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VLIKAS VERČIA NAUJĄ SAVO VEIKLOS LAPA Politinė įvykių savaitė
VLIKO PERSITVARKYMO EIGA. TRYS VLIKO DIDIEJI SUTARĖ. KAS UŽ STIPRINIMĄ IR KAS NE? 

ARTIMIAUSIOS ATEITIES PERSPEKTYVOS.
(Nepriklausomai Lietuvai iš New Yorko)Po ilgai trukusio netikrumo 

laikotarpio, kada VLJKo veiki 1 ’• - o nebeįdomūs, kad kokios būsian rs po vieną iš tų savo dviejų
los pa ange azni u . čios jo vienminčių padarytos iŠ grupių, kurios iki šiol nebuvo
giamei dirbtinų debesų, negu jo į n ir tokio ^LIVe atstovaujamos; liaudį

, , . nradeda Parels^lmo pasitarimą apleidęs, ninkai savo skaičiuje 3 atstovų
e esys yg p (Tuo būdu pasjtarime Qiku galės patenkinti savo sparnų as

sios visos krikščioniškos gru piracijas ir t. t.

„ŽENEVOS DVASIA“ SKV ERBIASI PRO VISUS 
PLYŠIUS

Sovietai sudaro nau jus karo židinius.
„Genevos dvasios“ įtakoje, jungia į sovietinį bloką.

rusams pravėrus truputį geleži TAUTINĖS NUOTAIKOS,
gos ir separatinės veikios ir ras
būdus savo aspiracijas iŠlygin 
ti kartu su visais dirbdami VL ? izwiiiir-o nvu*
IKo viduj, bet ne nuo jo šalin n.ę ?zdan^- kaiP svirpliai pro kurk)S reiškiagi pribrę8tančioBe
damiesi. plyšius, i Rusiją pradėjo skver tftu S0,vietųFyra išnaudoja

Besiruošiant VLIKo sesijų bt‘s„įvairiausios rūšies pihgri mQS pakurstymar^_ Tuo pa&
Amerikoje pradžiai, yra pagei r‘n<^u neramumai keliami rytuo

je npšvisdavo retokas saulės sp 
indulys, <’
3 VU1Ž, verčia savo naUJ„s ūiSionSoa 'gi gracijas ir t. ‘ ' —£ .ai^u W vyksta diplonratai, — '"“Į -

VLIKas verčia savo naujos pės> socialdemokl-atai ir liaudį Veiksnių viršūnių pasikeiti m„ kad naujasis VLIKo veik vYksta Parlamentarai, o dau - -..............................
vrrv vSPU5aPfrim ninkai, tai yra tos trys pagrin mas ir vėl išsklaidys daug dul]os’lapas būtų atžymėtas reikš fia^si? vXksta JJsokl S°.V^t/
VLIKas laukia ir politinių oi jjnįs politines grupės, ant ku kiu, sukeltu visuomenėje neat mindai Yra pasiūlvmu VLIKo diktatūrai palankus simpatikai.
ganizacijų ir plačiosios visuo rių pečių guj. visa valstybes sakingos spaudos, dažniausiai sesi|L pradėti iškilmingu posė Na, tok- - .r „rh.na
menes aplink jj kuo glauaesmo nagta Lietuvai po Pirmojo Pa be jokio reikalo. Ir bendrai, į pa džiu kurioje nors New Yorko ®ovJ^tU 
ir darnesnio apsijungimo. O to sau|jnįo Karo keliantis nepri darytąjį susitarimą gales sutilp žymioje salėje, kviečiant atsi 7'a"' 
kiam apsijungimui u susiglau klausomam gyvenimui, jos kuri ti labai daug skirtingų pažiūrų lankyti žymiuosius šios šalies 
dimmui atsiveria tikrai platus j • - • .... J
galimumai . j

Naujas VLIKo- veiklos lapas laikais, svarbiausias vaidmuo- 
ne taip staiga ir ne taip greit VLIKą pogrindyje

tai galima ką pajudinti.
Tame tūlose vietose neramu 

mu fone, vyksta
LAIVYNŲ VIZITAI: 

rusų karo laivynas lankosi Ang 
lijoje, Portsmute, o- anglų laivy 
nas — Leningrade. Anglai rusų 
kariams įsteigė krautuvę, kui

. Na, tokie po vizitų ir garbina 
j „milžiniškus darbus“ 

ir žiauriai klaidina nieko neži 
nančius žmones. Tat, „Genevos 

mas ir stiprinimas nepriklauso ir nusistatymų ir rasti bendra vvriausvbės a be i u rūmu šio c?vas*os vaisius laisvasis pašau 
mos Lietuvos demokratiniais darbiavimui kelia miesto vyrus, o taip pat bažny ^T^rktT ka? paaiS jle’peTkaaf nytono skus

f Bet po visų audrų, ar sutilps cios dignitorius, egzdų atsto r »•” • .. ..
- . - . . . kuriant ir į persitvarkiusį VLIKą visos vus, mūsų diplomatų ir laisvini

atsivertė. Pavienes VLIKą su dabar VLIKo reikalus nuo vi politinės grupės, kurios jį iki mo veiksnių šioje šalyje atsto 
darančios grupės ilgai tarėsi sa šokių eventualumų ginant. Los šiol sudarė? Tikėkim, kad no' vus.
vybėje, savo viduje, su kitomis trys pagrindinės lietuviškos po ras bendradarbiauti ir Lietuvos Gal niekuomet, kaip dabar, 
pavienėmis grupėmis n visos litinės srovės, pagrindinai pasi reikalas nugalės tuos mažus mums reikia palenkti šios galin 
kartu suėjusios. Taip, pereitos keitusios pažiūromis, vienbal skirtumus, kuriuos turėjo Uk gos šalies ir viso pasaulio de 
savaitės pirmadienį, po visos ei sįaį sutarė visus esminius VL1 ninku Partija VLIKo pertvai mesį į Lietuvos laisvinimo rei 
lės preliminarinių^ pasitarimų, Ko veiklos pertvrakymo reika kymo klausimą svarstant. Ne kalą. Gal niekuomet kaip dabar, 

........  lus- abejojam, kad ir Ūkininkų Par mums yra, ir greit tokios neat parodė Chruščiovas? ta“ proga staigmenos iš' rusu,’ kurie neži 
Jos sutarusios: kad dabartį tijos m Mažosios Lietuvos pri siras, proga pademonstruoti pastebėjęs jog Sevastopolį, gir nia kodėl

nėms sąlygoms esant VLIKas sidėjimas prie trijų pagrindinių plačiai pasauliui savo vieningu -ūs rUošiatės vėl griauti — PAREIKALAVO 
savo sesijoms renkasi JAV, politinių grupių susitarimo ap mą ir ryžtą kovoti už savo sve ne’galėjo taip akiplėšiškai atsa IŠPLAUKTI

kad tai yra * tuvėlius, šilkines kelnaites ir
t. t. O anglų laivus Leningrade 

DIDELĖ KLASTA, apgulė minios rusų, kurie ver 
kaip ir karo metu padarytą su žėsi pažiūrėti anglų laivų ir 
sibroliavimą bei bendradarbia ypač — lėktuvnešio, kurio ru 
vimą su Rusijos diktatūra. sai neturi. Bet, rusai tiktai tū 

Net mūsų užsienių reikalų kstančiui patkimausių komu 
min. p. Pearson, akivaizdoje at nistų leido aplankyti laivus, 
statomo Sevestopolio-, kurį jam Anglų laivynas susilaukė irvisos dešimt VLIKo grupių su 

sirinko neoficialaus pasitarimo 
New Yorke. Visos dešimt iš ei
lės pasisakė, kaip jos žiūri į VL
IKo veilrlos pertvarlrymo ueika kad atstovų skaičius nuo kiek vainikuos jį našiu darbu per timųjų pavergto krašto laisvę, ^yffj^^tti^paž^deles8kitaipro l-r 1 \ 1 1
lūs. Is pasisakymų paaiškėjo, vienos grupės sutariamas po 3; tvarkytame VLIKe ir duos di o taip pat dar'kartą labai viešai kf
kad tautininkų blokas ztun vie kad balso teisė suteikiama kiek delj ir naują impulsą Lietuvos paprašyti savo kenčiančiai tau Ženevos dvasia voač stiuriai u, r • -"r - L u
na!p, kriliscmniš^sisliitaip, vienam atstovui; kad VLIKas laisvinimo kovai. Taip pat notai pagalbos. Nepraleiskime Pr reiškiasi 1 Jur^>. e 1 1 1’ . . _ r T . , . r ’ 1 r reiškiasi vams nenritaikvti. Vėliau rusai-------  vams nepritaikyti. Vėliau rusai 

Ir ARABŲ KURSTYMU. reikalavimą atšaukė. . . ę 
h. Maskv aEgiptui gabena gink TRUMPOS ŽINIOS

. . ■ — Bulganinas su Eisenhowe
tiniais ginklais bus aprūpinta rfu, kuris gerai sveiksta, pasi 
Sirija ir pietinė Arabija. Rusai keitė laiškais. Eisenhoweris pri 

y ei rado galimybę iškišti pasenu ima rusų pasiūlymą kontroliuo

socialdemokr. su mažliet. ir iš sudaro prezidiumą iš 5 asmenų; rėtųsi tikėti, kad ir tautininkai ogos. 
dalies ūkininkų partija su kai katj Europoje lieka VLIKo Vyk ir laisvės kovotojai dar kartą Tikėkime, kad tai įvyks, 
kuriais nukrypimais — dar ki domoji Taryba, kuri veikia ko peržiūrės skirtumą tarp vieniu dirbkime, kad taip įvyktų. ... augiui 6„in,
taip, o įau minkai, siek ami vi ]ektyviai; kad VLIKo ir Vyk lūs. Galimas dalykas, kad sovie
SUS vienijančios formules, past domosios Tarybos vadovauja pD*NrČIMAC MnNTurAi m i ictuviamc
sako taip, kad nuomonių skirtu tj sudėtis keičiama; kad savo PRANEŠIMAS MONTREALIO LIETUVIAMS
mo nebedidintų. Tačiau po visų veikloje VLIKas yra ncpriklau Persitvarkęs Šalpos Komite kienė, 6841 Riverview, 
SS XaraiŠne^liknH^3OrnaS nuo bet kurių išoriniū tas mie11 tauHe du"’. teL PO 6-4781 m M Lėk sius ginklus k sudaryti ‘sąlygs tf pasfe^ni^punktuZ 6~ Bulgaro
pasitarimas dar negali prieiti veiksnių: kad VLIKe dalyvau ejai, žiniai, kad kaip praeityje, mckiene, 163-9th Ave, Ville La sukelti karui. Dėl ko išsigando nas nieko iš Eisenhowerio
pne bendresnio nusistatymo su ja atstovai organizacįjy, kurios taip ir šiais metais, sėsdami Salle, telef. TR 4048. k
formulavimo ir todėl paskiria savo uždaviniu laiko išlaisvintą prie Kalėdinio stalo, nebūtume ROSEMOUNTO ŠEŠTADIE sigynimo sutarties, bet iš kitos 
mas sekančiai dienai naujas ne Lietuvą atkurti kaipo dėmokra sąžinės kamuojami, bei išmeti
oficialus grupių pasitarimas, į tįnę respubliką ir dar kelis es nėjami, kad mes pamiršome sa
kurį kiekviena grupe prašoma minius, bet daugiau deklaraty vuosius brolius ir sesias, liku
skirti tik po vieną atstovą. . - .v. . . ------ -------------- t------ 1------- __

Pereito- antradienio vakarą 
grupių atstovai vėl susirinko, rindiniais klausimais susitarus, kaimyno malonei, kad pamir ralrienė, nariaiTl.^Skučas ir V 
Tik šį kartą negalėjo ............. j ” - • ------ -- ----------- ---------
ūkininkų partijos atstovas, ku los lapas. Jis "patenkina tuos, se, kamuojamus ligų, neleidusių 
ris turėjęs dalyvauti svarbiame kurie mano, jog tik veikdamas jiems būti mūsų tarpe. Taip pat 
posėdyje Pavergtų Tautų Sei JAV VLIKas gali suburti pa ir tuos, išgeltusiais veideliais, 
mo generialiniame komitete, o čjus pajėgiausius asmenis savo bet melsvomis, tartum lietuvis 
taip pat ir Mažosios Lietuvos svarbiausiam Lietuvos vadavi kųjų laukų lino žiedais, akute 
atstovas, kuris turėjęs iš New mo uždaviniui. Taip pat jis gali mis vaikučius. Komitetas skel 
Yorko išvykti. Tautininkų ko patenkinti ir tų politinių srovių bia nuo spalio 15 iki gruodžio 
ordinatus atstovavo tik Laisvės sparnų ir sąjūdžių aspiracijas, dienos Montrealio lietuvia Mokyklos mokinių tėvų susirin 
Kovotojų atstovas, krikščionių kurie iki šiol tiesiogiai VLIKo ms rinkliavą tų nelaimingųjų kimas pakartotinai šaukiamas 
bloko buvo visos keturios gru darbuose nedalyvavo, bet da naudai. spalio mėn. 23 dieną po 11-os
pės atstovaujamos, o taip pat bar per savo pagrindines gru Rinkliava bus vykdoma pa vai pamaldų Aušros Vartų para 
socialdemokratų ir liaudininkų. pes gali pasiųsjrf į VLIKą savo aukų lapus, atsilankant rin pij.os salėj.

Laisvės kovotojų atstovas, pa atstovus, kurių kiekvienas tu Vėjams į jūsų pastogę. Prie baž Visi tėvai labai prašomi į mi 
prašęs pirmoje eilėje svarstyti rėš sprendžiamąjį balsą. Taip nyčių ir parengimuose su aukų nėtą susirinkimą atvykti, 
naujų grupių į VLIKą įsileidi mažlietuviai galės pasiųsti j lapais niekas nerinks. Tėvų K-tas.
mo klausimą. Kai susirinkusie VLIKą (skaičiuje 3) atstovus Bažnyčiose, gavus g< „ . __ }______ ________  __ ,_ _______
ji išsiaiškino, kad šis klausimas nuo M. Lietuvos Tarybos ir bonų leidimą, bus atlikta po vie ratoriai prašomi atsilyginti už ntrealio skyriaus. Tą dieną pa ninkai laimėjo 44 valandų sa 
nėra jų kompetencijoje ir jie nuo- Maž. Lietuvos Rezistenci ną rinkliavą. gautus tomus adresu: Mr. J. Ka jamų turėta: už ženklelius 41. vaitę ir po pusketvirto cento
negali jo nutarti, Laisvės Kovo jos; koordinantai, kurių tauti v.

tojų atstovas pareiškęs savo ir ninku ir laisv. kovotojų grupės 
anų, kurie esą už jo, vardu, kartu turės VLIKe 6 atstovus, 
kad jam šio pasitarimo darbai galės tame skaičiuje įsileisti no

MONTREALIS
NEPAPRASTAS VISUOTI AUGA SLA MONTREALIO

NIS „LITO“ NARIŲ KUOPA
susirinkimas įvyks spalio 30 d., Į SLA Montrealio kuopą. įs kyti savo kaimynus. tc, VJovlk^, A.
sekmadienį, 12 vai. 30 m., Auš tojo nauji nariai: Liuda ir Alek Aukotojus nuoširdžiai prašo kevičius ir Sabalys. Išvykstan 
ros Vartų parapijos salėje. Sv sandras Jurgučiai, Irena ir Pet me atjausti rinkėjus, nes jie at čiai Gailevičiūtei, kuri persike

lia į Torontą, Sambūris įteike Katalikių Moterų Dr-jos Mont reiškė, kad Rusijos ūkis labai 
dovaną. Buvo loterija ir šokiai. realio skyr. gražioje „Carpen atsilikęs ir jo garsinamoji me 

ter“ salėje rengia didelį rudens chanizacija yra labai menka ii' 
balių su programa, bufetu ir kt. nevisuotinė.
Pelnas skiriamas A. V. Bažny — JAV gabena į Antarktiką 
čiai ir tautiečiams likusiems medžiagas, kur prie ašigalio

N1NĖS MOKYKLOS, i
tėvų susirinkime spalio 15 d. iš,si arabų kraštai, o 
rinktas naujas tėvų komitetas, 
kuris pasiskirstė pai eigomis: 
pirm. J. Petrulis, sekr. A., Pėte

atvykti atsiskleidė naujas VLIKo veik šome juos esančius nedatekliuo Balsienė. Mokyklą lanko 50 mo 
kinių, veikia 5 skyriai, mokyk 
los vedėja: p. Rimkevicienė, mo 
kytojai p. Paškevičienė ir p. Na 
vikėnienė. P-lis.

VERDUNO 
ŠEŠTADIENINĖS

vaus pobūdžio punktus. sius sulužusiuose barakuose, ne 
Taip, trims iddiesiems pag labai širdingo mūsų tėviškės

pa
Izraelis ir paprašė Amerikos ap siūlymų dar nepriėmė.

' 1 — JAV karo sekr. Wilsonas
pusės tokiai, sutarčiai priešina pareiškė, kad JAV laikys apsi 

ginklavimą augštumoje.
— Peronas Paragvajuje inte 

rnuotas.
— Brazilijos prezidentu iš 

rinktas soc. dem. Kubiček.
— Eisenhowerio žurnalistas 

High pareiškė, kad Eisenhowe 
ris nebus kandidatu į JAV pre 
zidentus antrai kadencijai.

— V. Vokietijos socialdemo 
kratai pareiškė, kad jie bendra 
darbiaus su Adenaueriu.

-— Mirus Graikijos premje

SIRIJA GRASINA 
netikėtais veiksmais.

Ta sovietinių ginklų infliaci 
ja sukėlė ant kojų vakarietinj 
pasaulį, kuris yra susirūpinęs 
savo saugumu. Nenuostabu, 
kad tas kelia naują sąmyšį. Dėl 
to Bagdado sutarties blokas, 
kurin įeina ir Pakistanas, susi 
laukė naujo nario, nes

PRISIDĖJO IRANAS.
Bet „Ženevos dvasia“ reiškia rui Papagos, naują kabinetą su 

si ir tolimuose rytuose kur jau darė Karamanalis, kuris palai 
susikuria naujas sovietinis liz kysiąs Kipro pastangas priklau 
das — Laoso komžiainys įsi syti Graikijai.

Federalinis Kanados mi 
__  „ nisteriu pasitarimas Ottawoje 

APYSKITA GEGUŽINES, atidėjo finansinių klausimų ga 
v įvykusios rugpjūčio 25 dieną lutinį sprendimą.

Bnznyciose, gnvus gerb. kle ENCIKLOPEDIJOS prenume Kanados Lietuvių Tarybos Mo — Norandos kasyklų darbi 
_ j_______ t į 

_. gautus tomus adresu : Mr. J. Ka jamų turėta: už ženklelius 41. vaitę ir po pusketvirto cento
Rinkėjams, sulig galimybės, počius, 265 C St. So. Boston 70 ct.,baras davė 76.30 ct. Viso valandai priedo.

nustatyta bus aiškūs rajonai, 27, Mass., USA. Bet jeigu kam pajamų 118 dol., išlaidų — 48. — Kanados firma A. Robert
kad išvengus nesusipratimų ir butų patogiau, tai galima pini 75 dol? Liko pelno 69.25 ct. Ba son susitarė Pakistane pastaty 
palengvinus tiek aukotojams, gus įmokėti ir Montrealyje. J. nko, knygUtė 302.63 ct. Bend ti už 44 milionuš dol. ant upės 
tiek ir patiems rinkėjams uždą Kardelis, 7722 George St., Vii ras skyriaus kapitalas 371.88 elektrainę. Ten vyks 200 kana 
vinto atlikimą. ie Lasalle, telef. HE 7920. ct Vaidyba. -

Komitetas prašo tautiečius, AKADEMINIO Sambūrio va M ,TTTIzn __ .
ypač jaunimą, o dar labjau čia karas praėjo geroje nuotaikoje MACIUKO Mamerto siuvyk 
gimusį, prie šios rinklavosi pri įr turėjo publikos. Vaidinime 1°s abonentinis laimėjimas pra r^ęs tamsaus kostiumo.„ Bend 
sidėti savo darbu, padėti aplan dalyvavo Dikinytė, Gailevičiu savait?. teko Juozui Pie rai rusai IVTafiili laiirn visa lai
’ • ’ • • tė, Pauliūtė, Veselka, A. Stan čaičlul> turinčiam 39 nr.

l RUDENS BALIUS

diečių 4 metams.
— Prof. J. Matulis negalėjęs 

dalyvauti JT baliuje, nes netu

rai, rusai Matulį laiko visą lai 
ką uždarę.

— DB seimo sekretorius, lan 
Lapkričio 5 d. Kanados Liet, kesis Rusijos kolchozuose, pa

arbiausias dienotvarkės punk ras Lukoševičiai, Jadvyga Juod lieka pareigą kartu aukodami 
tas — galutinis „Lito“ įstatų viršienė, Veronika, Kazimieras savo darbą ir laiką nelaimingą 
priėmimas. Įstatai jau atspaus ir Romualdas Otto. Be to, yra jam broliui padėti.
dinti. Ta pačia proga nariai bus norinčių įstoti į šią pašalpinę Tad vyrai ir moters, į darbą
supažindinti su „Lito“ veikla, ir kultūrinę organizaciją ir dau visi, visi kas tik galim.
finansiniu stoviu ir kitais reika giau tautiečių, kurie dabar in Montrealio Šalpos Komitetas, 
lais. Visi nariai ir „Litu“ besi formuojasi. Kanadoje dabar jau P. S. Sutinkantieji rinkliavą pa 
domintieji kviečiami dalyvauti, yra kelios SLA kuopos: Mont dėti vykdyti, maloniai prašomi

. realy, Toronte, Hamiltone, St. pranešti komitetui šiais adre
Šiuo metu „Litas turi 148 Catharines. Yra susirūpinimas sais: Pr. Šimelaitis, 1271 Alia 

narius, 14.000 dol. indėlių ir , 
12.000 dol. išduotų paskolų.

Pr. R.

R^che^^ri^^AV^lan^ė^Mon Ho^^^d^ir^u^ žiemor'nietu’^tę LaSalle," tel". TR 6752, S. Re NUMATOMAS A. V. bažny sveikata, po kojos kaulų lūži DĖMESIO! Pradėsime spaus.
Kocnesreriu, j , ........................................... hao Aiiorri V^r .inc „armn,, načvpn t, n i ma« ir mn n tfpra ir ligone dar te dmti Kr. sd. mtn. K. Žuko atiu

MONTREALIEČIŲ 
ŽINIAI.

Šv. Onos Pašalpinė Dr-ja re
VyUifto^ubo^iėj? 2159USt‘ Vokietijoje šelpti. . . Valdyba, bus pastatytos 6 palapinės’ eks 
Catharine St. East" šeštadienį, P. ATRAITIS dar tebesigydo V"r’

_ lapkričio 5 d., 7 vai. vak. Įžan namie, Ville Lasalle ir dar ne 
sudaryti Kanadoje SLA provin rd Ave., Verdun, tel. TR 2859, Sa U50 ct. Maži vaikai negali dirba.
cijos organizaciją. J. Kęsgailienė, 1577 Rue de Se dalyvauti. Prašome tą dieną ki p. PRAN7VICIUS, po rankos
ANGLŲ kalbos kursai YMCA, ve, Ville Emard, tel. HE 5956, tų parengimų neruošti. _ operacijos, dar nedirba ir gy 

iš 5550 Prk Avė, pradedami spa K. Leipus, 176—8th Ave, Ville Rengėjai, dosi namie. P. Pranevičienės

pedicijai, kuri ten dirbs geofizi 
kos metais.

— Pietų Korėjos seimas pri 
ėmė rezoliuciją, kuria reikalau 
jama sujungti į vieną vis ąKo 
rėją.

Zr~>1v ir viešėio nas dėdę ir dė siami vakarais nuo 8 ligi 9 vai. meikaitė, 1142 Allard Ave. Var čjos vargonų pašventinimas ir mo, nėra gera ir ligone dar te dinti Kr. ap. mm. K. Žuko atiu 
dien? pp. Žmuidzinus. pirmadieniais ir trečiameniaįs. dun, tel. PO 3837, S. Baršaus ryšium su tuo koncertas. beguli gipse. minimu*!
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STUDENTU GYVENIMAS ir VEIKLA 
MONTREALIO LIETUVIŲ STUDENTŲ INU iUM 

SEMESTR1
Labai džiugu, kad Montrea pranešinėjo programą. Stud. 

lio lietuvių studentų skaičius Grincevičiūtė pašoko ispanų šo 
metai po metų auga. Skaičiuoja kį, studentės Šiltė ir Kemežytė 
ma, kad dabar augštosiose Mon išpildė „Piemenėlių šoki“, stud, 
trealio mokyklose yra apie 30 Zakarevičius paskambino piani 
studijuojančių. • • • • 
žus būrys. 

Šis studijuojančių augštuo 
sius mokslus skaičius šiemet 
jau leido studentams imti im 
ciatyvos suruošti pirmąjį Ini 
tium semestri. 

Aušros Vartų salėje praėjusi 
penktadienį susirinko apie 20 
studentų ir jų pasikviestų sve 
čių, viso apie 50 asmenų, kurie 
buvo stebėtojais ir dalyviais šio 
gražaus subuvimo. 

Rengėjai visą vakarą sukom met vis didėja. Šiais mokslo me 
binavo pagal iš anksto supla tais čia studijuoti pradėjo: Bi 
nuotą programą, kurios vykdy rutė Grigaitytė — I kursas hu 
tojais buvo „seni studentai“ — manitariniai mokslai, Vida Jur 
agronomas Petras Lukoševi gėlytė — I kurs, humanit. mo 
čius, ruašiąs McGill universite kslai, Judita Matuhonytė — 1 
to agronomijos skyriuje dokto k. dentsitika, Natalija Saikaus 

_____ ...v ..—.u 4„...„ - ____ ______  rat3> kuris'buvo „maršalkos“ kaitė — Ik. areritektūra, Kęs 
me, žmonių santykiuose, pažan Taigi — baisu, kai dedasi šito pareigose, ir du jo asistentai tutis Šalkauskis Ik. inžine

- - Z. Lapinas ir J. Bruzgclevičius, rija, Antanas Dvarionas — Ik. „ - _
į talką dar pasikvietę jau filiste inž., Algirdas Vazdaitis — I k. respondencinis Pas. Lietuvių tų vadovų būriu. Dar ir dabar 

iiAotvą vaiuinvuj, vo nuinunu <xvivi44j~ o • • • 1 1 v —° i« • __ v fM_____o_________ o_______________ 1_____  t-____ r____ _____________
tautų ir valstybių svoris parei žinių, kad suiręs choras ir ne r! in^- S- Naginionį „fuksų glo inz., Gediminas Kačanauskas 
na ne tiek nuo skaitlingumo, įmanoma jo atgaivinti. O ten iš bėjų • 3 k. inž
kiek nuo ju kultūios laipsnio, iręs Vasario 16 gimnazijai rem Visa programa buvo vedama Visi, isskyrus pastarąjį, vidų 
Tą pat galima pasakyti dėl reiŠ ti būrelis. Nemalonu tokius fak umorj-stineje plotmėje, pasi nnį mokslą jau baigė Kanado 
kinių siauresnėse ribose. Pav., tus ir skaičiuoti. Bet ką tai reiš žymėjo sąmojum ir buvo links je. Naujiesiems kolegoms linki 
pačioje tautoje kultūringesnis kia? — Tai reiškia, kad mes ne ma. Sąmojum pagrįstą „fukso“ me daug sėkmės, kad jie akty 
jos elementas greičiau susiorien įstengiame išsilaikyti tinkama apibudimmą paskaitė dr. H. Na viai įsilies į vietinių lietuvių st 
tuoja sąlygose, lengviau randa me kultūros lygyje. Tai reiškia Sys. Buvo vaišės ir šokiai, ku udentų veiklą ją dar labjau su 

— • ■ rie vyko jaunatviškoje nuotai stiprindami.
J_. —• Birutė Petrulytė, K.L.S. 'r sktn
Žinoma, initifcm semestri ki S-gos sekretorė, iš Ottawos U- Kandidatais liko vyr. sktn. bos įteikta lietuviška tautine 

««4iw «« a wa waM ta f a waa^ » a a J - — — — ------ — — j--- ------  4 t 1 • • • 1 • 1 . i 4 - — ------------- 1.4— n ---------4^11 .------ — — 1—1..

dingiau prasikuria, greičiau iš zignuoti? Taip jau ir pasiduo tais metais gales turėti ir kito to studijų persikėle t Torontą 
moksta darbų, įsigyja specialy ti užplakamiems svetimų ban kią programą. Ši gi, buvo stu ir jas toliau tęsia St. Michel's 
bių ir tt. Tai yra faktai, kuriuos gų? Taip jau ir paskęsti nežino dentiškai, nerūpestinga. 
kiekvienas mūsų kasdieninia mybėje, kaip kad Kudirka sa p---— -........ _
me gyvenime mato, tiktai, gai kė: „be pėdsako, kad žmogumi ms , kurių Imtium semestri bu kykią sėkmingai baigusi Vida 
la, ne visada sugeba suprasti, o buvęs?
ir išvydęs ir supratęs nesisten Nemanau, ---- ------ ------------- . -
gia tais pamokančiais faktais nusilejidę ligi rezignacijos.Iš tik Aneliunas ir p. Šipelis. 

STUDENTŲ ŽINIAI

JVEPRIKLAUS^AAA LIEWA
I N D E P E NDENT LITH U A N I A 
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Tautiečiai, 
neapleiskime kultūros

LABDAROS BARŲ!
Atrodo, nereikėtų kartoti vi Bet, štai, Lietuvių Kultūros 

siems žinomos tiesos, kad kul Fondas, teišgyvenęs vos apie 
tūra bendrame žmonių gyveni metus laiko, skundžiasi krize.

gos ir gerbūvio srityse vaidina ki dalykai!
milžinišką vaidmenų Dažnai Iš kaikurių kolonijų ateina

gali jau regresą. Tai jau negerai.
' i Tat ir kyla klausimas, kas gi toje, 

ms ir greičiau, lengviau ir nau daryti? Ar mums jau taip ir re

tų sąlygų pasinaudojimo 
mybių šeimos ar smens reikalą

Tai labai gra nu, Žiiytė pašoko valsą, stud. 
Protas padainavo kaubojišką 
dainą.

Paskui skambėjo lietuviškos, 
latviškos, estiškos dainos, uk 
rainiečių muizka ir pademons 
truotas ukrainietiškas „kazo 
kam“.

TRUMPAI APIE 
STUDENTUS KANADOJE.

— Lietuvių studentų skai 
čius Toronto Universitete kas

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

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

JDOJft'GOfMĮ

Veda sktn. inž. J. Bulota.
SKAUTŲ SĄJUNGOS RINKIMAI.

Šiuo metu eina pabaigon ko vo tėvu ir skaitlingu anglų skau

Skautų S-gos Suvažiavimas. Ja maloniai prisimenąs nuoširdų 
me pravedami ir koresponden priėmimą Palangoje. Jis pareis 
ciniai S-gos organų rinkimai, kė viltį, kad lietuviai skautai 
Balsų skaičiavimo komisijos š. anksčiau ar vėliau vėl galės gi į 
m. rugsėjo 9 d. posėdžio davi žti į savo laisvą Tėvynę. Baig 
niais iš bendrojo sąrašo P. L. damas jaunasis B. P. pabrėžė, 
S-gos Tarybon buyo išrinkti: kad jo tėvas — Skautybės įkū 
vyr. sktn. L. Čepienė, vyr. sktn. rėjas — jei būtų gyvas, tikriau 
E. Putvytė, sktn. Kazys Jonai šiai tądien būtų atvykęs pas 

ir sktn. kun. J. Vaišnys, SJ. lietuvius skautus. Jam po kai

Br. Kviklys ir vyr. sktn. Pr. Ka juostelė su skautiškais ženkle 
ralius. PLSS Garbės Teisman liais.

irš" Ki:
L. Knopfmileris. Kandidatai — 
psktn. Ant. Banionis, psktn. St. 
Mockuvienė ir sktn. VI. Pauža.

Pagal Skaučių Seserijos sąra Kanadoje tarptautinio skautų 
šą PLSS Tarybon išrinktos: biuro- dir. D. C. Spray priėmė 
sktn. V. Barmienė, sktn. E. Gi egzilinių skautų brolijų vyrės 
mbutienė, sktn. Jadv. Gulbinie niuosius skautininkus. Buvo at 
nė ir sktn. O. Gailiūnaitė. virai išsikalbėta šių organizaci

— Liet. Stud. Skautų Korp! jų veiklos ir jų ryšio su vietinė 
Vytis korespnodencinc sueiga mis skautų organizacijomis rei 
išrinko naują centr. valdybą: kalais. 8 egzilų sk. brolijos nėra 

. ........ ............. .............. ’. K. Mikėnas — pirminin pilnateisiai TSB nariai, nes vei 
Kiti du redakcijos na kas, senj. K- Viskanta — pirm, kia ne savo- krašto teritorijose, 

gys skaitys paskaitą literatūri riai lieka tie patys........................ pav. fil.L. Maskahūnas — jun šios brolijos yra susijungę j
_______L. *______j — Neseniai išrinkti JAV liet, jorų tėvūnas, A. Kliorė — sekr. Geležinės Uždangos 

ninė dalis. Visi Toronto bei ki studentų organizacijų vadai: : *r B. Tallat - Kelpša • ’ T?-1 -• --•

College. 
kiekvienas mūsų kasdieninia mybėje/kaip kad Kudirka sa _ Geros kloties įsiems „fuksa — St. Joseph mergaičių ^mo 

vo jauni studentai ir studentės: Jurgelytė laimėjo stipendiją, 
kad mes būtume P- Bilevičiūtė, p. Morkūnas, p. kuri įgalino ją stoti j St. Mi 

chael’s College Toronto Uo
te.

— Vietoj pasitraukusio Juo 
... ........... .......... ......... ............. ..... ............ ........ ..... Spalio 22 d., 7 v. v., šeštadie zo Gvildžio į „Tėvzškės Žibu 

Atseit "už “vienąT kLitūdngą” as tešni ir" augame’ intelektualiai, nį, Prisikėlimo Parap. patalpo riuose“ pasirodančio studentų 
menį, duoda dešimt mažiau kul Vis daugiau ir daugiau gražaus se (College ir Rusholme g-vių skyrelio „Studentiškuoju Ke 
turingų, žodžiu, kultūros ūgis mūsų jdunimo išeina į augštuo kampas) Toronto lietuviai stu liu redakcinį sambūrį pakvies 
yra nepaprastai didelės reikš sius mokslus, o kasmet jau yra dentai rengia tradicinį initium ta Birutė Petrulytė, kuri rupin 

ir juos baigiančių. Tat, visoke semestri pobūvį. Programoje iš sis akademinės apžvalgos suda senj. 
dar pastebėti, kad riopai mes žengiame pirmyn. Montrealio atvykstąs dr. H. Na rymu.

2_ _____ 1-1_________ 1___  —1 —1 T11.—1 .....ll.LjJ reiškiasi C2’~ . xl " 7 /* ......
ra pavieniu individų klausimas, tūlas nerangumas, nejudrumas, nėmis temomis, taipogi bus me 

—i__ Jr*_1 u ’
_____ , _____ ____ _______ ________ .. suprantame, tų vietovių studentai ir alum P. Joga - u._. ------

— tai yra tautos apimties rė mus skatina susigriebti, sukrus na' kviečiami atsilaikyti. gos Pirmininkas, A. Flateris — X-1S gaiv es ;»• aVo,.
muose klausimas. Nes kultūros ti ir ir nauju energingumu kopi ’ K. L. S. S. C.V. ir Toronto Akademinio Skautų Sąjūdžio eisrP. n ' riP 1 X, P & s

— - ------ -- P-kas, K. Mikėnas__Korp! Vy hs, fil, H. Lukasevicius ir iii. tybe uždrausta.
tis P-kas, V Kleiza __ Stud. K. Kasponis. Kontroles komisi Lietuvos Skautų Broliją šia
Ateitininku S-gos P-kas, L. Sa j°n “ fil- A- Juodikis, senj. A. me pasimatyme atstovavo Vyr. 
baliūnas — Stud. Santaros P- Bakaifis ir sen. A. Augunas. Skautininkas prof. Stp. Kairys

Australijos Lietuvių Studen kas. — New Yorko skautai ir sk ir mūsų reprezentacinio vien
tų S.gos Sydnėjaus skyrius su — K. L. S-gos pirmininkas autės lapkričio 26 d. turės dvi eto Jamborėje vadovas psktn. 
ruošė studentų susipažinimo va Bronius Vaškelis rugsėjo 9—gubas iškilmes: jie iškilmingai A’~ ° x'""
karą, kuriame dalyvavo apie 10 dd. JAV aplankė tuo metu atidarys savo puikų būklą ir 
25 lietuviai, per 20 estu, apie vykusią stud, ateitininkų stovy 
10 latvių, 2 ukrainiečiai ir 1 klą prie Clevelando ir Santaros 
suomis. suvažiavimą Sodus, Mich. Abe

________  ______ ___o____ ______ _ u > __ _____ > Vakarą trumpa atidarymo juose studentų stovyklose jis 
kultūros nepakelia, pati tauta gtume į šių tikslų bei reikalų kalha pradėjo ALSS Sj dnėjaus buvo šiltai priimtas kaipo Ka 
dažnai lieka ir be teisių ir net vykdymą. O šiuo mes turime skyr- P'rm. Alf. Olšauskas. Stu nados lietuvių studentų atsto 
visai nežinoma. Labai supranta susirūpinti visi, kaip vienas! dentai Daukus ir Stakauskas vas. a.
ma, kad tokios tautos yra skria Pas mus turi gyvuoti, ir gerai------------ . ■■■ — " •_
udžiamos visokių išnaudotojų gyvuoti, ir chorai, ir mokyklos, kalas, bet tame, kad ten sėdi jos pasiuntimas į Ameriką esąs 

greta to, neturime apleisti var naudoti. O nesutinka ne dėl* Ka vietai tai laiko dideliu propa

pasinaudoti. Net ir patarlę mū rujų dabar esame mes nepalygi 
sų žmonės sukūrė: „už vieną namai pajėgesni, negu anksčiau 
muštą dešimt nemuštų duoda“. Mes dabar ir medžiagiškai tvir

mės.
Reikia 

kultūros lygio klausimas tai nė Tiktai mūsų veikloje reiškiasi

tai yra daugiau negu pavie Betgi tokie reiškiniai, kai mes 
nių šeimų klausimas juos matome ir i

muose klausimas. Nes kultūros ti ir ir nauju energingumu kopi 
augščio veiksmingumas tada ti į tas kultūros viršūnes, „kur 
pareiškia nuostabiuosius savo saulė Šviečia“!
vaisius, kai kultūra plačiai ir gi Mes negalime užmiršti mūsų 
liai apima visą tautą, kai ji pri brolių ir sesių, atsidūrusių var 
gyja tautos masės žmonių tar ge ir nelaimėse. Mes taip pat 
pe. negalime apleisti mūsų kultu

Žinoma, labai svarbu, kad tū ros barų: mokyklų, chorų ir kt. 
lose nekultūringose tautose at . Tiesa, visam tam reikia „ato 
siranda kultūringų pavienių as minės energijos“—dolerių. Bet 
menu, nes jie gali veikti ir dau ir jų iš tikrųjų, net labai didelie 
ginti kultūros kilimą, bet, kol ms darbams, nereiktų daug, jei 
tauta savo žmonių daugumos gu mes visi, kaip vienas, įsijun

Skyriaus Valdyba.
STUDENTU VAKARAS 

AUSTRALIJOJE.

BIURAS IR EGZ1LINĖS 
SKAUTŲ BROLIJOS.

8-je pas. skautų Jamborėje

Skautų
— ižd. Fil. Konferenciją. Jai priklauso es

» V a. r v* V*J L4

__ JAV Liet. Stud. S- Flateris perrinktas Karpi tai, latviai, gudai ir kitų <-uro
TT ‘ . Garbės pinių kraštų skautai, kurių tė

jame paminės Lietuvos Kariuo 
menės šventę. Po iškilmingos 
sueigos bus meninė dalis ir šo 
kiai.

BADEN-POWELLIS PAS 
LIETUVIUS

Šios vasaros Anglijos rajono 
lietuvių skautų-čių 
uždarymo iškilmės tarpe gau 
siu lietuvių ir anglų svečių bu 
vo ir jaunasis lordas Baden-Po 
wellis — skautybės įkūrėjo sū 

, - - * nūs. Jis stovyklautojų buvo su
spaudoje sovietinių sauįp tiktas dideiėmis ovacijomis. Sa

1 Tuo laiku, kai Kanada sov. vo kalboje jįs prisiminė kelionę 
! m. kartu su sa

ir kenčia ne tiktai didelį vargą, ir parapijos, ir spauda, ir mes, Žmonės nesutinką leisti pasi didžiausis po 2 karo įvykis. So 
bet ir pažeminimus. . ---- ’ -•-••• ... — ... .....

* A , Lr * -------- ... _ - “ ----- -- — « »»44 A W4 KZ* I —

Jeigu po to mes pažiūrėsime ge ir nelaimėse esančių tautie nados valstybinės politikos, bet gandintu žygiu pakeliui į galu 
į save, savo tautos žmones, tai čių. Visos Kanados mastu turi dėl jau suminėtų priežasčių, tinį tikslą užkariauti visą pa 
neabejotinai turėsime pripažin me turėti prieglaudą seniams ir Taigi, ir 'j ' .1 
ti, kad labai daugelis mūsų tau kitiems nelaimingiems. Turime „ūkininkų“ piketavimas kaiku
tos vargų, nelaimių, skurdo ir išlaikyti lietuviškas mokyklas, rioje spaudoje susilaukė nepa „ūikninkų“ delegacijai parodė : Liet a 1933 
pažeminimų mus persekioja Turime palaikyti Vasario 16 lankaus įvertinimo-. Į tuos teigi svetingumą, MVD generolas 1______ ______
dėl nepakankamo istorijos bė gimnaziją. Ir tam tikslui neką mus antikomunistinė organiza Michailov, Berlyne leidžiamo

Alg. Banevičius.
Gelež. Uždangos Sk. K-ja 

nuolatos auga. Pastaruoju lai 
ku jon jungiasi ir lenkai skau 
tai. Tuo pačiu ta Konferencija 
apjungs apie 20.000 tremtinių 
skautų visame pasaulyje. G. U. 
S. K-ja leidžia informacinį lei 
dinį anglų kalba — „Semper 
Vigilant“, kurio pirmasis nu 

ų stovyklos meris pasirodė 8-sios Jamborės 
metu.

Egzilų vyriaus, skautininkai 
sutarė tvirtinti savitarpio ry 
Šius ir eventualiai suruošti egz. 
skautų Jamborę.

Nepalikime nežinioje savo 
kolonijos — rašykime 

„Nepriklausomai Lietuvai“.

gyje mūsų kultūringumo. Bu žin kiek reikia pinigų, 
vo laikų, kada mūsų tauta savo prie to dėsimės visi lietuviai. reiškimu, kuriame pasakyta: 
kultūros laipsniu prašomo kai Atrodo, jeigu mes, susitarę „Mes, 6 tautos, gyvenančios 
mynų kultūros laipsnį,—ir tais bendruomenės, parapijos, visos Montrealy ir apjungtos į ABN 
laikais Lietuva vaidino pirmau kitos organizacjios ir visi pavie organizaciją — ukrainiečiai, es 
jantį vaidmenį, o kai kultūros niai tautiečiai, sakysime pa tai, latviai, vengrai ir slovakai, 
lenktynėse atsiliko nuo kaimy skelbtume Blaivybės ar Pašiau laikome šiuo, mums svarbiu ir 
nų, pradėjo patirti smūgius ir kojimo mėnesį — tai yra neabe aktualiu klausimu, savo krikš 
kentėti nesėkmes. jotina, kad iš tų lėšų sutaupy čionišką moraline pareiga pa

Akivaizdoje tokių i aiškintų, mo mes lengviausiai galėtume reikšti:
išlaikyti L. Kultūros Fondą, Piketavimą suruošė žmonės, 
kultūringą prieglaudą ir užtek kurie patys arba jų giminės pa 
tų dar daugeliui dalykų, kurie tyrė komunistinio režimo tero 
dabar stinga lėšų, skursta ir gy rą ir vergiją, kurie savo akimis 
vena krizę. matė sovietinį žvėriškumą ir

Ar gi mes to negalime pada baisumą.
Sovietinė ūkininkų delegaci genocidą — naikina žmones, širdies, 

ja tai nėra ūkininkų delegacija, juos deportuoja, 6 vieton jų 
nes ją sudaro valdžios įmonių kurdina svetimą elementą. Vien

JURGIO SPURGIO SPIRGAI
Dar peranksti pasakyti, ar bažnyčios šventinimo oankiete

jeigu cija ABN reagavo specialiu pa laikraščio „Už sugrįžimą į tėvy 
nę rašo, kad „Quebeko proy. n, ai uaznyi^iva svenununo oanKietc
700.000 bedarbių alkani vaikio Adenaueris pelnė daugiau, ne už garbės stalo sėdėjo dvylika 
jasi gatvėmis, kaip gyvuliai“. gU Zablockis ant muilo iš savo kunigų ir visi kalbėtojai buvo 
Taip parašyta ir Did. Sov. Enci kelionės Maskvon, 
klopedijoje, kur Kanada paro .
dyta šalimi, kur žmonės miršta Maskva, sakoma, veik sutin 
badu gatvėse. kanti priimti prezidento Eisen

„Association of United Ukra howerio planą pasidairyti po 
inian Canadians“ yra Maskvos vienas kito kraštą, tik bijo, kad 
5-ji kolona, kuri veikia prieš ruskeliai, Amerikoje pasidairę, 
tautinius Kanados interesus. Jo nebenorės rojun grįžti, 
je yra ne daugiau kaip 3% Ka 
nados ukrainiečių.

kunigai, bet visi skundėsi, kad 
pas lietuvius esą pennaža kum 
gy-

Lietuvaitė, paklausta, kodėl 
ištekėjo už turtingo ameriko 
no, atsiliepė: „Dalyvauk su 
Šiaučiais, tai ištekėsi už šiau 
čiaus; sukis tarp pasiturinčiųjų

yra aišku, kad kultūros reika 
lais mes turime rūpintis atsidė 
ję. Ne vienas kitas, ne viena ki 
ta šeima, ne viena kita orgam 
zacija, bet visi mes, kas tiktai 
jaučiasi arba supranta esą lie 
tuviai, nors net it savo tėvų kai 
bos nemokėtų.

DAR APIE RUSIJOS „ŪKININKŲ" 
KANADOJE

Atgarsiai dėl Rusijos „ūki tai susisukę 
ninku delegacijos atsilanky net Kanados radijo mazguose, mis, yra MVD įgaliotinis so valstybėse per vieną 1941 m. įį gerai vieną 
mo Kanadoje vis dar nenurims kaip teigiama, esą komunistnių vietų žemės ūkio sektoriuje, birželio-14 d. naktį žvėrišku bū -1
m Ti.U ”ūkini”klĮ piketavimas lizdų, nors jau tūlas laikas kai Tai yra atstovas įstaigos, kuri du buvo deportuota 150 žmo Oaw Lau jjevymus 1UCIUS
Montrealyje, kaip žinoma, su bandoma juos išvalyti. Šita laiko 15 milionų vergų kone, nių, nepasigailint nei senių, nei tiečius siekti nepasiekamai ir šluotu lietuviškaii kiemą 
kele Kanados komunistų nepa pravartu mums žinoti, nes kar lageriuose ir vykdo masinį te kųdikių. Prie Katyno komunis vykdyti neįvykdoma. Gal todėl Ar padarytu švaru 
sitenkimmo audrą, kuriai buvo tais tenka nugirsti net akltiru rorą. tai sušaudė 10 tūkstančių Len Fricai ir bakstelėjo dusyk nosį Kaip saulės diena?
leista įsisukti ir j tūlą Kanados mu, kad nemokama pasinaudo Gen. kompartijos sekr. Chruš kijos karininku. Tai tiktai 3 ryš mis į purvyną’ Ne' ‘ atsakė vyras su barzda__
angliškąją spaudą, kurioje, ti radijo siųstuvais ir panašiai, čiovas Šveicarijos pasiuntinybė kūs pavyzdžiai. . ......... Ir skruostu nusirito ašara
kaip žinovai sako, yra komunis O ištikrųjų ne nemokėjime rei je pareiškė, kad šios delegaci Nukelta į 9-tą pusląpį. Montrealio Aušros Vartų Prof. Dūda.

ryti? J. Kardelis.

DELEGACIJĄ

Komunistų diktatūra tai są ratelių ir įsisuksi į jų ratą“.
Mes teigiame, kad sovietinis mokslas padaryti gyvą žmogų 

režimas mūsų tėvynėse vykdo su širdimi negyva mašina be Kasdien per devynias dienas 
po devynius skirtungus lietu 
vių laikraščius atydžiai perskai 
tęs, prof. Dūda šitaip atsakė tie. .. . . : 1 Senmergė, sakoma, tai mer

ir kompartijų atstovai su žemės Ukrainoje 1933 m. dirbtinai su gina, kuri jauna būdama džiu ms, kurie sakė, jis ne poetas, 
ūkio, mm. pirmuoj^i pavaduoto keltu būdu buvo išmarinta 6 gįaį keletą vyrų už nosies pava bet devintas vanduo nuo kisie 

i. Pabaltijo džių vadžiojo- vietoje pasikinky liaus:
Jei devyniom šluotom

—-------- Devynios laumės ■ j
Poetas Gete ragino savo tau Devynius metus

sau lizdų. Deja, ju, kuris, JAV spaudos žinio milionai gyventojų
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K. BARONAS. Ką rašo kiti
MILŽINŲ SUSITARIMAS PDIEŠ NYKŠTUKUS?

Paryžiuje gyvenąs šveicaras ms leisti. Antra, toks galvų su 
žurnalistas, Herbert Luethey, ėjimas, pripažindęs esamą būk 

lę nepakeičiama, automatiškai 
užmuša visas viltis pavergtuo 
siuose išsilaisvinti nuo komunis 
tinių valdovų. Jei Vakarai, 
nieko neveikdami, leis šitai ne 
pakeičiamumo minčiai įšigyven 
ti, komunistams bus paliktas 
stiprus karinis pajėgumas Eu 
ropoję, su laisve plėstis po Azi 
ją. Net dabartinis negyvasis 
taškas atominiu pajėgumu gali 
pasvirti Vakarų nenaudai. Gai 

mis ir nepasisekimas vijo nepa ja, kad prezidentas Eisenrowe 
vykimą. Jalta, tai, visai kas ki ris kaip tik šiuo momentu susir 
ta! Čia didžiosios valstybės su go". V.
tarė būti draugais ir prižiūrėti,
kad mažesnieji broliai iš kelio PO SUDAUŠ -— RŪGŠTUS 
neiškryptų. Tačiau, netrukus PIENAS.
pastebėta, kad vienas gerųjų Montrealio dienraštyje 
piemenų-globėjų prarijo bent „Star", jos užsienio reikalų ko 
dešimtį savo globotų brolių. Ir respondentas Marguis Childs 
Jaltos dvasia susilaukė puoli raSo :
mų. Pasaulis liko be dvasios. „Dramų rašytojai, paprastai, 

„Dabar, štai, Genevoje vėl turi bėdos antrąjį aktą padary 
pasirodė dvasia. Vėl kalbėta ti svarbiu. Gal tą patį pajus ir 

jieškoma aP^e vargš? Europą, kuri ne Genevoje spalio 27 d. suvažia 
:_x----- j---------—sau ben(jro Vę keturi užsienio reikalų mi

PSICHOLOGINĖS KETURIŲ KONFERENCIJOS ŽE 
N EVOJE PASEKMĖS PAVERGTIESIEMS.

Vokiečių spauda praneša, konferencija buvo ne kas kita, 
kad paskutiniu metu pabėgėliai kaip vienas „mūšys“ šaltajame 
iš Rytų Vokietijos pasiekė re kare. Visa sovietiškoji propa 
kordinius skaičius. Įdomu, kad ganda, skelbianti apie „Pašau - „ . .
pabėgėlių daugumą sudaro žm lio Taikos Sąjūdžio“ laimėj! autoJlus knygos „ raneuzija 
onės, kuriems tiesiogiai negrėsė mus, privertusius karo kursty Pries save , štai, kaip ziu[i 1 
persekiojimo pavojus. Iš to per tojus pasitraukti į užkulisius; Genevoje virsunese pas!teis u 
šasi išvada, kad šie pabėgėliai apie reikalą „taiką mylinčioms si? dvasią ; ;
yra Ženevoje sukurtos „atmos liaudies respublikoms“ ir toliau kos socialdemokratų leidžiama 
feros aukos. Jau pereitame Ei eiti pradėtu keliu, nes tik esą 
tos biuletenyje nurodėme, kaio „bekompromisinė ir griežta ko 
bolševikai savo „vidaus rinkai“ va“ galinti niekais ]_ 
atvaizduoja derybas su Vaka „monopolkapitalistų mtrygas', - - -
rais. Specialus „Basler Nadir.“ Chruščiovo pareiškimai Berly kur dideli buvo lygus ma 
korespondentas Berlyne prane ne, kad Sovietų Sąjunga niekuo žiems, būdavo ilgų konferenci 
ša nuotaikas, kurias sukėlė so met neleisianti, kad R. Vokietija. SV bergždžiomis rezohucijo 
vietų okupuotų kraštų gyvento ja būtų priversta atsisakyti sa 
juose Ženevos pasitarimai. Vi vo „socialinių laimėjimų“, rd 
sos viltys, kad JAV niekuomet do, kad rusai gerai suprato Že 
nedarys kompromiso su Sovie nevos konferencijos vaidmenį 
tais, sudužusios. Pradžioje žmo ir sugebėjo ją tinkamai išnau 
nės bolševikų laikraščiams ir ra doti. Šaltas karas tęsiasi: Sovie 
dijui nenorėję net tikėti. Tik po tai trukdo saviems piliečiams 
to, kai Laisvosios Europos ir klausytis svetimųjų radijo tran 
kiti radiofonai davė panašias in sliacijų; persekioja, kaip perse 
formacijas,gyventojus apėmusi kioję bent kiek įtartinus; ko 

rezignacija, kuri kartais iš de munistų penktosios kolonos lai 
speracijos pavirto net antivaka svuose kraštuose dar daugiau 
rietiškomis nuotaikomis. „Už remiamos, jų paraustinis dar 

okupantiškojo satrapo vaivados geležinės uždangos Kalbama bas intensyvinamas, ° ‘lietuvis h . net apie amerikonu Rytu Euro naujų priemonių, būdų ir for ^engdama rasti _
pos išdavimą“ — rašo minėto mų jį padaryti sėkmingesnį. To balso, ar bendros valios rodos, mstenai. Kai kurie jienotvar 
laikraščio korespondentas. So dėl teisingai klausia de Mada regratyje mato, kad, turbut, pa kės klausimai, pavyzdžiui, Vo 
vietai šias nuotaikas vykusiai riaga ar nebūsią geriau, jei Va v^'rs amerikonų-rusų bendromis kietijos apjungimas, rodos, jo 
stengiasi išnaudoti savo nau karai vatoje jam primestą šal pajėgomis tvarkomu - prižiūri kiu sutartinu pagrindu neišspre 

r r- a dai. Šito Vakaru pralaimėjimo tąjį karą silpninę, jį stiprintų. mu dalyku, pavadintu „Erno ndžiami. Nepamirškime, kad vi 
J. Cięenas šahin.s . de Mada „Mes einame klaidingu keliu. Pos saugumo sistema ar „neit sų derybų pagrinde yra „tu

.) paduoda rįa tame,’ kad Vakaru po Vietoje jieškoję pavergėjų dra rale_.zona“- Kas nors juk turi duok man, aš tau duosiu“, 
tai 9 melų vandeni ugystės, turėtume siekti paver pasiimti atsakomybę, nes ato Kai kur neišmintingai mano

R;x;..u,e.<.Ar.“ __ saįįo de minėje gadynėje negalima pa ma, Vakarai pasiekę savo galy
leisti laisvai plūduriuoti į viso bės čiukurį, štai, dabar vėjais 

_ v. . , kius sklypelius susikarpusiam nuleis savo pozicijas, susitarda
Ryšium su tuo nekahme pra dideliam plotui, kur plina pra mi su susilpusią paliaubų reika 

leisti nepaminėjus ir s. m. rug mOnės, technikos, pajėgų ir ga linga Sovietų Sąjunga. Faktai 
pjucio 24 d. Eisenroweno kai —
bos, pasakytos JAV Advokatų 
Dūmų metiniame susirinkime. 
„Tikros taikos negali būti“ — 
kalbėjo prezidentas — „jeigu 
su ja būtų sisietas akceptavi 

giavimu prie Napoleono Rūmų, mas status quo, kuriame dauge 
kur laukia atvykęs maršalas E. lis tautų yra išduotos neteisėtu 
Smigly-Rydz. (Smigly-Rydz., mui milžinišku mastu vykdo 
norėjęs labai išpopuliarėti len mai žmonių priespaudai ir ku 
kų tarpe. Panašiai kaip Stalinui riame kiekviena konstruktyvi 
ar Leninui buvo kuriami įvai įvairiose srityse pastanga yra 

____ ___________ r_________________ x___ r__ ______ o rūs maršai, taip ir lenkų antrą baimės paraližuojama... Jeigu 
čias ir stodavo į kovą. Ir ją lai nieza) kareivis prie Marcinko jam maršalui buvo jie sukurti, Ženevos dvasia turi sudaryti 
medavo nors su didžiausiomis nių, tos ir vėl garsiosios vieto kaip pav.: 
aukomis. Tik mažą dalelę tų vės, kur lenkai vieną naktį nu Smigly-Rydz, 
aukų pagerbdavome Vilniaus pjėvė didžiulį lietuviško stiliaus antras vadas ir t. t. Jo vardu pa 
Rasų ir Šv. Petro ir Povilo ka kryžių. Atrodė, nieko baisaus, vadinta eilė sporto klubų, aiks 
pinėse jau palaidotų šalia len juk incidentų pasienyje būta čių. Lenkų tremties spaudos 
kų savanorių-karių, su pastaty ir daugiau. Nieks jokių telegra pranešimu, jis po pabėgimo 
tu paminklu ir augštai iškeltu mų neleisdavo. Kaip ir kiekvie 1939 m. į užsienį, buvo grįžęs 
dideliu ereliu, savo sparnais ap na rytą, prieš einant į gimnazi atgal į Varšuvą, kur mokytoja 
glėbusių ir lietuvių dalį. Puoš ją, paskaitau pakeliui nemoka vo ir kartu ruošė dirvą sukili 
davome jų kapus, sueidavome mai išstatytus prie redakcijų mui. Gyveno dideliame skurde, 
šimtais, ypatingai Vėlinių vaka dienraščių — Slovo, Kurjer Wi Mirė vokiečių okupacijos laiku, 
rą. Tuomet nuskambėdavo lie lenski, Dziennik Wilenski. o jo kapą težino keli asmenys, 
tuviškai Viešpaties Angelas ir Oho!
Tautos Himnas, o tarpe tu bra , . ....
ngių žodžiu pasigirsdavo lenku Uz krau^. ^ikalaujame 
policininkų šūkiai — rozejšč się apmokėti krauju, 
(išsiskirstyti) ir net guminės Atsieit ultimatumas! Taip

Vilnius grįžta 
prie Lietuvos

(Lietuvos kariuomenės į Vilnių įžygiavimo proga)
— Čia mūsų žemė — per vi nių metu šv. Mikalojaus para

są lenkų okupacijos aklimetį pijos Kryžiaus kelių apvaikš 
guodėsi ir grūdinosi Vilniaus čiojimas Vilniaus Kalvarijose, 
krašto lietuvis mokytinis, vals turėjo, ir tautinį antspalvį. Pra 
tietis ir darbininkas. džioje, į Rasų kapines žygiuo

— Čia mūsų žemė, — ir mes davome organizuotai, su vaini
Vakaruos atsidūrę lietuviai kar kais, Vilniaus gatvėmis, tačiau 
tojame, ypač pažvelgę į Lietu jau antras Muravjovas-Bocians 
vos žemėlapį. ki ir jas uždraudė. Bet susitar

Brėslauja, Pastoviai, Molode davome visi vienu laiku ir pra 
cinas, Gardinas, Augustavas, dėję nuo mūsų patriarcho Dr. 
— šitai ne kokios pasvajoja J. Basanavičiaus kapo, aplanky 
mos, bet mūsų etnografinės Lie davome visų kitų lietuvių ka 
tuvos pasienio atsparos tvirto pus.
vės, sergėtos ir ginsimos kaip Nieks, tačiau tą tylų Vii 
mūsų teisėtas paveldėjimas. niaus vakarą, nepastatydavo 

Ėjo ir nuėjo metų šimtai ir žvakutės ant kapų tų visų vii 
kieti kaip uolos ir mus žaisda niečių, kurie žuvo kalėjime, kan 
mi, kaip kardo, ašmenys, gūžėsi kinami koncentracijos stovyk 
Lietuva vis labjau ir labjau, bet loję, ar iš pasalų nušauti lenkų 
kai sustojo, tai nieks nebepajė policininkų! Tik iki 1930 m. 
gs tų žemių prisisavinti, nors tokių būta 79 asmenys, o kur 
kažinkaip šauktų ir kažinkokių dar 
argumentų prisirankiotų. Visas .........
Vilniaus kraštas yra .
kas, ir lenkai, bet ne lietuviai, Bocianskio laikai, 
gyvena salomis... (J. Cicėnas tas sunkiausias Vilniaus krašto 
„Vilnius tarp audrų“). lietuvių laikotarpis? Mokyklų,

Taip. Čia mūsų žeme, čia mū gimnazijų, organizacijų uždari 
sų Vilnius — ta maža Lietuvos nėjimas, tardymai ir mušimai, 
dalelė, teriota ir kryžiuočių ir Jeigu iki 1930 m. J 
maskolių kalavijų, mindžiota (Vilnius tarp audrų) paduoda 
lenkų bato, bet aplaistyta lie per 1282 asmenis, t 
tuvio krauju ir prakaitu — pa laikotarpyje tas skaičius turėtų 
liko būti padvigubintas.

. Bet gyvenimas ėjo savo ke 
amžiams Lietuvos didybes jįUt Poganin-litwin buvo kie 

ir laisvės simboliu. tas. Negalėjo jo lenkas lengvai 
Juk užtekdavo įlipti tik į Gedi „paimti“ , negalėjo įveikti net 
mino kalną, mesti žvilgsnį į ir „mažytės Kauno Lietuvos“, 
srauniai vinigiuojantį nuo Ver Neramūs laikai užėjo Euro 
kių, palei Antakalnį, Žaliąjį Til pai 1938 m. Hitlerio jėgos augi 
tą Nerį, žvilgterėti į Trijų Kry mas, žygis į Austriją ir štai 
žiu kalną, į didingus Vilniaus debesys užslinko ir ant demar 
pastatus, bažnyčių bokštus ir kacijos linijos.
drąsiai galėjai šūktelti: štai Lie Žvarbų 1938 m. kovo. mėn. 
tuva! vakarą (rodos 12 d.) einant iš

Priešas suprasdavo kur ten gimnazijos Gedimino, gatve, is 
ka smogti Tėvynei tvirčiausią girdau vaikus šaukiančius su 
kirtį — į sostinę, į jos širdį. Su extra telegramomis. Nušautas 
prasdavo ir lietuvis priešo užma KOP (Korpus Ochrony Pogra

litikai dar nėra suvol .
lio bombą, kaip didžiausi karo gtųjų bičiulystės 
autoritetai tvirtina, padaranti Madariaga, 
totalinį karą neįmanomą, tad 
lieka permanentinis šaltas ka 
ras. Savo esmėje ir Ženevos

°) „Neue Zueraher Zeitung“ 
Nr. 293, 1955. VIII. 31: „Šalta 
sis karas tęsiasi“.

straipsnyje Ameri

me žurnale „The New Leader“: 
„Prieš 10 metų niekas neno 

paversti rėJ° girdėti apie Genevos dva 
šią, nes ji priminė Tautų Sąjun

bių išradėjų. Genevoje panau rodo, kad tik Amerika. Kanada 
jinta Jaltos dvasia. Gali būti, di ir Turkija išpildė savo pareigas 
tižiųjų valstybių globa tik debe TATO sąjungoje. Ypač, silpna 
sėlis dabar, bet būdinga, kad Prancūzija. Be to, Prezidentas 
labjau džiaugtasi Washingtone, Eisenhoweris išrinktas dėl pa 
negu Paryžiuje ar Vokietijos žado įvykdyti taiką. Taika da 
Bonoje". ------- *--------------- “-------------

ANTRAS ŽVILGSNIS į 
GENEVĄ

Njujorko „Tribūne“ vienas 
korespondentas iš Genevos ra 
šo:

„Genevoje prezidentui Eisen

bar palaiko Amerikos atominiai 
ginklai ir jos karo aviacija. Ka 
dangi ir rusai, matyti, čia jau 
tą patį turi, susidarė karinio pa 
jėgumo pusiausvyra, arba negy 
vas be persvaros taškas. Be to, 
vis didėja įsitikinimas, kad ato 

V* V V J IV JUlkVll W Ullt V t-J J Lz JJ 1 V Lt A VA1A A L LA A AJj i»cii minis karas sunaikintų civiliza
Maršalas Edward tinkamu atmosferą taikos sieki howeriui pavyko pasauliui pa cijQ, jei ne pačia žmoniją. Da 

™”’ 1 preziden rodyti Ameriką, ne kardu mosi ug kalbama apie vidaus nega
jei ši dvasia yra tikra, o kuojantį, bet rimtai taika susi lavimus sovietų kraštuose. Ga 

.. \ Sekretorius Ii būti, čia priežastis, kodėl ru
da ji privalo įtaigoti visus paša Dulles ir Anglijos Edenas viršū sai nori susitarti. Tačiau sutar 
----- _—neteisėtumus ir nių konferencijos nenorėjo, nes tos paliaubos nereikš svarbiųjų

2 zmccranc iai žinojo, ji nieko apčiuopiamo iš prarajų užlyginimo. Išmintin 
spręsti negalėjo. Susirinkusios gai sudarytos, paliaubos bus 
galvos prikalbėjo bendrų posa nei pergalė, nei pralaimėjimas" 
kių, pasišypsojo ir rankas pasi 
kratė. Bet demokratijose šitos 
šypsenos ir pakratymai buvo 
paskaityti ženklu, kad visi pa 
vojai sumažėję, todėl neberei werio ligos, respublikonų parti 
kalinga tiek mokesčių ginklą jos vadas Amerikos Senate, se 
------------------------------------- ■ natorius Knowland, kuris ne 
teisybė ir skriauda atviru ar pritaria Eisenhowerio užsienio 
tyliu sutikimu paliks ir ateity politikai, parašė straipsnį Ame 
je. Mes negalime leistis nuve rikos žurnalui „The American 
darni į tokį klaidingą sutikimą. Mercury", apie kurį Anglijos ' 

_ Tai reikštų elgtis prieš mūsų liberalų „The Manchester Hu 
sinama, kad ji esanti reikalin sąžinę, gi akyse tų, kurie turi ardian" Washingrono korespon 

. Ki pakelti neteisybę, mes tapsime dentas, Max Freedman, sako: 
„Senatoriaus nuomonės svar

Šioji Eisenhiwerio kalba bu bios ne dėl to, kad reiškia Ei

konstruktyvi

mūsų narsusis mui“ — tęsė toliau 
tas, 
ne tuščia klaidinanti kaukė, ta rūpinusį kraštą. Sekretorius 

linti esančius i 
šventai laikytis žmogaus tei 
siu“. Tikroji amerikoniška iais 
vės tradicija kalbėjo Eisenho 
werio lūpomis, kada jis pareis 
kė : „Mes neturime nckūomet 
sutikti su neteisėtumais, daro 
mais silpnojo, nelaimingojo, nu 
skriaustojo atžvilgiu, nes mes 
per daug gerai žinome štai ką; 
vieną sykį sutikę pažeisti teisin 
gumo visiems principą negalėsi 
me sau patiems reikalauti sa 

____  __  ___ ____ __ ____________ __________ ____ ....... .... vniH*6 suprantamos teisingumo 
ir studentų širdis, atrodė lyg ir link. Demonstracijos prieš Lie bių — žiedų, auskarų ir t. t. teisės... Pavergtųjų kraštų prie 
diktavo: stovėk! juk esi prie tuvą visuose miestuose. Ir Vii Lenkų paskutinis prezidentas sP^U(^a negali būti ilgiau patei 
tavo mirusio brolio, tokio pa niuje Lietuvos dvarininkėlių są prof. Ignacy Moscicki, su savo f 
ties, kaip tu, pasitraukusio iš jungos. Mušami langai lietuvis jauna, antra, gražia žmona. ga saugumo sumetimais

Žmona nužudyta Prancūzijoje 
ir jos lavonas rastas Seinoje. 
Nežinoma, ar tai kriminalinio 
ar politinio pobūdžio nužudy 

_ ir mas. Galėjo būti ir kriminalinio,
lazdos smūgiai. Tekdavo trauk buvo. Kariuomenė traukia per nes ji lenkų Tautos Fondui ati 
tis, nors jauna visų gimnazistų Žaliąjį tiltą, Panerius Lietuvos duodavo daug savo brangeny

Ii būti, čia priežastis, kodėl ru

SENOJI GVARDIJA 
PRABILO

Dar pirm prezidento Eisenho
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gimnazijos suok), kad galėtum kų įstaigų, neišskiraint ir gim buv. jo sekretore, mirė Šveica vietoJe Eisenhoweris rodo, pavergtųjų suokalbininkai“.
■.................. •• ----- .... kad jam yra žinoma, kokį bai „wo n.au icu.ua

sų įspūdį Ženeva paliko paverg vo tikra prošvaistė poženevinia senhowerio administracijos min 
Čia vėl tie garsus šūkiai„mar toms tautoms: „Išimtinos pas me tvaike. Taip jo kalbą verti tis, bet dėl to, kad jos yra pa 

saiku provadz nas na Kowno... tangos išvengti karo. . . gali na ir daugelis laikraščių. „Rhei žiūros, kurias prezidentas turi 
Bus daugiau. rhus vesti, kad šios dienos ne nischer Merkur“ pažymėjęs, nukovoti, jei nori būti pilnas re

kad Eisenhoweris sugriovęs Ei |BpubJikonų partijos vadas.Šalia 
senhowerio legendą, rašo: „Tei to, jos parodo kitą užsienio po 
singa taika saugume — tai yra litikos liniją, jei nepavyktų da 
Eisenhowerio tikslas. Visas bartinė, siekianti susikalbėti su 
laisvasis posaulis ir pavergto rusais.
sios tautos jam turi būti dėkin „Senatorius primena, kad 
gos, kad jis šį tikslą iš Ženevos Maskva sulaužė 50 iš 52 jos 
rūkų yra iškėlęs“. Nukelta į 8-tą psl.

gyventi laisvėje ir tu, ir jis ir nazijos. Išmušti langai klasėse, rijoje — K. B.), 
visa mūsų tauta... šaltas oras (o gal kokie kiti, ne

... tikėti lenkų išsišokimai) priver
Išvaikydavo policija, gįa direktorių 12 vai. paleisti vi ~ 

kitus suimdavo. Pasilikdavo tik sus namo, liepiant eiti Žygiman 
mirksinčios žvakutės su vaini tų g-ve, o ne Gedimino. Mat 
kais prie kryžių su lietuviškom Ožeškienės aikštėje, numatoma 
pavardėm arba lietuvišku įra demonstracija prieš Lietuvą, 
šu: Nežinomas Kareivis. O ta Pasuku į Gedimino g-vę ir atsi 
da, palydovų lydimas atvykda duriu aikštėje. Žmonių—kokie 
vo vaivada, burmistras ir kt. au 500—700 asmenų. Kalbos, ne 
gšti pareigūnai. Sustoję lenkų vykę šūkiai prieš Lietuvą (gal 
karių pusėje, pagerbdavo juos, kiek išgąsdino Express Wilens 
mesdami piktą žvilgsnį į mūsų ki telegrama, kad Kauno šau 
karių dalį. liai mobilizuojasi ir spiria Lie

Šios viešosios religinės demo tuvos vyriausybę ultimatumą 
nstracijos, lygiai kaip Sekmi nepriimti) baigia mitingą žy

Jackie Rae kas savaitę pasirodo televizijoje ir dviem šoke 
i jom Glenna Jones ir Gayle Gibson.

Harold Patterson (kairė) ir Sam Etcheverry (dešinė), 
didieji Kanados futbolo meisteriai, kalbasi su CBC aiškin 

toju Larry O'Brien.

Kas seka Kanados profesinių futbolininkų žaidynes per 
CBC televiziją, jie girdi šiuos šešis vyrus pranešinėjant 
apie žaidynių eigą. Price (viršuje kairėj), Steve Dauglas 
(žemai kairėj), Byng Ąittker (viršuj vidury), Ward Cor 
nell (auačioj vidury), Bob Moir (viršuj dešinėj) ir Jack 

Wells (apačioj dešinėj)

icu.ua
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Iš visur ir apie viską
IŠ RUSIJOS NELAISVĖS SUGRĮŽO HITLERIO MIRTIES 

LIUDININKAI
Hitleris nusišovė ir buvo sudegintas, o Eva Braun — 

nusinuodijo.
Apie Hitlerį tuojau po karo Karo metu jis vadinosi par 

pasklido visokios legendos, tizanų pulkininku Valerio. Jis 
Buvo tvirtinama, kad Hitleris su savio būriu suėmė 1945 m.

LEGENDARINĖ BRANGENYBĖ
Gražiausias pasaulyje smara plėšiko palapinėje, 

gdas dabar laikomas Milano po 
licijos apsaugoj. Jis yia 136 ka 
ratų, smaragdas cabachon. Kaip 
padavimas sako, esąs panašus j 
Mahometo arklio Burrako akį 
ir paprastai vadinamas „Burra 
ko akimi“. r__ ____________ , ______ ___

Su brangakmeniu eina kartu neradęs smaragdo, kardu ją *r būti viena iš kelių jo žmonų. 
Nespėjo toks garsinimas pa 

sirodyti, kai bematant atsirado 
lah, 1928 m. atsisakiusio nuo Brangenybių žinovai spėlio šimtai kandidačių. Viena jauna 
sosto ir dabar gyvenančio Ro ja (jei akis greit išvys lasvę), aktorė iš Toronto pareiškė, jog 
moję, autentiškumo liudijimas, kad ji greitai turėtų puošti ku haremo gyvenimas ją labai vi 
Dokumente minima, kad 1842 rios nors gražuolės ranką, ku'liojąs. Besiruošdama vaidinti 
m. smaragdas buvęs įsiūtas j rią ketina imti buvę^ karalius, orientališką filmą, toji aktorė 
Shogia žirgo kamanas. Iš ten apyriebis, labai turtingas ir jau aplankiusi arabų kraštus ir tu 
per kartų kartas smaragdas te dukart divorsavęs. O toks yra rėjusi progos sųsipažniti su ha 
kęs jam, kaip vedybinė jo tėvo Egipto ekskaralius Farukas. rėmais.
dovana. Dabartiniu metu jis pa g| Romą aplankęs vienas iš „Re Taigi ir ji pasiuntė tam prin 
vedęs savo iždininkui jį parduo gister“ redaktorių R. Kekeisen cui savo fotografiją ir sutikimą 
ti. Nelengva buvo jam įasti pir turėjęs progos pažinti naujau tekėti už jo...

DAUGELIS MERGINŲ 
NORI PATEKTI Į PRINCO

- . HAREMĄKaip tokiais atvejais pasitai
ko, abu mainininkai gerai nugė Turtinkas 38 metų arabų pri 
rę užsnūdo. Gražioji Žėrima, ncas Ezzat Gaefer, valdovas Ku 
naudodamosi patogia proga, pr weit krašto, paskelbė norįs ves 
arijus iBurrako akį ir dingusi europietę ar amerikietę mei
tamsioj naktyj. Tik kitą dieną kuri sutiktų gyventi haie 
ją pavijęs dykumoj ir, niekur me> vaikščioti pridengus veidą 

, ,' . .. . vju* uiuu^unniviuu vmu n.un.u n^iavi^o auium^uJ, kcuuu ja.

esąs Argentinoje, Peiono glo balandžio 27 d. Italijos diktato įr pergamentas. Tai paskutinis perskrodęs ir pamatęs brango 
bojamas. Kad jis gyvenąs Pata rių Benito Mussolini, jo meilu Afganistano karaliaus Aman Ui nybę. 
gonijoje. Buvo net „tikslių“ ap žę Claretta Pettacci, jos brolį - - ....
rašymų, kaip jis gyvena... Tuo Marcelio ir iktus, bėgančius į 
tarpu tuojau po karo anglų ka Šveicarijos pusę jieškoti išsigei 
rinė vadovybė paskelbė ofiica bėjimo.

„Pulkininkui“ Valerio arba 
Walter Audisio teismas kelia 
bylą ne už Mussolinio ir jo seb 
rų nužudymą, bet už pasisavini 
mą Marcelio Petacci auksinio 
laikrodžio, portsigaro ir kitų 
brangenybių.

Mussolini su savim vežėsi, kėją, nes kaina sukosi apie ke sius kasinėjimus *šv. Petro bazi
............................................- turto už milionus dolerių pini jįs milionus. Atsirado vienas likoje. Tie archeologiniai tyri" Protestantų išleistas statist! 

Patagonijoje įsikūrė ir kaip ten gaiš ir brangenybėmis. Tikima, olandas, kuris sutiko pirkti ir nėjimai su giliu tikrumu patvir davinių rinkinys: „Yearbo 
gyvena... ....................................... kad per teismą paaiškės ir tai, į§ra§ė 14 milionų čekį, deja..>.tina, kad šv. Petras ilsisi po ok ,°f American Churches“, sk

Dabar, kaip žinoma, Rusija kad Mussolinio turtai buvo per nepadengtą. Čia turėjo įsikišti Michelangelo

kad pasakiškas smaragdas atsi laikai buvo palaidoti šv. Sebas Protestantai —' 2.3 pioc. Kata 
. * . . 1 1 r 1 . ,, ItUit TAU OA -tfo QO ACi2 900 TA.'

tiono katakombose, gi kai Kon 
„Burrako akis“ apipinta le stantinas suteikė krikščionims 

gendomis ir baugiais pasakoji laisvę, jie buvo perkelti į vietą, 
mais. Prieš 700 metų ją atga ant kurios pastatyta dabartinė 
benęs iš Mongolijos į Afganis bazilika. Rasta metalo plokšte 
taną, įsiuvęs į arklio balną, kaž su apvirkščiu šv. Petro kryžių 
koks didelis plėšikas. Už tai jis mi, rastas atitinkamas parašas 
gavęs gražiąją princesę Zeri ir taipgi skeletas, kurie drau 
mą, kuri buvo pavogta Beludž' gėn sudėjus liudija, kad šv. Pet 
istane. Mainai vykę mongolo ras mirė Romoje.

lų pranešimą, kad Hitleris Ber 
lyne savo gyvenimą pabaigė sa 
vižudybe, drauge su žmona, 
Eva Braun. Vis dėlto, nežiū 
rint šio oficialaus pranešimo, 
sensacijų gaudytojai, kas keis 
čiausia, net per policijos spau 
dą aprašinėjo, kaip Hitleris po 
vandeniniu laivu pabėgo, kaip

iš nelaisvės paleido apie 9.000 leisti komunistų partijai arba tarptautinė 
i ..... r> jų vadams. ]

Pik. Valerio-Audisio davė įs durtų saugiam seife, 
akymą sušaudyti Musolinį ir jo ~ ’
palydovus. Netrukus jų lavo 
nai pasirodė pakarti už kojų 
vienoj gazolino stoty Milano 
priemiesty. Audisio sako, kad 
Musoltni mirė, kaip didžiausias 
bailys, ko esą negalima pasaky 
ti apie jo palydovus. Šie mirę 
„didvyriškiau“ už tąjį, kuris 

1 „geriau pagy 
venti tris dienas liutu, negu vi 
są amžių avinu“.

NUMIRĖ KOMPOETĖ VA 
LERIJA VALSIŪNIENĖ
Gauta žinia, kad Lietuvoje 

mirė Valerija Valsiūmenė, vie 
na žymiausių okupantinių Lie 
tuvos rašytojų. Valsiūnienė bu 
vo dar neseno amžiaus. Jos po 

Pelenai, sako eziją plačiai pagarsino Lietuvo 
je tarybinis okupantas.
■ Popiežius Pijus XII parašė 
laišką Gyvulių Globos pasauli 
nei federacijai su centru Olan 
dijoje. Popiežius pasmerkia be 
reikalingą žiaurumą ir grubu 
mą su gyvuliais. „Dievo sutver 
ti gyvuliai nusipelno žmogaus 
pagarbos“, — sako' popiežius.

vokiečių karo belaisvių. Pasiro 
dė, kad jų tarpe yra du buvę ar 
timiausi Hitlerio technikiniai 
padėjėjai — adjutantas ir asme 
ninis pilotas. Jie ir buvo Hit 
lerio ir jo žmonos nagingojo 
galo liudininkai.

Buvęs Hitlerio asmeniškas 
lakūnas, Hans Baucr, teigia, 
kad jis matė Hitlerį nusišau 
nant. Hitleris su juo atsisveiki 
no, paspaudė jo ranką ir pas kalbėdavo, kad 
kui nusišovė.

Hitlerio adjutantas, Heinz 
Linge, teigia, kad jis yra pas 
kutinis žmogus, kuris kalbėjosi 
su gyvuoju Hitleriu. Anot jo, 
Hitleris nusišovė, o Eva Braun 
nusinuodijo. Jis taipgi sako, 
kad jis ir keli kiti išnešė lavo 
nūs iš bunkerio ir sudegino gre 
timame darže, pirma aplaistę 
kūnus benzinu. P 
jie, buvo palaidoti.

Sic transit. . .

DAVĖ LEIDIMĄ SUIMTI 
MUSSOLINIO ŽUDIKĄ 
Italijos parlamentas atšaukė 

nario neliečiamybę komunistų 
partijos atstovui Walter Audi 
šio.

SKAITYKITE LINKSMĄ MĖNESINĮ LAIKRAŠTĮ

VĖPLĄ
Karikatūros, šaržai, anekdotai, feljetonai ir įv. humoias.

Metinė prenumerata tik $ 1.00
Adresas: VĖPLA, 1220 Bishop St. Suite 3.

Montreal, Q. Canada.

TIP TOP TAILORS

AUSTI
AIRIJOJE

PASKUTINĖS MADOS

,Tip Top11 rūbai

ir jie yra 
pasiūti 
pagal jūsų 
išmatavimą.

Duodame
KREDITAN

vr-sr-v

Tinka visoms piogoms. 
Irish Twists stipri me 
džiaga. Populiari visoje 
Kanadoje. Pirkite pa 
sitikėdami iš Tip To 

. ps, kur gausus ang
meno šedevrais elbia>, kad praeitais metais JAV lų med. pasirinkim.

ir italų policija, Romoje. Pradžioj šv. Petro pa katabkai paaug-0^2.9 proc., o

likų JAV-se yra 32.403.332. Di 
džiausią protestantų grupė JA 
Vse yra metodistai ir jų yra 9. 
202.728, po jų — Pietų Baptis 
tai su 8.163.562 nariais. Visi 
protestantai drauge turi 5 7. 
124.142 narių. Žydų JAV-se 
yra 5.500.000, rytų ortodoksų 
2.024.18. Maldos namų JAV-se 
yra 330.056, įvairių tautybių dv 
asininkų — 213.167.

■ Visam pasauly yra 90.565 ki 
no teatrai. Paskirose valstybe 
se jų yra: Sov. S-goje 26.000, 
JAV 18.192, Vokietijoje — 6. 
174, Anglijoje — 5.000, Italijo 
je — 4.500, Ispanijoje— 3.500, 
Pietų Amerikoje 5.174, Toli 
muose Rytuose ir vandenynų 
salose 5.835.

■ Vilius Bražėnas dainavo Sta 
mforde, Conn., parko koncerte 
su simfoniniu orkestru.

Įsigykite nepaprastai įdomią knygą
Nelės Mazalaitės

N E GE ST I S
Romanas

Išleido Lietuviškos Knygos Klubas
Aplankas dail. Jono Pilipausko

206 puslapiai, kaina 2 doleriai.
Romanas vaizduoja išgyvenimus tremtinės moters, civi 
liškai susituokusiuos su skyrybų bylomis besiverčiančiu 
turtingu Amerikos advokatu

TIP TOP
ĮSTAIGOS 

yra 
visur

Pičiūno nuotykiai. Kokių nemalonumų kartais padaro nekalti pokštai, kaip čja kad zuikelių šešėliai.

S. PRANCKŪNAS

Išpirktoji klaida
Traukinys pajuda. Už lango skrieja namai, name 

liai pamarginti medžių žaluma ir ryškių spalvų žie 
dais, kurie įvairiausiais stebuklingais būdais moka pa 
skleisti savo grožį pačiose neįtikimiausiose vietose. . .

P. Babickas.
Pirmoji mano klaida buvo kai palindau po traukiniu. 

Tuomet mūsų padaužų būrys išsitrenkėme už miesto ir, be 
sibastant prie geležinkelio esančiose žvyrduobėse, aš kažkaip 
išsitariau, kad galėčiau atsigulti po praeinančiu traukiniu. 
To, žinoma, ir tereikėjo. Mintis visiems buvo tokia nauja ir 
patraukli, kad jos nevykdyti jau būtų pasidarę neįmanoma. 
Kitaip prieš bičiulius aš būčiau pasirodęs ne tik niekų taus 
kalas, bet ir abejotinos vertės bailys, o tokiu būti aš nenore 
jau tuo labjau, kad jau kuris laikas žavėjausi Elenos Mnišek 
„Pragaro“ didvyre, kuri, traukiniui nuriedėjus, atsikėlė svei 
kūtelė. Pagaliau ji tebuvo tik paprasta, silpnutė mergaitė, 
o aš pretendavau j vyrus. Tos minties kamuojamas, aš jau 
iš anksčiau sukau galvą. Belandžiodamas stoties rajone ap 
žiūrinėjau vagonų ašis, akimis matavau pačius vagonus, o 
kartą nuklydęs į garvežių remonto dirbtuves rūpestingai iš 
tyriau porą lokomotyvų. Tenai aš nepastebėjau jokio pavo 
jaus, nes visi riedmenų nut vi r tinimai buvo pakankamai augs 
tai, o aš pats gi būsiu prisispaudęs prie žemės įsiraususių 
pabėgių.

Šlamant lengvučio vėjelio judinamiems, žvyrduobėse 
priaugusiems krūmokšniams, kažkaip tyliai, be žodžių buvo 
išneštas visuotinis sprendimas. Aš privalėjau rengtis. Lau 
kime visų nekantravimas augo. Šiuo metu, artėjant vakaro 
prieblandai, iš Joniškio ateidavo keleivinis, dažniausiai kelio 
likos prekinių vagonų papildytas traukinys.

Kandusis Matas, tartum įžiūrėdamas manyje ryžtumo 
stoką, bandė šaipytis: jis skelbė visiems, kad aš dar išsigąsiu 
pamatęs traukinį ir kaip zuikis pasislėpsiu krūmokšniuose. 
Jo skaudūs žodžiai žeidė mane ir diegė užsispyrimą. Aiškiai 
mačiau, kad likusieji bendrai jam nepritarė ir tykiu laukimu 
ignoravo jo besiliejantį pavydą. Mano savijauta .nebuvo per 
geriausia. Įvairios mintys šmėsčiojo po galvą ir aš tartum 
pradėjau jausti ant savęs užgriūvančią geležinę pabaisą. Ne 
maloniam jausmui šiurenant mano nugarkauliu, stengiausi 
vaizduotis tą momentą kai, nudundėjus traukiniui, atsistosiu 
ant pylimo ir išdidžiai dirstelėsiu į juos, mažiukus, susibūru 
sius ten žemai, anapus griovio. Ir svarbiausia, kad jų tarpe 
bus nenuorama ir nesiliaujantis plepalas Matas.

Žvyrduobių pabaigoje, už krūmais apaugusios kalvutės, 
kelio užsisukime pasigirdus dusliam traukinio signalui, aš ne 
raginamas pasinešiau ant pylimo. Mano batais užgautų ir 

griovin nuriedančių akmenukų garsą jau nustelbė už kai 
vos augantis dundėjimas. Sekantį momentą aš peršokau plie 
ninį bėgį ir greitai išsitiesiau viduryje kelio kniūbsčias. Min 
tys mane kuriam laikui buvo apleidusios ir rodėsi, kad galva 
likosi visai tuščia. Bet kaip buvo keista, kad į tą tuštumą 
kaupėsi keista nuojauta, primenanti tolimos baimės jausmą. 
Su artėjančiu bildesiu artėjo, ir baisioji nuojauta, kuii tartum 
ragino ilgiau negulėti, pašokti ir leistis žemyn. Bet ten stove 
jo draugai, ilgaliežuvis Matas, pagaliau jiems to ir tereikėtų. . .

Traukinys buvo jau čia pat. Prisispaudžiau prie parų 
davusių eglinių pabėgių ir jų tarpuosna pripildytos, apdžiūvu 
šia alyva padengtos akmeninės skaldos. Pabaisai užgriū 
vant dar šmėstelėjo mintsi, jog buvau planavęs gultis galva 
j traukinį. Kodėl padariau priešingai? Bet Dievas padės. . 
Tik dar prisiminiau. . .

Vėliau man tvirtino, kad būtų buvę visai kitos pasekmės, 
jeigu būčiau švarkutį nusivilkęs. Nors susisagstęs būčiau 
prieš atsiguldamas. Pagaliau jei būčiau atsigulęs galva į 
traukinį. Savo išsiblaškymu, suglumintas padaužų akyvaiz 
doje, aš elgiausi nesąmoningai. Užgriūvančios masės sukelta 
oro srovė pakėlė švarką, o tuomet visos mano išstudijuotos 
geležinės sankabos jau nebuvo per aukštai. Laimei švarkutis 
plyšo ir aš nebuvau užmestas ant bėgių. To pasėkoje iš Ii 
goninės išėjau randuotu veidu, sulaužyta krūtine ir viena 
trumpesne koja. Ligos metu visokios operacijos ir siuvinė 
jimai mane taip suvargino, kad aš likau bloznelis ir didesnis 
nebeaugau. Tuo viskas dar nesibaigė. Sulaužytoji krūtinė 
neleido man ilgiau sėdėti; turėjau stovėti arba gulėti. Vaikš 
čiojimas didesnių kliūčių nedarė jeigu ne raišoji koja. Dėl 
to, kiek sunegalavus nuo ilgesnio sėdėjimo, gydytojui pata 
rus, tėvai atsiėmė mane iš ketvirtosios gimnazijos klasės. Kad 
netinginiaučiau ir padėčiau duoną pelnyti, tėvo pažinčių dė 
ka gavau pasiuntinio vietą Kelio Ruože. Čia mano pareigos 
ribojosi registruotų raštų išnešiojimu po visame stoties ra 
jone išsibarsčiusias, skirtingų tarnybų įstaigas. Žiemos me 
tu, sargui kur nors dingus, turėdavau dar pečius prižiūrėti. 
Kai išnešiojimui nieko nebūdavo, tarnautojų prašomas, nuei 
davau krautuvėn, kioske laikraštį nupirkdavau, arba kosme 
tika susirūpinusių ponių norus tenkindavau ir tolėliau esan 
čion vaistinėn patraukdavau. Už šiuos visus patarnavimus 
buvau atlyginamas skambiomis padėkomis, saldžiomis šypse 
nomis, o kartais ir smulkiais centais. Pastarasis atvejis, žino 
ma, labjausiai skatino mano paklusnumą ir aš stengiausi būti 
visiems geras, nes nežinojau, kada toji gera proga bus atėjusi.

Nemažame tarnautojų skaičiuje buvo nemažas ir požiū 
rių skirtumas. Vieni savo duosnumu ir prielankumu greitai 
įsigijo mano simpatiją ir aš tapau geriausias jų pasiuntinys, 
o asmeniškuose reikaluose patikimiausias paslapčių laikyto 
jas. Bet iš visų labjausiai išsiskyrė viena tarnautoja. Ji dir 
bo sąskaityboje, viename kambaryje su vyr. buhaljerio žmo 
na, ponia Šimanskiene. Ruožo tarnauptojai, paprastai ją 

vadindavo Vale, bet iš plotų atvykę kelio meisteriai arba ta 
belininkai kreipdavosi ofiiealiau tardami panelė Arūnaitė.

Ji skyrėsi gal daugiausia tuo, kad niekuomet nepamirš 
davo atsilyginti už mano patarnavimus ir savo. padėką papuoš 
Javo malonia šypsena. Ji, ką nors prašydama, visuomet pasi 
teiraudavo: ar aš turiu laiko, ar nepavargęs ir aš nebūčiau 
toks geras jai pagelbėti kur nors nueidamas. Dar daugiau. 
Juo arčiau ją pažinau, pastebėjau, kad šalia nuolatinio duos 
numo iš jos dvelk jaukus nuoširdumas. Jei, ko nors prašant, 
ji pasiteiraudavo 1, ar aš nepavargęs, jos žodžiuose jautėsi švel 
ni užuojauta. Čia nebuvo to kasdeiniškumo, kurį aš matyda 
vau pas kitus. Pagaliau tik viena ji sugebėdavo surasti tin 
kamiausią momentą pasiteirauti apie mano sveikatą n pakvies 
ti sėstis. Ji nežinojo, kad ilgesnis sėdėjimas mane vargina. 
Apskritai bent kieno domėjimasis mano sveikata sukeldavo 
manyje karčią aistrą. Tuo įkyriai atnaujindavo mano skau 
džiąją žaizdą. Tas man tiktai primindavo, kad aš esu pastebi 
mai paliegęs vargšas, iškrypusiu veidu neužauga. Tuomet 
keisto noro vedinas negalėjau atsispirti pagundai ir pažiūrė 
jęs į veidrodį pamatyti ten jau žinomą išraišką ir tuo pačiu 
atnaujinti begyjančios sielos kančią. Tai būdavo man nau 
jas smūgis, kuris nei kiek nemažėjo ir nenyko nuo to laiko, 
kai aš dar ligoninėje būdamas, jau šiek tiek apgijęs, veidro 
dyje pamačiau pirmą kartą save ir neatpažinau. Pirmiausia 
maniau, kad sapnuoju, paskiau šovė mintis — seselė bus pa 
davusi keistą stiklą, bet tikrumoje ten buvau aš. Į mane žiū 
rėjo keista pabaisa; išvagota dar teberaudonuojančių žaizdų 
vagomis ir sužalota nosimi. Neprisimenu, kas tuomet su ma 
nimi nutiko, kad vėliau gavau barti už veidrodžio sukūlimą, 
o po to ilgai bijojau jin net iš tolo pažiūrėti. Tai truko iki to 
laiko, kol susigyvenau su mintimi ir tariausi protingesnis da 
rausi. Paskiau tokiais atvejais magiškasis stiklas mane trauk 
te traukdavo ir, nors bjaurėdamasis žiūrėjau į man svetimą 
veidą kartu begaliniai liūsdamas ir kentėdamas.

Dienoms sruvenant, pratau prie Valės rūpestingumo, jos 
švelnios užuojautos, jos skaidraus, mane raminančiai pradeju 
šio veikti balso. Vietoje sužeisti nauju smūgiu mano sužalo 
tą savijautą, ji mane gydė, maloniu aidu skambėjo jos nuo 
širdumas ir aš jaučiau, kaip stebuklingasis balzamas skver 
biasi į mane, pripildo visą kūną ir aš pajuntu malonią ramybę. 
Jos mandągumas, taisyklingas žodžių derinimas ir tiesiogis 
dėmesys man, pradžioje darė savotišką įspūdį. Pastebėjęs jos 
oficialų santūrumą net su augštesniaisiais pareigūnais, aš jau 
čiausi lyg ugterėjęs, tartum kilsterėtas visu ūgiu augštyn.

Kitais atvejais, kada aš savo bręstančiu protu pergalvo 
davau beviltišką padėtį, kada pavydžiomis akimis stebėda 
vau tiesiai einančius, gražius žmones, ji man likdavo vienin 
telė paguoda. Tik ji viena buvo' arčiausia manęs, tik ji mane 
geriausiai suprato. Pagaliau ji turėjo tą stebuklingąjį balsą, 
kuris kėlė nuo žemės paviršiaus ir švelnučiu glostymu leido 
nors laikinai pamiršti nesibaigiantį vidaus skausmą. Visi bu 
vo mane apleidę, naujų pažinčių neturėjau, buvę draugai ven
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Br. Daubaro „Duonos bejieškant“
(Nidos Knygų Klubo leidinys Nr. 2; 121 psl.)

Bronius Daubaras šioje kny Rinko ir spaudė: Nida. Aplan 
goję užrašė, literatūriškai api kas dail. Kazimiero Dargio. 
pavidalindamas, jaunos vokiet 154 psl. Kaina 1.50 dolj 
ės Renetos Lipertaitės atsimini Broniaus Daubaro apysaka 
mus apie antrą kartą teriojamą mus nukelia Angiijon, kur tre 
mūsų žemę. mtinių tarpe siaučia Maskvos

Lietuva Prūsijos vokiečiams agentai. Čia gana įdomiai ir in 
buvo išsigelbėjimas nuo bado triguojančiai autorius pina ke 
mirties. Jie traukė jon, jieško lėtos lietuvių vyrų ir moterų 
darni darbo ir duonos. Ir štai keistus nutikimus, jų žmogiškų 
jaunos moters lūpomis mums Jū \r tautinių jausmų susikry 
atpasakojamas šiurpus paverg žiavimus, pasinaudodamas tra 
tos 'Lietuvos žmonių gyveni dicinių kriminalinių pasakoji 
mas. Tarytum nevilties pakei mū metodais ir stilistinėmis 
kimo marška, tarytum pragaro priemonėmis.

Knyga skaitoma lengvai, skrankos būtų palietusios Lietu 
vą — tokia ji šitam pasakojime, aitytojas neleidžiamas nuobo 
Mes pažįstame tą nuotaiką, džiauti. Pati knygos idėja taip 
Mes dažnai naktimis sapnuoja pat pagirtina, tiktai daugelyje 
me, kad grįžome namo ir mus vietų pasigendama didesnio 11 
pasitinka raudonieji žmogžu teratūrinio išbaigimo, gilesnės 
džiai. . . Bet mūsų seserys ir charakterių studijos n origina 
broliai visa tai gyvena. Br. Dau lauš priėjimo. Kitaip tariant, 
baras, parašydamas šią knygą, medžiaga būtų įdomi ir nauja, 
mums padavė rankosna krūvi bet pats apipavidalinimas sto 
nos žemės paveikslą. Ji verta kuoja ir šviežumo ir kūrybinio 
atsisverti tada, kai soti ir lais polėkio'. Kriminaliniai momen 
va šio kontinento niekniekių tai nebūtinai nuvertina literatu, 
našta mus paskandina taria rinę veikalo visumą (tiktai pri 
mon neviltin, kai mes imame siminkime anglo Graham Gre 
galvoti apie blėstantį kultūrinu ene kūrybą!), Bet jie turi būti 
veikimą ir kai lietuviškos kny taip įkomponuoti, kad išryškin 
gos leidyklos skundžiasi nebe tų žmogiškąją knygos gelmę ir 
galinčios išsiversti ir žada su platumą, o neliktų tiktai prie 
stabdyti savo veiklą.

Niekniekiuose pasimetę, atsi 
verskime Daubaro surašytą že 
mės riksmą: sušaudytų partiza 
nų lavonai prie Pietos kalvės ir 
tūkstančiai miško, brolių, isėju 
šių nelygion kovon prieš vergi 
ją, teprimins mums, ko Čia at 
vykome. Todėl paliekame lite 
ratūrinį vertinimą nuošalėj, to 
dėl tenorime pasakyti padėką 
vokietei mergaitei ir Daubarui, 
kaip kadaise Grišmanauskui už 
jo „Tolimuosius kvadratus“ — jams šis veikalas — reta ir gra 
tokios knygos yra vertinamos ži dovana. Jame vaizduojama 
ne dėl jų dailaus žodžio, bet senoji Roma, jos gyvenimas ir 
dėl tiesos, kuri mums oranges jos problemos paskutiniame ši 
nė šią valandą už viską. „Duo mtmetyje prieš Kristų. Kajus 
nos bejieškant“ yra Lietuvos Julijus Cezaris, vienas žymiau 
balsas. Ir jo mes klausėmės, šiųjų žmonijos istorijoje karo 
skaitydami paprastais žodžiais vadų, valstybininkų ir rašyto 
pasakojamą didžiąją nelaimę, jų, šiame laikotarpyje iškyla sa 
„Duonos bejieškant“ yra doku vo istorinei misijai, daug kovo 
mentas, kurį pasidedame kny ja, dau gdirba ir žūva jos neiM 
gų lentynon dėl jo autentišku baigęs. Veikalas skirtas šio di 
mo. džiojo romėno gyvenimui ir dar

_ „ , bams pavaizduoti: I-sis tomas
Broniaus Daubaro _ jaunystei ir iškilimui> n-zis
„Mėlyna suknele . _jo kovoms su senąja atistok

(Išleido: Daunora Daunoraitė. ratija Romoje ir karo žygiam

Galijoj, III-sis—sugqzunui pei 
Rubikoną, pergalėms prieš se 
natą ir Pompėjų ir didžiosioms 
reformoms gyvenimo pabaigo 
je. Cezaris — labai dramatiška 
asmenybė, ir šis veikalas —tik 
riausias jo atvaizdas, privcrčiąs 
skaitytoją sekti puslapis po pus 
lapio ir giliai susimąstyti, pas 
kutinį puslapį užvertus.

Veikalas parašytas dideliu is 
toriniu tikslumu, jame ne tik 
didžiųjų ano meto įvykių vaiz 
dai, bet ir visi žymieji ano me 
to asmens, kaip Pompejus, Su] 
la, Marius, Ciną, Kleopatra, 
Krasas, Katilina, Ciceionas ir 
daug kitų, kurių vardai tamp 
riai susipynę Romos, o kartu ir 
visos Europos istorijoej.

Visi trys tomai gaunami NL 
redakcijoje: 7722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal 32.

Andrius Valuckas. NEMU 
NO SŪNŪS. Romanas iš Lietu 
vos gyvenimo. 280 puslapių. 
Kaina 3 doleriai. I tomas. Ro 
manas labai intriguojantis. Gia 
žus autoriaus leidinys. Knyga 
gaunama „Neprikl. Lietuvos” 
redakcijoje: 7722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal 32, P. 
Que.

Mamin Sibiriak. ELENU 
TEI PASAKOS. Senosios kar 
tos rusų žymaus rašytojo Ma 
min Sibiriak sulietuvintos apy 
sakaitės vaikams. Meistriškai 
pasakojama vaikams apie jiems 
įdomius dalykėlius. Iliustruota 
dail. P. Osmolskio piešiniais, 
gražiai išleista, ryškus šriftas, 
kaina tik 50 st. Patartina nu 
pirkti visiems vaikams. Gauna 
ma leidykloje Rūta, Box 78, 

___ _ Rodney, Ont., Canada arba N. 
torinis romanas iš senosios ro Lietuvos redakcijoje : 7722 Ge 
mos imperijos žydėjimo laikų. orSe St., Ville Lasaiie, Montre 
Trys dalys, kiekviena po 200 ^2, P. Q.
psl. ir po 2 dol. Vertė K. Puida, „SKAUTŲ AIDAS“ rugsėjo 
išleido knygų leidykla Terra, mėn. gausiai iliustruotas atvaiz 
3333 So. Halsted Street, Chica dais iš pasaulinės Jamboree 
go, 8, Illinois.

Istorinės beletristikos mėgė

monė skaitytojui užintriguoti.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Mirko Jelusič: CEZARIS, is

Niagaroje.
„MOTERIS“ Nr. 1. Leidžia 

Liet. Katalikių Moterų Dr-ja, 
redaguoja S. Prapuolenytė. Vir 
šelis dail. H. Žmuidzinienės. 
Kaina metams 3 dol. Adresas; 
1984 Charlton Ave. W., Hamil 
ton, Ont.

Nors laikraštis skelbiasi „Lie 
tuvių moterų žurnalu“, bet jo 
turinys atitinka leidėjo turinj

„UŽUOLANKA“ 4 ir 5 nu 
meriai atskirai išleisti. Dailės, 
literatūros ir kultūros mėnesi 
nis laikraštis. Redaguoja A. Vi 
lainis-šidiškis, leidžia „Nemu 
nas“. Metams 5 dol. Adresas: 
729 W. 18 St., Chicago 16, Ill., 
USA.

„Kas jums sakė — kad jūs negalite taupyti?” Žinoma, kad galite ir jus! 
Ir dar daug daugiau ir lengviau, negu jūs, jaunimas, galite svajoti! Ar 
kada nors girdėjote apie Kanados Taupymo Lakštus? Štai, kur jums atsa 
Karnas!
investuokite tam tikrą nuošimtį — kad ir labai mažą — iš savo savaitinio ar 
mėnesinio uždarbio. į juos. Tai lengva padaryti. Galite tai atlikti automs 
tiškai, jei pageidaujate — išskaitant iš algos pagal vad. Algos laupomąjį 
l ianą savo darbovietėje, arba per savo banką.
Ar mėgstate staigmenas? Taip, jūs nustebsite, kai jūsų santaupos padidės 
per trumpą laikotarpį. . . atimtos ir padėtos saugiai iš jūsų išlaidų. . . ir 
jos suteiks geras ir nuolatines palūkanas. Ir kiekvienu momentu, jei bus 
reikalas, savo Kanados Taupymo lakštus galite iškeisti jų pilna kaina ir 
plius dar su palūkanomis!
Todėl nesakykite man, kad jūs negalite sutaupyti!”
Kiekvienas gali taupyti — lengvai, reguliariai, saugiai — per Kanados 
Taupymo. Lakštus! ___

Canada Savinos Bonds
/ 10th Series pays

UŽ GRYNUS AR LENGVAM IŠSIMOKĖJIMUI \ 3%%
IG-oji serija moka 3^ % palūkanų.

gė viešai su manim pasirodyti, o prie progos kartais net pasi 
tyčiodavo. Ievai manęs nesuprato. Žinojau, kad jiems skau 
du, bet jų neieti priekaištai stūmė nuo savęs. Tad man be 
liko vienintelis asmuo.

Tas kambarys, kuriame ji dirbo pasidarė patraukliausiu 
kampučiu ir aš, kur bebūdamas, visuomet ten užsukdavau. 
Manęs kam nors prireikus, žinodavo, urk jieškoti. Visas lais 
vąsias valandėles aš ten praleisdavau. Pripratau tiek, kad iš 
mokau net jos mintis skaityti. Jai nebereikėjo per stalą siek 
ti liniuotės, arba atsistojus paimti ant sienos kabančias skait 
liukus. Jai tik paminėjus troškulį, aš jau eidavau vandens 
atnešti, arba pasiskundus apie pabaigtą duoną, skubėjau ke 
pyklon. Šalia viso to aš pradėjau jausti savotišką pasididžia 
vimą. Ypatingai po to, kai ji kartą nusivedė mane į kiną. 
Aš pats gerai žinojau ir raštinės kūmutės, susibėgusios pietų 
metu į asmeninio skyriaus vedėjos Strazevičienės kambarį, 
tarp kitų dienos aktualijų, nepraleisdavo nepaminėjusios ir 
paskutinį drąsuolį, kuris nudegęs sparnus liesdamas mūsų 
gražiąją mergaitę. Tiesa, tas jų apkalbėjimas buvo persunk 
tas savos rūšies pavydu savo jaunesniajai bendradarbiai, bet 
Arūnaitė buvo tiek santūri ir sugebėjo su visais taip bendra 
darbiauti, kad bent kokį priekaištą jai ir nesugebėdavo su 
rastU

Išnešiojęs korespondenciją ir tupėdamas daugiau lais 
vesnio laiko, ištisomis valandomis stebėdavau jos grakštų lie 
menį, palinkusį ant storų inventoriaus knygų. Jos, šviesio 
mis garbanomis dabinamą skaistų veidą, jos dailias, trumpo 
mis rankovėmis apnuogintas rankas. Jos, prieglobstyje, jos 
skaidriosios šypsenos tirpinamas, aš vis mažiau bejausdavau 
savo tragiškąją būklę ir savo beprotišką vienumą. Užtekdavo 
tik vaizduotėje prisiminti šventai saugomą jos buriantį žvilgs 
nį ir aš, su džiaugsminga kantrybe laukdavau savaitgalio pa 
baigos, kad vėl atkurčiau tikrovę.

Mano vis gražėjanęių varsų dabinama aplinka staiga ap 
sitraukė rūškana tamsa. AŠ su didėjančia nuostaba pradėjau 
sekti dažnėjančius naujo sandėlininko Žavėtino vizitus į sąs 
kaitybos kambarį ir, mano nelaimei, Valės skaidriąsias šypse 
nas jam siunčiamas. Jei anksčiau, matydamas ją su visais 
tik mandgią, jausdavau pasididžiavimą, dabar, stebėdamas 
besišypsančią kitam, pajutau iki šiol nepatirtą jausmą. Tai 
buvo savotiškas vidinio liūdesio apsiblausimas, persunktas ne 
apykantos ir gal pavydo, kuris tolydžio augo, plėtėsi, didėjo. 
Pradėjau neapkęsti naujojo svečio, jo vengti. Ko nors pra 
šomas nepaklausyti, o turint reikalų sandėlyje, greičiau pasi 
šalinti. Su perdėtu jautrumu pradėjau stebėti Valę. Tyriau 
jos nuoširdumą man, vertinau jos šypsenas, skaičiavau jos 
malonius žodžius. Gal man taip atrodė, o gal mano nelaimei, 
tikrumoje taip buvo: ji mano atžvilgiu jau nebebuvo tokia 
rūpestinga kaip anksčiau; jos jautrūs, mano širdį glostą ir ra 
miną, žodžiai darėsi vis retesni, jos šypsenos vis šaltesnės.

Turėdamas daugiau laiko po darbo arba sekmadienio po 

pietėmis keliaudavau už miesto ir čia laukų platybėse, ar miš 
ko prieglobstyje jieškodavau trokštamos ramybės. Čia gale 
davau geriau susikaupti, blaiviau galvoti. Tokiais atvejais 
stengiausi būti protingas, bandžiau paimti save į rankas. Juk 
aš negalėjau jos mylėti. Aš luošas neužauga, sudarkytas ne 
rykėlis. Aš net iš tolo negalėjau lygintis prie gražiosios mer 
gaitės. Aš turėjau būti jai tik dėkingas už parodytą dėmesį 
man, už dvąsinj globojimą. Ji gi buvo vienintelė iš sveikųjų 
žmonių tarpo, kuri parodė tiek nuoširdumo ir, tai į/ertinda 
mas, aš negalėjau iš jos nieko daugiau reikalauti, tiktai pasi 
likti dėkingas. Taip, dėkingumo jausmą aš turėjau, geibiau 
ją, net idealizavau. Ji buvo vienintelė šviesioji saulė, kuri 
pajėgdavo praskaidrinti mano. buities tamsą, kuri vienintele 
šypsena sutirpindavo mane, kaip vėlyvojo pavasario pirmąjį 
sniegą.

Bet visais atvejais mano tyrąjį dėkingumo jausmą nu 
stelbdavo bręstantis vyras. Aš buvau toks pat žmogus, ture 
jau jo visus privalumus, mano širdis normaliai plakė, aš ma 
čiau viską, kuo galima gėrėtis ir kas mane žavėjo. Įvykus 
permainai, aš pabudau. Aš nebegalėjau tenkintis vien žvilgs 
nio pasotinimu. Jausdamas mergaitės artumą, trokšdavau ją 
paliesti, einant greta paimti už rankos, kalbėtis su ja, laisvai 
juokauti taip, kaip matydavau kitus darant. Aš gi buvau 
žmogus, aš taip pat turėjau gėrio jausmą ir jaučiau, kad mo 
terš prisiartinimas padarytų mane laimingu.

Deja tikrovė buvo visai kitokia: aš negalėjau lygintis 
prie normalių žmonių, aš buvau išbrauktas iš pulsuojančio 
gyvenimo. Tiksliau, aš buvau pastatytas už didžiulės sienos: 
jei antroje pusėje buvo žmonės, virė gyvenimas, tai šioje pu 
sėje buvau tik aš vienas, vienintelis. Trumpam laikui ir šio 
įe puseje buvo pasirodžiusi Šviesi vilties kibirkštėlė, bet pa 
mačiusi iš ten artinantis kitam ir ji rengėsi mane apleisti. 
Ir dabar man buvo labai keista kai aš aiškiai mačiau, kad šiai 
galutinai mane apleidus aš liksiu dar vienišesnis, o nuo pa 
šaulio skirianti siena dar prasiplės. Todėl neapykanta, apim 
dama visas mano mintis ir pojūčius, tartum milžiniškas smaug 
lys vyniojosi apie sužalotą kūną ir siurbdamasis gėrė paskuti 
niuosius vilties syvus. Bręstančjo vyro protas, pavydo visai 
aptemdytas, mane visai apvaldė. Pasidariau piktas, jaudi 
nausi dėl mažiausio menkniekio ir visi pasidarė man nuož 
miausi priešai.

Ne, visi juk negalėjo, pasidaryti, jeigu iki šiol jie tebuvo 
tik paprasti, sveiki žmonės. Liko tik Valė. Ji mano širdyje 
užkūrė gaisrą ir kito pagalba užpylė ledinuoto vandens kibi 
rą. Nors vanduo buvo labai šaltas ir ledai aštriomis nuolau 
žomis draskė jautriąją vietą, bet įsiliepsnojusi ugnis negęso. 
Plačiai įsiliepsnojusio gaisro negalėjo niekas užgesinti.

Didžiulis karštis, neapleisdamas manęs, keitėsi į naują 
dar anksčiau nepatirtą jausmą. Tai buvo baisesnis už mane 
anksčiau persekiojusią vienumą, tai buvo aklo keršto jaus 
mas, kuris pradėjo neduoti man ramybės nei dieną, nei naktį. 

'lai buvo tartum aitraus skysčio lašai bebaigtą pripildyti ma 
no širdies taurę. Jam per kraštus išsiliejus, privalėjo įvykti 
kažkas negero, ko aš negalėjau, nenorėjau ir nepajėgiau įsi 
vaizduoti. Jaučiau, kad tai buvo paskutinieji lašai ir sklidi 
nas paviršius turėjo tuoj pasilieti. Turėjo įvykti permaina. 
Turėjo ateiti išpirkimas. Kas nors turėjo palengvinti mano 
vidaus skausmą, aš gi negalėjau likti dvigubos kančios auka. 
Aš, dvasiškai ir fiziškai nuskriaustasis nebegalėjau kęsti, 
turėjau parodyti, kad ir manyje yra gyvybė, kad ir aš esu 
žmogus su visais jo privalumais. Ji pasirodė esanti kalčiau 
šia ir savo kaltę privalėjo deramai išpirkti. Mano gyvenimo 
durys buvo uždarytos, kodėl aš negalėjau parodyti kiek pa 
stangų, kad ir josios durys užsitrenktų. Mano lakioji vaiz 
duotė prisiminė įvairiausias skaitytų romanų scenas. Pasą 
monėje atgijo geiai suplanuoti atsitikimai ir dienos švieson 
išvilkti jų vykdytojai. Iš jų visų man nebuvo didesnio pasi 
rinkimo. Teko gelbėtis savuoju sumanumu. O dėl to, man 
neteko daug sukti galvą. Maniau, kad bus viena ir geriau 
šia, jei nutaikęs progą pastūmėsiu ją po praeinančia traukiniu 
ir bus po visam. O jeigu tas viskas neįvyktų taip lengvai, ar 
susilaukčiau netikėtą pasipriešinimą, palįsčiau ir aš pats kar 
tu. Jeigu traukinys kartą atėmė man žmonišką pavidalą, te 
gu atima ir gyvybę. Tai bent bus viskam galas,

Ištisomis dienomis jaučiausi visai prislėgtas. Jei iš anks 
čiau mane slėgenčios sunkenybės vadavo vienas jos prisimi 
nimas, tai dabar tas susikoncentravo j vieną nepakeliamą naš 
tą ir aš linkdamas klupau po ja. Ji mane spaudlė visai prie 
žemės, ir aš turėjau ką nors daryti. . .

Vieną popietį korespondencijos išnešiojimą baigiau kiek 
anksčiau negu paprastai. Pasisukinėjęs po keleivinę, pasitry 
nęs budėtojo kambaryje, dar užsukęs į telegrafą išėjau ir.ske 
rsai peronus, plieninių juostų kelius patraukiau į kitą rajono 
pusę, kur už gilaus griovio stovėjo baltas kelio meisterio na 
mukas. Buvo dar likęs jam nunešti vienas raštas. Trečiame 
kelyje stovėjo keleivinis, o toliau teko praeiti keletą prekinių 
vagonų sąstatų. Perkopęs vieną vagonų tarpą ir šokdamas 
nuo laiptuko, vos neužgriuvau ant vagonų tepėjo Ruginio. 
Jis apsiginklavęs tepaline ir ilgu plaktuku barbendamas į 
ašių galus, aiktelėjo iš nuostabos. Matomai buvo parengęs 
aštresnį žodį, bet, mane pastebėjęs, tepasakė:

■— Tu tik žiūrėk man, jaunikli. Visai nesisaugoji, ko ge 
ro ir vėl užsigausi.

— Niekai, dėde. Aš įpratęs per vagonus ropoti, — atsa 
kiau senyvam tarnautojui ir tuojau įkibau į gretimą vagoną, 
kurie kaip tyčia šiandieną buvo pastoję man visą kelią. Jeigu 
būčiau žinojęs, geriau būčiau aplink apėjęs nors ir tolokai 
nusidriekusius galus.

Ten toliau, nuo prekių kasos, manevrinio garvežio stum 
domi artinosi prekinių vagonų vienetai. Prie jiešmų posūkių 
jie tartum staiga apsigalvoję pakeisti savo smagaus įsibėgėji 
mo kryptį, visai netikėtai pasukdavo į vieną, ar kitą kelią ir
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Mokslo - technikos naujienos šių kiaulių dvėsdavo. Aureomy 
cino liekalais šertos ir šią ligą 

NUOSTABIEJI VAISTAI. persirgusios kiaulės noimaliai
Aureomycinas. priauga 40—100 svarų.

Aureomycinas (aureus—auk mirtinuosius paukštijos priešus Taigi, bandymai Illinois ir 
sinis), dažnai vadinamas tie — coccidiosis ir papūgų šiltinę, l.QWOS valstybėse parodė, kad 
siog „aukso dulkėmis“, leidžia Jis gydo tam tikrą rūšį šiltines, aureomycino šalutinis produk 
mas rinkon kapsulių pavidale, kuri apninka kailių pramonei 
ir spalva yra labai panašus į vertingus činčilus. Šunims pa 
taurųjį metalą. Tačiau iš tikrų deda nugalėti antrines infekei 
jų šis vaistas yra tris kartus jas, sekančias šunų matą ir daz 
brangesnis už auksą. Viena jo niausiai pasibaigiančias mirti 
uncija detalinėje prekyboje kaš mi. Aueromycinas taip pat yra 
tuoja apie 107 dolerius, o auk geriausias ligi šiol žinomas 
so uncijos kaina 35 dol. vaistas prieš karvių tešmenų in

Kaip penicilinas, jis yra vie fekcijas.
nas iš tų antmiotinių vaistų, ku Viena įdomiausių aueromy 
rie pastaraisiais metais medici cino savybių yra ta, kad jis ge 
noje sukėlė tikrą revoliuciją, rai veikia prieš susirgimus, ky 
Jie gaminami iš grybelių, kurie lančius nuo rentgeno sužaloji 
auginami dideliuose kubiluose, mų. Šią ligą sukelia per stiprus 
Dar prieš aštuonetą metų tų rentgeno spindulių arba radio 
pelėsių paslaptis tebuvo žino aktyvių substancijų veikimas, 
ma tik keliems mikrobiologą 
ms, šiandien rinkoje jau yra 
apie pustuzinis šios rūšies vais 
tų. Vien tik amerikiečiai seniau 
šio šios grupės vaisto, peniciii 
no, per metus suvartoja apie 75 
tonas.

Yra vilčių, kad ir „aukso dul 
kių“ kaina kris, kaip jau nukri 
to penicilino kaina. 1943 meta 
is penicilinui pasirodžius rinko 
je, jo urmo kaina siekė 20 do 
lerių. Šiandien, suradus piges 
nius gamybos metodus ir padi į,ei paukščių svorį. Viena že vertinamas yra kitas naujas 
dėjus produkcijai, tas pats kie mgS ūkio bandymų stotis buvo produktas, vadinamas chloro 
kis tekaštuoja tik keturis cen nustebinta netikėtai padidėja “
tus- . . siu svoriu tų paukščių, kurie,

Viena iš svarbiųjų aureomy gydant coccidiosis, buvo lesina 
cino savybių yra jo nepaprastai mj aureomycino liekalais. Po 
plati veikimo skalė prieš įvai devynerių savaičių šias liekanas 
riausias ligas. Aureomycinu ga lesintos vištos svėrė apie 40% 
Įima neklystant pacientus gydy daugiau, negu tos, kurios ga 
ti, net nežinant tikrojo ligos su vo normalų lesalą, 
kėlėjo, nes jis juk veiksmingas 
prieš daugumą bakterijų. __ ____  ___ _____________ _______,______ ___ __ __

Aueromycino nugalėtų ligų kuri vadinama Necro (tam tik jau jo pritaikymo galimybės ga tų visuomeninės veiklos sukak 
sąrašas pradėjo labai ilgėti. Ja ros rūšies dizentereija) ; iki šiol na ribotos, 
me minimos dėmėtoji šiltinė, 
plaučių uždegimas, įvairios sm 
egenų plėvės uždegimo „menin a 
gitis“ rūšys, į gripą panaši vi x 
rūšinė liga, vadinama „Q-šilti g 
ne“, Bango1 liga, kuria per me g 
tus suserga apie 30.000 žmo a 
nių, užsikrėsdami nuo sergan x 
čių karvių, amebi dezinterija, v 
įvairios odos ir lytinės ligos, v 
įskaitant net penicilinui atspa L 
rią gonorėją. Taip pat yra vii L 
čių, kad juo bus galima gydyti į Į 
eilę tropinių ligų, jų tarpe ir P. O 
Afrikos „erkių šiltinę“. ! 1

Kaip aiškėja, aureomycinas j i 
yra veiksmingas ir prieš gyvu 
lių ligas, nors veterinarinės me 
dicinos rinkoje jis dai nepasi 
rodė. Jis gerai veikia prieš du

kos vakare Kęstas Ankudavi 
čius apžvelgė dabartini lietuvis 
kosios muzikos stovį, pabrėžda 
mas, kad šių dienų lietuviai mu 
zikai yra produktyvūs, o taip 
pat pažangūs ir kokybės atžvil 
giu. Aptaręs muzikinį skonį, 
priemones ir pagrinidnę muzi 
kos istorijos raidą, Kęstas An 
kudavicjus paskaitą pailustra 
vo ištraukomis iš Mozarto „In 
presario”, Schuberto „Die Fc 
relle“, Beatchoveno „Missa So 
lemnis“, Brahmso Simfonija Nr.
1 ir Berliozo „Sympnonie Fan 
tastique“.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI 
EINA SPAUDON.

Didžiojo mūsų rąžytojo Vin, 
co Krėvės raštai ruošiami spau * 
dai. Juos redaguoja Dr. V. Ma 
ciūnas, kalbą taiso prof. Pr. Sk 
ardžius. Vienas tomas jau bai 

kų Kultūros Draugija suruošė giamas. Jame bus „Šiaudinėje 
rašytojos Marijos Pečkauskai pastogėje“, „Žentas“ ir „Raga 
tės - Šatrijos Raganos minėji nius“. Tikimasi, kad šis tomas 
mą. dar šiais metais pasieks skaity

Gerai paruoštą paskaitą apie tojus.
rašytoją ir jos kūrybą skaitė Visi V. Krėvės raštai: 1. Su 
Vincas Kazokas. Marina Osr temos, 2. Šiaudinėje pastogėje, 
naitė paskaitė M. Pečkauskai 
tės „Rožes“. Sydnėjaus lietu 
vių choras, diriguojamas Algio 
Pluko, padainavo lietuviškų 
dainų.

PULKININKAS B. 
KARSOKAS 

paskirtas vadu karinės 
aviacijos būrio (ROTC) 
is Institute of Technology. 

Pulk. Karsokas ištarnavo 15 400 puslapių kiekvieną.
nicilino veiklos plotą, nes jis metų sukilime jis buvo ištrem metų karinėje aviacijoje ir atli spausdinami gerame popieriuje 
nugali į virusus panašius mik tas į Rusiją 5 metams. M. An ko 42 skridimus Pacilike karo ir įrišti, kaip Lietuvių Enciklo 
roorganizmus. Pastaraisiais me drioli yra nupiešęs daug pavei metu su didesniais bombone pedija. Knygų formatas parink 

tas 6”X8’’, kaip Tremties Me 
tų-

Dar nevėlu V. Krėvės raš 
tus užsisakyti. Dabar užsisakiu 
šieji ir įmokiejusieji 5 dol. vi 
sus raštus gaus už 25 dol. Ve 
liau atskirais tomais bus parda 
vinėjama po 5.50 dol. tomas. 
Užsisakyti galima Lietuvių En 
ciklopedijos leidykloje: 265 C 
Street, South Boston 27, Mass.

— Komstotys paskelbė pra 
manytą žinią, esą Italijoje, ku 
ri paprašė apstovyklinti iš Aust 
rijos atitraukiamus JAV karino 
menės dalinius, jiems atvyks 
tant buvę antiamerikoninių de 
monstracijų, bet tai yra melas 
prieš savo tautą.

.— 4 rusų pabėgėliai, pakar 
totinai ištrūkę iš MVD, Miun 
chene turėjo didelį mitingą, ku . 
riame išaiškino, kaip jie buvo 
priimti Berlyne, kai bandė grjž 
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tas įveikia gyvulių ligas ir padi 
dina jų svorį. Net užskurdę gy 
vuliai paauga, įmaišius į paša 
rą APF. Tik mokslininkams dar 
nėra galutinai aišku, kas svorio 
padidėjimą paskatina; tuo tai 
pu jiems jau žinoma, kad APF 
turi daug neseniai atrastų vita 
minų B-12 ir B-12b. Šie vitami 
nai pasirodė labai reikalingi, 
gydant žmonių mažakraujystę.

Iš aureomycino grybelio dar 
gaunamas vienas šalutinis pro 
dūktas, svarbus gyvulių paša 
ras, vadinamas APF (animal 
protein factor). Šitas APF gau 
namas ir iš kitų antibiotiškar 
veikiančių grybelių, pvz., iš tų, 
iš kurių gaminamas streptomy 
cinas ir chloromycetinas, ta 
čiau pirmasis turi vieną svarbią 
savybę, kurios antrieji neturi.

„Aukso dulkių“ APF gydo 
kiaulių ligas ir padidina kiaulių

KITI NAUJI 
ANTIBIOTIKAI

Nors aueromycinas, kaip at 
rodo, jau grąsina išstumti peni 
ciliną, tačiau jis nėra tik vie 
nas iš naujųjų daug žadančių 
vaistų, iš kurių medicininis pa 
saulis lauka didelių dalykų.

Pats naujasis iš visų antibio 
tiku yra terramycinas. Jis dar 
neseniai rinkoje pasirodė ir nė 
ra labai plačiai išbandytas. Ta 
čiau pirmieji pranešimai kalba 
apie laimėjimus, prilygstančius 
aureomycinui.

Mažiau sensacingas už aure 
opyciną, tačiau gydytojų labai

metycinu. Ypač naudingas jis 
yra kovoje su šiltinėmis.

Streptomycinas, praplečia pe čio 23 d. Už dalyvavimą 1863

KULTURLV£>KRCWIKA
STEIGIAMI AUGŠTIEJI LITUANISTIKOS KURSAI.

Lituanistikos Institutas stei ta, kurioje dalyvavo apie 100 
gia Čikagoje augštuosius htua asmenų.
nistikos kursus. Juose bus skai Kalbas pasakė Lietuvos kon 
tomos lietuvių kalbos, lietuvių sulas.. Dr. P. Daudžvardis ir 
literatūros, lietuvių tautotyros, adv. M. Mackevičius. Muzikinę 
Lietuvos istorijos bei proisto 
rėš ir Lietuvos geografijos pas 
kaitos ir atliekamos atitinka 
mos pratybos.

Lektoriai bus instituto moks 
liniai nariai, buvę Lietuvos Uni 
versiteto ar kitų augštųjų mo 
kyklų profesoriai bei dėstyto 
jai, taip pat instituto pakviesti Liet, operos solistu, 
kiti tam darbui pasiruošę spe 
cialistai.

Mokslas kursuose nustato 
mas 2 semestrų. Paskaitos būtų 
skaitomos vakarais, du kartu 
per savaitę.

Kursų reikalu reikia kreiptis 
(adresu: Lituanistikos Institu 
tas, 281 Olimstead Rd., River 
side, UI., arba skambinti tel. 
Dr. P. Jonikui Riverside 
7-2482.

„PONO TADO“ 
ILIUSTRACIJŲ PARODA.

Londone atidaryta dail. My
kolo Andrioli A. Mickevičiaus 
poemos „Ponas Tadas“ iliustra 
cijų paroda.

Dail .Mykolas Andrioli gi 
mė 1836 metais lapkričio 2 d., 
mirė Vilniuje 1893 m. rugpjū

dalį išpildė du jauni lietuviu 
kai — Vasaitis ir Bigelytė, o 
paskiau pats jubiliatas R. Ski 
pitis su dainininku Kutkumi.

Be kita ko, R. Skipitis buvo 
vienas iš Vilkolakio dalyvių, o 
A. Kutkus yra pasiruošęs būti 
advokatu, nors faktinai buvo

M. PEČKAUSKAITĖS 
MINĖJIMAS.

Australijos Lietuvių Katali

JAV 
Illino

3. Žentas, 4. Šarūnas, 5. Skir 
gaila, 6. Likimo, keliais, 7. Dai 
navos šalies senų žmonių pada 
vimai, 8. Rytų pasakos, 9. Min 
daugo mirtis, 10. Raganius, 11. 
Miglose, 12. Pagunda, 13. Dan 
gaus ir žemės sūnūs, 14. Atski 
ros apysakos, spausdintos Židi^ 
nyje ir kitur, arba dar rauktas 
čiais pasilikusios, manoma su 
talpinti į 6 tomus, maždaug po 

Bus

tais jo parduota 88 tonos apie kslų ir iš Lietuvos istorijos.
50 mil. dol. vertes. Ypač pažy

Panašiai patirta ir su kiaulė mėtini jo daliniai laimėjimai ko 
mis. Jos neretai suserga liga, voje su tuberkulioze, nors šiaip

šiais.

MUZIKOS VAKARAS 
AUSTRALIJOJE.

Sambūrio „Šviesa“ Sydnė 
(K).tuvių proga buvo suruošta puo jaus skyriaus suruoštame muzi

PAGEDBĖ R. SKIPITĮ.
Adv. Rapolo Skipičio 50 me

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
spaustuvė

ATLIEKA VISOKIUS SI? ŪDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES 
KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA*’, 7722 C.*orge Street, Ville Lasalle, Montreal, P. Q.
a r ba

SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920.

dundėdami atsitrenkdavo į kelyje stovėjusį ir kaskart tuo bū 
du ilginamą sąstatą. Sukabinėtojui suspėjus padėti ant bėgio 
stabdomąją plokštę ilgas, širdį veriąs cypimas nusidriekdavo 
iš po čiuožiančio rato, kol vagonas lengvai atsiremdavo į va 
gonų virtinę. Kelių išsišakojime apie jiešmus sukinėjosi jieš 
mininkai rūpestingu skubotumu vartydami sunkius jiešmų 
svorius. Stumdomų vagonų triukšme protarpiais išsiskirda 
vo sukabinėtojų švilpukai, maišydamiesi su dažnėjančiais ir 
retėjančiais garvežio atodūsiais.

Perkopęs paskutinį vagonų tarpą, valandėlei susilaikiau 
ant laiptuko. Mano dėmesį patraukė mergaitė. Tenai, kiek 
atokiau, kelių atsišakojime. Ji pasilenkusi prie jiešmo kažką 
triūsė Iš karto aš jos nepažinau ir palaikiau viena iš stoties 
tarnautojų. Ant veido' uždribę plaukai trukdė matyti jos vei 
dą, o pats pasilenkimas neleido pažinti sudėties. Šiaip aš jas 
visas čia žinojau, bet šiuo atveju valandėlę stebėjau. Mergai 
tės šviesūs plaukai pagaliau išdavė ją. Tai buvo Arūnaitės 
garbanos. Jos ryškiai raudonos spalvos suknutė ir papurusi 
galvutė sudarė aiškų kontrastą šiame geležies ir suodinos že 
mės rajone. Ji minutėliai išsitiesė pataisyti ant veido krin 
tančius plaukus ir aš išvydau retą vaizdą: ji, tartum gėlė su 
žydo Šiame geležinių kelių raizgyne, o jos saulės spindulių 
nuauksintos garbanos formavosi šviesioje aureolėje. Momen 
tą aš gėrėjausi tuo vaizdu. . . Tai truko akimirką, gal dvi, 
nes sekantį momentą aš prieš savo norą stengiausi nukreipti 
žvilgsnį kitur. Mano širdis buvo pripildyta perdaug neapy 
kantos ir aš stebėjausi, iš kur pas mane atsirado pasigėrėji 
mo jausmas. Nors čia pat vidaus balsas tvirtino, kad estetinis 
pasigėrėjimas negali būti niekuo nustelbtas. Nerūpestingai 
nušokau nuo vagono laiptuko ir pasukau baltojo namuko 
link. Bet man tuojau parūpo, ką gi ji tenai veikia? Ir aš ei 
damas prieš savo norą skersai žvalgiausi ton pusėn.

Ten, gerokai augščiau, manevrinio garvežio pastumta ri 
tosi vagonų virtinė. Šiame zigzagyne šiuo metu buvo sunku 
susivokti, kuriais bėgiais pasuks, kaip žaltys, besirangą vago 
nai.

„Ji turėtų būti atsargesnė“, nesąmoningai pagalvojau. 
Bet Valė nekreipdama dėmesio į aplinką ir toliau triūsė prie 
savo kojų.

„Atsileidęs batų raištelis nereikalautų tiek laiko“, vėl 
šmėstelėjo mintis.

— Ei, jūs panele! Jūs ten pasisaugokite! Šiuo keliu 
ateina vagonai! — Vagonų bildėjime ištirpo tolokai prie jieš 
mo ątovinčjo sukabinėtojo riksmas. „Ar tik nebus batas jieš 
man įstrigęs?“, vėl sumečiau. Dabar man tikrai parūpo. „Ne 
jaugi pats Augščiausias man pagalbon ateitų“, nudžiugau.

Perspėjimą išgirdusi Valė pakėlė galvą ir, pamačiusi va 
gonus, sukliko.. . Šis išgąstingas, moteriškas, širdį veriąs 
šauksmas mano mintį patvirtino; Arūnaitė negalėjo ištraukti 
įstrigusio batuko. Tai buvo baisiausias įvykis geležinkeliečių 
gyvenime. Čia nelaimių pasitaikydavo įvairių, bet pastarąjai

negalėjo prilgti nei viena. Įstrigus bato užkulniui tarp bėgio 
ir smailėjančio jiešmo, arba angliškoje kryžmoje dažans ne 
kreipdavo pakankamo dėmesio. Juk pabandžius ištraukti ir 
negalėjus tai padaryti, jis paprasčiausiai galėjo atleisti varste 
liūs, o ištraukus koją ir bato išlupimas nebesudarydavo prob 
lemos. Visai kitaip įvykdavo jeigu nelaimingasis nesiryžda 
vo to padaryti, nes buvo tikras, kad kiek pasisukiojęs vistiek 
batą ištrauks. O jeigu tuo momentu pasirodydavo visai ne 
tikėtas traukinys, tas žmogui užimdavo kvapą. Papiastai mė 
ginęs traukti, dabar jis pasimesdavo, nebetekdavo sveikos 
orentacijos, imdavo karščiuotis, nes per vėlai realizuodavo 
visą padėties baisumą kartu su greitai besiartinančia plieno 
mase. Per sekundes valandomis virtusias nelaimingasis pa 
junta visišką padėties beviltiškumą ir- isteriškai draskydama 
sis laukia vietoj to, kad, sveikai galvodamas, pasinaudotų pa 
skutiniuoju momentu išlaisvinti kojai iš bato.

Mano tėvukas sakydavo, kad tokiu atveju pamačius trau 
kinį, nebereikia blaškytis, nes jei jau nepajėgei ištraukti, tai 
nepadės ir karščiavimasis. Jis teigė, kad tuo metu geriausiai 
atsigulti išilgai kelio ir laukti kol užėjęs traukinys nupjaus 
tik vieną koją. „Tai vis ne visa gyvybė“, sakydavo jis. Aš 
žinojau tėtuko autoritetą. Tai buvo seno geležinkeliečio pa 
tyrimas. Bet su jo mintimis aš nesutikau.

Aš pats dar prisiminiau vieną panašų įvykį. Tuomet aš 
buvau tik ką baigęs pradžios mokyklą. Kaip ten buvo, kad 
senam ir prityrusiam jiešmininkui, Vilimui, įstrigo batas. 
Žmogus nesikarščiuodamas bandė traukti, nes apling buvo ra 
mu ir nesimatė jokio pavojaus. Jam vis nesisekė, o kojos iš 
bato taip ir nesinorėjo traukti, kad paskiau dar kojinę suterš 
n ir bėdos turėti atgal į batą kišant. Netikėtai iš kažkurios 
pusės pasimaišė prekinis traukinys ir žmogus pasimetė. Ėmė 
karščiuotis ir isteriškai plėšytis kol tapo parblokštas užgriū 
vančios masės Tuomet ir aš su būriu smalsuolių buvau nu 
ėjęs pažiūrėti išilgai padalinto kūno. Visas buvo sumaigytas 
tiktai galva kiek sveikesnė buvo išlikusi prie vienos pusės. 
Vėliau aš to labai gailėjausi. Smalsumas buvo patenkintas, 
bet toji galva su krauju aptekusiomis akimis ilgai man neda 
vė ramybės. Ypatingai kai užsibūdavau kur nors sutemomis.

Dabar išgirdęs jos siaubingąjį, nervus draskantį riksmą, 
aš aptirpau. Akimirksniui man prisiminė krauju aptekusios, 
siaubingos Vilimo akys. Moteriškas šauksmas iki šiol nepa 
tirtu aidu daužėsi į mano ausis, keistu jausmu užplūdo visą 
galvą, užgavo jautruasią vietą — širdį. Tame baisingajame 
baimės išsiveržime aš išgirdau mergaitę, kuri man buvo arti 
miausia, kuri buvo vienintelė švelnaus žodžio reiškėją man, 
kuri mane suprato, kurios motiniško švelnumo ranka nekartą 
glostė mano plaukus. Ji buvo vieninlė, dėl kurios aš dabar 
galėjau bent ką padaryti. Tikriau aš nebeatsimenu, kas 
tuomet su manimi darėsi, bet žinau, kai bloškiau knygą že 
myn ir pasileidau jos link. Tai turėjo būti savotiškos lenkty 
nės su atbildančia, per jiešmų kreives grėsmingai cypiančia

vežimų mase. Sunku būtų buvę tuomet pasakyti, kas tuo me 
tu buvo greitesni: iš priešingos pusės įsibėgėję vagonai, ar aš 
jų kelin bėgąs šlubas neužauga. Mano mintys tikriausiai bu 
vo pirmenės. Aš jau žinojau ką darysiu. Apskaičiavau kiek 
vieną smulkiausią judesį. Užgriūvančios vagonų masės aš 
visai nemačiau. Tiksliau net nežiūrėjau j juos. AŠ buvau pa 
sidaręs viskam aklas, nes mano dėmesio centre buvo šviesia 
plukė mergaitė. Gal dėl to, paskiau, iš šalies matę jvykį tvir 
tino palaikę paprasčiausia savižudybe, nes buvę aiškiai mato 
ma, kaip vagonai mus pertrenkdami pasiglemžė po savimi. 
Bet tikrumoje taip nebuvo. Kada aš pripuoliau prie besiblaš 
kančios mergaitės, mano viena ranka instinktyviai pagriebė 
įstrigusio bato užkulnį, o kita, teikdamas pagalbą kojai rikte 
Įėjau: „Trauk!“ Aišku, jei tai būtų buvęs vyriškas darbinis' 
batas — kitas reikalas, nors ir po ranka turėtas peilis vargu i ' 
problemą būtų teigiamai išsprendęs. Čia tebuvo lengvas mo Y 
teriškas pusbatis. Atrodė, kad ir mano raginimo nereikėjo. 
Užteko tik rankomis prisiliesti ir sekantį momentą batukas 
buvo tuščias. Žaibo geritumu griebiau ją glėbin ir abu virto 
me išilgai kelio. Tuo momentu nejaučiau nieko gal, kad se 
kantį akimirksnį virš mūsų galvų jau bildėjo vaganai, o šone 
prabėgančių ratų į kreivę besipjaunantis cypimas kėlė pekliš 
ką triukšmą ir mane svaigino. Daugiau gal instinktyviai vie 
na rankar prilaikiau mergaitės liemenį spausdamas ją prie 
žemes ir stengdamasis pats prisiploti prie geležinių pabėgių.

Kurtinantis trenksmas, kaip perkūno bildesys horizonto 
pakraščiu, pamažu nusitolino palikdamas paskui save vis di 
dėjančią tylą. Mane apėmė palaiminta ramybė, kokia papras 
tai atsiranda audrai praėjus ir sielą užplūdus tyrajam džiaugs 
mui. Sveika sąmonė pamažu grįžo. Atsargiai nuėmiau ran 
ką nuo jos švelnaus kūno ir atsisėdau. Ji gulėjo augštelninka ir 
buvo apsvaigusi. Jos šviesiosios garbanos buvo prineštos/ 
suodinos žemės. Mano žvilgsnis valandėlei sustojo jos pa\ 
balusiame veide ir slydo raudono šilko aptemptu liemeniu. 
Vasaros popiečio saulė žaidė auksiniame kojinių šilke. Dar 
galutinai neišsiblaivęs žvilgsnis sustojo: viena jos koja netu 
rėjo batuko. Štai ten. Vos už keliolikos centimetrų bėgių 
tarpe pastebėjau sumaigytą alyvuotos odos gabalą. Tik da 
bar galutinai atsipeikėjau. Papurčiau galvą: ar nesapnuoju? 
Aplink mus rinkosi žmonės. Jie pradėjo triukšmauti reikšdu 
mi savo nusistebėjimą ir sveikindami mane, kaip išgelbėtoją. 
Ir Valė jau budo. Jon vėl grįžo gyvybė ir ryškėjantis raus 
vumas pastebimai spalvino jos baltą veidą.

Ji parodė norą sėstis ir aš ištiesiau savo ranką. Bet ne, 
mano ranka jau nebebuvo reikalinga, kaip ir aš pats čia be 
reikalo sėdėjau. Pastebėję jos judesius žmonės ją pasigavo. 
Grobte pagrobė ištiestos jų rankos atskirdamos ją nuo ma 
nęs. Aš vėl likau vienas, visiškai vienas savo viduje. Dabar 
aš susigriebiau. Nieko netardamas, atsistojau ir prasisverbęs 
per mane supusius žmones, nuėjau jieškoti prieš kelias minu 
tęs numestos knygos. S. Pranckūna*.
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ARTRITIS IR SVEI KAS PROTAS
Maistas galįs sukelti ir pašalinti sąnarių reumatizmą.

Neseniai teko gauti Dr. Dan pestingai „lubrikuojami“ gyvy daktaras. Įsivaizduokite, ką ji čiu, kai žmonės daugiausiai su 
Dale Alexander knygą „Aitri biniais riebalais - tepalais. Juo daro, patekusi į jūsų kūną! geria karbonatų. Kodėl?—klau
tis and Common Sense“ (Artri geriau sąnariai patepti, juo sk Citrina nėra vaistas nuo art šia daktaras. Sodos vartojimas 
tis ir sveikas protas), kurioje landžiau jie veikia, ir preišingai ričio. Priešingai, ji tik padeda per tuos gėralus yra atsaky 
labai įtikinamai pamokoma,— lubrikacijos pritrūkus, sąna artričiui! Vaisių cukrus ir betmas: karbonatiniai gėralai ap 
kaip išsigydyti nuo artnčio, riuose prasideda frikcija, kaiti kokia citrinos rūgšties rūšis, naikino aliejų sluogscnlį, kurs 
reumatizmo, sąnarių uždegimo, mas, gėlimas ir skausmas, 
tvarkingai prisilaikant tam tik 
rų maisto ir gėrimo taisyklių. 
Patartina kiekvienam, turin 
čiam tą nelabą ligą, šią knygą 
įsigyti ir jos nurodymams pa 
klusti. Kadangi šių eilučių au 
torius ir dar vienas asmuo, ku 
ris bent porą mėnesių prisilai prisilaikant, turi greičiau ar ve 
kė knygoje nurodytų taisyklių, jįau organizme vykti pagerėji 
jaučiasi sąnarių reumatizmo vi mas 
sai ar didžiąja dalimi atsikratę, ........ •— t---------------- j- ---------------------------------- r,
būtina pasidalinti kad ir labai Cukrus — kas galėjo tikėti! je. Ji yra labai kenksminga kū ka-kola) gėrimai daug blogiau 
sutrumpintoje formoje to dak Pasirodo, mūsų kasdieninis nui, kai patenka į vidų. Todėl Atminkite, daugelis „minkšti 
taro patarimais su tautiečiais, maisto produktas, be kurio, ro jokiu būdu nepatariama gerti Ii jų“ gėralų turi savyje fosfon 
kuriu rasit nevienas turi tą ne dos, nebegalima nė vieno patie monadas vasaros karščių metu rūgšties. Dr. McCay įmerk 
labą ligą ir jieško ir neranda kalo padaryti, esąs didžiausias žmonėms, turintiems polinkį į žmogaus dantį į cola skiedinį i 

’ . Pasak artritį! po dviejų savaičių danties ka
Dr. Alexander, cukius naikina Artimai giminingi yra citri kės buvo sutirpusios! Daugeli 
tepalinius aliejus mūsų organiz nai ir jos giminės, lime ir grape artricio gydytojų sutinka, kai 
me, taip būtinai reikalingus ar fruit. Šiedu vaisiai taip pat džio atritikai turi susilaikyti nu 
tričiui nukariauti. Per didelis vinančiai veikia į kūne paskirs „minkštųjų“ gėralų, 
cukraus vartojimas taip pat de tytus aliejus. Kai prie grape 
generuoja (verčia išsigimti) sk iruito pridedama cukraus, gau 
randžio ir grobų - žarnų šiene namas dar nuostolingesnis efek 
les (intestinal walls). Susilp tas. Yra labai, labai daug vai 

: yra turtingi vitanu

gius pietus, paduodama citri yra karbonuoti gėrimai, tad at 
nos bližutė riebaluotiems pirš sargiai su tokiais. t 
tams nusivalyti? Dėl to, Kad cit Ligų epidemijos dažnai pasi 
rina nuėda riebalus! — atsako reiškia vasaros metu, tuo įkarš

Kadangi vieni maisto produ 
ktai tokius riebalus (sąnarių te 
palą) palaiko ir daugina, kiti 
priešingai — mažina ir sunaiki 
na, tad suprantama, kad žinant 
ir mokant atskirti tokius pro 
duktus ir to atskyrimo griežtai

tikro kelio, kaip jos atsikraty artricio sąjungininkas.
ti. D * ’ ’ ,

ypatingai citrina, yra tikri sąna dengia nervų audinius. Tuo bū 
rių ir odos pamušalų bei pigme du nervai lieka apnuoginti, ne 
ntų parazitai. beapsaugoti ir prieinami užde

Mayo klinika 1947 metais is gimams, baciloms, tokioms, kaip 
leido perspėjimą prieš vartoji polio! Tikrai, polio virusams la 
mą vandens su citrinos rūgšti bai sunku būtų atakuoti aliejų 
mi prieš slogas, reumatizmą ir mi apdengtus nervus! Pašalink 
vidurių užkietėjimą. Buvo is nuo nervų aliejų ir tuomi nėr 
tirta, kad rūgštis suėda dantų vus apnuogini priešui.
emalę, kuri yra labai kieta me Citrina, grapefruit ir apeisi 
džiaga. Ką bekalbėti apie citri nų sultys labai tirpdančiai vei 
nos rūgštį neatskiestoje lormo kia dantų emalę, bet cola (kc

Ligos aiškinimas.
Dr. Alexander labai aiškia 

kalba išdėsto, kad tūli maisto 
produktai ir gėralai yra tikri ar 
tričio sukėlėjai, ir vėl kiti tikri 
jo šalintojai.

Artritis yra tos rūšies reuma nįntos grobų sienelės praleidžia siu, kurie ___ -o- --___ -
tizmas, kai sąnariai pradeda cukraus molekules pereiti be nais C ir nedžiovina kūno alie 
įkaisti, skaudėti ir gelti. Tie są tarpiškai į kūno sąnarių pamu jų. Valglkite iki valiai obuolių, 
nariai dažniausiai yra kojų ke §alus. Patekęs į pamušalus (ple kriaušių, persikų (peaches), 
liai ir rankų pirštų sąnariai. Ko vejės, kuriomis aptaisyti sąna apelsinų.
del daugiausia keliai ir pirštai, rįų galai) jis čia atsileidęs iš Pastaba dėl apelsinų. Geriant 
gai but, del to, kad jie visų dau degina sąnarių pamušaluose es apelsinu sultis, ypač jei pasku 
giausiai lankstomi. Artritis tik aatį tepalą-aliejus. " - • -■ •
rumoje yra sąnariuose „tepalo“ • ••

v..» . , a . i x xx.cnciain.ic 11 nuo aiLiiciu pu nailUb n uua. uct vaidyti apex
sumažėjimas, ir a ai engva pa vajo atsiminti, kad cukrus ata sinus pamažu yra visai kas ki 
vaizduoti, palyginant su bet ko - - - - - r - - -
kios mašinos dalimis, kurios 
nuolat turi judėti.

Tik pabandyk važiuoti auto 
mobiliu be aliejaus arba kad ir 
neteptais ratais! Beregint ste i i . -i . . ... • stci 11 pidsiucua susiyji iiiicts. oc nuiyjaiiius. rxpci&nių aunyb tu
Ei vrUr “ kamas po sustyrimo žingsnis ri tik 1% rūgščių, gi citrina ir

"vor ' yra luošumas.

Citrina — antras didelis 
priešas.

Kodėl restoranuose, paval

šiai yra ir su žmogaus organiz 
mu. Kaulų galų susidūrimai, 
rankose, kojose, lyg mašinos st 
ūmėkliai, guli tam tikruose 
guoliuose, kurie kūno yra rū

Valgymas, gėrimas, rūkymas
Kaip su alkoholiu? Retka 

čiais — taip, sako daktaras, ti 
žiūrėkite, gerkite savo stikli 
ką „stright“ (stačiai), be joki 
priemaišalo arba tik su vand 
niu. Tik ne su karbonatais (s 
da, „džindžereliu“ ar pan.) 
Niekuomet negerkite prie va 
gio! Vienu žodžiu, laikykit 
alkoholį kuo toliausiai nuo m 
istinių aliejų, kol jie kūne t

RUKUlAUKne

APATINIU

Garsūs 
nuo 1868 m 
(71-FO-4)

už kuklią
— pažymė

Taupumui, patogu 
mui ir šilimai, tai 
yra patvarūs, leng 
vai skalbiami žie 
miniai apatiniai 
baltiniai, pagamin 
ti iš natūralios me 
cino medžiagos. 
Visiškas užganėdi 
nimas 
kainą 
tina baltinių vertė. 
Gaunami marški 
niai, kelnės ir apa 
tiniai kombinzo 
nai vyrams ir ber 

niukams.

bomis, veikia džiovinančiai są
Kenčiantieji nuo artnčio pu narius ir odą. Bet valgyti apel jjVvirškinam?!

Alus ir gi yra savo rūšies kar 
bonuotas gėrimas, tad gerkite 
labai su saiku. Jei geiiate, tai 
tik prieš valgį ar jei po valgio, 
tai ne anksčiau, kaip per tr-.s 
valandas pavalgius!

Rūkymas? Prašom, tik su 
saiku, ir jokiu būdu ne dau liavoj šalpai ir Vasai 10 16 gim tiems aukotojams, 
giau kaip po vieną pokelį per nazijai žmonės mielai aukoja liam apylinkės aukotojams, vai 
parą. stambiomis sumomis. Štai p. S. dybai bei aukų rinkėjams. Ti

Uksusas (actas) turi būti Nalkauskas iš Windsor© tie 
pasmerktas. Jis nesiderina su siog Centro K-tui atsiuntė 25 
aliejais. Tas pat su stipriais dol. (13 dol. šalpai ir 12 dol. 
(prancūzų) prieskoniais (dres gimnazijai išlaikyti), p. V. Py 
sings). Valgykite, jei mėgsta ragius iš Labradoro — 20 dol. 
te, prieskoniams raugintus agu (10 dol. šalpai ir 10 dol. gim 
rkus, pomidorus (tomatus), tik nazijos rūmams išpirkti). Ne 
su saiku. didelėj Fort William apylinkėj

Kaip pradžioje sakyta, cuk šalpai surinko ir atsiuntė 115.51 
rus, kenkia, nes jis sumažina 
maisto vertę. Baltas cukrus yp

kuoja kūno aliejus, palikdamas ta, ir štai dėl ko: valgant apel 
pamušalų audinius susilpnin sinus, ypač neskubant, burnos 
tus, nebeatsparius pažeidima seilės jų sultis alkalizuoja, gi 
ms. Cukraus įtakoje aliejams geriant jų sultis nebera kada 
nykstant, audinių skysčiai džiū seilėms veikti, nes sultys greit 
sta ir prasideda sustyrimas. Se nuryjamos. Apelsinų sultys tu

iDunaa$’J)()vercoiirt garažas
1244 DUNDAS ST W., TORONTO j

grapefruit turi 7%.
Net sveikiems, nesergantie 

ms artričiu, sveikatos autorite 
tai pataria nevalgyti apelsinų 
daugiau, kaip po du tris per sa 
vaitę. Kol kas mokslininkai tik 
rai nežino, kiek tikrai mūsų or 
ganizmas reikalauja C vitami 
no.

LABAI SĖKMINGA RINKLIAVA.
Šalpos Fondo vykdomoj rink Nuoširdžiai dėkojame minė 

Fort Wil

Įsteigtas prie) 27 metus
24 valandų patarnavimas.

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

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

Ontario Motors League patarnavimas.
Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav'mą.

Automatiniai

Blogiausi yra arbata ir 
„koksas“

Arbata yra labjausiai džiovi
nąs sąnarių ir odos aliejus pro ’k^8"Tngas''Trtritika
dūktas! Arbata yra stačiai ken 
ksminga artričiu negalaujantie 
ms dėlto, kad joje esama aps
čiai tanino rūgšties. (Taninas ^^ale^
yra gaunamas iš ąžuolo žieves keliauja į ari šalus /
ir vartojamas „garbarnese ~ ten išdegina tepalus. Venkite 

cukraus ne tik grynoje forma 
je, bet 'ir skystoje, ar net meda 
us ir melasų formoje, (b. d.)

ms. Per gausus cukraus varto 
jimas amžiaus bėgyje degene 
ruoja grobų sieneles, ir tuomet

dol. ir atskirai dar renka Vasa 
rio 16 d. gimnazijai.

kimės, kad ir kiti Kanados lietu 
viai šio vajaus metu panašiai pa 
aukos per savo apylinkių aukų 
rinkėjus arba teisiog Centro 
K-tui, tiek šalpai Vokcitijoj 
skurstančių tautiečių, tiek Va 
sario 16 gimnazijai. Centro ko 
miteto adr.: 202 St. Clarens
Avė, Toronto.

Šalpos Fondo C. Komitetas.

Maisto prekyba 
„B L I T Z“

890 College, prie Dovercourt Rd.

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

vokiečių gamybos
RADIO PRIIMTUVŲ

Saba-Koerting-Biaupukt
pardavimo skyrius agentūra

MONTREALY, 
4900 Grand Bld., 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.

odų dirbtuvėse riebalams nuo 
kailių nuiėsti).
kaip gerti kavą, žinokite, kad 
.1.00 puodukų kavos tiek nepa 
kenkia jūsų kūno aliejams, 
kaip vienas puodukas arbatos!

Angliarūkštiniai gėralai (car 
bonatai), kaip angliarūkštine

Jei mokate,

ORGANIZACIJŲ 
DĖMESIUI

Pasitaiko, kad tuo pačiu me 
... - .t© esti keli vieši parengimai,

soda, yra tikriausias kūno alie dėl ko nukenčia rengėjai. Kad 
jų parazitas. Soda stačiai ėste to neįvyktų, ateityje KLB Mon 
ėda ir naikina aliejus ir jų ver trealio Seimelio Prezidiumo pa 
tę organizme. „Šnypščianti so rengimams narys Aug. Kudž 
da, zelteris, tonikai ir tp. visi ma 324 9th Ave., Ville Lasai

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

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

' statymas į namus veltui.
Telef. LA 5111.

Pirkdami čia paremsite pilietį iš Pabradės!______

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

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

sas numatomas parengimų da 
tas.

Organizacijos, ruošiančios 
viešus parengimus, prašomos iš 
anksto pasiinformuoti apie pa 
rengimus ir suteikti tikslias pa 
rengimo datas.

X ------------ >

Įst. OL 7443. Namų RO 2-9138

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

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

A. Stančikai 
TAISAU RADIO 

aparatus.
Prašau skambinti kasdien 
išskiriant šeštadienius nuo 

6 iki 9 vai. vakaro
Toronto, ME 1602 

Aparatai paimami ir grąži 
narni veltui. Darbas ir me 

džiaga. garantuojama.

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

savo kredite koperatyve 
„P A R A M A“

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

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

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

 Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.

35 Hayden Street 
(netoli Bloor ir Yonge) 

Toronto 5, Ont.

Tel.: Office EM 3-7461 
g Res.: BE 3-0978 |

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont

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

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

........ f...... . ..................................

GENERAL INSURANCE
AL. DŪDA

Visų rūšių draudimas

WA 48539
SAVI PAS SAVUS! 

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1. Ontario.

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

SKUBIAM P RI STATYMUI Į NAMUS

telef. LL. 1944
Jonas V. MARGIS, Phm. B.
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St. CATHARINES, Ont.
IŠRINKTA NAUJA VALDYBA.

Nelengvai, tačiau iš pirmo su leisti. Bet čia jau, žinoma, šios 
sirinkimo buvo nauja valdyba korespondencijos autoriaus as 
išrinkta iš šių asmenų; A. Zub meniškos pažiūros, tegu niekas 
ricko, J. Dylio, J. Dainoros, S. už jas nepyks.
Zubricko ir A. Dauginaitės, ku 
ri tuo- būdu eina antrus metus 
į valdybą.

Nėra abejonės — visa bend

IŠVYKSTA TĖVAS 
BERNARAS.

Keletą metų dirbęs dvasinia 
ruomenė sveikina naująją vai ms Niagaros Pusiasalio lietu 
dybą ir linki jai geriausios klo vių reikalams Tėvas Bernabas 
ties mūsų lietuviškame kelyje! išvyksta i New Yorką. Tėvo

Ta pačia proga negalima ne Bernabo St. Catharines lietu 
pastebėti vieno svarbaus fakto, viai ilgai nepamirš, kaip past____  ________ _____
būtent, kad ir šie rinkimai, kaip šventusio kunigo bažnyčios ir tį įr kaip mes turime gyventi 
ir pernai, praėjo augs tai kultu lietuvių tautos reikalams. Ypač siekiant savo tautai laisvės. Įdo 
ringoje dvasioje. Buvo nuomo neužmirš jo musų b-nės vaiku mu pažymėti tai, kad pobūvio 
nių — tiesa, tačiau jos buvo gra čiai, kurių jis buvo pirmas drau metu visą laiką buvo renkamas 
žiai išreikštos. Net Revizijos gas ir bičiulis ir rūpinosi jais pirmininkas, kuris vedė pobū 
Komisija ir ta — padariusi pui kiek galėdamas. Geraiusios klo vio programą ir ko pasėkoje po 
kų revizijos darbą iki smulkme ties ateities gyvenime pareiškė būvis praėjo retai pavyzdingas 
nų, nepamiršo pareikšti pade visi parapijiečiai įteikdami gra iki pat galo, 
kos iždininkui už puikiai rodo žią dovaną. Choras surengė ats 
mą atskaitomybę, < 
už gerai atliktas pareigas.

Nebuvo nesantaikos ir viso ir 24-ri, t. y. visi b-nės vaiku 
kių smulkių užmetimų, kurie čiai susirinkę šeštadienį į moky 
nieko gero ir neduoda. Buvo klą. 
ir priešingų nuomonių ir nie 
kas dėl jų nepyko. 

Garbė St. katarmiečiams! 

LANKĖSI KDAŠTO VALDY 
BOS ATSTOVAI DĖL 4 

LIET. DIENOS.

o valdybai kiras išleistuves taip pat su do na^us^didd^ma^toyLietuvos mokesti! Valio šimtą kartų! Pa 

. . van>°S Įteįkimu- .Sudiev pasakė Kariuomenės įsikūrimo paminė
jimą. Vedamas susirašinėjimas vargo? T^mVs^tVkraY^aHn-- 
su žymiais musų kariais trem - -
tyje, taip pat tariamasi su stip 
riausiomis meno- pajėgomis.
Tuo tarpu yra viena aišku — va ktiti
bus didelio masto minėjimas ir ’
jis bus St. Catharinėje lapkn Atkelta iš 3-čio pusi, 
čio 19 d. Kaimyninės bendruo pasirašytųjų su kitomis v aisty 
menės malonėtų atkreipti į šią bėmis sutarčių. Amerika priva APLINK Aušros Vartų bažny
datą dėmesį ir rezervuoti tą die lanti pasirinkti „rusus sulaiky čia sparčiai tvarkomos gatvės,
ną parėmimui šaunių ramovė ti“ arba „pavergtuosius išlais kurioms jau išlieti šaligatviai ir 

vinti“ liniją. Sulaikymas tesei jau išlieti grindinio betoniniai loję pradėjo dirbti p. Navikėnie
kštų pilką apsigynimo progra pagrindai. Tokiu būdu prie AV nė. Ville Jacque Cartier tebe
mą, kuri paliktų milionus žmo bažnyčios galima bus prieiti ir dirba p. Pelęckis.

PRANCŪZŲ kalbos kursai jau 
vyksta YMCA, 5550 Park Ave, 
vakarais antradieniais ii ketvir

VĖL DIDELIS KONCER 
TAS ST. KATARINĖJE.
Šį kartą jį ruošia ramovenai. 

Yra tokia Niagaros Pusiasalio 
„Ramovė, ji yra skyrius Ameri 
oje plačiai veikiančios organi

Tikslu pakalbėti apie 4-os L. zacijos, kurion rašosi buvę Lie 
Dienos ruošimą ir kitais aktua tuvos kariuomenės kariai, 
aliais reikalais. Kiek girdėti „Ramovės“ skyrius šiame 
Niagaros Pusiasalis svarsto šį krašte įsisteigė šių metų balan 
reikalą rimtai ir Krašto V-bos džio mėnesį. Nuo įsikūrimo die 
atstovams pareiškė, kad atsaky nos narių skaičius padvigubėjo, 
mą duos neužilgo.

Ištikrųjų geresnių sąlygų 4- niai vyrai. Net N. Lietuvos ke puikioje bendruomenėje, 
tai Lietuvių Dienai vargu be lėtas savanorių įsirašė. Jie da kite šeštadieniais į mokyklą 

reikia. Niagaroje yra tam labai ro, rodos, puikų dalyką. Buvę Ron 73 ir būsite pralinksminti, 
tinkama didžiulė arena, kuri, kariai susirašė ir susirinkę ma Kuone visi bendruomenės vai 
kaip sykis tuo laiku laisva. Kai to, kad darbo daug visose sri kučiai paskirstyti dviem gru 
na nedidelė. Priede duoda dar tyse. Pav., palaikyti lietuvių ka perą, gerų mokytojų mokomi 
sporto stadioną. Galima pagal rių dvasią, jų spaudą, leidinius, mokosi pažinti Lietuvą — savo 
voti net apie lietuvių olimpia paremti senus karius, jų šei tėvų žemelę. Šiemet lankosi pa 
dą. Mūsų sporto vadovai Ame mas, patiems tartis ir žiūrėti, vyzdingai, tik kaip ilgai? T ___ _________  _____ ____
rikoje ir Kanadoje, aišku, tuo kad ir lietuvio kario žodis bū šiol tie patys keli žmonės vėžio dėl, ~gaila?"kad Dr? M. A? savo 
bus labai suinteresuoti. tų svarus musų lietuviškuose ja vaikus. Kaip ten bebūtų — laiškelyje’ redakcijai nepastebi

Koncertams salė yra retai reikaluose. bet ar tai nėra proga darbais sloniaus: tą pačią medžiagą pas
puiki — kolegiumo- patlapose. Skyriaus atstovai nuvyko Į įrodyti mūsų tėvynės meilę, kultūringas tautas keliems laik 
1300 vietų — nebus, turbūt, Čikagą, susirado centrą ir gavo apie kurią tiek mėgstam visur raščjams tesiuntinėja: žinių 
permažai. Kaina irgi labai pri naudingų patarimų. Amerikos kalbėti? Pagaliau — meilę pa agentūros, sindikatams savo 
einama i rsalė tame laike irgi „Ramovė“ veikia pagal tą patį tiems mūsų lietuviukams, kurie raštus parduodą laikraštinin 
laisva. Visa kita — jau grynai Amerikos Lietuvių Legiono labai mėgsta eiti į šią mokykla kai ir visokį propagandininkai 
^atej-isa^lykas;-idomu-h » ?rterA.? ras ?rrisila5a- pla 
visą tai atsakys tie, nuo kurių tus. Didelių dalykų leidžiama 
ta šventė Niagaroje pareis. La pagal jį daryti, 
ūkiame kantriai pilni vilties, Dabar Kanadoje, jau yra išsi 
nes gerų progų nereikėtų pra aiškinta per mūsų generalinį

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Adamonis ir Budriūnas
„DISTRICT ESTATE BROKERS“ 

NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse.
PASKOLOS: —

5J/2% užbaigtiems namams ir statybos eigoje.
ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni

; plotai.
ŪKIAI PARDAVIMUI: —Montrealio apylinkėje.

• Draudimas: — Pastatams ir kit. objektams nuo nelai
! i tingų atsitikimų.
I Pirmosios Montreal y 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. Budriūnas RA 7-2690.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

| 3910 St. ZOTIQUE St.,E. '<
RAymond 1-6005.

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

NEPRIKLAUSOMA l. * * T U V A

konsulą p. V. Gylį, kad čia vei 
kti jokio Čarterio nereikia ir ga 
Įima veikti plačiausia prasme 
krašto įstatymų ribose.

Taigi, „Ramovė“ šiame kras 
te rimtai pajudėjo nuo pat pra 
džios. Suruošė pačioje įsikun 
mo pradžioje šeimynišką gegu 
žinę ir padarė ten šaudymo run 
gtynes. Jaukiai praėjo laikas ir 
atsirado neblogas pelnas jaunai 
organizacijai. Dabar neseniai 
vėl suruošė šeimyninį pobūvį, 
kuris praėjo gražiai ir labai įdo 
miai. Pobūvio metu buvo disku 
tuojamas referatas apie tai, ko 
kiais lietuviais mes turime bū
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KOKYBĖS DARBASr

■ 
j;

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. ZOTIQUE ST. E., MONTREAL.

TELEFONAI: BIZNIO CR 0051, NAMŲ RA 2-1726
-©•J-©©©©©©©©©©© >©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©.
ir joje jaučiasi labai laimingi. V

Mes st. katarimečiai pada
rėm retą dalyką Kanadoje: — A A k T fTA /Klįfl T") J—\ /\ JT
visi apsimokėjom solidarumo / \ \ __/ _L\f I Z~\- I
darykim dar didesnį — tegu *
dirba lietuviška mokykla čia be TIES AUŠROS Vartų bažny ŠEŠTADIENINĖS mokyklos 
‘ - ~~ 1" ‘ • čia keli lietuviai statosi namus.

Vaiva. jau gerokai darbus įpusėjęs p. 
Kličius ir p. Keturka. Jau me 
džio darbai padaryti p. Baršaus 
ko namų. Čia pat triūsias! ir p.
J. Gudas. Todėl gatvė jau prisi 
stūmė ligi pat bažnyčios.

nų jų grandioziniame darbe!

TEGYVUOJA MOKYKLA, 
nun unuvnuo uaz<liy V1V3 gailina UU3 į

Dar keli žodžiai apie mokyk nių vergijoje. Tokia politika nie privažiuoti tvarkingai, 
lą, kuri darosi tikrai ir užtar ' ‘ -
nautai jautrus dalykas mūsų

Atei

pa

ko nepasiekė, nes jau 40-tas 
žmonijos nuošimtis atsidūrė ko 
munistų diktatūroje. Jei nori 
me taikos, tai privalome siekti 
su laiku išlaisvinti visus 
vergtuosius“.

UŽ TIESOS ŽODĮ 
NEPYKIME!

Karalius su balamutu į 
Iki čus eidamas apsibalamutija.

!
 DR. DORA GORDON

DANTŲ GYDYTOJA į
Kalba lietuviškai »KTel.: WAlnut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal. ft

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.

BELLAZZI - LA M Y, INC
TR 5151 7679 George St*’ Ville Lasalle.

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

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS. PUSMETINIUS IR TRUMPA 

LAIKIUS FRIZAVIMUS. DAŽYMĄ IR KT. 
S«v. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St.. Montreal. FItzroy 3292.

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai

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

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

StaNu«jDE luxe dry cleaners
143—8th AVENUE, LACHINE

ME 7-6727 Sav.: P. RUTKAUSKAS. £ (2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)

8S

jau pradėjo mokslą. Atrodo, 
kad labai didelių pasikeitimų 
nėra. Vieton baigusiųjų atėjo 
nauja jaunimo karta. Tikimasi, 
kad bus dar daugiau mokinių.

NAUJI MOKYTOJAI. Vieton 
išėjusios iš Verduno šeštadieni 
nės mokyklos p. Vaišvilienės 
pradėjo mokytojos daroą p. Va 
liulienė, o Rosemounto mokyk

(net tie, kurie švelniu „infor
macijų“teikėjų vardu dangsto ^nTais? bet“ visose“’)^ klasėse 
si). Tiesa, tos mados visu sim 
tu nuošimčių laikosi nacių ir 
komunistų rašytojai, bet kultu TRŪKSTA anglų katalikų mo 
ringais juos maža kas skaito, kykloms mokytojų, todėl kai ku 

Sykį, pilnas teises turėda rios mokyklos dirba pamaino 
mas, „N. L.“ redaktorius nedė mis po pusę dienos.

£1U jo straipsnio, kada patyrė, kad 
jis pasiųstas kitai redakcijai 
įdėti, nors to laikraščio skaity 
tojų Kanadoje maža, o straips 
nis kalbėjo apie p. Kardelio as 
meninį draugą ir labai gerbia 
mą Lietuvos vyrą - va 
dą, apie kurį, deja, ir jo drau 
gai, ir jo partija kažkaip pa UNIJŲ, arba 
miršta. Nežinau, ką ateityje mū sinių są-gų, 
sų redaktoriai darys su Dr. M. statę išplėsti

dar yra laisvų mokiniams vietų.

GELEŽINKELIEČIŲ sutartis 
su darbdaviais baigiasi sausio 
mėn. 1 d. Geležinkeliečiai esą 
nusistatę reikalauti pakelti dar 
bo' apmokėjimą 18 centų už va 
landą ir, be to, įvesti sveikatos 
draudimą.

darbininkų profe 
centrai yra nusi 
profesinių sąjun 

A. raštais, bet jam pravartu ži gų tinklą. Tam tikslui centras 
noti, kokie papročiai šia kryp yra paskyręs 50.000 dol., bet to 
timi viešpatauja laikraščiuose, maža, todėl darbininkams pa 
kurie nori būti kultūringai ve kelti organizaciniai mokesčiai 
darni. po 50 centų už mėnesį.

Z F, WHS0N
| laidotuvių Direktorius |
K 5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331 ®

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

-©©©©©©©©©•©©©•©Vi

COLONIAL TURKISH BATHS I 
į' VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO f 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE
js-yt \'/- Viskas tik už $ l.oo
ST Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago g 
' < ir artritis. Naudinga svorio mažinimui. c

S// f Masažo ekspertai Jūsų patarnavimu,. $ 
u L Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M. $ 

MOTERŲ DIENA: telef.: $
kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. PL 0094

Masažistės Jūsų patarnavimui. $
Susitarimas iš anksto nereikalingas. fį $

3963 COLONIAL AVE., MONTRE/M. $

-< *
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ja klebonui kun. Dr. J. Tada kis, A. Mažeika; po 2.00: P.
Y T A A A T T Z* X k T rauskui už gausi4 auką ir mota Vaitonis, J. Dockaitis, R. ZubI__I /\ /\ A I I J [\ / linę paramą mūsų darbe. Taip rickas, A. Joniką, K. Vaitkų
i| \J-—Y y V \ I Y X X, J 1\/ Pat nuoširdžai dėkojame vsie nas, D. Pikienė, S. Prapuoleny

ms aukotojams už lietuvišką tė, A. Skripkutė, P. Karčkas, 
dosnumą, kuris savo auna jau A. Stasevičius, J. Baron, 1. Na

VISI Į RUDENS BALIŲ! prisidėjo prie vargonų fondo, viekas, V. Rusinavičius, A. Ma
Hamiltono at-kai maloniai J. Jokubyną. Taip pat p. Kazlauskienei prik tuliūnas, P. Grigerevičjus, D.

kviečia Hamiltono ir tolimes Susirinkimui pirmininkauti ^auso nuoširdi padėka uz talki Žirgulienė, A. Obcarskis, V.
niu bei artimesnių apylinkių lie išrenkamas K. Baronas ir sekr. ninkavimą aukų rinkime. c

Royal Con varkė priimta be jokiu pataisų. ka<^ v*sj Pa8a^ išgales didesne zapavičius, P. Lukavičius, L. 
J ~ *• _ ,. —. — ov mQ?pcnp aiilro ei TT1.~— — T\/T A «««

ap vaj4« š., O. Apanavičienė, Šilgalių š.,
Dėl susidėjusių aplinkybių p. Blinstrupienė, Petrušaičių 

vargonų fondo vajaus negalėjo š., Tolių š., Stanėnų š., K. Mile
ris, S. Paulaiteniė, B. Milašius, 
P. Jankus, Stankūnų š., L. Ja 
kaitis, M. Kazlauskienė, V. Juš

LONDON, Ont

tuvius atsilankyti į šio rudens St. Dalius. Susirinkimo dienot 
balių spalio 22 d. vu..... p......... j—***** ^*******um. . v - - , . . .. * . . ,
nought Hotel, Normandie sa J. Strazdas supažindina su SL ^nazesne auka parėmė si Plūra, JVL Biekša, Ambraziejų 
lėj, Pradžia 7 vai. vakaro. A istorija, J. Jokubynas — ; _

Baliaus pradžioje, būtent 8 drauda ir O. Indrelienė — pa
vai. vak., duos labai įdomią ir šalpomis ligoje. . .. - . ..
linksmą programa Linksmieji Valdybos rinkimuose vienbal baigU numatytu laiku, to 
Broliai iš Toronto Todėl malo šiai v-ba išrenkama šios sude del primename, kad vajus vyks 
nūs tautiečiai nepraleiskite šios ties: pirm. K. Baronas, finansų *a ° *au !r esame pasiryžę ap 
progos! Atvykite ir išgirskite sekret VI. Antanaitis, protoko ankyu V1SUS kolonijos gyven 
linksmuosius brolius. lų sekret. St. Dalius, iždinink. °J^S- . _

Be to, baliaus metu veiks tur A. Šukaitis. Į revizijos kom. 
tinga loterija. Turėsite progos A. Paukštys, Pilipavičius, ir 
išmėginti savo laimę, tuo pačiu kand. K. Gudinskas.
prisidėsite prie bibliotekos išlai Pasitraukus iš sekretoriaus 
kymo. pareigų St .Daliui, laikinai jo

Gros Vyt. Babecko orkest pareigas perėmė Pilipavičius, 
ras. Veiks turtingas bufetas. Visi suinteresuoti SLA kuo

Už staliukus atskiro mokes pos tikslais, prašomi kreiptis f 
čio nebus, todėl, norėdami už K. Baroną, 131 Kensington A v. 
sitikrinti sau vietą, rezervuoki N. tel. LI 5-0979. Kuopos dak 
te stailuką iš anksto, kad vėliau tarų - 
atėję, neklaidžiotumėte, jieško kviesti gyd. O. Valaitienę, 5 7 
darni, kur prisiglausti, 
kus užsisakyti pas K. Gudins 
ką, telef. JA 7-1967.

Rengėjai.
MOKINIŲ TĖVŲ ŽINIAI.
Spalio 23 d., sekmadienį, 12, 

30 vai., tuojau po pamaldų „Au 
šros Vartų” parapijos salėje, ms yra privalomas ir neapmoka 
58 Dundurn St. N. šaukiamas mas. Visas išlaidas padengia S 
vysk. M. Valančiaus vaido Ha LA centras, 
miltono lietuvių šeštad. prad. 
mokyklos mokinių tėvų susirin 
kimas.

Visi mokinių tėvai prašomi 
susirinkiman atsilankyti. Kai

VASARIO 16 GIMNAZIJOS RĖMĖJAI
Vienintelis Londone Vasario skautams vyčiams, rengia retą 

16 gimnaziaji remti būrelis sa ir tikrai pukią kultūrinę pramo 
' gą-

Detroito scenos mėgėjų būre 
lis, vadovaujamas aktorės-reži 
sorės p. Z. Mikšienės suvaidins 
puikią Sofijos Čiurlionienės 4 
veiksmų komediją „Pinigėliai“.

vo sėkmingą vienerių metų vei 
klą baigė. Antriems metams bū 
relio nariai daugumoje liko' tie

Čėsna, S. Bikinas, J. Bajoraitis, patys. Kaip žinoma, būreliui
Komitetas yra patenkintas, p, Grušauskas (USA), S. Juo vadovauja vietos skautai vy 

ėjai. Naujuoju pinigų rinkėju
dabar yra p. K. Kudukis, 60 pradžia 7 vai. vak.
Adalaide St., London, Ont.

PASIGENDAMA 
GIEDOJIMO BAŽNYČIOJE

Jau keli mėnesiai, kai per lie kt. apylinkių lietuvių ūki 
*... ^ »***.*.* v. **..*—..j tuviškas pamaldas viešpatauja ninkV> tabako augintojų, kurie, 

kienė, B. Blekys, V. Vasiliaus tyla. To-dėl kai kas pasigenda atrc>do, šiuo metu jau nuo dar

Laukiama gausaus tautiečių 
atsilankymo. Ypač miela būtų 
sulaukti iŠ Rodney, Mt. Bryd

kas, M. Kvederienė, O. Kutkie lietuviškų giesmių. Tiesa, cho laisvesni-
nė, P. Zabarauskas, A. Gurgž ro, tur būt, neįmanoma suorga Todėl prašoma visų neapleis 
dys, A. Gureckas, A. Juraitis, nizuoti, bet reikia manyti, kad ti šios puikios progos ir pama 
E. Kudabas, X. Y., A. Paulaus anksčiau gražiai giedojęs kvin tyti gražų vaidinimą.
kas, L. Borusas, P. Leilionas, tetas, ir vėl pasirodys. gittwixi i

K. Bungarda, V. Mačionis, V. __ SUNKIAI SERGA
Svilas, P. Balakauskas, V. Ma KULI ŪKINE PRAMOGA p julija Narakienė sunkiai 
tukaitis, S. Kačinskas, A. Fera Spalio 22 d. bibliotekos audi serga ir St. Joseph ligoninėj jai 
vičius, J. Stankus, Gudinavi torijoj, Queen's Ave, 305 nr. padaryta operacija. Linkėtina 
čiūtė, J. Stanaitis, S. Kačins Kultūros Fondo įgaliotinis Lon jai greit pasveikti.

, talkininkaujant vietos L. E-tas.
Gudinavičiūtė, J. Stanatis, P. —1 -........  1......'i
Bružas, X. Y., J. Klypas, A. klausimai, kurie gali būti taip 
Juodagalvis, Z. Stonkus, Stri ir kitaip aiškinami. Bet draugi 
kas, A. Paukštys, A. Pihpavi ja turi susirinkimus, veda at 
čius, A. Sakalauskas, V. Domei skaitomybę, turi revizijos komi 
ka, L. Vindašius, L. Raičiaus siją, kuri susirinkimuose daro 
kas; po 1.75: Vengrių š.; po 1. pranešimus ir tt. Jeigu dėl ko k 
50: J. Šarūnas, C. Chromaus nors nariai abejoja, visuomet

V. A. V. Parapijos Hamilto 
ne Vargonų Fondo aukotojų są 
rasas.

Po 167.50 Klebono kun. Dr. 
J. Tadarausko auka už motinos 
noveną. Po 50: A. Žulys; po 
10: Renkių šeima, Vindašių š., 
Petkūnų š., A. Pakamajus, M. 
Lazdutis, V. Linčauskas, V. Le 
vinskas, J. Seniūnas Steiblys, 7*“^’*J’ "a““č7u7’ T Stankus" done“ 

a V. Venskevičius, A. Ščiuka, P. kas> *sraviems, J. btankus, 
~ Žulys; po 8: O. Juodzhaliene;

po 6; J. Jurgutis; po 5: A. St 
eigvilas, A. Patamsis, P. Mise 
vičius, V. Parkauskas, V. Saka 
vičius, L. Kevas, V. Mikuckas, 
B. Grinius, P. Lesevičius, j. Ei 
dukaitis, J. Kaneva, A. Joniką, 
A. KaUSpėda, T. \7aiCiUS, A. . , T _ .... uictaia. Lai aivT3 - a m r a tL kas; po 1.00: L. Kuperskis, S. susirinkime gali tuos klasinius „..„i— u,&.AG»“ JAa?.X S'nĄ K Norkus PA, Kasi0 avintis. PeLpaud, daly1"™ -"W

vičius, L. Sknpkute, i. Ančių 
lis (USA), J. Vitas, J. Saka 
lauskas, Ulbinų šeima, Pundžių

Kanevų šeima, Didžbalių š., Mu S. Savickienė, A. Stonius, K. Ja“ gakma ir { spaudą kreiptis, 
reiku š., Matulioniu š., M. Stu Geležinienė, K. Žilvitis, B. Šo 

_ _ ________ j, V. Paši PY3- J- Jokūbynas, J. Samušis,
rapijos salėje yra ruošiama Ha jvs pusdešriu š. L Šimaitis f. N. Sadauskaitė, V. Navickas, 

patys tėvai daugiau kreips d ė miltono At-kų iniciatyva Kris gūbnvs. I. Kurpeikis. Bobinų P* Stankevičius, J. Kukanaus 

met tik pati mokykla tvirtai ga mija. Programoje: Paskaitą sk 
lės laikytis. aitys iš Toronto Prisikėlimo pa

Mokyklos Vedėjas ir Tėvų rapijos klebonas Tėvas B. Gra 
Kamitetas. uslys ir meninė dalis. Visus

hamiltoniečius kviečiame kuo 
skaitlngiausiai dalyvauti šioje 
akademijoje. Kuopos valdyba. 
V. A. V. PARAPIJOS HAMIL 
TONE, VARGONŲ FONDO

KOMITETAS
Šiuo pranešame, kad iki šių 

metų spalio 13 d. Vargonų Fon 
dui jau yra surinkta 1140.00 
dol. ir turime pranešti, kad jau 
yra aplankyti maždaug apie pu 
sė parapijiečių pagal turimus są 
rašus. Surinkti pinigai yra lai 
komi The Royal Bank of Cana 
da, Locke ir Main branch Acct. 
No. 4828.

Komitetas nuoširdžiai dėko

kvotėju nubalsuota pa

St.Stalių Burris
Šiuo metu vyksta aplikacijų 

užpildymas ir lapkričio mėn. 
numatomame sus-me jos bus 
skaitomos ir perduotos dakta 
rui - kvotėjui, sveikatos patikli 
nimui. Primename, kad sveika 
tos patikrinimas visiems naria

RUOŠIAMASI EVANGELI 
ZACIJOS MISIJAI

Jungtinė Liuterionių Bažny 
čia savo suvažiavime Toronte 
pernai nutarė suroušti evangc 
lizacijos misiją visoj Amerikoj 
1956—1957 metais. Per tat šie

nas, V. Rudzikas, D. Todoro kų visvien neišeiškinsime. To 
vič, P. Vaitkus, A. Orakauskas, kius klausimus reikia kelti susi 

r unuz.xu A' Mingėla, V. Vaukevičius, R. rinkimuose ir ten aiškintis. Jei 
"t“ Valevičius* Tirilis, M. Pike, J. Virkietis, Su ten ka» to neleistų, tada 
J’ _ 9 e o--- • i •__ • a __ i__ xt iaii cralima ir i cnm įritaKRISTAUS KARALIAUS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
Spalio 30 d., 5 vai. p. p., pa ^“*1/ VVe"n*slovIs’ 

i------------- j. j.
. - ! Bubnys, I. Kurpeikis, Bobinų P- Stankevičius, J. Kukanaus

mesio ir rūpesčio mokyklai, tuo taus Karaliaus šventės akade g Vaiskius. P. Ročvs R. Ro kas’ V- Kežys, B. Kriaučiūnie
žanskas, M. Ragauskas, P. Dim 
kus, K. Šimaitis, Stanius, J. Sa 
kalauskas, K. Zauka, A. Janka 
uskas, Paulių š., V. Laniaus 
kas, J. Žemaitis, V. Kazlauskas, 
A. Tamašiūnas, A. Kochankie 
nė, J. Lakutis, E. Beržaitienė, 
A. Mikalauskas, A. Navickas,

ATGAIVINTA SLA KUOPA 
HAMILTONE

Spalio mėn. 2 d. Hamiltono 
VA parapijos salėje įvyko at 
gaivinamos SLA kuopos susi 
rinkimas, kurį inciatorių vardu 
atidarė K. Baronas, paisveiki 
nęs dalyvius ir svečius iš To 
ronto: pirm. J. Strazdą, finan 
su sekr. O. Indrelienę ir vicep.

Europos gydytojas
Dr. N. S k a a b

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S. 

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

nė, S. Aleksa, Z. Orvydas. A, 
Šukaitis, A. Repšytė, J. Ryi 
kis, E. Stankevičienė, S. Kon 
vaitis, P. Latauskas, J. Mačiu 
laitis, A. Grajauskaitė, J. Svi 
las, F. Pajarskas, Z. Šukienė, 
J. Karickas, J. Blekaitis, J, Vi 
sockis, J. Orentas, M. Devokai 

6. Petrauskienė, P? Blekyš, v’ tis> K- Jurgelis, A. Karaliūnas; 
Raučkis, Eismontas, S. Karale "„„F*’ Šciagauskas; P°
nas, J. Steigvila, Kalmantavi 
čių šeima, J. Giedraitis, Petke 
vičiai, K. Čialiauskas, A. Būgai 
liškis, L. Gutauskas, N. Žabu 
lionis, J. Zobulionis, A. Keršys, 
P. Breichmanas, Jokubauskas, 
St. Bakšys, J. Poškevičius, J. 
Zurlys, P. Vizbaras, A. Verbic 
kas, S. Verbickas, V. Verbic kada, gal, ir nebloga, kai pajų 
kas, — ~ 
čius, 
kas, S. Rukšėnas,

veikią savo narių tarpe ir baz 
nytiškai suinteresuoti nuo baž 
nyčios atitolusius narius. Į šį 
apaštalavimo darbą bus įtrauk 
ta du milionai kunigų ir pašau 
liečiu 4500 parapijose jungti 
nėse Valstybėse ir Kanadoje.

Tam darbui pasiruošti, 75 
Kanados liuterionių kunigai 
tris dienas praėjusią savaitę po 
sėdžiavo Elgin Lodge vasarvie 
tėj prie Peterborough, Onta 
rio. Dalyvių tarpe buvo Kana 
dos ir Pensilvanijos sinodų pre 
zidentai. Programą paruošė ir 

___įvykdė Kanados sinodo evange 
ma sunaikinti žmonių dvasios, lizacijos komitetas, kurio nariu

SENELIAI, LIGONYS IR 
NEDARBINGIEJI LAUKIA 
DOSNIOS LIETUVIŠKOS

RANKOS

DAR APIE RUSIJOS...
Atkelta iš 2-ro psl.

Masiniuose kapuose galima 
palaidoti tūkstančius ir milio 
nūs nekaltų žmonių, bet negali 
i__ ____ ii___________ ___ ______ ,
atremtos į krikščionybės ir mo Yra dr- Kavolis. Svarbiausieji 
ralės principus^ lektoriai buvo iš USA*, di. Co

Pagaliau, Maskvos vykdoma °Per?! Philadelphia kalbėjo 
0.50: P. Misevičius, R. Froncz .‘s[s-ag^syvmiS Lomunizmasyra AdzokV—
„i, tiktai tęsinys 500 metu besitę cVas’ ar- 1S. .

w A o - w siančio Rusijos imperializmo, apie evangehzacijos veiklą, dr.
V. A. V. Parapijos Vargonų kurio dėka Rusija TDiiZ 0S k U .... . ?

Fondo Komitetas. nigaikštijos prie Volfeos-Viaz evangelizacijos priemones, ku 
mos išaugo į milžinišką kalėji ni£as Albert is Michigan

REDAKCIJOS ATSAKYMAI kankina,na daugy
he fantu kuriu naoa ha Rno a stdiaviinui. vvdieuuu Kunigi

Kompetetingo

PERKATE ar PARDUODATE?

*Namai *Ūkiai *Sklypai
* Bizniai '‘Pramoninės nuosavybės

patarnavimo kreipkitės pas: —
u P R A N CK E V i Č IŲ .. . LI 9-4121. 

Hamilton Office .... 913 Main St. East.
> T h AIT T Real estaeteI I LF V L 1 LIMITED
KANADOS STAMBIAUS REALTORIAI

Skyriai visoje Ontarijoje.

, bė tautų, kurių pagalba Rusija
P. Usnei, Calgary, Alta. Kai yra pasiryžusi tapti žandaru ne 

tiktai Europos, bet viso pašau 
lio.

Kas nori plakiau susipažinti 
su Rusijos „ūkininkų“ delega TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE! 
cijos misija, tepaskaito anglu PAREMK PINIGINE AUKA 
rašytojo George Orwill knyga VYKSTANTĮ KLB ŠALPOS 
„Gyvulių farma“. FONDO VAJŲ!

B. Daugilis, P. Juškevi dinamas susnūstantis gyveni
V. Pilakuskas, J. Kšivic mas. Todėl ir Smilgai buvo leis

B. Šturmai tą pasisakyti tais visuomeni

seminarijos profesoriai kalbėjo 
apie Šv. Rašto pagrindus evan 
gelizacijai, dvasinį brendimą ir 
muzikalinės dalies reikšmę.

tis, M. Jurgutis, F. Krivinskas, niais klausimais, kurie, ištolo 
J. ŽŽuŽkauskas, K. Žukauskas, žiūrint, neatrodė idealūs. Bet 
J. Kriaučiūnas, J. Kėžmaitis, V. draugijos valdyba davė gana 
Markevičius, Chrolavičius, A. platų atsakymą į tuos 
Geležinis, M. Apanavičiūtė, J. mus, kurie Smilgai kėlė abejoji 
Kažemėkas, V. Mikalonis, K. mų. Dabar imtis nagrinėti dėta 
Narbutas, Z. Gedminas, K. Meš les yra nedėkingas darbas, ku 
kauskas, V. Burdinavičienėrf E. ris gali nuvesti į nesibaigiančią 
Lengnikas, E. Lengnikienė; po polemiką. Svarbiausia, kad yra 
4.00: J. Kažemėkas, J. Kolyn, keliami labai „slidūs“ klausi 
S. Bakaitis; po 3.00: P. Juode mai, kurie ir. pačių kritikų tvir 
lis, E. Olšauskas, A. Vainaus tai neteigiami, o tiktai sukelia 
kas, A, Matulaitienė, J. Jackų mi abejojimai. Pav,, pasaky 
nas, P. Brosas, J. Stundžia, E. mas, kad draugija permažai au 
Antanaitienė, A. Apšrota, B. koja T. F., arba kad permažai 
Šlepetys, J. Rimkus, M. Joni pelno gauna iš paruošimų? Tai

klausi

DOVANŲ SIUSHNIAI 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

HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS
Geriausius vyriškus ir moteriškus 

kostiumus ir paltus 
siuva tik

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.

iĮi!ii;innminnnmittm«iiiii!i!iii!i!itiiiiiwiii!!imii!iu;!i!ii!i!ii«uam

Tel. TR. 1135

VICTORIA 
CLEANERS 
8. DYERS CO,

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

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

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

dalis. Darbą atliekame sąžiningai.
Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.

i TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.
»H»tuwmiiiumiiin>winiiiHiiiiiiin»iiiiM>MiniiiiimJiiiiiiiiiiiiuuwnfffi

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS —KURO ALYVA

LIETUVIS LAIKRODININKAS

i ŽUKAS ANTANAS |
X 359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321 S
§ Kreiptis vakarais po 6,30 vai. $

LIŪDĖSIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

Montrealio atstovą 
Mr. Manfred Kory 

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados didžiausia 
ir labiausiai prityrusia davanų siuntinių persiuntimo 
firma

International Gift Parcel Cervice
1176 SHERBROOKE ST. W________ Tel.: BElair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

(COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT)

I
 GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 

per L

MONTREAL ENTERPRISES Reg’dj:Tel. RA 7-3120 ;6695 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36 ;



10 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

MoW REAL
D. L. K. VYTAUTO Klubas

maloniai kviečia tautiečius atsilankyti į

šeštadienį spalio 22 d.
Rudens sezono atidarymo proga linksmai praleisite lai 

ką prie prityrusių šeimininkių 
puikiai paruoštų stalų, 

smagiai pasišoksite 
ir pasidžiaugsite gražiai 

atnaujintomis klubo patalpomis 
ir namo išore.

Pradžia 7.30 v. v. Įžanga $ 1.50.
Klubo Valdyba.

ORGANIZUOJAMAS REPREZENTACINIS MONT 
REALIO LIETUVIŲ CHORAS.

Montrealis, išvykus p. Gaile turi balsą. Kiečiami ir prašomi 
vičiui, gyvai jaučia reprezenta dalyvauti visi.
cinio choro nebuvimą. Choro Pagal organizacinį planą, nu 
meniško, augšto lygio. Ir Lie matomi koncertai ne tiktai lie 
tuvių Dienai teko kviestis To tuviams, bet ir per radiją bei 
ronto „Varpo“ choras. Montre per televiziją.
alini reikia savojo choro, kuris Plačiau apie šį reikalą galima 
būtų pajėgus atstovauti lietu teirautis pas p. Jaugelį, tel. RE 
viską dainos meną. 2-5824.

Kaip žinoma, muzikas p. Am , APie repeticijų laiką ir vietą 
brozaitis iš Braziliojs buvo at ^l!S Ptanesta skyrium. . . 
kviestas vesti tokiam chorui. Iniciatoriai.
Gyvendamas Brazilijos Sao Pa BUVUSIAM MONTREALIO 
ulo mieste jis turėjo, kaip spau LIETUVIŲ CHORUI 
da rašydavo, puikų chorą, ku nuoširdžiai dėkojama už paau 
rio pasirodymus augstai įvertin kotus Vasario 16 gimnazijai 
davo ir brazilų spauda. Taigi, 145 dol. ir 44 et. ir taip gi p. 
p. Ambrozaitis pasiryžęs suor Ignatavičiui, tam tikslui paau 
ganizuoti ir Montrealy repre kojusiam 5 dol. 
zentacinį lietuviu chorą. ,,., ‘ ’ BIRUTES VAITKuNAITĖS

Labai pageidaujama kad i Ritminės Mankštos ir Moder 
chorą dėtųsi jaunimas kuris pr naus šokio Kursai adedami 
iSlllcrr* nor nuclziitmiiio s morne . .

1955. X. 19. — Nr. 41 (441)

ii?

LIETUVIU INŽINIERIŲ 
SUSIRINKIMAS.

Po ilgos pertraukos PLIAS

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.

LIETUVIŲ NAMAI 
PRAPLEČIAMI.

Toronto Lietuvių Namų vi 
šuoliniame šerininkų susirinki Toronto sk. susirinkime dalyva 
me rugsėjo 25 d. buvo nutarta vo 14 inž., jų tarpe ir tokių na 
praplėsti namus, pristatant dar rių, kurie anksčiau nepasirody 
vieną augštą priestate. davo.

Ta proga visuotinis sus-mas Pirm. J. Sližys padarė prane 
nutarė kreiptis į visus narius, Šimą nurodydamas, kad veikla 
prašant išpirkti dar po vieną šė bazuojasi savo profesinių reika 
rą. Negalintieji to padaryti, pra lų atstovavimu ir bendrai lietu 
šomi išplatinti savo pažįstamų viškų tradicijų palaikymu, 
tarpe bent po vieną naują šėrą. Ižd. Astravas pranešė, kad 
Tas visuotinojo šerininkų sus- Šiemet pajamų turėta 289.60 d., 
mo nutarimas jau pradedamas o išlaidų 197.17 dol., kasoj yra 

MFPRIKTT Aimniwns vykdyti. Šie asmenys jau pasiža 92.43 dol. Išlaidas sudarė sky
, „iNE.rKirvL,A.UDi-»ivii7o LiLiuvuo dėjo ir dalinai išpirko naujų riaus įnašas stipendijoms ir

penkiolikos metų sukaktuvių minėjimas šėrų: — už 100 dol. — J. Straz šalpai, kurie pasiųsti centrui.
: , .. . -i u j das; už 50 dol. — J. Aukštai Naujon valdybon išrįnkti J.; Y - / • — j* • ■ — , . bus įteikti brandos ate tį už 25 dol. — s. Banelis, P. Sližys, J. Dragašius, M. Meiliu
; ną paskutinę sestadienj pries statai mokiniams, baigusiemsCa Budreįk B . ButrnJ<iaiLė A Dl nas/pr^ Ruzglitis ir p. Astra 
■ Adventą. thohc High School kurių tarpe das> p Dranseika> p. Gutbins vas. Nutarta% šiemet Fsuruošti

Minėjimas žada būti iškilimu atestatus gaus ir keletas lietu kas> B jonynas, K. Kalendra, tradicinį balių. L.
gas, kiek esamomis sąlygomis vių R. Otto, R. Simus ir p. Bai A Kįršonįs> A Kutka, A. Kuo 
bus įmanoma. Numatyta gera toms. ias, p Lelis> y petraitis> A> ovaiau.clu aa,CI 1VVKCS
vakarienė, kuriai kalakutų pa LI PUANISTIKOS kursai šes Pūkas, S. PusvaŠkis, V. Sleževi dainiečių parengimas nistebino 
žadėjo musų kultūrinių paren tadieni turės sias pamokas: ti čius, j. Stanaitis, J. Tamošėlis, -
girnų rėmėjas Kazimieras Lu kybą, prancūzų kalbą, liet, kai j Vaitkaitis.
kas. t>ą ir teatrą. Tikimės, kad visi šėrininkai__ __________ ___________

Programoje, be vakarienės, P. PETRAUSKAS pasitraukė sąžiningai įvykdys visuotinojo kaįs ir jos galės Vokietijon pa 
numatomas trumpas aktas ir iš DLK Vytauto klubo board susirinkimo nutarimą. siųsti siuntinių. L
meninė dalis, kurioje pasirodys direktoriaus pareigų. P. Grei Pasižadėjimai naujiems šėra MAŽOSIOS LIETUVOS 
auganti ir sparčiai kylanti jau bus šerininkų susirinkime pasi ms ir pinigai už serus priimami Bičiulių Draugija spalio 29 d 
na solistė, E. Kardelienės muzi sakė, kad jis pasitrauksiąs vė Lietuvių namų raštinėje ir pas UNF salėje ruošia šokių vaka 

rą-balių, kurio gautas pelnas 
bus paskirtas Maž. Lietuvos by 
lai paremti. Organizacijos pra 
Šomos tą dieną kitų paren girnų 
nerengti. L.

TORONTO LIETUVI!
Prieš pradedant darbą nau

ft

DAINOS” PASISEKIMAS 
Šeštadienį UNF salėj įvykęs

visus publikosgausumu ir giažu 
mu. Dainietės spindėjo džiaugs 
mu, kad jų triūsas nenuėjo nie

kos studijos mokinė, Gina But liau. 
kutė-Čapkauskienė. Galimas da IŠKILMINGA DLK VYTAU 
lykas, kad ir dar kas pasirodys. KLUBO VAKARIENĖ

Po to bus balius-šokiai. Kaip žinoma, DLK Vytauto
Visi Montrealio lietuviai klubas šiemet žymiai atsiremon 

įspėjami lapkričio 26 dienos da tavo- — iš fronto ir viduje ir, be

kiekvieną valdybos narį.
Lietuvių Namų Valdyba.

JŪRŲ SKAUČIŲ METINĖS 
Toronto Jūrų Skaučių laivas 

„Vandenė“ lapkričio 6 d. sek 
tą pasaugoti savo laikraščio 15- to, persitvarkė. Tat, atidarant ma^ienl> r^ngia savo veikimo 5- 
kos metų sukaktuvėms pažymė sezono balius, Klubas šį šešta kiH metH paminėjimą, n ruošia „,ld K T B Tnmnir. 
ti ir gražiai jas atšvęsti. dienį spalio 22 dieną, ruošia iš £aka,^ su P^grama ir šokiais, ^^arytas L. B 1pronto

Smulkiau apie tai bus sekau kilmingą vakarienę. Bus pui P pasistato šios sudėties: pirm—
ciuose „Nepriklausomos Lietu kus valgių paruošimas pritylu e^ta velgu v Bačėnas> pavaduotoja — p.
vos numeriuose. šių šeimininkių, gėnmai ir ki ^^Vat salėje skaum tun Jurkevičienė, sekr. — L. Bute
SPORTO KLUBO„TAURAS“ tos bufetines gerybes. Po vaka “° reSS bahii nienė> kasininkas—S. Dabkus, 

- . - nuuo oun.u visuotinis metinis susirinkimas nenes &okiau Kadangi si valia skautai i r skautė s nariai—p. Butienė ir A. Diržys,
įaugo per paskutinius 5 metus, lio. 12 d trečiad£nį, 7 vai. įvyks spalio 23 d. Aušros Var riene pirmoji po to, kai at vij^liai iš Toronto ir ap Prisiimdami šias pareigas, mes
kai choro nebuvo. Laba! nori vakaro Park Ave 5SS0 YMCA tų par. saIėje tuojau po pamai ^montuotas ir pertvarkytas L 1 u t P turėjome šį tikslą: būti tai pi
— 1-^ . -1-------- - ...„i------- klubas, tai tikimasi, kad ji bus >un,K. s-uvaicgaif • , . Tamstos it tam na

aU‘rY- . 1 labai sėkmino-a ir torlel visi mn praleisti Toronte. kr. nnTu tarP tamstos lt taip paDienotvarkeje numatj*ta vai laDai seKminga, ir todėl visi mo v galbos reikalingo lietuvio To
dybos ir revizijos komisijos rin ritrealiečiai kviečiami nesivėluo STUDENTŲ ŽINIAI ronite ir Europoje.
kimai bei kiti svarbūs sportiniai tr lr atvykt1 7 vai. 30 min. vaka Spalio 22 d., 7 v, v., 'šeštadie Ne kiekvienam yra lemta 
rekalai, todėl visi nariai priva ro> Plačiau apie vakarienę, ku nį( Prisikėlimo Parap. patalpo Šioj žemėj džiaugtis gyvenimu 
lo dalyvauti. į pastebėtina, ruošiama pirmą se (College ir Rusholme g-vių ir labai dažnai ne del savo kai

Norintieji įstoti naujai į spor kattą naujam pirmininkui, p. kampas) Toronto lietuviai stu tės. upatingai šiais laikais, be 
to klubą, maloniai kviečiami. Skinkiui vadovaujant klubui, dentai rengia tradicinį initium sigrumiant mūsų tautai dėl gy 

Taipogi yra prašomi visi bu skaitykite skelbime. semestri pobūvį. Prigiamoje iš vybinės egzistencijos, pasitai
vę sportininkai bei sporto dar NAŠLĖMS IR NAŠLIAMS Montrealio atvykstąs dr. H.Na ko nemaža brolių ir sesių pa 
buotojai, kurie savo patirtimi Pagejbti vakarienė įvyks šešta gyS skaitys paskaitą literatui i laužtų ar tai ligos ar tai senat 
mums padėtų jaunimo fizinio ^ieni spalio 22 d. 7 v. v. Aušros nėmis temomis, taipogi bus me vės svetimoje šalyje ir tarp sve 
auklėjimo darbe. Vartų parapijos salėje. Bus ge nįnė dalis. Visi Toronto bei kitimų žmonių be jokių išteklių,

Kadangi dienotvarkėje yra rI^ užkandžių ir gėrimų. Veiks 
numatytas moterų krepšinio ko loterija, o taip pat bus galima 
mandos organizavimas, tai vi smagiai pasišokti ir pasilinks 
sos norinčios krepšinį žaisti mlntl- Įėjimas tik 1.25 et. 
prašomos dalyvauti. Pelnas skiriamas A. B. litur

Numatytas atgaivinti stalo giniams rūbams įsigyti.
tenisas. Be turėto seno jau yra Kviečiami visi seni, jauni, di 
nupirktas naujas stalas, todėl deli ir maži. Rengėjai,
vyrai ir moterys, norintieji šio FILMAS APIE JAMBOREE. .... 
je sporto šakoje dalyvauti, atvy šeštadienį spalio 22 d mal°ni pareiga tarti labai nuo kartą metuose bent pusę dienos 
kite į susirinkimą. 7 vaj 30 mįn ’vakaro Stanisla širdų skautišką ačiū pp. Stepo uždarbio. Tokia maža auka tik

Mums būtų labai malonu tu vus mokykloje 780 Dolard, ties navičiams ir mieliems Pirmy rai mes savęs neapsunkinsime, 
rėti savo tarpe čia gimusį lietu yan Horn, įvyks Jamboree da niečiams, kurie neatsisakė to o dažnas net nepajusime. Kad 
viską sportuojantį jaunimą, ku jyVavusių skautų sueiga, kurios limos kelionės ir mums savo ža kiekvienas galėtų šią pareigą 
ris ypatingai kviečiamas į šį su metu bus rodomi filmą/ ir spal vinSa operete suteikė kelias ne atlikti, mes, pasikvietę talkos, 
sirinkimą apsilankyti, kad kar votj šviesovaizdžiai iš* praėju Pamirštamas valandas ir ypatin Tamstą aplankysime laike spa 
tu susijungę galėtume pasiekti sįOs g pasaulinės skautu jambo Padčkoti mūsų pasišventu lio mėn. Jums belieka tik pa 
laimėjimų, kurie išgarsintų Lie ree Dalyviai bus vaišinami ka siems rėmėjams už jų mūsų rei skirtą auką įteikti rinkėjui, už 
tuvos ir lietuvio vardą ne tik va jr pyragaičiais. Sueigoje gali kalų supratimą ir paramą, ir p. kurią bus paliekamas kvitas, 
MontreaJyje, bet ir visoje Kana dalyvauti visi vilkiukai iz skau P/ Indrelienei, Šadeikienei, Va kurį galėsite prijungti prie In 
d°je- tai, o taipgi prašomos dalyvau

»,Tauras“ Valdyba, ti jr sesės skautės.
AUŠROS VARTŲ PAVEIKS ATŠAUKIA šokius LAS.nes tą 

LUl PRIIMTI, vakarą jau būtų trys parengi 
kaip skelbia „Aušros Vartų“ mai. Šokiai, kurie buvo skelbia 
biuletenis, sudaroma komisija mi spalio 22 d., atidedami ki 
iš Stp. Kęsgailos, Pr. Kličiaus, tam laikui, 
dail. H. Žmuidzinienės, J. Lady MONTREALIO ŠALPOS 
gos, H. Nagio ir J. Kardelio, KOMITFTU
pirmininkaujant klebonui kun. . .
dr T Kubiliui buvusio ir esamo, susirinkimas
DLK VYTAUTO klubo šernio Nokiamas šį sekmadienį, spa 
nų susirinkimas pirmininkauja ^v.23 d’’ P° 19‘s^os va^andos 
mas naujo pirmininko p. Skin mišllJ> Ausros Vartų saleje. 
kio, praėjo geroje ii darbingoje PP. VAUPŠŲ, Petro, šeima su 
nuotaikoje. šliaukė sunaus.
KUDŽMA Augustinas praėju KRIZĖS augščiausį laipsnį gy 
sį savaitgalį lankėsi Waterbu vena Žaliojo Dobilo 3 didieji, 
ry, JAV. nes vienas jų rezignuoja iš triu
SIRGO, bet jau pasveiko, p. mvirato... 
Gribaitienė, kuriai dr. Segamo 
gas padarė operaciją, Jer. Nar 
butas ir Juozas Burba, Kurie gu 
Įėjo Verduno ligoninėje. 
BRANDOS atestatai praėj. se 
kmadienį Šv. Patriko bažnycio 
je įteikti 4-ms lietuvaitėms — 
Genovaitei Kuprytei,, kuri D 
Arcy McGee High School bai 
gė 9-ja mokine ir Onai Sungai 
laitei, R. Jukonytei ir G. Mac 
kevičiūtei. Brandos atestatus 

Suite 306, Aldred Building įteikė vyskupas Whelan, paly
‘507 Place D’Armet MArquette 8045 | dint tam tikram ceremonialui.

Spalio 21 d. 8 vai. vakare

ma, kad į chorą ateitų tiek nau 
ji, kaip ir anksčiau atvykusieji 
lietuviai arba čia, Kanadoje gi 
mę. Kviečiami visi, kas tiktai

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL D.

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E. 

tel. UN 1-2013 ir BE 7296
Res. 5657—12 Avė., Rsm 

RA 2-5229

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 Av. 
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.v viuuii ZY., v eraun,

Tel: T» 4547 j

NOSIES, GERKLĖS ir ji 
AUSŲ SPECIALISTAS 

ir CHIRURGAS
DR. R. CHARLAND:

956 SHERBROOKE E. |

Tel : FR 7684. EX88221

salėje G.
Dėl informacijų skambinti te 

lefonu CRescent 7868.
KLB KRAŠTO TARYBOS 

sesija šaukiama lapkričio 26— 
27 dd. Toronto mieste, nors bu 
vo sutarta šaukti Ottawoje, ku 
ri jau ir sale buvo pasirūpinusi.

PARDUODAMAS aliejinis 
pečius šildymui, su visais prie 
dais — bačka ir vamzdžiai. Tei 
rautis po 6 vai. vakaio telefo 
nu: LA 5-6633.

(namų DAŽYMašy 
| kreiptis tel. LA 6-2084.

| LOUIS MANGE AU f 
| KURO ALIEJUS | 
$ 114-1 Ave., Ville Lasalle. X 
$ No. 1 Imperial Products » 
S TR3237 S

I. G. ELECTRIC R d
Elektros

IGNAS
3260

kontraktorius

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

6351
neju> 
mūsų

Dr.E.Andrukaitis|
956 SHERBROOKE E. « 4

Tel.: CH 7236.

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

butų namas Bannantyne gat 
vėje Verdune (netoli Brown 

Blvd.) Kaina $ 25.000.
" i — i.. " i — ‘

I Raštini vakarais: LA 1-7925—8873 *
$ 2104 Mount Royal St. E. t

Renė TALBOT 
Advokatas

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ 
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas
JONAS J. JUŠKAUIS, 

LL. B.
Suite 14, Tunstall Building 

709 Dunsmuir Street 
Vancouver 1, B. C., Canada. 

Telefonas; Pacific 4511.

tų vetoivių studentai ir alum kuriems, kartais, nors ir maža 
nai kviečiami atsilankyti. parama gali būti gyvybės palai 

K. L. S. S. C. V. ir Toronto kymo klausimu.
Skyriaus Valdyba. Taigi, mes, kurie kartais gal 

rlCONU BARONAS“ PAS ir PerdauS naudojamės Toron „ČIGONŲ BARONAS PAS to gyvenimu, jauskime parei 
JUKŲ SKAU 1 to. gą, prieš tautą ir prieš anuos 

Toronto jūrų skaučių laivo brolius ir seses ir neatsisakyki 
„Vandenė“ vardu man tenka me tam tikslui paskirti vieną

siliauskienei, Liaudinskienei ir come tax.
Stepaitienei ir pp. Dapkui ir Tenelieka nė vieno Toronto 
Buntinui už įdėtą vargą ir triū lietuvio neprisidėjusio savo bro 
są vakaro i rkitos dienos pri lio ir sesės pagalbai, 
ėmimo ir vakarienės suruošime.

Gero vėjo !
v. valt. Gražina Anysaitė.

y a

X Raštinė: OLiver 4451 v

šalpos Komitetas.
DĖMESIO! Pradėsime spaus 
dinti Kr. ap. min. K. Žuko atsi 
minimus!

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

X 1082 Bloor W. Toronto 4. v 
a j rytus nuo Dufferin St. X

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1081 Bloor St. W.-Toron to 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv., 
ketvirtadieniais ir šeštadiė 
dais 1—3 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 
9—12 ir nuo 2—9 vai. va

(pagaJ susit^n-

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 ll-£ 
v. pp. Kitu laiku, susitarus
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