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Politinė Įvykių savaitė TAUTININKAI TRAUKIASI
GENEVOJE ĮKLIMPO VISI KETURI MINISTERIAL ■ H V I II1II1I1OI I 
NES MOLOTOVAS UŽBLOKAVO VISUS KELIUS Į 
SUSITARIMĄ, SULAUŽĘS4 DIDŽIŲJŲ SUSITARIMĄ.

Dulles lankėsi Ispanijoje.
Rusai daug išliejo vodkos, 

bandydami užtvindyti vakarie 
čius; plačiai šypsojosi, norėda mu, 
mi užmaskuoti tikrąją veido iš 
raišką. Naivesni net iv patikę 
jo, kad ištikrųjų rusai pasikei 
tė ir nori koegzistencijos. Kai 
kas iš vakariečių ir vodką ir šy 
jpsenas priėmė ne tiktai, kaip 
tikra, bet tiesiog susižavėjo. To 
kių „entuziastų“ net Churščio 
vas, nenorėdamas susilaukti pe 
rkontrastingo nusivylimo, ne 
prablaivė drastiškai atviru pa 
reiškimu, kad, girdi,

SKAUDŽIAI APSIVILS, 
KAS MANYS, KAD 

SOVIETAI PASIKEITĖ.
„Entuziastai“ „Genevos dva 

šioje“ rado, galimybę nusiimti nepalankų 
kaukes ir pradėti atvirą propa Molotovas laikosi kietai ir ne 
gandą už. sovietus. O tuo tarpu nusileidžia. VT atstovui Fricdlando per paskiau toji bausmė buvusi pa
sovietai gavo, mainais, oficia Kai Vakarų ministerial pa einamojoje stovykloje teko iš keista priverč. darbo stovykla 
liai pasiųsti savo šnipų ir ins prašė jį pasakyti, kaip Maskva sikalbėti su visa eile grįžusių ir kt. Žinoma taip pat, kad iš 
truktorių gaujas į kitas šalis, projektuoja sujungti Vokieti Vakarus vokiečių Lietuvos vo Vorkutos į Lietuvą jau grįžęs 
kuriose veikia 5-ji kolona. Su ją, tai Molotovas i.—1.3, l.-d „vv uuiu,.l<, nu„<. «« ... - - -
ja jie dabar gauna jau atvirų jis tada atsakys, kai bus susitar Įėjimuose, darbo vergų stovyk bačiauskas. B. Žemaitytė Vor . zk2. .n.er???yrn^
kontaktų, pareiškiamų įvairiais ta dėl Europos saugumo siste lose ar Sibiro tremtyje ir kitur kuton net atsigabeno savo mo isėjo pažiūrėti, hlj) ir, palikę
būdais ir priemonėmis. mos... Ir po to Dulles jau yra yra sutikę nemaža mūsų tautie tiną iš Lietuvos. Tačiau ne vi savo „darbo įrankius , ko

Tiktai Genevoje susirinkę už padaręs naujų pasiūlymų, kūčių. siems leidžia grįžti. Už pogrin klus paprastai su savun imasi
sienių reikalų ministerial gavo rie normalizuotų šalių santy Buv. Rytinės Vokietijos „už džio laikraščio redagavimą nu 
patirti, kad ruso Krylovo paša kius, o Molotovas nenusilei sienio reik, minis-rio“ Dertin teistas 25 metams mokytojas

džia nei per milimetrą. Taigi, gėrio asmens sekretorius B. von kauniškis Karalevičius dabar
MASKA Iš DERYBŲ JAU 

YRA LAIMĖJUSI, 
tuo pačiu jau yra

Žinios iš VLIK’o
JAU IR VLIKAS PATYRĖ „SNIEGO OPERACIJOS” 
UŽMAČIAS — IŠPLĖŠTA VYKDOMOSIOS TARYBOS 

BŪSTINĖ. GEROS IR NEGEROS ŽINIOS. KAS 
TOLIAU?

Ar ne būdingi VLIKo reikšmės ženklai?
Buvau užkluptas įvykių, nes, kaip dabar, sugrįžtant iš 

apie kuriuos čia nedaug kas ga ištrėmimo į Rusijos gilumą vo 
mplikuoja ir verčia esančias VL Įėjo galvoti. Bet nors trumpai kiečiams, aiškėja, jog ten yra 

daug sovietų pagrobtų žmonių 
kasdieniniais iš įvairių kraštų. Tat vokiečių 

čia mus gula policijos įspėjimas ne be pag 
duotų pagrindo VLIKo veiklą kasdien, staiga gaunu Eltos rindo, nes ir jai sunku tokius 

: grobimus įspėti ir sukontroliuo
„Nekviesti svečiai VT būste! Grobimai, nežiūrint VLIKo 
Naktį iš saplio 21 d. į 22 d., vadovybės pasisakymo, vis dėl 

apie pusę antros, vidurnaktį, j 5”ra galimi. Tai rodo ilgame 
Vykdomosios Tarybos būstą tė gangsterinė komunistų prak 
Reutlingene įsilaužė keli iš an tika, kurios aukos ne pavieniais 
ksto tam gerai pasiruošę pikta atsitikimais skaičiuojamos, 
dariai, atvykę dviem autovezi 
miais. Išlaužė duris, išnešė į ki 
emą iš VT pirmininko kamba 
rio geležinę spintą, kurią pakel 
ti tegali vos 3—4 stiprūs vyrai, 
o iš Informacinės Tarnybos vai 
dytojo kambario išstūmė tarp 
durin kitą metalinę spintą...

Tačiau piktadariai laiku bu 
atsakė, kad kiečių ir net lietuvių, kurie ka kilimo nuo Gražiškių Juoz. Ar vo pastebėti (šeimininkas pajų

TAUTINIO SĄJŪDŽIO PAREIŠKIMAS. — LAISVĖS 
KOVOTOJAI PASKUI TAUTININKUS? — DAUGU 

MOS GRUPIŲ PASITARIMAS.
(Nepriklausomai Lietuvai telefonu iš New Yorko).

New York. Spalio 31 dieną. Tautininkų pasitraukimas 
Pirmadienį, spalio 31 dieną, VLIKo politinę padėtį kiek ko 
Lietuvių Tautinis Sąjūdis raš 
tu pranešė politinių grupių sa

o galimas dalykas, kad ta pačia mbūriui, kad dabartinį VLIKą ~
proga aplankys ir Tito, nors į jis nebelaiko tąja institucija, pHkfauSomybę, kad~niekam ne reikalais/ kurie 
Jugoslaviją jis buvo nusistatęs kuri buvo suorganizuota oku ...
išvykti pasibaigus konferenci puotos Lietuvos pogrindyje ir 
jai. todėl nebemato reikalo jame pa

Apsilankęs Madride, Dulles silikti.
kalbėjosi su Franco ir visais mi Raštą pasirašė V. Rastenis, 
nisteriais, o grįždamas į Gene dr. Nemickas ir p. Ališauskas.
vą, pareiškė per Madrido radi Kalbama, kad Laisvės Kovo

Dėl to derybos ir įklimpo. 
Naudodamasis tuo įklimpi

DULLES IŠSKRIDO 
ISPANIJON,

iš

IKe demokratines grupes susi aPie juos, 
glausti kovoje už Lietuvos ne Besirūpinant

suparaližuoti. Kova už Lietu pranešimą: 
vos išlaisvinimą bus tęsiama vi 
su likusiųjų jėgų įtempimu ir 
ryžtumu.

VLIKui ištikimos demokrati 
ją* padėką jį priėmusiems ir pa tojai esą jau parašę ahaloginio nės grupės susirenka New Yor 
sidžiaugė labai sėkmingais kon turinio raštą Politinių grupių ke antradienio vakarą pasitari 
taktais ir naudingais susitari sambūriui ir paseksią Tautinin mo susidarančiai padėčiai ap 
mais.

Reikia
svarstyti.kus.

pažymėti Vakarams ----
faktą: KĄ PASAKOJA PALEISTIEJI Į VAKARUS VOKIEČIŲ

KARO BELAISVIAI

h.

kečia, teigianti, kad
IŠORĖ NEPAKEIČIA 
VIDAUS TURINIO.

Kaip sakoma: „Chot ty 
novoj kože, da sierdee u telAa pralaimėję. Vakarai savo nuo 
vsio tože“ (nors tu ir naujame laidumu ne tiktai pralaimi, bet 
kaily, bet širdis ta pati). Pasi ir sunkina savo siekimams de 
rodė, kad Rusija tebesilaiko se rybų ateities atžvilgiu. ______t _________ r ____
nojo nusistatymo ir nieko ne Antras Vakarų silpnybės fak mo „vadai“. Per sukilimą buvo bet buvo pakeliui suimtas, ap 
linkusi keisti. Maskvos nusistatas: Vakarai stato minimali nušautas arch. ] 
tymas toks kietas, kad ji, kaip 
Chruščiovas įtaigojo, Vokieti 
jos suvienijimą supranta, kaip 
Vakarų Vokietijos 
vrie Rytinės, rusų 
Vokietijos.
VISUS VAKARŲ

MUS MOLOTOVAS 
ATMETĖ. 

O vakariečiai pasiūlė sujung 
ti Vokietiją laisvais rinkimais 
Europos saugumo sistemos pa 
grindų. Molotovas jau kelios 
dienos kai mulkino' vakariečius 
ir vis nedavė aiškesnio atsaky nutylėjimas pavergtųjų kraštų 
mo, tiktai pirmadienį, jau suži yra aiškus moralinis pralaimėji 
nojęs visas vakariečių pasiūly mas, jų derybų nesėkmės pag 
mo detales ir sumetęs galimy 1 
bes, atmetė jų pasiūlymus. 

VAKARŲ PASIŪLYMAI
LABAI AIŠKŪS:

Vokietiją reikia sujungti „ __  ___  ___________  r___ __________„
ją padaryti nepavojinga, t. y.— kas laimėjimas. Štai dėl ko Mo paleistas, jo žmona palikta dar kevičius, 32 m. juv - Lietuvos Pasiuntinybė prie
kad jai būtų užkirstas kelias į lotovas tvirtai laikosi (matyda toliau darbo vergų stovykloje zas Vilkaitis, 34 m. Alf. Krau
naują militarizmą.
Vokietijoje veiktų kontrolė ir dėl ko jis gali tikėtis dar didės pat bausmę baigia mariampoliš 
Vokietijos karinės jėgos būtų nių laimėjimų, jeigu vakariečiai kė Česė Pyragaitė, o Viktoras 
Europos karo vado vybės žinio vis dėlto sieks bent kokių susi Atikauskas, Petras Bud ginas, 
je. Kad nebūtų jokių abejoji tarimų. du Juozai Šlickiai, Juozas Kuli
mų, visa Europ? sudaro saugu Reikia priminti, kad pralaį kauskas, Br. Šalkauskas turi 
mui patikrinti organizaciją, ku mėjimai turi priežastingumą, 
non įeina abiejų blokų valsty VAKARAI JAU KETURIŲ vai įkurdinti“. Grįžęs į Vokieti 

J£.š. Tai yra labai aišku. Bet SUSITIKIME GENEVOJE ją yra šilutiškis Alfredas Vai
Rusijai tas nepriimtina, nes, PRALAIMĖJO, ~..............* ” ..................   ’ ' *

i

Nežinau, ar tai teisybė (ma 
nau, kad tai greičiau propagan 
da. hlj), bet teko, girdėti, kad 
ryšium su šiuo įsiveržimu ir po 
licijos įspėjimu pasisaugoti, 

iš VLIKo pasitrauksią 
tautininkai.

Žinoma, kova su komunisti 
niais kriminalistais nėra papras 
ta, lengva ir nepavojinga. Bet 
tikri kovotojai iš fronto nesi 
traukia. Nemanau, kad kas ii 
dabar trauktųsi.

Kas, paklausęs propagandos, • 
plėšikai, įsilaužią į svetimus bu dar abejojo dlėl VLIKo reikš 
tus, pasinaudodami nakties ta mės, tai jau vieno šito įsibro 
msa, paspruko. vimo į Vykdomosios Tarybos

Neabejojama, kad tai buvo būstinę ir bandymo pagrobti 
viena iš paaštrėjusių „Sniego“ jos dokumentus užtenka įsiti 
operacijų. Šis įsilaužimas dar kinti, jog VLIKas Lietuvos ok 
kartą patvirtino, kad mūsų prie upantui stovi, kaip rakštis aky 
šai imasi tokių dalykų, kaip pa je, kad Lietuvos okupantas VL 
prasčiausi gangsteriai — nak IKą tinkamai vertina. Tat argi 
ties plėšikai.

Iš laisvinimo vadovybės pu 
sės pabrėžiama, kad jei tokiais 
„žygiais" norima ją įbauginti 
ar terorizuoti, tai tuo būdu bus 
pasiekta kaip tiktai priešingų 
vaisių — nuo to mūsų ryžtas 
skelbti pasauliui apie mūsų tė

Mutius papasakojo dirba vienoj iš Intos darbo ver
.... . •• . gų stovyklų. Vienoj is ju yra irapie sutiktuosius lietuvius • J J J J

Vorkutos stovyklose. gimęs
Ten, pasirodo, lietuviai sukih Amerikoje Milukas, 
me labai aktyviai dalyvavo. Arkur*s 1948 m. iš Vilniaus išvy 
chitektas MakneviČius ir majo ko i Maskvą, norėdamas išsirū 
ras buvę apkaltinti kaip sukili Pintl leidimą važiuoti į JAV, 

- --- - " 1----- ---- —— -p
Maknevičiaus kaltintas šnipinėjimu ir nubaus 

nius reikalavimus ir siu dar ne pusbrolis, inžinierius. Archit. la^- Biržietis Petras Kulbis taip 
išlaiko', — todėl jiems nėra is Maknevičiui už tai buvo pridė Pa^ P® atliktojo bausmes laiko 
1----- : z--...:. I.. ta dar 10 mety kalėjimo 29 ka „laisvai įkurdintas“. Vorkutos

sykloj, kurioje dirba apie 400 29 stovykloje dirba žinomojo_____ ______ _r__ ___
jaunų lietuvių, daugiausia bu Kauno fotografo sūnūs Henri Vynės nelaimes, pavergėjų žiau 
vusių karininkų ar nuteistų už kas Laurinavičius, kuiis, karo rumus ir mūsų tautiečių kan 
partizanavimą, yra laikomas metais atvykęs į Vieną, joje st gįas nė kiek nesumažės, 
taip pat vienas lietuvis jėzuitas udijavo operečių režisūrą, bet 
ir vienas kunigas. Grįžusis tei bolševikų ten paskiau buvo su 
gia, kad paskutiniais metais imtas ir nuteistas 25 metams. 
Vorkutą atvežama jaunimo. Kauniškės gydytojas Lauma 

Iš grįžusiu vokiečiu ar lietu kienės sūnus Vytautas yra ne 
~ v X..XX*. v i xz viV Pavyko surinkti' duomen tekęs sveikatos ir 1954 m. kovo
šitas Vakaru valevhin vvru aPie šiuos mūsM tautiečius: mėnesi buvo pripažintas nedar „o. Ji kar- Milaševičius buvo nušau bmgu, bet šiemet jo bylą turės

tas per vežimus. Jo žmona, nu ^spręst! teismas. Vorkutoje 
bausta 10 metų, laikoma 10 sto dirbo ir Dr. A. Garmaus sūnus, 

rindinė nriežastis ir nenadseki vykl°j P°tmoj.‘ Jos tėvas, pulki studijavęs mediciną, šiemet 
mu laidas P k ninkas, gavęs taip pat 10 m., baigė bausmę. 5 stovykloj dir

laikomas Karagandoj. Milaše ba 34—35 metų vilniškis siuvė 
DĖL VAKARŲ MORALINIO vičienės sesuo Gražina tebelai Jas Maceika. Jo brolis išgaben

PRALAIMĖJIMO, koma Vorkutoje. Vienas iš buv. tas 1 Sibirą. 5 kasyklos 22 bri netiksliomls žiniomis
neįmanomas bet koks žmoniš Kauno polic. virš. Matulis, esąs Sa“OJ dirba 30 m. Juozas Grįš ap.g naujus vyskupus Lietuvo 

ūkininkaitis Juo
Šv. Sosto praneša sekantį:

Š. m. rugsėjo mėn. 11 d., Pa 
nevėžio Katedroje vyskupas 
Kazimieras Paltarokas konsek 
ravo Antarado tituliariniu vys 
kupu, Vilniaus Arkidiocezijos 
kunigą Julių Steponavičių, ku 
ris yra paskirtas. Panevėžio vys 
kupu pagelbininku.

Toje pat Ceremonijoje buvo

v o Vakarai

prijungimą 
okupoutos,

PASIŪLY

ir

ko nei nuolaidų daryti; visos jų 
nuolaidos yra Maskvos laimėji 
mai.

Net jau Anglijos konservato 
rių laikraštis „Daily Telegra 
ph“ vedamajame apgailestauja, 
kad

„VAKARŲ VALSTYBIŲ 
VYRAI PASTARUOJU 

LAIKU NEMINI 
PAVERGTŲJŲ KRAŠTŲ ”.

būtų prasminga mums nedaver 
titi?

Geros žinios mus pasiekė 
iš New Yorko. Vokietijoje jos 
gerai vertinamos. Daugumui 
patinka, kad abi didžiosios sro 
vės atsisako bet kokių ambici 
jų — atsisako esamų pirminin 
kų, kad tuo būdu būtų laisvos 
rankos visoms srovėms susitar 
ti. Vokietijos lietuviai ypač pa 
tenkinti, kad sudaromos visos 
sąlygos ir Tautininkams vėl 
pilnumoje įsijungti { VLJKo 
veiklą. Tat, buvę kliuviniai jau 
pašalinti ir visi, kas bent kokių 
pretenzijų turėjo į VLIKą, da 
bar gali jau jame dalyvauti pii 
numoję. Tat ir linkėjimai mū 
sų geriausi. hlj.

PAPILDOMAS PEANREŠI MAS APIE VYSKUPŲ ŠVE 
NTINIMĄ LIETUVOJE.

Ryšium su spaudoje paskelb kad Egiptas pradeda agresiją, 
tomis netiksliomis

Įsibrovėliai nieko' nepaėmė. 
Galimiems tokių „nekviestų 
svečių“ vizitams ateityje pasi 
ruošta dar stropiau“.

Taip maždaug paskelbė Ei 
ta. Man gi privačiai dar teko 
nugirsti, kad vis dėlto

policija įspėjo pasisaugoti ir 
VLIKo žmones,

gavės ginklų iš Rusijos. Taigi, 
Maskva pakuria naują karą.
SERGA LIETUVOS ATSTO 

VAS VATIKANE.
Spalio 24 d., Lietuvos minis 

teriui prie Šv. Sosto buvo pa 
daryta rimta operacija. Ligo 
nis taisosi.

Sužinojęs apie ministerio S. 
Girdvainio ligą. Jo Šv. Popie 
žius Pijus XII teikėsi atsiųsti 
telegrafu prieš pat operaciją 
specialų Apaštališkąjį palaimi 
nimą ir nuoširdų linkėjimą kuo 
greičiausiai pasitaisyt. Linkėji 

nalistas, 1949 metais* rusų jėga Telšių kapituliarinio vikaro pa mų telegrama buvo taip pat 
pagrobtas is Berlyno, Intos sto reigas.
vykioje sutikęs Estijos švedą Vyskupas Julius Steponavi 
Tamvelių, kuris žinojęs apie čius gimė 19111 m. ir buvo įš 
Wallenberg© likimą. Tamve ventintas kunigu 1936 m. Jis 
liūs sakėsi sutikęs Wallenber ilgą laiką dirbo Gardino miesto 
gą 1953 m. Taišeto stovykloje, parapijoje.
Jis prašęs įsakmiai Bonscheiną, Vyskupas Petras Maželis gi 

22 m. amžiaus Juozas Mockevi kad tas grįžęs į Vokietiją, tuč mė 1894 m., buvo įšventintas 
tai painformuotų 1923 m., ir ilgus metus prote

Tuo tikslu mas Vakarų silpnybę) ir štai Mordavijoje. Vorkutoje taip z®» Sim. Lukaševičius, vet. stu

Vorkutoje gyventi kaip „lais

dentas Melinis ir kt. Dar perei 
tais metais buvo atgabenta 
Vorkutą mūsų tautiečių, 

nuteistų Vilniuje.
Bus daugiau.

ŠVEDIJOJE DIDELĮ 
SUSIJAUDINIMĄ SUKĖLĖ 

grąžinto vokiečio žurnalisto Bo 
nschein pareiškimas, kad jis tu konsekruotas ir kun. prof. Pet 
rįs žinių apie dingusį švedų di ras Maželis, Celenderi tituliari 
plomatą Wallenbergą. Šis žur niu Vyskupu. Jis ir toliau eis

i

Rusijai tas nepriimtina, nes,
priėmus Vakarų pianą, okupuo kai lengva'širdimi atsisakė sa

jos rankų. Todėl Genevos dery iaįsvįg pavergtiesiems. Tat, lo
11 negah Siškai klausimus svarstant, iš

Genevos užsienių reikalų minis 
terių derybų Vakarai begali 
laukti tiktai pralaimėjimų. Tai 
yra žiauru, bet tokia yra logi 
ka. Kai principų atsisakoma, lie

Tiktai dabar paaiškėjo, kad ka slidūs faktai, kurie lengvai
Molotovas atmetė vakariečių slysta iš rankų.
išdirbtus planus, jog Genevoje — Kišiniove okup. Lietuvos čius, atgabentas 1947 m., Ste tuojau apie
„4 didieji“ yra suatrę: 1) Vo stalo teniso komanda, {veikusi pas Kalinauskas, Juozas Mor atitinkamas švedų įstaigas. Šve soriavo Telšių kunigų semina 
kietiją apjungti laisvųjų rinki maskviečius (11:4) ir estus kūnas, girin. Kaškauskas, nuodų ministeris pirmininkas pa rijoje tuo pat metu eidamas ka 
mų būdu, 2) Vokietiją sujung (11:6), pripažinta visos TSRS Jurbarko mok. Elena Gustytė, reiškė, kad švedų vyriausybė lėjimo_kapeliono pareigas.
ti saugumos sistemos pagrindu, čempionu. vilnietė Dora Jačienė, kybartiš imsis visų priemonių šį reikalą
Visa tai Molotovas atmetė. —Molotovas į vakariečių pa kė Birutė f \ . . , . _ .
Tuo būdu paaiškėjo Rusijos di siūlymą sujungti Vokietiją, at Grybaitė, kuri pirmoji už ryšio bergas ypač daug padėjęs Ven nę 118 polięininkų. — Fauere pasiūlė Prancūzi
ktatorių veidmainystė ir apgau sakė, kad tai esąs pačių vaka palaikymą su partizanais buvu grijoj žydams ir buvo 1945 m. — Izraelio atstovas Jungti jos seimo rinkimus antroje lap 
jį ‘ riečių reikalas... si nuteista mirties bausme, tik suimtas įžygiavusių rusų. nėse Tautose Wia aliarmą, kričio pusėje.

čiulis ir iš Pagėgių Vale Švirkš 
tytė. Ji buvo 1950 m. suimta 

toji Vokietija išslystų iš Rusi reiktl’avimų"— reikalavimų Rytinėje Vokietijoje ir visą lai 
----- k.. - ka išlaikyta Vorkutoje. Tarp 

grįžusiųjų iš Sov. S-gos lietu 
viškomis pavardėmis randame 
dar šiuos: Pypkė, R. Gogėla, 
J. Dūda, J. jakštys, P. Jurkai 
tis, K. Kupka ir kt.

Kaip „laisvi“
Vorkutoje gyvena

pajudėti iš vietos.
MOLOTOVAS SULAUŽĖ
KETURIŲ VALSTYBĖS

GALVŲ GENEVOS
SUSITARIMĄ

gauta iš J. E. Mons. A. Šamo 
rė, Valstybės Sekretoriato dip 
lomatinės sekcijos vedėjo. Lin 
kėjimai buvo taipgi pasiųsti 
daugelio diplomatinio korpuso 
narių.

TRUMPOS ŽINIOS
— Princesė Margarita atsisa 

kė tuoktis su lakūnu Towsen 
du.

— Italijos prezidentas lanky 
j_____, ............................. .. r...........................Per praėjusią savaitę iš sis Amerikoje, kai pasveiks Ei

Žemaitytė, Danutė kuo rimčiausiai ištirti. Wallen ryt. Vokietijos pabėgo į vakari senhoweris.
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Yearly Subscription Rates:
Canada .............................$5.00
America & S. America $ 5.50
Other Contries............... $ 6.00
Pajieškojimų kaina . .. .$ 1.00

Ką rašo kiti
MOLOTOVAS MUŠASI Į Į KRŪTINĘ.

Žinomi New Yorko „Tribu tę po keturių, po pietų, balan 
ne" užseinio reikalų Korespon džio 30 d., 1945 m.), jie papu 
dentai, broliai J. ir S. Alsop šakojo vokiečių tautai, kaip Hi 
viename straipsnyje rašo: tleris per tas paskutines valan

„Molotovo mušimąsi į krūtį das labjau rūpinosi savo myli 
nę, esą jis klaidą teorijoje pada mais šunimis, negu jo j prapul 
ręs ir nepastebėjęs socializmo tį įstumtąja vokiečių tauta. Hi 
įkūrimo Sovietų Sąjungoje, rei tleris pasirodo, paskutinėmis 
škia jo viešą nužeminimą ir, tu valandomis tikėjo, kad visi vo 
rbūt, išėjimą iš vietos. Tačiau, kiečiai jį išdavę ir todėl buvo 
gal yra ir gilesnė prasmė. Jo pasiryžęs keršyti. Hitlerio tar 
pažeminimas bene reiškia per nu pasakojimai palengvina vo 
galę naujosios krypties rusų kiečių demokratinėms valdžio 
užsienio politikoje, kuri šypso ms ateityje atremti visokią 
si, laukia ir išrodo opurtunisti ptųjų nacių propagandą", 
nė. - Molotovas laikosi stalinis 
kų pažiūrų, pagal kurias, kas 
ne su Stalinu, tas imperialist! 
nis šuva. Bet naujoji šypsos po 
litika jau auklėjasi neutralistų dakciniu sako: 
būrį, kaip Indijos Nehiu, arba „Suomijos 
Egipto Naseris. Gali būti, Va prisidėjimas

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKm 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 prenumeratų apmokėti už 
visu metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

^EPKIKIrAUSSMA Llt'W\Z&
I N D E P E NDENT LITH U A N I A 

Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada. 
Telefonas: HEmlock 7920.

Prenumerata metams:
Kanadoje ....................... $5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50 
Visur kitur ...................$6.00
Tek^n eilutė................ et. 0.15
Adresu pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.)

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitaiimą, gauna nuolaidų.

MŪSŲ KREDITO KOOPERACIJA
Kooperatiniai bankeliai

Kanadoje lietuviai jau turi tiktai gali, ir išnaudoti, - 
tris kooperatinius bankus — operacija stengiasi padėti. 
Montrealyje, Toronte ir Hamil jeigu susidaro koks iš Koopera 
neratiiUs^iank^as' Htaš” *S° tinčs P,ek>'bos' kooperatinės netelcs’perdaug džiaug šitoTės^Tmybai’bus žymuš'd’a‘V nusistatymo, liečiančio 1539 Vokietija.
?ome koonerarinis’fento; Pa E*k? ' J.°P v . Molotovo pasišalin.mu, nes lykas Europos šiaurėje. Iki m. K'-—- --------------
ronte kooperatinis bankas „Pa banku ir kitu kooperatiniu is ; _i i J , lr«siiarama" ir Hamiltone kooperati taigų bei įmonių pelnas, taftas J°.atkak,lus meko ne šiam suomių vadai mane,_kad ksĮją.
nis bankas „Talka". Bet tokių pelnas grąžinamas tiems patie 
Ka.X StuvTaT gib iXe London ^«er“ dienraš

tej^ip^Vyr^ml X: ^i^k^Xta Haitfer pasija; to^oMkos įrauk“. Putoti -

pajėgus ir turi gabių ąmonių. kas> sakysime, kooperatinėje "

sla
ANGLAI PRIPAŽĮSTA KLAIPĖDOS KRAŠTO 

ANEKSIJĄ „DE JURE“.
Pereitų metų rudenį tūlas (taip pat originale pabraukta). 

rt Guenter Kunstmann iš Frank Klaipėdos padėtis priklauso tie 
furto (žmona klaipėdietė) krei ms punktams, kurie bus apta 

proponuojamas Pėsi i Britų Augštąjį komisarą riami bendroje konferencijoje, 
taip vadinamai Vokietijai ir teiravosi dėl bri nustatant taikos taisykles su 

H ... ---- ----------- —x:_ Toksai patvarky
Iki m. Klaipėdos krašto naiių ane mas, žinoma, apimtų galuti 

j . Neseniai G. Kunstman nius sprendimus, teritorinių kl 
bebaidydavo" . toks prisidėjimas būtų^Mask gav0 atsakymą, kuris mumyse, ausimų atžvilgiu, kilusių iš

PI YTA voje nemėgiamas. „Izvestija* lietuviuose, turi iššaukti nusi 1939 1945 m. kaio>.
t , “ a; šitą Taryba pereitais metais, stebėjimą. Supažindinimui patie 4. Josios Didenybes Valdžią
London „Observer dienras------- -į. išvadino Amen kiti skatytojams Augstojo Ko dėl tos priežasties dabartiniu

kos politūros įrankiu, paskutilaiku negali pareikšti jokios 
~t„- Vntūtiinc nis Suomijos prezidento Paasi „Didžiai gerbiamas p. Kunst nuomones apie Klaipeuos atei g

-1- .-1 - —» — ---- , „Rytų Vokietijos režimas, atsilankvmas Maskvote mann. t}, kurios pasėkoje pirm kita M
Reikia tiktai imtis iniciatyvos krautuvėje perka prekes ir, da nuostabiai iškilmingai paminė . . ., . .. . ■ ’ Britų Augštąjam Komisarui ko galėtų įvykti tokio patvar
ir sukurti banką. rant balansus, naaiški Delnas. j° šešerius savo gyvenimo me ___ ’ Vokietijai pavedus, nurodau į kymo išdavos.

savo kovo mėn. 18 dienos laiš

ko
Ir

ŠIAURĖS TAUTŲ 
SĄJUNGA

New Morko „Tribūne"

R rant balansus, paaiški pelnas, jo šešerius savo gyvenimo me
Bendrai, kooperacija yra ne tai tas lnas a padalinamas tus. Vadų kalbos tryško dide į Xoiektl kuris £stu 

tiktai savitarpines kredito pa in į ki .pirkimui. lėmis viltimis ir pasididžiavi būti taurės Ta vbos ir atsakau ? Jūsl* 1954 m‘ SP
galbos patarnavimo priemone, £ A n g' J’ ■< 9 vra mais- Be abejojimo, jos atspin Suomijai būti Siaurės laiybos OQ
bet kooperacija yra ir idėja, ku „SaHufi m eš ži-mni/iš dėJ° naujuosius vėjus Mask bus su
ria remiasi demokratija kaip nUS1!taclUS1 pneS zinOmų !S vos oolitikoie Gali būti, nrina tlktas dideliu džiaugsmu viso 
ekonomine baze. Principas yra n^nuujimą. . „ .
tas. kad žmonių ekonominiai ^kratiniais pnndpais pagrįs 
reikalai nebūtų išnaudojimo “-u
nriemnnė Ronners,« del Vfa labai Svarbu, kad ko

operacija augtų ir klestėtų.
Ir ji auga. Štai truputis duo

Su pagarba
(pas.) A. W. Rhodes'*.

Kaip iš laiško matome, Brialio mėn. 28 d. laišką, liečiantį 
Klaipėdą, rašytą Užsienio Mi tų Užsienio Reikalų Minister! 
nisterijai (Foreign Office), ja 1939 m. specialiu pranešimu 

V|Dki£^ijos vyriausybei prane
2. Kaip Jums žinoma, uostas šė, kad ji Hitlerio smurtą ir 

Memel, dabar vadinamas Klai Klaipėdos krašto aneksiją pri 
pėda, buvo perimtas vokiečių pažįsta de jure — t. y. teisėtu, 
valdžios 1939 m. balandžio m. Ji taip pat, atrodo, nežino, kad 

. - - - ti i kita darbo iieškoti ir pvven 1939 m- gegužės mėn. 15 d. naciai 19-39 m. kovo mėn. 21 d.
vus^^Ma^kva k tar'tum111 daroma1r Puoselėjami bendri Šono vokiečių vyriausybei buvo pra įteikė Lietuvai ultimatumą, ir 
vus. Maskva, tartum, aaio la _ ___________ __ nestas Didz. Britanijos vyriau Klaipėdos krėstas nebuvo uzim

i — Klaipėdos tas arba, kaip atsakyme rašo 
perėmimą pripažinti de jure ma, „perimtas” 1939 m. balan

b„den,Op''a“įa na^ą Tai yra g7nai d 

tas, kad žmonių ekonominiai nių ginklų'įožiūnu, Maskvai . .... . .
reikalai nebūtų išnaudosimo eko_nO1T2^S Są_JUdlS’ i**1 , padarė nebesvarbiu Vakaru Vo Šveduos ir Suomijos bendra 

kietijos ištraukimą iš NATO, ^biavimas jau davė g—ų
žavint apjungimo medum. Gali yaisJ«- Jau nera Pasy> Vien<> 
būti net įsitikinta, kad Rytų kras,tO pdie?ai &a 1 iaisvai vYk 

erai *’* i uuamv iivonvi; ii. t y v vi* , v. “T , . ,
gla ti, ir puoselėjami bendri ekono vok»eclV ,vyriausybei buvo pra įteike Lietuvai ultimatumą,^ ir 

žybas »u ateičia, kad Rytų Vo mimai r!lka.\ai- Rusli Politikos nutarimas 
kietiia bus naprindine olvta bū Posukls ^a Įdomus: matyti, ko sybes nutarimas kietija bus pagrinaine pyta bu orievarta bandvs pati perėmimą pnpa
Simai apjungtai Vokietijai, nes „ra^„mu Sugražindama Por (Originale pabraukta. Red.) ; džio mėn., bet 1939 m. kovo m. 
gizehnio režimo galva, Grothe & umu. bugrązindama Por nutarimas vėliau nebuvo 22*23 dd T'’'"—•” *’*’ r“L'
wohl sakė, kalbėti reikią ne kalos uostą n leisdama Suomi x— 1-„ J T> ‘ ‘
apie Rytų ir Vakarų Vokietijų įai Pr*e yiauiės Tary

* . . ... .. . Iv/I OnlrTrO 4-o •«4-«i •-» *-> m o«. 1.««•
ttiiva uiaouiv 11 ivs> tino '•r'J ““b“*“#’ . ... - w
visur kooperacija vystosi mą „monopolistinių, junkeriš f10? . 1 neturejnną uzpa 

kų ir militaristinių" lizdų Va kaIiniM tlks^ • 
kooperatinis karl? Vokistijoje, kaip, esą, pa

' žinime* Skandinavijoje, nes u- neori
>‘m„ AM,, r.., Maskvai c‘a,us Danijos, Norveguos, ka‘P «*»•

: gražių 
pasų, vieno

priemonė. Kooperacija yra ben 
dradarbiavimas. Priešingai ka 
pitalizmui, kuris stengiasi pa 
sinaudoti, o tuo pačiu, kiek menų:

JAV Kanada
Kredito unijų yra ----- ....... • 15.071 — 3.873
Narių jos turi....................................7.155.603 — 1.581.858
Indėlių jos turi ...................... 2.026.589.800 —518.796.248
Paskolų išduota ................... ....1.622,198,789 --335.180.107
Atsargos kapitalas ................... 152.294.656 — 26.885.476 w .. , „__
Iš tų duomenų matome, kad operacijos prasmę ir jos tiks apjungimą, bet apie išnaikini bos’_ Maskva, tartum, pasauliui

kooperacija yra nemažas veiks Ms, C ' " ' --------------- ---------- nori irndvtl
nys, vaidinąs gana dideli vaid ir auga, 
menį ir kapitalistiniuose kraš jr Montrealio __
tuose, kaip Amerika ir Kana bankas „Litas“, kaip^ pZrodė daryta Rytų Vokietijoje, vyk

. Įdomus ir tas lak 
atšauktas. tas, kad Didž. Britanija dar ma

3. Po karo Klaipėda, kaip no svarstyti Klaipėdos krašto 
Tarybų Lietuvos dalis, sovietų priklausomumą ateityje.
valdžios buvo prijungta prie Šie patiekti faktai yra verti 
sovietų teritorijos. Šis pervedi mūsų susidomėjimo ir susirupi 

LEPSNOJANČIĄ AZIJĄ mas nėra pripažintas de jure nimo.
GE SI N TI.

SAU LT STE. MARIE, Ont.
. SSSffiŽ? RESTORANAS „ROTA” ,

’ sąjungos korespondentė, Mar pyvardė plačiai pasaulyje žino Po poros nesėkmingų mūsų savininkams kuo geriausios se

*“ nu procentų. busirinKime bu . * nominių dalykų. Ji sakė: rūšies bizniu, prieš keletą sa
kad kooneraciia irodyta’ ,kad paskolos di Ig r nelaisvės paleistas „Mes gyvename laikotarpį, vaičių toje pačioje vietoje 458 
susiprSS žmdZlU°S;UOSe bankuose yra dvi Hitlerio tarnas, Linge, lakūnas kuriame revoliucinės liepsnos Queeen Str. West, telefonas

da. Kaip žinome, Lietuvoje ko tik ką paėjęs visuotinis narių dant- girdi> „Potsdamo sutar 
operacija žmonių buvo plačiai susirinkimas, jau yra pasiryžęs 4“- V.
suprasta ir buvo labai stipriai mažįnti palūkanas, kad tuo bū 
įsigalėjusi. Ja žmonės ir džiau du jo kreditas būtų juo prieina 
gėsi, nes kooperacijoje patys mesnjs pačiam jo naudotojui, 
žmonės tvarko visus reikalus kurįs neįstengia mokėti dide 
taip, kaip jiems yra naudingiau liu procentu. Susirinkime bu 
šia.

Tas tiesa, 1 
yra reikalinga susipratusio žūa įubai^ brange'snėš? negu koope 
ogaus, nors, atrodo, čia nedaug racijos banke, 
reikia ir suprasti: kaip gerai lie 
tuviai supranta talkas, taip ir 
kooperacija yra talka, — nuo 
širdi, atvira ir tiktai vieną tiks 
lą turinti — padėti savo arti 
mui.

Kooperacija yra ir saugiau 
šia, nes patys nariai ją veda, 
tvaiko ir kontroliuoja. Statist! 
ka rodo, kad kooperacijoje yra 
mažiausia neteisėtumų, mažiau 
šia rizikos, mažiausia atsitinka 
kapitalo praradimų ir tt. 1 
operacijoje L__ .....---- ---------- - - . . Tt- • ■ . -- - — ----------- - ■ -

yra apdraustas ir niekas negali fus> negu privačiuose bankuo ir Vykdomosios laiybos Užsie Vakarų keliai veik nesiskyrė. 65 centų ligi 1 dol. — sulig pa skas, Lapinskas, Palubinskas, 
zuti, kai privatus baiiKai, daž 
nai esti, bankrutuoja.

Taigi, indėliai kooperacijos 
banke yra saugiausiai apdraus 
n. Kooperacijos kreditas yra pi 
giausis. Kooperacijos bankan 
padėtas kapitalas daugiausia 
proetntuoja, nes kooperacijoje 
tarnyba yra nemokama.

Štai kodėl ypač sparčiai au 
ga Toronto kooperacijos ban 
kas „Parama". Ir, bendrai, kreipti tautiečių patį rimčiausį 
kur tiktai žmonės supranta ko dėmesį. L. ___

KLBENDRUOMENES REIKALAI
KLB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

KLB Krašto Valdyba savo 
posėdy, įvykusime 1955 m. rug 
sėjo 30 d., nutarė sušaukti Kra 
što Tarybos II-ją sesiją 1955 
m. lapkričio 26-27 d. Toronte, 
T. Pranciškonų salėje: 32 ~ 
sholme Park Cres, aptarti 
kančią dienotvarkę:

1. Atidarymas,
2. Prezidiumo ir komisijų

darymas, _ ............... ............ ............................... ................ ......
3. Centrinių organų praneši jos. nos nepadarė ligi šiol sprendi vien jam bejėgiškai,^ rytietiškai

mai, ---- 1— —J ■" i. .. . -- - -j - — -- - - -
4. Apylinkių reikalai (refer, lapkr. 26 d., 10 v. rytą. Pietų Taryba, kurios posėdžiai numa onominfs
5. ^uUotektSiU seimas, LuTa UeLkiį Dten, S R^'Xmm ‘STatin min,i' °^?'ka

6. Statuto pakeitimas (refer. Pobūvis 8 v. Lapkričio 27 d. nori ruošti Windsoro LB apy kos Ir išbude Rvtai dabai iieš vrr i o j ■ 7ezy5. VlzPakahn,p. J. Grigaitis), pamaldos 11 vai. Posėdis nuo linkė, svarsto ir Niagaros ™ to nauju pagrindė fe gal?na «J 'į“ P''^ £ veŠ mas nei 15 vietos
7. Tolimesnė taikia (refer. Ž iki 8 v. vakaro, Pobūvį ru. siasalio trys apylinkė! sitoti^LX Un^mo’ k, „X Įsu frS“ Bu™ NeVaŽlU°*'

PALAUŽTI SPARNAI.
North American laikraščių

garėta Krohn, praneša iš Vokie ma, kaip žinovė politinių - eko tautiečių mėginimų verstis šios kmės, o mūsų tautiečiams pri 
’ ’ ’ ” ' ' rūšies bizniu, prieš keletą sa minsime — „savas — pas sa

Mes gyvename laikotarpį, vaičių toje pačioje vietoje 458 vąjll“
> Korespondentas.

Rudei ir šoferis Naumann pa pasiekė čiukurį Azijoje ir ver 36371, atidarė restoraną-valgy mtttttUtttttmmttUUnnnnttUmtttit 
laužė sparnus išsislapsciusių piami metmens mūsų ateičiai, klą mūsų brolių tautos savinin 

Taigi, iš vienos pusės tautie po požemį nacių propagandai, Komunizmas, savo diktatūn kas Mr. D. Bernans su savo si 
čius reikia skatinti steigti ko būk jų „fiureris" gyvas ir lau niu pobūdžiu, artimesnis buvu mpatiškąją žmonele lietuvaite 
operacijos bankus ir kitas ko kįa dienos. Netrukus, sakoma, sioms santvarkoms Azijoje, gi Rūta, kurios vardu šis restora 
operatines įmones bei įstaigas; grį§ jo asmeninis adjutantas, mūsų mintys nėra aiškios ir ne nas ir pavadintas. Jau per tru 
iš antros — reikia juos skatin majoras Gruensche. Šie vyrai žinome, kas daryti. Tačiau, azi mpą laiką įrodyta, kad naujie 
ti palaikyti savo kooperatinius matė paskutine sHitlerio valan jatams ekonominė parama ir po ji savininkai sugeba tai, kas 
bankus į juos dėti savo san (jas qįs nusišovė dešimtą minu litinė laisvė reikalingi labjau kitiems buvo neįmanoma, nes 
taupas, indėlius ir iš jų, jei yra ------------------------------------------  negu kitkas, ir aš žinau, kad svečių skaičius per diena pasie
reikalas, skolintis pinigus. f ------ --- ' ----- -• -• ......... - . . . _ -

Dvi aiškios naudos iš koo ba. KLB Kršto Valdyba, turime ryžtis“. 
___ peracijos yra matomos kiekvie Paskaitininke 

avli„iŲ “ '■ padėti j kooperacijos ban K-LB VElKLUb |500 metų (tūkstantis prieš gių ir įvairiausių
kiekvienas centas ką pinigai nešadidesnius procen D»\P- Karveli? . Vliko narys Kristų i? 500 metų po) Rytų ir čių išgėrimų. Pietų kaina nuo raitis, Jaseckas, Kirkus, AliŠau

se ir skolintis kooperacijos ban nio Reikalų Tvarkytojas, atvy Persų imperija ir Alekandras sirinkimo. “Restoranas atidary Kiemka ^Ponurėlis* "*Mačionie
ke pinigus, kreditas yra piges ksta į Kanadą lapkričio m. 4 d. Didysai pasiekė Indiją, o kinai tas nuo 9 vai. ryto ligi 11 vai. . v- ' . . . n' z, v.
nis, negu privačiuose bankuo Lpakričio mėn. 4 d. (penkta ir indusai palaikė prekybos sa vakaro. Svečiai restorane turi neĮ’ Viraitienei> °- Ceckauskie
se. Jau netenka ir kalbėti apie dienį) vyksta į Hamiltoną, kur ntykius su Vakarais (Romos progos pažiūrėti televizijos ir neb Vasiliauskienei, R. Ur 
tai, kad ir tas pats pelnas, ku 8 vai. vakaro Aušros Vartų pa imperija). Abu žmonijos spar pasiklausyti gražios plokštelių bonienei. 
ris susidaro imant už pasko rapijos salėje padarys politinį nai tuo laikotarpiu suprato atsi muzikos. Palinksime naujiems Jūsų G. Pakulienė.
las palūkanas, kad jis taip pat pranešimą. sakyti daugelio dievų ir garbin
grįžta, bent dalinai, pačiam be Lapkričio m. 5 d. 10 vai. Lie ti tik vieną Bet pradėjo reiks 
siskolinančiam kooperacijos tuvių Namų salėje, Toronte, vy tis ir skirtumų. Žydų pranašai JURGIO SPURGIO SPIRGAI
banke pinigus. ksta KLB Krašto Valdybos po sukūrė sąvoką, kad Dievas vei Protingos mintys mūsų spau perdaug rusu, ir vienu perdaug

Todėl į koperaciją reikia at sedl.8 (P^P/estos sudeties-daly kia istorijoj ir istorijos amziuo doje, kažkodėl mūsų nepataiso, vokiečių — Hitleris!“ 
......................... H se, kur Jis turi savo tikslų. Kasžin> kad redaktoriai prade

J. Kardelis. baJ?r. fI?™ -Ų- flIosofai netieK dievis tų dėti neprotingųjų? Mano kaimynas, puikiniu
tui), kur Dr. Karvelis padarys ku rūpinosi, kiek viskuo, kas . ...... . ........ . .... kas Alfonsas Putkameris, pri

Ta \ -n loD • Pr . aus? zm°gul- Rytuose gi Kalifornijoje vyras savo mo taria Stepo Raudonnosio pažiū
rP ieną 3.o0 kalbės pasigaminta sąvoka apie amzi terį apskundė teismui už išėmi rai: I

per lietuvišką radijo valandėlę, nąjį gyvybės ratą, atskirtą nuo penkių širntų dolevių iš tau Gęrsi _ mirsi negersi _ 
T Mat K n Lapkričio m. 7 d. (pirmadie istorijos ir amžių. Rytų - Vaka pJm0S kasos ir jutimą jų } mirsi; geriau — gerti!"
J Matuliomss, rų) padarys pranešimą Toron rų santykius perskrodė ir at Jpę. Moteris teisėjui teisinosi: ------------ *......-
’ m ii 19?6 m’ ( £er* P‘ Bendruomenes Apyhn skyrė visokį karingi užkaliau fjei mano vyras gali mėtyti Rusų diktatoriai siekia pri 

kės Valdybos kviečiamame To tojai, ypač magometonai. To mūsų pinigų šimtus degtinei ir statyti dirbtuvių ir nulaužti vi 
ronto lietuvių susirinkime, ku kiu budu, per tūkstanti metų aIui kodėi aŠ negaliu { vande sus sprandus statytojams, 
ris ivvks 8 vai. vakaro T.iptn __ mnn ™ nn Vr) • • ___ -->«< F oiaiy ivjmun.

• x *xi ujuvuiit . .................. ............... . .................

vių Namų patalpose. ir Vakarai santykių veik netu ............................ naiKmma
Daromi žygiai, kad Dr. P. rėjo. Tik 16-tame‘amžiuje Va Tavo sparnai gal ir neperau ministerial konferencijl Gene’ 

Karvelis aplankytų ir Montre karai prievarta įsiveržė Rytų gščiausia tave iškels — bet, vis voje būsianti lydekos, vėžio ir 
a Kl R Krail Vairi ha P“?“1.“1 u ryJiecia^ Patyre> va tiek, tegul tavo gyvenimas bū gulbės pastangos išvežti balon 

KLB Krašto Valdyba del se kariecių sąvokas, kad žmogus na sparnuotas o lietuvi! '' " '
inrioc 1^ r-a*-. M ^1 fa. ra I ■ T"\ 2 —  —11 — r _ 11 _______

šia KLB Toronto Apyl. Valdy mes galime čia padėti ir todėl kia 60 ir daugiau! Tai yra dėl 
skaniai, pigiai ir „senos kont 

sakė: per rėš" pavyzdžiu gaminamų vai
atgaivinan

PADĖKOS
Nuoširdžiai dėkoju už suren 

girną Baby shower staigmenos 
ir už labai gražias dovanas vi 
siems, kurie prie to prisidėjo. 
Visų pirmiusia dėkoju rengėjo 
ms: P. E. Bukauskienei, O. Bu 
kauskienei, P. Milaknienei ir 
visoms kitoms prisidėjusioms: 
panelei Atraitis; ponioms: At

Ru
se

su

J. Mikšys),
9. Centro organų rinkimai, __ _____ , _______ _ ___ jvuuc

10. Rezoliucijų ir sveikinimų ris įvyks 8 vai. vakaro Lietu (500—1500 m. po Kr.? Rytai įmesti?
priėmimas, n-it-olruio. ---- i---- ------------:i- —i... 1 *

11. Sumanymai ir laisvos pasta 
bos,

12. Uždarymas.
Pastaba: po Kiekvieno praneši *7/™ tmyi* u« w«anwią sąvokas, sau žmogus na sparnuotas, o lietuvi! iklimnusi vežimą ame ka rusu

mo paklusimai ir diskusi kančios Kanados Lietuvių Die gali pats savo likimą kurti, o ne ..................... ...... . *. J- J. * "
j°8* .. nos nepadarė ligi šiol sprendi vien jam bejėgiškai, rytietiškai Mūsų noetai ąkaitn žod^ims ni-aV-uL,/-S 13 °

Tarybos sesijos atidarymas mo. Šį klausimą spręs Krašto pasiduoti. Politinės laisvės, ek 0 biznieriai__ dolerius Už šim Bet P Ja’
-.trr 26 d 10 v DI.H, Tor„k, ______t_____ naiA_11mag m id OD1Znlenai ---------------- OOieriUS. UZ SUB Bet ----

pertrauka nuo 3 iki 4 vai. Po tyti'lapkričio m. 27 ir 26 dd. galia ^nacionalizmo idėjos ±
Dietinis oosėdis nuo 4 iki 7 vai. Toronte. Šia Lietuvio Dinrra ..t —.__ ’ a pam sti.

Prof. Dūda.



im Xi. 2. — Nr. 43 (443) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 pbl.

ŽVILGSNIS PRAEITIN MoWo-tecMos naujienos
DIRBTINĖ AORTA

Po 18 mėnesių medicinos ir Sanger ir dr. Frederick H. Tay 
tekstilės darbuotojų bendrų pa lor.
stangų, surastas žmogaus šir f • _ '
dies pagrindinio kraujo indo pa technologijos departamento di 
kaitalas: oriono medžiaginis rektorius prof. W. E. Shinn, pa 

naudodamas pritaikytą kakla 
raiščių mezgimo mašiną, paga 
mino oriono vamzdelį, tiksliai 
atliekantį žmogaus aortos ir 
aortinio užsilenkimo visus ma 
tavimus. Tai šviesi viltis senes 
nio amžiaus žmonėms, kenčian 
tiems nuo šio pagrindinio krau 

. . , - . 11- nuarmeriją mane užregistruo dradarbiaujant dviem širdies Ii J° ,ndo lšsIPletl™° (aneurys
v1Sko buvo: ir gerų kelių ir į«į žo nu specialistams gydytojams iš ma)- šl°s ru/*s dirbtin' aorta-
šnnkphn ir kalvelm ir dauhu. nes męrijoje Charlotte, N. C.: dr. Paul W. pagaminta iš DuPont plonyčių

’ • i t emisini ni petį r nets Irimo rhpmimane užregistruoti atsisakė. Jo 
kio, net ir laikino dokumento 
man tenai neišdavė, o liepė va 
žiuoti atgal į Rusiją. Čia, gir 
di, aš esu nepageidaujamas. 

_ j I___ tyuavu, nien lon-tziuią gtnuų can UOldmUS II11I UblU Z1I1CH11U dūl
as ary i. unis jo p ųkįninkas pasilikti sėklai, kiek tos, laikomos trijuose „bankuo galbą netoli nuo Raseinių gy ■ . —. J

venąs vienas Lietuvos vokietis, 
Bišofas, dvaro nuomininkas, 
mano sesers pretelis. Jis kitą 
dieną nunešė žandai merijon 
savo 2 kg sviesto ir grįžo is 
ten su naujutėliu man duotu vo 
kiškų pasu. . . 

Bendrai, vokiečiai, kadaise 
garsūs savo nepaperkamumu, 
per I pasaulinį karą pasidarė di 
deliais kyšninkais. Jie noriai 
imdavo viską, ką tik gaudavo, 
o ypač maistą. Vietoje jie ge 
rai gyveno ir jiems patiems ma 
isto pakakdavo. Kyšiais gautą 
jį maistą jie siųsdavo į Vokieti 
ją, kur jau siautė badas. Vo 
kiečių valdžia tatai žinojo, bet 
į tai nereagavo. Ji džiaugėsi, 
kad daug gėrybių ėjo į Vatet 
landą (tėvynę).

Okupacinės duoklės 
vokečiams.

Lietuvos ir ūkininkai ir

Kaip Lietuva išsivadavo iš okupantu
(Atiminimų ištraukos).

RAŠO BUV. LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS
MINISTERIS PULK. K.ŽUKAS. kaitalas: oriono i

Mano gyvenimo kelias arti lėse kapinėse. Žmonės įbaugin vamzdelis greitu laiku galės pa 
naši prie galo.. . ti, tik dairosi, kad kaip nors ne vaduoti susidėvėjusią, ligos pa

Kaip nuvargęs keleivis vaka prasižengtų nustatytai vokie žeistą ar nusilpusią aortą.
rėjant atsisėda ant kelmo šalia čių okupacinei tvarkai. Dirbtinė aorta ■ plonytė
kelio ir daiiosi atgal, piisimin |^yjjo pagalba gautas pasas, mis sienelėmis vamzdelis buvo 

Kitą dieną, man atvykus, numegztas Siaurės Karolinos 
mano sesuo, paėmusi visus do valstybės kolegijos I ekstilės 
kumentus, nuėjo j vokiečių ža mokykloje Raleigh mieste, ben 
ndarmeriją mane '

damas savo kelionę, taip ir aš, 
gyvenimo kelionės gerokai iš 
vargintae, noriu mintyje savo 
gyvenimą pakartoti. O tenai

šunkelių, ir kalvelių ir daubų, 
buvo daug klampių pelkių ir 
purvo. Kartą buvau pasikėlęs 
į kalną, bet ne kalnų žmogus 
esu, tai tenai man nepatiko; 
buvo sunku kvėpuoti, todėl 
greit nusileidau. . .

Bendrai, mano gyvenimo ke 
lias ne rožėmis klotas; priešin 
gai, jame daug diglių buvo.

Kiekvieni atsiminimai yra su 
bjektyvūs. Negalėsiu to išveng 
ti ir aš. Prašau skaitytoją tą 
turėti mintyje ir mane už tai 
nebarti.

Seks Lietuva 1918—1944 me 
tais.
RASEINIŲ „RESPUBLIKA’

1. Sugrįžimas į Lietuvą.
1918 m., rodos, gegužės 28 

d., po didelių vargų ir pavojų, 
po kelių vokiškų karantinų, pa 
galiau atvažiavau į Raseinius, 
kur gyveno mano motina ir se 
šuo. Keistas ir liūdnas buvo 
vaizdas. Rusijoje didžiausias 
Ihaosas su masinėmis žudynė 
mis, badaujančiomis miniomis, 
„miešočnikais“ (maisto jieško 
tajais su kuprinėm) ir kitomis 
žiaurios revoliucijos ypatybė 
mis. Čia gi buvo kažkaip ramu, 
tvarka, bet ir buvo jaučiamas telėnai buvo priversti atiduoti 
bendras visų prislėgimas, sun kuodaugiausia L .
ki nuotaika, lyg kokiose didžiu čiams. Ūkininkai visą savo dei

Minėtos kolegijos mezgimo

27” PAMUSALUOTI
siūlelių, nieštirpsta kūno chemi 
nėse medžiagose ir savo elastin 

lių ir pjunamus gyvulius pri gurnu varinėja kraują žmogaus
1 valėjo atiduoti okupantams, o kūne kaip tikroji aorta. Iki šiol 

vietos tam tikra įstaiga nusta šios bėdos atvejuose buvo nau 
tydavo, kiek iškultų glūdų gali dojamos mirusių žmonių aor

Žiemos apatiniai, ne 
pralenkiami dėl jų ši 
limos, patvarumo ii 
vertingumo. Pasiūti 
kuo didžiausiam jude 
siu laisvumui iš storu, 
šilimą laikančiu pamu 
šąlu medžiagos, kad at 
siekus šilumos maksi 
mumą. Penman’s pui 
ki gamyba turi augs 
tą vertę. Gaunami apa 
tiniai marškiniai, kel 
nės ir kombinezonai vy 
ramu ir berniukams.

valgiui ir kiek pašarui. Pjauti se", kurių viso krašto reikalavi 
gyvulį buvo galima tik su žan mams patenkinti neužteko, 
daro žinia ir po jo priežiūra. 
Ūkininkai turėjo atiduoti taip 
pat daug vaisių bei uogų. Tie 
sa, už ta jie gaudavo nemažą mente posėdžiavo 
ost-markių, už kurias bet gi bu atomine energija 
vo sunku ką nors nusipirkti, mokslininkai, 
nes prekių rinkoje buvo labai bes įstaigų patarėjai, 
nedaug.

Miestelėnai, jei jie turėjo 
karvę, paršą ar vištą, turėdavo 
žymią dalį savo gėrybių prista 
tyti vietiniam seniūnui, kuris, 
nors ir skiriams iš vietos gyven 
tojų, bet buvo griežtoje vokie sustojęs kuro pasiimti. Spėja 
čikontrolėje.^ Griežtai buvo ma kad atominį motorą lėktų 

vuibando pasigaminti ir Rusija.
MOKSLININKAS AHE 

MOKSLĄ.
Savo kalboje metiniame Ang 

lų Mokslo draugijos kongrese, iliustracijų, vaizduojančių Ka 
pirmininkas Sir. Robert Robin nados lietuvių ir jų oiganizaci 
son, tarp kitko, pareiškė: jų gyvenimą. Metraščio pirmo

„Viena svarbi mokslo žymė je dalyje straipsniai, turintie 
yra jos ribų platumas ir nepn ji dokumentinę vertę: Sveikini

ATOMINIS LĖKTUVAS?
Amerikos Aviacijos departa 

astuoni su 
reikalą turį 

dažni vynausy

Menama, kad pasitarimai su 
kosi apie padarytą pažangą be 
bandant padaryti pirmą atomi 
ne energija varomą lėktuvą, ku 
ris galėtų dideliu gicičiu ap 
skristi žemės rutulį niekur ne

UNDERWEAR Garsūs 
nuo 1868 UNDERWEAR

brolijos broliai. Čia turime la 
bai brangų, žmones 
dalyką“.

3 Lietuvių Dienos 
ŠTIŠ. 120 puslapių.

Leidinys duoda daug žinių 
apie Kanados lietuvius ir jų 
veiklą. Metraštis gaunamas 
„Neprikl. Lietuvos“ redakcijo 
je. 7722 George St., Ville La 
šalie, Montreal 32, P. Q. Met 
raŠčio kaina 1 dol.

’reikalaujama atiduoti metali 
nius daiktus, net ir durų spy 

’ nas.
Raseiniuose aš kasdien nu 

nešdavau po kelis listrus pieno 
(sesuo turėjo karvę) ir kiauši 
nių maždaug pusę to, ką pade 
davo vištos.

Birželio ar liepos men. buvo 
gėrybių vokie įsakyta visiems gyventojams 

pristatyti po kg džiovintų dil klausomybė autoritetams bei mai ir pasisakymai žymiųjų Ka 
gėlių. Miesčionys mėtėsi diige dogmatikams. Tokio dalyko, nados asmenų, diplomatų ir 
les rauti iš visų griovių ir pa taip anglų mokslas, vokiečių kt. Skyriuje Lietuvos viešpa 
tvorių. Pasirodė, kad tos dil mokslas arba rusų mokslas — tiniumui pagerbti—L. Šmulks 

kiekviena tauta čio išsamus straipsnis apie Lie 
t u vos Steigiamąjį Seimą, J. 
Žmuidzino — Lietuvos nelais

jungiantį

METRĄ
Apie 60

mies

UŽSISAKYKITE NAUJAUSIUS
ŠIUOS MŪSŲ LEIDINIUS:

Victor Hugo VARGDIENIAI (romanas) I tomas, 390 pus., 
kaina $ 3.50.

P. Orintaitės PASLĖPTA ŽAIZDA (romanas) 179 pusi., 
kaina $ 2.00.

Dr. S. Aliūnas VALERIJONO LAŠAI (jumoro ir satyros 
eilėraščiai). Kaina $ 1.00.

J. Marcinkevičiaus KRAŽIŲ SKERDYNĖS (istorinis ro 
manas)I tomas, 324 pusi., kaina $ 3.00.

CH1CAGOS LIETUVIŲ METRAŠTIS I tomas, gausiai 
iliustruotas 243 pusi., kaina $ 3.50.

ANDERSONO PASAKOS I tomas 210 pusi., kaina $>2.00.
II tomas. 203 pusi., kaina $ 2.00.

M. Springborn PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS (istori 
nis romanas) 197 pusi., kaina $ 2.00.

Reikalaukite šių knygų knygynuose, pas platintojus arba 
adresuokite:

gėlės reikalingos biczentams nėra. Tačiau, 
austi. kucr nors prie mokslo prisidėjo.

Bendrai paėmus, pirmoji vo Pats mokslas yra visų tautų sa 
kiečių okupacija buvo lietuvia vastis, taip sakant, visai žmoni vės 15 metų sukaktį minint, 
ms žiauresnė, negu antroji, jai priklausantis turtas. Jo plė " v **”*• u“
1941-45 m. n. Tada mūsų kraš tojimas reikalauja visų koopera 
tas ouvo žiauriai ir sistemingai cijos ir todėl mokslas gali būti 
alinamas. pagrindas amžinąjai taikai. Vi tuvių, įsikūrusių Kanadoje pr

Bus daugiau. si mokslininkai, taituni vienos ieš 50 metų. Po to seka Kana
dos Lietuvių Bendruomenė ir 
kitos organizacijos Kanadoje, 
KLT ir MLBD. Yra ir skelbi 
mų.

ir Tautos Fondo Atstovybe 
Kanadoje. Skyriuje Lietuviai 
Kanadoje ir sąrašas gyvųjų lie

NEMUNAS,
729 W. 18 St., Chicago 16, III., U. S. A.

Įsigykite nepaprastai įdomią knygą 
Nelės Mazalaitės 

NEGESTIS 
' Romanas

Išleido Lietuviško 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

(Skelbimas).
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė 
Overseas Cargo Co. 

siunčia į Lietuvą siuntinius su 
angliška medžiaga kostiumams, 
maistu, avalyne, vaistais ir kit. 
ir į kitus Europos kraštus su 
pilna 100% garantija. Visi mo 
kesčiai sumokami čia—gavėjas 
nieko nemoka. Siuntiniai siun 
čiami iŠ Europos sandėlių — 

tad greitas pristatymas.
Overseas Cargo Co., 4426 S. 
Rockwell St. Chicago 32, Ill,, 

U. S. A.

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.

nas dabar jau naujose patalpa Verdun, galima buvo plačiau guodamas. — Man yia kitas — sako p. Jocas. — Dainai vai 
se, kad įsirengimas jam kaina išsikalbėti apie restoranų biz klausimas — reikia restoranas gytojai teužsisako tiktai Hteiką 
vęs apie 10.000 dolerių. Bet da nį. 
bar jis jau laisvas nuo skolų ir 
turįs geras perspektyvas. Tai 

kalei Yra ^aba imalonu, kad mūsų ta 
tiečiai stipriau įsigyvena.

Bet anądien, kai man teko 
susėsti autobuse su Leonu Gu 
du, kuriam aš tastebėjau, ar 
verta buvo W. Kiškiui parduo vietos dar yra

Tikraf gi. Prieš patekdamas ti savo čipsinę ir eiti j fabriką, Kad „nnesms,
restoraną, dar P;<^d« man ivare P«inuzmo. p Jocas aprodė visas 'patalpaS( 

j x- • i l visus įrengimus, kurie išdėsty- Kad is tų čipsinių dabar ti per du augštus Piriname
\ gšte — restoranas, o apačioje 

—įrengimai: kompresoriai, šal 
’ dytuvai, šildytuvai,

Kart) kūrėsi Kanadai e 
lietuviai

67. INICIATYVOS IR RYŽTO BIZNIERIUS
Kas Montrealyje nepažįsta sižiūrėti, kurie čia, kaip

visad judraus, nenustovinčio, deskope, kas minutę keičia res 
nenurimstančio, vis kažko jieš torano išvazdą ir tt. 
kančio, kažką glvojančio, visad — O jeigu šiaip nebūtų, tai 
susirūpinusio Povilo Joco? — blogai būtų su bizniu, — sako 
Visi jį pažįsta. Vieni su juo Povilas Jocas. 
yra „burnelę išmetę“, kiti pas ' _
jį papietavę, treti pasišnekėję, į Povilo Joco i_____ ______
ir ar maža reikalų, kuiie vis su spėjau užsukti pas jo brolius Sako: 
juo suveda? —Adomą ir Juozą Juocus, ku

Anądien agr. Mykolui Juod rie broliškai susidėję ii stipriai £ero biznio nėra. Tas biznis bu 
viršiui padėjau tvarkyti doku žmonių talkinami, turi restora Seras tiktai karo metu. O 
mentus (su apgailestavimu tu ną Church gatvėje. Juozas su 
riu konstatuoti, kad nors Kana žmona prakaituodami maitino 
doje gerai gyventi, bet mūsų būrį piliečių. Kur ten! Jie ir

praplėsti. Iš tikrųjų aš jį jau ir kavos arba Coca Cola. Žo 
P. Joco restoranas — erd praplėčiau. Kaip matote, — p. džiu, biznis eina gerai. Bet tu 

vus, talpinąs per 50 vietų. Jocas rodo kabinas, stalus, — riu pabrėžti, — sako p. Jocas, 
— Tas manęs, nei mano kli čia pirma buvo tiktai šitie pa —kad suktis reikia ir negalimi 

entų nepatenkina, — sako p. seny stalai ir kėdės prie baro, žiopsoti. Kiek įmanoma, antra 
Jocas. — Yra būtina restora O dabar, matote, ši vidurinė ei eilų dailykų irgi reikia turėti, 
nas didinti. Ir aš tą padarysiu lė, kurioje yra 16 naujų vietų, nes jie prekybai padeda — ga 
—išplėsiu jį kiemo link. O ten

dabar — ne!
Aš p. Gudą ginčijau:
— O L. Girinis? Ar nepada

tautiečiai vis dėlto kelia sper laiko neturėjo pasikalbėti, nes biznio? Ir jo vietoje įsik
nūs į Jungtines AmeriKos Vals darbas juos gulo visu karštu ręs lenkas ar nedaro biznio? O vyriausia vra lie- - - p- Staniulis ar ne gerai laikosi? KUI,9 \jnausia yra ne

Bet L. Gudas pradėjo krau 
ti krūvas argumentų prieš čip 
sines, restoranus ir tt. ir aš, 
nors ir nesutikau, bet turėjau 
lyg ir kapituliuoti... Aš tiktai 
galvojau, kad vis dėlto yra ge 
ra verstis savarankiškai. Nors

tybes: pp. Juodviršiai, pp. Bal mu.
žarai ir tt. Girdi: Amerika vis Čia pat netoliese ir p. Šukio 
dėlto Amerika). Ta pačia pro restoranas. Lankęsis gal prieš 
ga aplankiau ir eilę mūsų tau porą metų, dabar p. Šukio res 
tiečių restoranų, kurie kaip tik torano nepažinau: padidintas 
tai susitelkę ties Church ir Wel išgrąžintas, jau ir kitose patai 
lington gatvių susikryžiavimu, pose.
bei netoliese. — Pas mane pats įkarštis

jau mano padaryta. Matote, rstyčių, agurkų, dešrelių ir tt. 
kad šios vietos yra ir patoges Kadangi atėjo vakatienės me 
nės ir moderniškesnes, ir gra tas, tai restoraną užgulė žmo 
žiau padarytos. Tat, po mano nės, — vieni vakarieniauti, ki 
padaryto remonto restoranas 
padidėjo visu trečdaliu.

— Tikrai taip, — negaliu ne 
sutikti, nes kai pernai su pp. 

gazuoto Bulotais buvome užvažiavę už 
jai, mechaniniai prietaisai mais kąsti, tikrai šios vidurines eilės 
tui paruošti ir tt.

— Pas mane dirba aštuoni
kabinų nebuvo.

— Įdomu: kokia jūsų ręsto 
rano specialybė ir kuo ypatin 
gu jis pasižymi?

— Mes tiekiame visokį mats 
priešpiečius

tu vaite.
— O kaip gi biznis? — tei 

raujuosi, turėdamas prieš akis tą —- pusryčius, 
Leono Gudo pesimizmą many (lunch), pietus, vakarienę ir 
je sukėlusius argumentus. užkandžius. Vieni čia valgo, ki

— Biznis labai geras, — ne ti išsineša į namus. Gal didžiau 
____ -- ______ ___________  ___ dvejodamas atsako p. Jocas. — šia specialybė — tai plačiai ži

Ir nenuostabu. Mieste paly jau praėjo, — sako p. Šukys.— ir ilgas valandas tenka dirbti. Kaip gi tat galima butų išlaiky nomas mūsų smoked meet pa
ginti retai pasitaiko būti, — Dabar beužeina tiktai pripuola bet vis dėlto — tai dtrbas sau 
tai bet kokia proga, kai nutrū mi praeiviai. O jau pagrin ir niekas ant sprando nesėdi,
ksti („kaip šuo nuo pava diniai, kurie restoraną lanko Man todėl svarbu buvo pla
džio“...) į miestą, tai vienu pastoviai, yra praėję. Tai ga čiau išsikalbėti tuo icikalu, o ........
ypu bandai aplėkti kiek gali lime pasikalbėti. jau geresnį specą, kaip Povilas miestas turi daugybę restora Mko P- Jocas.
ma daugiau „pasimatymo taš Į mano nusistebėjimą, kad Jocas, kažin ar galima Montre nų, ir jie gi veikia, gyvuoja, ne Man besikalbant su p. Jocu, 
kų“... O čia, kaip patarlė sako restorano negalima pažinti, alyje rasti. Tat, pasitaikius pr užsidaro?.. daugelis klientų kaip tiktai už
— „pro pupas nelipkius“,—tat kad jį būčiau ir praėjęs, jeigu ogai ir užsukus į JO restoraną, — Dėl biznio nėra ir kalbos, sakinėjo rūkytos mėsos sandvi 
į restarutus užeiti apsimoka: nebūčiau pamatęs savininko, kurio iškaba skelbia Faul’s Re— sako Povilos Jocas, kaip ir čius ir nešėsi namo, 
gali pavalgyti, gali žmonių pa p. Šukys atsako, kad restora staurant, 4534 Wellington St., visada, gyvai į klausimus rea — Labai daug eina steikų, rikliai.

ti restoranas ir apmokėti tiek ruošimas. Duodame pirmos i ū 
tarnautojų, jeigu biznis pras Sies rūkytą mėsą ir ją paruošia 
tai eitų ’

— Aš irgi galvoju, aad juk arat^ iums rodžiau apačioje, —
me karštais garais, kuriems ap

ti ėmė maistą į namus, ir susi , 
darė laukiančiųjų eilutes, todėl . 
man, noromis nenoromis, teko 
su p. Jocu atsisveikinti, nes ' 
jau labai buvo reikalinga jo, 1 
kaip savininko, talka.

Susidariau įspūdį, kad vis įj 
dėlto restorano biznis, jeigu ge ii 
rai pastatytas, gerai ir eina. Jei 
gu žmonių yra pastoviai, o die 
nos „sezoniniais" laikotarpiais L 
restoranas tiesiog užgulamas 
ir susidaro laukiančiųjų eilės, 
tai biznis yra geras.

Žinoma, čia atpasakoti pasi! 
kalbėjimo su Povilu Jocu tiktai1 
griaučiai, nes be suminėtų fak) 
tų, Povilas Jocas turi šimtus) 
projektų, kuriuos dėsto ir aiški 
na. Jis tikrai iniciatyvingas ir 
ryžtingas biznierius. Juk ir bro 
lių restoranas jo pradėtas ir 
net ir dabar turi jo vardų. To 
kios iniciatyvos ir tokio ryžto 
tautiečiui negalima nelinkėti' 
geriausios sėkmės, nes niciaty 
va ir ryžtas yra gyvenimo va
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ADOMAS MICKEVIČIUS

VĖLINĖS
Burtininkas

Jau vidurnaktis atslinko, 
Užkabinkite skląsčius;
Duokit šen skalų smalingų 
Ir dengtinės ąsočius.
Kai Augščiausias duos mums 

[žinią,
Teužsidega degtinė.
Tik greičiau jūs, iš tiesų.

Senis
Jau.

Burtininkas
Aš pradedu būrimą.

Senis
Spraga, verda, gesti ima. 
Jau tamsu.

Choras
Kas gi bus čia, kas gi bus čia 
Naktį tamsią, naktį rūsčią?

Burtininkas
Jūs išvargę, iškankinti, 
Jums dar rytas neprašvito. 
Nuodėmėm jūs prirakinti 
Ašarų pakalnėj šitoj.
Nors sutruko žemės pančiai, 
Nors mirtis jums svečias 

[mielas, 
Betgi kenčia kūno kančią 
Jūs išvargintosios sielos. 
Juodą pragaro bedugnę 
Ir kančių baisiųjų ugnį 
Užgesinti gali žmonės. 
Vardan Viešpaties malonės, 
Ugnį šią uždegdami, 
Jus užkeiktam ugnimi, 
Ir visų atvykstant laukiam. 
Mes jus šaukiam, mes jus

[šaukiam!
Choras

Pasakykite atėję, 
Gal ištroškę, išbadėję?

Balsas (už lango) 
Varnos, pelėdos atskrieja, 
Leiskit koplyčion mane, 
Leiskit, ereliai plėšrieji, 
Žengti bent žingsnį žeme.

Burtininkas
Pažiūrėkit! Štai dvasia 
Užu lango stovinuoja! 
Tamsoje jinai boluoja 
Tartum kaulai kapuose. 
Dūmais ji karčiais alsuoja, 
Kibirkštys aplinkui ją, 
Lyg žarijos žaižaruoja 
Akys šmėklos kaktoje. 
Kaip sausi erškėčiai svyla, 
Spragsi nuo ugnies karštos, 
Taip spragėdamos pakyla 
Kibirkštys nuo jos kaktos.

Burtininkas ir senis
Kaip sausi erškėčiai svyla,

(Iš II dalies)
Spragsi nuo ugnies karštos, 
Taip spragėdamos pakyla 
Kibirkštys nuo jos kaktos.

Šmėkla (už lango) 
Nepažįstat šmėklos tos? 
Aš apylinkę valdžiau šią, 
Gerbiamas buvau visų, 
Dvarą saugojau didžiausią, 
Jūsų ponas aš esu! 
Metų trejetas praslinko, 
Kai žemelėje guliu, 
Bet bastausi aš aplinkui 
Ir nurimti negaliu.
Baudžia Viešpaties rūstybė, 
Gena pragaro piktybė. 
Kančios didelės, išties. 
Tarp juodų nakties šešėlių 
Aš einu jieškot nakties.
Taip be saulės, be vilties 
Gainioja likimas vėlę. 
Visad alkanas jauties; 
Pamaitinkite klajūną! 
Paukščiai lesa mano kūną; 
Kas apgins ranka gera? 
Kančiai galo vis nėra!

Choras
Paukščiai lesa tavo kūną, 
Kas apgins ranka gera? 
Kančiai galo' vis nėra!

Burtininkas
Ko gi reikia tavo vėlei, 
Kad nuirmtų valandėlei? 
Gal dangaus džiaugsmų 

[prašai?
Gal sumažins kančią baisią 
Duona, pienas, uogos, vaisiai 
Ir keli vandens lašai? 
Ko gi reikia tavo velei, 
Kad nurimtų valandėlei?

Šmėkla
Ne, dangaus nereikia vėlei... 
Trokšta ji tiktai mirties; 
Ne, nereikia rojaus vartų! 
Pragare ji šimtą kartų 
Lengvesnes kančias kentės. 
Šimtąkart geriau, žinia, 
Juodo pragaro dugne, 
Nei su dvasiomis lakstyti 
Po pasaulio šio žemes, 
Savo praeitį matyti 
Ir piktų darbų žymes. 
Saulė leidžiasi už bokštų, 
Už beržynų už plačių, 
Aš vandens lašelio trokštu, 
Alkį amžiną kenčiu. 
Plėšrūs paukščiai! Ko jūs 

[nuolat 
Mano vargšę vėlę puolat? 
Baigsis kančios tos, jaučiu, 
Kai valstiečių geros širdys 
Pamaitins mane, pagirdys. 
Ach, kaip aš ištroškęs gert, 
Bent gurkšnelio sau maldauju! 

Kad galėtumėt pabeit 
Man kviečių bent mažą saują!

Choras
Ach, kaip jis ištroškęs gert, 
Bent gurkšnelio sau maldauja! 
Kad galėtumėm pabert 
Jam kviečių bent mažą saują!

Nakties paukščių choras 
Veltui maisto sau maldauji! 
Veltui, pone, elgetauji. 
Mes, pelėdos ir varnai, 
Tau ištikimai tarnavom. 
Mus badu numarinai, 
Mes sulesim maistą tavo. 
Mes, pavirtę vanagais, 
Išmaldą atimsim šitą, 
Mes išplėšime nagais 
Ją prarytą, sukramtytą. 
Ei, pelėdos ir kovai, 
Mes neliksime skolingi! 
Piktas, pone, mums buvai, 
Tai ir mes negailestingi! 
Plėškim maistą gabalais, 
Kai pabaigsime tą maistą, 
Plėškim kūną gabalais, 
Kaulus vilkime į raistą.

Varnas
Tai nenori mirt badu! 
O atsimeni, kadaise 
Aš ėjau tavo sodu? 
Masino prinokę vaisiai; 
Aš buvau jau dienos trys 
Nė kąsnelio neragavęs 
Ir nusikrėčiau kelis. 
Sodininkas, pasigavęs, 
Su sargybinių minia, 
Išbadėjusį kaip vilką, 
Pas tave vilkte atvilko, 
Kad nubaustumei mane. 
Ir už ką? Už vaisių porą! 
Tai Augščiausio dovana, 
Žemėj jų visiems gana, 
Taip, kaip vandenio, kaip 

[oro.
Betgi, pone, pririšai 
Išrengtą mane prie arklo, 
Išplakė mane viešai, — 
Skaudūs buvo tavo karklai. 
Po plakimo to, andai, 
Kau alinuo odos atšokę, 
Taip, kaip ankštyse grūdai! 
Ne, gailėtis tu nemoki!

Paukščių choras
Ei, pelėdos ir kovai, 
Mes neliksime skolingi, 
Piktas, pone, mums buvai, 
Tai ir mes negailestingi! 
Plėškim maistą gabalais, 
Kai pabaigsime tą maistą, 
Plėškim kūną gabalais, 
Kaulus vilkime į raistą!

Pelėda
Tai nenori mirt badu!

O ar pameni, kaip kartą 
Per kūčias, žiemos metu, 
Su vaikais prie tavo vartų 
Ašarom graudžiom verkiau, 
„Pone, pagailėk“ šaukiau? 
Motina trobelėj serga, 
Vyras mirė nelauktai, 
Dukrą paėmei už mergą, 
Prie krūtų — maži vaikai. 
Duok mums duonos kąsnį 

[bent, 
Nes nėra iš ko gyvent! 
Betgi tu tada uliojai, 
Mus į pūgą išvarei, 
Mus iškeikei, iškoliojai, 
Sargui pašnibždom tarei: 
„Ko jie staugia čia atėję? 
Po velnių tu ją išvyk! * 
O haidukai prakeiktieji 
Ir telaukė to kaip tik. 
Už plaukų mane išvilkę, 
Pametė sniege kaip vilirę. 
Su mažais vienų viena 
Sušalau aš alkana.

Paukščių choras 
Ei pelėdos ir kovai,
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Mes neliksime skolingi! 
Piktas, pone, mums buvai, 
Tai ir mes negailestingi! 
Plėškim maistą gabalais, 
Kai pabaigsime tą maistą, 
Plėškim kūną gabalais, 
Kaulus vilkime į raistą!

Šmėkla
Nėr man džiaugsmo, vienos 

[bėdos!
Ką bedėtumei delnan, 
Ryja varnos ir pelėdos, 
Vėlinės ne man, ne man! 
Neregėsiu džiaugsmų 

[valandos, 
Tu teisingai baudi, Visagali! 
Kas nebuvo žmogum niekados. 
Tam žmogus ir padėti negali.

Choros
Neregėsi džiaugsmų valandos. 
Tu teisingai baudi, Visagali! 
Kas nebuvo žmogus niekados, 
Tam žmogus ir padėti negali.

Vertė Just. Marcinkevičius.

RAŠO S. PUNDŽIUVIENĖ.
„Lietuvis dainuoja ilgesio hause, pas senutę Frau Lily 

dainą, kada jo širdis kupina ii Reiff — paskutinę Franz Lizto 
gesio ir meilės savam kraštui: mokinę, etc.
jo šimtamečiams miškams, mė Atvykusi Kanadon prieš 4 
lynoms upėms ir gintarinę pa metus, S. Mašalaitė lankė ope 
krantę skalaujančiai Baltijos ros solistės E. Kardelienės mu 
jūrai...“ — St. Mašalaitės iš zikos studiją Montrealy, o vė 
tarti žodžiai. liau Toronte Rossalini operos

Jos ilgesiu atausta daina ska klasę .
mbės SLA 70 metų gyvavimo Solistė St. Mašalaitė jau yra 
jubilėjiniame koncerte—baliuj, dainavusi Toronte lietuviams 
5 d. lapkričio. Solo dainuos ir ir publiką gerai nuteikusi, tai 
jaunas dainininsas Algis Včly dabar bus malonu ir vėl ją ecc 
vis. Jiems akomponuos muzi noje išgirsti.
kas-komp. St. Gailevičius. Algis Vėlyvis jaunas—daug

Be to, muzikinėje progra žadantis dainininkas. Dainavi 
mos dalyje pirmą kartą Toron mo studijas jis pradėjo Vokie 
te pasirodys, Kolumbijoj pla tijoj, Hamgurge, pas operos so 
čiai išgarsėjusios ir augšto mu listą VI. Ivanauską. 1947 m. at 
zikinio lygio pasiekusios, sesu vykusiam Kanadon, teko susi 
tės Ingrid ir Astrid Sidaravi durti su sunkiomis įsikūrimo 
čiūtės-solistės akordeonistės, sąlygomis, tačiau pasiryžimas 
Jų nuotrauka ir aprašymas til viską nugalėjo. Siekdamas švie 
po .,N. L.“ numeriuose, todėl sesnio rytojaus, Toionto uni 
aš ir nekartosiu. versitete studijavo komerciją,

Šį kartą plačia uapic solistus pats užsidirbdamas pragyveni 
dainininkus. St. Mašalaitė dar mui ir mokslo išlaidoms. Ta 
ankstyvoj jaunystėj svajojo ta čiau jo muzikali siela neįtelpa 
pti operos soliste. Lankydama į materialinius rėmus.. Jis ne 
Šaaulių Mokytojų Seminariją, gali leisti savo balso talentui 
ji dar mokėsi ir Šiaulių Muzi rūydti... 1950 m. įstoja į Toron 
koskos mokykloj, operos kla to Karališkąją Konservatoriją, 
sėj pas p-lę Dievaitytę ir p. By kurią, deja, per porą metų lan 
rą, kur sėkmingai lavino balsą, ko tik su pertraukomis, nes dar 
daug žadantį lyrinį sopraną. bas ir komercinės studijos bu

Tremtyje, Šveicarijoj studi vo jį suvaržiusios.
javo Zuericho konservatorijoj Užbaigęs universitetą ir ga 
pas prof. Frl. Von Manakoff. vęs diplomuoto buhalterio tar 
Koncertavo ne tik skaitlinges nybą, A. Vėlyvis stropiai tęsia 
nėse lietuvių kolonijose, bet bu konservatorijoj pas prof. Geor 
vo mielai kviečiama ir svetim ge Lambert dainavimo studi 
taučių, kur būdavo gražiai įver jas.
tinama. Su kitų tavnų daininin Žvilgterėjus į atsiektus jo 
kais -nekart buvo kviečiama laimėjimus ir aspiracijas, prisi 
koncertuoti Zuerich Kongress Nukelta į 5-tą puslapį.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Zenonas Ivinskis — ŠV. KA 

ZIMIERAS, nauja studija 
apie mūsų tautos šventąjį, pa 
pašytą pasinąūdojant Vatika 
no, archyvais. Gausiai iliustruo 
ta (77 iliustr.), 222 psl. teksto 
ir 72 psl. iliustracijų, viso 294 
psl. Išleido „Darbininkas“. 
680 Bushwick Ave, Brookly 
21, New York, USA. Kaina 3 
dol.

Tai gražus leidinys, duodąs 
gerą Šv. Kazimiero vaizdą. Lei 
dinys gražiai išleistas ir meniš 
kai sutvarkytas. Tai yra ver 
tingas mūsų žymiojo istoriko 
darbas.

RIMAS BAGDONAS

MASKOLRAISTIS
Tik pro Veiverius pravažiavus, nuo pirmojo kalnelio jau 

matyti du bažnyčios bokštai. Tai Skriaudžiai. Kai plento dul 
kės sukėlęs autobusas pravažiuos Skriaudžių šaulių namus, pa 
prašyk šoferio sustoti ir išlipk. Nėra tikslo važiuoti dar kele 
tą šimtų metrų iki oficialios sustojimo vietos. Nes ir iš čia ga 
h matyti visą miestelį. Dvi krautuvės — žydelio jau palinku 
si, medinė; Šato, jei teisingai pavardę prisimenu, mūrinė. Dar 
gio dvaras dešinėj, klebonija ir klebonijos ūkis kairėje. Už 
aikštės, kuri Škapliernos ar Raulyno atlaidų metu būna pilna 
karabelninkų, dabar tuščios, matyti keli nameliai. Viename jų 
yra mokykla, iš kurios, pamokoms pasibaigus, pasipila klum 
pėtų vaikų būrys. Paštas, jei taip agentūros trobelę galėtumei 
pavadinti, irgi prie aikštės, bet retai ten kada kurio aplinkinio 
kaimo seniūnas teužklysta laikraščių. Tai ir viskas. Savo dva 
šia Skriaudžiai niekuomi nesiskiria nuo kitų tykių Lietuvos 
bažnytkaimių.

Kai pasisuki iš plento pro šaulių namą Šilavoto link trau 
kiančiu keliu, nenustegk, jei lietingą dieną, teks klampoti 
ar šokinėti iš vieno kelio pusės į kitą, kad išvengus beveik n< 
išbrendamų purvynų. Pats kelias rudo molio smėlio, kurį 
ūkininkai, trievolė pildydami, veža duobėms užpilti.

Praėjęs valstybinės degtinės parduotuvę, kuri dėl apylin 
kėje esančių specų sugebėjo daug geresnę naminę išvalyti, ne 
kokią apyvartą bedarydavo, pasieksi Bagucko vėjinį malūną, 
kuris dagar tik vietovaizdį grąžina, nes jo savininkas, plytinę 
įsitaisęs, dabar jaa nemala grūdų. Jau ir drobės ant sparnų 
baigia supūti. Vėlyvais rudens vakarais jos šokančias laumes 
primena. Nusileidęs nuo kalnelio, kitą užkopęs, po dviejų po 
sūkių prieisi Baltrušaičio ūkį, — jo sūnus, Šmuru vadinamas, 
kartą, įsigėręs, prie Skriaudžių restorano trenkė žmogui laz 
da per galvą ir tas atidavė sielą į Sutvėrėjo rankas, — dar ge 
ras puskilometris ir štai jau Būbantiškės. Dešinėje palieki 
seniūno Urbaičio ūkį, kilsteli kepurę prie kryžkelės ant pa 
pilkusio kryžiaus kabančiam Rūpintojėliui ir, praėjęs Gūdy 
nų sodybas — jų ten trejetas brolių — kairėje pamatysi ru 
dą, jau baigiamą nukasti, smėlio kalną. Jei žvilgterėsi po ko 
jomis, pamatysi, kad kelias tuo pačiu smėliu išpiltas. Mano 
dėdės smėlys šiame Veiverių valsčiaus kampe visus kelius 
puošia! Vasaios atostogų metu ten taip dažnai mudviem su 
broliu „pafurmonauti“ tekdavo — smėlį vežantieji ūkininkai 
leisdavo pavalyti arklius prie sekančio geresnio smėlio kran 
to. Dabar jau nedaug kalno beliko. Net, ir vyšnaites baigia 
nukasti, bet, užtat, ant nukastojo ploto dėdė bando žiemkeli 
čius sėti. Derlius nelabai geras, bet gal kada ir pagerės.

Ne retai, veždami smėlį, žmonės žvilgteria į raistą, ten 

už miežių lauko besirandantį. Tai didžiausias raistas mano 
dėdes laukuose. Pačios gerosios avietės ten auga. Nuo J u 
ronio pusės ir žemuogių yra, bet kad piemuo jas dar žalias 
nurankioja. Prie kelio į skynimą, kur didžiule, viksvomis ap 
augusi, bala telkšo, stovi taip dažnai žaibo baustas alksnis, 
Senas, keliose vietose įskilęs, rymo ir laukia audrų. Pats rais 
tas neramus.

Tai Maskolraitis.
Kas apie jį nežino, nieko gal ir nepagalvos, kai, biešinę 

paėmęs, nueis ten aviečiauti. Gal jam nieko ir neatsitiks. Bet 
ir tai, jei sekmadienį, kai visi į bažnyčią išvažiuota, jis ten 

neitų, kad ir kaip vėjuota diena bebūtų, per pačią sumą, ro 
dos, ir medžių šniokštimas nurimsta ir staiga taip klaiku da 
rosi. Tik tada žmogus pastebi, kad net ir paukščiai nutyla, 
tik savi žingsniai garsiai kitame raisto gale aidi, lyg kad kas 
paskui sektų. Ir dažnai žmogus iš ten to nejaukumo tampa 
išvarytas. Taip, jis nežino, kad aplinkiniai niekad per sumą 
ten neuogauja, o vakarais iš viso vengia į jį įeiti.

Tai Maskolraistis. . .
Jei dėdė kada, saulutei už Bendinsko kluono pasislėpus, 

paprašydavo parjoti namo arklius, tą dieną prie Maskoliais 
čio pririštus, tai tik didelio noro joti verčiami mudu su bro 
liu, ar pusbroliu, brizgilus pasiėmę, tekini, vengdami į raistą 
pasižiūrėti, prie jų nubėgdavome. Net ir arkliai kažką jaus 
davo. Negalėdavai, nuo augščiausio kuolo ant nugaros už 
šokti norėdamas, jų išlaikyti. Ausis į raisto pusę pakreipę, 
jie prunkšdavo, trypčiodavo. Pajutę ant nugaros lengvą naš 
tą, mums pavadžius atleidus, jie net prie žemės priguldami, 
skriedavo. Mes patys beveik nė neatsikvėpdavome iki ark 
liai, prie sodžialkos sustoję, kojomis pradėdavo baidyti var 
les į šalis. Lengvesne širdimi, pažvelgdavome tada į už smė 
iio kalno dunksantį Maskolraistį. O jis, juodas ir niūrus, ten 
stovėdavo ir, rodos, sau aukų laukdavo. ..

. . . taip!.. tame raiste pasikorė maskolis...
Dar prieš japonų-rusų karą, šiose apylinkėse rusai darė 

manevrus. Ir įsimylėjo vienas jų Burneikio dukterį. Ji, bet 
gi, nė dėmesio į jį nekreipė, nes buvo sau bernelį susiradus ir 
greitai šeimą sukurti žadėjo. Ir tą sekmadienį, kai juodu, iš 
klausę sumą ir Švenčiausiąjį priėmė, prieš kunigą ir Dievą 
sumainė žiedus, maskolis mano dėdės raiste pasikorė... Ir 
nuo to laiko Maskolraistis tapo užkeiktas.

Pasakoja žmonės, kad maskolio vėlė dažnai savo dalia 
skundžiasi. Ypatingai, kai šalti rudens lietūs ir aštiūs vėjai 
raistą virkdina. Ir net šunes į Maskolraistį atsigrįžę, prade 
da urgzti ir dantis rodyti. „Maskolis, — žmonės sako, — vėl 
raiste...” Ir vargas tam, kas tokią naktį^ Maskolraistyjeko 
jieškotų...

Jei tik ranka į tokias šnekas mosteltum, aplinkiniai net 
krūpteltų.

„Vai, vaike, nesijuok, raistas nesileidžia išjuokiamas. 
Žiūrėk, kas Baskausko Juozui atsitiko....

Tikrai... jei kada Paviemonio pagiryje išgirsi skambiai 
šūkaujant, tai žinok, kad ten Barkauskų Juozas, bandą nusi 
ginęs, dainuoja. Pusamžis jau vyras, nagingas — ir man 
kartą alksninę dūdelę davė — bet... kaip žmonės išsireiškia, 
raistas jį nubaudė, jo galvoje ne visi namie. Taip jį raistas 
nubaudė...

...jau pusberniu pastojęs, Juozas pradėjo juoktis iš 
žmonių, jei tie jį raistu baugindavo.

„Oh, jūs, tamsuoliai! Knygose rašo, kad dvasių nėra. 
O čia jiems maskolis raiste šūkaus!.. Ką jūs čia, ar aš pie 
muo?..“

Grąsindavo seneliai, kad nepiktžodžiautų, nes raistas 
savo skriaudėjus baudžiąs. Bet Juozas nieko nesibaidė.

Ir vieną rudenį jis pranešė žmonėms, kad naktį eisiąs į 
Maskolraistį aviečių pasirinkti! Daugumas jų net persiŽeg 
nojo. Senasis Barkauskas, nors ir netoli šeštos dešimties bū 
damas, tačiau dar du centneriu rugių ant svirno augštinės nė 
už laiptų nepasitaikydamas užnešti galėjęs, bet raisto ven 
gęs, ir bandė sūnų perspėti, bet kur tau...

Vėlinių vakarą, puskapio bernų lydimas, atėjo Juozas į 
dėdės ūkį. Mano senelis, tėvo pasakojimu, prašė jo neiti uo 
gauti. Raistas tą dieną buvo toks juodas, baisus. Maskolis 
ten viakštinėjo...

„Pasakos, — nusijuokė Juozas, — aš Jums tų aviečių 
paragauti atnešiu!“ — pasiūlė jis mano seneliui.

„Bijok tu Dievo!..“ r --■■■■'
Iki smėlio kalno vyrų palydėtas, Juozas švilpaudamas, 

dingo tamsumoje. Vėjas stygavo... Gūdyno šuo kaukė...
Ir staiga atsitiko kažkas baisaus. Raisto kampe, nuo Ju 

ronio pusės, pasirodė žibantis kamuolys, klaikiai kaukdamas, 
per visą raisto ilgį perbėgdamas... Vėjas atnešė baisų Juozo 
balsą...

„Vai Jėzau!.,“
Viso kaimo liktarnas pasiėmę, bernai, kaip epušės dre 

bedami, pamažu priartėjo prie raisto. Netoli Perkūno alks 
nio padrikas gulėjo Juozas... Iš rankos iškritusioje blešinėje 
buvo viena avietė. Kai atvertė jo veidą, akys buvo išsprogu 
sios, vien baltymai tesimatė. Ant kaktos buvo suodinas brū 
kšnys...

Atsipeikėjęs, Juozas buvo jau ne tas. Kelias savaites su 
niekuom nekalbėjo, tik jo murmėjiėme buvo galima suprasti;

„ ... su liepsna... iš peklos...“
Taip, Maskolraistis keršija...
...tik vargu ar žmonės jums bepasakys, kad kitą rytą 

Juronis kuone sprogo bekeikdamas savo berną:
„ ... pasiutėlis, rupūžė, šuniui uodegą nudegino...“

* * *A . .■ »■* •’ -
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KULTŪRW£#KRO^IKA
KLB KULTŪROS FOND O INFORMACIJA

Paskutiniame K. Fondo po kultūrinės mūsų institucijos, laisvė, tai taip ten laisvas poe 
sėdyje svarstyti ir nutarti šie draugijos, ansambliai ir t. t., tas...
reikalai: Taip pat į ją kviečiami ir paski ALICE STEPHENS

1. švietimo skyriaus vado rų šakų kultūrininkai bei atski ANSAMBLIO,
vas mokyt. V. Matulaitis pra ri lietuvių kultūrą remią asme . . , p ’ . .
nešė apie šio skyriaus atliktus nys. Numatyti 28 Tarybos na dabar mininčio. 15 metų sukak 
darbus vasaros metu: a. per riai. Bendruomenės Valdyba tyves, išleisti albumai plokšte 
tvarkyti ir išsiuntinėti pr. mo imasi parengiamųjų dalbų, kad llV» k“rias. a."sarnb11® jdanavo. 
kyklų programa, b. sudaryta ir butų galima netrukus sušaukti 
išsiuntinėta laikinoji augšt. Ii Kultūros Fondo Tarybą piimo 
tuanistinių kursų programa, jo posėdžio. Tarybos narių 
Šiems mokslo metams švietimo daugumą sudarys čikagiškiai, 
skyrius yra paskelbęs mokyk tad ir jos reziduojamoji vieta 
lų mokiniams du konkursus: bus Čikaga, 
dienoraščio rašymo ir Lietu ___ _
vos vaizdų rinkimo. Konkursų tūrininkai bei lietuvių kultūros ka randa, kad smuikininkas pr 
taisyklės išsiuntinėtos mokyk rėmėjai kviečiami tuojau taip ogresuoja ir jo koncertai yra 
loms. Fondo Valdyba, paskir pat imtis Kultūros Fondo sky įdomūs ir augšto meniško ly 
dama šiems konkursams 250 rių organizavimo darbų. Su gi°- 
dol., pridėjo pastabą, kad tais kruskime ir parodykime, kad 
atvejais, kai mokinys ne dėl sa svajotasis Kultūros Fondas iš šio 14 d. Detroite išpildys kom 
vo kaltės į vasaros stovyklą at tikrųjų yra būtinoji realybė.
vykti negali, premiją jam gali piriJ|| KNYriT MĖNESI 
būti išmokama pinigais, persiu * *UŲJ| KNYGŲ MENESĮ 
nčiant paštu, nuo spalio 15 iki lapkričio 30

2. Finansų skyriaus iždinin d. paskelbė Gabijos leidykla, 
kas VI. Sond apranešė, kad sk Per šį laikotarpį, knygas išra 
yrius nutarė dar kartą kreiptis šant tiesiog iš leidyklos, gauna 
Į organizacijas, laisvų profesi ma nuo 25 proc. iki 80 proc. 
jų asmenis, verslininkus ir pre nuolaidos. Atpigintų knygų 
kybininkus, prašant K. Fondui sąrašą leidykla prisiunčia, pa 
aukų. Iki šiol į Fondo prašymą rašius jai šiuo adresu: Gabija, 
atsiliepė tik vienas - kitas pre Straight Path, Wyandanch, L. 
kybininkas, vos kelios organi I., N. Y. 
zącijos ir keli profesionalai. 
Taip pat konstatuotą, kad daų 
gumas apylinkių valdybų ne 
siunčia K. Fondui priklausau 
čio solidarumo mokesčio pro 
cento. Tuo reikalu nutarta kre 
iptis į Krašto Valdybą, o taip 
pat prašyti K, Fondo apylin 
kių įgaliotinių paraginti apylin gatvių kampe, 
kių valdybas atsiskaityti, Tuo pat metu Čikagoje įvy

3. Studentų šalpos reikalai ks ir JAV bei Kanados chorų 
svarstyti jau antrą kartą. Nu Dainų šventė, kurioje ligšiol 
tarta priimti Toronto įgalioti užsirašė dalyvauti 40 chorų, 
nio paruoštą laikinąjį studentų Mn7ADTA mctai šalpos komiteto statutą ir pa MOZARTQ METAI 
vesti įgaliotiniui J, Jankaičiui Austriją 1956 metu$ skelbia 
suorganizuoti Kanados Liet. Moząrto metais, nes Mozartas 
Studentų Šalpos Centro Komi Yra gimęs prieš 200 metų, 
tetą. Pradžiai šiam komitetui iš Tuos metus pažymėti bus išlei 
K, Fondo kasos paskirta $ 50, sti j° kūriniai 110 tomų leidi

4. Britų Kolumbijos apylin niu« Pirmasis tomąs pasirodys 
kės K. Fondo įgaliotiniu paskir ’ ’ ‘ 
tas teisininkas J, Juškąitjs,

5. K. Fondo statutas, Krašto
Valdybai einant prie visų KL 
B organų statutų suvienodini 
mo, nutarta pasiūlyti Krašto 
Tarybos suvažiavimui padarymos: Putinas išverto Pono Ta 
ti šiuos K. Fondo statuto pakei do peomos, Mieželaitis ir Chur 
timus: ginas eilėraščių, Vilniuje atida

a. K. Fondo valdyba ne Ta romas A, Mickevičiaus muzė
rybos renkama, bet Krašto Vai jus. Lietuvos rašytojai aplankė štais. 
dybos skiriama, Naugarduką, kur yra poetas gi

b. K. Fondo apylinkių įgalio męs ir kur esą baigiamas įreng
tiniai atleidžiami nuo pareigos ti muzėjus. Įdomu, kad išvyko 
organizuoti Fondui lėšas. Sa je dalyvavo šie rašytojai: Venc 
vo veiklai lėšų jie gauna iš apy lova, Matuzevičjus, K. Boruta, 
linkių valdybų. Baltrūnas, Remeikis, Br. Mac

Ryšium su statuto keitimu kevičius, J. Čiurlionyte. Iš to 
ir su tuo, kad dalis K. Fondo matyti, kad K. Boruta jau yrą 
valdybos narių nebegali eiti pa grąžintas iš įštręmimo, bet nię 
reigų (išvyko, susirgo ar pąkeį ko negirdėti apie Jąkųbėną, 
kirtrVuV1Srmin?nku msktatv CENZŪRUOJA MAIRONIO, 
Kartų bų pirmiųirjKU atStStaty RAŠTIJA
dina nuo Krašto Tarybos šuva K 31
žiavimo dienos. Lietuvos okupantas sumanė

KLB Kult. Fondo Valdyba. išleis Maironio raštų „Rinkti

SUDARYTA KULTŪROS 
FONDO TARYBA

JAV Bendruomenės V-ba spa 
lio 20 d. posėdy papildė Kultu 
ros Fondo statutą ir sudarė 
Kultūros Fondo Tarybą. Į Ta nesiryžtama išlesti

ta įdėti tiktai ištraukas iš po 
emu.

Tai taip sovietuose nėra cen 
zūros, tai tokia ten spaudos

tas...

Simboliškai išleista 15 plokšte 
lių, kuriose yra choro ir solo 
dainų.

— Smuikininkas Paukštys 
Čikagoje dalyvauja simfoninia 
me orkestre ir kasmet duoda 

Atskirų vietovių mūsų kul P° vieną smuiko rečitali. Kriti

JAV IR KANADOS LIETU 
VIŲ KULTŪROS 

KONGRESAS
jau paskirtas Čikagoje 1956 

metų birželio 30 ir liepos 1 die 
nomis, viešbutyje Sherman, 
esančiame Clark ir Randolph

sukaktuvių dieną —- 1956 m. 
sausio 27 dieną,

ADOMO MICKEVIČIAUS 
sukaktuvės sovietų okupuotoje 
Lietuvoje gana plačiai mini

Dainavos ansamblis sau

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALL.ES Ave., TORONTO’ Ont

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles — $ 1.00 mėnesiui.
Metamorfoka 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.

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

SKUBIAM P RI STATYMUI Į NAMUS

telef. LL. 1944pozitoriaus J. Žilevičiaus Vy 
tauto Didžiojo kantatą.

■— Rąšyt, K. Boruta, maty 
ti, palaužtas sovietinei tvarkai, 
rašo „realistiniu“ stilium apy 
saką apie skulptoriaus Grybo, 
sukūrusio paminklus Kudir 
kos, Daukanto, Žemaičio ir kt., 
gyvenimą. Grybas vokiečių 
okupacijos metu buvo nųžųdy 
tas.

—• Naujienų bendradarbiai 
išaiškino, ką reiškia naujojo 
Mazalaitės romano „Ncgestis* 
vardas — nedalią, nesėkmė, ne 
ląimė. Jie taipgi aiškina, kad 
Putino „Altorių šešėlyje“ ro 
manas, vaizduojąs patį auto 
rtų, esąs skolintos idėjos, kuri 
visai nesutinka su autoriaus už 
simojimu pavaizduoti kunigo 
konfliktą su rašytojo laisve.

—- Avelenedoje, Buenos Ai darbo, tariame širdingiausį lie 
res priemiestyje, atidarytas Ar tuvišką ačiū!
gentinos Lietuvių Kolonijos Be to, pranešama, kad ta pa 
Tautinis Muzėjus, Jį organiza ti salė jau išnuomota Naujų 
vo Antanina Mikelionienė, dr. 1956 m. sutikimui .
Mikęlionio žmona. Jie yra per
sikėlę iš Australijos į Argenti 
ną.

— Spaudos metų užbaigimą 
ruošią Čikagos Liet. Bendruo 
menės apygarda lapkričio 20 
d. Maria High School mokyk slovakų salėje, Welland ir Pabė! Būdami vieningi, tikrai ga 
los patalpose, ' ” ' •

-—. „Literatūrą ir Menas“ sk 
elbia Visasąjunginės grožinės 
literatūros leidyklos 1955 mc 
tais išleisimu knygų sąrašą, 
bet nė vieno lietuvio raštų ta 
me sąraše nėra. Okupantui tai, 
aišku, nepriimtina. Bet už tai 
Lietuva užverčiama Lenino ra

Jonas V. MARGIS, Phm. B

VANCOUVER, B. C.
K. L. TARYBOS VANCOUVERIO SKYRIUS 

rudens sezoną pradėjo spalio mo sutinkant naujuosius 
22 d,, suru.ošęs parengimą. Va metus, 
sąrio 16 gimnazijos, Vokietijo 
je, nąudąi,

Gražus „Indijonų vasaros“ 
oras davė galimybę atvykti ne 
tik mieste gyvenantiems tautie 
čiams, bet ir iš apylinkės.

Parengimas pasisekė labai 
gerai. Gauta gryno pelno 30 
dol., kurie pasiųsti Vasario 16 
gimnziajai Vokietijoje.

Visiems, kurie savo atsilan 
kymu prisidėjo prie šio šalpos

nę“, nes neleisti raštų jau per 
nelyg būtų drąstiška, o leisti... 
komįstatymai neleidžia. Todėl 
nutarė išleisti „Rinktinę“, ku 
rion neįeis religinio ir patriot! 
nio turinio eilėraščiai. Taip pat 

i Maironio 
rybą savo atstovus kviečiamos poemų — Jaunoji Lietuva, Mū 
išrinkti arba paskirti įvairios sų vargai ir kitų. Bet vėlgi ne

Maisto prekyba

890 College, prie Dovercourt Rd.
T o r o n t o.

, Vaisiai, daržovės, skanėstai įvairūs šviežios ir rūkytos 
mėsos gaminiai. Dešros, kumpiai pagal europiečių skonį. 
Californijos ir Canados vynuoges 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!

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. n-a.-.

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

teisininkas — 
Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

PADĖKOS
V. K. L. S-gos Toronto sky 

1956 rius reiškia nuoširdžią padėką 
už dalyvavimą Vilniaus Die 
nos minėjime bei arbatėlėje ir 
pasakytas gražias kalbas: p. 
min. Gyliui, svečiui iš Romos 
kun. prel. Tulabai, K. K. V. 
Pirm. J. Matulioniui, Dr. Šapo 
kai, adv. Ludžiui, P-lei Matu 
zevičiūtei, J. Simanavičiui, V. 
K. L. Sgos Centro Valdybos 
pirm. adv. Juknevičjui už išsa 
mią paskaitą Vilniaus klausi 
mu ir atsisakiusiam net fakti 
nų kelionės išlaidų.

Dėkojame abiejų parapijų 
klebonams —T. Bernardinui ir 
kun. P. Ažubaliui už atlaiky 
tas pamaldas ir gražius tai die 
nai pritaikintus pamokslus; 
p-lei L. Šturmaitytei, V. Pana 
vaitei, prof. St. Kairiui, muz. 
St. Gailevičiui ir „Varpo“ cho 
ro dalyviams, Hamiltono taut, 
šokių grupei vad. p. Panavai 
tės. Skautams, stovėjusiems 
garbės sargyboje prie vėliavos, 

ge gatvių sankryžoje. hme pasisakyti: mes laimėsi Taip pat reiškiame padėką
... . .... x- mc! Tuo reikalu’ &eriau suP3 arbatėlės šeimininkėms p. Ta
Visiems lietuviįamsyia žinožindinti mūsų išeiviją, st. Cat mulionienei, Basalykienei, Jo 

ma, kad viena iš didžiausių ir barinėje yra rengiama paskai neiiūnienei, Gudelienei, Grigo 
svarbiausių darbų musų tevy ta: „Kuo galime prisidėti prie nieneij Ladauskienei, Pivoriū 
nes laisvinimo kova Kiekvie Lietuvos bylos gynimo“. Ją menei, Baubinienei ir Saplie 
nas geras lietuvis, turėdamas skaitys tautininkų veikėjas ir nei už gražų arbatėlės paruoši 
dar tautinę sąžinę, negali at žurnalistų S-gos pirmininkas ma trįūSa. 
bukti tokiam darbui, c visomis Vincas Rastenis iš New Yorko.
jėgomis privalo jieškoti ir siek Kartu, tą dieną, ta pačia pro Visiems atsilankiusiems į mi 
ti to trokštamojo mūsų tikslo. ga> pO paskaitos bus šaunus pa nėjimą ir antra prisidėjusiems 
Tam atsiekti vienintelis kelias silinksminimas prie linksmos ir prie V, K. L. S-gos ruošiamos 
per vienybę. Vienybė — galy geros muzikos su skaniais vai Vilniaus Dienos pasisekimo.

..x_;_x_:--- ~r>— -- Valdyba.

JIE DAINUOS...
Atkelta iš 4-to psl.

Tad, iki malonaus pasimaty

KLT Vancouverio skyriaus 
Valdyba.

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 

APYLINKĖS VALDYBOS 
RAŠTINĖ 

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas

JONAS J. JUŠKAU IS, 
LL. B.

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 

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

St. CATHARINES, Ont
AKTUALI PASKAITA 

lapkričio mėn. 12 die ną St. Catharinėje

_ giais ir užsigėrimais. Ten ne
>— ' x- »c t galima bus išgirsti svarbio
Įst. OL 7443. Namų RO 2-9138 mis mums temomis paskaitą, 

bet linksmai ir nuotaikingai 
praleisti vakarą. Nepraleiski mena poeto žodžiai: 
me tą atsitiktiną progą šioje „jei pasišventė jaunystė, kas 
apylinkėje. pasaulyj gal išdrįsti jos mėgint

Paskaitos pradžia punktua jėgų...! 
liai 6 vai. po pietų.

St. Catharinietis.

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

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

GENERAL INSURANCE 
AL. DŪDA 

Visų rūšių draudimas 

WA 48539 
SAVI PAS SAVUS!

Automatiniai

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

vokiečių gamybos
RADIO PRIIMTUVŲ

Saba-Koertinį-Biaupukt
l pardavimo skyrius agentūra

MONTREAL Y, 
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.

A. Stančikai 
TAISAU RADIO 

aparatui.
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.

Šis simpatingas, siekiantis 
meno viršūnių dainininkas Al 
gis Vėylvis pirmą kartą dai 
nuos Toronto lietuvių scenoje. 
Susivienijimo Lietuvių Amen 
koj 236 kuopos Toronte ren 
giamam 70 metų jubilėjiniame 
baliuje. Visiems bus malonu ir 
įdomu jį pamatyti ir išgirsti.

Tikimasi, kad visuomenė ga 
usiai atsilankys į šį koncertą- 
-balių, kur turėsime progos pa 
sigėrėti jaunų muzikalinių pa 
jėgų išpildoma šaunia progra 
ma. O ta proga jau čia pat: lap 
kričio 5 d. 7 v. v. šv. Jono Kr. 
parapijos salėje.

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.

Lietuviai advokatai 
:į: NEIMAN, BISSETT i

& SEGUIN
Barristers, Solicitors,

Notary Public. 3
35 Hayden Street

(netoli Bloor ir Yonge)
Toronto 5, Ont.

g Tel.: Office EM 3-7461 J
i Rea.: BE 3-0978 ;

I
Dunaas~Dovercourt garaiasl

1244 DUNDAS ST W., TORONTO |

Įsteigtas prie. 27 metus K
24 valandų patarnavimas.

> Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų
< I perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — ’

patikrinimas.
; ; Auto korpuso darbai (Bod> & Fender). Vilkiko pagalba.
; į Ontario Motors League patarnavimas.
gį Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav-’~ią.
»®©©©®©©©©©®©©©©©©©©©©©®©^©©©©®®©©©©©©©®®®>®009Q0O<
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MŪSŪ ^SPORTAS
MONTREALIO LIETUVIŲ ŠACHMATININKAMS

Teatleidžia man kolegos ša sytina. Jei ir šiais metais galvo 
chmatininkai, jei aš paliesiu jama dalyvauti minėtam turny 
man rūpimą apie Montrealio re, norint reprezentuoti lietu 
lietuvių šachmatininkus klausi vių vardą, kiek galima geriau, 
mą. Kas darytina? Reikia iš an

Jau nuo seniai gausioje Mon ksto organizuotai suglausto 
trealio šachmatininkų šeimoje mis jėgomis kiek galima kruo 
kartais matome figūruojant ir pŠčiau pasijruošti, išryškinant 
lietuvius šachmatininkus, pa jėgas A ir sekančioms koman 
vienius asmenis ar provizoriš doms, palaikyti glaudesnį’indi

PAREIŠKIMAS
Savo posėdy spalio 20 d. Va 

sario 16 Gimnazijos Kuratori 
ja apsvarstė eilę su gimnazija 
ir jos mokinių auklėjimU susi 
jusiu klausimų.

Ypatingą dėmesį Kuratorija 
atkreipė į kai kur spaudoje pa 
reikštas nuomones dėl tariamų 
gimnazijos vidaus nesugyveni 
mų. Kuratorija nuodugniai iš 
dėstė reikalą ir apklausinėjo 
įvairius suinteresuotus asme 
nis.

Kuratorija priėjo išvados, 
kai sudaryta komanda repre vidualinį kontaktą, telkti nau ^ad praeityje yra buvę gimna 
zentuojančius lietuvių vardą, jas jėgas. zįj°j nepageidaujamų reiški
daugiausiai vadovaujant mūsų Aš siūlau Montrealio lietu n^> inspiruotų iš šalies, bet jie 
šachmatų veteranui gerb. kol. vių sporto klubui „Tauras“ im Yra dabar pašalinti.
V. Sirvydui. Tai gražus ir svei tis iniciatyvos sušaukti visus Kuratorija įsitikino, kad da
kintinas reiškinys, nors kar Montrealio lietuvius šachmati ^a P̂ASLAPTINGOJE rai čia nuostaibiai gražaus sakyti, niekur pasaulyje nesu 
tais, kada nėra tam tinkamai ninkus ir įsteigti šachmatų sek . &Y ETIOPIJOJE ūgio, liesoki, su didinga eise gėręs tokios skanios mokka -
pasiruošiama, su skaudžiais pra ciją. Jei „Tauras” nesiimtų im m*Į ar mokytojų tarpe tarp ka • Paprasčiausias kaimietis
laimėjimais nekokia reprezen ciatyvos, tai susirinkti ir įsteig tahkų ir evangelikų ir nepaste Etiopija (seniau vadinta Abi rnį"esto patvėmis asilėh varosi

■............................ bima, kad gimnazijoje veiktų sinija) ištikrųjų paslapčių kraš tartum kadilaką. Mandagumas
r> ip par imai nrpiai. .tas. Turbut, nuo karalienės Sa gį neapsakomas: gilus nusilen 

laikų niekas čia nepasikei ^įma^ rankų kratymai, bučkiai 
į žandus, amžinas klausinėj! 
mas apie sveikatą tavo, tėvų ir 
visos giminės. Tačiau visi, nuo riais. 
žemiausio iki turtingiausio, gy kulkų pareikalavo 
vena gana primityviai, neištai sustabdžiau jos 
giai. Ponai čia vadinami atais. langą.

Sostinė Adis Abeba yra miši 
nys Afrikos, Azijos ir Euro 
pos. Ji man geriau patiko, ne

MAMERTAS MACIUKAS

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS

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

TELEFONAI: BIZNIO CR 0051, NAMŲ RA 2-1726

tacija teišeina. Kaip pavyzdy ti šachmatininkų klubą. 1
imu, praeitų metų lietuvių A Jame reiktų įvykdyti šių me kokie partiniai būreliai.
klasės komandinį pasirodymą tų kvalifikacinį turnyrą suda .___ ______ ______ ______r-----------
Montrealio miesto turnyre, ka rymui A, B ir C komandų. Pa j°s. vadovybei daboti, kad ir n€S žmonės tebegyvena la 
da buvo ji palikta paskutinėje kviesti ekspertų klasės žaidėją ateity būtų išlaikyta visiška ly baį senaįs papročiais.
------ j_. -------------------, j_.----------------------z ------ --------- , z—j—o- . . . 1 Pirmiausia reikia vengti klai
buvę įjungti pajėgūs žaidėjai, į Kanados lietuvių bendrą šei ^.1°™. Duflu neleisti į S1™113 dos vadinti etiopus negrais. Vy

Vasario 16-tos Gimnazija tu T. Alf. Bernatonis — Lietuvių
Katalikų Misijos Direk-rius

įstaiga ir Kuratorija E. Simonaitis — Vokietijos L.
B-nės Kr. V-bos atstovas _ _

Pr. Zunde — PL BVokietijos gu perdaug europietiška Asma
Krašto V-bos Pirmininkas

Dr. V. Literskis — Gimnazijos
Direktorius

Kun. P. Šimukėnas — Evan
gelikų Bažnyčios atstovas

vietoje. Man atrodo, jei butų p. I. Žalį simultanui, Įsijungti £ybė, abiejų konfesijų atžvilgiu 

kaip p. I Žalys ir p. Boikovi myną, pasikviesti Toronto ar ?iją jokių partinių ar politinių 
č,ius, tos nesėkmės tikrai būtų Hamiltono lietuvius šachmati įtakų. _
buvę išvengta. Aš nemanau, ninkus draugiškų rungtynių, . ----- ----------- —
kad minėti kolegos būtų pame bendrauti su kitataučių koman „t1 hetuviška mokslo ir au 
tę lietuvišką jausmą ginti mū domis, ugdyti ir plėsti šachma klėjimo -- v
sų tautines spalvas, kaip tuo tininkų šeimą ir siekti galimai yra įsitikinusi, kad ji tokia ir 
tarpu už A klasės komandą da geresnių asmeniškų ir koman xslxks, jei viso pasaulio lietu 
žniausiai žaisdavo dar ir B kla dinių rezultatų. v*a\ 14 moraliai taip mate
sės nepasiekę žaidėjai. Rezulta Būčiau dėkingas gerb. kole ria^ai 
te vienas po kito pralaimėji goms šachmatininkams už pla 
mai. Kas kaltas? tesnę šiuo reikalu nuomonę.

Mano nuomone, tai yra tai J. Šiaučiulis.

į t

Vasario 16-tos Gimnazijos
Kuratorija 

pas:
M. Bajorinas — Europos PLB Dr. A. Damijonaitis —• Tėvų 

atstovas Komiteto atstovas.

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS I
HE 0211 Offine: 727 Argyle 8
HE 0311 VERDUN |

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA |

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA 7-3120

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

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

- kavos.
Patiko ir kitas dalykas Jim 

moję — čia medžiotojams ro 
jus. Esu nušovęs leopardų ir 
kitų kačių, visokių paukščių ir 
net hienų tiesiai iŠ savo kam 
bario langų ligoninėje apyauš 

Viena hiena net penkių 
pirm negu 

lindimą per 
Baugu gal turėti tov«ių 

artimų svečių per tropiškąjl i 
ktį, bet medžiotojo širdžiaf tai 
smagu!

Jimmoje išgyvenau daugiau 
negu du metu ir dabar persike 
liau į Adeno' kraštą, Tygrys 

Etiopai yra seniausi krikščio provinciją, 150 mylių nuo As 
nys pasaulyje — koptų sektos, maros.
Jie labai dievobaimingi. Gave Etiopija, galiu sakyti, dar gr 
nios metu visi sėdi savo tuku ynas gamtos kraštas, Maža žm 
luose (šiaudniėse pastogėse), ogaus rankos paliestas. Kai 
pasijudindami tik neišvengia nuotumu labai panaši Sveicari 
miems darbams. Pasnikui pra jai. Baltam žmogui ilgai joje 
ėjus, Velykas švenčia tokiu fa gyventi, tačiau, sunku dėl kli 
natišku įsikarščiavimu, kad ste mato.
bėtis reikia, veik kaip senovėje (Iš Dr. A. Brundzos liaško V. 
biblijoje rašoma. Etiopų svetin Sirvydui, Montreale).
gumas geriausias iš geriausių — Lietuvoje mirė talentinga 
jų. Tą patyriau atvykęs prieš skulptorė Emilija Liobytė - Vi 
tris metus iš Australijos, chi lutienė, gimusi 1916 m.
rurgu Jimma miestelio ligoni — Amerikos Lietuvių Bend 
nėję dirbti su žmona. Čia auga ruomenė organizuoja Kultūros 
geriausia kava pasaulyje. Pro Fondą, kuriam įstatai jau se 
vincijos vardas Kaffa. Drįstu niau paruošti.

ra.

6695 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36

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 vaL po pietų.

Detecto T. V. & Radio Service Reg’d.;
i i 3994 WELLINGTON ST.. VERDUN TR. 7798. i 

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS.
I; Vokiški „G r u n d i g“ radio aparatai, patefonai, plo
I kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 

ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius 
reikmenis su nuolaida.

‘®©!©©Ss©©^©©S«S=©©^©©^©©^©©©^©©*©©®®^©®'©®©^©«©©««‘©«$

Ariamoms ir Budriunas ■
DISTRICT ESTATE BROKERS" •

NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse. 
PASKOLOS: —

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

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

ningų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate 

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

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

Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. rytoiki 9 vai. vakaro.
Res. P. Ariamoms PO 6-4781. A. Budriunas RA 7-2690.

< •

J. GRAŽYS

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

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

visą dieną,

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai 

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

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

DOVANŲ SIUSTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

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

dalykų persiuntimą
Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt. informacijų pas

Montrealio atstovą
Mr. Manfred Kory

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.

J. F. WHS ON

Lietuviška moterų kirpykla
Į DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- i 

<| LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. | 
j Sav. BIRUTĖ DODONAITė (B. M. Dodon).
J 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. f
J©©©®©©©®©©©©©®©©®©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©^-©©©©©©©©®©,

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 
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.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

d. E- BELANGER 8c SONS |
la METŲ JŪSį TARNYBOJE

i GARANTUOTAS DARBAS., *
259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 458^ f

>©©©®©©©©©©®©©®®®®®©©©©©©©©©©©©©©©©©©®©®®©©©©©©©«g

P COLONIAL TURKISH BATHS ;
V VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO J
O SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE

Viskas tik už $ 1.10
Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 

ji i ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.
I / Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui. 
/> A. J i J?   n n nu il.l e A Mi! 'O'Li Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.

MOTERŲ DIENA: telef.s
v | kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. PL 0094

I Xyy Masažistės Jūsų patarnavimui.
X Susitarimas iš anksto nereikalingas. h \
i 3963 COLONIAL AVE., MON I RE A L
$ (2 g. į rytus nuo St.'Laurent Bl.) /

’ ~)DE LUXE DRY CLEANERS
g ------- —* 143—8th AVENUE, LAC HINE
S 71/i IP ^7 Lietuviams nuolaida.

Z- o7 Z 7 Sav.: P. RUTKAUSKAS.
'#®©©©©©®©©©©©©®©©©©®®®©«®'5*

StaNu
• s I
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HAAUMTOY
KVIEČIAME VISUS DALY VAUTI „AUKURO“ PENK 

MEČIO ŠVENTĖJE!
Lapkričio 5 d., 7 w. Šaunus moji jungtis tarp lietuvio, kokį 

balius Royal Connaught Crys mes jį matėme Tėvynėje ir ta 
tai salėje. Tikimės, kad tautie rp kanadiško lietuvio... Savo 
čiai įvertins „.Aukuro“ atlik nuomonės jis pareikšti nesidro 
tus didelius kultūrinius darbus vėdavo niekam, nežiūrint ar 
ir į šį balių susirinks kuo skait tai būtų augšts opadeties as 
lingiausiai. Teko nugirsti, kad muo, ar eilinis tautietis, nors 
nemaža hamiltoniečių šia pro ta nuomonė būtų ir diametrą 
ga turės svečių ne tik iš Kana liai priešinga jo oponento nu 
dos, bet ir iš Jungt. V-bių. sistatymui. Tai yra gera visuo

Lapkričio 6 d. 6 vv. Westda menininko savybė, kurios dau 
le salėje vienas geriausių „Au geliui trūksta, 
kuro“ sceninių pastatymų —
Grušo „Tėvas“ su H. KačJns buvo tiksliai pareigingas narys 
ku. ir griežtai laikąsis savo žodžio.

Labai prašome gerb. tautie Piniginiuose reikaluose buvo 
čius kvietimais į „Tėvą” pasi skrupulingai teisingas ir sky 
rūpinti iš anksto. Skambinti riaus kasą gindavo nuo išlaidų 
St. Bakšiui JA 9-4662. šešta nepalyginamai daugiau, negu 
dienį lapkr. 5 d. jų bus galima savo asmenišką, k 
gauti baliaus metu, o sekmadie Linkime jaunai Urbaičių šei 
nį tuojau po pamaldų parapi mai geriausios laimes aukso ša ni 
jos salėje. . lyje, o taip pat nepamiršti Lie

Prie įėjimo bus programos, tuvos reikalų ir naujoje vieto 
kurias visus kviečiama pasiim je.
ti. Tai gražus 24 psl. leidinėlis 
„Aukuro“ penkmečiui prisimin 
ti.

Rūbinė veiks šalia salės vie rijoj pastatė

Visą v-boje šbūtą laiką jis

St. CATHARINES, Ont.
4-JĄ LIETUVIŲ DIENĄ RENGIA NIAGAROS 

POSIASALIS!
Nutarimas padarytas, o kai to, jog karai darosi nebemado 

padarytas, tai bus ir įvykdytas. je, niekad neišnyks laimėjimai, 
Belieka laukti kitų metų kai vi kurių atsiekti gali tik tvirtos 
si plauksime į šį pusiasalį — į valios žmonės.

Kariuomenės šventės minėji 
mas įvyks lenkų salėje Facer 
gatvėje. Ne mažojoje salėje, bet 
didžiojoje, Concard gatvės kam 
pe.

Nesibaigia streikas.
Greit prasidės jau trečias mė 

nuo. Gerokai visiems daėdė. 
Šiaip ar taip — Kanadoje be 
pinigo, kaip be oro. Tačiau lie 
tuviai pratę prie visokio oro. 
Verčiasi vienaip ar kitaip. Vis 
tiek ateina į dažnus čia paren 
gimus ir, atrodo, dar yra paje 
gūs galus suvesti net su liku

. SPECIALUS

ŠALPOS FONDAS
Hamiltono organizacijų isto 

_ j : naują rekordą! 
noje klasėje. Turimomis žiniomis šio rude

Vietas nurodinės mūsų jau ns vajaus metu surinkta apie 
nimas, pasipuošęs tautiniais dr 1000 dol. Apie 100 hamiltonie 
abužiais. čių aukojo po 5 dol. Tai retas

Nė vienas nelikime namie, pavyzdys viso pasaulio lietuvia 
Tai reto masto parengimas! ms> Garbė hamiltoniečiams! 
jei karts nuo karto išleidžiame Būtų gera, kad ir per klaidą 
dolerį kitą kinams — būtų di neaplankyti tautiečiai paskirtų 
delis abejingumas mūsų tauti šiam kilnia mtikslui, ir tuojau 
nei kultūrai tų tautiečių, kurie prašomi 
šioje šventėje nedalyvautų!

Vienybėje — galybė!
PASIKEITIMAI TF 

VALD fBOJE.
Spalio 3 d. i Hamihono 

v-bą įėjo Janina Pilkauskienė, 
15 Tuckett st. ir perėmė iš iž 
dininko V. Urbaičio skyriaus nkleliai, kuriuos turės teisę įsi 

gyti tie tautiečiai, kure yra pa 
Spalio ,5 a iš v-bos pasitrau aukoję Vasario 16 gimnazijos 

kė V. Urbaitis, išbuvęs joje 2 šlaikymui nemažiau 12 dol. Jie 
metus ir 7 mėn. Jis su šeima pritaikyti nešioti švaiko atla 
šiomis dienomis persikelia nuo pe. 
latiniam apsigyvenimui į Jung 
tines Valstybes.

V. Urbaitis, savo veikime, sa 
kyčiau, buvo tartum pereina

skambinti p. J. Kaz 
lauskienei LI 9-3796. Jūsų au 
ka bus paimta iš namų.

„Eikime per pasaulį gera da 
rydami! (Vysk. V. Brizgys).

sk. VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
būrelių vadovų dėmesiui! 
Yra gauti gražūs rėmėjų že

vieną pačių įdomiausių vietų 
pasaulyje. Į vadinamą medaus 
mėnesio pusiasalį. Daugiau 
kaip 3 milionai turistų kasmet 
aplanko šį žemės kampą. Tai 
slenkstis tarp Kanados ir Ame 
rikos. Slenktis, ant kurio ki 
tais metais susitiks tūkstančiai 
lietuvių iš abiejų šių kraštų! 

19-to lapkričio švenčiama 
Lietuvos Kariuomenes šventė.

Šventės centrą sudarys be 
abejo „Varpo“ choras. Taigi, 
St. Catiarinė laukia užplūdimo 
svečiais iš Toronto. Vien pa &_ ...... ......
ties choro dalyvių visa galybė, čiais. 
o kur dar choro simptaikai, di• . „ .
augai, bičiuliai ir kaimynai? Be Naujoji valdyba pasisxirste 
abejo neatsiliks kitas didelis . pareigom 
kaimynas—Hamiltonas. Pirm. Zubrickas, vicep.—-

Tiesą, pasakius St. cathari J- Dilys, sekr. A. Dauginai 
niečiai pasiilgo hamiltoniečių! tė, iždininkas S. Zubrickas ir 
Ypač šio didelio įvykio proga. na^Ys "“..J- Dainora., 
Didelio įvykio dėlto, kad pas " “ "
kaitą skaitys pulk. L ----------
džius. Tam specialiai atvyksta 
iš Amerikos. Savo laiške rašo 
taip: „Aš atvykstu pas Tams 
tas kaip Ramovėnas pas Ramo 
vėnus, todėl jums apie jokias 
išlaidas nebetenka galvoti“. O 
toliau prideda: „Labai malo 
niai sveikinu Ramovėmis St. 
Catharinęs ir apylinkės, susibū 
rusius dirbti Lietuvos laisvei. 
Ugdyti Ramovėnišką mintį ir 
dvasią savuose tautiečiuose. Be atžvilgiu yra kaip reikalas, 
pasiaukojimo ir bendro daibo į,et... Bet su vaikų vežimu tai 
neatgausime Lietuvai laisvės, tikras vargas. Tikrai užburtas 
Sėkmės! mazgas! Nejaugi mes jo, pui

Amerikoje Ramovėnai papli kūs st. katariniečiai niekaip ne 
tę plačiai.. Kai kas klausia atmegsime mūsų brangios tė 
kam? O gi tam, kad nežiūrint vynės labui?!

LONDON, Ont

; ~ j Naujoji valdyba iškart įsitra
Pr. Sala ūkė į darbą. O darbo ateitis, at 

rodo, jai žada apsčiai. Visi St. 
katariniečiai yra linkę mielai vi 
sur talkininkauti.

Mokykla naujose patalpose.
Ištikrųjų — senose, nes jau 

prieš metus mokykla tose va 
close patalpose buvo. Žinoma, 
šios patalpos tai tikros mokyk 
los patalpos. Su lentom ir tik 
rais mokiniam staliukais. Šilta, 
jauku, ir švaru. Mokykla šiuo 

» reikalas,

Sėkmės!“

Europos gydytojas
Dr. N. Skaab

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

’DIDOUT

PIRKITE PASITIKĖDAMI IS KRAUTUVES, KURIOJE 
DIDŽIAUSIAS BRITITISKU MEDŽIAGŲ 

PASIRINKIMAS KANADOJE. RENKITĖS TINKAMAI 
IR PAGAL PASKUTINE MADA TIK UZ

Puodam kreditan tailors

PiiHlrlnklte tinkama 
įga [h britišku med- 

Leisklte sukirpti ir 
pagal jusu iniilvi- 
Isinatavlmus. vad. 
1.OOK” — populi'a- 

stlliaus Kanadoje.
kiul busite

"CLUB" RUBAI $49.50 — "FLEET STREET" RUBAI $69.50
TF-55-6

Gallin pasitikėti Tip Top 
Tailors, Kanados didzlausta 
pagal tamada vima rubu fir
ma. I............................. .
medžią 
z i ag u. 
pasiūti 
dualius 
“TRIM 
riausio 
Garani uojintv 
patenkinti urb» graži tįsi me 
pinigus.
TIP TOP įmonės yra 

kiekviename mieste

"TIP TOP" RUBAI 
pagal užsakymo

Būkime sveiki!
ARTRITIS IR SVEIKAS PROTAS

III. * Kavai saldinti vietoje cuk
Naudingi ir kenksmingi raus vartoti Yerčiau sachariną, 

aliejai Vartoti maistui
Artritikai turi vengti riebio* s*a* druskos, 

mėsos, vengti visų daržovinių Dažnai valgyti 
aliejų, ypatingai kiaulės tau „Steikus“. 
kų, šaltos mėsos riebalų ir vi Apsčiai valgyti 
šokių sviesto pakaitalų kaip čius, salėtus, žalius kopūstus 
tai alyvų, „pinacų“ (peanut) ir svogūnus, 
aliejaus, sojos ir tp. Vengti 
cukringų aliejų ir visų rūšių 
riešutų. . .

Naudingieji valgomieji alie 
jai yra tuo svarbūs, Ūad jie 
praeina per kepenas betarpiš 
kai, patekdami kur reikia. To 
kie aliejai yra: žuvies taukai 
(cod liver pil), pienas, kiauši 
niai, sviestas, tam tikros žu 
vys, sūris. Pasak Dr. Alexsan 

Vaiva der, reikia laukti, kad greitu
’ laiku bus patirta, jog 80% vi 

sų žmones žudančių 
na nuo aliejų stokos 
mo organizme.

Kaip gerti žuvies
Kadangi žuvies taukai (alie

ko mažiau

kepenas ir

žalius salo

ligų paei 
ir sutriki

TIKRAI PUIKUS SPEKTAKLIS 
pasisekimu vaidinta įvairiose _ _ .
vietovėse dar tėvynėje, atrodo, jus) Yra pats svarbiausias alie 
kaip tik tinka ir čia —- emigravus kovojant prieš artritį ir ka tų), 
cijoj. Juk daug kas iš mūsų pi 
nigėlius - dolerius, kaip ir ko 
medijos vyriausia veikėja Nor 
mantienė (Z. Mikšiene), laiko 
viskuo, o per tai visus kitus žm

taukus?
Spalio 22 d. Londono lietu 

viai turėjo tikrai malonų vaka 
rą: atvykęs iš Detroito scenos 
mėgėjų būrelis, vadovaujamas 
aktorės-režisorės Z. MiKŠienės, 
nuostabiai puikiai suvaidino 3 
veiksmų S. Čiurlioncnes kome 
diją „Pnigėliai“.

Ši komedija parašyta ir su onių siekius ir idealus vadina jų gerti yra emulsijos formoje.
, imu, beverčiais. Tačiau tos aistrin Tą emulsiją reikia daryti iš žu

Vengti valgyti saldainius, 
sirupus, molasus, medų, cukrų 
ir tp. Vengti visko t ūgštaus.

Vengti augalinių aliejų, 
kaip margarinas, alyvų alie 
jus, taukų (lard) ir riebios me 
sos.

Savaitės meniu artritikams
Sergantiems artričiu asmeni 

ms, kurie yra žemiau normala 
us svorio, patartina tokia sa 
vaitinė valgių tvarka:

1. Valgyti grūdinius (cere 
als) ir kiaušinius pusryčiams 
kasdien.

2. Vartoti sviestą prie visų 
rūšių daržovių (karštai gamin

Būrelių vadovai prašomi pri 
statyti ižd. St. Bakšiui žinias, 
kiek jų reikia ir juos tuojau 
pat atsiimt.

siulhmo Hir mutoTs^šlaidoms NORINTIEJI PASVEIKINTI Sos Pinigėlių daugintojos sū vieš aliejaus ^apelsinų sunkos 
aiuuiuiiu ir muitines laidiuoms nus jonas Normantas, (V. /.etaip: imti du šaukštu apelsinų
padengti iš rėmėjų pi asoma su „Aukurą’ jo penkmečio proga, bertavičius) parodė, kad ne pi sunkos ir vieną šaukštą žuvies 
ITr * ?°1L * ‘ iiz .kiekvieną ze telegramas^ prašomi siųsti Jšt. niguose yra tikroji žmogaus lai aliejaus ir gerai gerai suplakti, 

mė žemėje. Pinigai yra tik vie taip, kad viršuje atsirastų pu 
na iš priemonių tikslui sekti, tos, ir tą mišinį išgerti prieš 
Joną puikiai suprato ir tikruoju pat einant gulti, mažiausiai 3 
keliu su juo žengti pasiryžo Bi —4 valandoms praėjus po va 
rutė Keraitytė (V. Banytė), karienės. Gerti reikia kas va 
Visi kiti veikėjai mokėjo tik karą per trejetą mėnesių, ir

dangi daugelis labai nenoriai 3. Išgerti po 10 uncijų pie 
žuvų aliejų geria, Dr. Alexan no prie kiekvieno valgio, 
der patiekiąs būdų, kaip juos 
lengviau priimti.

Geriausias būdas žuvies alie

nūs Jonas Normantas, (V. Ze taip: imti du šaukštu apeisiu

Vengti kavos.4. Vengti kavos.
5. Valgyti dažniau ir daįi 

giau sriubų.
6.

didesnėmis porcijomis.
7. Išgerti po ekstra stiklą 

pieno valandai praėjus po va 
karionės.

Svarbiausia, nepamiršti kas 
vakarą prieš gulti einant 
gerti žuvies taukų!

Asmenims, linkusioms į 
tukimą, patartina mažinti 
bius valgius ir didinti

sriubų.
Valgyti dažniau mėsos ir

nkliuką kartu paimti parašus, Bakšiui, 38 Stanley Avė., Ha 
kad ženkliukus gavo. mlton, Ont. Sk. St.

> ŠV. JONO LIUTERIONIŲ
► bažnyčioje, Gore ir Hugsson 

gt. kampe, lapkričio 6 d., 5 vai. 
p. p., lietuvių pamaldos refor 
macijai paminėti.

Kun. dr. M. Kavolis.
DAINOS MĖGĖJAI

šį sekmadienį, lapkričio 6 d., 
tuoj po SLA Hamiltono kuo 
pos susirinkimo parapijos salė 
je (dienotvarkė skelbiama ats 
kirai), turės progos išgirsti gar 
sųjį Alice Stephens ansamblį iš 
Čikagos, kuris neseniai atšven 
tė 15 m. sukaktį ir ta pačia pro 
ga įdainavo lietuviškas dainas 
į plokšteles.

Be kitų lietuvių kompozito 
rių dainų (Šimkus, Jakubėnas, 
Petrauskas) išgirsime ir ištrau 
kas iš operų: Eglė žalčių kara 
lienė, Radvila Perkūnas, Pagi 
rėnai ir tt.

Susirinkimas yra šaukiamas 
tuoj pat po sumos.

PERKATE ar PARDUODATE?

* Namai *Ukiai *Sklypai 
x Bizniai * Pramoninės nuosavybės

patarnavimo kreipkitės pas- -— ' ’
| A. P R A N C K E V i C IŲ . . . LI 9 4121.
g Hamilton Office .... 913 Main Si- East. < >

I RIDOUT RE^7EADETE a
j KANADOS STAMBIAU* REALTOR1AI - I ! 
A Skyriai visoje Ontarijoje. , i

Kompetetingo

I
 HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS | 

Geriausius vyriškus ir moteriškus a
kostiumus ir paltus 't

siuva tik r

G. PALMER CUSTOM TAILORS Į 

Geriausia medžiaga 
pagal Paryžiaus ir New Yorko madą. A

Hamilton, 7 Sterling St. kampas King St. W. S 
ę  (netoli Westdale Collegiate) telef. J A 8-3345. a

Sav. G. Palme r-P aliliūnas. §

Tel.TR. 1135

Sveikata — didžiausia laime, 
liga — nelaimė. Apsidrausi 

nuo nelaimės tik įstodamas į 
Hamiltono SLA kuopos 

narius!

13

nu 
rie 

liesos 
veidmainiauti ir tik sau naudos po to užtenka išgerti tik porą mėsos bei grūdinių (cereals) 
bejieškoti. Neutralus liko tik kartų per mėnesį. Žinoma, vartojimą.
gydytojas Miksas (L. Henin kas pakelia, geriau yra gerti .... . .
gas), sąžiningai savo pareigas gryną žuvies aliejų. Artritikams rekomenduotini
atlikęs. Veikalo atomazga, at Moterys serga artričiu 3 ka valgiai
rodo, kitokia ir būti negalėjo: rt daugiau, nei vyrai, ir tai Mėsos: vištiena, kumpis (lie 
turtuolės Normantienės paliki dėlto, kad jų seilėse yra dau sas),, dešrelės (hamburgers), 
mą tegalės gauti visai sveti giau rūgščių (3.8) nei vyrų, širdys, inkstai, avienos kulšis 
mas, bet apsukrus ūkved. Sū Todėl jos neturi didinti rūgs ir „čop“, liesa kiauliena, Šu 
rinskis (V. Balsys). čių kiekio per maistą. Jų or tinta jautiena, liesas steikas,

Ši pamokanti ir sakytume pe ganizmas negali neutralizuoti liežuvis, kalakutiena ir tp. 
rspėjanti komedija, /taip pui maisto rūgštis taip, kaip vyrų 
kiai atvaizduota mielų detroitiš organzimas. 
kių, ne tik Londone, bet ir vi 
sur susilauks šilčiausių katučių 
ir geraiusio įvertinimo. Lietu 
vybės palaikymui ir žmonišku 
mo skatinimui jos vertė neabe 
jotina. Didelė padėka ir įverti 
nimas priklauso už tai DetroT 
to scenos mėgėjų oūreliui.

L. E-tas.

TAVO VIENKARTINĖS
AUKOS LAUKIA TOKS

TANČIAI LIKUSIŲ 
LIETUVI, SKIRK VIENOS 

DIENOS UŽDARBĮ ŠALPAI!

Žuvis: Halibut, cod, ešeriai, 
štrimpai, tuna, trautas, baltžu 

Patarimai kaip valgyti vė, vėžiai. Daržovės, ko įvai 
Daugiau valgyti mėsos (lie r*au *r daugiau.

sos), žuvies, kiaušinių, sūrio, Vaisiai: Obuoliai, bananai, 
daržovių ir vaisių. mėlynės, vyšnios, slyvos, kriau

Kviečių daigų (wheat ger žės, razinkos, avietės, braškės, 
ms) vartoti kas rytas su grudi 1 
niais (sereals), kaip vidurius 
lengvinančią priemonę.

Patartina išgerti stiklinę šil 
to vandens per valandą prieš 
pusryčius.

Gerti kavą tiktai arba bent tininis ir tt. ir tt.
10 minučių prieš valgį arba 3 Duona: Ruginė, stmbi 
—4 vai. po valgio. Niekuomet tinė, rudoji, kukurūzinė 
negerti valgant ar tuojau po rn), pumper nikelis ir tp. 
valgio! j. Pr.
tmtmmmmmmmmmmnmmtmmuttnmmtmtmnmmmummumm

juodavietės, cantelopos. Kon 
servuotos (kenuotos uogos ir 
vaisiai nepatartini, kadangi tu 
ri cukraus sirupo).
Sūriai: amerikoniškas, 
ras, varškė, šveicariškas,

čeda
grie

kvie
(vo

VICTORIA 
CLEANERS 
OYERSCo.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

LIŪDESIO VALANDOJE

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

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

dalis. Darbą atliekame sąžiningai.

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

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

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

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

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreipti* vakarai* po 6,30 vai.
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PRIEŠ KALĖDAS, PRISIMINKIM SAVO 
VARGSTANČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE

, Montrealio visuomenė kviečiama <
š. m. lapkričio 5 d., 7 v. vakaro

Carpenter salėje, 1560 St. Lawrence Blvd.
Kanados Lietuvių Katalikių Moterų Dr-jos, 

Montrealio skyr. rengiamame šauniame

Rudens Baliuje
Programa:
Šokiai, grojant pilnam džazui „Aušra“, Turtinga loterija 
Bufetas: užkandžiai, kava su saldumynais bei spurgo 
mis, stiprūs ir gaivinantys gėrimai.
Pelnas skiriamas vargstantiems tautiečiams Vokietijoje 

ir A. V. Parapijos Bažnyčiai.
Įėjimas tik 1 dol.

Lapkričio 5 d. Montrealio Jūrų Skautai kviečia visuo 
menę atsilankyti į tradicinius Buriavimo Sezono 

uždarymo
Literatūros ir Dainos 

vakaras- balius
šokius

Programa, gausi loterija, bus alaus ir kitokių gėrimų ir į 
Šokiams gros br. Lapinai.

Vieta: Moosi Hali 1173 Drummond St.
Pradžia 7 vai. Rengėjai.

„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ 
penkiolikos metų sukaktuvių minėjimas

yra numatytas lapkričio 26 die nio komanda. Norinčios krepšį 
ną, paskutinį šeštadienį prieš nį žaisti, prašomos pas ją regis 
Adventą. truotis. Susirinkus atitinka

Vald ba $ Minėjimas žada būti iškilmin mam skaičiui, bus paskirtos die 
” ‘ gas, kiek esamomis sąlygomis nos treniruotėms.

bus įmanoma. Numatyta gera 
vakarienė, kuriai kalakutų pa 
žadėjo mūsų kultūrinių paren PERSIKĖLĖ f NUOSAVUS 
girnų rėmėjas Kazimieras Lu -----------
kas.

Programoje, be vakarienės, 
numatomas trumpas aktas ir 
meninė dalis, kurioje pasirodys 
auganti ir sparčiai kylanti jau 
na solistė, E. Kardelienės muzi

Lapkričio mėn. 18 d., penk susidraugavimo organizacija kos studijos mokinė, Gina But 
tadienį, 8 vai. vakaro, Aušros Les Amities pasistatė sau tiks kutė-Čapkauskienė. Galimas da 
Vartų parapijos salėje, 1465 lą suartinti Neo-kanadiečius ta lykas, kad ir dar kas pasirodys, 
rue de Seve, yra šaukiamas vi rp savęs ir su prancūzais kana “ 
suotinis Montrealio Seimelio diečiais. Į šią organizaciją yra
Susirinkimas, kurio metu bus pakviesti ir lietuviai. Praėju įspėjami lapkričio 26 dienos da 
svarstomas statuto pakeitimo siais metais ji turėjo kelius pa tą pasaugoti savo laikraščio 15- 
projektai. sirodymus, o šiais metais ji no kos metų sukaktuvėms pažymė

Šiame susirinkime privalo da retų savo darbą. išplėsti visose ti ir gražiai jas atšvęsti. mokyklos mokiniai aukoja
lyvauti kiekvienas rinktas Sei gyvenimo srityse. Lapkričio 14 Smulkiau apie tai bus sekan sario šešioliktos 
mėlio narys, gi taipgi įgalioti d., 8 vai. vakaro, 4225 Berri g. čiuose „Nepriklausomos Lietu mokiniams: V. 
organizacijų atstovai. ji ruošia primą šių metų subuvi vos” numeriuose.

S. Naginionis mą: paskaitą, pasikalbėjimą, ka
Seimelio Prezidiumo Pirm-kas. vutę. Visi lietuviai yra kviečia 

MONTREALIO SLA ™ >o>e Bendra kai
, .... < . , ba yra prancūzu. Paskaitą, ke
kuopos susirinkimas, kaip kas liolikos minučiu,‘laikys Mr. Du 
menesi, sukiamas ši pirmąjį na hamel Įėjimas 25 centai. . . -------------} „, r---------------------
ujo menesio sekmadieių, lapkn pER VISUS Šventus yra ant kur.ls !un Sra?*^ tlksl5.ir 75a teška, G. Januškevičiūtė, D. 
čio 6 dieną Aušros Vartų salė rojj rįnk]įava diocezės įsakyta. Pasiryž?s plačiau išeiti į viešu £)argytė, po 10 et.: E. Tekutis, 
je po pamaldų. Nesusimokėję DAR NEVISI pasirašė bažny mą" P11-™!1 repeticija jau pa K Barteška, A. Mikalajūnaitė, 
nario mokesčio, prašomi jį su čios ŠVentinimo aktą. Klebonas ®k'rta ši penktadienį, lapkričio 
simokėti, o naujai jstojantieji kviečia visus pasirašyti. 4 d., 8 vaL vakaro. Susirinkimo 

„—4.. ------ j_i„. r ■> vieta ne Roy gatve, net 4249
ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS Berri ir Rachel gatvių kampe, 

______ praėjusį sekmadienį bu'-'o iškel mokykloje. Chorą veda muz. A. 
šį šeštadienį bJs'pamokos'iietu Įos PP- Girinių, pakrikštijus sū Ambrozaitis, atvykęs iš Brazili 
vių kalbos, literatūros ir teatro.

mont1 real
MONTREALIO SEIMELIO NEO-KANADIEČIŲ IR

SUSIRINKIMAS. PRANCŪZŲ KANADIEČIŲ

prašomi pasiimti nario doku 
mentus.
LITUANISTIKOS kursuose

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL. D.

Suite 25—26 
152 Notre Dame St. £. 

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. 
Verdy n. Tel.: P O 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS' |

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

t Tel.: TJt 4647 |

NOSIES, GERKLĖS ir 
AUSŲ SPECIALISTAS 

ir CHIRURGAS
DR. R. C H A R L A N D
956 SHERBROOKE E.

Tel: FR 7684. EX8822

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: CH 7236.

„Tauras“ Valdyba.
DAUGELIS TAUTIEČIŲ

NAMUS.
Ville Emarde pasistatė na 

’ mus (6-šių šeimų) pp. Mankūs, 
Pp. Baršauskų ir Keturkių šei 
mos šeštadienį persikėlė į nuo 
savus baigiamus statyti namus

Po to bus balius-šokiai.
Visi Montreaho lietuviai

Šių metų lapkričio 5 d., 6 vai. vak.
Slovakų naujoje salėje, 162 Hagar St.

PROGRAMOJE:
1.. Vytautas Kastytis — žurnalistas.
2.. Algimantas Simonavičius — solo bosas.

Programos pradžia 7.30 vai.
Geras lietuvių mėgstamas orkestras. Pilnas, puikus 
bufetas svečių malonumui bei atsigaivinimui.
Maloniai kviečiame iš Kanados ir Amerikos lietuvius 
atsilankyti ir maloniai praleisti laiką W e 11 a n d e.

Tautos Fondo Ats Wellando Sk.

SKELBIAMI TORONTO APYLINKĖS SEIMELIO 
RINKIMAI

Sudarytoji KLB Toionto ap 
ties Aušros Vartų bažnyčia. P. ylinkės tarybos rinkimų komi 
p. Pauliai pasistatė Rosemoun sija — pirm. Ant. Liudžius, 
te puikius namus. Ten statosi sėkr. J. Tamulionis, nariai — J. 
namus A. Kudžma. Sėkmės Jokubynas, K. Butkienė, B. Jac 
nauujuose nuosavuose namuo 
se!

7. Kandidatų sąraše turi bū 
ti "pažymėta: vardas, pavar 
dė, amžius, užsiėmimas ir 
adresas, .

8. Kandidatų sąrašai turi bū f 
ti įteikti rinkimų komisijai 
ligi lapkričio 20 dienos,

9. Rinkimai bus daromi trijo 
se vietose sekančiu laiku:
a) Lietuvių Namuose nuo 9 

vai. ryto iki 9 vai. vak.,
b) Prisikėlimo parapijos pa 

talpose nuo 9 v. r. iki 1 
v. pp.,

c) Šv. Jono Krikšt. parapi 
jos salėje nuo 9 v. r. iki 
2 v. pp.

Sąrašus įteikti ir klausti pa 
aiškinimų pas Rinkimų ko 
misijos pirmininką, A. Liu 
džių, 91 Roncisvales Avė, 
tel.: LXD 5613 arba pas sek 
retorių, J. Tamulionis, 1406 
King St. West., tel.: LO 
8074.

Rinkimų Komisija.
TAUTININKŲ DĖMESIUI.

Lapkričio mėn. 6 d., 1.30 v. 
p.p. Lietuvių namuose kviečia 
mas K.L.T.S. Toronto sk. na 
rių susirinkimas. Visi nariai su 
sirinkime prašomi dalyvauti.

Valdyba. 
NAUJIEJI TALKININKAI.

Toronto Lietuvių Namų pra 
plėtimo idėjai pritarė visuoti 
nis šėrininkų susirinkimas, kv 
lesdamas visus lietuvius stoti į 
šėrininkų eiles. Jau sulaukėme 
ir naujų šėrininkų. Be anks 
čiau išvardintų, naujus šėrus 
po 25 dol. įgijo šie asmenys: A. 
Baltrušaitis, A. Iškauskas, Z. 
Jackevičius, P. Kunčiną, J. Ma 
sionis ir P. Šukevičius.

Kviečiame visus šėrininkus 
jieškoti naujų talkininkų ir at 
likti visuotinio susirinkimo nu 
tarimą.

Lietuvių Namų Valdyba. 
READEMER LIUTERON1Ų 

kų ir šio kooperatinio banko. Iš garos, įvyko sekmadienį. Ves bažnyčioje, Bloor Ave Wėst & & 
palyginimo aišku, kad „Litas“ tuvės numatomos po Velykų. T“J ” ’ ’ ........
skolina pinigus perpus mažės 
niu procentu, ir net dar mažės 
niu, negu privatūs bankai. Bet 
tuo tarpu procentus už indė 
liūs moka didesnius, negu priva 
tūs bankai. Tai yra todėl, kad tis po 6 vai. vakaro telefonu: 
kooperatinis bankas neturi iš GL 7179. 
laidų tarnybai.

Buvo pasiteiravimų, ar ga 
rantuoti banko indėliai? Ar ne 
galima būtų sumažinti paskolų 
procentus? Buvo. atsakyta, kad 
indėliai į banką yra apdrausti 
ir nė vienas centas negali pra 
žūti. Mat, bankas yra narys la

VERDUNO 
ŠEŠTADIENINĖS

Va 
gimnazijos 

Nepriklausomos Lietu mokiniams: V. Rupšys 1,10 
ct„ Rasa ir Rima Puniškaitės— 
po dolerį, N. Baršauskas 85 et., 
po 50 et.: Aušra ir Vaidevutis 
Lukoševičiai ir R. Picšina, po 
25 et.: R. Kličius, A. Keturka, 
R. Šegemogaitė, J. Šimelaitytė 
ir D. Šeidytė, po 20 et.: K. Bar 

i. G. Januškevičiūtė, D.

ORGANIZUOJAMAS MONT 
REALIO LIETUVIŲ RE

PREZENTACINIS CHORAS
Kviečiami visi lietuviai ir lie 

tuvės dalyvauti šiame chore,

kevičius, V. Butrimas ir J. Na 
cevičius, — skelbia lietuvių ži 
niai, kad rinkimai į KLB To 
ronto apylinkės tarybą paskif 
ti šių metų gruodžio 18 d. ii 
bus vykdomi sekančia tvarka:

1. Renkami 25 akmens,
2. Balsuoti turi teisę sukakę 

18 metų,
3. Būti renkamais turi turėti 

21 metus amžiaus,
4. Kandidatų sąrašą turi pasi 

rašyti 30 tiekėjų,
5. Siūlytojai ir siūlomieji turi 

būti susimokėję solidarumo 
mokestį,

6. Drauge su kandidatų sąra 
šu turi būti įteikti ir raštiš

ki sutikimai būti renkamais,

10.

nų Juozu Šarūnu. Krikštijo jos. Pasiteirauti telefonu RA 
kun. dr. Kavolis, krikšto tėvais 2-5824.
buvo p. Rūta Sližaitytė ir M. 
Čapkauskas. Vaišėse dalyvavo 
apie 25 asmens.
STAIGMENĄ vyrų būrys su 
ruošė A. Kudžmai pas pp. Lin . . ..kūnus Ville Lasalle A teveiki Va!?Zį3 P381!^6^3 
nant su jaunyste, Augustinui 
Kudžmai įteiktas radijo apara 
tas ir palinkėta sėkmingo vedy 
binio gyvenimo.

NAUJA SPORTO KLUBO 
„TAURO”VALDYBA:

Spalio 23 d. įvykusiame „Ta 
uro” visuotiniame susirinkime

NAMŲ DAŽYMAS

kreiptis tel. LA 6-2084.

I
 LOUIS MANGE AU I

KURO ALIEJUS | 
114-1 Ave., Ville Lasalle. X 
No. 1 Imperial Products 8

TR 3 2 3 7 |

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS
3260

kontraktorius
GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

D. Barteškaitė ir R. Bendžiūtė 
29 et. Viso mokiniai savo kole 
goms Vokietijoje suaukojo 8 
dol. 29 et.
SERGA K. Toliušis, p. Petru operatinis bankas „Litas“ da 
lis ir p. Girdžiūnas.

BANKO „LITAS“ 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį įvyko kooperati 
nio banko „Litas“" visuotinis su 
sirinkimas, kurio pagrindinis 
tikslas buvo priimti paruoštus 
ir atspausdintus įstatus. Bet 
banko valdyba ta proga padarė 
pranešimų, paaiškinimų ir kai kad važinėjimo autobusais ir 
kurių išaiškinimų. tramvajais kaina pakeliama. Ti

Pirm. A. Norkeliūnas visų ketų kaina bus 25 et. už 2 bile 
pirmą padarė bendrų paaiškini tus. Kaina pakelta todėl, kad 
mų. Banko vedėjas p. Jurkus susisiekimo tarnautojams taip 
padarė finansinę banko apžval pat pakelti atlyginimai 11 cen 
gą: Indėlių iš viso turėta 17. tų už valandą.
662,64: išmokėta 3.637; indė NAUJŲ METŲ sutikimą, kaip 
lių turima 14.025,74; paskolų pranešama, ruoš KLC Taryba, 
išduota 14.190; kasoje 2.900. Plačiau apie tai bus vėliau.

nėty įstatai priimti. Todėl ko

bar yra visiškai susitvarkęs ir 
praktiškai ir formaliai. Tautie 
Čiai kviečiami savo santaupas 
laikyti ne privačiuose bankuo 
se, bet savame kooperatiniame 
banke „Litas“.

PAKELS VAŽINĖJIMO 
KAINĄ

Lapkričio 3 d. bus paskelbta,i reigomis sekančiai: pirm. Juo 
zas Lukoševičius, vicep. Romas 
Bukauskas, sekr. V. Dikaitis, 
ižd. J. Šulmistras ir naiiu orga 
nizaciniams reikalams bei pa 
rengimams A. Aneliūnas.

Revizijos Komisijon išrinkti:
A. Blauzdžiūnas, Juozas Pieęai 
tis ir Romas Otto.

Nutarta šį sezoną dalyvauti 
su vyrų krepšinio komanda mie__
sto B klasės lygoje. Taip pat ge t0 p. Jurkus padarė bendrą PAKRIKŠTSTA pp. Markaus 
dalyvauti su vyrų ir jaunių kooperatinių bankų apžvalgą J. kų duktė Irena.
krepšinio komandomis numaty Amerikos V-b.se ir Kanadoje SUSITUOKĖ A. Miknevičius 
tose Kanados Lietuvių Krepšį (tje duomenys paskelbti 2-me ir E. Ašmytė.

puslapyje). L. Balsys padarė SUŽIEDOTUVĖS p. Žakevi 
palyginimą tarp privačių ban čiūtė su p. Mačikūnu, iš Nia

nio pirmenybėse.
Pavesta p. Z. Rudžiauskaitei 

suorganizuoti moterų krepšį

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

Indian Rd. kampe, lapkričio 6 
d., 1.30 vai. p. p., lietuvių pa 
maldos. Pamokslas reformaci 
jai paminėti eis tema: Žmogus 
pateisinamas tikėjimu ir darbu.

Kun. dr. M. Kavolis.
DR. H. NAGYS aną šeštadieni 
dalyvavo. Toronto lietuvių stu

— Iš Vengrijos pradėjo bėg Initium semestri, kur sk 
ti žmonės į laisvą Austriją.

— Gruberis pareiškė, kau 
Austrija laikysis emalines teisės.

Raštinė: O Liver 4451 S

GARAŽAS dviejų augštų 50A 
90 dydžio su dviem gazo pom 
pom ir kitais įrengimais ir na 
mas 3 augštų, 6 butų pigiai par 
duodami miesto centre. Teirau

PROGA SU $ 2.500 CASH 
nusipirkti naują dupleksą 

Rosemounte. 
Kaina $ 17.800.

Skolos nuošimtis 5%.
Suinteresuoti prašomi skambin 

ti: A. Gražys RA 1-3148.
Pastaba: Perkąs asmuo ar šei 
ma turi turėti metinių pajamų 

nemažiau $ 4.500.
$ 100.— MĖNESIUI 

moteriai ar merginai prie na 
mų ruošos moderniuose West 
mount namuose; 2 mokyklinio Jai "didelės kooperatini u^bankų 

unijos, kuri turi miliaidus do 
lerių kapitalo. O procentai už 
paskolas jau ateinančiais me 
tais numatoma mažinti.

Buvo išaiškinta, kad dalyva 
vimas kooperatyviniame banke 
turi labai vertingų pliusų, kaip 
pav., kai indėlininkas miršta, 
tai jo šeima gauna dvigubai 

dar tiek kai miršta, skola ligi 1000

6351
neju- amžiaus vaikai, nėra sunkaus
mūsų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

sklypai NDG prie Slierbrook 
(40X90), sklypo kaina $3.000. 
Skubiam pardavimui naujas S 

butų namas Ville Lasalle.

5

namų darbo, atskiras kamba 
rys; ketvirtadieniais ir sekma 
dieniai laisvi. Reikia šiek tiek 

mokėti angliškai.
Skambinti HU 8-7680

AUGŠČIAUSIAS 
ATLYGINIMAS 

moteriai ar merginai 
namų ruošos. Puikios

1 Raštinė vakarais: LA 1-7926—8873 į
$ 2104 Mount Royal St. E. 2

prie
bo sąlygos, atskiras kambarys, dol. nubraukiama, žodžiu, daly 
maži moderniški nanVi Victo vavimas kooperacijos banke 

yra naudingas ir pelningas.
Pasisakius dėl įstatų, kurie 

visiems buvo iš anksto išsiunti

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

Dr. P. MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

Advokatas

Suite 306, Aldred Building

ria gatvėje, Vestmounte.
Skambinti EL 1723

J1EŠKOMAS kambarys su 
maistu vienam asmeniui. Pra 
šoma pasiūlymus duoti laiškais 
šiuo adresu: 2935 Raudot Str 
et, Ville Emard, Montreal 20.
REIKALINGAS darbininkas

MArquette 8045 $ Prie statybos darbų. Skambin
PO 6-5130.

VEDYBINIS SKELBIMAS
Amerikos lietuvė, 38 metų, 

nori susirašinėti, vedybų tiks 
lu, su lietuviu. Prašo atsiliepti 
adresu: M. Yodietė, 1291 Eas 
tern Parkway, Brooklyn 33, N. 
Y., USA.

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

(kampas Bloor - Huron) I
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

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

aite literatūrine tema paskaitą. 
Meninėje dalyje dalyvavo sol. 
V. Žemelytė, p. Kastytis ir pa 
tys studentai.

Dr. A. V ALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

Dr. A. Pacevicius 
Gydytojas ir Chirurgas 
Naujas kabinetas 

280 Roncesvalles Avė 
Telefonas OL. 4778.

Priėmimo valandos: 11-1 v.
i vakarais nuo 6-8 v.,; trečia 

dieniais ir šeštadieniais 11-c
! v. pp. Kitu lafku, susitarus
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