakštie- . .
nei, kuri vadovavo bufetui ii hetuvišką sestademio 
pati viena paaukojo visus buie Pageidautina, kad ir 
to užkandžius. prastų.

Paskaita ŠESTADiENiNĖ MOKYKLA 

2 d. 
Svečių tose pačiose patalopse, kaip ir 

kitais metais. Mokytojaus kun.

mokyklą, 
kiti susi- 
K. A. S.

OAKVIUt, On t,
KRIKŠTYNOS.

Kun. A. Sabas, grįždamas ii: vardais. Kūmai buvo 
JAV, apsistojo pasisvečiuoti tis ir R. Lušaitė iš Čikagos. Vai 
pas tautiečius ir pakrikšijo Ber šingieji A. ir E. Frenzeliai iškė 
nardo ir Aldonos Bračių antrą- lė puikią krikštynų puotą, 
jį vaiką Valentino-Algimanto Dalyvis.

NORTH BAY, ONT.
ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS.

Susipratę lietuviai Ramonai Sudburio. Krikštynų vaišės įvj-

J. Ginibu

kaip stebuklingas
yra plačiai vartoja- pakrikštijo antrąjį savo kūdikį ko Ramonu namuose su viso- 

įvairiausių ilgų. Pa- Ritos-Rūtos vardais. Kūmai bu mis iietUviškomis tradicijomis, 
dabar, atsitiktinai, <;• vo A. ir E. Frenzeliai is Oakvi-

Dalyvis.

T1LLSONBURG - DELHI, Ont.
PRASIDĖJO MEDŽIOKLĖS SEZONAS.

Nuo spalio 1 d. prasideda me Ontario miškus briedžių 
džioklės sezonas, Delhi apyiin- loti Medžioklėje žada 
Kėje žinomas tabako farmens 
Julius Stradomskis išvyko į Š. apie 10 dienų.

<— M- ■ ■ ■ M -- -----------.

Vasario 16 gimnazija pavojuje' 
Skubiai jai aukok!!

mcdŽ- 
išbūti

B s.

i Lietuviška moterų kirpykla ? 
j DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- įt 

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

K 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. $
>^®©®®®©®©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©< 
>©®®®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*
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DR. DORA GORDON |
DANTŲ GYDYTOJA 

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

BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George SL,TR 5151 Ville Lasalle. ;:

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

VICTORIA 
CLEANERS 
OYERSCO.

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

mino"r REPAIRS. i
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 
tebus (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir sun
kius. Sutaisome rūbus 
(išiiimus), įsiuvame sa
gas ir pan. Kiekvieną or 
derj paimame iš namų ir 

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.

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

A

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.

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

L I U D E S I O VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

iv.

Laidotuvių Direktorių
Lietuviai savininkai:

J. Matulaitis,
J. Kriaučialiūnas,

A. Majauskas.

s C. Halpin Funeral Home Reg’d
KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

$MONTREALI3 2832 ALLARD TR 1135
4500 VERDUN AVE. VERDUN. 

H
Tel. YO 3440

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose..
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

j ŽUKAS ANTANAS
$ 359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321
$ Kreiptis vakarais po 6,30 vai.
.©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©>
>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©’

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

Jonas Zinuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580 
?.©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©<
^.©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©S

gi 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.

g
§
>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© 
'©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©’ 

SGroserija - alus | 
DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS.

C LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliorių kainų, sį
> 64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. BE 0400. J
į Sav. E. BAIKAVIČIUS. $

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 8c SONS|
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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



6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1954. X. 6. — Nr. 39 (3o8)

Polemikai. Laisvoji tribūna.
LIETUVIŲ REZISTENCINĖS SANTARVĖS 

Informacijos Biuro patikslinimas.
„Nepriklausomos Lietuvos’ misiją pakviestas nariu, o ne L 

New Yorko korespondentui po DŠefo pavaduotoju, 
lemizuojant su „Vienybes“ 3. LRS-ės „šulai" jokiose 
bendradarbiu V. Gedrimu „N. musų veiksnių derybose nėra 
L.“ Nr. 33 skiltyse, 1954. VIII, dalyvavę, tad jokių palydovą 
25 d., ir padarius eilę tenden- ar patarėjų iš Londono niekui 
cingų bei iškraipytų teigimu L 
RS-ės atžvilgiu, LRS-ės Infor
macijos biuras yra priverstas 
juos atitaisyti.

1. Reutlingeno pasitarimuo
se p. V. Žilinskas dalyvavo ne 
kaip LRS-es narys ar „šulas“, 
bet kaip diplomatinės tarnybos ^aUTinka'“^^^, LRS-? liccTan- 
narys, Lietuvos pasiuntinybes 
Stockholme sekretorius.

vežtis negalėjo.
4. „N. L.“ korespondente,

tvirtinimą, kad Vykd. Tarybos 
pirmininkas New Yorke VLIK 
’ą sudarančiųjų grupių atsto
vams patvirtino savo ankstyvos 
nius, savo laiku Romoje pada
rytus, tiesos ir faktinės būklės IŠVYKO D. ZUBRICKAITĖ- 

-FIDLERIENĖ
Simpatiška Toronto lietuvių 

skautų veikėja Danutė Zubric- 
kaitė, prieš trumpą laiką susi 
tuokusi su p. Fidleriu, kuris siu 
dijuoja geofiziką Anglijoje, per 
USA išvyko į Angliją. Jaunoji 
ponia yra gabi muzikos srity
je. Už šių metų gerai išlaikytus 
Toronto konservatorijoje egza 
minus, sekantiems metams jai 
buvo suteikta stipendija.

MOŠŲ SVARBIEJI KLAUSIMAI...
(Atkelta is 3-Čio puslapio.)

' nės meile, atliko mūsų krašto daug kartų pasakojo man apie 
priespaudos laikais didelį lietu- juos, ir tikiu, kad tai turi buri 
vybės darbą, išmokindama sa- nuostabūs. Aš jaučiu gilią sim-

ŠV. ANDRIAUS L1UFERON1Ų BAŽNYČIOJE. vo vaikelį lietuviško rašto ir patiją mano tėvų tėvynei Lie- 
Carlton ir Jarvis gt. kampe, čius yra pakvietęs į Toronto įdiegdama jo jaunon širidn kaiš tuvai ir esu pažadėjęs mamą pa 
spalių 10 d., 9,30 vai. ryto, Čiurlionio ansamblį. Pranciško tą meilę savo protėvių tikėjimui lydėti į ją, kai ji galės važiuoti
įvyks lietuvių pamaldos. Jose nai jo koncertui išrūpino Vikio bei tėvynei. Jai nebuvo reika- aplankyti savo gimtąją Pažcl- 
pamokslą vokiečių kalba sak>o rijos salę. Koncertas dienos mc Engi diplomai, nei mokslo laips va" 
Kun. dr. Ernest E. Bergbusch, tu.
Vakarų Kanados Sinodo prezi- -------------
dentas, o liturgiją lietuvių kai lapkričio 21 d. 
ba atliks vietos parapijos kum- 
gas. (

Kun. dr. M. Kavolis,

čius pareiškimus — LRS ė pri
ima dėmesin. Antra betgi ver-

E. Turausko, A. Geručio, S. tus, LRS-ė puikiai žino, kam, 
Bačkio, S.K uzminsko (Pasiun kada ir kur Vykd. Tarybos pir 
tinybės Berlyne patarėjo), jie- mininkas buvo anų savo katė
ms esant diplomatinės tarny- goriškų romėniškų tvirtinimų 
bos nariams, o be kitko ir įvai nusikratęs, 
rių politinių organizacijų na
riams, „šulams“ ar joms arti
miems, dalyvavimas drauge su kai’buvo' iškė’lę ne kokią nelai

mę, bet buvo padarę tam tikins 
melagingus, kategoriškus ir 
bendrinius teigimus.

6. Jeigu „N. L.“ korespon
dento teigimu, Vykd. Tarybos 
pirmininkas vėl buvo iškėlęs sa 
vo senus, vadinamus „kaltini
mus“ LRS-ės atžvilgiu, tai LR 
S-ės Informacijos Biuras pra-

5. Savo laiku Romoje VLJK 
o ir Vykd. Tarybos pirminin-

Diplomatijos Šefu įvairiuose 
pasitarimuose toli gražu nepa
daro L. Dipl. Šefo krikščionių 
demokratų, valstiečių liaudiniu 
kų, tautininkų, frontininkų ar 
santarvininkų šefu.

Pripažįstant LDS-o institucį 
ją, logiškai jam reikia pripažin 
ti ir teisę kviestis į pasitarimus 
bei komisijas tuos diplomatines neša, kad LRS-ė juos kategoriš 
tarnybos narius ir kitokius as- kai atmeta ir Vykd. Tarybos 
menis, kurių dalyvavimą jis ras 
tikslingą esant. Taigi jam turi 
būti pripažinta teisė skirti nau 
jus diplomatinės tarnybos na
rius arba kviestis jai bendradar 
bius.

2. Į Paryžiuje sudarytąją ko vavimas mūsų kovai“ yrą jau 
misiją dokumentacijai taikos atnešęs didžiulės ir nepataiso- 
konferencijai ruošti, sutarus su mos žalos Lietuvos reikalui, at 
VLIK‘o pirmininku tos komi- sakomybę už kurią kelia VL1 
sijos sudėtį praplėsti, Liet. D. Ko pirmininkas ir dabar Vykd 
Šefas pakvietė ne S. Kuzmins- Tarybos pirmininkas. LRS-ė 
ką, LRS-ės Vyr. Komiteto pir- yra pasirengusi reikiama proga 
mininką, o S. Žymantą, Vii tą savo teigimą atitinkamai pa
maus Universiteto docentą ir grįsti.
Teisės Fokulteto dekaną, Vals Lietuvių Rezistencinės Santai- 
tybės tarybos buv. žinovą-ben- 
dradarbį. S. Žymantas į tą ko-

pirmininką laiko nesąžiningai 
ir neatsakingai apšmeižus LR 
S-ę, net nepabandžius savo 
„kaltinimų“ tikrumą pasitikim 
ti tiesiogiuose šaltiniuose. LR 
S-ė teigia, kad panašus „vado-

vės Informacijos Biuras,

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

Tel. E M 4-1394, E M 4-1395
201 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street,
TORONTO 1. Ontario.

-------- >
1st. OL 7543. Namų MU 9138

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

Advokatas.
(Barrister. Solicitor, Etc.)
1052A Bloor St. W. Toronto.

J GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

| Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

8 užbaigimas. NEMOKAMAI.
Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai 

^Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai. 
| 561-567 KEELE ST. TEL. JUncfion 4773
's 1^2 Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444.
§ TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS.

X

Daugelio lietuvių žinoma
K
5

$
VYRIŠKŲ RŪBŲ KRAUTUVĖ

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

*

niai. Ji atliko tą didelį lietuvy- Tai žodžiai sūnaus, kuuo 
__ Kariuomenės šventė bus bės darbą nė kieno neraginama, motina, nors pati ir nebūdama 

nei verčiama, nes ji darė lai, lietuvė, bet gimusi ir išaugusi 
ką jai lietuviška širdis sakė. Lie Lietuvoje, sugebėjo įdiegti j jo 
tuvės motinos nuopelnas, kad širdį meilę kraštui, kurio ju 
mūsų tautos istorija gali atžy- niekada nematė. Ar gali būti 
meti savo lapuose heroiškua geresnė kuri nors kita iliustia- 
Kražių įvykius, spaudos drau- cija apie motinos uždavinį Šei- 
uimo laikų knygnešių žygdai- moję?
bius, karžygiškas savanorių ko 
vas atstatant Lietuvos valsty
bės nepriklausomybę.

Tautinė moralė
turi būti atremta į tautinį 
alizmą, laikant tokiu idealizmu 
karštą ir veiklų tikėjimą lietu
vybe, kaip nepakeičiamą vcity 
bę. Iš čia turi kilti nepalaužia
mas pasiryžimas ugdyti šios 
vertybės apraiškas ir gaivinti 
jas tų lietuvių tarpe, kur jos 
jau apgeso. Mūsų nuomone, ši 
taip pagrįstas tautiškumas ne 
taip greit galėtų sunykti, nes 
savom pastangom būtų kuria
ma lietuvybės tikrovė ir ji paiai 
koma, o ne vien tik pasitikima 
svetimomis ir nuo mūsų nepri
klausomomis aplinkybėmis, bū 
tent — spėjamai susidarysian
čia mums palankia politine pa
dėtimi, kuri įgalins mus grįžti diškas praktiškumas daro įta- 
į tėvynę ir patikrinti lietuvybės kos mūsų charakteriui. Tauiau 

turimes mes pripažinti tiesę, 
Iš nusistovėjusios tradicijos kurią mes jaučiame, kad piak- 

lietuvybę mes suvokiame kaip tiškumas ir materialiniai reika
lam tikras savitas gyvenuno lai gal perdaug užima vietos 
formas, gyvenimo stilių, kuris mūsų mintyse, išstumdami kas 
mums mielas ir kuriam musų kartą daugiau romantišką gė- 
širdis yra atvira. Mes norėtu- rio ir grožio vertybių ilgesį, 
mėm, kad lietuvybė būtų to
kia, kokią ją išgyveno mūsų kai 
mo moteris — motina, kuri iš
saugojo tą vertybę pereitojo si 
mtmečio priespaudos laikais, 
mes norėtume, kad lietuvybė 
būtų tokia, kad išeivija ir jos 
priaugančioji karta degtų lie
tuviškumo meile, liktų ištikima 
•ava t^vų žemės papročiam,,
tradicijoms ir jos atutinei kul- savo tautai gresia mūsų išeivi- 
tūrai, dainuotų lietuviškas dai- jai, ne tik senąjai, bet ir naują- 
nas, mėgtų lietuvišką apsiren- jai išeivijai 
girną ■ ir puošmenas, ilgėtųsi Apie

eže- 
tevų

PADĖKOS
d.
19

Švenčant š. m. rugsėjo 8 
Tautos Šventę (įvyko rugs, 
d.) už atlaikytas pamaldas šven 
tės intencija AV par. klebonui 
kun. J. Kubiliui ir Šv. Kazimic 
ro par. klebonui J. Bobinui ir 
žemiau išvardintiems asmenims 
tariame lietuvišką nuoširdų 
ačiū: adv. Dr. S. Daukšai už 
turiningą aktualią paskaitą, so
listams pp. Vytei ir A. Kebliu i 
ir akomp. A. Piešinai už dai
nas, p. K. Veselkai už eilėiaš-

3USITUOKĖ Jurgis * Sokolu- čių deklamaciją, A, V. parap. 
vas su Angele Laurušaityte. chorui ir jo dirigentui už dai- 
Saunios buvo vestuvės Liet, nas, Lituanicos orkestrui ir jo 
namuose .

TORONTE BUS DAUG 
JDOMAUS ŠJ SEZONĄ

— Spalio 16 d., šeštadienį, 
Liet. Namuose įvyks sukaktuvi 
nis Susivienijimo Lietuvių Am 
erikoje — SLA Toronto 
pos vakaras, 
įdomus.

— Tą pat vakarą UNF 
įe bus lietuvių susiartinimo su 
Kanados kariuomene šokiai.

— Spalio 10 d. College te
atre bus žurnalisto J. Cicėno 
paskaita apie Vilnių.

— Spalio 17 d. p. Simonavi-

dirigentui Z. Lapinui už pui
kią muziką, skautų Vyčių bū
relio taut, šokių grupei ir jos 
vadovui už grakščius šokius, p. 
I. Šipelytei už šaunų atlikimą 
pranešėjos pareigų, p. Ladygai 
už scenos apipavidalinimą u 
visiems kitiems, kurie yra sa

kutis bus labai vo triūsu prisidėję prie minėji
mo paruošimo ir programos pra 
vedimo. KLB M. Ap. V-ba. išlaikymą.

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

TEISININKAS —

C

nie

kuo

sale-

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
letefonas EM. 6-4182 

Toronto

— Aukok tremtyje skurstan
tiems lietuviams!

— Šio vajaus metu aukok trerp 
tiniams kiek gali ir kaip gali!

Lietuviai advokatai

NEIMAN & BISSETT
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
38 King St. W. Suite 46 

Toronto, Ont.
Tel.: Office EM 3-7461

Res.: WA 2-8927

VIENYBĖJE — GALYBĖ |
TAUPYK I

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

Toronto, Ont. KE 3027. §

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.

LIETUVIAMS SPECIALIĄ NUOLAIDĄ — 15%.
Didelis pasirinkimas geriausių angliškų medžiagų.

Gataviems rūbams, skrybėlėms, baltin. ir kt., kaip ligi šiol £ 
t G*10 % nuolaidos.

Savin. C. SALMONAITIS

> DERBYMEN’SSHOP
2576 Yonge St. Toronto.--------------------Tel. HU 9-9624

DANUTĖ STRAZDAITĖ 
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON'S BEAUTY SALON
S

Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus. Kiekvienu metu (išskyrus sek

madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

S8 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
X Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto
« Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778
0 Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. $ 
$ Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 W.
yj ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. *

Kada mes pasiklausome inu 
su lietuvių išeivių šeimose po
kalbių, ar pokalbių besisvečiuo
jant draugų tarpe, netenka 
dažnai išgirsti taip romantiškų 
ir idiliškų išsireiškimų apie niū 
sų tėvų žemę. Svetimšalis, ku
ris pažino mūsų tėvų žemę iš 
motinos sekamų pasakojimų, 
idealizuoja mūsų kraštą dau
giau negu daugelis mūsų, ku
rių tėvų ir brolių kraujas lais
tė ir dabar tebedrėkina tėvynes 
žemę. Mūsų kalbos dažnai su
kasi apie mūsų kasdieninius rū 
pėsčius, darbą ir uždarbį, vns- 
valandžius ir dolerius. Mes tuo 
nenorime nuneigti, kad praktiš 
kieji gyvenimo reikalai neturė
tų rasti vietos ir laiko mūsų po
kalbiuose. Tuo mes nenorime 
daryti priekaištų ar ką nors 
teisti. Neabejotina, kad kana-

Mes turime skaitlingas orga
nizacijas, parapijas, mokyklas, 
bendruomenę, politinius veiks
nius, kurie rūpinasi Lietuves 
laisvinimo reikalais, tinime sa
vo lietuvišką spaudą, lietuviš
kų knygų, kultūrines instituci
jas, tačiau jaučiame, kad

žlugimo pavojus

tremtimams. 
tą ištautėjimo grėsmę.

dažnai skaitome Amerikos lie
tuvių laikraščiuose, bet ta pati 
grėsmė artėja ir skverbiasi tarp 
pat į mūsų Kanados Lietuvių 
tarpą. Ar mes nežengiame tuo 
pačiu keliu į nutautėjimą, kada 
savo gražius lietuviškus vai
dus, o kartais ir pavardes, kei
čiame į mums svetimas angliš
kus, škotiškus ar airiškus pa
kaitalus? Ar mes nežengiame į 
nutautėjimą, kada sulaikome sa 
vo vaikus nuo šeštadieninių lic- 

timoji kultūra, kur mūsų vaikai tuviškų mokyklų lankymo," tci- 
mokosi mums svetimose mo
kyklose, mūsų atsparumas sve 
tintųjų įtakų priešpuoliams tu
rėtų būti stipresnis ir patvareo 
nis.

Pavaizduoti, kiek daug gali nei sau, nei savo vaikui lietuvė 
duoti tautinei kultūrai išlaikyti motina, kai ji mokino savo vai 
ir jos dvasiai gyvai išlikti, no- ką lieuviškojo rašto ir savo te 
rėčiau čia pacituoti dabartinio vų tikėjimo tiesų, triūsdama sa 
Brazilijos finansų ministcrio vo gritelėje ar sėsdama prie sa 
dr. Lafer žodžius, kuriuos teK» vo 
neseniai užtikti viename Kana nutautėjimo keliu, kada boueja 
dos lietuvių laikraštyje:

Mano svajonė 
buvo pamatyti tuos javais ban
guojančius Lietuvos laukus, 
ošiančius žalius miškus, o tarp 
jų mėnesienoj tviskančius eže- lies mūs, įgalins 
rus, tuos pavasarį baltus nuo tyrą lietuvybę, 
žiedų, vasarą raudonus nuo vyš lietuviškus vardus ir pavarde.,, 
nių, o rudenį nuo obuolių, meilę Lietuvai mūsų priaugantį 
kriaušių ir slyvų lūžtančius so- čios kartos širdyse, jeigu mes 
dus. Aš nežinau, kokios ten jū- kesime ir ugdysime mūsų tikc- 
sų šienapjūtės, kokie tie tingai jimą lietuvybe, kaip nepakei- 
ar atlaidai, bet mano mama čiamo gėrio ir grožio vertybe.

gi ašių ių Lietuvos miškų, 
rų ir upių, ilgėtųsi savo 
krašto.

Lietuviška šeima, 
o ypač lietuvė motina, visada 
buvo neįveikiama pilis svetimu 
jų įtakų pritšpuoliams. Tokia 
tvirtove turi būti ir lietuvio iš
eivio šeima. Čia mums sveti
mos kultūros krašte gyvenant, 
kur mes patys nejaučiame, 
kaip mus stipriai veikia ta sve-

Dundas-Dovercourt garažas
1244 DUNDAS ST. W., TORONTO $

Įsteigtas prieš 27 metus c
24 valandų patarnavimas.

[ Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų o 
perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — S

! patikrinimas. X
J Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba. $

Ontario Motors League patarnavimas. s'
' Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidavimą. g

J. KARPIS
REALESTATE

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

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

$15.900, H. Park r., puikus 
atsk. presuotų raud. plytų 
kvadr. plano 9 kmb.namas. 
L. didelis kiemas, alyva §. 
Kiek apleistas viduje; atre 
montuotas vertas $18.000.

: skubus pardavimas, nes sa 
; vininkas JAV-se.
>$10.000 Įmok., 6 apart. 30 
t k. namas. Vand. šild., ga- 
! ražas: pajamų šiuo metu 
į apie $500 į mėn. Iškėlus se

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

7.000 im., 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.

sinadmiesi, kad mūsų vaikui 
bus perkrauti darbu ir nctuiės 
pelnyto savaitinio poilsio po ju 
darbo svetimose mokyklose’ 
Tokio pasiteisinimo nejieškojo

verpsto. Ar mes neiname

mės ir vengiame dalyvauti lie
tuviškame visuomeniniame dar 
be ir kratomės nuo bet kurių pa 
reigų?

Nutautėjimo grėsmė nepa
inus išlaikyti 

gražius musu

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS.

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

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

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

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

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

ii
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HAMILTON 
METINIS AUKŲ VAJUS TAUTOS FONDUI 

HAMILTONE
prasidėjo spalio 1 d. Norėtųsi, svečiams iš Toronto, St. Cai- 
kad Hamiltono lietuviai būtų barines, Niagara Falls ir kilu 
išimtis iš bendros taisyklės apylinkių už Tamstų dalyvavi- 
„žmogus turtėja — širdis kie- mą šiame parengime ir už mo 
tėja“. Paskirkime iš anksto valinę ir materialinę paiamą 
kiekvienas dirbantysis po 2.50 Tautos Fondui!

’ntaaumatnttiKrHmttttruttninitinnw

t; Spalio 16-tą d., šeštadienį, 7 tą ai. vakaro,

1
 2248 Main St., Sacred Hearth r t Mary ukrainiečių | 

salėje, NIAGARA FALLS, Ont. Lietuvių Klubas rengia: i 

rudens šokiu vakaru

(
Veiks turtingas bufetas! Gros MARTIN’S orkestras! | 
Svečių patogumui salė bus atida ta nuo 6-tos vai. va- į 
karo! Kviečiame visus atsilankyti!

Niagara Falls, G t. Lietuvių Klubas. |
Kim'.jmntttiurtnuttmuKstuiuuu::::::::.:.-

dol., o jautresnieji nepagailėki- Didelę padėką reiškiame „N. 
rne ir penkinės. Juos lengvai Lietuvai“ ir „T. Žiburiams“ 
galime sutaupyti, , nenueidami už atspausdinimą be atlygmi- 
kartą-kitą j kiną ar susilaikę po mo šio vakaro reklamų, už ku
rą kartų nuo alučio! rias reikėtų mokėti abiems laik

Vajaus metu aukas renka pa raščiams po 20 dol. Nuoširdžiai 
siskirstę rajonais šie hamilto- dėkojame p. St. Dramantui už 
niečiai: St. Pilipavičius, A. Po- nupaišymą nemokamai skeibi- 
vilauskas, Alg. Aušrotas, Air. mo!
Paukštys, St. Bakšys, K. Zau Mūsų mieliesiems hamilto- 
ka, Alf. Patamsis, V. Kazlaus- niečiams: L- Palčiauskui, Al
kas, Br. Aselskis, St. Norman- giui Barkauskui, V. Domeikai, 
tas, V. Urbaitis, S. Lukoševi- J. Bajoriūnui už talką vakaro 
čiūtė, Pr. Lesečius, L. Palčiam. metu ir p-lei Reginai Ramanaus 
kas, Br. Venslovas, Vyt. Kve- kaitei už pagelbą raudonųjų 
daras ir P. Kanopka. jurginų dalinime tariame gražų

Kai kitose kolonijose girdi-lietuvišką ačiū! Esame labai dė

sezoną, yra reikalingas stiprios sakyti pas B-nės V-bos narius 
finansinės paramos naujų vei- staliukus Naujųjų Metų sutiki- 
kalų pastatymui, todėl, atvykę mui. Pranešame, kad šiuo mc- 
į šeštadienio balių, mes taip pat tu jokie užsakymai nebepriima 
patarnausime ir mūsų kulturi- mi, kadangi registracija bus 
niam tikslui. Salė yra didelė, to pravesta gruodžio mėn.
dėl paskirų staliukų užsakymų 
nėra. Kiekvienas su įėjimo bi 
lėtu staliuką gaus nemokamai.

Tad šeštadienio vakarą — 
Hamiltono, Toronto, St. Calha 
rines, Niaga Falls lietuviai pasi 
mato Royal Connaught Nor
mandie salėje, Hamiltono iu-.ni 
ninku baliuje!

PO SUNKIOS LIGOS

VIETOS DIENRAŠTIS 
.,1 lie Hamilton Spectator" pe
reitą savaitę atspausdino B-nes 
V-bos atvirą laišką, kuriame 
dėkojama Kanados vyriausybei 
už priėmimą lietuvių į šį krašte., 
leidžiant kurti sau ir savo vai
kams gražią ateitį. Pažymėta, 
kad daugumas lietuvių savo 
kraštą yra apleidę 1944 m. bol-

Visur netoliese yra TIP TOP krautuvė ar atstovybė.

me daug lietuvių bedarbių, mes 
hamiltoniečiai galime pasi
džiaugti, kad jų turime, paly
ginti maža, o kiekvieni praėję 
metai vis tvirčiau mus materia
liai pastato. Taigi tat, rimčiau 
susimąstę, mes neturime pag
rindo pasakyti: „Per daug au 
kų! Negaliu aukoti!“

Tautos Fondas yra mūsų vie 
nybės ir tautinio solidarumo 
fondas! Remkime jį!

Anro liet, knygos platinimo 
vajaus metu parduotų knygų 
bendra suma per rugsėjo me
nesį siekė apie 500 dol. Kvie
čiame visus tautiečius šia pio- 
ga įsigyti vertingų knygų, tuo 
originaliai paminint šiuos su
kaktuvinius lietuviško rašto ine 
tus! Sk. St.

kingi p. J. Kazlauskienei už ske 
ningą stalų įvairiaspalviais jur
ginų žiedais papuošimą.

Gražų ačiū tariame p. E. Dau 
guvietytei-Kudabienei už skara 
bų jos refreną, kuris pridavė 
mūsų baliui lietuviško jauku
mo !

Šis praėjęs vakaras buvo ic- 
to nuotaikingumo ženkle. Po
nių puošnūs tualetai ir visų sve 
čių* augštai kultūringas laiky
masis suteikė mums didelės mo 
ralinės paramos ateičiai.

Tad dar kartą visiems malo
niai dėkojame ir prašome nepa
miršti mūsų ateinančio paren
gimo, kuris įvyks sausio 22 d. 
toje pačioje salėje!

TFA Kanadoje Hamiltono 
Skyriaus Valdyba.

rugsėjo 25 d. mirė 73 m. am
žiaus a. a. Vladislava Orvycūc- 
nė, palikusi paralyžuotą vyrą, 
sūnus ir anūkus. Velionė kili
mo buvo nuo Gurgždžių. Gili 
mūsų užuojauta paliktiems ir 
giminėms.

NAUJAS DIE. RASTIS 
rugsėjo 27 d. pasirodė Hamilto 
no gatvėse — „The Daily Ne
ws“, kurio leidėju yra A. Pc - 
ler, anksčiau buvęs alaus daryk 
los savininkas. Leidėjas nėra 
anglų kilmės, o į Kanadą atvy
kęs prieš 40 m. iš Vengrijos. 
Pirmame dienraščio numeryje 
tilpo nuotrauka is r. Fondu 
Hamiltono sk. S*-sto jurginui 
baliaus — tai prie vieno staliu
ko sėdinčių iš Niagara Folia 
brolių St. ir L. Mačikūnų .r se

ševikų antplūdžio metu.
Čia, lietuviai - kanadiečiai ne 

tik prisideda prie krašto ger
būvio kėlimo viduje, bet taip 
pat giną Kanados vėliavą ii 
jos ribų. Vienu tokiu p «;/■ 
džiu, B-nės V-ba, nurodo sa
vo narį P. Vaitonį, kuris atsto
vavo Kanadą pasaulio šachma
tų pirmenybėse Amsterdame.

„KRYŽIŲ“ ANGLIŠKĄ 
VERTIMĄ

B-nės V-ba padovanojo žino
mi'i CNML radijo stoties ko
mi ntatorei Mrs. Edith Hyder. 
C lias padėkos laiškas su gra 

atsiliepimu apie vertimą i 
o«i į romaną. Sis romanas anglų 
k ooje bus taip pat jteiktas ir 
vietos Centrinei Bibliotekai kar 
tu su 3ir 4 LE tomu. Kbr.

PADĖKA.
Tautos Fondo rugsėjo 25 d. 

surengtas Jurginių Balius pra
ėjo su dideliu pasisekimu! Ja
me turėjome 217 svečių ir, nors 
įėjimo ir bufeto kainos buvo su 
mažintos, gavome net 175,50 
dol. gryno pelno.

Mes maloniai dėkingi mūsų 
hamiltonieqiams lietuviams ir

HLDMT AUKURAS 
šeštadienį, spalio mėn. 9 

Royal Connaught Hotel Noi- 
niandie salėje rengia didelį ba

sį u.

sučių R. R. Ulbinaičių.
HAMILTONIEČIŲ 

DAUGELIS 
telefonuoja jau dabar nori užsi

TAUTIEČIAI, rašykite iš vi
sur „N. Lietuvai“. Duokite ži

nių apie darbus, nes dabai 
tai yra svarbu.

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont.
Tel. LI 4-6405

bus vienas įdomiausių ir di
džiausių. Ilgas savaitgalis, (pu 
madienis laisvas nuo darbo) į 
šį aukuriečių pasilinksminimą 
sutrauks daugelį Hamiltono ir 
apylinkės lietuvių. Ir neveltui 
puošni reprezentacinio viešbu
čio salė, daugelis staigmenų, lie 
tuviškas orkestras, palydint so
listėm lietuviškais refrenais — 
kiekvieną tautietį išvilios i 
Hamiltono scenos mėgėjų pasi
linksminimą.

Tektų dar pažymėti, kad Au 
kuras, prieš pradėdamas savo

VAISIŲ IR UOGŲ MĖGĖJŲ DĖMESIUI 
Spalio mėnuo pats geriausias’aikas sodinti vaismedžius: 
obelis, kriaušes, vyšnias, slyvas, pyčius ir kt. ir vaiskrū
mius: agrastus, serbentus, avietes ir kt.

Jų gausite pas
A. M AČ J,

Nilestowne, prie Londono, Ont., Hamilton Rd.

DISTRICT ESTATĖ BROKERS I

Visais nekilnojamo turto pirkimo 
bei pardavimo reikalais kr ipkitės 

į didžiausios Kanadoje

REAL ESTATE 
įstaigos atstovą Hamiltone

PRANCKEVIČIŲ. 

jrmacijas uteiks ir 
se jums patars.

Skambinkite ar užeikite j

913 Main St. E. Hamilton tel.

namų problemo-

staigą

LI 9-4121.

traktorius, geros mašinos 
žemės apdirbimui, trobe
siai, arti prie miestuko. 
Nuo Montreal!© 65 mylios. 
Paskola $4.500—2 y, %, 35 
metams. Kaina $13.500, 
įmokėti $6.000.

2. 14C akrų žemės. 14 karvių 
inventorius. 58 mylios nuo 
Montrealio, 1 mylia nuo 
pagrindinio kelio. Kaina: 
$10.500, įmokėti $4.000.

Paskolos namams:
iš 51 .% netoli užbaigimo ir 
iš 6% statybos eigoje. 50% 
namo vertės. Taip pat 2-ji 
„mortage“.

AR PIRKTI KREIPKITĖS

X Namai pardavimui:
į Rosemounte:
?1. Duplex po 5 kmb. Naujas, 
j centr. šild. Kaina $16.000.
42. Trijų š. Vienas po 5 kmb.
? ir du po 3 k., garažas. Nau
> jas. Kaina $21.000, jmokė- 
š ti — $7.000.
t3. 3-jų š. Vienas po 5 kmb. n
? du po 3 k., nešildomi. Nau- 
\ jas. Kaina $18.250.
t4. Dviejų šeimų po 5 kmb.
Z 6th Avė. prie St. Joseph 
? Blvd. Kaina 13.500. Įmo- 
? keti $4.000.
? Ūkiai:
Įl. 216 akrų žemės. 24 karvės, 
į NORĖDAMI PARDUOTI
I Į PIRMĄJĄ MONTRI ALY LIETUVIŲ REAL ESTA- 
| " TE ĮSTAIGĄ.
X M Ū S Ų T I K S L A S — J U M S PADĖTI!

NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.
f AGENTAI:
K A. Gražys, RA 1-3148. A. Markevičius, OR 1-9816.
S ĮSTAIGA: 177 Sherbrooke Si W. kamb. 5, Montreal, Que.
| TeleL: PL 8501
| Res.:
| P. ADAMONIS PO 6-6495. A. BUDR1ŪNAS RA 7-2690.

9 c
REAL ESTATE LIMITED

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

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

3910 St. ZOTIQUE, E.
RAymond 1—6005.

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

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR SVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

DE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACHINE

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

:: DĖMESIO! DĖMESIO!^

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS
B PIRMĄ KARTĄ LIETUVIŲ KALBA, DIDŽIULIS

| AFORIZMŲ RINKINYS
į VIRŠ 1.500 AUTORIŲ RINKTINIAI AFORIZMAI, 
: SATYROS, KEISTI UŽRAŠAI, EPITETAI, ŽYMIŲ- ;
: JŲ ŽMONIŲ PASKUTINIAI ŽODŽIAI PRIEŠ MIR-
I TĮ, 50-TIES TAUTŲ RINKTINĖS PATARLĖS, 

T PRIEŽODŽIAI, HUMORISTINĖS MINTYS IR KI
TI SAKYMAI.

VIRŠ 10.000 POSAKIŲ VI SŲ AMŽIŲ FILOSOFŲ,
I POETŲ, RAŠYTOJŲ, TEOLOGŲ, ATEISTŲ, MO

KSLININKŲ, POLITIKŲ, AVANTIŪRISTŲ IR KT. 
MINTYS PRADEDANT MOZE IR BAIGIANT Pl- 
TIGRILL1. MAKSIMAI, KURIE ŠIMTMEČIAIS

BUVO DRAUDŽIAMI CENZŪROS.
IŠTRAUKOS IŠ BIBLIJOS, KORANO, TALMUDO : 

IR KITŲ ŠVENTRAŠČIŲ.
RINKINYS TURI 544 PSLP. GRAŽIAI ĮRIŠTAS } 
KIETUS VIRŠELIUS. LABAI PATOGUS SKAITY

MUI FORMATAS.
NEATIDĖLIOJANT UŽSISAKYK1T ŠIĄ ĮDOMIĄ

i KNYGĄ SAU, IR SAVO PAŽĮSTAMIEMS Į TUOS 
KRAŠTUS, KURIUOSE VALIUTOS IŠSIUNTIMAS

YRA SUVARŽYTAS.
DĖL LABAI MAŽO TIRAŽO, ŠI KNYGA Į SPAU

DOS KIOSKUS NEBUS SiUNČlAMA.
KAINA SU PERSIUNTIMU KANADOJE — $ 6.00. i

VISUR KITUR — $ 6.50.
SIŲSKIT PINIGUS ŠIOS KNYGOS PLATINTO

JUI IR TUOJ JĄ GAUSIT.
i M. ČAPKAUSKAS, 1220 BISHOP STR. APT. 3.
i MONTREAL, Q. CANADA. (Tel. UN 1-1900).

V . V
X Sekite naujas madas — užsisakykite X

KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ.
Speciali nuolaida užsakant dabar. V

X Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių 3 
Pritaikome kelnes prie jūsų švarko.

x Garantuotas darbas — galima ir kreditan. x
VALOME — PROSIJAM E. |

X Paimame iš namų ir pristatome. $

NICK’S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI. £

616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013 $

::

Kostiumas, 
Suknelė ar 

f Skrybėlė

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

NE. 5-0303

WOWlWW-
Husosn 
siwntt

NE. 5-0303

iš namų ir prista-

i
DETECTO T. V. & RADIO SERVICE REG’D. $ 

3994 Wellington St., Verdun. Tel. TR 7798. |
į TAISOME RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS, $

Vai. 10 ryto iki 11 vai. vakaro. :į;Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAIT1S. |

|a. J. Norkeliunasį 
$ (COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT) | 

f ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI
X S
X NAMAMSPASKOLOS £| Ig PATVIRTINTI VERRTIMAI 3 | I

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS | 
Ą per $
I MONTREAL ENTERPRISES Reg’d I
| Tel. RA 7-312 0 |
S 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 |



Oi-SL. NEPRIKLAUSOMA Lietuva iw‘*, X. e, fa a« (He)

::Spalio 10 d., 12 vai. Aušros Vartų parapijos salėje 
GYVOJO ROŽANČIAUS DRAUGIJA RUOŠIA

PIETUS.
Bus skanūs valgiai ir tuitinga loterija. Įėjimas 1 dole
ris. Pelnas skiriamas bažnyčios fondui. Maloniai kvie
čiame visus atsilankyti. Valdyba.

lumtttunnuntittuitittttittititituutitttittzututnttitiutututitttnitmitttztmti 

mont^real 
KAIP MONTREALIS RUO» JŪROS SKAUTŲ DIENA — 

LIETUVIŲ DIENĄ.
Spalio 10 d., 12 vai. AV pa-

Ilgą savaitgalį smagiai praleisite tik HAMILTONE!

::
ii

H. L. D. M. Teatras AUKURAS 
šeštadienį, spalio mėn. 9 d.

ROYAL CANNAUGHT HOTEL, NORMANDIE

salėje rengia pirmąjį rudens

su linksma programa.

PARENGIMAS.
Mūsų Montrealio Jūrų skau 

rapijos salėje, 377 Willbrord tų būrelis atliko didelį žygį — 
Avė., šaukiamas Montrealio he savo valtimi aptalžydamas On- 
tuviŠkųjų organizacijų atstovų tario ežerą.
susirinkimas. Kiekviena otg. šiam jų žygiui daug vietom 
prašoma atsiųsti po 3 atstovus, paskyrė anglų spauda ir radi- 
Taipogi prašomi atsilankyti jas. Jau laikas pradėti dar di- 
Montrealy gyveną KLB Kr. ra dėsni ateinančių metų žygį. Rė D'Arcy McGee salėje, 220 Pi- 
rybos nariai ir lietuviai kultu- mėjų būrelis yra surengęs du ne Avė įvyks a. a. prof. V. Krė 
nninkai, nes bus svarstomas ia vakarus, iš kurių gavo 161 do- vės Mickevičiaus paminėjimas, 
bai svarbus lietuvišką bendiuo Jerį pelno. Nors kuklios paja- Minėjimo programą atliks Mon 
menę liečiąs klausimas. Dienot mos, bet buvo galima nors da- trealio Dramos Teatras. Mine- 
varkė:

a) 1955 metų Kanados Lie 
tuvių Dienos suruošimas Mon- 
trealy,

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

Reikalas yra labai svarbus, te 
dėl visus i 
skaitlingai 
pakvietimų

Šokiams griežia Hamiltono Aidas, palydint solistams.
Pradžia 7 vai. HLDM Teatras Aukuras.

RAŠYTOJO VINCO KRĖVĖS SLA 236 KUOPOS 20 METŲ 
MINĖJIMAS. JUBILĖJUS.

Sukanka 20 metų, kai To
ronte įsisteigė Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje (SLA) 
236-ta kuopa. Tą sukaktį kuo
pa rengiasi tinkamai atžymėti, 
suruošdama Jubilėjinį Vakaią, 
kuris 
mėn. 
Jono 
Įėję.

Garbės svečias SLA prezi- 
Kalinauskas nu-

Spalio 24 d., 4 vai. po pietų,

įvyks šeštadienį, spalio 
16 d., 7.30 vai. vak. Šv. 
Krikštytojo parapijos sa-

linai apmokėti valties stiebo ir jimo pajamos skiriamos prot. 
motoro remonto sąskaitas. Dar Krėvės-Mickevičiaus paminklo 
bo išplėtimui būrelis talkon fondui ir Montrealio Dramos 
kviečia ir montrealiečius. Kvie teatrui, 
čia prisidėti rėmėjais, taip pat 
kviečia gausiai aplankyti Jūrų 
skautų parengimus.

Artimiausias parengimas, 
suminėtus prašome spalio 9 dieną, šį šeštadienį, b 
atsilankyti. Atskiru vai. vakaro, 3486 Iberville Sir., 

i nebus. tarp Rachel ir Sherbrooke Str.
KLB M.Ap. V-ba. Viena gera susisiekimo atžvil

giu, nes Frontenac busai vaikš 
to visą naktį.

Šiame parengime dalyvauja 
ir Toronto, Hamiltono bei Ro 
chesterio Jūros Skautės ir riuomenės šventės 
Skautai. Veiks bufetas, loteii- mas.Smulki minėjimo 
ja. šokiams gros „Melodija“ ma bus paskelbta š. m. lapkri- 
Parengimo pabaiga 1 valandą čio mėn. pradžioje, 
ryto. Įėjimas — laisva auka. 
Maloniai laukiame atsilankant. _ ______ _____
Jūros Skautų Rėmėjų Būrelis. TECHNIKOS FILOSOFIJĄ. 

Šį penktadienį, spalio 8 d., 8 
mokyklos salėje: steigė per 30 naujų organizaci- 

4225 Berri St. (šalia Rachei). jų, tad nenuostabu, kad šios 
Liet. Akad. Sambūris, kartu su trys raidės — SLA, kai kam 
Liet. Inž. S-gos skyriumi Mont nieko nepasako, o kai kam jos 
realyje šaukia susirinkimą, ku- pavirsta į LAS... Na ir koks gi 
rio metu dipl. inž. L. Balsys čia skirtumas — tos pačios rai- 
skaitys paskaitą tema Teeinu-dės? Taip, raidės tos pačios, 
kos filosofija. Po paskaitos įvy bet kita tvarka išsirikiavusios! 
ks trumpos vaišės. Visuomenė O tas išsirikiavimas ir išryški- 
yra širdingai kveičiama daly- na jų prasmę. Pirmuoju atveju 
vauti. Valdyba.

MONTREALIO SPORTO 
klubo „Tauro“ įvykusiame vi
suotiniame narių susirinkime 
išrinktoji nauja valdyba pasi
skirstė pareigomis sekančiai. 
pirm. — Juozas Lukoševičius, 
vicepirm. — Vaclovas Kerbc-

PREZIDIUMOKLCT
posėdis, dėl susidėjusių aplin
kybių, iš praeitos savaitės alkel 
tas į šį šeštadienį, spalio 9 d.. 
6 vai. vakaro, NL redakcijos 
patalpose.

BUS LABAI DIDELIS IR 
ĮDOMUS KONCERTAS.
Smuikininkė Elena Kuprevi- 

čiūtė ir pianistas Andrius Kup
revičius su koncertais apvažia
vę Europą ir Ameriką, lapkri
čio 13 dieną, šeštadienį, Mont- 
realy duos didelį koncertą, ko
kių Montrealy dar nebuvo. Pia 
čiau sekančiuose NL numeriuo 
se, bet tauteičiai iš anksto in
formuojami apie šį koncertą >r 
prašomi lapkričio 13 d. vakarą 
rezervuoti šiam mūsų didžiųjų 
ir įžymiųjų solistų koncertui.

MONTREALIO SLA 123
kuopos narių susirinkimas įvy
ks šį sekmadienį, spalio 10 d., 
12 vai. 30 min. 377 Willibrord 
Ave., AV salėje. Visi prašomi 
atsilankyti apsimokėti nario mo 
kesčių. .. V-ba.

Mielus tautietes-čius prašo
me minimas datas nepamiršti dentas adv. 
ir savo atsilankymu bei auka švies šios fraternalės organiza- 
paremti paminklo fondą ir su- cijos tikslus, pobūdį ir naudin- 
teikti galimybę mūsų Dramos gumą. Meninę dalį išpildys dai- 
Teatrui ateityje suruošti dau- nininkai Marija Vilčauskaite n 
giau kultūriniu parengimu. Vaclovas Verikaitis, o Stepo- 

KLB M. Ap. Vaidyba. nas Kairys virkdins smuiką...
KARIUOMENĖS 

MINĖJIMAS.
Lapkričio mėn. 21 d. D‘Arcy 

McGee salėje įvyks mūsų ka
li riuomenės šventės pamineji-

progra-

KLB M. Ap. Valdyba. 
PASKAITA APIE

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL D.

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E.

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

RA 2-5229.

!x; _,XK§ g
£ Dr. J. Š E G A M O G A S > 
$ CHIRURGINĖ ir BEND- $ 
J ROJI PRAKTIKA 
^office 4906 Wellington '' 
$ VERDUN. TeL YO 361L § 

vai.: 11—12, 2—4, 6—9, $ 
šeštadieniais 11—1 £

X arba pagal susitarimą. %* 
n a m ų 1038 Osborne Av. X 

§ VERDUN. TeI.PO 6-9964 § 
m-" r'me- 1 mc xx——

JAUNIMO DĖMESIUI.
Paaiškėjus, kad spalio 9 die

ną įvyksta Jūrų Skautų Diena, 
Augštesniųjų Lituanistikos Ku 
rsų rengiamas jaunimo pobūvis 
— šokių vakaras atidedamas 
sekančiam šeštadieniui, t. y. 
spalio 16 dienai. Pilnas praneši 
mas tuo reikalu bus sekančią 
savaitę, bet jau dabar kviečia
me lieuviškųjų jaunimo organ! 
zacijų narius(es) ir taip pat ne 
priklausančius organizacijoms 
jaunuolius (es), Vietoje gimu
sius, j čia atvykusius tremti
nius, žodžiu — visą Montrea- 
lio lietuviškąjį jaunimą, rezei- 
vuoti minėtos dienos vakarą tik 
tai šiam, bendram ir įdomiam 
pobūviui. Rengėjai.

VILNIAUS KRAŠTO
Lietuvių Sąjungos steigiama
sis Montrealio skyriaus susiiin 
kimas šaukiamas spalio 10 die 
ną. Vieta: AV bibliotekoje, 
tuojau po pamaldų. Pritarią, vi 
si prašomi dalyvauti.
J. JACKUS, iš rytinės miesto įvyks spalio 17 d. 
dalies, lankėsi N L redakcijoje, 
pasipasakojo linksmų nuotykių 
ir užsimokėjo prenumeratą už 
metus pirmyn.

vai. vak.

Po programos — šokiai, gro 
jant geram 6 asmenų orkestrui. 
Veiks bufetas su įvairiais už
kandžiais ir lengvais bei stip
riais gėrimais.

Kviečiame visus atsilankyti, 
nes turėsime progos naudingai, 
linksmai ir 
šeštadienio

*' 1 dol.
Gal kam 

tas SLA?
Kadangi

įspudingai praleisti 
vakarą. Įžanga, tik

nebus aišku kas yra

Toronte jau prisi-

tos trys raidės — „SLA“ reiš
kia „Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje“. Antruoju atveju, 

SLA — Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje yra viena iš 
seniausių ir didžiausių, plačiai 
išsišakojusi Š. Amerikos konti
nente fraternalė organizacija, 

lis, sekret. — A. Blauzdžiūnas, ^J^A yra neutrali, be jokio sio- 
kasin. Pr. Bukauskas ir bend
riems organizaciniams reika
lams Juozas Piečaitis. Reviz. 
Komisija: Vytautas Bruzgele- 
vičius, Vincas Piečaitis ir Ro
mualdas Otto.

TRADICINIS VAIKŲ 
KAUKIŲ BALIUS

DANTŲ GYDYTOJAS į

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

Telef.: TR 4547.

: NOSIES, GERKLĖS IR įį 
AUSŲ SPECIALISTAS

IR CHIRURGAS |

Dr. R.
956

CHARLAND
Sherbrooke Easo □neroroose r..

g Telel.: FR 7684, EX 8822.

Dr.E.Andrukaitis

TELEVIZIJOS TECHNIKAS 
lietuvis

darbą atlieku Jūsų namuose.
Skambinkite R1 4-1705

IŠNUOOMOJAM1 naujame 
name du kambariai 

su teise naudotis virtuve.
3320 Place de Lery 

(važiuojant Sherbrooke E.) 
IŠNUOMOJAMAS gražus 

kambarys, galima su maistu įįfj 
arba be jo, bet su teise naudotis fe 
virtuve. Dvi minutės nuo fe 
Sherbrooko autobuso. Te’uau- 
tis: 2630 Prefontaine Street. S?

vinio atspalvio ar partinių rė
mų — broliška fraternalė orga
nizacija su gyvybės ir sirgimo 
apdraudos pagrindu. SLA 
kaip apdraudos įstaiga, ne tik, 
kad prilygsta moderniškoms 
JAV ar Kanados apdraudos 
įstaigoms, bet kai kuriais atžvii 
giais net jas pralenkia, nes SL 
A teikia daugiau lengvatų, o 
mokesčiai mažesni. Be to, SLA 
remia kultūrinius lietuvių ici 
kalus ir teikia pašalpą 
ištiktiems tautiečiams, 

Kokia yra sirgimo 
bės apdraudos bei 
(vaikams) skyriai ir kokią nau 
dą nariai turi iš SLA, tą ryškiai 
nušvies garbės svečias SLA pre 
zidentas adv. J. Kalinauskas 
per 236-tos kuopos jubilejuų 
parengimą, šeštadienį spalių 
16 d. šv. Jono Krikš. parapijos 

Pradžia 7.30 vai. vak. 
persikėlė ir pp. Tad nepraleiskite progos — at

silankykime visi! S. P.

Vaikučiai prašomi iš 
į pasirūpinti gražiomis 
: mis. Ruošia Lietuvių 

kių Moterų Draugija.
ROSEMONTO SKAUTĖMS 

i IR PAUKŠTYTĖMS.
Spalio 9 d. Rosemounto šeš

tadieninėje mokykloje, tuojau 
po pamaldų, yra šaukiama skau 
čių ir paukštyčių sueiga. Daly
vavimas būtinas visoms.
PP. KĘSGAILOS jau persikė- 

' lė į naujus, nuosavus namus,
1577 Rue De Seve, Montreal salėje.
20. Drauge 
Juodviršiai.

t’"— ' JI Ax 'i» .’j
SULLIVAN REALTIES Co.

Member of Montreal 
Real Estate Board

1410 Guy St., tel. FI
Perkant ar parduodant
domą turtą kreiptis pas

6351
neju- 
mūsų

anksto 
kaukė- 
Katali- nelaimės

ir gyvy- 
taupymo

PRITYRUSIŲ SUKNELIŲ SIUVĖJŲ

956 Sherbrooke E. j: 
į Tel. CH. 723S |

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
Skambinti mūsų įstaigos ar jo 

namų telefonu HE 7877. 
* * ♦ 

Pasirinkimas namų, ūkių ir va 
sarnamių įvairiose vietose.

Šeštadienį spalių 16 d. Šv. Jono Krikštytojo parapijos 
salėje, Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

(SLA) 236 kuopa Toronte 
rengia 20 metų veiklai paminėti

JUBILĖJINĮ VAKARĄ
Programoje: garbes svečio SLA prezidento adv. J. K. 
Kalinausko kalba ir menine dalis, kurią išpildys: daini
ninkai Marija Vilčiauskaitė, Vaclovas Verikaitis ir smui

kininkas Steponas Kairys.
Geras orkestras šokiams. Bufetas su įvairiais užkandžia
is ir gėrimais. Pradžia 7,30 vai. vak. Įžanga — 1 dol. 
Visus maloniai kviečia — Rengėjai.

TORONTO AUGŠTESN.
LITUANISTINIAI KURSAI

vėl darbą pradėjo spalio 2 d. Į kur-

VILNIAUS DIENA 
TORONTE.

Lietuvos sostinė Vilnius 
pavergtas ir tėvynė kenčia ver sus užsirašė gražus Toronto au 
giją. Visa Lietuvos praeitis gŠtesniųjų mokyklų lietuvių 
tampriai sujungta su musų sos- moksleivių skaičius. Kursų al
tine Vilniumi — jos praeitis, rektorius — Iz. Matusevičiūte 
dabartis ir ateitis turi rūpėti padarė trumpą apžvalgą lietu- 
kiekvienam lietuviui. viškos mokyklos, iškeldama be

Vilniaus krašto Lietuvių Są- tuviškojo švietimo reikalą n 
jungos (VKLS) Toronto sky- svarbą dabartinio lietuvių tau
rius padedant Toronto apyl. tos pavergimo metu. Mokiniai 
v-bai, spalio 10 d., 4 vai. po pic dar buvo supažindinti su pro
tų rengia Vilniaus Dienos — gramos ir kursų pramogų reika 
spalių 9-tosios minėjimą 404 lais. Pamaldos ir atitinkami pa- 
Bathurst St. ukrainiečių sporto mokslai mokslo piadžiai buvo 
salėje. 
Žiburių 
ta jog minėjimas įvyksiąs len
kų salėje).

Programoje Vilniaus krašto 
lietuvio žurnalisto Jeronimo Ci 
cėno paskaita.

Meninę dalį išpildys solistas leivius prašome į kursus stoti 
Vaclovas Verikaitis, akompo- mokslo metų pradžioje, 
nuojant muzikui St. GaileviČiui Užsirašyti galima Lietuvių 
ir ,,Varpo“ choras. Namuose pas administratorių

Šią proga kviečiame lietuvis- p. Petraitį ir „T. Žiburių“ re- 
kąją visuomenę, mokslus einan dakcijos patalpose pas p. Fra- 
tį jaunimą, o ypač studentiją kapą. Kursų direktorius, 
gausiai į minėjimą atsilankyti. VASARIO 16 GIMNAZIJOS

Skyriaus Valdyba, rėmėjų būrelis Nr. 4 (prie ML
NL red. mano, kad spalio 9 B D-jos) nuo rugsėjo galo pa

minėjimas yra jau praeities da- didėjo iki 39 asmenų. Būreliu 
lykas. Šiandien Vilnių trypia įstojo šie nauji rėmėjai, mokau 
jau kitas okupantas. O jų buvo tieji kas mėn. po 1 dol.: M. Ab 
ir dar kitų. Tat vieną epizodą is romaitis, 
Vilniaus istorijos dabar, kai ki
tas okupantas siautėja, vargu 
ar yra prasmės ryškinti. Reik
tų iš viso kitaip Vilniaus minė
jimus ruošti.

NEDARBAS KANADOJE
Visur yra bedarbių; Mont 

realy, Toronte, Hamiltone, 
Windsore ir tt. Žmonės prisibi
jo dar didesnio nedarbo. Tačiau 
paskutiniu metu daugelis įmo
nių jau šaukia darbininkus

(Per klaidą „Tėviškes sekmadienį spalio 3 d. lietuviš- 
‘ Nr. 38 buvo paskelb- koše parapijose.

Pamokos prasidės spalio 9 
d., 9 vai. 30 min. Lietuvių Na
muose.

Visus Toronto augštesniųjų 
ir specialinių mokyklų moks-

Abromaitis, A. 
Aperavicienq, V. Balsys, .F. 
Budreika, V. Blockis, V. Ger
manavičius, S. Juozapavičius, 
V. Kralikauskienė, P. Masiulis, 
J. Miliušas, K. Motušis, P. Ša 
dauskaitė, J. Strazdas, V. šat 
t.mieras, V. Teseckas. L.

Dr. Kavolis pakviestas vado
vauti tarpparapijinėm Biblijos 
valandėlėm, kurios įvyks Toron 
te ketvirtadieniais 8 vai. vak., 

116 Bonds Str.

' Jfc ■■ Jt ■■ JC l— 1J

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas ir chirurgas.

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

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

arba pagal susitarimą.
TeL: namų WA 1-0537 

įst. LL 9184.

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. va 
(pagal susitarim-'

W Augščiausias atlyginimas, garantuotas ištisų meų dar- | 
W bas, apmokamos atostogos, poilsio pertraukos, bonusai, O 'į 
fe higieniškos darbo sąlygos, modernus fabrikas, naujos /m 8 
fe mašinos bei įrankiai. Kreiptis pas Mr. Rudner, X

460 St. Catherine St. W., kambarys 405. £

.*,©©©©®©©©©®®©©®©©©©©©©©©©®®©©©©©®©©©©©®©©©©®--®©®®- 4 
a 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.

XK

Gydytoja-chirurgė.
Kampas Bloor ir Brock A v. 
(Įėjimas iš 613 Brock Av.) 
Friima ligonius, gimdyves 
ir moterų ligomis sergan
čias kasdien nuo 1—4 ir 
nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. 
nuo 11—3 v. p.p., kitu lai

ku pagal susitarimą.
Telefonas OL 6851

Dr.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

k. GARBENIS
REKOMENDUOJA

Namas nuomavimui, atskiras, 5 kmb. per 2 augštui, $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. šiki., 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.

I i .su 
II
i

REAL ESTATE
BLOOR STREET W., TORONTO, ONTARIO.

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

prašome kreiptis virš nurodytu adresu.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
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