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Politinė įvykių savaite
SIŪLO REIKALAV1MA IsLAISVINTI PABALTIJO 

VALSTYBES
Rinkimai Amerikoje kelia susidomėjimą.

Rašant šią apžvalgą, Jungti kurią remiantis, Jungtinėse i'a 
nėse Amerikos Valstybėse vy utose JAV atstovai pareiltaiau 
ksta parlamento, trečdalio sena tų, kad Rusija iš Pabaltijo vals 
to ir gubernatorių rinkimai, ku tybių išvestų okupacinę kanuo 
nų duomenys bus tiktai vėiai menę ir atitrauktų policiją, kad 
vakare. Pabaltijos valstybes galėtų at
KAS LAIMĖS — RESPUBL1 kurti savarankišką gyvenimą.
KONA1 AR DEMOKRATAI
— parodys sekanti diena, 
yra rimtų spėliojimų, kad 
publikonai gali praleimėti. 
ač todėl, kad darbininkai 
publikonais nepatenkinti. Dau tą žinią, jog iš Sovietų nciais 
gumas darbininkų organizacijų ves grįžusių vokiečių žiniomis 
prieš rinkimus stipriai pasisakė Vlniaus vyskupas Mečislovas 
preš respublkonus ir patarė uar Reinys Sovietų kalėjime teue 
bininkams balsuoti už demokra sąs dar gyvas. Apie Arkv. M. 
tus. Ne be pasekmių bus u ka Reinio kalinimo vietą iš buvu 
ro ministerio Wilsono darbiniu siu Sovietų neleisvejc vokiečių 
kus suniekinantis pasisakymas, buvo jau anksčiau gauta žinių, 
kai jis bedarbius palygino su Tačiau paskutiniuoju laiku iš 
būdose sėdinčiais šunimis. Tie anapus geležinės uždangos p - 
sa, tas pasisakymas atšauktas, siekusiomis žiniomis, arkivysku 
bet jis paliko ilgiems laikams la pas neseniai kalėjime miręs, i'a 
bai nemalonų kartelį. Ta.p gi me pat agentūros pranešime pa 
daugelis suabejos balsuoti už žymima, jog šiuo metu vienin 
respublikonus ir dėl piezidento telis Lietuvoje dar išlikęs vys 
D. Eisenhowerio tūlų svyravi kūpąs yra Panevėžio vysk. K. 
mų ir neišlaikymo savo pažadų Paltarokas, kuris kartu varno 
bei dažnų užsimojimų, kurių vė ir Vilniaus vyskupiją, nors rezi 
hau turėjo atsisakyti. duoja Panevėžy.

Paskutinės savaitės TRUMPOS ŽINIOS
DIDŽIAUSIOS POLI FINĖS — JTO politinis komitetas

AKTUALIJOS, nutarė atnaujinti derybas dėl , A A .
tai yra valstybių galvų atsiian nusiginklavimo, bet jokiu vii ‘ 1 os taulai P* irnJ;stai l11“-" 
kymas Amerikoje, kurioje vie čių nėra, kad butų prieita į ne 
šejo Liberijos prezidentas, i'a susitarimo, nes jau iš anksto Vi 
kistano Ali ir Vakarų Vokieti šinskis pareiškė, kad Rusija ve 
jos — Adenaueris. Svarbiausis to teisės neatsisakys.
dėmesys skirtas Adenaueriui. — Irano seimas patvirtino 
Po jo pasitarimų su prezidentu susitarimus dėl naftos eksploa 
Eisenhoweriu išleistas komuni racijos.
katas, pranešąs, kad Paryžiaus — Turkijos žemės ūkio min. 
susitarimas pasitarnaus taikai; lankosi Amerikoje.
yra būtina Vokietijos vienybe, 
atsiektina taikiu būdu; susitari 
mas dėl Saaro pasitarnaus sugy 
venimui; Maskvos siūlymas iš _
naujo tartis neturi nieko aati alijoje nukentėjusiems Salerno principo taikymą jūsų klasta 
ja; reikalautinas grąžinimas iš gyventojams nuo liūčių n put ms. Pasauliui yra aišku, kad da 
Rusijos vokeičių karo nelaisvių vynių. kartiniai režimai tenai yra pate
ir tt. — Sensaciją padarė Rumuni mti svetima jėga, priešingai tau

Amerikos spaudą tačiau • jos ūkininkas Michailo, kuns, tos didelės daugumos valiai. 
NUSTEBINO ADENAUERIO nežiūrint pakartotinio jo paga Nėra jokios abejonės, kad jei So 

vimo ir kalinimo, vis dėlto pa vietų militarinių ir policinių jė 
bego į Vakarus. gų bei komunistų vykdomo te

— JAV rašytojui
way paskirta Nobelio literatu mai tuojau griūtų, 
ros premija. i . .

Bet

i es
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KAIP AMERIKA ŽiŪRi I PAVERGTAS TAUPAS.
Iš JAV Valstybės Departamento Atstovo Walworth Barbour 
kalbos, pasakytos New Yorke Tarptautinės valstiečių S-gos 

vakarienės metu.
Pasibaigus spalio 1 — 3 dd. jūsų kraštus kaip įrankius sve 

New Yorke vykusiai Tarptauti timos galios subversiniams tiks 
nei valstiečių S-gos konlcrcnci lams. Mes žinome, kad šitie re 
jai, suruoštame bankete buvo žimai negalės pasilikti, nes jie 
daug svečių ir labai reikšmingų ms trūksta laisvės, kuii yra (gi 
Raibų. Valstybės Departamen uita žmogaus dvasiai. Anksčiau 
to Sekretoriaus padėjėjo W. ar vėliau jie turi atsimainyti ar 
Barbour kalba berta didesnio griūti. Svetimi neapkenčiami ti 
dėmesio. ronai — tokie, kokie jie dabar

Pagrindine jo kalbos mintis Yra ~ negali būti pakeliami to 
buvo, kad . 
stovi už visišką tautų laisvę i 
apsisprendimą bei savo vauly 
mosi.formos sudarymą. Amcri 
ka visą laiką vedusi ir tebeve 
danti tautų apsisprendimo po 
litiką. Jis nurodė piezidcnto 
Woodrow Wilsono 14 punktų 
deklaraciją, kuria besiremda 
mos eilė Europos tautų atgavo 
sios laisvę. Jis paminėjo ir At 
lanto Chartą, Jungtinių tautų

“ Chartą ir neseniai Maniloj aštuo 
nių valstybių pasirašytą Pietry 
Čių Azijos kolektyvinio saugu 
mo sutartį. Visi tie dokumen 
tai reikalauja tautoms laisvės.

Amerika stovėjusi ir stove 
sianti už tai, kad tautų laisvė 
ir nepriklausomybė būtų apsa 
ugota, ir kad neaisvos tautos Lu 
tų įgalintos laisvės pasiekti, 
kalbėtojas pareiškė: ,,Mes piie 
šinsimės bet kuriai valdžios sis 
temai bet kurios valdančiųjų 

.7 ’ ‘:ačios tautos valią. Keikviena tau 
ta turi galėt laisvai nuspręsti ir 
savo ekonomines institucijas“. 
Jokios svetimos teritorijos ane 
ksijos JV nepripažįstančios.

Į kalbos ppabaigą kreipaama 
sis į konferencijos dalyvius p. 
Barbour pasakė:

,,Aš žinau, kad jūs, Centro ir 
Rytų Europos ūkimnkiškųjų 
partijų nariai, esate tiesiogiai 
suinteresuoti, kaip Amerika vai 
zduojasi laisvo apsisprendimo

Žinios iš VLIK’o
VLIKO RANKA TEBĖRA IŠTIESTA SUSITARIMUI
Niekam nekelia abejonės, diplomatų atstovu ir laukia, 

kad, Federalinei Vokiečių vy kad Diplomatai įvertins diūclę 
riausybei atgaunat suverenu vieningumo reikšmmę, ir tiki, 
mą, yra pati patogiausia proga kad ištiesta VLIKo ranka dery 
daryti visa, jog mūsų santykiai boms nepakibs ore.
su Vokietija būtų sutvarkyti. Visos Lietuvos ilgi šiol buvu 
1940 metų rugpjūčio mėn. Lie sios politinės konfcrenc-jos, 
tuvos Pasiuntinybė Berlyne ir nuo Berno ir Paryžiaus pi adė 
Lietuvos konsulatai Vokietijo dant, aiškiai yra pasisakiusios 
je be jokios kaltės iš Lietuvos sutartiną veiklą užsienio po 
pusės buvo uždaryti. litikos srityje. Politinių grupių

Spalio 14 d. VLIKo Dclcga didelis daugumas yra lygiai ta 
tui lankantis Bonnoje, iš kempe ip pat pasisakiusios ir pasisuko 
lentingų vokiečių įstaigų buvo už vieningą laisvinimo akciją, 
patirta, jog vokiečiai vis dar Įvairių kraštų lietuvių benciruo 
tebelaukia, kad lietuvių tarpe menių atstovai yra pakartotinai 
bus greitai susitarta ir pasueiŠ pasisakę ta pačia prasme. Visu 
kęs nevieningumas išlygintas, otinis patriotinės lietuvių visuu 
Turint galvoje ,kad jau susitar menės ir spaudos noras yia, 
ta dėl vokiečių suverenumo acs kad tas susitarimas įvyktų, 
tatymo, kiekvienas tolimesnis Atėjo pati paskutinė vaianda 
VLIKo ir diplomatų šutai tuno šiam beprasmiam ginčui baigti, 
atstovo pristatymo Vokietijos 
vyriausybei nudelsimas yra aiš 
kiai žalingas Lietuvos reikalu 
ms.

VLIKas buvo ir yra nuo
1946 metų už tai, jog Lietuvos geriausia yra sveikinimų kurte 
užsienio politika ir Lietuvos at les užsisakyti iš anksto. Vuo 
stovų parinkimas bei skyrimas kių sveikinimo kortelių jums 
būtų vykdomas VLIKo ir diplo mielai atspausdins „Nepnkiau 
matų sutartinai. soma Lietuva“, kuri tam rchca

Pagrindinė kliūtis susitarim lui yra įsigijusi mašiną. Sveiki 
ui pasiekti buvo mūsų dipioin nimtis Jūs galite užsakyti to 
atų nusistatymas, jog Lietuvos kius, kokių Jūs norėsite, pagal 
atstovų skyrimas tėra jų vienų savo paruoštą tekstą. „Nc^i 
kompetencijos dalykas. Lie tuva“ parūpins ir savo pa

Nežiūrint, kad ligi šiol visos ruoštais tekstais sveikinimų, 
VLIKo pastangos susitarti ne bet tas nekliudo kiekvienam tau 
davė rezultatų, VLIKas yra p>i tiečiui skyrium ir individualiai 
tikinęs, jog gyvybinių Lietuves paruoštu tekstu atspausdinti sa 
ieikalų akivaizdoje susitarimas vo sveikinimų. Prašome krcip 
yra būtinas. VLIKo Pirminin tis „NL” adresu: 7722 George 
kas, kaip visados, yra pasiry St., Ville Lasalle, Montreal j2, 
žęs kiekvienu metu kalbėtis su P. Q. Telefonas: HE 7920

JV stovėjo ir le-be bau. Jie nepajėgs išspręsti pro 
blemų, prieš kurias jie atsistos. 
Jie negali patenkinti žmogaus 
lūkesčių. Jie negali užtikrinti 
ramybės ir taikos Europoje ir 
visame pasaulyje. Jie sakosi pa 
keitę kursą, tačiau tai tėra ges 
tai taktikos sumetimais, ar ne 
vykusios pastangos nugalėti ky 
lančius sunkumus. Jų valdomų 
tautų likimas dar nėra galutinai 
išspręstas. Mes esame tvirtai įsi 
tikinę, kad tokių Sovietų koio 
nijų esimas ir jų laikymas totą 
litarinėje priespaudoje, šių die 
nų Europoje yra istorinis ana 
chronizmas. Iki jis nebus pase 
Imtas, jis nuolat bus paveiglų 
jų tautų vargo priežastimi, o 
Europos padalinimas yra muinc 
visiems sunki našta ir nerimas 
tis. Bet laisvųjų Europos tautų 
bendruomenė triumfuos ir abso 
įbuos juos, nes istorinė logika 
yra laisvės, o ne komunistų pu 
sėje. Jei iš viso yra toks daly 
kas, kaip istorinis neišvengia 
mumas, tai neišvengiama yra, 
kad laisvojo apsisprendimo Eti 
ropa nugalės istorinio matei la 
lizmo Europą. Yra dar kitas ne 
išvengiamumas, kuris, dėl pag 
rindinės mūsų istorijos linkme.;, 
verčia žiūrėti į Europą: jos pc 
iltika yra remti laisvės progre 
są. Tikėdami, kad nepriklauso 
mų tautų unija paskleis u ap 
saugos laisvę Europoje, mes, ne 
paisant visų laikinų kliūčių ats 
kirose srityse, ir toliau dėsime 
visas pastangas Europai sumtri 
guoti, dirbdami čia petys j petį 
su kitomis tautomis. Mes laiko 
me pavergtąsias Centro ir Rytu 
Europos tautas priklausančias 
prie tos unijos. Dabar jos te 
priklauso jai dvasia ir, iki tam 
tikro laipsnio, per savo laisvus 

Haitung roro faktorius atkristų, tie rėži leprezentantus tremtyje. x'a 
Stovėdami čiau su laiku jie užims jiems 

už laisvojo apsisprendimo pri priderančią vietą laisvoje Euio
— Į Saigoną atvykusiam in ncipą, mes negalime sutikti su pos bendruomenėje, kaip lygus 

dijos premjerui Nehru antikom 
unistai padarė demonstraciją, 
kurioje reikalavo nepriimti Mas 
kvos mesto sygyvemmo s*ikio, 
kaipo apgaulės.

— Lenkų policijos šefas, pa 
bėgęs į Vakarus, pasakoja, kaip 
Lenkijos komunistai falsifikavo 
rinkimus.

— Marijos dogmos paskelbi 
mo šventėje Romoje dalyvavo 
per 200.000 maldininkų.

— Azijos socialistų asociaci 
jos gen. sekretorius plačiai iš 
aiškino Maskvos imperializ 
mą.

— Anglijos karalienės moti 
na lankosi JAV, kur New Yor 
ke ją pagerbė universitetas.

— JAV suteikė pagalbą it

PRASITARIMAS
apie nepuolimo sutartį su Kusi 
ja. Nors Adenaueris kalbėjo 
kaip trečias asmuo, stebėtojo 
rolėje, bet vis dėlto tai sukėlė 
susidomėjimą: viena, kaip ve 
kiečiai galėtų sutikti su Vokieti 
jos padalinimu ir, antra, tokiu 
atveju juk būtų fiksuota visų 
Rusijos pasigrobtų valstybių r. 
siičių aneksija? Klausimas įie 
ka po dideliu klausimo ženkiu, 
nes spėliojama, kad Rusija yra 
metusi Adenaueriui kokią dide 
lę meškerę: gal pažadėjusi g.ą 
žinti rytinę Vokietiją, arba jos 
dalį, Lenkijos sąskaiton, ar dar 
kokį kitą efektingą pasiūlymą, 
— kad tiktai Rusija galėtų su 
virškinti jau kitus pagiootus 
kraštus.

Mums, lietuviams, įdomus da 
lykas yra, kad JAV
KONGRESO KOMITETAS 

SIŪLO PABALTIJO 
IŠLAISVINIMO 
REIKALAVIMĄ.

Kersteno vadovaujamas 
mitetas, suvedęs Pabaltijo oku 
pacijos tyrimo duomenis, galu ručiui oficialiai pripažino Lietu 
tinai įsitikino, kad tų valstybių vos garbės konsulo teises, 
okupacija yra padaryta neteisė — Mykolaičikas pasitraukė 
tai, grynai imperialistiniais au iš Lenkijos Liaudininkų centro 
metimais, todėl JAV vyriausy ir demokratinio sambūrio pirmi 
bei pasiūlė priimi rezoliuciją, ninko pareigų.

tais režimais jūsų kraštuose. 
Mes negalime susitaikyti su jų 
totališkumu ir jų žmogaus lc» 
siu paneigimu. Mes neturime 
priprasti prie jų noro naudoti

jos nariai. JAV nepaliaujamai 
deda visas konkrečias pastai) 
gas, kad jūsų kraštai vėl būtu 
įjungti j laisvą Europą“.

Koresp.

DARBŲ IR STREIKŲ 
FRONTE

Tramvajų ir autobusų tania 
utojai yra įteikę valdžiai reika 
lavimą sutrumpinti jų darbo va 

ros Vartų parapijos bibliotekos landas iš 42 į 40, per 5 darbo 
patalpose, visus Montrealio lie dienas savaitėje.
tuviškų organizacijų pirminin London Shirt Co streikuoja 
kus arba jų pavadutojus (tai lie darbininkai, nes darbdaviai ne 

— Eisenhoweris ir Chuichil čia senųjų ir naujųjų ateivių vi sutinka mokėti valdžios pupa 
lis pareiškė, kad kol nepatvirtm sas org-jas) išrinkti Rinkiminę žintų 11 ct. bonų.
u Paryžiaus susitarimai, tol de komisiją, rinkimams į Montre T ebestreikuoja nuo 
rybos su Maskva neaktualios.

— Kinai atėmė iš Kinijos ko ti. 
munistų vieną salą, esančią ui 

ko 400 mylių nuo Kinijos krantų
— Koulmbijos valdžia p. S;

SKELBIMAS RINKIMŲ 
REIKALU

KLB Montrealio Apylinkės 
Valdyba kviečia posčdin s. m. 
lapkričio mėn. 7 d., 12 vai. Auš

rugsėjo 
alio Apylinkės Valdybą piavcs 13 d. pradėję streiką plonme 

’ ’ pJie jųriai, kurie reikalauja 
gaunamo 2 dol. atlyginimo pri 
dėti dar 25 centus už darbo va 
landą. Nesusitariant su kontiak 
toriais, klausimas perduotas vai 
džios taikomajai įstaigai. 
VAIKAI NUŠOVĖ SENIUS

Du, kowbojais išauklėti, 14 
ir 15 metų vaikai, pasivogę tė 
vo šautuvą Vai Mortin vietove 
je nušovė senelį ir senelę. Pa 
klausti, kodėl jie taip padarė, 
pasiaiškino, kad... norėję maty 
ti mirštantį žmogų...

— Iš Lietuvos išvykę į v a 
kalnuose lė su savo vyru, pp. Pranevičių karus asmenys pasakoja,

Esant daugumos pritarimui, 
tam pat posėdyje bus renkama 
komisija sudaryti bendram kan 
didatų sąrašui, rinkimams į Ap 
ylinkės Valdybą. Atskirų pak
vietimų nebus. Kvietčiame vi 
sus.
KLB Montrealio Apyl. V-ba.

PATIKSLINIMAS reikalingas 
prie žinios apie pp. Pranevičių 
40 m. sukaktuves. Būtent. su

MONTREALIS
SLA 123 MONTREALIO

kuopos mėnesinis visuotinis na 
rių susirinkimas šaukiamas šį 
sekmaidenį, 377 Willbnoid 
Ave, 12 vai. Dienotvarkėje: na 
uju narių priėmimas, sirgusių nelaimės apdrauda 500 dolenų, vo pakviesti drauge su 3u-čia tų komunistų priešų 
jų duomenų patvirtinimas ii kt. kuriai sumai čekis jau gautas, svečių.

Ella.

PRIEŠ KALĖDAS IR
NAUJUOSIUS METUS

Primename tautiečiams, kad

KANDIDATŲ SĄRAŠAS } KLB KR. TARYBĄ.
Spalio 31 d. KLB Kr. Tarybos

Nesusimokėjuseji naiio mokės 
čio, prašomi susimokėti. Be ko 
kita pranešama, kad tragiškai kaktuves suruošė p. B. Dodona, 
žuvusio Kordiljerų 
mūsų kuopos nario J. Mickeno sūnum, savo namuose, 
broliui išmokama pomirtine bei Lasalle, kur sukaktuvininkai bu dintos Čerčilio, Trumano n ki Toronte apie 18%, 

į vai dais, aly?
bet jau ir Stalino vaidas ligų Šiais rinkimais balsavo ma

rinkimuose balsavo:
H. T. M.

L Abromaitis . .. Mečys 32 148 50
2. Andruškevičius Kostas 54 127 122
3. Antanaitis Vladas 189 84 26
4. Arštikaitytė Marija 98 290 67
5. Barisas . .. . Vytautas 46 146 53
6. Baronas ......... Kazys 209 233 72
7. Čepas ............. Silvestras 42 243 50
8. Dalius ........... Stasys . . . 148 80 41
9. Giedraitis .... Juozas ... 198 188 61

10. Gidžiūnas Viktoras 83 254 63
11. Giriūnienė-

-Kudirkaitė Vitalija 68 140 124
12. Gurevičius Antanas 24 156 28
13. Gutauskas Jonas 118 321 93
14. Yokubynas Jonas 64 252 77
15. Yokubynienė Marija F. . 60 239 77
16. Jankūnas .... zklbertas 83 49 19
17. Januška ......... Petras 64 120 57
18. Jokūbaitis ... Stasys . .. 24 81 35
19. Juozapavičius Antanas 92 234 60
20. Jurkevičienė Emilija 33 145 44
21. Kardelis .... Jonas 130 183 140
22. Kęsgailą .... Steponas . 51 102 173
23. Ketvirtis .... Antanas 25 146 22
24. Kojelaitis Aleksas 48 68 33
25. Kšivickis .... Jonas .... 168 183 52
26. Lapinas ......... Aleksandras 40 100 143
27. Lelis .............. Petras 59 258 82
28. Mališka ......... Izidorius . 42 106 142
29. Matusevičiūtė Izabelė 117 299 57
30. Mikšys ............ Jonas 198 179 56
31. Naruševičius Jonas 33 62 33
32. Norkus ......... Kęstutis 92 73 34
33. Povilaitis Bronius 63 151 118
34. Pulkys ......... Algirdas 54 126 44
35. Rinkūnas Antanas 82 269 79
36. Rudinskas Pranas 44 168 129
37. Sakalauskas Balys 37 189 39
38. Sližys ............. Jokūbas 71 233 60
39. Stonkus .... Juozas 92 66 30
40. Sutkaitis .... Stasys 18 123 20
41. Šalkauskis Algirdas 58 240 51
42. Šapoka ......... Adolfas 128 317 111
43. Tadarauskas . Juozas .... 173 249 90
44. Vaidotas ......... Vaclovas . 45 185 70
45. Valys ............. Peliksas . . 63 189 72

Viso> balsavo. . . 300 466 243

matome, žiau, ypač Toronto, negu į pir 
Įdomu,

Vdle ten kolchozuose kiaulės pava kad Hamiltone balsavo 45%, 
o Montre

Duomenys, kaip 
jog dar ne iš visur gauti. mąją Tarybą.

Pastaba: Raidės H, T, M reiš 
kia: Hamiltonas, Toronto, Mu't 
trealis.
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leidimu,

KOMUNISTŲ TIKSLAI IR PRIEMONĖS
Skaitant komunistinę spau tuoti į tą jų kitiems peršamą 

dą, bendrai kokioje kalboje be „rojų“, tai nežino, už ko giieu 
būtų, ar kaip nekaltai uzvaiuy tis, šaukia — „draugai gelbcKi 
ta, visur persisunkia provokaci “ — 
ja ir atžagareiviški metodai. Ta 
utų pavergimą, mažesnių vals 
tybių užgrobimą, Kinijos 'zka 
riavimą jie vadina „išlaisvini 
mu". Didžiausią tironiją, žmo 
nių persekiojimus, visų žmonis 
kų laisvių panaikinimą jie va 
dina „demokratija“. Terorą, si. 
vo aukų išniekinimą vadina „lei 
singumu“. Šaukdami, agituoda 
mi už 
rni, stengiasi išprovokuoti sukil tizmo, ar praeities nusivylimą, 
imus, karus itt.Visus šiuos atza arba tiesiog paprasto nesioriea 
gareiviškus metodus jie naudo tavimo ir kvailumo, 
ja tam, kad paslėptų tikruosius 
savo kėslus, ir kad apgaulingu 
budu surastų sau daugiau prita 
rėjų, simpatikų. Viską šitaip at 
bulai aiškinant, jiems kartais pa 
sitaiko apgauti ne tiktai eili

te!" Pavyzdžiui, AndrulisChi 
cagoj. Atrodo, reikėtų džiaug 
tis, už dyką parveštų į garbina 
mąjį komunistų rojų. Bet ne. 
Šaukiasi pagelbos! Kodėl? Ko 
oėl nevažiuoti ten, kur visą gy 
venimą kitiems piršęs? Matote, 
yra labai aišku, kad jie savo zo 
džiais nebetiki. Jie vieni duba 
už riebius atlyginimus, kiti už Edmontono 
geras vietas, treti laukdami ko 

taiką *, kur tik gaiėaa inisarų vietų, o dar kiti iš fanu

KLBENDRUOMENES REIKALAI
VAJAUS AUKOS ŠALPOS FONDUI.

Šios vasaros pinigų rinkliav sudarius 1.700 dol. pasiųsta LA 
os vajaus metu Vokietijoje ii LF-ui prašant užpirkti už šią 
kusius lietuvius sušelpti aukų sumą taukų, kurie per BALF-ą 
gauta iš sekančių šalposFondo gaunami perpus pigiau negu 
Apyl. k-tų ir pavienių asmenų. Vokietijoje, ko dėka, daugiau 

jų gaus ir labjausia šalpos iena 
lingi lietuviai.

Nors, Šalpos darbas yia ne 
lengvas ir nedėkingas, vienok, 
rūpestingų žmonių pastangų 
mis ir ryžtingu pasišventimu, 
artimo nelaimei ir nelengvi dar 
bai, dažnai sėkmingai atlieka 
mi.

Tad ir šio vajaus proga, Š. 
Fondo Centro K-tas, nuošndž 
iai įvertina Šalpos Fondo Ap. 
K-tų veikėjus, nepailstančius 

~ aukų rinkėjus, kuriems daugia 
~ usia tenka lankytis pas žmones 

prašant aukpos nelaimės prislcg 
tiems ir, labjausiai, geraširdžius 
aukotojus, kurie savo auka, no 
rs dalinai palengvina nelaimiu 
gųjų vargo ir nevilties dienas.

Visiems, visiems reikšdamas

Toronto ŠFAK 
Hamiltono „ 
Montrealio „

$$ 
500.— 
400,-- 
300, — 
140,50

71,80 
41,50

Winnipeg©
P. Arthur
(Iš šios Apyl. gauta 42 dol., ku 
rie aukotojų pageidavimu pa 
siųsti Vasario 16 gimn.
ms).
Ottawos ŠFAK ............
Riaudienis ......................
V. Pyragius ....................
V. Grantas ........... ..
Nežinomas tautietis . ..
A. Mikšienė .....................

r ūma

PABALTIEČIŲ VIENYBĖS DARBAS.

Manau, latviai ir estai, kaip Nesvarbu, kad tuose „kairu 
ir lietuviai, rūpinasi savo jauni kuose" iliustracijos būtų iš kiek 
mo tautiniu auklėjimu, išlaiky vienos tautos istorijos ar litera 
mu tautiškai susipiatusiais. tūros, svarbu, kad jos vaikus m 
Tam tikslui didžiulės reikšmes triguotų ir trauktų skaityti sa 
turi išmokymas ir įpratinimas vo kalba parašytą tekstą. Vai 
vaikų savo kalba literatūrą skai kams įdomu skaityti, žiūrėti ir 
tyti. Kaip žinome, šiame pašau visokie niekai, daug daugiau, 
lyje niekas vaikų taip netraukia negu kokie didaktiniai ar įstoti 
skaityti, taip jų nepaveigia mai dalykai, 
kaip „kamikai“. Už tai juos Tokių „kamikų“
mes ir turime savo vaikams sa mano supratimu Baltų Federa 
va kalba duoti skaityti. Viena cijos organai ir turėtų imtis, 
kuri iš mūsų tautybių to padu Tuo ne tik būtų labai daug pa 
ryti nepajėgiame, nes brangiai tarnauta visų trijų tautybių vai 
Kaštuoja iliustravimas, taigi br kų tautiniam auklėjimui, bet 
angūs būtų ir „kamikai“. To jau būtų imtasi konkietaus oen 
dėl reikėtų visoms trims tauty dradarbiavimo darbo ir ue to, 
bėms susidėjus leisti savo vai per tokius „kamikus ‘ nors da 
kams „kamikus“. Iliustracijų > lino tų tautų jaunimo suaitini 
būtų bendros visoms trims tau mo. Be tokio konkretaus bend 
tybėms, o žodžius po jomis kie radarbiavimo darbo ir be to, per 
kviena tautybė išsiverstų savon tokius „kamikus“ nors dalinio 
kalbon. Žodžių išsivertimas ne tų tautų jaunimo suartinimo. 
sudarytų didelių išlaidų, gi iliu Be tokio konkretaus bendrajai 
stracijų išlaidoms padengti per baivimo ir tautų masių susiar 
tris tautas, manau, susidarytų tinimo, ir gražiausios federaci 
tiek skaitytojų, kad tokių „ka jos konstitucijos dar ilgam iai 
mikų” kaina nebūtų labai dide kui paliks teoretiniu dalyku, 
lė. Jei ji būtų kiek ir didesnė, stalčiuose tūnoti.
negu amerikoniškų „kamikų". Pradėkime bendradarbiavimą 
manau, kiekvienas tėvas nesi iš apačios, nuo širdžių kartu la 
gailės tų kelių centų pridėti bai patarnaudami ir savo tautų 
prie to, ką dabar jums vaikai iš tautiškumui.
leidžia. L. Tamošauskas.

Visai neseniai sužinojau apie 
vieną žmonos giminaitį iš Lie 
tuvos, buvusį stiprų komunistą, 
Jis gyvena mažam provincijos 
miestely, ir turi nuosavą namu 
ką, (kurį turėjo iš senų laikų), 

nius darbininkus, bet ir negud Namukas susideda iš vieno di 
nūs profesionalus, neapdau ius delio kambario, kuriame yra vi 
politikierius ir net nesąmonių įtuvė, miegas, valgomas, na ii 
gus kunigus. Esti ir tokių, ku svečių, viskas kartu. Prie prie 
rie dėl nusivylimo, nepasiseki menės dar buvo j ristatytas mo 
mo, ar keršto buvusiems kolego linis tvartukas, kuriame jis iai 
ms, pradeda pataikauti jiems, kydavo paršelį. Dabar už tą pri 
nors ir prieš savo valią,ilgainiui mityvišką stubelką komumsti 
palieka jų vergais. Na, ir kas nei valdžiai jis turi mokėti nuo 
jų melams pritaria, tai nois ir mą. Žmogelis labai suvargęs, 
būtų asilas su ilgomis ausimis, bet jau nebekomunistas. būk 
tai jie tokius kelia į padanges patyka keikiąs visą komumsti 
ir sato už pavyzdį kitiems. Ku nę santvarką ir prasąs Dievo ko 
rie galvoja realiai, nepasiduoda kios nors permainos.
jų provokacijoms, nuiodo jų kl Dabar pažiūrėkime į musų 
stas, tokius jie diskredituoja, Įietuviškus komunistus Montre 
apšaukia hitlerininkais, kryzio aly. turi po kelis namus, geriau 

sias auto mašinas, biznius, net 
ir dirbtuves, kuriose gerokai sp 
audžia darbininkus, nesivarzy 
darni juos išnaudoti. Na, ir ko 
munistai. . . Pakelti randas, ar 
numušti darbininkams algas pi 
muitiniai!.. Jie esti komunis 
tais tol, kol komunistinė ramia 
jų nepasiekia, o kad jie pajustą 
komunistinę santvarką prakt. 
koje, tai jie keiktų taip, kaip 
tūkstančiai kitų, kurie pirmiau 
jais žavėjosi.

Komunistai „L. B.“ 1201 nu ka pažymėti Čikagos skyriaus ūbose, 
mery, Kardelį plūsdami, sako; — 
„Paveskime „LB“ ir „NL“ skai 
tytojams spręsti, kuris laikiaš 
tis rašo tiesą, o kuris meluoja“ 
bet kasgi „LB“ skaito? Būrelis 
ianatiškų davatkų? Fanatiški

kais, kraugeriais ir tt.
Už vis labjausia jie pyksta 

ant tremtinių, dypukų, kuriems 
pasisekė pabėgti nuo kiuvinojo 
komunistų teroro, ir dabar, išsi 
skirstę po platųjį pasaulį, skel 
bia žmonijai komunisinį veidina 
initškumą, klastą, nekaltų zmo 
nių persekiojimus, trėmimus, iš 
tisų tautų naikinimus, žodžiu, 
visą komunistinį barbarizmą.

Montrealio lietuviai komunis 
tai daugiausia pyksta ant „N. 
L.“ redak. J. Kardelio, kam j.s 
paskelbė „NL”, kad pas Lescvi 
čių ir M. Gudą Montrealio R. 
C.M.P. darė kratą, ir rado kaž 
kokios ten kom. literatūros ii 

3. JĮ. Murkos Vaikų Daibyjuos inkriminuojančios medžią 
mečiui, vadovėlis III ir IV pr. gos. Man rodos, žurnalistą, re 
mok. skyriams, išleista 1922 m. dakorių kaltinti tuom, kad ju 
Daug skaitinių, tinkamų kaip teikia viešumai žinias, yra ue 
mokytojų lektūra pamokoms pa prasmiška, — tai yra jo uzsi 
siruošti. ėmimas. O tiems, kuriuos ta ži

4) J. Murkos Lietuvių Kl. va nia lietė, purkštauti ir nėra dėl 
dovėlis, išleistas 1921 m. Tai ko. Redaktorius to neišsigalvo 
gramatika, sintaksė, rašinėlia jo. Kad krata pas minėtus žmo 
ms bei mokinių kūrinėliams su nes buvo daryta, jie ir patys ne 
planuota medžiaga koncentrais. sigina, tik plūsta ir kolioja Kar 
Gera lektūra mokytojui.

5) P. Klimo Skaitymai lietu
delį už parašymą.

Komunistai labai mėgsta da 
vių k. pamokoms, penktasis ngstytis nekaltais pasivadimm 
1922 m. leidinys. Daug puikių a*s> ^et jie labai pyksta, jei 
pasakojimų, aprašymų, liaudies juos kas pavadina tikruoju v ar 
dainų, eilėraščių. Taip pat yra du-komunistu. Visai priešingai 
mokytojui medžiaga.

1932-33 m. vadovėliai turi

10,— 
5.— 
5,— 
3.00 
2,— 
1.00

Viso . . . 1.4 79,80
Kadangi, iš šio vajaus rinktų 

pinigų, betarpiškai jau pasiųsta širdingą padėką, centro k-taa ti 
Vokietijos Vargo Mokykloms kiši, kad Šalpos darbas ir atd 
500 dol. ir Vasario 16 gimnazi ty, bus vykdomas tuo pačiu 
jai 500 dol., tai prie gautų šal bendru ir nuoširdžiu rūpestin 
pai 1.479, 80 et. sumos pildė gurnu.
jus iš anksčiau gautų aukų ir KLB-nės Šaipos F. C. K-tas.

„ŠVIESOS“ SAMBŪRIU SUVAŽIAVIMAS.
„Talcot“ stovykloje ties Pc Pripažindamas ir labai veitin 

mt Jarvis, N. Y. įvyko „Šviesos Jamas lietuvybės išlaikymui lie 
Sambūlio Amerikos srities visu tuviškos šeimos ir tautinių kon 
otinis skyrių atstovų ir įgalioti tęsinių bendruomenių svarbu 
nių drabo suvažiavimas. mą, sambūris pasisako už būti

Trumpu žodžiu suvažiavimą numą bendrinių lietuviškumo, 
atidarė Sambūrio Vyr. Vaidy lietuviškos kultūros n veiklos 
bos pirm. Vilius Pitkunigis.

Pirmininkaujant A. Paulai 
čiui (Toronto), sekretoriaujant 
J. Vilgaliui ir R. Brakui (New 
York), suvažiavimas vyko m 
tensyvaus darbo nuotaikoje. Iš
samiais Vyr. V-bos ir skyrių džio kūrėjus bei daibuotojus 
pranešimais buvo nušviesta pr įr kviečia visuomenę paremti jų 
aėjusių dviejų metų sambūrio pastangas, tiek paskirai kiekvie 
veikla. Iš pranešimų atskiraiten no, tiek Lituanistikos Instituto

židinių atskirose vietovėse.
Šiais lietuviškos knygos me 

tais, laikydamas, kad lietuvybė 
—tai pirmoje eilėje lietuvių ka 
Iba, Sambūris sveikina visus ne 
tuviškos kultūros rašto ii žo

veikla. Iš pranešimų atskiraiten

„Pelkių Žiburėlio" radijo tians 
hacijas, kurios ne tik klausyto 
jų mėgiamos, bet kartu tun di veiksmingą lietuviško neprikla 
dėlės vertės lietuvių kultūrinia usornos minties jaunimo vieny 
me ir lietuvybės išlaikymo dar bę, kuri reikštųsi ne tik žodž 
be. Šios savaitinės radijo trans 

komunistai kitų laikraščių g: nacijos per „Margučio“ valan 
neskaito, ypatingai „NL“, tai dą, kuriomis planingai, augsta 
gi jiems esąs bereikšmis dypu menine forma keliamas lietuvių 
kų leidinys. Be to, jei jie galė kalbos, jos rašto ir žodžio gro 
tų skaityti plačiąją spaudą ir žis, jau peržengė vienerių inc 
daryti savo išvadas, tai jie nebu tų sukaktuves. Pažymėtina pla 
tų komunistiniai davatkos. Ko ninga New Yorko skyriaus kul 
munistams tik ir lengva mulkiu tūrinė ir šalpos veikla. Šiems
ti tokius, kurie aklai tiki, yia reikalams išleista per paskutin vylę tuo, kad lietuviškieji vado 

iuosius metus per 1000 dolerių, vaujantieji veiksniai ligi šiol ne 
Sekančiai kadencijai suvažia sugebėjo suderinti savo pastan 

vimas išrinko naują srities Vai gų Lietuvos laisvinimo darbe.
> Naujai suliepsnojusių asmenį 

Valaitis, vicep. Jonas Bilėnas ir nių ir grupinių ambicijų, intere 
Algis Gureckas, sekr. Jonas sų ir aistrų akivaizdoje mes ta 
Vilgalys, ižd. Mikas Žolis. čiau neprarandame vilties, jog.

Didelę laiko dalį paskyręs be visi mūsų bendrai didžiąjai ko 
ndriniams mūsų lietuviško gy vai vadovaują asmenys nesilia 
venimo klausimams iiei reisKi Us bandę jieškoti visiems bend 
niams, suvažiavimas savo nuo io kelio, vedančio į naują mūsų 
taikas bei nusistatymą dėl jų tautos laisvės rytojų.

1960 METAIS NUMATOMA 
16 MIL1ONŲ

2. Lietuviškam jaunimui.
„Šviesos” Sambūris sveikina

iais, bet ir veiksmais, ir pasisa 
ko už suintensyvintą paramą st 
udijuojančiam jaunimui, ypati 
ngai remiant bendrinius studcn 
tų šalpos fondus.

3. Lietuvos laisvinimo reika 
lu.

Besirūpindami savo kenčian 
čios tautos likimu, esame ausi

tamsus fanatikai.
Aš gi pasakysiu, kad jie „I 

B.“ netik kad nerašo tieso 
bet jie taip sukombinuoja r.ic dybą. Ją sudaro: pirm. Jurgis 
lūs ir iškraipo faktus, kaip lJ 
riausi melagiai ir be žurnaiisii 
nės atsakomybės žmones. Cu 
pacituosiu kelis jų melų faktus. 
Nuo pat karo pabaigos, visa ko 
munistinė spauda, (žinoma ir 
„LB“) pikčiausiais žodžiais plū 
sta tremtinius, vadindami kry 
žiokais, kraugeriais, fašistais, išreiškė, priimdamas šias lezo 
hitlerininkais ir tt. Hitleriniu liucijas: 
kais, tegali būti tik patys komu L Lietuvybės išlaikymo r ei 
nistai, nes Stalinui su Hitleriu kalu. Jeigu nebus karo, tai 1960 me
krauju sucementavus draugiš Lietuvos laisvės rytojui nuto tais Kanada turės 16 mil. gyve 
kūmo sutartį, viso pasaulio Ko lūs, „Šviesos" Sambūris yra gi ntojų ir darbo pajėgą sudarys 
munistai šaukė „URA“, lenk Irai įsitikinęs, kad jo pirmuoju, 6.500.000, sulig vieno žinomo 
darni galvas prieš Hitlerio pa betarpišku tikslu yra pastangos kanadiečio pramonininko paid 
veikslą. Primetimas tremtiniu lietuvybės išlaikymui, ypatir. škimu.
ms, kad jie bėgo pas savo diau gai jaunoje mūsų kartoje. H. M. Turner, Canadian Ge 
gą Hitlerį, yra tikriausia nesą Giliai suprasdamas šio tikslo neral Electric Kompanijos dire 
monė. Kada žmonės traukėsi į dydį, Sambūrsi visu nuoširdų ktorius, vienoje kalboje Canadi 
Vakarus nuo raudonojo siaubo mu dedasi prie kvietimo viso an National E^hibitione Toion 
(traukėsi visokių tautybių ir pasaulio lietuviams ryžtingiau te daugiau dar pranašavo, kad 
įsitikinimų žmonės), tai jau Hit jungtis į vieną vieningą n dar 1960 metais Kanada lures 750. 
lerio viešpatavimo dienos buvo uią bendruomenę vyadyti kon 000 gyvenamų namų daugiau, 
suskaitytos, Vokietija buvo išarėtiems ir būtiniems uždą vilti statydama kasmet 115.000 vie 
visų pusių apsupta sąjunginin 
kų, bombarduojama ir pasken 
dusi liepsnose, bet žmones gė 

vos laisvės reikalas išsispięs riau ryžosi žūti liepsnose, negu 
teigiamai, tačiau tarp prancūzu pasiduoti rusiškojo komunizmo 
inteligentų yra nuomonė, kad tironijai. „LB“ ašaroja, kad dy _ 
išsispręs negreitai. Prancūzai, pūkai norėjo atimti Šv. Kaži kio. Mat, dabar jiems jau prirci 
kurie mėgsta lietuvius, galvo miero parapiją... Įdomu, kurgi kė ir klebono. Vėl „LB" veikš 

____ _ ______ ja, kad pas lietuvius nėra pakan dypukai būtų tą parapiją nusi Iena, kad tie nelabieji dypukai 
L. Eimantas, darnai vienybės, panašiai, kaip nešę? Čia turime kitą didžiau skundė ir sabotavo p. Rūtos Ki

ir kurstymą limonytės vakarienę... Tikri nie tų tinklą, kad jie pasiekia mus 
‘ Ir čia nusiduoda geiada visuomet ir visur. Jų prilindę į 
riais. Kada p. Kilimonis tebegy draugijas, parapijas, jie skver 
veno Montrealy, tai jie jį aknie biasi į šeimas, sekioja kiekvieną 
nimis mėtydavo. Dabar dedasi įtakingesnį žmogų. Todėl Dūki 
užtarėjais... 1944 metais pavasa me sąmoningais žmonėmis. Ne 
rį DLK Vytauto k-bo vienam siduokime jų apgaudinėjami ar 

, . susirinkime Kilimoniui paša paperkami. Nes jie turi daug
širdus lietuvių draugas, štai ką mininku yra senato preziden ms tai patiks. Sekdamas ličiu miero par. parapijonis, kad net kius, kad komunistai darbiniu priemonių. Vienus paperka kum 
pasakė apie Lietuvą ir lietu tas; aš pats esu generalinio sek vių spaudą jau pastebiu, kad sudarė demonstraciją su kryžių kų unijas panaudoja propagan piais, kitus degtine ar uonka 
vius „Draugo“ bendradarbiui; retoriaus pavaduotojas. Šis ko gal per dažnai atakuojami nebe mi pas vyskupą. Tik, kaip pa dos tikslams, šoko jį mušti ir alaus, dar kitus saldžiais prisi 

„Reikia pripažinti, kad šiuo kitetas informuos prancūzus principai, o žmonės. Mano lin larlė sako, „šuns balsas į dangų išprovokavo riaušes. Gerai, kad kalbinėjimais, komplimentais 
metu prancūzų viešoji opinija apie dabartinę padėtĮ Lictuvo kėjimas lietuviams būtų — Jau neina“. Taip ir jų balsas liko ladosi stprių vyrų juos apmal ar net prisimeilinimais. Del prie 
neperdaugiausia težino apie lie je, Estijoje ir Latvijoje. Mes giau vienybės savoj laisvės ko vyskupo neišklausytas; o patį sinti. Jų melams įrodyti faktų monių jie nesivaržo.
tuvių reikalus. Už tat mes nese komitete manome, kad Lietu voje“. kleboną, jei būtų galėję, būtų yra begalės, bet kaip sakoma— Senas Lietuvis.

GAL TAI BŪTŲ MO KYTOJAMS PARAMA?
JBI

Š. m. rugsėjo mėn. pradžioje dirbančiam su keliais skyriais.
„NL“ Lietuvių Susivienijimas 
Amerikoje (SLA) buvo Įdėjęs 
skelbimą apie turimus savo san 
dėliuose lietuvių kalbos vadovė 
liūs. Londono Lietuvių šeštadie 
ninė mokykla, nusiuntusi vieną 
kitą dolerį, paprašė SLA atsiųs 
ii susipažinimui porą vadovė 
lių. Siuntinėlis neilgai laukus 
atėjo ir knygų jame rasta su ge 
romis magaryčiomis. Mok. ved 
ėjui SLA sekretorius Dr. M. J. 
Vinikas rašo, kad tokių knygų 
sandėlyje SLA turi nemaža. Jei 
tos knygos dar ilgiau sandelyje 
gulės, tai ilgainiui būsiančios 
visai netinkamos vartoti. SLA 
manymu, šiomis knygomis ga 
lėtų pasinaudoti mūsų lituams 
tinės mokyklos ir prašo londo
niškės mokyklos apie tai savo Užsienio lietuviams Remti D- 
kaimynines mokyklas pamfor jos štampus, kas rodo, iš kur jie 
muoti. SLA sekretorius baigia: pateko į SLA sandėlius. Kny 
„Dideliu vargu sukurtos lietu gos, ypač 1921-22 m. leidime 
vių kultūros vertybės neturėtų tikrai, kaip SLA sekretorius ra 
be naudos pražūti”.

Atrodo, kad mokytojams, yp 
ač dirbantiems lituanistinėse 
mokyklose su vyresn. skynais, 
reiktų atkreipti dėmesį į SLA 
turimus lietuvių kl. vadovėlius. 
O tie vadovėliai, kuriuos gavo 
Londono šeštadienine mokyk 

la, štai kokie:
1) A. Rinkuno Aukuras, ok 

aitymai III pr. mokyklos sky 
nui, išleistas 1932 m. ir Švieti 
ino M-jos pripažintas tinkama 
vadovėliu pr. mokykloms. Kny 
gelėje daug gerų, sumaniai pa 
linktų skaitinių, eilėraščių, pa 
sakaičių, pasakų, bei aplinkos 
ii tėvynės pažinimo medžiagos.

2) Ig. Malinausko ir J. Tai
manto Lietuvių M. gramatika 
pratimais, IV pr. mok. skyriui 
ir I gimnazijos klasei, išleista kykloms Jei SLA tam pritartų, 
1933 m. pagal Švietimo M-jos vadovėlius, reikia manyti, galė 
programą. Vadovėlis pilnas pra tų išdalinti prie Krašto Vaidy 
timų, tiktų vyr. skyriams kaip bos veikianti Švietimo Komiai 
didelis talkininkas mokytojui, ja. L. Z-------- —

šo, netrukus būsiančios visai ne 
tinkamos vartoti, nes popiet ius 
nuo ilgo sandėlyj gulėjimo pa 
geltęs ir trupa. Šioms knygoms 
kainas SLA nustatė tikrai žcm 
as, bet tenebūna palaikyta už 
pikta, jei bandyčiau iškelti su 
gestiję, kad mokytojams, kurie 
dirba dabartinėse lituanistikos 
mokyklose ir daugumoje jokio 
atlyginimo negauna ai neima, 
SLA virš minėtų knygų duotu 
nemokamai. Atrodo, kad SLA 
finansinis stovis yra geras ir 
šių knygų padovanojimas nesu 
darytų jai sunkumų. Be to, juk 
SLA dirba ne vien apdraudai, 
bet ir lietuvybės išlaikymui, ko 
vai už laisvę ir Tėvynei Lietu 
vai.

Kanados lituanistinėms nio

kitų srovių žmonės, pavyzdžiui, 
socialdemokratai, krikščionys 
demokratai, liaudininkai ar tau 
tininkai priklausymu savo sro 
vei didžiuojasi, o komunistai ua 
ogiausia nepatenkinti, jei juos 
ka^ atpažįsta. Dėl ko? Kad jie 
veikia veidmainiškai. Jie palys 
netiki tuo, ką jie skelbia kilie 
ms. Geriausias pavyzdys yra 
las: jie visi, kaip užkrėsti, vie 
nu tonu šaukdami užgiria vis 
ką, kas tik komunistinėje sant 
varkoje yra daroma. Įrodinėja 
ir ragina kitus ten važiuoti. 
Kai tik po karo patyrė, kad jia 
žmonių pabėgusių į Vakaius 
nuo komunistų gresiančio teto 
io, tai jie dėjo visas pastangas, 
darė spaudimą į valdžią, kad tie 
žmonės nebūtų įsileidžiami į va 
karų pasaulį, o grąžinami į jųjų 
tėvynės. Bet patys jokiu būdu 
nenori ten važiuoti. Jei čia kokį 
nuteisia už nusikaltimą depur ams. rietus.

patempę po šaka. Dabar dedasi „iš armotų į žvirblius šaudyti 
jo draugais, užtarėjais. Tiki i neapsimoka“.
juokdariai, anot Mandrapyp ------------

tarp prancūzų emigrantų revo šią provokaciją i 
liucijos metu, ir iš to susidaio žmonių vienų prieš kitus. Para kšai.
pavojus. Žinoma, ne mūsų daly pija visuomet liks parapijonų,
kas j tuos reikalus kištis, bet nesvarbu kada kurie atvažiavo,
mes manome — tai gyvybinis Bet kam gi komunistams rūpin

Prof. G. Motore, ilgai gyve niai įsteigėme Prancūzų-Baltų reikalas. Kai Vasario 16 proga tis parapija? Jiems gi bažnyčia
nęs Lietuvoje ir buvęs joje pre komitetą, kuriam priklauso ke man tenka kalbėti, aš.tai pabrė nereikalinga . 1932-3 metais,
fesorium, vedęs lietuvaitę, nuo lėtas ambasadorių ir kurio pir žiu, nors ir žinau, kad ne visie jie taip buvo sukurstę Šv. Kaži

PRANCŪZŲ LINKĖJIMAS LIETUVIAMS.

Prie pabaigos, norėčiau ar 
kreipti lietuvių dėmesį prieš ko 
munistus. Šiandien komuniz 
mas yra taip išplėtęs savo agen
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Prieš kurį laiką Klaipėdos kr 
ašto nacių ir germanizaturių 
Oldenburge leidžiamas „Meine 
ler Dampfboot “, aprašydamas 
MLT-bos pirmininko kelionę 
po Š. Amerikos kontinentą, pa 
stebi, kad Lietuvos išvadavimo 
klausimas nebūsiąs aktualus 
tol, kol rytų kraštų vokiečiai 
nebūsią laisvai sugrįžę j savo 
žemes. Ironiškai tariant, tai 
reikštų, kad tik pirmam vokie 
čių pabėgėlių transportui atvy 
kus į Karaliaučių ar į Klaipėdą, 
gali iškilti Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymo klausimas. 
Toks germanizatorių Lietuvos 
atstatymo apibūdinimas mums 
būtų visai nediskutuotinas, ar 
ba net naivus, jei mūsų vadavi 
mo veiksniai nebūtų įtanami 
linkę vadovauti tokio germani 
zatorių samprotavimu ir įsitiki 
nimu tendencija. Atrodo, kad 
norėdami užmiršti tiek mūsų 
tautos, tiek kai kurių musų pa 
čių asmeninius skaudžius per 
gyvenimus ir nelaimes patirtu^ 
per vokiečius, randame reikalą 
kelti jų nuopelnus. Tat daiusi 
keista, kai pasklaidžius musų 
spaudos puslapiuose, užtinka 
me antgalves kaip „Kabinki 
mės, kur galime“, „Vokietijos 
pripažinimą laimėjus“, bei slen 
giamasi išryškinti visokeuopą 
Vokietijos nuoširdumą — jog 
ji 1918 m. pirmoji pripažinusi 
Lietuvą nepriklausoma vaisty 
be, tai ir šiandien norinti dary 
ti ir tt. Kažin ką šiandien | to 
kį vokiečiams besireiškiantį cn 
tuziazmą pasakytų mūsų tauria 
usi tautos kovotojai iš Didž. ir 
Maž. Lietuvos, kurie buvo vo 
kiečiu sušaudyti, žuvo baisia ... ,
mirtimi duju kamerose ar kitu na^ pradėjo realizuoti kruvinąjį 
žiauriu budu buvo nukankinti. 
Nemanau, kad jie šiandien sau 
ktų keršto ir reikalautų amzi 
nos neapykantos kultūringai

Visa turime vertinti rimtai ir turėti savigarbos
vokiečių nelepintume pamaidž 
iais laiškais, prašymais, nuošir 
džiomis padėkomis bei kitais 
nusižeminimais, kurių jie visai 
neverti.

RAŠO A. LYMANTAb
tektinai galinga, kad sustauuy is Europos žemėlapio.
tų vokiečių veržimąsi į rytus Bet šios rungtynės buvo tik 
(Žalgiris), bet nesugebėjo su laikinos ir nepabaigtos. Rusui 
daryti sąlygų, kad ta ekspar.si atsiekė cLdelę dalį savo tikslo, 

Mes šiandien esame peidaug ja nebegalėtų atgimti iš naujo, iššaukė nepasitenkinimą vokie 
silpni vokiečiams grasinti, i o Lietuviams ir lenkams sūnūs čių tarpe. Jų šūkis ,,Drang na 
mes nedarytume, jei būtume ir ir pakrikus viduje, Europos ry ch Osten“ nebuvo nutilęs. 1 ir 
daug milioninė tauta, nes kerš tuose iškilo du nauji galiūnai: masis Pasaulinis Karas nuirau 
tas ir amžina neapykanta nėra senprūsių vardą pasisavinusi kė prūsų-rusų draugystę n iš 
lietuvio būdo bruožas. Kad tai Prūsų Vokietija ir Rusija. Aoie 
nėra kokia nors tuščia frazė, jų šių galiūnų siekimas buvo— 
pasakyta gražinimo tikslu, lie viešpatavimas Baltijos jūroje, 
tuviai pilnai įrodė, išgelbėdami Idant atsiekus šį tikslą, vokie 
šimtus, tūkstančių Rytprūsių čiams rūpėjo veržimasis į rytus, 
gyventojų nuo bado.

Tat norėdamas įnešti kiek bl 
aivumo į šį vokiečiams šiuo me 
tu bepradedantį reikštis cntu 
ziazmą, savo šiame straipsnj je 
trumpais bruožais noriu kritiš 
kai įvertinti tariamuosius vokie 
čių nuopelnus Lietuvai istoijos 
bėgyje ir šių dienų didelio be 
tuvių ir vokiečių bičiuliavmo iš 
davas.
LIETUVOS IR LENKIJOS 

ŽLUGIMAS.
Mūsų tautos nelaimės piasi 

deda su darbo nebetekusiu ir 
lenkų pakviesto vokiečių kry 
žeivių ordino atsidanginimu į 
Prūsiją. Su jo atsikraustymu iš 
mušė ne tik Prūsų Lietuvai, 
bet ir visam Pabaltijui istorinė 
valanda. Prisidengęs augšta uri 
stianizacijos misija, apsišaiva 
vęs popiežiaus ir vokiečių ini 
peratoriaus įgaliojimais bei tei 
sėmis, vokiečių kryžeivių ordi

čių tarpe. Jų šūkis ,,Drang na

vokietybės „Drang nach Os 
ten“ šūkį.

Ordinas kvietė visą Europą 
> kovą prieš senprūsius, vadin 

vokiečių tautai, kuri, vesdama damas ta* europine misija, tuo 
prūsųtarpu visas užkariautas 

žemes pasisavino.
Šių mums nelaimingų 

išdavas nulėmė lietuvių 
kų santarvė, kuri iš vienos pu 
sės reiškėsi

savo politiką ir siekdama savo 
tikslų, prieš juos pavartojo la 
bai nekultūringas ir žiaunas pr 
lemones. Greičiausiai jie mūsų 
prašytų tik tam tikro šaltume 
n rezervuotumo, kmiame vok sės reiškėsi bendro pavojaus 
ietis pajustų ir įsisąmonintų tą tapatybe, o iš kitos pusės — di 
moralinę skriaudą, padarytą sa deliais vidujiniais interesų prie 
vo mažajam kaimynui, ir kad šingumais. Ši santarvė buvo už

kovu 
ii i cm

važiavimo nutarimais pagristą 
rezoliuciją, kad .nepriklausomo 
ji Lietuvos valstybė nutaria su 
daryti su Vokietija monetarinę, 

suroję nuodugniai sekti kiy mihtarinę, susisiekimo ir mm 
rnuočių ir kalavijuočių koloniza tų sutartis. Vokietija, formaliai 

pripažinusi „laisva“ herzogys 
te latvių ir estų kraštus, taikėsi 
tą padaryti ir Lietuvai, būtent 
1918 m. kovo mėn. 23 d. Vuk*e 
čiai pripažino Lietuvą neprikla 
usoma valstybe, visiškai ignoru 
odama Lietuvos Tarybos 1918 
m. vasario 16 d. aktą. Vokiečiai, 
neatsisakydami savo pagrindi 
nio siekio — amžina sąjunga su 
Reichu, — Lietuvos nepriklau 
somybės pripažinimo pagrindu 

minėtąją 
m. Tarybos rezoliuciją 

krašto susi (L. Natkevičius „Aspect poiiti 
: du difieiend 

„spontanišką polono-lithuanien“, Paris—Kau 
kreiptis į Vokietijos nas 1930, 53 pusi.).

misiją, kaizerį ir prašyti apsaugos, šis šių faktų išvadoje tehka kon 
tik sąjungininkų

, revo 
demonstruotas 1918 m. ir už sa liucija Vokietijoje ir pačių pa 
vaitės Latvija ir Estija tapo baltiečių pastangos padėjo iško 
„laisva“ = ---x: .

su Reichu.
Iš to matyti, kad vokiečiai, 

norėdami pridengti savo kėslus 
prieš pasaulio opiniją, iš vienos 
pusės Pabaltijo valstybes pas 
kelbė laisvomis, o iš kitos ėmė 
si priemonių vykdyti tų kraštą 
anaksijai ir 

Panašios 
panaudotos 
kryžiuočiai 
ip ir 1914—18 m. vokečių rylų 
Europos politikai susidūrė su 
tomis pačiomis problemomis. 
Lietuva virto kyliu tarp Rci 
cho ir naujai sukurtos vokiečių 
iiercogystės. Todėl buvo pnei

ciji-. ir ekspansijos kelią. Visi 
pirma Latviją ir Estiją ant v:
.irios reikėjo išjungti iš Rusi 

jos. Toliau buvo numatoma tuo 
se kraštuose apgyvendinti du 
milionus vokiečių demobiiizuo 
tų kareivių. Kadangi Latvijoje 
n Estijoje butą gana stipraus 
vokiško elemento, vokiečių ti 
kslas buvo abu kiaštus sujung 
ti personalinės unijos saitais su 
vokiečių Reichu.

1917 m. Mintaujoje Latvijos turėjo omenyje tik

naujo atgaivino kovą.

VOKIEČIŲ KĖSLAI 
PABALTIJY 1914—18 M.
Vokiečiai, okupavę Pabaitįjį, 

pasistatė uždavinį nustumti iu ir Estijos vokiečiai taip vadina 1917 
etuva ir Lenkija šiam veržiu sus į jų faktinas ribas. Tam pa mame „bendrame 1 
tnui pastojo kelią, reikėjo jas lankias sąlygas sudarė Rusijos rinkime“ pademonstravo tų Kr que et juridique 
likviduoti. Todėl šios dvi nau revoliucija. Todėl vokiečiai ti aštų gyventojų 
jos militarinės galybės, gailina kėjosi galėsią drąsiai tęsti sa norą“ 
sakyti, pasmaugė vidujinių ko vo ,,Drang nach Osten“ 
vų nualintą Lietuvą ir Lenkiją, vykdant Pabaltijo inkorpoiavi latvių ir estų „noras“ buvo Pa statuoti, kad 1" 
taip, kad jos kaip suverenines mą ir kolonizaciją. Ir čia reikia baltijo vokiečių pakartotinai pa laimėjimai vakarų fronte, 
valstybės greitu laiku isnyxo pastebėti, kad vokiečiai buvo už

o rusams į vakarus. Kadangi Li

Branginkime ir tikrinkime sveikatą, nes ji yra didžiau 
sis žmogaus turtas ir laimės pagrindas.

herzogyste, sujungta voti faktinę Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybę. Ne Pabau.jc. 
vokiečių inscenuoti mitingai ir 
„krašto susirinkimai" atstovą 
vo tų gyventojų nuomonę, uct 
tikrieji krašto atstovai. Kada 
Estijos vyriausybė su Paclsu 
priešakyje darė mėginimus pa 
sipriešinti vokiečių aneksijai, 
ji turėjo apleisti kraštą ir ve.m., 
užsienyje. Ir Latvių tautos 1- 
ba dėl tų pačių priežasčių buvo 
priversta keltis į užsienį.

Anglai, kurie geriausiai per 
matė vokiečių kėsius Pabaltijy, 
buvo pirmieji iš aliantų tarpo, 
kurie darė žygių jiems pastpr 
iešinti. Būdami labai palankus 

ta išvados, kad Lietuvą lemia Estijos ir Latvijos nepriklauso 
inkorporuoti, susiejant ją mybei, anglai visų pirma ae 
’ rsonaline unija su Saksonija, facto pripažino estų ir latvių 

Be abejo prieš pradedant lak egzilines tautines vyriausybes, 
tiną aneksiją, dėl pasaulio opi Kiek vėliau šios vyriausyoės 
mjos ir Lietuvai buvo leisią dc tuo pačiu statusu buvo pupa 
monstruoti Lietuvos valslyoes žintos ir prancūzų.
„atstatymą“. Ši demonstracija Sekantis anglų žygis reiškėsi 
galėjo vykti tik prisilaikant vo aktyviu Latvijos ir Estijos kc 
mečių pagrindinių reikalavimų vų parėmimu. Pabaltijo kraštų 

„amžina sąjunga su Reichu“, išsilaisvinimo kovų metu vokie 
Nematydama kitos išeities, Lie čių kariuomenė divizijos stipru 
ievos Taryba priėmė 191/ m. mu buvo susikoncentravusi Lai 
rugsėjo 18—23 d. Vilniaus su Nukelta į 6-tą puslapį.

kolonizacijai.
priemonės buvo 

ir Lietuvoje, kaip 
ir kalavijuočiai, ta

Maskvos klastos ir sukti manevrai Korėjos kare
RAŠO BUVĘS KORĖJOS SOSTINĖS SEULO KARINIS GUBERNATORIUS PULK. LT. WILSON.

vienerių metų daugumas pabė namo „Korėjos Išlaisvintoju“ 
gėlių jau buvo apsigyvenę jvai o kartis, tai būtų teisingiau, ži 
riose vietovėse visoje Pietų Kc nomo kaipo 
rejoje ir savo darbu davė tikrą 
pelną ir naudą savo naujam kr 
aštui.

Savaime suprantama, rusai 
neleido mums įvykdyti mūsų 
pabėgėlių įkurdinimo - apgyve 
ndinimo programos be įprastų 
jų trukdymų ir blogų pastangą. 
Kada po masinio pabėgėlių at 
vykimo nesekė joki maištai ar 
neramumai, tai
raudonieji pradėjo siųsti savo 

persirengusius agentus ir
agitatorius.

kitokios rūšies bėdoms pradėti. 
Tačiau ir ši gudri taktika netu 
rėjo pasisekimo. Jt„

Tuo pačiu laiku mes turėjo įsitaisė ir apsigyveno su savo

2.
Ištisus šešis mėnesius rusai 

varė į Pietų Korėją badaujan 
čių pabėgėlių armiją. Iš viso 
pas mus atvyko

per pusantro miliono tokių 
pabėgėlių, 

kurių normaliomis sąlygomis 
buvo net perdaug arba pakaRo 
suardyti ir sugniuždyti visos Pi 
etų Korėjos ekonomiją.

Tačiau po pirmojo mūsų nūs 
tebimo ir sukrėtimo, mes pasi 
rengėme.

Aš turėjau karinius sunkve 
žirnius ir traukinius surinkti pa 
bėgėlius prie 38-tos paralelės 
ir gan patogiai atgabenti ; spe 
cialias stovyklas prie Seoulo. 
Mūsų gydytojai sutikdavo pa 
bėgėlius, patikrindavo jų svei 
katą ir suteikdavo pagalbą tie 
ms, kuriems buvo reikalinga, ir me kitokios rūšies — politinių asmeninės apsaugos, tokių, ka 
užkirsdavo kelią ligų sklidimui bėdų. Kaip aš esu pasakojęs, 
pačioje pradžioje. Mes apmokė kad mūsų darbas buvo pateng 
me daugiau prasilavinusius pa ti ir apmokyti Seoulo žmones 
bėgėlius ir parengėme juos mo tvarkyti savo miesto reikalus 
kymui savo draugų demokiati demokratiniais pagrindais. Ka 
jos. Kada jie buvo parengti, daugi mūsų okupacijos peno 
mes paskyrėme juos stovyklų das turėjo užtrukti tiktai tre 
vedėjais, barakų tvarkytojais, jus metus, tai mes turėjome 
policijos pareigūnais, sanilarį skubiai dirbti. Šiame mūsų mo

nors turėti viltį išlaisvinti japo galią. Jis suorganizavo pogrin 
nų okupuotą kraštą. Iš jų aš džio propagandos sistemą, ku 
sužinojau visą Kim Koo istori ri, tarp kitų dalykų, skelbė, kad 
ją ir susidariau pilną jo vaizdą. Korėjos išlaisvinimo viltis nie

Kim Koo istorija buvo pilna kuomet nenumirs, kol jis bus 
niekšybių ir visokių intrigų, gyvas. Korėjiečiams pat.ko ši 
Dar vaikas būdamas Kim Koo idėja, tačiau Kim Koo žinojo, 
išmoko ir sužinojo, kad žudy kad tai nubluks, jei per ilgesnį 
mas ir žmogžudystė, jeigu tu laiką niekas neįvyks. Taigi, jis 
viskas yra gerai suplanuota n stengėsi, kad kas nors atsitiktų, 
įvykdyta,gali būti greitas kelias Taip, pavyzdžiui, 1915 metais, 
į pagarsėjimą ir laimę. O laikai jis įpylė nuodų į išgėrimus ja 
kaip tik buvo pritaikyti šito vy ponų delegacijai, kuri lankėsi 
ruko palinkimams ir gabumą Kinijoje, jis metė bombą į Japo 
ms. nijos augštus pareigūnus Kini

Japonai, ruošdami kelią s.i joje. Kadangi visuose šituose

ranką ant visų korėjiečių. Neuž 
ilgo auksas pradėjo plaukti. 
Kai kurie korėjiečiai norėjo t. u 
pūtį daugiau konkrečių įiouy 
mų, kad tokia armija iš viso eg 
zistuoja, prieš panaudodami 
tam savo paskutinius pinigus. 
Tačiau po to, kai visi toki už 
klausėjai būdavo randami negy 
vi, tai kontribucijos ir šių mu 
kesčių rinkimas labai seKmin 
gai vyko be jokių nesusipiati 
mų.

Ištikrųjų visa, ką jis turėjo, 
buvo didelė valkatų ir žudikų 
gauja, kurios didesnė dalis bu 
vo jo asmeninės apsaugos „Kir 
vininkai" ir maža armija suside 
danti iš gandų skleidėjų, pinigų 
rinkėjų, visokių rūšių gąsdinto 
jų, baugintojų, šantažistą ir

žudikas Kim Koo.
Tai buvo vyrukas! Negalima 
buvo įspėti, kiek jis turėjo me 
tų todėl, kad jis neturėjo ne vie 
no žilo plauko savo juoduose ii 
guose plaukuose, kaip arklio Ka 
rčiuose. Jis buvo nejaunas, nes 
buvo žinomas žmogžudžių-sąm 
okslininkų tarpe nuo 1917 me 
tų, kada jis nužudė vieną japo 
nų generolą ir labai sužalojo du 
augšto rango japonų vyriausy ..... j-.,. —.___
bės pareigūnus numesta bomba. vo invazijai, nužudė Korėjos ka žygiuose buvo nemaža nzikuo

Žudikas Kim Koo buvo gud ralienę. Jaunas Kim Koo grybo jama savo galva, tai 
mis savo rankomis užsmaugė 
japonų kapitoną, kuris, buvo li 
kima, buvo įvykdęs tą karalie 
nės nužudymą. Nusmaugęs j.; 
ponų kapitoną, Kim Koo pali 
ko savo adresą prismeigęs ant 
savo aukos krūtinės. Per naktį 
Kim Koo pasidarė tautiniu did 

nuosavybe turtingo japonų auk vyriu. Korėjos vadai rado jį es 
so kasyklų savininko. Kitą die ant labai naudingą naikinant vi 
ną jis „išlaisvino“ keletą limo sokius vyriausybės kritikus, 
zinų savo asmeniškam naudoji Kim Koo pasidarė jų neoficia 

rr. • ..... . lūs „mėsininkas“. Prasidėjus jc
ponų invazijai 1910 metais, Ku 
rėjos vadai pasiėmė jį su savi 
mi kartu išbėgdami į Kiniją. 
Kas sekė toliau, yra stačiai ne 
įtikėtina. Nors Korėja buvo vul 

dar doma japonų, 
Dar jos tremtinių 

2 pa skelbėsi esą

rus, žvalus ir greitai veikiantis. 
Dar prieš man sužinant, kad 
jis yra Seoulo mieste, Kim Koo

ip jis pats, galvažudžių, gauja 
vienuose gražiuose apleistuose 
rūmuose, kadaise buvusiuose

mui. Tai padarė jis žinodama^, 
_ _ kad japonų limuzinų savininkų,

jos reikalų tvarkytojais, o taip kymo darbe daug mums padėjo kurie protestuotų prieš tokius 
pat mūsų duodamo maisto, mai senos Korėjos vyriausybės va veiksmus, čia nebebuvo, o mes 
tinimo ir apsirengimo tvarkyto dai ir kitoki pareigūnai, kūne amerikiečiai, taip galvojo Kim 

buvo pabėgę į Kiniją prieš 35 Koo, buvome perdaug užsiėmę 
metus, japonams okupuojant ir apkrauti visokiausiais 
Korėją. Dabar jie buvo mūsų bais, kad jį nutvertume, 
pusėje, atvykę iš Kinijos padėti sekančią dieną jis jau buvr 
patys asmeniškai tame reikale, siruošęs savo stiprią ranką „nu valdytojai, 
už kurį jie taip ilgai kovojo n valymui kelio“ paėmimui kone 
dėjo pastangas, išvykę iš savo rolėn viso miesto ir tai papras 

čiausiu būdu ir duodant suptas 
ti visiems, kad kiekvienas, ku 
ris kliudys jam, bus negyvas.

Šiuo laiku aš jau turėjau ga 
na gerai veikiančią ir suorgani 
/.uotą 

saugumo ir informacijos 
tarnybą.

Didesnė šios tarnybos 
sidėjo iš mano ir štabo 
rinktų jaunų patriotų 
ėčių, kurie, nežiūrint

jais. Kada buvusios japonų ka 
’ riuomenės stovyklos persipildė 
pabėgėliais, mes išrinkome pa 
čius tinkamiausius ir pajėgiau 
sius žmones, naujų baiakų sla 
lyti. Šie anksčiau pasigailėjimo 
verti žmonės, pasirodė, labai 
vertino ir didžiavosi savo pa 
reigomis ir atsakomybe, o taip 
pat rodė savo dėkingumą už sk tyje buvusios Korėjos vyriausy 
aitymąsi su jais kaipo laisvais bes prezidentu buvo Syngman 
žmonėmis. Netgi labjausiai ne 
pajėgūs ir ligoniai stengėsi pa 
dėti įvairiuose darbuose, kaip 
tik sugebėdami.

Viso to išdavoje jų pačių pa 
sistatyti barakai buvo geresni 
gyventi, kaip daugumas Seou 
lo gyvenamų namų. Kada priar 
tėjo pavasaris, mes pasiuntėme 
tūkstančius savanorių pabėrė . 
Hų į ryžių laukus, į pietus, kur nuolat besišypsančio,

tėvynės tremtyje.
Šitos pasitraukusios ir trem

Rhee, tas pats Rhee, kuris bu 
bo išrinkąs pirmuoju laisvosios 
ir demokratinės Pietų Korėjos 
prezidentu pirmuose laisvuose 
rinkimuose. Aš neturėjau daug 
reikalų su juo, kadangi jis tuo 
laiku buvo tik paprastas Pietų 
Korėjos pilietis padedąs ii dir 
bąs karinei vyriausybei. Mano 
politinės bėdos buvo sukurtos 

, mar.da 
jie nepaprastai prisidėjo prie ry gios ir malonios išvaizdos ko

dalis 
gerai 

korejie 
japonu 

trukdymo, sugebėjo prasilaviti 
ti ir išsimokslinti, ir kurie supr 
ato, kad tiktai per išsilavinimą- 

žiu derliaus padidinimo. Laike rejiečio Kim Koo, kartais vadi -išsimokslinimą, jie gales Kana

su 
pa

ši saujelė Koit 
Kinijoje drąsiai 
tikrieji Korėjos

35 metus Korėjos užsispyrusiu 
tremtinių saujelė paliko prie 

savo nusistatymo
ir neapleido savo kovos lauko. 
Dabartinis Pietų Korėjos prezi 
dentas Syngman Rhee keliavo 
ir lankėsi viso pasaulio sostinė 
se, taipogi ir Vašingtone, prisi 
statydamas kaipo Korėjos vai
dytojas. Nė vienas Korėjoje ne Jis paskelbė per savo pogrin 
oipriešino jam ir nekonkutavo džio sistemą, kad jis organizuo

jąs armiją, kuri tuojau užims Koo atsistojo eilėje tų žmonių,

Kim Koo išrado naują sistemą, 
kur nebuvo jokios rizikos išvi prievartautojų. Jie visi labai ge 
so. Ši sistema susidėjo iš lytie rai tarnavo Kim Koo reikalams 
tiško rafinuoto didžiojo melo. — ne Korėjos.
Kiekvieną kartą, kai koks no Ši organizacija, kuri jam la 
rs japonas būdavo nužudytas, bai gerai tarnavo ir padarė ji 
o tai labai dažnai pasitaikyda turtingu žmogumi, dabar buvo 
vo, Kim Koo tą garbę ir nuo parengta veiksmams prieš ame 
pelną prisiimdavo sau. Nesvai rikieČius. Gal tai buvo todėl, 
bu, kur japonas būdavo nužuuy kad mes buvome toki nesusipr 
tas, Korėjoje ar Kinijoje, gi ei atėliai ir nebyliai nepakvietę 
tai pasklisdavo gandas, kad įau Kim Koo į šį kraštą, kurj jis 
donoji Kim Koo ranka pasiap sistematingai melžė ilgus me 
tingai vėl smogė smūgj japonu tus, ir todėl, kad mes maišemes 
okupantams. Sunkios japonų jo kelyje, 
okupacijos prislėgtiems korė 
jiečiams, šios propagandos sis 
temos dėka, Kim Koo pasidarė 
paslaptingas, baisus ir prana 
šaująs blogą laisvės simbolis, 
kuris kerštingai siautė viaui. 
Peilis nugaroje? Nulaužtas sp 
landas? Nunuodijimas? Žinog 
žudystė įvykdyta pavaizduo 
jant, kad auka pati sau pasida 
rė charakiri?...

Tačiau vienoje srityje ši sis 
tema šlubavo— nebuvo pinigų! 
Bet neilgai trukus

Kim Koo viską pataisė.

Kim Koo pirmasis vizitas 
mano įstaigoje turėjo būti jam 
sukrečiantis patyrimas ir pamo 
ka. Jis atvyko prie miesto v„l 
dybos rūmų viename iš jo pa 
grobtų limuzinų, lydimas pus 
tuzinio iš savo žudikų^gaujos.

Kada ši svečių grupė iš pra 
džių gudrumu, o paskui su jė 
ga, neparodydami savo dokutne 
ntų, bandė prasiveržti pro mū 
sų sargybinių grupę, esančią 
laukiamose patalpose, tai jie 
staiga save atrado gatvėje, pa 
tys nežinodami, ar jie buvo iŠ 
mesti, ar išprašyti.

Po to, lyg išplaktas, Kim
dėl jo paties paskirto titulo. Nė .... . ...
vienas negalėjo, nes japonai visą Korėją ir išvarys japonus, kurie laukė ir norėjo pamatyti 
tuojau būtų nutildę tokį aiciplė šios armijos organizavimui ir mane. Jo vardas buvo toks ma 
sišką kalbėtoją! Japonai, ir, ži išlaikymui Kim Koo reikalavo giškas, o gal teroro inspnuoti, 
noma, Kim Koo, žudikas. paramos iš visų lojalių korejie kiti mano lankytojai nė vienas

Kim Koo buvo tremtyje, bvt čių. Nuo šio laiko Kim Koo as neįėjo pas mane, kol nebuvo 
jis žinojo išgarsėjimo jėgą ir meninės apsaugos gauja uždėjo įleistas Kim Koo. (d. b.)
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Apie spaudą praeity ir dabar
RAŠO ADV. V. POŽĖL/X

Nepaprasta šių metų sukak tojų ir tūkstančiai kitų žmonių, 
tis: 50 metų nuo spaudos įais Nauja mano jaunystes dienų 
vės atkovotos Lietuvoje. Ncpil keliašvietė — gimnazija Min 
nos, tiesa, cenzūros suvaržytos, taujoj. Nauja aplinka, nauji zm 
Bet tai buvo anuomet, carų lai onės. Pamaži, metai po metų, 

to tarpo veikiamas, aš įsitrau 
kiau į naują man dvasios pašau 
lį — lietuvių kovą dėl spaudos 
laisvės. Man paaiškėjo, kad Bie 
liniai, Sideravičiai, Labai — tai 
mūsų spaudos ariergardas. Čia, 

’ : Pabaltijo užuovėjoje,
arba Bielekas, kaip tiek daug jų buvo. Čia spietėsi nio kareivį. slėpti jie atsitverė nuo pašau

i — Čia ta pati sargyba, dak lio grioviais, šunimis ir spy g
; būdamas susipaži jonas Jablonskis, Motiejus Lo tarė, apie kurią aš kalbėjau, liuotomis vielomis — nuleido 

___  zoraitis ir Vladas Mačys „Var Kita kas taip pat tvarkoj. Duok geležinę uždangą.
Tai buvo seniai — senai, kai pą“ redagavo: čia sujudę gini jam, daktare, ko atsigauti — Gyvas, girdi, laisvės žodis 

aš trečiaklasis leidau savo zie nazistai protestą kėlė del pn matai jis netvirtintas. nebepasieks dabar įkalintų žm
mos atostogas Steigviliuose. mestų jiems stačiatikių maldų; Daviau. Išlenkę po burneię onių!
lauke pustė sniegą ir šalta bu čia Motiejus Čepas jiems petici svečiai greitai dingo vakaro ta Bet veltui. Pavergtosios tau 
vo. Staiga didele risčia įsuko ro ją rašė Šventam Tėvui; čio nišoje. Jokių pasekmių nebuvo, tos — jų priešakyje ir lietuvių 
gės į kiemą su kažkokiu vyru veikė, dirbo ir daugelis kitų. Po to aš jau šventai tikėjau Kie tauta — išvydo kruvinuosius 
sniegu apneštu ir tiesiai nuva Ar bereikė geresnių sąlygų kny kvienu Mončio žodžiu. grobonių darbus ir pradėjo ko
žiavo į padargę. goms ir laikraščiams? Neveltui — Tai buvo, — užbaigė ūak vą. Jos sako:

— Turbūt kas iš saviškių,— sakydavo: kur inteligentas, ten taras Janušis, — retas žodžio — Šalia užgintos viešumos
tarė tėvas, stebėjęs netikėto sve ir laikraštis su knyga. Kai po žmogus ir puikus kontrabandl dar yra laisvos palėpės. Sana 
čio skubius posūkius kieme. metų kitų aplankęs aš vėl pa ninkas. išprievartautos vergų spaudos

Nepraėjo ir kelių minučių, klausiau Jono Lėlio, ar daug 40 metų Lietuva kovojo del dar yra laisva spauda ir laivas, 
kai į vidų įėjo, atsisagstęs kai laikraščių ir knygų pareina į savo spaudos lasvės — dėl 
linius, stambus, žilais ūsais rau Mintaują, tai jis atsakė: vo kultūros. Tauta nugalėjo
donveidis judrus vyras ir, kreip — O, daug! Nėra to lietu svetimų žemių begrobdama, 
ūamasis į mane, drąsiai pakiau vio, kuris neturėtų laikraščių ir rų valdžia sugriuvo. Juos 
sė:

— Tamsta gimnazistas?
— Taip, atsakiau.
— Aš Bieliakas, 

knygų.
Priduot įvykusiai 

daugiau paprastumo, 
kiau tėvui:

— Čia mano pažįstamas kuy 
gų atvežė.

Tėvas maloniai 
dėl to ir tarė:

— Sėskis, būsi svečias.
vuliu nesirūpink, jis bus paser užsakymai išpildomi gana asu 
tas. Tamsta, tikrai, taip pat ai račiai. Dabar prenumerata su 
kanas iš kelionės. sviro dėl mūsų konkurento iš

Ir kai svečias prasitarė apie Palangos. Kai užveža iš ten, tai 
savo mantą, tėvas išdidžiai pa mūsų skaitytojų sumažta.
stebėjo: To konkurento iš Palangos

— Steigviliuose svečiai žmo būta, kaip paaiškėjo, daktaių 
nėjasi ir gyvuliais nesirūpina. L. Vaineikio iš Palangos ii F.

Vaišės, gausiai alum aplaisty Janušio iš Kretingos. Pasak Ja 
tos, ne tik jausmus sušildė, bet nušio, taip buvę viskas sutv«r 
ir širdis atvėrė: kyta, kad vežimais galėję vež

— Vaike, — kreipdamasis į ti. Liepoja, Mintauja, Ryga ir
mane, tarė svečias, — kol jau Šiauliai buvę artimiausios did 
nas dirbk daug — daug moky menų stotys. Ypatingos reiKŠ 
kis. Daug turėdamas, daug ir mės turėję Šiauliai, kurių rajo 
kitiems duoti galėsi. Aš, va, nas siekė net Kauną. Kokių ty 
jau žilo plauko sulaukęs, o ką šių būta knygoms, dr. F. Janu 
padariau? Nors knygų išploti šis papasakojo tokį atsitikimą, 
nau! Ne mano rašytų, kitų mo — Tamsta, daktare, kalbėjo 
kslingesnių žmonių. Tegu, sa man, nuo degtinės įraudęs gar 
kau, šimtais tūkstančių jų eina sus visai apylinkei, nuo Kiečiu 
į kaimus, sodybas, aplanko se gos iki Gargždų, kontrabandi 
nūs ir jaunus ir nušviečia jiems ninkas Jonas Miončys, — abejo 
kelią. Jįl ji dėl knygų, tai aš, jei nori, net

— Šimtais tūkstančių! — ai pačią sargybą tamstai pnstaiy 
ktelėjau išgirdęs milžinišką pa siu.
leistų knygų skaičių. — Juokus kreti, Money! —

— Ar tai daug manai? O ne, mestelėjau jam. 
tai tik lašas Lietuvos jūroj. Dar 
daug — daug jų reikia. Juk mū 
su milionai!

Taip kalbėjo žilaplaukis kii” 
gnešys,, visą savo amžių ir tur gyrų puodo, šeštadienio vaka 
tą knygoms atidavęs. Ir dabar, le, kai visiškai sutemo — buvo 
kai atsimenu jį, mano ausyse ruduo — kažkas pasibeldė j ma 
aidi jo pasakyti žodžiai: no buto duris. Išėjau, atidarau
—Dar daug—daug jų reikia. . ir žiūriu: Moneys, tas didelis

Kovoje dėl spaudos laisves diktas vyras, laiko už pečių to

kais.
Knygnešiai buvo pirmieji to 

je kovoje šviesuolių pradėtoje. 
Jie ryžto ir dvasios mūsų kar 
žygiai, kurie ant savo pečių pa 
kėlė sunkią ilgų metų kovos 
naštą .Jiems priklauso ir Juigis šitoje 
Bielinis ;
jis save vadino, su kuriuo aš, mokslui Lietuvos jaunimas: čia 
dar vaikas 
nau.

_ . ELENOS KUPREV1ČIŪTeS IR ANDRIAUS KUPREVIKULTUR A/IK/Y CIAUS koncertas montrealy atidedamas.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS
ketvirtas tomas išeis iš spaudos trys pirmieji išleisti tomai. Ne 
lapkričio mėnesį. Nuo šio tomo praleiskite progos ir paskuueki 
išleidimo bus nutrauktas naujų te, nes vėliau, kai išeis 4 tomas, 
prenumeratorių priėmimas. Kol jau bus pervėlu užsisakyti, 
kas nauji prenumeratoriai car DAIL. TELESFORAS 
priimami. VALIUS

Lietuvių Enciklopediją dar yra pakviestas talkinti, greta 
galima užsisakyti „Ncpnkiau chitekto Kudoko, meniškai 
somos Lietuvos” redakcijoje, vidalinti naujai statomą Pusi 
Užsisakant, jau iškart gaunami kėlimo parapijos bažnyčią.

Spalių 22—54.
Didžiai Gerbiamas Pone 

Kardeli,
galo apgailestauju tureda 
pranešti Jums, kad konccr 
atvažiuoti negalėsiu, kadan 

manęs neįsileidžia.

ar

sa jūsų nesukontroliuojamas ladi
— jas. Mes dar galingos!
ca Kova eina. Eina visų pavcig 
pa tųjų tautų frontu. Lietuvoje 
jp jai jau 10 metų. Laimėjusi pueknygų. Jų nemažai čia — nuo veldėjo bolševikai, verti anų

200—250 bus. Laikraščių gau odiniai: kaip ir carai, jie grobia carų, tauta laimės ir prie bolše 
name visokių: „Aušros“, vėliau svetimas žemes, turtus, tremia vikų. Ji jau nebeviena — jai jau 

atvežiau „Šviesos“, paskui „Varpo“ gyventojus ir sodina į ten ru talkauja laisvasis pasaulis.
„Ūkininko“ ir kitų — pagal lai sus. Savo kraujo smurtui pa (TP)

padėčiai ką. Iš Amerikos — „Lietuvos ’ 
aš paša ir „Vienybės Lietuvinin kų“.

— Kokiu būdu, — stebiuosi
— Paprastu — siuntomis ir 

ryšiais. Su ryšiais viskas gali 
nusišypsojo ma. Su prenumerata kiek sun

kiau. Per rankų rankas eidama, 
Gy savaime, ji užtrunka. Visdėlto

DĖMESIO! DĖMESIO!

i
— Ką, juokus, daktare 

metęs vaišes Moneys dingo 
mano buto.

Ištikto, Mončio būta ne

iš

pa

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS
PIRMĄ KARTĄ LIETUVIŲ KALBA, DIDŽIULIS

AFORIZMU RINKINYS
VIRŠ 1.500 AUTORIŲ RINKTINIAI AFORIZMAI, 
SATYROS, KEISTI UŽRAŠAI, EPITETAI, ŽYMIŲ
JŲ ŽMONIŲ PASKUTINIAI 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- 
T1GRILLI. MAKSIMAI, KURIE ŠIMTMEČIAIS 

BUVO DRAUDŽIAMI CENZŪROS.
IŠTRAUKOS IŠ BIBLIJOS, KORANO, TALMUDO 

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

MUI FORMATAS.
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Pone 
pagalvojus ir 
riomis įstaigomis, atrodo, kad 
mano atvažiavimas į Kanadą rė 
ra visai neįmanomas, tiktai yia 
ilgi ir sudėtingi būdai atati.i 
kamam dokumentų sutvarkv 
inui, dėl to lapkričio 13-tai jau 
būtų pervėlu. Bet galvoju Jūsų 
atsiklausti, gal Jums butų pri 
imtina vietoj visiško koncerto 
atšaukimo atidėti koncertą į pir 
mąją sausio mėnesio pusę, — 
tuomet aš galėčiau suderinti su 
Toronto ir man būtų tik vienas 
įvažiavimas į Canada, patogiau 
ir ekonomiškiau. Man labai gai 
la, kad dėl tų netikėtai iškilu 
siu kliūčių susidaro tiek berei 
kalingų rūpesčių; šito tikiai ne 
buvau numačiusi!

Tad belaukiant Tamstos at 
sakymo, lieku, su pagarba,

Elena Kuprevičiūlė.

Gerbiamas 
Kardeli, 
pasitarus su įvaibe 

ma 
tui 
gi Canada 
Tik šiom dienom visai pripuo
lamai paaiškėjo šita apystova, 
kurios aš nežinojau ir negalė 
jau numatyti. Mano dokumen 
tai, kaipo „temporary worker 
of distingnished merit“, yra pr 
ailginti ir galioja ligi balandžio 
mėn. 55., bet mano viza baigė 
si rugsėjo 9 d. ir ji negali būti 
prailginta čia — U. S. A. Kana 
diečiai manęs nenori įsileisti, 
nes niekas man iš anksto nega 
h užtikrinti, ar aš gausiu naują 
vizą grįžti į U. S. A.

Net jeigu Canada mane ir 
įsileistų, tai aš nežinau, ai ir 
kada man leis amerikonai sugr 
įžti, o manęs čia lauks visa eilė 
koncertų ir visoki kitokį nepa 
togumai ir rizika.

Aš dėl to esu labai nusimi 
nūs, bet nieko negaliu padary 
ti tam reikalui pagelbėti. And 
rius yra pasiruošęs mūsų kon 
certą atlikti vienas — solo; jei 
gu kartais būtų per vėlu ir nuoa 
tolinga, jį visai atšaukt. Ji paaiškės. Galimas dalą kas.

Būkit malonus jam apie ta: kad koncertas galės įvykti apie 
pranešti, kai nuspręsite. sausio mėnesį, bet galimas eta 
Su nuoširdžiu apgailestavimu, lykas, kad ir vėliau, gal net ga

Jūsų Elena Kuprevičiūtė. vėnios laike.

Kaip matome, lapkričio 15 
dieną koncertas negali įvykti, 
todėl jis atidedamas. Apie nau 
ją datą bus pranešta kai tiktai 
ji paaiškės.

KONCERTAS IR LITERATŪROS VAKARAS 
ROCHESTERY.

Spalio mėnesio 17 dieną Via gal net abipusį nustebimą; me 
dos Sabaliauskaitės ir Jurgio Ja nininkai vargu ar tikėjosi turį 
nkaus rengtas koncertas piaejo savoj kolonijoj tokį didel} būrį 
su dideliu pasisekimu. Abu ge širdingų bičiulių, o kolonija 
rai suprato savo uždavinius ir vargu ar tikėjosi savo tarpe tu 
buvo meninėj augštumoj. Solis rinti tokias scenos pajėgas. Da 
tė išpildė labai plačią ir tuunin bar tikėti nebereikia, viskas aiš 
gą programą. Apipilnė paiapi ku, ir labai geron pusėn. Taip 
jos salė su malonumu sekė lais ir norisi palinkėti, kad savo di 
vą, švelnų, turiningą lyrinį sop delio darbo nepadėtų į šalį, bet 
raną. Iš lietuvių kompozitoiių parodytų ir kitoms, bent didės 
ypač pažymėtina Banaičio „Sa nėms lietuvių kolonijoms, o ro 
vo skambančia daina“; labai ne chesteriečiai norėtų sulaukti ir 
lengvas riešutas, bet malonu kito koncerto, jeigu jau ne atei 
buvo sekti, su kokiu lengvumu nantį pavasarį, tai bent ateinan 
jis buvo sudorotas, nors daugu tį rudenį. NA.
mai klausytojų gal atrodė per 
nelyg moderniškas. Užtat bi 
sui duota Našlaitėlė ne vieno 
buvo palydėta su asaiomis. Iš 
ne lietuviškų pažymėtinos šu Br. Railą; po $ 50: Dr. J. ūta 
berto „Ramybe Tu“ ir „Žuvę siūnas ir kun. J. A. Kučingis; 
le“. E'arley „Ruduo“, Thomas po $ 25: T. ir Br. Ivanauskai, 
„Ar žinai tą šalį“, Gounod „Ma C. Lukšis, Bruno Gediminas, 
rgaritos arija“. N. N. N. Londonas, Prel. J.

Solistei akompanavo muzi Balkūnas; po $ 20: kun. J. Jus? 
kas Zenonas Nomeika. viČius, Vysk. V. Brizgys, J. Už

Jurgis Jankus paskaitė du di davinys, J. Klimas; po $ 15; S. 
dokus pasakojimus, vieną už L. Fabian, VI. Stanka, prel. Ig. 
kitą labjau intriguojančius. No Albavičius, St. Šimkaus Meno 
rs vienas buvo suaugusiems, ki Ansamblis, Los Angeles, A. S.

A. Balsiukevicienė, 
niu balsu ir išimtinai geru skai Jieva ir P. Lambertas, P. O. Jo 
tymu privertė vaikus pabūti di nikas $ 11.
deliais, o didelius vaikais. Nors Kiti aukojo po 10, 5, 2 ir 1 $. 
ir sakoma, kad savo kieme pra Viso suaukojo per $ 2.000. 
našu nebūsi, bet šį kartą abu 
menininkus savas kiemas šiltai 
priėmė, o solistę dar ir gėlėmis 
kraute apkrovė.

Dvi valandas su viršum Iru 
kusi programa prabėgo, kaip 
smagus viesulas, visiems pali

PROFESORIUI MYKOLUI 
BIRŽIŠKAI SUŠELPTI

aukojo: po $ 100 — N. N. per

tas vaikams, bet autorius malu Deringis,

buvo rašytojų, laikytojų, piatin kį diktą, svirduliuojantį pasie kęs kuo šilčiausią nuotaiką ir

J. TININIS

Aukojusiems labai dėkojame. 
Prašome ir kitus pasekti jų pa 
vyzdį. Aukas malonėkite siųsti 
šiuo adresu: Rev. J. A. Kučui 
gis, 2704 St. George St., Los 
Angeles 27, Calif. Vajus baig 
giasi š. m. gruodžio 1 d.

Komitetas.

Smuikininkas
mirties bausmę. Tik vieną daly ne ir, plaukdama šalia jo laive jo daili mergina ir šypsojosi. Jis daise nenorėjusi už jo tekėti 
ką turi atsiminti: niekam nepa lio, nuolat kartojo: atsakė jai savo šypsniu ir tarė: dėl jo senumo. Nors jis daug
šakok apie amžinos jaunystes — Kur tu plauki, gražuolį? — Aš labai išvargęs ir ištioš metų buvo praleidęs kelionėje, 
šaltinį. Jei kam nors tik prasi Aš nenoriu, kad tu plauktum kęs. bet jam atrodė, kad jis sugaišo
tarsi apie jį, tą pačią akimirką toliau. Pasilik su manimi. Aš — Užeik ir atilsėsi mano kie joje tik kelias dienas. Šiuose ra 
pasidarysi senas ir neteksi at padarysiu tave šito ežero vanoe me: aš tave pagirdysiu skaniau muose jis rado kažkokią t seną 
minties. nų karaliumi. Mes abu naktimis siu vandeniu,—atsakė mergina, moterį ir tuojau paklausė:

— Aš prisiekiu saule ir mė žaisime su bangomis ežero pa Ir jis užėjo. Jis pasiliko čia 
nešiu, kad mano lūpos niekam viršiuje, apiberti menelio spin vieną dieną, bet kadangi mergi 
neišduos šios paslapties, — at dūlių, o dienomis ilsėsimes pui na buvo labai graži, tai jis dar 
sakė smuikininkas ir nusilenkė kiuosiuose mano rūmuos ežeio pridėjo ir antrą dieną, o paskui 

dugne. Apsigalvok ir pasilik su ir trečią. Jis griežė jai smuiku 
manimi, gražuoli, kol dar lai ir dainavo apie meilę. O kai po 
kas. trijų dienų rengėsi išeiti, mergi

— Negaliu. Aš palikau savo na nuliūdo ir tarė: 
krašte mylimąją ir dabar sku — Dar pasilik. Ar tau nepa 
bu pas ją, — atsakė smuikiniu tinka mano kiemas?
kas. — Man patinka ir tavo kie

Undinė užsikorė ant laivelio mas ir tu pati, bet ilgiau pasilik 
krašto, ir smuikininkas negaiė ti negaliu, nes aš noriu sugrįž 
jo atitraukti akių nuo jos, nes ti namo.
ji buvo nuostabiai graži. Jam Ir jis išėjo. Kelionė atgal nuo 
kilo noras ją apkabinti ir išbu šaltinio jam užėmė daug laiko, 
čiuoti, bet staiga jis prisiminė nes kur tik jis užeidavo, ten pi u
burtininko įspėjimą, kad undi būdavo po kelias deinas ar sa nas, dabar tu man persona: 
nių bučiniai neša mirtį, ir j| nu vaites, vis negalėdamas taip aš pasijieškosiu merginos pa 
krėtė šiurpas. greit atsiskirti nuo užburiančių gal savo amžių.

Tuo tarpu laivelis atsimušė savo grožiu merginų. Jis tik ir šis smuikininkas iki šiai 
į paplūdinį, ir smuikininkas sk tada palikdavo svetingus jų kie dienai vaikšto po pasaulį, nėšio 
ubiai iššoko į krantą. Jam buvo mus, kai prisimindavo savo my dąmasis savo širdyje amžinos 
nepaprastai gaila skirtis su gun limąją, palikta ties savo kaimo jaunystės šaltinio paslaptį; jis 
dančio grožio undine, bet jis nu tėviške. griežia nuostabiu savo smuiku
galėjo save ir tęsė kelionę to Pagaliau po daugelio metu žavingiausias melodijas visie 
liau. jis pasiekė savo tėviškę ir tuo ms tiems, kurie tik jį paprašo,

Pakeliui jis priėjo kažkokį jau nuskubėjo į tuos namus, ku ir vis dar negali išsirinkti sau 
: j . „ „ . (tpj.

— Aš noriu smuiko. Atneš bet kai atitraukė smuiką iš j o 
kite man smuiką! Išklausykite smakro, jo ausys išgirdo atsi 
paskutinį priešmirtinį mano pi a veriančių durų girgždesį. I’iieš 
šymą!

— O kas per daiktas tas ta 
vo smuikas? — atsiliepė žvėr 
žmogio balsas už rūsio durų.

Smuikininkas išsiaiškino žvė 
ržmogiui, kokio daikto prašąs 
ir kur jį vakar palikęs.

— Kam tau to nieko reikia? vydo deivę, sėdinčią soste. Ant
— vėl pasigirdo balsas. jos veido žaidė vos pastebima

— Smuikas buvo geriausias šypsena. Ir ji dabar tarė:
mano draugas per visą mano — Mano ausis pasiekė nuo 
gyvenimą, visuose mano džiau stabus garsai iš požemių.
gsmuose ir nuliūdimuose. Štai noriu juos iš arčiau išgirsti. Pa 
kodėl aš noriu ir paskutiniąsias kartok man juos.
savo gyvenimo valandas pralei Ir smuikininkas dabar užgrie
sti drauge su juo. žė pačią gražiausią melodiją, ko

Praėjus valandėlei, subildėjo kią tik mokėjo, stengdamasis ją 
rūsio durys ir įėjo žvėržmugis, išpildyti ko tobuliau. Deives 
sakydamas: veidas suspindo džiaugsmu. Ji

— Štai tas tavo prašomas klausėsi tol, kol smuikininao
daiktas. ranka pavargo. Tada ji tarė.

— Vargšas mano smuikelis! — Žmogau,
Man bus lengviau šiose tamsy tas mirtingasis,
bese su tavimi laukti mirties,—• šio medžio gabalo išgauti tok
guodėsi jis. ius nuostabius garsus, švelniai jis priėjo žalių vandenų ežerą.

Paskui jis užgriežė. Smuiko glamonėjančius mano ausį, 'lik Jam besikeliant per jį laiveliu, 
balsas suvirpino rūsio orą ir riausiai tu esi kilęs iš dieviškos atplukdytu paklusnaus jo žodž 
veržėsi lauk pro angą lubose. giminęs. Už tavo sugebėjumą iams vėjelio, sutemo. Dabai iš _ _______ ____________  ___ _______

Nežinia kiek ilgai jis griežė, žaviai griežti aš tau dovanoju ežero gelmių išniro graži undi vienkiemį, kurio vartuose šlovė riuose gyveno 'jo mylimoji’ ka gyvenimo draugės?

jį pasirodė du žvėržmogiai ir ta 
rė:

— Mes gavome įsakymą au 
vesti tave pas deivę.

Smuikininkas nustebo, uet 
peišsigando. Jis tuojau buvo nu 
vestas į rūmų salę, kur vėi iš

Aš

tu nesi papras 
jei sugebi iš

taip žemai, kad jo kakta paste 
kė patį žemiausią sosto laipteų.

Paskui deivė dar pidūre:
— Mano tarnas išves tave iš 

šio miško, ir tu laimingai sugrį 
ši, iš kur atvykęs.

Smuikininkas dabar padėko 
jo deivei pačiais gražiausiais žo 
džiais ir dar kartą jai nusilen 
kė. Nebeturėdamas baimes, ku 
n dar tik neseniai stingdė jo 
sąnarius, smuikininkas išėjo 
iš salės. Abu žveržmogiai išoe 
kč iš paskos. Jie išlydėjo nudž 
iugusį smuikininką per mišką 
ir paleido. Tik dabar jis pajų 
to savo gyslose atjaunėjus} kra 
uja ir vikriai nešėsi per laukus.

Po daugelio metų keliavimo

— Aš esu tas smuikininkas, 
kuris prieš kiek laiko čia paliko 
savo mylimą mergaitę, vaidu 
Elenutę. Kur ji dabar yra? Aš 
noriu tuojau ją sutikti.

— Aš esu ta, kurios tu jieš 
kai, — atsakė moteriškė.

Smuikininkas, atidžiai įsižiū 
rėjęs į jos veido bruožus, atpaži 
no joje savo mylimąją. Tačiau 
jis nieko dabar jai nesakė ir su 
simąstęs išėjo iš jos kambario, 
kuriame ji pasiliko viena bever 
kianti. Jis ėjo, nežinodamas 
kur ir galvodamas:

— Anuomet aš buvau peise
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MŪSŲ ^SPORTAS
IŠ PASAULIO FU i BOLO GYVENIMO.

Straipsnyje apie Europos icr. 
gvosios atletikos pirmenybes 
esu pažymėjęs, kad Sov. Sąjun 
gos sportininkai vis labjau ver 
žiasi į Vakarų pasaulį, laimcd.i 
mi čia eiles rungtynių ar pir 
mųjų vietų ir tuo pačiu, daryda 
mi didelę propagandą komunis 
tiniam pasauliui. Tačiau reikia 
pažymėti, kad rusai siunčia tik 
» tokias pirmenybes komandas, 
kada iš anksto žino, kad laimė 
jimas bus jų pusėje: lengvoji 
atletika, imtynės, sunkumu kil 
nojimai, slidės — tai vis pirma 
ujančios rusų pozicijos. Šian 
dien kiek ilgiau sustosiu prie 
futbolo.

Daug vandens nuplaukė Vol 
goję nuo paskutiniojo rusų pa 
sirodymo Stockholmo olnnpja

cs šūviu pavyksta išlyginti. 
Nuo pralaimėjimo isgelbsli ge 
ras vengrų vartininkas.

Rusijos rinktine: Jašin (Ma 
skvos Dinamo), Tičenko <M. 
Spartak), Sedov (M. Dinamo), 
Voinov (Zenith, Leningr.), La 
šaškin (Raudon. Arm.), Neto 
(Spartak), Tatušin (SpaiiaK), 
Gogoberidze (Dinamo Tillis), 
Simonjan (Spartak), Salmvok 
(Dinamo), Iljin (Spartak;.

Po šių tarpvalstybinių rung 
tynių rusai atsikviečja garsiąją, 
bet silpną anglų Arsenai kum 
andą, kurią Sov. Sąjungos nieis 
teris Spartak pasiunčia į na 
mus su 5 įvarčių krepšiu. Ang 
lų spaudoje pasipila straipsniai 
už leidimą be formos esančios 
komandos siuntimą į užsienį, Visur netoliese yra TIP TOP krautuvė ar atstovybė.

Veda sktn. inž. J. Bulota 
SKAUTAI-ĖS FILATELISTO ŽINIOMIS. 
Lietuvos skautybės 36 melu sukaktuvių proga.

dėje 1912 m., kada jie pralaimė ypatingai Sov. Sąj. ir žeminimą 
jo vokiečiams 12:0.,Po antroj j anglų futbolo vardo. Užmušta 
pasaulinio karo, Sov. Sąjungos ma, atrodo, pralaimėjimai Vcng 
futbolininkai, retkarčiais išvyk rijai pavasarį pasekme 7:1... 
davo į Angliją (1947 m.) Šve Vokietija — pasaulio fulbo 
diją, Norvegiją, laimėdami gan lo pirmenybių didžiausia slaig 
augštom pasekmėm. Įvairios mena ir pirmosios vietos laimė 
„legendos" spaudos puslapiuo toja, gavo „šaltų dusų" Bnuse 
se pasipylė apie rusus: jie yra lyje nuo belgų, kurie pasaulio 
skiepijami prieš rungtynes, jvai meisterį įveikė 2:0 (1:0). Tie 
riais „ištvermės“ skiepais, tai sa, vokiečių vienuolikėje nesi 
štai jie valgo cukrų neaiškios matė gasiojro „Fritz’o” Wait 
lūšies, arba. . . geria vodką. Su er ir bendrai šį kartą jie sužei 
dideliu įtempimu buvo laukia dė labai silpnai. Kalbama, kad 
ma pasirodant rusų futbolmin F. Walter žada pasitraukti iš 
kų Helsinkio Olimpiadėje. Bet futbolo gyvenimo ir pereiti į ki 
čia jie apvylė: sunkiai laimėję no pasaulį. Už pirmąj} numato 
prieš bulgarus (2:1), tolimesnė mą filmą F. Waltenu siūloma 
se rungtenėse po lygiųjų su ju 50 tūkst. DM. Vokiečių licne 
goslavais, pakartotinose rungty ris S. Herberger turės gerokai 
nėse turėjo nusileisti ir įskristi pasukti galvą besiartinančioms 
iš tolimesnių žaidimų. Grįžę j rungtynėms su Prancūzija ir 
Sov. Sąj. jie gavo gerų „pipi Anglija, kuri pereitą savaitę lai 
rų“, o gal ne vienas atsidūie su mėjo su Irlandija net 6:0. 
baltom meškom žaisti futbolą. Iš kitų įdomesnių rezultatų 
Centralnyj Dom Krasnoj Aimji tektų pažymėti Lenkijos laimė 
komanda (daugumoje atstovą jimą prieš R. Vokietiją 1 :0, Au 
vusi Sov. Sąj. vienuolikę) buvo stralija — Naujoji Zelandija l. 
išformuota ir atrodo, tik po me 1, Jugoslavija — Saaras 5:1, kabi komanda iš T el Aviv. 
tų vėl naujai suorganizuota. Jugoslavija — Austrija 2:2, l’e 
Gavę gerą pamoką Olimpiadoje 
rusai pradėjo kreipti didesnį dė 
mesį į futbolą. Po dviejų melų 
gavosi jo ir rezultatai: pereitą 
mėnesį plačiai nuskambėjo po ybės eina prie pabaigos. Rytine 
pasaulį laimėjimas prieš Švedi je pusėje pirmauja Montrealis, 
ją net 7:0 (4:0) ir lygiosios pr prieš Hamiltoną (pernykštis 
leš pasaulio vice-meisterį Veng Kanados meisteris), Torontą ir 
riją 1:1 (1:0). Ottawą. Vakarinėje grupėje pir

Švedų augštas pralaimėjimas muoju eina Saskatchevan, piieš 
aiškinamas šiauriečių nuovar Edmontoną, Winnipegą, Caiga 
giu, t. y. pavėlavimu į rungty ry, B. C. Kiekveinos grupės pir 
nes: vietoje Maskvoje būti die mosios ir antrosios vietos laimė 
ną prieš rungtynes, jie atvyko tojai susitinka dar taip vad. piay 
tik 2 valandas ir 4 jų žaidėjui off" ir iš čia rytų ir vakarų Ka ne imtynes, 
iš viso pirmą kartą žaidė prie nados laimėtojai žaidžia Kana 
elektros šviesos. Rungtynes ste dos 
bėjo apie 90 tūkst. žiūrovų.

Ir štai vėl futbolo pasaulis su met atiteks Montrealiui. 
įtempimu laukė antrųjų rungty 
nių prieš vengrus. Visi įėjimo pirmenybės, pirmaujant Dėti oi 
bilietai į Maskvos stadioną bu tui. Toliau seka Montreaiis, 
vo išparduoti, tačiau jų kaina New York, Boston, Toronto, ei 
juodoje rinkoje buvo 100 rublių, kago. 
kai tuo tarpu prieš švedus gali — Europos meisteris vokie 
-na buvo nusipirkti ir už 50 zub tis Fueterer Japonijoje pasiekė 
iių. Ir šį kartą rusai parode ne puikių rezultatų 100 m bėgime, 
blogą žaidimą, vesdami 1 :0 jau vienose rungtynėse prabėgęs 
14 min. Salnikovo įvarčiu. Ant per 10,3 sek., antrose per 10,2 
tame puslaikyje vengrams Kosi sck.(! I!). Antroji pasekme ne

Mokslo-technikos naujienos
NAUJAS MOKSLAS GYDYMAS MUZIKA.

Jau senokai gydytojų tarpe ip ir kodėl muzika veikia, kam 
atsirado tokių, kurie pastebėjo, kokią muziką duoti ir pan. Ši 
kad muzika gali žmogų ne ak tame dalyke reikia lavintis iy 
nuraminti, bet ji gali būti pana giai taip, kaip ir eperaciją da 
udota ir gydomąja prasme. ryti. Tai jau naujas mokslas.

Jau pirmojo pasaulinio karo Bostone esanti Naujosios An 
metu kai kurie gydytojai paste glijos muzikos konscivatoiija, 
bėjo, kad duodamieji sužeisūe atrodo, pralauš toj srity piimuo 
siems kariams koncertai naž sius ledus. Ji nuo šių melų iu 
kaip teigiamai juos veikia. Tas dens atidaro naują skyrių ■ 
pat pastebėta ir proto ligoninė muzikos terapijos arba gydymo 
se. skyrių, kuriame mokslas tęsis 4

Todėl jau šiandien daug Kur metus. Jį baigusieji bus pnmie 
operacijų kambariuose prieš op ji žinovai, kaip pritaikinti inu 
eruojnat duodama muzika, pla ziką žmogaus gydymui. Auei 
čiai ji naudojama vaikų skynuo ties kartos galės pasinaudoti 
se. Bet muzika, muzikai nely gi, mokslo laimėjimais ir sekmin 
Vienam patinka tokia, kitam giau kovoti su ligomis.
kitokia. Taigi, reikia žinoti, k

ru — Čile 4 :2. Kbr.
TRUMPAI Iš VISUR.

— Kanados futbolo pirmen

meisterio vardo laimėji 
mui. Atrodo, kad ši garbė šie

— Prasidėjo ir ledo rutulio

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

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

TEISININKAS

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107
1 eiefonas EM. 6-4182 

Toronto

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!
Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti (J

Imperial Aulo Collision |
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI $ 

užbaigimas. NEMOKAMAI. S
v Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai. $ 
^Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai. 
| 561-567 KEELE ST. TEL. JUnction 4773 $
X 154 Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444. 
§ TOROTO, Ont. SAV. G. KERA1TIS.

%©

b

Dr. A.Pacevicius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

LAIVAS SU SPRAUSMINIU 
VANDENS VARIKLIU.
Jei per panertą vandeny va 

mzdį paleisti vandens srovę »u 
spaudimu, tai reakcijos jėga st 
ums vamzdį prieš vandens bė 

_ . , gimo kryptį. Toksai yra vanJe
. atletikos iunns sprausminio variklio princi

gtynes Vokietija — Suomija Vairas tokiam laivu/nciei 
baigės! vokiečių laimėjimu x08kalingas> nes jis vairuojamd£> pa 
:105’ o 1- , sukant vamzdį su ištekančiu

Spa to 0 . pasaulio *eng vandeniu. šis laivo varymo bū 
vo svorio bokso rungtynėse- ng das turi privalumu, lyginam, 

su sraigto varomu laivu: leng 
viau vairuojamas, gali pasisuk 
ti vietoje, greit sustabdomai, 
lengvai išsikasa iš seklumos, ge 
rai veikia dumbliname bei sek 
liame vandeny. Laivas sustab 
domas prie pilno greičio, laivo 
ilgio atstume. Laivo greitis — 
20 mylių per vai. Toks laivas 
suvartoja kuro, kaip varomas 
sraigtu.

bus užskaityta, kadangi pute st 
.prus vėjas.

— Izraelio futbolo meister 
iu ir taurės laimėtoju tapo Ala

šiolinis meisteris Kid Gavilian 
taškais pralaimėjo negrui iš 
New Yorko J. Saxton. Rungty 
nes buvo labai neįdomios ii net 
pats Pensilvanijos Bokso Fcde 
racijos pirmininkas po 6 roun 
dų davęs pastabą abiejų boksi 
ninku menedžeriams, atkreipia 
nt dėmesį daugiau j boksą, o

Kbi.

Įst. OL 7543. Namų MU 9138

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

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

Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

Dundas-Dovercourt garažas
% 1244 DUNDAS ST W TORONTO £įy 1244 DUNDAS ST. W., TORONTO

Įsteigtas prieš 27 metus
& 24 valandų patarnavimas.
g Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų 
a perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — 
x patikrinimas.
K Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba.

Ontario Motors League patarnavimas.
g Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav: ~ą.

Lietuvos skautai 
įamžinti filatelijoje.

1918 m. lapkričio 1 d. Lietu kas yra gera, prakilnu ir svei 
vos sostinėje Vilniuje įsisteigė ka, būtent: gyvenimo paprastu 
pirmasis skautų „dešimtis“, jo mą, garbės jausmą, savytvardą. 
pirmasis vadas buvo P. Jurgc.a paklusnumą, tėvynes ir gamtos 
-Jurgelevičius, globėjas— prui. meilę, pasiryžimą tarnauti arti 
I.I, Biržiška ir rėmėjas — Liet. mui. Tai butų visuomenes pa 
kariuomenės savanoris-kmejas dėka skautams už jų širdingą 
karininkas A. Juozapavičius, pi jai talkininkavimą, o be to, jau 
rmasis laisvės kovose žuvęs, ja nimas — tautos ateitis.
unimas pamilo skautų idėją ir Lankykime skautų parengi 

— is čia išaugo didelė organizaci mus ir stovyklas, jie mus visuo 
ja su virš 20.000 aktyvių ir 1G0 met maloniai kviečia. 
000 pasyvių narių.

1922 m. Kaune pradėtas leis 
ti laikraštis „Skautas", kuris bu 
vo populiarus ir šiaip jaunimo 
tarpe. 1924 m. sausio 1 d. skau 
tų organizacija buvo priimta 
nariu į Tarptautinę Skautų Są 
jungą. 1828 m. A. Panemunėje 
prie Kauno įvyko pirmoji skau 
tų stovykla. 1930 Vyt. Didž. m. 
išleistas Liet. Skautų Įsiaty 
rr.as. 1933 m. rugpjūčio 1b d. 
Palangoje įvyko skautų sąskiy 
dis. Jame dalyvavo pasaulio ok 
autų steigėjas ir vadas Badcn- 
-Powell’is ir 650 Anglijos skau 
tų veikėjų.

Skautai gražiai reprezentavo 
Lietuvą: Danijoje (1924 m.), 
Vengrijoje (1933 m.) ir j. A. 
Valstybėse (1937 m.).

1938 m. liepos 8—13 d. Pa 
žaislyje prie Kauno įvyko II-oj 
skautų stovykla, kuriai paminė 
ti Olimpijados pašto ženklų lai 
da (iš 4-jų ženklų) buvo persp 
ausdinta užrašu: „Tautine sk 
autų-skaučių stovykla".

Čia suminėti tik stambieji Ne 
priklausomos Lietuvos laiko 
tarpio skautų gyvenimo įvykiai.

Skautai ir svetur liko išlipi 
mi Dievui, tėvynei ir artimui. 
Jie bendrauja su kitų tautų ak 
autais ir gražiai reprezentuoja 
Lietuvą.

Jūros skautai skiepija meilę 
jūrai jaunimo tarpe ir propaguo 
ja už atsikursiančios Lietuvos 
laivyną. Šiandien skautų edese 
matome pirmuosius skautus 
jau su savo prieaugliu.

Remkime skautus, o ypač 
padėkime jiems ruošiant stov/k 
lą. Ji yra mokykla, kurioje ska 
utas praktiškai išgyvena visa,

Matysi 
me, kaip gražiai ir darniai ten 
vyksta darbai ir gyvenimas.

Tėvai nori, kad jų vaikai bu 
tų geri šeimos nariai, išaugtų 
gerais tautiečiais ir piliečiais, 
kad jiems sektųsi gyvenme. Bet 
gyvenimas nevisada rožėmis U 
otas, pasitaiko erškėčiuotų, v,n 
giriotų kelių ir kryžkelių. Atsi 
radęs skautas tuose kryžkeiiuo 
se, dėka skautybeje Įgytų paty
rimų, palengvina skausmą, pu 
renka tiesų ir tikrą kelią. Leis 
kime savo vaikus į skautų-čių 
eiles. Telavina jie ten savo pro 
tą, stiprina sielą ir kūną.

Ištvermės ir sėkmės vykdant 
savo idealą.

Br. Abromonis.

Lietuviai skautė-as vienoje 
Vokietijos stovykloje prie 
skautų padaryto kryžiaus.

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 nirmiau- 
sia paskambinkite mums, nes:

1. Suteikiame visas informacijas dovanai,
2. Atliekame visas morgičių operacijas,
3. Parūpiname paskolas.
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MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ

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

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

VIENYBĖJE — GALYBĖ J
! TAUPYK $

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

Toronto, Ont. KE 3027. 4

$15.900, H. Park r., puikus 
atsk. presuotų raud. plytų 
kvadr. plano 9 ktnb.namas. 
L. didelis kiemas, alyva š. 
Kiek apleistas viduje; atre 
montuotas vertas $18.000. 
skubus pardavimas, nes sa 
vininkas JAV-se.

$10.000 įmok., 6 apart. 30 
k. namas. Vand. šild., ga
ražas: pajamų šiuo metu 
apie $500 į mėn. Iškėlus se

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

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

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

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

K on traktorius 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 B u me ri ai) j senas krosnis 

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

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

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimam it

Hamiltone: 18 Spadina Ave. Tel. LI 9—2035 
Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951.
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PAMALDOS, MIRUSIOJO VALIA IR FAKTAI.
„Nepriklausomoje Lietuvo gi, šias eilutes rašau E. Lukoše 

je”’(Gegužės mėn. 5 d. — Ni. vičiaus provokuojamas.
18) Vlado Putvio laidotuvių lū T 
las dalyvis parašė straipsr

VERTINGAS LEIDINYS AP 
IE LIETUVĄ BRAZILIJOJE

Lituania Iluslrada. Segunda 
l Esu Kelmėje gimęs, augęs ir edicao refundida. Rio de Janei 

nelį: dirbęs. Taipgi dalyvavau a. a. ro. Brasil. 1954. 150 puslapių. 
„Respektuokime mirusio pasku V lado Putvio laidotuvėse. K. Liuksusinė laida, kreidiniame 
tinę valią“. Čia bevardis koies Lukoševičiaus straipsneliuose, popieryje. Kaina 15 litų aica 
pondentas piktinasi, kad, mt minėti teigimai nesutinka su iak 3,5 dolerių. Adresas: Buiccu 
nint 25-rių metų sukaktį nuo tais. Tikri faktai yra šie: da Imprensa e Cultura da Le
a. a. Vlado Putvio mirties, To A. A. Putvio palaikus, alvež gacao da Lituania, Av. Erasmo 
ronte buvo aukojamos mišios tus iš Šiaulių, Kelmės miesto Biaga, 277, sala 609, Rio de Ja 
už velionio sielą. Minėtame otr ir plačios apylinkes gyventojai neiro, Brasil.
aipsnyje teigiama: „Velionis pasitiko organizuotai prie Kcl Knygos pavadinimas jau 10 
(Vladas Putvis — mano pa^ta mės pušyno. Pasitiko ir Kcl do, kad tai yra iliustruota Lie 
ba) savo artimiesiems — vai mės parapijos kunigas, lydimas luva. Ji tikrai visa perpildyta 
kams paliko testamentą, kulia bažnyčios tarnų, kurių skaičių iliustracijomis, pradedant bau 

-........................... je ir aš buvau. ’—------ :-
Kūnas buvo palydėtas į Kel 

mės katalikų bažnyčią, kur se 
kančią dieną buvo gedulingos 
pamaldos ir šventosios mišios. 
Tik po pamaldų kūnas buvo iy 
dimas į Kelmės kapus ir patai 

,Aš esu viso to liūdi dotas gražiausioje vietoje: ant 
kalnelio, kapų pačiame vidury

S

dies kūriniais, archeoĮoginemif 
iškasenomis, statybos pavyzdž 
iais, miestų ir kaimų vaizdais, 
rankdarbių pavyzdžiais, ženiėia 
piais ir dailininkų darbų repro 
dukcijomis. Tai tikrai ilusliuo 
ta Lietuva, kurią skaitytojas ga 
Ii pažinti per porą valandų. Tuo 
atžvilgiu leidinys labai praktiš 
kas.

Lietuvos paveiksluose leidė 
jas yra Įg. ministeris F. Mcjc 

Įvairių organizacijų ir sveti rig ir redaktorius P. Babickas.
autorius, mų valstybių atstovų prisiųsti Knyga yra dedikuota Knygne 

Mat, jis parašo kitą straipsnelį: gražūs metaliniai vainikai buvo šiams, ryšy su lietuviškos spau 
„Dar apie A. A. V. Putvio-Put sudėti Kelmės parapijos bažuy dos laisvės atgavimo 50 m. su 
vinskio laidotuves“ ir pasnašo: čioje ant „galerijų“ prie didžio 
K. Lukoševičius, laidotuvių da jo altoriaus, kur jie ir išbuvo 
lyvis, Hamilton, Ontario, čia iki mano j 
jis dėsto: „Kažkokiais sumeti mės karo metu.
mais E. Putvytė iškraipo fak Būdamas katalikų kunigas, 
tus apie jos tėvo laidotuves ir kelis kartus lankiausi pas p.p. 
padaro mane melagiu“. Toliau Putvius Gražiškiuose ir iš jų pa 
vėl kartoja savo pirmykštį liu čių girdėjau, kad a. a. Vladės, 
dijimą: „A. A. Putvio palaikai Putvis mirė staiga n nepaliKo 
iš Šiaulių m. ant rogių bu*o jokio testamento. Kiekvienais 
atvežti tiesiai į Kelmės kapus metais velionio žmona ir vaikai 
ir palaidoti. Laike laidotuvių užprašydavo šventąsias nušus 
religinių apeigų nebuvo. Kapai, 
kur buvo palaidotas V. Putvis, 
tais metais buvo nešventinti...”

Toliau prisipažįsta nematęs 
garbingos atminties velionio te 
stamento.

Gal ir nevertėtų apie tai čia 
rašyti, jei pirmame straipsne 
lyje autorius nesakytų: „Gal 
verta šį klausimą panagrinėti 
pjačiai«(i lietuvių visuomenei 
ir tuo reikalu pasisakyti“, Tai

me prašė jį palaidoti be jokių 
religinių apeigų ir ant jo kapo 
nestatyti religinių ženklų. . . VI 
adas Putvis buvo palaidotas Ke 
Įmes parapijos kapinėse nes’-e 
ntintame skyriuje“.

Tvirtinimas sustiprinamas zo
džiais: „
ninkas“.

Po kiek laiko, Emilijai Putvy je, arti tos vietos, kini buvo pa 
tei reagavus į faktų iškraipymą, likta parapijos kunigams laido 
to paties laikraščio 31-me nuine li
tyje (rugpjūčio mėn. 11 d.) pa 
aiškėja straipsnio

ft MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL.

UŽRAŠAS: RENE BOURDAGES 
TELEFONAI: BIZNIO CH 7363, NAMŲ RA 2-1726

VISA TURIME VERTINTI RIMTAI...
Atkelta iš 3-čio pusi.

vijos pietuose ir remiama vieli čių kariuomenės papildymo uos 
nių vokietčių, t. v. „Baltiscne tas, buvo anglų užblokuotas. Pa 
Landeswehf“. Latviai ir estui galiau estai, vadovaujant ir ang 
tada aiškiai suprato, kad išvu lų karininkams bei anglų arlile 
nūs bolševikus, šie vokiečių da rijai padedant, ties Venlspūs su 
hniai nuslopins Pabaltijo tautų davė vokiečiams lemiamą smū 
laisvės troškimus ir atidarys ke g}- Be abejo, anglai daugiau ar 
hą vokiečių kolonizacijai ii ane mažiau tai darė ne iš mielašir 
ksijai. Kadangi vokiečiai taip dingumo pabaltiečiams, bet to 
pat dalyvavo kovose prieš bolše dėl, kad aiškiai matė vokiečių 
vikus, latvių ir estų vyriausy ekspansiją ir įsigalėjimą Pabal 
bės turėjo padaryti sunkius »p tijy.
rendimus. Branginant savo lais Lietuvai vokiečiui pripazini 
vę, nebuvo matyti kitos išeities, mas nepriklausoma valstybe lak 
kaip atsistoti prieš vokietčius nnai nieko nereiškė. Krašto vJ 
ir užkirsti kelią jų tikslams. Yp ūžia ir toliau išimtinai buvo vo 
atingai kai Latvijoje atsnauo k.ečių rankose. Lietuvos Tary 
dvi vyriausybės: viena tautine ba, norėdama išvengti persona 
kita vokiečių kariuomenės pas lines unijos su vokiečiais, nuta 
tatyta.

Šiai kovai į pagelbą atėjo an
Ši Lituania Busti ada laida glai. Liepoja, pagrindinis vokie 

taip pat jau pasiųsta Brazilijos 
valdžios žmonėms (prezidentu 
pradedant) augštąjai dvasiš 
kijai, Kongreso nariams, nnes 
tų burmistrams, bibliotekom^, 
spaudai, kultūrinėms įstaigoms, 
bei svetimų valstybių pasiunti 
nybėms, kurių Rio de Janeiroj 
yra per 55, ir konsulatams, ku 
rių Brazilijoj yra per 200. Kny 
ga atlieka didelį informacinį da 
rbą ir supažindina svetimtau 
čius su lietuvių tautos kuilura 
bei vedama kova prieš komu 
nistus iš Maskvos, Lietuvą pa 
grobusius.

Knygos parengimo dailias, 
kiek žinoma, užtruko trejus me 
tus ir buvo atliktas talkos bu 
du: nei redaktoriai, nei bendia 
darbiai negavo jokio atlygini 
mo, jei bent tik po vieną kny 
gos egz. atminimui. Kadangi

PASIDALINIMAS.
Reiktų manyti, kad vokiečiai 

pralaimėję karą ir matydami 
sparčiai besikuriančias Pabalti 
jo tautines valstybes, bent lai 
kinai turėjo atsigrįžti nuo savo 
veržlumo į rytus. Anaiptol. V o 
kiečiai buvo nepatenkinti, kad 
Pabaltijo valstybių nepriklauso 
mumas užkerta kelią jų ekspan 
sinei politikai ir todėl jieškojo 
naujų kelių, kaip pakenkti Pa 
baltijo valstybių konsolidacijai.

1926 m. Vokietijoje vieši iu 
su užsienių reikalų ministeris 
Čičerinas. Matydamas vokiečių 
nepasisekimus tapti Tautų Są 
jungos nariu, jis vokiečius piki 
na, kad Vokietija turinti jieško 
ti atramos rytuose. Tokiu bū 
du 1926 m. balandžio mėn. 24 
d. pasirašoma taip vadinama 
„Berlyno sutartis“. Ši rusų-vo 
kiečių sutatris įgalino vokie 
Čius, kurie iki tol bejėgiškai žiū 
rėjo į Pabaltijo valstybių sutvir 
tėjimą, pradėti sistematingą ak 
ciją Lietuvos, Latvijos ir L 
jos konsolidacijai pakenkti. 
1926 m. Berlyno susitarime ir 

Tat dar kartą tenka pabrėžti, vėliau šią sutartį vykdant, ! ado

50 metų lai niai visuose frontuose privertė F*abaltijį į rusų ir vokietčių į<.a 
manyta, kad Vokietijos kanclerį princą Max k°s zonas. Rusams vokiečiui 

Baden Reichstage pareikš Perleido Estiją ir Latviją, o sa 
vo interesų zonai pasiliko Lie 

__ tuvą. Prisilaikant šitų sferų, vė 
„ , . . .. tykius su kaimynais. Todėl u bau vyk° *r rusų vokiečių pr
Federalinis sveikatos Depai- karo paliaubos vakary fronle ekybų derybos su Pabaltijo va 

...... igig lapkričio 11 d. šutam .
pa su pirmuoju Lietuvos kabi 
neto sudarymu. Tat jeigu sian 
dien 1----------  .--- ...----- __ -- „_
čiai bando skaitytojams paiyš 
kinti vokiečių nuopelnus kas 

’ Imk Lietuvos neprikalusomy 
• bės pripažinimo, jie tai daro ar 

galvojo iš nenusivokimo arba tiesiog ne 
ne vieno bendradarbio adiesas apie save kaip apie augštus ic tedarai pateisinti savo klaidas 

bet taip nėra, dėl šių dienų kaikurųi lietuvių 
mums peršamo entuziazmo vok 
iečiams.

kaktuvėmis.
Tai jau antroji žymiai padi 

pasitraukimo iš Kcl dinta knygos laida. Pirmoji lai 
da, vos 28 psl., buvo išleista 
1951 m. ir per keletą mėnesių 
jos 2000 egz. pasklido po visą 
Braziliją. Nėra tos dienos, kad 
Liet. Pasiuntinybė Rio de Ja 
neiroje negautų kelių laiškų iš 
brazilų, prašančių literatui os 
apie Lietuvą, pašto ženklų, že 
mėlapių, gamtos vaizdų, bend

uz a. a. Vlado vėlę. O ir šiais 
metais už velionio sielą šv. ini 
šios buvo aukojamos ne vien 
tik Toronte, bet ir Brooklyr.e, 
kur mišias užprašė garbingos 
atminties Vlado Putvio duktė 
rys.

Taigi, K. Lukoševičiui nėra 
ko pykti, jei lietuviai, prisiinin 
darni garbingąjį tautietį, uz jo 
sielą užprašo mišias.

Kelmiškis.

TILTAS PER BALTIJOS SĄSIAURĮ.
Danijoje projektuojamas til čios pusiaukelyje tarp dviejų 

tas tarp dviejų Baltijos jūros sa salų. Pusės mylios atstume nuo 
lų Fyn ir Sjaelland. Tiltas bus tos salelės, tiltas pasiners po 
8 mylių ilgio, pasiners vienoje vandeniu, perkirsdamas ją pože 
vietoje po vandeniu pavidale tu miniu tuneliu. Statmenai tune 

liui, per salos vidurį iškastas ka 
nalas, skirtas didiesiems jūros 
laivams praplaukti. Jis bus 900 
pėdų pločio ir 130 pėdų gylio. 
Kanalo dugnas bus keletą pėdų 
virš tunelio betoninių lubų. Tai 
bus brangiausias pasauly til

lė pasiūlyti Lietuvos karaliaus 
karūną Wuertenbergo hercug 
ui Urachui. Tačiau vokiečių 
politikai tokiam žygiui buvo pr 
iešingi. Mat, Lietuva karūnos 
pagelba jau galėjo įgauti nepri 
klausomos valstybės formas ir 
pagaliau visiškai išslysti iš vo 

Atrodo, kad kanadiečiai yra kiečių rankų.
geriau maitinami, negu moks 'i ai uar Karią icima paorcz.u, ; . • • - ..
lininkai galvojo, gal per daug kad tik santarvininkų laimėj; s* re>kalas pasidalinti
gerai maitinami.
kotarpyje buvo
kanadiečio vidutinis svoris ou von
vo 154 svarų, o kanadietės 123 ti, kad Lietuva galinti pati sa 
sv. vo nuožiūra tvarkyti savo san

KANADIEČIAI MAŽESNI
IR RIEBESNI...

nelio, išlysdamas vėl į pavirsiu 
kitame gale. Tą tiltą stačiu ka 
mpu kerta didelių jūros laivų 
kelias, tarp Baltijos jūros ir At 
lanto vandenyno. Vietoje laivų 
pravažiavimui pakeliamos an 
gos tilte, kurios atidarymas ou__
stabdytų eismą tiltu, o jos už tas. 
darymas trukdytų laivų prapia ----
ukimui,

tamentas padarė kanadiečių pa 
tikrinimą, kuris buvo Dr. Lio 
nei B. Pett vadovybėje. Maž 
daug 22.000 kanadiečių buvo 
patikrinti ir dabar atrodo, kau 
kanadiečio vyro vidutinis svo 
ris yra 161% sv., o kanadietės 
moters 135 sv.

Be to, kanadiečiai

paneriamas tiltas po TAUTIEČIAI, rašykite iš vi- 
vandeniu, — netrukdant nei lai sur „N. Lietuvai“. Duokite ži- 
vams nei eismui. Tiltas eis virš nių apie darbus, nes dabai 
vandens iki mažos salos, esan tai yra svarbu.

i
$į Lietuviška moterų kirpykla

DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA
LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

jau yra pasikeitęs, maloniai pra liesus žmones,
Soma, kad kiekvienas kultūros Vidutinis kanadiečio vyro augu 
darbuotojas, kurio kūrinys, ar tis buvo ištisus 50 metų laiko 
fotografija, ar pavardė yra pa mas penkių pėdų ir astuonių co 
minėti Lituania Iluslrada, turi lių. Dr. Pett sužinojo, kad vidų 
teisės gauti tą knygą, tik prašo tinis kanadiečio vyro augštis 
ma pranešti dabartinj adresą yra penkių pėdų ir septynių co 
Liet. Pasiuntinybei, viršuje su lių ir kanadietė moteris yra pen 
minėtu adresu. kių pėdų ir 1 ir trijų ketvirtada

Leidinys gražus ir vertingas, lių colių augštumo. (CS).
ttimttttttttttittntttitttuttttttitittnututtmttttttmutnitttttmtttttmttmttmttit

akarų fronle ekybų^derybos su Pabaltijo va 

Vadinasi, Vokietija, norėda 
ma patekti j Tautų Sąjungą ir 

kaikurie lietuviški laikiaš tam tikslui priimdama rusų si- 
lomą pagelbą, jau 192b m. nesi 
drovėjo „pakupčiauti“ laisve 
besidžiaugiančiomis Pabaltijo 
valstybėmis, tuo pačiu ir Lietu 
va. Vokiečių prisidėjimas pue 
Pabaltijo skaldymo rusams itin 
buvo malonus, nes tik tokiu bū 
du Pabaltijo valstybių bloko ir 
tarpusavio pagelbos įkūrimas 
galėjo būti pasmerktas nepasise 
kimui.

Bus daugiau.
BERLYNO SUTARTIS1R 

PABALTIJO

VICTORIA CLEANERS ADYERSCO.
EXPERT CLEANING 4 DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

u AND D ELI VER Y \
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. 
(Jž mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

::

TR

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A Majauskas.

ft
{MONTREAL1S 2832 ALLARD TR 1135 |

BELLAZZI- LAMY, INC
7679 George SL,

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalba lietuviškai
Tel.: WAInut 9773 4914 Decane Blvd., Montreal.

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I 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, ■ 
P. Q. Tel.: HU 8—0162.;

wiw<wwwRi»wm»wtwi<nwmtwnRHHi<nmmmm

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

II 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

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

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: 

3420 Drummond, Montreal,P.Q-»Canada. Tel.: PL 6580

I
 Grožio Kultūros Salionas

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

visokeriopus odos masažus.
Kreiptis tel. OR 1-9816.

102 Murray Ave., Greenfield Park, Montreal.

'

Groserija - alus S
DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS. g

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

Sav. E. BAIKAVIČIUS. |

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

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

GARANTUOTAS DARBAS.
259—-3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.
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rastinės išlaidos 13 dol. ir kr. 
Viso išlaidų 377,04 dol. Šiems 
metams likutis yra 14,63 dol.

Šiais mokslo metais mokinu 
užsiregistravo mažiau negu per 
nai metais — 96. Veikia penisi 
skyriai: I sk. dvi grupės su 49 

Apylinkės Valdyba, besiruošdama prieini inofc n sk — 25 mok., H1 sk 
? 60 atstovų į mūsų— 13 mok_, IV — 7 moK., V

Maloniai prašome, kas tik turi 
te tinkamų naudojimui rūbų, jų 
nenumeskite, bet paaukokite, 
nes Vokietijoje gyvenantieji lie 
tuviai ypatingai jaučia rūbų ir 
ūk; ną. Kiekvienu metu minė 
tuose punktuose galite rūbus 
pristatyti. Surinkti rūbai sus 
siunčiami per Baltą į Vokietiją.

Dėkojame mūsų parapijos kl 
ebonui kun. Dr. J. Tadarauskui 
už malonų bendradarbiavime, 
salpos darbe ir už skelbimus ba 
žnyčioje.

Paskutiniuoju metu buvo su 
šelptos 90 dolerių sumoje dvi 
šeimos, esančios sunkioje pade 
tyje ir ligoje Hamiltone. Spalių 
mėnesio viduryje pasiųsta š. 
Fondui 300 dolerių, kaipo įnašą 
mūsų kolonijos riebalų pasiun 
timui lietuviams Vokietijoje.

Esame dėkingi mieliems ha 
miltoniečiams už malonų bei.di 
adarbiavimą.

Aukotojų vardinis sąrašas.
Po $10 aukojo: Dr. L. Levin 

skas, VI. Kybartas, J. Kriaučių 
nas ir V. Kėžinaitis.

Po $5 aukojo: J. Karaiiunas, 
V. Kvedaras, J. Mikšys, J. Plė
nys, B. Grinius, V. Kazlaus 
kas, S. Bakšys, J. Svilas, E. Ap 
anavičius, N. Zabulionis, A. ŠČ 
iuka, K. Meižys, Šarūnas, j. ?.s 
tas, J. Kšivickis, J. Giedraitis, 
P. Šiulys, A. Jazbutis, V. Navic 
kas, O. Vonžodas, L. Raičiaus 
kas, J. Steiblys, A. Franckevi 
čius, P. Bosas, F. Guja, L. Vin 
dašius ir N. Šadauskaitė; po 
$4aukojo: K. Baronas; po $3,75 
kun. Dr. J. Tadarauskas ;po $3: 
A. Laugalys, J. Žvirblis, J. Slo 
nkus, VI. Antanaitis, Steigviia, 
J. Lesčius, J. Stankevičius, V. 
Narkevičius, D. Kochanka, J. navičjų, gimusį Kaune 1924 m. 
Valevičius, A. Mingėla, Patam iš tėvų Juozo ir Marijos, jei 
sis, F. Urbaitis, A. Petkūnas, kas nors turėtų apie jį bent so 
J. Valaitis ir A. Jankūnas. Kiti kių žinių, prašau man pranešti 
aukojo po mažiau. arba jį patį kreiptis adresu: A.

Nuoširdus ačiū! Kantautas, 11441
KLB Hamilton Šalp. F. K-l'as. Edmonton, Alta, Canada.

LIETUVIŲ BENDRUOfvlE 
NĖS PRANCŪZ1 JOJc. 

ŽINIOS.

Paryžiuje vyko L. B. Pr. Kra 
što Tarybos posėdžiai. Buvo iš 
klausyti senosios Kr. v 
Kontr. K-jos ir Gai bės i c.s 
rno pranešimai, perrinkti vykdo 
rnasis ir kontrolės organai, išd.s 
kutuoti einamieji reikalai, pat.e 
stos lietuvybės išlaikymo piob 
lemos bei pareikšti pageiud.i 
mai naujajai Kr. V-bai. Selian 
tis posėdis nutarta saukti lup 
kričio 11 dieną.

Posėdžiams pirmininkavo 
Tarybos pirm. E. Turauskas.

Naujoji Krašto Valdyba: I‘x. 
Dulevičius — pirm., kun. dr. 
F. Jucevičius — vicep. ir sekr. 
A. Michelevičius — ižd.

L. B. Kr. V-ba įkūrė Inforina 
cijos skyrių, kuris rūpinsis ži 
nių patiekimu lietuviškai span 
dai ir lyietuvių visuomenės Pra 
ncūzijoje Informavimu. Infoi 
macijoe Skyrius leis ir biulete 
nį „Lietuvių Bendruomenes Pr 
ancūzijoje Žinios“.

L. B. Pr. Inl. Skyrius.

PADĖKA HAMILTONO 
LIETUVIAMS.

Rugpjūčio ir rugsėjo mene 
siais Hamiltono apylinkės Sai 
pos Fondo Komitetas pravedė 
piniginę rinkliavą lietuviams, Ii 
kusiems Vokietijoje ir čia vieto 
je patekusiems į nelaimes bei Ii 
gas šelpti. Kiek galimybes lei 
do, buvo aplankyti visi lietu 
viai, gyvenantieji Hamiltone ir 

Ke iš kiekvieno buvo paprašyta au

ŠAUKIAMAS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS.
KLB Hamiltono i . _ ___________

Valdyba šaukia visuotini apy mui apie 60 atstovų į mūsų— j3 mok., IV — 
- - - • • • • * , nuoširdžiai kreipiasi j sk.__ 8 mok.

Iki šiol, tėvai mokėjo po 50 c. 
I mėnesį. Norint mokyklą į— _ 
iiau išlaikyti (prašant mažiau ka šalpos reikalams. Labai dziū 

gu, kad mūsų tautiečiai supian 
ta šalpos svarbumą ir atjaučia 
lietuvius, likusius Vokietijoje. 
Nuoširdžiai esame dėkingi mie 
liems tautiečiams už duosnumą. 
Taip pat dėkojame visiems tai 
kininkavusiems šią rinkliavą 
pravedant. Buvo surinkta 58b 
doleriai ir 5 centai. Kurie rink 
liavos metu neturėjo galimybių 
aukoti, arba per apsirikimą ne 
buvo aplankyti ir norintieji da 
bar savo auką atiduoti, piašomi 
skambinti telefonu LI 9-3/96 
Š. F. Komiteto vicepirmimnaei 
J. Kazlauskienei ir skiriama 
auka bus paimta iš namų.

Hamiltoniečiams gerai žino 
mas prekybininkas VI. Kybai 
tas šalpos reikalams aukojo 10 
dol. Tai gražus pavyzdys, o ro 
dos ir daugiau prekybininkų 
čia turime.

Šiuo metu Hamiltone Š. F. 
tenka rūbus lietuviams, likusie 
ins Vokietijoje pasiųsti. Bukite 
malonūs ir turimus atliekamus, 
dar naudojimui tinkamus, rū 
bus paaukoti. Tautiečių patogu 

metais mokyklos padėtį. nele Eugenija Stoškute iš Cie mo dėliai yra įsteigti rūbų suiin
Pasirodo, kad užsiregistravo velando JAV. Kiek teko patirti kimo punkti: J. Kazlauskienė 2 

siu mokinių būta 112, tačiau jų vestuvės bus lapkričio 13 d. Fife Str., J. Giedraitis 117 East 
mokslo metų bėgyje jų paliko žinomoje “ - - - - -
102. Mokyklą lankė 86 nuoš. (213 James St. N.) Hamiltone, ton Str. W., A. Kšivickiene 49r 
mokinių. Dirbta 38 šeštadicn Grajauskų šeima yra žinoma sa Dundurn Avė. S. ir J. Pleinys 
iai po 4 darbo valandas kiek 
vieną šeštadienį. Pajamų per me darbe. 
1953-4 m. turėta: iš tėvų mo 
kesčių 219 dol. ir KLB-nės Ha 
miltono v-bos 159,43 dol. ii h 
kutis 13 dol., viso 319,67 dol.

Išlaidų pozicija yra didžiau 
šia — mokyklos sargas 272,40 
dol., Kalėdų Seniui 34,69 dol.

linkės susirinkimą š. m. lapkri miestą,
čio mėn. 14 d., 5 vai. pp. Royal mielus hamiltoniečius su prasy 
Connaught Hotel; Oriental Ro mu, neatsisakyti ir toliau tiki o 
om šia dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininko ir pastogę 

sekretoriaus rinkimai.
3. Pereito susirinkimo pioto 

kolo skaitymas.
4. Apylinkės Valdybos piane 

Šimas.
5. Tautos Fondo Atst. Skyria 

us pranešimas.
6. Šalpos Fondo Komiteto pra 

nešimas.
7. Vasario 16 Gimnazijai Rem 

ti Komisijos pranešimas.
8. Revizijos Komisijos piane 

Šimas.
9. Apylinkės Valdybos u Ke 

vizijos Komisijos rinkimai.
10. Klausimai ir sumanymai.
11. Susirinkimo uždarymas.

5 vai. nesusirinkus kvorumui, 
po valandos įvyksta susirinki 
mas, kuris bus teisėtas neziū 
rint dalyvaujančių skaičiaus. 
Po visuotinio susirinkimo bus 
rodomas kultūrinis filmas. Avie 
čiame visus dalyvauti.

Lapkričio mėn. 27 —>• 28 dd. 
Hamiltone įvyksta Krašto Ta 
rybos suvažiavimas. Tai yra is 
torinis įvykis Kanados ir Ha 
miltono lietuvių gyvenime, ja 
rne bus sprendžiami svarbiausi 
šio krašto lietuvių reikalai, ku 
riami planai ateities veiklai.

KLB Hamiltono Apylinkės

jo lietuviško svetingumo musų 
kolonijoje — priimant j savo 

: Krašto Tarybos atšto 
vus. Kad mūsų durys, pagal se 
na lietuvišką tradiciją, yra pla 
čiai atviros kiekvienam pakelei 
viui — tai įrodėme per I-ją Ka 
aados Lietuvių Dieną. įiody 
kim ir dabar lapkričio mėn. 27 
-—28 dd.! Sutinkantieji pas si 
ve apgyvendinti Krašto lary 
bos atšovus prašome užsiregis 
truoti pas ; pirm. K. Baroną, 
131 Kensington Ave. N., ccl. 
LI 5-0979 visep. A. Antanaitį, 
99 Napier . St., tel. JA 8-5č3d 
sekr. St. Dalių, 35 Wilson Si., 
tcl. JA 8-4834.

Iš anksto visiems nuoširdžiai 
dėkojame.

KLB Hamiltono Ap. V-ba. 
ŠEŠTADIENINĖS MOKYK

LOS MOKINIŲ
Tėvų susirinkimas įvyko sek 
madienį parapijos salėje. Susi 
rinkimą atidarė mokyklos ved. 
J. Mikšys, pasiūlydas pirminiu 
kauti P. Vaitonį ir seki et. p. 
Venckevičių. Savo pranešime kus stalo teniso žaidėjas Alg. 
J. Mikšys nušvietė 1953-54 m. Grajauskas susižiedavo su pa

paramos iš organizacijų) nubal 
suota mokestį pakelti iki i din., 
nuo šeimos, nežiūrint mokyklą 
lankančių vaikų skaičiaus. Dar 
kalbėjo KL Bnės Hamiltono 
ap. pirm. K. Baronas, kviesda 
mas tėvus parodyti daugiau in 
iciatyvos mokyklos išlaikymo 
reikaluose, pareikšdamas, kad 
tėvų komitetas pereitais metais 
neturėjo nė vieno posėdžio ir 
tikrumoje visa mokyklos išlai 
kymo našta gulė ant Bnės, para 
pijos ir kitų organizacijų peči r

Išrinktas tėvų komitetas: P. 
Vaitonis, G. Breichmaniene, J. 
Valevičius, P. Vaičius, ii VI. 
Kybartas.

MONTREAL1O VA 
parapijos kleb. kun. J. Kubilius 
S. J. pereitą visą savaitę tuiejo 
misijas vietos lietuvių bažnyčia 
je. Kbr.

ALG. GRAJAUSKAS 
SUS1EŽIEDAVO

Žinomas sportininkas ir pui

PAJIESKOJIMAI
Projektuojamas išpardavim 

as žemės sklypais tarp Veidu 
no ir Ville Lasalle.

Norintieji užpirkti sklypus 
kreipkitės į mūsų pardavėją 
Joną Lukoševičių namų teleio 
nu HE 7877 arba įstaigos tcie 
fonu FI 6351.

St. Michal Hallėje bourne Ave., J. Mikšys Id Bar — Giminės jieško Mečį Zda

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. N. SKAAB 
iš Europos

3 Barnesdale S. (kmp.King) 
HAMILTON, Ont. 

Tel. LI 4-6405

Carlton Clothes Shop
LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!

Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų 
rūbų siuvykla.

Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai! 
Praktikuojamas iki pusės metų lengvas išsimokėjimas. 
Kaip dalininkas pas mus ciiiba prityręs lietuvis siuvėjas. 
Jau 4 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus 

ir nesame patyię nusiskundimų.
Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, 

ukrainietiškai, rusiškai, lenkiškai ir tt.
281 KING STREET EAST, HAMILTON, ONT. 

Telef. J. A. 2-6439. Sav. J. S K O T N I C K I.

X $
Visais nekilnojamo turto pirkimo X 
bei

$

i; y X
0

vo dalyvavimu visuomenmia lubus priima spaudos kioske, 
Kl. G bažnyčios salėje, po pamaldų.

I
Sekite naujas madas — užsisakykite X

KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ. | 

Speciali nuolaida užsakant dabar. x

Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių X

Pritaikome kelnes prie jūsų švarko. V

Garantuotas darbas — galima ir kreditan. X

VALOME — P R O S 1 J A M E. |

Paimame iš namų ir pristatome. X

NICK’S TAILOR SHOP IPATAISYMŲ EKSPERTAI.616 Charron, Montreal. — — — —

g
WI 8013 §

76 Avc.

LIETUVIŠKA DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

Lang’s Clothing Store
Vyriški ir jaunimo drabužiai.

Geriausios rūšys, žemiausios kainos. 
Užeikite ir įsitikinkite.

2013 St. Lawrence Blvd. Tel. BE 1197. Montreal.

s DISTRICT ESTATE BROKERS

pardavimo reikalais kr ipkitės 
į didžiausios Kanadoje

REAL ESTATE 
įstaigos atstovą Hamiltone

PRANCKEVIČIŲ.

Visokeriopas informacijas uteiks ir 
se jums patars.

Skambinkite ar užeikite į

913 Main St. E. Hamilton tel.

namų problemo-

staigą

LI 9-4121.

REAL ESTATE LIMITED

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

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGĄ!
IR ŠVARIAI.

t
t!

KAINOS PIGESNES 
KAIP KITUR.

7 3910 St. ZOTIQUE St., E.
Į RAymond 1—6005.

' Kreipti* po 6 vai. vakaro, 
j Šeštadieniais — visą dieną.

alyv. ir vandens. Šildomas. 
Kaina $14.000. Įmok.$4.000
Žemė:

Rosemount 43th Av. netoli 
Beaubien, 19 sklypų 
et. kv. pėda.

Ūkiai:
Įvairūs, su gyvuliais 
guvulių. Įmokėjimas 
4.000 ir daugiau.

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

AR PIRKTI KREIPKITĖS

x Namai pardavimui:
x Rosemounte:
g24th Av. 1 šeim. 5 kmb., ats 
a kiras, 3 mt. Kaina $11.500.
x Išmokėjimas $59,63 mėn. is
| 2 % %.
a 2-jų šeimų, naujas po 5 km.,
X vand. ir alyvos šildomas.
X Kaina $16.000. Galima tuo 
v jau užimti.
d Bordeaux St. 3 šeimų ir 1-6
X ir 2-3 kmb. Plytelių virtuve 
x pirmame augšte, šild., gara 
$žas. Kaina $ 21.500. Naujas.
I N. G. D.

j?West Hill vienos šeim., 8 k.,
| NORĖDAMI PARDUOTI
X Į PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA- 
| TE ĮSTAIGĄ.

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

$ A. Gražys, RA 1-3148. A. Markevičius, OR 1-9816.
X ĮSTAIGA: 177 Sherbrooke St W. kamb. 5, Montreal, Que.
| Telef.: PL 8501
$ Res.:

Jonas J. Juškaitis, LL.B.

I
** TORONTO UNIVERSITETO DIPLOMUOTAS

TEISININKAS.
Suite 5, Tunstall Building,

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

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

po 50

ar be 
nuo $

DETECTO T. V.
3994 Wellington

TAISOME RADIJO

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

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

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

i ŽUKAS ANTANAS
$ 359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4

g A ------ 4321 £
Kreiptis vakarais po 6,30 vai. S

P. ADAMONIS PO 6-6495. A. BUDR1ŪNAS RA 7-2690. ~ *

m wwwwwww* i i i *

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

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

iš namų ir prista-

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

Paimame
tome j namus visame Mont i 
realyje ir priemiesčiuose. ‘ 
Darbą atliekame sąžiningai. ;

NE. 5-0303 Į

NAMAMS PASKOLOS

PATVIRTINTI VERRTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA 7-312 0

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1954. XI. 3. — Nr. 43 (392)

MOMTfREAlJ
KAIP RUOŠIAMA KANADOS LIETUVIŲ DIENA 

MONTREALY.
Spalio 31d. AV skaitykloje diena, ruošiama Montreaiy, 

tų įspūdinga ir vertinga bei 
udinga Lietuvai, Kanadai ir 
siems lietuviams.

Be ko kita, atkreiptas dėme 
sys į tai, kad būtų parinktos to 

ros dienos tai šventei, kad jo 
je galėtų atsilankyti ne tiktai 
Kanados, bet ir Jungtinių Ame 
rikos Valstybių lietuviai.

KLCT PREZIDIUMO 
POSĖDIS.

Lapkričio men. 6 dieną, šešta 
prezidiumą sudarj ti dienį, 4 vai. po pietų, „Ncpr. 

Lietuvos’’ patalpose įvyksta 
KLCT prezidiumo ir naujai ko 
optuotųjų narių bendras pusė 
dis. Prezidiumas.

ŠV. JONO LIUTERONIŲ 
bažnyčioj, Jeane Mance ir Pi m 
ce Arthur gt. kampe, lapkričio 
7 d., 12,30 vai., lietuvių pamal 
dos.
VASARIO 16 GIMNAZIJAI 

REMTI KOMISIJA, 
suorganizuota dar LOKo lai 
kais, turėjo poesėdį, kuriame ap darni į Montreaiio Šaipos Komi 
tarė einamuosius reikalus, 
pranešimo 
met per 
gimnazijai pasiųsta ligšiol 914 nių dalį, nes 
dolerių, o kasoje turimieji 120 skiriamas jų 
dol. bus pasiųsti šiomis dieno pai.

org. inž. P. Narbutas; mįs
Dėl gimnazijos pavojaus Sau 

ksmo ir komisijos tuo reikalu 
susirūpinimo, pagyvėjo šios sri 
ties veikla: Calgario Lietuvių 
D-ja atsiuntė 60 dol. (ačiū'j, 
Hamiltone įsikūrė naujas būre 
lis, Vancouvery atgaivintas vei 
kęs jau. Kaikuriuose būreliuose 
padaugėjo skaičius narių.

Montreaiy pirmoji iš vyrės 
nės kartos ateivių rėmėjų eiles 
na įstojo visa pp. Norkeiiūnų 
šeima. Tai konstatuojama kaip 
gražus ir sektinas pavyzdys. 

Nemalonus reiškinys, Hamil 
tone, dar nepasisekė išaiškinti.

gal savo užduotį ir tikslą. Komi Ten vienas būrelis esąs penne 
sijos bendro posėdžio susirenka Vasario 16 gimnazijai imk 
lapkričio 28 dieną ir bendrai su 
visu komitetu galutinai nusta 
to Kanados Lietuvių Dienos 
Montreaiy programą, kurią tuč 
tuojau imsis realizuoti.

Bendrai imant, komisijos sa 
vo tarpe aptaria visas aplinky 
bes, sąlygas ir perspektyvas, 
kas yra galima, praktiška ir du 
rytiną, kad Kanados Lietuvių

posėdžiavo, pirmininkaujant L. 
Balzarui ir sekretoriaujant p. 
Remeikaiteų Lietuvių Dienai 
ruošti komitetas, kurin oi gani 
zacijos prisiuntė, kaip buvo iiu 
tarta, po vieną atstovą. Deja, 
dar ne visos organizacijos pri 
siuntė atstovus, todėl jos pra 
šomos vis dėlto savo atstovus 
prisiųsti.

Pirm. L. Balzaras pasiūlė šve 
ntės minėjimo apmatus, organi 
zacijai — išrinkus komisijas ir 
komiteto 
iš tų komisijų pirmininkų.

P. Baltuonis pasiūlė trumpą 
Lietuvių Dienai ruošti 
tūtą ir taip pat Dienos 
schemą.

Trumpai pasisakius 
dro Lietuvių Dienos Montrea 
ly pobūdžio, nusistatyta sudary 
ti sekančias komisijas, kurioms 
suorganizuoti išrinkti orgamza 
toriai: 1) Propagandos n 2) 
Leidinio arba spaudos, kurioms 
suorganizuoti išrinktas J. Kar 
delis; 3) šeštadienio subuvimo 
komisija, organizatore p. Rudi 
nskienė; 4) Loterijos, orgamza 
tore p. Lukošiūtė; 5) Sporto, 
organiz. p. Blauzdžiūnas, 6) 
Akto-koncerto, org. KLB IVlon 
trealio apyl. v-ba; 7) Meno pa 
rodos,
8) Patalpų, org. p. Baltuonis 
ir 9) Organizacijų suvažiavi 
mų, org. K. Andruškevičius.

Susirinkime pabrėžta, kad 
Lietuvių Diena Montreaiy turi 
būti savaiminga ir turi būti ki 
tokia, negu buvo Toronte ir 
Hamiltone. Taipgi pabrėžta 
kad šeštadienio subuvimas Lu 
ri būti ruošiamas labai didele 
je salėje, patogiai, gražiai ir jo 
metu galės būti Dienos atidai y 
mas, ribotas komiteto pirminio 
ko trumpu žodžiu.

Komisijų organizatoriai suda 
ro komisijas iš kviestų asmenų 
ir paruošia komisijos planus pa

k-to bid 
ruošimo

dėl ben

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.
atK- ■ xx~ x

Dr. J. Š E G A M O G A S 
CHIRURGINĖ ir BEND

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

šeštadieniais 11—1 
v arba pagal susitarimą.

n a m ų 1038 Osborne Av. 
$ VERDUN. TeI.PO 6-9964 

•r— xx-------ar ~■ x>c-----

bū
na
vi

MONTREALIO ŠALPOS KOMITETAS 
šį šeštademį, lapkričio ti dieną, 7 valandą vakaio, 

ruošia labai gražų ir jaukų

VIEŠĄ VAKARĄ,
kuris įvyks gražiotje Policijos salėje,

1474 St. Catharine St. E.
BUS šokiai, grojant p. Lapino vedamam LITUANICA 

orkestrui.
PROGRAMĄ paįvairins meniniu pasirodymu

p. Gailevičiūtė ir p. Rimkevičiūtė.
VEIKS pilnas bufetas — su gėrimais ir užkandžiais. 
LOTERIJA numato turėti gerų fantų. 
PRADŽIA 7 valandą akaro.
ĮĖJIMAS tiktai 1 dol. 25 et.
PELNAS skiriamas Vokietijoje likusiems tremtiniams

| TALKA 
VARGSTANTIEMS.

Nors ne vienas spėjome pa 
miršti lagerius, eilės prie lėks 
tės sriubos, bet dar netoli de 
šimties tūkstančių mūsų brohų- 
-seserų, o tame skaičiuje arti 
2.000 vaikučių, ten yra pasili 
kę. Ar juos pamiršime? Bent 
artėjančių švenčių metu tunine 
juos prisimini. Turime jiems, 
nors menka auka, padėti. Pra 
saaidrinti jų niūrią būklę.

Lapkričio mėn. 6 d. atsilanky

Iš teto rengiamą viešą vakarą, pa 
paaiškėjo, kad šie liksime pelną šalpos reikalams 

Komisiją Vasario ič ir tuo palengvinsime vargdie 
to vakaio pelnas 
— tremtinių šal

šis vakaras Mont 
gausiai tautiečiu 

Šokiams gros pp.

zacijos prašomos šią datą rezer 
vuoti sportininkams.

KARIUOMENĖS 
MINĖJIMAS.

Lapkričio mėn. 21d. D’Arcy 
McGee salėje įvyks mūsų ka
riuomenės šventės paminėji
mas.Smulki minėjimo progra
ma bus paskelbta š. m. lapkri
čio rnėn. pradžioje.

KLB M. Ap. Valdyba.
IŠKILMINGAI ĮTEIKTI 
BRANDOS ATESTATAI
Spalio 29 d. St. Panic bažny 

čioje D’Arcy McGee High Sch 
ool abiturientams iškilmingai 
įteikti brandos atestatai. Tą iš 
kilmę lydėjo ypatingą ceremuni 
ja, kurioje dalyvavo ir tarė žodį 
anglų katalikų vyskupas J. E. 
Whalen. Iš lietuvių, baigusių tą 
mokyklą, gavo brandos atesla 
tą šie lietuviai: J. Antanavičių 
te, D. Bogužytė, I. Bendzaity 
tė, B. Palubinskaitė, G. Valtie 
kūnaitė, A. Aneliūnas, R. Kudz 

' ma, J. Sirvydas ir G. Ženailis. 
’ Iškilmių metu solo giedojo, gra 

žų balsą turįs, G. Ženaitis. Iš

Tegul bent 
realyje būna 
aplankytas. 
Lapinų orkestras. Programą pa 
įvairins pp. Gailevičiūtė ir Rim 
kevičiūtė. Veiks pilnas bufetas, 
o loterija bus tokio gausumo, 
kiek mes patys ją paremsune.

Padėkime tremtiniams — pa v. .
dėkime vargsantiems vaikučiu kilmė buvo graži ir įspūdinga, 
me, seneliams ir ligoniams, l’ad MAŽOSIOS LIETUVOS 
visi į šalpos komiteto vakarą — Bičiulių Dr-jos visuotinis narni 
š. m. lapkričio mėn. 6 d. 1474 susirinkimas šaukiamas lapkri 
Ste. Catherine East, Policijos čio 14 dieną A V salėje, tuojau 
salėje. Pradžia 7 v. v. Įėjimas, po pamaldų. Bus pranešimai ir 
atsižvelgiant į salės brangumą, valdomųjų organų rinkimai.
1 dol. ir 25 et. LITUANISTIKOS KURSAI

Montreaiio Šalpos Komitetas. j.j šeštadienį 
SUSILAUKĖ dukters (1. XI.
54) Lidija ir Pranas Baradins 
kai. Motina ir naujagime jau 
ciasi gerai.

VIENU ŠŪVIU TRYS 
ZUIKIAI...

Atsilankęs į Šalpos Komisi

MAŽOSIOS LIETUVOS

TORONTO
KŪRĖJALSAVANORIAI
Jausdami tarpusavio ryšio 

palaikymo reikalą ir organizuo siu pasitraukęs poilsio iš akly 
tai prisidėti ekonominėje velkio vaus Liet. Namų pirmininko 
je, Toronte įsikūrė atgaivintos darbo, pataisęs sveikatą, zau«. 
Liet. Kar. Kūrėjų - Savanouų vėl grįžti ir įsijungti kaip į vi 
S-gos skyrius. Valdybą sudaro: suomeninį, tai pir Liet. Namų 
St. Banelis, pirm.; St. Čepas, aktyvų darbą, 
iždin. ir K. Aperavičius, sekr.

Per steigiamąjį skyriaus su 
sirinkimą buvo gvildenamas kl 
ausimas apie suteikimą medžią skelbta žinutė 
ginės paramos kūr.-savanoria 
ms, atsidūrusiems sunkioje būk 
Įėję. Lėšas tam tikslui telkti nu 
tarta ruošti pobūvius-parengi 
mus ir iš gautojo pelno sušclp 
ti ne tik paramos reikalingus k. 
savanorius, bet ir Nepriklauso 
mybės kovų invalidus.

Girdėti, kad pirmas toks po stizeno ir Liet. Ev. Susivieniji 
būvis-parengimas yra ruošia mo Valdybos tuometinių nanų, 
mas lapkričio 13 d. Šv. Jono pa rodo, kad tuo dokumentu taria 
rapijos salėje, kurią maloniai moji „lietuvių liuteronių para 
sutiko duoti gerb. klebonas ku pija’’’ buvo sukurta kaipo „fili 
nigas P. Ažubalis, paimdamas jale“ Missouri Sinodo St. jonu 
tik faktiškas ūkio išlaidas. s anglų parapijoj, bet ne kai

Reikia sveikinti šio kilnaus po savarankiška parapija. Jus 
tikslo iniciatorius ir palinkėti, turtas, to dokumento paskuti 
kad jų toks broliškas užsimoji niu paragrafu, buvo skirtas Mis 
mas rastų atgarsį mūsų visuom souri Sinodui. Vėlybesnieji ap 
enėje.

Reikia pastebėti, kad Toron 
to skyriaus kūr.-savanoriai, lik 
susiorganizavę, pirmieji alsihe 
pė į Prof. M. Biržiškos paremi 
mui Ko miteto atsišaukimą, iš 
savo kuklių uždarbių sudedami 

nusiųsdami 46 dolerius. Bs.
RINKIMAI TORONTO 

APYLINKĖJE.
Rinkiminė Komisija šiuomi 

skelbia visuomenės ir orgamza 
cijų žiniai, kad kandidatų sąra 
šai, prisilaikant rink, taisyklių, 
turi būti patiekiami Rinkiminei 
Komisijai nevėliau, kaip š. m. 
lapkričio mėn. 7 d. 12 valandą 
šiose vietose: a) Lietuvių Na 
muose — p. Vaidotui arba, b) 
Komisijos sekretoriui p. Pikšili 
ngiui Justinui, 907 Dundas St. 
W.

Kam rinkiminės taisykles 
dar būtų nežinomos, kartu pa 
menama, kad kandidatai turi 
būti nejaunesni, kaip 18 m. am 
žiaus, patiekę savo asmeniskus 
sutikimus raštu ir turėti neina 
ž.au, kaip 30 asmenų parašus, 

, juos išstatančius į rinkimus.
Rinkiminė Komisija.

GRĮŽTA 
EICON. J. STRAZDAS.

J. Strazdas prieš keletą mene

DĖL EVANGELIKŲ 
PARAPIJOS TORONTE 
Tamstų laikraštyje buvo pa 

______  _____ : apie bažnyčios 
šventinimą Toronte, pasirašyta 
Jurgio Povilaičio.

Žinutėje sakoma, kad kun 
Kostizenas 1950 m. rugpjūčio 
rnėn. sudaręs „pirmą lietuvių 
liuteronių parapiją Toronte" 
Tačiau 1950 m. spalių 9 d. do 
kumentas, pasirašytas sak. Ko

ir

10 vai., renkasi 
Mountain 1220 nr. Ignace Bou 
rget mokykloje, kuri yra tarp 
St. Catherine ir Dorchester gat 
vių.

PREMIJUOTI P. BALČIU 
NAITĖS DARBAI

Šiomis dienomis Montreaiy 
vyko rankdarbių paroda. Joje

tas aukas kitai įstaigai, kas yia 
priešinga teisėtumui. Žinoma, 
būrelio žmonės gali tą ar kitą įs 
taigą remti, tiktai jie neturi tei 
sės žmonių suaukotų pinigų, 
skirtų Vasario 16 gimnazijai, 
pervesti kitai įstaigai, nes jie jos ruošiamą vakarą: linksniai 
surinkti iš žmonių aiškiam tiks laiką praleisi, pasigerėsi pane dalyvavo ir du lietuviai. P-ies 
lui. Klausimas dar aiškinamas.

Kadangi Vasario 16 gimnazi 
jai remti komisija dirba jau 
apie 4 metus ir yra pergyvenu 
si LOKą ir dabar jau ir KLB 
Kr. Tarybos kadenciją, tai nu Philadelphijoje gyvenančiai du 
tarė paprašyti KLB Revizijos krai susilaukus 4 dukters, buvo vai. pp., 1897 Chemin Chamb 
komisiją padaryti reviziją ir išvykęs į krikštynas. Ta pačia 
antrosios Kr. Tarybos pirmo proga aplankė New Yorką, re 
sios sesijos metu atsistatydinti, uakcijas ir bičiulius. P. V. šir 

...  vydas toliau dirba JAV konsu 
IŠNUOMOJAMAS kambarys late Montreaiy.
1252 Brown Blvd., Verdune.
Kreiptis po 6 vai. vakaro.

PARDUODAMAS
8 butų namas (4 butai po 4 km 
barius, 4 po 3 kamb.). Kama 
35.000 dol., įnešti 17.500 dol. 

Metinės pajamos 6000 doi. 
Teirautis pas A. Norkeliūną.

Tel. RA 7-3120.

hų E. Gailevičūtės ir J. Rimke Balčiūnaitės darbeliai — lėle ir 
vičiūtės šonais ir sušelpsi pasi velykiniai margučiai — laimėjo 
likusius Vokietijoje lietuvius, premiją. 
Būtinai atsilankyk.

VYTAUTAS SIRVYDAS
VILLE JACQUES CARTIER 

TĖVŲ ŽINIAI
Šeštadienį, lapkričio 6 d., 4

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. J. MA LĮSK A t 
prtlina: 9 a m. — 10 p. m; | 
5303 Verdun A., Verdun, |

Telef.: TR 4547.

LOUIS MONGEAU
KURO ALIEJUS
No. 1 Imperial Products

TR 32 3 7

TELEVIZIJOS TECHNIKAS 
lietuvis

darbą atlieku Jūsų namuose.
Skambinkite RI 4-1705

PASIBAIGĖ STREIKAS
Tris savaites streikavę Domi 

nion Ingeneering Co darbiniu 
kai susitarė su bendrove n nuo 
lapkričio 1 dienos stojo į daibą 
Darbininkams išmokamas pra 
eities laikas po 27 dolerius ir 
pridedama po 3 et. už kiekvie 
na darbo valandą.

YRA LIGONIŲ
Irenai Šliogerytei General 

Hosp. padarytos dvi operacijos 
n dar bus daroma trečia.

4 savaitę serga Stasė Pauiau 
skienė, Jaques Carteir.

P. Vilkelienė atsigulė į ligo 
ninę patikrinti sveikatos.

VILKIUKŲ DĖMESIUI

ly, šeštadieninės lietuvių ino 
kyklos patalpoje kviečiamas te 
vų susirinkimas.
tie
kių
n ės
ko,

t=—--- i* — ' Jt-—--- j
Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 

Gydytojas ir chirurgas. 
1554 A Bloor St. W. Toronto. 
Bendia 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.

Kviečiami ir 
tėvai, kurių vaikai del ko 
nors priežasčių šeštadieni 
lietuvių mokyklos nebelan 
iš viso nelankė ar yra dar

per maži lankyti. Bus renkamas 
tėvų komitetas, aptariami Kalė 
dų Senelio ir kt. reikalai.

TARĖSI ROSEMOUNTO 
MOKINIŲ TĖVAI.

Spalių 30 dieną 12 vai. jvy 
ko Rosemounto šeštadienines 
mokyklos mokinių tėvų susu m 
kimas. Susirinkimą pravedė p. 
Navikėnienė. Tėvų komitetan 
išrinkti: P. Petrulis, p. Dani 
liauskienė, p. Kudžmienė ir kan 
didate p. Vasiliauskienė.

Mokyklos vedėja p. Rimkcvi 
čienė darė pranešimą apie mo 
kyklą, jos darbą, mokinių SKai 
čių ir tt. Klausimuose ir suma

Šį šeštadienį, lapkričio G die nymuose tėvų ir mokytojų bu 
ną, tuojau po šeštadieninių pa vo iškelti mokyklą liečią aktu 
mokų įvyks Rosemounto, Vcr alūs klausimai.
duno ir Ville Jaques Cartier Buvusiam tėvų komitetui, p. 
vilkiukų sueigos. Sueigą luiės Navikėnienei ir komiteto naiei 
taip pat ir žirgų skiltis.

Tuntininkas.
EVANGELIKAI 
MONTREALY

Dr. N. Novošickis
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 
(paga] susitarime'

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ

IR
Dr. R.

956

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS
CHARLAND 
Sherbrooke E.

Telel.: FR 7684, EX 8822.

I Dr.E.Andrukaitis
958 Sherbrooke E.

Tel. CH. 7238

c — =a
SULLIVAN REALTIES Co.

Member of Montreal 
Real Estate Board

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

Lietuvį Atstovą
JONĄ LUKOŠEVIČIŲ

Skambinti mūsų įstaigos ar 
namų telefonu HE 7877.

* * * 
Pasirinkimas namų, ūkių ir va 

sarnamių įvairiose vietose.

6351 
neju- 
mūsų

jo

p. Gerhardienei reiškiama nuo 
širdi padėka už glandų bendia v 
darbiavimą. Naujam tėvų komi | 
tetui linkime daug sėkmės sa 3 

pagal Kanados Sinodo pageida vo darbe. . . Dal. j

vimą buvo pasižadėję (ne visi) MIRĖ Antanas Bulokas, 52 me S 
mokėti vidurkiu 10,5, o lakti tų amžiaus, kilęs iš Rudaminos S 
nai įmokėjo 7.29 dol. vidurkiu, vai., į Kanadą atvykęs 1928 me vį 
Hamiltone pasižadėta 8,5, o pno tais. Spalio 20 d. mirė Ona Kli J 
keta 4,19 dol. vidurkiu. Pamal mavičiūtė - Stankevičienė, 68 S 
das Montreaiy lankė vidutinis metų amžiaus, palikusi vieną du J 
kai 40 asmenų. kterį ir 5 sūnus, taipgi vyrą n <į
LAPKRIČIO 27 d. Montreaiio, būrį vaikaičių.
Toronto ir Hamiltono krepšinio P-LĖ BALČIŪNAITĖ, 
kai numato suruošti krepšinio pasveikusi St. Agathe sanatori J 
turnyrą Montrealyje. Taip pat joje, ten pat gavo ir darbą. Įs > 
numatomas, tos pat dienos va taigoje ji turi atsakingas paiei > 
kare ir šokių vakaras. Oi gani gas. 5

atidoj paskelbtieji įvykiai tat 
panaikino. Žinutėj sakoma, kad 
su neišvardinto sinodo pagalba 
esanti pastatyta „Grace Lutlie 
ran Church". Tačiau jos pačios 
atsišaukime iš 1954 m. vasaiiu 
mėn., užvardintame „We Must 
Grow", yra pasakyta, kad sak. 
bažnyčia yra Missouri Sinodo 
misija, bet ne parapija, kad ji 
kuriama pasiskolintais pinigais 
ir kad kaip pasakyta, aname at 
sišaukime, „Pastor Leo Kostiz 
en" aptarnaujamosios misijos 
nariai yra „German-speaking 
and Lithuanian-speaking” zmo 
nes. B. Buntinas,
Liet. Ev. Sus-mo Pirmininkas.
EVANGELIKAI TORONTE

Kanados Sinodas pageidavo 
kad kiekvienas Kanados lietu 
vis liuteronis sumokėtų pci me 
tus 18 dolerių, bažnytinių mo 
kesčių. Dalis parapijiečių visai 
nepasižadėjo mokėti. 3 asmens 
pasižadėjo mokėti po 20 ool., 
kiti po mažiau. Nemokėjo imda 
vusieji pasižadėjimo ir 18 pasi 
žadėjusių. Pasižadėjimų vidur 
kis vietoje 18 dol. buvo 10,3, 
bet įmokėjo tiktai 7,2 dol. vidur 
kiu.
tx-----------XX".........XX------- --  XX"—X

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
xx----- :xkX------------ XX-----------XX- XX——-X

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

A. GARBENIS
REKOMENDUOJA

Namas nuomavimui, atskiras, 5 kmb. per 2 augštu s, $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
1611 BLOOR STREET W., TORONTO, ONTARIO. 

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

prašome kreiptis virš nurodytu adresu.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
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