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Politinė įvykių savaite
MATULIO PASIŪLYTĄ REZOLIUCIJĄ DĖL TREMTI 

NIŲ GRĄŽINIMO JT PILNATIS ATMETĖ
Dulles aiškina „Genevos dvasią“ ir Amerikos nusistatymą.

Mums, lietuviams, tam tikrą tiką turi būti tvirta ir pastovi, 
įdomumą sukėlė klausimas, ku nesiekiant laikinių laimėjimų, 
riam tikslui Molotovas atsivežė ji atremta į moralinius princi 
savo belaisvį iš okupuotos Lie 
tuvos prof. J. Matulį. Gal Mo 
lotovas turėjo ir daugiau tiks 
lų, bet vienas jų jau paaiškėjo. 
Pasirodė, kad Maskva jaučia, 
anot Puškino, „volnenija Lit 
vy“ ir todėl Matuliui paskyrė 
uždavinį, išgauti iš JT pilnaties 
rezoliuciją, kurią jis Maskvos 
vardu JT pasiūlė ir kurią siūlė 
paremti Jungtinių Tautų auto 
ritėtu. Ši rezoliucija buvo pa 
remta
REIKALAVIMU, KAD VISI

PABĖGĖLIAI BEI IŠVIE 
TINTIEJI BŪTŲ SUGRĄ 

ŽINTI NAMO.

pus.
AMERIKA NESUTIKS SU 

TAIKA BE TEISYBĖS.
Taika turi būti suderinta su 

; teisybės principais.
Rusija skelibasi esanti suda 

\ ryta iš 16-kos valstybių, kurių 
kiekvienos prieš 2 pasaulinį ka 

’ rą buvo savarankiškos. Tai ru 
’ sų konglemoratas. O tautos no 

ri laisvės ir savarankiško gyve 
nimo. Rusai mėgsta kalbėti 
apie tautų laisvę, bet patys lai 
ko pavergtas 20 tautų.

Kalbėdamas apie Amerikos 
pajėgumą, Dulles sako, Ameri 
ka gamina 3 kart daugiau, ne 

Tai yra tęsinys to, ką Mask gu Rusija, nors ši gyventojų tu 
va pareikalavo iš Adenauerio, ri daugiau už Ameriką. Bet 
Rezoliucija pasiūlyta „Ženevos Amerika nenori būti gerbūvio 
dvasioje". Maskvai, žinoma, bū oaze nelaimių dykumoje. Todėl 
tų geriausias prievartinis grąži Amerika kitoms tautoms yra 
nimas, kaip buvo padaryta su ru davusi 40 miliardų dolerių. Pra 
sų kariais, patekusiais į Vokie ėjo laikai, kai kiekviena valsty 
tijos nelaisvę, bet rusai, žino bė rūpinosi tiktai savim, o į ki 
darni, kad tokia rezoliucija ne tus „spjaudė“. Dabar
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tokia lai 
praeis, prašė JT asamblėjos pri kysena atrodo tiesiog kvaila
tarimo paremti „savanorišką nedora, 
grįžimą“.. Bet ir tas neišdegė.

JT PILNATIS ATMETĖ 
MATULIO PASIŪLYTĄ 
RUSIJOS REZOLIUCIJĄ 

kuri nesuderinama su Jungti 
nių Tautų principais, nes lais 
vasis pasaulis yra nuomonės, 
kad kiekvienas žmogus turi tei 
sę laisvai pasirnkti sau gyvena 
mąją vietą ir jam niekas neturi 
teisės nurodinėti, kur jis turi 
gyventi, nei jam patarinėti, kur 
jis turi pasirinkti sau gyvenimą 
ją vietą. Todėl
JT PRIĖMĖ REZOLIUCIJA, 
KURIA PASISAKOMA, KAD 
REIKIA PADĖTI TREMTI 

NIAMS APSIGYVENTI 
TEN, KUR JIE YRA 

ĮSIKŪRĘ.

Juos ir daugelį kitų lietuvių lankydamas, patyriau tokių 
nusiskundimų: „Nusibodo mums klajokliais būti, be tė 
vynės, be pastogės, be darbo ir be geresnės ateities ir iš 
šalpos gyventi. Gelbėkite mums išvykti į Ameriką“.
Tokių šeimų ir pavienių, prašančių garantijų Vokietijoj, 
Austrijoj, Prancūzijoj ir Belgijoj yra apie 1000 asmenų. 
Jų vardu nuoširdžiai prašau Amerikos lietuvių ištiesti 
jiems pagalbos ranką, suteikiant buto ir darbo garanti 
jas, pasirenkant šeimą ar viengungį iš BALF spaudoj 
skelbiamo sąrašo arba kreipiantis j BALF " 
RA, 105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. 

BALFo Pirmininkas Kan. Dr. J,

PJT REZOLIUCIJA DĖL BŪSIMOS 
MIN1STERIŲ KONFERENCIJOS

Savo 21 pilnaties posėdyje valstybėms ir sudarytų palan 
rugsėjo 30 d. PJT: kias sąlygas tolimesnei komu

ŽINODAMOS, kad pagal nistinei ekspansijai Europoje ir 
Britanijos, J V, Prancūzijos ir visur kitur;

. „ 1 2) tvirtai reikalauti Britani
--c -x------------z a. m. spalio 27 jįSj JV ir Prancūzijos vyriausy

tų su šautuvėliu, <kat jj PUo*a d. Ženevon susirenka šių galy bes, kad neatsisakytų Albani 

yra kolektyvinis saugumas, ku svarstyti klausimų : 1) Euro Estijos, "Latvijos, Lenkijos, Lie

Centrą; UL

B. Končius
KETURIŲ

Žinios iš VLIK’o
PROJEKTUOJAMOS DIDE LĖS VLIKE PERMAINOS 

Į VLIKą gali įeiti naujos grupės?
Seniai jau rašiau iš Vokieti žada stipriau persitvarkyti. Lie 

jos. Kurį laiką susilaikiau. Vie tuvių Frontas, įsitikinęs, kaip 
na, beveik nieko nauja VLIKe yra nenaudinga save izoliuoti, 
nebuvo. Antra, kai parašai nors norįs grįžti į VLIKą. Nors jį ir 
ir nedidelį tiesos kiekį, jau kai ‘ ..............................
kur kyla nepasitenkinimas. Ka 
dangi tai yra gyvenimiška, tai 
dėl to nereikia daryti ypatingų 
išvadų.

Tenka apgailestauti, kad VL 
IKas, kiek iš jo arba jo aplinkų 
mos (deja, nežymios) tenka 
gauti žinių, gyvena, įprastai 
kalbant, krizę. Tur būt ir į VLI 
Ką persimeta „emigrantinės Ii 
gos". O, atrodo, bent čia jau 
turėtų būti vienybė ir darna. 
Nenorėčiau sakyti, kad VU „partijų” skaičių redukuoti ligi 
Kas būtų nusižiūrėjęs į kaimy kultūringose demokratijose gru 
nūs — estus ir latvius, bet pa pių skaičiaus, bet padidinti jų 
našumas darosi vis didesnis, narių skaičių? Kažkaip laukiniš 
Tačiau estai ir latviai jau išgy kai gali atrodyti, kad VLIKe 
vena savo skilimus, tai argi bus net 15 ar 16 partijų! Juk 
juos pradėti lietuviams? 
nau, tas neįvyks.

Atvirkščiai, paskutiniu laiku dar palauksime ir pamatysi 
gaunamos žinios, kad VLIKas me. .. (hlj)

koneveikdami, visa jėga ver 
žiasi LAS ir LRS. Girdėti, kad 
galimas esąs dalykas, jog nau 
jai persitvarkomame VLIKe ga 
Ii pasirodyti ir šiųjų atstovai.

Yra abejojimų dėl tokio per 
sitvarkymo, nes tokiu atveju 
VLIKas esą pasidarytų perma 
nentiškai besitvarkančiu veiks 
niu.

Taip pat girdėti nuomonių., 
kad ar ne geriau būtų VLIKo

Ma tai baisiai negudrus individua 
lizmo pasireiškimas ? 1 aėiau

ir

JAU

TORONTO
TORONTO LIETUVI!

Prieš pradedant darbą nau 
jai sudarytas K. L. B. Toronto 
Apylinkės Šalpos Komitetas 
prisistato šios sudėties: pirm.— 
V. Bačėnas, pavaduotoja — p.

MONTREALIS 
BIRUTĖS VAITKŪNAITĖS 
Ritminės Mankštos ir Moder 
naus Šokio Kursai pradedami 
spalio 12 d., trečiadienį, 7 vai. 
vakaro Park Ave 5550, YMCA 
salėje G.

Dėl informacijų skambinti te Jurkevičienė, sekr. — L. Bute 
lefonu CRescent 7868.

NEUTRALUMAS
ATGYVENTAS,

nes nesąmonė būtų, kad kiek Sovietų S-gos vyriausybių gal 
vienas prie savo reikalų stove vų sprendimą š.
tų su šautuvėliu, I ‘ "---- '* -' '
stiprus grobikas. Suprantamas bių užsienių reikalų ministerial jOs, Bulgarijos, Čekoslovakijos, ŠAUNIOS PAGEDBTUVĖS 
yra kolektyvinis saugumas, ku svarstyti klausimų: Ij Euro Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lie P. Vaicekauskienės iniciaty .. .. a * , = . ’
riam sukurtos Jungtines Tau pos saugumas ir Vokietija, 2) tuvos, Rumunijos ir Vengrijos va buvo suruošta staigmena P. tur^Jome si tikslą: būti taipi 
tos. . nusiginklavimas, 3) R "-................... ‘ .s. b. . . ninku tarn Tamstos ,r tam na

Rusai labai daug kalba apie karų kontaktų plėtimas;
taiką. Taiką myli Amerika —‘-----------‘---- ------
ypač labai. Bet taiką Amerika 
supranta kaip suderinta su lais 
ve ir žmoniškumu.

Praėjusią savaitę
MASKVOJE VIEŠĖJO
NADOS UŽSIENIŲ REIKA
LŲ MIN1STERIS PEARSON

Maskva jj priėmė iškilmių 
gai, aprodė Kremlių su cerkvė

Tai yra rezoliucija diametrą mis ir carų muzėjumi, o jo gar
liai priešinga Matulio pasiūly bei suruošė Kremliuje didelį
tai maskvinei rezoliucijai. Prieš rautą, iš kurio Pearson kalbėjo

nienė, kasininkas—S. Dabkus, 
nariai—p. Butienė ir A. Diržys. 
Prisiimdami šias pareigas, mes

ninku tarp Tamstos n tarp pa 
galbos reikalingo lietuvio To 
ronite ir Europoje.

Ne kiekvienam yra lemta 
šioj žemėj džiaugtis gyvenimu 
ir labai dažnai ne del savo kai 
tės. upatingai šiais laikais, be 
sigrumlant mūsų tautai dėl gy 
vybinės egzistencijos, pasitai 
ko nemaža brolių ir sesių pa 
laužtų ar tai ligos ar tai senat 
vės svetimoje šalyje ir tarp sve 
timų žmonių be jokių išteklių, 
kuriems, kartais, nors ir maža 
parama gali būti gyvybės palai 
kymo klausimu.

Taigi, mes, kurie kartais gal 
Per ir perdaug naudojamės Toron 

_  , jauskime parei 
gą, prieš tautą ir prieš anuos 

bu brolius ir seses ir neatsisakyki 
vo nusipirkęs Crawford parke me tam tikslui paskirti vieną 
statomus atskirus namus, bet kartą metuose bent pusę dienos 
trūkus rūsio pamatams, atsime uždarbio. Tokia maža auka tik 
tė to pirkinio ir nusiprko na rai mes savęs neapsunkinsime, 
mus St. Laurent vietovėje.
PP. ŠIMELAIČIŲ dukrelei pa 
daryta tonzilų operacija.
MAČIUKO Mamerto rūbų siu

nusiginklavimas, 3) Rytų-Va laisvės bei nepriklausomybės at P. Kazinevičiams, sulaukusie 
! statymo, sudarant sąlygų, įga ms 40 metų vedybų sukakties,

PATVIRTINDAMOS savo Imančių šiuose kraštuose pra jų pačių namuose.
nusistatymą, pareikštą š. m. lie vesti tikrai laisvus ir nesuklas T'“'------ *■ — ‘
pos 4 d. specialios sesijos Stras totus rinkimus;
burge priimtoje deklaricijoje 3) kviesti Britanijos, JV ir 
bei rezoliucijoje ženevines Kc prancūzijos vyriausybes nepa 
turiu Galybių konferencijos iš sįrašyti su Sovietu Sąjungos 
vakarėse; ........

DIDŽIAI VERTINDAMOS 
JAV Prezidento inciatyvą iš 
kelti Keturių Galybių konferen 
cijoje Ženevoje pavergtųjų Eu 
ropos valstybių — Albanijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Es 

Matulio rezoliuciją balsavo 29, per televiziją. Tame baliuje bu *lJos» Latvijos, Lenkijos, Lietu 
susilaikė nuo balsavimo 10 ir vo Molotovas, Bulganinas ir vi vos’ Rumunijos ir Vengruos 
tiktai 4 balsavo už. Vakariečių si komsanovnikai. Ūžė, stiklus nePrlklausomybes ir laisves at 
gi rezoliucija priimta 42 bal su šampanu daužė, bet Pearson S‘nnoTc 
sais, 14-kai susilaikius. Tat pir tegalėjo pareikšti, kad geri san 1
masis Matulio pasirodymas JT 
forume susilaukė fiasko. Ir gai 
lo šio Maskvos prievartaujamo 
jo mokslininko, kurį okupantas 
velia į bjauriąją ir nedorąją 
savo politiką.

Praėjusios savaitės politinių 
reiškinių tarpe reikia dideliu 
pasitenkinimu suminėti JAV 
užs. reik, sekretorias kalbą 
Miami, kur 
DULLES PLAČIAI IŠAIŠKI 

NO GENEVOS DVASIĄ 
Veteranų suisrinkime Dulles 

turėjo ilgą kalbą, kurioje pla 
čiai apsistojo ties išgarsėjusia 
„Ženevos dvasia“.

Aptardamas rusų politinius 
vingius, Dulles priminė ameri 
konišką patarlę: „Jeigu ko ne 
gali nugalėti, tai reikią prie jo 
prisidėti“. Taip esą daro rusai. 
Jie bandė jėgą, bet kai pasiro 
dė, jog jėga neima, tai nutarė 
„prisidėti“. Iš ko kilo „Gene gerus prognoi 
vos dvasia“. Pagal Genevos dva išėjęs į balkoi „ 
šią reikėtų sugyventi gražiai, vo darbo padėjėjais. Tikimasi, 

kad jis greit pasveiks.
— Vakarų valstybės, JAV, įr Prancūzijos vyriausybių dė konsoliduoti ją viduje. Vidaus daus reikalas, o Molotovas Jun ra ko laukti, nes rusai nęatsisa 

DB ir Prancūzija, Maskvai įtei mesį į faktą, kad Sovietų pa konsolidacijai pasiekti jis ir Įtai m_... t i .._ -- '
kė notą, kurioje sakoma, kad siūlytas tarptautinės įtampos goja pavergtų kraštų žmones, 
Rusijos susitarimas su rytine atleidimo būdas, be kita ko su kad esamomis sąlygomis jiems 
Vokietija jos neatpalaiduoja darant ir įveiksminant europi nėra kito pasirinkimo ir kad jų

KA

Dalyvaujant apie 50 asmenų 
Jubiliatai buvo gražiai pasvei 

kinti ir apdovanoti gražiomis, 
brangiomis dovanomis. Sveika 
tos, sėkmės ir ilgiausių metų!

Dalyvis.
MOCKEVIČIUS Augustinas 
nuoširdžiai dėkoja Šalpos Ko 
mitetui ir visiems aukavusiems 
per p. Stonkienę už 25 dolerių 
paramą.

vyriausybe jokios sutarties, ku 
ri netiesiogiai arba įsakmiai pa 
tvirtintų Sovietų neteisėtus už' 
grobimus Centro bei Rytų Eu 
ropoję ir tuo būdu pratęstų Eu 
ropos dabartinį suskaldymą;

4) dar kartą patvirtinti pa ADOMONIS Henrikas nusipir 
vergtųjų Europos valstybių pa ko namus Verdune, 
siryžimą savo laisva valia įsi gatvėje. Jis tikisi namus 
jungti į europinio saugumo sis tvarkyti ir dastatyti pagal savo to gyvenimu, 
temą, kai tik jų laisvė ir valsty skonį, 
binė nepriklausomybė bus at MALIŠKA I., inžinierius, 
statyta ir patikrinta,
PJT ŽODIS LAISVAJAM PA 
SAULIUI DĖL KOMUNIS

TŲ AKCIJOS PRIEŠ 
TREMTINIUS

Ryšium su paskutiniu metu

Melrose

PROTESTUODAMOS prieš 
Sovietų Sąjungos vyriausybės 
galvos klaidinantį tvirtinimą, 
kad pavergtųjų Europos valsty 
bių laisvės ir nepriklausomybės 
atstatymo svarstymas suadrytų 
neleistiną kišimąsi į konferen

Molotovas jau sugrįžo į Mas cijoje nedalyvaujančių suvere
kvą, iš kur skris į Geneva, ninių valstybių vidaus įeikalus; pagyvėjusią Sovietų akcija grą
Prieš tai Paryžiuje susirenka PAREIKŠDAMOS, kad Cen žinti tremtinius PJT išleido ko..............—— -------— —
Šiaurės Atlanto pakto ministe tro bei Rytų Europos komunis munikatą, kuriame be ko kita vykios abonentinis laimėjimas 
riai, kuriuos 3 vakariečiai supa tinės vyriausybės buvo sudary sakoma: praėjusią savaitę teko Jonui Šu
žindins su savo nusistatymu.

DIDELI POLITINIAI
ĮVYKIAI VYKSTA 

PRANCŪZIJOJE,
ryšium su Afrikos šiaurės tau 
tų sąjūdžiu. Dėl to Prancūzijos 
s.eime vyko dideli debatai. Po 
jų Faure gavo 4 77 balsų pasiti
kėjimą prieš 140. Priimtas jo F’ 
planas dėl Maroko ir : _
EISENHOWERIO SVEIKA

TA EINA GERYN

tykiai tebesą.
Tuo tarpu
RUOŠIAMASI KETURIŲ 

KONFERENCIJAI 
ŽENEVOJE. o dažnas net nepajusime. Kad 

kiekvienas galėtų šią pareigą 
atlikti, mes, pasikvietę talkos, 
Tamstą aplankysime laike spa 
lio mėn. Jums belieka tik pa 
skirtą auką įteikti rinkėjui, už 
kurią bus paliekamas kvitas, 
kurį galėsite prijungti prie In 
come tax.

Tenelieka nė vieno Toronto 
naujintų savo pastangas į galu lietuvio neprisidėjusio savo bro 
tinį komunistų tikslą — paverg lio ir sesės pagalbai, 
ti pasaulį.

Šios padėties akivaizdoje P 
JT jaučia pareigą atkreipti lais 
kojo pasaulio dėmesį į šį pavo 
jingą Sovietų sąmokslą, kuris 
tėra dalis bendro Kremliaus st 
rateginio plano prieš Vakarų 
demokratijas.

TRUMPOS ŽINIOS
— Rusai susipainiojo. Chruš

tos ir laikosi tik Sov. S-gos bru   Per pastaruosius kelius lm*strui, turinčiam abonimentą 
taliu kišimusi į šių valstybių mėnesius Sovietų kontroliuoja Nr- 9- 
vidaus reikalus, visiškai neat mos pavergtųjų Europos valsty 
sižvelgiant į atitinkamų tautų bių vyriausybės yra ėmusios 
valU: plačiu mastu įtaigoti savo kraš

SUPRASDAMOS, kad Cent tų tremtinius laisvajame pašau 
ro bei Rytų Europos valstybių lyje, kad grįžtų į savo tėviškes, 
pavergimas yra viena iš esmi Komunistinių režimų pagrin 

linas jo P’U dabartinės tarptautinės dinis siekimas yra, pasinaudo 
Alžyro. itamPos priežasčių ir kad busi jus vadinama Ženevos dvasia, 

mos Keturių Galybių konferen likviduoti politinę emigraciją, 
cijos darbotvarkės dalykai yra nes tatai būtų beveik tas pats, 

..... . neatskiriamai susiję su paverg kaip likviduoti pačią laisvinimo
Jis pastovią? taisosi ir turi tųjų Europos valstybių laisvini politiką -- - - ... ..

’“Okus. Jis jau buvo mo‘problema, — ‘ . . . .•
rią ir tarėsi su sa PAVERGTOSIOS JUNGTI

Šalpos Komitetas.
MIKALAUSKŲ L. ir J. šeima 
susilaukė dukters.
Į UNIVERSITETĄ įstojo, bai 
gęs High School, F. Laurusevi 
čius.

siteirauja Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje. . .

________ _________ __________ __ ____  _____ __ _ — Anglijos konservatorių su 
NĖŠ TAUTOS NUTARIA: savo imperiją nuo' betkurių iš Čiovas pareiškė, kad Algyro važiavime Edenas pasakė, kad 

1) atkreipti Britanijos, J V orės sprogdinančių pastangų ir klausimas yra Prancūzijos, vi iš Ženevos 4-rių pasitarimo ne

gtinėse Tautose balsavo už re kė savo tikslų ir siekimų, 
zoliuciją, kuri siūlė JT įsikišti į — JAV politinio sekimo vir 
Algyro klausimą. Tada, akivaiz šininkas Allan Dulles pareiškė, 
doje tokio prieštaravimo, Chru kad Maskvos 5-ji kolona dirba

Siekdami likviduoti 
laisvinimo politiką, Sovietai šie 
kai dviejų dalykų: apsaugoti

bet rusai tebevartoja’ smurtą ir 
prievartą. Tas Ameriką verčia 
budėti. Todėl

AMERIKA NENUSIGINK
LUOS TOL, KOL KITI TO

NEDARO. . . . , _________ t_________________r__________ c__________________„ . .... ....
Nes ginklai labai pavojingi nuo susitarimų su Vakarais ir nę saugumo sistemą prieš pa padėties gerėjimas visiškai pri ščiovas padarė antrą pareiški toip pat, lap ir prieš Genevos 

rankose tų kurie nesivaržo jo nuo prisiimtų įsipareigojimų, vergtųjų mūsų valstybių išlais klauso nuo jų galutinio susitai mą, girdi — Rusija tautoms no konferenciją.
. . . •_______ a_______________ ___ ____ _________ x ... ri laisvės. Snauda i tai nastebė — Radiiaskiais moraliniais principais ir —Argentinoje paleidus prof vinimą, faktiškai įamžintų So kymo su nepakeičiamu likimu, ri laisvės. Spauda j tai pastebe — Radijas pranešė, kad Va 
vartoja smurtą ir prievartą. sąjungų vadovybę, skelbiami vietų viešpatavimą Centro ir Be abejojimo, savo dabartinę jo: Kas netiki Chruščiovo pa karų Vokietijos kancleris Ade

Dulles teigia, lead JAV poli jos laisvi rinkimai. Rytų Europos pavergtosioms padėtį apsitikrinę, Sovietai at reiškimo nuoširdumų, tegul pa naueris susirgo. __
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Principiniu klausiniu
DĖL LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNO

Mums tai yra pricipinis klau mui. Tą Žiugžda daro kalbėda 
simas. mas apie istoriją, o Balčikoni

Daug jau yra apie tai rašyta okupantas išprievartavo duoti 
ir nemažai pasiginčyta, bet kla savo parašą „Dabartinės lietu 
usimas lieka lyg ir atviras. Jis iš vių kalbos“ žodynui.
tikrųjų nėra išspręstas. Kad minimasis žodynas nėra

Lietuvių kalbos žodyno klau lietuvių kalbos žodynas, tai pa 
simas dabar yra tokioje būseno sako jo ir vardas: „dabartinės 
je: Vieni pasisakė už „Dabarti kalbos“ — atsieit okupantinės 
nės Lietuvių kalbos žodyno“ tū kalbos, ne lietuvių kalbos.
lą „apvalymą“ su tikslu pašalin Tenka nusistebėti ir tūlų mū 
ti iš jo sovietinę propagandą; sų, atrodo, rimtų vyrų pasisaky 
kiti pasisakė prieš tokį paviršu mais, labai nedžentelmeniškai 
tinišką pataisymą, o Terra, kaltinančiais mūsų kalbininkus 
kaip buvo skelbiama, jau jį spa — tikrus kalbos žinovus ir dide 
usdinanti. Tat, visas reikalas af liūs specialistus . Nusistebėti 
sidūrė ,,savieigoje“. .i.

Tuo tarpu lietuvių kalbos žo 
dyno klausimas yra labai rim 
tas, kaip sakyta — principinis 
klausimas.

Lietuvių kalbos žodynas bū lengvapėdiškai
tų labai svarbu turėti. Jį kelio nieriaus, gydytojo ar kurio ki 
liką metų ruošė prof. Balčiko to specialsto darbo, neginčija 
nis, bet nepriklausomybės lai jo žinių, — tiktai kalbos žino 
kais taip jo ir neparuošė. Kai 
okupantai politiniais tikslais su
manė išleisti žodyną, jie prof, puolami ir koneveikiami. O jie 
Balčikonio nepasikvietė, o žo gi, yra vieninteliai, kurie palai 
dyną pavedė ištikimiems komu ko mūsų kalbą, stovi jos taisyk 
nistams. Bet ir šių darbas oku lingumo, jos grynumo, jos gro 
pantui paisrodė nepriimtinas, žio, jos garbės sargyboje.

Išvados būtų tokios:
Lietuvių kalbos žodynas tu

Nauja Kalba

vien jau tuo, kad nesiskaitoma 
su jų specialybe, kuriai jie yra 
paskyrę visą gyvenimą ir ku 
riai jie ir dabar aukoja didžiau 
sį savo darbą. Niekas, pav., taip 

nevertina inži

vai, kurių tiek nedaug turime, 
tiktai jie nedžentelmeniškai

okupantas davė savo politruką 
rusą Lariną, kuriam nerūpėjo 
lietuvių kalba, bet rūpėjo oku rėti būtų gera ir naudinga, bet 
pantiniai tikslai — priderinti „Dabartinės lietuvių kalbos žo 
lietuvius prie okupantų, kurie dynas“ — ne lietuvių kalbos 
ms netiko prof. Balčikonio ke žodynas. Jis begali būti tiktai 
liolika metų rinkta lietuvių tau kaip medžiaga lietuvių kalbos 
tos žodinė medžiaga. Ji yra ne žodynui. Tūlas „apvalymas“ 
paprastai turtinga, bet labai di tikru lietuvių kalbos žodynu jo 
dėlė dalis jos į „Dabartinės lie nepadarys.
tuvių kalbos žodyną“ politru Kas nori gauti šį okupantinį 
kas Larinas neleido įdėti. Man žodyną, jį gali gauti New Yor 
pačiam kelis metus teko talkin ke, Londone, Paryžiuje po 2 
ti porf. Balčikoniui, renkant dolerius, nes jis yra eksportuo 
jam žodžius iš šiaurės rytų Au jamas propagandos tikslams, 
gštaitijos, kuri buvo okupuota Pasitikėkime savo kalbos ži 
lenkų. Tiktai pripuolamai at novais ir skaitykimės su jų nuo 
vertęs vieną kitą puslapį ma mone.
tau, kad neįdėti žodžiai „skin Pabaigai labai teisingas pro 
delis“, „Juodyti“, „labas“. Bet fesoriaus Prano Skardžiaus pa

kos kilmės žodžių.
Daugumos žodžių 

mas, i 
yra arba nukalti, arba užtemp kaip reikiant duomenimis nepa 
ti ant okupantinio kurpalio. Jie remtas tvirtinimas arba lengva 
skirti patarnauti ne lietuvių kai pėdiškas pasišvaistymas gali 
bai, bet Lietuvos okupacijai ir mūsų kalbai tik daugiau žalos 
jos suliejimui su Rusija, Lietu padaryti, ne naudos", 
vos suniveliavimui ir išnaikini J. Kardelis.

Kad pilnai Įsijungus į Kanados gyvenimą jūs 
' privalote kalbėti angliškai arba prancūziškai.

Šios abi kalbos yra oficialios Kanados kalbos. 
Viena iš jų jums bus reikalinga, kad savo dar 
be suprastumėte, ką kiti jums sako, arba, kad 
kiti jus suprastų. Palaipsniui pramoksiant ge 
riau naują kalbą, jūs pasijusite įsijungią į nau 
ją aplinką. Taip pat galėsite sekti kasdieninius 
įvykius laikraščiuose, radijuje arba televizijoje. 
Beveik visuose Kanados centruose vietinėse 
mokyklose vedamos vakarinės klasės, kad pa

gelbėjus naujiesiems ateiviams išmokti anglų 
ar prancūzų kalbos. Tai norima padėti Jums, 
kad mokindamiesi naujosios kalbos taip pat ge 
riau pažintumėte Kanadą — jos istoriją ir pa 
pročius, jos geografiją ir valst. santvarką — 
kad žinotumėte visą, reikalingą prašant Kana 
dos pilietybės.
Jei šios specialios anglų ar prancūzų kalbos 
klasės nevyksta jūsų apylinkėje, užpildykite 
žemiau pridedamą kuponą ir pasiųskite į The 
Canadian Citizenship Branch, Ottawa, Canada.

The Canadian Citizenship Branch, 
Department of Citizenship and Imigration, Ottawa.

The special language and citizenship classes are not avalable 
in the community where I live. Will yau please send me self- 
-teaching material for ( ) English ( ) Frenche. 
(Pažymėkite su X, kurią kalbą pageidaujate).

NAME .....................

ADRESS ................
TOWN or CITY PROVINCE

(Prašome rašyti savo pavardę ir adresą spausdintu šriftu)

THE DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION
OTTAWA CANADA

Hon. J. W. PICKERSGILL 
Minister

LAVAL FORTIER 
Deputy Minister.

... . • skubėti: reikia viskas atsargiai prįversjanti Maskvą sušvelnėti, sios ir jas reikia atšildyti. Pre 
- . ... ai jkl.ni. Jr autentlskaJ apsvarstyti. Čia f)abar tinkamas laikas pasikla zidentas Eisenhoweris, rodos,
patiekiamieji pavyzdžiai koks nors aklas užsispyrimas, ustj ar įgtikruju Sovietu galia jau pradėjo taip daryti, tik gai 

susvelnejusi? Klausimą pasta la, liga jį pakirto . 
čiau italų Milane, kultūrinės 
laisvės kongreso metu, pusant 
ram šimtui ne komunistų intė 
lektualų. Jie savo tarpe nesuti 
ko visais kitais klausimais, bet x
veik vienbalsiai pritarė dviem „La Revue des Daux Mondes“ 
išvadom. Pirma, Sovietų S-go atspausdino 12 puslapių p. Re 
je ištiktųjų dalykai pasikeitė, ne Ristelhueber straipsni „La 
bet, antra, ši permaina Vaka Survivance dės Etats Baltes“.

todėl ir nevažiuoja. Jis tiktai ki 
tiems siūlo važiuoti, pagal pa 
tarlę: geriausia žarijas graips 
tyti tiktai. . . svetimom ran 
kom. . .

Ir mes linkime geriausios 
kloties.

Smurtukas Grigiškis „Lais 
rašo: „prez. Eisenhowe 

, . premjeras Bulganinas
rams labjau pavojmga negu Buvęs Prancūzijos Mimstens ra muša okupantui nužemintus ruošias tą svarbų klausimą (nu

. Stalina gadynė. Stahniškų kvai Lietuvoje nuo 1928 metų ligi nakionus :r sakos; nor;s Lietu siginklavimo) aptarti. Mes lin
X -X TT -X J M X- -J'-’ •jIf.afiada svarbi ka»P viduti liavimų atsisakiusi, ir todėl ši 1935 m., p. R. Ristelhueber pa Pon nuvežti bent savo kaulus. kime jiems geriausios klotiesė’.
sa iš United Nations posėdžių nio didumo valstybe, niekuo ne ta kryptimi sušvelnėjusi Mask liečia Lietuvos ir kitų Baltijos Esą ir dipukai nusivylę Ameri Taigi, ię mes linkime geriau
salea- . . gręsianti Sovietų Sąjungai. va> protingesnes politines lini Tautu istoriją, tų valstybių da ka‘ sios kloties. Nuoširdžiai linki

„Sovietų sąjunga Įneše JTO Prekybiniai santykiai taip pat jas vykdydama gali, Kennano bartinę okupacinę padėtį, jų vr_ , ■ • . - t . k H me. Ne propagandiškai ir ne 
seimelio visuotinių reikalų, zmo negah pasidaryti dideli nes žodžius kitaip apvertus - pn tarptautinį politinį ir juridini J tr. kdo vežti ’ten kau apgavikiškai, kaip dai o komu 
mskumo ir kultūros komisijai abu kraštai veik tas pačias za datyti mižiniškų sunkumų Va statusą, Lietuvių, Latviį ir Es M‘zar£“ l™kd° nistai ir kam pritaria smurtu
rezoliuciją, kurioje reikalauja havas teikia. Tokiu budu, rusai karl} ypač Amerikos: politikai tu laisvajame pasaulyje susior \us lr k°.Jls, del tO, aimanuoJa’ kas Gri„iškis
TTO padėti įtikinti 200.000 Rv nedanv ko turi nrašvti iš Kana F i.. Antra> dipukams, kurie nusivy Kdt> «ngisKis.

gamzavimą, veiklą, spaudą, jų lę> kaįp sako Mizara> ne tiktai Dar viena Nobelio premijos
kovą už savo valstybių Laisvę atidarytos durys į sovietiją, laureatė...
ir Nepriklausomybę, jų rėžis bet :ie įr kviečiami, net vilio Greta M:,aros Laisvė" statenciją kraštuose prieš okupan jami. Tat Mizara kalba nesąto dar viena Nobe’iį premijos
tą, operuodamas faktais ir skai mones_ Ir kam jis tą kalba? vertą ()tarybinę rašytoją“ Eu
črnis. Autorius baigia straipsni, Kas jį jgaiino kalbėti dipukų eeniją Tautkaitę. Jeigu tokios

Ką rašo kiti
MATULIS IŠKILO ANT ŠAKIŲ.

New Yorko „Times“ pranę

JTO padėti įtikinti 200.000 Ry nedaug ko turi prašyti iš Kana plėtotis“, 
tų Europos pabėgėlių grįžti į dos. Iš savo pusės, Pearson, 
savo tėvynes. Rezoliucija prašo taip pat, nįeko ypatingo iš rū 
JTO paveikti kraštus, kur pa sų nenori, nebent leisti rusų 
bėgėliai gyvena, neleisti prie valdomų kraštų piliečiams lais 
šingai propagandai veikti ir vai lankti savo gimines. Moloto Ho „Gazette' 
kliudyti grįžimui. Viskas turi vas nusivežė Pearsoną į baletą 
būti vedama „savanorio sugrįši „Don Kichotas“, 
mo principu“, kaip aiškino J. stabą — 
Matulis, rezoliucios j—Xi:— ’ ' '

Mizara kalba už dipukus.
Rojus Mizara staiga išgarsė 

STRAIPSNIS APIE PABAL j°, kai Lietuvos okupantai jį 
TIJO VALSTYBES. pasveikino ne kaip rašytoją, 
_ . bet kaip susilaukusį senatvės.Saho 1 d. numeryje, plačiai Mizara rat kad lš tik 

pasklidęs Paryžiaus žurnalas • _ . _

pasveikino ne kaip rašytoją, 
bet kaip susilaukusį senatvės.

jų jis yra garsus aršytojas. Ir 
atsidėkodamas už sveikinimus, 
parašė Lietuvos okupantams

Ja laišką, kurį jie ir perskaitė per vUe 
' Maskvos radiją. Žinoma, Miza ris

laureatė...MASKVA NUSIRAŠKĖ 
OBUOLIUS.

Walter Lippmąnn Montrea 
~_ rašo:

. . ’.bet .1 s.10 pąįvykių tiksliau pasverti viršumų fstybės tebegyvuoja ir ju gyvy . garsios rašytojos negirdejote,
„.. . • „užsienio reikalų mi konferenciją Genevoje. Teisy bjnffumas reiškiasi ne vien pra Tiesa> tremtinių yra nusivy tai tiktai todėl, kad jos garsas

inesėjas nisteriai, kai kada, tartum Don bė verčia sakyti, kad iniciatyva ejties galėsiu protestais ir vii lusilJ> bet tiktai ne tuo, apie ką toks didelis, jog nustelbia net 
: delega Kichotas Irovoia su vėin malti oi s > P rašo Maskvai Mizara. Jie dau orientavimąsi. . . Taigi, kaip

’ giau nusivylę, kad yra bimbų, „Laisvė“ rašo, ta garsioji „ra 
' andruliu, mizarų ir kad niekas šytoja“ rašanti tokius veikalus, 

ZundėH i tSairvei^aDe6Ym « nevažiuoja į tą rojų, kurį jie kuriuose „pavaizduotas gyve
* . ik ?• » a visiems siūlo*. Jie yra tikri, kad nimas ugdo neapykantą. . .* 

au ų± urios neBr“^.n“°^ jeigu daugiau ,kad ir mizarų ti Nuolat kalbą apie taiką, ko 
tai’ ar like savo kraštuose ka po okupantų garbinto munistai, žinoma, ir žavisi ta

uziųjų ’ alvoia apie savo tėvvneišvykt*J i sovietiją, tai ir kia peckele, kuri „ugdo neapy
v«je pasak, pašauta,, kad ato _ j djf įį kiti greičiau įsitikintų į«g «■> kant,“. Mand.apypk...

Pkįkyd su didžiuoju ii.tu.iu 

litilrai nlėtntis“ rašė vaktvhp. to^ėi Tvr.eū- poetu, tapusiu musuoju, O. V. . .. F • , „I ■ —Cvirkos raštai verčiami esnuirai plėtotis , rase valstybes pajėgumo grasos, todėl. Mask f- > r j > nėra. Nors Mizara ir kalba apie . .
dehartamento natarėias flpnr„o „„onrenrlė ta haime J-*e 1V111OSZ . grįžimą bet ir jis kalba tiktai ‘ kaioon.

apie kaulų parvežimą, o ne apie — Kauno muzikinio dramos 
gyvenimą ten. Ir Mizara su teatro trupė gastroliavo sosti 
prairta, kad ten nėra gyvenimo, nėję Vilniuje.

Sovietų vardu. Vakarų delega Kichotas, kovoja su vėjo malu pasiliko Maskvai ir ji stipriai e. s Saleslu> protest ls lr v“ 
tai, tačiau, į jo rezoliuciją pa nais“ — nieko neatsakė." pasinaudojo politine bei karine J111111?’ bet S.5™3 lr,,}?^a veLk 
žiūrėjo kreiva akimi. Jie sako, cpAnc vita kziia būkle. Ji savo užsienio politiką la. vis°se ^rlty?v, XPaciai P- Ę-
ši rezoliucija neišspręs pabėgę BATAS SPAUS KITĄ KOJĄ pastatėJ ant fakto, kad karinio ?.1?tf.lbu®b®.r. lškelia pabėgėlių 
lių buities, nes jie atsisako į New Yorko „Tribūne“ užsie pajėgumo požiūriu įsiviešpata dldell indeli 1 tąją veiklą. „Yra 

__ - i_____ _____ _i i i t r j o * ... S. . . fantu k-nrins n?r?7i crnnma mirtėvų kraštus grįžti. . Amerika 
sutiko per 4 metus duoti 16 mi 
lionų dolerių šiuos tremtinius 
kur nors apgyvendinti“. ’ V.

KANADOS MINISTERIS 
MASKVOJE.

Montrealo „Star“ apie Kana departamento patarėjas, Gear va, matyti, nusprendė tą baimę •— —— ■
dos užsienio reikalų ministerio ge F. Kenna, 1947 metais. Jis susilpninti ir pilnai išnaudoti „Cesse, o vent de mugir, 
Lester Pearson'o kelionę Mask tada siūlė laikytis, „sulaikyki susidariusią po to būklę. Mūsų Toi, foret de gemir“, 
von rašo: _ me sovietus“ linijos, kuri, esą politikos linijos, tartum, įšalu baigia R. Distelhueber.

nio reikalų korespondentas Jo Vo negyvas taškas. Juk dabar 
seph Alsop, po kelionės Euro aišku, negu aiškiausia, kad di 
poje ir Sovietų Sąjungoje, daro džiųjų valstybių galvos Gene 
SltaS išvadas. Voje uasaičV paaauxiux, oau atu -.. į , .- - ..

„Amerikos galioje pridaryti minio karo nebus. Kadangi pa J1.e laukia d!e.r!os’ kac!a gales
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Kas tiki propaganda kurie tiktai dabar sužinojo, kad 
jų giminės — Sibire, kad kitų 
nėra gyvųjų tarpe, kad kiti mal 

KAIP RUSŲ ŠEIMOS IŠ VAKARŲ VOKIETIJOS, PA dauja pagalbos — prašo atsiųs 
SKELBUS MASKVAI AMNESTIJĄ, GRĮŽO Į RUSIJĄ, ti drabužių, vaistų. Yra ir to 

Kaip žinoma, Rusijos dikta Ne visada komitetas pataiko, kių, kurie tiktai dabai sužino 
toriai paskelbė amnestiją ir po todėl dažnai rusišką laidą pa j°> kad jų tėvai, broliai, sese 
to pradėjo propagandą, kad vi siunčia lietuviui, o lietuvišką rXs> giminės, kurie buvo papras 
si negrįžusieji grįžtų į sovieti rusui... Bet komitetas siuntine V darbininkai arba mažažemiai 
ją. Tuo tikslu Rusijos okupuoja dideliu intensyvumu. Kaip ūkininkai, Sibiran išvežti, kiti 
toje Berlyno dalyje generolas- matyti iš gaunamų adresų, šis nukankinti. Nors ir labai kons 
-majoras N. F. Michailov suda Rusijos žvalgybos komitetas piratyviai rašoma iš „laisvosios 
rė specialų komitetą, pavadintą naudojasi dar UNRRA, kurio sovietuos, bet žmonės moka ir 
„Už sugrįžimą į tėvynę“, kuria je Rusijos komunistai buvo pris. parašyti ir suprasti, kas parašy 
me figūruoja ir viena lietuviška, sodinę savo šnipų, turėtais ad ta- Taigi, sužino baisių dalykų. 
Dauguvietienės, pavardė. resais; pasinaudota, kaip dabar ^rPatys kietagalviai ir kietašir 

Šiš komitetas pradėjo plačią aiškėja, komunistų išvogtais iš džiai komunistai susigalvoja, 
propagandą, ypač pasireiškus Lietuvių Bendruomenes Vokie kad ten, tame „komunistiniame 
„Ženevos dvasiai“. Komitetas tijoje tremtinių adresais. Taip rojuje“ vis dėlto kažkas netvar 
pradėjo tremtiniams ir pabėgę gi neabejotina, kad yra pasinau koje • nėra taip, kaip propagan 
liams siuntinėti specialų „Už dota ir komunistų paslauga iš 
sugrįžimą į tėvynę“ laikraštį, tų kraštų, kur tremtiniai yra 
kurio viena laida yra išleista ir emigravę. Ir tt. Komunistai juk 
lietuviškai.

Tėviškės Tautiniai Šokiai 
Serijos Nr. 4-Čekoslovakija

TIP TOP TAILORS

POPULIARIAUSIAS
SUKIRPIMAS KANADOJE

Tip Top Tailor’s 
“TRIM LOOK”
siūti pagal išmatavimą

„THE LATOV A K“

Vakarinės Moravijos tautinis šokis.

Populiaraus Latovak šokio pagrindas 
ne šokio judesiuose, bet ypatingai gra 
žioje šokio muzikoje, kur staiga ^4 rit 
mas paiskeičia į du ketvirčius. Taip 
pat, kaip ir visuos čekoslovakų šo 
kiuose, originalūs tautiniai rūbai pake 

šokio iškilmingumą. Ilustraiijoje 
augščiau mes matome žinomą Kyjov 
kostiumą, kai šokėjai atlieka Latovak 
šokio vad. vrtak žingsnį.
Tautiniai šokiai, kartu su kitomis Če 
koslovakijos kultūros formomis, atsi 
neštomis imigrantų į Kanadą, be abe 
jo turės pagrindinės reikšmės kultūri 
niame jūsų naujojo krašto vystymesi. 
Prisiminkite tai, kai galvojate apie sa 
vo tėviškę.

dininkai kalba ir rašo, nėra 
taip, kaip įsivaizduojama, kad 
turėtų būti. Tat, pravėrimas ge 
ležinės uždangos neabejotinai 
bus naudingas ir tiems komu 
nistams, kurie turi gerų tikslų 
ir nori gera, apie ką jiems vi 
są laiką kala komunistinė pro 
paganda, — bet kad dabar pa 
mato, kad taip gi nėra, kad vy
ksta didelis žmonių apgaudinė 
jimas, kad ten, Rusijoje, ne ro 
jus, bet pragaras.

Ir vis dėlto, rusai, patys pa 
tyrę savo kailiu, patiki propa 
gandai, kad „bus geriau, bus ki 
taip“... ir bando grįžti.

Bet štai atsitiko netikėtas su 
krėtimas. Prieš kelioliką dienų 
bandė grįžti į Rusiją kelios ru 
su šeimos. Jos, nieku nesusita 
rusios, vienu metu atsirado Ber 

... ______,_____ lyne. Tai Niemov, Karcvič, Se
tė, atseit—saldus gyvenimas)... rebriavov ir dar kažkas. Vieni 

. Absoliutus daugumas atsidū šių turėjo šeimas — žmoną, vai 
rusių Vakaruose, labai vertina kus. Ir, štai, dabar, jau sugrjžu 
komiteto atsišaukime labai tei s*os vėl į Vakarus, iš kurių bu grįžti į Vokietiją šnipinėti tar 
singą posakį: „Nieko nėra sun y° pasiryžusios grįžti į Rusiją, pe tremtinių bei pabėgėlių.
kesnio ir skaudesnio, kaip am Jos pasakoja: Ten pat juos pradėjo tardyti
žinąs sąžinės graužimas, amži Berlyne, rusų okupacijos zo dėl dar vienos šeimos, kuri su 
na baimė, nieko nėra gėdinges a^se’^ — Rytiniame Berly grįžo jau.
nio, kaip kiškio gyvenimas — J16 J*e išbuvo apie 10 dienų. Ir .
būgštaujant, dairantis“. ..
labai teisingas pasakymas apie 
gyvenimą Rusijoje ir jos oku 
puotose valstybėse. Šis komite 
to „Už sugrįžimą į tėvynę“ po

visur turi penktos kolonos da 
linių, o šie gi tam tiktai ir dir 
ba, kad šnipinėtų ir išdavinėtų 
savo brolius ir seseris.

Taigi, pasirodo, kad vienas 
kitas išvietintasis, pabėgėlis, 
karo nublokštas į Vakarus ir pa 
tikėjo propaganda,—todėl yra 
šiek tiek grįžtančiųjų. Daugiau 
bando gržjti rusų, kuriems dėl 
kurių nors priežasčių sunku 
kur nors emigruoti iš Vokieti 
jos.

O komiteto „Už sugrįžimą į 
tėvynę“ atsišaukimai yra labai 
gražūs — meilūs, vilioją. Žada 
ma ne tiktai laisvė, bet ir rūpės 
tis, kad sugrįžusiam būtų „ne 
žitjo, a malina“ (tokia yra rusų 
patarlė — ne gyvenimas, o avie

Ranka sukirp 
ti ir pasiūti 
pagai išmata Q P Ęfi 
vimą iš pui2|MUZ]ll 
klausios ang ” j į į į 
liškos vilnos. 2 Pc-

„TIP TOP“ RŪBAI
Tip Top „TRIM LOOK“ su 
kirpimo rūbai turi siauresnius 
atlapus ir pečius, sukirptus pa 
gai natūralias kūno linijas. Tip 
Top firmos įvesti Kanadoje ir 
dabar nešiojami nuo vandeny 
no iki vandenyno.

Gtrantuojame, kad 
būsite patenkinti,

sugrąžinsime sakis geriausia visiems prime 
pinigus. na, kad geriau jau to išvengti.

Todėl ir negrįš ligi komunistai
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Vytauto Alanto „Svetimos pagairės“
(Nidos Knygų Klubo leidinys Nr. 3; 255 psl.).

Vytautas Alantas, autorius antraštėj) „Svetimų pagairių" 
11-kos scenos veikalų, trijų no vardu. Naujosios knygos pir 

pavadinimas 
nemaža (Praamžius mūs’ laimins žings

Tada šios šeimos, Įsitikinu
Tai kas pasirodė? Tikrovė pasirodė sios, kad amnestijos skelbimas 

ta pati, kaip ir anksčiau buvusi, yra tiktai klastinga 
Grįžtančius tuoj perdavė polit da ir kad sovietijoje kaip siau 
rukui, kuris buvo apsiginklavęs tėjęs, taip ir siautėja teroras,— 
automatu. Tuojau prasidėjo ta padėjo visas pastangas, kad pa veliu rinkinių ir 1951 metais mojo skyriaus 
rdymas — kur, kaip, kodėl? bėgtų į vakarinį Berlyną, iš išleisto (ir sukėlusio _
Tardymo metu veikė mikrofo kur amerikiečiai juos lėktuvais triukšmo) romano „Pragaro po nius), galimas dalykas, vėl pa 

Duodame Todėl ir negrįš ligi komunistai nas. Jiems davė pasirašyti iš sugrąžino į Vakarų Vokietiją.
KREDITAN, terorizuos, trems į Sibirą, kan anksto žvalgybos suredaguotus

TIP TOP 
yra 

visur

propagan

Pabėgėliai pasakoja daug vi 
____  . , šokių detalių. Pav., juos tardė, . ....

ir kitokiais būdais persekios vi pasirašyti laiškus, suklastotus, iš kur jie apsirengę, kaip vaka nų (kaip rašoma papildomoj
kins koncentracijos stovyklose laiškus ir pareiškimus. Liepta

sus komunistinio imperializmo savo giminėms, kurie liko Vo 
pasigrobtus kietijoje. Jiems buvo pareikšta, 

kad žmonos ir vaikai bus pasių

švaistės“, mūsų skaitančiajai vi kels dulkių debesėlį, ir autorius 
suomenei patiekia didoką rinki to, atrodo, nebandyta išvengti, 
nį novelių, apsakymų ir ieljeto nors pačiuose kūriniuose nie 

Nukelta į 6-tą psl.
riečiai; iš kur jie turi tokių ir --------------------------------------------------------------------------------------------
tokių daiktų? O juk vakariečiui ks tai nusikaltimas Ir koks nu gus neturi teisės gyventi ten, 
net į galvą neateitų klausti, ką sikaltimas, kad negrįžti? Juk kur jam patinka? Kodėl jis turi 

. . ” „ „ „ i „prikreplion k zemle"?
jam patinka. (kodėl jis turi būti pririštas

Tat, jau vienas komiteto „Už prie vietos).
sugrįžimą į tėvynę“ pasakymas, Šitie pakartotinai pabėgę ru 
kad „bus viskas dovanota“, yra sai sugriaus dar daugelio iliu 
tas skambutis, kuris sako—Jus. zijas, kad Rusijoje pagerėjo, 
laiko nusikaltėliais jau už tai, Turi būti aišku, kad kol Rusijo 
kad jūs negrįžtate. O koks tai je viešpataus komunistinė dik 
nusikaltimas? Kuriam krašte, tatūra, niekas nepasikeis, išsky 
išskyrus sovietiją, negrįžimas rus propagandos metodus, 
laikomas nusikaltimu? Ar žmo Z. B.

ir kolonializmo 
kraštus.

Beje, nemažai bus iš „Ženevos sti į Rusiją, o jie, vyrai, tuičs jis turi ir iš kur paėmęs. Ir ko žmogus gali gyventi ten, kur būti 
dvasios“ ir naudos, nes komu 
nistai truputį pravėrė geležinę 
uždangą, ir per tą plyšį jau pra 
siveržė gana daug tiesos. Dau 
gelis gyvenančių šiapus geleži 
nės uždangos, gaunamų laiškų 
dėka, sužinojo apie savo arti 
muosius, gimines, pažįstamus. 
Yra nemažai ir komunistų, gy 
venančjų Amerikoje, Kanadoje,

SKAITYKITE LINKSMĄ MĖNESINĮ LAIKRAŠTĮ
VĖPLĄ

Karikatūros, šaržai, anekdotai, feljetonai ir įv. humoras.
Metinė prenumerata tik $ 1.00

Adresas: VĖPLA, 1220 Bishop St. Suite 3.
Montreal, Q. Canada.

Šiandienines Sovietų
Rusijos žmonės

Vienas žymus ir plačiai žino vena aštounios šeimos, kurių pasiskerdžia ir gauna tiek mė tijos agitatorius ateina į Ivano
• • - " ’ ...................................— --— darbovietę, tai dažniausia pa

, ūu k<uuu<uiua. *' tuotų 1000—1200 rublių vietos skaito kokį nors straipsnį išaiš ---------- ---------- __-----, ----------- ------------c--------------
Ivan yra laimingesnis negu rinkoje, o tai būtų 6 ar 8 Ivano kindamas to reikšmę ir svarbu žiaus, kada prasidėjo 2-rasis pa tai sumažinta per pusę.

• ■ • • .............. - . - . j—i— ------- -4.1.—r.. mą Ivan tuo laiku sėdi labai saulinis karas. Jis tarnavo tan Maistas ir drabužiai yra svar
ramiai, tačiau jis neklauso — kų korpe ligi 1944 mt., kada blausieji punktai Dimitri jaus 
nekreipia dėmesio. Jam tai yra jis buvo sužeistas. 1946 mt. jis šeimos biudžete. Jie išleidžia

ona perka mažą paršelį, už ku vyrai“, sako ji. „Sunkus jų gy su jomis mūsiškės rusų maši niam draudimui ir t. t. Už tai 
biletus 

Ivan nevisai pasitiki šituo į atostogoms praleisti vasarvie 
Dimitri

jis gauna papigintusrį sumoka apie 150 rublių, venimas!” nos atrodo lyg žaislai“.
Tai sudaro Ivano savaitinį atly Ivanas nesugeba paknakamai 
ginimą. Papenėję visą vasarą, gerai skaityti, kad pabandytų vyru, kuris, gali būti, truput; tęs. Penki procentai 
jie tą paršą apie lapkričio mėn. įveikti „Pravdą“. Kada kompar perdeda, tačiau kas gali žinoti... jo algos atskaitoma valdžios

niMiTOi paskolos lakštams pirkti. Anks
D1M11K1J. čiaU atskaitydavo dešimtį pro

Dimitrij buvo 18 metų am centų, tačiau po Stalino mirties
mas amerikietis žurnalistas, sa vienos turi po kambarį, o kitos sos *r taukų, kad tai visa kas 
vo laiku vadovavęs „The Uni po du kambarius. tuotų 1000—1200 rublių vietos
ted Press bureau“ Maskvoje ir X_______ ______ __________
išbuvęs apie 6-tą metų vieno iš visi kiti, todėl, kad būdamas darbo savaičių atlyginimas. Jų 
didžiausių Jungt. Amerikos Va stalius, jis „pasiskolino“ pakan šeima retai valgo mėsos ligi 
Istybėse žurnalo koresponden karnai medžiagos iš savo fabri skerstuvių. Pagrindinis šeimos .... 
tu, 1954 mt. savo išleistoje apie kelio ir pavertė savo prieangį valgis yra bulvės ir juoda duo tik kantrybės reikalas, kol šis grįžo atgal į specialų kalbų ins apie trečdalį gaunamų pinigų 
Sov. Rusiją knygoje, tarp visos dar vienu kambariu. Taigi, jis na- Šeima labai daug suvalgo vyras pabaigs savo kalbą ar sk titutą, kur jis buvo studijavęs vien tik maistui.
eilės kitų dalykų, aprašo gyve turi tris mažus kambarius ku barščių — tiršta sriuba, paga aitymą. prieš karą. Jis studijavo vokie Dimitrijaus žmona siūdinasi
nimą trijų rusų — Ivano, Di rių didžiausias yra 8 pėdų ilgio minta iš kopūstų, burokėlių ir Ivan ir jo draugai atranda, čjų kalbą. Užbaigęs institutą, daugumą savo rūbų mažoje siu 
mitrijaus ir Marijos — kaip jie ir 8 pėdų pločio. Jam didesnės bulvių. kad gyvenimas šiek tiek pasi jj.s vedė mergaitę, kuri tame pa vykioje. Ji perka medžiagą vals
gyvena ir dirba, apie ką jie sva patalpos reikalingos, nes jo se Ivan turi 2 eilutes drabužių darė geresnis po Stalino mir šiame institute studijavo pran tybinėje parduotuvėje ir užsisa
joja ir sapnuoja ir ko jie bijo, šuo ir švogeris apsilankę pas jį kostiumus). Vieną seną, ne ties. Vienas iš jo draugų, kada cuzlJ kalbą. Nuo baigimo insti ko sau rūbus išsirinkusi mode
Šių trijų rusų gyvenimo ąprašy prieš tris metus dar vis tebegy švarų, labai sulopytą eilutę dar pasigeria, netgi padaro kai ku 1948 mt., Dirrutiij yįs4 lai bus sovietinio madų žurnalo, 
mas yra tikrovė, o tai duoda vena kartu su juo. Nuoma už rūbų. Antroji yra jo geriaa rias labai šiurkščias ir nepado kų dirbo vienoje didžuilėje sve Vieną kartą šioji siuvykla kaž
skaitytojams gerą paveikslą šias patalpas yra maža .Ivanui sias. kostiumas — mėlynos dvi rias pastabas apie „senį“.Ivan, timlJ .kalbų leidykloje Maskvo kur gavo apdraskytą, egzemplio
apie Sov. Rusijos žmones ir jų nereikia mokėti už telefoną ar nytės medžiagos, kurį jis nusi tačiau negalvoja, kad būtų vi Je- Dimitrij gauna mėnesinę ai rių žurnalo „Vogue , kuris bu 
gyvenimą šiandien. vandenį, nes jis neturi telefo pirko „antra ranka ’, atseit pasai padoru. Tačiau po to', kai Be Sa 1500 rublių ir dar pridėjus vo dvejų metų senumo. Šis žur

no, o vandenį atsineša iš šuli nešiotą, valdžios „komiso“ krau ria buvo areštuotas, Ivan ir jo atskirą atlyginimą už įvairius nalas buvo studijuojamas ir dar 
IVAN. nio Išeinamoji vieta (tualetas) tuvėje, kuri parduoda rūbų per draugai pasigėrė ir užpuolė ka vertimo darbus. Jo vidutinis ir dar studijuojamas ir žiūrinė

Ivan yra stalius, 39 metų am yra kieme. Jeigu Ivanui pigiai tekhų pasiimdama 20 proc. už mpo gatvėj stovintį policiniu mėnesinis atlyginimas sudaro jamas kol, visiškai suplyšo. Di 
žiaus, su žmona, devynerių me atsieina nuoma, tai dar geriau darbio. Šis kostiumas Ivanui ką. Tą naktį jie turėjo tikras apie apie 3.000 rublių. Jo žmo mitrijaus ^žmonos suknios, įskai 
tų dukterimi ir dviem septyne jis tvarko savo šeimos išlaidas kaštavo 2% savaičių atlygini kautynes. Žinoma, atvyko dau na labai trumpai dirbo, nes jie tant medžiagą ir darbą, kaštuo 
rių ir penkerių metų sūnumis, maistui, o tai ir yra didžiausio Kostiumas, kokį Jungt. giau policijos ir kitą rytą jie dabar turi du mažus vaikus, tai ja 700 800 rublių kartais ir 
Jis gimė nedideliame ūkyje ji priemiesčio vertybė — jis tu Amerikos Valstybėse galima visi atbudo daboklėje ir turėjo J* Vra šeimininkė. .Jie gyvena daugiau.
apie 100 mylių nuo Maskvos, ri žemės sklypą, kuriame Ivano bytų įsigyti už 60 ar 75„ dol., sumokėti po 50 rublių pabaudą. """ i——
ėjo 4-rius metus į mokyklą, bu žmona užsiaugina pakankamai' čia Ivanui kaštuotų maždaug Tačiau buvo už ką mokėti.
vo sunkiai sužeistas II-rame pa bulvių šeimos maitinimui per vi 1° trijų mėnesių atlyginimą. Ivan žino, kad Sovietų Sąjun 
sauliniame kare ir vedė dabartį sus metus. Ivano žmona laiko Vodka kaštuoja Ivanui apie ga ir Jungt. Amerkos valsty
nę žmoną tuojau po demobiliza vištų ir parduoda atliekamus 20 rublių pusė litro. Kada jis ir bės nelabai gerai sugyvena ir,
cijos 1945 mt. Ivan turi darbą kiaušinius. Jeigu Ivan pirktų keturi ar penki draugai prade neabejojamai, jis truputį prisi
mažame medžio apdirbimo fab kiaušinius, tai jis turėtų dirbti da gerti, tai jie geria ligi visiš bijo, kad gali kilti karas. Jis _ . - > 4 ■  x------j-r - --------
rikėlyje Maskvos priemiestyje 4 ar 6 valandas, kad galėtų nu kai pasigeria. Laike bažnytinių galvoja, kad tai būtų labai blo gyvendintas atskiros seimos, ku ta mjokio noro. Tai tiktai uz 
įr gyvena netoli nuo savo dar sipirkti dešimtį kiaušinių. Ko švenčių, gegužės mėn. 1-ąją, gai, nes jo draugas buvęs Vo r*os yisos naudojasi to pačia vie krautų perdaug darbo ir atsako 
bovietės savotiško tipo lūšnų ks didžiulis skirtumas tarpe Iv Naujų Metų dieną ir lapkričio kietijoje laike paskutinio karo na yirtuve, kuri yra nuolatinių mybės ir jie geriau vedą savo 
kvartale. Tai yra barakų tipo ano ir staliaus Jungt. Am. Vals 7-tąją dieną, Ivan ir jo draugai yra matęs amerikiečius. „Jie gmčų ir barnių šaltinis, tarpe pačių norimą ir tvarkomą gy 
vieno augšto medinis pastatas tybėse, nes paskutinis turi dirb pageria ir išbūna girti 3—4-tą (amerikiečiai) yra didžiausi vy gyventojų. venimą. Dimitrij skaito „Lite
su smaluoto popieriaus stogu, ti mažiau kaip 15 minučių, kad dienų. Ivano žmona dėl šių rai, kokius aš kada nors ma Dimitrij siimoka apie 3 pro rary Gazette“ ir seka atsidėjęs 
apšildomas keleto iš plytų pa nusipirktų tuziną kiaušinių, girtuoklysčių purto galvą ir čiau“, pasakoja jo draugas. „O centus savo mėnesinės algos partijos literatūros ginčus, to 
statytų pečių. Šiame pastate gy Dažniausiai pavasarį Ivano žm trauko savo pečius: „Toki yra kokios jų mašinos! Sulyginus darbo unijos mokesčiui, sociali Nukelta į 6-tą psl.

viename gan dideliame kamba Dimitrij ir jo žmona labai du 
ryje (apie 14 pėdų ir 20 pėdų ii misi dienos klausimais. Jie abu 
gio) sename pastate Maskvos buvo nariais jaunų komunistų 
Arbat kvartale. Šis kambarys organizacijos (beabejo, „kam 
yra dalis kadaise buvusio sep somolcai“!)', tuo laiku kada jie 
tynerių kambarių buto. Dabar studijavo kalbų institute. Jie 
kiekvienas buto kambarys ap neįstojo į kompartiją ir neturi
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TARPTAUTINIS ISTORIKŲ KONGRESAS ROMOJE IR mori (apie jį sakyta, kad jis to perdavimo kopijos laiško pa 
SOVIETŲ PROPAGANDA kom. partijos narys!' ” į" _ _.į

_ . . kiui, kurie prieš Ivinskio prane Prof. Ferrabino, nes pavėluotai
Dideli nesusipratimai susidūrus demokratams su totalistais. girną buvo skaitęs savo paskai sužinojau, kad tamsta esi lenktu

Rugsėjo 4 — 11 dd. Romoje sistinę liniją, aiškino iš Vokie tą, iš viso nebedavė paskutinio istorikų tremtyje delegacijos 
įvyko Ū-sis tarptautinis istori tijos H. Jdblonowski. žodžio atsakyti į padarytus pirmininkas,
jos mokslų kongresas. Oficia Ėjusios kalbos, kad komunis (vieno turko) priekaištus. Kai Apgailestaudama, kad net reiškė kad mokslas apie atomi še yra tarpai panašiai tokios 
liai jame dalyvavo atstovai iš tai darė žygių kitą (IX-tą) kon Haleckis skubiai Ivinskiu: ener mokslo kongreso ribose jūsų de nę,,.beJ. kurios medžiagos sūdė proporcijos, kaip tarp planetų
32 valstybių. Pirmą kartą daly gresą sušaukti Maskvoje, bet giškai pareiškė padėką ir džiau legacija nejuto pareigos susi t: tiek yra pažengęs priekin, Saulės sistemoje. Jei planetos
vavo Vatikano ir Sovietų S-jis bus po penkių metų Stock gsmą, su priekaištais pasirodė laikyti nuo priešlietuviškos po kacl dabar jau kiekviena medžią laikosi dėka traukos jėgos, tai
gos delegacijos. Iš viso įsirašė holme. Sovietų istorikas Skaskin: pas litinės propagandos, protestuo ga gali būti paversta energija, atome vyraujanti yra elektros
per 1800 dalyvių. Po eilės ener Lenkų delegacijos nariai, ku kaita buvusi vienašališka. Joje ju griežčiausiai prieš tokius vi ir paprastas laukų akmuo gali jėga. Elektra parodo daugiau
gingų žygių, kurie buvo pada rie tik vieni Varšuvos Lenkijai buvo užmiršta paminėti, kad je sus pasireiškimus tų lenkų, ku būti paverstas atomine energi energijos ir atomuose' randame
ryti dar 1953 m. vasatą Berly atstovavo, viešai kritikavo len zuitai ano meto baudžiavoje iš rie daugumoje nebūdami slaviš ja tokį judėsiu greitį, kurs milio
ne, pavergtųjų tautų istorikai kų tremtinių (Haleckio, Meysz naudoję liaudį. Dar buvo užsi kos kilmės ir tuo pačiu būdami
tremtyje galėjo dalyvauti kon towicziaus, Koczy ir kt.) pas rašęs kalbėti kitas sov. istori įtakoje jų atavizmo neturi tų
grėsė tik tuo atveju, jeigu jie kaitas. Po lenko B. Lesnodors kas, Sciucov, kai tuo tarpu prie pačių protinių ir dvasinių reak
buvo įrašyti kitų valstybių są kio raudono pranešimo apie na stalo pasirodė veržlus Varšu cijų, kaip lenkai,
rašuose. JAV dalyvių sąraše ujus Lenkijos istorijos tyrinėji vos lenkas Lesnodorski. Jis bu — 
pvz. figūravo žymus lenkų emi mus daug kritiškų pastabų pa vo jau anksčiau, per Ivinskio 
gracijos istorikas prof. O. Ha darė O. Haleckis. Tarp kitų kai paskaitą, su pirmininkaujančiu 
lecki, lenkų istorijos instituto bėtojų lentoje kreida buvo įr ir vertėju ilgokai taręsis ir sa 
vedėjas Romoje mons. W. Mey šyta ir Dr. Deveikes pavardė, vo garsiu kalbėjimu klausytoja 
szsowicz buvo Italijos sąraše, pažymint skliaustuose „Litua ms taip trukdęs, kad auditorijo 
kiti tremties (lenkai) istorikai nia“. Vos tik tai pastebėjęs So je kilo nepasitenkinimas. Les

!) Halec rašyto (kongreso pirmininkui) Mokslo-technikos naujienos 
rm nrPnp Drnf Karrol-iinri rinvplnntai

KIEKVIENA MEDŽIAGA GALI BOTI PAVERSTA 
ENERGIJA

Šveicarijos mokslininkai pa atomai nėra kiate masė, o juo

Daugiau negu dešimt metų, 
per pretenzijas tiek nelogiškas, 
kiek nemorališkas dėl Vilniaus, 
taip pat per propagandą viso 
kiais pavidalais ir visuose visuo 
menėse, jie daro neleistiną ski 

. , A - limą bendrame fronte kovoje
buvo Prancūzijos, Anglijos is vietų Rusijos delegacijos narys nodorskiui pareiškus, kad pas prieš komunizmą, pažemina vis 
torikų sąrašuose ir tt. Prancūzi S. D. Rybakov reikalavo, kad kaita esanti propagandinė, Cen ką, net mokslą ir katalikų savi 
jos sąraše buvo Dr. J. Deveikė- užrašiusis „Lituania“ nutrin timori prelegentui nebedavė žo garbą ir daro nepataisomą sk 
-Navakienė ir prof. Z. Ivinskis, tų. Kai tas lūkuriavo nesiorien džio atsakyti į padarytus prie riaudą pagrindinei kaimynų są 
Italijos sąraše buvo jez. P. Ra tuodamas, tai pats Rybakov pri kaištus. Jis kalbėtojui privačiai lygai — jų gero sugyvenimo 

ėjo ir savo ranka nutrynė, pa pastebėjo', kad tas esąs du kar kaimynystei.
stebėdamas, jog tokių valstybių tus užgavęs Sov. S-gą. Vienoje Ir kas yra visų keisčiausia,

bikauskas, kun. R. Krasauskas.
Tremtiniai istorikai tik su var . - „ . - .
gu buvo gavę teisę skaityti pas nesą ir reikią rašyti tik, iš kur paskaitos vietoje buvo pasaky kad tam tikri lenkų sluogsniai, 
kaitas, juo labjau, kad šis kon atvyko. Dr. Deveikė bandė pešta, jog iki Maskvos un-to įkūri jusdami instinktyviai, 1 ‘ ’ 
gresas vyko dar kartą išryški ' " *" Te
nant „Ženevos dvasią“... Sovie 
t, ---------- _.l_o .1, x..
lyviai), kuriai vadovavo komu spausdintas, 
nistų istorikė A. M. Pankrato K

ja. tokį judėsiu greitį, kurs milio
Kad medžiaga (visi kieti, sk nūs kartų prašoka judesį Sau 

ysti ir dujiniai daiktai) yra tik lės sistemoje.
tai energijos koncentracijos pa Saulės sistemoje—Saulė yra 
daras, tai buvo jau seniai žino didesnė už planetas, atome gi 
ma, bet kaip medžiagas galima branduolys mažai kuo skiriasi 
būtų grąžinti į energijos stovį, nuo savo „planetų“ — elektro 
tai buvo sužinota tiktai tada, nų, ir tie elektronai yra visi 
kai pasisekė suskaldyti atomą, vienodo dydžio. Elektronai su 
iš kurių susideda visos medžią kasi apie branduolį įvairiau, su 
gos. darydami globalinį pavidalą.

Dabar atomo skaldymas se Tarpai tarp atomo dalelių 
kasi tiktai su kaikunomis me yra tokie, palyginti, milžiniš 
džiagomis, kurios turi „netvir ki, kad jeigu jie būtų suspaus 
tus“, dalinai savaime skylan ti į tirštą masę, branduolio floi 
čius (radioaktyvius) atomus, dą, tai visas žmogus taptų tik 
Bet suskaldyti granito, gele bakterijos dydžio, visa žmonija 
žies, vario ir tt. atomus yra ne būtų galima sutalpinti į siuvant 
palyginamai sunkiau. Tačiau vartojamą pirštelį (antpirštį, 
neabejotina, kad mokslas ir nopereką), viso pasaulio per 
prie to prieis. Todėl Šveicarijos metus pagaminamas plienas su 
mokslininkų teigimas yra visai tilptų į žąsies kiaušinį, o Eile 
pagrįstas. lio bokštas teftūtų tik kaip

plonytė adata.
tcm a Žinant tai, nesunku suprasti,ATOMĄ. kodėl šilima pereina per gele 

Atomai, kaip rašo moksliniu žies plokšteles, kodėl radijo ir

po jų sostinę), visa tai daroma sjgn of tbe Universe", yra taip sienas, 
norint įkyrėti lietuviams, ku maži, kacj viename šaukštelyje Elektronai aplink savo bran

, kad jų 
viduryje Vii „reikalas“ yra praloštas, jie rakui per vieną laikraštį Romoje mo 18-jo amž. 1

___ _ ;____ ___ ______..._______ išspausdinti Rybakovui atvirą niaus Akademija yra buvusi vie gina baltgudžius katalikus, tai 
tų Rusijos delegacijai (24 da atvirą laišką, bet jis nebuvo at nintelė augštoji mokykla Rytų yra, daugumoje lietuvius, ku
lyviai), kuriai vadovavo komu spausdintas. Europoje. Dar aiškesnis buvo rie nesuskubo tapti „lenkais“ TAIP GALIMA PAAIŠKINTI
nistų istorikė A. M. Pankrato Kongreso metu buvo įdomi priešpaskutinis paskaitos saki nes tikri baltgudžiai yra pravos
va, buvo rodomas ypatingas dė knygų paroda. Daugiausia Vie nys, kurį skaitant pirmininkas slavai ir neturi mažiausių pre
mesys, apie jos dalyvavimą iŠ tos buvo skirta Sovietams. Ten pieštuku daužė į stalą.. („Ir šia tenzijų į katalikišką miestą kai kas F Kahn savo knygoje De televizijos bangos pereina per
reiškiant , džiaugsmą atida^mou"’~' :'‘™ ------ - . .....
kalbose etc. Bendrame TSRS 
sąraše buvo ir latvis Žūtis, ne 
seniai redagavęs soviet. Latvi 
jos istoriją. Iš satelitinių kraš 
tų tačiau figūravo atskirai po 5 
istorikus iš Vengrijos ir Rumu 
nijos, 12 istorikų buvo iš Lenki 
jos (jų tarpe anksčiau daug iš 
Lietuvos istorijos rašęs ir Vii 
niuje gyvenęs H. T

buvo ir trys lietuviški leidiniai: ndien, kai raudonasis tvanas už 
monografija apie Stuoką-Guce liejo Lietuvos laukus, lietuvis 
vičių, Vilniaus Albumas ir ką išvysto rezistenciją p-:-- ;— 
tik išleistas storas tomas: Lie svetimą dvasią labjausiai todėl, 
tuvos istorijos šaltiniai (lietu kad jis yra katalikas“).
viški vertimai šaltinių nuo 13 Rytojaus dieną kongreso va šaukia lietuviuose sekančias pa 
amž. iki 19-jo amž. vidurio), dovybei buvo įteiktas raštu pro stabas: esą mūsų išsilaisvinimo 
Sąvotišku incidentu plačiai nu testas su lenkų, vokiečių ir lie metu lenkai, priešingai lenkų 
skambėjo per dešiniųjų spaudą tuvių parašais dėl pirmininko norui, aprengti baltgudžių um 
Romoje, kaip komunistai ban neobjektyvaus laikymosi per po forma, nupirkta už lenkiškus 

niuje gyvenęs^ H. Lowmians dė slapta pašalinti (pagrobti) sėdį prof. Haleckio ir prof. Ivi pinigus, eis muštis prie Vilnia 
ki), 6 iš Čekoslovakijos, 1 iš parodoje antikomunistines kny nskio atžvilgiu. Laikraščiuose us vartų.
Bulgarijos, o iš Tito valstybės gas, leistas Muenchene (kon J. Ivinskio paskaita buvo pami Labai apgailestauju, bet ši 
buvo 74. centracijos stovyklos Sov. Ru nėta nieku neprimenant nutra tie visi tvirtinimai verčia mane

sijoje etc..) Kai knygų grobi ūktų diskusijų. Iš lietuvių pa įspėti Tamstą, kad viskas tas
Išsiskirdamos is Kitų valsty mas įįėjo aikštėn, tada reagavo skaitoje, be kitų, buvo p. V. Lo gali pasibaigti, kaip patys len

bių delegacijos atvežė kongre jg viso pašalinti iš parodos. No Dr. V. Balčiūnas, kun. A. Kaz 
so dalyviams specialiai išspaus rs buvo tartasi jas nukelti ne lauskas (Londono lietuvių kle
dintus storus leidinius su jų is taįp žymion vieton, tačiau jos bonas), Dr. J. Gailius. P. Lozo
torikų referatais ir kitais pra visai buvo iš parodos išimtos... raitienė tuoj po paskaitos griež 
nešimais apie istorijos mokslą q italų istorijos komiteto pirmi tai nurodė pirmininkui jo viena 
ir naujus tyrinėjimus tose vals ninkas prof. Ferra'bino per kon šališkumą.
tybėse. Po kai kurių komunis greso atidarymą taip gražiai sa Istoriku kongrese be įau su yra įrodymų, kad Dievas baus 

diskusijų, kuriose dar pasireiškaĮbėjęS apie mokslo laisvę...
Iš Pabaltijo tremtinių istori 

kų vienintelė buvo Z. Ivinskio 
paskaita, ir ji buvo apskritai 
vienintelė paskaita šitame kon 
grėsė iš Pabaltijo istorijos („Jė 
zuitų nuopelnai Lietuvos katali 
kybės restauracijoje“). Paskai

. y, . . - . muz,!, nuu vivuuinv oauno tu y jc vnui uyimn. oavu uiau
pries jam ne nuo Jogailos yra tiek gero jų telpa net 50.000.000.000.000 duolį per sekundę apsisuka Še

Tai sunkiai suvokia sis mihonus buionų kartų. To 
mas skaičius. Jeigu iš kavos kia sistema yra kietesnė už plie 
puoduko šaukšteliu būtų semia ną ir dėl to taip neįmanoma vie 
ma tik po vieną atomą iš karto ną atomą įspausti į kitą. (EL) 
ir per sekundę būtų galima taip 
išsemti trys atomai, tai per me 
tus laiko tebūtų išsemta tik 
100.000.000 atomų, ir tai nesu 
darytų nei žymės kavos puo 
dūke. Žmogaus kūne yra tiek 
daug atomų, kad norint parašy 
ti jų skaičių, reikėtų prie viene 
to prirašyti 28 nulius.

Ir nežiūrint savo mažumo, lio 11 d. j

padarę Lenkijai ir ypač jos ta qqq 
rptautiniam prestižui. Tas iš

bių, visos totalitarinių valsty Pankratova, reikalaudama jas zoraitienė, K. Lozoraitis, kun. kai apibūdina frazėje: mądry 
polak po szkodzie (lenkas pro 
tą atgauna tik nuostolio akyvai 
zdoje).

Teikitės priimti, pralote, ma 
no pagarbos žodį ir sutikti su 
tuo, kad vis daugiau ir daugiau

RUSAI ATVYKO AMLR1 
KON MOKYTIS NAMŲ 

STATYTI
Komunistų spauda praneša, 

kad 10-ties asmenų rusų delega 
cija atvyksta į Ameriką moky 
tis namų statyti. Ji aplankys 13 
JAV miestų ir Čikagoje bus spa

e CALVERT pastabos...

, . , .. , 1 o----- ---------J---- 1---C O------------ Ut jau
tų istorikų paskaitų buvo gyvų vo turiningoje paskaitoje buvo mįnėtų nesklandumų buvo dar 

ir kitų, kurie liete kitus sritį 
nius reikalus Taip lenkai, vyk 
dydami savo imperialistinius ti 
kslus ir bandydami „legalizuo 
ti“ buvusį Pilsudskio-Želigovs 
kio smurtą Vilniuje., tūlu laips 
niu pademonstravo Ausros Var 
tų motyvą savo propagandai. Į 
tai reagavo Dr. J. Deveikė-Na 
vakienė, kuri tai smurtinei pro

damas mus už moralinę netvar
ką aštuonioliktame amžiuje ir 
rusų vieną kitą palydinčiomis 
okupacijomis, nelaimino taip va 
dinamos mūsų tautų unijos, pa 
grįstos šventvagiškomis Jogai 
los ir Jadvygos vedybomis ir 
taip pat teikitės tikėti mūsų 
tvirtą įsitikinimą, kad teisingas 
reikalas visad laimi“.

— Vikingų, kurie senais lai 
kais pasiekdavo ir senąją Lietu 
vos sostinę Vilnių, laivai rasti 
ties Hamburgu paskandinti, 
bet gerai išsilaikę.

— New Yorko filharmonijos 
simfoninis orkestras dalyvavo 
Atėnuose suruoštame dramos 
ir muzikos festivalyje, kuris už

kė Vakarų kriticizmas ir moks 
line laisvė. Daug kietos polemi 
kos pvz. susilaukė A. L. Sido 
rovo paskaita apie Sovietų isto 
rijos mokslo išsivystymą. Žino 
mas švedų istorikas N. Ahnlu 
nd, kuris per paskaitą sėdėjo 
prezidiume, aiškiai atitaisę di 4 pgj, resume yra išspaus 
dėlę Sidorovo neteisybę, jog dinta kongreso darbų (paskai var,lcllc 
iki komunistų Pabaltijo kraš tų-pranešimų) 7-me tome. 20- pagandai atitaisyti parašė laiš 
tuose nebuvę istorijos tyrinėji tjes minučių pranešime buvo iš kus Istorikų konferencijos pir 
mų. Vokietis W. Hofer energm skaieiUota eilė faktų, nurodan mininkui ir lenkų delegacijos 
gai ir drąsiai atkreipė dėmesį į čių, kad protestantizmo banga vadovui prelatui Meištovičiui. 
naujuosius Sovietų istorijos šal dar nebuvo pajėgusi taip stip Be ko kita Meištovičiui laiš 
tinių falsifikavimus, kur visai riai sugriauti katalikybės, kai ke Dr. J. Deveikė Navakienė ra 
ir visuotinai vis nutylima 1939. dar prieš jėzuitų atvykimą pro šo: 
VIII. 23 sutartis (Molotovo- testantizmas Lietuvoje pateko 
-Ribbentropd) Maskvoje. O pa krizėn. Jėzuitai tačiau nusipel 
gal tą sutartį II Pasaulinio ka nė organizuodami švietimą, im 
ro priežasčių reikią jieškoti ne damiesi misijų liaudies kalba, 
Berlyne, Londone ar Romoje, rūpindamiesi liet, knygomis ir 
bet tik Kremliuje. Kai kalbėto giesmėmis, paremdami Jurgio 
jas baigė, pirmininkaujantis Radvilos ir Merkelio Giedrai 
(Austrijos prof. H. F. Schmi čio kandidatūras į vyskupus ir 
dt) apgailestavo tačiau tokį tt. Paskaitos, kuri buvo skaito 
formulavimą. Šveicarijos prof, ma vokiškai, santrauka tuoj bu 
Thieme išdėsetė, jog „klasių vo išversta į prancūzų kalbą, 
kovą“ istorijos moksle esąs jau Pirmasis norėjo kalbėti prof, 
seniai laikas padėti į muzėjų. O. Haleckis, bet jis sunkiai ga 
Sov.- Sąjungoje tikro istorijos vo žodį, nors pasisakė tekalbė 
mokslo iš viso nesą. Kad jis siąs tik pusę minutės... Pirmi _ _ _ . . _ _
yra tik propaganda pagal mark ninkaujantis italas prof. Canti žinomos jau nuo 1351 m. kaipo rį turėjo progos pakeisti į vieną

Portugalijos kolonija iš penkio iš geresniu „svitų“, Izabelė Di

„Gerbiamas Pralote, 
Labai atsiprašau dėl pavėluo sibaigė spalio 2 d.

KANADIEČIAI SAKO
„Heilo“

Tikima, kad šis žodis kilęs iš angliško „būk 
sveikas“. Senas anglų sveikatos linkėjimas — 
„helio“ — turbūt labjausiai paplitęs žodis pa 
šaulyje. Kanadiečiai vartoja šį žodį, kai atsa 
ko telefonu arba formaliai sveikindamiesi.

CALVERT HOUSE

IŠ NEW YORKO I NEAPOLĮ 
Rašo A. S. Trečiokas.

Nauju laivu S. S. Indepen keleivių grupę. Pirmoje klasėje 
dence 1955 m. rugsėjo 14 d. iš yra daugelis neparduotų kam 
New Yorko į Neapolį vyksta barių. Gal bus pakenkęs laivų 
me 7 lietuviai ir apie 150 kitų krovėjų straikas, kuris dar bu r_______ ,_____ ______ j r______  _______ j__ t............... ....
tautų žmonių pirma klase. Po vo nebaigtas prieš laivo išplau c. Donahue ir kunigai: C. Bos mą sykį šiuo ruožu tenka ke 
4 dienų, sekmadienio vidudie kimą iš New Yorko. Mes, lietu ler ir T. J. ChampouįK; pastara liauti. Mūsų laivas spausdina 
nį, rugsėjo 18 d. priplaukėme viai, gavome gerus kambarius, sis iš Springfield, Mass., pažįs dienraštį „The Sun-Lane Ne 
Azorų 9 salų grupę,kurios yra Pp. J. J. Bachunai savo kamba tąs daugelį lietuvių kunigų ir, ws“, kuris gauna žinias iš visų 

! plačiai apsipažinęs su lietuvių-pasaulio kraštų įvairiais svar 
b'ortuganjos Kolonija is penKio iš geresnių „svitų“, Izabelė Di veikla, kurią augštai vertina, besniais reikalais. Šiandien, rug 2^2 * $ likto šimtmečio. Yra trys^prin lienė gavo vieną didelį kamba Sekmadienio vakarą arkivysku sėjo 20 d. ryto skaitome, kad

” pas J. Ritter šampanu vaišino Argentinos prezidentas Juan 
mūsų lietuvišką stalą su tostu Peron pasitraukė iš valdžioe; 
už Lietuvos laisvę. Mes lietu kad uraganas, padaręs nuosto 
vių grupės vardu pirmadienio lių Carolinos valstybėje, slenka

tas ir apie daugelį dalykų prisi Bačiūnas yra labai susirūpinę 
minė iš nepriklausomos Lietu visuomeniškais reikalais ir daž 
vos gyvenimo laikų. nai rašo lietuviškai spaudai. A.

Valgomajam salone, šalia S. Trečiokas rūpinasi, kad ge 
mūsų stalo kunigų stalas, prie rai pradėta kelionė iki galo ge 
kurio sėdi: Arkivyskupas Jose rai pavyktų. ę
ph Ritter, iš St. Louis, prelatas Kelionė yra įdomi, nes pir

Musų laivas spausdina 
į „The Sun-Lane Ne

KANADOJE
Jūsų ateitis yra šviesi!
Nesvarbu, ar jūs Kanadoje gyvenate jau seniai 
ar tik atvykote dabar, bet jūs tikrai prisidedate 
prie šio krašto pažangos.
Jūs pasidarėte dalininku Kanados augime ir ga
lėsite pasinaudoti Kanados šviesios ateities vai
siais.
The Bank of Nova Scotia yra Kanados augimo 
dalininku jau nuo 1832 metų. Turėdamas virš 
380 skyrių visoje Kanadoje ir užsienyje The 
Bank of Nova Scotia gali jums padėti kiekviena 
me banko reikale.
Skubiam ir mandagiam patarnavimui atvykite 
pas jums artimiausio Bank of Nova Scotia vedė
ją. Verta su juo susipažinti.

cipiniai miestai: Ponta Delga rį, o mes su dr. ir p. Biežiais 
da San Miguel saloj, Angea de esame patenkinti savais kamba 
Heroism Terceira saloj ir Kor riais ir visais priedais. Maistas 
ta Fayal saloje. Visos salos au yra taip geras ir dažnas, kad da . _____r___________ _____________  ____ „ ______
gštos ir jos išmaitina 287.000 bartines drapanas gal reiks ati vakarą pakvietėme arkivysku New Yorko linkui ir daug kitų
gyventojų. Bendras visų salų duoti BALFui, O' jų vietoje di pą J. Ritter su jo palydovais ku žinių.
dydis 890 ketvirtainių mylių, desnes įsigyti... nigais į svečius ir ta proga pa Jau mūsų laivas artinasi prie

Salų gyventojai turi plačiai Laivo kapitonas Ernest H. dėkojom už jo linkėjimus Lie Gibraltaro. Oras nepaprastai
organizuotą žuvininkystę ir dvi Nelson mūsų lietuviškąją gru tuvai laisvės. Teko susipažinti geras visą laiką, nuo pat New 
dideles žuvies apdirbystes. Dau pę buvo pakvietęs pas save ir su vyskupu John A. Dono Yorko.
giausia žuvų parduoda Portu svečius ir pavaišino kokteiliu van iš Detroit, Mich., kuris ap Gibraltaras 1.500 yardų ilgu
galijai. Be to augina įvairius bei kitokiais gardumynais. Ta gailestavo, kad katalikišką Lie mo ir tiktai dvi ketvirtainės
javus, vaisius ir daržoves. Sa ja proga susipažinome su laivo tuvą ir jos gyventojus rusai ko mylios, o gyventoju net 28.000.
viems reikalams augina gyvu kompanijos štabo nariais ir vė munistai naikina. Kelių turi 25 mylias. Britų Ga
liūs, daugiausia raguočius. liau buvome jų pakviesti kok Ona Biežienė specialiai su risonai, Muzėjus, dvi skaityk

Azorai didžiuojasi savo augš tailio. Čia pasitaikė sueiti į paruoštame koncerte dainavo sulos, 6 viešbučiai ir 4 ligoninės, 
tais ir ypatingais kainais, o žintį su dr. Hans Smetana, ku dideliu pasisekimu, lietuviškai Beveik per visą tūkstantį metų 
ypač Pico kalnu, kuris yrą ypa ris iš Valstybės Departamento, ir angliškai. Dr. S. Biežis su šią tvirtovę valdė Marokai ir 
tingas, nes 20.000 pėdų po ir Washington, D. C. tarnybiniais Jieva Trečiokiene šokių vakare ispanai prieš britų užėmimą, ku

«^Į-_ DAKIlf xvC M \ ?‘6Į3 pėdų viršuje vandens, reikalais vyksta su savo šeima laimėjo pirmą dovaną (bonką ris įvyko 1704 metais. Yra pa
I lie Iii ■% OT ™W I lr% '' Kaip visų salų grupė, taip ir į Tolimus Rytus. Su dr. Smeta šampano). Marijona Bačiūnie togus susisiekimas su Alžyru

Jūsų partneris, padedąs augti Kanadai. '' Pico kalnas nėra laisvas nuo na buvo labai malonu lietuviš nė išlošė daugiausia pinigų pir Keltuvais kefuris sykius į die 
vulkano. kais reikalais pasikalbėti, nes mam bingo vakare. Dr. S. Bie ną ir su Tanžeru keletą sykių
Dabar apie mūsų lietuviškąją jis apie Lietuvą gerai informuo zis ir visuomenininkas Juozas per savaitę. (b. d.)
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NYLONU
SUSTIPRINTAIS KULNAIS IR PIRŠTAIS

DARBINES KOJINES

Štai yra Tamstų ge 
riausias pnkinys eks 
tra patvarumui — eks 
tra patogumui — eks . 
tra vertei. Patvarios . '

PENMANS 
darbo 
kojinės k

yra gaunamos stiliumi 8 
storiu pritaikytos 

kiekvienam darbui.

KULTURWWKRQAnKA
DR. DEVEIKĖ-NAVAKIENĖ MOKSLINĖJE 

KONFERENCIJOJE
Briuselyje įvyko tarptautinė gali nesiskaityti su pasaulio vie 

mokslinė konferencija, kurioje šąja opinija ir todėl turi rūpės 
pagrindine pranešėja buvo pa tingai jieškoti būdų ir formų 
kviesta Dr. J. Deveike-Navakie kaip šią opiniją apeiti“, 
nė. Ji darė pranešimą apie Sve Tuos žodžius prezidentas ka 
timšalių statutą rytų Europoje t>p metais tarė Čekoslovakijos 
viduriniaisiais amžiais. Kadan prez. Benešui, prašydamas per 
gi šie (Jean Bodin) suvažiavi duoti juos Stalinui, 
mai, kurių dabar buvo dešimta 
sis, skiriami kiekvieną kartą 
vienam klausimui, tai Dr. J. De 
veikės Navakienės pranešimas 
yra tas, kuriam koncentruotas Ameriką skuba Rusijos artis 
viso suvažiavimo dėmesys.

MENO IR MOKSLO 
SUKAKTUVININKAI

— Muzikui-pianistui, kompo 
zitoriui ir profesoriui — Vytau „ . 
tui Bacevičiui suėjo 50 metų am Chambon, prancūzų žurnalis dakcija jieško žinių apie šiuos asmenų: Stp. Jakubicko, M. Ja 
žiaus. Jis yra Lodzėje ir Parytas ir publicistas, netoli Tulū asmenis: L. Janušytę, A. Jieš seno, pik. Jakučio, kun. L. Jan 
žiuje baigęs konservatorijas, zos, 84 metų amžiaus. Nuo mantą, V. Jocaitį, M. Jonaitį, kaus-Jankausko, K. Jacevi 
parašęs daug kompozicijų, kon 1919 metų H. de Chambon nuo J. Jurginį, dail. A. Jankų, A. čiaus, inž. J. Jankausko, Jasiu 

$ fesoriavęs Lietuvos Konservato latos rašė Lietuvos ir kitų Pa Janulį, Jenerį ir V. Jomantą, kaičio ir St. Juzėno, gyd. Me 
Y fesoravęs Lietuvos Konservato baltijo kraštų klausimais. Jis akt. H. Jackevičiūtę, O. Juody deikio.
X rijoje ir dabar yra fortepijono yra parašęs keliolika veikalų tę ir Jukną, rež. K. Jurašūną _ ____ ________ _ . ,....................

SOVIETŲ ARTISTAI Į 
AMERIKĄ

Nuėmus varžymus, tuojau į

tai: balerina Ulanova, pianis 
tas Gilels ir smuikininkas Ois 
trach

MIRĖ H. DE CHAMBON.
Rugsėjo 25 d .mirė Henry de 

prancūzų

« TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI 
f žinomi nuo 1868. (WS-11-4)| -

Lietuvių Bendruomenės veikė 
jas.

DAIL. A. TAMOŠAITIENĖ
Labai patalkino Port Arthur ir 
Fort William lietuvių bendruo 
menės apylinkės valdybai ir 
vietos parodai davė gražių eks 

----------- ------------- j - ponatų. Dailininkų Tamošaičių 
sąlygos: misijos pirmininkas, nariai —farma visą vasarą turėjo dauge

1. Dainos tekstą lietuvių gy Alfonsas Mikulskis, Izidorius lį svečių ir vasarotojų, nes ji
venimo arba tautos likimo te Vasyliūnas, Vytautas Marijo yra ant gražaus St. Lauryno 
ma pasirenka pats kompozito šius, Kazys Steponavičius. upės kranto (R. R. 1, Kings 
nūs. 7. Geriausiai įvertintos dai ton, Ont.) ir yra išgarsėjusi sa

2. Daina privalo būti parašy nos kompozitoriui skiriama 100 vo meno studija, kurios darbai 
ta keturiems balsams mišriam dol. premija. Antrosios geriau nuolat lanko įvairias parodas, 
chorui.

3. Rankraštis turi būti pasi 
rašytas slapyvardžiu ir ne kom 
pozitoriaus ranka. Atskirame 
voke turi būti įdėtas lapelis su 
kompozitoriaus vardu, pavarde 
ir tiksliu adresu bei kūrinio pa 
vadinimu.

4. Kūrinys su abiem vokais
turi būti siunčiamas šiuo adre 
su: JAV ir Kanados Lietuvių su nepremijuotų dainų auto aso visus lietuvius kompozito 
Dainų Šventės Komitetas, c. o. riais tarsis atskirai dėl jų iš rius, nesvarbu kur jie gyventų, 
Mr. J. Kreivėnas, 1602 So. 48 leidimo. gausiai dalyvauti šiame dainos
Ct., Cicero 50, III. Dainų Šventės Komitetas pr konkurse.

JAVirKanados Lietuvių Dainų 
Šventės Komitetas.

$

$

$

$
$

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI
6.000 įmokėti 100 akrų, 26 akrai teisių auginti, 4 kilns. Kai 

na $ 49.000; — traktorius ir visos mašinos.
„ 130 akrų, 32 akrai teisių, 5 kilns, pilnai įren

gta su traktorių. Kaina S 50.000.
„ 70 akrų, 21—teisių, 3 kilns su alyva, puikūs

laukai, traktorius ir viskas $ 45.000.
„ 125 akrai, 43—teisių, 6 kilns. $ 75.000.
„ 180 akrų, 41— teisių, 6 kilns. $ 80.000.
„ 90 akrų, 40—teisių, 6 kilns su alyva. Pir

mos rūšies tabako žemė, nauji mūro namai, 
gauna augščiausias tabako kainas, netoli mies 

to, kasmet išeina po toną tabako iš kiekvie 
no akro. Kaina $ 90.000, 20 metų išmokėti. 
Nauja Irrigation system. Geras pirkimas.

CHARLES POCIUS REAL ESTATE.
Tillsonburg, Ont. Tel. 829 J

8.000

10.000

12.000
12.000

$ 18.000

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS KREIPIMASIS.
Lietuvių Enciklopedijos re Be to, jieškomi adresai šių

X 11 palaka Avuui.ną .. ... j IIFTUVIIi
> profesorius New Yorke, dažnai apie Lietuvą, Latviją, Estiją, ir K. Juršj, teis. Jackevičaitę, 1 uiu 1 u v
$ duodąs fortepijono koncertus. Suomiją, Europos problemas. A. Jakobą, M. Itomlenskį, A. papyVi11 IF- 0
Y — Profesorius archeologas Paskutinis jo veikalas buvo iš Jučą, vet. A. Jašinską, gyd. N. LBEJE PARYŽIUJE.
8 Jonas Puzinas sukako 50 metų leistas 1946 m. apie „Baltijos Indrašių, Jacevičiūtę, M. Jasu Spalio 1 d. Paryžių apleido 
$ amžiaus. Jis yra vienas didžių Tautų Tragediją“. Be atskirų laitienę, A. Jurgutį ir Vyt. Juš kun. dr. F. Jucevičius, Lietuvių 
8 jų Lietuvos archeologų, išauklė 
8 jęs jaunąją Lietuvos archeolo 
<ė> gų kartą. Dabar prof. J. Puzi 

.8 nas yra Lietuvių Enciklopedi 
'8 jos redaktorius ir Amerikos

SKELBIAMAS DAINOS KONKURSAS
JAV ir Kanados Lietuvių 5. Konkurso terminas baigia 

Dainų Šventės Komitetas skel si 1955 m. gruodžio mėn. 15 d. 
bia dainų konkursą visiems lie 6. Dainas įvertins Dainų Šve 
tuviams kompozitoriams, gyve ntės Komiteto jury komisija, 
nantiems laisvajame pasaulyje, kuria sudaro šie muzikai: Alek 
Konkursui yra nustatytos šios sandras Kučiūnas — jury ko

veikalų yra parašęs kelis šim kį, inž J. Jankauską ri J. Janic Katalikų Misijos Direktorius 
tus straipsnių Baltijos kraštų kį, archit. A. Jokimą, gen. Jac Prancūzijoje. Išbuvęs tris me 
klausimais. (Žiūr. „Lietuvių kų, gen. Juodišių, seimo narius tus Prancūzijoje. Kun. dr. F. 
Enciklopedija“, III tomas, psl. M. Jakštaitį, J. Jakštą, B. Jaku Jucevičius išvyko į Montreal;, 
472). bauską, Jarą, Išdėlį, Josiuką, Kanadon.

Patyręs apie H. de Chambon Jakimavičių. Ir daugelio kitų Naujuoju Prancūzijos Lietu 
mirtį Lietuvos Atstovas Pran asmenų atveju būtų pravartu vių Katalikų Misijos Direkto 
cūzijoje Dr. S. Bačkis pareiškė gauti daugiau žinių, negu reda riumi paskiriamas kun. J. Pet 
jo šeimai užuojautą Lietuvos kcijai yra pasisekę jų surinkti, rošius, baigęs Tarptautinę Ku 
Diplomatinės Tarnybos, Lietu Todėl visi, turintieji žinių apie nigų 
vių Tautos ir savo vardu.

LIETUVOS ATSTOVAS 
PARYŽIUJE PAS FRANCO 

ZIJOS LIETUVIUS.

šiai įvertintos dainos kompozi 
toriui skiriama 50 dol. Abi pre 
mijos gali būti skiriamos už dvi 
dainas tam pačiam kompozito 
riui.

8. Daina, laimėjusi piimąją 
premiją, bus atliekama mišraus 
jungtinio choro Dainų šventės 
metu.

9. Dainų Šventės Komitetas

Seminariją Strasburge 
I—J raidžių asmenis, dėtinus 1950 m. ir ligi šiol vadovavęs 
L. Enciklopedijon, prašomi iki 
š. m. lapkričio 15 savo žiniomis 
pasidalinti su redakcija. 

Jieškomi atvaizdai šių asme 
Lietuvos atstovas Prancūzi nų: rašyt. K. Jakubėno, K. Jan 

joje, Dr. S. Bačkis, kuris eina kausko ir K. Jasiukaičio, kan. 
kartu ir BALFo Įgaliotinio pa V. Jarulaičio, kun. K. Jasėno, 
reigas Prancūzijoje, BALFo pa kun. St. Jokubausko, A. Jaku 
geidavimu aplankė Prancūzi čionio, M. Januškevičiaus, prof, 
jos lietuvius. Keturių tūkstan K. Jablonskio, prof. T. Ivanaus 
čių kilometrų kelionėje, Dr. S. ko, gyd. F. Janušio, gyd. J. Ja 
Bačkis aplankęs Prancūzijos rašiaus, prof. A. Jurgeliūno, 
lietuvius rado juos vienur kitur inž. VI. Jakovickio, prof. PI. 
geriau įsigyvenusius bei įsikū Jankausko. Panaudojus klišė 
tusius, bei daugelį jų gana skur ms padaryti, atvaizadi bus grą 

............    džiai gyvenančių ir vargstan žinti.
pajėgios ir nė nemano trukdyti c1“’
ga?UtlILi2 Pabaltii° Prijungimo _ JAV kongresmanas P. L 
prie SSSR. Bet jos taip pat ne Hillings, apvažinėjęs Rusiją ir 

jos satelitus, labai teisingai ap 
tyrė sovietinę sistemą, kurią ap 
rašinėdamas, pavadino „ištisu 
kalėjimu“. Žmonės, jis rašo, 
ten laukia išlaisvinimo. Teisin

nuolat lanko įvairias parodas.

PREZIDENTO BENEŠO 
ATSIMINIMAI,

išleisti Londone, be ko kita tu 
ri ir šitokį posmą:

„Jungtinės Valstybės nėra

Mulhouse Lietuvių Katalikų 
Msiijai ir pirmininkavęs Pran 
cūzijos Lieutvių B-nės-Mulhou 
se Apylinkei.

— Dail. J. Rimšos dailės dar 
bų paroda Buenos Aires turė 
jo didelį pasisekimą. Dail. J. 
Rimša dirba labai intensyviai 
ir kuria daug.

— Okupuotoje Lietuvoje lan 
kėši Čekoslovakijos architektų 
delegacija, grįždama iš Rusi 
jos.

— Lietuvos okupantai išlei 
do du tomus Tilvyčio raštų.

Maisto prekyba
„B L I T Z“

890 College, prie Dovercourt Rd.

Automatiniai

radia priimtuvai
Š. m. rugsėjo mėn. 20 d. atsidarė naujas 

vokiečių gamybos 
RADIO PRIIMTUVŲ

Saba-Kaerting-Biaupukt
pardavimo skyrius agentūra

MONTREAL Y, 
4900 Grand Bid., N. D. G. 

Tel. DE — 2223.
Šiai agentūrai vadovauja Inž. V. Stankevičius.

Didelį susidomėjimą kelia automatiniai SABA radio 
aparatai, 

reguliuojami iš kito kambario. 
Visų rūšių aparatai duodama 

išsimokėjimui ligi 24 mėn.
Darbo valandos: kasdien nuo 7 v. v. ligi 9 v. v. ir 

šeštadieniais nuo 10 v. ryto ligi 6 v. v. „
atiH»ii»iii»»»»»:::»mwntti::»:»:»n:»:»n»:»H:nH»»»mmBnmtmm:

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

Įst. OL 7443. Namų RO 2-9138

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

W. A. LENCKI, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

— Dail. M. Dobužinskio teat 
TO' eskizų paroda Londone tu 
rėjo didelį pripažinimą.

— Dail. K. Dargis, išdekora 
vęs Londono lietuvių bažnyčią, 
persikelia gyventi į Daniją.

prof. M. Biržiškos „Senasis Vii 
niaus universitetas“.

TAISAU RADIO

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

Prašau skambinti kasdien 
išskiriant šeštadienius nuo 

6 ifci 9 vai. vakaro
Toronto, ME 1602

Aparatai paimami ir grąži 
narni veltui. Darbas ir me 

džiaga garantuojama.

Vaisiai, daržovės, skanėstai įvairūs šviežios ir rūkytos 
mėsos gaminiai. Dešros, kumpiai pagal europiečių skonį. 
Californijos ir Canados vynuogės vynui gaminti pigio 

mis urmo kainomis.
Čia taip pat išnuomojami įrankiai vynui gaminti. Pri 

statymas j namus veltui.
Telef. LA 5111.

Pirkdami čia paremsite pilietį iš Pabradės!

punaas-Dovercaurt garaiaĄ
; 1244 DUNDAS ST W„ TORONTO Ž

Įsteigtas prie! 27 metus g
24 valandų patarnavimas. 8

; Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų g
! perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — 8 

patikrinimas. J'
; Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba, g 

Ontario Motors League patarnavimas. R
; Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav:mą. g

:| VIENYBĖJE — GALYBĖ 8
<, TAUPYK 1

savo kredite koperatyve
„PARAMA“ į

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos: ii:

antradieniais 7 vv.—9 vv., penktadieniais 7 vv.—9 w„ 
šeštalieniais 2—4 vai. pp. •

Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 
Toronto, Ont. KE 3027. iį

wmiiiiiiiuiiti::»iiiiiit»iiiiiiiti»»t»»iiii»inn»n»iiHiitHmt»»miHtiiiiiin 

GENERAL INSURANCE I
AL. DŪDA

Visų rūšių draudimas 

, WA 48539 
SAVI PAS SAVUS!

i
 Lietuviai advokatai 

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN 

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

35 Hayden Street 
(netoli Bloor ir Yonge^) 

Toronto 5, Ont.

Tel.: Office EM 3-7461Res.: BE .3-09 7 8

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont. |

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

t

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

SAVI PAS SAVUS!
H»:iiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiHBiiiHiiiiiiiminiumiHHHuninnin»innnin»»imu

A. E. McKAGOE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1. Ontario.

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

SKUBIAM PRISTATYMUI Į NAMUS

telef. LL. 1944
Jonas V. MARGIS, Phm. B.
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do, kad Alantas nesistengė su tas stovyklinio gyvenimo bui 
kurti gyvenimiškai įtikinamų si ’ 
tuacijų, neperdaug rūpinosi at 
rasti jose gyvų žmonių, bet vi 
są dėmesį skyrė patriotinės idė 
jos apoteozei, neišvengdamas 
prakalbinio stiliaus, perforsuo
tų scenų ir melodramatiškų efe ks'pat pasakojimo stilius šiuos 
ktų. Šiame skyriuje „Kai gyvu apsakymus beletristiškai nuver 
hai prakalba“, arčiau žemės iš tina, nors šiaip pasiskaityti jie 
laikytas dalykėlis, bet jo saigi įr įdomūs.
ir netvirtai pagrįsta pabaiga 
dirbtina.

Antrojo, beveik šimtą pusią 
pių užimančio, skyriaus (Po pa 
lapinės stogu) pagrindinė tema 
— stovyklinis gyvenimas. Te 
ma jau nekart liesta — paviršu 
tiniškai, feljetonistų ir satyrikų 
pirštais ir giliai, jieškant žmo 
giškųjų atsakymų — ir visdėl 
to likusi neišvaikščiotu, nepa 
žintu terenu, slepiančiu šimtus 
siužetų ir dar daugiau persona 
žų ir klausimų. Vytautas Alan

tyje atranda įdomių likimo 
vingių, spalvingų tipų, kebles 
nių nutikimų, bet medžiagos 
pilnai neišnaudoja. Kronikine, 
žurnalistine, taigi dienos aktu 
alijos lemiama laikysena ir to

Trečiojo skyriaus (Tarptau 
tinėje smuklėje) feljetonų rin 
kinys skaitytoją pralinksmins, 
bet tik tiek. Gali būti, kad to ir 
užtenka... O visdėlto norėtųsi 
daugiau apdailinimo ir konden 
suotumo ir... sąmojaus.

Epiloginė novelė „Paskuti 
nis išsivietinimas“ parašyta gy
vai, nors tradicinė lietuvaitės— 
svetimo krašto moters-herojaus 
trikampį Alantas išsprendžia be 
gilesnio psichologinio dėmesio.

MAMERTAS MACIUKAS

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

79 ir 81 St. ZOT1QUE ST. E., MONTREAL.
2. A' /Six" . . TELEFONAI: BIZNIO CR 0051, NAMŲ RA 2-1726

French-Style 
SHORTS

Prancūziško stiliaus 
apatinės kelnaitės, 

glaudžiai pritaikytos, vėsios, 
patogios... megstos iš švel 
nios, šukuotos medvilnės... ly 
gios siūlės... visas jusmuo 
elastingas ir dvigubas pryša 
kinis klostąs sudaro tvirtą 
prilaikymą. Pritaikytos prie 
Jerseys. W 19-54

bar yra sparčiai augantis ir vi 
sokeriopai progresuojantis mie 
stas.

Kitos Calgario naujienos.
— Valerija ir Juozas Dubaus 

kai gavo Kanados pilietybę.
— Du jauni statybininkai ga 

vo paaugštinimus: A. Barkaus 
kas superintendanto, o K. Du 
bauskas — formano.

— K. Dubauskas vedė moky 
toją, o A. Dubauskas vedė Ea 
tono Co. buhalterę. A. Dubaus 
kas dirba didelėje Hudson Bay 
Co. menadžerio asistentu. Abu 
jaunavedžiai, Kęstutis ir Anta 
nas Dubauskai, po vedybų ap 
sigyveno erdviuose tėvų na 
muose, 1340 Colgrove Avė N. 
E. Abi jaunavedžių poros vie 
noje gegužinėje, pp. Cigų ir p. 
p. Rastenių iniciatyva, buvo pa

į lietuvišką mokyklą, o kartu sveikinti, pagerbti ir apdovano 
žemina mokyklos vardą. J. M. ti- Visa gegužinė jiems giedojo 

„Ilgiausių metų“.
Didysis Jonas.

VISOJ KANADOJ VYKSTA 
ŠALPOS VAJUS — 

AUKOKIME 1
BUVO METAS — TU ĖMEI,

TILLSONURG- DELHI, Ont.
DĖL LIETUVIŠKOS MOKYKLOS.

Dėka pasišventusių žmonių, rūmas iš mokytojų pusės: jie 
išsisklaidžiusių tabako ūkiuose dažnai praleisdavo pamokas, 
lietuvių ūkininkų tarpe, prieš Ypač tai dažnai pasitaikydavo 
kurį laiką buvo įsteigta lietuvis Tillsonburg mokykloje. Lietu 
koji šeštadieninė mokykla. Mo viai tėvai labai džiaugiasi ture 
kyklos paskiri skyriai veikė ke darni liet, šeštadieninę mokyk 
liuose miesteliuose, Kur dau lą, bet jie nemažiau džiaugtųsi, 
giau susibūrę lietuviai. Į šias jei lietuviai mokytojai šiais me 
lietuviškas mokyklas šeštadie tais būtų punktualesni. Atga 
niais ūkininkai sugabendavo benti vaikus iš tolimesnių apy 
vaikus net po 15—20 mylių iš 
apylinkės.

Pernai metais pradžioje šešta 
dieninės mokyklėlės funkciona 
vo tvarkingai. Vėliau, pavasare 
jant, buvo jaučiamas neregulia

linkių ir patirti, kad, iš anksto 
nepranešus, pamokos neįvyks, 
labai muša norą leisti vaikus

PASTABOS...
Atkelta iš 3-čio pusi, 

kur panašiai iššaukiančiai mot 
to idėja nėra populiarinama, 
kaip tai buvo daroma „Pragaro 
pošvaistėse“. Pagaliau, literatu 
riniu atžvilgiu, vienokis ar ki 
tokis autoriaus idėjinis sprendi 
mas negali būti teisiamas, ne 
bent jo- įforminimo kokybė.

Knyga suskirstyta į tris dide 
liūs padalinimus. Pirmasai, kaip 
jau minėta, pavadintas „Praam 
žius mūs' laimins žingsnius“, 
telkia patriotinės tematikos no 
vėlės. Jų užmanymas pagirti Laurent, kuris, asistuojamas 
nas, bet atlikimas perdaug jau provincijos valdžios ir kitų au 
naivus ir išpildytas tokioms te gštųjų svečių, garbės tribūnoje 
moms įprastiniu šablonu. Atro priėmė paradą, užtrukusį visą

ŠIANDIENINIAI SOVIETŲ RUSIJOS ŽMONĖS...
Atkelta iš 3-čio pusi.

dėl, kad jis pats save skaito „in sugrąžina atgal žiauriua prisimi 
telektualu“ ir tuo labai didžiuo nimus. Tai sukelia jos prisimi 
jasi. Jis turi vilčių, kad, gali nimus apie jų sūnų, kas taip 
būti, kada nors jis tikrai galės pat nemalonu ir žiauru.
nuvykti į Vokietiją ir pats pa Jų sūnus 1941 m. buvo 17 
matyti kraštą, kurio kalbą ir metų amžiaus, o sekančiais me 
apie kurį jis taip ilgai studijavo tais išėjo į kariuomenę. Jis iš 
ir skaitė. liko gyvas ir net lankėsi namuo

Dimitrij ir jo draugai neper se 1943 mt., tačiau 1944 m. jis 
daug diskutuoja užsienio politi žuvo netoli Lvovo. Nuo to lai 
kos klausimais. Jie net klausia ko Marija lyg ir nustojo tikrai 
kodėl kas nors turėtų būti prie gyvenusi. Tiesa, kiekvieną die 
šingas Sovietų Sąjungai? Juk ną ji eina į vieną didžiulį Mask 
jų vyriausybė yra tokia teisin vos fabriką, kuriame ji dirba 
ga visais tarptautiniais klausi kaipo gailestingoji sesuo, 
mais, kad yra sunku įsivaizduo Ji gyvena gana dideliame, bet 
ti, kad kas nors gali turėti kito nemalonios (nejaukios) išvaiz 
kias pažiūras. dos kambaryje arti Maskvos

madiia centro. Marija turi labai mažai
MARIJA. išlaidų. Kartais per metus laiko

Marija yra 60-ties metų mo ar ilgiau ji nieko neišleidžia 
teriškė, kuri daug matė ir daug drabužių — apsirengimo pirki 
kentėjo, kaip ir visos jos gene mui. Ji neskaito laikraščių. Jau 
racijos .moterys Sovietų Sąjun seniai ji visai nesidomi viešu gy 
goj. Ji buvo kilusi iš pasiturin venuimu ir įvykiais. Tiktai vie 
čioą šeimos prieš revoliuciją ir nas dalykas, kuris ją tikrai su 
buvo visai neseniai ištekėjusi krečia, tai, retkarčiais, kieno no 
Petrograde, kai įvyko 1917 mc rs žodžiai ar gandai, kad galįs 
tų maištas. Jos vyras buvo inži kilti dar kitas karas. Marija ti 
nierius ir jiedu abu buvo labai ksliai žino, ką ji darytų, jeigu 
nudžiuginti caro nuvertimu, kiltų karas. Ji nusižudytų pir 
„Dabar Rusija pradės gyventi“ mąją karo dieną, kaip kad kai 
— atsimena Marija savo vyro kurie jos draugai padarė 1941

CAL CA/W, Alta.
MŪSŲ KOLONI JOS NAUJIENOS

Laikas bėga, kaip upėje van valandą.
duo. Štai, šiemet Albertos pro Paradui praėjus, pirmininkas 
vincija minėjo jau 50 metų su St. Laurent pasakė gražią kai 
kaktuves, kai ji prisijungė prie bą, kurioje pasidžiaugė, kad 
Kanados Federacijos.

50-ties metų jubilėjus.
Auksinio jubilėjaus iškilmės darė didelį šuolį pirmyn. Jeigu mą pusmetį jau pasrekta visų jo akyse. Nauja vyriausybė ir Stalino

7*" 7 Jos vyras jau seniai miręs, mirtis ją trupučiuką padrąsino,
šiemet turėti Policija areštavo jį vieną naktį tačiau, ištikrųjų, ji yra per bai 

1937 m. laike politinių valymų Ii kokioms nors viltims, o be to, 
ir nuo to laiko ji daugiau jo ne kaip ji ir kai kurie jos draugai 
matė. Kartais, ji dar vis sapnuo sako, yra jau per vėlu bet ko 
ja savo vyrą. Gali būt, gal kaip kioms viltims. Nieko nepaliko 
nors, jis galėjo dar būti išlikęs kuo galėtų viltis ar viltimis gy 
gyvas... Tačiau ji stengiasi apie venti... 
tą sapną negalvoti, nes tai tik Sulietuvino: J. Skardis.

BANKELIS „PARAMA“
kaskart įgauna lietuviškosios

per tuos 50 metų Alberta yra visuomenės vis didesnį pasiti 
padariusi didelę pažangą. Pro kėjimą ir tuo būdu bankelio _______ ___ ______ ____ j
vincijos rėmuose ir Calgary pa reikalai kyla. Per šių metų pir žodžius ir džiaugemo kibirkštis metais.

Calgary įvyko rugsėjo 6 dieną. Calgary palygintume su jo pra metų sąmatoje numatyta apy 
Iškilmės buvo didelės, nes į jas eitimi, prieš 50 metų, tai sun varta. Tikimasi 
atsilankė Kanados Federalinės ku būtų ir pažinti. Calgary da gražaus pelno, 
vyriausybės pirmininkas St. ______

Jų užmanymas pagirti Laurent,

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

8 Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. a

DR. DORA GORDON |
DANTŲ GYDYTOJA |

Kalba lietuviškai g
Tel.: WAInut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal. >į

1U

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS'* 

NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse.
PASKOLOS: —

5 Jį % užbaigtiems namams ir statybos eigoje.
ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni

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

mingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate 

tikslas — Jums padėti!
Agentai: D. N. Baltrukonis VI 7634

A. Markevičius OR 1-9816 A. Gražys RA 1-3148
J. Skučas RA 2-6152 J. Zienka TU 2712

Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. rytoiki 9 vai. vakaro.
Res. P. Adamonis PO 6-4781. A. Budriunas RA 7-2660.

Detecto T. V. & Radio Service Reg d
3994 WELLINGTON ST., VERDUN TR. 7798.

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS.
Vokiški „G r u n d i g“ radio aparatai, patefonai, plo 
kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

I
BELLAZZI - LA M Y, INC |

TR 5151 7679 George St > Ville Lasalle. |

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

J. f. WUS0N
v? laidotuvių Direktorius »

5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS 
lo METŲ JŪSį TARNYBOJE 

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

J. GRAŽYS

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

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

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St.. Montreal FItzroy 3292.

Daromos įv. darys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti jv. 
medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUCIULIS 
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.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai :į;

I. CHAZANAS ir A. ANŠELEVIČIUS.
Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys.

Lietuviams specialios nuolaidos. >
L 409 NOTRE DAME St. W. Tel.: HA 2239 ir EM 6-2603 |

f COLONIAL TURKISH BATHS f 
V VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO S

,> SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE g 
y- Viskastikuž $ l.oo <6

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago g
1 į/ ( ji , ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.
I (, / Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui. 2
j -P į ĮAtdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M. g
I . MOTERŲ DIENA: telef.: g
| Tfrrfį.. - ' kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. PL 0094 g 
• xlll Masažistės Jūsų patarnavimui. $

Susitarimas iš anksto nereikalingas. ū** \ g
3963 COLONIAL AVE., MONTH l m $

; (2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.) -- $

IMQDE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACHINE

'■ME 7-6727 Sav,: P. RUTKAUSKAS.  __________________ _
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HAM! LTON
DULLES JT AIŠKINA „ŽENEVOS DVASIĄ“.

Ženevoje sutartas tik vienas Tačiau, nežiūrint to, pašau 
pasiūlymas — spalio gale susi lio akys būsiančios ir pasilik 
tikti 4 užsienio reikalų ministe siančios nukreiptos į šias prob 
riams. Vis dėlto tarptautinė lemas. „Ir kaip faktinai Sovie 
įtampa tapo atpalaiduota, o dip tai su šiomis problemomis pasi 
lomatiniuose santykiuose tebe elgs, tai daugeliui bus baromet 
kartojamas „Ženevos dvasios“ ras, rodantis Sovietų realias in 
. . tencijas“.

Tad pagal Ženevos dvasią, kutiniuoju metu vytiečiai 2:1 Pranas Gvildys Kanados Ta 
turį būti likviduoti visi tarptau pasekme supliekė Peterborough utinės Parodos Toronte metu 
tiniai nenormalumai. Tautos tu (įvarčiai Žuko ir Vėlyvio II) ir įvykusiose tarptautinėse JAV 
rinčios būti laisvos ir nepriklau 2 :0 Scarborough ekipas. (Įvar —Kanada stalo teniso rungty 
somos. Gana esą ofenzyvų prieš čiai Žuko ir 'Suprono). Toliau nėse atstovavo Kanados spal 
ramias tautas. laimėjimas prieš pajėgią East vas. Pelnydamas lemiamąjį tas

Šis Dulleso pasisakymas yra York 2:0 (Įvarčiai Žuko ir Lie ką, jis užtikirno 6:2 laimėjimą 
tvirtas ir aiškus. Suprantama, tuvninko) užtikrino antrą vie Kanados rinktinei, kuri pirmą

LINKSMIEJI BROLIAI 
HAMILTONE!

Hamiltono ateitininkai spa privalumas.
1 Toji Ženevos dvasia Sovietus

MŪS'U ^PORTAS’
LIETUVIŠKAS SPORTAS TORONTE

S. K. Vyties futbolininkai, rontas dviejų futbolo komandų 
skindami nuolatinius laimėjiji išlaikyti negali ir kaip gi absur 
mus, kopia į vietinės Senior Ly diškai atrodo dabartinis jėgų su 
gos pirmaujančias vietas. Pas siskaldymas! 
kutiniuoju metu vytiečiai 2:1 —

AUKURAS VĖL
SULIEPSNOJO.

Po ilgos pertraukos 
rėsime progą pamatyti 
tono dramos mėgėjų 
„Aukurą“ švenčiant savo 5 me je ruošia didelį ir įdomų šokių žiniškus resursus svetimų „gė 
tų gimtadienį. vakarą-balių. Šiame baliuje pro rybių“ prisigrobę, tas gėrybes

Tai didelė šventė, kurią Ha gramą išpildys linksmieji bro po šiaudelį pradėjo dalinti. Jie 
miltono Tautos Fondo skyrius, liai iš Toronto. Linksmieji bro paleido keliolika kalinių ameri 
nutarė kuo iškilmngau paminė liai ne kartą Toronte šokių me kiečių-iš Raudonosios Kinijos,
ti. tų yra pasirodę su įdomia pro g paleido kelis ir iš Sovietų S- r , ____ , ________ _____ ______________ _________ , ___  r......

Aukurečiai ir T. F. vald. na rama. Todėl kviečiame visus ir gos, įsileidžia į savo kraštą tu kad pavergtieji kraštai galės ra tą lentelėje. Iki šio sezono pa kartą istorijoje nugalėjo Ame 
—— :i~„: —-.. x:-, siunčia savų apmokėtų miau laukti ateinančios Žene baigos dar yra likusios dvi run riką.

■“ .— 1—r------- i * a_ :--------------------------Spalio 1 d. Masaryk salėje

vėl tu 1
Hamil lio 22 d. 7 val. vak. Royal Con
teatro naught Hotel, Normandie salė paveikė tiek, kad turėdami mil

riai gana ilgai posėdžiavo ir nu čia tos progos nepraleisti — pa ristų, 
statė planus bei šventės progra sijuokti, pasišokti.
mą. Šokiams gros Vyt. Babecko

Lapkričio 6 d. 6 v. v. Westda vedamas orkestras „Aidas“, 
le Collegiate auditorijoje bus TT" '•
premjera „Tėvas“ (Grušo). 
Tai nepaprasta proga, kuria tu 
retų kiekvienas pasinaudoti. 
Buvęs Lietuvos Valstybinio Te 
atro garsus aktorius H. Kačins 
kas atvyksta iš Amerikos ir vai viškos bibliotekos 
dins Tėvo rolėje.

Aukuriečiai jau visi 
ruošiasi tai didelei šventei ir 
premjerai režisuojant prityru prašome 
šiai vadovei E. Dauguvietytei- 
-Kudabienei.

Tikime gausios publikos ne 
vien iš Hamiltono, bet ir sve 
čių iš kitų bendruomenių. Kai 
kurie, tolimesnių apylinkių, jau 
dabar apsirūpino pakvietimais. 
Jų galima gauti pas Tautos Fo 
ndo ir „Aukuro“ valdybos na 
rius Hamiltone ir Tulpės valgy 
kloję, 994 Dundas St. W., HE 
9490, Toronte.

Aukos 2 dol., 1.50 ir 1 dol. 
Vaikams ir moksleiviams pusė 
kainos. Kad po laiko nesigailė 
tute, jau dabar pasirūpinkite 
pakvietimais. Norintieji, galite 
gauti paštu. Mielai jums patar 
naus L. Skripkutė, 133 Bold 
St. TA 94811 Hmilton, Ont.

„turistų“ kitur, pripažino dvi vos konferencijos, 
suverenines Vokietijas, grąžina __
Suomijai salą, paskelbė savo pi KAI BUVO NEVARŽYTAS 
liečiams amnestiją ir kt. ŽODIS.

Žodžių, visokiais smulkiais 1933 metais Justas Paleckis

J. A. gtynės ir yra vilčių, kad Vytis j 
pajėgs iš pirmaujančios vietos įvykusiame Klubo baliuje To 
išstumti, kad ir atkaklią Dan ronto Lietuvių Karalaitė iš gau 
forth komandą.

Ateinančiame futbolo sezone rinkta jauna, simpatinga sporti 
Continental, Metro ir Senior ninkė Onutė Vėlyvyte. Ilgų ka 
Lygos bus panaikintos ir vieto raliavimo metų, Jos Augšteny 
je jų, Anglijos pavyzdžiu, įve bei!

.: „politinis dama divizijų sistema. Lietu Ateinantieji klubo parengi 
išlaikymui, šiuos visus Sovietų politikos ir ekonominis gyvenimas sovie vių patekimas į pirmąją Divizi mai įvyksta spalio 22 d. puoš

Daugelis žino, kad knyga bran padalinimus, žiūri labai skep tų Rusijoje nenormalus ir ab ją, kuri savo lygiu seks tuoj po nioje Masaryk Hall ir lapkričio
metai S* ir pačios bibliotekos išlaiky tiškai, nes tai nėra esminiai reiš surdiškas“ . (p. 131). augščiausios National Lygos, 19 d. UNF Auditorijoje. Ka

mas nemaža kainoja. Todėl kiniai. Pasirodo, ir bolševikų laižū yra jau užtikrintas, jei bus nu dangi parengimai sudaro vie
i mielus tautiečius, o JV gyvenime šypsena laiko nas rašytojas Uja Erenburgas galėtos nemenkos piniginės kl 

ypač skaitytojus paaukoti fan ma vienu iš viešojo gyvenimo sykį turėjo laisvę teisybės žo iūtys. Dalyvavimas augštesnėje 
tų, pristatant juos sekmadie gerųjų privalumų. Šios valsty dį tarti. Tai buvo 1924 metais, lygoje pareikalaus apie 700 dol. 
niais prieš ar po pamaldų spau bės vairuotojai, po Ženevos kon kada išėjo jo apysaka „Julius išlaidų ir jeigu mūsų visuome 
dos kioske. Hamiltono at-kai. ferencijos, jau spėjo ir rūstesnj Jurenitas ir jo apostatai“. Da nė laiku neparems torontiškių 

veidą parodyti, ypač dėl to, kad bar tos knygos ir su žiburiu ne pasididžiavimo — Š. Amerikos 
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ lįečia pavergtuosius kraštus, rasi, nes šnipai ir cenzoriai ją Lietuvių Futbolo šiemetinio ir 

pamaldos Hamiltone, 36 Shady Ženeva tikrai tam tikros nevil išpirko ir sunaikino. Erenbur jau dvigubo Meisterio, vargu 
side Str. (tel.: FU 5-3323), ties, kad toliau gal nebus šie gas tada rašė veik Volterio ar šauniesiems vytiečiams tek 
spalių 16 d., 11 vai. pr. p.

Kun. dr. M> Kavolis, buvo įvariusi. stilium, arba anglo George Or
—-------- -------------------------------- ;— Bet prezidentas Eizenhowe well apysakose

Už staliukus atskiro mokes 
čio nebus imama, bet norintieji 
gali iš anksto sau vietą rezer ir menkos vertės faktais kelia ir muzikas Dvarionas lankė So 
vuoti užsisakant staliukus pas ma simpatinga sau nuotaika vi vietų Rusiją ir parašė 222 pusi, 
p. K. Gudinską, tel. JA 7-1967. same pasauly. knygą „SSTS mūsų akimis'

Šokių metu bus loterija lietu Geriau pažįstą bolševikus, i Ten padarė išvadą:

saus kanadiečių būrio buvo iš

nintelį Klubo pajam!; šaltinį, 
tiek sportininkai, tiek plačioji 
visuomenė turėtų stengtis juo 
se visuomet dalyvauti.

— apb —

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
P. B. G., iš Manitobos. Reda 

kiama tuos kraštus išlaisvinti, apysakas „Kandidas“ pajuokos šią tąja privilegija pasinaudoti, kcija norėtų įdėti jūsų straips 
~ Nuoširdus sportininkų drau nį, bet nėra kaip, nes jis perne 

1984“. Jis pa gas ir nuolatinis pagelbininkas lyg smulkius dalykus liečia. To 
VISOJ KANADOJ VYKSTA ris, rugpjūčio 24 d. Philadelphi vaizdavo gryniausio kraujo re Leonardas Kirkilis jau pasiža kius dalykus, kurių nei vietoje 

ŠALPOS VAJUS —...................... * ----- ..........
AUKOKIME 1

joj pasakė, kad saugumo suine voliurionierių Julių, sudariusi dėjo S. K. Vyties perėjimo į gyveną kaimynai neišsiaiškina, 
timais, negali būti pateisintas sąmokslą visai sugriauti pašau Pirmąją Diviziją proga iš savo —tai juo menkiau gali padėti 
Europos tautų pavergimas ir lio civilizaciją. Prisirinko tipin sunkiai fabrike uždirbtų pinigų spauda. Pav., ar arkliai buvo 
jis, vadovaujantis Ženevos dva gų keleriotns tautoms atmatų nupirkti visai komandai 150 pašauti, o gal jie dėl kitų prie 
šia, neteisėtai padarytas. (prancūzą, amerikoną, vokietį, dol. vertės apavą (bucus). Tai žasčių neteko gyvybės? Kaip 

Tatai negali būti remiama italą, nigerį ir kitus) ir su jais pogi šiomis dienomis jis klubo dabar tokį dalyką išaiškinsi, jei 
nei taikos siekimo, nei neutralu apvažiavo pasaulį visur kursty reikalams paaukojo 10 dol. Tai gu tų arklių lavonai jau yra su 
mo, nei koegzistencijos sumeti damas suirutę. Galiausia, kaip puikus pavyzdys visai Toronto puvę? Ir dėl to asmens, dėl ku 
mais. pasakoja, mūsų' augščiau cituo kolonijai. Sportininkų padėka rio buvo pašauktas policija. Sa

Rugsėjo 22 d., J. T. pradinė to „The Canadian Forum“ žur jam! Iš visų Vyties kultivuoja koma, jis buvęs girtas. Gali bū 
je sesijoje New Yorke, JV vals nalo bendradarbis (rugs, nr.) mų sporto šakų, futbolininkai ti. Bet jeigu policiją teko šauk 
tybės sekretorius Dulles irgi atvyksta Sovietų Sąjungon ir yra pavyzdingiausiai susiklau tis į pagalbą, tai galima prileis 
palietė pavergtuosius kraštus, šauksmingai pasveikin a komu sę ir visuomet pelni klubui dau ti, kad bent tuo momentu jis 

Jis pacitavo Eizenhowerio nistus, kaip geriausius laisvės giausia garbės. Šios mūsų paži jau neturėjo pilno proto.- Tai 
šiuos Ženevoje tartus žodžius: griovikus. Jį areštuoja ir Višins bos rėmimas jau nebėra vien tik vis labai ginčytini klausimai. Be 
„Amerikos gyventojai stipriai kio tipo teisėjas piktai surinka: sportininkų, bet ir visos Toron to, tie klausimai smulkūs, kad 
junta, kad iš tikrųjų Rytų Eu — Nejau neapykonta darbi to lietuvių bendruomenės reika apie juos reikėtų informuoti 
ropos tautoms nėra duotos są ninku ir valstiečių valstybei ta las. platesnę visuomenę.
lygos pasinaudoti mūsų Jungti ve padarė tokiu aklu, kad tu ne S. K. Vyties santykiai su Tė Labai būtų gerai, kad kaimy 
nių Tautų karo meto deklaraci matai, jog Sovietų Sąjunga yra VU Pranciškonų palaikomu Auš nai, kurie susipyksta, pasikvies 
ja, sustiprinta kitais karo ....... ° -- ,, -- --
to susitarimais“.

Paminėjo dar ir tai, kad 
zidentas Eizenhoweris ten 
yra iškėlęs ir tarptautinio 
munizmo problemą, kuri 

j©©®©®©®®©©©©®®©©®®®©®®®®®©©©®©®©®©®®®©®®®®§®®-®®  ̂trisdešimt aštuonius metus 
I HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS 

S Geriausius vyriškus ir moteriškus
kostiumus ir paltus

Kompetetingo
A.

*Namai *Ūkiai *Sklypai
'Bizniai ^Pramoninės nuosavybės

Europos gydytojas 
Dr. N. S k a a b 

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S. 

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

PERKATE ar PARDUODATE?

patarnavimo kreipkitės pas: —
P R A N C K E V i č IŲ .. - LI 9-4121.

Hamilton Office .... 913 Main Si. East.

[I H1 [ f real estaete V L 1 LIMITED
KANADOS STAMBIAUS REALTORIAI

Skyriai visoje Ontarijoje.

G. PALMER CUSTOM^TAILORS 
Geriausia medžiaga 

pagal Paryžiaus ir New Yorko madą. 
Hamilton, 7 Sterling St. kampas King St. W. 
(netoli Westdale Collegiate) telef. JA 8-3345.

Sav. G. Palme r-P aliliūnas.

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS —KURO ALYVA

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

Tel. TR. 1135

VICTORIA 
CLEANERS 
OYERSCO.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

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

ir t. L, ir L L
Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio miesto 

dalis. Darbą atliekame sąžiningai.
Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
TEL. TR 1138 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

ros Sporto klubu'yra pakanka tų kitus savo kaimynus ir, jų 
mai draugiški, nežiūrint anks padedami, gražiai, kaip dera ge 
čiau iškilusių nesklandumų. Ti riems kaimynams, išsiaiškintų

me tikroji laisvės tėvynė?
Julius, tačiau, varo savo: . i • viau ibMiučių iit&rKiciiiviuiiių. 11 ličius Ktniiiyuaiiič,
T". Jus’. omunistai, galabina kįmasį kad pavyks Toronte nesusipratimus, draugiškai vie 

te laisvę ir todėl jus — sveiki „A1 ZLJ.-xi,,;.. ------„„Voe
nu- Jus žmoniją pančiojate tin 
karnai organizuotais ne auksu, 
bet kietos geležies pančiais. 
Tiesa, gal ateis gadynė, kurioje 

i“ bus tikras, revo

pre 
pat 
ko

per 
gn 

ovė tarptautinius santykius. 
Valdžios negali susitarti, kuo godis’„laisvė“ lL„ 
met subversijos ir griaunama iiuciniS; bet dabar čia — jis 
sis darbas viduje, kitų kraštų kontra.revoliucija. Mano bran 
skatinamas. gieji, eikite atvirai, neišakišyda

Dar viena problema, t. y. „re mi savo bizūnų rožėmis. Jūs pa 
spektuoti tautų teises pačioms šaukti didingam darbui — žmo 
laisvai pasirinkti valdymosi for nes taip pripratinti pančiuose 
mą, kokios jos pačios nori“, gyventi, kad manytų esant mo 
Tai’ Eizenhoweris irgi Ženevo tinos glamonėjami. Tat, kam 
je buvo iškėlęs.

Dėl šių trijų iškeltųjų proble 
mų Sovietų Vyriausybė Ženevo 
je užėmusi tokią poziciją, kad 
jos ten nebuvo diskutuotos.

gieji, eikite atvirai, neišakišyda

tuos pančius už nugaros slėpti?
Įsitikinęs, kad sąmokslui ge 

rai vyksta, Julius praranda gy 
venimui tikslą ir nusprendžia 
sau galą padaryti. Jis apsimau 
na naujutėliais batais ir išeina 

(Skelbimas). į sovietų miestelio sodną. Čia 
jis randamas negyvas — su 
kulka galvoje, bet be tų nauju 
tėlių batų.

IŠVYKSTA
T. MIKALAUSKAS

St. Catharines lietuvių kolo

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė

Overseas Cargo Co. 
siunčia į Lietuvą siuntinius su 
angliška medžiaga kostiumams, 
maistu, avalyne, vaistais ir kit. 
(į kitus Europos kraštus tik nijoje vykstant tūlam nesklan 
maistą) su pilna 100% garan dumui dėl lietuviškos šeštadie 
tija. Visi mokesčiai sumokami ninės mokyklos, į visą reikalą 
čia — gavėjas nieko nemoka. įsikišo centrinės tėvų pranciš 
Siuntiniai siunčiami iš Europos konų įstaigos ir, to pasėkoje, 

sandėlių — tad greitas ligšiolinis kapelionas Tėvas Mi 
pristatymas. kalauskas liko iškeltas iš St. Ca

Prašykite mūs siuntinių sąrašų: tharinės. Jojo vieton atvyksta 
Overseas Cargo Co., 2737 W. du nauji tėvai.

43 St., Chicago 32, III.

LIŪDĖSIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

S. B.

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

į 4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.

vėl atstatyti sportiškąją vieny nas kitam paduotų rankas, pa 
bę. siryžę sugyventi- kaimyniškai

Vyties futbolininkai pereitą ir, galimas dalykas, užbaigai 
savaitę žaidė draugiškas rung visą nesusipratimą nuplautų ko 
tynęs su Aušros klubo ekipa, kiu nors „lašeliu“, ir būtų vis 
Pastebėtina, kad Aušriečių pu kas baigta. Negi amžinai pyk 
sėje buvo tik 4 lietuviai, likę 7 tis? Kam ir kokia iš tokių pyk 
kalbėjo vokiškai. Matyti, To čių nauda?

DOVANŲ SIUSTINIAI I SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ bei kitų 

dalykų persiuntimą
Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt. informacijų pas

Montrealio atstovą
Mr. Manfred Kory

Musų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.
JOS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados didžiausia 
ir labiausiai prityrusia davaių siuntinių persiuntimo 
firma

International Gift Parcel Cervice
1176 SHERBROOKE ST. W________Tel.: BElair 4860

Montreal 2, P. Q„ Canada.

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

DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

PATVIRTINTI VERTIMAI

I
 GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 

p e r

MONTREAL ENTERPRISES Reg’dTel. RA 7-3120
6695 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36 ■p®©©©©©©©©©©©©©©®©©©®®®®®©®©©©®©#©®©©©©©©©©©©®©©©.
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Šių metų spalio 15 dieną 
LIETUVIŲ AKADE MINIS SAMBŪRIS 

gražioje CARPENTER salėje 3560 St. Lawrence Blvd, rengia 
didelį

RUDENS BALIŲ - VAKARĄ
PROGRAMOJE:

1. Linksma vieno veikšmo komedija, specialiai Sambūriui pa 
rašyta, „Išsigelbėjusieji“, kurioje vaidins: D. Dikinytė, 
E. Gailevičiūtė, J. Pauliūtė, L. Barauskas, V. Sabalys, A. 
Stankevičius ir K. Veselka.

2. Puikus brolių Lapinų orkestras.
3. Stiprūs ir silpni gėlimai
4. Turtinga loterija.
5. Užkandžiai.

Prašome atvykti punktualiai nes komedija bus vaidinama pačioje pradžioje. §
7 vai. vakaro. Įėjimas 1,25 dol. y

PELNAS VINCO KRĖVĖS VARDO PREMIJOS FONDUI |
Liet.' Akad. Sambūris.

MOKTI real
„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ 

penkiolikos metų sukaktuvių minėjimas
yra numatytas lapkričio 26 die LUKAS Kazimieras, lankėsi N 
ną, paskutinį šeštadienį prieš L redakcijoje. Jis šiemet paten 
Adventą. kintas kalakutų derlium, kurių

Minėjimas žada būti iškilmin apie 2000 jau pardavė. Kalėdo 
gas, kiek esamomis sąlygomis ras paliks apie 900 iš dabar tu 
bus įmanoma. Numatyta gera rimų dar 3000 su viršum. Kas 
vakarienė, kuriai kalakutų pa nor> gauti, gali ir tiesiai iš jo 
žadėjo mūsų kultūrinių paren farmos gauti: Barrington P. Q. 
girnų rėmėjas Kazimieras Lu VĖPLA. Išėjo jau 4 numeris, 
kas.

Programoje, be vakarienės, 
numatomas trumpas aktas ir 
meninė dalis, kurioje pasirodys

Š. m. spalių 22 d. 7 vai. vakare
ROYAL CONNAUGHT HOTEL, 

Normadie salėje 
ruošiamas

Didžiulis Rudens Balius
Programoje — Linksmieji Broliai iš Toronto: 
(Programa prasidės punktu aliai 8 vai. vak.) 

Turtinga loterija.
Veiks bufetas.

Gros Vytauto Babecko orkestras. 
Staliukai veltui.

Prašome rezervuoti staliukus iš anksto pas
p. K. Gudinską, tel. JA 7-1967.

Hamiltono at-kai.

Šių metų lapkričio mėnesio 5 dieną 
TORONTO SKAUTAMS REMTI DRAUGIJA, 

jaukioje CLUB TOP HAT salėje rengia

Didžiulį Rudens Balių
su daugybe staigmenų:

vertinga loterija, premijuojamas valsas, kepuraičių šokis 
ir t. t. Puiki muziką. Stiprūs ir silpni gėrimai.
Staliukai numeruoti. Iš anksto vietas galima užsisaky 
ti telefonais pas: pp. Jurkšaitienę, LL 4.14 ir L. Gvil 
dienę WA 3-4378.
Likusieji biletai prie Įėjimo. Pradžia 8 vi. vakaro.

Skautams Remti Draugija.

GAVO VISAS INŽINERIAUS 
TEISES.

St. Naginionis priimtas į Ka 
nados inžinierių organizaciją, 

auganti ir sparčiai kylanti jau kuri yra sudaryta pagal vyriau 
na solistė, E. Kardelienės muzi sybės išleistus įstatymus. Nuo 
kos studijos mokinė, Gina But šiol diplomuotas inžinierius St 
kutė-Čapkauskienė. Galimas da asys Naginionis turi visas sta 
lykas, kad ir dar kas pasirodys, tybos inžinieriaus teises ir gali

Po to bus balius-šokiai. pasirašinėti bei tvirtinti 1-------------------------------------------------------------------------------------     UUBV1C1,
Visi Montrealio lietuviai namų, bažnyčių, fabrikų ir tt. ms, nuo įsikūrimo tremtinių sto girnas, tai bus pakelta ir važia rinkti kiek nors pinigų,

įspėjami lapkričio 26 dienos da statybų planus bei projektus. vykiose, paminėti. Ją ruošia dr vimo biletų kaina.
tą pasaugoti savo laikraščio 15- ATEITININKŲ VALDYBA amos aktoriai, pasikvietę porą 
kos metų sukaktuvėms pažymė v c—i~.-—■- t v,,—
ti ir gražiai jas atšvęsti.

Smulkiau apie tai bus sekan 
čiuose „Nepriklausomos Lietu 
vos'’ numeriuose.

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL. D.

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E.

tel. UN 1-201.3 ir BE 7296
Res. 5657—12 Avė.. Rsm.

RA 2-5229.

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

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

(kamp. Woodland) 
Verdun. Tel. HE 3175. 

priėmimo vai.: 2—4; 7—9;
šeštadieniais 11—1 

arba pagal susitarimą, 
namų 1038 Osborne A v. 
Verdi-n. 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 4647

NOSIES, GERKLĖS ir 
AUSŲ SPECIALISTAS 

ir C H I R U R G A S
DR. R. C HARLAN D

956 SHERBROOKE E.
Tel.: FR 7684. EX8822

Dr.E.Andrukaitisi
956 SHERBROOKE E. j

Tel.: CH 7236. »

PRITARĖ SEIMELIO VILNIAUS DIENOS 
SUDARYMUI. MINĖJIMAS

Apylinkės V-ba rugsėjo 30 įvyko sekmadienį UNF salėje, 
d. buvo sukvietusi Toronte esą Atidarymo žodį tarė Vilniaus 
mų organizacijų pirmininkus krašto Lietuvių Sgos Toronte 
apsvarstyti kartu su Valdyba sk. pirm. B. Saplys. Pagerbus 
Didžiųjų kolonijų Apylinkių vėliavą ir žuvusius del Vilniaus, 
Tarybų statutą ir Tarybos įve sveikinimo kalbas pasakė kons. 
dimą Toronte. Dalyvavo 16 or Gylys ir Bendr. Pirm. Matulio 
ganizacijų pir-kai ar jų atsto nis. Paskaitą apie Vilnių poli 
vai, kurie vienbalsiai pritarė To tinėj šviesoj skaitė specialiai iš 
ronto Tarybos sudarymui. Amerikos kviestas VKLS Pir 
Apylinkės V-bai dabar tenka mininkas vilnietis adv. Juknevi 
ruoštis Seimelio rinkimams. L. čius.

SKAUTAMS REMTI DRAU
GIJOS ATSIŠAUKIMAS I

TORONTO LIETUVIŲ 
VISUOMENĘ.

Ankstyvą pavasarį skautų 
iniciatyva buvo įkurta skauta 
ms remti draugija.

Svarbiausia draugijos uždą

Jis peržvelgė visą lietuvių- 
-lenkų santykių raidą nuo 1918 
m. iki abiejų tų tautų pavergi 
mo iškeldamas lenkų politikos 
ir realizmo nuovokos stoką.

Vilniaus praradimas įvyko 
dėl neišnaudojimo mūsų tuome 
tinio militarinio pajėgumo. Vii 
niaus įgulą sudarė tik 3 batalio 
nai, tuo tarpu, kaip 3 divizijas 
Ladyga buvo sutelkęs Suvalki 

Kadangi draugijos kasa buvo Le"kams uzemus Varėnos 
t geležinkelio mazgą, tos divizi 

jos negalėjo būti greit permes 
Per rinkliavą aukti lapais ir tos gint‘ Vilniaus Ambasado 

vėliau suruošta gegužinę buvo Konferencijos 192o m. kovo 
surinkti keli šimtai doleriu. 13 d nutarimas atidavęs lenką 

Draugijos valdyba tuoj pat tarptautines teises
paskyrė 200 dol. skautu vasa Pozlurlu buvo neteisėtas, ką ve 
ros stovyklai palapinėms nusi hau pripažino Hagos larptauti

— buvo nupirktos 6 nis Tribunolas. Musų kaimyno 
naujos didelės palapines. Toliau agresingumas nesumazejo Mu 
5 neturtingiems skautams-ems 
apmokėjo visas stovyklavimo iš ...
laidas. Stovyklos inventoriui Jiaige prelegentas,
papildyti paskyrė 30 dolerių. <—*— -- 
Pavyzdingiems skautams-ėms 
stovyklos metu dovanoms nu 
pirkti 20 dolerių.

Daabr ’draugijos kasa beveik 
liko tuščia, i. ----- .-1

LIETUVIŲ AKADEMINIO TORONTO TRAMVAJŲ IR
Sambūrio rengiamas vakaras autobusų tarnautojai per uniją ~ _
žada būti įvairus ir nuotaikin pareikalavo pakelti atlyginimą vinys buvo ir yra padėti skau 
gas. Montrealio visuomenei bus už darbą po 12 centų už valan tams įvairiuose liet, jaunimo 
suvaidinta vieno veiksmo kome dą. Ryšium su tuo reikalavimu auklėjimo reikaluose, 
dija, specialiai Sambūriui pa kalbama, kad jeigu teks pakelti J .. '

pasirašinėti bei tvirtinti visus ruošta dešimtmečio sukaktuvė Vansporto darbininkams 'atly tuščia, tad visi nariai nutarė su

Sambūrio narių. Loterija, kuri 
visuose Sambūro vakaruose bū 
na turtinga ir įvairi, šį kartą 
bus dar gausesnė vertnigais fa 
ntais.ir dovanomis. Puikus or 
kestras ir įvairūs gėrimai daug 
prisidės prie šokių nuotaikos ir 
jų pasisekimo. Nepraleiskime

MIRĖ Antanas Miknius spalio retos progos pamatyti smagią 
7 d., palaidotas per AV bažny komediją, kuri linksfnoje ir ko 
— ’• - miškoje nuotaikoje primins lai

kotarpį daugelio išgyventą ana 
pus vandenyno. Apsilankę ne 
tik pagyvensime linksma ir jau 
kią susibūrimo nuotaika, bet ir 
prisidėsime prie Vinco Krėvės 
premijos organizavimo ir jos iš 
iaikymo. Vakaras prasideda 7 
vai. vakaro ir tuojau seks vai 
dinimas, todėl atvykime kiek 
galime ankščiau.
LIETUVIŲ AKADEMINIO 

Sambūrio visuotinis susirinki 
mas, įvykęs spalio 7 d., buvo 
skaitlingas ir praėjo darbingo 
je nuotaikoje. K. Veselkos pas 
kaita, liečianti organizacinį Sa 
mbūrio- gyvenimą, sukėlė gyvų 
ir įdomių diskusijų. Eilė svar 
bių klausimų palikta tolimesnė 
ms studijoms ir nagrinėjimams. 
Nutarta, kiek galima skaitliu 
giau dalyvauti studentų rengia 
mam „initium semestri“ ir' ap 
tarti artėjančio vakaro klausi 
mai.

NAŠLIŲ VAKARIENĖ
Spalio 22 d., 7 vai. vakaro silpniau. Ypatingai gyvai publi 

A. V. parapijos salėje bus pui ka reagavo į čigonų šokius, kur

kviečia ateitininkus dalyvauti 
spalio 16 d., 10 vai. ryto Auš 
ros Vartų bažnyčioje šventų mi 
šių metu ir dalyvauti bendroje 
komunijoje. Po mišių kleboni 
joje bus agape-kavute ir ateiti 
ninku susirinkimas.

Čia spalio 10 d.

IŠNUOMOJAMAS dvigubas 
kambarys vienam arba vedusių 
porai, 2448 Rouen St. Teirau 

tis po 5 vai. vak.

DAŽYMAS
kreiptis tel. LA 6-2084.

I
 LOUIS MANG-EAU $

KURO ALIEJUS | 
114-1 Ave., Ville Lasalle. $ 
No. 1 Imperial Products &

TR 3 2 3 7 g

I. G. ELECTRIC Rd
Elektros

IGNAS
3260

Montreal. Tel. CL 5515

kontraktorius
GURCINAS 
Curatteau

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

Lietuvį Atstovą
JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
pamaldos iš Šv. Andriejaus liu 
tėrionių bažnyčios perkeliamos 
į Redeemer (Išganytojo) liūte 
ronių bažnyčią. Pastaroji yra . .. 
Bloor Ave West ir Indian Road YYY— 
kampe.

Perkėlimas padarytas parapi 
jiečių lietuvių patogumo sume 
timais, kurie daugumoje gyve 
na High Park apylinkėj, kurio 
je yra lietuviams naujai parink 
toji bažnyčia.

Šioji bažnyčia, lygiai kaip ir 
pirmutinė, priklauso- United 
Lutheran Church in America

’ Kanados sinodui. Ji veikia kri 
' kščionybės visuotinio sąjūdžio 

. ir Lutheran World Federation 
' linkme.
INŽ. VYT. BALSIO (jr.) šei 
ma susilaukė berniuko. Tai yra 
pirmas berniukas visoje plačio

i je Balsių giminėje Toronte Bs ll 4214; p-nią Gvildienę, tel. pildymas, L. Šturmaitytės ir 
’ „ČIGONŲ BARONO“ WA 3 4378; p-nią Indrelienę, Panavaitės dainos n Toronto 
' pasisekimas šeštadienį Eaton telef. ME 8522; p-ią Kalendrie choras „Varpas“.
’ auditorijoje buvo užtikrintas, nę, tel. LA 3080. 8 vai. Liet. Namuose įvyko
1 nes publikos buvo pilna, ir teko Skautams Remti Draugija, arbatėlė, kur dalyvavo apie 100 

kviestų svečių vilniečių ir jų bi 
čiulių. Ten vėl kalbėjo adv. Juk 
nevičius, prel. Tulaba, Dr. Ša 
poka, J. Matulionis, J. Simona 
vičjus, A. Liudžius ir I. Matu 
sevičiūtė. Vienų kalbos lietė 
Vilniaus reikalų judinimą ir 
lietuvių vieningumo skatinimą. 
Adv. Juknevičius plačiau papa

ms teks iš naujo kovoti. Dėlto 
tenka mums dabar ruošti dirvą

Po paskaitos buvo pakvies 
tas kalbėti, pripuolamai Toron 
te lankęsis Romos Šv. Kazimie 
ro kolegijos rektorius prel. Tu 

________ _ ____________ laba buv. Vilniaus kun. semina 
liko tuščia, todėl mes vėl rijos rektorius. Jis labai gyva 
kreipiamės į duosnią lietuvių vi kalba papasakojo apie lietuvius 
suomenę, parengi mus pinigais, už geležinės uždangos ir esan 

Tam geriausia proga yra atsi čius Sibire, iš kur grįžę italų 
lankyti į ruošiamą draugijos ru kunigai suteikė žinių, 
dens balių lapkričio 5 d., 8 v. 
vakaro Club Top Hat salėje.

Biletų iš anksto galima gau tiniai šokiai, deklamacijos, sm 
ti pas: p-nią Jurkšaitienę, telef. uikininko St. Kairio muzikos iš

iš kur grįžę italų

Meninę dalį sudarė V. Pana 
vaitės vedami Hamiltono Tau

dar pristatyti kėdžių papildo REDEEMER ILUTERIONIŲ mtn tau navicfami Ptr *
bažnyčioje, Bloor Ave West & 
Indian Road kampe, spalių 23 
d., 1,30 vai. pp., lietuvių pamal 
dos. Jose dalyvaus dar ir šaky 
tos bažnyčios klebonas Rev. 
Harold H. Brose.

Kun. dr. M. Kavolis.
OPEROS solistės Pr. Radzevi sakojo apįe bandymus susitarti 
ciūtės vardines buvo atžymėtos su lenakis tremtyje ir jų nesėk 
šauniame pobūvyje. Be to, šie —:

ki šilta našlių vakarienė su gėri dominavo savo grakščiais judė met Jos sutapo su įkurtuvėmis 
mais ir šokiais. Įžanga tiktai 1. siais žinomoji šokėja Irena Pro savame name.
50 dol. Visi kviečiami į šią Va tas. 
karienę — gerai pavalgyti ir 
linksmai pasišokti. Rengėjai.

6351 VILKIUKŲ REGISTRACIJA
neju-
mūsų

mai. Visiems jau pažjstami„Pir 
myn“ choro artistai su Alg. Br 
aziu priešaky išpildė operetę 
puikiai. Be Brazio ir O. Steph 
ens balsų, šį sykį pasirodė ma 
loniu balseliu Irena Kelly Arse 
nos rolėje. Malonų tenoro bal 
są turėjo ,A. Snarskis — Grafo 
karininko rolėj. Kiti pasirodė

mingumą. L.
VILKELIS Jonas ruošiasi ves 
tis spalio 15 d.

butų namas Bannantyne gat 
vėje Verdune (netoli Brown 

Blvd.) Kaina $ 25.000.

4

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873

Advokatas

Suite 306, Aldred Building
MArquette 8045

Šį šeštadienį, spalio 15 d., 
tuoj po šeštadieninių mokyklų 
pamokų Verdune ir Rosemoun 
te įvyks vilkiukų sueigos, ku 
rių metu bus priimami nauji 
kandidatai. Vaikai, norį įstoti į 
skautų sąjungą, privalo atsineš 
ti tėvų raštišką leidimą.

Tuntininkas S. Naginionis.
LITUANISTIKOS kursai jau 
pradėjo darbą. Šį šeštadienį, sp 
alio 15 dieną, 10 vai. ryto bus 
darbas tęsiamas. Bus Lietuvos 
istorija, geografija ir lietuvių 
kalba. Pamokos vyksta Aušros 
Vartų parapijos salėje. Yra pa 
geidavimas ir suaugusių lanky 
ti kursus ir daugiau pramokti 
lietuvių kalbos ir kt. Kursai 
mielai patarnautų, jeigu tokių 
tikrai atsirastų. Visi kursų lan 
kytojai prašomi turėti rašomų 
jų priemonių.* . I ——— - •

LANKĖSI Iš ROMOS | Raštinė: OLiver 4451 
Šiomis dienomis Toronte lan " 

kėši kun. Sakevičius, kuris yra 
Marijonų Kongregacijos gene 
ralinis vikaras Romoje. Jis bu 
vo sustojęs pas savo' pusbrolį 
Ap. Sakevičių.

APYLINKĖS REVIZIJOS
Komisija jau padarė reviziją 
Apyl. Šalpos komiteto kasoj. 
Dabar daroma revizija Apylin 
kės V-bos kasoj. L.

Dr. P. MOKK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Dr.A.VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor SL W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv„ 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
dais 1—3 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas. 
Tel. ME 2933

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 

APYLINKĖS VALDYBOS 
RAŠTINĖ 

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas

JONAS J. JUŠKAU IS, 
LL. B.

Suite 14, Tunstall Building 
709. Dunsmuir Street 

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

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

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

Dr. A. Pacevicius
Gydytojas ir Chirurgas 
Naujas kabinetas 

280 Roncesvalles Avė 
Telefonas OL. 4778. 

Priėmimo valandos: 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.,; trečia 
dieniais ir šeštadieniais 11 -S 
v. pp. Kitu laiku, susitarus
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