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Politinė įvykių savaite
AMERIKOS JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ RINKIMUS 

LAIMĖJO DEMOKRATAI.
Papildomus rinkimus Kanadoje laimi liberalai.

Populiari Amerikos asmeny vienetą, nukreiptą prieš sovieti 
bė — prezidentas Eisenhowcris nį agresorių. JTO pilnatis ne 
— labai norėjo, kad Jungtinių tiktai paliko tą komisiją veikt; 
Amerikos Valstybių rinkinius toliau, bet ir pabrėžė reikalą ją 
j kongresą ir gubernatoriui lt i praplėsti ir pakviesti į jos sūdė 
mėtų respublikonai. Jis ne tik tį daugiau narių. Komiteto kom 
tai agitavo už respublikonus, petencija taip pat praplėsta, 
bet tiesiog prašyte prašė, kad Jam pasiūlyta rūpintis ir regio 
amerikiečiai balsuotų už respub nalinių apsigynimo sąjungų, su 
likonus, o vis dėlto nei agiaci adrymu. 
ja, nei prašymai nieko^nepadė 
jo, —
AMERIKOS TAUTA PAS1

RINKO DEMOKRATUS.
J atstovų rūmus, lietuviškai 

sakant — seimą, išrinkti 232 de seimas svarstys susitarimų pat vius sistematingai iš Lietuvos 
mokratai ir 203 respublikonai, virtinimo klausimą. Edenas An krausto, o vieton jų gabena

Lietuvą rusus.

Kolūkiečiai skundžiasi, bet 
niekas jų neklauso.

VILNIAUS RADIJA KLAUSANT
Okupantai lietuviais nepasitiki, mai. O žemės ūkio darbuotojai

Pranešama iš Vilniaus, kad 
Lietuvos žvejai šen ir ten žve 
joja. Taktai yra labai įdomu, 
kad visi žvejų laivų kapitonai 
vien tiktai rusai ir nė vieno lie 
tuvio. Štai Vilniaus radijo skel 
biamieji žvejų laivų kapitonai. 
Mačiukin, Kruč,kov, Kargapul 
cev, Ponomariov, Zuvajev, Ka 
tajev, Strelnikov, Fronko, Ko 
niov, Kuškin ir tt„ visi rusai, iš 
imtinai rusai ir nė vieno lietu 
vio. Tokias žinias paduoda Vii 
niaus radijas. Iš to matyti, kad 
į Lietuvą didele srove iš 
jos veržiasi rusai, kurie 
mia lietuvius, vežamus į 

Lapkričio 14 d. Prancūzijos jos gilumą. Taip rusai

Šioje srityje, 
PRASIDEDA PARYŽIAUS 

SUSITARIMU PATVIRTINI 
MO SVARSTYMAI.

taigi 29 balsų persvarą tuii de glijos seime pareiškė, kad iei 
mokratai. Į senatą išrinkti 48 kia greičiau Paryžiaus susitari 
demokratai, 47 respublikonai ir mus patvirtinti, nes pavojai Eu 
1 nepriklausomas, bet ir šis pa ropos saugumui nepraeina, 
sižadėjo priklausyti demokratų 
būriui. Tokiu būdu, demokratai 
ir senate turi dviejų balsų pers 
varą. Kai JAV vadinamą kong 
resą sudaro ir senato ir atstovų 
rūmų visuma, tai JAV kongie 
se demokratai, sumina sumina 
rum, turės 31 balso persvarą.

Tiesą sakant, jau iš anksto 
galima buvo spėti, kad laimės 
demokratai, nes
DARBO ŽMONĖS PASISAKĖ 

UŽ DEMOKRATUS.
Už komunistus nebuvo pa 

duota nė vieno pilno procente 
visų balsų. Tai, sudėjus viską 
krūvon — ir prezidento agita 
ciją ir komunistų raganišką tri 
ukšmą ir šauksmą, kad Ameri 
ka jau griūva, — vis dėlto yra 
įrodyta, kad laisva tauta, laisvo 
se sąlygose itin sąmoningai bal 
suoja ir pasirenka tuos žmones, 
kuriuos randa reikalinga.
PįAPILDOMI RINKIMAI 

FEDERALINJ SEIMĄ 
KANADOJE

parodė senąją liberalų pers'd 
rą. Kanadiečiai ištikimi lyg ir 
tradicijai, — rinKti į parlamen 
tą daugumą liberalų. Kraštuti 
nesni ir Kanadoje negauna pri 
pažinimo, nors tokie kraštutini 
ai, kaip komunistai, nepaprastai 
veiklūs ir agituoja išsijuosę, ne 
sigailėdaini tam tikslui ir pini 
gy-
ŽYMIA SENSACIJA SUDA 

RO INDIJOS PREMJERO
NEHRU

pavarymas iš ministerių pirmi 
ninko vietos. Galima spėti, kad 
Nehru pavarytas iš premjero 
ir Indijos kongreso partijos iy 
derystės todėl, kad perdaug nu 
slydo į komunistų pusę. Jam Į 
sveikatą neišėjo ir jo „konosiš 
koji“ kelionė į Pcipingą. O gal 
tuo tiktai buvo perpildyta kar 
tumų taurė, kurią jis atsidėjęs 
ruošė Indijos žmonėms. Jau Sat 
gone jis susilaukė net antmhcri 
nių demonstracijų, pabreziant 
pasipriešinimą jo palaikomai ko 
munistų mestai „sugyvenimo“ 
agitacijai.

Nehru dar spiriasi: esą jis vL 
dėlto iš politinio veikimo srities 
nepasitrauksiąs... Bet Nehru 
jau pašalintas.
JUNGTINIŲ TAUTŲ ORCa 

NIZAC1JOS PILNATY
tebevyksta šaltasis karas; Ką ti 
ktai pasiūlo Vakarai, tą komu 
nistinis blokas atmeta.

Bergždžiai svarstomas nusig 
inklavimo klausimas, nors uau 
gumas tautų pasisako už nusi 
ginklavimą, bet Rusija nesutin 
ka su tuo. Nenuostabu, kad dėl 
to
JTO PILNATIS NUTARĖ 
PRATĘSTI KOLEKTYVI

NIŲ VEIKSMŲ KOMISIJOS 
VEIKIMĄ,

kuri rūpinasi valstybių, įeiuan 
čių j JTO, subūrimu į galingą

t

laukia šių gaminių.
Pasitaiko, kad 

įmonėje užplanuojama išleisti 
daug tokių gaminių, kurie turi 
mažą pareikalavimą, o didelę 
paklausą turinčių gaminių paga 
minama per mažai. Pav., diuelę 
paklausą turi Kauno „Plieka 
lo” fabriko gaminami nuoiage 
liai. Tačiau vietines ir kuro J ra 
monės ministerija šiai pozicijai 
duoda nedidelį planą, tuo tal
pu kitiems, turinittms mažesnį 
pareikalavimą, gaminiams duo 
darni dideli planai. Kruopštus 
žemės ūkio reikmenų stuūijavi 
mas padės rūpestingiau sudari 
nėti žemės ūkiui skirtos proem 
kcijos gamybos planus.

Lietuvą užplūsta rusai.
Klaipėda. Silkių žvejybos vai 

dyba gavo paleisto į atsargą Ba 
Itijos karinių jūrų laivyno jūii 
ninko Soroka pareiškimą, ku 

Didelę paramą kaimui galėtų riame jis pareiškė norą duoti 
suteikti verslinės kooperacijos žvejybiniame laivyne. Soroka 
įmonės. Tačiau kolūkiečiai dar paskirtas jūrininku elektriku to 
skundžiasi eilės prekių, kaip pa limojo 
kinktų, vežimų, ratų, stok*. 
Trečiojo ketvirčio pakinktų ga 
mybos planas įvykdytas vos 57 
proc. Tinkamas kolūkių, M TS- 
čių, tarybinių ūkių aprūpinimas 
ž. ū. reikmenimis žymia dalimi 
priklauso nuo lankstaus ir ope 
ratyvaus tiekimo ir prekybinių 
organizacijų darbo. Negalima 
prileisti, kad ž. ūkiui pagamm 
ta produkcija ilgai užsigulėtų 
įmonių sandėliuose. Tik minėtų 
organizacijų nerangumu paaiš 
kinamas tas faktas, kad Kauno 
„Priekalo“ fabrike rūdija paga 
minti dideli žemės ūkiui sku tų 
gaminių kiekiai. Jau ilgokas lai

Kusi 
išstu 
Rusi 
lietu

i

Maža to,
SOVIETUOS PASIKĖSINI 

MAS YRA LABAI 
AKTINGAS.

Štai, Teherane susektas mas 
kvinių komunistų sąmokslas ir 
įasti dideli ginklų sandėliai, pa 
ruošti sukilimui. Ginklai eoą so 
vietinės kilmės.

Savotišką sensaciją paskelbė 
Anglijos spauda. Pasirodo, kad 
Anglijoje
KOMUNISTAI YRA 1ŠPLE 

TĘ ANTIKOMUN1STŲ 
GROBIMUS.

Daug jau esą dingusių auti 
komunistų, kuriuos grobia ko 
munistai. Grobimams naudoja 
bauginimus, grasinimus, teio 
rą, nuolatinius persekiojimus ir 
tiesiog jėga grobimus. Daugu
mas tokių aukų yra dingusios kas fabrike guli arklinių ir trak 
be žinios, o kitos svaibesncs, iš torinių noragų, spyruoklių 
gabenamos į sovietiją. 
yra kilęs susirūpinimas.

plaukiojimo traleryje. 
Atsargos jūrininkas Balcar pri 
imtas dirbti laivo bocmanu. Ki 
tajeva — vairininku šturmanu. 

Tralerių laivyno valdybai at 
siuntė laišką 70 Juodosios juros 
laivyno jūreivių. Jie taip pat 
panoro atvykti dirbti į Lietuves 
žvejybinį laivyną. Čia jiems tuo 
šiami nauji bendrabučiai. Lie bendruomenės premjerų šuva 
tuvoj, mat, geriau negu Rusijo žiavimas, Londone. Bus svars 
je. tomą, ar palikti Europos žemy

T. Lietuvos Žuvies pramonės ne kariuomenę ligi 1998 melų, 
ministerija organizuoja eilę kur — Komunistai prisipažino, 
sų, kuriuose buvę kariai jūiei kad rytinėje Vokietijoje staty 
viai įsisavina įvairias žvejų kva bos planų jie betesėjo tiktai 42 nariai: A. Kudžma, J. Pauliui 
lifikacijas. procentus.

.iiKiiz-kc — Kolumbijos universitetas,TRUMPOS ŽINIOS New Yorke, 200 metų sukaktu
— Kersteno vadovaujamės vių proga išdavė apie 40 gar 

komisijos darbus perima de bės daktaratų, kurių tarpe Aug 
Dėl to kultivatoriams bei kitų gaminių mokratai. lijos karalienės motinai, Adeną

keliasdešimt tūkstančių Rb. su — Prasidės Did. Britanijos ueriui, Spaakui, JTO gen. »cki. 
................................................................ —------------------------------- —------------- Hamerskjoldui ir kt.

Vancouveno lietuvaitė NinaBenstead su savo ksilofonu, 
dalyvavusi Pabaltijo tautu baliuje - koncerte Vancouve 
ryje. Panelė N. Bcnstead puikiai pasirodė ir labai gra 
žiai atstovavo Kanados Lietuvių Tarybos Vancouverio 
skyrių. Tam p. N. Benstcad koncertiniam pasirodymui 
labai pasitarnavo jos tėveliai, kurie jai nupirko iš USA 
ksilofoną už 700 dolerių. Plačiau apie tai žiūrėkite Van 

couverio žinias.

IŠRINKTA RINKIMŲ 
KOMISIJA

rinkimams į Montrealio apyhn 
kę pravesti šios sudėties: pinu. 
L. Girinis (tel. PL 3046 narni:)

KANDIDATŲ SĄRAŠAS Į KLB KR. TARYBĄ.
Neoficialūs balsavimų į KLB Krašto Tarybą duomenys iš Izapylinkių: 1 stulpelis Hamilto 

no, 2 —Toronto, 3 — Montrealio, 4 — Rodney, 5 — Welland, 6 — Windsor, 7 Otia 
wa, 8 — St.Catharin ir 12 — Vancouver.

12
36

— Winnipeg, 9 — l^ondon, 10 — Oakville, 11

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Abromaitis . .. Mečys 32 148 50 — 14 2 2 17
2. Andruškevičius Kostas 54 127 122 7 14 13 4 13
3. Antanaitis Vladas 189 84 26 3 11 11 5 4
4. Arštikaitytė Marija 98 290 67 9 20 20 19 29
5. Barisas .... Vytautas . 46 146 53 1 10 26 4 27
6. Baronas ......... Kazys 209 233 72 8 29 18 4 16
7. Čepas ............. Silvestras 42 243 50 7 9 22 8 27
8. Dalius ........... Stasys . . . 148 80 41 1 10 17 4 19
9. Giedraitis .... Juozas 198 188 61 4 31 25 10 11

10. Gidžiūnas Viktoras 83 254 63 4 15 19 11 27
11. Giriūnienė- Vitalija 68 140 124 8 14 23 5 12
12. Gurevičius Antanas 24 156 28 1 9 6 4 8
13. Gutauskas Jonas 118 321 93 9 15 25 17 27
14. Yokubynas Jonas 64 252 77 5 22 22 7 24
15. Yokubynienė Marija F. . 60 239 77 4 20 20 10 23
16. Jankūnas .... Albertas . 83 49 19 2 8 8 1 5
17. Januška ........ Petras 64 120 57 11 14 42 3 23
18. Jokūbaitis Stasys . .. 24 81 35 1 10 11 4 6
19. Juozapavičius Antanas 92 234 60 7 17 21 11 26
20. Jurkevičienė Emilija 33 145 44 6 13 6 2 5
21. Kardelis .... Jonas 130 183 140 15 22 25 8 19
22. Kęsgailą .... Steponas . 51 102 173 4 17 7 8 7
23. Ketvirtis ... . Antanas 25 146 22 3 9 5 5 18
24. Kojelaitis Aleksas 48 68 33 34 6 10 2 7
25. Kšivickis . . . . Jonas .... 168 183 52 5 20 11 11 13
26. Lapinas ......... Aleksandras 40 100 143 4 20 15 5 10
27. Lelis .............. Petras . .. 59 258 82 6 19 8 5 19
28. Mališka ......... Izidorius . 42 106 142 3 7 11 3 22
29. Matusevičiūtė Izabelė 117 299 57 7 27 24 9 27
30. Mikšys ............ Jonas 198 179 56 7 17 22 8 23
31. Naruševičius Jonas 33 62 33 7 — 14 1 9
32. Norkus ........ Kęstutis . 92 73 34 — 10 10 3 7
33. Povilaitis Bronius . . 63 151 118 9 12 19 8 24
34. Pulkys ......... Algirdas 54 126 44 2 10 8 — 5
35. Rinkūnas Antanas 82 269 79 7 24 23 10 22
36. Rudinskas Pranas 44 168 129 8 17 17 6 23
37. Sakalauskas Balys 37 189 39 2 18 14 2 24
38. Sližys ............. Jokūbas 71 233 60 3 16 18 10 23
39. Stonkus .... Juozas 92 66 30 4 5 10 4 10
40. Sutkaitis .... Stasys 18 123 20 3 12 13 — 13
41. Šalkauskis Algirdas 58 240 51 2 22 23 12 23
42. Šapoka ......... Adolfas 128 317 111 8 23 21 10 30
43. Tadarauskas . Juozas .... 173 249 90 9 20 20 16 29
44. Vaidotas ......... Vaclovas 45 185 70 3 18 17 6 6
45. Valys ............. Peliksas . . 63 189 72 5 23 13 8 10

iš visur gauti.Duomenys, kaip matome, dai ne
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MONTREALIS
AUKŲ p. Eekmckiene, p. l’o 
liušis, ponas Lukošiūnas ii kiti 
šalpos reikalams surinko jau ai 
doką sumą pinigų ir dar renka 
daugiau. Lietuvių šalpai yia au 
koję ne tiktai lietuviai, bet keli 
žydai ir prancūzai, bet daugelis 
ir labai pasiturinčių lietuvių ne 
cento neduoda. Komunistai iš 
pricipo neduoda. Aukų rinklia 
va vyksta visame mieste. Aukas 
renka daugelis šalpos vajaus vy 
kdyme dalyvaujančių. Atrodo, 
kad šiemet šalpos reikalams 
bus surinkta gana daug aukų. 
MIRĖ Ona Paškevičjųtė Bag 
donienė, 66 metų amžiaus. Mi 
rė lapkričio 3 dieną, palaidota 
per Šv. Kazimiero bažnyčią, 
lapkričio 6 d. Velionė paliko 3 
dukteris — Jozefiną, Veroniką 
ir Mariją.
KANDIDATŲ J TORONTOAPYLINK. V-BĄ SĄRAsAS.

E. Lukošienė ir J. Puniška; ka 
ndidatai: K. Toliušis, P. Povi 
laitis ir P. Paukštaitis.

KLB Mont. Ap. V-ba.
KANADOS SPORTO APY 

GARDA SKELBIA:
1. Kanados Soprto Apygar 

dos Komitetas nutarė kiekvie 
nu metų lapkričio - gruodžio m. 
ruošti jaunių krepšinio turnyią. 
Pirmas toks turnyras pavestas 
suorganizuoti Montrealio Tau 
ro sporto klubui. Šiam turnyrui 
data yra numatyta lapkričio m. 
20 d. Apie tolimesnius šiam tur 
nyrui pasiruošimus paskelbs- 
Montrealio Tauras.

2. Kanados S. A. K-tas taip 
nutarė pravesti pirmąsias Kana 
dos stalo teniso pirmenybes, 
kurių vykdytoju sutiko būti Ha 
miltono Kovo sporto klubas. 
Pirmenybės numatytos praves 
ti vyrų, moterų, jaunių viene 
to; vyrų ir moterų dvejeto, miš 
raus dvejeto ir komandinės var 
žybos. Apie tikslią šių pirmeny 
bių vietą ir laiką praneš pats re
ngėjas — Hamiltono Kovas.

Kanados S. A. K-tas.

5 9 12 32 Toronto Apyl. KinkimineKomisija skelbia visuomenes ži
25 10 23 38 niai, kad j Totonto Apyl. Valdybą sutiko kandidatuoti šie ae

9
6

5
5

14
9

29 menys

31 1 8 27 1. Abromaitis Eugenijus . . 30 metų darbininkas
9 8 12 7 2. Baltakis Jonas ......... . . . 32 • ■ studentas

10 5 9 13 3. Barisa Placidas ........ ... 34 »» Kun.-vienuolis
7 10 21 57 4. Berneckas Pranas . . . 32 • • mechanikas
6 5 5 6 5. Gvildys Juozas......... .. . 30 »» studentas

13 17 24 5 6. Jankaitis Juozas........ .. . 45 mokytojas
6 13 9 4 7. Kastytis Vytautas .. . . . 32 >* žurnalistas

10 6 4 12 8. Lėlis Petras .............. .. . 50 M inžinierius
9 6 9 b 9. Novogrodskis Jonas . . . 52 »» darbininkas

13 3 6 5 10. Petraitis Viktoras ... ... 38 f* administratorius
10 9 12 32 11. Petkauskas Antanas . . . . 33 99 studentas
11 13 17 5 12. Ranonis Jonas ......... . . . 31 99 tarnautojas
8 11 5 8 13. Spalis Bronius ......... . . . 32 99 stalius
7 9 3 7 14. Simonavičius Jonas R... 37 99 radijo vai. vedėjas
8 12 19 4 15 .Vaidotas Vaclovas . . . .. 64 99 buv. Steig. seimo n.
4 5 8 3 16. Skrinskas Vytautas . . . . 40 99 darbininkas
2

1 2
11
11

10
13

7
8 J Toronto Apyl. Revizijos Komisiją sutiko kandidatuoti šie

23 16 24 B asmenys:
14 11 15 16 1. Šalna Leonas ............. ... 52 99 darbininkas
12 10 12 30 2. Banialis Stasys......... . . . 50 99 savan, kūrėjas
20 8 12 33 3. Vaštokas Romas .... . . . 55 99 darbininkas

Toronto Apyl. Rinkiminė K-ja.
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Laisvoji tribūna.
DAR DĖL VASARIO 16 GIMNAZIJOS RĖMIMO.

Visa lietuviška spauda prašo Komisijos narys apibūdino, 
ir ragina tauteičius remti Vasa kad ir turimų žinių, Saleziečių 
rio 16 gimnaziją, kuu dėl sko tarptautinė katalikų organizaci 
lų atsidūrė sunkioj materiali ja yra finansiškai pajėgi oi gani 
nėj būklėj. Laikrš. „Naujienos" zacija, kuri ir remia savo gini 
Nr. 247 tam svarbiam reikalui, naziją.
lūmų išpirkimo komitetas Chi Saleziečių gimnazija neturi 
kagoje patalpino straipsnį; skolų, dar ją remia visos kata

„Didelis bandymas — mobili likiškos organizacijos bei pavie 
zacija". Straipsnyje prašoma vi niai asmens. Saleziečių kunigai 
sų lietuviškų organizacijų ir pa aplanko lietuviškas kolonijas 
vienių asmenų skubios pimgi rinkdami gimnazijai aukas, oa 
nės paramos nupirktiems name leziečių gimnazijoje mokinasi 
ms skolai padengti. daug mažesnis skaičius moki

Deja, ne visos organizacijos nių, kaip Vasario 16 gimnazi 
mobilizuojasi gelbėti gimnazi joje ir ji nereikalinga skubios 
ją. Kaikurios savo neapgalvota paramos, kaip Vasario 16 gim. 
is nutarimais trukdo efektyvų Komisijos narys pasiūlė nejsi 
n skubų gimnazijos rėmimą pareigoti remti Saleziečių gim 
Pavyzdžiui, spalio 16 d. Hamil nazijos ir vajų pravesti tik Va 
tono Vasario 16 gimn. remti ko sario 16 gimnazijai, 
misija sušaukė komisijos narių 
ir ratelių vedėjų posėdį. Pose 
dyje buvo svarstomi du pasiuiy 
mai: 1. Pakeisti Vasario 1b gi 
mnazijos rėmimo komisijos pa 
vadinimą ir ją pavadinti „Visų 
gimnazijų rėmimo Komisija“.

2. Vasario 16 gim. rėmimo 
komisijos įsipareigojimas remti 
Seleziečių gimnaziją.

Svarstant pirmą pasiūlymą 
kilus tuo reikalu diskusijoms, 
sis klausimas buvo paliktas at 
viru iki sekančio posėdžio. Ant 
ras pasiūlymas — įsipareigoti 
remti Saleziečių gimnaziją bu 
vo priimtas ir nutarta pravesti 
piniginį vajų renkant aukas Va 
sario 16 gim. ir Saleziečių gim 
nazijai vienu laiku.

Vienas iš komisijos narių ne 
sutiko su tuo nutarimu, paid 
kšdamas, kad Vasario 16 gimn. 
remti komisijai įsipareigojus 
remti salieziečių gimnaziją, ko 
misija tuo peržengia savo kom 
petencijos ribas ir be to dar 
renkant tuo pačiu laiku aukas 
dviem gimnazijom vajus nepa 
sieks savo tikslo — surinkti ga 
limai daugau pinigų Vasario 16

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

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

KALĖDINIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ SVEIKINIMŲ 
KLAUSIMAS. 

DR. B. MATULIONIS.
Iš senų laikų yra pasilikęs pa pasirinkimo nėra. Aš kalbu uk 

pratimas savo artimus, pažįsta apie tuos sveikinimus, kuriuos 
mus, bei gimines pasveikinti Ka lietuviai išsiuntinėja lietuvia 
ledų švenčių ir Naujųjų Metų ms. Kokia šių trafaretinių be 
proga. Savo esmėje si sena tra turinio, sveikinimų vertė — ne 
dicija būtų gera. Juk gražu ir bekartosiu. Bet jiems mes isiue 
reikalinga esamus ryšius, kūne tame daug pinigų n tie visi 
mus jungia su giminėmis, diau pinigai nueina į visokių sveti 
gaiš bei pažįstamais, palaikyti, mų vertelgų kišenes. Juk Kiek 
o kur reikia, atnaujinti, sustio viena lietuviška šeima išsiauti 
rinti. Jeigu Lietuvoje tie sven neja vien lietuviams tokių svei 
Čių sveikinimai teturėjo tik ma kinimų 50, 100 ir net daugiau; 
ndagumo reikšmę, tai dabar, iš tam sugaištama nemaža laiku ir 
sibarsčius po platųjį pasauiį, pinigų, išleidžiama — penki, de 
kai vienas kito nebegalime pa šimts dolerių ir net daugiau, 
siekti, dvasinių saitų palaiKy Prisiminkime, kad gerų lietuviš 
mas su artimais draugais bei pa kų šeimų yra tūkstančiai, bu 
žįstamais įmanomas tik laiškų dėkime visų šitų šeimų tralai e 
pagalba, ir švenčių proga para tams pirkti išelistus pinigus ir 
šytas nors trumpas laiškas įgy gausis dešimtys tūkstančių do 
ja daug didesnės reikšmes. lerių, gal netoli šimto tūkstan

Deja, laiko stoka, nuovargis, čių. Visi šitie pinigai nuplaukia 
o neretai ir nerangumas trukuo ' svetimas kišenes, 
pasikeitimą laiškais. Nevienas Argi negalima būtų protin 
delsia, veik ištisus metus nėra giau ir lietuviškiems reikalams 
sydamas, ir ramina save, kad naudingiau padaryti? Jau prieš 
bent jau metinių švenčių pi ogu geroką eilę metų, dar laisvoje 
savo pareigą atliksiąs ir savo Lietuvoje, giliau visuomeniška' 
draugams parašysiąs. nusiteikę asmens vietoje indi vi

Tikrumoje gi iš tų gerų no dualių Kalėdų ir N. Metų svei 
rų vos maža dalis išsipildo, nes kinimų lietuvių laikraščiuose pa 
vėl laiko pritrūksta. Ir šai čia siskelbdavo, kad aukoja tam gimn., kuriai jų šiuo kritišku 
ateina ypatinga pagunda : pasi tikrą piniginę auką kokiam nors 
naudoti trafaretiniais spausdm bendram lietuviškam reikalui, 
tais sveikinimais, kur galima 
nieko nerašyti, nes vien vaido 
ar pavardės pasirašymo užten 
ka. Šitą pagundą dar sustipuna 
vietiniai papročiai, kurie rcika 
lauja, kad kiekvienas pažįsta 
mas ar bendradarbis būtų tu 
kiu trafaretu pasveikintas. lad, 
priartėjus Kalėdų šventėms ir 
prasideda karštligiškas sveikini 
mų rašymas; teisingiau sakant, bių lietuvybės palaikymo rcika 
prasideda tik adresų rašymus, lų, kurie verkte verkia mūsų pa 
pašto ženklų klijavimas, o iš ramos. Štai jie: Balfas, Tautos 
viso sveikinimo belieka vien pa Fondas, 16 Vasario Gimnazija, 
rašas po trafaretiniu, nuvalkio Lietuviškos Vargo Mokyklos, 
tu tekstu, kurį patiekia sveiki Lietuvos Raud. Kryžius ir 1.1, 
rnmų pardavinėtojai. Po tokiais Būtų tikrai gražus ir patnot’š 
sveikinimų trafaretais pasirašo kas darbas, jeigu mes sunkiu 
rna ir visas draugų sveikinimo darbu ir kruvinu prakaitu už būti baigta, Tą klausimą teis nos integracija geriausiai pasi 
biznis baigtas. dirbtus dolerius Kalėdų Šven mas atidėjo vėlesniam laikui n sekė. Panašiai buvo ir kitose

Kam tokie sveikinimai nau proga dėtumem ne į sveti gruodžio 7 d. augščiausias teis vietose, Bet vienoj kitoj vietoj 
dingi? Tas, kuris gauna iš sc 
mai nematyto diaugo tik jo pa 
rašą po seniai nusibodusiu tra 
laretinio sveikinimo spausdmtu 
tekstu, nepasidžiaugs, gal net 
iicliūs, nes pasijus esąs jau už 
mirštamas. Mat, senas arau 
gas neberado laiko nė kelių Žo 
džių pridėti. Kartais tokie svei 
kinimai net įgelia, savotiškai 
užgauna. Štai senas draugas 
Stasys, nesuspėjęs dai kaip rei 
kia padų sušilti ant šaltos Ame 
t ikos žemės, skuba prisitaiką Ii, 
.susilyginti su vietos gyvento 
jais. Tasai mūsų Stasys, kaip 
labai praktiškas ir apsukrus žm 
ogus, nusiperka šimtą-kitą ne 
lietuviškų sveikinimų — lietu padarytum. Reikia, kad šitame 
viski nepraktiška; juk vistiek darbe į talką ateitų musų laik 
reiktų pirkti ir angliškų; lai raščiai; reikia, kad laikraščiai 
kam dar laiką gaišinti ir painio tokiuos trumpus sveikinimu j, 
tis su lietuviško teksto sveikini gal pavardes grupuojant atilin 
mais — ir kad nereiktų dai lai karnai, sutiktų skelbti nemoka neišleidžia nei pusės, nei vieno Pontifikalinėj kolegijoj, 
ko gaišinti savo parašą dedant mai ar už nedidelį mokestį ir, dolerio; išleidžia daugiau, daž gas Cipriano dabar tropikaiinio mas užkampis — Lietuva 
po sveikinimu, tai ir spausdintą antra, 
sveikinimą užsisako. Ir štai, kai sutiktų persiųsti gautas aukas, šiai, 
iš to gero seno draugo Stasio Kad nebūtų nesusipratimų su 
gauni Kalėdinį „sveikinimą“, draugais bei pažįstamais, ma 
kur nei lietuviško žodžio nebe nau, kad reiktų pasiskelbti ke 
rasi, nei sveikintojo parašo ne liuose laikraščiuose, kurie atsro 
besujieškosi, nes jo vietoje sto vauja mūsų žymesnes sroves, 
vi mašinos atspaustas Stenicy, pav„ Nepriklausomoje Lieluvo 
pasidaro kaž-kaip nesmagu. at je, Tėviškės Žiburiuose, Kleve 
siranda jausmas, lyg tau butų lando Dirvoje, ar kaip kitaip, 
tasai Stasys pokštą iškrėtęs. Suprantama, kad tokios auKus, 
Aš netvirtinu, kad kalėidmų kurios turi atstoti individuali 
sveikinimų iš viso nereikia, šio nius sveikinimus, tebah būti ski 
krašto biznieriams padedant pa narnos bendriems ir nesrovuua 
protys siuntinėti Kalėdų n Nau ms lietuviškiems reikalams, jos 
jųjų Metų sveikinimus yra gi neturėtų būti nukreiptos į gry 
liai įleidęs šaknis. Dažnas vie nai vietinių, ypatingai, srovinių 
tos gyventojas, negavęs to svei organizacijų palaikymą. Nelcn 
kinimo, gali pasijusti lyg apei ka nė aiškinti, kad vietoje indi 
tas, lyg nerespektuojamao. Su vidualinių sveikinimų daiomos 
šiais pažįstamais ir bendradar aukos turi būti tokios, kad jos 
biais čia nieko nepadarysi ; č a niekam nesukeltų įtarimo, kad

vėl laiko pritrūksta. Ir šai či.

lai buvo tikrai gražu. Ir ar ne 
būtų gražu ir labjau patnoliŠ 
ka, jei ,pav., Jonas Juozaitis lai 
kraštyje pasiskelbtų: Kaičdų 
Švenčių ir N. Metų proga *vei 
kinu visus savo draugus u pa 
žjstamus ir aukoju Tautos I on 
dui 10 dol. J. Juozaitis iš Tol on 
to.

Turime daug gyvybiškai svar

BALFO PIRMININKAS KAN. PROF. J. B. KONČIUS
Jubilėjinio Koncerto-Akaaemij os metu New Yorke 

be ko kita pasakė: gauna. Šelpiamųjų yra 7.340.
Nemažas lietuvių būrys liko Kituose Europos kraštuose, Au 

skursti Europoje. Dabar Vok»e stralijoje, Prancūzijoje ir Hali 
tijoje gyvena 8.340 lietuvių, Pr joje BALFo šelpiamų asmenų 
ancūzijoje — apie 1.000 ir kito yra apie 500. Tokiu būdu, Euio 
se valstybėse apie 1.000, is viso poje BALFas šelpia apie 8.000 
Europoje likusių lietuvių yra pabėgėlių. Išgelbėti juos nuo 
per 10.000 asmenų. Dauguma džiovos ir kitų ligų, kurios gali 
jų yra džiovininkai, seneliai, na kilti dėl silpno maisto, BALI' 
šlės su mažais vaikučiais, inva as turėtų asmeniui duoti po 1 
lidai ir kt. Šalpa, kurią jie gau D Marba 24 amerikoniškus 
na iš vokiečių valdžios, šeimos centus dienai. Šelpiant 8.000 as 
nariui siekia vos 50 pfenigų menų, išeitų vienai delnai 1.920 
(apie 12 amerikoniškų centų) dol., mėnesiui — 57.600 doi„ o 
dienai. Iš tokios pašalpos jie gy metams 681.200 dol. Gi BALF 
vena pusbadžiai. Vaikučiams as ik išiol pinigais per metus su 
stiklinę pieno gali nupirkti lik keldavo tik apie 60.000 dol.; tai 
du kart per savaitę, o mėsą vai gi vienam asmeniui papildomos 
go tik vieną kaitą savaitėje, šalpos galėjo suteikti tik po 10 
Apie sviestą nėra nei kalbos, pi. — 2,5 centų į dieną. Čia ne 
nes svaras kainuoja apie 60 am skaitau nei drabužių, nei iš Ain 
erikoniškų centų; jei iš BALFo erikos valdžios gaunamo mais 
negautų .pamirštų ir skonį. to. Žydai savuosius puikiai ap

Darbų nei uždarbių nėra, nes rūpina. Lenkai, Ukrainai, slova 
šiuo metu Vokietija turi globo kai savo pabėgėlius šelpia men 
ti apie 10 milionų vokiečių kil kiau negu mes, bet nesekime jų 
mės pabėgėlių. Pajėgūs lietu pavyzdžiu.
viai dirba amerikiečių darbo Šiais metais bekeliaudamas 
kuopose. Šiuo metu dirbančių po Europą, turėjau progos ap 
lietuvių Vokietijoje yra apie lankyti sekančias lietuvių stovy 
1.000; iš BALFo jie šalpos ne Nukelta į 9-tą puslapį.

Bet komisija nerado reikalo 
atkreipti dėmesio į rimtą kor i 
bijos nario pasiūlymą ir nutarė 
lemti Saleziečių gimnaziją. Tai 
gražus atsakymas į Vasario i o 
gimnazijos SOS pageibos sau 
ksmą.

Tenka pastebėti, kad Vasario 
16 gim. remti komisija Hamilto 
ne, jau antrą kartą peržengia 
savo kompetencijos ribas, l'ir 
iną kartą buvo 1953 m. gruo 
džio m., komisija nutarė pia 
vesti vajų ir rinkti aukas Va 
sario 16 gimn., buvo nustaty 
tas ir laikas, bet nustatytu iai 
ku rinkliava neįvyko. Tuo icika 
lu buvo užklaustas komisijo pir 
mininkas, kuris paaiškino, kad 
vajus atidedamas neribotam lai 
kui, nes pirmiau praves pinigi 
nj vajų naujai sudarytas Komi 
tetas, kuris įsipareigojo rinkti 
pinigus lietuvių tarpe, anglų ka 
talikų gimnazijom statyti Kana 
doje. Gal gerb. tautiečiai pusi 
menat, kad apie šį reikalą laik 
raštyje N. L. Nr. 49 iš 1953 m. 
buvo parašytas straipsnis. Kas 
ir kam svarbiau?

K. Lukoševičius.
Dalyvavęs posėdyje. „Ant vagies kepurė dega..

Tai labai taikli patarlė, štai, 
nors niekas konkrečiai nenoro 
dė, kas čia yra tas anoniminio 
laiško rašytojas, kuris visų ko 
munistų vardu grasina Kaiue 
liui nusukti galvą, bet, kaip ant 
raštinė patarlė sako, jau atsilie 
pė, gal net nesusitarę, ir „Lais 

gregacija viešosiose mokyklose Delaware ir Maryland valstijos vė” ir „Liaudies Balsas". Abu, 
yia priešinga konstitucijai, SI: ir kai kuriose dalyse New Mcx kaip vienas, bažijasi, „ne meili“ 
irstymas mokinių mokyklose ico, Arkansas ir West Virginia O juk niekas ir neteige, kad jus. 
pagal jų odos spalvą, pagal au valstijų, 
gščiausią teismą, yra neteisiu Visas kraštas lauke kaip sek 
gas dalykas ir turi būti panai sis jvestl rasinę „integraciją" 
bintas. mokyklose. Pasirodė, kad rei

Augščiausias teismas nenula kalas nėra toks jau painus, ka 
rė, kada segregacija mokyklų *P daug kas manė, Sostinėje 
se turi būti baigta ir kaip ji luii Washingtone iš pat pirmos die

momentu taip reikia.

SEGREGACIJA IR INTEGRACIJA
„Amerikos augščiausias teis is metais nuarė segregaciją mo 

mas gegužės 17d. išnešė savo is kyklose panaikinti. Taip padalė 
torinį sprendimą, kad rasinė se Washington, D. C., miestas,

Tokie tai patriotai tie tarj oi 
biniai lietuviai: jiems Lietuva, 
kuri siekė nuo Baltijos ligi Juo 
dujų jūrų, kuri drebino Mask 
vos vartus, kuri Rusijai pade 
jo nusikratyti totorių jungų, - - 
tai Lietuva jiems užkampis...

Tikrovė yra visai kita: Lietu 
va, sovietų okupuota, pasidaie 
užkampis, kurie niekas nepasic 
kia. Užkampis jau ir dėl to, kad 
jos artistų pasitikti teatvyko 
tiktai pastumdėliai, aiškiai pa 
rodydami, kad jūs, lietuviai, 
esate vergai, o mes — ponai ir 
jūsų viešpačiai; negi mes savo 
vergams rodysime pagarbą ir 
žmonišką įvertinimą.

Pagydomoji liga...
„Laisvė" rašo:
„Gilų alkoholizmo išplitimu 

nagrinėjimą atliko

Bet iš jūsų būrio, O tas ir jrody 
ti nesunku. Yra laiškas, ianna 
rašytas, yra antspaudai, Taipgi 
yra aišku, kad tai rašė „Lais 
vės" skaitytojas, o tokių čia 
yra labai nedaug, — taigi ir ga 
Įima nesunkiai susekti.

Bet Kardelis, niekad nctuiė 
jęs reikalų sų pohęija, ir dabar 
nenori turėti jų. Bet... jeigu jau priežasčių 
komunistai to nori, sutinkama jau daugiau kaip pries 100 me 
su pasiūlymu reikalą ištirti, tų F. Engelsas. Jis paiodė, kad 
ypač, kad komunistai dar meta kapitalistinėse valstybėse alko 
tokį begėdišką įtarimą, kad Kar liolis tarnauja pasipelnijimui ir 
delis pats sufabrikavęs šį laiš darbo žmonių išnaudojimui pa 
ką. Matai, sprendžia pagal si laikyti. Girtavimas ir alkonol’z 
ve: viską komunistai fabrikuo mas, ši bjauri kapitalizmo iiCKa 
ja, tai mat ir Kardellis... gali ei na, turi visai išnykti iš mūsų gy 
ti jų pėdomis ir fabrikuoti. 'lai venimo.", 
gi, Kardelis sutinka laiško rei Tai tušti komunistų plepalai, 
kalą ištirti. Prašoma paskirti Dabartinės Rusijos biudžetas 
atstovus ir reikalas tikrai nesuu yra girtas, kaip ir caro Mikalo 
ku išaiškinti, jaus. Rusija, sovietinė, komunų

i . . .. . • . ■ tinė, savo biudžetą remia akoMatykite, kokie jie: patriotai... holizmu }i darbo žmogui ne 
Op. sol. Staškevičiūtė, aprasi duoda, kas yra būtina jam: duo 

nedarna okupuotosios Lietuvos nos, sviesto, pieno mėsos, net 
koj, įsišventino į kunigus bu menininkų dekadą, Maskvoje, adatos lopams prisiūti, bet... 

Visa eilė valstijų Amerikoje, vęs milionierius ir Mexico City be ko kita taip rašo; degtinę varo. Gerikte, prolcla
nelaukdamos galutino augščiau advokatas, Cipriano Rpiz, 4 S „Į TSRS Kultūros mimsi.ro rai! Tai, matai gi, ne kapitans 
šio teismo pasisakymo, dar šia metų. Pasiryžęs tapti kunigu, pavaduotojo Tviordochlebovo tinis išnaudojimas. Ir tiešijasi 
-------------------------------------------  išdalino didumą savo lobių pa sveikinimą atsakė Lietuvos TS komunistai, kad alkoholizmą i 
daroma vien taupumo sumeti vargeliams ir išvyko į Romą R liaudies artistas, Stalinines pagydomas... Na, gydykitės, 
mais. Juk sveikinimams niekas mokytis Lotynų Amerikicc.ų premijos laureatas J. Siparis. draugai, nuo „kapitalistines Ii 

. Kimi — Anksčiau niekam nežino gos",kurią jūs sergate. Mes tuo 
_ . . 1 — tarpu pasijuoksime iš jūsų ple

reikia, kad laikraščiai niausiai 5, 10 dolerių ar pana Huatusco miesto parapijos kle tapo puikia, klestinčia tarybine palų!
bonas. respublika".

mų biznierių kišenes, bet tais mas pradės tą klausimą svarsty atsirado kliūčių. Pavyzdžiui 
doleriais prisidėtumėm piic Vo ti. Bus išklausytos nuomones Milford mieste, Delaware vals 
kietijoje likusių ligonių ii naš skundėjų, kurių bylų svarsty tijoj, baltieji žmonės pradėjo 
laičių šelpimo, palaikytumčin mas privedė prie sprendimo, protestuoti, jie išstatė piketus 
lietuviškas mokyklas, kurios di kad segregacija mokyklose yra aP*e mokyklą, kilo net riaušės, 
delį skurdą skursta ar tą savu priešinga konstitucijai; bus iš niūriose vienas juodaveidis mo 
sutaupytą centą atiduotumem į klausyta nuomonės atskirų vai kinys buvo apstumdytas, Is 
Iautos Fondą ir tuomi paiemtu stijų, kur segregacija yra įsla Milfordo protestai pęrsimėįė į 
mėm Lietuvių Tautos rezislcn tymais įvesta ir, tur būt, pasisą Baltimorę, iš ten į sostinę. Kai 
cinę kovą. Būtų atliktas didciis kys ir------------------------„• federalinės vyriausybes kur baltieji mokiniai išėjo į str 
visuomeninės svarbos darbas ir atstovai. Augščiausias teismas e*M prieš bendras mokyklas, 
pinigų nebūtų išleista daugiau, po bylos išklausymo, kada ne kitur tėvai ar tariami tėvai pra 
kaip beverčių sveikinimų tiaia rs, gal apie būsimą pavasarį, u dėjo nerimauti", 
retų pirkimui išleidžiame, o lai neš galutiną sprendimą dėl bū 
ko būtų 
žiau.

Aišku, čia be mūsų spaudus daryta, 
pritarimo

... . Taip rašo „Keleivis" apie šią 
panaikinti ir Ameri‘kos segregacinę gėdą,. ..... u,,., _ r MckJsugaišta žymiai ma dų segregacijai

dėl laiko, kada tas turi būti pa gg Huatusco miestuke,

ir paramos nedaug

Mandrapypkis.
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VOKIEČIŲ SPAUDIMAS I 
LIETUVĄ.

Vokiečiai nustatė su rusais 
savo veikimo gaires Pabaltoje 
ir, atsidėkodami už didesnę i u 
sų paramą, tuoj pradėjo savo 
bauginimo, ekonominio spaudi 
mo ir skaldymo darbą. Pagai su 
sitarimą spaudimus į Latviją ir 
Estiją turėjo padaryti rusai, o į 
Lietuvą — vokiečiai.

Savo spaudimo pagrindan 
Lietuvos atžvilgiu buvo ima 
mas vokiečių mažumų remi 
mas Lietuvoje, o ypatingai Kla 
ipėdos krašte.

Kokie neatviri ir vylingi vo 
kiečiai pasirodė mažųjų tautų 
atžvilgiu, matome palygindami 
anų laikų Klaipėdos krašto ir 
ir Tyrolio vokiečių padėtį.

Dėl Pietų Tyroliaus, kur vo 
kiečių mažuma, galima sakyti, 
buvo ir dabar yra netekusi visų 
savo tautinių teisių, Vokietija veržlumui į 
tylėjo. Atvirkščiai, visai nealsi nach Osten“ — įgyvendinimui, 
žvelgdama į tyroliečių vokeicių Tai kitas įsidėmėtinas „nuopei 
didelę priespaudą, Vokietija nas“ Lietuvai, 
viešai aiškino, kad tyroliečių vo 
kiečių klausimas nepastoja ke 
lio vokiečių - italų draugystei. 
(Straseman ,,Reden u. Selini 
ten“ II t. 233—250 pusi. Pra 
kalba Reichstage Pietų Iyi| 
lio klausimu). Ir kodėl ne? Ry torių įtūžimas pries pietines 
šiai su Italija buvo daug svar Maž. Lietuvos lietuvius buvo 
besni negu tyroliečių šauksmai, neapsakomas. Jei Prūsų Lietu

Visai kitas klausimas su Lie va (Preussische Litauen) buvo 
tuva. Lietuva nebuvo lygus par minima kiekviename „Amtobiut 
tneris su Italija, o tiko tiK vo t’e“, jei pav. vokiečių mokslmin 
kiečių kolonizacijai ir 
nach Osten“ planams, 
tik Lietuvoje reikėjo 
priekabių, panaudoti 
mus ir rodyti didelį

Visa turime vertinti rimtai ir turėti savigarbos 
n priklausomybę. Tik vėliau 
vokiečiuose atsirado didelis ne 
pasitenkinimas, kai rusai, nesi 
laikydami sutartis, — okupavo 
ir Lietuvą — visiškai išjungė 
ją iš vokiečių interesų sferos ir 
okupacijos planų.

Nutrūkus vokiečių - rusų mui buvo panaudotos diasiiš 
draugystei .vokiečių karinome kos priemonės, naikinant net 
ne antrą kartą atsidūrė Pabal tų kraštų biologinį tautos ka 
tijy. Nors praeities patyrimų ir mieną. Tai kitas „perlas“ kai 
apvilti, vokiečiams žengiant į bant apie vokiečių simpatijas ir 
Pabaltįjj, pabaltiečiai visgi tikė nuopelnus Lietuvai, 
josi, kad vokiečiai lespektuos 
Pabaltijo valstybių suveienu 
mą. Nors pabaltiečiai pasitiko 
vokiečius visu nuoširdumu, bet 
vokiečiams tai nesudarė jokio 
įspūdžio. Jau savo pnmuoju zy atsidūrę po karo Vokietijoj, ne 
giu jie pašalino naujai susida žiūrint pačių blogiausių patyri 
riusias Pabaltijo valstybių vy mų, vėl vylėsi vokiečių prielan 
riausybes. Taip, nieko iš piaei kurnu. Šiandien vokiečiai, no 
ties nepasimokę, savo žinomus rs ir Pabaltijo valstybėmis i.e 
veržlumo teorijos į lytus veua švariai prekiavę, nelabai jaučia 
mi, vokiečiai 
tybių padarė 
koloniją.

Antruoju

Stresemano pradėtai politikai 
pilnai pritarė Hitleris. Savo 
„Mein Kampfe" jis su pasipik 
tinimu ir mums pažįstamu jo 
politiniu žargonu suniekina vo 
kiečių politines partijas ir poli 
tikus, kurie kėlė aikštėn pagar 
sėjusią pietų Tyroliaus vokie 
čių priespaudą. 520 pusi. Hitle 
ris rašo, kad vokiečių spauda 
pietų Tyroliaus klausimui pri 
duodanti tokios svarbos, kad 
jis vokiečių tautai gali būti ne 
lemtas ir pavojingas (verhaeng 
nisvoll). Iš to matome dirbtiną 
Vokietijos susirūpinimą Klaipė 
dos krašto vokiečiais. Žmon.ų 
kiršinimas, ekonomines ai net 
smurto priemonės Lietuvos atž 
vilgiu turėjo vaidinti svarbų 
vaidmenį bendrai vokiečių ry 
tų politikai ir naujam vokcicių 

į rytus — „Diang

LIETUVIŲ VARGAI PIE! 1 žmogžudį Ewald
NĖJĘ MAŽ. LIETUVOJE. ' '
Šiaurinę Maž. Lietuvos da.į, 

Klaipėdos kraštą, išjungus iš 
Vokietijos, vokiečių germaniza

RAŠO A. LYMANTAS 
pasisemti jėgos tautiniam atspa savo valstybės prestyzo pažemį 
rumui išlaikyti ar bent sužino nimu Lietuva galėjo sušvelnin 
ti, kas dedasi pačiuose lietuviuo t i Vokietijos spaudimą. Tačiau 
se, bet ir uždraudė lietuviškas Vokietijai tas nieko nereiški, ir 
pamaldas bei viešai lietuviškai ji 
kalbėti. Negana to, germaniza 
toriai, norėdami išlieti visą oa 
vo piktumą ant lietuvių, pun.ii 
nėję gatvėje atskirus lietuviui, 
ir juos persekioja.

Kai Tyrolio vokiečiams ita
lų dar buvo leidžiama turėti sa kiek nubluko 1926 m. Boriyno 
vo bažnyčias ir kalbėti savo kai vokiečių-rusų sutarties punk 
ba, tai lietuviams, ir tas vėliau tai dėl Pabaltijo. Tačiau vok.e 
nebuvo leidžiama. čiams vėl prireikus rusų page!

Lietuva, nors ir norėdama bos, jie 1939 m. įgavo naujos 
padėti pietnemuniečiams, į jų svarbos. Siekiant rusų neuImu 
priespaudą turėjo žiūrėti beje mo karo atveju ir žinant uoiše 
gėmis akimis. Negana to, V o vikų imperialistinį apetitą, vo 
kietijos valdžia įvairiais grąsini kiečiai nieko malonesnio rusa 
mo būdais privertė žemintis pa ms negalėjo pasiūlyti, kaip savo 
čia Lietuvos vyriausybę. Ypa laisvę sunkiai išsikovojusias 
tingai po Neumano ir Sasso teis Pabaltijo valstybes. Jei 1926 
mo Lietuvos vyriausybė turėjo m. Berlyno sutarimi rusai ir vu 
įtakoti nuteistąjį dr. Neumann, kiečiai pasidalino Paoaltįjj dau 

~ '1 Boll, bei ki giau ekonomišku ar politinio
tus kaltinamuosius, kad šie pa spaudimo pagrindu, tai 1933

„atsilygino“ okupuodama KI 
alpėdos kraštą.

FAKTINIS PABALTIJO 
VALSTYBIŲ 

PASIDALINIMAS.
Hitleriui paėmus valdžią,

je kolonizacija buvo pi adė'.a 
Marijampolės, Vilkaviškio, Kė 
dainių, Raseinių bei kitose Lie
tuvos apskrityse, o visos didės 
nės lietuvių įmonės perėjo į v o 
kiečių privačias ar bendrovių 
rankas. Šią Pabaltijo kolonizaci 
ją vedant, vokiečiai si kartą ne 
rado jokio reikalo skaitytis su 
bet kuria pasauline opinija. Už 
tat „Drang nach Oslen” sieki

LIETUVIS PRIEŠ LIETUVI 
DĖL NEGAUTOS 

VOKIEČIŲ MALONĖS.
Lietuvos vadavimo organai,

iš Pabaltijo vals dėl to sąžinės graužimą. Jie to 
savo „Ostlando“ faktinai ir negali, nes juk nusk 

riaustieji vėl ateina pas juos
_ _ __ __ ___ __ žygiu vokiečiai prašyti malonės. Žinoma, vokie

duotų malonės prašymus ir bū m. Maskvos sutartimi Pabaltijo pradėjo praktišką kolonizaciją čiai skūpūs. Jie nieko nežada ir 
tų atleisti nuo bausmės. Tokiu valstybės prarado visišką savo vokiškuoju elementu.

„Diang kai studijavo lietuvių ir jų Kai 
Todėl bos plotą Rytų Prūsijoje, tai 

jieškoti po I Pasaulinio karo visa tai pa 
grasini sidarė nežinoma, N

„susirupi mokslininkų, kurie buvo plačiai 
nimą” vokiečių mažuma Lietu rašę apie lietuvybę Maz. Lietu 
voje ir Klaipėdos krašte, šian 
dien jau mes atvirai galime pa 
sakyti, kad reta vokiečių mažu 
ma Europoje, nežiūrint Karo 
stovio, naudojosi tokiomis pla 
čiomis teisėmis, kaip Klaipėdos 
krašte. Plačiau apie lai kalbėti 
ar aiškinti bereikalinga. O vis^i 
dėl Klaipėdos vokiečių Lietuva laikais iškilo anas 
buvo Vokietijos bauginama, ta kis: 
mpoma po tarptautinius teis ist“ 
mus ir taikomos sunkios eko tuviška).
nominės sąlygos. Koks parado jantis, ne tik buvo pakeisti nuo 
ksas, neobjektyvumas ir Vokie amžių Maž. Lietuvos kaimų, 
tijos nenuoširdumas Lietuvai, miestų ir kitų vietovių lietuvis 
kai palyginame tyroliečių u K1 ki pavadinimai į nieko nesakom 
aipėdos vokietčių uadetį! cius vokiškus vardus, ne tik už 

Sąryšyje su minėtais klausi drausta lietuviška spauda, š 
mais reikia pastebėti, kad šitai kurios mažlietuviai butų gaieję

sidarė nežinoma, Net daugcas

voje, nieko nebenorėjo apie tai 
žinoti arba darė viešus „pris.pa 
žmimus“, kad savo studijoje 
apie lietuvius „suklydę“.

Pats negailestingiausias lie 
tuvybės naikinimas Maž. Lietu 
voje prasidėjo, įsigalėjus hitleri 
nei valdžiai. Hitlerio valdymo 

garsusis šū 
„Rottet aus was litauisch 
(Išnaikinkite visa, kas Le 

Šiuo šūkiu vadovau

Nors Kanados miestai ir miesteliai pilni pilnų gėrybėmis perpildytų krau 
tuvių, bet čia patarna.imas žmonėms yra toks paslaugus, kad tiesiog į na 
mus atveža visokios rūšies maistą. Atvaizde, pabaltame iš Toronto ,„Te 
legraph“, matome didžiulį, arklio vežamą vežimą, kuriame prie kiekvie 
no namo duių šeimininkės gali pasirinkti visokių .aisių, daržovių ir tt.

Lietuvo nieku neprisideda, kas bent for 
maliai padėtų atstatyti Lietu 
vos suverenumą, prie kurio ou 
griovimo jie suvaidino svaibią 
rolę. Jie žino, ko jie nori ir tal 
ne kartą, žvairuodami viena aki 
mi į rytus, bet savo buvusių au 
kų išprovokuojami, turi pa»a 
idinti pabaltiečių gynėjo u už 
tarėjo rolę, 
mo skūpiai.

Vokiečių 
dar nebūtų 
dienų tragedija vokiečių-lietu 
vių santykiavime. Daug tragiš 
kiau, kada, besigrumdami dėl 
vokiečių simpatijos ir malones, 
lietuviai atsistoja prieš lic.u 
vius pilname savo įniršime.

Tam pavyzdžiui gali būti 
kad ir VLIKo atstovo skyrimas 
prie vokiečių vyriausybės. Ta 
proga tebūnie trumpai leista le 
konstruoti tų įvykių eigą.

Bus daugiau .
Sekančiame N L numery bu» 

skyriai: Mestas kaulas, del ku 
rio riejamasi; Dar apie VLiK’o 
atstovo paskyrimą; Pažiūrėki 
me, kas šiandien lietuvių tarpe 
darosi; Ką mums duoda vokre 
čių lietuvių bičiulių draugija? 
Magiškas žodis taktika ir kt.

Bet iki kraštutinu

nedosnumas tačiau 
pati didžiausia siu

Maskvos klastos ir sukti manevrai Korėjos kare
3.
Jis įžengė į mano kabinetą lėštas: di t sunkveži 

pakrauti ryžiais pakcLui 
į Seoulą, ir trys su mumis dir 
bę korėjiečiai buvo nužudyti. 
Taip, Kim Koo buvo sugrįžęs 
atgal...

damasis sušnypštė anglišką pa 
sisveikinimą ir be jokių įžangų 
ar užbėgimų pranešė, kad atvy 
kęs man pagelbėti.

— Kaip, — paklausiau aš, 
— kokiu būdu jūs siūlotes man 
padėti.

— Su mano skautais, — ma 
no dideliam nustebimui, pasaaė 
jis. — Ar jums patinka skau 
tai? — paklausė Kim Ko.

Aš pasakiau, kad man patm 
ka skautai.

— Ir man patinka, — paša 
kė jis. — Aš organizavau juos 
specialiai jums, amerikiečiams. 
Būtų didelė pagalba ir parama. 
Vadovautų pabėgėliams. Apro 
dytų amerikiečiams miestą, iš 
dalintų vargšams maistą. Būtu 
didelė pagalba visiems. Aš, tik 
tai norėjau prašyti, kao jus 
man duotumėt senų apnešiotų 
kareiviškų drabužių ir tuo bū 
du mano skautai turėtų unifor 
mas, — baigė savo reikalą Kun 
Koo.

Gražus pasiūlymas! Aš gale 
jau gražiausiai įsivaizduoti jo 
gaują amerikoniškose unifor 
mose?!

Aš pasakiau Ki mKoo trum 
pai ir aiškiai, kad visi seni ir ap 
dėvėti drabužiai, kuriuos mes 
turime, yra sunaudojami apren 
gti pabėgėliams ir kad mes pa 
tys daliname vargšams maistą, 
norėdami būti užtikrinti, kad 
vargšai tą maistą 
įdomesnių vietų 
mes turime savo 
tarnybą.

Nebuvo jokio 
Kim Koo besišypsančiam vei 
de, kada jis iššliaužė pro mano 
Kabineto duris. Tačiau nuo to 
momento aš žinojau, kad 
buvau paženklintas nužudymui. 
Tą pačią naktj mūsų senų rūbų 
sandėlis buvo užpultas ir api

gautų, o dėl 
lankytojams, 
informacijos

pasikeitimo

RAŠO BUVĘS KORĖJOS SOSTINĖS SEULO KARINIS GUBERNATORIUS PULK. LT. WILSON.
. Ne su kapitonu Cosson. Pasiiodo, 

buvo elektros sviesos. Ma.yt - kad banditams, gerai žinantie 
buvo sugadinta su tikslu. Tixtai ms visus kampus ir tamsių alė 
žėravimas turkiškų pypkių kc jų posūkius, pavyko pabėgti, 
tų, įtaisytų kiekviename tar^dt. nežiūrint, kad jie neše sunkius 
iyje piktųjų dvasių nuvijimui, ryžių maišus. Aš tuojau pat pa 
vedė mus tarp apgriautų name sakiau kapitonui Cosson savo 

planus, kaip užimti banditų san 
vo išgauti iš mūsų belaisvio, 
dėlį ir kitus dalykus, kurie ou 
Kap. Cosson daviau pusę turi 
mų žmonių, su kuriais turėjo 
vykdyti sandėlio užėmimą iš 
fronto, o aš pats su likusiais žrn 
onėmis turėjom priartėti prie 
sandėlio iš užpakalio. Užpuoli 
mo pradžia buvo mano ženklas 
švilpuku. Kad išlaikytume pa 
slaptį ir sudarytume netikėtu 
mą, nes nusprendėme laik? lis 
pakeliui j sandėlį tik šalutinių ir 
užpakalinių alėjų. Tai buvo kl 
aida. Buvo taip tamsu, paklydo 
me ir išsisklaidėme. Kada mes 
galų gale pasiekėme banditų 
sandėlio užpakalinę dalį, su ma 
nim buvo tiktai mūsų vertėjas. 
Mums nieko nebeliko, kaip tik 
vistiek pradėti užpuolimą. Su 
švilpiau, po to dar paleidau į 
žemę porą pistoleto šūvių, ir 
skubėjau prie užpakalinių »an 
dėlio durų. Kaip tik man pasie 
kus duris, jos staiga atsidaiė, 
vos neparblokšdamos manęs. 
Vienas po kito, kaip srovė ver 
žėsi pro jas banditai lauKan. 
Sviesos buvo jų užnugaryje, 
taip, kad aš galėjau juos maty 
ti, o jie negalėjo matyti manęs. 
Aš pastačiau bebėgantiems ant 
tako, savo koją ir du iš jų 
vertė.

Vis tirštesnės banditų 
gos veržėsi per duris.

Staiga mano užnugaryje, pra 
siveržusių banditų tarpe pasi 
girdo spiegiantis, stačiai ausį 

dejavimas ir vaitoji

landą. Jie vežė ryžius, džiovin tynių šimtmečių senumo, 
tą žuvį, konservuotą mėsą, ura 
bužius, įvairius virtuves ir viri 
mo erikmenis, ir įvaiiių rūšių 
statybos medžiagą. Tačiau ne 
visi sunkvežimiai, ypatingai vy

Tačiau vieno dalyko Kini Koo kstantieji dienos metu, pradėjo 
nežinojo, tai, kad aš buvau su atvykti. Kartais mes atrasdavo 
organizavęs visą mekeno neįta 
riamą sanitarijos depai tamentą, 
kurį vadinome dar ir turgaus — 
prekyvečių inspektonavimo da 
liniu. Korėjiečiai, esą šiame ua 
linyje, patruliuodavo turgavie 
tėse žiūrėdami, kad nebūtų par 
davinėjami sugedę vaisiai ar 
daržovės ir bendrai kreipė dė 
mesį į švaros sąlygas. Iš jų bu 
vo juokiamasi ir vietiniams gy 
ventojams beabejo, atrodė, kad 
švaros palaikymo idėjos net ligi 
kvailumo yra apsėdusios ameri 
kiečius.

Šio dalinio vyrai, bevaiKŠČio 
darni turgavietėse tarp žmonių, 
besižvalgydami ir besiklausyda 
mi žmonių kalbų, sužinodavo vi 
sas miesto naujienas ir piepa 
lūs, o taip pat išsiaiškindavo pa 
vogtų prekių šaitinius, pi adė 
dant svaru ryžių, o baigiant pa 
vogtu sunkvežimiu.

Jeigu koki mums įprasti ban 
ditai pavogė senas uniformas ir 
ryžius, tai viskas neišvengiamai 
būtų atsidūrę juodoje rinkoje 
ir kelių valandų bėgyje aš bū 
čiau turėjęs vagių pavardes ir, 
dažniausiai, pačius vagis. Ta 
čiau šį kartą nei ryžiai, nei dra 
bužiai rinkoje nepasirodė, šis 
nepasirodymas galėjo reikšti ti 
ktai vieną dalyką, kad pavogti 
ryžiai ir drabužiai yra pavogti 
ir paslėpti nešvariam tikslui.

Po šitokios įžango sprasidčjo 
savo rūšies teroras.

Mūsų sunkvežimiai su pabė 
geliais, o daugiausiai toki, ku 
rie vežiojo maistą ir kitus daly 
kus, išvykdavo iš Inchon uosto 
i mūsų miestą, beveik kas va

hų.
Buvo taip tamsu, kad mes oeme negyvą šoferį. Kartais mes 

rasdavome paliktą sunkvežinų bėgdami. būtume pilnu grcič 
todėl, kad buvo pritrūkę benz> atsimušę į sunkvežimio užpar 
no ar sugedęs motoras, bet net lj. Taip neatsitiko, nes 
ir tokių viskas būdavo apiplėš mūsų vyras pirmiausia 
ta ir nudraskyta, paliekant tik rė su maišu ryžių, o tas 
tai rėmus. Neturėdami pakaima buvo ant bandito pečių, 
mai savo amerikiečių šoferių, susidūrę vyrai sudejavę 
mes naudojome mūsų apmoK/to žemėn. „Šviesos!” surikau as. 
tus korėjiečius šoferius, kurių Tuo laiku mūsų uznugaiyjc 
lojalumu neabejojome. I ačiau pasirodžiusio sunkvežimio svic 
ilgesnį laiką mes vis negalėjo sos taip aiškiai viską nušvietė, 
me išaiškinti tos orgamzacųos, kad mes puikiausiai galėjome pa 
kuri vykdė visus šiuos grobi matyti porą tuzinų maišus r.e 
mus, žmogžudystes ir vagystes. Šančių figūrų. Pavedęs kapito 
Tada vieną naktį staiga vis nui Colsson vytis bėgančius 
kas paaiškėjo. Tą naktį aš pa sius, aš su vertėju pradėjau kl i 
silikau ilgai dirbti miesto vaidy usinėti vyrą, kurio dejavimus 
bos rūmuose todėl, kad šių rū girdėjosi tamsumoje. Jis dai vis 
mų patalpos buvo šildomos, o negalėjo pilnai atsigauti nuo su 
mano hotelio ne. Su manim ma sidūrimo, tačiau mano prožt ’’ 
no babinete buvo tik kapitonas toriaus apšviestas jis pradėjo Ju 
Cosson. Staiga pas mus įsiver dėti ir stengėsi pasikelti. Jis bu 
žė vienas viršila. vo apsirengęs pilna skauto uni

— Jie pagrobė mano suok forma. Aš apibėriau mūsų nciai 
vežimį, — šaukė jis ir parodė svį tikra klausimų kruša. Ta 
pilną saują sutraukytų vielų. čiau mes nesulaukėm jokio atsa

— Tačiau aš sugadinau sun kymo. Tada mano veitejas pra 
kvežimio užvedimą. Tai yra tik dėjo rėkti. Šito paveiktas belai 
pora blokų nuo čįa. Kada aš iš svis krito ant žemės n pradėjo 
plėšiau iš sunkvežimio šias vie pilną 
las, jie vistiek stengėsi jį stum 
ti. Gal būt, mes sugausime 
juos!

Dar viršila nespėjo ir atsi 
kvėpti, kaip Cosson ir aš išbėgo 
me iš kabineto. Cosson skubėjo 
pašaukti sargybą, o aš surinkau 
mūsų „prekyviečių inspekto 
rių” tiek daug, kiek aš galėjau. 
Per labai trumpą laiką mes jau

vienas 
susiu t 
maišas 
Abudu 
paikii

išpažintį.
Mums sekasi, — pasakė 
vertėjas. — Šis vyrukas 
kad jų gaujos

mano 
sako, 
yra tik pora blokų nuo čia.

— Ką tu jam pasakei? Ko 
dėl taip staigiai pradėjo kalbė 
♦ i?

sandeli

buri

u?
Aš jam pasakiau, kad jūs 
pats vyriausias ir augščiaesate A

usias viešpats čia .Seoulo bur veriantis, 
bėgome kreivų gatvių labirinte, mistras, kad jūs galite jį užmuš mas ir tie, kurie dar veržėsi pro

• • - - • duris, staigiai sustojo, kaip su
Tuo laiku grįžo mano vyrai stii gę, susiėmę rankomis už sa

Mūsų buvo apie desimti. Mcr ti vien savo akių žvilgsniu... 
atsidūrėme gatvėje, Kokių - - -

vo kaklų. Banditai, kurie jau 
buvo lauke ir buvo mano nepri 

' trenkti, taip pat tupėjo ar klū 
pojo ant žemės susiėmę raitKO 
mis už savo kaklų. Nė vienas 

' nejudėjo.
Kapitono Cosson vyrai užoai 

ge šios nakties žygį, suvarj ola 
mi į šviesą vidun sandelio, dau 
giau kaip 30 banditų.

Kvotoje ir apklausinėjime po 
šios nakties įvykio mes išaiški 
nome 6000 banditų, gerai orga 
nizuotų armiją.

Jų uniformuoti vadai visi 
vaizdavo ir buvo persirengę 
skautų vadais, o banditų susi 
rinkimo ir apmokymo vietos jv 
ykdavo salėse, kurias mes buvo 
me paskyrę skautų centiais. 
Šie visi „skautai“ jau buvo ap 
ginkluoti ginklais, kuriuos bu 
vo palikusi pasitraukianti japo 
nų armija.

Mes galvojome, kad ameiikie 
čių daliniai paėmė ir sulinko 
daugumą japonų paliktų gink 
lų, tačiau, 
veikė daug 
tikėjomės, 
laukė, mes
Kim Koo įsakymas sukilti ii jo 
vardu užimti visą miestą. Ta 
čjau visa buvo bėda, kad mes 
visą tą nusikaltimą ir rengiamą 
sąmokslą negalėjome surišti su 
Kim Koo vardu ir apkaltinti šį 
gudrūjį žudiką.

Vyriausias — augščiausioji 
asmenybė toje organizacijoje, 
kurią mes išaiškinome, buvo 
Um Hang Sup, Kim Koo asme 
niškasis ir įsakymus vykdąs sek 
retorius, kuris ir buvo oficialu0. 
Seoulo skautų vadas. Um Hang 
Sup yra buvęs ilgus metus su 
Kim Koo Kinijoje, kur jie vei 
kė kartu ranka-rankon, tačiau 
dabar Kim Koo labai mandagiai 
pasiaiškino, kad jei Um Hang 
Sup norėjęs organizuoti savo 
armiją, tai buvo jo, bet ne Kim 
Koo atsakomybė.

Bus daugiau.

pasirodo, šie vyiai 
greičiau negu mes 
Viskas, ko jie dar 
sužinojome, buvo
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MOŠŲ ^SPORTAS
FUTBOLO SEZONO UŽBAIGA.

Spalio mėnesio pabaigoje lie me senjorų lygos pasirodyme 
tuviai futbolininkai turėjo po pabaltiečių rinktinė susitiko su 
rą rungtynių, kuriomis ii už kanadiečių rinktine ir šio žaidi 
baigtas šimetinis futbolo sezo mo pelnas, visiems aukojant iš 
nas, nes naktimis bepradedąs laidas, nuėjo Toronto uragano 
atsirasti šaltis nukirto geras pa fondui. Žaidimo pirmame pus 
stangas...

Spalio mėn. 24 d. Vyties ko 
manda, sustiprinta broliais Ru 
šaičiais, kurie pirmenybėse žai 
džia už „Austria“ klubą, turėjo 
draugišką susitikimą su estų 
Kalev komanda. Rungtynės iš 
ryškino abiejų komandų gerą, 
bet atsargų žaidimą ir beveik 
iki pačios pabaigos neatsiekta 
jokio įvarčio. Nors lauko žaidi 
mu abi komandos lyginos, lietu 
vių puolimo linija turėjo dėkin 
gų progų atsiekti vedimą: R. 
Preikšaitis dviem atvejais atsi 
radęs vienas prieš vartininką, 
nepajėgė išnaudoti momento. 
2 min prieš pabaigą viename pa 
spaudime, mūsų vartininkui ir 
centro saugui sudelsus su svie 
diniu, tas laimingai pasisuko 
ant esto kojos ir atsidūrė tink 
le. Kilusiam sąmyšyj estų dėsi 
nysis perflankuoja sviedinį ant 
vartų ir stumteltas nedengto 
puolėjo galva, fiksuoja 2:0 es 
tų naudai. Tuoj teisėjo baigia 
masis švilpukas ir tuo būdu cs 
tai nusinešė netikėtą, bet lai 
mingą pergalę.

Spalio mėn. 31 d. paskutima

laikyje, kur pabaltiečius alsto 
vavo 1 norvegas, 2 latviai, 4 
lietuviai ir 6 estai, apie vidurį 
buvo atsiektas pirmas įvartis, 
kurį pro žaidėjų masę, vartinin 
kui neturint geresnio maloniu 
mo, įšovė estų dešinysis puolė 
jas Jumbo. Nežiūrint kanadie 
čių greitumo ir didesnių paslar 
gų kamuolio iškovojime, prieš 
rungtynių pabaigą, lietuviai ha 
vai gražiai sužaidę derinį, per 
meta sviedinį pusdešiniui, iš ten 
pasuktas į dešinį sparną, stip 
riu smūgiu atsimuša į virpslą. 
Tuo tarpu pribėgęs latvis Kud 
ra galva nukreipia i tinklą.

Šios gražios pergalės prieš 
vietinius sportininkus nuopel 
nas tenka pabaltiečių gynime

Visur netoliese yra TIP TOP krautuvė ar atstovybe.

LIETUVOS STATUTUI 425 METŲ SUKAKTIS.
Šiemet sueina 425 metai nuo jos valdantiems kraštams, 

pirmosios Lietuvos Statuto lai pakeitė vadinamąją papročių delis laimėjimas, 
dos paskelbimo. Lietuvos sta teisę, kurią galėjo didžiojo ku 

užtikrintai Birbusiems heluvia tutas buvo sudarytas iš didžiu nigaikščio pareigūnai savaip aiš 
jų kunigaikščių duotų priviicgi kinti. Ano meto teisė Statute 
jų ano meto bajorams, Bažny įglaudinta tam tikra tvarka ir 
čiai, miestams ir svetimšaliams, suskirstyta skyriais. 
Jam turėjo įtakos vad. Kaži 
miero teisynas, kuris tepaemė 
baudžiamosios teisės sritį. Lie 
tuvos Statute užtinkama neina

ms havaks J. Žukui, R. Vciy 
viui, Rušaičiui I ir bekui H. Pa 
ukščiui.

Parke iš duodamų laisvano 
riškai mažų aukų surinkta re 
kordinė virš 100 dol. suma nu
ėjo į fondą ,kaip pirmasis visų ža romėnų teisės įtaka. Lietu 
Toronto futbolininkų įnašas. vos* Statutas anuo metu turėjo

— alpuk — nepaprastą reikšmę Lietuvai ir

ATVIRAS „NL“ LAIŠKAS
Dainuokit kanklės, verkit

Iš kur toks vėjas neramus 
sty Jums įpūtė puvimo diegą? 

[gos, Kur gavot negatyvią jėgą
i Ardyti viską, kas tik gera?

Kada pailsit piktą darę?
[kenčia, Pirmiau to Lietuvoj nebuvo.

Kuriom yr prispausti ’ Jei kas ištvirko’ viens sau

[viengenčiai!

Lai prisikels dvasia užmigus 
Lai nors jausmais tą vargą

Gerb. „NL“ Redaktoriui.
Perskaitęs „NL" (N. 42; re 

dakcijos gauto anoniminio iaiš 
ko fotokopiją, padariau išvaoą, 
kad jo rašėjas turi kelis nemuš, 
automobilį, pinigų banke, nebio 
gai gyvena (geriau negu jo ba
liaujantieji, pusnuogiai, baigiau Kam atšalimo spaudžia ledas 
tieji vysti nuo „tėvo saules“ Jūs, kurie turit čia gerovę? 
broliai Lietuvoje) ir serga „rau Kada tėvynėj siaučia badas, 
dona“ liga arba „raudonlige“. Jūs lėbaujat, turtus sukrovę, 
Tai yra baisesnė liga negu ina Jūs šokat, ūžiat, lyg pašėrę, 
ras. Jai pagydyti siunčiu tam Raudoną vėliavą iškėlę, 
ligoniui receptą, kurį prašau at Kaipo laukiniai ant kapų!... 
spausdinti artimiausiame NL Taip, tie kapai tai jūsų brolių, 

sku Kurie paskutiniu kvapu 
Ir pasiryžimu drąsuolių

Lietuvos Statutas ypač diue 
lę įtaką turėjo lietuvių vaidy 
tuose kraštuose. Ten lietuviai 
atnešė tvarką, teisę ir teisingu 
mą. Statutas buvo išleistas gu 
du kalba ir išverstas į leiiKų ir 
lotynų kalbas. Tai yra ano me 
to lietuvių tolerancijos pavyz 
dys. Lietuvos Statutas 16 a. ne 
turėjo sau lygaus teisyno visoje 
Europoje. Todėl jo įtaka sieke 
žymiai toliau negu Lietuvos šie 
nos.

Istorinė Lietuva savo valuy 
tuose kraštuose įvedė ne tik lei 

[puvo, sinę tvarką, bet drauge skicidė 
Vakarų civilizaciją ir kultūią. 
Visai nenuostabu, kad gudai ir 
ukrainiečiai Lietuvos Statutą ir 
lietuvių atneštą kultūrą prade

Iš visurįjr ap.e viską
KANADA IR AMERIKA IŠTYRĖ ŠIAURĖS 

VANDENYNO KELIUS.
Amerikiečių ir kanadiečių tojų, kuriems reikia visko, iu 

ekspedicijos nustatė naują jū bu, avalynės, maisto, žaislų, mo 
ros kelią šiaurėje. Svajone, kaip kyklų, namų naujoms šeimoms 
iš Atlanto vandenyno nukciiau ir tt.
ti į Didįjį vandenyną per Ark H Mūsų Žemės paviršius turi 
tiką, išsipildė. Tuo JAV ir Ka o iO.100.000 kv. km. Sausumos 
nados laivyba atskleidė naujų yra 148.986.000 kv. km., o van 
problemų. Nugalėjimas Alkti denų paviršiaus plotas 361.150. 
kos yra ypač svarbus del to, 000 kv. km. Jeigu Žemę megm 
kad ši pasaulio dalis yra taip tume apjuosti per pusiaują, ta' 
Rusijos ir Šiaurės Amerikos. reikėtų diržo 40.075 km ilgu

Šią vasarą JAV ir Kanados mo, bet juosiant per ašigalius 
ledlaužiai pravažiavo visą Ark pakaktų 40.007 kilometrų, jei 
tiką. Naujas kelias: Atlanto /a gu norėtume Žemę persmeigti 
ndenynas, Davis sąsiauris tarp ties pusiauju, tai jiešmas turėtų 
Grenlandijos ir Kanados, Lai būti 12.756 km., o smeigiant 
fin įlanka, į šiaurę nuo Baun, per ašigalius — tik 12.713,5 
Somerset, Prince of Wales, vic km.
toria ir Banks salų, per McClu M Teigiama, kad 30 lenkų kum 
re sąsiaurį į Beaufort jūrą, per gų pristatyti prie veigų dainų 
Beringo sąsiaurį į Didįjį vande Lenkijoje. Tūkstančiai veigų 
nyną. Pažymėtina, kad per Mc darbininkų verčiami iškasti 60 
Clure sąsiaurį pirmą kartą pra mylių kanalą Lenkijoje, kad 
siveržė amerikiečių liaudlaužiai. tuo būdu palengvinus susisieki 

Laivininkystėje pasiektas di rną su Rusija.
Kariniu atž M Nors lietuvių spauda lotyniš 

vilgiu dar daugiau: is Aincri komis raidėmis Lietuvoje buvo 
kos rytinių uostų bus gaiima uždrausta 1865 m., per 40 diau 
pasiekti komunistines Rusijos dimo metų rusai teišelido 54 
šiaurinius uostus. knygas rusų raidėmis. Tačiau ir

i/rrtz nujc-m tŲ niekas neskaitė: Seredžiaus 
KUR KIEK GIMSTA? mokykla 1875 m> lapkričio 1 d.

Palyginę, kiek naujagimių turėjo 77 egz. tokių knygų, ta 
tenka kiekvienam tūkstančiui čiau iki 1877 m. sausio 1 d. ių 
gyventojų įvairiose šalyse, rasi nė viene nebuvo išplatinta Ru 
me, kad derlingiausios moterys mšiškių mokykla 1874 m. ture 
Meksikoje. Statistika parodo, jo 58 tokias knygas, tačiau liek 
kad iš kiekvieno 1000 gyvento pat liko ir 1878 m. sausio 1 d. 
jų gimsta toki skaičiai vaiku; Priešingai: ir toliau lietuviai 
Meksikoje 
Izraelyje 
Kanadoje 
Indijoje 
Japonijoje

numeryje, nes reikalas 
bus, o ligonio adreso nežinau.

Su pagarba: Raudonos ligos Kovojo už namus, šeimyną, 
gydytojas Jurgis.

RECEPTAS:
Jonas Kmitas.

Ardytojams
Tėvynės dainą man dainuokit 
Ir šiandien, ryt, ir nuolatos! 
Ir suraminimą man duokit 
Kas dėl likimo mūs tautos!

t

Kol paskutinė siena griuvo, 
Ir griuvėsiuose patys žuvo... 
Kas jus paguodžia, suramina 
Šioj svetimoj, šaltoj šalyj? 
Kas jus užmiršti išmokina 
Tėvynę tokiam sopulyj? 
Kas jūsų sąžinę išplėšė?

Kas jūs sielas juodai 
[nupiešė?

Kas ištvirkino jūs jausmus :

TABAKOOKIA1 PARDAVIMUI

įmokėti $$ akrų akrų teisių kilns, kaina $$
3.000 . . . . 50 .. 14 . 3 . . .. 23.000
3.000 .. . . 70 . . be teisių . 2 . . .. 18.000
5.000 . .. 67 .. 20 .2. . 3 . . . 44.000
8.000 . . . 125 . 20 . 2 . . .. 28.000
9.000 .. .. 130 .. 28 . 4 . . . . 50.000

10.000 . . .. 167 .. 31 . 5 . . . . 59.000
' 10.000 . . . 150 . . 34 . 5 .. . . 52.500

17.000 . .. 200 .. 48% . . . 7 . . . . 97.000
ie ūkiui yra su traktoriais ir pilnaiIr daug kitų panašių. T

įrengti. Dabar geriausias laikas išsirinkti ūkį, matant' žemę ir 
nuimtą derlių.
Turiu tris įvairių tautybių pardavėjus (salesmen), o tautie 
čiams aš asmeniškai jau penkt: metai kai patarnauju ir padedu 

įsikurti ūkiuose.

CHARLES POCIUS Real Estate.
Tillsonburg, Ont. Tel. 829J

43,9 spausdinosi knygų lotynų raidė 
31,0 mis. Tarp 1864—1883 m. buvo 
2/,4 išleista 484 knygos, o tarp 1863 
2o,8 —1903 m. net 1.372. Rusai tas 
2b,0 knygas gaudė ir naikino: 1891- 
24,6 -93 m. paprūsėje buvo sunaikin 

Ispanijoje .............................20,3 tos 37.718, o 1900—2 m. — 5o.
Prancūzijoje ........................19,2 182 knygos.
Šveicarijoje ..........................17,4
Anglijoje ................................15,7
V. Vokietijoj ........................15,7
Švedijoje ...............................lo,5

Vaikų gausumas yra tautos 
ateities užtikrinimas. Daug vai 
kų — daug busimųjų darbinin 
kų. Daug vaikų — daug varto

Kaip šiukšlė laukan išmesta. 
Tėvynė buvo apdrausta 
Nuo tarptautinių parazitų. 
Neišsirado toks drąsuolis, 
Kad ir žemiausia būt nupuolęs, jo laikyti savais. Lietuvos Sta 
Kurs blogą sau geru laikytų. 
Dabar kitoks atėjo metas.
Dabar kvailys mokytu statos
Ir niekšas nor pagarbą rasti 
Ir aklas aklą nori vesti! 
Bet kaip nepastovi audra, 
Pridirbus nuostolių artojui, 
Išnyksta dar iki rytojui, — 
Ir grįžta vėl skaisti giedra:
Taip bus su šituom mūs vargu, pakantrumą valdomiesiems. Ta upacija įeis į jų, kaip ir į kilų jos. Jiems gresia ekskomunika 
Tauta nuo šlamštų atsikračius, čiau dalį tų kraštų, kuriuos an okupuotųjų 2____ „.2.1_  ____ ~_____ . ‘ ‘
Pakils tvirtesnė iš miegų: ksčiau valdė lietuviai, šiuo me kaip vienas iš juodžiausių peno kuota, arba atskirta nuo Bazny
Ir vėl žydės mus dirvos plačios, tu yra okupavę rusai. Bet koks dų. čios, apie 70 vokiečių.

x>c

tūtas Gudijoje ir Ukrainoje vei 
kė per tris šimtmečius. Įžvai 
gesnieji gudai ir ukrainiečiai 
Lietuvos valdymo tarpsnį vadi 
na auksiniu amžium. Šiandieni 
niai gudai neretais atvejais Lie 
tuvos valdovus ir Lietuvos is 
tori ją laiko savais. Visa tai ,o 

— do lietuvius turėjus nepaprastą

B Vokietijoje, Bavai įjoję lie 
roldsbach kaimely ant kalnelio 
keturios mergaitės pasisakė ma 
čiusios Dievo Motiną. Tai buvo 
1949 spalio 9 d. Bažnyčia da 
lyką ištyrė ir pripažino, kad 
ten jokio pasirodymo negalėje 
būti. Buvo uždrausta ekskumu 
nikacijos grėsme lankytis toje

milžiniškas skirtumas tarp šių vietoje, kaip stebuklingoje, 
dviejų valdymo sistemų! Jei ak Kaip tik dabar penkerių melų 
rainiečiai ir gudai lietuvių vai sukakčiai susirinko ten apie 
dymo laikotarpį vadina auksi 5000 maldininkų iš Vokietijos, 
niu amžiumi, tai bolševikine ok Austrijos, Olandijos, Šveicari

tautų istorijas, vimas. Jau anksčiau ekskomuiii
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Jau septinti metai LIETUVIŲ DARBININKŲ DRAU
GIJA leidžia kas trys mėnesiai kultūros ir visuomenės 

mokslų žurnalą

„DARBAS"
ŽURNALAS DIDOKO formato, 32 puslapių, 

įrištas į gražius viršelius.
Paskiausiojo numerio turinys:

Krikščioniškoji Demokratija (pasiskaityti tiems, kurie 
netingi galvoti). Kiek žmonių išžudė bolševikų režimas 
(žmogaus gyvybės vertė Rusijoj) ; Latviai apsivienijimo 
kelyje (kaip galvoja ir veikia mūsų kaimynai) ; Kas yra 
Lietuvių Darbininkų Draugija (arba kaip seniau Ame
rikos lietuviai gyveno) ; Tai buvo Jeruzalėj, karalių 
mieste (įrodyta, kad ir asilai kai kada susipranta).

Ir dauugybė visokių skaitymų tinkamų visiems ir 
visiems laikams.

Kaina metams 1 dol., atskiro numerio kaina 25 et. 
Prenumeratą prašome siųsti TIK Amerikos (JAV) 

pinigais arba tarptautine pašto perlaida.
„DARBA S“

636 East Broadway, So. Boston 27, Mass., USA.
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SUSI E ĮEIS u imas 
LIETUVIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALE ORGANIZACIJA 
Įkurta 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Nariais priimami abiejų lyči,ų lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metų

Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA. 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

mžytą popierį. tvarkyti ūkio. Tada tu savo
— Rašo, kad sveikas. . . — akimis įsitikinsi, mama, 1 

Marcinkų Elenutė skaitė, bet ji man neblogai klojasi. Tik neJ 
tik du skyrius baigusi, sunku rūpink, brangi mama. . .“

Ji buvo sunykusi, nediduke, tą eilę, kur žmonės laukė sunio jai buvo viską suskaityti. Gal, Kai baigė skaityti, senutė sk džių linktelėjo galva ir nieko duonos. . .” 
panele. . . arelės kampu vėl šluostė per nelaukusi padavė mažutį sugia

— Gerai, Daujotiene, — sk skruostus riedančias stambias aš mžytą popierėlį, 
aitysime dar kartą nuo pra aras. Tai buvo ašaros motinos, 
džios iki galo, — tarė tarnauto kurios širdis buvo perpildyta 
ja, išlygindama didelį paprastu rūpesčiu dėl savo vienturčio su 
pieštuku prirašytą popierį.

Tai buvo laiškas sūnaus iŠ ka

J. ŽUKAUSKIENĖ

Du laiškai
Po pusės metų ji vėl atėjo į padėti. Nesigialėk nieko, mama, 

kad valsčių. Ji buvo dar daugiau pa kai grįšiu, uždirbsiu ir vėl g?v 
i senusi ir sunykusi. Kai rcgislr ensime gerai. Tik siųsk, mama 

atorė ją pasveikino, ji be žo laiks nuo laiko man džiovintos

o jos, palyginti dar nesenas vei keti mokesčius, nesiartino nei 
das buvo išvagotas daugybe ra prie viršaičio kambario durų, 
ukšlių. Ji retai pasiiodydavo prie kurių buvo vos keli intere 
valsčiaus raštinėje, o jeigu jau santai. Ji žvelgė j tą kampą, 
ateidavo, tai tik tada, kai būti kur sėdėjo registratorė ir atida 
nai turėdavo atlikti kokį nors vinėjo raštus valsčiaus seniūną 
svarbų reikalą : sumokėti mokos ms.
čius už savo ūkelį, užiegsitruo Kada paskutinis seniūnas bu riuomenės.
ti kvitus, gautus už pristatytas vo atleistas, moteris nedrąsiai sūnaus, išsiilgusio savo mod valsčiaus tarnautojai, apie savo 
pyliavas valdžiai, ar atsiprašyti prisiartino prie jos. nos ir gimtosios bakūžės. Po da gyvenimą. Ji našlė. Prieš seply
viršaičio, kad atleistų nuo pa — Ką pasakysi, Daujotiene, ugelio meilės kupinų sakinių, nerius metus miręs jos vyras. Ji 
stočių. Ji pasirodydavo rastinės — padrąsino ją tarnautoja, pa kuriuose jis išreiškė ilgesį savo su sūnumi vienu likę vargti s« 

motinai, namams, dar kūdikis vo 12 ha ūkelyje. Vėliau sūnus 
tės metais pramintiems takeaa išėjęs atlikti karinės prievoles, 
ms, tėviškės laukams, žaliajam Tą prievolę jis jau seniai alli 

Ji nežinojo, džiaugtis ar verk sodžiui, jis vėl ramino savo mo kęs, bet dabar vokiečiai jo ne 
išvyniodavo iš r.osi ti, glamžė rankoje jau ir taip tina žodžiais:

Tarnautoja grąžino laišką se 
nutei ir nustebusi žiūrėjo į ją.

— Tai jo laiškas, — pasakė Moteris ją suprato be žodžių ir 
ji. prašneko:

Vėl jai sūnus rašė. Tai buvo — Prieš du mėnesius jis bu 
keletas sunkiai įskaitomų, ma vo parvažiavęs atostogų. Jau

Uionao omiuuo 1M r v v* 4* Į/O11 ūmiu UJI, 14 oiiiMimuu šyvi . . w .’ . 4 . . » i i • **

Laiškas vienturčio pasakojo, jai. mažai pažįstamai Paskubomis rašytų sakmių, tada jis kalbėjo kad ilgiau ne
Jis rasė, kad esąs perkeltas į X beislaikysiąs ir bėgsiąs. Jų dali 
miesto didelį kalėjimą, kalėjimą nį išeklsią kažkur toli į lytus 
storomis akmens sienomis ir 
mažučiais langeliais. Kad jis 
sėdįs dar be teismo ir išviso ne 
žinąs, kas jo laukia. Baigda 
mas laišką, jis maldavo:

„ . .. Siųsk džiovintos duo 
nos, brangi mama, nes taip ma 
ža valgyti mes tegauname. Ne 
sigailėk ūkio, 
gų, parduok gyvulį ar javų kiek Tai buvo motinos ašaros, moti 
ir pakalbėk su žmonėmis iš teis nos, netekusios tai, kas jai bra 
mo, gal jie ką patars, kaip man ngiausia žemėje.

naus.
Apsiraminusi, ji smulkiau pa

tarpduryje nedrąsi ir tyli, nugi duodama jai ranką.
nėtomis kojomis be garso ženg — Aš čia su laišku. . . Sūnus
davo prie stalo, pažymėto „Mo rašo. . . — prašneko moteris.
Kesčių Skyrius“, drebančiomis
rankomis išvyniodavo iš r.osi ti, glamžė rankoje jau ir taip tiną žodžiais: paleidžią. Dabar ji raminosi,
nes reikalingą sumą pinigų ir sulamdytą laišką, skareles kam „...Tu nesirūpink, brangi kad sūnus gal gausiąs atoato
gavusi kvitą, taip pat tyliai is pu nubraukė per veidą riedan m.(ma, dėl manęs. Man iucko gų ir po dviejų ilgų nesiinaty
nykdavo. Čią ašarą. netrūksta. Esu pavalgęs, nors mo metų gal ji vėl jį pamatysiu

Ir šiandien ji pasirodė rasti — Ką rašo? Kaip jam seka ir sunki karo tarnyba. Aš gau nti.
nėję. Bet šį kartą ji nesustojo į si? — paėmė iš jos rankų sugia siu atostogų ir atvažiuosiu su — — —

o jis geriau mirsiąs, negu iš Lie 
tuvos važiuosiąs. Aš jam nega 
Įėjau nei patarti, nei atkalbėti. 
Praslinkus vienam mėnesiui 
nuo jo išvykimo per jo draugus 
sužinojau, kad jis bėgęs ir jį su 
čiupę. ..

Per senutės veidą ritosi asa 
jei trūksta pini ros. Ir ji nebandė jų sulaikyti
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LIETUVOS ISTORIJOS SPAUSDINIMAS EINA J 
GALĄ.

Ištiri jos rašytoja Dr. V. Sruogienė rado daug naujos 
medžiagos.

Į „NL“ red. paklausimą, Dr. kas domisi trumpais drūtais pa
V. Sruogienė atsako: sisakymais, kuriuose sukaupta

„Klausiat apie mano istoriją, kondensuota mintis, amžių pa tai žmonės“.
Eina į priekį, jau galas netoli, tirtis ir aštrus idėjo aptarimas, 
bet vis randu daugiau medžią

KM LT Ū RLV Ėj^KROA/IK A
cijas.

„Nidos“ leidykla leidžia 
Vaitkaus „Tvaną", Autonus
taip pat ruošia spaudai savo ei 
lerasčių rinkinį „Aukso ruduo“.

Išleidžiamas L. Žitkevičiaus 
lyrinės ironijos rinkinys „Daik

Akademinio skautu sąjūdžio 
„Aukso mintys" galima gau 30 m. sukakčiai paminėti lei

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
Juozas Mikuckis. LYRIKOS

KRAITIS, poezijos knyga, su 
M. uoje telpa autoriaus viso gyve 

nmio rinktinė lyrika. Išleido 
Knygų leidykla Terra, 748 W. 
33rd Street, Chicago 16, Iii. Sp 
audė M. Morkūno spaustuvė. 
Tiražas — 500 
180 psl., kaina 2 
leidykloje ir pas 
gų platinojus.

egzcmpiiui iu. 
dol. Gaunama 
leidyklos kuy

Mokslo-techmkos naujiems
AUSTRALIJOJE LIETU VIAI SKALDO ATOMĄ 

lidžiausias Sydnejaus dien vau tą kelionę rytų kryptim., 
ra-iis „The Sydney Morning su 122 keleiviais ir jų bagažu.

gos, vis noriu papildyti. Pati ne ti pas autorių ir Neprikl. Liet džiama Br. Kviklio icdaguota 
maniau, kad Čikagos biblioteko uvos" redakcijoje: 7 722 Geor „Akademinė skautija '.
se rasiu net šaltinių, ne tik isto ge St., Ville Lasalle, Montieal, 
rinės literatūros. Čia yra n pi^P. Q. Gražiai kietais viršeliais 
masis Lietuvos Statutas, n Šeri įrišta, 6 dol. 
ptores Rerum Prussicarum, ii 
4 7 tomų dokumentų rinkinys 
apie „polnischer froinoigc

LIETUVIO PARODA?
Prancūzų laikraščiai piane 

krieg" 18 amž., ir daug, oaug ša, kad ligi lapkričio 11 dienos 
įdomios medžiagos. Naudoju Montrealy, 54 West Pine Avė, 
18 bibliotekų, devyniomis ual vyksta Alb. Shkaičio tapybos 
bomis knygas. Visa mano učiai darbų paroda, 
mė, kad leidėjai pradėjo spaus IONYNU
uinti pradžią, kol dai galas ne DAIL. V K JONYNU 
parašytas — neįmanoma islai u
kyti vienodumo ir pioporcijus, jus 6 mėnesius išstatyti New 
juo labjau, kad esu vis slęuuiiia Yorko Public Library, kur yra 
ma greičiau baigti, o čia eina ir suruošta didelė ir labai Įva.ri vos istoriją, 
visas techniškas spausdinimo meno darbų paroda. Ten issta 
darbas, kuris atitraukia nuo la lyti du Jonyno kuriniai — 
šymo... Bet jau esu surinkusi Antanas ir Reino peizažas, 
daug įdomios medžiagos. Leidė 
jai nesigaili pinigų klišėms — 
radau čia nemaža ii naujų, mu 
sų visuomenei nežinomų auteli 
tiškų vaizdelių. Jei ne vasaios aneša, kad okupuotoje Lietuko 
atostogos, teisingiau sakant, \a je miręs profesorius Kazys Šie 
saros karščiai, jau būčiau bai ževičius, Mykolo Sleževičiaus 
gusi. Planavau šiais, spaudos, brolis, Lietuvos universitetuose 
metais knygą ir išleisti, bet, at buvęs fizikos profesorium ilgus 
rodo, ji galės pasirodyti 
apie pavasarį. Jau septintą 
tą varau...“

JONĖS KVIETYTĖS 
vadovaujama Montrealio 
dernaus Šokio Grupė dalyvaus 
Montrealio Šokio Festivalyje š. 
mėn. 21 d. 8,15 vai. Gesu le 
atre. Grupė šoks du sokius. l es 
tivalio pelnas skiriamas nuken nių, o gaunamoji sovietinė spau 
tėjusiam nuo ugnies Winnipe da nieko taip pat nerašo apie 
go baletui. daugelį žymių muzikų ir kitų

Grupė šoko spalių 31d. teie menininkų. Vieni nuolat liaup 
vizijoje, programoje „Fantaste sinami, apdovanojami preinijo 
Canadienne“, Jonės Kvietytes mis, medaliais, o apie kitus vi 
choreografija Roge Matton mu sai nutylima, lyg jie būtų išmi 

rę. O juk yra Lietuvoje likusių 
žymių menininkų, ir dailės n 
muzikos sričių. Kur jie?

KNYGOS BARE.
L. E. leidžia Lietuvos žemė

Sv.

MIRĖ PROF.
K. SLEzEVlClUS?

Amerikos lietuvių spauda pr

vos metus, be to, dar dirbęs kaip 
šim meteorologas, trianguliatouus 

ii tt. Ar tai tikra žinia, neteko 
patikrinti, nors pranešama, kau 
jis miręs 1953 metų sausio 15 

Mo dieną.

PASIGENDAME DAUGELIO 
MENININKŲ.

Iš Lietuvos sunku gauti ži

zikai. Toj pačioj programoje 
grupė šoks ir ateityje.

Jonės Kvietytės Šokio Studi 
ja (5011 Queen Mary Rd. RE 
7-7900) veikia šiemet (treti me 
tai) praplėsta. Be Modernaus 
Šokio, kurį dėsto Jonė Kviety lapį. Tai bus labai reikšmingas 
te ir Birutė Vaitkūnaitė (vaikų leidinys, kuris pasirodys su L. 
klases), yra dėstomas ir Klasiš E. specialiai Lietuvai skirtu to 
kasis baletas. Jį dėsto Monlre 
alyje žinomas televizijos chore 
ografas Brian Mac Donald.

AFORIZMŲ KNYGA.

LKF Australijos valdybos 
metraštis ATOLAS. Redagavo 

Prof. A. Maceina, gražiai vo A. Krausas, bendradarbiaujant 
kiečių skaitanejoj 
užsirekomendavęs 
leistu „Didžiuoju 
rium“, įteikė leisti
naują savo veikalą — „Das Ge puslapių, didelio formato, mus 
heimnis der Bosheit ' ir Banų truotas. Turiny: 
Institutui
ti studiją apie lietuvių dvasią Andriušio, P. Abelkio, V. žem 
dainose.
Herderio
ateinančių metų pradžioj.

Prof. Z. Ivinskis yra papra 
sytas parašyti vokiškai Lietu

visuomenėj A. Karazijienei ir A. Zubiui.
vokiškai iš 1954 m. Melbourne, Australija.

inkvizito Lietuvių Kultūros Fondo Aus
Ilerdenui tralijos valdybos leidinys, z 10

A. Karaziji 
žada vokiškai paiašy nės, V. Krėvės, A. Zubru, P

„Niekšybės paslaptį“ aalnio, A. Kiaušo, Vydūno, M. 
leidykla žada išleisti Biržiškos, V. Civinsko, T. va 

liaus, A. Rūkštelės, A. Vaičai 
čio, V. Kazoko, J. Kardelio, J. 
Meiliūno, T. Zikaro, J. Siman 
kevičiaus, VI. Jakubėno raštai 
ir vaizdai. Kaina 3 dol. Uzsisa

— V. Beliajus leidžia knygą kyti adresu: A. Krausas, 4 Gra 
„7 he Evining Songs". Joje bus ndview Ave., Marybirnuiig, 
lietuviškų pasakų. Vic., Australia.

DĖMESIO! DĖMESIO!

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 K 1. 
MINTYS PRADEDANT MOZE IR BAIGIANT Pl- 
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 

MUI FORMATAS.
NEATIDĖLIOJANT UŽS! SAKYKIT ŠIĄ
KNYGĄ SAU, IR SAVO PAŽĮSTAMIEMS
KRAŠTUS, KURIUOSE VALIUTOS IŠSIUNTIMAS 

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

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

VISUR KITUR — $ 6.50.
SIŲSKIT PINIGUS ŠIOS KNYGOS PLATINTO

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

SKAITt-

ĮDOMIĄ 
J TUOS

nmu.
„Terra" spaudžia Thor Hey 

erdahlio „Kon-Tiki“, B. Sruo 
gos „Milžino paunksmę“ n A.
Nasvytytės eilėraščius „Vėjo

M. Čapkauskas ftlcido liepa dainos“. Kalėdom duos L. Do 
prastą knygą, pavadintą „Auk vydėno apysaką „Naktis Kata 
so mintys“. Tai yra trumpų pa iiškėse“ ir jaunimui „Rytų pz 
sisakymų — aforizmų — kny sakų rinkinį „Verkiančius gluo 
ga, kurioje surinkta daugybe snius”.
auksinių minčių iš visų laikų, „Nemuno" leidykla išleido 
žinomų ir nežinomų autorių, visus L. Tolstojaus „Annos Ka
Knyga naudinga visiems, ypač reninos“ tomus, išverstus Pr. ?nntttrntnnttttttrttttt»tnnttrntttttrttfflTttttttntttn;t?»tTnnnttttnnntTrtnn  “

He. aid", savo spec, korespon 
dento straipsnyje: „New ims 
trahans aid scientist*', rašo apie 
naujųjų australų žymią pagal 
bą keliant Australijos mokslą 
ir darant mokslinius bandymus.

S.tame str. rašoma ir apie 
du lietuvius — tėvą ir sūnų bu 
tavičius, dirbančius fizikos labo 
ratorijose prie Canberros umve 
rsiteto. Ten atliekami Įvairus 
branduolinės fizikos bandymai, 
kuriems vadovauja Prof. M. K. 
Oliphant. Čia turima reikalų su 
atomu. Apie mūsų tautiečius 
ten rašoma: „Naujieji austia.ai, 
imigrantai iš Europos, čia at 
lieka svarbų darbą, pagelbcda 
mi augštų kvalifikacijų moksli 
ninkams, kurie dirba prof. Oli 
phant vadovaujant.

„Algimantas Butavičius, 2 i 
m. amžiaus vyras, atvykęs iš 
Lietuvos, yra laboratorijoje te 
chnikas, kuris tvarko ir pučiu 
ri elektrinius įrengimus, vai 
tojamus atomo skaldymui", lo 
liau rašoma, kad Algimantas 
Butavičius čia, laidų ir vamz 
dėlių tinkle, jaučiasi kaip na 
mie.

Jo tėvas, Antanas Butavičius, 
kaip rašo laikraštis, visiems čia 
žinomas kaip Tony, Lietuvu' 
buvęs augštas pareigūnas kelių 
valdyboj, dabar yra čia sande 
hų varkytojas ir jo žinioj yra 
per 4000 įvairiausių įiankių, va 
rtojamų mokslininkų, jų pade 
jėjų ir technikų. Antanas Bala 
vičius šitas brangias ir labai pre 
ciziškas mokslo priemones esą 
puikiai pažįstąs ir jis pavadini 
mus žino angliškai. Laikraštis 
stebisi Antano Butavičiaus sv. 
gebėjimu, nes, esą, išmoku s/c 
timą kalbą, kiek jos reikauuga 
Kasdieniniams reikalams, gali 
ma, nors tai ir nėra lengva, be 
sikalbant praktiškai, bet specia 
lūs techniški terminai išmokti 
ištarti ir atsiminti, tegalima cik 
po sunkaus ir kieto darbo, ypač 
kada žmogus sulaukia 50 metų. 
Taip apie mūsų tautiečius lašo 
„The Sydney Morning Her 
aid“.

Straipsnis iliustruotas dviem 
nuotraukom, kurių vienoj nri 
tomas Algimantas Butavičius 
laboratorijoj darbo metu.

NAUJAS KELEIVINIS 
SPRAUSMINIS LĖKTUVAS.

Handley Page Ltd. Bendio 
vė Londone projektuoja didžiu 
lį sprausminį keleivinį lėktų zą, 
pavadintą „H. P. 9 7", pajėg.a.i 
ti pakelti 50.000 svarų krovinį. 
Jis skris su 150 keleivių ugus 
nuotolius, beveik, garso gi ei 
čiu. Galės skristi be sustojimo 
3.455 mylias tarp Londono ir 
New-Yorko. Tokias tris kelio 
nes padarys per 24 vai. Lėktų

atliks per šešias su puse .ai
des. Vakarų kryptimi, dėnui . , 
raujančių priešingos krypt, v- 
vėjų, kelionė užtruks vieną ..; 
landą ilgiau. Skridimo išlaidus 
šio milžino bus penas vienu..< 
keleiviui už vieną mylią. 3 lui.xc 
lėktuvai perveš daugiau k«.Ki 
vių per Atlantą per metus negu 
bet kuris didžiųjų keieivnuų 
laivų.

Nuo Kairo iki Kaiači tas ick 
tuvas praskris 2210 mylias pei 
keturias su puse vai. su H o ke 
leiviais, jų bagažu ir' 8500 ava 
rų krovinio. Per 8 vai. jis nu 
veš 94 keleivius su jų bagažu 
3915 mylių nuo Sydnėjaus ligi 
Singapūro. Kelionė kaštuos 1,3 
peno vienam už vieną mylią.

TURKIJA PLEČIA HIDRO 
ELEKTRINIŲ STOČIŲ 

TINKLĄ.
Šiuo metu yra statomos aš 

tuonios 222.14 5 kw galingumo 
ir šešios projektuojamos bend 
ro — 119.280 kw galingumo. 
1823 m. Turkija turėjo 53.OUO 
kw, 1935 m. jau 126.000 kw ir 
1949 — 347.000 kw instaliuoto 
galingumo. Tai daugiausiai ma 
žos, vietinės reikšmes stotys. 
70 proc. krašto jėgos duodavo 
anglys, 16 proc. durpes, 4 pioc. 
hidroelektrinės ir likusią dalį 
įvairūs kiti šaltiniai. Danai u 
mu metu yra trejopos stotys.— 
mažos jėgainės ir įmonės; vidų 
tinės hidroelektrinės, dažnai nu 
udojamos ir laukų drėkinimą 
ms, ir pagrindinės didžiosios be 
minėtų uždavinių dar naudo 
jamos ir potvynių reguliavimu 
ms.

DIDŽIAUSIA SUKAMA 
MAŠINA

Westinghouse Electric Cur 
poration montuoja didžiausią 
pasauly sukamą mašiną'—komp 
resorių vėjo tuneliui JAV Oro 
Laivynui, Tullahoma, Tenness 
ee. Keturi elektro motorai, ga 
hngumo 216.000 HP, suka tą 
kompresorių. Kiekvienas komp 
resoriaus sparnelis yra 2 peuų 
pločio, šešių ilgio, švėna apie 
du trečdaliu tonos ir sukasi grei 
čiu 600 aps. per min. ant verps 
tęs 18 pėdų skersmens. Spain“ 
lių galūnių greitis — 650 my 
lios per valandą. Išcentrinė Ą 
ga, kuri plėšia sparnelį is jus 
pagrindo — 800 tonų.

ALIASKA PLEČIASI.
Aliaskoje Anchorage ir I air 

banks statybai, skirta 240 mil. 
dol. Tai bus didžiausi ALa.vkos 
istorijoj darbai skirti apsigyni 
mui. Daugiausiai darbo jėgos 
imama iš USA. Vidutiniai už 
darbiai: mūrininkas— 4.0 7 dol. 
stalius — 3.88 dol. .valandai.

verčiamas, atliekamas kaip prie
volė. Net iki šios dienos nuo 
anų laikų yra užsilikęs guduos ' 
kartus priekaištas, priežodžio- 
-keiksmo pavidale: „Štoby ta 
bie chodic u Vilno gory kopa 
ei!“ (Kad tu Vilniun kalnų kas 
ti eitum!...).

1323 m. spalio mėn. 2 d. Ge 
diminas jau gyveno Vilniuje, 
ką mes žinome iš aktų su Kala 
vijuočių magistru ir Rygos vj s 
kupu, kuriuos Gediminas pusi 
rašė jau Vilniuje, kaip Lietuvos 
sostinėje.

Jau buvo užuomazgoje Vii 
nius padairoje savo išimtinai pa 
trauklioj gamtos pozicijoje, su 
maniai Gedimino parinkoje n 
patvarkytoje, lėmė gražią atei 
tį lietuvių tautai. Tuo savo kū 
nniu D. L. K. Gediminas p-si 
reiškė ne tik kaipo gabus stia 
tegas ir valdovas, bet diauge 
ir kaipo menininkas - estetas, 
turįs įgimtą masių išbalansavi 
mo pajautimą. Gediminas savo 
kūriniu įkvėpė tuos savo puva 
iumus ir Vytautui Didžiajam.

TRAKAI IR VILNIUS.
Netoli Vilniaus, Trakuose, 

Galvės ežero pusiasaly, Gedimi 
nas sukūrė ir kitą būdingą savo 
estetiniu grožiu pilį, o jo sūnus 
Kęstutis plėtė tos pilies staly 
bą, užimdamas ir ežero salas 
Gi Vytautas, Kęstučio sūnus, 
saloje sukūrė 1400 m. architck 
tūros šedevrą, kuris šimtmccia 
ms nulėmė tolimesnę Lietuvos 
architektūros vystymosi raidą.

Gedimino įkurta sostine sek 
mingai augo Kęstučio, o vėliau 
Jogailos valdymo laikais. Jogai 
la žemutinėje pilyje pastatė 
1387 m. pirmąją krikščionišką 
bažnyčią, kurią 1394 m. Pozna 
nės vyskupas Dobrogostas, šv. 
Petro vietininko vardu, pasKel 
bė:

„Tam tikrą gyvenamą vietą, 
vadinamą Vilniumi, vadinti ini 
estu, o ten pastatytą naują baž 
nyčią — Katedra“. (Bulla S. P. 
Urbani Sexti, Dzieje Dobroczy 
nnosci, rok 1822).

XIV a. pabaigoje Vilnių išti 
ko daug nelaimių. 1390 m. sry 
žiuočiai puolė Vilnių ir nois 
nei augštutinės, nei žemutinės 
pilies neįveikė, tačiau į miestą 
įsiveržė ir jį apnaikinę ir apip.ė 
šę, miestą sudegino. Po metų ir 
vėl Vilnius kryžiuočių puola 
mas, tačiau ir šį kartą jie pilių 
neįveikė. 1936 m. apgriuvo au 
gštoji pilis. 1399 m. Vilnių iš 
tiko didelis gaisras — sudege 
katedra ir didž. Lietuvos kuni 
gaikščio rūmai. Gaisrai vis daž 
niau pasitakydavo. Vilnių ap 
ėmė skurdas ir neviltis. Tais 
laikais du trečdaliai Viln.aus 
priklausė dvasininkams. Vytau 
to sumani ranka greit ir ieng 
vai pagydė Vilnių.

Vytautas apstabdė kryžmo 
čių puolimus ir Vilnius spar 
čiai atsistatydavo. Sėkmingi 
karai su totoriais visus vertė 
tinkamai gerbti Lietuvos vais 
tybę ir jos didįjį valdovą Vy 
tautą. Gilbert de Lanvy 1113

m. aplankęs Vilnių, rado augs 
tutinę pilį jau atsatytą. Pilį su 
po pylimas ir akmeninė siena.

Savo viešpatavimo pradžioje 
Vytautas, matydamas didelį 
Vilniaus gyventojų skurdą, at 
leido juos nuo įvairių mokesčių. 
Netrukus Vilnius plačiai pagar 
sėjo ir buvo laikomas vienu ge 
resniu Europos miestu. Viešo 
jo pobūdžio pastatų, bažnyčių, 
vienuolynų statybos, gatvių 
tvarkymas, žemutinės pilies ap 
saugos sienų su vai tais ir ūokš 
tais sutvarkymas, jos derinimas 
ir rišimas su augštutine pilimi, 
Vilnelės reguliacija ir panaudo 
jimas vandent ne vien tik karo 
tikslams, bet ir gyventojų kas 
dieniniams reikalams: užtvan 
kos ir vandens rezervatų suda 
rymas ir kita, turtino micatie 
čius, dvasiškąjį, amatininkų ir 
valdininkų luomą, o drauge kč 
lė pastatų, ypatingai reprezen 
tacinių, patvarumą ir diduma. 
Su Vytauto veikla yra susijusi 
ir apskritai Lietuvos paminkii 
nė monumentali architektūra, 
kuri pradėjo reikštis pilių, vic 
nuolynų, bažnyčių, dvarų rūmų 
pastatuose ir pan. Ypač žymėti 
na jo pastatyta Galvės ežcio su 
loję Trakų pilis.

LIETUVOS PILYS.
Pilių architektūros militari 

nė koncepcija Lietuvoje buvo 
savita, tradicinė, o drauge ir 
pažangi. Mūsų kunigaikščiai 
statydavo pilis tiek erdvias, ka 1 
antpuolio metu pilyje gali tų

rasti prieglaudą ir apylinkes gy 
ventojai, ir pirkliai, ir micscm 
nys ir kiti. Kunigaikščiai rupm 
uavosi ne vien tik savo ir savo 
artimų bajorų asmenišku saugu 
mu. Užsienio mokslininkai pa 
brėžia tą nuo kitų kraštų valau 
vų skirtingą ypatybę, vadinda 
mi lietuviškąsias pilis „Voiks 
burg", priešingai vokitčių -- 
„Schloss“.

Taip Glogeris (Encykloped 
ja starožytna Polski) aprašo, 
kad lietuvių pilys užimdavo kar 
tais net labai didelį plotą u Lu 
vo saugomos dar visos kitos 
sistemos kitų pilaičių, statytų iš 
rąstų ir žemės. Tų pilaičių bū 
davo po kelias dešimtis, o kur 
tais ir šimtais. Pilies planas ta 
čiau, reikia manyti, mažai kuo 
skyrėsi nuo vėliau atsiradusių 
mūrinių pilių pastatų.

Romaniškosios epochos Lie 
tuva buvo giliai paveikta. Apie 
tai rašė ir įrodinėja Europos 
mokslininkai Enlart ir Vieįier 
savo veikale „Manuel d archeo 
logic Francais“ t. II, Architec 
ture militaire, Paris ir Picai d 
1832 „Persistence du type des 
chateaux romans ‘ (šaltiniai nu 
rodyti prop. M. Moreliovskiu). 
Gynimosi strategija pilyse „ant 
vandens“ (pilys apsuptos iš vi 
sų pusių vandenims) nuo XV 
a. pradžios buvo priimta Lietu 
voje kaipo tobuliausia. Galima 
tvirtinti, kad predilekcija pilių 
ant vandens, išvystyta didesnėj 
-kalėj, išaugo nuo tų laikų, k t 
da Vytautas Didysis savo štily

ba Trakuose įrodė tokios ap 
bigynimo ir estetines formos 
privalumą. (Prof. M. Moreau 
wski).

Pilių situacija ir pobūdis ro 
oo, kad mūsų kunigaikščių tu 
lėta ryšio su tolimaisiais vaka 
įais, kad jų turėta žymiai glau 
dėsnių negu vien prekybinių ar 
politinių santykių su tolimai 
siais, bet ne artimaisiais vaka 
rais. Vytauto politika siekti to 
limųjų vakarų bičiulystės Lie 
tuvai pasidarė tradicinė n t asi 
liko per visus mūsų istorijos am 
čius.

Savo statyba Trakuose Vyta 
utas sukūrė, galima sakyti, lie 
tuviškų pilių ant vandens stilių, 
kuris išsilaikė net iki XVII a. 
Jei sugretinsime su Ii akais T.Ii 
ros pilį, ar Kamajų bažnyčią, ar 
Krėvos ir Geranonių, ar Galšė 
nu, Medininkų, ar pagaliau, Vi 
iniaus mūrus ir Vilniaus vai
tus, ar net šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios viršutinės dalies fa 
sadą (barokinį!), ar visą eilę ki 
tų monumentalinių Lietuvos st 
atybų, neišskiriant nei Stuokos 
katedrą, visur bus jaučiama Vy 
tauto dvasia, Vytautinis stilius.

Pilys daugumoje buvo stato 
mos slidinai ant vandens, t. y. 
nei mažiausia žemes juostelė 
neskirdavo mūrų nuo vandens, 
lyg mūras kėlėsi iš vandens ir 
savo apačia vandeny likęs.

Ir Trakų pilies masyvai visu 
savo žavingumu betarpiškai et 
sispindėdavo vandenyje. (Šian 
dieną, po daug šimtmečių eže

ro paviršius yra nuslūgęs ir gri 
uvėsiai jau randasi salos pavn 
šiuje. Pilies apačią nuo vandens 
skiria vietomis gana plati ze 
mės juosta).

Nors Lietuvai anais laikais ir 
teko nuolatos susidurti su </o 
kiečiais, ir pačių vokiečių buvo 
pristatyta nemaža pilių, atse.t 
šioje srity būtų turėjęs out i 
technikinis su vokiečiais kui. 
taktas, tačiau lietuvių pilių s tu 
tybos koncepcija buvo visišku i 
skirtinga. Viena iš grąžiaus.ų 
pilių buvo Krėvės pilis. Toji pi 
lis turėjo šiaurės pusėje ncėi 
delį bokštą iš vidaus, gi pic-.ų 
pusėje grakštų, didelį ketui i.a 
mpį bokštą, stipriai išsikisusį 
iš pilies sienos plokštumos. Tas 
bokštas tarnavo ne vien tik gy 
nimosi tikslams, bet buvo n ku 
nigaikščjo gyvenamas. Įjung 
tas gyvenamas bokštas į pilie- 
sienas yra ryškus vakarų Euro 
pos pilių planavimo pavyzdys. 
Prancūzai tokį bokštą vadinda 
vo „donjon“ (dominion — do 
minuojantis bokštas, didžiausi 
as). Prancūzijoje šitie donjuiiui 
(tarti donžonai) dažniausiai bū 
davo apvalios formos, stoveda 
vo atskirai nuo mūrų ir būda 
vo net kaikada izoliuoti kana 
lu. Vokiečių pilyse atsiranda 
taip pat atskiras bokštas, oet 
negyvenamas. Jis vadinasi 
„Bergfried“, ir tik XVI a. alsi 
randa ir pas vokiečius apvalus 
gyvenamieji bokštai, kaip jie 
patys vadindavo „prancūziškos 
mados“.

'• anstnftV
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V. VERIKAIČIO KONCERT 
AS MENO GALERIJOJE. E£

Toronto Meno Galenja, kau • 
nad.ečių tarpe žinoma Alt Gal į 
lery vardu, be kultūringų meno JĮ 
parodų kiekvieną sekmaidcnį B*, 
Juoda Karaliskosios Toioato|j| 
:.onscivatorijos studentų — i:i|k 
strumentalistų ir vokalistų - —gj 
koncertus. Nors pati sale dėl saH 
vo prastų akustinių duomenų■ 
nelabai tinka koncertams, oetB 
ji suteikia progos laimiesiemsBa 

ra, rotušės namais, Verkių rūmais, reformatų bažnyčia ir menininkams akis į akį susitik Eg 
kt. pastatais, o šia proga - ir apie Lietuvos statybą bend ( su Toronto publika ir muzijiq 
rai. Kadangi studija para -yta gyvai, kupina daugybe :.i , os kritikais. Jos skliaustuose;■ T 
nių, lengvai skaitoma, taiją duodame ištisai, paėmę is lik savo balsus išmėgina geriausi jjgj 
ką pasirodžiusio Aus.talijos Lietuvių Kultūros Fondo Toronto Konservatorijos siu K 
išleisto metraščio ,, Atolas“. Red. lentai, kurių ne vienas šiandien®

j..u yra susilaukęs platesnio prijH 
pažinimo ir įvertinimo. M

Spalio 31 d. Meno Galerijos® 
salėje davė koncertą piimaoisH 
Letuvis — Vaclovas Verikaitis,HĮ 
studijuojantis dainavimo klasės® 
paskutiniame kurse. Jo kor-cerM 
to programa buvo sudary ta iš® 
itališkų, vokiškų, angliškų irgi 
lietuviškų dainų originalineje® 
kalbose. Koncertas buvo piadėS 
tas itališkai Mozarlo arija 
tiaminą“ iš operos „Don Žuar.MH 
as“. Toliau sekė Beethoveno! 
„Šešios Gellerto dainos“, aiijaĮ 
iš Weberio operos „Laisvasis! 
Šaulys“ vokiškai, Quilleno< 
„Trys Šekspyro dainos“ angiiš 
kai ir mūsų kompozitorių lietu 
viškos liaudies dainos — Joku 
bėno „Sutemo naktis “, „Plati 
kia antelė“, Šimkaus „Išėjo tė 
velis“, „Da nepaketinau“. Bisui 
solistas padainavo Rossini ari 
ją „La calunia“ iš operos „Sevi 
lijos Kirpėjas“.

Vaclovas Verikaitis yra ge 
rai pažįstamas Toronto lietuvis 
kąjai publikai. Kada kiti musų 
jaunieji dainininkai baigia suiū 
dyti ragavę dainavimo ir jo ne 
daragavę, nors turėdami puikią 
balsinę medžiagą, Verinailis 
dirba. Darbo rezultatai aiškūs: 
kiekviename jo koncerte paste rytojas nemėgsta 
bimas vis geresnis balso išlygi dainininkas dainuoja,

Lietuvos architektūra ir

RAŠO ARCHITEKT AS FROF. V. ŽEMKALNIS
Čia patiekiame žymiojo Lietuvos architekto, V ii 

us žinovo ir žinovo Lietuvos architektūros, buv. 
us vyriausiojo inžinieriaus, suprojektavusiojo Vilniaus ka 
tedros aikštę, valstybinių rūmų aikštę ir Didžiojo Va 
niaus, Lietuvos sostines, pertavrkymo planus, — archite
kto Vytauto Žemkalnio ilgoką straipsnį-studiją apie gai
šųjį Lietuvos architcr.Kj Stuoka, papuošusį Viinių kalcJ

a
Vilnia

STUOKA IR JO KORINIŲ Vyriausią Lietuvos Mokysią. 
POBŪDIS. Edukacinės Komisijos pirminiu

kas vysk. Masalskis 1 7 75 m. ai 
kreipė ypatingą dėmesį į Stuo 
kos gabumus ir perkelia jį į dia 
cezijos seminariją. Tebesimoka 
nčiam Stuokai toj pačioj semi 
narijoje pavedama dėstyti m* 
tematiką ir leidžiama tuo pačiu 
laiku lankyti Augštąją Lieta 
vos Mokyklą, kurioj Stuoka kl 
aušo taikomosios matematikoair 
braižomosios geometrijos be. 
perspektyvos kursą pas pi of. 
Norvaišą ir Kundzičą, o pas a. 
chitektą Knakfusą su didžiau 
siu pamėgimu mokėsi arcliitck 
tūros.

Vyskupas Masalskis, labai pa 
mėgęs Stuoką, pritarė jo išsto 
jimui iš dvasinės Seminarijos ir 
sudarė jam palankias są.ygas 
augštąjam mokslui eiti ir jo ar 
chitektyriniems gabumams pa 
sireikšti.

Matematikoje ir fizikoje Stu 
oka pasireiškė ir išradingumu. 
Savo visa tiriančiu protu jis ūu 
žnai padarydavo nuostabiai vy 
nusius tyrimus mokyklos labo 
ratorijoje. Pranašauta jį busią 
nt didelį matematikos ir fizikes 
mokslininką.

Būta jo ir praktiko. Taip te 
ko kartą jam keliauti iš tlam

Laurynas Stuoka-Gucevicius 
yra ryškus mūsų architektūios 
reprezentantas Lietuvos kultu 
ros istorijoje. Stuoka yra Vy 
.autinės architektūros epochos 
atžala, o drauge ir taipinmicas 
tarp jos ir mūsų dabarties. St 
uoka yra vienas iš ryškiausių 
monumentalumo atstovų mūsų 
kūryboje, to paties monumentą 
lumo, kuriuo buvo persunkia 
Vytauto Didžiojo veikla kaip 
visapusiškai pramatytoje vals 
tybės tvarkymosi programoje, 
taip ir architektūroje, kur pasi 
reiškė Vytauto Didžiojo gilus 
estetikos pajutimas (Vytauto 
Trakai) ir supratimas.

Monumentalumas architek 
tūroje — tai visapusiškas gro 
žio pažinimas ir jieškojimas tie 
sos, humanitarinių idėjų kons 
truavimas ir stiprinimas. Monu 
mentalumas dvasioje — augs 
čiausio laipsnio humanizmas, ir 
vieno ir kito netrūko Stuokai 
Charakteringi Stuokos kūlimų 
bruožai tai proporcingos, deko 
ratyvinio elemento nenustc-ib 
tos masės, dominuojančios ei d 
vės kompozicijoje. Stuokos ku 
riniai lyg moduliuoja mūsų pra 
eitį su dabartimi. Stuoka savo
kompozicijoje iškelia Gėrį, ku burgo į Kopenhagą. Ištikus aud 
ris privalo dominuoti ir tvarky ra‘ sugedo laivo navigacijos pr 
ti mūsų gyvenimą. Verkių lū ietaisai. Ir prityrę laivo mecha 
mų kompozicijoje Stuoka, įjun nikai, kiek besistengdami, nega 
gdamas savo pastatų komplck Įėjo tų prietaisų sutaisyti. Lai 
są į gamtos aplinką ir atskleis vas buvo dideliame pavojuje, 
damas pasakišką vaizdą — Vii Stuoka, sužinojęs laivo įgulos 
nių, pasireiškė kaipo didelis me sumišimo priežastį, pasisiuiė 
nininkas, o kovodamas dėl tais tuos prietaisus sutaisyti. Laivo 
vės Kosciuškos sukilimo metu kapitonas labai skeptiškai pri 
ir praliedamas kovoje savo kra ėmė jaunojo studenčioko siuiy 
ują už Lietuvą įamžino savo va mąsi, tačiau ryžosi išbandyti ir 
rdą Lietuvos širdyje. leido Stuokai, mechanikų prie

Rašytų dofiumentų dokumen žiūroje, apžiūrėti sugedusius m 
tų apie Stuoką turime labai ma 
žai; ir tie šiandiena yia išmety 
ti, o gal daugelis ir dingę, nepa 
siekiami. Todėl parašyti Stuo 
kos biografiją Australijoje visiš 
kai neįmanoma. Tačiau Stuo

strumentus. Netrukus Stuoka 
dideliam kapitono, įgulos u ke 
leivių nustebimui kuo puikiau 
šiai viską sutvarkė. Plaukęs tuo 
pačiu laivu Danijos pasiuntinys 
Varšuvoje buvo sužavėtas jau 

kos kūriniai yra mano širdyje nuoju studentu ir pakvietė jį į 
ir atminty. Iš tų kūrinių ir kai 
kurių turimų metmenų apie jį 
aš drįstu patiekti savo tauticčia 
ms Stuokos portretą tokį, Kokį 
aš jį matau.

Kopenhagą jo 
Stuoka sutiko.

vaikus mokyti.

APLINKA
KURIŲ 

BRENDO STUOKA.

IR ŽMONĖS, 
ĮTAKOJE

Tai yra rusų dailininko lielčikovo paveikslas „Gulbės mot.s , pagal Čaikovskio baietą 
„Gulbių ežeras *. Paroda vj ko Eatono Foyer, 9 augšte.

PIRMASIS PRANEŠIMAS BENDROSIOS DAINŲ 
ŠVENTĖS REIKALU.

Jau seniai buvo gyvas icika visos Amerikos ir Kanados iie 
las organizuoti Bendiąją JAV tuviams, mano atlikti, 
ir Kanados lietuvių Dainų šve 
ntę, tačiau niekas to neišdiįso 
pradėti. Chicagos lieuvių cho 
rai, jų dirigentai bei valdybos, 
Vargonininkų S-gos iniciayva, 
susirinkę į bendrą susirinkimą, 
nutarė, kad tokia dainų šventė 
yra reikalinga ir tam reikalui 
išrinko Laikinąjį Organizacinį 
Komitetą. Komitetą sudaiu; 
pirm. Mrs. Alice Stephens, vi 
cep. V. Radžius, sekr. J. Krei 
venas, nariai: Dzirvonas n J. 
Kudirka.

Laikinasis organizacinis ko 
mitetas, išsiaiškinęs dainų šven 
tės galimybes, nutarė imtis pir 
mųjų žygių, kuriuos, pritauant

Kalbant apie priekaištus jau 
najam dainininkui tenka sutikti 
su Toronto „Globe and Mail“ 
recenzentu: pasigendama zo 
džių ryškumo svetimose kalbo 
se. Atrodo, Verikaitis ligšioi 
pagrindinį dėmesį skyrė tonui, 
tartim mažai besidomėdamas. 
Dabar, kada tonas yra pasiekęs 
pilno apvalumo, būtų pats iai 
kas atkreipti dėmesį į žodį. Dai 
na susideda iš muzikalimų to 
nų ir iš žodžių. Tarp jų turi bū 
ti išlaikyta pusiausvyra. Kiau 

spėlioti, ką 
, — jis no 

nimas ir apvaldybas, aiškiai jun ri girdėti ir suprasti. Lietuviš 
tarnas šio jaunojo dainininko di koše dainose šito žodžių ryšku 
delis muzikalumas — sunkia^ mo neteko pasigesti.
si dalykai atliekami be jokių pa Tenka nuoširdžiai pasidziaug 
stangų ir žvalgymosi į pianistę, ti, kad į savo programą VeriK'ū 
Koncerto programoje Verikai tis nesidrovėjo įvesti ketuiiu 
čiui geriausiai praskambėjo ope lietuviškų dainų, nors jos kana 
rų arijos ir lietuviškos dainos, diečiams, iš tikrųjų, yra terra 
Ypatingo dėmesio buvo velta incognita. Ta pačia proga ten 
Weberio arija iš operos „Laisva ka apgailestauti, kad tik kele 
sis Šaulys“, kuri dėl savo muzi tas lietuvių atsilankė į šį jo tik 
kinių mandrybių ir greito tem rai gražų koncertą. Meno siekia 
po, iš tiesų, sunkiai bejkanda nčius tautiečius, kurie dėl sve 
ma. Beethoveno dainose jis tai timos kalbos sunkumų nely rastai daug pasiryžimo. NicKa

Benrdoji Dainų Šventė numa 
tomą 1956 metų pavasarį, Čika 
goję.

Šią savaitę visiems žinomie 
ms JAV ir Kanados lietuviams 
muzikams ir chorams bei m<» 
žiesiems dainos vienetams bus 
išsiuntinėti Komiteto laiškai — 
kvietimai — anketos, į kuiuos 
chorai bei jų vadovai prašomi 
nedelsiant, iki lapkričio 21 die 
nos, būtinai atsakyti.

Šiuo prašoma tik principinio 
pasisakymo. Atsakymas tuu ou 
ti pasiųsaas sekretoriaus adre 
su-: Mr. J. Kreivėnas, 1602 bo. 
48 Ct., Cicero 50, III.

Laikinasis Organizacinis Ko 
mitetas ne visų chorų dirigentų 
ar valdybų turėjo adresu^, 
todėl komitetas prašo šį pra 

eilinė nešimą laikyti oficialiu pakvie 
publika serga džazinio dainavi timu ir augščiau nurodytu adie 
n o šlagerine liga, reikia nepap su greitai pasiųsti savo atsaky

tinėse gyvenimo sąlygose, Kada 
nėra operos teatrų ir kada, ben 
drai imant, kanadiečių

mą su apytikriu choristų skai 
pogi pademonstravo muzikinį giuose frontuose imasi su kana da nestudijavę dainavimo neg čiumi. Registruotis prašomi ir 
subrendimą ir dainos nuotaikos diečiais, turėtume daugiau jver rai tavernose ir patefono ploaš oktetai, 
pajautimą, nuo gilaus liūdesio tinti, tuo labjau, kad mūsų dai telėse užrėkauja daugiau dole 
pirmoje dainoje pereidamas į nininkų prieauglis šiandien yra rių, negu kultūringas klasikinio 
trykštantį džiaugsmą šeštojoje, beveik apverktinoje būklėje, dainininkas, dainai pašventęs 
Šios vokiškos Beethoveno ir an Gyvename dar iš Lietuvos atsi visą savo gyvenimą.
gliškos Quilterio klasikinės u«>i vežtu kapitalu, kuris nežiūrint Vyt. Kastytis,
nos reikalauja grakštaus leng jo nepaprastų nuopelnų lietuvis Red. pastaba: Prie taiklių p. 
vumo, kas bosui, be abejo nėra kai dainai ir lietuviškai operai, V. Kastyčio baigminių pastabų, rad Hilton viešbutyje.
prie širdies. Tačiau Verikaičio kas dieną vis labjau sensta, o reikia viena pastebėti: apie kon 0j 1665 metais Londone siautė 
gerokai apšlifuotas bosas įvei pakaitų, deja, niekur nematyti, certus publiką reikia paintor aisus maras. Per 6 mėnesius 
kė ir šias gana sunkias kliūtis. Išeiti dainavimo mokslus dabar muoti. mirė 100.000 žmonių.

ir kvartetai, ir pavic 
niai dainininkai, nesant vietoje 
vieneto.
B Labdarių Sąjungos, Chicago 
je banketas įvyks balandžio 24 
d., 1955 m. didžiuliame Con

STUOKOS MOKSLO xt • > . ...
puAn r. Norėdamas bent apytikriaiPKADZ1A. parodyti Stuoką tokį, kokį aš leformų. Su bajorų tradicijo gai domėjosi Vilniaus pilimis, nius puikius paminklus, savo mės buvo supiltos ant to išky

Kupiškio pradinėje mokyklo jj matau iš jo kūrinių Vilniuje, mis jiems buvo nepakeliui. Juo Trakais ir Vilniaus katedra. S‘ forma išreiškiančius jų prakil šulio, ir tuo būdu buvo sūdai y
je Stuoka pramoksta lenkų Kai turiu priminti ir tuos žmones, labjau nepakeliui su bajorija uoka žinojo, kad katedros knp naus gyvenimo tikslą“. įas piliakalnis. lasai pilia><al
bos. Vėliau penkerius metus inc kurių įtakoje jis brendo. buvo baudžiauninko sūnui Stuo tose yra nepaprastai įdomių, pa Tos epochos pradininkas bu ms buvo labai patogus stiategi
.kėši Panevėžio kunigų Pijorų 1773 m. Jėzuitų ordenas t^ kai Gucevičiui, kuris veikė lie slaptingų ir vertingų dalykų, vo Did. Liet. kun. Gediminas, mu atžvilgiu: jis kontroiiuoda 
apskrities mokykloje. Kaip pia po panaikintas, o drauge su jao tuvių tarpe, ruošdamas sa/o kuriuos radus galima būtų pra Vilniaus įkūrėjas. Vilniaus mie vo kryžkelę ir jos apylinkes, 
tižios taip ir apskrities mokyklo nustojo veikusi ir Jėzuitų Aka tautiečius prie pozityvaus mąs turtinti Lietuvos istoriją. Stuo stas užaugo sraunios Ašmenos Būta įtvirtinm ų ir gretimam, 
je Stuoka pasižymėjo savo ga demija Vilniuje, o taip pat ir tymo ir veiklos. Darbo būta ne ka dar Vilniuje bestudijuoda kalnyno upelės Vilnios ir Ne vėliau pavadintame Frijų Kiy 
bumais ir darbštumu. Ypatin visos to ordeno kolegijos. lengvo, nes dar senosios bajori mas, svajojo išlieti savo bręstan ries santakoje. žiu kalne. Tai būta savos rusks
gai gerai mokosi matematikos. 1775 m. buvo įsteigta švieti jos išauklėtas jaunimas turėjo, čias idėjas katedros, o gal ir XIII a. Vilnia dar tekėdavo Įtvirtintų sodybų, arba pilių sis 
Labai gerai piešia. mui organizuoti „Edukacinė gal net iš paveldėjimo, daugybę daugiau kurių monumentalių kita vaga negu dabar, būtent į temos. Čia, papėdėje tų foitdi

Iš Panevėžio 20 metų jauni Komisija“. Visas mokyklų tm ydų, kurių šalinimas nebuco statybų, projektuose ir tų pro vakarus nuo dabartinės kaicd kuotų kalnų ir piliakalnių, tarp 
ikaitis Stuoka ryžtasi keltis į Vd klas tapo perorganizuotas n pa taip lengvas. Ir vyskupas Ma jektų realizavime. ros aikštės ir, sunešdama smėlį vandenų buvo šventas ąžuolų
nių, kur galėtų toliau moky tio, vestas globoti Vyriausiąja! Lie salskis, kuriam mes esame de Stuokos kūrimuose ii pačioje ) Nerį, kiek žemiau santakos, raistas, vadinamas Šventaiagio
grožėtis Vilniumi, jo kūriniais tuvos Mokyklai, kuri pakeitė kingi už Stuoką-Guccvičių, tu Stuokos asmenybėje labai rys sudarydavo seklumą. Toje vie slėniu.
ir. .. kas žino, gal kui nors pa iki šiol viešpatavusią Vilniaus įėjo nemaža bruožų, charak<e Kiai atsispindi toji didinga ^il toje buvo brasta ir didžiųjų tra D. L. K. Gediminas, įverti
vyktų ir architektūros menojezuiti Akademiją. Mokymas ringų anų laikų bajorijai. Tarnaus kūrimosi praeitis, kurią nskontinentalinių kelių kiyzae nęs Vilniaus sodybos politinius, 
paragauti. Pinigų nėra, paia iapo suvalstybintas. Tai būta čiau Masalskio būta vyro išsi apvanikavo Gedimino ir Vy tau lė. Kelių kryžkelėje ant Nenes ekonominius ir strateginius pri
mos nei iš tėvų, nei iš kur kitur anais laikais nepaprasto įvy kio, mokslinto, išmintingo ir hbera to statybinis ir estetinis geni kranto, savaime suprantama, valumus, nutarė įkurti tenLictu
nėra. Tačiau stiprus noras ir bene pirmojo išviso sios rūšies lauš.Jis buvo vienas iš to ne jus. būta gyvenamos sodybos. Sody vos valstybės sostinę,
veržlumas prie mokslo įveikia, akto Europoje. Mokyklų refor daugelio lietuvos bajorų kuni 
ir Stuoka atsiranda vieną gra matonai, šviečiamosios pranta gų, kurie pirmieji savo iniciaty 
žią dieną Vilniuje. Netuieda zų literatūros veikiami, išauKlė va savo dvarų valstiečius išlais 
mas visai lėšų, Stuoka ryžtasi jo liberalistinę kartą. To sąjū vino nuo baudžiavos.
stoti į misionierių vienuolyną, džio spiritus mover.s buvo Jo 
kur paruošiamas dvasiškio luo kimas Chreptavičius — Lietu 
mui. Stuoka gyvai domėjosi ar vos kancleris. Jo pėdomis bar: 
chitektūra, daug apie ją skaitė, de eiti ir vyskupas 
daug pasakojimų klausėsi. Ži — Stuokos globėjas.
nojo taip pat, kad Lietuvoje da Chreptavičiaus (1729 — 1812) rimties, prie santūromo, o Jrau Prof. M. Morelowski, 
ugelis architektų buvo dvasiš būta labai augšto išsilavinimo ge ir prie gražaus, diąsaus lyž šant Vilnijos pilis, sako: 
kiai — kunigai ar vienuoliai, ir žmogaus, mylinčio mokslą, o to pakreipti gyvenimą ir vaisty bant apie Vilniaus XV—XVII seniai yra gyvenama vietovė, Geležinį Vilką, kuris kalno vir
todėl seminarija jo nebaugino; už vis daugiau Lietuvą. Moks bės tvarkymą tąja vaga, kuria a. pilių statytojus (Vytauto Di kurią savo valstybes centru yra šūnėje staugęs kaip šimtas vii
atvirkščiai, jis tikėjosi tuo Ke lo reikalais daug jo važmėta ir ėjo Lietuva per šimtmečius, lai džiojo Trakai 1400 m.), jų gio pasirinkęs Gediminas, archeoio kų. Krivių Krivaitęs išaiškinęs
liti greičiau priartėti prie tikslo, dibta Europoje. Savo dvare iškildama iki pavyzdingų vals bėjus ir itin užsitarnavusius vai gai tiksliai nenusako.
Ir jis neapsiriko.

VYSK. MASALSKIS
STUOKOS GYVENIME.

To dar 
bo jis ėmėsi labai energingai, 
negaišdamas. Prieš akis stojo 
milžiniški darbai. Reikėjo šukei 
11 gyventojų entuziazmą ir tam 
tikslui pravesti gerą atatinka 

Archeologai ir iš negausių ty mą propagandą, norint šioje 
rinėjimų yra padarę išvadą, kad vietoje pastatyti didelį miestą. 
Vilniaus kraštas bei Vilniaus Galimas dalykas, kad tuo rei 
apylinkės gana tirštai buvo ap kalu Gediminas susitarė su Kri 

apia gyventos nuo seniausių laikų— vių Krivaičiu, kuris išaiškino, o 
_ _ „Kai nuo pat akmens amžiaus. Kiek gal net ir sukūrė, sapną apie

mokslą, o to pakreipti gyvenimą ir vaisty bant apie Vilniaus XV—XVII seniai yra gyvenama

STUOKOS SIEKIMAI.
Etuoka savo architektūrinėm 

Masalskis idėjom ir tų idėjų daliniu reali 
Jokim j žavimu šaukė visuomenę prie 

) rimties, prie santūromo, o drau

Suprasti Stuokos Gucevi bos pėdsakai čia randasi net 
čiaus kūrinių dvasią, o ir jį pa nuo V a. Negausūs, tiesa, yra 
tj yra būtina bent šiek tiek pa archeologiniai tyrinėjimai, ta 
nagrinėti Vytautinės architek čiau XII ir XIII a. datos yra 
tūros epochą, kuri nusitęsė iki patvirtintos.
XVII a. pabaigos.

VYTAUTINĖ
‘“architektūros EPOCHa

sapną, kaipo dievų palaimą ir 
Ščorsciuose, Naugarduko v. jis tybių lygio, tai vėl nugrimzda dovus, veikėjus ir karius, netu Gedimino piliakalnis yra Aš paliepimą įkurti šioje vietoje ga 
įsteigė puikią biblioteką ir pa ma, svetimos dvasios palaužta, lėtumėm prisiminti tos papūvu menos plokštakalnio atraminės lingą miestą.
ruošė savo didžiajam savo tau Stuoka domėjosi Vilniaus pa sios aristrokratijos, kuri valdė briaunos iškyšulys, perkastas ir XIV a. pirmoje puseje Gedi 
tos švietimo darbui. „Tai švle statų istorija. Knaisiojosi Stuo Lenkiją ir Lietuvą XVIII a. atskirtas nuo to plokštikalnio minas mobilizuoja tam daibui

1773 m. nusmunka jėzuitų siausioji XVIII a. pabaigos Lie ka kapitulos archyvuose, kiek Jos nuodėmės tik užtemdytų tie didžiojo Lietuvos kunigaikščio ištisas žmonių minias ne tik iš
ordinas, ir įsikuria Edukacinė tuvos asmenybe“, rašo „Ličiu prie jų prieidavo, domėjosi kiek są ir dvasinės gyvybės vaizdą Gedimino XIV a. Tuo perkalu Vilniaus srities, bet ir iš kaliny
Komisija, kuri reorganizuoja n vos istorijoje" A. Šapoka. viena smulkmenėle, kuri hesda kitų ir ankstyvesnių žmonių, buvo nukreipta ir Vilma. Gali ninių gudų žemių. Darbas, įei
Vilniaus Jėzuitų Akademiją ir Jaunoji kartą išdidžiai siekė vo mūsų architektūrą. Ypaan kurie čia Vilniuje paliko įstoti mas daiktas, kad iškastos /.r. kia manyti, buvo sunktis ir pri



1954. XI. 10. — Nr. 44 (393) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PUSL.

VANCOUVER B. C
BENDRAME PABALTIEJI Ų KONCERTE - BALIUJE 
GRAŽIAI PASIRODĖ KANADOS LIETUVIŲ TARYBOS 

SKYRIUS.

Puikiai pasirodė lietuvaitė muzikė.
Rudens rūkams pasirodžius, riiai nuteikti.

Vancouverio lietuviai sukiulo Koncertui pasibaigus, gne 
daryti parengimus salese. opa žiant geram orkestrui, buvo sc 
lio 22 d. K. L. Tarybos Vancou kiai iki 2 vai. nakties, 
verio skyrius atstovavo lietu 
vius tarptautiniame pabaltuclų šis subuvimas buvo tikrai labai 
— estų, latvių ir lietuvių kun kultūringas ir gražus. Visi pa 
certe-baliuje. geidavo, kad tokių bendrų kon

Koncertas užsitęsė apie 2 v. certų-balių būtų daugiau.
Pirmieji pasirodė estai. Jų tau Bendrame — estų, latvių n 
tinių šokių grupė pašoko 4 tau lietuvių valdybų posėdyje paaiš 
tinius šokius, 3 solistai panama kėjo, kad publikos atsilankė 
vo estų dainų. Latvius atstovą apie 250 — lietuvių apie 10, 
vo fleitistas p. Grant. latvių apie 60 ir likusieji esiai.

Lietuvius atstovavo mūsų ksi U z parduotus bilietus gauta pa 
lofonistė p-lė Nina Benstead, jamų 215 dol., turėta išlaidų 
pasipuošusi gražiu lietuvailcs 107.40 dol. — pasidalintas ly 
tautiniu rūbu. P-lė N. Benstead giomis — po 35,87 dol. 
pirmą kartą skambino tik pucš P-lei Ninai Benstead už lietu 
dvi dienas gautu iš JAV nauju vių programos išpildymą, juo 
instrumentu, kuris yra žymiai tėveliams už technišką pagalbą 
didesnis ir skambesnis uz pir ir visiems atsilankiusiems hclu 
mą jos turėtą. Už tikrai giažų viams už tautinį solidarumą i3 
skambinimą buvo net du kaitų name širdmgiausį lietuvišką 
publikos iškviesta biso. Del šio ačiū, 
lietuvaitės pasisekimo visi buvę KL Tarybos Vancouverio 
koncerte lietuviai buvo ma.o Skyriau* Valdyba.

Visi skirstėsi patenkinti, nes

kienė, P. Serapinas, V. Simana 
vicius, J. Skamaročius, M. Zava 
dskas, Ziminskis, V. Rad/e.i 
Cius, J. Vaitiekūnas; po I dot.. 
L. Bartninkus, Darguziene, A. 
Dambrasas, V. Daubaraite, V. 
Daubarienė, V. Gedgaudienė, 
A. Genys, O. Jančiukienė, M. 
Januška, F. Kračikas, J Knš 
čiunienė, J. Liaukevicu.... P
K. Mališkevičiai, J. Matui.ouie 
nė, J. Pranevičiūtė, S. Raman 
causkas, J. Šmaižys, L. Siane 
vičius, K. Stonkus, V. Serkš 
nys, Zavadskienė.

Iš viso surinkta 178 dolenai, 
uz pianiną sumokėta 175 odi., 
likutis 2 dol. perduota kun. kk 
bonui nupirkimui gaidų. Is pu 
kimo vietos į bažnyčią pianiną 
nemokamai parveze „jet" savi 
ninkas J. Januška.

Pianino pirkimą organizavo
L. B. Winnipego skyr. valdyba, ms aukojusiems.
Aukų rinkimą pravedė J. Mali KLB Winnipego skyr. V-ba.

F 
1

nauskas ir J. Vaitekūnas.
Nuoširdžiai dėkojame visie

IAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

131S MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL.

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

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

TEISININKAS.
Suite 5, Tunstall Building, 

709 Dunsmuir Street, Vancouver 1, Canada. 
Telefoną* PAcific 4511.

* laikas iki 10 vai. vak. ir šeštadieniais), 
mesnių vietovių galima kreiptis laiškais.

X (Priėmimo
Jj IŠ tolimesn

WINNIPEG
KARIUOMENĖS DIENA.

Lapkričio men. 27 d. 7 vai. skaitlingiausiai dalyvauti, 
vakaro, parapijos salėje, 432 EI 
gin Avenue rengiamas kauuo 
menės šventės minėjimas. Bus 
vaidinama: „Ir Grįžo". Po vai 
dinimo šokiai.

{ėjimas neapmokamas. Bus jo šie asmenys: po 20 dol.. J. 
renkamos aukos Tautos Foil Demereckas: po 5 dol.: Ado 
dui, vietoje aukų rinkimo po maitis, A. Balčiūnienė, St. Bu 
namus. Visus prašome skaitlin jokas, A. J. Činga, J. Januška, 
gai atsilankyti ir kartu pareinu v. Januška, P. Jauniškis, Di. A. 
Tautos Fondą. A. Jauniškis, dr. vet. C. Kuiaus

KLB Winnipego Sk. V-ba. kas, T. Lukoševičius, L. K. Mo 
terų Dr-ja, Winnipego skyr., 
J. Malinauskas, J. J. Mikaiaus 
kas, J. J. Mikalauskas, O. Simo 
navičjenė, E. SpilČikienė, K. 
Strikaitis, P. Šopaga; po 3 dol.: 
Marozai, dr. vet. J. Zulonas, 
Musteikiai, J. Vidžiūnas; po 2

pa
El

KLB Winnipego skyr. V-ba.
LIETUVIŲ ŠV. KAZIM1E 

RO PARAPIJOS 
bažnyčiai pianinui pukti auko

MASYVUS „APPEASEMENT'AS?!"
Komunistų propagandoj alų „koegzistenciją” su Sovietų b! 

ūme nėra didesnio išgalvoto me oku.
lo, kaip argumentas, kad „ag 
resyvi" amerikonų politika yia 
diktuojama Wall Street milion 
įerių ir „mirties pirklių-’ — mu 
nicijos gamintojų pries daibo 
klasės valią.

Prieš porą mėnesių, Geoige 
Meany, 10 milionų A. F. L. uar 
bininkų lyderis, pasakė meilina 
me New Yorko darbo fedeiaci 
jos suvažiavime, kad Jungi. 
Amerikos Valstybių politika 
nebuvo pakankamai agresyvi.

Kalbėdamas Indo-Kinijos pa 
liaubų išvakarėse, Geoige Ivica 
ny pareiškė: „Masyvaus alsinę 
įsinimo politika, kuiios buvo 
pasiryžusi laikytis Eisenhower’ 
io administracija dar si pavasa 
rį, pranyko skystame ore. Ti 
kėkimės, kad toji užsibrėžtoji 
politika nebus pakeista masyvą JI Argentinoje:, gatvėje Coru 
us „appeasement’o ' (atseit, nei Sayos 2669, 4 de Junio, Si 
nuolaidų, pataikavimų) polui monas Rutkus ir Vladas Mur 
ka pasauliniu mastu, kas pada cinkevičius turi gražiai įreug 
rytų prieš 16 metų įvykusj Mi tą duonos kepyklą. Lietuviškos 
uncheno „appeasemcnt'ą" olan duonos reikalauja vietiniai ir 
kiu ir nereikšmingu”. ateiviai. Vyrai vadovauja kepi

Toliau savo kalboje darbo un mu ir išvežiojimu, o Rutkiem. ir 
ijų lyderis Meany įspėjo pneš Marcinkevičienė vadovauja d., j 
viliojančjus argumentus apie nos pardavimu.

„Tiktai, jeigu Sov. Rusija p 
odytų, kad ji yra verta pasitikę 
jimo. . . Koegzistencija pasida 
rytų galima.

Jeigu mes priimame dabartį 
nę žinomų koegzistencijos ido 
sofiją, mes privalome priimti 
kaipo galutinus ir jų agresijos 
padarinius — rezultatus, pavtr 
girną milionų žmonių, paneigi 
mą pagrindinių žmoniškų tei 
šių?...

Mes negalime sutikti ir pri 
imti koegzistencijos principo »u 
gangsteriais ligi musų pasilikę 
jimas jais nebus pagrjstas pa 
leidimu j laisvę — išltisvinimu 
tų žmonių, kurie prarado savo 
laisvę velniškos konspiracijos 
(sąmokslo) dėka".

VISUOTINIS
SUSIRINKIMAS.

Gruodžio 5 d. tuojau po 
maldų, parapijos salėje, 432
gin Avė., įvyks KLB metinis 
susirinkimas.

Bus valdybos ir revizijos ko dol.: T. Boyko, M. Bukausaas, 
misijos pranešimai, valdybes > V. Dabožinskas, A. Galinailis, 
revizijos komisijos rinkimai ir, 1'.. Federavičienė, V. Jančiukas, 
be to, aptarti kiti svarbus kiau 
simai.

Visi lietuviai kviečiami kuo nūs, J. Mačiūnienė, G. Pions

C. Jankauskas, E. Kalasanskis, 
P. Liaukevičius, Lingienė u sū

Lietuviška motery kirpykla |
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- 

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

VICTORIA
CLEANERS

DYERS CO.
EXPERT CLEANING * DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS I

MINOR REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WI RE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

TR

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. KriaučialiOna*,
A. Majauskas.

MONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135

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

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių

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

VALOME — P R O S 1 J A M E.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK’S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

KLB H-1OS KRAŠTO TARYBOS I-OS SESIJOS 
DARBŲ TVARKA.

Sesija vyks Hamiltone, Ko sijos, Kontrolė* Komisijos ir 
yal Connaught Hotel, Oriental Švietimo Komisijos rinkimai. 
Room, King St. East — John Rezoliucijų priėmimas. 
Str. kampas.

Registracija prasideda 1954
m. lapkričio mėn. 27 d., 10 vai.
ryto.

Pirmas posėdis prasideda
vai. ryto.

Sesijos atidarymas.
Prezidiumo rinkimai.
Komisijų (redakcines, 

nacijų ir kitų) rinkimai.
Pranešimai — Kr. V-bos

mininko,
Kr. V-bos Iždininko,
Švietimo Komisijos,
Šalpos Fondo C. Komiteto,
Vasario 16 d., gimnazijai re mas 10.30 ir 

mti komisijos, gi 2 vai.
Švietimo Komisijos, Popietinis
Šalpos Fondo C. Komitelo, mas jo.30 ir ]
Vasario 16 d., gimnazijai le 2 vai.

mti Komisijos,
Politinio Komiteto,
Baltų Federacijos lietuvių

grupės,
Tautos Fondo Atstovybes,
Nesusipratimams ir ’ skunda

ms spręsti Komisijos,
Kontrolės Komisijos.
Diskusijos dėl pranešimų.
ALB Apylinkių veiklos apžv 

alga ir jų reikalai.
Apylinkių Tarybų sudarymo 

taisyklių svarstymas.
Kultūros Fondo įstatai.
Tolimesnė KLB-nės veikia
Kr. Valdybos, Nesusipratimą 

ms ir skundams spręsti Komi

11

norni

Pi:

Rezoliucijų priėmimas.
Sumanymai.
Sesijos uždarymas.
Sesijos posėdžiai tęsis dvi die 

nas: šeštadienį ir sekmadienį, 
šeštadienį posėdžiaujama nuo 
11 vai. ryto ligi 2 vai., kada 
daroma pertrauka pietums ilgi 
3 vai. Ir posėdžiaujama po pie 
tų ligi 7.30.

7,30 pobūvis su Ilanutunr 
bendruomene.

Sekmadienį 9 vai. pamaldos 
darybos nariams Austos Vaiių 
par. bažnyčioje.

Rytmetinis posėdis pradeda 
posėdžiaujama h

posėdis pradeda, 
posėdžiaujama ligi

posėdis pradedaPopietinis
mas 3 vai. ir posėdžiaujama kol 
bus užbaigta.

Norima priminti, kad Klasto 
Tarybą dabar sudaro: 30 rink 
tų atstovų, (kurie bus išrinkti 
spalio 31 d ), Apylinkių Valdj 
bų pirmininkai ir Kr. Valdybos 
nariai.

Kr. Tarybos nariai prašomi 
pranešti Hamiltono Apylinkes 
V. Pirmininkui p. K. Baronui 
(131 Kensington Ave North, 
Hamilton) dėl pageidaujamoj 
nakvynės.

KLB Krašto Valdyba.

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

Vidau* ligų, akuierijo* ir venerinių ligų specialistą*.
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

BELLAZZI- LA M Y, INC
7679 George SL,TR 5151 Ville Latalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Dury*, langų rėmai.
In*uliacija, Ten - Test, Masonite, »tatybinis popieris.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

IIIIIIIIIWW

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — * H I TBRORD AVE K AM

PE, PRIE PAT AUSROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN Tel. YO 3440

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA |

Kalba lietuviškai ®
Tel.: WAInut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal. fl

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

Paryžiau* universiteto dipl. teisininkas:
3420 Drummond, Montreal.P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

Grožio Kultūros Salionas
Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ.

Darau pusmetinius, dažymu , šaltu* šukavimu* bei 
visokeriopu* odos masažu*.

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

DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS.
LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliorių kainų. 

64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. BE 0400. 
Sav. E. BAIKAVIČIUS.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTOR1US

D. E. BELANGER & SONS 
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.
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TORONTO APYLINKĖS ŠALPOS KOMITETO 
ATSIŠAUKIMAS. 

Brangūs 
Artėja Kalėdų šventės, 

jau palengva svarstome n 
šiamės, kaip jas sutikti ir 
leisti. Todėl ir norisi su Jumis pos K-tas visu nuoširdumu pra iki savo pensijos amžiaus (05 
pasidalinti viena kita mintimi, šo, kad būtų atsisakyta nebūti m.), neturi kuo užsiimti. 
Gyvename svetur. Artėjant Ka no atviručių siuntimo ir ypač Jie gali prarasti savo dvasinį 
ledoms, iškyla tik prisiminimas dovanų pirkimo, o taip sutaupy stiprumą arba tapti nervinių 
Kūčių stalo 
eglaitė .kalėdinės giesmės gir kilnesniam tikslui — Vokietijų 
dėtos, rodos, taip dar neseniai, je likusiems mūsų broliams su 
Nedaugelis iš mūsų šias šven šelpti. Ne pro šalį būtų ir per 
tęs galės švęsti kaip anąsias tė kamo „linksmumo“ išlaidas su 
vynėje, daugelis gi esame pali mažinti, 
kę artimuosius, arba visai jų 
netekę. O Kalėdų šventes ta> 
dar jautriau primena.

Esame įpratę švenčių metu 
siųsti Kalėdų sveikinimus. Gra 
žu, ir tėvynėje tai praktikavo 
me. Kur kas skaudžiau, kad inū 
sų tarpe jau smarkiai įsivyrau 
ja komerciniais išskaičiavimais 
paremti šio krašto papročiai, ko 
ks yra dovanų pirkimas. Tai su 
rišta su nemažomis išlaidomis. 
Praktiškai šis dovanų teikimas 
praranda savo tikrąją prasmę, 
nes kai jau duodama, paprastai 
ir laukiama.

Todėl Toronto Apylinkės Sal 
pos K-tas kreipiasi i visus 'lo

PENSININKŲ 
PARUOŠIMAS TORONTE.

Spalio mėnesį 50 senesnių to 
rontiečių grupė pradėjo lankyti 
ciklą paskaitų ir diskusijų, ku 
rios jau paruoš tam laikui, ka 
da jie pasitrauks iš savo proiesi 
jos, biznio arba amato. Pagun

Toronto lietuviai. dinė mintis šio pasiruošimo yra
Gal ronto lietuvius ir prašo, kad be ta, kad daugelis tų žmonių, ku 
lito siartinančios Kalėdų šventes bū rie pasitraukia iš to darbo, ku 
pi a tų pritinkančiai praleistos, šal riuo jie užsidirbo pragyvenimą

tėviškėje, Kalėdų ti doleriai būtų paaukoti daug ilgų aukomis. Maždaug 25 nuo 
šimčiai visų ligonių nervinių h 
gų ligoninėse yra vyresni, negu 
65 metų amžiaus ir tiktai kelt 
tas iš jų yra tikrų dvasinių ligų 
aukos.

Paskaitų programos smulk 
menas paruošė Dr. G. Cosgia 
ve. Maždaug vienas mil. Kana 
dos piliečių yra per 65 metus 
amžiaus ir po kitų dešimt me 
tų šis skaičius padidės iki pus 
antro miliono.

Toronto programa turi du ti 
kslus: sugrąžinti sugebėjimus 
ir patyrimus, kuriuos senesme 
ji žmonės turėjo ir interesų su 
žadinimą, kas padarys pensiniu 
kų laiką malonų ir naudingą.

Aukos bus priimamos sekma 
dieniais prie bažnyčių, o per vi 
sas kitas savaitės dienas Lietu 
vių Namuose. Aukavusių, vie 
ton dovanų ir sveikinimų savo 
pažįstamiems, asmenų pavardes 
bus skelbiamos spaudoje.

Aukas bus galima skirti pa 
gal pageidavimą : ligoniams, se 
neriama, daugiavaikėms mot. 
noms, vaikų eglutei ir pan.

Šalpos K-tas tikisi, kad To 
ronto lietuviai šį prašymą pil 
nai supras ir veiksmingai pa 
rems savo dosniomis aukomis.

V. Vaidotas,
Šalpos Komiteto Pirmininkas.

VALYKLA ir SKALBYKLA
Suknelių ir vyriškų kostiumų, marškinių pataisybai 

bei perdirbimai.

Verčiame ir pakeičiame vyriškų marškinių apykakles.

NEMOKAMAI paimame ir pristatome j namus.

Mrs. ANNA GRYBAS 364 King St. West,
savininkė. Tel. EM 6-2740.

TORONTO

GERIAUSIA PASAULY 
KRAUJO LABORATORIJA

The Connaught Medical Re 
search Laboratories Toronte 
atidariusi žmogaus kraujo skal 
dymo laboratoriją, suteikė ir. o 
kslui ginklą kovoje prieš ilgas. 
Naujoji laboratorija yra laikoma 
kaipo geriausia pasaulyje ir ji 
aprūpins Kanadą neįkainojamu 
šaltiniu kraujo ekstraktu gyciy 
mo tikslams ir tyrinėjimui. CS.

PADĖKOS ŽODIS.

Šiuo būdu reiškiu giliausią 
padėką torontiškiams Tėvams 
Pranciškonams ir jų vadovauja 
mos parapijos Moterų būieiiui 
už parodytą širdingumą aplei 
ūžiant man Torontą ii už šutei 
ktą ta proga puikią dovaną. L o 
kie dalykai lieka atmintyje vi 
sam gyvenimui ir aš to nepamil
siu persikėlusi gyventi į Oakvil 
lę-

LIETUVIAI KALBA VOKIETIJOJE.

Toronto Apylinkės Šalpos K Tamstų pagelba išmoksta rnylė 
tas skelbia visuomenės žiniai ii ir gerbti savo kalbą, tautą ir 
Vokietijos Kr. Valdybos pade tėvynę bei paruošiami gyveni 
kos laišką už gautas aukas. mui ir kovai už Lietuvos laisvę.

am^a’ Toronto Apyl. K- šitas dėkingumo jausmas juo džiai dėkodami, reiškiame gilią 

tikrai ištikimi ir nuoširdūs mū ir išėję į gyvenimą jie dai lab 
sų vaikučių globėjai. Ir dabar jau pajus tas Jūsų aukas, kurias 
Tamstos mūsų pagelbos šautis jų labui dabar Tamstos nenuils 
rną tuojau išgirdote ir mums la tarnai dedate, 
bai efektyviai padėjote.

Priede siunčiame kvitus už 
Tamstų aukas Vargo Mouyklo 
ms 500 dol. ir Vasario 16 Gim 
nazijos Rūmams 500 doi. Vo 
kietijos Kr. Valdybos, Vasano 
16 Gimnazijos ir visos Mūsų 
Bendruomenės vardu reiškiame 
Tamostoms mūsų nuoširdžią pa 
uėką. Reikšdami šią padėką, lyginti jų išlaikymui susidaiiu 
mes esame tik tarpininkai, nes siu skolų. Manome, kad ir Ta 
Tamstoms dėkoja ir dėkos tie mStos pritarsite mūsų nusista 
šimtai lietuvių jaunimo, kurie tymui susitvarkyti su skolomis,

Ieva Mankus.

bet prašome dėl visko dar tuo 
reikalu pasisakyti.

Dar kartą Tamstoms nuosir

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES AVE., TORONTO - Ont

(kampas Howard Park Ave.)

Nuomoju vaikų svarstykles — $ 1.00 mėnesiui.
Metamorfoza kremas šlakams — $ 1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $ 1.50 dėžutė.
Kosmetika: Tussy —Du Barry — Chanel — Yardley.

X

>

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTI II.

%
PRIIMAMI UŽSAKYMAI IR PAŠTU SU NEMOKAMU PRISTATYMU J 

| VISAS KANADOS VIETOVES.
f SKUBIAM PRISTATYMUI J NAMUS

telef. LL.1944 f Jonas V. MARGIS, Plim. B.
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WINDSOR, Ont.
MŪSŲ NAUJIENOS.

K. L. B. Windsoro Apyiin gautas neigiamas atsakymas, 
kės, spalio 30 d., Kroatų saleje Nežiūrint sutinkamų sunku 
ruoštas linksmavakaris praėjo mų, manoma, kad dedamos pas 
tikrai linksmai kultūringoje tangos nenueis veltui ir Bend 
nuotaikoje. Atsilankiusieji, ku ruomenės mažiesiems bus sucia 
rių tarpe nemažai buvo detroi rytos tinkamos sąlygos lietuvis 
tiečių ir iš kitur atvykusių, issi kai mokytis, 
vežė kuo puikiausius įspūdžius. 
Bendruomenės valdyba nuošir 
džiai dėkoja visiems atsilankiu 
siems. Sekantis Bendruomenes 
parengimas, kuris bus paskuti 
uis šiemet, įvyks toje pačioje kr 
oatų salėje, lapkričio 20 d. 
Šiam kartui yra numatyta pia 
tesnė programa, kuuą atliks 
Detroito Liet. Meno Sambūiis 
„ALKA“. Visi plačios apylin 
kės lietuviai prašomi nepraleis 
ti progos ir vėl skaitlingai 
lankyti.

Šeštadieninė nesiseka.
Bendruomenės valdyba 

vai rūpinasi lituanistinės šešta praskaidrino 
dienio mokyklos atgaivinimu, kompanija, pašaukusi į darbą 
Nemaža kliūtis yra patalpų ga eilę buvusių darbininkų. Pa 
vimas. Buvo manyta prisiglau-. šauktųjų tarpe yra ir 
ti vienoje mokykloje, bet buvo

LONDON, Ont.
KARIUOMENĖS ŠVENTES MINĖJIMAS.

Londono lietuvių skautai tu Kariuomenės metinių

atsi

Streikas Fordo fabrikuose 
tęsiasi.

Didžiojo Fordo įmonių dar 
bininkų streikas tęsiasi jau pen 
ktą savaitę. Greito galo nesitiki 
ma sulaukti, nes abi pusės į be 
nt kokius kompromisus nelinks 
ta ir iki šiol dar jokių nuolaidų 
nepadarė. Sustreikavus Foiuo 
darbininkams, bedarbių skai 
čius mieste pašoko iki 20.0G0. 
Siaučiantis nedarbas neigiamai 
veikia paskirus miesto gyvento 
jus ir kartu sunkina viso mies 
to ekonominę padėtį. Pastaiuo 

y ju laiku bedarbių nuotaiką kiek 
General Motors

lietuviu.
J. J.

g I 

$ o,s 
£
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ATITAISYMAS.

KLB Šalpos Centro Koinite 
tas savo pranešime lapkričio 3 
d. Nr. 43 klaidina visuomenę 
rašydamas: „Kadangi iš šio va 
jaus rinktų pinigų, betarpiškai 
jau pasiųsta Vokietijos Vai go 
Mokykloms 500 dol. ir Vas > 
16 gimnazijai 500 dol., nes ^e 
tarpiškai persiuntė į Vokietiją 
ne Centro Šalpos K-tas, o tuos 
pinigus persiurųtė Toronto Apy 
linkės Šalpos K-tas, o tuos pi 
nigus persiuntė Toronto Apyl. 
šolpos K-tas tuojau užbaigęs 
metinę piniginę rinkliavą 'lore 
nte, vienkart pranešdamas C. 
Šalpos K-tui raštu, kiek n kam 
pinigų pasiųsta: C. Šal. K lui 
jo taukų seklbtam vajui 500 uo 
lerių ir vasario 16 gimn. 500 uo 
lerių, viso — 1500 dol.

Viešai spaudoje skelbdamas 
netikras žinias, C. Šalpos K-tas 
skaudžiai užgauna Toronto au 
kotojus.

V. Vaidotas, 
Toronto Apyl. Šalp. K-to 

Pirmininkas.

P. Švilpienė yra jau visai veik 
pasveikusi ir netrukus sanatori 
ją palieka, bet kitiems ligonia 
ms, ypač Kyburui, teks gal ii 
giau ten pabūti. Nors sanatori 
joje ligoniai ir neblogai apiti 
pinti, bet juos slegia vienatvė 
ir uždaros sanatorijos sienos.idinstd, r orumo «pyi. i'--sitas aeKingumo jausmas juodžiai dėkodami, reiškiame gilią Londono lietuvių skautai tu Kariuomenes metinių pamineji ir uždaros sanatorijos sienos.

ta,s *r .T0,r?n!°. lietuviai esate se bręs kartu su jais, o išaugę pagarbą Pr. Zunde Pirmininkas, oj po pamaldų Šv. Juozapo baŽ mą. Po oficialios dalies, bus po Todėl jiems trūksta šilto lietu
nyčios žem. saleje, š. m. lapk.i ezijos ir dainų montažas. Lau viško ujžautimo, gyvo gimtojo
čio mėn. 21d. rengia Lietuvos kiama gausaus tautietčių alsi žodžio ir su tautiečiais paben

dravimo. Būtų labai gera, jei 
Londono lietuviai minimus Ii 
gonius sanatorijoj dažniau ap 
lankytų.

Paskutiniu laiku Victona h
Mes pasistengsime, kiek gale 

Jami, išpildyti Tamstų noią ir 
panaudoti mažą dalj įnašo Ka 
ledų eglaitei ir dovanėlėms. Bet 
labai prašytume atsižvelgti į 
tai, kad kelis mėnesius Vai go 
Mokykloms neturėjome paja 
mų ir todėl gal nesfigebėsime iš

Makarskas vajaus reik, vedėjas.
5f

1st. OL 7543. Namų MU 9138

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

Advokatas.
(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052A Bloor St. W. Toronto.

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.V V 1 - :t
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X

s o
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 
Telefonas EM. 6-4182 

Toronto
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$ GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ! | 

I Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision |
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI ? 

užbaigimas. NEMOKAMAI.

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

Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai. X

561-567 KEELE ST. TEL. JUnction 4773 $\l/2 Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444. £TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS.

į®®©©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® ’

Dr. A.Pacevicitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

g

1244 DUNDAS ST. W., TORONTO 
Įsteigtas prieš 27 metus 

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

patikrinimas.
Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba.

i? Ontario Motors League patarnavimas.
\ Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav’ -ą. 
,.®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®©®®®®®®®®®®®- i®®

c

lankymo. L. E-tas.

MŪSŲ LIGONIAI.
Londono džiovininkų sanato 

rijoje ilgesnį laiką gydosi net 
trys mūsų tautiečiai: pp. švil goninėj gydosi londoniškiai p. 
prfenė, Kisielius įt Kyburaa. V. Novickas ir Petrulionis.
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J. KARPIS
REALESTATE

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

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

I
 J O N A S č E G Y S. ;:j:

MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 
siuvėjas i įPriimu visokius užsakymus. Didelis pasirinkimas ang- ;į:

liškų medžiagų. Ilgamete praktika. Rankų darbas. F
Skubus patarnavimas. !•:Telef. 7-5228. 224 WILIAM St., LONDON, Ontario. J

•®©©©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®«, 
! VIENYBĖJE — GALYBĖ j

TAUPYK $v LIETUVIŠKAME KREDITO KOOPERATYVE 'i

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos. g
X Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Ave., §
X Toronto, Ont. KE 3027. §
*®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®<

<$15.900, H. Park r., puikus 
K atsk. presuotų raud. plytų 
g kvadr. plano 9 kmb.namas, 
j 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 butų pa 
kelti paj. iki 7-800 j mėn.

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

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

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS.

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

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

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

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR | 
IšSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS. |.

VISI PATARIMAI VELTUI. |
Užsakymai priimami: L

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

:::n::::nnnnntt::nn:j::nutuwu«
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HAAAlgjįLTOM
namas maldai, o ne rungty 
nėms. Keli laiškai, tuo tarpu, ai 
sakė labai teisingai: melstis i o 
kalniga ne tik sekmadienį, bet 
kiekvieną dieną. Menkas y ra 
toks tikintis žmogus, kuris inei 
džiasi tik sekmadieniais...

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
ir Šaulių S-gos 35 m. sukakties 
minėjimą B-nės V-ba rengia

pradžia 5 vai. gruodžio mėn. 5 d. Paskaitą ici 
kyti yra pakviestas iš Rochesce 
rio pulk. P. Saladžius.

VISIEMS KRAŠTO
Tarybos suvažiavimo dalyvia 

kad suvažiavi

POSVGTimUDEGA KAIMYNO NAMAI.
Dar beveik pora menesių iki 

Kalėdų, o nuotaika jau švent ; 
ka. Prekybos įmonės įvaniais 
budais perša švenčių dovanas, 
o tūli smalsuoliai jau dabai su 
kinėjasi apie krautuvių vitii 
nas, laužydami galvas, ką šiais 
metais reikės nupirkti žmonai, 
vaikams, ar kitiems mylimiems 
asmenims.

Nors švenčių progomis teikia 
mos dovanos, gėrybėmis 
krauti stalai ir šiugždančios su 
knios bei naujos eilutes yra ne 
smerktini dalykai, tačiau u 
girtini. Negirtini, nes tas kor.i 
fortas, kuris yra taikomas savo 
asmeniui ar šeimai, yra ne kas 
kita, kaip paprastas lėbavimas. 
Tačiau, ar dera lėbauti lietu 
viui, kurio pašonėje dega kai 
myno namai?! Ar jam nedeia mai turi būti praveadmi diaus 
palikti savo puošnų stalą n au mingai ir su didžiausiu atsargu 
svečiais eiti gesinti liepsnas, ku mu, kad neįvyktų nelaimių, 
rių liežuviai gali pasiekti jo grį 
čios stogą. Taip.

Daugelis mūsų tautiečių gy 
vena, sakytumėm, anoj degan 
čioj troboj, nes kęsti alkį, ai uo 
škulį šalia puotaujančio kaimy 
no, kalenti dantimis šalia kai 
bais apsirėdžiusios ponios, įeiš 
kia buvimą liepsnų sūkury. 1 a 
ve degina netik liga, skurdas a 
senatvės negalavimai, bet n iė 
baujančio kaimyno pasisotini 
mas ir blizgėjimas.

Nors daug kas, o jų tarpe m 
mes, yra kalbėję ir tašę apie 
mūsų brolių skurdžią dalią \ o 
kietijoje, bet, artėjant Kalėdų 
šventėms, ir vėl tenka apie tai 
užsiminti, kad kartais, sededa 
mi prie skanėstų kalnų, apavai 
ginti linksmybių dvasios, nepa 
mirštumėm bent plutele pavai 
šinti tuos, kuriems Tyliosios 
Nakties džiaugsmas bus pina 
mas į ašarų vainiką.

Tad prašome Šalpos Fondų 
Apylinkių Vadovybes tuojau 
pat sukviesti ir vietos sąlygoms 
tinkamiausiu būdu paimkit pi 
niginių aukų Vokietijos lietu 
viukams, laukiantiems ir ne^u 

Kalėdų Senelio, 
sau visuomet pri 
kąsnio, ligonia 
ir kitiems nepa 

broliams. Kalcdi

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS.
Šį sekmadienį, lapkričio m vo vaikučius, nes po visuotinių 

14 d.. Royal Connaught Hotel susirinkimo bus 
Oriental Room saleje (antiame karnai įdomūs 
augšte) yra šaukiamas visuoti mai. 
nis Hamiltono apylinkes lietu Susirinkimo 
vių susirinkimas. Jame B nės p. p.
V-ba duos savo metinės daibo .,DIC~.AIIC „ADAI iaitc 
veiklos apyskaitą. Taip pat pra KRISTAUS KARALIAUS, 
nešimus padarys Šaipos 1 on šventės minėjimą suiengė Ha 
das, Tautos Fondas, 16 Vasario iniltono A-kų kuopa spalio 31 
gimnazijai remti komisija, po d. Paskaitą laike iš Cleveiando ms pranešama, 
kurių bus naujos valdybos nn atvykęs Amerikos Lietuvių Ka mo vieta Hamiltone—Royal Cu 
kimai. talikų Federacijos pirm. prof, nnaught Hotel yra pačiame mie

Dažnai mes savo siauruose ir A. Damušis, o meninę progra sto centre ir labai lengvai šis 
uždaruose rateliuose mėgstame mos dalį atliko solistė iš Toron viešbutis surandamas, atvykus 

autobusu CPR ar CNR geležiu 
keliu.

Krašto Tarybos nariai, norm 
tieji šiame reprezentaciniame 
viešbutyje apsistoti, galės sau 
kambarius rezervuoti ir šešta 
dienį rytą. Viešbutis turi apie 
2.000 kambarių, pirmame augš 
te valgyklas, kavines, rūbų va 
lyklas, kirpyklas, coctail baius, 
galanterijos krautuves ir kita. 
Suvažiavimo salė — Oriental 
Room randasi antrame auište, 
tarp dviejų didžiųjų salių — 
Crystal Ball ir Normandie Re 
om. Kbr.

HAMILTONO VYR.
ATEITININKŲ KLOTAI 

šiais metais lapkričio mėn. su 
kanka 5 metai. Šiai sukakčiai at 
švęsti ruošiama:

1. Šeštadienį, lapkričio 20 d., 
7 vai. p.p. Rumunų salėje, 19 
Murray St. literatūros vakaias, 
kurio programą išpildo visiems 
gerai žonomi rašytojai. B. Biaz 
džionis ir A. Gustaitis. Po to 
šokiai .loterija ateitininkų va 
dovaujamos lietuviškos bibliote 
kos naudai. Kas norės, galės Įsi 
gyti B. Brazdžionio raštų su 
paties autoriaus parašu.

2. Sekmadienį, lapkričio 21 
d., 11 vai. iškilmingos pamal laukiantiems 
dos lietuvių bažnyčioje. 5 vai. jų motinoms, 
p.p. arbatėlė su progtama para stingančioms 
pijos salėje, 58 Dundurn St., ms, seneliams 
St., N. Norintieji dalyvauti ar jėgiems mūsų 
batėlėje prašomi iš anksto už nį džiaugsmą jie gali patirti uk 
siregistruoti pas kuopos pirm, iš mūsų pastangų ir duosn >s 
J. Pleinį arba sekr. Ant. Gi a rankos, nes ten jų niekas nepa 
jauskaitę: adresas 113 Cannon sodins už Kūčių stalo, nudėl o 
st., E., telef. JA 2-2698.

Kuopos valdyba.

rodoma nemo 
kultūriniai Ii’

pakritikuoti organizacijų dar to p. Ščepavičienė ir vietos atei 
bą, „nustatydami“ veiklos pla tininkai.
nūs n kt. 1 aciau viskas tas ir a -t- a ovdo^.. i „ „ .• . . a. i KRAšT O TARYBO5palieka artimųjų tarpe. Atvyk
darni į visuotinį susirinkimą, ga suvažiavimo proga B-nės V-ba 
lime daug ką išsiaiškinti (kar lapkričio mėn. 27 d. Rooeits 
tais ir iš piršto išlaužtus Įvai Restorane (King ir Sanfoid g- 
rius gandus) Hamiltono lietu vių kampas) rengia didelj pobū 
vių tautinėje ir kultūrinėje veik vį-balių. 16 Vasario gimnazijai 
loję ir ne vienas sumanymas, iš remti Komisija ruošiasi piaves 
keltas kokiame nors uždaiame ti turtingą loteriją. Ilamillonie 
pobūvyje, gali rasti plataus at čiai prašomi fantus šiai loteujai 
garsio ir pritarimo kaip tik vi paaukoti komisijos narei Alb. 
suotiniame susirinkime. Alsi Grajauskaitei 113 Cannon oi. 
minkime, tada, kada gaunama E. telef. JA 2-2698.
patarimų ir sumanymų iš visuo šis pobūvis bus paskutinis 
menės tarpo — daug lengviau prieš Kalėdas. Šokiams grieš 
ir našesnis yra darbas ir pačiai Benni Ferri orkestras.
^Nepagailėkime tad sekmadie SEKMADIENIO VIEŠŲ 
nį tų kelių valandų visuotiniam sporto rungtynių klausimas vėl 
susirinkimui, atsilygindami vai tapo palaidotas Hamiltone, kai 
dybai gausiu atsilankymu už miesto taryba atmetė aldeim? 
jos įdėtą darbą per tuos melus no Lanzos peticiją su beveik 20 
mūsų kolonijai. tūkst. parašų, šį reikalą atiduo

Visi Tėveliai gali atsivesti sa ti gruodžio mėn. balsavimui kar 
tu su naujojo burmistro rin<ci 
mais.

Sekmadienio sporto klausi 
mu ėjo plati „kova ' ir vietos 
spaudos puslapiuose, ypatingai 
„The Hamilton Spectator“ die 
nraštyje laiškams ledakcija1 
skyriuje. Daugumas laiškų pasi 
sakė, kad sekmadienis yra ski

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 dilba prityręs lietuvis siuvėjas. 
Jau 4 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus 

ir nesame patyi ę 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 L

Visais nekilnojamo turto pirkimo 

bei pardavimo reikalais kr ipkitės 
į didžiausios Kanadoje

REAL ESTATE 
įstaigos atstovą Hamiltone

A. PRANCKEVIČIŲ.

Visokeriopas informacijas uteiks ir 
jums patars, 

ar užeikite į 

Hamilton tel.

namų problemo
se

Skambinkite

913 Main St. E.

staigą

LI 9-4121.

REAL ESTATE LIMITED

SKYRIAI: Toronto, Hani Iton, London, Samia, 
Kitchener, Peterborgh, Rj :hmond Hill.

ap

ne

to dvylikos valgių patiekala.s, 
ir niekas neprimins to rūpcscė

DISTRICT ESTATE BROKERS
Namai pardavimui:

Rosemounte:
24th Av. 1 šeim. 5 krnb., ats 

mt. Kaina $11.500. 
imas $59,63 mėn. is

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 KREIPKITĖSI
X kiras, 3 
T IšmokėjJ

< '2-jų šeimų, naujas po 5 km., 
! : vand. ir alyvos šildomas.

y Kaina $16.000. Galima tuo 
v jau užimti.

3 Bordeaux St. 3 šeimų ir I-b

X ir 2-3 kmb. Plytelių virtuve 
x pirmame augšte, šild., gara 
&as. Kaina $ 21.500. Naujas.

| N. G. D.

y West Hill vienos šeim., 8 k.,

i NORĖDAMI PARDUOTI

| Į PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA-

I TE IŠTAIGĄ.

MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!

S NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.
f AGENTAI:$ A. Gražys, RA 1-3148. A. Markevičius, OR 1-9816.

įj a ĮSTAIGA: 177 Sherbrooke St W. kamb. 5, Montreal, Que.
i X Telef.: PL 8501

po 50

ar be 
nuo $

Veda sktn. inž. J. Bulota
JŪRŲ SKAUTŲ VADŲ PASITARIMAS.

Į Torontą suvažiavę vyresnie rininkystės srityje, 
ji jūrų skautų ir jūrų budžių va 
dai, įeiną į jurų skautų skyriaus ir vyriausias 
vadovybę, aptarė priemones ir s. S. Kairys, su kuriuo išsikal 
galimybes, dar didesnei veiklai beta bendriniais 
išvystyti, kad didžiuma jauni lais.
mo žinotų apie plaukymą, u Kla Raštu nutarta pasveikinti v/ 
vimą, buriavimą, pažintų laivus riausią skautininkę O. Zailskie 
ir suprastų jūros reikšmę.

Užakcentuota, kad užsiėini

Jurų skautų vadus priėmė 
skautininkas v.

skautų

nę ir ats. gen. T. Daukantą.
Pasitarimams vadovavo jurų 

sk. B. Stundžia ir jūių sk. Di. 
K. Aglinskas.

DAIROMASI NUOLATINES 
STOVYKLAVIETĖS.

Šią vasarą nepaprastu pasise 
kimu praėjo Rambyno stovy k 
la, kurioje skaitlingai dalyvavo 
Atlanto pakraščio lietuviai .a<a 
utai-tės. Teko patirti, kad skau 
tų vadų tarpe kilo mintis visie 
ms pasiekiamoje tos srities v.e 
toje įsigyti nuosavą stovykla 
vietę. Pasaruoju metu dannnia 
si tinkamo sklypo. Turima p. a 
džiai ir lėšų, kurias paskui su 
telks kiekvienos vietoves skau 
tės ir skautai savo apylinkėje.

Parengiant vadus, svarbu jų 
būdo savybė ir kvalifikacijos |ū

lio, kurį patiria mūsų šeiniumi 
kės, pertekusios įvairiausiomis 
gerybėmis.

Surinktus pinigus prašome 
kuo greičiausiai pasiųsti Cent 
ro Komitetui (L. Tamašauskas, 
236 Dovercourt Rd., Torontu, 
Ont.).

Mes tikime mūsų uoliųjų pa 
dalinių pasangomis, organizaci 
jų ir pavienių asmenų talka ir
mūsų visuomenės lietuvišku SKAUTŲ VYČIŲ OKTETAS 
duosnumu. DAINUOJA.
Kl.B Šalpos F. C. Komitetas. po gražių vasaros stovykli 

nių dienų bei laužų ir vėl prauė 
BALFO PIRMININKAS... j° dainuoti New Yorko skautų 

vyčių oktetas. Jis stropiai dir 
Atkelta iš 2-ro psl. ba su muz Al. Mrozinsku. Uz 

klas Vokietijoje: Memmingen, tete dainuoja: Alf. Ilgutis, M. 
Hannover, Diepholz, Haniouig Ilgūnas, J. Lapurka, Vyt. Gobu 
ir Lubeck; Austrijoje — Linz šas, R. Kezys, Vyt. Alksninis, 
ir Salzburg, ai skaitlingiausios G. Rajeckas ir L. Ralys, 
likusios lietuvių stovyklos. Da 
bar Vokietijoje lietuviai gyvena 
išblaškyti po 115 lietovių.

Matant išbalusius, išdžiūvu 
sius ir sunykusius vaikučius ir 
ir senelius, tiesiog širdį spau

PADĖKOS
VIEŠA PADĖKA IŠ 

VOKIETIJOS.
Mes, lietuviai, seneliai, gyve 

džia. Jie jau 10 metų yra meto nantieji Vakarų Vokietijoje, 
mi iš vietos į vietą, ir gyvena iš Muenchene, vadinamoj senelių 
išmaldos. Jie nemato geresnės „prieglaudoje“ širdingiausia dė 
ateities, juos slegia nežinomas kojame Toronto Lietuvių Mo 
rytojus, nes pabėgėlių niekus terų Šalpos Grupei „Daina“ už 
nenori ir jie negali išemigruoti, užsakymą mums lietuviško lai 
Kai kurie jau krito į despcraci kraščio „Nepriklausoma Lietu 
ją. va“, kuris lankydamas mus, pia

Baisų įspūdį man padarė, kai skaidrina mūsų šiandieninę ne 
našlys Tumėnas, 
Diepholz stovykloje, j susirinki jam Jums už 
mą, kuriame turėjau kalbėti, at jau anksčiau 
sivedė tris savo vaikučius: 3 
mt., 4 mt. ir 7 mt. amžiaus, pra 
šydamas, kad vaikačjus paiu. 
čiau j Ameriką įsūnijimui, nes 
jis pats sunkiai serga džiova ir 
nepajėgia mažųjų aprūpinti. 
Jis bijo, kad dėl maisto stokos 
ir jų neištiktų toks baisus liki 
mas, kaip jo. Po susirinkimo 
Tumėnas įteikė man raštą, pa Bavarijos žemė.
gal kurį jis pavedė man jo vai Tautos ir paskiri žmones ui 
kučius išvežti į Ameriką... Del džiuojasi savo augšta kultui a, 
to pirm, ragina visus lietuvius kurie šelpia ir globoja savo tau 
aukoti šalpos reikalui, kuris tos senelius ir, jiems mirus, puo 
yra būtinas. šia jų antkapius.

gyvenantis pavydėtiną būklę. Be to dėko 
suteiktą mums 

piniginę paramą, 
palengvinti mūsų medžiaginę 
būklę.

Mes prašome geraširdžių Ka 
nados lietuvių paremti savo ceri 
tais šią Moterų Šalpos Organi 
zaciją, tikėdami, kad jų motcriš 
kos širdys neužmirš mūs ii to 
liau, kol vieną po kito mus pri 
glaus nors ir mums svetima

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

; DETECTO T. V.
3994 Wellington

! TAISOME RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS, g 
Vai. 10 ryto iki 11 vai. vakaro.i Sav. A. NIAURA ir A. P1LYPAITIS. |

LIETUVIS LAIKRODININKAS

Kostiumas. 
Suknelė ar 
Skrybėlė

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERA KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

į 3910 St. ZOTIQUE St., E.
( RAyinond 1—6005.
j Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
į šeštadieniais — visą dieną.

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

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

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

Re8-:
P. ADAMONIS PO 6-6495. A. BUDRIŪNAS RA 7-2690. 3

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNES 
KAIP KITUR.

iš namų ir prista.

NE. 5-0303

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

Kreipti* vakarai* po 6,30 vai.

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

PATVIRTINTI VERRT1MAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS £ 
x per K
f MONTREAL ENTERPRISES Reg’d | 
| Tel. RA 7-312 0 $
I 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 $ 
v 3
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v IR VERTA IR K. L. MOTERŲ
/Sję) APSIMOKA PASIŽIŪRĖTI... BENDRUOMENĖS

A A y'-X k y rluSj T~"¥ 1—T Krepšinio turnyras Toronto 5 metų sukaktuvių minėjimas
/\/ \ I nęt Tl I*" ✓ / \ I ..Vytis“, Hamiltono „Kovas“ įvyko sekmadienį Liet. Namuu

ir Montrealio „Tauras“ įvyksta se, dalyvaujant B-nės ir oigani 
lapkričio 20 d. Montrealyje.

Ši žinia pasklis po visą lietu 
višką Montreal;. Kiekvienas, 
paskaitęs, prisimins tą tartum 
lietuvišką žaidimą, kuris Ličiu 
va savo laiku buvo gana augš 
tai iškėlęs. Visi atsimename,

ŠALPOS GRUPĖ „DAINA“zacijų vadovams ir kviestiems 
svečiams, viso apie 100 asme 
nų.

Prie paruoštų vaisių Moterų 
B-nės aktyvi veikėja E. Juike 
vičienė smulkiai nupasakojo 
apie M. B-nės nuveiktus dar 

kad Lietuvai laimėjus pcigalę bus. KLM B-nė įsisteigė i 9zi9 
ir pasidarius Europos krepšinio m. lapkričio 20 d. turėdama pr 
meisteriu, jos vardas skambėjo ieš aki suždavinį duoti vietos 
visuose pasaulio kraštuose. Ži liet, kolonijai kultūringas pra 
noma, šiuo metu mes neturime mogas, organizuojant žymesnių 
garsių Puzinauskų, Kriaučiūnų, liet, meninių pajėgų koncei tus 
Lubinų, Baltrūnų, Ruzgių ir ir pastatymus. Buvo surengta: 
kt., kurie ant savo rankų išne buv. Metropolitain operos sens 
šė tą pergalės vainiką, bet mes tų Onos Kaskas, A. Brazio ir 
turime priaugi;, kuris to siekia. 3 didžiųjų žodžio menininkų:

Pamilę tą gražų žaidimą Lie 
tuvoje jį žaidė visi, net mazuo 
se bažnytkaimiuose, net ir ža 
lių laukų jaunimas šeštadienio 
vakarus praleisdavo prie krepši

TREČIAJAI KANADOS NAUJŲJŲ METŲ
LIETUVIŲ DIENAI SUTIKIMAS,

paruošti žemiau išvardintieji kurį organizuoja KLC 1, bus, 
Montrealio organizacijų atsto kaip patiriama, labai įdomus ir 
vai: J. Rukšėnienė, K. Laikose šaunus. Kalakutų ūkio savinin 
vičiūtė, P. Baltuonis, p. Kizers kas K .Lukas Naujųjų Metų su 
kis, J. Piečaitis, S. Remeikaitė, tikimo baliui aukoja kalakutų 
P. Narbutas, G. Ručinskiene, visam baliui, — todėl Naujųjų 
A. Blauzdžiūnas, M. Šuhnist Metų sutikimas su su kalakutie 
ras, B. Laurušonis, prašomi lap nos vakarienė. Bus šokiai, gi o 
kričio 14 d., 12 vai. susirinkti jant orkestrui ir visa kita, ka:, 
AV bibliotekos patalpoje pose reikia ir tinka Naujų Metų su 
džio. Bus svarstomi patalpų iš tikimo baliui, kuris užtiuks nuo 
nuomavimo Lietuvių Dienai vakaro iki ryto. Kas tam baliui 
klausimai. Dalyvavimas visų bū ruošis, turės iš anksto gauti pa 
tinas.

Žemiau 
organizacijos, kurios į anksty 
vesnius posėdžius dar nebuvo 
prisiuntusios savo atstovų, pra 
šome atsiųsti: DLK Vytauto 
klubas, Šv. Kazimiero parapija, 
A. V. parapija, Akademinis 
sąmbūris, KI CT Montrealio si: 
yrius ir Studentų S-ga bei ki 
tos, čia nesuminėtos organizaci 
jos, kokios tiktai Monlrealy 
yra. KLB Mont. Ap. V-ba. 
RINKIMAI Į MONTREALIO ssant žydų komanda (22 prieš mė su šiuo talentu, 
apyl. valdybą 1955 m. kadenci 
jai įvyks šių metų gruodžio 19 
d. Kandidatų sąrašai rinkimą 
ms į Montrealio Apyl. V-bą pri 
statomi rinkiminei komisijai iki 
lapkričio 30 d. imamai.

Kandidatų sąrašai sudaromi 
prisilaikant KLB veikiančio sta 
tuto nuostatų.

KLB Montrealio Apyl. V-ba.
KARIUOMENĖS Dienos pra 
nešėju pakviestas paskutinio N. 
Lietuvos ministerių kabineto 
Žemės ūkio ministens, dabar 
Lietuvos Laisvės Komiteto na 
rys Juozas Audėnas, kuris ta 
proga paprašytas savo praneši 
me apibūdinti ir savanorių-kurė 
jų pašaukėją, tada buvus; Lie 
tuvos ministerių pirmininką, 
Mykolą Sleževičių, nuo kurio 
mirties sukako 15 metų. Ee co 
bus ir meninė dalis. Plačiau se 
kančios savaitės NL nr.
3 LIETUVIŲ DIENA susiao 
mėjimas yra labai didelis. Jau 
dabar kyla visokių sumanymų 
ir perspektyvų. Jau pasiūlyta 

■ salė, kuri sutalpins per 5 tuks 
tančius tautiečių. Sudaromos Catherine. Pradžia 10 vai. ryto; 
komisijos^ specialiems uždavin paskaitos : Lietuvių hteratuios, 

Lietuvos istorijos ir Teatro vai 
dybos.
DR. J. ŠEGAMOGAS, padau 
gėjus darbui ligoninėse, peitva 
rko ligonių priėmimo valandas: 
nuo 11 iki 12 vai. visai nepnimi 
nės ir vakare priėmimą pradės 
nuo 7 valandos. Žiūrėkite jo sk RAZMUS Vytautas, 
elbimą šiame puslapyje.
E. JONELIŪNAS, kaip dabai reikalais 
aiškėja, taip pat yra baigęs aug Montrealio į New Foundlandą

3 mėnesiams.
PAKRIKŠTYTAS Lenos ir 
Kosto Leipų sūnus Edvardu. 
KOT Helen, būsimai p. Jonu 
šienei, pas p. Kiniauskienę bu 
vo suruoštas priešvesluvinis sh 
ower party, kur dalyvavo per 
50 asmenų. Dalyviai sunešė 

8 butų namas (4 butai po 4 km daug gražių dovanų n sveikini 
barius, 4 po 3 kamb.). Kaina 
35.000 dol., įnešti 17.500 dol. 

Metinės pajamos 6000 doi. 
Teirautis pas A. Norkeliūną.

Tel. RA 7-3120.

Metų sutikimas su su kalakutie

vakaro iki ryto. Kas tam baliui

kvietimų ir rezervuoti sau vic 
išvardintos lietuvių tą, nes jų kiekis bus ribotas.

Kvietimai iš anksto bus paluos 
ti. Jų galima bus gauti pas KL 
CK narius ir NL redakcijoje.
MŪSŲ ŠACHMATININKAI 

VEIKIA GRAŽIAI.

Brazdžionio, Kačinsko ir Gus 
taičio koncertai, „Pirmyn“ ciio 
ro operetės: Linksmoji Našlė, 
Cukrinis Kareivėlis ir Laima, 
kurių pastatymas ir gausus pub 

nio. Ar iš viso nereikėtų slebė likos dalyvavimas įrodė tų pa 
Dienraštis Gazette šeštadienį tis mūsų krepšininkų padalyto rengimų pasisekimą.

paskelbė šachmatininkų koman mis didžiomis pergalėmis: Vo Be koncertų < 
dų pasisekimus praėjusį sezoną, kietijoje .Prancūzijoje ir kt.? /
Pasirodo, lietuviai rungtynėse nevertėtų atkreipti dėmes;, kad opiausius lietuvių reikalus tiem 
turėjo komandas A, B ii C. lietuviai treniruoja garsias ko tyje, padėdama, kur reikia, tiek 
Pirmoje klasėje laimėjo En Pa mandas Prancūzijoje? Jie negi savo darbu t,ek lėšomis. Čia p.

- • “• , ir, šiomis Jurkevičienė išvardijo, kiek ir
2). Lietuviai čia buvo paskuti dienomis juos keičia kiti, jauni kam buvo B-nės lėšų panaudo 
niai: laimėjo 5, pralaimėjo 23. mas. Padėkime jiems; pabūki ta, suešlpiant senus visuomenes

kelis savo radijo valandėlę per 
organizavimo davė vesti liet, organizacijoms. 

Ar B-nė visada atsiliepdavo į visus tuo padarant ją visuomeniška. 
Sekmadienį įvyko organizacijų 
atstovų pasitarimas del tos radi 
jo valandėlės pavadinimo ir iš 
laikymo.

Dalyvavo šie organiz. atsto 
, , 4 . - vai: Abromaitis, Butrimas, Da

Klasėje B lietuviai užėmė antrą me su jais keletą valandų ir pa veikėjus ar prisidedant prie vi pkus, Karka, Dr. Kaškelis, inž. 
vietą, laimėję 12, pralaimėję 7. kelkime jų ūpą! Ar neveitėtų suomeniško buto įsigijimo, kaip J.elis, 
Čia lošė A .Mylė, J. Liesinskas, susirūpinti tą dieną, kada įurg Liet. Namai, Bažnyčia ir tt. Vi gaila, 
J. Žmuidzinas ir V. Sirvydas, sis mūsų visų prieteliai, o gal so B-nė per tuos penkerius me kas. 
Klasėje C lietuviai užėmė pumą sūnūs ir broliai? Jog mes kciia t— ’------—------- -
vietą trečioje sekcijoje, laimėję me jų ūpą ugdome lietuvišku per 13 tūkst. dol. Ji padėkojo 
15, pralaimėję 5. Čia lošė J. Ma mą. Nesakykime, kad štai: „vai atvykusiai u 
laiška, J. Skučas, R. Lukša, V. kai pašokinės“. Ne. Nėra joks Pirm. p. Mankuvienei, 
Sirvydas ir A. Viliušis. menas pasakyti, bet pašokinėti pažintimis ir pastangomis buvo

Penktadienį prasidėjo naujas — menas. Reikia stebėti, kaip palengvintas didžiųjų salių ga 
žaidimų ratas šiam sezonui. Montrealio „Tauras“ susitiks vimas ir pastatymų orgamzavi
Lietuvių B komandoje šiemet garsią Toronto „Vytį" ir „Jau mas.
dalyvauja: Jaugėla, J. Skučas, ro“ jauniai, kurių daugumas Sukaktuvių proga B-nę sve*
A. Mylė ir J. Liesinskis. Pirma tikrai verti atkreipti dėmesį, kino Gen. Konsulas V. Gylys,
me rate laimėjo Jaugėla, J. Sku susitiks Hamiltono „Kovą“. Pa Kr. V. Pirm. J. Matulionis, Pri 
čas pralaimėjo, o dviejų kilų lo reiga pamatyti. Rungtynių vie sikėlimo par. kleb. 
Šimai atidėti.

Norima sudaryti lietuvių t. 
ir C komandas. Norintieji lesi 
kreipia pas: V. Sirvydą, teie 
fonas Dexter 0549.
B. DIKINIENĖ, sugrįžusi iš Či 
kagos, ruošiasi į Kolumbiją, Pc 
ru ir Argentiną.
AUGŠT. Lituanistikos kuisai 
ateinantį šeštadienį bus Ignace 
Bourget mokyklos patalpose, 
1220 Mountain St., kampas Si.

tus buvo sutelkusi ir išleidusi

iš Oakvilės B-nes 
kurios

įams. L. Dienos klausimu sekan 
ėiame NL nr. bus įdėtas P. Bal 
tuonio straipsnis.
PLOMBERIŲ streikas jau pa 
sibaigė, tarpininkaujant valdž 
los komisijai.

ta ir laikas bus paskelbta se 
kančiame „NL“ numeryje.

A. BĮ.
YRA LIGONIŲ

A. Ališauskas kelioliką dienų 
išgulėjo Verduno ligoninėje, ~ 
kur dr. J. Šegamogas darė tyri 
mus ir kaikurį gydymą. Opera 
cija pasirodė nereikalinga, nes 
p. Ališauskas jau pasveiko. P. 
Žemgirtytei dr. J. Scgamogos 
padarė operaciją ir ji jau pasve; 
ko.

P. J. Tamasonienė po opeiaci 
jos grįžo namo ir sveiksta.

P. Stankaičiui, besigydan 
čiam sanatorijoje, padaryta pla 
učių operacija.

Kurį laiką sirgo p. Kinas ir 
p. Monstavičius, bet jau pasvci 
ko..

Grauslys, 
ABN ir Verslo vardu — Di. J. 
Kaškelis, Liet. Namų ir koop. 
Parama — J. Strazdas, Tau*.
— K. Kalendra ir Valys — 
Šaulių — Jankaitis, Apyl. Vaid. \
— J. Simonaviėius, Šachmat ;
D-jos H. Stepaitis. Kaštu svei < 
kino Moterų „Dainos“ grupė i 
Visų kalbėtojų žodžiuose buvo ; 
{vertintas M. B-nės darbas ir ' 
pareikšti linkėjimai. L <

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.

„Nepr.
letuvos“ skaitytojas, tarnyoos

> iškomandiruotas iš

■MM. XX------- X

I
Dr. J. ŠEGAMOGAS | 
CHIRURGINĖ ir BEND- | 

ROJI PRAKTIKA
office 4906 Wellington ė 
VERDUN. Tel. YO 3611. | 
priėmimo vai.: 2—4; 7—9;^ 

šeštadieniais 11—1
<5 arba pagal susitarimą. 8 

n a m ų 1038 Osborne At. 8
| VERDUN. TeI.PO 6-9964 | 
s<™ XX ...... MC.=:>Be------ m

štesnįjj mokslą ir stoja į M c 
Gili universitetą augštųju moks 
lų.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
1252 Brown Blvd., Verdune.
Kreiptis po 6 vai. vakaro.

PARDUODAMAS

DANTŲ GYDYTOJAS •

LOUIS MONGEAU
KURO ALIEJUS
No. 1 Imperial Products

TR 3237

Dr. J. MALISKA į 

priima: B a- m. — 10 p. m: t 
5303 Verdun A., Verdun, į 

Telef.: TR 4547.

TELEVIZIJOS TECHNIKAS 
lietuvis

darbą atlieku Jūsų namuose.
Skambinkite RI 4-1705

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ

IR

Dr. R.
956

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS
CHARLAND 
Sherbrooke E.

Telel.: FR 7684, EX 8822.

Dr.E.Andrukaitis
956 Sherbrooke E, 

T ei. CH. 7236

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
Skambinti mūsų įstaigos ar 

namų telefonu HE 7877. 
* * *

Pasirinkimas namų, ūkių ir va 
sarnamių įvairiose vietose.

SVARBUS MINĖJIMAS
L. kariuomenes šventės ir L. lapkričio 13 d., šeštadienį, Lie 

Šaulių Sąjungos 35 metų su tuvių Namuose rengia linksmą 
kaktuvių minėjimas ;vyks 21d. šokių vakarą su loterija. Kvie 
lapkričio, sekmadienį, 4 vai. po čiame visus gausiai atsilankyti 
p. Prisikėlimo parapijos salcje ir prisidėti prie kalėdinės sai 
(College teatre). pos Vokietijoje likusiems lietu

Pagrindiniu kalbėtoju bus viams ligoniams ir seneliams, 
pulk. Žukas (buv. kiašto aps. — Sekantis „Dainos” gru 
ministeris). pės narių susirinkimas įvyks ai

Meninėje dalyje bus: V. Jo einantį sekmadienį, spalio 31 
nuškaitė-Zaumenė-Leskaitienė, t., 3 vai. 30 min. pp. pas naię 
„Varpo“ choras ir rašyt. Vyt. St. Mašalaitę, 38 Harshaw Ave 
Tamulaitis. (Važiuoti Bloor tramvajumi iki

Toronto visuomenė kviečia Jane gvės, o iš ten Annette au 
ma skaitlingai dalyvauti. Alsi tobusu 3 sustojimus. Visos nu 
lankę pagerbsite žuvusius bro rėš kviečiamos dalyvauti. . 
liūs ir seses už Lietuvos laisvę.

Rengimo Komitetas.
RADIJO VALANDĖLĖ 
„LIETUVOS GARSAI“. 

Jau kiek anksčiau Dr. J. Kuš nąrių skaičiui spalių 31 d., M.
Liet. Bičiulių dr-jos Torontu 
skyriaus susirinkimas neįvyko. 
Todėl šaukiamas lapkr. 14 d., 
4 vai. p. p., L. Namuose. Pro 
gramoje pranešimai, organų 
rinkimai ir kiti reikalai.

Prašome visus narius susinti 
kime dalyvauti, taip pat ir besi 
dominti ta mūsų valstybės pro 
blema mielai kviečiami.

M LB Dr. Sk. Valdyba.

ŠV. ANDRIEJAUS
liuteronių bažnyčioje, Carlton 
ir Jarvis gt. kampe, lietuvių pa 
maldos įvyks lapkričio 14 a., 1 
vai. Pamokslas taikomas mirų 
šiųjų minėjimo šventei. Po pa 
maldų ten pat parapijos salėj 
šaukiamas visuotinis parapij.e 
čių susirinkimas einamiem rei 
kalam aptarti.

Kun. dr. M. Kavolis.

SNAIGIŲ BALIUS
Naujųjų metų proga, 1955 

m. sausio mėn. 1 d., šeštadienį, 
8 vai. vak. puikioje Club Top 
Hat (didžiojoje salėje) bus icn 
giamas grandiozinis Snaigių 
Balius. Numatyta įdomi prog 
rama ir įvairios staigmenos, 
kaip kaukių tango, Snaigių ka 
ralienės rinkimai ir pan. Veiks 
bufetas. Apranga: semi-lor 
mal. Įėjimas 1.50 dol.

Toronto visuomenė kviečia 
ma šią datą rezervuoti ir praleis 
ti vakarą puošnioje aplinkoje. 

* Platesnės informacijos vėliau.

XX -~^XX....

M. LIET. BIČIULIŲ 
SUSIRINKIMAS.

Nesusirinkus pakankamam

Pociūnas, Pulkys, Skir
Skrinskas ir Tamošaus

Iš keletos pasiūlytų vardų pri 
imtas inž .Lėlio pasiūlytas „Lie 
tuvos Garsai“, angliškai Voice 
of Lithuania.

Valandėlės išlaikymui suda 
ryta ūkio komisija iš šių asme 
nų: Jurkevičienė, Pociūnas, ok 
irgaila, Vaidotas. Redakcinę ko 
misiją sudaro: Dapkus, Juike 
vičienė, Kaškelis, Kuprevičius, 
Pulkys ir Valys.

Prieš Kalėdas numatyta su 
ruošti Liet. Namuose radijo va 
landėlės krikštynos. L.

GRAŽIAI ATSIŠAUKĖ 
TAUTIETIS

Į Vasario 16 gimnazijos SOS 
šauksmą, Labradore dirbantis 
tautietis Vladas Pyragius Va 
sario 16 gimnazijai remti komi 
tetui atsiuntė 20 dolerių gimna 
zijos reikalams.
AKADEMINIO SAMBŪRIO 

SUSIRINKIMAS.
Šį penktadienį, lapkričio 12 

dieną, 8 vai. vakaro, 4225 Ber 
ri gat. mokyklos salėje jvyks 
Lietuvių Akademinio sambūrio 
visuotinis nariu susirinkimas.

V-ba.
NAUJI Vasario 16 gimnazijoj 
rėmėjai: A. ir V. Nomeikos, A. 
Keblys ir A. Dapšys. Prašomi 
tautiečiai dėtis į rėmėjus, nes 
gimnazija gyvena labai sunkias 
dienas: daug nesumokėta už 
gimnazijos išlaikymą ir dar rei 
kia baigti gimnazijos rūmų iš 
pirkimą.

Rastinė: OLiver 4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

i 1082 Bloor W. Toronto 4. < 
; į rytus nuo Dufferin St. ;

' - jį— J

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas ir chirurgas. 

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

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

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

įst. LL 9184.

K

iDr.K Žymantienė
Gydytoja-chirurgė.

’Kampas Bloor ir Brock A v.
(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

-------- Mk—Vk— M

mų, kad ateities gyvenimas gra 
žiai klotųsi ir kad šeimyninis 
gyvenimas būtų laimingas.
ŠEŠTADIENINĖS pradžios LITUANISTIKOS augšesniuo 
mokyklos pradėjo darbą ir turi sius kursus šiemet lanko labai 
apie 150 mokinių. Vien Verda gražus jaunimo būrys, pamo 
no mokykloje yra apie 80 mo kos vyksta Mountan gatvėje, 
kinių. Verduno mokykloje sp mokykloje (tarp St. Catharine 
orto pradėjo mokyti p. Blauzdž ir Dorchester gatvių). Būtų ma 
iūnas, o p. B. Vaitkūnaite-Na lonu, jeigu dar daugiau jauni 
gienė su mokiniais daro fizines mo ateitų į kursus, nes tada ga 
kultūros pamokas. Malonu kon Įima būtų kursus praplėsti ir j a 
statuoti, kad lietuviškas moKyk įvairinti.^ 
klas lanko apie trečdalis anksty 
vesnės kartos ateivių vaikučių DRAUGOVĖS DĖMESIUI. 
VEDĖ svetimtautes Jonas Če 
ponis, St. Nevardauskas ir S. po 16 vai. mišių A V salėje ;vy 
Vilimas. Linkime jiems sukur ksta draugovės sueiga. Visom 
ti lietuviškas šeimas. šios draugovės skautėm dajyva
SUSILAUKĖ dukters pp. Zu vimas būtinas. Draugininke, 
bų šeima, o pp. Kunnapuu šei SPORTO KLUBAS TAURAS 
ma savo dukterį pakrikštijo Liu 1955 m. sausio 22 d. yra įsnuo 
cijos vardu. mavęs Dom Polski salę, Weiiin
A. STANKUVIENĖ nusilaužė gton gat., kurioje suruoš šokių 
ranką ir turi gipse būti apie 13 vakarą. Organizacijos piašo 
savaites laiko. mos tą datą rezervuoti spoil!
L. K. M. DR-jas Montreaho sk ninkams.

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

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

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

ŠATRIJOS RAGANOS

Lapkričio 14 d. sekmadienį,

6351
neju-
mūsų yriaus narių susirinkimas ;vyks PP. PINKEVIČJAI nusipirko 8 

lapkr. 14 d. sekmadienį, tuoj po naujus namus Alepan gatvėje. » 
pamaldų AV bažnyčios patai gyventi persikelia gruodžio pra g 
pose. V-ba. džioje. <į>
KOREKTŪROS klaida įsibro ASTRAVAS Jonas persikėle į 
vė pereitame NL numery į p. naujai pastatytuosius savo na » 
Abromonio straipsnį „Skautai- mus Ville Lasalle. Tai jau aut « 
-tės filatelisto žiniomis“: 20-je rus namus p. Astravas pasista 8 
eilutėje turi būti 1928 mfttais, tė. Šie yra žymiai didesni ir pui 8 
ne 1828 metais, A. Panemunė kiau įrengti. Jie dominuoja ki g 
je ir tt. tus apylinkės namus.

jo

A. GARBENIS
REKOMENDUOJA |

Namas nuomavimui, atskiras, 5 kmb. per 2 augštus, $65 x 
mėn., reikalinga dekor. Randasi prie Yonge-Rorenz g. 8

High P.-Bloor, 8 kmb., atsk. mūrinis n. per 2 augš.; priv. g 
įvažiavimas, garažas; vandens-alyv. šild., žaidimo kmb. g 
rūsy. Geras modern, n.; įmokėti apie $7.000. Vienas a 

atviras morgičius 10-čiai metų balanse. g
Garden-Roncesvalles, $14.500, 7 kmb., geras plytų namas, X 

neperein. kamb., vandens-alyvos šildymas, nėra gara- v 
žo. Įmokėti apie $4.000. 8

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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