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Politinė įvykių savaitė
GARSIOS KALBOS APIE DIDELĮ KARĄ.

J os paskutinę savaitę ypatin mu gav oPrancūzijos seimo pa 
gai padidėjo. Apie karą Toli sitikėjimą.
muosiuose Rytuose daug ir pla — Sovietai į šiaurinę Korėją 
čiai kalbėjo Dulles, sugrįžęs iš atsiuntė 800 naujų tankų, 10.

NEW YORKO NAUJIENOS
KAS DEDASI VLIKO UŽNUGARIUOSE?

Čia didelį susidomėjimą ir Komisija jau buvo pakviesta 
net susijaudinimą sukėlė ži P. Žadeikio aiškintis dėl VLI 
nios, kad VLIKui balsuojant Ko kėlimosi į JAV ir, spėjama, 

_ _ _ _ dėl savo būstinės vietos 8 iš de kitais dar klausimais.
Manilos pakto dalyvių konfe 000 patrankų ir daugelį spraus šimt balsavo už jo palikimą Eu 
rencijos Bangkoke, po to dar minių ėlktuvų, — tuo jie sulau ropoję. Nustebimas todėl dide 
pervažiavęs Azijos pietryčių žė Korėjos karo paliaubų susi lis, kad čia tų srovių, kurias at 
valstybių sostines ir matęsis su tarimus. stovauja pavieniai asmens VLI
Čiangkaišeku. — JTO Saugumo Taryba Ke: viena iš dviejų Tautininkų

Dulles labai garsiai ir tvirtai dėl susišaudymo Palestinoje, grupių, Ūkininkų partijos ir So 
ties Gaza Izraelį pripažino kai cialdemokratų atstovai VLJLKe 
tu.. balsavę už VLIKo palikimą Eu

— JAV, Las Vegas susprog ropoję, kai jų centrai yra nu ta 
dinta 5 A bomba. rę VLIKą tuojau kelti į Ameri

Žinios iš VLIK’o

Beveik tuo pačiu reikalu, 
kaip kalbama, įvykęs tūlas pa 
sitarimas pas Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirmininką V. Sidzi 
kauską. Esą ten buvę konsta 
tuota, kad JAV nebūsiančios 
priešingos VLIKo įsileidimui 
į Ameriką.

Čia esama žinių, kad M. Kru
— 31 mokslininkas atvyko į ką. Išvada: jų atstovai neklau pavičius taip pat kreipęsis į 

JAV studijuoti A energijos pa so savo centrų direktyvų.... Ži P- Žadeikį, kuris esąs pra 
naudojimo taikos tikslams.

— Popiežiui kovo 12 d. su jais už palikimą, o K. Žalkaus 
ėjo 79 metai amžiaus.

— Molotovas panaudojo na balsavimo susilaikęs, nors jis 
ują Maskvos diktatūros mane stovįs už kėlimą.
vrą: esą Rusija pasirašys Aus O čia vyksta centrų nutari tuos santykius gana negailės 
trijos taikos sutartį, jeigu bus mo vykdymas. Išrinktoji komi tingai kėlė viešumon, nerodyda 
patikrinta, kad Austrija niekad sija — Devenienė, Vainauskas mas jokių kompromiso pastan 
nesusijungs su Vokietija. Su ir Brakas tiria VLIKo kėlimo gų, o dabar jau nori tų kompro 
tuo sutinka Vakarų valstybės sąlygas. Komisija susižino su misų jieškoti? Tai nelengva su 
jau seniai. Tat nesuprantama, Lietuvos ministėKiu P. Žadei prasti. Bet gal ateitis ką dau 
ką tuo Maskva nori pridengti, kiu, ALT© Egzekutyvu ir tt. giau paryškins. II—

pareiškė, kad
KOMUNISTAMS NEBUS 

LEISTA PAGROBTI 
FORMOZOS.

Jeigu Kinijos komunistai 
ryžtųsi į agresiją prieš Taiva 

^ą, tai jie turėtų karą trijuose 
frontuose — šiaurėje, rytuose 
ir pietuose. Amerika tam karui 
panaudotų visas moderniausias 
karo priemones bei ginklus. Ii 
tai esanti labai didelė ir galin 
ga jėga. Ir, be to, jie tuiės rei 
kalą ne tiktai su JAV, bet ir 
su jos sąjungininkais, Manilos 
pakto dalyviais ir tt.

Į tą Dulles garsų balsą tuo 
jau atsiliepė ir Kanada. Kana 
dos užsienių reikalų ininisteris 
Pearson, kuris patikslino, kad 
jeigu kiltų karas Tolimuosiuo 
se Rytuose, tai 
KANADA STOTŲ Į KARĄ 

TĄ PAČIĄ DIENĄ.
Šios garsios kalbos nelieka 

be vaisių. Kinijos komunistai 
jau gerokai susičiaupė ir bent 
dabar jau taip nešokinėja, kaip 
prieš tai. Mat, jie tesupranta 
tiktai stiprias kalbas.

Bet, iš kitos pusės, „nusigan 
do“ Anglija. Nors ji yia Mani 
los nutarimų dalyvė ir dalyva 
vo Bangkoko konferencijoje, 
bet būdingu savo savumu — 
visur ir visada jieškoti kompro 
misų, — ji bando naują ėjimą. 
Konservatoriams pasiūlius, An 
glijos seimas pasisakė už rezo 
liuciją, kurioje 
SIŪLO CHURCHILLIUI IM

TIS INICIATYVOS SU 
ŠAUKTI DIDŽIŲJŲ 
KONFERENCIJĄ,

kurioje dalyvautų: DB, JAV, 
Rusija ir Prancūzija. Kas iš to 
išeis, dar nežinia. Galimas da 
lykas, kad JAV atsisakys daly 
vauti, jeigu nebus vilčių ką no 
rs konkretaus nutarti.

Atrodo, kad Rusijai daugiau __ _
reikėtų rūpintis negu Anglijai, skfr[ama už geriausį 
nes pasipriešinimas jos agresijai ros veikalą, išleistą 1954 me 
kasdien auga ir stiprėja. Lais tais ir dar nepremijuotą.
vosios valstybės, nors ir labai Velkaluirknygai įvertinti 
nelengavi, nors ir labai pama bus sudaryta komisija, kuriai 3 
zu, bet vis dėlto dedasi į ben narius duos L. Akademinis Sa 
drąją pasipriešinimo sovietiza mbūris, vieną Lietuvių Rašyto '«<><»<>« j i
cijos agresijai susitelkimą. ju Draugija ir vieną KL Ben pelno ~~ 187'20 doL 
Štai, paskutiniu metu 

ITALIJOS SENATAS 
PATVIRTINO PARYŽIAUS 

SUSITARIMUS.
Australijos premjeras Men 

des lankosi JAV ir tariasi su 
Eisenhoweriu ir Dulles, ir vis 
tais pačiais apsigynimo klausi 
mais.

Žodžiu, apsigynimo frontas 
nuo sovietinės agresijos nors 
ir pamažu, bet stiprėja.

TRUMPOS ŽINIOS.
— Londone nuo širdies smū 

gio mirė Penicilino atradėjas 
prof. dr. A. Fleming, 73 metų 
amžiaus.

— Bombėjuje kažkoks vyras

noma KD grupė balsavo su

kas, to viso akivaizdoje, nuo

šomas tarpininkauti tarp KD 
ir Dipl. šefo santykių pagerini 
mo klausimu.

Truputį keista: Amerikoje 
būdamas pats M. Krupavičius

Kor.

Šv. M. M. Nekalto Prasidėjimo Seserų vedamas vaikų darželis Cote St. Paul, 
1476 Rockland Ave, Montrealis. Žiūrėkite straipsnį 

„Priešmokyklinis vaikų auklėjimas".

PRADEDAME SKĘSTI EMIGRACINĖSE 
NEGEROVĖSE?

Kiekvieną kartą, baigdamas tyvoms, O' vien laikytis Mažo 
savo pranešimą jums, aš vis vi sios Lietuvos reikalų, 
liuos pranešti sekantį kartą ge Kovo 5 — 6 dd. Miunchene 
resnių žinių. Vyr. Maži, rezistencijos orga

Bet vis dėlto nenusiminkite, nas, dalyvaujant pirm. Simonai 
kad ir dabar dar negailu dar čiuo, vicep. Puskepalaičiui, Gel 
pranešti linksmesnių, raminau žiniuo, Endrikaičiui ir Banai 
čių žinių. Atvirkščiai, turiu ir čiui, užgyrė Simonaičio ląiky 
pats nusiteikti pesimistiškai, seną Vlike. Tai jau ne visai pa 
Tą ir jums pasakau. keliuoAmerikoje susidaiiusiam

Atrodo, kad mus pradeda židiniui.
kankinti emigracinės negero 
vės.
Mes dar daugiau susiskaldome?

Neatrodo, kad tai būtų geri 
reiškiniai. Veik prieš dvejus 
metus Liaudininkuose buvo pa 
sireiškusi fermentacija, kurios 
kulminuotę sudarė buv. gen. 
sekr. B. Bieliuko viesas pasisa 
kymas dėl tūlų, jo' manymu, šio 
je srovėje negerovių. Bet tas 
padarė tiktai tokį efektą, kad 
suvažiavę į Clevelandą visi 

Liaudininkai pademonstravo 
savo vienybę.

Taigi, kaip patarlėje, nėra 
blogo, kas neišeitų į gerą.

Nepaslaptis, kad ir Krikščio 
nių Demokratų srovėje nevyk 
tų tūla fermentacija. Bet čia 
jaunimas (tiesa — tiesa — jau 
pražilęs ir praplikęs), nenore 
damas naudotis senių „kapita 
lu“ (nes jo dalis neigiama), šie 
kia vadovybės. Tiktai šioje sro 
vėje, kur srovinė disciplina ne 
gali išeiti iš srovės rėmų, vis 
kas vyksta evoliuciniu princi Vlike sėdį partijų atstovai 
pu. Laikas atneš pražilusiojo, 
ir praplikusiojo jaunimo lai 
kus, kai seniai jau bus išmirę ęįafcar aiškėja dar nauji duo 
arba nepajėgus. Gal čia ir ge menyS- pasirodo, kai vyko bal 
ras, normalus reiškinys kurio savimai dėi Vliko kėlimo į Am 
išdavoje nereiks nei vardo keis 
ti į L. Frontą.

Apie antro skilimo „pi adus“ 
ateina žinios iš Londono.
'Santarvėje atsirandą plyšių?

Vienoje jos daly atsirandą 
nusivylimo Dipl. šefu, kai jis 
suignoravo Liaudininkų šuva 
žiavimo nutarimus, kurių tiks 
las buvo — jieškojimas kelių 
į realią vienybę. Suignoravimas 
tos rezoliucijos atidarė Dipl. še 
fo besąlyginį atsidavimą Tauti 
ninku srovei.
juk susimetę neva nepartiniai 
žmonės, arba, gal dar tiksliau, 
partiniai, bet bandę neparti 
nius kelius. Kai dabar paaiškė 
jo, kad ir čia įsigali viena parti 
ja, kyląs nepasitenkinimas.

„Pirmoji kregždė“ jau pasi 
rodė: oficialius LRS pareiški 
mus pradėjo davinėti jau nebe 
pirmininkas Dr. S. Kuzmmskis, 
bet vicepirmininkas prof. Žake 
vičius - Žymantas. Palauksime, 
kuo tas plačiau reikšis.

Labai įdomus dalykas tas, 
ič kad

O į LRS buvo

neklauso savo centrų.
Apie šita kartą jau esu rašęs.

eriką, tai 8 iš 10 balsavo už Vii 
.. - . ko palikimą Europoje... Taigi:

spręst1’ kaip re Tautininkų, Ūkininkų partijos 
ir Socialdemokratų atstovai bal 
savo už besąlyginį Vliko paliki 
mą Europoje, kuomet jų cent

L. AKADEMINIS SAMBŪ LABDAROS KONCERTAS 
RIS SKELBIA PREMIJĄ.
Lietuvių Akademinis Sambų

ris Montrealy nutarė paskelbti Įėję įvykusiame dainų, poezijos 
1954 metų literatūros premiją, ir muzikos koncerte atsilankė 
kuri pavadinta Vinco Krėvės apie 400 asmenų ir prie įėjimo 
vardu. buvo suaukota 222 d. 20 ct.

Premija — 500 dolerių—yra
i literatu

TORONTE.
Kovo 6 d. College teatro sa

TORONTO

ŠV. ANDRIEJAUS
liuteronių bažnyčioje, Carlton 
ir Jarvis gt. kampe, kovo 20 d., 
1 vai. pp., lietuvių pamaldos. 
Ateisiančios pamaldos, Didįjį 
Penktadienį, balandžio 8 d„ jos 

Išlaidų padaryta: programos įvyks jau 9 vai. ryto.
1000 egz. atspausdinimas —
20 dol., solistui A. Paulioniui 
kelionės išl. — 10 dol. ir piani 
no ir kėdžių atgabenimas ir iš 
gabenimas — 5 dol. Viso išlai 
dų padaryta — 35 doi.; gryno

Kun. dr. M. Kavolis.

druomenė. 
NAUJAS LIETUVOS 

GENERALINIO KONSULO 
TELEFONAS.

Nuo šio kovo 20 dienos Lie 
tuvos Generalinio Konsulato 
telefono numeris pakeičiamas 
į ROger 2-2376. ... ............

Įstaigos adresas palieka tas šalaitei, V. Verikaičjui, A. Pau 
pats (11 Grenadier Heights, Kuršai,
Toronto, Ontario). 

DAR VIENA LIETUVIŲ
SARGYBŲ KUOPA 

VOKIETIJOJE.
Vokietijoje, prie amerikiečių 

karių, sudaryta dar viena lietu 
____ ~ _____ _  _____ vių sargybų kuopa. Jaučiamas 

kėsinosi peiliu nudurti Indijos trūkumas vyrų esamoms kuopo 
premjerą Nehru. Važiuojant ms papildyti. Kuopų vyrai da 
Nehru atvira mašina, pasikėsin uf» paremia Vasario 16 gimna 
tojas stūmė po automobiliu tik Ylsli kuopų,
šą; kai automobilis sustojo, pa esanciU amerikiečių kariuome 
sikėsintojas šoko prie automo n*s žinioje, ryšių karininku yra 
iblio su peiliu, bet Nehru pats žemaitis iš Luokės kapitonas 
iš jo atėmė peilį ir pareiškė, Juozas Venskus. 
kad tai kokio istoriko darbas. — Pajieškojimas Jonui, Edu

— Edenas pareiškė, kad Am ardui Jonaičiui „Tėviškės Ži
erika parodė daug taikos pas burių“ redakcijoj, 941 Dundas 
tangų Taivano srityje. Jeigu St. WToronto, Ont., randasi 
Kinijos komunistai pradės ka laiškas. Prašom jį patį atsiliep 
rą, tai jie bus kalti. ti arba žinančius pranešti jo ad

— E Faure biudžeto klausiresą.

esančių amerikiečių kariuome

MONTREALIS
BABY shower pp. Žiemų na 
muose buvo suruoštas Matil 
dai Tautkus. Dalyvavo per 60 
moterų, įteikusių p. Tautkuvie 
nei dovanų ir 100 dol.
JANCEVIČIUS Vincas jau pa

iktų vertinti
jau ilgokas laikas vykstanti 

fermentacija Mažlietuviuose.
Čia vietoje, girdėti apie nesu rai balsavo už besąlygini VLI 

tarimus Mažlietuvių tarpe. Vo Ko kėlimą į Ameriką... Ar gi 
kietijoje pasilikę mažlietuviai neįdomu? Tiesa, gana liūdna... 
nesutinka su kai kuriais Ameri Liūdna todėl, kad jeigu jau kri 
kos kontinentan persikėlusiais, nka mūsų srovių net vidinis su 
Nesutinka dėl politikos, kuri siklausymas, tai kur toliau be 
jau kuris laikas kai deda pas bus einama?
tangų Mažlietuvius pasijungti Taigi: kaip „Anykščių šile 
Tautininkų valią pildyti. Vokie ly”, šitos žinios širdį palaužė ir 
tijoje likusieji mažlietuviai ir giesmę nutraukė... Gal kitą kar 
ateityje yra pasiryžę nepasi tą ką geresnio galėsiu jums pa 
duoti bet kurios partijos direk rašyti... (hlj).

Toronto Apyl. Šalpos K-tas 
šiuo reiškia viešą padėką To 
ronto liet, visuomenei, atsilan _ _
Vasario 16 Gimnazijos rūmų ir šauktas į Canadair, bet naujų 
sklypo skolai apmokėti, panelė atleidimų pavojus dar nėra pra 
ms R. Juknevičiūtei ir L. Tarno ėjęs.
šauskaitei talkininkavusioms WESTON kepykioje sausio 
aukas renkant, solistams S. Ma mėnesį buvo pasj;elbįas įvairių

sumanymui konkursas. Dalyva 
vęs jame Vincas Ambrozaitis, 
dirbąs biskvitų skyriuje, gavo 
pagyrimą ir piniginę dovaną.

ŠLIOGERYTĖ IRENA

V. Kastyčiui, P. Kozuliui, or 
kestrui „Trimitas“ ir muzikui 
S. Gailevičiui koncerto progra 
mą išpildžiusiems; Tėvams Pr 
anciškonams už suteiktą nemo iš Ville Jacques Cartier, po tri 
kiusiai į koncertą ir aukavusiai jų sunkių operacijų sveiksta 
karnai salę, o taip pat visų ke 
tūrių liet, parapijų klebonams, 
abiems radijo valandėlėms ir 
spaudai už koncerto skelbimus pažymėti dirigavo' simfoninį or Leblanc St., nuo 3 vai. po pie 
K-tas širdingai dėkoja. kestra. Dildžiusi 7 Šuberto sim tų iki 5 vai. vakaro.

namuose.
— Danijos karalius Frederi pietų.

kas savo 56 metų sukaktuvėms 2) Ville Jacques Cartier, 28

ATSIŠAUKIMAS Į MONTREALIO LIETUVIUS
Kovo mėn., 20 d., įvyksta ri pamiršti atlikti savo lietuvišką 

nkimai į Montrealio Seimelį, pareigą.
Kviečiame visus lietuvius-es 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
rinkimuose ir tuomi įrodyti sa 
vo tautinį sąmoningumą. Nuo 
mūsų pačių priklauso ar mes 
remsime visų lietuvių vienybę 
Kanados Lietuviui Bendiuome 
nės rėmuose, ar ją paliksime 
savo likimui.

Nedalyvaudami rinkimuose 
mes pakenksime sau ir savo tau 
tinei bendruomenei.

Einant Rinkiminės Komisi 
jos skelbimu, rinkimai bus vyk 
domi šiose vietovėse:

1) Šv. Kazimiero Parapijos 
salėje, 3424 Parthenais str., 
nuo 9.30 vai. ryto iki 2 vai. p.

kestrą, pildžiusį 7 Šuberto sim tų iki 5 vai. vakaro.
Toronto Šalpos Komitetas. foniją.

PONAMS NAVIKĖNAMS
Didžio skausmo valandoje žuvus jų mylimam sūnui 

ALGIMANTUI
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Rakščiai ir Kriaučiūnui, Sudbury.

KLB Montrealio Apylinkė* 
Valdyba.

KLAIDŲ PATAISYMAS.
Praeitan NL numeriu įsibro 

vė nemalonių klaidų: Montrea 
lio kronikos žiniose apie suaižei 
dimą turėjo būti Vapsva, ne 
Vaupša; Windsoro kronikoje 
turėjo būti „iš bendros sumos 
aukotojų (ne mokytojų) pagei 
davimu skirta 24 dol. Am. Liet.

M. Mačiuko loterija vyks 
kas savaitę, ne kas mėnesį.

Montrealio aukotojų sąraše 
turėjo būti pavardė A. Gasiū 
nas, ne Basiūnas.

AUKOS „N. L”
AUKOJO „NL“ PAREMTI.
A. Ambrasas, Mtl.............. 1,—
J. Balsys, Mtl................2,—
Matijošaitis, Mtl.................2,—

5.—

3) Aušros Vartų parapijos 
salėje, 377 Willibrord Ave., Ve 
rdun, nuo 9,30 vai. ryto iki 2 
vai. po- pietų.

4. „Nepriklausomos Lietu
vos“ redakcijos patalpose, J. Mažeika, Mtl.
7722 George St., Ville Lasalle, P. Petronis, Mtl
nuo 3 vai. iki 6 vai. po pietų. J. Dubauskas, Calgary.... 1,— 

Vieningai ir skaitlingai da Visiems parjemiantiems sa
lyvaukime rinkimuose, bei pa vo lietuviškąją spaudą nuošir 
raginkime savo artimuosius ne dus ačiū. N L.
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MONTREALIO LIETUVIŲ KANDIDATŲ SĄRAŠAS 
RINKIMAMS Į MONTREALIO SEIMELI.

' Telefonas:
Prenumerata metams:

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

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Montrealio Rinkiminė Komisija.

Eil. Pavardė Vardas Amžius Užsiėmimas.
Nr.

1. Adomaitis Jonas 1902. II. 4. Darbininkas
2. Adomonis Henrikas 37 metų Darbininkas
3. Adomonis Jonas 1903. XI. 2. Darbininkas
4. Alinauskas Gasparas 1914 metais Braižytojas
5. Andruškevičius Kostas 1910. IX. 24. Agronomas
6. Aniuolauskas Julius 1921. III. 20. Inžinierius
7. Baltonienė Jadvyga 1917. IV. 24. Bibliotekininkė
8. Beleckas Petras 1905. VI. 30. Karininkas
9. Čapkauskas Moris 1919 metais Laborantas

10. Čipkienė Teodora 39 metų Darbininkė
11. Jonuška Petras 1897 m. Biznierius
12 Judzentavičius Vytautas 1908. V. 5. Ekonomistas
13. Juškevičienė Petronėlė 1912. I. 9. Mokytoja
14. Juškevičius Jonas 1903. X. 27. Tel. technikas
13. Ivaškevičius Kostas 1897 metais Fed. polic. tarn.
16. Kęsgailą Steponas 1910. XII. 8. Darbininkas
17.- Kiškis Walteris 1905 metais Biznierius
18. Kudžma Augustinas 1917. VII. 8. Darbininkas
19. Lapinas Zigmas 1925. I. 16. Studentas
20. Leipus Kostas 28 metu Darbininkas
21. Lukoševičienė Irena 1924. IX. 24. Tarnautoja
22. Lukošienė Eugenija 1911. V. 1. Šeimininkė
23. Mališkienė Dana 1925. IV. 10. Tarnautoja
24. Markevičius Albinas 1930. L 25. Darbininkas
25. Matulis Antanas 1897 metais Biznierius
26. Naginionis Stasys 33 metų Dipl. inžinierius
27. Norkeliūnas Dominikas 1900 metais Kirpėjas
28. Norkeliūnas Albertas 1925. III. 16. Draudimo agenta
29. Parojus Juozas 1922 metais Be profesijos
30. Paukštaitis Pranas 1910 metais Darbininkas
31. Paulauskas Stepas 45 metu Darbininkas
32. Povilaitis Povilas 1927. L 1. Prek.inžinierius
33. Puniška Jonas 1923. VI. 20. Darbininkas
34. Skučas Jurgis 35 metų Darbininkas
35. Strėlienė Julija 1915. V. 20. Mašininkė
36. Šimkus Juozas 1921. VI. 20. Darbininkas
37. Šipelis Antanas 1896. VI. 6. Darbininkas
38. Šulmistras Jonas 25 metų Darbininkas
39. Toliušis Kostas 1913. VII. 29 Darbininkas
40. Trasikis Algirdas 1922. X. 22. Banko tarnautoja
41. Valiulis Jonas 1924. VI. 24. Darbininkas
42. Valka Algirdas 32 metų Technikas

LIETUVYBĖS 1ŠLAIK YMO KLAUSIMAS 
ir 

LIETUVIŠKOSIOS MOKYKLOS.
Visi turime tvirtai žinoti, Įr dabar Kanada kasmet apie 

kad kiekvienas lietuvis, kur jis 150—200.000 naujų ateivių įsi 
bebūtų bei kur begyventų — leidžia. Ir visi jie čia palaiko sa 
Lietuvoje ar už jos ribų — vo tarpe tautiškumą ir ryšius 
išeivijoje, — Lietuvių tautai su savo tėvų ir protėvių žeme. 
} ra labai brangus, o Lietuvos Visi, kovodami už geresnį gei 
■. ulstybei labai reikalingas. būvį, visi drauge remia ir savo

Atsikursimoje į valstybėje, tautos reikalus, visi glaudžiasi 
uėl daugelio priežasčių, bus di į savo tautos bendruomenės rė 
dėlė erdvė ir jai žmonių bus mus — steigia ir dedasi į tauti 
ypač didelė stoka. Todėl jau da nes draugijas, organizuoja sa 
bar tenka apie tai galvoti ir vo tautos klubus, išlaiko tauti 
tam ruoštis. nius namus, bažnyčias, mokyk

Bet ne tas vienas mus skati las ir tt.
na palaikyti tautiečių tarpe lie Tas savo tautos, jos kalbos, 
tuvybę. Lietuvių tautai ir Lie jos tradicijų palaikymas nė 
tuvos valstybei brangus ir rei kįek nekenkia būti tuo pačiu 
kalingas kiekvienas lietuvis no metu gerais Kanados piliečiais, 
is jis į Lietuvą, jai atsikūrus Taigi, ir mes lietuviai turime 
— *ataukų gyvenimą, ir negrįž būtį ir likti gerais lietuviais.

Visada yra gera, jeigu lietu jeigu jau neįstengiame būti ge 
vu± gyvena ir kituose kraštuo resnįaįs už kitų tautų žmones, 
į,_. Svarbu tai ir todėl, kad per tai turime būti bent neblogės 
kitur, už Lietu vos ribų, gyve niais už juos

Mes būtinai turime būti ge 
rais lietuviais. Šia prasme labai 
svarbu, kad tėvai rūpintųsi sa 20 dieną, visi Montrealio ir apy suoti, tiktai 

lls’ vo vaikų auklėjimu ir moksli linkių lietuviai <
nimu. Labai svarbu, kad visi Seimelio rinkimuose. Kiekvie 
vaikai visų pirma pramoktų nas turi teisę iš šio sąrašo pasi 
savo tėvų kalbos ir su tėvais rinkti tuos kandidatus, 1

nančius lietuvius Lietuva gali 
palaikyti glaudesnius ryšius su 
Uitais kraštais. Ir tiems, ki 
tur . gyvenantiems lietuviams, 
iš to gali būti tiktai nauda: — 
nauda medžiaginė, nes jie gali 
būti ryšininkais visokiais vals 
tybei reikalais, kurie duoda ab 
iems pusėms medžiaginės, fina 
nsinės naudos, ir nauda morali 
nė, nes kitur gyvenantieji lietu 
Viai palaiko ryšius su savo tė 
vyne, savo tėvų, savo senelių 
kraštu, su jais organiškai su 
augusiu.

i^e mes vieni rūpinamės iš* P A
laikyti savo tautos gyvybę, — 
visos tautos tuo rūpinasi. Gy 
viausis pavyzdys yra čia apsi simano, tai tėvų pareiga savo 
gyvenę prancūzai, anglai, uk vaikus nukreipti būtinais ke 
rainiečiai ir kitų tautų ateiviai, liais. Nuo tėvų sąmoningumo,

Kanados pagrindiniai, vieti nuo jų patriotiškumo, nuo jų dyti dezertyruoti pas priešą ir kio amžiaus, kol jie taps pilna 
niai, gyventojai yra indėnai, o geros valios priklauso jų vaikų okupantą. O žmonės, kurie šia mečiais. Kol jie galės, laisvu ap 
visi kiti yra ateiviai; vieni anks geresnė ateitis.
čjau, kiti vėliau čia atsikėlę. • J. Kardelis.

KELETAS MINČIŲ PEDAG OG1NĖS SAVAITĖ PROGA.
Taip jau yra, kad patarimų ugiausia duodama specialių da 

ir nurodymų mes paprastai ne lykų paaugusiems jaunuoliams, 
stokojame. Tad ir apie kultūri lietuviško jaunimo beveik nėra, 
nę veiklą kalbant, kad ir su ne Sakysim, Montrealyje propor 
labai aktyviu bendruomenės na cija tarp dėstytojų ir klausyto 
riu, turėsime progos visuomet jų yra tokia, kad beveik dviems 
nustebti kiek daug sumanymų, reguliariai lankantiems augštes 
idėjų, pabarimų ir pamokymų niuosius kursus išeina vienas

Apgailcstaujan netikėtą
KUNIGO VACLOVO ŠARKOS, 

nuolatinio „Nepriklausomos Lietuvos“ bendradarbio 
Vokietijoje imrtį, tėvams ir giminėms reiškia gilią 
užuojautą NL Redakcija.

Priešmokyklinis 
vaiku auklėjimas

DĖMESIO VAIKUI.
Visiems suprantama, kad taisyti. Laipiodamas, bėginėda 

jaunimas yra tautos ateitis. Ta mas, žaisdamas, vaikas lavina 
čiau politinė veikla ir įvairūs savo raumenis, išmoksta derin 
dabarties reikalai sutelkdavo ti savo judesius, įsigyja gėrės 
visų dėmesį ir jėgas. Vaikų ir nę pusiausvyrą. Šiame amžiuje 
jaunimo paties jaunimo rūpės jis turi įsigyti miklumo, kuris 
čius. Netrukus pasirodė, kad vėliau jam bus reikalingas dar 
svetima aplinka, svetima kalba bui ir sportui. Vaikas gyvai ste 
ir kultūra daro tokios didelės bi aplinką. Jis pradeda pastebė 
įtakos vaikams ir jaunimui, ti spalvų, dydžio, formos, gar 
kad vien tėvų gerų norų arba sų ir svorio skirtumus. Tas jo 
vien mokytojų pastangų nepa pastabumas naudingas dar la 
kanka. Todėl visuomenės sam vinti. Vaikas labai yra jautrus, 
būriuose ir spaudoje jau daž jo jausmų pasaulis gyvas, at 
niau keliami jaunimo įeikalai. mintis gera, todėl vaikystės įs 
Kai kurie lietuviški laikraščiai pūdžiai palieka pėdsakus vi 
įsivedė jaunimo skyrius. Dau sam gyvenimui. Vaiko vaizduo 
giausia dėmesio iki šiol rodo tė ypatingai gerai veikia, ypač 
ma lituanistiniam švietimui ir kuriamoji. Todėl jis pasakoja 
jaunimo organizacijoms. nebūtus dalykus nesąmoningai.

Šiuo straipsniu noriu atkrei Tada pasitaiko, vadinamasis 
pti šio laikraščio skaitytojų vaizduotės melas. Negalima vai 
akis į mažą vaiką. Žmogaus ko už tai smerkti, bet reikia 
auklėjimas prasideda nuo pat jam padėti pamatyti realybę ir 
mažens. Psichologų jau ištirta, suprasti savo klaidą.
kad iki šešių metų amžiaus pa Šio laikotarpio pradžioje vai 
grindinai susiformuoja žmo kas dar nepajėgia apsispręsti 
gus. Tuo laiku pasireiškia pa ar save tvarkyti, bet jis turi 
grindinės jo kūno ir sielos sa gauti progų iš pat mažens tvar 
vybės. kyti savo veiksmus ir būti už

Kūdikis labai greit auga ir juos atsakingas. Laipsniškai, 
vystosi. Kai jis pradeda vaikš kas mėnuo ir kas metai, jo sava 
čioti ir kalbėti, jam atsiveria be rankumo ir savitvardos sritys 

Ateinantį sekmadienį, kovo už mažiau asmenų galima bal galės progų aplinkai pažinti ir turi plėstis. Suaugusieji turi sp
neverta balsuoti kūno bei sielos galioms lavin ręsti, kada vaikas yra pribren 

dalyvaukime daugiau kaip už 30, nes tokiu tį- Griežto fizinio pasikeitimo, dęs didesniam savarankišku
T” ’ alės būti pereinant iš kūdikystės į vaiko mui ir didesnei atsakomybei.

g amžių, neįvyksta; yra tik laips Dvejų metų vaikas turi šimok
■" ■“ ‘ , rū ti pats valgyti, trejų metų nusi

paus grabaliojimo į didesnį ti prausti, ketverių — apsirengti, 
kslumą ir miklumą. Vaikas nuo " 
lat auga, vystosi ir mokosi, o 
suaugusieji jam padeda. Tėvų 
ir auklėtojų tikslas nėra tik ap 
saugoti vaiką nuo nelaimių ar 
ba nusikaltimų ir padaryti jį 
klusnų, bet svarbesnis dalykas 
yra padėti vaikui, pagal jo su 
gebėjimus, pačiam veikti ir tv
arkyti savo elgesį. Reikia duo pasirinkti, spręsti ir patirti sa 
ti progų jo. galioms ir gabuma vo veiksmų pasekmes; vaikas 
ms lavintis.

PRIEšMOKYKLINISe 
AMŽIUS.

Stebėkime vaiką tarp trijų 
šešių metų amžiaus.

Jo pojūčiai labai jautrūs 
gerai veikia. Kaip jie veikia kad kada nors savaime iš jų iš 
šiuo metu, taip jie veiks visa augs. Įpročiai įgyjami ir nusto 
da. Todėl dabar reikia juos la jami tuo pačju būdu, būtent 
vinti, o jei pasirodo kokie nors nuolatiniu kartojimu, pastovio 
klausos, regėjimo ar kalbos mis lavybomis.
trūkumai, reikia juos šalinti, Nukelta į 8 psl.

atveju balsavimas ne
savo tėvų kalbos ir su tėvais rinkti tuos kandidatus, kurie uzs aitytas- Balsavimų vietos njgkas perėjimas iš kūdikio 
kalbėtų lietuviškai; vėliau labai jam patinka ir balsuoti ne dau *r laikas nurodytas atskirame 
svarbu, kad jie lankytų lietu giau kaip už 30 asmenų, bet pranešime.
viškas mokyklas ir geriau pa 
žintų savo tėvų kalbą ir apsipa 
žintų su Lietuva — jos istori 
ja, geografija, būdingiausiais 
jos savumais, kurie taip svar 
būs yra visų tautų bendruome 
nėję.

Jeigu vaikai šių reikalų nenu

A f A
Vyr. Leit. karo lakūnui * 

ALGIMANTUI NAVIKĖNUI 
tragiškai žuvus, 

tėvams, seseriai, broliui, švogeriui ir giminėms, skau 
daus liūdesio valandoj, reiškiu giliausią užuojautą.

Bronė Dikinienė, iš Kolumbijos.

Kuo daugiau jis pajėgia pats 
pasidaryti ir kuo labjau jis jau 
čia atsakomybę, tuo mažiau rei 
kia suaugusiųjų pagalbos ir 
priežiūros, 
vaikas turi 
tvardos ir 
gyvenamoj 
šiųjų pareiga duoti jam progų

Dar prieš mokyklą 
būti pramokęs savi 
sąmoningo elgesio 
aplinkoj. Suaugu

ndien Lietuvoj tikisi, kad sisprendimu palikti Lietuvą
mes kalbame — ne, kalbame, sentimentaliems raštininkams
bet šaukiame — apie savo ša ir „kvailiems“ idealistams. Ir
lies baisiausią baudžiavą, o ši toks mūsų jaunųjų apsisprendi
tie žmonės ar neatiduotų savo mas nebus jų vienų kaltė. Jie
gyvybę už tai, kad galėtų nors ms šitam keistam laisvių kraš
valandą kas šeštadienį savo vai te kas valandą ateina nauja pa
kus mokyti taip, kaip mes čia gunda. Jiems šis jų gyvenimas
galime? Ir tie, kurie nuėjo ver atrodo pilnas galimybių. Jiems
gų stovyklosna, ir tie, kurie bu kalama, kad jų ateitis yra pini
vo sušaudyti už tai, kad drįso go ir komforto ateitis, Kas,

_______ _____  _____ _____ per vieną pamoką pasakyti du jeigu ne jų tėvai, jiems tyri pą 
esama žmonėse. Pedagoginė sa dėstytojas. Argi ir už tai gali laisvės žodžius, ir tie, kurie dar sakyti, kad vargas nėra dar
vaite, be abejo, taip pat susi ma kaltinti bendruomenės vai mirs už valandos, už dienos, už pat ididžiausia nelaimė. Kad
lauks tokių idėjų ir patarimų su dybas? metų namuos, Lietuvoj... vargas yra Lietuvos istorija, jų
kaupu. Atsakymas, atrodo, randa Graudenimai. Aimanos. Peši žemės istorija. Kad būti netur -J_aiUcUU3UKVB AUblllUlDJ įjietuc

Tačiau vienas dalykas — pa mas kitur. Argi jau toks faktas mizmas. Taip paprastai vadina tingu nėra gėda. Kad gėda yra j0 savo darbą 1953 metais, va 
tarti, kitas — patarimą įgyven nėra pakankamai įsidėmėtinas mieji realistai charakterizuos parduoti savo tėvus ir tėvų tė dovaujami p. Ališausko, įdėju 
a iti. Be abejo, sveika kritika,— kol vaikai jaunesni, jie lan augščiau užrašytus klausimus, yus- Už pinigą. Už kąsnį. Už sįo daug darbo ir energijos į 

ip mūsuose dažnai sakoma, ko šeštadienines pradžios mo kuriems atsakymų, manom, karjerą. Už lengvą, patogų (ir tokios tremties gimnazijos pii 
<. ..anti puikus reiškinys. Aišku, kyklas, vėliau jų skaičius nepa nereikia, nes jie perdaug aiš plokščią) plaukimą taukuose n muosius žingsnius, Augštesnie 
Niekas tokio svaraus pasaky prastu ir bauginančiu greičiu kūs ir perdaug skaudūs.
mo nė nebandys neigti. O, vis mažėja. Tėvai nebeturi vaika Lietuviškoji mokykla čia, so 
dėlto, iš lėto, bet labai akivaiz ms įtakos — pasakys kuris no čiam laisvų krašte, merdėja. Ir 
džiai, mes imame jausti, kad rs stebėtojas iš šalies. Vaikai jį mirs, jeig utėvai nepanorės 
kova už lietuvybę (ir šis paša paauga ir pradeda dirbti šešta jo sgyvos išlaikyti. Vaikai, lie 
Rymas jau tapo standartiniu dieniais, užsidirbdami sau pini tuviškose šeimose, atrodo, ture 
prakalbų sakiniu) darosi kas gų arba padėdami finansiškai tų tėvų paklausyti nois iki to 
‘ art sunkesnė. Kodėl? tėvams — pasakys kitas. Vai

Kokie yra bendruomenės or kai perkrauti darbu augštesniuo 
ganų uždaviniai šioje kovoje, siose Kanados mokyklose ir ko 
kurią tiktai vidutiniškai kovo ledžuoise, todėl Jbžsitarnauja 
rami jau būsime ją pralaimėję? poilsio šeštadieniais — girdėsi 
Bendruomenė steigia mokyk me sakant. Vaikams ncjdomu 
las, suorganizuoja patalpas, klausytis paskaitų apie Lietu 
i okytojų kadrus, mokymo pr vą, kurios jie neatsimena arba 
iemones ir tt. Ar ji tai atliko ii visai nematė — bus ir tokių 
Kanados didžiosiose kolonijo nuomonių, 
se? Taip! Bendruomenė tai at Atsakymas tikrai atranda 
liko. Ir labai sąžiningai. Moky mas kitur. Tiktai peržvelgus 
klos yra suorganizuotos, moky šiuos argumentus ir suprasime, 
tojai atrasti, pamokos vyksta kur yra priežastis. Mes prade 
kas šeštadienį šeštadieninėse dame pamiršti, ko čia atvyko 
vargo mokyklose ir augštesniuo me. Mes daromės paprasti emi 
siuose lituanistikos kuisuose. grantai ir, kas dar blogiau, ei 

O kaip su mokinių lankymu liniai emigrantai. Tokia yra pa 
T? Jų nėra daug. Atvirai kai prasta ir nuoga tiesa. 
‘ ant, jų yra toks mažas procen Jeigu kas mums pasakys — 
tas, kad drąsiai galima sakyti o žmonės, kurie kovojo miš 
Letuviškasai jaunimas, prade kuose ir mirė pačioj beviltiš 
jęs pradžios mokslus lankyti kiausioj kovoj, kurią tik įsivaiz 
gana reguliariai ir gausiai, me duoti galima, o šitie žmonės ar 
tai po metų vis labjau nutrum nebuvo pavargę, nebuvo gundo 
pa, taip kad augštesniuosiuose mi mesti ginklą ir grįžti po 
kursusuose, kur kaip tiktai da stogu, nebuvo bandomi sugun

pasroviui.
Henrikas Nagys.

Vasario 16 gimnazija pavojuje! 
Skubiai jai aukok!!

Visur netoliese yra TIP TOP krautuvė ar atstovybė.

turi patirti pasitenkinimą, pasie 
kęs ką nors savo paties pastan 
gomis. Šiuo laikotarpiu vaikas 
privalo įsigyti gerų tvarkos ir 

ir elgesio įpročių. Jei vaikas šia 
me amžiuje įsigyja netinkamų 

ir įpročių, klaidinga yra manyti,

AUGŠTESNIEJI LITUANISTIKOS KURSAI 
MONTREALYJE

Augštesn, Lit, Kursai (pra lankė Kursus labai gausiai. Po 
džioje vadinti kitu pavadinimu- švenčių lankymasis nėra per 
-Lituanistikos Instituto) prade daug geras.

Kursų vadovybė daro viską, 
kad paskaitos būtų įdomios ir 
kad būtų suteikta kiek galima 
daugiau žinių. Aišku, kad pri 
klausys nuo pačių lankytojų 
be abejo', ir nuo' jų tėvų susipra 
timo, koks svarbus yra tokių 
kursų įnašas, kiek sėkmingai 
šie Kursai toliau veiks ir ką pa 
sieks.

ji Lituanistikos Kursai, pagal 
K. L. Bendruomenės dabartinį 
planą, turi sutelkti mokinius, 
baigusius šeštadienines mokyk 
las ir tęsti jų lituanistinį lavini 
mą, skiriant specialų dėmesį į 
lietuvių kalbą, Lietuvos iston 
ją ir geografiją, lietuvių litera 
turą, tautinius šokius, muzikinį 
ir teatrinį lavinimą (šiuose pa 
staruosiuose taip pat pagrindi 
nį dėmesį kreipiant į lietuvišką 
sias problemas).

Nuo 1954 metų Augštesn. 
Lit. Kursams vadovauti buvo 
pakviestas dr. H. Nagys. Dėsty 
tojų personalas sekantis: T\y. 
J. Kubilius, S. J. tikyba ir pran 
cūzų kalba; Inž. Į. Mališka — 
Liet, istoriją (taip pat einą ad 
ministratoriaus pareigas); J, 
Kardelis —•• Liet, geografija; 
dr. H. Nagys — liet, literatu 
ra; Teatras, vaidyba, dail. skai 
tymas: aktoriai K. Veselka, L. 
Barauskas ir J. Akstinas; Taut, 
šokiai: V. BruzgeleviČius; mu 
zika ir dainavimas: Z. Lapinas; 
Kūno kultūra ir sportas: A. BĮ 
auzdžiūnas.

Šiais metais į kursus yra už 
siregistravę per 30 klausytojų. 
Iki Kalėdų švenčių klausytojai

Pedagoginės savaitės proga 
norėtųsi atkreipti dėmesj į du 
svarbiu faktu: a) jaunieji, nesi 
lankydami šiuose Kursuose, pa 
tys sau pasirašo liūdną sprendi 
mą, nes vėliau tikrai nebebus 
nei progų, nei galimybės suži 
noti daugelį dalykų apie savo 
šalį, išmokti taisyklingai savos 
kalbos; b) tėvai tegul įsidėmi 
paprastą faktą: nebus vaikai 
niekados artimesni nei dėkin 
gesni savo, tėvams, jeigu jiems 
bus leista lengvapėdiškai pąsį 
traukti šeštadieniais iš lietuvįš 
kos mokyklos. Niekad dar nė 
ra buvę taip, kad žmogus pali 
kęs savo papročius ir kalbą, len 
gva valia ir ranka, būtų ko no 
rs pasiekęs gyvenime.

Tebūna ir ši trumpa apžval 
ga dar vienas kvietimas kiekvie 
nam, kuris jaučiasi lietuvis, at 
eiti šeštadieniais į Augštesn. 
Lit. Kursus, vykstančius nuo 
10 v. ryto iki 1 vai. p.p. 1220 
Mountain St. II augšte.
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Jonas Jablonskis
(1955. II. 25. Clevelando radiofone skaityta paskaita 
Jablonskio mirties 25 metų sukaktuvių proga).

RAŠO PROF. DR. PR. SKARDŽIUS.

MONTREALIO ŠEŠTADIE NINIŲ MOKYKLŲ 
APŽVALGA

įkurti Ii mas, įvairus vaikų amžius ir iš 
Montrea silavinimas.
1949 m. Rosemounte

Pirmieji bandymai 
tuanistikos mokyklą 
ly buvo pradėti daryti 
rudenį. Mokytojai mielai sutiko mokykla darbą 
talkininkauti. Didelis sunku vėliau.
mas susidarė gauti mokyklai Tais metais 
patalpas. Galų gale buvo gaugė du viešus parVigiinus: Ka 
tos dviem mokykloms Ville La lėdų Eglutę ir Motinos Dienos 
Salle mokykloj pradėjo dirbti minėjimą. Programą išpildė 
mokyt. A. Ališauskas, o Rosem mokyklų mokiniai, vadovauja 
ounte — mokyt. J. Jankaitis, mi mokytojų.
Pirmą dieną į mokyt. A. Alisa Sekančiais, 1951 mokslo me 
usko mokyklą susirinko 12 mo tais Ville Emard ir Ville La 
kinių. Vėliau kas šeštadienį jų šalie mokyklos buvo sujungtos 
daugėjo. Darbas vyko sėkmin ir įsteigta viena mokykla Ver 
gai. Deja, po Velykų atostogų dune. Bu pakviesta trečia mo 
mokykloms patalpos buvo atim kytoja J. Juknevičienė.
tos. Mokyklos, vos 4 mėnesius 1951 m. rugsėjo 15 d. posė 
egzistavusios, turėjo užsidaiy dyje, kuriame dalyvavo mokyk 
ti. Visos pastangos atgauti mo lų globėjas kun. Kubilius, mok 
kykloms patalpas buvo nesėk yt. A. Ališauskas, J. Juknevi 

nių mokslų, nei betkokio kito lingą, aiškią ir sklandžią. Tam prisitaikyti prie vis naujai išky mai plis toliau, jeigu tik ji bus mingos. 
visuomeninio ar kultūrinio dar reikalui jis gujo lauk grubias ir lančių visuomeninių reikalavi atremta sveikomis mūsų gyvo Sekančiais 1950 metais, įsi 
bo. Net dabartinėmis mūsų tau nereikalingas svetimybes, suda mų. Bet tai darydamas, jis vis siomis žmonių kalbos tradicijo kūrus „Aušros Vartų“ parapi 
tai sunkiomis valandomis šis rinėjo taisyklngesnius ir tinka dėlto pasilikdavo neatitrūkęs ir mis ir struktūrine jos sandara, jai Verdune, mokyklos savo da 
kūrinys lieka vieninteliu ir ga mesnius naujadarus, taisinėjo nuo duomeninės tikrovės: kad Dabar mūsų visų uždavinys rbą galėjo vėl tęsti. Parapijos 
lingiausiu mūsų tautybės laidu, suraizgytus sakinius, tvarkė ra ir beveik nei vieno lietuvių kai yra toliau tęsti velionies vyku klebono kun. Kubiliaus pastan

J. Jablonskis, dirbdamas šį šybos dalykus ir kt. Pvz., už bos dalyko giliau netyręs lygi šiai ir garbingai pradėtąjį dar gomis iš Katalikų Mokyklų Ko 
didžiai reikšmingą darbą, pasi 
rodė tuo, kuo daugiau ar ma 
žiau turėtų būti kiekvienas są 
moningas lietuvis veikėjas, t. 
y. nuoširdus tautininkas (su 
prantama, ne srovine - regis 
truotine prasme) ir ryžtingas 
pareigos žmogus, kuris lengvai . . _
neiškeičia pagrindinių dvasi je; Pvz* Jauniaus vartotoji
nių vertybių pigiomis, kasdie kerėbliška įvardovietė arba ver
ninėmis menkybėmis. giškai iš lotynų kalbos verstas

Ir šiuo atveju retas kas iš aP8^ųstini5 linksnis (Casus ac
mūsų ligšiolinių veikėjų gali su cusativus) buvo pakeisti jvar
silyginti su J. Jablonskiu. Ture “z,u *r galininku, 
damas didžių mokslinių gabu Dabar, beveik po 80 metų 
mų ir gerą mokslišką išsilavini nuo to laiko> kada j jablona 
mą, jis galėjo padaryti puikią kįs pradėjo rūpintis mūsų ben 
mokslinę karjerą, kuri gal pir drinės kalbos reikalais, nebele 
maeilės vertės būtų turėjusi vi ngva yra pasakyti, kur ir kiek 
sam bendrajam kalbų mokslui; atskirais atvejais jo turėta įta 
jam neveltui savo laiku buvo kos mūsų rašomosios ir šneka 
sjulyta pasilikti ruoštis profesu mosios kalbos raidai. Bet nepe 
rai. Bet jis nuo to atsisakė, ryž rdedant galima pasakyti, kad 
damasis pirmoj vietoj ne į mo ta įtaka yra buvusi labai dide 
kslines augštybes kopti, bet jį. jjs savo ilgamečiu, beveik 
dirbti atbundančiai ir vargstan pusės šimtmečio, darbu visą 
ciai savo tėvynei. Todėl jis pa mūsų bendrinės kalbos prakti 
sirinko' vargo ir kančių kelią — - 
dirbti kultūros ir švietimo dar 
bą Lietuvoj, visų pirma ku 
riant ir puoselėjant mūsų bend 
rinę kalbą. Tai buvo didžiai 
sunkus ir rizikingas darbas, 
nes kiekvienas lietuvybės pasi 
reiškimas tuomet buvo drau 
džiamas ir žiauriai persekioja 
mas.

Pasiskyręs savo gyvenimo 
uždaviniu mūsų bendrinės kai 
bos kūrybą ir jos kultūrą, J. 
Jablonskis ėmėsi darbo pama 
žu, gerai apsigalvojęs, apsčiai 
pasinaudodamas anuometinių 
pažangesnių kaimyninių tautų 
patirtimi ir vadovaudamasis 
tam tikru planu, kurį jis pirmą 
kartą išdėstė savo 1901 m. 
„Lietuviškos kalbas gramati 
kos“ prakalboj. Čia jis tarp 
ko kito pabrėžė, kad bendrinėj 
rašomojoj kalboj visų pirma 
vartotini tokie dalykai, kurie iš 
reiškia kokį nors žmonių kai

toliau plinta dabartinė mūsų giška interpretacija. Tik pasta 
bendrinė kalba. raišiais savo amžiaus metais,

j. Šitą didelį pasisekimą reikia ypač kada ligos buvo prirakin 
aiškinti dviem žymiomis jo bū tas prie kėdės ir mažiau begalė 
do ypatybėmis: kalbos jausmo jo susieiti su žmonėmis, apie 
aštrumu ir nuolatiniu dvasiniu vieną kitą dalyką jis kiek dirb

Lygiai prieš 25 metus, 1930 bos dėsnį, arba kuriais rašyto judrumu. Dėl pirmosios savo tiniau nugalvodavo ir savo išva 
m. vasario 23 d., mirė mūsų da jai, pasakydami savo mintis ar ypatybės jis galėjo anksčiau už doms paremti kartais nebeven 
bartinės bendrinės rašomosios nuomones, įgavo raštuose pa kitus įžvelgti daugybę mūsų gdavo net paprastos mechani 
kalbos kūrėjas, Jonas Jablons reiškia žmonių kalbos dvasią, kalbos dėsnių ir juos pritaikyti nės analogijos ar matematinės 
kis. Jis mirė atlikęs gana dide Taigi bendrinės kalbos vartose bendrinei kalbai todėl jis pir proporcijos.
lį ir mūsų tautai labai svarbų na turi būti paremta žmonių masis 'galėjo dėti pamatus mū Tačiau būtų didelė klaida 
darbą — sukūręs vieną iš rei kalbos dėsniais, o svetimosios sų pastovesnei rašybai, žodžių manyti, kad J. Jablonskis dėl 
kalingiausių 
nio susižinojimo priemonių, 
kuri padėjo mūsų tautinei są 
monei subręsti ir vėliau įgalino 
mus visus reikštis visose kury 
binėse srityse mums visiems ar 
timu ir įmanomu būdu. Be ši

mūsų tarpusavi šiukšlės tur būti atskirtos nuo darybai, terminologijai, kaityb to dabar jau būtų nebetinka 
grūdų, nes gramatikai, jo žo ai, sintaksei ir apskr. raštų kai mas arba, kaip neseniai vienas 
džiais tariant, „tiktai žmonių bai. Be to, jam daug kur yra lituanistas yra spaudoj neatsar 
kalbos grūdai tereikėtų suvar padėję išvengti pavojingų kly giai išsireiškęs, bent kelias de 
toti“. Ir šitos programos jis stkelių ir jo blaiva kalbinė nuo šimtis metų atsilikęs nuo šių 
nuosekliai laikėsi visame savo voką bei geras lingvistiškas laikų. Ne, J. Jablonskis kaip an 
ilgametiniame kalbos darbe: pasiruošimas, ypač puikus kla ksčiau, taip ir dabar tebėra gy 

tos priemonės mes dabar nega remdamasis žmonių kalbos dės sikinių kalbų mokėjimas. vas, aktualus: jo užnemuniečių 
lime įsivaizduoti nei mūsų Ii niais bei pavyzdžiais, jis juo to Dėl antrosios savo ypatybės tarmių pagrindu sukurtoji da 
teratūros, nei spaudos, nei lie liau, juo daugiau stengėsi pada jis sugebėjo neatsilikti nuo gy bartinė bendrinė kalba sėkmin 
tuviškų mokyklų, nei lituanisti ryti mūsų kalbą gryną, taisyk venimo pažangos ir sėkmingai gai lig šiol plito ir nepaliauja

. namuoju istoriniu būdu, visus bą — tobulinti ir puoselėti mū misijos buvo gautos patalpos
uotnevykėlių nepriguhmybė, lietuvių kalbos dėsnius jis yra sų bendrinę kalbą. Ypač dide trims mokykloms: Ville LaSal 
paišelis, pirmyneiga, sandarbi visados stengęsis paremti au lė pareiga atitenka sąmoningie le, Rosemount ir Ville Emard. 
ninkas jo rūpesčiu atsirado ne tentiškais gyvosios žmonių kai ms laisviesiems lietuviams: jie, Ville LaSallės mokykloj darbą 
priklausomybė, pieštukas, pa bos pavyzdžiais ir atsargia lo kad ir svetur būdami, ko ilgiau vėl pradėjo mokyt. A. Ališaus 

kas. Į mokyklą mokinių susirin 
ko per 40. Jie buvo suskirstyti 
į tris grupes. Vienam mokyto 
jui dirbti su keliomis grupėmis 
buvo labai sunku. Programos, 
nei vadovėlių irgi nebuvo. Mo 
kytojų daugiau neatsirado. Ne 
žiūrint tų trūkumų, darbas vy 
ko sėkmingai. Buvo sušauktas 
tėvų susirinkimas ir išrinktas 
tėvų komitetas.

Tuo pačiu laiku pradėjo veik 
ti antra mokykla Ville Emar 
de. Mokykloj darbą pradėjo 
mokyt. B. Lukoševičiene. Mo 
kinių susirinko per 30. Tos pa 
čios bėdos: vadovėlių trūku

žanga, bendradarbis ir kt. 
Ypač daug jis yra nuveikęs gr 
amatinės terminologijos srity

ką yra pasukęs nauja krypti 
mi; tuo jo pradėtuoju keliu ir Montrealio šeštadieninė mokykla 1952 metais.

šiai tūri išlaikyti gražiąsias sa 
vo gimtosios kalbos tradicijas 
ir apsaugoti tą ilgaamžį tėvų 
palikimą nuo sunykimo arba 
neigiamo svetimųjų įtakų veiki 
mo. Pr. Skardžius.

Montrealio šeštadieninės mokyklos po Kalėdų eglutės parengimo 1954 metais.

lituanistikos 
pradėjo kiea

mokykla suren

čienė ir B. Lukoševičienė, bu 
vo nutarta pavadinti „Aušros 
Vartų“ parapijos mokykla. Mo 
kyklai sutiko vadovaui mokyt. 
A. Ališauskas.

Darbas mokykloje jau buvo 
Mokiniai sulig 

buvo
normalesnis.
amžiumi ir išsilavinimu 
paskirstyti į atatinkamus sky 
rius. Mokyklos kapelionu bu 
vo kun. K. Pečkys. Mokinių su 
sirinko per 80. Toli gražu dar 
ne visi lietuvių vaikai lankė Ii 
tuanistikos mokyklą. Mokslo 
metų pabaigoj buvo padaryti 
egzaminai ir geriausi mokiniai 
apdovanoti lietuviškomis kny 
gomis. Egzaminų komisiją su 
darĮė skyriaus mokytojai, Kun. 
Kubilius ir tėvų komiteto pir 
minnikas A. Vazalnskas.

Ketvirtaisiais mokslo metais 
mokytojams į talką atėjo mok. 
M. Pakulienė. Mokinių prisi 
rinko jau visa šimtnė. Mokyk 
lai ir toliau vadovavo mokyt. 
A. Ališauskas. Mokyt. J. Jukik. 
vičienei pasitraukus iš mokyk 
los darbo, į jos vietą pakviesta 
mokyt. St. Vaišvilienė. Mokyk 
lą mokiniai lankė uoliai.

Susiorganizavus Montrealio 
lietuvių apylinkės bęndruoiae 
nei, švietimo reikalams atstovu 
buvo paskirtas St. Kęsgailą. Jo 
rūpesčiu Montrealio b-nes apy 
linkės valdyba mokinių premi 
joms paskyrė 50 dolerių. Ket 
virtieji mokslo metai buvo už 
baigti iškilmingu aktu ir vaišė 
mis. Vaišes suruošė tėvų komi 
tetas.

Penktaisiais gyvavimo me 
tais mokykla nustojo savo vedė 
jo mokyt. A. Ališausko, daug 
prisidėjusio prie jos įsteigimo 
ir susitvarkymo.

Įsteigus lituanistinius kur 
sus, mokyt. A. Ališauskas bu 
vo pakviestas jiems vadovauti. 
Mokykloje likusios mokytojos 
vedėja išsirinko mokyt. B. Lu 
koševičienę.

Šiais mokslo metais, mokyt. 
M. Pakuleniei pastraukus iš 
mokyklos, atėjo į talką N. Pr. 
seserys Felicija ir Celina. Mo 
k'ykios kapelionu ir šiemet yra 
kun. J. Aranauskas. Tęvų ko 

Nukelta į 8 puslapį.

Kaito kūrėsi Kanadoie
Į lietuviai

•j*!’TABAXO AUGINTOJAI QUEBECO PROVINCIJOJE taį jr teko, persitvarkyti, persi nis tikslas, kuris mane paskati giausia. Čia kaip tiktai tabako kasi?
TURI DIDESNIŲ ĮSIKŪRIMO GALIMYBIŲ, NEGU orįentuoti ir kitaip vesti gyveno pasikalbėti ir plačiau pasisa priežiūra skatinte skatina kuo — Labai gerai. Turėjau vie 

ONTARIJOJE. nimą... — Tačiau nesigailėda kyti per spaudą, kad šios ži uaugiau sodinti ir nepatenkin ną ūkį, o šiemet įsigijau antrą,
Augalotas, lieknas blondinas Juk tokių subuvimų, kuriuose mas miške likusios praeities, at nios pasiektų didesnius sluogs ti, jeigu mažiau kas pasodina, kuris labai patogiai pasitaikė

šių metų Montrealio Spaudos susirenka daug žmonių, tuo me siliepė B. Pakulis, kai sutartu nius tautiečių, ypač tų, kurie
baliuje sukosi valso ir tango ta tu galima daug ką ir nuveik laiku mes susitikome jau Ville nori įsikurti tabako ūkiuose, o,
ktuose, kaip tikras džentelme ti. Štai kodėl yra svarbios mu Lasalle, 7722 George Street, gal, ir naujus sudominti šia ga 
nas, kuriam ir salioninis gyve ms ir Lietuvių Dienos, kurių (p. Pakulis yra vedęs Tamošau mybos ir pragyvenimo šaka bei 
nimas nesudaro naujenybės, metu masiškai susirenka iš įvai skaitę ir turi vaikučių). sritimis, — gyvai atsiliepė p. 
Tai buvo, šiame krašte įsigalė rių ir tolimiausių vietų Kana — Kaip gi nepasiruošus ga Pakulis ir išdėstė, kas seka.
jusį terminą naudojant, „farme dos lietuviai; suirenka, susitin Įėjote įsigyti tabako farmą? Juk — Quebeco provincijoje, —kvosti ligi pačių „burnos’* pa
rys“, tabako augintojas Bene ka, išsišneka, sudaro naujų pa jos niekas jums dovanai neda tęsė jis, — yra nepalyginamai šalių.
diktas Pakulis. žinčių ir tuo pačiu metu suta vė? lengvesnės ir geresnės įsikūn — Ne. Čia tos pat sąlygos ii

Prie progos pasakytina, kad ria daugelį ir labai praktiškų — Aišku. Iš miško nuvykau mo ir ūkininkavimo sąlygos, tos pačios tabako kainos, — at kulis, R.R. 2, Lanorie, P. Q., te
ne vienas p. Pakulis, kaip far bei naudingų dalykų. į Ontarijos tabako ūkius ir pa negu Ontario provincijoje. Tą sako p. Pakulis. Štai kodėl aš lefonas: Lanorie 508.
meris, atsilankė „Nepriklauso Taigi, ir Spaudos baliuje su tekau pas „seną kanadijoną“, aš galiu tvirtai ir kategoriškai ir norėjau jums papasakoti, Baigiant pasikalbėjimą, aš,
mos Lietuvos“ ruoštame Spau Benediktu Pakuliu sutarėme p. Tamošauską, atvykusį iš Lie teigti. Ir tuo noriu atkreipti kad Quobeco provincijoje yra žinoma, dėkojau už labai’ įdo
dos baliuje. Čia matėme ir pp. susitikimą ir pasikalbėjimą la tuvos 1928 metais. Pas jį ber savo tautiečių dėmesį į Quebe palyginamai daug geresnės są mįaSj svarbias ir vertingas ži

o p. Pakulis dar pastebė

rai ir tiesiai atsakė. — Ir ką kavimo sąlygas, Tamsta dabar o čia tiktai 41 dol. Be to, kas Kai pagrindiniai klausimai 
gali jaunas žmogus tarp tokių gali daryti viso to palyginimus, taip pat yra labai svarbu, čia jau buvo kaip ir išsemti, dar 
pat draugų būdamas susitaupy — pastebėjau p. Pakuliui. niekas nevaržo tabako sodini pasiteiravau:
ti?... Ot, kai jau apsivedžiau, — Tai ir yra mano pagrindi mo ploto, — sodink kuo dau — Kaip gi jums pačiam se

negu galėtų pasodinti. Ontari prie manojo. Taigi, dabar turiu 
joje gi dideli ta prasme suvar 350 akrų ūkį. Dar vienas kai 

mynas parduoda, bet bijau per 
daug įsiskolinti...

— Gal sutiktumėt tautiečia 
ms padėti čia įsigyti ūkių?

— Mielai. Kas kreipsis, mie 
lu noru patarnausiu. Mano ad 
resas yra šis: Benediktas Pa

žymai.
— Tai, gal, pardavimo sąly 

gos čia sunkesnės? — teirau 
juosi, norėdamas p. Pakulį iš

Skruibius, veik nuo sostinės bai svarbiu ir labai praktišku navau iki 1952 metų, o po to iš co provincijos tabako ūkius, lygos įsigyti tabako ūkį, daug 
Ottavvos atvykusius, ir pp. Ma reikalu. pusės nuomavau tabako ūkį. Visų pirma, čia tabako ūkiai patogesnis ūkininkavimas ir,
cevičius nuo St. Jeano, kalaku Benediktas Pakulis — dipu Bet nuomavimas nėra lengvas yra žymiai pigesni; jų kainos bendrai, turiu pastebėti, kad 
tų augintojus, ir populiarų far kas, atvykęs į Kanadą 1947 me dalykas. Todėl teko susirūpin svyruoja tarp 20—80.000 dol., valdžia čia deda pastangų, kad 
merį irgi kalakutų augintoją K. tais ir, kaip ir kiti tuo metu at ti ir pajieškoti geresnių gyveni kai Ontario provincijoje tokie išsiplėstų tabako auginimas, to 
Luką ir, Klimas dalykas, buvo vykusieji, pateko į miškus, ku mo sąlygų. Beveik visug 1953 ūkiai dvigubai brangesni. Čia dėl skatina ir padeda, duoda ir 

tūlų lengvatų.
— Manau, — pagalvojęs sa 

ko B. Pakulis,—kad ypač šiais 
laikais labai praktiška čia būtų 
kurtis lietuviams.

— Ar neturite kaimynų lie 
tuvių?

— Deja, tiktai du tuo tarpu, 
. — Gyvenęs Ontarijo provin kia jau čia tvarka, kaip kad On taipgi persikėlusiu iš Ontari

Bet su Benediktu Pakuliu te susikrovėte kokį kapitaliuką cijoje ir dirbęs ten tabako ūkiu terijoje jos tvarka. Trąšos čia jos, tai agronomai pp. Vasiuke 
ose, taigi — žinodamas tenykS taip pat pigesnės; pav. zuperio vičiai ir p. Klemka. O čia gale

ir kitų farmerių, kuriuos visus riuose ir atidirbo sutartimi nu metus jieškojau, trankiausi po ūkiai perpus pigesni, — pabrė 
sunku buvo sužinoti. Tas yra statytą laiką — 10 mėnesių, Kanadą ir Jungtines Amerikos žia p. Pakulis. — Darbas čia 
būdinga, kad visi baliaus daly Ontarijos miškuose. Valstybes. Ir 1954 metais nu taip pat pigesnis ir be rūpesčio,
viai sudarė puikų baliaus buke Kai aš jau žinojau, kad p. Pa sipirkau tabako ūkį čia, Quebe kuris yra Ontarijojė. Ten dar 
tą ir farmeriai, ir inžinieriai, ir kulis dabar yra tabako farme co provincijoje, pakeliui iš Mo bo diena vienam darbininkui at 
daktarai, ir darbininkai, ir kitų ris, turįs nuosavą tabako ūkį, ntrealio į Quebeco miestą, apie sieina 11—12 dolerių, be to, 
užsiėmimų žmonės, — kas pa tai, žingeidaudamasis mūsų žmo 40 mylių nuo Montrealio, La maistas ir butas. O čia tiktai 9 
rodo augštą mūsų visuomenės nių apreiškomis ir paklausiau: norie, R.R. 2. dol. ir be buto ir maisto. To
kultūrinį lygį. — Tai tur būt, miške jau

ko ne tiktai susitikti, pasikalbė tabako farmai įsigyti?.. ' - , . . . ~
ti, net ir rimtą reikalą aptarti. — Gaila, kad ne, — atvi tęs tabako auginimo ir ukinin tas pat kiekis Ontarijoje 47 d., tų ir daugiau atsikelti.

nias, 
jo:

Aš jūsų laukiau pernai va 
nes lyg ir buvo pažadėtasąrą, 

atsilankyti...
— Apgailestauju, kad neįste 

ngiau. Kai savo mašinos netu 
ri, o prašyti kitų nėra lengva, 
tai ir nepasisekė, nors nuvykti 
pas jus tikrai norėčiau, nes ta 
bako ūkio iš arti dar nesu ma 
tęs...

— Dabar mano telefoną žino 
te: paskambinkite 
mašina jus paimsiu.

— Ačiū... Gal ši vasara bus 
laimingesnė...

aš savo
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Bukime sveiki! IŠ VISUR...
■ Iš Lietuvos gauta žinių, kad 
kun. Antanas Šmulkštys mirė 
1950 m. Mirties aplinkybės ne 
nurodytos. Velionis gimė 1886

Mokslo-technikos naujienos
ŠVIESOS ENERGIJA PAVERČIAMA ELEKTROS 

ENERGIJA.
Wright Air Development Ce ti vartojamas, kaip 

nter surado sėkmingą metodą imtuvas televizijos 
šviesos energijai paveisti betar ms priimti.

NAUJA ŠILDYMO
General Electric

nimas yra labai nesudėtingas. 
Kiekvienas chirurgas galėtų 
norinčiai pademonstruoti kaip 
tas paprastas, bet svarbus pa 
tikrinimas turi būti atliekamas. 
Dar kartą noriu pabrėžti, kad 
tas savęs patikrinimas turi bū 
ti daromas reguliariai.

Į ką gi kreiptinas dėmesys piai į elektros energiją, naudo 
save egzaminuojant, arba to jant kadmio sulfito kristalą, 
kie nenormalumai tokiu būdu Pirmo modelio kristalas yra cu 
gali būti pastebėti? ]

1) 90 atvejų iš šimto krūties Ii būti ir visai plonas. Šio kris lempą, skirtą šildymui, džiovi 
vėžys pastebimas kaip kietokas talo priešingas puses liečia du nimui, kepimui, virimui ir ki U Formozos sala yra dabar Ki 
netaisyklingos formos gūželis, elektrodai: vienas sidabrinis — tiems tikslams, kur reikalinga nijos rezistencijos centi as prieš 
Čia vėl reikia atsiminti, kad to teigiamas, o kitas iš minkšto me šiluminė energija. Ta lempa pa komunizmą. Formoza turi apie 
Ii gražu ne kiekvienas gūželis talo indio (indium) — neigia daryta iš permatomo 
krūtyje jau reiškia vėžį. Prie 
šingai — didesnė dauguma gu 
želių yra nepiktybiniai, nepavo 
jingi gyvybei navikai ar cys

„Nepriklausomos Lietuvos“ redakcija, konstatavusi 
faktų, kad daugelis mūsų žmonių kenčia ir dar išleidžia 
daug pinigų vien tik dėl nesusiorientavimo kaikuriais 
susirgimų bei ligų atvejais, -— ryžtasi įvesti Sveikatos 
skyrių, kuriame bus gvildenami sveikatos klausimai, 
taip svarbūs kiekvienam žmogui, o ypač darbo žmogui.

Šiame skyriuje galima bus gauti ir atsakymų į rūpi 
mus klausimus, — todėl skaitytojai prašomi tiekti klau 
simų. Gydytojai prašomi taip pat bendradarbiauti 
tuo padėti savo tautiečiams išlaikyti sveikatingumą 
darbingumą. Red.

DR. J. Š E G A M O G A S.
KAS YRA SVARBU ŽINOTI APIE KRŪTIES VĖŽĮ.

(Elementarinės žinios ir anks šia vėžio rūšis ir sūdai o per 30 
tyvos diagnozės svarba proc. visų vėžio navikų pas

gydymo sėkmingumui). moteris. Dažniausias amžius —■
Prieš kalbant apie krūties vė per 40 metų, bet pasitaiko ir 

žį specialiai, pravartu susipaži pas žymiai jaunesnes. Mirtin 
nti su vėžio ligos elementarini gurno nuošimtis nuo šios ligos 
ais bruožais bendrąja prasme, taip pat yra augštas. Vidutinis

Pats žodis vėžys arba, medi kai, iš 5-kių sergančių krūties 
ciniškąją terminologiją varto vėžiu, nemažiau 3-jų miršta 
jant, cancer yra synonimas pik tiesiogiai nuo šios ligos, svarb 
tybinio naviko. Navikus arba iausia dėl to, kad liga dažnai 
auglius grubiai galima suskirs būna pertoli nužengusi kai ligo 
tyti į a) gėrybinius ir b) pik nis patenka pas gydytoją. Au 
tybinius. toritetingos statistikos rodo,

Gėrybinio naviko svarbiausia kad krūties vėžys operuotas 
savybė, kad jis nėra tiesiogiai pradinėje stadijoje (lokalizuo 
pavojingas savininko arba šei tas ^k krūtyje, be židinių ki 
mininko gyvybei. Toks navikas tur) 85 atvejais iš 100 yra 
auga pamažu, paprastai turi ry pagydomas, tuo tarpu ligai pa 
škią kapsulą, skiriančją jį nuo bengus toliau, t. y. .— persime

k; vienoje krūtyje formos ar pade įrengta kalno uoįįos viduje. 5000 valandų, labai lengva — 
ties atžvilgiu. J* tiekia energiją 50 mylių ats 500 vatų sveria 3/ą uncijos, o

' 4) Naujas’atsiradęs krūties tun?^ esančiai a^inijaus ga 1000 vatų — % uncijos.

spenelio įtraukimas ar kraujin JŪRŲ VANDUO JĖGAINEI
go skysčio iš jo pasirodymas r nr’f*

kitose kūno vietose ir tinkamai krūties vietose, bet dažniausiai taip P^QXra partinas simPto
v , • j • 7 t-noc Si staiicmac nataiirlimacpasalintas — nerecidyvuoja.

ir 
ir

auga pamažu, paprastai turi ry pagydomas, tuo tarpu ligai pa 
<
aplinkinių normalių audinių irtus iš krūties į pažastės ir ki 
tik mechaniškai spausdamas tas liaukas, krutinės ląstą ar 1_. 
tuos aplinkinius audinius daro tur pagydomumo šansai nepa 
didesnę ar mažesnę žalą žalą prastai krinta žemyn (15% ir 
savo šeimininkui. Be to, toks mažiau).
navikas nelinkęs duoti židinių Vėžys gali atsirasti įvairiose

televizijos m- sausi° 16 d., bendradarbiavo 
program© „Šaltinyje“, „Draugijoje“, „Vi 

Ityje“, buvo „Laisvės“ redakto 
riumi, Paparonio slapyvardžiu 
išleido keletą eilėraščių rinki 

_______  __ ........... _________ nbF Lietuvos seime buvo krikš 
kraus gabalėlio didumo. Jis ga pagamino naują infraraudoną čionių demokratų frakcijos pir 

J b - • ...... ; mininkas.

LEMPA.
Bendrovė

' ' lydyto 10 miiionų gyventojų, įskai
mas. Šviesa, nukreipta į elekt kvarco, turi vamzdžio formą tant 7 milionus kiniečių girnų 
r.odų — kristalo tarpinį pavir didesnio skersmens kaip eiga šių pačioje Formozoje, 2 milio 
šių, sukelia elektrovaros jėgą. retė. Šis kvarco vamzdis labai nūs atvykusių iš Kinijos ir 700. 
Nors pirmas modelis nėra dar atsparus smūgiams ir staigie 000 kariuomenės.

tos ar chroniško uždegimo pa tobulas, bet jo pagamintos ele ms temperatūros pakeitimams. g Londono , Observer" prane 
seka. Kurios rūšies ar kilmės ktros energijos užtenka varyti Įkaitinus iki žarijos spalvos ne - -seka. Kurios rūšies ar kilmės 1 „ .
yra toks gūželis ar sukietėji mažą laikrodžio motoriuką 73 skyla, pilant ant jo šaltą van 
mas ir kas su juo daryti, gali sp aps.-min. greičiu. Ateityje pa denį.
ręsti tik kvalifikuotas specialis darius permatomus elektrodus ~ 
tas-chirurgas, pas kurį ir reikė ir bendrai patobulinus, tikima 
tų nedelsiant kreiptis. si padidinti galingumą. Sujun

2) Matomas ar apčiuopiamas gus keletą tokių generatorių ga 
odos, dengiančios krūties liau Įima bus gauti didesnę energi 
ką, pakitimas — Įdubimo ar ne ją. 
paslankumo, ar taip vadinamo 
„peau d‘orange (daugelis smul 
kių odos įtraukimų viename ra 
jone, primenančių apelsino žie 
vės išvaizdą) pavydaie.

Gaminami du lempų tipai: 
500 ir 100 vatų panaudojimui 
115—125 ir 230 — 250 voltų 
įtampoms. Jų kvarco vamzde 
lio ilgis — 5 ir 10 colių. Kaiti 
nimui vartojamas volframo siu 
lelis. Lempos privalumai yra 
šie: turi didelę energijos kon 
centraciją — 100 vatų išilgi 

Ko niam vamzdžio coliuo, teikia in

PRADĖJO VEIKTI 
KEMANO JĖGAINĖ.

Rugpjūčio mėnesį, Britų 
lumbijoje — Kanadoje, prade fraraudonus spindulius ir mato 

3) Atsiradimas asimetrijos J° veikti Kemano elektros jėgai mą šviesą, amžius labai ilgas—

ša, kad paskutinėmis dienomis 
kard. Mindszenty ęanka rašyti 
laiškai ir atvirutės pasiekė Veri 
grijos miestus ir kaimus. Tai 
yra neabejotinas ženklas, kad 
valdžia leido kardnolm susirasi 
nėti. Žinia apie jo išleidimą iš 
kalėjimo nebuvo oficialiai pa 
tvrtiinta, tačiau žinoma, kad 
arkiv. Gyula Czapik ir vysku 
pas Hamvas neseniai matėsi su 
kard. Mindszenty jo dabar gy 
venamoje vietoje, kuri, matyt, 
tam tikrais sumetimais dar ne 
skelbiama.
■ Asyžiuje, Italijoje, susidomė 
jimo sukėlė ūkininkų iškastos 
trys medinės lentelės su loty 
niškais įrašais. Jose rašoma, 
kad trim asmenim popiežius 
Fabijonas pavedęs perkelti šv. 
Petro kūną iš Romos. Bet į kur 
perkelti — įrašas nesako. Len 
teles buvo rastos 90 mylių nuo 
Romos. Popiežius Fabijonas 
buvo iš eilės 20 popiežius nuo 
236 iki 250 metų. Apie radinį 
painformuotas Vatikanas pa 
siuntė savo archeologą ištirti 
lentelių, kurios turėjo išsilaiky 
ti 1700 metų.

Visi iškasinėjimai lig šiol pa 
tvirtindavo išvadą, kad Šv. Pet 
ro kūnas yra palaidotas Romo

dėta prieš 3 metus. Iki šiol jau 
įdėta į statybą 275 milionai dol. 
Pirma projekto dalis jau įvyk 
dyta. Įrengtos trys turbinos po 
140.000 HP kiekviena su gene 
ratoriais. Vandens kritimas — 
2600 pėdų. Kitimato aliuminio ro katilams, 
gamykla, naudodama jėgainės vandens 
elektros energiją, gamins 91. Tai bus pirmas 
500 tonų aliuminio pei metus. 
Kai visas projektas bus įvyk 
dintas, turbinos teiks 2.240.000 
HP ir bus gaminama 550.000

Pacific Gas ir Electric Co., 
statomoje 44 miiionų vertės ele 
ktros jėgainėje įtaisys du jūros 
vandens garinimui įrengimus, 
teikti gėlų vandenį jėgainės ga 

, nesant tinkamo 
jėgainės aplinkoje. 

; tokios rūšies 
įrengimas. Kiekvienas išgarini 
mo vienetas aprūpins vieną ga 
ro katilą, teikdamas 50 galionų 
gėlaus vandens į min. Pirmas 
150.000 kw turbogeneratorius 
pradės veikti 1955, kitas 1956 
metais.

• mas, 5) Skausmas, pai audimas 
su patinimu nėra typing! pradi 
niam krūties vėžiui, bet daugu 
moję atvejų kitiems krūties su 
sirgimams, nors gali pasitaiky 
ti prie toliau pažengusio krū 
ties vėžio.

Prognozė (pagijimo šansai)

pašalintas
Tokio naviko pavyzdžiu gali 
būti riebalinių audinių navike 
liai — lipomos, dažnai randami 
po oda įvairiose kūno paviršiaus 
vietose.

Piktybinis navikas arba vė liaukos paprastai pirmiausia pa 
žys yra nepalyginti blogesnis, liečiamos duodant sukietėji 
Vėžys yra magė naujų celių ar mus, mazgus pažastėse, vėliau kiekvienu atveju pareina nuo ke 
ba ląstelių, kurios proliferuoja ir kitose lymfinių liaukų grupė hų faktorių: 1) nuo vėžio pik 
(plečiasi ir dauginasi) be jo se. Toliau vėžys gali persikel tybiškumo — t. y., yra keletas tonų aliuminiaus per metus. 
Idos kontrolės netarnaudamos ti į jeknas ar per kraują į plau vėžio typų progresuojančių gr rvivnoc iri fktimac 
jokiai naudingai funkcijai, bet čius ar per kaulų sistemą. To eičiau ar lėčiau. Medicinos mo ELEVIZIJUS ItLCrUNAJ______
priešingai— aplinkinius norma kioje stadijoje prognozė jau kslas šiam faktoriui jokios įta Televizijos telefonas buvo® JAV jūrų kariai vartoja švar Je ten> ky*r dabar stovi šv. Pet 

kos negali turėti, 2) nuo laiko neseniai demonstruotas Los kus šarvuotus plokštelėmis ’ ’ T ~
tarpo tarp susirgimo pradžios Angeles Western Electronic „Doron“ aštuntadalis colio sto 

--------------- - būriams tokiam naviršuti ir gydXmo Pėdžios, 3) nuo gy parodoj. Pakėlus telefono rage rūmo ir 5 kv. colių ploto. Švar 
nese ar tolimesnėse kūno vieto -Y > P dymo metodų sėkmingumo. Šie lį, pasirodo ant vienos ekrano kan įsiuvama apie 20 tokių plo

■ _ _ — — —— — — - — _ _ _ ii i K ^4 t 1 1 r-^ OI r? di IC • L L11 L. L Lz LX v X -. « . • • • • « . • • . . . ■ __ _ • « w o _ . «
ir laiku pastebės ir —į' 

i ___ •__x_______  sėkmingai ovnomas. Deia. aaz r

„mėgsta“ duoti naujus židinius na* taiP nęra> _ 
arba metastazus jeknose. Dėl vėžys prasideda labai nežymiai 
to taip svarbu kuo anKstyviau retai teduoda skausmą, ar ki 
šia vėžio diagnozė gydymo sėk ^us aliarmuojančius simpto 
mingumui — kai dar yra „šan mus, bent pradžioje. Vieninte 
sų“ kad vėžys pašalintas savo priemonė sumažinti Krūties 
pirminėje vietoje gali būt nėra vėžio augštą mirtingumo nuo 
spėjęs sudaryti naujų židinių Yra ankstyva diagnoze, 
kitur, kurių pašalinimas opera vienj gydyt°jai ne M tegali 
tyviu būdu dažnai būna neįma padaryti. Labai svarbu, kad mo 
nomas. Vėžys, jei negydomas terys 1) įsisąmonintų, kad krū 
pakankamai anksti ir radika ^es \ėžys nėra beviltiška liga 
liai, yra tiesioge savo šeimi Sa^ būti pagydoma ankstyvo 
ninko mirties priežastimi. Je stadijoje; 2) kad jos žinotų 

pagrindinius ligos simptomus 
Kiti biologiniai procesai žm (ženklus), ir 3) kad moterys 

ogaus kūne tarnauja kokiam įprastų ir sugebėtų savo krūtis 
naudingam tikslui, vėžys — jo pasitikrinti namie reguliariai 
kiam. Kiekviena normalaus au (kartą per mėnesį po monstru 
dinio celė paprastai tun dvigu acijų) ir žinotų, į ką kreipti 
bą uždavinį — funkcijos ar re nas dėmesys. Pastebėjusios, ką 
produkcijos. Vėžio gi audinyje nors įtartino, galėtų nedelsiant 
dominuoja tik reprodukcijos kreiptis pas gydytoją, kad duo 
idėja. Čia vyksta betikslis ir tų galimybės daugelį vėžio at 
niekada nesustojąs celių dalini sitikimų pagauti ankstyvoje 
masis. stadijoje ir sėkmingiau gydyti.

Krūties vėžys yra dažniau Toks reguliarus savęs patikri

prasideda viršutiniam išori 
niam kvadrate, t. y. — viršuti 
nėję dalyje į pažastės pusę. Sv 
arbiausias krūties vėžio plėti 
mosi būdas yra per lymfinius 
takus — pažastės lymfatinės

ro Bazilika. Ir 1950 m. gruo 
džio 29 d. Pijus XII viešoje 
kalboje aiškino, kad kasinėji 
muose po bazilika surasta Šv. 
Petro karstas; jame rastos kau

liūs audinuis infiltruodamos yra bloga.
griauna juos ir per kraujo ir ly .
mfos takus persisodina artimes Atrodytų, kad krūties ve

se, duodamos naujus vėžio židi nis am.e . organe» tuietų U-* du paskutinieji faktoriai žymia pusės šaukėja vaizdas. Kai at kšteliu. Plokštelės pagamintos 
nius, kurie vėl plečiasi. Pavyz lengvai ir laiku pastebimas; ir pareinį nuo Ii siliepiama, 1 ‘ _
džiui, storosios žarnos vėžys se. nrnngai gy °jn s. J’ . gos supratimo tiek visuomenės, sė abiejose linijos galuose užsi nio, prie didelio spaudimo ir . 
..mėgsta“ duoti nauius židinius nai aiP nėra, g gydytojų tarpe. Noras su pildo atsiliepusio vaizdu. Nori karščio. Toksai švarkas revol tikano archeologas Priėjo išva

pažindinti mūsų lietuvišką vi nt, galima nesudėtingu nustaty verio kulkos neperšaunamas. ’ — j-i*-
suomenę su elementariniais mu panaudoti ir visą ekraną ir ■ 1953 metais JAV elektra nu 
šios ligos bruožais ir tuo pačiu kitokiems patarnavimams: pa trenkė jėgainėse — 134 žmo 
bandyti prisidėti prie sėkmin matyti parašą, dokumentus ir nes, apdegino' ir pritrenkė — H Rugsėjo 4—11 d. Romoje ša
gesnės kovos su vėžio liga bu kitokius daiktus. Kai televizi 93. 1952 metais elektras jėgai ūkiamas tarptautinis istorikų
vo man akstinu parašyti šį str jos telefonas 
aipsnelį. kaip telefonas, tai jisai gali bū nys ir pritrenkta — 90.

tai kita ekrano pu iš impregnuoto stiklinio audi 1*4 liekanos, tik^ negalima įrody
ti, kad tai apaštalo kaulai. Va

dą, kad lentelės vis dėlto kilu 
sios ne iš 3, bet iš 11—12 am 
žiauš.

Kai televizi 93. 1952 metais elektros jėgai ūkiamas tarptautinis 
nenaudojamas nėse buvo nutrenkta 129 asme kongresas, kuriame skaitys pas 

kaitą Dr. Z. Ivinskis.

Šuns greitis.Pičiūno nuotykiai,

StonKus

%
savo vaikų, jei tie vaikai neturi uždavinių, buvo užtikrinti repą Lenino vardo biblioteka pasiun siduriama su tam tikrais nepa 
nieko patys?

Labai nustebinti
mes buvome ir tuo, kad kare
sužeistieji nugalėtoje Vokietijo 
je gauna didesnes pensijas ne
gu karo invalidai Sovietų Rusi

Teroro masina komunistų tarnyboje
PASAKOJA SOVIETŲ KAR ĮNINKĄS G. KLIMOV.

5. vyzdžiui, kad amerikonas karei
Stalino klaida. vis rūkė tokias pačias sigare

Pirmomis Vokietijos okupa les’ ?aip. ir į generolas.. . ° o----------------------------------- , _____
cijos dienomis mes džiaugėmės Raudonojoje Armijoje įvairios joje> kuri iaimėjo karą? Nepa 
sujaukta ir nevaržoma laisve. C1garecių rūšys buvo nurody ------
Mes galėjome laisvai lankytis tos “ Pakirtos atitinkamai lai 
vakariečių sąjungininkų laiko Psniui< 
muose sektoriuose — zonose. Sugrįžo laukinės pažiūros. 
Stalinas padarė didžiausią klai t, , • x -
dą, kada leido sovietų piliečia Vokietija, taip pat’ atldare
ms pamatyti Europą, o tai pa ak]f: Mes buvome nuste 
darė mus daugiai kritiškais bintl dldehu skaičiumi gerai ap 
apie visa tai kas vyko ir ką ^engusių senų vyrų ir moterį ______v ________ ____ ,
mes matėme namie __  plačioio škių’ ir ręspekto pagarba jie siiįepti tik su pagarba ir kalbė onėmis sovietų zonoje raudono karvę. Mes norėjome laikyti tas’ kad P^ukę įrengimai ir
ie tėvvnėie Visi vakariečiu sa mS- Męs žin°j°me> kad kiekvie tį su paVydu apie vokiečius, ta sios armijos brigados būtų ne fabrikus ir dirbtuves veikian ^ašlnos Je.n°je, nežiūrint nuos 
jungininkų ’ karininkų klubai nas tun rodyti PaSarb4 senam, čiau vokiečius komunistus jie sugebėjusios „apsidirbti“, tto čius taip, kad jie išpildytų užde J? apįP^vartnn 
buvo mums atviri kur mus sk tačiau mes Sovietų Sąjungoje vadindavo niekšais ir žmonijos dėl atsirado ir kitos išmontavi tas reparacijas. Tuo pačiu lai a B " ir leisti apyvarton 

----- ■ *---- 1 ■ ’ ■' ”................ . . . • —- j-->-----------skirtos pajėgos, ku išmontuotojai į nieką neatsi t1lkru.s.^e^.si°' gaminius. Si pro

IŠmontavimas, ti į plačiąją tėvynę... Toks inte dmeni reparacijų išpildymo pla
resų skirtingumas ypatingai nuose> kada geneiolas,^ atsakui

□asiplėšimas išryškėjo &as uz pirmuosius išmontavipasipiesimas, . . mus, pradėjo spausti — reika
pasidarė visų aistra. Kiekvie Zeisso optikos fabrikuose lauti antrojo išmontavimų

1945 metų gale aš buvau pa nas sovietų liaudies komisaria Jenoje. Jau iš pat pradžios iš „rundo“. Aišku, kad sovietų
i inžinie tas ir netgi atskiri sovietų fab montavimų komitetas užsispy pareigūnai užinteresuoti repą

administracijo rikai siuntė savo išmontavimo rė, kad Zeisso' fabrikai būtų vi racijomis tam buvo priešingi,

prastai mus nustebino ir au 
gštas gyvenimo standartas. O 
sovietų kareivis, pirmą kartą 
pamatęs europiečio darbininko 
butą, negalėdavo susilaikyti ne 
pąklausęs: „Ar jūs esate kapi 
tamstas?“ Tas paklausimas pa 
sidafė lyg priežodis tarpe mū 
sų. Sovietų kareiviai galėjo at

racijų išgabenimą. Išgabenimas tė savo specialistus išmontuoti togumais, nes pačio fabriko ver 
buvo pavestas specialioms armi Goethe ir Šiller’į, o Maskvos tė buvo palyginamai maža. Tik 
jų pergalės ženklų („trofėjų") Dinamo Sporto stadionas pa roji vertė glūdėjo ekspertuose, 
brigadoms. Berlyno padalini siuntė savo futbolo komandą prityrusiuose darbininkuose, 
mas į sektorius buvo dirbtinai jieškojimui tinkamo išmontavi pradedant paprasčiausiai šlifuo 
vilkinamas. Tuo laiku sovietų mui plaukimo baseino. Buvo va tojais, kurių patyrimas ir įgūdi 
išmontavimo — „apnuogini dovaujamasi principu, kad rei mas darbe būdavo perduoda 
mo“ brigados dirbo stačiai kai kia išsiųsti kiek galima dau mas iš kartos kartai. Tačiau 
štligiškai dienomis ir naktimis, giau tonažo į Sovietų Sąjungą, pirmoji išmontavimo banga per 
žinoma, svarbiausia tuose sekto Nebuvo prisilaikoma jokių pla sirtiusi per fabriką įrodė, kad 
riuose, kurie turėjo būti per nų ar ribų. (Taip buvo ir dabar tai yra nenaudinga, nes netik 
duoti vakariečiams sąjunginin yra rusų elgiamasi ir su okupuo kad sovietų išsigabentos maši 
kams. Darbas, buvo pavyzdin ta Lietuva. Red.). nos ir prietaisai nepateisino vi
gas — ligi išviečių nutekėjimo Rezuitate gavosi savotiškos išlaidU ir davė nuostolius, 
vamzdžių imamai. socialistinės lenktynės: dvi kada. ^uvo paleista į darbą „pi

Labai gausioje pramonės įm merginos stropiai milžė vieną kojoje tėvynėje , bet dar ir 
Mes norėjome laikyti tas’ kad Pasihkę įrengimai ir

aitydavo laukiamais ir pageida Patniršome, kaip tas daryti. So atmatomis. Kiekvienas sovietų mo darbams į .. — -
ujamais svečiais. Mes neišven vietinė santvarka pavertė se pilietis, kuris buvo matęs Euro Jos taip pat karštligiškai dirbo žvelgiant norėjo viską išgaben a^.^° Jabai^^ai^b
giamai turėjome pripažinti ir nūs žmones našta, o tai atnešė pą, buvo aiškiausiai įsitikinęs, kelis mėnesius.
buvome priblokšti to fakto, kad atitinkamus pasikeitimus pažiū kad tiktai Maskvos apmokami ir ta pačia proga
mūsų vakariečiai sąjungininkai rose ir atsinešime į juos. Sovie išsigimėliai gali pasidaryti ko
buvo daug geriau aprūpinti ir tų Sąjungoje senatvės pensijos munistais.
aprengti, o kas dar svarbiau, yra labai mažos ir pensininkas 'z ’
turėjo daug daugiau asmeninės gali gyventi tik jei jis dirba ar skirtas vado'zaujančiu
laisvės, kuria jie džiaugdamiesi ba jo vaikai padeda jam. Ta rium pramone s _______ .............. . ..................... ......... ............................................................................. ..............
naudojosi. Mus nustebino, pa Čiau kas gali tikėtis paramos iš je. Vienas iš nūsų pagrindinių brigadas į Vokietiją. Maskvos siškai išmontuoti. Čia buvo su ir iš to prasidėjo' karšti ginčai,
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PR. DOM. GIRDŽIUS.

Adomas Mickevičius prieš 100 metu
(Vilniuje, Kaune, Maskvoje, Romoje, Paryžiuje, 

Konstantinopoly )
4. kas metą Vėlinių naktj, ir išgy

S. FILOMATŲ BYLA. venęs iš naujo meilės kančias.
kunigo Petro akyse nusižudy

Senatorius Novosilcovas gu davo Dabar Bazilijonų vienuo
Ii girtas pilname prabangos jyno kalėjime Gustavas galuti 
miegamajame. Ant jo galvos naį dingSta Kalėjifrie poetas pa . „
tupi du velniai, ir troškindami sjsako esąs Konradas, mylįs ir kaus romaną „Namas geroj gat

jo sielos. ne dėj vieno žmogaus, bet dėl žmones“ gavo 25 balsus, šeši
Jis sapnuoja esąs Imperato vįso krašto įr miiiOnu būtybių, balsavę nariai nepasisake nė už 

riškojo Majestoto laukiamąja ‘ ‘ —
me. Visi prieš jį lenkiasi. Širn 
tas tūkstančių rublių! 
gaikščio titulas3)

Tada mokinys Myk. Plateris 
parašė klasės lentoje;

„Tegyvuoja Gegužės 3-sios 
Dienos Konstitucija!“

1823 metų rudenį mokyto 
jas buvo areštuotas. Fr. Malev 
skis buvo areštuotas Berlyne, 
vokiečių valdžios išduotas ir 
Varšuvoje tardytas paties di 
džiojo kunigaikščio Konstanti 
no. J. Čečetą areštavo pirmąjį, 
T. Žaną ir kitus devynius — 
vėliau.

Tada sename Gedimino mies 
te padvelkė šaltas siaubas. Vii 
nius marus išgyveno. Dabar 
morbus cholera siautė. Žmo 
nės, praeidami pro stebuklin 
guosius Aušros Vartus, tyliai 
ištardavo Marijos vardą.

Bazilijonų vienuolynas, į
verstas kalėjimu, buvo ta mis vizacijos, sukurtos vėliau Sak spaudimas rankos, paskutiniai 
tiška vieta, kur kentėjo rusų sonijoj. palinkėjimai laimingos kelio
tardoma ir mušama geriausioji „aš tremtinys, klaidžiosiu nės. Ką galima daugiau daryti, 
krašto jaunuomenė. tarp svetimos ir nedraugiškos atsisveikinant paskutinį kartą?

„Kas išmokė Tave tėvynę minios... poetas. Niekas nepa Rudens lietų keliai buvo pa 
mylėti? —- klausė T. Žaną. — gaus mano giesmės... tik klai leisti, ir žliugėdami ratai varėsi

kų ir palaidą chaosą... Gyvas aš palengva Rygos link. Pakeliui 
būsiu miręs dėl tėvynės, ir ąžuolai jį sveikino, balti beržy 
mano mintis, slypinti sielos še nai verkšleno. Tirštos miglos, kalba, garsina Lietuvos operos niai.
šėly, bus, kaip neišskrostas dei kaip mirijadai vėlių, siurbėsi į solistą baritoną Stasiūną. Esą Kamerinės muzikos vakaro 
mantas uolienoj“.6) žemę. Tai buvo Vėlinės. Bet jis — sovietinės Lietuvos išauk (29 d.) laurai atiduotini vien

Už sienos suskambėjo baž sentimentalaus Gustavo jau ne lėtas. adelaidiškiams menininkams:
nyčioj Kalėdų Gloria in epccel bebuvo. Poetas žiūrėjo ir matė. Tai yra melas. Stasiūnas yra solistei Elenai Rūkštelienei, so 
sis, lyg atsakymas į poeto mai Matė didžiulę Rytų Imperiją, „buržuazinio“ Petro Olekos listui Pauliui Rūteniui, smuiki
štą. Aušra jam ėjo Panerių kai matė ilgus kelius, besitęsian mokinys ir jo, ne operos artis ninkui Pranui Matiukui ir pia
nais. Ir sargybiniai vėl sukim čius per. stepes ir sniego lau tų, kaip reklamuotojai teigia, nistei Dorothy Oldham. Jų rim
šo kalinius į atskiras celes iki kus, lekiančias, kaip vejas, ki išvestas į Lietuvos operos ar tas programos pobūdis, augšto
pavėlavusio pavasario. bifkas, matė žmones, plačiakrū tistus. Mat, bolševikai viską su vokalinio ir instrumentalinio ly

Ar senatorius Novosilcovas tinius, petingus, kaip šiaurės ka, meluoja ir nutyli tikrovę.
stiprius tik laukinės — Australijos lietuviai jau

keliose vietose organizuoja Lie
ap tuvių namus. Paskutiniu metu
pa Sydnėjaus lietuviai labai spar

čiai deda pinigus Lietuvių na
mams įsigyti.

KULTŪRWEO^RQA/1KA
JURGIS JANKUS — LAUREATAS

Kovo 1 d. LRD balsavimo 
komisija (J. Augustaitytė-Vai 
čiūnienė, Gr. Tulauskaitė ir 
Alb. Valentinas) patikrinusi ra 
do atsiųstus 63 balsavimo vo 
kus, iš kurių dauguma (32 bal 
sai) pasisakė už Jurgio Jan

ŠOPENO KONKURSAI 
VARŠUVOJE

Kas penkeri metai Lenkijos 
Seniau, kada lietuviai gyve muzikos vadovai surengia gar 

no varge tremtyje, kur nebu saus pianisto ir kompozitoriaus 
vo galima įsigyti tautinių nau Šopeno (rašomas Chopin) gar 
jų drabužių, tai būdavo, kad bei ir lenkų muzikos propagan 

skolinosi, juos dai konkursus. Šiemet konkur 
nuvalkiodavo,

TAUTINIŲ DRABUŽIŲ 
SKOLINIMO MADA JAU 

PASIBAIGĖ.

kuris šiuo metu gyvena Roches 
teryje, N. Y. Premijos įteikimo 
šventė įvyks sekmadienį, kovo viena iš kitos 
20 d., Lietuvių Auditorijoje, da nudėvėdavo ir ____________ ,
lyvaujant laureatui, kitiems ra kad drabužiai netekdavo gro 
šytojams, solistei Sofijai Ado žjo ir vaizdumo.
maitienei. Kas užsisako dabar tautinius

- . „ , oiaunv «—», —_ ( . . °; J Šį kartą rašytojų buvo pasi drabužius pas dail. A. Tainošai
caro dignitorių košmare, tyko kengj^s ne dėl vieno asmens, vėj‘ . J. Aisčio „Apie laiką ir sakyta kartu ir dėl metinės LR tienę (R. R. 1. Kingston,

Ont.), jau nebeskohna kitoms, 
nes jie per puošnūs skolinimui.

LIETUVIŲ MENO DIENOS 
AUSTRALIJOJE.

Jos buvo per Naujuosius Me 
ius Melbourne, kur vykę bend 
ruomenės, 
ti lietuvių 
vimai.

Dailės 
bus buvo išstatę šie dailininkai: 
J. Bankus (tapybą), A. Gabec 
as (skulptūrą), E. Kepalaitė 
(tapybą), V. Simankevičius 
(grafiką“, V. Uoselis (skulptū 
ra), A. Vaičaitis (ganiką) ii 
T. Zikaras (skulptūrą ir pieši 
nius). Ši paroda buvo alidary 
ta gruodžio mlėn.

Literatūros ir išraiškos vaka 
ras įvyko gruodžio mėn. 28 d. 
Programą išpildė literatai: J. 
Mikštas, V. Kazokas, Kunca- 
-Kuncevičius, A. Gricius, N. 
Daniušytė ir P. Andriušis, V. 
Kazoko kūrybą skaitė A. Kara 
zijienė, o A. Griciaus ir N. ua 

1954 metų Leituvių Rašytojų niušytės kūrybą skaitė J. Liut 
Draugijos laureatas, laimėjęs 
premiją už paskutinį romaną 

„Namai geroje gatvėje“. 
APIE SOLISTĄ STASIŪNĄ. 

Kremliaus spauda, lietuvių

Kuni

„Aš regiu savo' nelaimingą vieną. luo būdu 1954 metų LR 
tėvynę, kaip sūnus savo tėvą, L) premija teko Jurgiui Jankui, 
pririštą prie kankinimo rato ; ~'
aš jaučiu viso krašto kančias, Rudenį, lygiai po metų nuo ar 
kaip motina kad jaučia dar įs eštavimo dienos, jis buvo nu 
čiuje savo kūdikio skausmus“.? teistas palikti visam laikui jo

Jo verteriški kentėjimai Ka gimtąjį kraštą ir išvykti Rusi 
une išaugs Vilniaus kalėjime į j°n P° griežta valdžios priežiū 
veiklaus ir ambicingo liūto ga 
lią. Visą laiką, gresiant nebui 
čiai, egzistencinis mastymas jį 
stiprino.

Tų metų poeto gimimo die 
na ir Kūčios buvo jam paskuti 
nės Lietuvoje. Kalėjimo sargy

ra.
Senas nuodėmiautojas, sena 

torius Novosilcovas, linksmino 
si tada su grafeine Zubovą. Se 
natorius bus paaugštintas, ir 
velniai džiaugsis.

Tai buvo apie Vėlines, kai 
biniai tą naktį buvo nuolaides poetas - tremtinys ruošėsi pas 
ni. Už pinigus parūpino gėrės ’ 
nio maisto, net vyno bonką. Vi 
si kalinamieji filomatai susime 
tė į Adomo selę, atskirtą storo 
mūro siena nuo greta čia pat 
esančios bažnyčios.

kutinei kelionei per Lietuvą ra 
tais, šį kartą daug ilgesnei — 
iki paties Petrapilio.

Išvykimas iš Lietuvos jam 
buvo graudus. Auštant jis bu 
vo Aušros Vartų koplyčioj. Ta 

Tą naktį jis pirmą kartą im da kai renkasi pirmųjų nai 
provizavo' pranašo balsu. Tai šių moterėlės su^ krepšiais. 

Pa bus pradžia jo> didžiosios impio Paskui saujelė pažįstamų, pa

Tėvas, kunigas, mokytojas, 
profesorius? — buvo tardytojų 
pageidaujamas atsakymas. Tar 
aytojai visados mėgsta vardus 
ir pavardes. Buvo atsakyta, 
kad tai išmokęs, dar vaikas bū 
damas, iš pirmojo skyriaus gra 
matikos.

„Kas rašė eilėraščius prieš 
imperatorienę Kotryną Antrą 
ją ir juos skaitė filomatų tar 
pe?“

Kotryna Antroji nesijaudi 
no, bet imperatorius Aleksand 
ras Pirmasis 1824 metais išlei 
do įsakymą konfiskuoti ir su 
naikinti visus egzempliorius 
Kopčinskio gramatikos. Buvo 
caro draudžiama tėvynę mylė 
ti, ir T. Zanas buvo nuteistas 
Sibiran. Jis buvo vyriausias iš 
filomatų.

Teisė ir tuos, kuriuos filoma 
tai mokė. Daužomi lazdomis, 
jaunieji turėjo išduoti vyrės 
niuosius.

„Mušant būbnus, šiaurės ca 
ro triumfui, vaikų nugalėtojui, 
atsidaro miesto kalėjimo var 
tai. Jie išeina. Prie kiekveino 
kalinio — sargybinis su durtu 
vu prie šautuvo. Vargšai moki tardymo 
niai! Jų visų galvos buvo nu tas bus uždarytas visam šimt 

mečiui, kol veltėdžio autokrato 
smagenys ir žarnos bus ištašky 
tos.

Tų metų pavasarį medžiai sp 
rogo pavėlavę ir būkštaudami 

„Gustavus obiit — Hic natus Vilniaus gatvėse, kai balandžio 
ėst Conradus MDCCCXXIII mėnesį prof. Jok. Leleveliui pa 

Calendis Novembris“. vyko poetą išimti iš kalėjimo 
Įsimylėjusio Gustavo vaiduo iki teismui. Kiti dar ten liko, 

klis ateidavo pas kunigą Petrą Jo Kūčių pranašystė išsipildė.

buvo Die schone Seele? Jis, 
kaip daugumas rusų diduome 
nės, kalbėjo ne savo kalba — 
prancūziškai. Jis buvo buvęs 
ambasadoriumi Londone. O jo 
linksmintojas daktaras Becus, 
tuoj pat po orgijų nutrenktas 
žaibo, favoritas geneiolas Bai 
kovas, užmuštas apopleksijos 
ant jo meilužės slenksčio, va 
gis Botviniko, Pelikanas?

Jie savo nešvariomis ranko 
mis mušė per veidus Vilniaus 
krašto ir žemaičių jaunuome 
nei. Jų įsakymu lėkė kibitkos 
į šiaurę ir į rytus, pilnos stu 
dentų ir mokinių sunkiausiems 
darbams. Dėl jų išprovokuoto

> Vilniaus Universite

skustos, geležiniai pančiai ant 
kojų. Jauniausias, dešimties 
metų, skundėsi negalįs panešti 
pančių ir rodė plikas kruvinas 
kojas“.4)

-;) III „Vėlinių“ dalis. 4O6) III „Vėlinių“ dalis.

D premijos skyrimo budo atei 
tyje: nežymia dauguma pasisa 
kyta, jog ir ateityje LRD pre 
mija turėtų būti skiriama vi 
suotiniu 
mu.

pačių rašytojų baisavi
LRD

Jurgis Jankus

medžiai, 
išvaizdos.

Ten ratai aplipo sniegu, 
šalo, apledėjo. Reikėjo juos 
likti ir vykti toliau troika.

Bus daugiau.
w --xx ...............................................— XX------------xx--------- -xx—":

SUSI V ĮEIS ujimas
R LIEJUSIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
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 lyčjįų lietuviai 

nuo gimimo dienos nei 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 nanais. 
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.
'"IKK""" 1 XK-------- WC—"XX------------ XX------------ -XX----------

XX".7.T^K.__—X

X

kultūros fondo ir ki 
organizacijų suvažia

parodoje savo dar

kūtė.
Išraiškos šokius išpildė Da 

nu|ės Nasvytytės išraiškos šo 
kių mokyklos šokėjos: I. Kau 
naitė, E. Kesminaitė, D. Males 
kaitė, B. Mažeikaitė ir moki

sas Varšuvoje prasidėjo sausio 
17 d. ir užsibaigs gegužės 18 
d. Jo teisėjų tarpe yra ir dauge 
liui lietuvių žinomas ienkų pm 
nistas Špinalskis, okupacijų mc 
tu gyvenęs Lietuvoje ir koncer 
tavęs Vilniuje ir Kaune.

1927 m. Šopeno konkursą 
laimėjo rusas L. Obornik ir len 
kas Špinalskis; 1932 m. supran 
cūzėjęs lenkas, kaip ir pats So 
penas, A. Uninskis ir vengras
l. Ungar; 1937 m. — rusų J. 
Žakas ir Rosa Tamarkina; 19t9
m. — lenkė H. Černy - oce.uns 
ka ir B. Davidovič.

Šiemet į konkursą suvažiavo 
138 pianistai iš J3 valstybių: 
V. Vokietijos 23, Italijos 19, 
Prancūzijos 12, Anglijos 9, 
čios 
kt.

Lenkijos 7, Rusijos 6,
pa

ei

LAIKRAŠČIŲ 
SUKAKTUVES

Balandžio 17 d. Bostone 
nančiam „Keleiviui“ sukanka
50 metų Auksinis „Keleivio“ 
jubilėjus bus pažymėtas aka 
demija, koncertu ir subuvimu. 
Iškilmes vyks Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje, 368 W. Bruau 
way, balandžio 17 d.

Spalio 9 d. sueina Cie/>-K..i 
de išeinančio savaitraščio „D., 
va“ 40 metų sukaktuvės, kui'.os 
taip pat bus pažymėtos.

Šiemet sueina 15 metų ka* 
Montrealy eina „Nepriklauso 
ma Lietuva“. Sukaktuvių minė 
jimas numatomas ankstyvą ru 
denį.

— 40 metų visuomeninio dar 
bo sukaktuvių proga SLA uUo 
kuopa Bostone iškilmingai pa 
gerbė Jadvygą Tumavičienę. 
Daugelis pareiškė jai pagarbą 
ir pažymėjo jos darnų nuaUmą. 
P. Tumavičienė labai daug ne 
mtinių atkvietė į Ameriką.

— JAV apsigyvenę lietuvių 
katalikų veikėjai susirūpino su 
daryti Lietuvių Katalikų Moks 
lo Akademiją, kurią jie non pu 
daryti, kaip tęsinį 1923 meia.s 
įkurtos to vardo akademijos 
Kaune.

— Zigmas Budrikas pabaigė 
Sydnėjaus universitete gamtos 
-matematikos fakultetą.

gio išpildymas buvo lydimas 
gausiais plojimais ir „bisais“.

— Komp. J. Gaidelis sėkmių 
gai veikia kaip muzikas-kompu 
zitorius, dirigentas Bostone. Su 
choru jis dalyvavo Vienybės 
koncerte, o po to Bostone tuic 
jo savo vedamo choro koncertu 
dalyvaujant solistams Gnskai 
tei ir Liepai.

— Smuikininkas Paukštys Laikyk galvą šaltai, kojas šil
su komp. V. Jakubėnu turėjo tai, pilvą alkanai, — šimtą me 
koncertą Čikagoje. tų pragyvensi . — Rusai

SKAITYKIME KELEIVI”
Ar gyvename Kanadoje, ar Amerikoje, ar jei kada nors 
grįšime į Lietuvą, svarbiausias dalykas kiekvienam žmo 
gui yra ir bus gyventi padorioje, demokratiškoje tvaiko 
je, kur valdžia priklauso nuo pačių žmonių, o ne nuo 

visokių raudonų, juodų ar uniformuotų diktatorių.
Kas trokšta savo tautai tikros laisvės ir pats nori būti 

laisvas, tas turėtų skaityti kovingos demokratą jos 
savaitraštį „KELEIVI“.

KELEIVIS visais klausimais turi aiškią nuomonę ir ją 
nevengia pasakyti.

Norintieji prašome atsiliepti, laikraštis bus siunčiamas 
susipažinti 4 savaites. „Keleivio“ kaina visame pašau 

lyje metams 4 doleriai, pusei metų 2 doleriai.
Jo adresas:

KELEIVIS,
636 E. Broadway. So. Boston 27, Mass. U. S. A.

Po abiejų pusių raportų nagri 
nėjimo Maskvoje, buvo įsaky 
ta, kad nemažas skaičius labja 
usiai prityrusių vokiečių Zeis 
so specialistų būtų pei kelti to 
ūmesniam darbui į Sovietų Są 
jungą. Kitaip sakant Zeisso ek 
speYtai turėjo būti išmontuoti. 
Kai šitai buvo įvykdyta, Zeis 
so produkcija Vokietijoje visiš 
kai nukrito.

Giliau įsižiūrėjus ir pastudi 
javus, Vokietijos atrodanti ne 
planinga ekonomika - ūkis pa 
sirodė esąs nepaprastai preci 
žus ir komplikuotas mechaniz 
mas suteikiąs labai įdomias stu 
dijas sovietų ekspertui.

Vienas iš pirmųjų Kremliaus 
žingsnių į vokiečių ūkio suso 
vietinimą buvo mažų pramoni 
ninku ir savininkų

ekonominių pagrindų 
sugriovimas.

Maži fabrikai, dirbtuvės, įmo 
nės ir tt. buvo nusavinta ir per 
duota vietos vokiečių valdžiai 
vesti jas kaipo socialistines 
įmones. Toks sovietų „progre 
syvus” žingsnis darė politinį 
kapitalą okupantams ir nieko

nekaštavo. Toliau suling nau 
jai suplanuota ekonomika dau 
gelis smulkių įmonių, įvertin 
tos kaipo „neduodančios nau 
dos“, buvo pasmerktos uždary 
mui. Gi visas Vokietijos ūkinis 
gyvenimas buvo atiduotas vo 
kiečių vietos valdžios įstaigo 
ms, kurios savo keliu buvo grie 
žtoje sovietų kontrolėje ir pa 
vergime.

Netikėtas svečias.
Vieną vakarą, kada aš namie 

skaičiau, suskambėjo skambu 
tis. Atidaręs duris, sutikau M 
VD karininką pilnoje uniform 
oje. Aš tuo buvau labai nuste 
bintas ir sumišęs, netgi pajų 
tau nemalonų tuštumą po kruti 
ne.

— Galiu užeiti? — paklausė 
pasitikįs savim pro mane praci 
nantis nelauktas svečias. Be 
mano prašymo, jis nusivilko ap 
siaustą ir nusiėmė kepurę, o 
paskui atsisukęs į mane paša 
kė:

— Na, senas jaunuoli! Pn 
imk savo svečią, kaip tikrai pri 
derėtų!—Aš žiūrėjau į jį, kaip 
pritrenktas. MVD karininkas

buvo mano senas mokyklos dr 
augas Andrei Kovtun, Andrei, 
kokį aš pažinau, buvo labai ne 
paprastas vyrukas, kurio pagri 
ndinė charakteristika buvo ne 
paprasta jo savimailė, troški 
mas pasižymėti ir instiktyvi so 
vietinio režimo neapykanta. Aš 
galvodavau, kad jo pažiūros ir 
laikysena yra nepakenčiamos, 
nesuprantamos, o dažnai ir ne 
malonios. Aš buvau daugiau Ii 
beralus savo pažiūrose.

Karas mus išskyrė priešingo 
mis kryptimis. Po specialaus 
apmokymo ir parengimo And 
rei pasidarė partizanu, o vėliau 
buvo pakeltas vadovauti kele 
tui partizanų junginių, kurių 
stiprumas prilygo armijos divi 
zijai. Laike karo jis man para 
šė nustebinantį laišką. Tai bu 
vo perdėtas pagyrimų himnas 
plačiąjai tėvynei, partijai ir vy 
riausybei. Matomai jis buvo pa 
siryžęs tuo laimėti daug pasižy 
mėjimo ženklų ir „Sovietų Są 
jungos didvyrio (herojaus)“ 
titulą. Dabar ant jo krūtinės aš 
tikrai mačiau auksinę penkiaka 
mpę žveigždę, augščjausią so

vietų ordeną už narsumą kare, 
žibantį augščiau kelių eilių kas 
pinų-juostelių, įrodančių gausy 
bę įvairių jo turėtų pasižymėji 
mo ženklų.

Jis pats spinduliavo ramiu 
pasitikėjimu žmogaus, kuris 
yra pripratęs davinėti įsaky 
mus.

Kada mes pradėjome kalbė 
ti apie senas mūsų studentų die 
nas, aš pastačiau bonką vodkos.

— Labai gaila, tačiau mano 
didžiausias defektas ir yda yra, 
kad aš negaliu gerti, — pasakė 
jis. — Kiti gali ištuštinti bon 
ką ir rasti užsimiršimą, bet aš 
negaliu.

Enkavedisto prisipažinimas.
— Ar tu nepradedi nustoti 

sąmonės?—paklausiau.— Paša 
kyk man, Andrei, kas vertė ta 
ve rašyti tokį idiotišką šlamš 
tą laiškuose? Ar rašei tuos laiš 
kus specialiai cenzoriams?

— Gali patikėti ar ne, tačiau 
aš rašiau tai, ką aš tuo laiku 
jaučiau, — atsakė Andrei.

— Karo metai buvo pats lai 
mingiausias laikas mano gyve 
nime. Aš braidžiojau kraujuje,

tačiau aš buvau absoliučiai įsi 
tikinęs, kad aš darau gerą, di 
delį ir reikalingą darbą. Vis 
kas man atrodė švaru, šviesu ir 
aišku, kaip laukai pirmojo nie 
keno nepaliesto sniego... — 
Čia jo balsas pradėjo užkliūti... 
Jo savimi pasitikėjimas buvo 
dingęs.

Vokiečių naikinimas.
— Pasakyk, ką tu tikrai jau 

ti dabar? — paklausiau.
— Šiomis dienomis aš dažnai 

prarandu tą absoliutų įsitikini 
mą. Ar žinai, ką aš veikiu da 
bar?

Jo veidas trūkčiojo, jo balse 
buvo jaučiamas sunkiai pasle 
piamas piktumas.

— Dabar aš žudau vokiečių 
sielas ir vokiečių smegenis. Pa 
ts sunkumas šioje procedūroje 
yra pavojus savom smegenim...

Jis nutilo ir po kiek laiko pra 
dėjo lėtai ir tyliai:

— Aš esu kankinamas min 
čių. Man atrodo... — kad tai, 
ką mes bandome žudyti, užmuš 
ti čja... yra geriau negu tai, ką 
mes turime namie. Aš nejaučiu 
jokio pasigailėjimo vokiečiams,

uet man gaila mūsų. Mes nai 
kiname augštai gerai išvystytą 
kultūrinę sistemą, perorgani 
zuojame ją, kad prilygtų musų 
pačių sistemai, o tasai pavyz 
dys... velniop su tuo visk...! *

— Pasakyk man, saugumo 
majore, — aš paklausiau, kokį 
darbą dirbate—ką veikiate jūs 
dabar šiuo momentu ?

— Be uždavinių, paprastai 
paskiriamų MVD, mes turime 
daugelį kitų, apie kuriuose nie 
kas pašalinis visai negalėtų įtar 
ti, — atsakė jis. — Pavyzdžiui, 
mes kontroliuojame visą ju_ • 
darbą, ir padedame kada radi 
kali intervencija pareikalauja 
ma. Mes veikiame greitai ir be 
triukšmo. Mes dažnai pasikvie 
čiame Wilhelm Pieck ir kitus 
vokiečių „vadus“ pas save „dr 
augiškai pasikalbėti“. Visi n<ū 
su svečiai įslenka ant pirštų ga 
lų. Jeigu jie mums nepatinka, 
tai Buchenwald netoli.

Berlyno valymas.
— Ar žinai, kaip mes „valė 

me“ Berlyną po kapituliacijos? 
Tai buvo įvykdyta per vieną 
naktį; 30.000 žmonių buvo pa
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dėl tik dabar bylai priartėjus mas vien trijų vaikų išlaikymo 
prie pabaigos, p. J. Navikėnas pagrindu nėra tvirtas, nes, špė 
vieton, kad atšauktų savo šmei jama, Vokietijoje yra našlių su 
žtą, mėgina užsiginti ir kaltę daugiau vaikų. Bet tikrai būtų 
verčia ant tų, kurie visai teisin malonu, jeigu Vasario 16 gim 
gai visą reikalą atpasakojo. To nazijoje yra geriau, negu korės 
ks p. J. Navikėno elgesys jo iš pondento buvo parašyta, 
atsakomybės neišgelbės, bet iš 
laidų prisidarys žymiai dau 
giau, prie to. jis priparodo, ko 
kią jis sąžinę turi. Aš iš jo nie

* * * 

Didžiai Gerbiama Redakcija!
...r__ __ Sunkioje bėdoje, nežinoda

ko k7to”nere7kal7J^7tik apšauk ™as ^^Jšeiries^drįstu 
ti tą kriminališką melą ir paden 
gti bylos vedimo susidariusias 
išlaidas, tai ir viskas.

Tuomi ir baigiu savo pareiš 
kimą.

GERESNES VERTES!
MO1L.RIŠKI 
BALTINIAI MERGAIČIŲ 

BALTINIAI

Jūs gausite 
sniĮd ‘snSuipaA 

geros rūšies, jei nešiosite ^^k 
Penmans. Penmans nertiniai

§ gaminiai daromi iš geresniu ^Mk
medžiagų — kad jūs galėtume te 

nešioti ilgiau, patogiau ir geriau pri 
taikintus. Štai kodėl Penmans nuo 1868 metų 

labjausiai paplitę.

VISUOMET

REIKALAUKITE

APAT.
BALTINIŲ^
KOJINIŲ 4

T-PALAIDINIŲ

Kiti gaminiai, kaip: pirštinės, Merino arba

tis į brangius tautiečius už At 
lanto vandenyno, nuolankiai 
prašydamas malonios paramos.

Esu 43 m. amžiaus lietuvis, 
vienas be draugų ir pažįstamų 
palikęs Vokietijoj. Jau penk 
tus metus sergu „multiple skle 
roses“ liga, kuri vadinama ir 

Schloss Rennhof, 1955 m. II.9. „slenkanti mirtis“. Gydytojai 
Aayiras laiškas „Nepriklauso tikrina, kad panaudojus tam 
mai Lietuvai“. tikrus brangius vaistus, gale

Gerbiamas Pone čiau pasveikti, tačiau vokiečių 
Redaktoriau, įstaigos atsisako mokėti už to

Iš Kanados man atsiuntė Jū kį brangų gydymą. Lieka tik 
sų redaguojamo laikraščio iškar skausmingai baigti gyvenimą, 
pą (data ir numeris nepažyme nes lėšų neturiu, 
tas). Straipsnis: „Žinios iš Dar norėčiau gyventi, net ir 
Vliko“. Yra paliesta Vasario sveikatą galėčiau atgauti, kad 
16 Gimnazija. man^ pagalbos šauksmas pa

Jūsų laikraščio straipsnis pa siektų brangių tautiečių širdis, 
skleidė aiškią netiesą. Ten pa kad bent centais paaukotų ma 
sakyta: „Vasario 16 Gimnazi no išgelbėjimui. Tokioje pade 
jos mokomasis personalas taip tyje prašau Gerbiamą Redakci 
pat komplektuojamas tik iš fro ją išklausyti mano prašymo ir 
ntininkų“. Tikroji padėtis: iš patalpinti atsišaukimą į brolius 
18 gimnazijos mokytojų tik 2 lietuvius. Atsirastų gal ir ma 
yra frontininkai. no pažįstamų, kurių adresų ne

Toliau pasakyta: „Nefronti žinau ir kurie mane atsimintų, 
ninku būsena gimnazijoje die Apie mane ir mano padėtį su 
na po dienos tampa vis tiapes tinka paliudyti Kanadoje gyve 
nė“. Šitas absurdiškas tvirtini nąs Pranas Malukas, 261% 
mas i 
Niekas nėra nuskriaustas. 16 
mokytojų yra nefrontininkai. 
Jokio padėties „trapumo“ nėra. 
Mokytojų sąstatas labai įvai 
rus.

Vienintelė gimnazijos sekle 
torės p. Prapuolenienės „politi 
ka“ yra iš kuklaus uždarbio tri 
jų mažų vaikų išmaitinimas. 
Niekam pavojaus dėl to nėra. 

Jūsų parašyta: „Gimnazijoje 
globojami tiktai ateitininkai“. 
Žymiai skaitlingesni už ateiti 
ninkus yra skautai ir evengeli 
kų jaunimo rateliai. Visoms Va 
sario 16 Gimnazijos moksleivių 
kuopelėms užtikrinta veikimo 
laisvė. Ateitininkai privilegijų 
neturi, šališkumo' nėra.

Šmeižtų skleidimas yra dide 
lė žala. Šitie šmeižtai yra smū 
gis prieš lietuviškumo židinį, 
kurio išlaikyams yra visų mūsų 
pareiga. Netiesos skleidimas 
klaidina visuomenę, kurios 
komis Gimnazija išsilaiko.

Dr. Vincas Literskis
Gimnazijos Direktorius.

Redakcija savo koresponden 
to Vokietijoje naudai turi pas 
tebėti, kad Vasario 16 gimn. di 

- . - . - . rektorius reaguoja piktai, o kai r------j-, r------ v
miltinę žinią, tą patį vėliau pa pykstama, tai jau yra įtarimo, Korženiauskas, 816 Bridge St. 
tvirtino ir mano priduoti liūdi p.a(j gaj jr neviskas ten tvarko N. W., Grand Rapids, Mich., 
ninkai advokatui. Taigi yra tik je p prapuolenienės atkvieti U. S. A.
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T fiielsfTi J?irti Aš iš savo pusės turiu i)areik;-‘ ir dėlto turėi° bėgtiX-ZWtwfVlXa/ X WvlXl'iVVl'jtt'l' kšti sekančiai. 1954 m. gegužėstuvos“. Aš turėdamas nemažai
10 d. mane pasiekė žinia, kad pažinčių Montrealio visuomenė 

PAREIŠKIMAS VISUOMENEI. Montrealy gegužės men. 8 d. je, pasiunčjau laiškus į kelias
Didžiai gerb. „N.L.“ Redak čiai inkriminavęs p. A. Frenze Aušros Vartų parapijos salėje vietas ir atsakymą gavau iš vi 

toriau! Prašau patalpinti ma lį, visai neatitinka tikrenybei, 
no pareiškimą, už ką būsiu la Replikuodamas iš vietos dėl 
bai dėkingas. įirįpuolamai i§/kilusi)ų prisimi

Šių metų vasario mėn. 2 d. nimų apie 1927 m. Tauragės 
„N.L.“ nr. 5 tilpo p. J. Navike įvykius Lietuvoje, — visai nemi 
no iš Montrealio „Atviras laiš nėjau p-no A. Frenzelio pavar 
kas“, kuriame jis rašo: „Pask dės ir neturėjau net mintyje, 
leisti gandai, kad būk tai aš vi kad jo asmuo būtų turėjęs tie 
suomeninių organizacijų atsto sioginį ryšį su mano suminėtu 
vų uždarame susirinkime, įvy faktu. Taigi negalėjo būti nei 
kusiame gegužės mėn. 8 d. jo įžeidimo, nei inkriminavimo 
1954 m. Montrealyje, kuriame iš mano pusės. Dėl to kaž keno vusį Montrealy Lietuvių šuva 
ir aš dalyvavau kaipo Lietuvos paskleisti neteisingi gandai, žiavimą 1949 m. p. J. Navike 
kariuomenės kūrėjų savanorių pasiekę ir p-ną A. Frenzelį, ne nas, gyvenantis 5513—13 Avė., vesti bylą 
pirmininkas vietos skyriaus — turi jokio pagrindo ir yra klai Rosemount, Montreal, pareis advokatus, 
būk savo pareiškime įžeidžian dingai suprasti“. kė: ~

iš Lie

buvo sušaukta visų lietuviškų su tokį pat, patvirtinantį pir 
organizacijų, esančių Montre 
aly, atstovų pasitarimas, kuria 
me dalyvavo tarpe kitų atstovų 
ir plačiai žinomi visuomenei as 
menys: p. Matulionis, p. Vaido 
tas, A. V. parapijos kleb. kun. 
J. Kubilius, p. J. Kardelis „N. 
Lietuvos“ redaktorius ir visa ei 
lė kitų atstovų.

Ir štai besikalbant apie bu

ras faktas, kad J. Navikėnas 
mane inkriminavo, bet jis to ne 
nori prisipažinti ir sąmoningai 
visuomenę klaidina. Todėl aš, 
kaipo neteisingai apšmeižtas, 
kreipiausi prie advokato, kad 
patraukus 
bėn.

Kadangi

šmeižiką atsakomy

kitoje provincijoje 
reikia turėti ir du 
na prie to viso rei

A. Frenzelis.
* * *

Dar norėčiau gyventi, net ir

man^ pagalbos šauksmas pa

„v_ _____ Malukas, 261%
neturi jokio pagrindo. Welland Ave., St. Catharines, 

Ont. Malonias aukas galima 
siųsti tiesiog mano antrašu: Vi 
liūs Megys, Etzenrich 89, bei 
Weiden Opf., West Germany.

Labai meldžiu gerbiamą Re 
dakciją suteikti man šitą bran 
gią paramą. Gydytojų nuomo 
ne liga pasieks tokią stadiją, 
kad greitu laiku gali įvykti pa 
ralyžius, tad būtų mirties sp 
rendimas. Dedu visą viltį į Jū 
sų malonią pagelbą ir lieku iš 
anksto dėkingas.

Su

au

aukšta pagarba
Vilius Megys.

PAJIEŠKOJIMAI.
P. Stasys Urbantas, Yau 

ng Davidson Mine, Matache 
wan, Canada. Šiuo adresu yra 
atėjęs laiškas iš Lietuvos, paš 
to antspaudas Kaunas, bet aš 
ir kasyklos raštinė nežinome, 
kur p. Urbantas šiuo momentu 
yra. Tad kreipiuosi į laikraštį 
pagelbos sujieškoti p. Urbantą.

V. Švenloraitis.

— Jieškau, Boleslovo Luko 
ševičiaus, kilusio iš Kruonio v., 
Surgantiškių km. Trakų apskr. 
Gal kas Boleslovą Lukoševičių 
pažinojo, prašau pranešti: J.

ssja
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

1023 N. Keystone Ave, Chicago 51, Ill. USA.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS

107 N. 20 Ave., Melrose Park, Ill., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 2 dol. metams.i v. i i < • i • . rrenumeraia: jav ir Kitur z uui, inciana.„b renzelis nušovė karrnin kalas užtrunka labai ilgai, to

imta stačiai iš lovų ir pasiųsta 
tiesiai į Sibirą. Sąrašus turėjo 
me iš anksto parengtus.

— Prie progos aš pasižiūrė 
jau į jūsų asmeninę bylą.

Mes vedame savo knygas ki 
ekvienam SMA (sovietų kari 
nes administracijos) karinin 
i.ui ūgi maršalo Sokolovsky 
imamai. Aš galiu pasakyti ju 

..as ngšiol esate buvęs ir 
'. ...v.u smulkmenas apie jus. Da 
.......linu laiku jūsų asmeniniai 
davimai yra puikiausioje tvar 
koje. Aš sveikinu jus.

— Po kapituliacijos, — pa 
šakojo jis toliau,—aš buvau už 
tikrintas, kad mes pasiimsime 
viską ką geriausio Europa tu 
rėjo todėl, kad mes buvome nu 
gaiėtojais ir mes turėsime gerą 
tvarką mūsų nuosavuose na 
muose. Vietoj to, mes privertė 
rne okupuotų kraštų žmones 
praryti mūsų atmatas ir tuo pa 
čiu laiku mes spaudžiame pas 
kurinį kraujo lašą iš mūsų žmo 
nių. — Čia jo balsas užsidegė 
pykčiu. — Ar už tai mes kovo 
jame?

— Klausyk, Andrei, — paša 
Iriau aš. — Sudėjus krūvon ir 
toa.vOjant, kad jūs ne provokuo

jate, bet kad jūs tikrai jaučiate 
ir galvojate, ką jūs neprovo 
ir galvojate, ką jūs sakote, ka 
ip jūs suderinate visa tai su jū 
sų darbu MVD.

Jis pažiūrėjo man į akis.
Nekavedistų ligos.

— Kaip? Gi paprastai apsi 
džiaugdamas vaizdu, kad kiti 
tolsta nuo manęs. Tai yra vie 
nintelis dalykas, kuriuo aš da 
bar galiu pasidžiaugti. Jeigu 
žmogus turi tuštumą savyje, 
tai jis jieško kokio nors pakai 
talo. Ar jums yra žinoma, ko 
kios yra profesinės MVD kari 
ninku ligos? — Čia jis apmau 
dingai nusijuokė ir pasakojo to 
liau: — Girtuokliavimas yra 
mažiausia jų liga. Daugelis šių 
vyrų yra narkotikų aukos — 
morfino, kokaino. Statistiniais 
duomenimis yra įrodyta,, kad 
trijų metų darbo žinomose MV 
D operacijose pakanka suardy 
ti sveiko vyro nervų sistemą. 
Normalūs vyrai negali ilgiau iš 
laikyti. Jūs esate pilnoje tvai 
koje, jūs esate inžinierius. Tai 
kvepia alyva ir dūmais. Tačiau 
viskas aplinkui mane dvelkia— 
nts;?tjoda krauju...

Man pagailo Andriejaus. Vy 
ras, kuris su tokiu pasitikėjimu 
įžengė į mano butą, atrodė tu 
rėjęs pasiekti savo gyvenimo 
tikslą. Tačiau dabar aš galėjau 
pasakyti, kad jo likimas jau bu 
vo išspręstas, o šaltumas, ku 
riuo jis kalbėjo tiktai užakcen 
tavo šį mano nujautimą.

— Tačiau jūs dar esate inži 
nierius, taip pat, — pasakiau 
aš. — Jūs galite grįžti savo se 
non profesijon.

— Apie tai negali būti nei 
kalbos, — atsakė Andrei. — 
Nuo MVD niekas nepabėga. 
Ar kada nors esate sutikę tokį, 
kuris pabėgo? O, be to, kiekvie 
nas, kuris kartą turėjo jėgą ir 
galią — valdė kitus, atranda, 
kad yra sunku pradėti .gaudyti 
peteliškes ir auginti gėles. Jė 
ga yra skanus valgis. Jūs nega 
lite atsiplėšti nuo to.

Andrei pasėdėjo ilgokai ne 
kalbėdamas, paskui atsikėlė ir 
pasakė:

— Man laikas eiti. Užeik ir 
aplankyk mane, kada būsi Pots 
dame.

Kuo jie stebisi.
1946 metų vasarą du sovietu

laivų statymo ministerijos ats 
tovai, kurių uždavinys buvo pa 
tiekti užsakymus reparacijų są 
skaiton, paprašė mane keliauti 
su jais per sovietų zoną. Pulki 
ninkas Bykov ir kapitonas Fio 
dorov, buvo labai malonūs vy 
rai, neseniai atvykę iš Maskvos, 
ir labai drausmingi — uolūs 
pareigose. Kada mes inspekta 
vome įvairius fabrikus, buvo la 
bai malonu stebėti juos tyliai 
palyginant darbo sąlygas Sovie 
tų Sąjungoj, kurias jie labai ge 
rai pažino, su šionis, kurias jie 
matė dabar. Kada mes pravažia 
vome mažą Tiuringijos kaimelį, 
jie akis išplėtę žiūrėjo į eiles 
gražiai dažytų namų išdėstytų 
tarpe medžiais apsodintų kalve 
hų, ir atrodo—prisipažino, kad 
yra sunku patikėti, kad tai bu 
vo darbininkų kolonija.

— Šio krašto darbininkai gy 
vena lyg jie būtų sveikatai pa 
taisyti kurorte — vasarvietėje, 
— pavydžiai pastebėjo kapito 
nas Fiodorov.

Viename dideliame fabrike 
Fiodorov buvo ypatingai nuste 
bintas kėdėmis, kuriomis nau 
dojosi darbininkės. Kėdės bu 
vo su minkštomis atkaltėmis ir

pritaikyto augštumo.
— Darbininkui tai yra tikra 

prabanga — liuksus, — išsireiš 
kė jis. — Ar jūs pastebėjote, 
kad kėdės fabriko raštinėje yra 
lygiai tokios pačios? Darbinin 
kai ir direktoriai visi sėdi ant 
tos pačios rūšies kėdžių.

Žmonės gyvenantieji vakaru 
ose niekuomet neatspės, kas la 
bjausiai stebina sovietų žmo 
nes, o ypatingai inžinierius jie 
ms pirmą kartą atsilankius vo 
kiečių fabrike ar diibtuvėje. 
Tai yra ne vakarų technika, ne 
vakarų mašinerijos naujiena 
mums, bet

vieta, kurią individualus 
žmogus užima bendruomenėje. 
Mes turime pripažinti, kad 
žmonės vakarų sistemoje džiau 
giasi daug didesnėmip teisė 

mis ir laisvėmis. Paprastai pa 
sakius, jie daug daugiau gau 
na iš gyvenimo, jie daugiau na 
udojasi gyvenimu negu sovietų 
žmonės.

Mes keliavome skersai ir iš 
ilgai per Tiuringiją ir Saksoni 
ją keletą dienų patiekdami re 
paracinius užsakymus. Pirmą 
kartą laike šios kelionės aš su

pratau, kaip pasikeitė mano pa 
žiūros laike tų vienerių metų, 
kuruois aš praleidau už Sovietų 
Sąjungos ribų. Aš buvau nuste 
bintas taipogi manyje pasikei 
tusia galvosena. Tai, ką aš jau 
čiau, nebuvo paprastas atsisa 
kymas nuo to, kuo aš pirmiau ti 
kėjau ir pasirinkimu ko nors ki 
to. Tai buvo praplėtimas viso 
mano akiračio.

Vieną dieną, kada aš buvau 
tarnybos reikalais Potsdame, ap 
lankiau Andrei Kovtun. Kele 
tas mėnesių praėjo nuo mūsų 
pirmojo susitikimo Karlshors 
te. Tuo laiku jis mane aplanky 
davo beveik kiekvieną savaitę 
— prieštaraujančiais mandagu 
mo taisyklėmis, betiksliais vizi 
tais. Jis atrodo buvo suradęs Ii 
guistą malonumą kalbėdamasis 
su manim apie mūsų mokyklos 
dienas.

Aš prikalbinėjau Andrei vyk 
ti į Berlyną pažiūrėti kokio no 
rs filmo kinoteatre, tačiau jis 
spyrėsi, kad mes paliktume jo 
raštinėje ir pasikalbėtume. Jis 
užrakino duris ir tuojau pat 
pradėjo ta tema, kuri jį buvo 
apsėdusi.

Bus daugiau.
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MARGOS PASTABOS IŠ TORONTO
Vykusiai atšvęsta Vasario šešioliktoji.

Šiais metais Toronto lietu liktosios proga yra nevieta už 
viai Vasario Šešioliktosios pro kabinti pasaulėžiūrinius klausi 
ga buvo išvystę neįprastai di mus. 
dėlę veiklą: du radijo pusvalan Labai keistai praskamba kai 
džiai kanadiečiams, pamaldos bėtojo stilius, kada jis sakinius 
visų lietuviškų parapijų bažny pradeda: — Aš pasakiau tą ir 
čiose, iškilmingas minėjimas lie tą preiš tiek ir tiek metų... aš 
tuvių visuomenei College kino padariau tą ir tą... aš... aš... aš... 
teatre. Minėjime, kaip žinome, Gaunasi įspūdis, kad kalbėtojo 
garbės svečiu dalyvavo n trum tema yra — „Prof. Dr. Kazys 
pa žodį pasakte Toronto burmis Pakštas ir Vasario šešiolikto 
tras Nathan Phillips, kuris net ji“, 
ir savo kilmę išvedė iš Kalvari Šiaip jau prof. Dr. K. Pakš 
jos, Lietuvos. Dėl burmistro da tas turėjo sveikintinai drąsių ir 
lyvavimo buvo susilaukta pla originalių minčių. Nevykęs hu 
tesnių atgarsių visuose kana moristinis žonglieriavimas gali 
diečių dienraščiuose: „Lietu būti pateisinamas papiastose 
viai kaltina raudonuosius geno paskaitose, jis gali būti net la 
cidu“ (The Telegram), 
taip pat esu lietuvis“ 
Star).

Nutylėtasis dalykas.
Lietuviškoji spauda papunk 5^0““ aktorišk7“ir humoristi 

ciui apraše Vasario Šešiolikto 
sios minėjimą Toronte. Viskas 
buvo gera ir gražu. Toks jau, ži 
note, mūsų daugumos korespo V0''^111Uj' 
ndentų stilius šiais laikais. Tuo 
tarpu vis dėlto, vardan žurna 
listinio objektyvumo, reikėjo su 
stoti ties pagrindiniu minėjimo 
kalbėtoju prof. Dr. Kaziu Pa 
kštu. Tyla nevisada yra gera 
byla.

Prof. Dr. Kazį Pakštą korės 
pondentai vadina dinamišku 
kalbėtojumi. Tačiau ir dinamiš 
klausias kalbėtojas vis dėlto pr • 
ivalo atsiminti — kur ir kokia „„„ 
pro.ga jam tenka kalbėti. Vasa 
no Šešioliktoji yra viena iš rim 
čiausių mūsų tautinių švenčių, 
kurios metu krėsti humorą, de 
ja, labai neskoninga. Nerimti 
Korespondentai, tiesa, džiaugia 
si, kad prof. Dr. K. Pakštas sa — 
vo įžangoje Torontą sulygino na Stempužienė. Abi turi, paly tyti pasaulinę skautų jambore. 
su Kybartais. Girdi, Toronte ginti, nedidelius balsus: viena Šios pasaulinės skautų stovyk 
c.a taip visi vaišingi, taip vaiši sopraną, kita mezzo sopraną, los vyksta kas 4 metai ir šitoji 
ugi, kad jautiesi lyg grjžtumei tačiau abiejų balsai yra apdova yra 9-ta iš eilės.
į Lietuvą ir jau būtumei į Ky noti nepaprastai šventais tem Pačioje jamborėje dalyvavi

„Aš bai populiarus, bet jis netinka 
(Daily rimtoms tautinėms šventėms, 

kada žmonės ateina į salę pasi 
semti nuvargusioms lietuviško 
ms širdims dvasinio peno. Kai

niai gabumai jiems tą dieną nė 
ra įdomūs.

(„Draugo“ 52 nr., š. m. ko 
d. mano vardu buvo 
Vasario šešioliktos 

Toronte apiašymas. 
redakcija be mano 

sutikimo išleido tą

atspaustas 
minėjimo 
„Draugo“ 
žinios ir 
vietą, kurioje buvo iškeliamas
prof. K. Pakšto nevykęs kalbė 
jimo stilius. Šį nemalonų faktą 
turiu priminti, kad nebūtų su 
klaidinti skaitytojai. Juk gali 
gautis įspūdis, kad viename lai 

je tuo pačiu klausimu 
esu vienos nuomonės, o kitame 
— kitos).

Geriausi duetai Amerikos 
kontinente.

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.

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTI II.

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

SKUBIAM P RI STATYMUI J NAMUS

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

H O

Veda sktn. inž. J. Bulota.
BUDĖK!

Jeigu mes nenorime, kad mū ros pastovyklauti ir pamatyti- 
sų tautos dalis, esanti emigraci -dalyvauti pasaulinėje skautų 
joje, žūtų, turime išlaikyti jau jamborėje, skautų vadovybė nu 

...........  ' tarė greta jamborės suruo 
šti lietuvių skautų stovyklą. Da 
bar yra mobilizuojamos lėšos, 
kad joje kuo didesnis skautų sk 
aičius gailėtu dalyvauti. Tuo ti

nimą. Šiam tikslui yra organi 
zacija. Viena iš jų — skautai 
šaukiasi į Tave. Padėk jiems iš 
likti padoriais lietuviais, šioje 
dolerių viešpatijos šalyje.

Šiais metais yra nepaprasta kslu kovo mėn. 20 d. Sv. Kaži
Maloni ir netikėta prošvais proga mūsų vaikučiams pašto 

tė buvo solistės iš Cleveland© vyklauti prie didžiausio šio že
Juzė Krištolaitytė ii Aldo mės M ągaros krioklio ir pama

miero, o kovo mėn. 21 d. Auš 
ros Vartų, parapijų salėse, 4 v. 
pp. Montrealio skautai ruošia 
laužus — pasirodymus lietu 
vių visuomenei, kurių visos pa 
jamos skiriamos šios vasaros 
skautų stovyklai.

Stovykla įvyksta rugpjūčio 
bartus koją įkėlęs... Tačiau nė brais ir nuostabiai aiškia lietu rnas didesniu mastu yra neįma men, antroje pusėje. Iš Montre 
vienas korespondentas nepara vių kalbos dikcija. Jų sudainuo 
šė, kad šios pigios ir nereikalin ti duetai ilgai liks torontiečių 
gos įžangos metu salėje sėdin atmintyje, nes abu balsai labai 
tieji žiūrovai sprendė labai rim puikiai derinasi vienas prie ki 
tą klausimą: — Ar tik nebus to. Atrodo, tai yra pati geriau 
tas mūsų dinamiškas kalbėto sia kombinacija duetams visa 
jas keletą čėrkų išmetęs?... Jo rne Amerikos kontinente. Būtų 
kie įtarinėjimai, nors ir be pag 
rindo, kalbėtojui nieko geio ne 
duoda. Jie yra išdava nevyku 
sios kalbėtojo laikysenos ir pa 
čios kalbos nevykusio stiliaus...

Paskaita nėra vaidinimas.
Gal būt, prof. Dr. K. Pakštas 

įsivaizduoja, kad jis yra genia 
lūs aktorius. Tokiu atveju ten 
ka priminti, kad paskaita nėra 
vaidinimas ir kad geras akto 
rius nekartoja dešimtis kartų 
tų pačių judėsiu, kas, aktoriaus 
terminologija tariant, yra vadi 
narna štampu.

tikrai sveikintina, jeigu ir kitos 
kolonijos j šias dvi dainininkes 
atkreiptų dėmesį. Nusivilti ne son klubą, kuris ir patalpas tu 
tektų.

Lietuvių Namai pakeliui...?
Toronto Lietuvių Namai yra dėl atrodo 

išvarę gilią vagą 1 _ ’ ____ ________ __________ __
kultūriniam ir ekonominiam gy miems alučiams palikti lietuviš 
venime: čia repetuoja „Var 
pas“, veikia kooperaciniais pa 
grindais įsteigta „Parama“, mu 
zijos studija, renkasi posėdžių 
lietuviškos organizacijos ir tt. 
Penktadieniais didžiojoje salė 
je rengiamas alutis lietuviams.

Džiugu buvo, kad kalbėtojas Tai, žinoma, nieko nėia blogo, 
nelietė visiems nusibodusių is nes lietuviai visada gėrė alų ir, 
torinių duomenų, bet perėjo reikia manyti, jį gers ateityje, 
prie dabarties ir ateities. Liūd Paįvairinimą penktadienio va 
na, kad jis vis dėlto užkabino karams ir, gal būt, net lietuviš 
pąsaulėžiūrinius klausimus, ką atspalvį suteikdavo lietuviš 
Tiesa, jo mintys buvo drąsios kų plokštelių muzika. Dabar, 
ir, gal būt, teisingos. Šių eilu deja, šią sritį užkariavo naujai 
čių autorus joms pritaiia. Ta įsigytas televizijos aparatas, 
č,iau joks kalbėtojas neturėtų kurio programoje nieko nėra 
užmiršti, kad mes esame įpratę lietuviško. Jeigu namų vadovy 
žiūrėti į Vasario šešioliktąją bė tikisi televizijos pagalba da 
kaip į didžiąją tautos šventę, ugiau susitelkti lietuvių, ji la 
kuri jungia visus lietuvius, ne bai klysta. Kas domisi televizi 
paisant jų pasaulėžiūios skirtu ja, tas eina į kanadiečių Ryer 
mų. Štai kodėl Vasario šešio

A. E. McKAGIJEj
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

TAUPYK! IR NAUDOJ 
GERĄ MAISTĄ.

Aš manau, kad Jūs sutiksit 
su manim, jog šių dienų uiu... <
usia problema yra — kaip ... 
tempti tą dolerį, kuris yru v-r 
tas apie 50 proc. palyginant su 
prieškarinėm kainom, a 
kaip nors šiek tiek sutaupyti. 
Matant, kaip kainos kyla, atro 
do, kad tam įvykdyti reiucią 
stebuklo.

Mes (Dominion Provisions 
rs) į stebukladarius visai ne 
pretenduojam. Šito plano „pa 
slaptis“ yra labai paprasta. 
Faktas yra, Jūs patys apie iai 
nepagalvojat; taip, kaip u aš 
prieš susipažindamas su šituo 
planu. Dalys šio plano buvo 
visą laiką mūsų gyvenime, o 
Dominion Provisioners Ltd. jj 
sustatė ir pritaikė mums, zmo 
nėms kaip Jūs ir aš, kurie limn 
džiam apie 40 proc. savo 
maistui. Taip, pp. Pirkėjui, 
mes išleidžiam maistui uuugiuu 
negu kam kitam. Bet įJom. 
nion Provisioners Ltd. šitą ma 
isto užpirkimą ir gaminimą su 

vienetams. modernino ir padarė įmanoma 
tuos 40 proc. ištempti daug to 
liau negu mes galvojom.

Jeigu aš duočiau Jums pia 
na, kurio dėka Jūs galėtu mėt 
sutaupyti 20 — 30 proc. nuo 
maisto išlaidų ar Jūs turėtu 
mėt ką prieš? Aišku — ne.

Todėl tūkstančiai Kanados 
šeimų priklauso šitam planui ir 
naudoja geresnius produktus 
ir skanesnį maistą negu valgė 
prieš tai mokėdami augštesnes 
kainas. Šitas planas be pinigų 
taupymo yra didelė pagalba 
šeimininkei fiziškai. Vietoj ei 
ti į krautuvę 208—250 kartų 
per metus ir nešiot sunkius pa 
kietus. Jūs galėsite svarbiaus.ą 
maisto supirkimą atlikti te.eio 
nu ir tai nedažniau kaip kas 3 
—4 mėnesius.

Maisto gaminimas teužima 
pusę to laiko, ką dabar užima, 
nes mėsa yra paruošta, daržo 
vės nuvalytos. Bet kas 
usia — perkant Dominion Pi o 
visioners Ltd. prouuktus - - 
niekas neišsimeta.

Yra žinoma, kad vidurkio šei 
moję išsimėtą 8—9 proc. nuo 
savaitinių maisto islamų 
per savaitę išleidžiama 3u Om., 
o išeikvojama 8 proc., tai per sa 
vaitę išeina 2.40 dol., per nic 
tus — 120 dol.) Kai pažįstami 
ar giminės užeina, dažnai neti 
ketai, Jūs visada turėsite už 
tektinai maistoi Maistas bus 

skautų vietiniu įvairus ir sutaupysite ne tik pi 
nigais, bet ir darbo bus mažiau 
ir išeikvosite mažiau gazo n 
elektros energijos.

Iš Dominion Provisioners 
Ltd. Jūs visada gaunat pilną 
svorį ir pirmos rūšies produk 
tus. Iš kaikurių mėsos produk 
tų net kaulai yra išimti. Pro 
dukcija yra valdžios inspekto 
rių reguliariai prižiūrima.

Dominion Provisioners Ltd 
namų ekonomikos departamen 
tas mielai duoda patarimus. 
Reikalui esant mes mielai duo 
sim patarimų apie įvairių dietų 
paruošimą ir apie maisto ma.s 
tingumą. Perdažnas kaikurių 
produktų naudojimas gali nu 
silpninti sveikatą.

Pažiūrėkim į šitą klausimą 
iš kitos pusės: mes, individua 
liai, apie esamą ekonominę pa 
dėtį negalim nieko padaryti. 
Taigi, palieka dvi išeitys: pir
ma — padidinti pajamas, arba 
antra — sumažinti išlaidas. De 
ja pirmas būdas ne visiems taip 
lengvai prieinamas. Čia į pagal 
bą ateina šis Dominion Provi 
sioners Ltd. planas. Juo daudo 
damiesi Jūs galėsite sumažinti 
išlaidas (maisto produktai su 
daro didžiausią dalį visų išlai 
dų) ir dar priedo gauti augštes 
nės kokybės prekes, negu iki 
šiol mokėdami augštesnes kai 
nas.

Dominion Provisioners Ltd.
Žiūrėk skelbimą pusiaky 8- 

me.

siems 1-jo rajono ’ -----------
Dalyvauja jaun. skautų - vilkiu | 
kų būreliai, skautų skiltys ir j 
sk. vyčių būreliai. Šie vienetai 
tarpusavyje varžysis tik savo , 
šakose. Šiuo metu vyksta pasi , 
ruošiamasis laikotarpis, kuris , 
truks iki gegužės 1 d. Antrąją . 
me laikotarpy — gegužės 1 — 
birželio 15 d. tarpe kiekvienoje . 
grupėje bus pravesi vietiniai 
patikrinimai sk. šventėse, išky j 
lose ar gegužinėse. Trečias lai 
kotarpis skirtas baigminėms 
varžyboms, kurias pi avės va 
deives sudarytoji vyr. teisėjų 
komisija birželio 2-je pusėje. 
Visas rajonas paskirstytas į ke 
turias grupes: 1) Bostono, 2) 
Hartfordo, 3) Waterbury ir 4) 
New Yorko. Šių grupių nugalė 
tojai susitiks baigminėse varžy
bose.

Varžybų objektas yia prak 
tiškos skautavimo žinios ir Tė 
vynės pažinimas. Visi patikri 
nimai atliekami tik praktiškai 
ir gamtoje. Nugalėtojai gaus 
dovanas.

Skautams yra įprasta pasiva 
ržyti ir parungtyniauti, tačiau 
šios varžybos pasižymės tuo, 
kad jose dalyvaus ne vienos vie 
tovės skautai, bet kelių vieto 
vių kaimynai. Baigmėje susi 
tiks daugelio vietininkijų ska 
utai, o tuo pačiu plates jų ry 
šiai ir pažintys.
DOVANA LAUŽAVEDŽIUI.

Cleveland©
kas psktn. Rimas Bajoraitis ru 
dens lauže, programai oaigian 
tis, dinamiškam laužavedžiui 
sktn. Viliui Bražėnui įteikė pii 
siminimui menišką albumą.

nomas, nes ten griežtai aprėž alio su kelione ji kaštuos apie 
tas skaičius kiekvienai tauty 25 dol., norima, pusę šių pini 
bei, o ir išlaidos nemažos, bet gų surinkti iš visuomenės, kad 
būtų didelis nuostolis, jei dėl lėšų trūkumas neatimtų vaiku 
lėšų stokos mes neišnaudotu čiams vasaros džiaugsmą.
me mums skirtų kontingentų. 1 stovyklą bus priimami ir 
Kad kuo didesnis lietuvių skau ne skautai, bet kaip paprastai, 
tų skaičius galėtų prie Niaga vaikas, pastovyklavęs skautų 

tarpe, iš jų daugiau nesiskiria.
Neatimkime vaikučiams svei 

katos, leiskime jiems pasigrožė 
ti vieninteliu žemės reginiu, 
dvi savaites atsigauti, tvirtėti 
fiziškai, išmokti mylėti tėvynę, 
darbą ir artimą.

Iš Tavęs, Montrealio lietuvi, M Lietuvių ir lenkų inžinieriai 
ką charakterį grąžinant patefo prašoma tik 25 et. auka, 
no plokštelių muziką. Televizi 
ją be jokio nuostolio galima bū 
tų perkelti į rūsį. Tada, taip sa 
kant, būtų abi pusės patenkin 
tos — ir tie, kurie nori lietuvis 
kos muzikos ir tie, kurie domi A V rajono vadeiva sktn. A. Ma 
si boksu televizijos ekrane...

Vyt. Kastytis.

ri geresnes ir aptarnavimą grei 
tesnį. Be to, tenai bonka alaus 
parduodama už kvoterį... To 

, žymiai būtų svei 
torontiečių kiau Lietuvių Namuose rengia

Stepas Paulauskas.
SKAUTIŠKOS VARŽYBOS
LJAME SKAUTŲ RAJONE.

Su šių metų pradžioj 1-jo J

Bostone tariasi išplėsti bendra 
darbiavimą. Pasitarime dalyva 
vę lenkai laikėsi nuomonės, 
kad Vilnius su visa savo terito 
rija turi priklausyti Lietuvai.

tonis paskelbė skilčių — būre 
lių skautavimo varžybas — vi

W. A. L E N CK I,

GENERAL INSURANCE
AL. DŪDA

Visų rūšių draudimas

WA 48539
SAVI PAS SAVUS!

TEISININKAS

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
1 etefonas EM. 6-4182 

Toronto

1..............M -- ------ H ' M i ' f

Įst. OL 7543. Namų MU 9138

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

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

JONASČEGYS.
MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ

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

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

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!
Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėtii

I
» Imperial Auto Collision

Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 
užbaigimas. NEMOKAMAI.

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

Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai.

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

HAMILTONUI, TORONTUI ir APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai angli
mis arba alyva. Keičiamos senos krosnys j naujas, 
moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. 
Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas 

krosnis ir taikomi seni apšildymai.
Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių 

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

f ŽYMIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS 
. ir IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
/ Užsakymai priimami:

Hamiltone: 18 Spadina Avė. ------  Tel. LI 9-2035
Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telef. LO 8951.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
38 King St. W. Suite 46 

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

Res.: BE 3-0978

įDundas-Dovercourt įaraza
| 1244 DUNDAS ST W., TORONTO
8 Įsteigtas prieš 27 metus
<t> 24 valandų patarnavimas.
% Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų 
a perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — 
| patikrinimas.
j? Auto korpuso darbai (Bod . &Fender). Vilkiko pagalba.
X Ontario Motors League patarnavimas.
$ Atsiskaitymas už darbą išdėsto nas pagal pageidav’ ą.
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PRIEŠMOKYKLINIS VAIKŲ AUKLĖJIMAS.
Atkelta iš 2-ro psl.

Priešmokykliniame amžiuje kais ateina Vaikų Darželiai. Ka 
stipriau ima reikštis ir sociali dangi šių dienų motinai dažnai 
nis instinktas. Vaikas jieško ki trūksta ir laiko, ar pedagogi 
tų vaikų draugystės ir čia su nių žinių, ar reikalingų pnemo 
augusieji privalo jam padėti ir nių ar, pagaliau, pavargusiai 
vadovauti. Reikia jį mokyti da nuo darbo, jėgų ir kantiybės, 
iintis kuo turi su kitais, pripa tai vaikų darželių pagalba yra 
žinti kitų teises, atlikti savo labai vertinga. Pasiturinčiai šei 
darbo dalį; reikia mokyti man mai vaikų darželis reikalingas, 
dagumo, solidarumo ir teisin kai šeimoje yra maža vaikų, 
gurno. Suaugusiems tenka pri ypač jei auga vienas vaikas, 
žiūrėti vaikų draugystes ir žai Vienturčiui yra pavojaus išaug 
dimus. ti egocentriku ir savimyla, nes

Mokymasis kalbos. Pradėjęs šiuo atveju jis esti paprastai 
nuo „mama“ ir „tėte“, vaikas visų dėmesio centras. Be to, 
pirmiausia išmoksta pavadinti vaikas pats pasigenda sau ly 
uaiktus, o vėliau ima vartoti gių draugystės, kuri iš tikrųjų 
veiksmažodžius. Trijų metų va jo lavinimuisi yra labai reika 
ikas paprastai jau gali pasaky linga.
ti trumpus sakinukus. Kadangi Nepriklausomoje Lietuvoje, 
šiuo laikotarpiu vaiko smalsu kur mes dideliais šuoliais viso 
mas didelis, jis daug klausinė se srityse vijomės kitas kultu

Montrealio šeštadieninė mokykla 1953 metais.

mės, buvo nusistatyta priimti 
vien lietuvių vaikus. Seselės sa

MONTREALIO tšEŠTADlE N1NIŲ MOKYKLŲ 
APŽVALGA.
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ja, be to turi gerą atmintį, pa ringas tautas, ir vaikų globos ‘nc ° autonJ° 1 ! 11 vaik^s ls rY Atkelta iš 3 puslapio.
J ’ - - • - • - • • to paima is namu ir vakare par . . , , r E ,

veža. Kiek tenka girdėti atsilie mitetul pirmininkauja I. Paute kuris rūpinasi visais mokyklos 
laike Montessori PimŲ’,ir tėvai ir vaikai darželiu 

rpnup kitaR PatenkintI- laciau vaikų skai 
.. čius nedidelis. Viena kliūtis t uuu sido oxo u c 11 acto vairiu GaiZCullĮ VO .

antra dejas. L. Caritas, L. Kat. Mote ^g^ma*. Nors ir neper 
- - J didelis (7 dol. uz savaitę, su

maistu ir vežiojimu), bet šei 
mų jaučiamas. Todėl daiželį lan 
ko tik dirbančiųjų motinų vai 
kai. Kai kuris nors iš šeimos 
narių nedirba, tai ir vaikas į 
darželį neina. Antra kliūtis tai 
didelis lietuvių šeimų išsiskirs 
tymas Montrealyje. Iš tolimes 
nių vietų sunku atgabenti vai 
kus, tas brangiai atsieitų ir 
šiek tiek vargo būtų. Prie to 
dar prisideda kartais per ma 
žas tėvų priešmokyklinio auklė 
jimo ir vaikų darželio vertini 
mas. Kartais tenka išgirsti, kad 
motinai, kai ji esti namie, ilgu 
be vaiko. Šiuo atveju pirmeny 
bę turėtų turėti vaiko intere 
sai. Kilni motinos meilė moka 
išsižadėti savęs ir daryti tai, 
kas vaiko geram išauklėjimui

stabumą ir jautrią klausą, tai bei pedagogikos srityje gana 
kalbos mokytis jam yra lenva. daug buvome pasiekę. Kaune 
Kalbinis vaiko išsivystymas pa p. Varnienė 1_L_ 
reina nuo aplinkos, o nuo tų, sistemos darželį ir i 
su kuriais jis bendrauja ir nuo šios sistemos vaikų darželių ve 
jo bendro išsilavinimo; i 
vertus, vaiko kalbinis išsilavini rų Draugija, Liet. Vaiko Dr-ja 
mas yra labai svarbus visai dva ir įvairios vienuolijos turėjo 
sinei jo raidai. Pasakojimai, pa Kaune ir kituose miestuose ir 
sakų skaitymas ar sekimas, dai miesteliuose savo darželių. Vie 
neles, paveiksluotos knygos yra nūs lankė pasiturinčiųjų seimų 
labai reikalingos priemonės vai vaikai ir tėvai už juos mokėda 
kui lavinti ir jo žodynui pratur vo, kitus darželius išlaikydavo 
tinti. Patį vaiką reikia pratinti kurios nors organizacijos ar pa 
paprastai ir aiškiai pasakyti sa rapijos.
vo mintį. Šiame kontinente vaikų dar

Mums jautriu tautiniu atžvil želiai dar nėra labai išplitę. J. 
giu šis laikas labai svarbus ir A. Valstybėse vaikų darželių 
tėvams uždeda didelę pareigą judėjimas prasidfejęs 1920 me 
išmokyti vaiką gražios kalbos tais. Prie daugelio mokslo įstai 
dar prieš mokyklą. Svetimų ka gų, kolegijų ir universitetų, vei 
Ibų vaikai taip pat lengvai iš kia vaikų darželiai pedagoginė 
moksta, bet jų reikia mokyti ms ir psichologinėms studijo 
tik tada, kai savąją kalbą vai ms ir studentų praktikai. Kiti 
kas jau gerai yra pasisavinęs, vaikų darželiai yra vienuolijų 
Mūsų sąlygose, kai vaikai neiš arba privačių asmenų Įsteigti ir 
vengiamai iš aplinkos mokosi vedami. Panašiai yra ir Kana 
svetimų kalbų, gimtosios kai doje. Bežiūrint į vaikus, pralei reikalinga
1 *"* Ir. • a« 1 ** 1 • « - ** A •* z4 r, , r, a • • • a • rč 4- • a A A z4 « A A a I , I r . a

Suprantamos yra visos minė 
tos kliūtys ir šeimų patiriami 
sunkumai, bet baigiant norisi 
vis dėlto palinkėti ir tėvams ir 
visuomenei daugiau rūpintis spręsti.

bos mokymas reikalauja dar džiančjus ištisas dienas plikoje 
daugiau rūpestingumo. Tauti gatvėje, taip norėtųsi, kad jais 
ms ir religinis auklėjimas taip kas nors susirūpintų ir organi 
pat pradedamas nuo mažens, zuotų vaikų darželių tinklą šia 
Viename straipsnyje neįmanome mieste, 
n.a visa tai plačiau paliesti.
Tai vis atskiros, plačios ir aktu 
alios temos. Šiuo straipsniu no 
rimą tik iškelti auklėjimo klau 
simus ir pabrėžti jų didelę svar sidėjimo Seserys 1953 nf rude 
bą vaikų ateičiai ir per juos mū nį įsteigė Montrealy vaikų dar 
su ateities visuomenei, mūsų želį, netoli nuo dabar pastaty 
tautai. tos Aušros Vartų bažnyčios

Pagalba šeimai. Tiems dide (1476 Rockland Ave., Cote St.
1 sms auklėjimo uždaviniams Paul). Dėl anksčiau minėtos 

kti šeimai į talką šiais lai vaiko kalbos raidos ir jos reikš

LIETUVIŲ VAIKŲ 
DARŽELIS.

Švenč. M. Marijos Nek. Pra

THREE STAR CONTRACTING Co.j^į
Lietuviai kontraktoriai

M. KRAUZA, A. SNAPKAUSKAS, J. LINGAITIS 
Mielai patarnauja tautiečiams.

482 RIELLE AVE„ VERDUN. TEL. YO 1270.

Gyvename laikotarpyje, kur retas šių dienų žmogus be 
spaustuvės pataranavimo gali apsieiti.

VENtlf PRIMING COMPANY
4811 ESPLANADE AVE.

OFSETAS — LITOGRAFIJA — TYPOGRAFIJA.
Atlieka spaudos darbus pradedant vizitinėmis kortelė 
mis, vokais, sveikinimais, sąskaitomis, laikraščiais, kny 
gomis, žurnalais baigiant dideliais plakatais viena ar ke 
liomis spalvomis. Gaminami ir įvairūs gumos antspaudai.
Žinodami, kad tamstai bus reikalingas spaustuvės patar 
□avimas,

patariame pasižymėt šį telefono Nr.
GR 8393.

Informacijos mielai suteikia nos gimtojoj kalboj.

Savininkai: L. GIRINIS ir A. LYMANTAS.

! J. GRAŽYS
i

SIUVU NAUJUS IR 
sį TAISAU SENUS 
8 KAILINIUS PALTUS, 
a DUODU GERĄ KĄILIŲ 
g PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR SVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

stadieniais — dieną.
Kreipti, po 6 vai. vakaro.

ras. Darbas mokykloje norma reikalais. Montrealio b-nės apy 
liai eina pirmyn. Mokykla kas linkės valdyba pereitais metais 
dieną darosi mokiniams artime mūsų mokyklos mokinių premi 
snė ir suprantamesnė. Moki joms paskyrė 80 dolerių ir kiek 
niai pamoKų nepraleidineja ir vienu atveju ją nuoširdžiai re 
užduotus namų aarbus stropiai mia.
atlieka. Šiais metais mokykloje Visų mokyklos rėmėjų ir mo 
yra 6 skyriai ir parengiamoji kytotojų didžiausias rūpestis 
grupė. Šešto skyriaus mokiniai yra, kaip sutraukti visus iki vic 
loliairuošiasi išleidžiamiesiems no lietuvius vaikus į mokyklą, 
‘gzaminams. Išviso mokinių Geriausi pagelbininkai butų pa 
'ra 80, iš kurių — 10 senųjų tys tėvai, kurie siųstų savo vai 

ateivių. Senųjų ateivių vaikai kus lankyti lietuviškas mokyk 
labai gražiai kalba lietuviškai las.
ir gerai mokosi. Laukiame tik 
daugiau jų atsilankant.

Kiekvienais metais mokyk 
los surengia du viešus parengi 
mus: Kalėdų Eglutę ir Moti 
nos Dienos minėjimą, l’arengi 
mų programose mokiniai daly 
vauja labai aktyviai n su dide 
liu noru. Visuomenė parengi 
mus gausiai lanko.

Didžiausias mokyklos rams 
tis yra „Aušros Vartų" parapi 
jos klebonas kun. J. Kubilius,

Laukiame jų pagelbos. . .
Br. L.

priešmokykliniu vaikų ugdy 
mu ir jieškoti būdų ir pnemo 
niu iškylančioms problemoms 

S. F

GALIU S U TA U PyTf IKI $8
PER SAVAITĘ ANT MAISTO SĄSKAITŲ 

(priklauso nuo šeimos dydžio).
GAUSITE GERIAUSIOS RŪŠIES MAISTĄ — 

ŽYMIAI PIGIAU Iš DOMINION PROVISIONERS Ltd.
Dominion Provisioners Jums siūlo progą būti savo nuosa 
vu krautuvininku. Tas reiškia, kad Jūs galėsite pirkti 
maistą pigiau negu maisto krautuvės savininkas. Val
džios garantuotą šviežią mėsą, žinomų firmų daržovės, 
vaisiai ir sultys.
Dominion Provisioners Jums siūlo daugiau laisvo laiko. 
Maistą pirkti tereikia tik 4 kartus į metus. 50% mažiau 
darbo virtuvėj — produktų nereikia valyti, skusti.
DOMINION PROVISIONERS JUMS SIŪLO DAUG 

PATOGUMŲ IR PROGŲ SUTAUPYTI PINIGŲ.
Mūsų pardavėjas A. Jurgutis.

MA 8847. — 2036 Union Av. Apt. 1, Montreal.
DOMINION PROVISIONERS LTD.

RAINBOW 
Distributors Co. 
Savininkai-panevėžiečiai

L CHAZANAS ir Ą. ANŠELEVIČIUS.
Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys.

Lietuviams specialios nuolaidos.
397 NOTRE DAME St. W. TeJ.: HA 2239 ir EM 6-2603

I
 Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti

mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai.

Jonas ZmuidzinasParyžiaus universiteto dipl. teisininkas:
3420 Drummond, Montreal, P.Q. Canada. Tel.: PL 6580

LAIŠKELIS 
IŠ TA3AKO ŪKIO.

Malonu kai susisieki su di 
dėsniu centru, kuriam nori ka» 
ką pasakyti.

Mes, ūkininkai, papiastai esą 
me prapuolę savo darbuose ir 
rūpesčiuose, nes ūkyje gyvena 
nt perdaug esame apkiauti tiek 
fiziniu, tiek ir protiniu darbu. 
Mūsų apylinkėje šiuo metu esą 
rne aštuoni lietuviai ūkininkai. 
Bet labai maišytos šeimos. Po 
ra senų emigrantų, kiti visi di 
pūkai naujakuriai.

Pradžia, kaip paprastai, vi 
sur yra sunki. Vienam geriau, 
kitam blogiau sekasi, bet visi 
stumiamės pirmyn. Man pači 
am paskutiniai dveji metai pa 
vyko neblogiausiai. Labai nepa 
vyko 1951 metais. Buvome ke 
Ii kompanionai. Kai ledai sunai 
kino per 62 nuoš. derliaus, tai 
ir mūsų „sindikatas" sugriuvo. 
Perėmiau vienas. Kai pirkome 
1951 m., mokėjome 40.000, o 
kada aš atpirkau su visais akty 
vais ir pasyvais, už tą patį ūkį 
mokėjau 50.000 dol. Žinoma, 
tas viskas skolintu kapitalu, už 
kurį teko mokėti 4—6 nuoš. pa 
lūkanų. Užbaigus šių metų der 
liaus realizavimą ir išvedus ba 
lansą, manau, dar liks morgičių 
apie 25.000 dol. Sumą, labai di 
dėlė. Bet šiandieną to ūkio rin 
kos kaina yra tarp 60—65.000 
dol.

Bendrai imant tabako augi 
nimas geras biznis, jei turi ge 
rą farmę. Fabrike to, turėdamas 
ir geriausią darbą, neuždirbsi. 
Truputį perdaug rizikingas.

Mes manome įsteigti ūkiniu 
kų klubą daugiau kultūriniams 
reikalams.

Man asmeniškai atrodo, kad 
kultūrinė ir visuomeninė veik 
la ateinančius 3—5 metus bū 
tų labai gera, kad išsilaikytume 
toje augštumoje, kuri šiandie 
ną yra. Ir štai dėl ko. Apie 60— 
70 proc. mūsų dipukų kibosi į 
bet kokias nuosavybes, ir visi 
yra apsikrovę pedaug morgi 
čiai ir proc. Jei bus panaši ūkio 
konjunktūra per tą laiką nuo

LONGUEUIL ŠEŠTADIENI 
NĖ MOKYKLA

įsikūrė 1953 met. spalių mėn. 
Pirmoji mokytoja buvo p. Ga 
velienė-Ivaškevičiūtė, bet po 
poros mėn. perdavė p. Effertie 
nei. Ponia Effertienė pasiliko 
iki mokslo metų galo, bet to 
liau mokytojauti atsisakė.

1954-55 mokslo metams suti 
ko mokytojauti P. Beleckas.

1953-54 mokslo metais buvo 
17 mokinių, kurie paskirstyti į 
I—II skyrius ir parengiamųjų 
1954 mokslo metus pradėjo su 
19 mokinių, o vėliau dar viena 
mokinė prisidėjo.

Mokiniai paskirstyti į I—II
ir III skyrius ir prirengiamąją. savybei, jei jos bus beveik iš 

Mokykla naudojasi J. Car pirktos, tuomet žymiu tempu ta 
tier mokyklos patalpomis, Tė kultūrinė ir visuomeninė veik 
vo Kubiliaus rūpesčiu, nemoka ia pašoks pirmyn, 
mai. ,

Beveik visi mokyklinio am perdaug bailus skoloms. Ir daž 
diaus vaikai esą J. Cartier, lan i..______ ___ ___1' .
cosi, yra uolūs ir pažangūs.

Mokyklos kapelionas Tėvas Tai yra mano nuomonė, bet ne 
Raibužis taip pat padeda ii mo manyčiau kad ji būtų perdaug 
kytojauti. P. Beleckas, klaidinga. C—2—1—1 

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

DETECTO T. V.
3994 Wellington

TAISOME RADIJO
Vai. 10 ryto iki 11 vai. vakaro.

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS.

StaNu
IIN'lMIMG PffOCISS

IDE LUXE DRY CLEANERS 
143—8th AVENUE, LACHINE 

MJE 7- 6 72 7 Sav-: p- RUTKAUSKAS.

Lietuvis, 
mat, nėra gobšus turtui, bet

niaus su tais reikalais susidu 
riant, šis vaizdas labai aiškus.

Ūkininkas.

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

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audnrių 

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

VALOME — PROSIJAM E.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK’S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS g 
p e r

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d |
I Tek RA 7-3120 I
| 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 |
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HAM!
Atkelta iš 8-to puslapio.

T MM k T APIE ROSEMOUNTO ŠEŠT. 
I (. ) l\ / LIETUVIV MOKYKLĄ.

A- v Jau prieš kurį laiką Rosemo
unte buvo atidaryta šeštad. 
lituan. mokykla. Mokytoju bu 
bo paskirtas mok. J. Jankaitis, 
kuris joje ir pradėjo dirbti. 
Mok. Jankaičiui apleidus Mont 
realį ir neatsiradus tuo tarpu 
pavaduotojui, (mokykla nusto 
jo veikus.

1953 m. rudenį Aušros Var 
tų parapijos klebono Tėvo Ku 
biliaus ir Apylinkės Valdybos 
iniciatyva, mokykla vėl atidaro 
ma.

Dirbti buvo pakviestos mok. 
I. Rimkevičienė ir A. Paškevi 
čienė, kurios ir dabar ten dir 
ba.

Pasklidus žiniai, kad regis 
truojami vaikai mokyklai, tėvai 
suvedė jų gana gražų būrį — 
46. Dabar mokykloje veikia 4 
skyriai su 48 vaikais. Tikybą

MAMERTAS MACIUKAS
GERIEJI HAMILTONO LIETUVIAI!

Po metų laiko mes vėl drįsta mūsų gražusis, tautiniais 
me kreiptis į Jus, Malonūs Ha bais pasipuošęs jaunimas, 
miltoniečiai, prašydami padėti Dėkojame ir linkime nuošir 
užbaigti Vasario 16 gimnazijos džios lietuviškos nuotaikos! 
rūmų skolų mokėjimą. Rengėjai.

1954 m. šiam tikslui surinko PRAĖJUS VASARIO 16 
me 738,25 dol., kuriuos birže 
lio 23 d. persiuntėme Vokieti dienos minėjimui, reiškiame nu 

jjos Krašto V-bai, kuri rūpinasi oširdžią padėką: iš Chicago* at 
gimnazijos rūmų pirkimo reika vykusiam adv. R. Skipičiui už 
jais skaitytą paskaitą minėjime,

Mūsų antrąjį aukų vajų pra niuz. P. Armonui, solistėms ir 
dėsimė s, m. kovo 15 d. ir nori visam Rochesterio chorui už at 
me baigti iki gegužės 1 d. Rin liktą meninę programą, kun. 
kėjai aplankys Tamstas namuo ^r- J- Tadarauskui už atlaiky 
se, todėl labai maloniai prašo *as iškilmingas pamaldas, kai 
me neatstumti jų ištiestos ran bėtojams: Kanados Liet. B-nės 
kos ir paaukoti šiam dideliam pirm- J- Matulioniui ir Mrs. E. 
tautiniam reikalui Hyder, ir visiems kitiems kuo

Italijos padangėje auga ir st nors pnsiaejusiems sj mineji . . .. K
iprėia antrasis lietuviškos kul m4 ruošiant. Taip pat nemaža . a .. .tai.s, csto Kaibup rej a a n rra sis neruvisKos ku 1 ... . , • oanRiai zls- Mokyklos patalpos geros. •'

^turos Vakarų Europos židinys visi vaikai uoliai lanko mokyklomis.
' mokvkla Didžiausias mokyklos .rėmė v . - - . , „ - -

„ • „ .. A . ,ZL Kartu‘su kitom Montrealio > Y™ Tėvas Kubilius. Lygiai Prasau, neatsisakyti paskelbti, paėmus į rankas tos pat savaiKLB Hamiltono Apyl. V-ba. su Kitom ivrontreano j j ... ... -a-

PADĖKA. spaudos rėmėjai, knygos bičių
Mūsų rengtas vasar io 19 d. liai, duosnūs labdarybei.

Užgavėnių Kaukių Balius pra 
ėjo labai dideliu sėkmingumu! 
Šia proga mes reiškiame mūsų 
nuoširdžiausią padėką visiems 

tojams visišką laisvę, kiek ir ku svečiams, tokiu nuolatiniu pa 
riai gimnazijai paaukoti. Mes stovumu remiantiems musų da 
manome, kad kiekvienas tautirbus- 
nis darbas yra pilnai remtinas, Atskirą padėką prašome pri 
nežiūrint kas jam vadovautų. *mt3 Grovienę, A. Matuzie 
Vasario 16 Gimnazijai Remti 

Komisija Hamiltone.
DĖMESIO „ČIURLIONIO“ 
KONCERTO SVEČIAMS! 
Į mūsų rengiamą kovo 19 d., 

7 v.v., Westdale Collegiate sa Kronienei, 
Įėję koncertą susirinks ; _ 
1200 asmenų! Didesniam šve vičiui tariame gražų lietuvišką 
čių patogumui mes labai malo ačiū! 
niai prašome visus tautiečius at Tamstų — visos liet, visuo 
kreipti dėmesį į šiuos mūsų pa menės — parama mums yra tik 
geidavimus: riausias laidas, kad lietuvių tau

1. ę Koncertą pradėsime 7 v. ta sulauks pergalės! 
v. punktualiai, todėl prašome 
visus pradėti į salę rinktis 6 v. 
vakaro.

2. Vienoje klasėje bus rūbi 
nė. Joje prašome palikti paltus, bartas pirko trečią mėsos ir ki

3. Prie įėjimo bus dalinamos tų valgomų preduktų krautuvę,
programos. Prašome jas pasi kuri yra 167 King St. E. Biznis 
imti. Tai gražus šio didelio kon puikiai sekasi. Jam 
certo prisiminimas. talkininkauja brolis

4. Salėje užimti tik bilete nu Kybartas, 
rodytas vietas. Jas nurodinės Broliai Kybartai

| ' -l PERKATE ar PARDUODATE? |

rū

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS

1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL

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

mokyklom, Rosemounto moky 
kla dalyvauja viešuose parengi 
muose, ar tai ruošiamos Kalėdų 
eglutės, ar Motinos dienos mi 
nėjimai. Paruošimai sutraukia 
vis daugiau ir daugiau žiūrovų 
tuo jungdąmi visuomenę su jos

Visiškai netiesa, kad mano 
anksčjau pasiųstoji padėka „bu 
vo net 4 puslapių“. Sutinku, 
kad ji buvo netrumpa, nes svar

— Saleziečių lietuviška gimna dalyvavusiems tauteičjams už 
zija, kuri turi šiais mokslo me aukas^ 
tais 50 mokinių. Čia jaunimas 
auklėjamas išimtinai lietuviško 
je dvasioje. Šios rinkliavos pro 
ga rinkėjai priiminės aukas ir 
jos išlaikymui, dėlto piašome 
geruosius tautiečius ir šią gim 
naziją savo aukomis prisiminti.

Mūsų Komisija palieka auko

LAIŠKAI REDAKCIJAI...
(Atkelta iš 6 puslapio).

Gerb. Redaktoriau,
„Tėviškės Žiburiams" perei blausioji tautinė šventė turėjo 

tos savaitės numeryje Montre didelį talkininkų skaičių, bet te 
alio kronikos skyriuje paminė kstas teužėmė 2 ranka norma 
jus mano pavardę ir įdėjus aiš liai rašytus puslapius. Kur šiuo 
kiai tendencingą komentarą, atveju tiesa, galima įsitikinti

Kompetetingo

rūpesčiuose, kaip ir džiaugs 
muose, jis yra su mokykla.

Nemažai mokyklos reikalais 
rūpinosi ir Bendruomenes Vai 
dyba bei Tėvų Komitetas.

Visos sąlygos yra už darbą 
mokyklose ir jose yra dar da

nę, E. Šimkevičienę, L. Palčsa 
uską, Vyt. Juozoką, J. Bajorių 
ną, J. Sakalauską ir V. Domei 
ką už Tamstų sąžiningą talką 
šio vakaro metu.

Premijų skyrimo k-jai — 
Laniauskienei, Bu 

apie lioniui, Krištolaičiui ir Venske

Jūsų
TFA Kanadoje Hamiltono 

Skyriau* Valdyba.
— Prekybininkas Vladas Ky

prekyboje 
Alfonsas

yra dideli

* N amai *Ūkiai * Sklypai
''Bizniai * Pramoninė* nuosavybė*

patarnavimo kreipkitės pas: — ;
g A. P R A N C K E V I Č 1Ų .. . LI 9-4121.
g Hamilton Office .... 913 Main St. East.

I RID OUT real^istYdete
i KANADOS STAMBIAUSI REALTORIA1

© Skyriai visoje Ontarijoje.

tmmttmmmmtmmmmmttmmmttmmmmnmmtmnmmnmmtmttt
Eg?

-r Tel.TR. 1135

VICTORIA 
CLEANERS 
&. DYERS Co.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas .............0.95
Paltas (lengvas) 0.95 
Suknelė 
Skrybėlė

. 030

. OSS

Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio miesto 
dalis. Darbą atliekame sąžiningai.

Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas.
TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

A\ >

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE
Į iĄ 7 Y V 1 o » « • * ■

>***5 Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago
i ir artriti*. Naudinga svorio mažinimui.

/ Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui.
i y Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.

telef.:
PL 0094

MOTERŲ DIENA: 
kas antradienj nuo 2pm iki 11 pm. 

Masažistės Jūsų patarnavimui. 
Susitarimas ii anksto nereikalinga*.

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.
:Į: (2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)į 

— „N. Lietuvos“ bendradar 
bis ir platintojas Kl. Prielgaus 
kas dabar gyvena 234 Hugh 
son St. N., Hamilton, Ont. te 
lefonas J.A. 2-51-00. Todėl no ug, daug tuščių vietų... 
rintieji „Nepr. Lietuvą“ užsisa šeštadieninė lituanistikos mo 
kyti arba atnaujinti seną prenu kykla laukia savo vaikų 1 
meratą prašomi į jį kreiptis. G. I. R.

Carlton Clothes Shop |
; ’ LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI! |

Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų g 
; { rūbų siuvykla. g

Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai! g
i ’ Kaip dalininkas pas mus dirba prityręs lietuvis siuvėjas. © 
; ' Jau 5 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus g 
; ’ ir nesame patyrę nusiskundimų. g
i > Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, g Į ukrainietiŠkai, rusiškai lenkiškai ir tt. ©
:į 281 KING STREET EAST HAMILTON, ONT.
{Į Telef. J. A. 2-6439. 8

8 LIETUVIS LAIKRODININKAS

Groserija - alus 
DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS. 

LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliarių kainų. 
64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. <E 0400. 

Sav. E. BAIKAVIČIUS.

I AUKAS ANTANAS ;
S 359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321
8 Kreiptis vakarais po 6,30 vai. Į!

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Adamonis ir Budriūnas
„DISTRICT ESTATE BROKERS“ 

NAMAI PARDAVIMUI: - Įvairiose Montrealio dalyse. 
PASKOLOS: — 5J4% užbaigtiems namams ir 6% 

statybos eigoje. Parūpiname paskolas iš 6% be atsk. atlyg. 
ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni 

plotai.
ŪKIAI PARDAVIMUI: —Montrealio apylinkėje.
Draudimas: — Pastatams ir kit. objektams nuo nelai 

mingų atsitikimų.
Pirmosios Montreal y lietuvių Real Estate 

tikslą* — Jum* padėti!
Agentai: A. Markevičius OR 1-9816.
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501. 
Darbo laikas: nuo 9 vai. rytoiki 9 vai. vakaro.
Res. P. Adamonis PO 6-6495 A. Budriūnas RA 7-2690.

LIŪDESIO VALANDOJ

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

g 4800 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 H

kas seka. tės laikraščius „Nepriklauso
Teisybė, kad esu raštu „T. mą Lietuvą" ir „Naujienas", ku 

Ž.“ Redakcijai pareiškęs nepa rie įdėjo tą patį padėkos tekstą 
sitenkinimą dėl komiteto pasių pilnai.
stos padėkos vasario 16 d. mi Siaubas ima „T. Ž.’’ Redak 
nėjimo talkininkams „sutrum ciją pagalvojus, ką reikėtų jai 
pinimo“, rašydamas pažodžiui daryti, gavus tokių nepaprastai 
„...Tamstos, mūsų visai neatsi ilgų padėkų iš visų kolonijų, 
klausę, tepadarėte apgailėtinai kur minėjimai buvo suorgani 
perredeguotą ištrauką, kurią zuoti. Į tai tegalima atsakyti, 
š. m. kovo mėn. 3 d. Nr. 9 jog Redakcijai, be abejo, žino 
(269) paskelbėte komiteto var ma, kad Montrealio kolonija 
du...” ir prašydamas reikalą ati yra viena iš didžiausių ir dėl to 
taisyti, įdedant pilną padėkos jos padėkai, niekam nepaken 
tekstą arba bent paskelbiant kiant, galėtų būti skiriama 
mano laišką, kas, deja, nebuvo kiek daugiau vietos. Jeigu gi, 
padaryta, ir kas mane verčia nerandama reikalo į tai atsi 
kreiptis išsiaiškinti į kitą laik žvelgti, tai reikėtų prisilaikyti 
raštį. bent minimalių laikraštinės eti

Minimas mano „protestas“ kos reikalavimų, pagerbiant ko 
nėra, tačiau, tiek ilgas, kiek, tik respondencijų autorių teises ir 
riausiai, Redakcijai nemalonus, vengiant pirštu prikišamai aiš 
nes jame pastebėjau:

„1. Apgailėtina, kad, rasda 
mi vietos savo laikraštyje įdėti 
pavardes asmenų, paaukojusių 
mažiausias sumas (įvairios rin 
kliavos, solidarumo mokestis 
ir pan., nors ir šių aukotojų 
skelbimas reikalingas), neran 
date galimu paminėti tų dar 
buotojų, kurie aukodami savo 
laiką, pastangas ir lėšas, atli 
ko didelį darbą taip svarbiame 
mūsų tautos reikale;

2. Geriau padėkos visai ne
spausdinti, negu spausdinti iš viršūnėse, 
kreiptą, visai pamatuotai ga 
linčią įskaudinti ne tiktai labai 
daug pasidarbavusius ii nepa 
minėtus asmenis, bet ir nevyku 
šiai paminėtus;

3. Padėkos teksto, kaip ypa 
tingai subtilaus dalyko, „taisy 
mas“ nesiderina su laikraštine 
etika, nors tai būtų daroma ir 
labai gerai vietines sąlygas ži 
nančio asmens“.

kaus tendencingumo.
A. Vazalinskas.

Gerbiamam „Nepriklausomos 
Lietuvos Redaktoriui,

Prašau paskelbti sekantį pa 
reiškimą.

Ryšy su skleidžiamais netik 
rais gandais, viešai pareiškiu, 
jog iš LAS partijos, trumpai 
pabuvęs, kaip ir daugelis kitų, 
pats išstojau savo noru ir su ja 
nenoriu turėti jokių ryšių dėl 
buvusių vaidų ir netvarkos jos

- Reiškiu pagarbą
J. Parojus.

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. S K A A B 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont.
Tel. LI 4-6405

{Lietuviška moterų kirpykla
; ; DARO ŠUKAVIMUS. PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Monrr.a Fltzroy 3292. f

BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George St-,TR 5151 Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Dury*, langu rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybini* pop'eri*.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SON >
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

H Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv.
8 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. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal,
P. Q. Tel.: HU 8—0162.
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Kovo 19 d., HAMILTONE
ŠĮ SEKMADIENĮ, KOVO 20 DIENĄ, MONTREALIO 

LIETUVIAI RENKA SEIMELĮ
Pagal Montrealio lietuvių bą, kuri bus vykdomasis Seime 

organizacijų, visuomenės ir be lio organas.
ndruomenės atstovų susitari Rinkimų komisija visus tau 
mus, šį sekmadienį, kovo 20 tiečĮus kviečia dalyvauti rinki 
dieną, Montrealio ir apylinkės muose, kurioje vietoje kam pa 
lietuviai renka Montrealio Or togiau; kviečia visus balsuoti 
ganizacijų ir Visuomenės Rin už tuos kandidatus, už kuriuos 
ktų Atstovų Seimelį. Reikia iš kas nori, pagal laisvą kiekvie 
rinkti 30 atstovų. Šių 30-ties no balsuotojo pasirinkimą, 
atstovų rinkimai ir bus daromi Rinkiminė Komisija,
šį sekmadienį. _ JUOZAPŲ vakarienė ir kun.

Rinkimai vykdomi šia tvar Juozo Aranausko varduvės ruo 
ka: šiamos Aušros Vartų salėje,
Kazimiero parapijos patalpose, kovo 19 d., 7 vai. vakaro. Įžan 
3424 Parthanaise rinkiminė ko ga 1 dol. Kviečiami atsilankyti 
misija veiks nuo 9,30 ryto iki vįsį. 
2 vai. po pietų.

Ville Jacque Cartier, pp. Pa 
ulauskų patalpose 28 Leblanc 
St. rinkiminė komisija veiks 
nuo 3 v. po pietų iki 5 vai. va 
karo.

Aušros Vartų parapijos pa 
talpose 377 Willibrord Ave., 
Verdun, tą pat dieną rinkiminė 
komisija veiks nuo 9.30 v. ryto 
iki 2 vai. po pietų.

Nuo 3 vai. po pietų iki 6 v. 
vakaro rinkiminė komisija vei 
ke Ville Lasalle, 7722 George 
St., „Nepriklausomos Lietu 
vos“ patalpose.

Šitaip, kad kuodidesnis tau 
tiečių skaičius galėtų pasinau 
doti balsavimo teise, Rinkimi 
nė Komisija yra pasiskirsčiusi 
į dvi pakomisijas, kurių viena 
dirbs rytuose, o kita vakaruose, 
kurios susieis į vieną po 6 va 
landos vakaro ir suskaičiuos 
balsus.

Rinkėjų arba balsuotojų ži 
niai dar paaiškinama, kad rink 
ti gali visi vyrai ir moterys, 
kam yra suėję 18 metų. Rinkti 
iš 42-jų išstatytų kandidatų ne 
daugiau kaip 30, bet galima bal 
suoti ir už mažiau negu 30 as 
menų. Reikia balsuoti už tuos 
kandidatus, kuriuos balsuoto 
jas laiko tinkamais arba geriau 
siais.

Rinkimų vietose kiekvienas KŲ KLUBO SUSIRINKIMAS 
atėjęs balsuoti gaus kandidatų 
sąrašą, kuriame kryžiuku pažy 
mės tą kandidatą, kurį jis no 
rėš išrinkti į Seimelį. Tam tiks 
lui kandidatų sąraše yra atski 
ra grafa.

Primenama taip pat, kad be 
išrinktųjų Seimelio narių, Sei 
rnelin dar kiekviena organizaci 
ja turi teisę prisiųsti po vieną 
savo atstovą, kurie bus lygia 
teisiai su išrinktaisiais. Seime 
lis išrinks iš savo tarpo vaidy

WESTDALE COLLEGIATE SALĖJE, MAIN ST. W

"ČIURLIONIO" ANSAMBLIS
IŠ CLEVELAND, OHIO,

duos lietuviškų dainų, muzikos ir šokių

KONCERTĄ!

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.________
KZ-„ HK... .XKZ--- XX______ -X

DR. J. Š E G A M O G A S
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 4906 Wellington 
Verdun. Tel.: YO3611.

X šeštadieniais 11—1 
v arba pagal susitarimą.
v n a m ų 1038 Osborne Av.
< Verdvn. Tel.: PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS'

DR. J. M A L I Š K A
priima :.9 a. m. — 10 p. m.
5303 Verdun A., Verdun,

Tel.: TR 4547

SLA MONTREALIO 123 
KUOPOS NUTARIMAS.
Montrealio SLA 123 kuopai 

š. m. kovo 5 dieną suėjo 5-keri 
metai nuo įsisteigimo. Paskuti 
nis visuotinis kuopos narių su 
sirinkimas tuo reikalu nutarė: 
1) 5-rių metų kuopos veikimo 
sukaktuves paminėti subuvimu 
-vakariene, kurion kviečiami vi 
si tautiečiai, o ypač norį įstoti 
šion tautinėn pašalpinėn orga 
nizacijon; 2) Kuopos nariams 
dalyvavimas privalomas, o jei 
gu kas ir neatsilankys, tai vis 
vien privalo sumokėti 1.50 et. 
už vakarienę; 3) į vakarienę ir 
svečiams įžanga 1.50 dol. Iškil 
mingos vakarienės metu bus tr 
umpas pranešimas apie organi 
zaciją ir interesuoti galės gau 
ti visas informacijas. Vakarie 
nė numatoma balandžio 23 
30 dienomis, apie ką bus 
skelbta vėliau.

Nutarta priimti naujus na 
rius: p. Kačergių, p. Brilvicą 
ir p. Kvietkauską. Prieš tai na 
ri upriimtas p. Morkūnas. 
Kuopoje dabar yra per 40 na 
rių. Yra ir daugiau stojančių į St. Kęsgailą. P. Kęsgailą pažy 
SLA 123 kuopą. Kadangi da mėjo, kad rekolekcijų vedėjas, 
bar vyksta vajus, tai naujai sto gal, perdaug pabrėžęs montre 
jantieji gauna lengvatų.
VARPININKŲ-LIAUD1NIN

Dirigentas - komp. ALF. MIKULSKIS.
Kanklių orkestro vadovė — O. MIKULSKIENĖ.
Tautinių šokių vadove — A RAULINAITIENĖ.
Scenarijus — A. KAVALIŪNAS.
Konferuoja — ALD. MALCANAITĖ.

Maloniai visus kviečiame į šį didįjį koncertą atsilankyti.

Pradžia 7 v. v. Bilietai $ 3, $ 2, $ 1.50.

ar 
pa

K. L. B. KULTŪROS FONDO ŠVIETIMO SKYRIAUS 
RUOŠIAMOS PEDAGOGINĖS SAVAITĖS PROGRAMA

Šeštadienį, kovo mėn. 19 d. 9547; ir pas choro valdybos 
Lietuvių Namuose. narį p. A. Kuolą, 201 Rcųcton
9—10 vai. mokytojų suvažiavi Rd. Tel. LO 3410. V-ba. 

mo dalyvių registracija.
10 vai. Suvažiavimo atidary 

mas ir prezidiumo sudary 
mas.

11 vai. Paskaita „Mokomosios linkių lietuviai,
medžiagos planavimas ir mo pamatyti Z. Čiurlidmenės-Ky 
kyklų sistemos reforma“ — .-n- —;•> — —-
pedag. A. Rinkūnas.

1—2,30 v. Pietų pertrauka.
2.30 vai. Kult. Fondo Centro 

skyrių pranešimai: a) Švieti 
mo, b) Kultūros, c) Finansų.

3 vai. Pranešimai iš vietovių.
Diskusijos.
Einamieji reikalai. Komedijos „Pinigėliai“ pa

8 vai. Suvažiavimo dalyvių ir statymas įvyks Lenkų salėje 62 
svečių vakarienė.
ir svečius prašome vakarie 
nei užsirašyti prie registraci 
jos (9—10 vai.). Vakarienės 
išlaidoms padengti kiekvie 
nas dalyvis sumoka vieną do 
lerį, išskiriant dirbančiuosius 
mokytojus.
Sekmadienį, kovo mėn. 20 d.

11 vai. pamaldos už žuvusius 
ir persekiojamus lietuviškos 
mokyklos narius (mokinius 
ir mokytojus)^

2.30 v. Šv. Kazimiero salėje 
(Roncesvalles ir Gaiden) pe

)SVEČIAI-VA1DINTOJAI Iš 
DETROITO.

Kovo 27 d. Toronto ir apy 
turės progos

mantaitės trijų veiksmų kome 
diją „Pinigėliai“, kurią suvai 
dins Detroito lietuvių vaidy 
bos mėgėjų sambūris, vadovau 
jamas žymios menininkės p. 
Mikšienės-Arlauskaitės, kuri šį 
veikalą režisuoja ir pati vaidi 
na.

Dalyvius Claremont Str., 3.30 vai. po p. 
Plačiąją lietuvių visuomenę, 

gausiai dalyvauti šiame spekta 
klyje, maloniai kviečia —
K.L.M. B-nės Toronto Apyl.

PARĖMĖ VASARIO 16 
GIMNAZIJĄ

Atvykęs iš savo tabako far 
mos prie Londono J. Bersėnas 
paaukojo Vasario 16 gimn. iš 
laikymui 10 dol. ir gimn. Rū 
mų išpirkimui 20 dol. J. Bersė 
nas anksčiau gyveno Toronte 

__ _ ir aktyviai veikė „Verslo“ s- 
dag. A? Nasvytytės-Augusti S°j_- Jis ir dabar nenutraukia 
navičienės paskaita „Lietu ryšių su gimnazijos rėmėjų bū 
vio vaiko auklėjimas tremty reliu Nr- 4’ įmokėdamas savo 
je“_________________________duoklę už metus pirmyn. L.

(5 min. pertrauka) VERSLININKŲ ARBATĖLĖ
Meninę programos dalį išpil .

dys: Hamiltono vysk. M. Vala , Kiekvieną menes} versliniu 
nčiaus vardo šešt. pr. mokykla, ruošia Liet. Namuose past

Toronto Maironio vardo še kalbejimus-arbateles, su paskai 
tomis verslų klausimais. Šį sek 
madienį kalbėjo draudimo age 
ntas A. Dūda apie automobilių 
draudimus. Jis puikiai savo si i 
tį pažįsta ir į painiausius pakla 
usimus galėjo tiksliai atsakyti. 
Dar turėjo kalbėti automobilių 

Živilės skaučių dra Paidave,Jas V\ Peseckas apie 
automobilių prekybą, bet jis ne 

kviečiame visus atvyko/ Arbatėlės vaisių lunda 
toriai buvo garažo laikytojai 
Brol. Dundžiai, Keraitis ir Ši 
monis. L.
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

ŽINIOS.
— Prasidėjo Diecezijos va 

jus, kuris turi sukelti 3 milio 
nuš dolerių naujoms bažnyčio 
ms statyti. Vajuje dalyvauja ir 
Pris. parapija. Aukos duoda 
mos BSFondui, įskaitomos į 
vajaus sumą ir paliekamos mū 
sų bažnyčios statybai.

— Tėvai kviečįami registruo 
ti vaikučius pirmai komunijai 
parengti. Registruoti galima ir 
telefonu KE 0621. Vėliau bus 
pranešta parapijos žiniose, ka 
dą prasidės pamokos.

— Pakrikštytos': Rita Mar 
garita Matukaitė ir Irena Elz 
bieta Vaičiūnaitė.

' —Kovo 26 d., 7 vai. vak. Šv. 
yra 52.000 "vyrų ir 16^000 mo seniūnus 10 sen.: Kudreikį Pra Jono par. salėje „Daina“ ren 
terų. Pernai šiuo metu buvo n3> gyv< 2^9 Wright Ave. ir gia šeimyninį pobūvį.

TFA Kanadoje Hamiltono sk.;

į SKAUTŲ LAUŽĄ! D'ARCY MCGEE
Šį sekmadienį, kovo 20 d. 4 mokyklos tradiciniame metinia 

v. pp. Montrealio Skautų Tun me koncerte, penk. ir šešt. lie 
tas ruošia stovyklinį laužą su tuviai studentai vėl buvo žy 
plačia ir įdomia programa. mūs, kaip pernai. Puikiai su

Laužo pabaigoje bus rodo dainavusiame 80 studentų cho 
mas spalvotas filmas iš pasku re buvo matomi: J. Jukonytė, 
tiniųjų 4 metų Montrealio lie O. Songailaitė, G. Žinaitis, S. 
tuvių skautų vasaros stovyk Tumas, A. Vyčas, J. Grigelis, 
lų. J. Mackevičius. Žinaitis sūdai

Visuomenė širdingai kviečia navo dvi solo dainas ir publi 
ma dalyvauti. kos buvo iškviestas padainuoti

Įėjimas 25 et. Vieta Šv. Kaži dar vieną. Klausytojų taipe bu 
miero parapijos salė.

Tuntininkas.
REKOLEKCIJŲ užbaigimo
pusryčiuose, atsisveikindami su 
rekolekcijų vedėju kun. Gutaus 
ku, kalbėjo adv. dr. Daukša ir

vo nemaža lietuvių.
ŠACHMATININKAI.

B klasės komandų turnyrą štadieninė pr. m-la, 
Montreal© mieste laimėjo len “ 
kai. Lietuvių komanda paėmė 
penktą vietą, 14% laimėjimų 
13% pralaimėjimų. Laimėjo: 
A. Mylė 4, J. Viliušis 4, V. Ju 
dzentavičius 3, J 
nas 2, Jaugelis 1, Skučas %.

Ratais ėjo: 1) Lietuviai 0, ugovė. 
lenkai 4; 2) Lietuviai 3, Lat * 
viai 1; 3) Lietuviai 3, Verdun kuo skaitlingiau dalyvauti šio 
1; 4) Lietuviai 2%, Ukrainie je dviejų dienų programoje, 
čiai 1% ; 5) Lietuviai 1, Alouet 
tęs 3; 6) Lietuviai 2, Marconi 
2; ir 7) Lietuviai 3, Notre Da 
me de Grace, 1.

A. Myljė laimėjo savo dvi par 
tijas korespondencijos (oro 
paštu) su žaidiku Naujoje Ze

Toronto sės. Kotryniečįų vai 
kų darželis, 
Toronto 
govė, 
Toronto

J. Blauzdžiū nkai ir 
Toronto

jaun. skaučių drau

moksleiviai ateitini
aliečių neduosnumą AV bažny 
čiai ir kunigams. Kun. Gutaus 
kas aiškinosi, kad, gal, toks jo 
buvęs kalbos tonas, nes barti

Šį šeštadienį, kovo mėn. 19 jls nieko neturėjęs tikslo. Reko 
d. 6 vai. vakaro 1220 bishop lekcijos praėjo aražiai ir daub 
Str., Apt. 3 (prie pat St. Cat • 
barine) kviečiamas Montrealio REKOLEKCIJOS 
Varpininkų-Liaudininkų klubo t • 
susirinkimas. Kviečiami ir pri VaYtę'prieš Velykas ............
jaučiantieji. Klubo Valdyba, jėzuitas kun. Juozas Vaišnys

LAS MONTREALIO iš Čikagos.
skyrius balandžio 16 d. Carpen KLK MOTERŲ Dr-jos sky jancjijo.je J J

viešą vakarą Hų atstovių suvažiavimas įvy ANGLŲ kalbos kursai praside 
da kovo 16 d., 9 vai. vakaro
YMCA patalpose, 5550 Park 
Ave, ir tęsis pirmadieniais ir 
trečiadieniais. Ten pat yra ir 
prancūzu kalbos kursai.
SUSISIEKIMAS Montrealio 
mieste turi 732 tramvajus, 682 
autobusus ir 101 troleibusą; pe 
rnai tuo pat metu turėjo 884 
tramvajus, 433 autobusus ir 79 šOme dalyvauti/ 
troleibusus (elektra varoĮmus 
autobusus).

Maloniai kviečiame visus

LIETUVIS ŽURNALISTAS 
KANADIŠKOSE 

PAREIGOSE.
Gerą vardą pasiekęs Kanado 

j ečja gimęs lietūvis žurnalistas 
Aleksa Janušaitis dabar paskir
tas eiti santykių su visuomene 
reikalų vedėjo pareigas žino 
mat Canadian Industries Limi 
ted korporacijai Toronte.

TAUTININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Kovo mėn. 20 d. 3 v. pp. L* 
Namuose, kviečiamas K.L.T.S. 
Toronto skyriaus metinis narių 
susirinkimas.

Narius ir prijaučiančius pra
Valdyba.

,, TORONTO APYLINKĖS
kė, kad Kanadoje gimusieji da BEDARBIŲ Montrealy dabar Valdyba kovo 10 d. patvirtino 
bar gauna vizas išvykti Ameri —~ - — ■ •. • —
kon apsigyventi per dvi savai 
ti nuo bylos įregistravimo. 
SERGA lietuvių klubo pirm. J. 
Gargasas jau trečią savaitę. 
Dr. Andrukditis ND ligoninėje 
gydo A. Naujoką. Susirgęs bu 
vo A. Jonelis ir gulėjo ligoninė 
je, bet jau taisosi.
SERGA

žmonių jose dalyvavo.

miero bažnyčioje paskutinę sa 
> ves tėvas

ter Hali .rengia 1
su programa. ks Montrealyje balandžio 30
VAKARIENĘ tradicinę Vyta d. ir gegužės 1 d. Balandžio 30 
uto klubas ruošia kovo 19 d. d. vakare ruošiamas pobūvis- 
Juozams ir jų draugams. Pra vakarienė. Visuomene kviečia 
ūžia 7 vai. vakaro. ma dalyvauti.
IŠVYKSTA į Jungtines Ame TRANSPORTO darbininkai 
rikos Valstybes pp. Gasiūnų reikalauja pakelti darbo atlygi 
šeima ir p. Juknevičiene sekan nimus ir sutrumpinti darbo lai 
Čią savaitę, o. p. Juknevičius pa ką. Klausimas perduotas arbit 
silieka dar trim savaitėm. ražo komisijai.
SUSILAUKĖ antros dukters AMERIKOS Konsulas kalboje 
pp. Ratavičių šeima. Prekybos Buto nariams pareis

IŠNUOMOJAMAS
4 kambarių butas.

Nuoma 35 dol. mėn. Reikia 
pirkti baldus. Teirautis po 
v. vakaro. 320 Argyle, Verdun. 

HE 5935.
IŠNUOMOJAMAS 4 šviesių 
kambarių butas, labai prieina 

ma kaina 6098 Waverly 
Tik suaugusiems, 

(netoli Van Horne)
IŠNUOMOJAMA:

Dvigubas kambarys šeimai SIUVĖJAS" M. Mačiukas vyk T 
be baldų arba vienas kamba do abonimentų platinimo vajų, 
rys viengungiui — su bal • 
dais, centrinis šildymas, ne 
toli A. V. bažnyčios.
3 atksirų kambarių butas.
Teirautis tel. PO 6-5322.

at
6

St. K. Jasiunas, A. Tarno

46.500 vyrų ir 14.500 moterų. 12 sen. Vaškelį Br., gyv. 23 
VILIMIENĖ išvyko į Roche Oakmount Rd. Dar trūksta se 
sterį laidoti mirusios 
tės Kulbienės. 
MANKUS V. 
Ville Emarde 
namus. 
POPIEŽIUS

baigia 
naujus

1.

2.

- šv
šauskas, O. Kirkuvienė D Ja ^enoj^St Joseph Shrine" baž ^44^

IVL Kontautas, R. Jur -j pakelia į mažųjų bazilikų 1212’ 
Pr. Dauderiui darbe rangą Iškilmingą aktą ir mi 

koJa> šias laikys Montrealio kardino

nusiene, 
kštienė. 
sužeista

giminai niunų 1, 2, 4, 6, 8 ir 11 seniūni 
joms. L.

statyti „VARPO“ CHORO
6 šeimų koncertui balandžio 16 d. bile 

tai gaunami: Margio vaistinėj, 
Juozapo 408 Roncesvalles Ave., tel. LL 

Beržinskio krautuvėj, 
Dundas St. W. Tel. LA

A. Stančikas 
TAISAU RADIO 

aparatus.
Prašau skambinti kasdien 
išskiriant šeštadienius nuo

6 iki 9 vai. vakaro
Toronto, ME 1602

Aparatai paimami ir grąži 
narni veltui. Darbas ir me 

džiaga garantuojama.

(
NOSIES, GERKLĖS ir l 
AUSŲ SPECIALISTAS / 

ir CHIRURGAS
DR. R. CHARLAND

i; 956 SHERBROOKE E.
Tel.: FR 7684. EX8822I

LOUIS MONGEAU 
KURO ALIEJUS 
No. 1 Imperial Products 

TR 3 23 7

Dr.E.Andrukai tis |
/ 956 SHERBROOKE E. jh

Tel.: CH 7236.

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

6351
neju- 
mūsų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

Kiekvienas abonentas moka PRANAS TAUTKUS, 
kas savaitę po 2 dol. Vajus tę pntyręs INCOME TAX pildy 
siasi 25 savaites. Kai bus išpla me> padeda pildyti pajamų mo 
tinta pirma A serija, 100 abo kesčių pareiškimus (A. Matu 
nimentų, kas savaitę vyks lote bo svetainėje) Ville Lasalle 
rija. Pirmas laimėjimas bus 48 (kampas Edward ir 6 Avė) 
dol., kiekvienas sekarjtis po1 2 penktadieniais 7—10 vai. vaka 
dol. mažiau. Bus viso 24 laimė ro arba pagal susitarimą — pa 
jimai už 600 dol. Laimėjimus skambinus tel. OR 4-8996 pir 
galės kiekvienas abonentas pa madieniais tarp 7 ir 9 vai. vaka 
sitikrinti pagal Star penktadie ~~ 
nio paskutinę laidą, kurioje rei 
kia pasižiūrėti 5-to mirusiojo 
gyvenamos vietos numerio pas 
kutintus du skaičius, sutampan 
črus su abonimento numeriu. 
Po 25 savaičių, anksčiau ar vė 
liau, už sudėtus 50 dol. M. Ma 
qiukas pasius kostiumą, paltą 
ar ką nors, dėl ko bus susitar
ta ir kainos skirtumas atsi 
imant kostiumą bus išlygintas. 
Abonimentų galima gauti pas 
patį M. Mačiuką, p. Morkūną, 
J. Kardelį ir kt.

ro.

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

BIURO 
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko 

JONO J.JUŠKAICIO, LL.B. 
naujas adresas yra: 

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 

Vancouver 1, B. C., Canada. 
Telefonas: Pacific 4511.

Dr. P. MORK1S 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 Bloor W. Toronto 4. 
J rytus nuo Dufferin St.

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 
348 BLOOR St. West 

(kampas Bloor - Huron)
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

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

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas ir chirurgas.

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

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

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

įst. LL 9184.

Dr.A.VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas. 
Tel. ME 2933
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