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MONTREALY ATIDENGTA DIDELĖ AFERA.
Montrealy, kaip ir kiekviena 

me didmiestyje, yra mėgėjų 
lengvai pasipelnyti: vieni laiko 
lošimo namus, kiti namus pa
leistuvystės. Visa tai yra jslaty 
mais uždrausta. Bet visa tai

KOVA TEBEVYKSTA...
(Nepriklausomai Lietuvai iš New Yorko)

PASISEKĘS SPORTININ- VISŲ EGZILŲ IR VISŲ ŪKININKŲ APSIJUNGIMAS
KŲ VAKARAS. PRIEŠ KOMUNISTINĘ VERGIJĄ.

Rugsėjo 25 d. Garby Hali 
Sporto klubo „Tauras" ruoštas 
vakaras sutraukė pilną salę ne

dį parodė Torontas, pasekime 
juos nelaukiant.

Montrealietis.

Politinė įvykių savaitė!
DIDELIS POLITINIS PERVERSMAS EUROPOJE?
Laikas dažnai daro stebuk- ją įsakė visiems kitose valstybe 

lūs. Taip atsitiko dabar Europo se esantiems 5-sios kolonos na- 
poje. Tiktai prieš metus Ameri riams pradėti pašėlišką piopa-
ka ir Anglija Jugoslavijai ir Ita gandą prieš Londono sutartų yra labai pelninga. Todėl įsiū
lijai pasiūlė pasidalyti Triesto Prancūzijos konservatoriai jau, tymų laužytojų netrūksta. Ir te 
sritį. Koks kilo triukšmas! I'uu tartum vykdydami šį įsakymą, kios rūšies namai Monrealy, 
jau prasidėjo mobilizacija, n ia pradėjo kampaniją prieš šią su- kaip tik ką paskelboji byla ro- tik jaunimo, bet ir vyresnio am
abiejų pusių kariuomenės tei- tartį. Mendes-France, sušilau- do, žydėte žydi. ■ . '
kiniai buvo pastatyti prie Tries kęs pirmojo seime nepalanku- Galima suprasti, kad lokių ug įdomumo į vakarą įnešė aor

Egzilų Jungtinių Tautų ple- nė, IPU vicepirmininkė, J. Au- 
numo posėdžiai, kaip buvo nu dėnas, M. Kregždicne, Prof. dr. 
matyta, tęsėsi dvi dienas. Da- V. Kanauka, Dr. J. Pajaujis, 
lyvavo delegacijos: Albanijos, min. K .Škirpa, inž. A. Novic- 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Es- kis, B. Paramskas, Dr. B. Ma- 
tijos, Latvijos, Lietuvos, Lenki tulionis, J. Kardelis, Dr. M. De 
jos, Rumunijos, Vengrijos ir ke venis, A. Ošlapas, J. Makaus- 
turi internacionalai: ūkininkų, kis, V. Steponavičius, B. Ma- 
krikščioniškasis, socialistų ir ii- čiūnienė, H. Blazas. Kaip sve 
beralų. Plenumas išsirinko Gc- č ia i dalyvavo: Gen .Konsulas 
neralinę Komisiją, kuri turi ei- J. Budrys, LLK Pirm. V. Sidzi 
ti analogines pareigas, kaip Gc kauskas, Pr. Vainauskas, dr. Vi 

"į neralinis sekretoriatas JT. Ko liamas ir kiti.
s misijos pirmininku išrinktas Prezidentas Eisenhow'-ris 

latvis Masens; V. Sidzikauskas sveikinime kongresui pasakė 
išrinktas Politinės komisijos „Mūsų pačių patyrimas mus, 
pirmininku. amerikiečius, įtikino, kad tik ...

EJT plenumas atsišaukė į J. dividualinis ūkininkavimas yra 
Tautų delegacijas, kurios ats- daugiausia produktingas... Dar 
tovauja laisvus nuo komuniz- daugiau, tai yra gyvenimo bu
mo kraštus. Atsišaukime nuio- das, kuris labjausiai atitinka pi 
doma, kad Sovietų Sąjungos liečiu politines laisves *, 
okupacija Vidurio ir Rytų Eu- .......................................
ropos kraštuose yra ne tik pa
žeidimas Jungtinių Tautų char IPU pirmininkas St. Mikolajcz 
tos, bet nulolatinis pažeidimas yk, kuris pasakė pagrindinę pir 
teisės ir grėsmė taikai. mąją kalbą .Ypač dėmesio suite

EJT pilnaties posėdžiai nu- lė jo paskutinioje kalboje iš
traukti iki spalio pabaigos, bet keltos mintys apie ūkininkijos 
tuo laiku dirba visos komisijos, ideologiją, apie JAV daromas 

......-.................. klaidas išlaisvinimo politikoje, 
Jugoslavų atstovas Tupanja apie Pietų Amerikos ūkininkų 

nin, kuris buvo atėjęs į EJT padėtį, kuri primenanti aną, 
pilnaties atidarymą kaip sve- kuri mūsų kraštuose buvusi pi 
čias, gavo balsą ir pareiškė ici- ieš 500 metų ir kuri sudaiami 
Kalavimą, kad Jugoslavų egzi- gerą dirvą komunizmui plėstis, 
lai būtų priimti į EJT kaip pil- Jis kvietė ne žodžians, bet kon- 
nateisis narys. Nė viena deie- kiečiu darbu prisidėti prie kiek 
gacija nepasisekė prieš, bet kl- vieno krašto ir viso pasaulio 
ausymas perduotas Generalinei ūkininkų buities pagerinimo. 
Komisijai.............................................Dabar komunizmo pavergtuo-

....................................... sius kvietė ruoštis tikrai deniu-
Lietuviai, latviai ir Estai fu- kratiškam savo valstybių atsta- 

rume pareiškė atskirą protestą tymui. Pažymėjo, kad ateities 
prieš Sovietų Sąjungą, užgro- taikai po išsilaisvinimo valsty- 
busią jų kraštus. Be minėtų Po bių federacijų problema bus ia- 
litinėj komisijoj K. Bielinis nuo bai aktuali, kad ji turi būti sp- 
LLK ir H. Blazas nuo Taipt. rendžiama nepažeidžiant tajati- 

Aktyviai nių jausmų ir interesų. Išieiš-

' . ’ žiaus sportininkų rėmėjų. Da-
suprasti, kad tokių ug įdomumo į vakarą įnešė aor

to ribų. Kas minutę buvo lau- mo, paprašė atidėti pasitikėji- biznių mėgėjų yra. Bet gi tvar- tų šokis, kurį pravedant premi- 
kiama, kad „prabils" patian- nio balsavimus, kurie buvo pa- kos dabotojai — policija — tani juotu „Tango“ kiekvienas tu 
kos. Ir štai, tiktai po melų, skirti spalio 9 dienai, į spalio turi pareigas. Deja, pasirodė, įėjo šokti su netikėtu partne- 
JUGOSLAV1JA IR ITALIJA 12 dieną. Nuo šių balsavimų pa kad policija, su pačiu policijos riu. Pirmą vietą ir premiją lai 

reis ne tiktai Europos artimiau prezidentu pryšakyje, ne įsla- mėjo p. Murauskas su p. šipe- 
sis likimas, bet... net ir Edeno, tymus saugojo, ne tvarkos oa- lyte, 
kuriam įskaitoma Londono susi bojo, bet patys šį nešvarų biz- ‘ 
tarimai, kaip didelis jo diplu- nį palaikė. Jie tų dalykų „neina buvo 
matinis bei politinis laimėjimas tė“... už kyšius, kurie čia vadi- 
ir įrodymas jo sugebėjimų, del narni „protekcijomis“, 
kurių jis netrukus turi būti pa- Bet prilipo ožys liepto galą; 
skirtas premjero Churchillio pa Teismas (garbė jam) atidengė 
vaduotoju.

Londono ir Triesto susitari
mų faktai dominuoja visus šių 
dienų įvykius, bet jie nėra vie
ninteliai. Štai

VIŠINSKIS PASIŪLĖ
„NAUJA

MO PLANĄ,
bet kai vakariečiai tą pasiūly
mą peržiūrėjo, tai pasirodė, Kad 

pasistatyti naują uostą, bet kai la* ^ia senas Maskvos planas 
Trieste ji turi savo zoną, tai kla ~ P?
tįsimas neaktualus.

Ir antrą stebuklą padarė lai
kas. Kaip atsimename, Berlyno 
derybos iširo dėl to, kad Rusi
ja nesutiko leisti laisvų visoje 
Vokietijoje rinkimų. Dabar, kai 
Londone įvyko naujas susitari
mas, kurio Maskva bijo, 
MOLOTOVAS ATSKRIDĘS 

BERLYNAN JAU SIŪLO 
LAISVUS RINKIMUS...
Tiesa, anąkart jam pasisekė 

sugriauti Europos apsigynimo 
bendruomenės suorganizavimą, 
bet kažin ar taip pasiseks ir da 
bar? Rašant šį straipsnį, 
jau žinomas Prancūzijos sei
mo nutarimas dėl Londono su
sitarimo, o tai yra raktinis su
tarimas, nes iš niekur daugiau 
pasipriešinimo nelaukiama. 

Premjeras Mendes France 
spalio 12 d. parlamente gavo 
pasitikėjimą f' 
115. Taigi ja ir Tailandas. Vietnamo ats- dybos narius (A. Vazalinską ir nados Legiono salėje,
PRANCŪZIJA PATVIRTINO tovas pareiškė, kad iš Šiauiės j Lukoševičių), kuriems pave Mountain St., 3 vai. 30 min. pp. per 200 delegatų nuo demokra- kų valią.

___________ ________  _ tuiių ūkininkų partijų. Europos D
limai greičiau sudaryti inicialo- lio 17 d. 9 vai .r. Šv. Tomo Mo kraštus atstovavo: albanų, bul neralinis 
rių komisiją, kooptuojant reika ro bažnyčioje, 5701 Bannatyne, garų, čekų, estų, latvių, lietu- Gavrilovič savo 
hngus asmenis, o vėliau šaukti Elena Kazlauskaitė ir Jonas D. vių, kroatų, serbų - jugoslavų, demaskavo f* 
visuotinį susirinkimą. Gaila vėl Skardžius. 1 ' ’

PRIĖMĖ TUOS PAČIUS 
PASIŪLYMUS

ir šiandien abi šalys kaip ir pa 
tenkintos. Italija gavo A zoną 
su miestu ir uostu, o Jugoslavi
ja gavo B zoną su teise naudo
tis uostu bei laisva jame zona 
ir, be to, dar prie tos zonos pri 
einančią miesto sritį su 3.000 
gyventojų. Net Italijos komu
nistai pasiekusiam susitarimą 
premjerui Scelbai atidavė atsi
stojimu pagarbą, kai jis atėjo 
seimui padaryti apie tai prane
šimo... Ir Tito pasisakė, kad to 
ks susitvarkymas bus naudin
gas ateičiai... Tiesa, Amerika 
Jugoslavijai pažadėjo pinigų

Atsiradus netikėtų dovanų, 
> pravestas premijuotas 

valsas, kurio pirmą vietą laimė
jo p. Morkūnas su p. Pauliute. 
o antrą p. Markevičius su p. ne 
žinoma pavarde.

Graži ir nepailstanti „Lilua- 
nica“ kapelos muzika šiam va
karui suteikė daug gražios 
taikos.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

mūsų biznieriai, Petras Adarno 
nis ir A. Budriūnas, netrukus 
švenčia savo metines biznio su 
kaktuves. Tiktai per metus lai- 

Spalio 10 d. A V patalpose ko jie jau sugebėjo išvaryti žy- 
jvyko steigiamasis Vilniaus 
krašto lietuvių sąjungos susi
rinkimas. Kadangi tą dieną su
tapo 3 susirinkimai ir dar tuo 
pačiu metu pietūs, tai į susmu
kimą atvyko nedaug vilniečių, 

r todėl išrinkta laikinė valdyba: 
pirm. pulk. A. Lapinas, seki, 
p. Skrebutėnas ir narys p. Si- 
moniūkštis. Ši valdyba parinks 
patogesnį susirinkimui laiką n mokyklos 9 skyriuje. Mokyto- 
susižinos dar su daugiau vilnie 
čių, kurie dalyvautų šioje orga- 
nizazijoje. Tada bus paskelb
tas kitas susirinkimas.

KREDITO BANKELIO 
MONTREALYJE. 

R1EIKALAI
Kredito baneglio steigimas 

Montrealyje yra jau seniai pri
brendęs, bet kas žino kodėl ne 
juda iš vietos.

KLB Montrealio Apylinkės 
i šios vasaros

visą šį nešvarų biznį ir visus 
kaltintuosius, su pačiu polici 
jos prezidentu pryškay, pavarė 
iš pareigų, apdėjo pabaudomis 
ir uždraudė užimti viešas paiei 
gas. Tokių yra per 20, o per 30 

NUSIGINKLAVI- išvengė bausmės, nes trūko jro 
dymų.

STEIGIAMA VILNIAUS 
LIETUVIŲ SĄJUNGA.

jjierinis nusiginklavimas, — o 
tikro nusiginklavimo, kurį kon
troliuotų speciali komisija, Mas 
kva nepriima ir dabar, kaip ne 
priėmė ir anksčiau.

TRUMPOS ŽINIOS.
— Baltimorėje ir dar kaiKur 

JAV reakciniai gaivalai pasi- ’ 
priešino teismo sprendiniu'., 
kad į mokyklas drauge eitų bal 
tieji ir negrai, bet neefektyviai.

— Žymus pabėgėlis iš 
rinės Korėjos pasakoja, 
Korėjos kare sovietiinais 
lėktuvais skraidė ir kare 
vavo Rusijos lakūnai.

— Turkijos premjeras
deres lankėsi Vak. Vokietijos 
sostinėje Bonnoje ir pritarė V. 
V. apsiginklavimui ir stojimui 
į Atlanto organizaciją.

— Ottavvoje posėdžiavo Co
lombo susitarimo valstybių ats 
tovai, kurių skaičius dabar pa- V-ba, rodos jau

šiau- 
kad 

MIG 
daly-

Men-

nuo

Svarbiausi kalbėtojai buvo:

mų barą. Sėkmės.

LONGUEUILOJE ŠEŠTA 
DIENINĖ LIETUVIŲ 

mokykla, atsakius TT pranciš 
konams mokyklos patalpas, dar 
bą pradėjo spalio 9 d. ir toliau 
pamokas tęs kas šeštadienis, 14 
vai. po pietų, 1891 Chomine 
Champly St. Charles berniukų

jais yra P. Beleckas ir kun. Rai 
bužis.
PLUMBERIŲ streikas tebesi
tęsia, pasak jų: arba plumbc 
riai badu išmirs, arba kontrak- 
toriai subankrutuos...
PLATINIMAS Dorchester ga
tvės tęsiamas. Dar tebegriauna ūkininkų Sąjungos.
mi namai tarp Delormier i. reiškiasi Ekonominėje Komisi- kė viltį, kail nežiūrint apsiniau- 
Guy gatvių.
LENKIJOS
wa, 1944 m. 
ir kovų su

joje J. Audėnas, Socialniėje A. kusių tarptautinių padangių, 
sostinės, Warsza-1 rimakas ir kitose komisijose kada išsilaisvinimo viltis atio- 
herojiško sukilimo kiti mūsų tautiečiai.

v. - . .. ------ * V -„a, iwu.ua jau a.ua ,uaa.ua- ---- v — okupacija mlnejl-
352 balsais pues uio ligi 16( kai priimta Japom- pradžioje yra išrinkusi du vai- rnas ruošiamas spalio 17 d. Ka

ko atitolinta, negalima nustoti 
vilties, nes ir tarptautinėje po- 

i Tarptautinės Ūkininkų S-gos litikoje dažnai įvyksta dalykų 
1191 — IPU — kongrese dalyvavb prieš didžiųjų valstybių polili-

LONDONO SUSITARIMĄ, persikeliatiems Vietnamo gy- dė tuo klausimu rūpintis ir ga TUOKIASI šį šeštadienį, spa- 
Be to M.-F. gavo visus įga- ventojams pietuose pakaks vie- -• *“* ’ * * •

Lojimus ir dėl Saaro. Atcinan tos apgyvendinti, 
čią savaitę Adenaueris bus 1 a- 
ryžiuje, o spalio 20—22 dd. ten 
susirinks visi 9 Londono susita 

' rimo ir galutinai spręs reikalus.
Tai sudaro Europoje politinį 
perversmą. Ne veltui Moloto
vas nuėjo ligi kraštutinumo.

Žinoma, Molotovui rūpi ne 
Vokietijos sujungimas. Grei
čiausia, jeigu įvyktų derybos, 
tai Molotovas vėl rastų puc- 
žasčių.dėl kurių susitarimas de. 
Vokietijos apjungimo nebūtų 
įmanomas ir tos, jo pasiūlytos, 
derybos vėl iširtų, bet tuo pa
čiu būtų išardytas ir Londono 
susitarimas. Ant šios molotovi- 
nės meškerės jau pasikabino 
Vokietijos socialdemokratai, 
bet visai kitaip į klausimą pa
žiūrėjo Prancūzijos socialistai.

PRANCŪZIJOS SOCIALIS
TŲ SUVAŽIAVIMAS UŽGY 

RĖ LONDONO 
SUSITARIMĄ.

Tas davė vilčių, kad ir visas 
Prancūzijos seimas greičiausia 
pritars Londono susitarimui.

Dabar priėmus Londono susi 
tarimą, Europoje susidarys vi
sai naujos politinės sąlygos.

VOKIETIJA SUDARYS
500.000 VYRŲ
KARIUOMENĘ,

— V. Vokietijos gerbūvis 
kyla. Darbų daug, bedarbių be
veik nėra, — pareiškė darbo n 
socialinių reikalų ministeris.

— Paryžiuje susektas Mask 
vos šnipų sąmokslas, kuriame 
įpainioti keli žurnalistai ir re
daktoriai.

— Skandalas dabar paaiškė
jo Paryžiuje: pasirodė, kad 
Prancūzijos saugumo tarybos 
posėdžius sekė komunistų šni
pas, tarybos sekretorius, kuris 
visas žinias, kai vyko derybos 
dėl Indokinijos, perdavinėjo ko 
munistams. .

— Peipingo radijas paskei- Amoy salos apšaudo nacionaliu
bė Kinijos darbo ministerio jsa- tL1 salą^Quimoy. 
kymą, kuriuo draudžiama ko- * -
monistinėje Kinijoje streikuo- ^as Luca, po valymo nuteistas 
ti. Kas streikuos, bus pasiųstas ~ 
į priverčiamojo vergų darbų 
stovyklas

— JAV žurnalistas Salisbu
ry, kuris ilgai gyveno Maskvo
je, dabar per „New York Ti
mes“ duoda eilę straipsnių apie 
Rusiją.

Dr. G. M. Dimitrov, IPU Gc 
Sekretorius ir prof.

> pranešimuose 
Sovietų Sąjungos

22___£21__  lenkų, rumunų, slovakų. Indi- vidaus ir užsienio politiką, ku
tui praleisto laiko. Gražų pavyz į\jl REDAKCIJOJE Padėkos Jos ūkininkus atstovavo iš In- ri mėgina laisvąjj pasauli įtikin 

dijos atvykęs profesorius Ran- ti, kad toje politikoje įvykę pa- 
ga, kuris yra Indijos ūkininkų sikeitimų, kurie atidarą kelius 
ideologinis vadas. Iš Japonijos su sovietais benrdadarbiaui i —— V. Vokietijos seimas už- 

gyrė Londono susitarimus.
— Konstatuojama, kad Vie 

tname komunistai, besitraukda 
mi, palieka 5 kolonos dalinius 
ir tuo ruošia perversmui dirvą.

— Lenkų balerina Kahnows 
ka, begastroliuojant Lenkijos 
baletui Paryžiuje, pabėgo į va
karus.

— Kinijos komunistai

— Rumunijos komunistų va

mirti, bet po apeliaccijos pasi
gailėtas ir paliktas kalėjime vi 
sam gyvenimui.

— Trockio žudikas J. Mor- 
nar, kurį pasiuntė Stalinas, at- 
kalėjęs du trečdalius laiko, pa
prašė paleisti iš kalėjimo, bet 

Rusiją. Jis faktais įrodo, kad 1° prašymas nepatenkintas, nes 
Maskvoje 930 komunistu vadu neišspręsta apeliacinė byla..

— Eisenhowens pasveikino 
Sendonov žydus su 300 metų apsigyveni- 

’ mo JAV sukaktuvėmis. Žydai 
sumanė „žygį į Washingtoną", 
kuriuo nori paremti McCaity 
akciją ir patys sudaryti orgam 
zaciją kovoti su komunizmu.

— Pakistano premjeras Ma 
homed Ali lankėsi Turkijoej ir

2- šinos tautiečių, iš kurių Dr. še 
gamogas savo judriam priaug- - - - - .
liui parodė spaustuvę. P. Petro alvyko senatorius Išiguro, ku- coegzistuoti. 
nis parodė nuotraukas jo rastų ™do.va“ja. Jap°?ų ■ A‘ • •
nepaprasto didumo grybų •— 
18 inčų skersmens ir 24 svarų 
svorio kiekvienas grybas. P. Ja 
nuška užsuko atnaujinti NE 
prenumeratos, p. Škuda turėjo 
asmenų pajieškojimo reikalų ir

iš K. LUKAS turėjo nelaimę su 
mašina, bet savininkas liko sve. 
kas. 
MCGILL universitetą vakarais 
lanko daugiau studentų, negu 
dieną. Vakarais lanko 6.000.

WINDSORE, ONT., 
STREIKAS

i A. Devenienė pavaizdavo, 
Filipinai kaip ir kokiomis nežmoniško

mis priemonėmis komunistai
* blokui vyriausybėje.
, atsiuntė Mr. Cabaldin, kuris

•j yia žemės reformos Filipinuose stengiasi suformuoi naują ko- 
" tvarkytojas, nacionalistines Ki munistinį žmogų, negalvojantį 

nijos ūkininkus atstovavo Mr ir tik įsakymų klausantį auto- 
Fang. Amerikiečių fai merių or matą, kuris turėtų pakeisti lais 
ganizacijos ir kooperatyvų są- vają žmoniją, 
jungos atsiuntė kongresai! sa-jungos atsiuntė kongresai! sa- Visų klabėtojų tikslas buvo 
vo stebėtojus. O Anglijos n ki nušviesti komunizmą namie ir 
tų laisvųjų Europos kraštų dip- pavergtuose kraštuose jo tikro- 
lomatai, reziduoją JAV, prisiūti mis spalvomis, kad laisvasis pa
te sveikinimus. Lietuvius atstu saulis išgirstų ir žinotų, jog ko- 
vavo LVLS tremtyje, kunos du egzistencija su komunizmu yra 
legatais buvo Alena Deveme negalima. H. B.

yra milionieriai. Didžiausi — 
Mikojan, Bulganin, 
kurie turi po kelis namus, va
sarnamius, po kelis automobi
lius ir po daugelį tarnų. Jis pa
aiškino, kad vokiečiams puo- 

kuri bus labai motorizuota, dau lant Maskvą, ji buvo nutarta 
giausiai pritaikyta atominiam jau atiduoti ir visi komunsitai 
karui. Bet tuo tarpu ji labai bėgo, o žmonės juo skoliojo,—--- - . -
baugina kaikuriuos prancūzus, traukė iš auomobilių ir tt. ir tarėsi dėl bendrų apsigynimo 
o komunistai per Maskvos radi patys stojo ginti miesto. priemonių.

vertina 
gen. Anderso pasielgimą, kuris 
sulaužė kario priesaiką piezi- 
dentui ir respublikai.

Šie pasisakymai įnešė dai 
daugiau sąmyšio. Ir, nesutari
mams vystantis, gen. Sosnkows 

bė, kai derybos su kompanija darytas trijų komitetas, kurio kis, kuris anksčiau buvo pasiza 
nepasisekė ir kai tuo reikalu ne uždavinys išvesti iš susidaiiu- dėjęs užimti Zaleskio pareigas, 
galėjo padėti ir Ontario Darbo sies padėties, 
ministeris.

LENKŲ SUIRUTĖ 
TĘSIASI IR PLEČIASI.

nūs, pasikeisti pareigomis, da- reiškė, kad jie blogai 
Fordo fabrikuose išsivystęs vi- lis lenkų, sukilo. Gen. Anders 
su tempu. Streike dalyvaują atsisakė jį pripažinti preziden- 
darbininkai, piketuoja 22 įmo- tu. Tada Zaleskis gen. Andersą 
nės vartus ir neleidžia judeji atleido iš generalinio Lenkijos 
mo. kariuomenės inspektoriaus pa-

Darbininkai streiką paskel- reigų. Kilo didelis sąmyšis. Su

je

Tuo metu Zaleskis savo įpė
diniu paskyrė buv. premjerą Sa 
piegą, esantį Afrikoje.

Prasidėjus fermentacijai, da 
Lenkijos prezidentui egziliu lis lenkų karininkų, kurie susi 

Zaleskiui praleidus teinu- organizavo į savo ratelius, pa

kaip egzilinio Lenkijos prezi
dento, dabar atsisako to ir ne
sutinka tų pareigų užimti, kri 
lenkų dauguma apsisprendė jį 
būtinai i tas pareigas įstatyti. 
Taigi, dabar krizė yra didžiau
sio įsisiūbavimo stadijoje.

iwu.ua
a.ua
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Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

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

KAIP DABAR ATRODO BALTIJOS PAMARIAI

Į Friedlando pereinamąją sto o pieno, dažniausiai atskiesto, 
vykią prie Gottingeno Vak. Vo litras vasarą kaštuoja 2.50 rb. 
kietijoje atvykusi iš Karaliau- ir žiemą iki 4 r. Kolchozininkai 
čiaus viena rytprūsė vokietė atrodo kaip tikri skarmaliai, 
papasakojo, kad Karalaiučiuje Sambų krašte dirbama tik ko- 
beliko jau vos 21 vokietis. Dar kia ketvirta dalis visos žemės, 
porą dieną prieš jai išvaziuo- Kolchozų gyvuliai sulysę — 
jant prie vienos krautuvės tik vieni kaulai ir oda. Kadangi 
prieš ją uždarant stovėjo 120 neužtenka pašaro, tai karves 
žmonių uodega. Iš gautosios jau vasario mėnesį išvaromos 
300 rublių mėnesines algos, į laukus, kur jos graužia ine- 

Amerika ir P. Amerika $ 5.50 America & S. America $5.50 'mokamos jai už darbą prie sta- džių žieves ir samanas.
tybos, neužteko nusipirkti nei Nemuno žemupyje ir pačioje 
būtiniausių reikmių. Teatrus ir deltoje toli gražu nėra tų „pa
kilius dėl perbrangių kainų te- siekimų“, kuriais giriasi boiše- 
gali lankyti tik rusų karininkai vikinė spauda ir radijas. 1946 
ir valdininkai. Likusios nesu- m. tarp Rusnės ir Gilijos prie 
griautos Karaliaučiaus bažny- Kaukėnų vanduo pralaužė py- 
čios, kaip praneša „Presse- limą ir užliejo kraštą. Net mo- 
dienst der Heimatvertriebe- terys turėjo nešti pintinėmis 
nen” Nr. 36754, yra visos uždą jam sutaisyti žemes. Briedžiai 
rytos arba paverstos javų sau- buvo iššaudyti 1946 metais, ka 
dėliais. Sambų krašto dalyje da atsibasčiusios rusų medžio- 
ūkininkų sodybų yra įsikūrę tojų komandos išpyškino^ vis- 
Sovietų jūrininkai. Heiligen ką, ką tik pasiekė 
Kreuz bažnytkaimio bažnyčia 
stovi tuščia. Joje neseniai bu
vo įtaisytas arklių tvartas.

Minimoji Rytprūsių vokietė 
užaugusi Kuršių pamary, būvu 
1945 m. deportuota į Rusiją ir 
turėjo ten dirbti įvairiose sto- Rytprūsių pietinės dalies n ru 
vykios, kol 1951 m. buvo at- sų — šiaurinės stipriai saugo- 
leista vėl atgai į Rytprūsius, jama. Tuo arpu jos tarp Kali- 
Grįžusi, Rytprūsiuose rado la- ningrado srities ir Lietuvos, ku 
bai liūdną vaizdą. Daug kui iau rios Klaipėdos kraštas sudaio 
kai tiesiog dirvonuoja, pievos integralinę dalį, jau niekas ne- 
— apaugusios švendrėmis ir besaugoja. Gyventojai gali nc- 
žolėmis. kliudomai vykti į Karaliaučių

Rytprūsių vokiečių pabėgė- iš Klaipėdos krašto ir kilni 
hų organas „Das Ostpreussen- Lietuvoje ir jame parduoti sa- 
blattt“ per kelis numerius at- vo žemės ūkio gaminius. O dai 
spaudė kilusio iš Šarkuvos, Kur prieš porą metų, norint iš Klai 
šių Neringoje, vokiečio K. Gir- pėdos krašto nuvykti į Kara- 
niaus įspūdžius. Jis po nepa- liaučių, reikėjo specialių leiūi- 
prastai nuotykingų ir skaudžių mų. Dabar šitas patvarkymas 
išgyvenimų neseniai buvo atlei jau esąs panaikintas. Gimus pa 
stas į Vokietijos Rytinę žoną, pasakojo, kaip bolševikai siau- 
iš kur persikėlė į Vak. Vokie-tėjo 1945 metais Šarkuvoje.
tiją. Girniaus pareiškimu, že- Ten tik vasario 4 d. buvo išžu- varžomai pavalgyti, nereikės galvoja? Ką jie ir jų vaikučiai 
mės ūkis Rytprūsiuose, kadaise dyta 36 gyventojai, o Seidleiio menką duonos kepalėlį dalintis tose didžiosiose šventėse val- 
garsėjusiuose kaip vokiečių ja- būste pats komisaras nušovė 8.

. _ - vų aruodas, atrodo labai skur- Apie moterų prievartavimą ne- 
,mokslo, šviesos^ šie- j^iai. Į kolchozus ar sovehozus tenka nė aiškinti. Veltui mon- 

suvarytiems valstiečiams mo- golai ir ukrainiečiai mėgino kai 
ka už darbadienį nuo 1 iki 4 kurias iš jų apginti. Blogiausi 
sv. rugių. Pagrindinis mėnesi- pasirodę gudai. Tiek jam, tiek 
nis atlyginimas kolchozo naria- kitiems suimtiesiems vokiečia 
ms — 30 rb. mėnesiui. Tačiau ms Lietuvoj ūkininkai patude 
už ankstyvųjų bulvių kg. Kata labai daug širdies ir suteikė 
liaučiųje tenka mokėti iki 8 rb., žymią paramą.

KLBENDRUOMENESREIKALA1
LIETUVIŲ DIENŲ TORONTE APYSKAITA.

4. Trimito orkestrui ..100,00
5. Gėrimai baliuje . .. .346,30
6. Kitos baliaus išlaidos 98,94
7. Koncertui Massey Hall

salės nuoma ...............480,00
8. Muz. Gailevičiui meno

progr, vadovui per 
1954 m.........................200,00

9. Sol. Kardelienei su ke
lionės išl................... 100,00

10. Sol. Paulioniui su
kelionės išl...................100,00

11. Trimito orkestrui . . .53,00
12. Kitos išlaidos............31,29
13. Lietuvių Dienų film. 150,00
14. Tor, Ap. V-bos krepš.

perein, dovana ............31,92
15. Įv. kt. išl................197,52.. „mūsų“ komunistai, peržiūrėt;

Iš viso išlaidų 3.385,81 Montrealy, nenurimsta: „Liau- 
Grynas pelnas 1.422,11 dies Balsas” į kiekvieną nume- 
Balansas ...

INDEPENDENT LITHUANIA

Redaktorius Jonas Kardelis 
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai. 
7722 George Str., Ville Lasai! u, Montreal, P. Q., Canada 

Telefonas: HEmlock 7920.
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:

Kanadoje ...........................$ 5.00Canada ............................... $5.00

Visur kitur ...................$ b.OOOther Contries..................... $6.00
Teksto eilutė................ et. 0.15Fajieškojimų kaina ....$1.00
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

KANADOS LIETUVIAI!
Mus vėl pasiekė SOS šauks- punktualusis Sudburio būrelio 

mas iš anapus Atlanto. Tai sau- vadovas p. Rimkevičius, 
ksmas vienintelės laisvajame pa 
šaulyje lietuvių gimnazijos — Kur kitos lietuvių 
mokslo židinio.

Ji šaukiasi visų mūsų pagal
bos. Ji prašo mūsų labai ne
daug, tik, kad mes tesėtume 
tai, ką esame laisva valia pasi
žadėję. Tai mūsų garbės reika
las.

Kova dėl mūsų Tėvynes lais 
vės dar nėra baigta, tai kodėl, 
nors nežymiai, bet bandome ap 
leisti užimtas pozicijas? Trauk 
tis dar peranksti. Pajuskime sa 
vo vertę, pajuskime garbės ja
usmą ir tarkime visi vieningai: 
gimnazija turi gyvuoti! O ji 
gyvuos, jeigu mes pildysime sa 
vo įispareigojimus.

Nors skaudu konstatuoti, bet 
faktas yra tas, kad vis sunkiau 
ir sunkiau atsiranda naujų rė
mėjų, vis sunkiau ir sunkiau pa 
sižadėjusieji moka savo mėnesi 
mus įnašus.

Tiesa, dalis rėmėjų yra bėdai 
btų eilėse, kitus spaudžia kitos 
bėdos, nelaimės. Bet dalis, ir 
tai pati žymiausioji, turi paken 
čiamai apmokamus darbus ii 
vis dėlto savo garbingo pasiža
dėjimo nepildo. Čia gali būti 
tik apsileidimas.

Jau šiais metais nurodėme sius bus daug našesnis, 
spaudoje („N. L. ir T. Ž. 31 
Nr.; Naujienų 189 Nr.), kaip 
kaikurie būreliai Kanadoje yra 
atsilikę. Raginome pajudėti, pa 
sispausti. Deja, tą mūsų kreipi
mąsi išgirdo, bent mums apie 
tai žinoma iki šiol, tik Vancou
ver^ apylinkės valdyba, atgai šią didžiąją talką! 
vinusi 88 būrelį. Atsiliepė ir 
Calgario lietuviai su gausia au
ka. Pasiskubino atsiskaityti To 
ronto Evangelikų Jaunimo bū
relis ir visada skrupulingai

O kur kiti Kanados būreliai? 
gyvenamos 

vietovės? Ką jos galvoja? Ne
jaugi jos leis ramiai sau laiką 
ir nesudrebės jų sąžinė, jeigu 
tas, taip sunkiai kurtas, mokslo 
židinys turės užgesti?

Tad, mieli Kanados lietuviai, 
kur begyventumėte, kokia di
dumo Jūsų kolonija bebūtų, 
skubiai rinkime aukas gimnazi
jai išgelbėti iš susidariusios pa
dėties. Gana pasyvumo. Kur ne 
galima sudaryti pilno būrelio, 
sudarykime iš 10, 5 ir 2 žmo
nių. Mokėkime reguliariai savo 
mokesčius, nors po vieną dole
rį per mėnesį, ir gimnazija gy
vuos! O ji gyvuoti turi! Bute
liai savo keliu, bet ir pavieniai 
lietuviai, skubai aukokime gim 
nazijai. Siųskime nors ir mažiau 
šią auką.

Prašome Jus lietuvišku nuo
širdumu. Tenelieka šis mūs į 
kreipimasis balsu tyruose.

Prašome — išklausykite ne 
tiek mūsų, kiek to energija try
kštančio , 
kiančio ir prisikelsimos Tėvy
nės darbui besiruošiančio jau
nimo balso.

Kai visi stosime petys į petj, 
našta palengvės, o darbo vai-

jų šūviai. 
Tačiau Girnius sakosi iš vie
nos moters girdėjęs, kad šių 
metų žiemą vėl buvo pasirodę 
briedžiai.

Kas nauja — tai kad siena 
tarp lenkų administruojamos

MONT|REAL
MONTREALIO LIETUVIAI!

Pasibaigė vasaios iškylos negalime jų skirstyti į rūšis. 
Grįžome vėl į miesto verpeto Mums jie visi yra lygūs ir mic- 
oukurį. Mūsų spauda muga Ii. Lygiai mums turi būti biai. 
pranešimais apie įvairius pa- gus lietuvis nuo Biržų ir įsiu- 
rengimus salėse, apie pagerbi - čio 
mo vakarienes. Deja, bent iki nuo Nemuno ir Neries krantų, 
šiol, dar nematėme, kad būtų Juk 
kieno nors surengta alkanam gesni, kad negali kartu gyven- 
broliui prisiminti vakariene, ti su mumis. Tai ne jų kaltė, 
tfakarienė, kurios tiksiąs butų Mes tikime, kad kiekvienas do- 
sužadinti dalyvių jausmus ne- ras lietuvis tai supranta ir at- 
laimingesnio už mus brolio ar jaučia. Jie likę tremtyje. No- 
sesers meilei.Atrodytų, kad mes rs ir be geresnės ateities per- 
esame sveiki, dirbame, paval- spektyvų, nepalūžo dvasia ir 
gę, ir kaip visi kiti gyvena. At morale. Tai parodo, kiek sąly- 
rodytų, kad jau nėra brolių ii gos leidžia, gausus vargo mo- 
seserų, gyvenančių, baigiau- kyklų tinklas.
čiuose pūti, barakuose, kuriuo- Ateis ir pačios didžiosios žie 
se prieš taip neilgą laiką dauge mos šventės — Kalėdos. Mes 
lis mūsų leido laiką, laukdami jau dabar, gal dar tik paslapčių 
dienos, kada galima bus kui ti mis, galvojame, ką pirksime do 
savo gyvenimą nuo jokių šai- vanų savo artimiesiems, savo 
pos organizacijų nepriklauso vaikučiams. O ką jie, gyven 
mą. Laukėme dienos, kada pa- darni vėjo perpučiamuose ir be 
tys ir mūsų vaikučiai galės ne- taus perlyjamuose barakuose, 

nereikės galvoja? Ką jie ir jų vaikučiai

nuo Lydos ir Preghaus,

jie yra už mus nelaimiu*

Tikimės, kad gimnazija, vi
siems padedant, pavyks iš susi
dariusios padėties išgelbėti. Ne 
teks jaunimui mokslo šviesos 
spindulių uždaryti. Tai mūsų 
tautinio susipratimo egzami

nas. Jį išlaikysime. Tik visi į
Šių metų Lietuvių Dienom

Taronte, įvykusios rugsėjo 4—Gimnazijai Remti Komisija.
P. S. Gimnazijai remti komisi- 6 dienomis buvo gausios daly- 

jos iždinniko adresas: Pr. ši- viais, o rengėjai turėjo pelno, 
melaitis, 1271 Allard Avė., Tenka pažymėti, kad Torontu! 
Verdun, Montreal, P. Q.

į 7-nias dalis. gys?
Tikrovė yra kitokia. Mūsv. Ir taip yra tik todėl, kad 

artimieji, su kurių nevienu ir mes esame pamiršę tą švenčiau 
gražias jaunystės dienas kai- šią Kūrėjo įsakymą, gailestin- 
tu praleidome, šiandien gyve- gurno, atjautimo įstatymą. Mes 
na tikrai jau vėjo perpučiamuo primiršome ir humaniškumo 
se ir lietaus perlyjamuose bara pareigą. Tik dabar, grįžus iš va 
kuose. Dar ir šiandien jie ne- saros meto, ilgėjant vakarams, 
gali patys ir jų vaikučiai sočiai turime susirūpinti. Turime pri 
pavalgyti. Ne jų kaltė yra del siminti juos.
šios padėties. Jeigu pasaulio ga Ta proga Montrealio Šalpos 
liūnai, kurie yra daugiau ar ma Komitetas kviečia Tave, broii 
žiau atsakingi už mūsų tėviškes sesuo, pajudinti savo sąžinę, 
ramios pastogės išdraskyiną, Pažadinti savo lietuvišką nuo- 
išsirinko jauniausias ir sipiiau širdumo jausmą ir šio, spalio 
sias jėgas, darbo raumenis, tai mėnesio, bent vienos dienos už 
šiuos nelaiminguosius visai ra- darbį paskirti vargstančiųjų 
iniai užmiršo. O tokių paliktu- tremtyje šalpai. Tik bent vic- 
jų, kuriems mes padėti galime, nos dienos uždarbį. Jeigu rim- 
yra apie 7.000. Jų tarpe apie tai pagalvosime, visai nedaug, 
1.800 vaikučių. Jie yra tos pa palyginus mūsų ir jų gyvenimu 
čios Tėvynės vaikai, to paties sąlygomis. Prisiminus tuos ne 
kraujo broliai ir seserys. Mes Nukelta į 9-tą puslapį.

nepavyko gauti pakankamai 
erdvių patalpų, o už naudotas 
sales mokėta pilna kaina, dėl 
to išlaidos susidarė didelės. K 
LB Toronto Apylinkės Valdy
ba, kaip Lietuvių Dienos ren
gėja, pateikia čia visuomenės 
žiniai trumpą apyskaitą:

Pajamos:
1. Balius U.N.F. salėje,

297 College Str. ..1.615,92 
Meno paroda Lietuvių
Namuose ...................... 129,50
Koncertas Massey
Hall ..........................1.96 7,56
Lietuvių Dienų leidinio 
apmokami tekstai. . . . 725,0(1 

5. Lietuvių Dienų leidiny 
tilpę skelbimai 
Išlaidos:

1. K. Liet. Dienų 
atspausdinimas

2. Meno Parodai

APIE VLIKĄ IR DIPLOMATUS...
Šia dar nesibaigiančia, bet ra vienas kelias: susitaiimas u 

jau pakankamai išryškėjančia nuoširdus bendradarbiavimas, 
lema, „Liet. Dienose“ pasisako kurio dėka būtų išspręsti visi, 
diplomatai — dr. S. Bačkis ir nors ir sunkūs .klausimai. 
S. Girdvainis. Išsamiau ir pre- Toliau dr. Bačkis pasisako, 
ciziškiau pasisako dr. Bačkis, kas turi teisę kalbėti Lietuvos 
todėl jį ir pacituosime. vardu.

Aptaręs Lietuvos vaJstybi- „Lietuvos 
nę būseną ir VLIKą, dr. Bač- konsuliarinė Tarnyba užsieny- 
kis sako: je yra Lietuvos Valstybės Vy-

„jei VLIKas nėra neoficiali- riausybinės, par excellance, in» 
nė Lietuvos egzilinė vyriausy- titucijos, reguliariai ir teisėtai 
bė, tai kas, laikui -atėjus, gaič- įkurtos svetimųjų pripažintos 
tų Lietuvos egzilinę vyriausy- ir pripažįstamos, santykiuose 
bę sudaryti“, — atsakysiu prak su svetimaisiais, su užsieniu, 
tiškai. Užuot kalbėjus apie eg- jos ir turi teisę ir pareigą Lietu 
žilinę vyriausybę, būtų geia vos valstybės vardu kalbėli, 
mums savitarpyje pramatyti Normaliai pagal priimtą tarp- 
metodus, hipotezes, kaip liks- tautinę praktiką, per jas eilių 
lingiau būtų galima elgtis pa- bet koks santykiavimas su sve- 
gal Lietuvos interesus ir kaip timaisiais, su užsieniu. Jos už- 
galima būtų siekti vyriausybes sienyje yra atsakingos už Lic- 
sudarymo. Galima būtų metu- tuvos užsienio politiką bei dip- 
dus, hipotezas pramatyti, be» lomatiją, nes negali būti keiią 
reikia, kad mes turėtume rimtą Lietuvos Valstybės diplomali- 1954 m. spalio mėn. Nr. 10, kla mi įrodymai, kad žmogus išsi- džiausios nuospaudos (sovieti- 
studijų organą, bendru susitari nių ar konsuliai inių tarnybų, 
mu sudarytą, kuris projektus negali būti keleriopos Lietuvos 
apgalvotų, išstudijavęs reikalą užsienio politikos, ar diploma
is juridinės ir politinės pusės tijos. Rodos, tai labai aiškus ir 
bei pagal tarptautinę praktiką natūralus dalykas ir dėl jo nė 
ir kuris projektus parengtų. A ra daug kas kalbėti... Todėl na 
priori negalima „receptą“ pa- tūralu, kad mūsų užsienio poli 
tiekti, bet reikia žiūtėti, kaip tika, diplomatija turi būti veda- 
tikslingiausia ir geriausia būtų ma Lietuvos vardu mūsų Diplo 
elgtis ir kas svetimųjų lengviau matinės Tarnybos, Lietuvos

Bačkis pasisako,

Diplomatine ir

2.

3.

4.

Užminti ant skaudamos 
nuospaudos...

Lietuviškieji Maskvos dikta
tūros, Stalino ir jo sąmokslinin 
ko ir sėbro Hitlerio garbintoju,

33 mau mau“... O kiek Bimbos 
garbinamoji Maskva per dien 
paskerdžia ne komunistų?

Jie nori daugiau žinių apie 
kratas?

Komunistai reikalauja iš NL 
daugiau žinių apie kratas, lai 
jų tiktai išsisukinėjimai. Jie gi 
buvo iškrėsti, tai geriausiai ži- 

, koki doku- 
Be to, šie menta rasti ir kas iš jų paimta,

nos draugijos festivalis. Iškil- „mūsų“ komunistai pasikvietė O tai yra neginčijama, nes apie
leidinio įnės tęsėsi 7 dienas. Ta proga talkon ir Ameiikos Jungtinių tai rašė ir prancūzų ir anglų

. . 1.201,99 buvo atkveisti iš Anglijos u lie Valstybių komunistus su jų lai spauda.
_______ salės tuvių tautiniai šokėjai, kuiie kraščiai. Ir visi išsijuosę prakai Jeigu jiems trūksta žinių, ko 

dažymas ir įrengimas 94,85 buvo šiltai sutikti ir visur su- tuoja beburnodami, bekolioda- dėl juos iškrėtė, tai tegul pasi- 
2. UNF salės nuoma . .200,00 kėlė didelį susidomėjimą. mi apstoję „Nepriklausomą Lie ---- --- i-—:- ......-

tuvą“.
w Tai parodo, kad „musų * ko-

Įf O kiti munistams, atsiprašau — „pro
■ «l gresyviams“, „liaudiečiams“

WAir^nt” „liaudies demokratams“ —kaip
„Z A1GZDE atrodo,užminta ant pačios skau

.4.804,92 rį įdeda po kelis straipsnius,
KLB Toronto Ap. Valdyba, skirtus specialiai „Nepriklausu

■ Airijos sostinėje Dubline įvy mai Lietuvai“, Mandrapypkiui no, kas iškrėstas, 
370,00 ko Airių tauitnių šokių ir dai- ir NL redaktoriui. T

atsakymų skyriuje vystęs iš beždžionės, nėra pa- -lės diktatūros garbintojai dar 
kankamai tvirti. Net Šv. Tėvas gali nesuprasti, kas yra nuspau 
sako, kad „nėra negalima“ su- da, tai jiems reikia jų kalba pa 
derinti saikingą evoliucijos mo aiškinti, kad tai yra „mozo- 
kslą su Katalikų Bažnyčios pa- lis“). Jau tas vienas faktas 10- 
žiūromis. Juk Dievas galėjo su do, kad pataikyta į pačią opią- 
tverti tokius gyvūnus, kurie Su ją vietą.
tvėrėjo duotomis jėgomis gale- Juk jeigu būtų buvę parasy-

usimų ir 
taip rašo:

„Vienas jaunas kunigas sa
kė, kad Bažnyčia nesmerkia 
mokslą, tvirtinantį, jog žmogus 
išsivystė iš beždžionės. Ar tai 
gali būti tiesa?

— Taip, tai yra tiesa. Baž- jo išsivystyti į augštesnės rū- ta neteisybė, tai būtų ir tiuin- 
nyčia tokio mokslo nepasmei- šies gyvulius. Kad taip iš tie

siai ir greičiausiai galėtų būti Diplomatijos Šefo koordinuoja kė, bet laikosi nuo tokio moks sų yra, to, kaip minėjome, mo- 
pripažinta. Tas pats organas mos ir vadovaujamos. lo nuošaliai, nes iki šiol žino- kslininkai dar įrodyti negali“,
cvantualiai galėtų projektą su- Savaime suprantama, Lietu- —--------- —------------------------------------------------------------------------------
daryti ką palikti iš senųjų niū- vos Diplomatinė Tarnyba ne- sienyje, bei ką daryti virš jos brėžtina, susiklausymas. Ir vie 
sų konstitucinių nuostatų bei gali neatsižvelgti į politinių lie galvos, ar šalia jos. Tvarka ii ni diplomatai, be visuomenės. ~ .
įstatymų, bei ką pakeisti, kai tuvių sluogsnių pageidavimus, susiklausymas turi būti. To rei- be ją atstojančio VLIKo, taip pasiteisintų prieš jų suklaidin- 
atgausime nepriklausomybę, norus, bet lietuvių politiniai »1 kalauja Lietuvos interesai“. ’’
laisvę“. uogsniai negali pamiršti, apie

Negalima šiam dr. Bačkio pa Lietuvos Diplomatinę Tai-

pat negali vieni tiktai kalbėtis 
kad ir su lenkais dėl Lietuvos 
santykių su Lenkija. Tai ii giTai yra saikingai ir supranta 

sisakymui nepritarė dėl jo io- nybą, Lietuvos Valstybės lei-mai pasakyta. I aip: ,, I vai ka labai aišku. Todėl čia ir pabrė- 
gikos ir rimtumo. Tikrai gi te- sėtą vyriausybinę instituciją už ir susiklausymas turi būti“. Ta žiamas susiklausymas.

teirauja pas tuo, kurie juos 
krėtė.

pas atsakymas: taip nebuvo:
Bet komunistai to nesako, 

tiktai visokiais būdais bando, 
lyg tie unguriai, išsinerti iš 
kilpos, kuri jiems uždėta Ka
nados saugumo organų, ir kad

tus žmones, „Liaudies Balso“ 
skaitytojus.

Bimba rašo:
„Per vieną dieną paskersta

Pruseika klysta.

Pruseika, rašydamas apie 
gen. Nagiaus mirtį, pastebi, 
kad sovietinės vergijos režimas 
esąs amžinas ir nepajudinamas. 
Pruseika fatališkai klysta: nė 
vienas dar diktatūrinis režimas 
pasauly ilgai neišsilaikė, o nė
ra kas jau ir kalbėti apie dikta 
tūrinio sovietinio režimo išsigi 
mimą į vergjos režimą, — jis 
žlugs ir greitai žlugs. Daugu
mas mūsų kartos žmonių dai 
patys savo akimis pamatys, 
kaip sugrius šis neteisybes, 
prievartos ir smurtu sukulta^ 
vergijos režimas. Neatlaikys da 
bartinių pozicijų kapitalizmas, 
bet ir sovietinė diktatūra, nors 
ir kaip ji besimaskuOtų „denio 
kratija“, „liaudiška“ ar dar ko
kia, bet jos metai suskaityti. 
Tenesiramina Pruseika ir jo ap 
gaudinėjamieji.

Mandrapypkis.
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Tautos darbuotojui atsimintiGautomis iš Lietuvos žinio
mis. Dr. Jonas Staugaitis ten 
miręs 1951 m., tiksli data ne
žinoma.

Greta Dr. Kazio Griniaus 
Dr. J. Staugaitis yra vienas žy
miausių varpininkų. Jis buvo 
tik pusantrų metų jaunesnis už 
Grinių, mirė metais vėliau ir 
jiedviejų gyvenime ir veikloj 
yra daug panašumo, čia noiiu 
duoti Dr. Staugaičio darbų ap
žvalgą, daugiau dėmesio krei
piant į jį, kaip gydytoją, pada
linus į tris laikotarpius: 1) sp- Dr. Staugaitis apsigyveno oa- 
audos draudimo metai — siu- kiuose, ten užėmė Dr. Vinco 
dentavimas ir gydytojo darbo Kudirkos vietą, kurs susirgęs 
pradžia, 2) nuo spaudos laisves džiova persikėlė gyvent į Nau- perversmo Dr. 
atgavimo 1904 m. iki 1918 m. miešti. Šakiuose Dr. Staugaitis traukė iš aktyvaus politinio gy 
ir 3) nepriklausomoj Lietuvoj, išbuvo iki Pirmo pasaulinio ka venimo. Tuomet išryškėjo kita 

ro. Jis turėjo plačią gydytojo jo darbo sritis, kurioj jis įrašė 
praktiką, kuri atitraukė jį nuu savo vardą į Lietuvos kultūros 
visuomeninės veiklos. Jis už- istoriją, tai gydytojo žurnalo 
dirbdavo nemažai ir savo ieso- „Medicina" redagavimas. To
mis rėmė varpininkus ir jų rei- se redaktoriaus pareigose jis iš
kalus be to šelpė lietuvius mo- buvo per 20 mętų, nuo 1923 iki 

Dr. Staugaitis gimė birželio ksleivius-Studentus.
1 d. 1868 m. Omentiškių k., Pa 
žėriu (Pilviškių) vai. ūkinin
ko šeimoj. Mokinosi' Marijam
polės gimnazijoj, gydytojo mo
kslą išėjo Varšuvos universite
te. Gydytojo praktika veilesi 
Šakiuose. Pirmo pasaulinio ka rijampolės Ūkininkų Bendro- 
ro metu buvo karo gydytoju vės“ veiklus organizatorius, 
rusų kariuomenėj. Grįžęs po Nors Marijampolės Šviesos Dr 
Pirmo karo į Lietuvą, Dr. Stau augija buvo nedraudžiama, bet 
gaitis buvo išrniktas į Steigia- dėl tos draugijos bylos, užėjus 
mąjį Seimą ir vėliau į visus reakcijai po 1905 m. revoliuci- 
tris Seimus. Buvo Trečiojo Sei- jos, 
mo pirmininkas ir Kauno vals
tybinės ligoninės direktorius.

Dr. Staugaitis buvo Varšu
vos varpininkų steigėjų grupes 
dalyvis, varpininkų rašytojas, 
jų spausdinių platintojas, var
pininkų šelpėjas, varpininkų 
suvažiavimų (1888, 1889, 1890 
metų) dalyvis.

Dr. Staugaitis pradėjo rašy
ti „Varpe“ ir „Ūkininke“ nuo 
jų pasirodymo. Jis perrašinėjo 
Šerno (slapyvardis Juozo Ado
maičio 1859—1922) raštus, Ra

(„Ūkin." 1892, Nr. 10) ir daug 
kitų. Užsiėmė botanikos ir zo
ologijos terminologija, bendra
darbiavo Erazmo Majewski c 
lenkų kalba leistam botanikos 
ir zoologijos žodyne „Slownik 
zoologiczny i botaniczny“.

Baigęs medicinos moksią,

DR. JONAS STAUGAITIS, JO GYVENIMO IR DARBŲ APŽVALGA. 
RAŠO DR. V. TERCIJONAS.

jungos ir visą laiką buvo vice- mui lietuvių kalba.
pirmininku, pirmuoju, o Tie- Dr. K. Griniui priguli inicia 
čiam Seime buvo Seimo pirmi tyva leisti „Mediciną“, kaipo 
ninkas. Jis buvo Kauno vals- tęsinį 1913 m. pradėjusios eiti 
tybinės ligoninės direktorius, „Medicinos ir Gamtos“, kurią 
čia jis dirbo kaip administrate- leido medikų sekcija. įsikūrusi 
rius, ligonių gydymu ir prakli prie L. Mokslo Draugijos Vil
ka tuomet neužsiėmė.

Po gruodžio 17 d. 1926 m. 
Staugaitis past-

dėju sykiu su K. Medicinos Dr 
ja ir pažadėjo duoti „Medici
nai“ leisti po 1000 lt. r ii. 
nės subsidijos. K. Medicinos 
Dr-ja kasmet paprastai skilda
vo po 1.000 lt. „Medicinai ' pa 
remti, o jos nariai buvo įpaici- 
goti tą laikraštį prenumeruoti 
nors, deja, nevisi tai darė.

K. Medicinos Dr-jos naiių 
skaičius nuo 47 pirmais melais 
pakilo iki 128 ir dar augšciau. 
Be mokslinių pranešimų Gar 
ouvo daromi

Kiekvienam iš tų periodų dar
bo sąlygos buvo nevienodos ir 
darbo vaisiai taipogi buvo skir
tingi.

PIRMASIS LAIKOTARPIS.

niuje.
Dr. Grinius iškėlė mintį 

1920 m. L. Mokslo Dr-jos gy
dytojų sekcijos suvažiavime 
Kaune apie lietuvių medicinos 
laikraščio ir kalendoriaus lei
dimą prieš Dr. J. Žemgulio ai- 
gumentus, kad nebus ko spaus 
dint, nors lėšų gali užtekti.

Iš tikrųjų „Medicina“ pasi
rodė labai gaji, nes nepriklauso 

antros bolševikų okupacijos mybės laikais lietuvių rankose 
1944 m. buvo ligoninės, klinikos, labo-

Pirmos bolševikų okupacijos ratorijos, institutai, statistikos 
laikais 1940-41 m. tas laikraštis aparaats ir tt. „Medicinoj" nu
buvo pavadintas „Lietuvos 1 a- vo įdėta nemažai vertingų mo 
rybų Socialistinės Respublikos kslinių straipsnių, paruošiu lie 
Medicina“, o vokiečių okupaci- tuvių gydytojų ir asistentų, 
jos metu (1941 — 1944 m.) kartais paremtų ilgais ir kruo

pščiais tyrimais ir stebėjimais 
klinikose ir laboratorijose. Jei 
gu „Medicina“ buvo leidžiama 

kurios pirmas numeris pasu o-apie 25 metus, iš kurių pei 20 
dė gegužės mėn. 1920 m., ejO metų jos redaktorium buvo Dr.

Dr. Staugaitis sėdėjo ke- regulairiai per 25 metus kas Staugaitis, tai čia jam priguli 
hs mėnesius Kalvarijos kalcji- mėnuo visą nepriklausomybės nemažas nuopelnas, kad jis su- 
me. Nežiūrint to, jis visą lai- laiką vis tobuledama ir buvo gebėjo nugalėti visokius sun
ką dirbo lietuvių tautos ir jos galvojama paverst į dvisavaiti- kumus ir kliūtis.
liaudies'labui. nį laikraštį. Ji nustojo ėjusi po Dr. Staugaitis dar minėti-gonių demonstracijos, taipogi

NFPRIK1 AHSOMYRrS antros bolševikų okupacijos nas kaip posėdžių protokolai sudaryda-
, AtLA( " 1944 m-> bet kuriais metais bu- „ ,. . .. vo spaudos medžiagą laikiaš-gaitis — biografiniai bruožai“.
LAIKAI. vo uždaryta tikrai nežinoma. Kau"° Medicinos Draugijos čiui >iMedicina“. Čia reikia pa Dr. A. Matulevičius — „Dr. J.

Didžiausį aktyvumą visuome Neaišku, kokiais sumetimais iu ilgametis pirminikas, Žymėti, kad „Medicinos“ laik- Staugaitis „Medicinos“ redak- 
nės darbe Dr. Staugaiis parode sų bolševikai uždarė vieninlelj nuo 1924 iki 1941 m., kada ta raščio leidėju nuo pradžios bu torius“, Dr. K. Grinius „Medi- 
nepriklausomybės laikias, kai Lietuvos mokslo medicinos žur draugija rusų bolševikų buvo vo Kauno Medicinos Draugija; cinos būtis Lietuvoj per pasku- 
grįžęs po karo į Lietuvą apsigy nalą, nebent siekdami greitos- uždaryta, o jos knygynas n ar su j aL. Universtiteto medici- tinius 35 metus“ ir prof. P. Av. 
veno Kaune, kai jis buvo išrink nės rusifikacijos, bet tuo bu chyvas buvo paimta komjauni- nos fakultetas 1924 m. sudarė žonis „Apie profesinę gydyto- 
tas visų keturių Seimų atstovu vo padaryta didelė žala medi- mo organizacijai ir vėliau per sutartį, kuria fakultetas suliko jų etiką“.

Nukelta į 8-tą puslapį.

SPAUDOS LAISVĘ
ATGAVUS (1904—1918).
Šitam periode Dr. Staugaitis 

minėtinas kaip 1905— 
tais Draugijos „Šviesa'

1908 me 
' ir „Ma

bolševiku okupacijos

Lietuviškoji Medicina“.

„Medicina“,

Draugija buvo įkurta 1919 m. 
geguž. 2 d. Dr. J. Žemgulio ir 
Dr. M. Nasvyčio iniciatyva. Bu 
vusi jau tuomet Kaune gydy to
jų organizacija, vadinama 
„Kauno m. Gydytojų Sąjunga“ 
su viešpataujančia joj tusų kai 
ba, negalėjo patenkinti lietuvių 
gydytojų, todėl jų tarpe kilo su
manymas įkurt naują organiz- vieši arba išklimingi posėdžiai 
aciją, kurios vartojama karna 
būtų lietuvių ir kuriai rūpėtų 
ne tik vietiniai profesiniai gy
dytojų reikalai, bet podraug 
medicinos mokslas ir Lietuvos 
sveikatingumo pakėlimas. Kau 
no Medicinos Dr-joje susispie
tė ne tik gyvenantieji Kaune lie 
tuviai gydytojai, bet taip pat 
kaikurie gydytojai iš provinci
jos. Pirmas draugijos pirminiu 
kas buvo Dr. M. Nasvytis, ku
ris vėliau visą laiką iki draugi
jos uždarymo buvo renkamas į 
valdybą vice-pirmininko patei 
goms. Man, šių eilučių autoriui, 
teko būti draugijos sekreto
rium nuo 1924 iki uždarymu 
1941 m., todėl Draugijos vei
kimas ir dr. Staugaičio, kaip 
jos pirmininko darbai, buvo 
progos iš arčiau stebėti ir ben 
dradarbiauti. K. Medicinos 
Draugija paprastai darydavo 
posėdžius kas mėnuo, išskyrus 
vasaros du-tris mėnesius atos
togų. Gydytojų pranešimai, Ii

su pranešimais pagerbti 
žymiem gydytojam.

Taip 1924 m. buvo suruoštas 
Dr. Vinco Kudirkos atminimui 
posėdis, kuriame Dr. J. Stau
gaitis paskaitė pranešimą „Dr.
V. Kudirka kaipo gydytojas“ 
(atspaudintas „Medicinoj“ j. 
1926 m. jungtiniam posėdy 
Kauno Medicinos organizacijų 
pagerbtas Dr. J. Basanavičius 
75 metų gimimo proga ir Di.
VI. Nagevičius padarė praneši
mą „D-ras J. Basanavičius kai
po gydytojas". 1926 m. Dr. K. 
Grinius, jo 60 m. gimimo pro
ga, buvo pagerbtas viešam po
sėdy, kur pranešimus darė: Dr. 
Nasvytis „Gydytojas — visuo
menės veikėjas“ ir Dr. V. Ter- 
cijonas“ Dr. Kazys Grinius — 
gydytojas - visuomenininkas“ 
(atspaudintas askira brošiū
ra). 1928 m. buvo pagerbtas 
Dr. J. Staugaitis — jo 60 m. 
gimimo ir 35 m. gydytojo dai- 
bo sukaktuvių proga. Tam po
sėdy darė pranešimus: Dr. V. 
Tercijonas — „D-ras J. Siau

džiukyno lenkiškai rašytą Lie
tuvos istoriją vertė ir spausdi
no,,Ūkininke“. Studentaudamas 
Varšuvoj sugaišo vienerius me 
tus moksle dėl „Varpo“, „Ūki
ninko“ ir bitininkystės. Iš pa
mėgimo jis lankė bitininkystes 
kursus nors toj srity dirbo 
tik teoriškai. Jo Įvairūs raštai 
buvo spausdinami „Varpe" — 
iš istorijos, archeologijos (ai 
pasakojo Tado Daugirdo lenkis 
kai rašytą knygelę); „Ūkinin
ke’’ rašė iš bitininkystės u že
mes ūkio, darydamas kompilia
cijas iš populiaiių brošiūrų. 
„Varpe“ 1889 m. buvo įdėtas 
jo „Algirdas ir Keistutis" su 
parašu Jonas Vincaitis; „Ūki
ninke“ (1890 m.) — „Kokią
naudą turime iš mėšlo“ — su Rugsėjo 18 d. Petronėlei ir 
parašu J. St. Angys, „Kokiuos Juozui Mileriams, gyvenantie- 
aviliuos ir pagal kokį metodų ms Ville Lasalle, Lafleur gat- 
naudingiausia yra vesti bitmin- vėje, pp. Salalų ir pp. Kirkų iu 
kystę“, parašė J. Bitailis, pėsčiu buvo suruošta sidabri

Kauno Medicinos būti „Medicinos“ laikraščio Ici
tas visų keturių Seimų atstovu vo padaryta didelė žala medi- rno organizacijai ir vėliau per sutartį, kuria fakultetas sutiko jų 
nuo Valstiečių Liaudininkų Są cinos literatūros ir žinių pietį- karą dingo.

nių vedybinių sukaktuvių staig čiame vidury prie vestuvinio Ališauskų, Mačionių, Meilučių, je nevisai vykusioje nuotrauko- 
mena, kurios dalyvius matome torto. Svečių daugybėje iš kai- Valentų, Šimkų, Rasimavič,.,Kr Je sunku atpažinti, ir dar pa vie 
v. . . T , ... , . „ , rėš į dešinę matome: pp. Ma- „ „ . , . . , nia — p. Leknickienė, p. Širvy-siame atvaizde. Jubiliatai, Pel-tu]iJ Dikafdiu> Salalų, Kuprių aučehunų, Palubinskų, Padvais das> p Atraitytė< p Lianas, 
ronelė ir Juozas Mileriai, pa- Kirlių, Vilimų, Jaseckų, Škudų, kų ir kitas šeimas, kurias šio- p. Meškinis ir daugelis kitų.

Šių metų Anglijos Moksio Red. mano, kad p. V. Širvy- 
draugijos metiniame seime, pro do šis straipsnis, kaip ir kiti jo 
iesorius Coulsen džiaugėsi, kad straipsniai, yra gyvas, kupina, 
šiandien vėl galima sakyti „tik sąmojaus ir, trumpai kalbeda- 
ras tikėjimas ir tikras moksias mas, apima labai plačias padai* 
siekia to paties siekio.“ Tai dėl ras. Vis dėlto, jis tuo pačiu r.u 
to, kad mokslo sąvokos, sako, sitolina, arba dabartiniu „mo* 
duoda vieną priemonę žmogui dernišku“ terminu budinant — • 
pareikšti savo patyrimus, o ti- „distancuojasi“ nuo p. J. Gar- 
kėjimo sąvokos — kitą. Abejo- nio keliamų atsiliepimų į prof, 
ms, sako, nėra reikalo sukliūti, J- Ylos „Drauge“ paskelbtų 
nes jų siekiamoji tikrovė, vis- puolimų, nukreiptų prieš hbera 
tiek, pasilieka nežinoma. Prole lizmą, kuriame prof. Yla randa 
sorius sakė: „Jei pripažinsi as- nesamus dalykus ir verčia jam 
mens buvimą, ir pastebėsi, kaip kaltinimus, 
gyvenime viskas ankštai rišasi 
su žmonėmis — su jų viltimis, 
džiaugsmais, baimėmis ir tai pu vįs dėlto neužtenka.* Visada yra 
savio santykiais —— tada moks- naudinga visuomenei parodyti, 

o kaltintojam pasakyti, kad jei
gu jie sako nesąmones, tai ne
žiūrint to, kas jas sako, jos ir 
lieka nesąmonėmis arba tenden 
cijomis. Dar blogiau, kad dėl 
kažkokio proto aptemi
mo, kurį šviesesniam asmeniui, 
kaip aptariamasis prof. Yia, 
sunku ir suprasti, — tie libera
lizmo kaltintojai faktinai ban
do „pakirsti šaką, ant kuuos 
patys laikosi". Į čia J. Gatnys 
kreipė dėmesį, o kad prof. Yia 
yra dvasinis skaučių vadas, lai 
paliesta tiktai, kaip pavyzdys.

Visai reikia sutikti su pi oi. 
Couslen pasisakymu, kurį p. 
Sirvydas cituoja. Tikrai gi su 

mus. Kaip Šv. Povilas sakė. Anglų kalba šiomis dienomis mus išgelbėti. Matematikas bu- St. Ylos paskyrimu dvasiškai juo drauge galima būtų past 
kiekvienas apsigimstame dova- išėjo žymaus Amerikos univer-tų tiek negudrus bandyti Die- vadovauti lietuvaitėms skautė-džiaugti, jeigu taip butų ii ou 
nomis, kurias vartojame, kaip siteto (Harvardo), filosoiijos vo valią coliais saikuoti, kaip ms mūsų dienomis. Nejau mes prof. Yla. Su prof. Couslen, gai

„demoniškų ateistiniu sugebame. Dažniausia gi — tin profesoriaus William E. Hoc teologijos daktaras, kuris sa- taip vilkų bijome, kad ir į miš- vojančiu tikrai moksliškai ir ob
„Experiment m kytų, būk astronomiją bei che- ką drebame eiti? Nejau jaunoji jektyyiai ,tiki ai galima pasidc-

Ten persveriama miją išmoksime iš Psalmių Kny liberalų karta išsigimusi? iaupti dėl keliu, kurie veda nrie
Vyt. Sirvydas.

nys. Kai jie ožiu į rūtų daižą ti“ vokiečius. Profesorius priei 
įsišoksią, geriausai prisiminti na išvados, kad amerikonams 
Armino pasakėčią apie kelei- nepavyko, nes savo pastangas 
vius ir šunis: „matys, kad neoi dirigavo „mokslo būdų pastan- 
jom ir nustos loti“. (? Red.), gomis“. Praktika parodė, kad 

Prancūzas Alexis de Tocque tie būdai nepaveikia pagrindi- 
ville, savo garsioje knygoje nių („amžinų“?) žmogaus sir- 
„Democracy in America“ labai dies krypčių, arba žmogaus 
gražiai pasako apie tas augštas įgimties.
ii sausas bendras idėjas, kinio- Todėl profesorius pakritikuo 
mis p. Garnys operuoja: ja ir Amerikos jaunimo švieli-

„Bendros idėjos ne stiprumą mo būdus, praktikuotus pasku 
įrodo, bet greičiau protavimo tiniu pusamžiu. Sako, jie pa- 
stoką. Juk gamtoje nėra giicž- remti „evoliucijos teorijomis vi 
tai panašių, ar vienodų dalykų, suomenės ūgiui, ar mokslui 
kaip nėra taisyklių, kurias gale apie visuomenę, kur skelbta le- 
tumėm be atodairos užlipinti liatyvumo pažiūros apie žmorn- 
keliems dalykams sykiu. Bend jos papročius, doros principus 
ros idėjos tuo geros, kad žmo- ir įstatymų sistemas, skiep- 
gui leidžia greitai sykiu žviig- jant, kad reikią laikytis šilo 
terti į daugelį dalykų; tačiau, lankstumo sprnedžiant žmoni 
iš kitos pusės, tų idėjų turinys jos kultūros reiškinius“.
visada nepilnas, ir tikslumu pra Rusų mokslininkas Lomono- 
randame kiek gauname apim sovas, kurio raštus Maskva 
ties“. 1950 metais išleido, kaip pir-

Tokiu būdu, net „partinis ka mojo rusų „bedievio“, betgi 
tolicizmas“ toks platus, kad prieš du šimtus metų rašė: 
dėl miško galime medžių nepa- „Viešpats žmonijai davė dvi 
stebėti. knygas. Vienoje pareiškė savo

Kiek universitetų p. Garnys galybę, antroje savo valią. Pn- 
ilgomis kojomis išvaikštinėjo, moji tai regimas pasaulis, ku-

Laisvoji tribūne.

Bijoma nebaisaus
RAŠO VYT. SIRVYDAS.

Indusų patarlė sako: „Gia-komendavo vartoti „partinį ka- 
žuolė žmona yra jos vyro ne- tolicizmą”, kuris dar šiaip taip 
laimė'“. O šiaudinės pastogės J. ką nors reiškia. 
Garnio nelaimė, matyti, yra 
girdėjimas skambių žodžių 
kaip liberalizmas, tik nežinoji
mas, kur. Kadangi nepasako, 
ką tas nelabasis kun. St. Yla 
veikia (ar veikti mano) su lie
tuvaitėmis skautėmis, todėl, aiš 
ku, nedrįsta nei pavardės pasi
rašyti. Jo šešios puskiltys žirai 
bulių palieka pas skaitytoją mū vienu 
sų liaudies patailę: , 
nėra ko peštis“. Tačiau, jei jis tuciją, kurią dabar valstiečiai 
rimtai mano, kad paskyiimas liaudininkai ir socialdemokia- 
kunigo, (kurio tikėjimo pagrm tai labjau brangina, negu Sinc- 
de „mylėk savo artimą“) dva tonos paskelbtąją. Mūsų nuu- 
siniu vadu skautėms „nešuliu- mone, visuomenė su laiku lab- 
ka su humaniška skautybės dva jau brangins kun. St. Ylos dve
sia“ tai, tikrai, Amerikos cirko siškai vėstąs lietuvaites, negu 
savininkas Barnum tiesą manė: tas, kurias ponai Garniai išauk 
„pasaulyje kas minutę gimsta lėtų. (? Red.).
vienas . Kun. Tumas buvo getas be

sakykime, p. Garnys gy ve-tuvis ne dėlto, kad buvo kuni
gas, kaip Dr. J. Šliupas, ar M. nežinome, iki patyrė, būk „šiais ris sukurtas, kad žmogus, pasi- 
Sleževičius buvo geri lietuviai laikais išviso kalbėti apie amži- žiūrėjęs į kūrinių nesuskaito- 
ne dėlto, kad buvo bedieviai, ar nas tiesas, kada mokslas yra mybę, grožį bei sutvarkymą, 
nepraktikuoją katalikai. „Hu- priėjęs įsitikinimo, kad tiesos pripažintų Dievo galybę, kiek 
maniškas ateizmas“ ( 
taip pat, nepadarė p. Garnį 
bų rašyti poleminius atsiliepi- ko)“, 
mus. Kaip Šv. Povilas sakė,

Polemikai.

Tiesa, skautės gal nėra vie- 
y nų katalikių organizacija, bet, 

be abejojimo, mergaičių dau
guma katalikės, nes paskutinis 
gyventojų surašymas Lietuvo
je rodė du milionu 167 tūkstan
čius katalikų, trijų milionų gy
ventojų tarpe. Pasikartoja būk 
lė, kada Steigiamasis Seimas 

i krikščionių demokiatų 
„su pliku balsais priėmė Lietuvai konsti-

kurių jis neturi. 
Tikriausiai p. Sirvydo, nors n 
labai „stipraus“ palyginimo,

na lenkų okupuotame Vilniuje 
ir jo garniukai lanko lenkų gim 
naziją. Jis šventai tiki, kad turi 
būti lietuvis, ir kad jo paic.ga 
ir vaikus auklėti šventoje lie
tuviškoje dvasioje. Na, jis pa
reikalauja iš prošepanų gainiu- 
katns lietuvybės dvasinio vado. 
Ką p. Garnys pasakytų, jei 
jam lenkai atneštų šešias pus 
skiltis 
katolicizmų“? Net „N. L.“ re gimė jas vartoti. Kunigų kovi king knyga 
daktorius, matyti, tokio „išmin prieš liberalizmą ne naujiena, Education”, 
ties posakio“ nesuprato ir pare- ir ne vien mūsų dienų reiški- Amerikos pastanga „peraukle- gos“.

lą galėsi paskaityti viena kalbų, 
kuri kalba apie Dievą, o moks
lininkai — tai Jo kalbininkai".

Tikiu, gerai apsigalvojęs, p. 
Garnys sutiks, kad jo „statisti
nis mokslas“ dar nepašalino tos 
„amžinos“ tiesos, kad nevalia 
žmogų užmušti. Taip pat, jis, ti 
kiu, pripažins ir „neikeno neta
šytą“ prigimtinę teisę lietuviui 
būti lietuviu, ir auklėti savo 
jaunimą lietuviškai. Jei polemi
kose graibstomės augštųjų žo
džių, tai, vyrai, bent juos pa
studijuokime, ir supraskime, 
ką norime pasakyti! Husso suII. ..X1L4" [’iivjyu |oiuinuuiiiu, irau ncouo m i u > *»»*-*» t * j

(? Red.) tėra statistinės, ergo reliatyvės, jam proto duota. Antroji kny- deginimas Čekoslovakijoj, kuni 
yra kažkas archaiško (senoviš- ga tai Šventas Raštas, kuriame gaikščio Vytauto gadynėje, 

Viešpats įrašė savo gerą valią vargu ką turi bendro su kun.

įaugti dėl kelių, kurie veda prie 
objektyvios tiesos jieŠkojimo.
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PASIŽYMĖJUSI BALETO 

ŠOKĖJA,
dažnai pasirodanti teatruose, 
televizijoje ir net filmuose, Bi
rutė Jakubauskaitė, paliko Bu
enos Aires, Argentiną, kui gv 
vena jos tėvai, ir išvyko į Ita
liją .Ispaniją, Prancūziją ir ki
tas vakarų Europos šalis.

Birutė yra gavusi pakvieti
mą dalyvauti italų gaminamuo
se filmuose ir tuom pat sykiu ji 
tikisi pagilinti savo studijas.

HUMORO ŽURNALAS, 
„Dievo paukštelis“, tokiu pat 
vardu ėjęs tremtyje Vokietijo
je, šį mėnesį pasirodys Brook- 
lyne. Žurnalą redaguoja P. An 
driušis(Australiijoje),Ant. Gus 
taitis (Bostone), Alb Valenti
nas (Chikagoje) ir L, Žitkevi
čius (Brooklyne).
VALERIJA TYSLIAVIENĖ 
išrinkta reikalų vedėja Nev. 
Yorke naujai atkurto buvusio 
Toscanini orkestro (<93 as
mens). To orkestro kvartetas 
spalio 3 d. Pablatijo Laisves 
Namuose atliko programą.

DAIL. K. DARGIS, 
kuris gyvena Londone ir ilgus 
metus dirbo plytinėje bei kitos 
rūšies sunkioje pramonėje, pa
galiau šią vasarą gavo daibo 
vienoje Londono firmoje. Ten 
jis piešia kino teatrams plaka
tus, didiesiems vakarų Lonuu- 
no kino teatrams ir taipgi už
sienyje rodomiems britų gamy
bos filmams. Dail. K. Dargis 
anksčiau kruopščiai išdekora- 
vo Londono lietuvių Šv. Kazi
miero bažnyčią ir yra nupie
šęs viršelius kelioms autorių 
knygoms.

JAU IŠĖJO 
AFORIZMŲ KNYGA

M, čapkauskas (adresas, 
1220 Bishop St., Apt. 3, Mont
real, P. Q.) jau išleido labai 

„ j , ,, , - ' . įdomią aforizmų knygą, kurio-
kti katalikų ryšius su Roma, pa doti vietinę kalbą bažnytinėse Je yra sukaupta 1 500 autonų
skelbiant tautinę nepriklauso- apeigose. Panašūs leidimai jau būdine-iausieii išsireiškimai
mą bažnyčią. Rudenį ir žiemą buvo suteikti Vokietijos, Pran-dforizmai, per 10 tūkstančių

pasisakymų, kurie yra garsūs 
visame kultūringame pasauly 
je-

Knyga, gauta iš rišyklos tik 
tai šią savaitę, puikiai įrišta kic 
tais viršeliais. Knyga gaunama 
pas leidėją viršnurodytu adre
su.

Iš visur ir apie viską
ITALAI ĮKOPĖ J GODWIN AUSTEN KALNĄ.

Italų alpinistų (kalnų laipic Vilniuje mirė Petras Karo 
tojų) ekspedicija įkopė į antrą sas, sulaukęs 81 metų amžiaus, 
pagal augštumą Žemes kamuo- Bolševikams konfiskavus jo du 
ho kalną, vadinamą K-2, arba namu, P. Karosas rado piicg- 
Godwin Austen kalnu, Pakista laudą viename užkampyje, Kur 
ne. Godwin Austen kalnas yra nuo 1940 meų pabaigos vargui 
28.250 pėdų augščio (Eveics- gai gyveno. Petras Karosas yru. 
tas augščiausias kalnas, yra 
29.002 pėdų). Iki šiolei niekas 
nebuvo įkopęs į Godwin Aus
ten kalną, nes į jį, kaip n į 
Everestą, labai sunku yra kop
ti.

Italų alpininkų e

buvęs Amerikoje. 1897 metais 
jis vaidino „Amerika Piryjc“, 
Lawrence, Mass. Grįžęs į Lie
tuvą jis apsigyveno Vilniuje ir 
neblogai ten įsikūrė. Prieš pir
mąjį pasaulinį karą jis buvo is- 

kspedicijai dirbęs planą „kolonizuoti“ Vii- 
vadovavo Ardito Desio, geolo- nįb> atgabenti į tą miestą dau- 
gijos profesorius iš 1---------
Jis ir jo ekspedicijos dalyviai

Milano. Siau lietuvių ir įstatant juos į 
• : darbus bizni arba profesijas, 

buvo labai gerai pasiruošę ko- ^s2?rat^yfa,.dai’l^elbejęs l0‘ 
pimui ir buvo surinkę žinias 
apie visus pirmuosius bandy
mus į tą kalną įkopti.

Sekantis augščiausias žmo
gaus dar neužkariautas kainas 
yra Kančiandžiunga, Nepalo ir 
Indijos pasienyje. Jo augštu- 
mas yra 28.146 pėdos.
■ Lietuvos ministeris Ąashing 
tone Povilas Žadeikis yra dip
lomatinio korpuso mimsterių 
dekanas ir priėmimų metu Bal
tuosiuose Rūmuose sėdi ketvir
tas nuo Amerikos prezidento. 
Jo kaimynėmis yra ponia Lod
ge ir ponia Vinson. M. Žadei- 
kienė sėdi ketvirta nuo prezi 
dento Eisenhowerio žmonos. 
Jai kaimynais yra Dulles ir Hu 
mhrey.
■ Columbijos universitete, 
New Yorke, laikomi leituvių 
kalbos ir literatūros kuisai. 
Kursų vedėjas yra dr. A. šeš 
plaukis Tyruolis. 1954-55 me
tais rudens ir pavasario seinest 
re bus du kursai: elementarinis 
ir pagilintasis. Paskaitos vyks 
penktadieniais vakare.
Ui Lietuvos ministeris Washing tinio patepimo ir sutuoktuvių 
religiją bus pravestas dviem ke sakramentų apeigų dalis atkak
liais : propaganda rauti iš žmo- bėti anglų kalboje, yra pasėkos 
nių tikėjimą ir oficialiai nutrau vis didėjančios tendencijos nau

kiems naujakuriams,
M Brazilijos miškai tiekia šaliai 
įvairių kietmedžių, naudojamų 
statybai, visokių rakandų, bai
dų ir įrankių gamybai. Gaisus 
medžiai yra peroba, atueira, 
cedro, guarantan, pinho, imbu- 
ia, marfim, cerejeira gabirobin 
ha, cabriuva ir daugybė kilų. 
Daug medžių parduodama ir j 
užsienį. Iš palmių giminės sa
vo mediena garsus Jacaranda 
(žakaranda) medžiai. Iš jų in
dėnai gaminasi sunkiąsias strė 
lių dalis ir lankus. Tai neapsa
komai tamprus ir labai kietas 
medis. Strėles ir lankus indėnai 
gaminasi tekindami. Carnau- 
bos palmės užima svarbią vietą 
dirbtinio vaško, aliejų ir pluoš
to pramonėje. Bet žymiausi, vis 
dėlto, yra gumos medžiai—se- 
ringueiros, balatos, amangabei- 
ros ir kaučiuko medis. Deja, gu 
mos gamyba gerokai apleista ir 
guminių išdirbinių fabrikai S. 
Paulyje sustojo dėl stokos žalia 
vų. . .
H Vatikano leidimas iš Romos 
kaikurias dalis krikšto, pasku-

Nėra ko užmiršti ar „atidėlioti rytojui“. 
Galite pasirinkti Lakštams pirkti išmokė
jimo planą, kuriuo automatiškai bus iš
skaitoma jūsų banke arba darbovietėje

Jūsų pinigai dirbs jums, neš gerą pelną, 
kol laikysite Lakštus. Be to, kada panorė
site, juos galėsite paversti grynais pini
gais jų pilna verte, plius išaugusias palū
kanas kiekvienu laiku, kiekviename baime.

Lakštai leidžiami įvairiausios vertės, pato
gūs pirkti kiekvienam: $50, $100, $500, 
$1000 ir $5000 vertės lakštų pilnai legis- 
truotos formos, už kuriuos °/o mokami če
kiais.

Kanados Taupymo Lakštai už šią saugią 
ir pagal pareikalavimą išmokamą investa- 
ciją moka augštas palūkanas. . . pilnus 
3%% metams nuo jų įsigijimo momento 
iki paskutinio mėnesio prieš jų iškeitimą.

TAUPOSI SAVAIME. .

MOKA AUGŠTUS %. . TAIP PATOGU. . .

r ..TODĖL CANADA SAVINGS BONDS YRA GERIAUSIA INVESTACIJA!
Devintoji Kanados Taupymo Lakštų Sc 
rija pradedama pardavinėti spalio 18 d. 
Lakštai datuoti 1954 m. lapkričio 1 d. ir 
galios iki 1966 m. lapkričio 1 d., t. y. 12 
metų. 3% °/o palūkanos išmokamos kupė 
nais, lakštai bus pardavinėjami nomina
line kaina 100% iki 1954 m. lapkričio 15 
d. sekančios vertės: $50, $100, $500, 
$1000 ir $5000. Registruojami indivi 
dualiai, tikslu apsaugoti nuo pametimo, 

vagystės ar sunaikinimo.
tam,.. VISI TURIME TAUPYMO TIKSLĄ

Greta kuponų tipo registruotų, vėl įve
dami ir pilnai registruoti $500, $1000 ir 
$5000 vertės lakštai. Kuponų ir pilnai 
registruotieji lakštai keičiami kiekvienu 
metu. Asmeniui leidžiama pirkti iki 
$5000 vertės lakštų (kiekvienam šeimos 
nariui). Kreipkitės į savo banką, invcs- 
tacijų agentą arba j pasitikėjimo ar pa
skolų b-vę ir užsisakykite jau dabar De
vintos Serijos Lakštų už grynus arba 
pagal jums patogų išsimokėjimo planą..

Pirkite Canada Savinas Bonds
Lietuvoje išsisiūbuos plataus cūzijos, Italijos ir Brazilijos ka 
masto ateistinė propaganda, talikams ir tikimasi, kad grei- 
Tuo pačiu laiku Lietuvoje te- tai bus duodamas ispaniškai 
beveikianti Romos katalikų baž kalbančioms tautoms. Jau ruo- 
nyčia būsianti oficialiai paskcib šiamos atitinkamos apeigų kny 
ta kaip LTSR tautinė katauKų gos.
bažnyčia, atsiribojanti nuo Va- B Rudeniui prasidėjus, dange- 
tikano. lyje Amerikos žydų bendruo-
■ Popiežius Pijus XII paskel- menių bus iškilmingai minima 
bė šventaisiais: Dominic Savio, 300 metų sukaktis, kai į pirmų- 
15-kos metų berniuką, kuris uu jų Jungtinių Amerikos Vlasty- spalio mėn, _
vo vienas iš pirmųjų Šv. Jono bių teitoriją atvyko žydai ko- iliustruotas nuotraukomis iš vi buvo skirtingos, bet jie dirbo 
Bosęo mokinių; vienuolę Ma- lonistai. 1654 metais grupė Poi so pasaulio lietuvių gyvenimo, tėvynei Lietuvai. Vienas is ju II Dienos programą buvo nevi- 
ria Crocifissa di Rosa; kun. P. tugalijos žydų, bėgdami nuo 
Chanel, prancūzą, i 
Pacifiko salose; C _ ' ‘ _
Bufalo, Brangiausio Kraujo vie damo (dabartinio New Yorko Narkeliūnaitė ir kit, Duodamas je pusėje Atlanto vandenyno, bai buvo daugeliui nesupranla- 
nuolijos įsteigėją; ir Juozą Pig didmiesčio) pakraščiuose. Kai pasikailbėjimas su Lietuvos Leidinys savo informacija iš mi arba nepakankamai supran- 
natelli, jėzuitą. T 
XII dabar yra kanonizavęs 33 metinio 
šventuosius. S
HI Lietuviai pikietavo pikniką, liko New Amsterdame, kiti np lyje 4dol, Administracijos ad- 
kurį surengė komunistinis laik- sikėlė į Rhode Island salą, kur resas: „Lietuvių Dienos'^ 9204 
raštis „Laisvė“, leidžiamas Bro jie pasistatydino pirmąją JAV So, Broadway, Los Angeles 3, 
oklyn, N. Y. -se žydų sinagogą. Calif.

4-tas laiškas iš Havajų

LIETUVIŲ DIENŲ“
numeris

■■

ė

JE * '

APIE KANADOS LIETUVI Ų II DIENOS LEIDINĮ vo panaudoti suruošimui kad 
(ir dailės paroda) ir nedidelės, bendros liaudies

meno parodos, neapmokamos, 
KL II Dienos leidinio penk- tvarkai (kaip jame surašytos i*. |ędįpo priedą prie Lietuvių Die

nos. Toje parodoje išstatyti au 
diniai, kryžiai, medžio droži 
niai, gintaro dirbiniai ir tt. aiš
kiai reprezentuotų ir primnlų 
visiems lankytojams mielą tė
viškę. Kanadoje gimusius ir ne 
mačiusius Lietuvos ji supažin
dintų su jų tėvų liaudies menu, 
kuris yra labai senas ir net kitų 
tautų augštai vertinamas. Tą 
tvirtina atsiliepimai visame pa
saulyje apie lietuvių ruoštas 
liaudies meno parodas. Br. A.

Pianistas Andrius Kuprevi-

iame puslapyje įdėti visų tri- LB apylinkės) ; kiti sako, kad 
jų buvusių prezidentų atvaiz- nustatant jų eilę buvo vadovau 
dai. Labai gražus sumanymas jamasi dėsnio „kuris arčiau 
ir bene pirmą kartą mūsų gy- prie širdies!“ Tikrybę žino tiK 

gausiai venime. Jų politinės pažiūros leidinio komisija.
Dailės paroda įtraukta į KL

T. vv.6ailjwo žydų, bėgdami nuo šiame numeryje rašo: Dr, D. mirė kankinio mirtimi Sibire, sai vietoje. Dauguma lankyto 
misionierių Brazilijon sugrįžtančių porlu Jasaitis, Dr. J, Bielskis, Dr. C. Kiti gi pasitraukę nuo tokio pat jų buvo įvairių profesijų, išsi- 

Gasparą dc galų, išsilaipino New Amster- Jurgėla, A, Landebergis, S, likimo, sielvartavo ir mirė šio- lavinimo ir todėl išstatyti dar

Iš viso Pijus kurie iš jų, nežiūrint atviro tuo įgaliotais ministeriais Dr. St, įvairių Kanados vietovių yra tami. Supažindinti su musų dai 
gubernatoriaus Peter Bačkiu ir S. Girdvainiu. Meti- lyg vadovas, kuris jungia u lininkais ir jų darbais 

Stuyvesant priešiškumo, pasi-nė prenumerata visame,pašau stiprina mus dar labjau. buvo rasti kitą progą, 
1:1 m .... *—x-_j-----  .... i..;. a o/? prezidentų sustatytos ei darbai būtų suprasti, įvertinti čius rugsėjo 4 dieną New Yor-

lės tautiečiai visaip mano ir kai ir pagarsintų Lietuvą. ke vedė p. Žilinskaitę. Jis tebe-
ba: vieni kad neatatinka nei ~ 
chronologijos, nei

galima 
kur jų

ke vedė p. Žilinskaitę. Jis tebe- 
Parodos rengėjų gerus no- dirba Clevelande, Ohio, konser 

alfabeto rus ir pasišventimą, galima bu vatorijoje.

te panašių laiškų gavęs ūžteli-kutį per „Nepriklausomą Lie gyventojų; užregistruotų aulo- nėra taip atsilikę, kaip Jungti- 
kamai. Jei aš jumis neapsunkit tuvą“, skaitykite Montrealio mobilių per 10.000, išeina taip, nėse Valstybėse, bet statybai 

... v ■------,- i-j i—- • -*•--------------- ■ ■ —J-:~~; negalima gaut,
šiną. Kaip jau žinoma, šikų viskas ateina iš Amerikos, to- 
kraštų žmonės yra labai vcL- dėl statybos medžiaga kainuo- 
lūs, turi dideles šeimas; čia šei ja vienu ketvirtadaliu daugiau, 

dar mų yra 7 tūkstančiai, todėl kaip Amerikoj, tad ir butai ket 
yra kas ketvirta šeima turi po dvi virtadaliu brangesni. O tuščio 

naujam ateiviui mašinas, o visos kitos tuu po buto nuomoti niekur nerasi, 
vieną ir man nėra žinoma nė Bet tokia kaina, kaip mūsų prie 
vienos šeimos, kuri netuictų telis iš Kitchener rašo—85 dol. 
automobilio. mėnesiui, tai jau tokia kaina ir

Čia nėra kur toli nuvažiuoti, čia būt galima gaut vasarnamį, 
į vieną pusę pajūriu apie 50 my kur nors prie marių, tik jau rei 
lių, įkitą apie 125 mylios ir ketų mašinos važiuoti į darbą 
apie 35 mylios vakarų šone 2. ir į miestelį pasipirkti gyvem-

karnai. Jei aš jumis neapsunkit tuvą“, skaitykite Montrealio mobilių per 10.000, išeina taip, nėse Valstybėse, 
siu, nuolankiai prašyčiau jūsų lietuvių savaitinuką. — Taip kad kas trečias asmuo turi ma- medžiagų čia 
atsakyti į mano klausymus ir jam atsakiau, 
nors trumpai atsiliept į mano 
laiškutį už ką tamstai būsiu 
dėkingas ir šiuomi tariu daug 
kartų lietuvišką ačiū — M. P.“ 
TRUMPAI JAM ATSAKIAU.

Mielas Tautieti! Jūsų laišku
ti su prašymu pade

Rašo A. Jenkins.
ATSAKYMAS SKAITYTOJUI.

Mes gauname laiškų iš dau mus, Kanadoje, Ont. provinci- 
gelio vietų su klausymais, ar joj, trobesių nuomos pasakis- 
galima atvykti į Havajus ir te- kai augštos, o bedarbių labai 
nai pastoviai įsikurti? Į pas- daug ir vis daugėja, kad net 
kutinį laišką nusprendėm duoti šiurpu ir apie tai pagalvot, 
platesnį atsakymą per „Nepri- „3) Ar sutiktumėt man pa 
klausomą Lietuvą". Tūlas mū- dėt jei būtų reikalas atvykimui 
sų tautietis iš Kitchener, Ont. garantiją gauti, nes kai kacia 
rašo: . J

„Nepriklausomoj Lietuvoj“ tybių konsulatai.
Nr. 341 ir 350 skaičiau jūsų „Dabar parašysiu apie save: rėčiau padėt nevienam jums, pakaunėse (fabrikuose) gauna OOOpėdų stati uola remia Pacifi mui reikmenų,
straipsnį iš Havajų. Jūsų sklan esu vedęs, turime vieną vaiku- bet daugeliui lietuvių, kurie lei mažiausiai 1.16 dol. ir laipsnis- ko gelmes,
dus aprašymas, apie gyvenimą tį 2-jų ir 8 m. amžiaus; užsi- raujasi, ar galima čia atvykti ir kai kyla ligi virš 2 dol.; laivų žiuoti, bet ir prieiti negalima, kad gyvenimo

pastoviai įsikurti, Tokių laiškų krovėjai mažiausiai gauna 1-94 Taigi toli nuvažiuoti
gaunu iš Am. Jungtinių Vais- dol. ir tt.
tybiū, Kanados, Vokietijos ir 
iš Anglijos.

PAPILDYMAS.
Dėlto galima pridėti 

tiek: Bedarbių Havajuose 
apie 20.000;
gauti darbą visai neįmanoma.

Algos: Cukraus plantacijose 
tį su prašymu padėt jums at- paprastas darbininkas mažiau- 
vykti į Havajus ir čia įsikurti, šiai gauna 1.02 dol. ir pagal 
gavau, ačiū. Labai apgailestau- darbo rūšis uždarbiai eina iki 

to reikalauja Jungtinių Vals-ju> kad priverstas atsakyti nei-virš 2 dol. už valandą; anana- 
“ i i_x_: giamai. Tikėkit man, labai no- sų (pineapple) plantacijose ir

kur nevien priva- Bet, vis vien, mums atrodo, 
> susitvarkymas 

nėr kur, nėra tikslus. Darbininkas, gau 
bet visvien visi važiuoja aulo- damas algos 40 dol. per savai- 

Darbo diena 8 valandos, už mobiliais ir tiek. Šiuo atžvilgiu tę, jis daugiau negali mokėti ir 
Norinčių atvykti viršlaikius gauna mokėti laiką Kanados, neigi Amerikos dar nuomos, kaip tik 40 dol. už mė 

randasi daug ir būt labai malo- ir pusę, šventadieniais dvigu- bininkai havajiečiams prilygti nesį — ekonominis šeimos ap- 
nu čia sukurt lietuvių koloni-ba mokestis;

viai, priklausome tąjai skruz- apie metus dirbu pas mėsiniu- ją. Ne vien mums būt smagiau 
dei. Šitame laiške norėčiau p. ką; algos gaunu dolerį už va-gyventi, bet ir mūsų broliai ir 
Jenkins šį-tą užklausti, nes ma landą, gaunu išdirbti nuo 35 iki sesutės su jautria širdimi u 
no tikslas jei bus galimybių pa 40 vai. savaitėje, bet nuomą už darbščiom rankomis su laiku 
didint jūsų koloniją šeštuoju tris kambarius ir virtuvę mo- gerai įsigyventų — dirva der 
lietuviu. kam 85 dol. mėnesiui, šviesa linga, gamta neapsakomai ma-

1) Ar turite ir pas jus bedar ir gazas skyrium, taip išeina, loni ir duosni. 
bių, ir ar sunku gaut darbas kad pabaigoje mėnesio taupiai T j 
naujam ateiviui? gyvenant telieka 27—35 dol., ir ekonominės sąlygos, bent lai

„2) Kokis yra paprasto dar- ne ką galima sutaupyti ateičiai, kinai, naujakuriams nepalan- 
bininko atlyginimas — už va- „Aš jums būčiau jau seniai- klos, juo labjau nedėkingos, 
landą, už savaitę ar už menesį -seniai parašęs, bet ilgai teira Darbo ir buto garantijų čia 
dirbant farmose ar laisvoj pre- vausi kol sužinojau jūsų adic- nė už pinigus negalima gauti, 
kyboj, ir kaip brangūs kamba- są. Darbo rankų didelis perviršis,
riai savaitei ar mėnesiui? l’aa „Manau, kad p. Jenkins esą- Plačiau atsakysiu į jūsų laiš-nome, yra per 29 tūkstančiai Havajuose statybos darbai Čiau.

ir Havajų gamtą mane sužave- ėmimo esu automechanikas, 
jo, rašote: „Žmogui tinginiui amžius 42 metai, žmona siuvė 
čia labai didelė bėda gyventi, ja, 32 metų; Kanadon atvyko- 
liet darbo skruzdei — tikras ro me prieš dvejus metus, vienus 
jus!“ metus išdirbau farmoje, nes bu

„Aš manau, kad mes, lietu- vau pasirašęs sutartį ir dabar 
priklausome tąjai skruz- apie metus dirbu pas mėsinin-

turi apmokamas negali. Mes drąsiai tvirtinain, skaitliavimas reikalauja — nuo 
atostogas, apmok amus šventa- kad Havajuose gyvenimo laips mai keavirtadalis, rūbams ir ra 
dienius, medikalę pagalbą ir nis yra augščiausis visam pa- kandams taipgi ketvirtadalis, o 
visas kitas kontraktines gatan- šauly. pusė algos maistui, abelnam
tijas, kaip ir Amerikos bei Ka- Gal sakysite — kas iš to, kau pragyvenimui ir sutaupoms. 
nados organizuoti darbininkai, darbo negalima gauti. Matomai Mūsų tautietis, gaudamas 
Bet Amerikoj, ir taip pat Ka mūsų naujakuriai vis dar va----- 40 dol., išmoka nuomai
nados laukų darbininkai, tokių duojasi „buto ir darbo garanti- dol., iš likusių pragyvena 

Deja, šalies apsisprendimas darbo sąlygų neturi, todėl, kad jomis“. Pamirškite, to jau nė dar lieka sutaupoms 2 7 — 
jie neorganizuoti, tad jie gau- ra ir nebus. O betgi galime at- dol. per mėnesį, tai tenka tar
ną vieną trečdalį to, ką gauna sakyti senu posakiu 
Havajų darbininkai.

GYVENIMO LYGIS.

35
85
ir

Kas ko ti senu posakiu — „Susimilda- 
įieško ,tai ir atranda“. Darbu mi, nevarykit pono Dievo į me- 
žmogaus pyragai niekur nelau džius“.
kia, bet jei nebandysi, tai nic- Bet geriau jieškoti visuomet 

Kauai saloje, kur mes gyve- ko ir neturėsi. reikia. Bandykite siektis augš-
A. Jenkins.
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HENRIKAS NAGYS

Pastabos apie 1953 metu 
grožine lietuviu literatūra

14. no naujoji knyga nedaug tesi-
Aloyzo Barono tie- skiria nuo dviejų ankstyvesnių 

Čioji prozos knyga „U ž g ę - jų. T. y. meninio įforminimo 
s ę s sniegas“ (Išleido Ka- prasme. Kompozicija „Užgesu- 
nados Lietuvių Katalikų Kui- šiam sniege" palaida, sponta- 
tūros Draugija, „Tėviškės Ži- niškų autoriaus užmanymų ne 
burių” priedas nr. 3, 1953 m šiojama tai vienan, tai kitan už 
Viršelis dail. Pauliaus Au- ribin, svetiman fabulai ir nerci 
giaus), autoriaus nevisai tiks- kalingan intrygos priežastin- 
liai vadinamas romanu, jau ou- gam plėtojimui. Griežto, preci- 
silaukė spaudoje įvairiopų įvei- ziško piežastingumo (vieno 
tinimų. Nuomones apibendri- svarbiausių komponentų tema
nant, vieną vertintojų grupę su no žanre) Barono knygoje iš 
darė jiešką literatūrinio kuri- viso nėra. Personažai ir šioj 
nio vertės tiktai jo šiužėti-knygoj lygiai tokie pat nedife 
nėję apimtyje ir linkmėje, kitą rencijuoti, tokie pat stereotipiš 
— kūrinio vertės jiešką siuže- ki, kalbą tik autoriaus burna, 
tinėj ir formalinėj harmonijoje, kaip ir pirmesnėse knygose, 
nepalikdami nuošalėje klausi- Aforizmų nė kiek nemažiau, li
mo, k ai p rašytojui vienokią daugumas jų, niavūs ir paviršu 
ar kitokią idėją pavyko peiduo tiniški. Teigiamybės Barono 
ti beletristinėm priemonėm. Iš treciojoj knygoj — taipogi pa- 
daugelio mūsų pasisakymų našios į ankstyvesniųjų knygų 
skaitytojas žino, kad atstovau-----tai nuotaikingas pasakoji-
jame pastarąją vertintojų gi u- mas, ypatingai ryškus (kompo- 
pę. ziciškai sunkiai pateisinamuo-

Jau kalbėdami apie anksty- se) autoriaus ilguose sąmojaus 
vesnes Aloyzo Barono knygas, ir išradingumo nestokojančiuo- 
nurodėme, kad ir labai įdomūs se, monologuose. Bendrai, Ba- 
siužetiniai užsimojimai negali ronas sugeba sukurti atskiruo 
būti traktuojami kaip vieninte- se fragmentuose atmosferą ir 
liai faktoriai meninėj kūryboj, nuoširdų kontaktą su skaitylo- 
nes literatūrinis veikalas nesu- ju, tiktai gaila, kad tokios vic- 
sidaro vien iš tematikos, idėjų tos perdažnai suardomos įvai- 
arba tam tikrų minčių pareiski- riom paviršutiniškom prašmat- 
mo. Viską nulemia esminis nio nybėm, arba netikėtais šuoliais 
inentas: ar, ir kiek sugebėjo ra į situacijas ir svarstymus, ku- 
šytojas iš turimos medžiagos rių jis nebeįstengia įtikinamai 
suformuoti vienkartinę menine (dalinai dėl dalykų nepažinoji- 
tikrovę. Neabejojame (priešin- mo, dalinai dėl persiskubinimoj 
gai — nuoširdžiai tikime), kad išvystyti ir pagrįsti. 
Baronas yra rimtai susirūpinęs
šiandieninio žmogaus nužmo nors kai kurie recenzijų saki- 
ginimu, kad jam skaudu matyli niai yra autorių priimami atvi- 
Kristaus meilės įstatymą taip ra širdimi, kai jie apsvarstomi 
lengvabūdiškai paniekintą mū- (aklai neatstumiant jų į šalį), 
sų amžiaus materialinėj kasdic- ir juose pasakytos draugiškos 
nybėj, kad jis kenčia — su vi (kad ir kritiškos) pastabos pa
sais kitais — dėl savos žemės deda pažinti geriau pasirinktą - 
teriojimo ir priespaudos. Tiki-jį kelią. Nedvejodami Baiono nologas: autoriaus neplaningas domu balsu išsiskyrė žinoma 
me kaip Barono aistringa pa- noru pasakyti mūsų literature šnekėjimas tai vieno, tai kito ta dainininkė Ona Steponavičje- 
stanga pralaužti abejingumo je kitokį žodį ir atverti kompii- riamo personažo lūpomis, su- nė, kuri
kevalą, po kuriuo dūsta teisy- kuotesnius išgyvenimus, vis dėsčius užkulisyje j
bės ir gilesnių atsakymų išsi- dėlto norėtume paabejoti tokiu pasitenkinimą ir abejotiną pa- rovo dėmesį,
ilgusi siela. Tačiau visa tai tėra skubiu knygų rašymu. Kiek ga sitikėjimą savų svarstymų i ~ _
gerbtini užsimojimai, vertingi Įima spręsti iš tebespausdina- pareiškimų įdomumu bei ori- vo daug gėlių, kuriuos rengėjų 

’ žmogiškoj moralinėj mų „Draugo” atkarpose ket- ginalumu. 1 ’ "
Rašytojas turi mokėti išlauk tardama chorui padėkos žodį, 

ti kol fermentacija yra galuli-

Labai norėtume tikėti, kad

LIETUVIŲ DIENOS MŪSŲ DAILININKŲ PARODA.

KULTŪRWĖ>KKOjVIKA 
SMUIKININKĖ VIRTUOZE ELENA KUPREVIČIŪTĖ 
buvo susirgusi ir todėl jos kun propagnadoje, o laisvą laiką 
certas Čikagoje, buvęs skiltus sunaudoja tapybai, nes jis yra 
spalio 6 dienai, yra atidėtas. ne tiktai karikatūristas, bet u 
Bet smuikininkė jau pasveiko, tapytojas, išėjęs mokyklą ir tu 
Spalio 3 dieną ji jau dalyvavo rįs didelių gabumų, 
p. Tysliavienės suruoštame Šis darbas mūsų dailininkui 
Koncerte - arbatėlėje Pabaltijo jau nekliudo reikštis, kaip tapy 
namuose, New Yorke. tojui. Todėl J. Penčyla yra su-

Lapkričio 6 dieną Elena Ku ruošęs Kolumbijos sostinėje, 
previčiūtė, su broliu pianistu Bogotoje, parodų, kurias spau 
Andrium Kuprevičium, duoda da įvertino nuoširdžiai ir gia- 
koncertą New Yorke, Carnegie žiai, kas ir suteikia dailininkui 
Hali koncertinėje salėje, o sa- moralinį pasitenkinimą, 
vaite vėliau, būtent, lapkričio Be savo srities darbų, J. Pen 
13 dieną ji taipgi drauge su čyla veikia, kaip visuomeninin- 
broliu koncertuos Montrealy, kas ir yra CL B-nės pirmimn- 
Plateau salėje. Koncertas įvyks kas. 
vakare, kad visi tautiečiai galė
tų atsilankyti šių žymiųjų mū 
sų instrumentalistų koncerte.

DAILININKAS JUOZAS 
PENČYLA TURI 

PASISEKIMĄ.
Garsus Lietuvoje karikatū

ristas ir šaržininkas dailinin
kas Juozas Penčyla pagarsėjo 
ir Kolumbijoje. Pagarsėjo pir
miausia ir ten, kaip karikatū
ristas, kurį angažavo pirmiau
sia politinės partijos — libera
lai ir konservatoriai. Kadangi 
jam abi parijos yra beveik ly
gios vertės, tai jis nesigailėjo 
nė vienos. . . O kai jo pieštukas 
labai aštrus, tai tas nepatiko. 
Tiesa, net labai patiko. . ., jei
gu buvo pašiepiamas arba skau 
džiai pajuokiamas priešininkas, 
bet. . . nepatiko, kai kitas pieš
tuko galas tekdavo jiems pa
tiems... Nepatiko tiek, kad net 
ėmė kelti elzelį: kaip gi čja da
bar svetimtautis, tiktai ką atvy 
kęs iš užsienių, ima šaipytis iš 
senųjų ir garbingų gyventojų?

Dailininkas J. Penčyla, užsi
gavęs dėl šito, perėjo į kitą dai 
bą ir dabar dirba komercinėje

Trumpa apžvalga.
Bendras parodos vaizdas su- kova dėl medžiaginės egzislcn- 

daro įspūdį, kad lietuvis daili- cijos nesukliudys, išsivystys į 
ninl.as, nors ir nebrendęs mo- rimtą lietuvišką meninę pajėgą, 
delninio meno tradicijose, gi- Iš stipresnių jo pavencslų lai
bai jaučia XX amžiaus koinp- kytinas „Moteris su vazonu" 
ūkuotą ritmą ir sąmoningai iš- (nors „vazonas" ir nelabai be
reiškia jį savo kūryboje. Nois tuviškai skamba. . .).
it nejausdamas po kojomis gim V. Bričkus savo 3 tapybiniuo 
tosios žemės šilumos, nei jos se darbuose primena ankstyvą- 
buities „etarpiškos inspiracijos jį kubizmo periodą. Jam sekasi 
ir stovėdamas žvarbiame sveti linijinėje kompozicijos arem- 
mų kraštų vėjuje, kuris nuolat lektūroje, tačiau spalvingumu 
graso kūrybinei egzistencijai, jis nėra turtingas. Nežiūrint to, 
jis lieka ištikimas pats sau ir y ’ “
menui ir nebando, kruopščiai 
detalizuodamas savo idėjas, pa
taikauti žiūrovui.

Ribota laikraštyje vieta ne
leidžia apsistoti ties kiekvienu 
parodoje išstatytu kūriniu, lo
dei tik prabėgomis stabtelėsiu 
ties paskirų dailininkų datbais 

Montrealy ir New Yorke vy ir bandysiu juos budinti.
kusiame akių gydytojų šuva- J. Akstinas išstatė 7 darbus, spręsti gana sunkias orinės pei 
žiavime, kuriame dalyvavo apie Jo tapyboje, šalia ne banalios spektyvos problemas. Dėl ne- 
7.000 gydytojų, lietuvė akių gy kompozicijos, randame subtilų žinomų priežasčių jis kataloge 
dytoja M. Arštikaitė skaitė 
paskaitą apie akių strabizmą ir 
sukėlė gydytojų susidomėjimu.

Dr. M. Arštikaitė Toronte 
turi akių kabinetą ir sėkmingai 
gydo akių ligas.

„PIRMYN“ GASTROLĖ
Įvyko KLM B-nės rengtas 

spektaklis, kuriame muz. K. 
Steponavičiaus vadovaujamas 
„Pirmyn“ suvaidino 3 veiksnių 
operetę „Laima“.

Feodalizmo laikų, kuigaikš- 
čių ar karaliukų rūmų gyveni
mas ir ten vykstančios intrige- 
lės be gilesnės idėjos. Dirigen 
to energija sugebėjo išspausti 
iš veikalo ir vaidintojų visa, 
kas buvo galima.

Visi jau žinomi „Pirmyn" 
vaidintojai-veteranai kaip Ske- 
ver-Stephens, Žabelio, Daino
ros, Avelis, Laurušonis ir kiti 
atliko savo roles be priekaištų, 
tiek vaidybos tiek balso atžvil
giu. Savo švelniu ir gerai val-

LIETUVAITĖ MOKSLO 
DARBE.

kad švelnūs pasteliniai tonai 
maloniai nuteikia ir žiūrovo 
negąsdina, jie įneša kaitų į la
pinį ir nedėknigą monotoniją.

Z. Žilinsko du tapybiniai dal
bai rodo dailininką esant kon
servatyvų ir ištikimą ekspiesio 
nizmo linijai. Jo peizažas „Port 
Severn bažnyčia" rodo jį esant 
geru spalvininku ir pajėgiu

grynai ;
plotmėj. Labai daugelis nei a- virtos Barono knygos tęsinių, 
šytojų juos turi ir jais (kas jis atkakliai tebeina senuoju 
daug svarbiau) tvarko savo gy keliu. Mūsų manymu, tas kelias nai nusistovėjusi ir visos ne- 
venimą. Juos išvardiname, kad veda į nebeišvengiamą šabloną, reikalingos drumzlės nusedus- 

literatūrinę ios; rašytojas turi mokėti išne
šioti idėją ir turi turėti kantry 
bės jai atrasti tinkamiausią iš
raišką ; rašytojas turi išmokti 
mylėti tylą, kurioje iš lėto at
siveria jieškomieji pasaulio

būtų aišku, kiek svarbi ir pagn pačią baisiausią 
tina tokia žmogiška laikysena, stagnaciją.
bet literaūriniam kūriny jų 1 i 
t era t u r i n ė vertė tebus 
tiek svari, kiek meniškai giliai 
ir talentingai tie brangūs žmo
giški siekimai yra įforminti.

Ir, reikia pasakyti, kad Baro galima vadinti) tėra ilgas inu- tikrieji žmonės.

spalvų pajautimą, vengiant šių nėra įtrauktas.
dienų tapyboje plačiai vartoja- T. Valius išstatė 4 medžio ir 
mų aštrių kontrastų. Jie jiešku 3 linoleumo raižinius, kurių be 
ir bręsta. Dar jausti didžiųjų ne du sukurti 1954 metais ir 
moderninio meno meistrų įta- yra gana didelio formato. Pas- 
ka. kutinieji darbai rodo, kad jis

A. Tamošaičio išstatyti 3 ta- krypsta iš savo tradicinės semi- 
pybos darbai peizažai. Visoje klasiškos linijos į labjau sinlc- 
parodoje, turbūt, nebuvo nieko tinį dėmių ir linijų perdavimą, 
tiek lietuviško ir tiek akiai ir kas suteikia daug daugiau dra- 
širdžiai malonaus. Jie persunk- matiškumo jo kūriniams n lie
ti melancholiška poezija, lie- išblaško dėmesio linijiniais 
tuviškų medžiuose paskendu- triukais. Dauguma jo išstaly- 
siu bakūžėlių nuotaika. Tarno- tų darbų menu besidominčiai 
šaičio tapysena laisva, rami, publikai jau matyti ankstyves- 
šiuo atveju visiškai pasitarnau nėse parodose. Jie visi įvairus 
janti kūrėjo pasistatymam uz- tematiniu požiūriu, 
daviniui. darnioje kompozicijoje

A. Tamošaitienės 
„Jūratė ir Kastytis“ 
nuotas atmetant bet 
perspektyvines doktrinas ir at- tė 3 skulptūros kompozicijas ir 
liktas meistriškai tiek kompu- 1 reljefą. Atrodo, kad skulpto- 
ziciniu, tiek spalviniu požiūriu, rė koncentruoja visą savo de-

J. Bakis, šalia keramikos, iš- mes! ! skulptūrinį monumenta- 
statė 4 tapybos darbus. Žen
giančiam į slėpiningą spalvų 
pasaulį dailininkui norėtųsi pa 

Laimos-Betmos roicj ^art* daugiau kreipti dėmesio į 
dėsčius užkulisyje pergicila dominavo scenoj ir valdė žiū- konstruktyvų tapinio kompona 

vimą ir kruopštų naudotinų 
Dirigentas ir vaidintojai ga- elernentd *r spalvų atrinkimą 

-- - - , vystant užsibrėžtą temą. Pri-
vardu įteikė ponia Indrehcne, P**olamd efektų žaismas ir per

nelyg nesugestyvių elementų 
įvedimas drobėn žiūrove neiš
šaukia emocinio pergyvenimu. 
Keramikoje šie dalykai pateisi
nami.

G .K. Račkus palyginti jau-

išlaiky ti 
n at

kilimas lik** daugiau ar mažiau akade- 
kompo- miniame stiliuje.
kokias E. Dociuvienė-Šidlaitė išsta-

Aloyzas Baronas turi gerų 
beletristo duomenų, bet yra pa 
sirinkęs ne savo žanrą. Tokios 
rūšies psichologinis romanas 
(jeigu jis iš viso tokiu vardu gamtovaizdžiai ir į juos ateina 

..............  • (b. d.)

lumą ir išraiškos perdavimą pa 
naudojant minimalias priemo
nes. Jos darbai išlaiko savyje 
eskyzinį šviežumą, tačiau, var
gu ar juose sukoncentruotai iš
raiškai pakenktų, jei kai kuriom 
detalės būtų pilniau išvystytos. 
Pažymėtinas „Judas“ ir pelne 
lyg lietuviškas ir tragiškas 
„Smuikelis“.

Dagys reprezentuojasi 4 me
džio skulptūromis. Jis medžia
gą ir pagrindinį skulptūros ele 
mentą — žmogų valdo su užtik 
nnta precizija, tačiau itin kruo 
pštus medžio išdailinimas žiū- 

i mažai žinomas. Pa- rovą lyg ir gundo gėrėtis ne vr- 
. rodoje išstatyti 5 darbai neabe- dine kūrinyje sukaupta nuo

taika, bet paviršuimi. .. Is jo

L.
ATSIŲSTA PAMINĖTI.
Jonas Grinius. ŽIURKIŲ 

KAMERA. Trijų veiksmų dra 
ma. „Aidų“ leidinys, atspausta nas tapytojas ir lietuviškai vr- 
iš šio žurnalo. 120 puslapių, suomenei 
Adresas ir kaina nenurodyta. . 
Adresas spėjamas — leidėju: jotinai duoda vilčių, kad jis, tu _
Aidai, 680 Bushwick Ave, Bundamas teisingą kompozicijos darbų parodoje matyti, kad jis 
oklyn 21, N. Y., USA. ir spalvinio ritmo pajautimą, jei Nukelta į 7-tą puslapį.Nukelta j 7-tą puslapį.

VYT. KASTYTIS.

Vietoj feljetono
APIE TORONTĄ, LIETUVI Ų DIENAS IR

VISUOMENINj REALESTEITIZMĄ
Visi ženklai aiškiai rodo, Tema labai aktuali.

kad Toronte jau prasideda ru- kos šventės be skilimo, galima Čia Toronto

bėįimus Toronto visuomeniniu džiui, reikėjo kviesti tokį giau ną, norėdama pasirodyti piicš šios dienos neturėjo nei vokiš- 
- • ...... -»• r. —x:..„ —1„ kO) nei hetuvisko varpo savo

naujam bokštui padabinti. Da
bar ir ši problema tiesiog ge
nialiai išspręsta. Pakvietus vai 
gonauti muz. St. Gailevičių, 
Šv. Jonas bent didžiųjų šven- 

įprastu skanėstų, kaip, pavyz- čių proga įsitaisė „Vaipą“. 
džiui, pamidorai, agurkai, ku- Kadangi p. Gailevičiaus „Var
nuos viengungiai lig šiol ma- pas" skamba visoje Kanadoje 
tydavo tik krautuvių vitrinose. >r net Amerikoje, kun. Ažuba- 

, ,.csu- ........... — ..6J_______ r------------- r ------------ Taigi, Viengungiai visiškai pa- lis geresnio varpo savo Šv. Jo-
pasiro šiol taip greit net per prievar- čių čempionę perplaukti pei grįstai jau dabar dūsauja: — nui ir su žvake nebūtų radęs. . .

kai pademonstravo specialiai iš dų, juoko nepažįstantį, kalbėtu 
leistame informaciniame leidi ją p. V. Sidzikauską, nes visą 
nyje, kuris, turint galvoje is- publiką, nors ir mažai pasirody 
linksniuotas pavardes ir įdėtus damas, savo 1 , _
abrozdus, tur būt, buvo skiltas vietinis KLB apylinkės pirnn- 
paminėti 50 metų lietuviškos ninkas, kuris,

humoru pavergė

pasitreniravęs, 
Lietuvis- spaudos atgavimo sukakčiai sudarytų visiškai rimtą konKu

— visuomeninin- renciją Hollywoode sėdinčiam
duo: lietuviškame alaus ūkyje sakyti, nėra šimtu nuoširmčių kams daug padėjo realestcitiz-Bob Hop. Nekartokime Kana- 
pasibaigė gegužinių sezonas, lietuviškos. Kokia gi ten Lietu- me įgyta patirtis: dar niekas ne dos Tautinės parados klaidų: 
užsidarė kanadiečių tautine pa- vių Diena, jeigu niekas nesu- vienos lietuviškos knygos lig jie buvo pasisamdę amerikie- 
roda ir į užmarštį nuėjo antro- skiltų! Nuogąstavome, j _ '
ji Kanados Lietuvių Diena. do, be reikalo. Torontas išlai- tą nesugebėjo išparduoti. Ži-

Lietuvių Diena, žinote, buvo kė lietuvišką tradiciją: šokių noma, 1 , ...
neeilinio pobūdžio Toronte gy vakaras Lietuvių Dienos pro- pranta ir nevertina lietuviškos lyn Bell. Ponai, daugiau pagai
venančių lietuvių laimėjimas, ga suskilo į du šokių vakarus, spaudos, po koncerto skundėsi bos vietiniams talentams. Dau
nes juk ir didžiausi optimistai, o šventiškai nusiteikę vietiniai — sako, jeigu jau KLB Toron- giau pagarbos! . .
būdami blaiviame stovyje, ne- tautiečiai ir nevietiniai svečiai to apylinkės valdyba privertė T'’ . . _
tikėjo, kad Toronto visuomem- prie kiekvienos salės durų dar kiekvieną norintį įeiti į koncer- vių Dieną buvo pavadinę 
ninkai ją sugebės suorganizuo- ir patys susiskaldę į dvi dalis, tą už du dolerius nusipirkti džiaja solidarumo švente" 
ti. Matote, jie šiendien beveik vieni sugebėdami įlysti 
visi labai užimti ir realestetiz- o kiti šokti grįždami į 
mo bizniu, o realestetizmas ir vus namus. Tegyvuoja 
visuomeninė veikla beveik taip kas susiskaldymas. . . 
sunkiai suderinami, kaip kad, Daugiausia rūpesčio, 
sakytume, mašinos vairavimas būta UNF salėje, iš kurios din tiesų, 
ir alaus gėrimas. Geras reales- go be žinios linksmieji broliai, Massey Hall ateina gausi lietu- 
tetininkas negali kartu būti ge- nespėję apdainuoti nei karalių, viška šeima su svečių būriu. Ji 
ru visuomenininku ir geras vi- nei karalienių ir nei papiastų sau ir svečiams už 30 dolerių 
suomenininkas negali būti ge-dipukų, kaip kad iš anksto bu- nuperka 15 visuomeninio reales 
ru realesteitininku, nes visas vo pažadėjusi spaudoje KLB teitizmo išleistų knygų. Jeigu 
gerumas šiose srityse matuoja- Toronto apylinkės propaganda bendroumenė būtų parūpinusi žiuos kada į Ameriką, 
mas tuo pačiu laiko mąstu. Ka nė tarnyba. F' * ' 1 J
da nors mūsų istorikai, su Dr. tis labai neaiški —sakoma, kad būtų parsigabenusi namo, gau- dyt* gaidžiukai — be plunksnų 
A. Šapoka pryšakyje, turės iš- ir jie suskilo į dvi dalis, o, su- sios lietuviškos šeimos namuo- u pentinų. Jeigu nėra solidaru- 
spręsti labai sunkų klausimą; skilę, nesugebėjo programos se susiadrytų puiki lietuviška m° Toronte, argi tikslu būtų ju 
ar Toronto visuomenininkai ga suskaldyti. . . Rūta Kilimui!} - biblioteka, o dabar... labjau laukti ir tikėtis Čikagoje ar 
besni visuomeninėje veikloje, tė, tiesa, labai norėjo susiskal- pavargusios šeimos knygas iš- New Yorke. . . Durni būtų inū- 
ar, gal būt, realesteitizme? Di- dyti: viena koja šokti Holly wo metė per tramvajaus langą, SU amerikonai. . . 
džiausiąs autoritetas č»a, be ode, o kita Toronte, bet Holly- dar nė namų nespėjusios pa- Gražiausius 
abejo, yra „Tėviškės Žiburių“ woodo daktarai nepritarė pa siekti. Koks neišpasakytas nuo aple antrąją Lietuvių 
redaktorius, nes juk du tree- našaus pobūdžio akrobatiniams stolis lietuviškai kultūrai. . . 
dalius jo laikraščio užpildo real veiksmams. Todėl po visų su- Ypatingai liūdnoje šviesoje 
estetininkų skelbimai. . . skilimų ir susiskaldymų UNF buvo atsistoję kalbėtojų reika-

Artėjant antrąjai Lietuvių salėje šokti ir dainuoti teko pa- lai. Vieną kartą ant visados rci 
Dienai, mes, nevisuomeniniu- tiems svečiams, pasikvietus alų ketų atsisakyti pasenusios mm

svečius, sako, viena lieuviska 
valgykla buvo žymiai pageri
nusi valgių sąrašą ir pačios vai 
gius. Vietoje raugintų ir ne
raugintų kopūstų daržovių 
priede atsirado tokių jau ne-

3__ __r__________ Ontario ežerą, o už ją pei eze- kaip gaila, kad selinti Lietu- Tėvų pranciškonų prisikėh-
tauteičiai, kurie nesu- ra perplaukė torontietė Man- vių Diena bus rengiama Monl- mas, praradęs automobilį lolc- 

realyje... rijoje, išvedė naujus pamatus.
Toronte kurį laiką buvo din- Statyba vyksta vėžlio žingsniu, 

gusi vienintelė lietuviška radi- nes> sako, architektas labai lik- 
jo valanda. Įsivaizduokime pi- rina cemento maišymą, kad te- 
liečių pasipiktinimą: atsikeli iš 
lovos ankstyvą sekmadienio ry 
tą ir tuojau prie radijo, o radi- 

nuosa-ms galėjo parūpinti sunkvczi- Galima suprasti, jeigu žmonės jas, nevidonas, tyli: nei rytines 
lietuvis mius knygoms po koncerto į neužsimoka solidarumo mokes maldos, nei rytmetinių karun- 

namus parsivežti. Nusiskundi- čio, bet koks ten, po velnių, so kų iš Dr. J. Kaškelio graudžių 
Iš lidarumas, kada Toronto „Vy lūpų apie labai graudų nepartiš 

tis“, atseit, žaidynių šeiminiu- kurną. Paskui, žmogus, susiglu 
kai, laimėjo ir futbolą, ir krep- mijęs, nežinai ką daryti — nei . - . . -
šinį, ir visas geriausias dova- i lovą grįžti, nei į bažnyčią ei- J° Kair>a dėl paskutinio patobu- 
nas susirinko, užmiršdami sve- ti. . . Visa diena būdavo suga
nius. . . Lazda turi du galus. . dinta. . . Bet šis reikalas, rei- 
Palaukime, kol vytiečiai nuva- kia pasakyti, vėl pasisuko į ge- 

" . Namo rą pusę. Vienintelė lietuviški 
Dingimo priežas- sunkvežimį ir ji tas 15 knygų jie tikriausiai grįš kaip išmau- radijo valanda Toronte atgavo 

... prarastas jėgas. Aną sekmadie
nį jos vedėjas pasakė labai aud 
ringą kalbą Lietuvių Dienos 
įvertinimo proga. KLB apylin
kės valdovai dabar tikriausiai 
keikia patys save:—Kodėl mes 

atsiliepimus neleidome jam Massey Hall see 
' i Dieną noje angliškai pašnekėti, radi- 

viengungiai. jo pusvalandį būtų galėjęs be
būtų sutrauki! į tuviškiems skelbimams pašvęs- 

sakinį: —ti. . . Well, ponai lietuviai, iš

KLB propagandistai Lietu 
,di- 

j už du dolerius nusipirkti džiaja solidarumo švente". Čia 
į sales, knygą, bent gausesnėms seimo taip pat neapsieita be klaidų.

atrodo, mas, kaip matome, rimtas.
įsivaizduokime, kad į

vų pranciškonų Prisikėlimas 
neatsisėstų taip, kaip atsisėdo 
Šančių garažas Kaune...

Lietuvių Namų pasikeitusi 
vadovybė žymiai patobulino 
penkatdienio vakarus — vietoj 
patefono dabar groja orkestras. 
Alus, tiesa, paliko tas pats, tik

duoda Tornoto
Juos galima 
vieną prasmingą
Duok, Dieve, kad mes kiauius klaidų mokomės...
metus turėtume Lietuvių Die- Į plotį prasiplėtęs Kun. Ažu-

hnimo pasitobulnio iki 35 cen
tų už bonką. Rūsyje leidžiama 
dainuoti iki 12 valandos. Todėl 
čia susirenka visi, kurie myli 
lietuvišką muziką ir mėgsta 
žirnius. Salėj, žinoma, į orkest
ro taktą sukasi poros. Jeigu pa 
klaustumėte mergyčių, kiek jo
ms metų, gautumėte diplomati
nį atsakymą: — Tai, kad, po
nuli, aš dar prieš karą nusto
jau metus skaičiuoti. . . Iš tie
sų, kur čia tuos metus besuskai 
tysi, kad jau namie anūkai lop
šyje spardosi. . . Tebūnie pa
garbinta lietuviško dinamizme 
paslaptis — nesenstanti širdų, 
o kol bus jaunos širdys, tol bus

kai, mėginome spėlioti — ar tj į talką... ties, kad viskas, kas geriausia, ną. .. Nesistebėkime viengun-balio Šv. Jonas .nors ir įsigijo jauni ir letuviųama*. n iu
bus skilimas, ar nebus skilimo? Didžiausius meninius stigę- randasi užs;enyie. Kam, pavyz gių ultra patriotizmu — tą die vokiškus vargonus, bet ligi pat syje u so ui sa je....
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AR NORITE IŠMOKTI
ANGLŲ ARBA PRANCŪZŲ 

KALBĄ?
NAUJIEJI KANADOS ATEIVIAI, KURIE NETURI GALIMYBĖS LAN 
KYTI KALBŲ BEI PILIETYBĖS KLASES, GALI VELTUI GAUTI NA 
MUOSE MOKYMUISI INSTRUKCIJAS KREIPDAMIESI Į CANADIAN 

CITIZENSHIP BRANCH, WEST BLOCK, OTTAWA.
UŽPILDYKITE ŽEMIAU NURODOMA FORMA PRAŠYMĄ IR PA
SIŲSKITE KANADOS PILIETYBĖS JSTAIGAI. JEI RAŠYSITE 

AUGŠČIAU NURODYTU ADRESU,
ANT VOKO NEREIKIA LIPINTI PAŠTO ŽENKLŲ.

NIEKAS NEŽINO VISATOS RIBŲ deda jiėskoti pačios medžiagos
Ir šventraščiai nieko nekalba apie visatos ribas. iitorijos. Tai sunkus klausimas.

Bet kas gali dabar pasakyti.
Nors mokslas paskutiniai- mai mato daugiau tokių žvaigž ^a(j žmogus nesuras siūlo galo? 

siais šimtmečiais labai sparčiai dynų grupių, 
žengia pirmyn, bet žmogaus zi 
nojimas apie visatą tebelieka 
ribotas.

Tiesa, žmogus per kelis pas
kutinius šimtmečius labai daug 
sužinojo, kad šiandien jis jau 
svajoja apie skridimą į plane- 
tas. Taip pat jis labai daug su- 
žinojo ir apie tą pasaulį, kuris 

rjs jo akimis matomas, ir apie vi
se satos dydį, kurs sunkiai įsivaiz 
$ duojamas. Nors trumpai žvilg- 

terėkime į tai, ką astronomai 
® sako apie visatą. 
w Iki astronomų Kanto ir Lap- 

laso (aštuonioliktame šimtinė
ms tyje) buvo manoma, kad musų 
S? Žemė yra visatos centras; kad 

apie ją skrieja Saulė ir visi ki- 
ti dangaus kūnai. Dar buvo

Pažymėkite kalbą, kurią norite išmokti:

ENGLISH [ ] FRENCH [ ]

Jūsų pavardė ir adresas (prašoma rašyti spausdintu šriftu).

DEPARTMENT OF CITIZENSHIP—IMMIGRATION
Hon. J. W. Pickersgill Laval Fortier,

Minister Deputy Minister.

Nedaug laiko praėjo nuo to lai- 
Taigi, jau iš to, ką astrono- ko, kada jis pradėjo suprast: 

mai dabar gali matyti per teles- daug nežinomų reiškinių. O 
sopus, galima turėti supratimą kas gali žinoti, ką mokslas su- 
kaip didelė visata-t. yra, ta visu žinos taip greitai progresuoda- 
ta, kurią žmogus per teieško- mas, sakysime, po dar kelių šim 
pus mato. Jie neturi jokio ap- tų metų? Bus atrasta naujų 
čiuopiamo įrodymo, kad toliau priemonių, kurios mokslo pa
niek© nėra. Galima tikėti, kad žangą dar labjau pastūmės pa
matomoji dalis yra tik mažino- myn. Gal bus pagaminti ins- 
žis. Žmogus tikriausiai niekad trumentai, kurie matys daug 
nesužinos, kur yra visatos pa- mažesnes medžiagos dalis, ne 
baiga, jei kur ji yra. Jis nesuži- gu kad dabar. Gal pasigamins 
nos, ar ši visata yra viskas, ai teleskopus, kurie matys dar to- 
dar yra daugiau, neprigulinčių liau. Pažangai daug galimybių, 
visatų viena nuo kitos, kas yra Pastebėtina, kad šventraščiai 
labai galimas daiktas. kalba apie visatos sutvėrimą,

Nuo dabar mokslininkai pra- bet apie jos ribas nieko nesako.
KABANTIS TRAUKINYS JAU STATOMAS.

Švedas pramonininkas Axel nams. Vagonų dauguma turės 
manoma, kad Žemė stovi vie- Wenner-Gren suprojektavo Vo papildomus paprastus ratus, 
toje, nejudėdama. Tai buvo kieti joje kabantį ant iškelto bč Vagonus galima naudoti ir pa- 
taip vadinama Ptolomėjaus te- gio traukinį, skirtą pigiam ke prastam geležinkeliui. Pirmų 

O orija. leivių ir krovinių pervežimui, kabančių traukinių greitis per
Pagaminus didelius teieško-Jo greitis 200 mylių per valau- 150 mylių į valandą. Inžinieriai 

pus, astronomai dar aiškiau dą. Projektas arti tikrovės. Al- tikisi pasiekti vėliau mažiausia 
įžiūrėjo visatą. Ir jie surado, weg tyrimų bendrovės pareigu 210 mylių į valandą. Modeiniš- 

w kad ir mūsų Saulė nėra visa- nai („Alweg“ sudaryta iš iŠra- ka saugumo sistema, naudojai: 
tos centras. Ji yra tiktai viena dėjo inicialų) pranešė, kau ti radarą, apsaugos nuo susidū 
žvaigždė iš 100 bilionų žvaigž- šiuo metu vedamos derybos su rimų. Negalės nukristi nuo bė- 
džių mūsų žvaigždyne, kuris va įvairiais kraštais dėl traukimo, gių.
dinamas Paukščių Keliu. Ang- Ateinančiais metais pirmas to- kabantis traukinys turi 

Ai liškai jis vadinamas Milky ks traukinys jau „lėks'’ iškelto daug privalumų. Jis gali važiuo 
Ai Way. Šis žvaigždynas yra aps- bėgio apačia, aptarnaudamas ti 15 proc. įkalne. Tuo tarpu 
fra britas rutulys, kurio diametias Ruhro krašto pramonę. paprastam traukiniui įkalnė ne

turi 100.000 šviesos metų, o Konstrukcijos paslaptys viršija JAV-bėse — 5,89 proc., 
storis 10.000 šviesos metų. O griežtai saugomos. Mažos ska- Vokietijoje — 4 proc. Jam nc- 

? šviesa keliauja 186.000 mylių lės modelis jau buvo sėkmingai reikės sulėtinti greičio prie pa- 
3 per sekundę. išbandytas. J tyrimų darbus sisukimų — jis pasvyra, kaip
S Paukščių Kelias arba žvaigž buvo investuoti milionai dole- pasisukantis lėktuvas. Kaban- 
| dynas dar nėra visa visata. Šis rių. Prie tyrimo darbų dirbo čio bėgio sistema užima mažiau 
§ žvaigždynas yra dalis grupės apie 350 įvairių tautybių specia vietos, negu paprastas geležin
ėj žvaigždynų, kurie vienas su ki- listų. kelis. To traukinio sistemos

keleivinis vagonas bus 51 pe įrengimo kaina bus dvigubai 
kaip ir įvairios saulinės siste- dos ilgio ir padarytas iš abu- mažesnė už dabartinio geiežin- 

TĖVIŠKĖLĖ 1954 m. liepos mos mūsų žvagždyne. Per di- minio. Ta pati medžiaga bus Kelio kainą. Eksploatacijos is- 
mėn. džiuosius teleskopus astrono- pavartota ir prekiniams vago- laidos bus taip pat mažesnės.

As

»>■ , . ....... ... ... . v ...... ... „ ..., . ... ... ..................__________________________________
tu rišasi tais pačiais įstatymais,

Mokslo-techmkos naujienos
KAIP DAROMAS VĖSINIMAS IR VĖDINIMAS?

Nauja inžinerijos šaka — ve- jamos šiaurės pusėje, gerai įzg 
sinimas (air conditioning). Ši ' 
vėsinimo šaka išaugo iš vėdini
mo technikos, tai junginys vė
sinimo ir vėdinimo. .

Vėsinimų įrengimų uždavi
nys — sudaryti žmogui tinka
mas oro sąlygas gyvenamose 
it viešose patalpose, nepriklau- ' 
somai nuo atmosferinių sąlygų 
lauke.

Vėsinimo ir vėdinimo Įrengi
mai gana komplikuoti. Jų už
davinys — palaikyti tinkamą 
oro temperatūrą patalpose vė
dinant ar šildant orą, taip pat 
nuolatinės reliatyvios oro u.ėg 
mės reguliavimas, oro valymas 
bei papildymas.

Vėsinimo - vėdinimo įrengi
mų veikimas vasarą toksai. į 
bendrą kamerą iš lauko siurbia 
mas mažas oro kiekis, kameiu- 
je sumaišomas su žymiai didės 
niu jo kiekiu, ateinančiu iš pa
talpų.

Oras perėjęs per filtrą, pa
tenka į oro vėsintuvą, kur at
vėsta, ir palieka dalį savo dieg 
mės (jei tai reikalinga, pagal 
įeliatyvų drėgmės kiekį ir lau
ko temperatūrą).

Taip paruoštas oras ventilia
toriaus pagalba paskii stomas 
patalpose, ir vėl ventiliatoriaus 
traukiamas.

Oro vėsinimui dažniausiai 
vartojamas šaltas vanduo (3C> 
—45‘*F) arba šaldymo skysčiai 
—Freonas (F—11, F—12, F— 
22), amoniakas ir kiti. Šių sk
ysčių reikiamam šaldymo efek 
tui palaikyti, naudojamos spe
cialios šaldymo mašinos (Refii 
geration Machines), varomos 
elektromotorais arba garo tur
binomis.

Vanduo vėsinamas, kad tik 
tų nulotiniam naudojimui; tai

liuojamos sienų ir stogo.
Vėsinamose patalpose daro

mi tik būtinai reikalingi langai 
su specialiais stiklais.

Gyvendami Lietuvoje nejuto 
me tokių įrengimų būtinumo, 
bet kas praleido bent vieną va 
sąrą Philadelphijoje ar New 
Yorke, tikrai pasakys, kad čia 
jie būtinai reikalingi. Pietinio 
klimato sąlygose dažnai atsitin 
ka, kad vasarą oro emperatūia 
pasiekia iki 90"F ir augščiau. 
Jei prie šios oro temperatūios 
reliatyvi drėgmė augšta, žmo
gaus savijauta bloga, darbingu 
mas krinta. Tas vyksta todėl 
kad žmogaus organizmas sten
giasi palaikyti kūno temperaiū 
lą pastovią. Pastoviai tempera 
turai palaikyti organizmas nau 
Joja kelius būdus, kurių elekty 
viausias yra prakaitavimas. Kr. 
no temperatūrai pakilus prie 
sunkaus fizinio darbo, ar kait- 
ios metu — žmogus prakaituo
ja. Jei kaitros metu žmogus ne 
prakaituotų gautų saulės smū
gi- / (iž)
NAUJAS „TECHNIKOS ŽO 
DŽIO“ ŽURNALAS.

Nuo 3—4 nr. TŽ pertvarky
tas į trimėnesinį technikos dar
buotojų žurnalą. Išėjusiame nu 
meryje patalpinti įdomūs str
aipsniai technikos klausimais. 
Technikos apžvalgoje gausu 
naujienų apie išradimus, pato
bulinimus bei naujausius tech
nikos laimėjimus.

Žurnalas daro patrauklų įs- 
1 pūdį. 24 puslapių, spalvoti vii- 
šeliai, papuošti moderniškais 
Kauno statybos vaizdais.

i Šiame numeryje rašo: P. 
atliekama specialiai įrengtuose Taurėnas — Spaudos lapą ver- 
bokštuose lauke. čiant. V. Petraitis — Atominis

Patalpų temperatūrai, giyno reaktorius. J. E. Gudavičius — • 
oro kiekiui ir reliatyviai diėg- ”oro kiekiui ir reliatyviai diėg- Besikeičiančioji tekstilės pia- 
mei reguliuoti, naudojami ter- monė. Inž. chem. Rugis—1 ai p 
mostatai ir higrostatai. Daž- tauintės inžinierių organizaci- 
niausiai reguliavimas alieka- jos, Donaas Šatas — Gipsas ir 
mas suspaustu oru. J° produktai. V. P. — Cikronio

Minėta vėsinimo - vėdinimo gamyba ir kt.

mostatai ir higrostatai.

KANADOS „LAISVĖS STATUTAS”
Jūsų Kanados pilietybės pažymėjimas yra tikras laisvės statutas — simbo 

lis laisvės jūsų pasirinktame naujame krašte. Pagalvok tik minutę, ką reiš 

kia. . . Kanadiečiai gyvena laisvėje, ne baimėje, jie laisvi išpažinti religiją; 

jie laisvi betką veikti, kol nepažeidžia kitų teisių; jie laisvi re ikšti savo nuo
monę; jie gali laisvai pasirinkti savo gyvenimo kelią. Taigi, ši neįkainojama 

dovana yra Jūsų arba gali būti Jūsų, perteikiama Jūsų vaikams ir vaikaičia 

ms, kaip simbolis naujo gyvenimo turtingame krašte su di džiausią ateiti

mi pasaulyje.
centrinė instalaicija tinka di
desniam pastatui.

Mažų patalpų instaliacijom 
paprastesnės, bet nepakanka
mai efektyvios. Vėsinimo-vėai- 
nimo įrengimai yra gana brau 
gūs. Nediedlis įrengimas kaš
tuoja apie 1000 dol. už 12,006 
btu-val.

Redakcijos adresas: 7120 S. 
Rockwell Ave, Chicago, 29 Iii. 
USA. Adminisrtacijos adresas: 
Technikos Žodis c. o. K. Paukš 
tis, 2610 W 47-th Street, Clu- 
kago 32, III., USA. Prenumeia 
ta metams — 2 doleriai.

Vyt. Gražys.

Norint įrengimo ir eksploata H Radijo ir televizijos aparatų 
cijos išlaidas sumažinti, reikia produkcija 1953 m. Vokieti jo- 
statant pastatą iš anksto nuina je pasiekė mėnesinį vidurkį 
tyti vėsinamas patalpas. 203.000. JAV mėnesinis vidur

Norint vėsinamas patalpas kis pernai buvo 17 milionų apa 
racionaliai įrengti, jos planuo- ratų.

Visad pirk geiaausį — pirk Weston's. Kaip junginys daugelio tautų iš daugelio 
kraštų sudaro augštavertj Kanados pilie
čio tipą, taip iš mišinio daugelio vertin
gų medžiagų pagaminami augštos koky
bės W e s t o n’s produktai. Dėl to dau
giau, kaip per 65 metus Wes ton’s 
džiaugiasi nuolat augančiu ištikimu pa
lankumu kanadiečių nuo vandenyno iici 
vandenyno.

GEORGE WESTON LIMITED... CANADA £
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GARSUSIS DIRIGENTAS 
VADOVAUJA 

NAUJAM ORKESTRUI.

Garsus dirigentas ir garsu* 
skelbia visuomenės žiniai pini- vardas Kanados muzikoje yla 
ginęs rinkliavos, atsilankant i susijungę Hart House Orcliest- 
piliečių namus Toronte, rezul- ra formavime. Tai yra naujasis 
tatus. Rinkliava pradėta biiže- kamerinės muzikos orkestias 
lio 1 d. ir baigta rugpjūčio 1 d Toronte Boyd Neel vadovybė- 

Užbaigęs šį milžinišką dalbą je.
Toronto Apyl. K-tas reiškia 
širdingą padčką visiems aukų 
rinkėjams ir Toronto lietuvių 
visuomenei dosniai aukavusiai 
sušelpti Vokietijoje likusiems 
tautiečiams, kurių padėkos laiš 
kai nekartą buvo skelbiami 
spaudoje.

Žemiau talpinamas sąrašas 
Toronto lietuvių aukavusių 
Šalpai: po 20 lol. dr. J. Yčas, 
po 10 dol. J. Bakšys, K. Daiin- 
da, K. Kalendra, L. Karbunas, 
dr. Pacevičius, J. Puzyras ir 
dr. A. Valadka; po 6 dol.: M. 
Pundžius, po 5 dol. V. Aglins
kas, Augustinavičius, Br. Au
gustas, P. Budreika, V. Baltu
tis, A. Bumbulis, A. Basalykas, 
P. Bražukas, S. Bonakus, Pr. 
Čičiunis, Čeponis, Br. Čepaitis, 
L. Ciplijauskas, S. Čapas, J. De 
mentavičius, J. Didžbalis, A. 
Daukantas, P. Dalinda, R. Dia 
udvila, F. Gikis, K. Grigaitis, 
Br. Grikenis, Br. Gencas, Gra 
bauskas, Girdzijauskas, L. Ja 
nuška, M. Juzumas, V. Kezu- 
lis, L. Kilius, P. Karvelis, A. 
Kuniutis, P. Kuzmickis, L. Ka 
linauskas, A. Klupšas, Kušii- 
kis, V. Krikščiūnas, V. Kok
čių, J. Kaknevičjus, P. Lelis, V. 
Luima.A. Misiūnas, A. Margis, 
J. Masionis, Mikšys, V. Matu
levičius, Mažonas, M. Noreika, 
A. Pobedinskas, C. Pšezdziec- 
kis, J. Paškevičius, Orentas, E. 
Rudytė, Rinkūnas, M. Remei- 
kis, V. Radzevičius, A. Selio- 
nas, P. Sinkevičius, P. Staniū- 
nas, H. Sodaitis, Stribunas, Sek 
laitis, Šulcas, P. Sungaitis, Tu- 
mosa, P. TraškeviČius, B. Ulo- 
zas, Z. Umbražūnas, B. Zubric- 
kas. Kiti aukojo mažiau. Dėl 
vietos stokos jų sąrašo nededa 
me.

Tokiu būdu 1954 m. pinigi
nė rinkliava atsilankant į na
mus davė viso — 1.524,50 dol.

Toronto Apyl. Šalpos K-tas.

ŠALPOS PINIGINIO VA 
JAUS TORONTE 

APYSKAITA.

KLB Toronto Apyl. K tas

PASITARIMAI SU 
LENKAIS?

JAV-se New Yorke leidžia
mas estų laikraštis ,,Vaba Ees 
ti Sona" Nr. 29, 1954 įsidėjo ži 
nią apie p. Lozoraičio ii W. 
Anderso vadovautus pasitari
mus. Ją neseniai pakartojo ir 
kai kurie vokiečių laikraščiai. 
Pranešime sakoma, kad Wl. 
Anderso iniciatyva š. m. birže
lio ir liepos mėnesiais įvyko be 
tuvių ir lenkų pasitarimai. Per 
prmąjį susiitikimą Romoje iš 
lietuvių pusės dalyvavo min. 
S. Lozoraitis ir Lietuvos atsto
vas prie Vatikano, St. Girdvai
nis, o lenkams atstovavo — 
gen. W. Anders ir pik. Czap- 
linskis. Antrąjai konferencijai 
Londone vadovavo jau gen. An 
ders. Lenkams joje atstovavo 
lenkų egzil. vyr. nariai, iš lietu
vių pusės dalyvavo St. Lozoia.

Neel yra dabartinis tis ir Lietuvos pasiuntinys Aug 
Karališkos Konservą- lijoje K. Balutis. Paskelbtame 

ir pasaulinio komunikate pažymėta, kad iš-
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MARGIS VAISTINE į
408 RONCESVALLES AVĖ., TORONTO - Ont

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

I s
orkestias

kanadieči

Hon. Vincent Mas

Šis vien tiktai iš 
susidaręs ansamblis apima 25 
muzikus. Jo pirmutinis koncer
tas bus šį rudenį. Jo globojas 
bus Generalinis Gubernatorius 
the Rt. 
sey.

Boyd 
Toronto
torijos dekanas 
garso Boyd Neel orkestro stei- laisvintoje Rytų Europoje, gen. 
gėjas. (CS). Anderso ir min. Lozoraičio nuo
i ni-rrnnM.n cnv»^i*vi mone, Lenkijai ir Lietuvai te- 
J -mpoNTr ’ ks svarbus vaidmuo. Dabartinę

IVlAo lUKUNlt tarptautinę padėtį gen. Anders 
prasidėjo pamaldomis su šv. ko įvertinęs kaip pavergtosioms 
munija Jokūbo Anglikonų Epis Europos tautoms duodančią 
kopalų katedroje trečiadienį daug vilčių. St. Lozoraičio pa- 
spalių 6 d. 10 vai. ryto. Pamoks žiūra šiuo reikalu nebuvusi to
la sakė liuteronių vyskupas kia optimistinė.
Berggrav iš Švedijos. Šv. komu 
nijos apeigas atliko šios bažny 
čios prezidentas dr. Fry, asis
tuojant keturiem sinodų prezi
dentam. Vargonavo muzikos 
prof. dr. Leupold iš Waterloo 
seminarijos. Suvažiavimo post 
džiai Toronte eina Eatono audi 
torijoj. Jie prasidėjo spalio 6 d. 
po pietų. Kitą vakarą Liuterio- 
nių lajieistų (pasauliečių) Są
jūdis Royal York Hotelyje iuo- 
šė vakarienę, kurioj buvo rezer 
vuota 1000 vietų.

SI Sao Paulo mieste, 
joje, priskaitoma apie 
tančių lietuvių senųjų 
ir apie 500 neseniai atvykusių

W. A. L E N C K

TEISININKAS

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

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

SKUBIAM PRISTATYMUI Į NAMUS

Elta yra įgaliota pranešti, 
kad URT yra užklaususi pra
nešime minimas Lietuvos p<-- neapgalvotu arba nerūpeslm- 
siuntinybes, ar ši žinia atitinka gu važiavimu, RCMP mėgina 
tiesą. Nurodoma, kad derybos naują priemonę: Foto aparatą, 
su lenkais yra visų mūsų veiks kuris pritvirtintas prie automo 
nių bendros ir sutartinės akci- bilio viršaus.
jos objektas. Todėl, atrodo, bū Foto aparatas gali nutraukti 
tų buvę bendram lietuviškam atskirus paveikslus arba net fil 
reikalui naudingiau, jeigu pneš muoti ir atžymėti filme metus, 
pradedant derėtis būtų buvu- datą, valandą ir sekundę. (CS;. 
sios suderintos nuomonės taip 
lietuviškųjų veiksnių. Elta.

telef. LL. 1944
Jonas V. MARGIS, l’hin. B.

„BAISUS“ FOTO 
APARATAS.

Karališka Kanados raitoji po 
licija (RCMP) atlieka provin
cijos policijos funkcijas visose 
Kanados provincijose išskyrus 
Ontarijos ir Quobeco. Norėda
mi suteikti pilną įrodymą prieš 
automobilistus, kurie kaltinami

NAUJAS INSTRUMENTAS 
TYRINĖTI VĖŽIUI.

5

Brazili- 
12 tūks 
ateiviu,

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
1 nefonas EM. 6-4182 

Toronto

Lietuviai advokatai

NEIMAN, BISSETT 
& SEGUIN

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

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

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

Philadlphijoj Jeffersono li
goninėje daktarai pradėjo nau
doti naujai išrastą instrumen
tą susekti vėžio ligai moterų 
gimdymo organuose. Tas ins
trumentas vadinasi Colposcop, 
kurio pagalba per keletą minu 
čjų galima pažinti vėžį. Taipo
gi tas Colposcope labai pato
gus, nes jo panaudojimas visai 
neskausmingas.

•M . ------ I

Įst. OL 7543. Namų MU 9138

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

Advokatas.
(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052A Bloor St. W. Toronto.

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street,
TORONTO 1, Ontario.

GENERAL INSURANCE& MORTGAGES
AL. DŪDA

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

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

g
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GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

I
*5 Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI

užbaigimas. NEMOKAMAI.

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

Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai.
561-567 KEELE ST. TEL. JUncVion 4773 i1% Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444. ;

$ TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS.
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Daugelio lietuviu žinoma

VYRIŠKŲ RŪBŲ KRAUTUVĖ

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

LIETUVIAMS SPECIALIĄ NUOLAIDĄ — 15%.

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

10 % nuolaidos.

Savin. C. SALMONAITIS

DERBY MEN’S SHOP

i;

©- - — I
X 2576 Yonge St. Toronto.----------------------Tel. HU 9-9624 $
V ‘ x
£5©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^©©©©©©©©©©©©©©©©©

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS |
Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto $

Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778 $
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. v‘ 
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 r. X 

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

JONASČEGYS.
MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

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

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

OTTAWA
RINKIMINĖS KOMISIJOS PRANEŠIMAS.

1. Ottawos apylinkėje Rin- nią — pareigos, o metai jau bai
kūninės K-jos pareigas eina giasi. Laimingi jauskimes, je- 
Apylinkės V-ba. Komisijos ad- ,š mūsų yra prašoma, jei mes 
resas: 73 Spadina Avė. Tcl. esame duodančiųjų pusėje. 
8-3104 w. Svarbu yra aukos dydis, tačiau

2. Rinkimai į Krašto tary-uaug svarbiau yra atlikti pa’ei- 
bą įvyksta spalio 31 dieną. gą perdaug neraginamam. Šai-

Rinkiminis būstas: 73 Spacii pos Komitetas nuoširdžiai pia
ną Avė veiks tą dieną nuo 9 iki šo tų, kurie gali ir dar nėra sa
li vai. priešp. ir nuo 3 iki 
vakaro.

Be to, patogumo dėliai, 
jau po lietuviškų pamaldų, 
12 vai. ir 30 min. šalutinėse 
prie koplyčios patalpose but prijungtini 
galima atlikti balsavimas.

3. Šios apylinkės ribose kar 
didatų sąrašo į Krašto Tarybą 
nepatiekta.

4. Turinčiųjų teisę balsuoti 
sąrašas sudarytas. Pasitikrinti 
galima po spalio mėn. 15 d. rin dar jieško 
kimų būste.

Apyl. Rinkiminė Komisija. (Truputį keistai atrodo progra 
BAŽNYTINIO KOMITETO Vat'

INFORMACIJA. Bendrai. Parodos skersinis
Lietuviškos pamaldos Otta- pjūvis yra šviesus ir rodantis 

woje nuo rugpjūčio mėn. įvyKS lietuvių dailininkų veržlumą ir 
ta periodiškai: kiekvieną mene sugebėjimą kurti pačiose neuč- 
sio paskutinįjį sekmadienį 11 v. kingiausiose sąlygose. L.'nkėli- 
30 min. St. Patrick Home kop- na, kad ir sekančių Lietuvių 
lyčioje. Vieta: Kent ir Laurier Dienų proga, kuriame Kana- 
g-vių kampas; įeinama iš 38C dos mieste jos bebūtų švenčia- 
Laurier, II augšte. mos, panašaus pobūdžio paio

Pamaldas laiko ir pamokslą da būtų rengiama, nes patiems 
sako kun. dr. V. Skilandžiu- dailininkams, neturintiems sa
lias, vargonais groja Birute Ži- vo sąjungos (panašios kaip ra- 
linskaitė. šytojų, žurnalistų, inžinierių)

Mūsų apylinkės dvasinis va- Šiaurės Amerikoje nėra galimy 
dovas kun. dr. V. Skilandžiu- bės panašios apimties parodas 
nas tikisi artimiausiais sekma
dieniais baigti vizituoti pinnąjj 
kartą šios apylinkės ribose gy- burti parodon kiek galima dau 
veliančius lietuvius. j

9 v.

tuo- 
apie

vosios aukos įteikę — artimiau 
siu laiku tai padaryti.

Aukas galima įteikti bi ku
riam iš Šatlpos K-to narių. Yra 
išduodami pakvitavimai, kūne 

užpildant income 
tax pareiškimus.

Šalpos Komitetas.

MENO PARODA...
(Atkelta iš 5-to psl.) 

naujų formų savo 
kūrybinėms idėjoms išreikšti.

surengti.
Ateityje reiktų stengtis ŠU

DundaS’-Dovercourt garažas]
X 1244 DUNDAS ST. W., TORONTO S
X ... X

I
Į steigtas prieš 27 metus X

24 valandų patarnavimas. C
Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų X 
perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — X 

patikrinimas. x

Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba. £ 
Ontario Motors League patarnavimas.

Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidavimą. £ 
-v©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©'

giau dailininkų. Šioje parodo- 
Bažnytinis Komitetas, je pasigedome Kanadoje gyve

nančių : Gurevičienės, Žmuiazi 
menės, Šepečio, Balčiūnaitės ii 
kt. darbų. Iš šalies girdėti bal
sų, kad ne visi buvę ir pakvies- 

Apylinkės v-ba prašo visus ti. Parodon įėjimas turėtų bu
dinančiuosius artimiausiu lai- ti laisvas, kad kiek galima di- 
ku sumokėti solidarumo mokes dėsnis lietuviškos visuomenes 
tį 2 dol. vbos kasininkui Ma- skaičius galėtų ją aplankyti, 
tui Šimanskiui. Patogumo de- Kanados Lietuvių Dienų pro 
liai .solidarumo mokestis gals ga Toronte įvykusios dailės pa 
būti įteiktas bet kuriam iš V - rodos Jury komisiją sudarė; L. 
bos nariui. Apylinkės V-ba. Dociuvienė, J. Bakis ir T. Va- 

, _ ______________________ liūs. Ant. Gruodis.
a Clevelando lietuviai tana*i 

KREIPIMASIS. apįe iįetuviškos kolonijos įku-
Dar daugis iš mūsų neatliko rimą, įgyjant didelį žemės plo- 

ine šiais metais — sušelpti aid tą.

APYLINKĖS VALDYBOS 
PAKARTOTINAS 

RAGINIMAS.

S

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.

VIENYBĖJE — GALYBĖ
! TAUPYK
I LIETUVIŠKAME KREDITO KOOPERATYVE

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
; Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 

Toronto, Ont. KE 3027.
§©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©'-•

t

: $15.900, H. Park r., puikus 
; atsk. presuotų raud. plytų 
• kvadr. plano 9 kmb.namas. 
: L. didelis kiemas, alyva š. 
: Kiek apleistas viduje; atre 
i montuotas vertas $18.000. 
: skubus pardavimas, nes sa 
; vininkas JAV-se.
$10.000 įmok., 6 apart. 30 

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

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

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

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

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

K on 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 
IŠSIMOKĖJlMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimam h

Hamiltone: 18 Spadina Ave. Tel. LI 9—2035 
Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951.
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DĖMESIO!D Ė M E S I O’.
JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

PIRMĄ KARTĄ LIETUVIŲ KALBA, DIDŽIULIS

AFORIZMŲ RINKINYS
VIRŠ 1.500 AUTORIŲ RINKTINIAI AFORIZMAI, 
SATYROS, KEISTI UŽRAŠAI, EPITETAI, ŽYMIŲ
JŲ ŽMONIŲ PASKUI INI Al ŽODŽIAI PRIEŠ MIR
TĮ, 50-TIES TAUTŲ RINKTINĖS PATARLĖS, 
PRIEŽODŽIAI, HUMORISTINĖS MINTYS IR KI

TI SAKYMAI.
VIRŠ 10.000 POSAKIŲ Vi SŲ AMŽIŲ FILOSOFŲ, 
POETŲ, RAŠYTOJŲ, TEOLOGŲ, ATEISTŲ, MO
KSLININKŲ, POLITIKŲ, AVANTIŪRISTŲ IR KT. 
MINTYS PRADEDANT MOZE IR BAIGIANT PI- 
TIGRILLL MAKSIMAI, KURIE ŠIMTMEČIAIS 

BUVO DRAUDŽIAMI CENZŪROS.
IŠTRAUKOS IŠ BIBLIJOS, KORANO, TALMUDO 

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

MUI FORMATAS.
NEATIDĖLIOJANT UŽSl SAKYKIT ŠIĄ ĮDOMIĄ 
KNYGĄ SAU, IR SAVO PAŽĮSTAMIEMS Į TUOS 
KRAŠTUS, KURIUOSE VALIUTOS IŠSIUNTIMAS 

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

DOS KIOSKUS NEBUS SIUNČIAMA.
KAINA SU PERSIUNTIMU KANADOJE — $ 6.00. 

VISUR KITUR — $ 6.50.
SIŲSKIT PINIGUS ŠIOS KNYGOS PLATINTO

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

mokslo idėjos per laikraštį 
,,Medicina“ gimtąja kalba pa
siekė giliausius Lietuvos kam
pus. Tuo būdu Lietuvos sveika 
tingumas (sanitarine padėtis), 
kad ir palengva gerėjo.

Čia reikia paminėti apie Vy
riausios Sveikatos Įstaigos ar
ba Sveikatos Ministerijos Įsta
tymo sumanymą. Svarstymui 
šito įstatymo, kurs kilo dau
giausia iš Dr. Staugaičio inicia 
tyvos, nemaža darbo ir laiko 
buvo podėta komisijoj. Bet pa
aiškėjus, kad tais laikais truko 
lėšų kitiem neatidėliojamiem 
valstybės reikalam (k. a. že
mės reforma ir kt.) ministerijų 
ar įstaigų jų teisėmis daugini
mas neturi vilties Seime praei
ti, buvo susilaikyta nuo įstaty
mo ruošimo ir įnešimo į Seimą. 
Reiktų dar pabrėžti, kad visos 
Lietuvos politinės partijos per- 
mažai kreipė dėmesio į tautus 
sveikatą savo programose ir 
jas vykdant. Todėl nenuosta
bu, kad mūsų gydytojam - vi
suomenininkam, kap Dr. K. Gri 
niui ir Dr. J. Staugaičiui, nors 
jie kurį laiką buvo užėmę pir
mas valstybėj vietas, nepavyko 
pravesti Seime didesnės reikš
mės sveikatos srity įstatymų.

Greta šitų pagrindinių dar- rėsi jam vis palankesnė. Ten, laisvai išsitarti ir po to darė
bu kaip „Medicinos“ redakto- kur buvo reikalinga kantiyoc pasiūlymus priimti tą ar kitą
riaus ir K. M. Dr-jos pirminin- ir ištvermė ilgam, kartais net nutarimą. Paprastai jam pavyk
ko Dr. Staugaitis dalyvavo Lie neįdomiam darbui, (pav. rank- 
tuvos gydytojų suvažiavimuo- raščių taisymas ar korektūros) 
se, kurių nepriklausomybės me ten Dr. Staugaitis buvo nepa- 
tais buvo viso penki, gydytojų keičiamas.
profesinėse organizacijose, Ka Jis nesilaikė principo „neda- 
uno miesto ligonių kasoj — ko ryk pats to, ką kitas gali už la- 
ntrolės komisijoj, Dr-jos kov-ii ve padaryti“, nes pats viską dir 
su tuberkulioze, Pieno Lašo bo nevengdamas ir kitam lodė 
Draugijoj ir kitose.

Dr. Staugaitis pasižymėjo 
darbštumu,

*

c

MAMERTAS MAClLKASli
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ'*

SIUVĖJAS. £

AUGŠTOS KOKYBES RANKŲ DARB/tS, 
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS. §ISKUBUS PATARNAVIMAS.

rašinėti ir versti kitų raštus, 
juos taisyti, kaip redaktorius, 
ir pats kitiems padėdavo, jei rci 
kėdavo taisyti rankraščius, jų 
kalbą ir pan. Iš pirmos pažin
ties Dr. Staugaitis nedarė to
kio palankaus įspūdžio ir nebu
vo toks sklandus kalbėtojas, 
kaip Dr. Grinius, kurio kaiba 
pasižymėjo sąmojum ir humo
ru.

Bet stebint jį darbe per dau
gelį metų, nuomonė apie jį da-

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

įėjimas: 4504 Brebeuf St. Tel. IR 9141; Res.tel. RA 2-1726. j*

TF VAJAUS METU MONTREALIO APYL. AUKOJO
po 1 dol.: A. Žukas, F. Jurgu- tuvninkas, P. Mickus, V. Pi- 
tavičius, J. Gorys, Iz. Gorys, L. leckas, K. Rašytinis, M. Mu 
Ptašinskienė, V. Medelis, A. rauskas, J. Maištas, A. Gacio- 
Keblys, J. Suškevičius, V. M«r nis, V. Povylius, T. C., E. Dal 
kauskas, A. Žilinskienė, A. V it- inotienė, P. Girnius, L. Gnge- 
kauskas, B. Papsurėlis, S. Jan- hs, J. Jurgutis, J. Mozūrams, 
kauskas, J. Sarskas, V. Macke- J. Laimikis, G. Alinauskas, j. 
vičius, J. Ambrazas, AHonsas Glaveckas, J. Oscila, Pr. Pau- 
J. Čybas, J. Gabrusevičius, L. kštaitis, J. Skučas, J. Nevar- 
Jakaitis, B. Kriviskas, V. Lie- dauskas, J. Jukonis, P. Aduinu-

nis, K. Veselka, M. Pusaraiu- 
kas, Pr. Gaputis, St. Rakaus
kas, J. Parojus, B. Tamulis. 
V. Lukauskas, J. Vasiliauskie
nė, A. Vazalinskas, J. Knjstau 
tas, K. Otto, J. Ladyga, Iz. 
Mališka, Šimelaitis, A. Alisaus 
kas, V. Kličius, A. Gasiūnas, 
A. Urbonas, A. Sutkaitis, B. 
Abramonis, B. Kisielius, V. Ja- 
konis, O. Baliūnaitė, J. Gricius, 
p. Gečionis, J. Cibas, A. Mikaia 
jūnas, J. Valiulis, M. Šulmist- 
ras, K. Leipus, E. Šulmisli ai
te, O. Voroninkaitienė, S. Vaiš 
vilienė.

Po 50 et.: P. Botyrius, J. Paz 

Mano pranešimas „D-ras Jo pat pradžios savo gyvenimo bu ')e> kuri nėra dažna pas lietu - gaitis pasižymėjo ramumu, ne- joj ]jko ištikimas tom idėjom, kienė A Saladžius M. Vaps- 
Už jo nuveiktus darbus Dr. va, Iz. Janusas, Tarasevičius, 

Staugaitis vertas priskirti prie Valinskas, Julius, Masandukas, 
žymiausių mūsų tautos sūnų. C. Mitchell, S. Andraitytė, J. 

Dr. V. Tercijonas. Genys.

TAUTOS DARBUOTOJUI ATSIMINTI...
(Atkelta iš 3-čio puslapio.)

3.

nas Staugaitis — biografiniai vo 
bruožai“, vėliau jo paties pa
tikrintas ir žymiai papildytas, 
buvo atspausdintas laikrašty 
,,Medicina“ No 11, 1926 m. įgijusi gydytojų simpatijų, ku- 
Tai sudaro, turbūt, vieną iš pa i iu ji nenustojo, nežiūrint j su- 
grindinių šaltinių jo biogiafi- sirėmimus gydytojų tarpe ivai- 

tx.-_ . riais klausimais. K. Medicinos
Dr-joj rado atbalsio opiausi 
Lietuvos mokslo bei praktikos 
medicinos ir sanitarijos reika
lai. K. Med. Dr-jos per visą lai 
ką turėjo galimumo pareikšti 

jo nuopelnus Leituvos medici- savo medicinos mokslo žinias n 
nos srity. i- mėgint savo jėgas toj srity

KaunoMedicinos Dr-ja nuo Lietuvos gydytojai. Medicinos

jai. Deja, tą ,,Medicinos ’ nume 
1} Amerikoj sunku surasti.

Lietuvos Universiteto medi
cinos fakultetas ta pačia proga 
suteikė J .Staugaičiui medici
nos daktaro garbės laipsnj už

vieša tribūna 
Lietuvos gydytojams,

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

Jų gausite pas
A. MACĮ,

Nilestowne, prie Londono, Ont., Hamilton Rd.

Lietuviška moterų kirpykla

gerą pazyzdį.
Sykiu buvo gilus demokra

tas ne tik žodžiuos ar progra
moj, bet ir gyvenimo praktikoj, 

dideliu darbo pamėgimu, ypaty Kaipo pirmininkas, Dr. Slau

davo ginčus likviduoti nelei
džiant prie išsiplėtimo.

Dr. Staugaitis šeimos netuie 
jo, — jis liko viengungis ir del 
visuomenės bei tautos reikaių 
kaip ir užmiršo savo asmens gy 
venimą.

Dr. Staugaičio asmeny nusto 
jom, jei ne paskutinio, tai vieno 
iš nedaugelio dar gyvu varpi
ninkų. Jis pradėjo dirbti musų 
tautai sykiu su Dr. Vincu Ku
dirka ir apie 60 metų savo veik nokaitis, D. Milius' O. Žitkaus

Hietuviška moterų kirpykla 
■ ; DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- 
; ; LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
į Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon). 
< i 2521 CENTRE St., Montreal FItzroy 3292.

VICTORIA 
CLEANERS 

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

minor REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED |
CITY-WIDE PICK-UP 

e AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.

vius. Kaip matyt iš jo biogia- šališkumu ir objektyvumu.
fijos, jis nevengė jokio darbo, Jeigu posėdžiuos kildavo 
nors tai būtų taip vadinamas karštos diskusijos ar ginčai, jis 
„juodas darbas“, nes mėgo per leisdavo suinteresuotom šalim

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

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių

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

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

NICK’S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

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

TAISOME RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS. |

Vai. 10 ryto iki 11 vai. vakaro. »
Sav. A. NIAURA ir A. P1LYPAITIS. |

DETECTO T. V.
3994 Wellington

C 
''

K

S DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

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

BELLAZZI - LAMY, INC
7679 George SL,Į TR 5151 Ville Lasalle. |

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal,
i P. Q. Tel.: HU 8—0162.
:t::::u::::n::::u:u:u:u««mttn:nnnunuut:nauunt::n:nu::tn:uuut:::utr

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

PE. PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

TR 1135 £

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas
A. Majauskas.

AMONTREAL1S 2832 ALLARD

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių

|

t 
{ v

'I v
i
sj

*‘ 
v

j 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 
1 2

Dr. Roman Pmewsk?
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

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

ft

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

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipt teisininkas: 

3420 Drummond, Mor<treal,P.Q->Canada. Tel.: PL 6580

Grožio Kultūros Balionas
Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ.

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

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

I

įGroserija - alus
DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS.

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.
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LIETUVOS TRISPALVE MIESTO CENTRE

plėvesuos šalia Kanados vėlia - ton Armouries last night and 
vos prie 12 augštų reprezenta- joined the unit".
cinio viešbučio Royal Connau- adatt-c ai aiic
ght, kur B-nės V-ba išnuoma- ,s LABAI 1 5 ALAUS 
vo salę Krašto Tarybos Suva- daryklos prezidento gauta 200 
žiavimui lapkričio 27-28 dd. 
Taip pat iš lauko pusės, bus iš
kabintas plakatas su užrašu an 
glų kalba: „Velcome Lithua
nian-Canadian convention No- John Cannon, kuriam B-nės v- 
vember 27-28".

Šis viešbutis yra miesto cent 
re, šalia pašto rūmų, autobusų 
stoties, didžiausių bankų ir 
Hamiltono dienraščio leidyk
los. Tai bus antras kartas, kai 
mūsų vėliava Hamiltone plėve 
suos miesto centre.

REZERVINĖS
reikalu sušauktas B-nės V-bos 
susirinkimas pereitą sekmadie
nį susilaukė gan didelio susi
domėjimo. Dalyvavo per 100 
vyrų, kurių 13 tuoj pat, po. su
sirinkimo pareiškė norą įstoti į 
kariuomenę. Apskaičiuojama, 
kad Hamiltone esame apie 20 
lietuvių vyrų su kariška unifor
ma. Tikimasi sudaryti visiškai 
atskirą lietuvišką būrį (plato
on) kokį jau turi olandai ir 
ukrainiečiai.

dol. aukos leidžjamam Hamil
tono lietuvių albumui. Prie šios 
sumos gavimo prisidėjo vietos 
alaus daryklos atstovas į;apit.

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

TEISININKAS.
Suite 5, Tunstall Building, 

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

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

VANCOUVER B. C.
RUDENS SUBUVIMAS.

tailors

s u
pasi '

ji: nu
pas

T I P

ba, lygiai kaip ir savininkui p. 
Hugh Labatt reiškia nuošii- 
džią padėką.

Albumas jau atiduotas spau
dai. Jis turės 198 psl. ir 331 
nuotraukų iš Hamiltono lietu
vių gyvenimo 1948—1945 m. 
laikotarpyje.

LIETUVIS FOTOGRAFAS
A. Juraitis (107 Cannon St. E.) 
turi įsitaisęs gražią foto ateljė 
ir atlieka daug pigesnėmis kai
nomis negu kitur visur foto 
darbus. Galima susitarti 
lefonu Nr. JA 8-6686.

VINCO KRĖVĖS 
MINĖJIMAS, 

surengtas ateitininkų kuopos, 
sutraukė gražų hamiltoniečiu 
skaičių. Minėjimą atidarė K. 
Domeika, kviesdamas atsistoji
mu pagerbti mūsų mirusį rašy • 

Sekmadienio susirinkime pra toją. Labai įdomią paskaitą iai- 
nešimą padarė maj. Allice, ka- kė A. Rinkūnas, po kurios sekė 
pitonas John Cannon ir tedera- meninė dalis, atlikta ateitinin- 
linio parlamento narys p. Iho- kų kuopos narių: A. Gurgždy- 
mas Ross. Susirinkimą pravedė tės, St. Virbickaitės ir V. La- 
vicepirm.. VI. Antanaitis. niausko, paskaitant ištraukas iš 

Hamiltono dienraštis „The V. Krėvės raštų. A-kų kuopa 
Hamilton Spectator" ketvirta- spalio 23 d. rengia pasilinksmi- 
dienio Nr. įsidėjo nuotrauką su nimą Roberts Restorane, 
sekančiu užrašu: „Lithuanians 
join up — The 133 Company, 
R.C.A.S.C. has now increased
its strength by 25 with rečiui- Hamiltone bus ypatingai gyva 
ting of that number of Lithua- tautinei - kultūrine veikla, ir 
nians, hwo went to the Burling taip: B-nės v-ba lapkričio men.

$ Carlton Clothes Shop
$ LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!
$ Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų 

rūbų siuvykla.
X Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai!

Praktikuojamas iki puses metų lengvas išsimokejimas. 
$ Kaip dalininkas pas mus dilba prityręs lietuvis siuvėjas, 
'v Jau 4 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentuS 
X ir nesame patyrę nusiskundimų.

Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, 
y. ukrainietiškai, rusiškai, lenkiškai ir tt.
$ 281 KING STREET EAST, HAMILTON, ONT. 
f Telef. J. A. 2-6439. Sav. J. S K O T N 1 C K I.

ir te-

Praėjo tos kaitrios vasaios linės Parodos aikštės ir Impe- 
dienos, kada leisdavome laiką rijos stadiono).
savaitgaliais grožėdamiesi am- Tą vakarą mūsų vienų dispo 
žinu sniegu dengtų Britų Ko-zicijoje bus namas: puošni, cid 
lumbijos kalnų viršūnėmis, vi balių salė su blizgančiu, Kaip 
Prabėgo tos poilsio dienos, ka- veidrodis, parketu šokiams, see 
da gaivinomės Ramiojo Van na, virtuvė, gėrimams pardavi- 
denyno bangose. Ir į šią šiltą nėti kioskas ir kitos patalpos. 
Pacifiko provinciją atkeliavo 
ruduo. Jis skiriasi nuo prerijų si Britų Kolumbijos lietuviai 
ir Atlanto provincijų rudens. 
Bet ruduo lieka rudeniu: niūru 
lauke — šilta ir jauku viduje, kasyklų, iš tolimos šiaurės miš- 
Maloniausia tada praleisti sa- kų ir lentpjūvių, iš lietuviškų- 
vaitgalį pastogėje, kultūringo- jų, taip puikiai įsikūrusių lar- 
je kompanijoje, lietuvių tarpe, mų. Bus proga susitikti seniai 

nematytus bičiulius ir užmegz
ti naujus draugystės ryšius pr
ie žavingos muzikos garsų ir 
taurių skambėjimo. Netruks ir 
įvairių malonių staigmenų.

Rudens subuvimas šeštadie
nį, o rytojaus dieną, sekmadie
nį — KLB Krašto Tarybos Rin 
kimai. Svečiai iš tolimesnių vie 
tovių galės nušauti vienu šūviu 
du zuikius.

KLB Vancouverio Ap. V-ba.

Augščiausia drabužių vertė Ka .tadoje

Seni ar nauji klijentai—kiekvienas naudojasi 
ta pačia žema kaina, tuo pačiu patarnavimu 
Kanados didžiausioje, seniausi je, geriausiai 
žinomoje pagal užsakymą vyri kii ir moteris 
kų drabužių pramonės grandyje.
Krautuvės ir atstovybės kiekviename mieste 

nuo vandenyno lig vandenyno.

TipTo!
tailors

Į šį subuvimą kviečiami Vi

bei jų svečiai: iš Vancouverio 
ir jo priemiesčių, iš uramumo

LAPKRIČIO MĖN.
ANTROJI PUSĖ

d

£

C
$

Visais nekilnojamo turto pirkimo 
bei pardavimo reikalais kr ipkitės 

į didžiausios Kanadoje

REAL ESTATE 
įstaigos atstovą Hamiltone

PRANCKEVIčlŲ.

Visokeriopas informacijas uteiks ir 
se jums patars.

Skambinkite ar užeikite j

913 Main St. E. Hamilton tel.

namų problemo-

staigą

LI 9-4121.

REAL ESTATE LIMITED

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

X

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 ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

KLB Vancauverio Ap. V-ba, 
vykdydama savo parengimų pl
aną, ruošia draugišką visų Bri
tų Kolumbijos lietuvių rudens 
subuvimą. Jis įvyks spalio 30 
dieną, šeštadienį. Visi Britų 
Kolumbijos lietuviai tą vakarą 
susitiks puikiausiose patalpose 
Vancouveryje, tokiems paren
gimams specialiai pritaikytoje 
„Mėlynojo Dunojaus" balių sa 
Įėję (Blu Danube Hall) — 
1806 East Hastings Street, (| 
vakraus nuo Pacifiko Nationa- PAJIESKOJIMAI

— Jieškomi Juozo Ridlaus- 
ko vaikai, kilę iš Biržų apskr., 
Pasvalio parapijos, Diliauckių 
kaimo. Jų jieško dėdė Frank 
Ridlauskis — 209 N. Kolmai 
Ave, Chicago, 24 ,111. Žinantie 
ji apie Juozo Ridlausko sūnus, 
kur jie gyvena, prašomi pia- 
nešti arba jiems, jog jie jicško-

14 d. Royal Connaught Hotel 
šaukia visuotinį susirinkimą, 
po kurio bus nemokamai rodo
mi filmai. Ateitininkai—lapkri 
čio 20—^21 dd. atžymės savo 5- 
kių metų sukaktį literatūriniu 
vakaru su B. Brazdžioniu, H. 
Kačinsku ir A. Gustaičiu. Ir 
lapkričio 27—28 dd. Hamilto- mi, arba jų dėdei Frank Ridlauš 
ne įvyksta Krašto Tarybos su 
važiavimas, šeštadienio posė
džiai bus užbaigti dideliu baiiu 
mi gražiame Roberts Restora
ne. 16 Vasario gimnazijai Rc:n 
i Komisija tame baliuje tuics 
labai turtingą loteriją. Kviečia-

kis, nurodytu adresu.
— Pajieškomas Vytautas 

Kriščiūnas 36 metų amžiaus, 
kilęs iš Dotnuvos. Pastarasis į 
Kanadą nuvyko 1948 metais ii 
dirbo aukso kasyklose Pikle 
Crow Gold Mine. Jieškomasis 

me hamiltonieč,ius šias datas at arba apie jį žinantieji, prašomi 
žymėti savo sieniniame kalendo atsiliepti šio laikraščio redakci- 
riuje. Kbr. jon.

DISTRICT ESTATE BROKERS

{
Namai pardavimui:

Rosemounte:
1. Duplex po 5 kmb. Naujas, 

centr. šild. Kaina $16.000.

1
2. Trijų š. Vienas po 5 kmb.

ir du po 3 k., garažas. Nau 
jas. Kaina $21.000, įmokė
ti — $7.000.

3. 3-jų š. Vienas po 5 kmb. ir 
du po 3 k., nešildomi. Nau
jas. Kaina $18.250.

4. Dviejų šeimų po 5 kmb.

6th Avė. prie St. Joseph 
Blvd. Kaina 13.500. įmo
kėti $4.000. ■

Ūkiai:

1. 216 akrų žemės. 24 karvės,

NORĖDAMI PARDUOTI

J PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA
TE ĮSTAIGĄ.

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

I
** A. Gražys, RA 1-3148. A. Markevičius, OR 1-9816. 

ĮSTAIGA: 177 Sherbrooke St W. kamb. 5, Montreal, Que.

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

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

2. 140 akrų žemės. 14 karvių 
inventorius. 58 mylios nuo 
Montrealio, 1 mylia nuo 
pagrindinio kelio. Kaina; 
$10.500, įmokėti $4.000.

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

AR PIRKTI KREIPKITĖS

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

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

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

NE. 5-0303

STREIKAS.
dėl to didelis susinu 
Miesto meras paiciš-

Visur netoliese yra TIP TOP krautuvė ar atstovybė.

WINDSOR, Ont.
GRESIA FORDO ĮMONIŲ

Windsore esančių Fordo fab Mieste 
rikų darbininkų unija pasiiuo- pinimas.
susi streikuoti. Streikas jau tu kė, kad streikas miestui būtų di 
įėjo įvykti, bet atidėtas savai- dėlė nelaimė, nes nusmukdy tų 
tei, laukiant susitarimo. visą miesto gyvenimo lygį. Or.-

Darbininkai pareikalavo pri- tario provincijos darbo miius- 
dėti po 15 centų už darbo va-teris pareiškė sutikimą taip,- 
landą, o kompanija sutiko pri- ninkauti, kad šalys susitartų, 
dėti tik po 4 centus. Dėl to vy Kor.
ksta tolimesnės derybos, ku- Paskutinėmis žiniomis strei- 
rios šią savaitę turi paaiškėti, kas jau prasdiėjo.

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont. 
Tel. LI 4-6405

PADĖKOS
Montrealio Lietuvių Spoi to 

Klubo „Tauras“ valdyba nuo
širdžiai dėkoja ponioms n pa
nelėms, kurios mūsų rengto šo
kių vakaro Garby Hali rugsėju 
25 d. metu daug prisidėjo savo 
darbu prie vakaro pasisekimo 
Ypatinga padėka priklauso Vu-Atkelta iš 2-ro psl. 

laiminguosius kūdikius, kurie karo šeimininkei p. Vasiliaus- 
su tomis maloniomis ir gailės- kienei, kuri padedant palie
čio kupinomis akutėmis į mua lems: Puzarauskaitei, Penaus 
žvelgia. Nedaug, prisiminus kaitei ir Žakevičiūtei, paganu- 
nelaiminguosius senelius, bai- no skanius užkandžius ir pat, 
giančius šios žemės vargo ke- visą vakarą taip apsukriai tvar- 
lionę svetimųjų prieglaudose, kė visą bufetą; panelėms Ru- 
Nedaug, prisiminus tuos dzio- džiauskaitei, Stankaitytei u Kli 
vininkus, kurie savo jaunystę, čiūtei už padėjimą piie kasos 
savo jęgas paliko rūsčiuose ka- ir loterijos.
cetuose. O šiandien, gyvenimo Mūsų gausingos loterijos lan 
ironija, palikti tų pačių kaukiu- tus suaukojo: pp. Navikėnicne, 
tojų malonei. Navikėnas, Paužėnaitė, Dap-

Suteikime Jiems šventines kus, Paulius, Dainius, Lukaus 
nuotaikos bent trupinėlį. O kar 
tu pagražinsime ir savo gyveni 
mą, jo prasmę, padėti nelaimiu 
gajam.

Spalio mėnuo — Šalpos mė
nuo. Vienos dienos uždarbis — - 
tremtinių naudai. Tai mūsų šie 
momento šūkis ir tikslas. Vyk
dydami savo šį uždavinį, net 
šiuo metu, pamirškime visas sa 
vo neapykantas, savo pažinias 
ir tai, kas mus skiria. Šiuo me
tu mus turi sujungti brolis-se- 
suo tremtiniai. Mus turi sujung 
ti nelaimingieji vaikučiai.

Montrealio lietuviai. Mūsų 
kolonija didelė. Negalėtume 
skųstis ir jos materialiniu ne
pajėgumu. Ji turi jėgų, turi ir 
išteklių, jai, bent iki šiol, trū
ko. . . noro. Tai bent šį spalio 
mėnesį, sukruskime. Vieni au
kokite, kiti, kurie galite, pade
kite komitetui vykdyti rinklia
vą.

Per šį mėnesį tenelieka nė 
vieno Montrealyje lietuvio ne
aukavusio tremtiniams sušelp mums tebūna tikros ramybes 
ti. Dėkime pastangas, kad ne- šventėmis, kad ir mes prisidėjo 
likti apleistam rinkėjų, primin- me prie nelaimingųjų stalo pra 
kime jiems, kad aplankytų. turtinimo.

Ateinančios Kalėdų šventes Montrealio Šalpos Komitetas.

v

kas, Vasiliauskienė, Petraus
kas, Bilevičienė, Valiuska, Da
niliauskienė, Vilčinskienė, La
putis, Paknys, Račiūnienė, Ba! 
sienė, Keblys, Budriūmenė, 
Repšys, Navickai, Bunys, Pau 
kštaitis, Paukštaitienė, Oscila, 
P. Piečaitis, Lapydus, Muraus
kienė, Povilaitis, Markevičius, 
Jurėnas, L. Urbonas, J. Paku
lis, P. Čipkus, Makauskas, La- 
dyga, Balzarienė, L. Lukošiū
tė, D. Jurkus, K. Toliušis, J. 
Narbutas, Paplauskienė, Luko
šiūnas, Mačionis, Kiškis, J. jo 
cas, Lasiunaitienė, Kerbehenė, 
Piešinienė. Visiems parėmu- 
siems loteriją mūsų didelis dė
kingumas. Taipogi dėkojame 
orkestrui „Lituamca", kuris 
taip gražiai mūsų svečius linko 
mino. Visiems atsilankiusiems 
ir tuo parėmusiems mūsų spor
tuojantį jaunimą priklauso mū 
sų didžiausias dėkingumas.

„Tauras“ Valdyba.

IA. J. Norkeliunas
(COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT)

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKO L. OS

PATVIRTINTI VERRTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

| MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
įj Tei. RA 7-3120
| 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 35



10 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 19'fft. X. 1*X — Nr. W (389)

DLi< VYTAUTO KLUBO t:

Maloniai kviečiame visus j įdomų ir linksmą Montrealio 
lietuviškojo

JAUNIMO POBŪVI

ŽINOM. BORISO VOLKOVO

sekmadienį, 
spalio 17 dieną,

2 VALANDĄ PO PIETŲ

rengiamą Augštesniųjų Lituanistikos Kursų , spalio 
mėn. 16 dieną, šeštadienį, 7 vai .vakaro Ignace Bour
get mokyklos salėje, 1220 Mountain St. (St. Catherine 

ir Mountain gatvių kampcy.
Šokiams gros BROLIŲ LAPINŲ orkestras, vakaro ei
goje dalyvaus dramos TEATRO AKTORIAI, bus daug 
STAIGMENŲ ir ĮVAIRUMŲ. Įėjimas kursų lankyto
jams nemokamas, visiems kiliems — tiktai 50 centų.

Tad iki malonaus pasimatymo pobūvyje!
Rengėjai.

BALETO MOKYKLA TORONTE
PAMOKOS PRASIDĖJO

Mokiniai priimami kasdien iki X. 31 d. nuo 10 v. iki 5 v.v.
782 Yonge St. (iš Bloor). Telef. WA. 2-2918. 

Dėsto baleto mokytojai:
1. Rita Anvelt,
2. Zinaida Smolska'tė-Orentienė,

3. Borisas Volkovas.
Baleto Mokyklos sekretorius
SYDNEY VOUSDEN

Baleto Mokyklos vedėjas.
BORIS VOLKOFF

TORONTO 
ŠVENTINAMA NAUJA 

BAŽNYČIA.
1950 m. rugpjūčio men. kun. įvyko sekmadienį Ukrainiečių

PAMALDŲ PATVARKY
MAS ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIOJE.
Šv. Kazimiero p-jos klebonas ,

kun. J. Bobinas šį sekmadienį L. Kostizenas įkūrė „Pirmą Lie salėj. Dalyvavo apie 300 žmo- 
perskaitė arkivyskupo kardino-tuvių Liuteronių Parapiją To mų- lai pirmas Vilniaus Lie- 
lo Leger ganytojišką laišką, ku ronte", kuri s 
riuo kardinolas, pirm išvykda- metus laikė Šv. Jono bažnyčio- 
mas į Romą, nustatė šiai lietu- je. Su Sinodo pagalba dabar pa 
vių parapijai mišias tiktai 7, 9 tstyta nnauje bažnyčia, vaidu 
ir 11 vai. sekmadienių rytais. „Grace Lutheran Church“. Už 
ik išiol mišios būdavo laikomos nupaišytą altoriui paveikslą — 
7, 8, 9, 10 ir 11, o vasaromis Kristaus malda Gethscmanės 
net ir 6 vai .ryto. Parapijiečiai sode, bažnyčia širdingai dėkoja 
spėlioja, kad kardinolas taip pa skulptoriui Ponui Dagiui, 
tvarkęs, norėdamas priversti Visi torontiečiai maloniai 
prancūzus, kurie dabar gausiai kviečiami dalyvauti iškilmių pa bos pirm. J. Matulionis, 
lanko pamaldas Šv. Kazimiero maldose, šventnant šią naują 

i bažnyčioje, lankyti savo nese- bažnyčią, 1420 Davenport Rd., 
organizacijų atstovų, kurie ou-vias patalpas" Keletas "jų, talpi- niai įkurta Šv. Roberto Bilai-netoli Dufferin Street, sekma- 
vo susirinkę svarstyti Lietuvių nančių nuo 3 iki 7.000 asmenų mine bažnyčią.
Dienos ruošimo Montrealyje čia pat buvo suminėta. Pasisa- TRYS LIETUVAITĖS IŠKIL 
klausimą. kyta už leidinį, kuris butų, gal

KLB M. Ap. v-bos pirm. L. metraštinio pobūdžio. Pasisaky 
Balzarui atidarius susirinkimą .....................
ir išrinkus susirinkimui vesti 
prezidiumą (pirm. inž. Naginio 
nis ir sekr. L Lukoševičienė, 
abu skautų vadovai), buvo sva 
rstomas klausimas: ruošti Mon 
trealy Lietuvių Dieną ar ne? Į 
šį klausimą visi vienbalsiai 
sakė: Taip, ruošti.

Malonu konstatuoti, kad 
si susirinkusieji klausimą to
liau svarstė labai rimtai ir nuo
širdžiai.

Daugelio dalyvių buvo ban
doma apčiuopti numatytos Lie
tuvių Dienos turinys ir nusags
tyti gaires. Buvo pasisakymų, 
kad Montrealy ruošiamoji Lie
tuvių Diena būtų savaiminga, 
nesektų bendrą šabloną, kuris 
Dienos lankytojams taptų nuo
bodus. Kai kas bandė nužymė
ti benrdai gaires ir aptarti bend 
rus metmenis, pačiais stambei- 
siais bruožais. Ir nuomonių bu
vo šiokių ir tokių. Tačiau del 
vieno reikalo visi sutarė: Lielu 
vių Diena turi patarnauti lietu
viams susieiti, draugiškai išsi-

VISI NARIAI PRAŠOMI DALYVAUTI.

Klubo Valdyba.

A v
MOKTlREALį

MONTREALIS NUTARĖ RUOŠTI 1955 METŲ 
LIETUVIŲ DIENĄ

Spalio 10 d. AV knygyno kalbėti, susitikti, atnaujinti pa 
kambarys buvo sausakimšai žintis, užmegzti naujas. Tam 
perpildytas Montrealio lietuvių tikslui pirmoji sąlyga gauti erų

TORONTE BUS ĮDOMUS 
VAKARAS.

Spalio 16 d., 7,30 v. v., šeš
tadienį, įvyks sukaktuvinis Su 
sivienijimo Lietuvių Ameriko- 

savo pamaldas 4 tuvių Sąjungos viešas pasirodj įe — SLA Toronto kuopos va
rnas. 1 1 - j

to skyr. pirm. A. Petkauskas. 
Susikaupime pagerbti žuvę už 
Vilnių. Toliau žymus žurnans 
tas vilnietis Jeronimas Cicėnas 
skaiė paskaitą apie Vilnių, tiem 
tyje vedama kova dėl jo atgavi
mo. Sveikinimo kalbas pasakė 
gen. kons. V. Gylys ir Kr. V-

VILNIAUS DIENOS 
MINĖJIMAS

ai

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.

XK

Dr. J. ŠEGAMOGAS 
$ CHIRURGINĖ ir BEND- 

ROJI PRAKTIKA
v o f f i c e 4906 Wellington 

VERDUN. Tel. YO 3611.

ta ir už oficialią dalį, kuriai įei 
ketų paruošti kas nors ekstra. . 
Galimas dalykas, kad galėtų tu i 
rėti vietos ir sporto žaidynės. 
Bet taipgi buvo sugestijų, kad 
Lietuvių Dienos proga Monc- 
realy galėtų turėti savo visaka. 
nadinius suvažiavimus visos or
ganizacijos, kurios visoje Kana 
doje turi savo skyrių. Koncer
tas taipgi buvo minimas. Bet 
visa tai — tiktai pačios bendro
sios Lietuvių Dienai gaires.

Nutarta: 1) L. D. ruošti; 2) 
Sudaryti atsakingą L. D. ruoš
ti komitetą, kurin kviečiami Vi
sų lietuviškųjų organizacijų 
atstovai, po vieną iš kiekvienos 
organizacijos; 3) Šis L. D. ruoš 
ti komitetas įgaliotas veikti sa
varankiškai ir turi teisę kviesti 
ar prašyti atskirus asmenis už
daviniams vykdyti bei sudaryti 
specialias komisijas tam tikrie
ms uždaviniams atlikti; 4) Vi
sų organizacijų atstovai turi su 
sirinkti 377 Willibrord Ave., 
A. V. bibliotekos salėje spalio 
31 dieną tuojau po pamaldų. Į 
tą pirmąjį Lietuvių Dienai ruoš 
ti Montrealy komitetą kviečia
mi visų lietuviškų organizacijų 
atstovai, po vieną nuo kiekvie 
nos organizacijos. Ir pabrėž li
nai prašomi visos organizaci
jos atsiųsti savo atstovus, nes 
norima, kad visi, be išimčių 
Montrealio lietuviai dalyvautų 
Lietuvių Dienos ruošime. Beje, 
kilus lėšų klausimui, K. Toliu
šis pasiūlė 1000 dol. paskolą.
M. MAČIUKAS nusipirko kia 
utuvę, kurioje pardavinės pa
siūtus drabužius.

MINGA1 GAVO BRANDOS 
ATESTATUS.

Spalio 10 d. Willibrord baž
nyčioje teko stebėti labai iškil
mingą ir origalų ceremonialą, 
kurio metu baigusiems augštes 
niąją Willibrord mokyklą (Hi
gh School) buvo įteikti bran
dos atestatai, Bažnyčią publika 
užpildė vargonams grojant mai 
šinę muziką. Kai už gratų pa
sirodė kunigų-mokytojų lydi
mas anglų vyskupas, iš už alio 
riaus pradėjo eiti tos mokyklos 
— mergaitės kaire, o berniukai 
dešine puse — aštuntokai, po 
jų abiturientai-tės, pasipuošę 
baigusiųjų togomis ir kepurai-

8 šeštadieniais 11—1
8 arba pagal susitarimą.
aC n a m ų 1038 Osborne Av.
į VERDUN. Tel.PO 6-9964
K'... XX----- .-XX------XK

DANTŲ GYDYTOJAS :

Dr. J. MALIŠKA 
priima: 9 a- m. — 10 p. m: 
5303 Verdun A., Verdun,

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR į 
AUSŲ

IR
Dr. R.

956
Telel.: FR 7684, EX 8822.

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS
CHARLAND
Sherbrooke E.

Dr.E.Andrukaitis
956 Sherbrooke E, 

Tel. CH. 7236

TELEVIZIJOS TECHNIKAS 
lietuvis

darbą atlieku Jūsų namuose.
Skambinkite RI 4-1705

IŠNUOOMOJAMI naujame 
name du kambariai 

su teise naudotis virtuve.
3320 Place de Lery

(važiuojant Sherbrooke E.)

IŠNUOMOJAMAS gražus 
kambarys, galima su maistu 
arba be jo, bet su teise naudotis 
virtuve. Dvi minutės nuo 
Sherbrooko autobuso. Teirau
tis: 2630 Prefontaine Street.

Co.SULLIVAN REALTIES 
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

Uetuvj Atstovą
JONĄ LUKOŠEVIČIŲ

Skambinti mūsų įstaigos ar jo 
namų telefonu HE 7877.

♦ ♦ ♦
Pasirinkimas namų, ūkių ir va 

sarnamių įvairiose vietose.

Minėjimą atidarė Toron- karas, kuris bus labai įdomus.
Sukaktuvinis vakaras įvyks: 

Šv. Jono Krikštytojo parapijos 
salėje. S. P.
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
rėmėjų būrelin Nr. 4 (MLBD) 
įstojo du nauji rėmėjai: K. Ka
lendra ir inž. A. Barauskas, vi
so būrelyje dabar yra 50 narių. 
PRISIKĖLIMO parapijos sta
tyba baigia lieti gelžbetonių di
džiosios salės vakarų pusės sie
ną. Jau baigiamos statyti saiėa 
priešakio ir kavinės sienų foi- 
mos. Baigti tvirtinti klebonijos 

Toronto lietuvių vyrų cho pamatai ir pasiruošta katilinės 
įas išpildė naujų dainų ir Ro- kasimo darbams. Apšildymo ir 
muvėnų maršą — Gaiievičiaus, vėdinimo planus baigė pai uosti 

■ Weberio ir Ka inž. dr. A. Juozapavičius, o 
elektros — inž. A. Ketvirtis, 

Solistui akomponavo ir cho- kuriam pereitą sekmaidenį pa- 
parapijos rui dirigavo muz. St. Gailevi- daryta operaciją.

L. SPALIO 30 d. Massaryk salė
je įvyks parapijos parengimas. 
Pelnas — BS Fondui.
SPALIO 16 D., 7.30, kleboni 
jos patalpose įvyks Kan. Liet. 
Kat. Federacijos susirinkimas. 
VISI moksleiviai studentai ir 
norį pagilinti lituanistiens ži
nias bei praplėsti savo kultui i- 
nę pasaulėžiūrą, kviečiami ic- 
gistruotis į augštesniuosius litu 
anistinius kursus: klebonijoje, 
T. Žib. patalpose ir Liet. Nam. 
SPALIO 17 D. Torontan atvy 
kstaČirlionio ansamblis. Kon
certas įvyks 3 vai. pp. Victoria 
salėje, Victoria ir Richmond g- 
vių kampe. Bilietų kaina 1,50 
ii 2.00. Ruošia p. Simonavičius. 
SUSITUOKĖ Danielius Vai
čiūnas ir Stefanija Kanikaite.
rx——w--------- xx........... . XX——

Meninėje dalyje sol. Verikai- 
tis padainavo tris lietuvių liau 
dies dainas ir arijas iš operų 
Makbet ir Sevilijos Kirpėjo — 
itališkai.

dieni, spalio 24 d., 3 ir 7 vai. po 
pietų. Bažnyčios šventinime da 
lyvaus augštesnioji dvasiškųjų 
iš Amerikos ir Kanados. Lietu 
vių kalba šventinimo apeigas at 
liks buv. Senjoras, Theol. Lie. Sugrįžįmą __
kun. J. Pauperas ir vietinis pa- reivių maršą iš op. Faust, 
rapijos kleobnas L. Kostizen- 
as. 5 vai. po pietų, į 
moterų draugija teiks bažny- įjus 
čios rūsy visiems svečiams ir 
parapijonims vakarienę. EKON. P. BUDREIKA,
J, Povilaitis, parapijos pir-kas. ilgą laiką buvęs Liet. Namų ud 

ministratorius, perėjo dirbti į 
Real Estate įstaigą peš p. Sen 
kų.

8 Raštinė: OLiver 4451 ■ ■

MIRĖ LIETUVIS.
Šeštadienį, dalyvaujant skait 

hngam būriui draugų ir pažįsta 
mų, naujose kapinėse 20 mylių 
nuo Toronto buvo palaidotas 
prieš tris dienas miręs kultui- 
technikas Povilas Audrevičius, 

temis. Apėję aplink bažnyčią, 4 7 metų amžiaus. Velionis dar 
visi jie išsirikiavo viduriniame iš tremties laikų jautėsi ne yi- 
take ir atsisėdo po vieną į suo
lus. Vyskupas pasakė jiems la 
bai rimtą ir gražų žodį. Po tu 
vienam mokytojų budinant pa
vardėmis kiekvieną baigusį mo 
kyklą, visi jie atėjo prie vysku
po, kuris kiekvienam įteikė 
atestatus. Gavę atestatus, visi 
jie prisiartino prie did. alto
riaus grotu ir atsiklaupę sukai- velionis buvo įnešęs į P. Slėnio 
bėjo bendrą maldą. Po to sekė įsteigtą statybos b-vę, kuri ne- 
vyskupo laikomos specialiai iš- užilgo bnakrutavo^ Paskutinę 
kilmei pritaikytos pamaldos. 
Pirmąja mokine baigusi mokyk 
lą Ina Šipelytė su pirmuoju bei 
niuku prie altoriaus padėjo ro
žių buketą. Baigusiųjų tarpe bu 
vo dar dvi lietuvaitės G. Sta- 
niulytė ir P. Džiaugytė. Malo
nu pasakyti, kad visos trys lie
tuvaitės tęsia mokslą augštosio 
se mokyklose. Iškilmė tikrai 
graži ir įspūdinga.

TRADICINIS VAIKŲ 
KAUKIŲ BALIUS 

įvyks spalio 17 d., sekm., 3 vai. 
p. p. AV parapijos salėje. Visi 
vaikučiai labai prašomi daly
vauti su savo tėveliais ir pasi
puošti gražiomis kaukėmis. Ža
da būti daug įdomių žaidimų ir 
vaišės visoms kaukėms. Įėji
mas vaikams 25 c. ir suaugu
siems 50 et. KLM MS V-ba. 
STREIKAI MONTREALY.

Be plumberių, spalio 12 d. su 
streikavo Inžinerijos kompani
ja, kurioje dirba apie 3.000 dar 
bininkų. Šie prašo 11 et. prie
do, o komp. duoda 2 et. ir skun 
džiasi, kad maža turinti užsaky ” inžinierium" J. Wood. Šaunią 
mtL vestuvinę puotą iškėlė pp. Ra-

LIGOS IR NELAIMĖS. guliai, dalyvaujant pp. Tium- 
Op. sol. E. Kardelienė, perša poms ir daugeliui svečių. Jauna 

lusi susirgo ir negalėjo išvykti vedžiai povestuvinės keliones 
j Windsorą koncertuoti. išvyko į New Yorką, paskui, 

J. Knystautas susižeidė ran- grįžtant, į Saskatchevaną, kul
ką, nuo ko buvo užsinuodijęs gyvena jaunojo tėvai.
taip, kad teko atsigulti į Laši- UŽSAKĖ Elenos Kuprevičiūtės 
nės ligoninę, kur dr. Segamo Adamonis, A. Gaurys ir kt. 
gas padarė jam operaciją, certan 50 bilietų iš anksto F.

A. Gaurys ir kt. 
so operaciją padarė Pr. Rudins- Koncertas, pirmasis toks, įvyks $ 
kui ir, be to, rimtą operaciją vii Plateau salėje lapkričio 13 d. 8 
lasalietei p. Valentienei, o Ver INŽINIERIUS P. Preikšaitis S 
duno ligoninėje Barborai Šimo- su šeima dvi dienas viešėjo Mo S 
nelienei. ntrealy ir lankėsi pas pp. Rim- j!

P. Girinienė susirgo apsinuo šas, Ivaškevičius, pp. Jocus n | 
dijusi maistu. kit. 3
IŠNUOMOJAMAS 5 kamba- IŠNUOMOJAMAS 5-kių kam- $ 
rių butas 2 augšte, 2564 Tiilo- barių butas (nuo lapkr. 1 d.), X 

nont. Skanbinti GI 2084 po pirmame augšte. Teirautis tci.
5 vai. vak. AV 8-9658,

sai sveikas, turėjo peraugšta 
kraujo spaudimą ir prieš dvi sa 
vaites turėjo atsigulti ligoni
nėn, kur ir mirė.

Jokių artimesnių giminių Ka 
nadoj neturėjo. Prieš dvejus 
metus velionis sunkiai materia 
liai nukentėjo, nes žuvo jo vi
sos sutaupos, 200 dol., kuriuos

laiką velionis dirbo Highway 
D-te kaip matininkas. L. 
SPALIO 12 d. televizijoje To
ronto programoje „Pick the 
stars“, pasroidė sol. V. Venkai 
lis.
SPALIO 14 d. KLKM Dr-ja 
pradeda kulinarinius kursus N. 
Frasid. Seselių vienuolyno To 
ronte patalpose, 9 Wellesley 
Fl. Kursams vadovaus praktiš 
kai kuogeriausios Taronte virė 
jos specialistės. Registruotis 
pas B. Sapijonienę KE 1359 ii 
A. Jagelienę ME 2926.
KANADOS kariuomenės ir lie
tuvių susiartinimo balius įvyks 
spalio 16 d., 7.30 vai. vak. UN 
F salėje. Ruošia LAS.

MONTREALIS
ŠV. JONO LIUTERON1Ų 

BAŽNYČIOJE,
Jeanne Mance ir Prince Arthur 
gt. kampe, spalių 17 d., 12 vai., 
lietuviu pamaldos.
.. ŠAUNIOS VESTUVĖS. ..

P. Gričiūtė-Meiguson Šv. Ka 
zimiero bažnyčioje susituokė

6351
neju- Ten pat dr. Šegamogas apendik Aodmonis, 
mūsų

Dr. P.MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

C"“" J.'"" JI " "’’JI “ J

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas ir chirurgas.

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

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

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

įst. LL 9184.

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

ku pagal susitarimą.
Telefonas OL 6851

X — XX XX XX~.........M

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

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

Dr. A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

A. GARBENIS I
REKOMENDUOJA

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

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

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

REAL ESTATE g
1611 BLOOR STREET W., TORONTO, ONTARIO. | 

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

prašome kreiptis virš nurodytu adresu. X
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI |
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