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^Politinė įvykių savaitė '
NĖRA JOKIŲ VILČIŲ GENEVOJE SUSITARTI, 
jeigu Vakarai nesutiks suso vietinti visos Vokietijos.

Keturių konferencijai Geneov zė. Keturių užsienių 
je atsidūrus krizėje, buvo pada ministerių derybos pasidarė ne organizacijos įsikūrimo 70 me 
ryta derybų pertrauka, kurios Įmanomos. Tada buvo padary tų sukaktuves, į kurias pakvie 
metu

MOLOTOVAS BUVO 
IŠSKRIDĘS MASKVON 

painformuoti Rusijos diktato 
rius apie derybas ir gauti nau 
jų instrukcijų.
' "'Tuo pat metu ir Anglijos už 

sienių reikalų ministeris Mac 
Miliau buvo sugrįžęs į Londo 
na, o Prancūzijos užsienių rei 
kalų ministeris Pinay — į Pa 
ryžių. Jie, be abejojimų, taipgi 
tarėsi su savo valdžių žmonė 
mis dėl susidariusios derybų 
krizės. Tiktai Amerikos užsie 
nių reikalų ministeris - sekreto 
rius Dulles, turėdamas aiškias 
gaires ir tikslius ėjimus, tos pe 
rtraukos laiką išnaudojo lanky 
muisi Austrijoje ir pasimaty 
mui su Jugoslavijos diktato 
rium Titu bei Ispanijos dikta 
torium Franco.

Žinoma, visų dėmesys buvo 
nukreiptas i Molotovo kelionę 
ir atsakymą, kuri jis atsiveš 
Maskvos.
' Sugrįžęs iš Maskvos
MOLOTOVAS ATMETĖ 
DIDŽIŲJŲ SUSITARIMĄ, 

padarytą vasaros metu Genevo 
je.

Reikia
namieji 4 didieji — 
ris, Bulganinas, Edenas ir Fa 
tire — buvo sutarę šiuos prin 
cipinius klausimus:

1. Vokietija turi būti sujung 
ta:

2. Vokietijos sujungimas tu 
ri būti padarytas laisvų rinki 
mu pagrindu visoje Vokietijo 
je ;

3. Vokietijos sujungimas tu 
ri būti surištas su Europos sau 
gurno sistemos sudarymu.

Dėl šių pagrindinių principi krauju .ašaromis, nelaimėmis, 
nių susitarimų dabar keturių Tai yra nelaimė, kurią Maskva 
užsienių reikalų ministerių ko ruošia laisvąjam pasauliui, 
nferencijoje turėjo būti suda Vakariečiai neapskaičiuoja 
rytas planas, kuris leistų kon Maskvos diktatūros veržlumo, 
krečiai 4-rių didžiųjų susitari 
mą realizuoti. Pats gi susitari 
mas jau buvo padarytas valsty

I bių galvų.
X Šį susitarimą vnkai iečiai ir 

pasiūlė dabar realizuoti, nuro 
dę detales, kuriomis susitari 
mas gali būti įgyvendintas.

Nežiūrnt to, kad principinis 
susitarimas jau iš anksto buvo 
aiškiai apibrėžtas,

MOLOTOVAS PATIEKĖ 
MASKVOS PASIŪLYMUS, 

kurie nieko bendra su keturių 
valstybių galvų susitarimu ne 
turi. Molotovas pasiūlė:

1. Vokietiją pripažinti pada 
lytą į dvi valstybes;

2. Iš abiejų Vokietijų vai 
džių sudaryti vieną bendrą so 
vietą, ir

3. Bendras Vokietijų sovie
( tas~.jau turėtų susitarti, kaip

abiem Vokietijom sujungti j 
vieną.

Kaip matome,
MASKVA SULAUŽĖ GENE 

VOS SUSITARIMUS.

DR. M. IR ALENA DEVENIAI KANADOJE MIRĖ KOVOTOJAS UŽ LIETUVOS LAISVĘ
padarė daug pranešimų. Jonas Gricius.

Toronto SLA kuopa praėju gausus, net nesutalpinęs visų Montrealį perdažnai jau pra Antrąjį Pasaulinį karą vėl pla 
sį šeštadienį minėjo šios didžia žmonių, paskui SLA kuopos va dėjo lankyti nelaboji mirtis, ku navo grįžti, tačjau dr. J. Šliupo 

reikalų usios ir turtingiausias lietuvių dovybei ir LVLS klube. i' *dovybei ir LVLS klube. ri kaskart vis pasiima amžiny patartas dar palaukti, nes jau 
Pasivažinėdami, pp. Deve bėn po vieną vyresnės kartos ruošėsi karo audra, pasiliko Ka 

niai užsuko ir į Montrealį, kur tautiečius. Neseniai Braknio nadoje, iš kurios, dėl Lietuvos 
aplankė ,,N L.“ redakciją, E. netekome, o penktadienį, lap okupacijos, jau negalėjo su 
ir J. Kardelius ir pas pp. Giri kričio 4 d., netekome ir vieno grįžti į tėvynę, kurią jis labai 
nius LVLS klubo nariams pa seniausių lietuvių, Jono Gri mylėjo, dėl kurios laisvės ko

ta derybų pertrauka, kurios me tė pranešėją iš Centro. Atvyko 
tu Molotovas dar buvo nuskri SLA centro iždo globėja Alena 
dęs Maskvon ir iš ten atsivežė Devenienė su Dr. M. Deveniu, 

savo mašina. Pakeliui iš JAV darė pranešimą apie politines ciaus, gyvenusio Montrealyje, vojo.
turėjo platesnį 4369 Parthenais, mirusio La Gyvendamas Montrealy, J. 

ne, kur atkurta pirmoji Kana pasikalbėjimą. chinės ligoninėje. Gricius buvo judrus, lanksčios
doje SLA kuopa. Klebono Dr. Reikia konstatuoti, kas jau Jonas Gricius buvo gimęs galvosenos, visada pasiryžęs 

galutinai J’ Tadarausko palankumu, bu buvo Amerikos spaudoje, kad 1874 metais Kudrėnų kaime dirbti kultūriniuose baruose,
vo sušauktas SLA susirinki prieš kelias dienas Dr. M. De Skapiškio vai., Panevėžio aps Jis buvo vienas dalyvių pirmo
mas, kur M. Deveniene padare venį, begrįžtantį iš Waterbu krities, tai bus turėjęs jau apie sios socialistų kuopelės Mont
pranešimą. rio į savo farmą, naktį, užpuo 81 metus amžiaus. realy, organizavęs paskaitas,

Hamiltone lapkr. 5 d. turėjo lo gangsteriai: sustabdė jo ma Jonas Gricius — ne pilka ir pranešimus, pirmosios SLA or 
lankytis VLIKo V. T. užsie šiną, atkišo į jį revolverį ir pa ne eilinė asmenybė. Jis ir kul ganizacijos dalyvis, laikraščių 
nių tarnybos vald. Dr. P. Kar reikalavo atiduoti pinigus. Ka tūrininkas, ir visuomeninin ir knygų mylėtojas, blaivybės 
velis. Tam tikslui parapijos sa dangi jis teturėjo prie savęs 70 kas, ir kovotojas už lietuvių ta šalininkas. Dažnai jis atvažiuo

atsakymą: s
MASKVA ATMETA KETU pirmiausia jie sustojo Hamilto aktualijas ir

RIŲ DIDŽIŲJŲ 
SUSITARIMUS...

Toks atsakymas g 
pritrenkė vakariečius ir dery 
bas dėl keturių valstybės gal 
vų susitarimų padarė neįmano 
mas. Todėl keturi užsienių rei 
kalų ministerial vėl nutarė pa 
daryti pertrauką, kuri dar neži 
nia ką duos, bet ji tikrai nieko ... , i , r _ . , . __  , . ...
gera negali duoti nes su Ru eje b^vo suruoštos vaisęs, ku dol., tai tuo nepasitenkindami, utos teises bei Lietuvos laisvę, davo ir NL redakcijon pasipirk 
sija galima būtų susitarti tik 
tai tuo atveju, jeigu būtų pri 
imti Rusijos pasiūlymai, kurie 
reiškia: Vokietija visa turi bū 
ti pavesta Maskvai.

Tuo- tarpu,
SOVIETINĖ PROPAGAN 
DA VYKDOMA VISAIS 

KANALAIS:
Paryžiuje visą mėnesį gast 

roliuoja rusų baletas, Ameri 
koje — pianistas Gilels; ruošia 
mos dar naujos propagandinin 
kų brigados. Jos nespėtos pa 
ruošti, nes Maskva nesitikėjo, 
kad Vakarai bus taip apsvai 

patikslinti, kad vadi Sil?tiJr taiP lenSvai Pasidu0! 
Eisenhowe Pakabinami ant sovletines mes 

kerės.
Taigi, nors Genevoje krizė 

visiška ir jokių susitarimo vii 
čių nėra, bet Vakarai, vis dar 
tebeveikiami „Genevos dva 
sios“, veda derybas dėl kultūri 
nių su Maskva santykių, duo 
da visokias lengvatas ir t. t.

Bet netolimoje ateity pama 
tysime, kad

VAKARAMS VISA TAI
„IŠLĮS PER ŠONĄ“

iš

4

riose dalyvavo oilna žmonių sa jo mašiną nusivarė į farmą, bet 1905 metai jam buvo kritiški, ti knygų. Tiktai prieš du mč 
lė. Kadangi Dr. P. Kalvelis ne radę ją apšviestą, pabijojo eiti privertę jį palikti tėvynę, nes nesiūs prieš mirtį dar buvo už 
atvyko, tai p. Devenienė buvo vidun, bet telefonu pareikaU tais metais jis dalyvavo istori sukęs į redakciją knygų, nors 
paprašyta padaryti pranešimą vo jiems pristatyti 5.000 dol., niame lietuvių susibūrime, va jau skundėsi, kad atmintis blo 
apie VLIKo ir kitas politines grasindami, kad jeigu lai nebus dinamame Didžiuoju lietuvių gai tarnaujanti. J. Gricius, be 
aktualijas, P. Devenienė ture išpildyta, tai bus nužudyta vi seimu Vilniuje, kaip Skapiškio ko kita, buvo ir naujai leidžia 
jo įdomų ilgoką pranešimą. sa jų šeima. Grasinimams besi atstovas. Seimas iškėlė Lietu mos Lietuvių Enciklopedijos

Po to pp. Deveniai nuvyko tęsiant ir policijai nesugebant vos teisių bei laisvės reikalavi prenumeratorius. Taigi, spau 
Toronto, kur turėjo net 3 pra pp. Devenių apsaugoti, jie pasi mus, o parvykęs į Skapiškį, J. dą jis vertino didele meile ir 
nešimus — SLA kuopos subu traukė iš namų, ypač, kad tele Gricius su studentais Purenu, jai nesigailėdavo doleriu. To 
vime, kuris buvo nepaprastai fonu visą laiką varomas tero Mažyliu ir kt. žmonėms išaiš dėl paliko nemažą biblioteką, iš 
------------------------------------------ ras, o kadangi įstatymai nelei kino Seimo nutarimus. 2mo kurios skolindavo- kitiems kny 
tos susipranta ir pribręsta, tai džia telefonų kompanijai patik nės, žinoma, nieko nelaukdami gas pasiskaityti, o daugelį ir 
neišvengiamai reikalauja sau rinti, kas telefonu kalba, tai te ėmė versti okupantimus rusų dovanodavo, 
laisvės ir savarankiškumo, 
šiaurinės Afrikos tautos 

sieks.

TRUMPOS ŽINIOS
— Dulles, susitikęs su Tito,

ištarė svarbiuosius bėgamuo 
sius politinius tarptauitnius rei aplankė šias apylinkes ir seniu 
kalus, ir konstatavo nuomonių nijas, 
bendrumą. Be ko kita, Tito pamuš: 
sisakė, kad Europos rytų tau Hamburgo - Altonos, Pinneber nyba. Vilniuje advokatai J. Vi je. Gedulingas pamaldas vedė
tos turi teisę į nepriklausomą go, Luebecko, Eutino, Neustad leišis ir V. Vrublevskis, peržiū klebonas kun. J. Beninas, be
gyvenimą. to, Timmendorfer-Strand, Kie rėjo jo bylą, patarė jam pasi to mišias dar laikė kun. Kulbis

nes jam ir kun. Aranauskas. Laidotuvė 
buvo grėsė didelė bausmė. Per fas se dalyvavo didelis žmonių bū 

mas pareiškė, kad Gvatemaloje taip pat pakviesti kaimyninių et nefas gavęs vizą, iš Liepojos rys. Palaidotas kalno kapuose, 
bus gyvendinama demokratija, skyrių pirmininkai. Ta pačia pr uosto išplaukė, Taikęs kauciją Tenka labai apgailestauti pa 
bus vykdoma žemės ir kitos so oga savo kelionės metu spalio rusams, į Angliją, o iš ten — j sitraukimą mūsų senųjų lietu
cialinės reformos. 11-17 d. d.) jis taip pat lankė Kanadą (1907 m.) Montrealį, vių, kurie sudaro pirmuosius

— Eisenhoweris priėmė Gv Vokietijos LB apylinkes bei se kuriame įsikūrė ir. . . jame ir Montrealio lietuvių kolonijos
atamalos prezidentą ir maršalą niūnijas. Bendruomenės nariai mirė. dalyvius, kūrusius draugijas,
Montgomery. ir mažlietuviai pageidauja, kad Tačiau J. Gricius visą laiką klubą, parapijas ir kovojusius

— Kanados i ■
lų ministeris p. Pearson paša Per juos išdiskutuoti lietuvia metais 
kė, kad tol, kol bus agresijos ms rūpimi klausimai, pasitarta apsisvarstė, 
pavojų, tol negali būti panai organizaciniais reikalais etc. 
kinti 
mai, kaip Atlanto organizaci 
ja.

to

rinti, kas telefonu kalba, tai te ėmė versti okupantimus rusų dovanodavo.
roras jau tęsėsi kelias dienas, valdininkus, reikalaudami juos Sulaukęs 80 metų, j. Gricius 

Dr. M. ir A. Deveniai iš Mon grįžti į Rusiją, sudarė savo sa žymiai pradėjo nykti, skųstis 
trealio išvyko namo.

MAŽOSIOS LIETUVOS
TARYBOS PREZIDIUMO
Pirmininkas E. Simonaitis

vivaldą ir tt. Todėl, kai caro nesveikata. Prieš kelioliką die 
valdžia atsigavo, visus tuos nų dr. J. Segamogas konstata 
Lietuvos laisvės siekėjus ir rei vo didelį sveikatos pairimą, net 
kalautojus, o jų tarpe ir Joną kelias ligas, patarė atsigulti į 
Gricių sųė*iė ir pasodino į Pa ligoninę, kurioje ir mirė.
nevėžio kalėjimą, kur išlaikė Palaidotas per savo parapi 

įdarydamas pianeši apie pusę metų ir paleido pade ją, Šv. Kazimiero, pamaldas at 
annoverio - Stocken, jus užstatą. Teko rūpintis gy laikant Aušros Vartų bažnyčio

gyvenimą.
— JAV besilankydamas lio, Neumuensterio-. Į mažlietu traukti iš Lietuvos, 

Gvatemalos prezidentas J. Ar vių skyrių susirinkimus

Štai, sovietijos paruoštas jau 
ARABŲ KARAS SU ŽYDAIS

Gavęs ginklų Egiptas jau 
pradėjo pulti Izraelį. Kai nau 
jasis Izraelio premjeras, Ben- 
-Guiron, paprašė pasitarimo su 
arabų kraštais ir pirmiausia — 
susitarti su Egipto į 
Nesseru, tai šis atsisakė kalbė 
tis ir organizuoja araoų valsty tovai dal vauja rinkimu komi 
bes pries Izraelį. Gavę ginklų s^oje 
iš Sovietijos, arabai dabar jau 
pradeda prieš Izraelį karą. Kas 
ir suskaičiuos, kurį karą Mask 
vos vadovaujamas Kominfor 
mas

ir mažlietuviai pageidauja, kad
užsienių reika tokių vizitų būtų juo daugiau, ruošėsi grįžti Lietuvon. 1930 už lietuvio gerą vardą, už savo 

buvo ir grįžęs, tačiau tėvynės, Lietuvos, teises būti 
kad dar permažą savarankiškai.

turįs kapitalą, todėl sugrįžo i Tebus J. Griciui bus lengva 
Pasirodo, ir mažlietuviai gau Kanadą jo padidinti. Prieš pat Montrealio kalno žemelė.

na raginimų „grįžti j tėvynę“ 
Bet visi į tokius raginimus at 
sako neigiamai: grįš tik tada, 
kai Lietuva bus laisva. Žmonės 
yra įsitikinę, kad bolševikų ti 
kslai nepasikeitė, tik jie ėmėsi 
naujos taktikos. Elta.
AUGŠČIAUSIS KANADOS

taikai saugoti susiburi

Pearson tarėsi su Nehru 
premjeru jėl rinkimu vykdymo Vietna 

. me, nes šių abiejų valstybių ats

TORONTO
— Lapkričio 11 d. 8 vai. T. 

L. Namuose, priestato salėje, 
įvyks Akademinio- Skautų Są 
jūdžio metinės šventės paminė 
jimas - arbatėle. Bus rodomas 
filmas iš Sąjūdžio gyvenimo. 
Visi, kad ir jau nebe aktyvūs, 
^kaidemikai kviečiami atsilan 
kyti. ASS Tor. Sk. V-ba.

— Ten pat, 7.30 vai. šaukia 
ma visuotinė Korp! Vytis na 
rių sueiga. Visiems korporan 
tams dalyvavimas būtinas. Į 
šią sueiga taipogi kviečiami ir 
visi studentai, ar numatą arti 
moję ateityje pradėti studijas, 
norį susipažinti su Studentų 
Skautų Korporacija! Vytis.

K! Vytis Tor. Sk. V-ba.
— Po poro smetų pertrau 

kos S. K. Vytis vėl įstoja į On 
tarto st. teniso augštąją lygą. 
Rinktinę sudarys pajėgūs žai 
dėjai: P. Gvildys, J. Nešukai 
tis, V. Neimantas, O. Rautin 
šas ir H. Jurmanas. Žemesnėje 

PūYehnr't'h* lyg°Je taipogi žais bent viena uyia, ami lyotoi utvtm t mc 10 llttSbUCgn, ® r b ,
tus. Pirmoje instancijoje krau Pa, sekretorium dr. M. Viniką, vyties oman a-

DĖL SLA PILDOMOSIOS 
TARYBOS BŪSIMOS 

SUDĖTIES.
Visi sąmoningi Susivienijimo 

'nariai, norėdami gerai atlikti 
savo pareigą 
muose, dabar 
mą.
Susivienijimo veikėjams pla 

i čiai žinomas SLA Gerovės Ko

busimuos rinki 
svarsto šį klausi

sijoje.
— Švedijoje išaiškinta komu 

rustų afera: buvo rinkti para 
šai neva koalicijai sudaryti, o teismas galų gale išsprendė kr 
pasirodė padėti po komumsti autuvininkų bylą del katalikų 
niu atsišaukimu. švenčių šventimo krautuvių na mitetas neseniai taip pat buvo

— IPenktadienį Eisenhowe ūdai. Kaip žinoma, 1951 me susirinkęs ir po visapusiško ap 
ris išeina iš ligoninės. tais Montrealio miesto savival tarimo nusprendė SLA naria

tvarkosi jau palankesne krypti — Irake atidengtas komunis dybė išleido potvarkį, pagal ku ms pasiūlyti perrinkti į Pildo 
mi. Iš Madagaskaro sugrąžintų sąmokslas, turėjęs tikslą nu rį krautuvės įsakomos švęsti 8 mąją Tarybą tuos pačius veikė 
tas, dvejus metus ten buvęs išversti esamą valdžią ir įvesti bažnytines šventes. " ‘ ‘ ~ _ ’’ . “1
trėmime, Maroko sultonas You komunistų diktatūrą, 
ssufas, su kuriuo Prancūzijos — Molotovas, pasipriešinda Bet didžiosio-s 
vyriausybė susitarė. Sultonas mas Vokietijos laisviems rinki mažesnių I 
atgauna Maroko sostą, ir tasmams, pareiškė baimę, kad to 
marokiečius žymiai jau apramr kie rinikmai gali sovietus pa 
na ir patenkina. Ligšiol veikus statyti prieš nelauktus rezulta 
Maroko regentų taryba padarė tus.

Kadangi vakariečiai negalė grąžintajam sultonui atsistaty — Iš Bremenhafeno į JAV
jo prisidėti prie laužymo Gene dinimą. Atrodo, kad bent kol išplaukė laivas, vežąs 1215 pa
vos susitarimų , padarytų vals kas Maroko klausimai bus ap bėgėlių.
tybių galvų, tai iškilo aštri kri raminti. Bet vis dėlto, kai tau — Amerikos dirbantieji per
_spalio mėnesį uždirbo 307% 

miliardo dolerių pajamų.
— Rusai atsivežę į Jungti 

nes Tautas prof. J. Matulį, tu tuvininkai laimėjo, apeliacinė iš New York, N. Y. iždininku iiiamp
ri tikslo visai jį sukompromi je — pralaimėjo, bet vyriausio vietoje atsisakiusio adv. K. Gu KALĖDINIŲ IR NAUJAME 
tuoti ir tuo būdu visiškai pa ji instancija - Tribunolas panai gis — Norą Gugienę, kuri pui TINIŲ SVEIKINIMŲ 
jungti okupanto tikslams. Ma kino apeliacinį sprendimą ir kiai iždininko pareigas per ii galima bus įsigyti „N. L.“ lei 
tūlis dabar jau nustumtas į ru bylą galutinai išsprendė krau gus metus pažino, Iždo globė dykloje, apie ką iš anksto bus 
sų užnugarius ir stropiai seka tuvininkų naudai. Taigi, Mont jais A. Devenienę iš Waterbu pranešta artimiausiu laiku. Bus 
mas, kad nepabėgtų. Matulio realio krautuvės turi teisę per ry, Conn, ir J. Maceiną iš Pitts lietuviškų sveikinimo kortelių 
rusai neišleido net ir į Rojaus tas bažnytines šventes prekiau ton, Pa, ir daktaru - kvotėju ir bus sveikinimų su vaizdais 
Mizaros sukaktuvių minėjimą, ti. dr. S. Biežį iš Chicago, Ill. ir pagražinimais.

kuria?
ŠIAURĖS AFRIKOS

REIKALAI

Mirus senam montrealiečiui
JONUI GRICIUI, 

nuoširdžią užuojautą reiškiu:
STEFANIJAI, PETRUI IR SŪNUI PETRIUKUI 
ŠUKIAMS IR PETRUI G R I C I U I SU ŠEIMA, 

gyvenančiam Detroite.
P. Laurusonis.

Tai buvo jus, nes jie gerai reikaius pažįs 
paremta Quobeco potvarkiais, ta, stropiai juos veda ir sėk

> ir keliasdešimt mingai narius aptarnauja. Su 
’ i krautuvių atsisakė sivienijimo gerbūvis, kaip ma 

pildyti šį miesto potvarkį, mo tome iš konkrečių duomenų, 
tyvuojant tuo, kad minėtas yra visų pripažintas.
Quobeco provincijos potvarkis Todėl nedarydami kokių no 
yra priešingas federaliniam Ka rs bereikalingų klaidžiojimų S 
nados įstatymui. Miestas suda LA Gerbūvio- Komiteto nuomo 
rė krautuvėms daug bylų ir kai ne Susivienijimo nariai turi no 
kurios net sumokėjo adminis minuoti ir vėliau išrinkti: į pre 
tracine tvarka paskirtas bau zidentus adv. K. J. Kalinauską 
das. Bet buvo teisme užvesta iš Boston, Mass., vicepreziden 
byla, kuri tęsėsi beveik 4 me tu — P. Dargį iš F
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AL, P Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Grder'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visu' metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš-f 
ti gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti

Ką rašo kiti
MASKVA SIEKIA KODĖL PABALTIEČIAI 

PASIVYTI. NESVETINGI.
Specialus Montrealio „The Pilnai dalyko nežinanti ame 

Gazette" korespondentas iš rikonų ir kanadiečių spauda 
Maskvos praneša: pakaltino ukrainiečius ir pabal

„Iš oro, miškai ir nelabai tiečius, nedraugingomis denio 
derlingi laukai prisistumia prie ntracijomis sutikusius taip va .. _ ____ _ z — ... .* L > . X Tl » n * r* ir* l\fl ne L"

TORONTO JŪRŲ SKAUČIŲ LAIVO „VANDENĖ” 
PENKMETIS LAPKRIČIO 13

Toronto Jūrų Skaučių laivas rų skaučių idėjai. Pirmąją 
„Vandenė“ švenčia savo pen mą jos aktyviai lankė sk. Stun 
kių metų veikimo sukaktį, džios ir Šarūno suruoštus jūrų 
Lietuvos jūrų skaučių kelias skautų kursus ir išlaiko spec, 
buvo ilgas ir nelengvas. Pirmo dalies pat. laipsniu egzaminus, 
ji jūrų skaučių valtis įsisteigė Pavasarį prisideda prie brolių 
Kaune 1936. Karas suardė jų laivų remonto, o vasarą (ins 
veikimą, bet jūrų skaučių idėja truktuojamos sk. Stepaičio, St 
jau nebežuvo. Dr. K. Aglinsko undžios, Šarūno ir Dambaro) 
pastangomis tremtyje, Nurtin drauge su broliais mokosi bu 
gene, 1946 m. įsteigta „Vande riavimo meno. Didelė padėka 
nių“ valtis, kuri veikia mišriai broliams, kurie seses mielai pri 
su broliais. Emigracija užjūrin ėmė ir kantriai mokė! Tos va 
jų darbo nebenutraukia. Buvu Saros buriavime jau pirmavo 
sios Nurtingeno Vandenės j. s. Aušra Liaudinskaitė, B.------ o--------- *-------------  t .
(Toronte) Kanadoj prisijungia Petrulytė ir Gražina Anysaitė. pat Maskvos miesto ribų, bet dinamus „svečius“ iš Maskvos,
prie jūrų skautų „Vaidoto lai pats miestas nerodo esąs atsi Dėl Bostone įvykusios demo
vo". 1950 m. rudenį, Toronto 1951 m. rudenį, švęsdamos likęs, apskuręs, ar ne inodcrniš nstracijos vienas „The Boston

. - - . . - . tunto vadovybė, pripažindama savo metines, suruošia radijo kas> nes yra mybų mylios pla Christian Science Monitor" sk
asmeninę teisę galvoti, jausti jūr skaugių gerą veiklą ir dra programą kur tarp kitko propa gįų asfaltuotu gatvių, ir dideli aitytojų parašė redakcijai laiš ir plotis nacrai sąžine, ir savn įsi •_ i i* i • , . . . k J F. y.

Canada ..........................$5.00
America & S. America $ 5.50 
Other Countries   $ 6.00 
Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.)
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Naujos prenumeratos
vajų pradedant

SUTARTINAI DARNIAI VEIKDAMI ATSIEKSIME 
GERIAUSIŲ REZULTATŲ

Paskutiniai metų mėnesiai tinio užnugario; neskirstyda 
paprastai yra skiriama spaudos ma tautiečių pagal religijas, pa 
propagandai, ypač laikraštinės gal partijas, pagal įsitikinimus, 
spaudos propagandai, vadina ir kiekvienam pripažindama jo 
mai dar spaudos vajum. ;
’.u0? "esudaro taisyklės, kad ir elgtis pagal sąžinę ir savo įsi asrn?( atskfria n‘uo brolių lai guojama jūros m’eilė ir svarbu įlotai" apartmentų/' kurių sto kąf pavadind7ma7~lvyki"' ,,n< 
skaitytojų prenumerata būti tikinimus, ji nuoširdžiai nori v Laivui duodamas tradicinis mas Lietuvos valstybiniam ge gUOse — televizijų stiebu miš garbingu“. Į tai latvis Vald^ 
nai turi sutapti su Naujaisiais patarnauti lietuvių tautos zmo ,>Vandenės- vardas, ir jis, va venime. V. Grabauskaitei išvagi. Pradedi suprasti, kad maras Lambergs atsake: 
Metais, bet įprastine tvarka da nems ir Lietuvai. Šiuo pagnn dovaujamas energingos laivo žiavus, laivą perima v. Marytė įkyri propaganda Vakaruose,
zmausiai taip yra , kad besibai du „Nepriklausoma Lietuva yra vadės v. Birutės Grabauskai Vasiliauskienė. 1952 m. jūrų paremta akla komunizmo nė „Sovietų Sąjunga mano-kra 
giant metams, baigiasi ir pre plačiai bendruomeninis lietu tės> pradeda savo naują sava skaučių-tų iniciatyva Toronte apykanta, gali būti netik neteik- tikVb^> dor? ,r teisingumą 
numerates terminas, todei vių laikraštis. rankišką kelią. Tuo laiku „Van įsisteigia Tautiniu Šokiu gru sybė, bet net mums pavojingas išniekino; jie pasodino kalėji

lo:.,— i-----  vadovaujama p. Šadeikie savęs apgaudinėjimas. Aš ko man> užmušė ar išdeportavo
nės. Grupė pasiekia gerą lygi munizmo nekenčiu kūnu, širdi mano krąujo brolius be jokio 
ir dažnai kviečiama pasirodyti mi ir siela, bet sakau, būkime teismo; jie atėmė is mūsų pilie 
lietuvių ir kanadiečių parengi atsargūs ir nesakykime, kad tines teises, nuosavybes ir dar 
muose. Ji dalyvavo Canadian komunizmas negali būti produ bus; jie prievarta varė balsuo

Nukelta į 7-tą puslapį.

natūraliai ir spaudos vajus su 
tampa su metų pabaiga.

Visi žinome, kad mūsų spau 
dos keliai nėra rožėmis kloti. 
Sunkumų leisti laikraščius turi 
visos leidyklos. Bet jeigu laik 
raščiai vis dėlto eina už Lietu 
vos ribų, tai parodo mūsų tau 
tiečių susipratimą, nes anot 
premijuotos patarlės — .

„Nepriklausoma Lietuva" iš denės“ laivas buvo vienintelis 
skaitytojų laukia dar platesnio jūrų skaučių vienetas L. S. Se 
ir pilnesnio bendradarbiavimo, serijoj ir į jaunąjį laivą buvo 
kad laikraštį kiekvienas jų ga žiūrima šiek tiek skeptiškai, 
lėtų jausti ir laikyti tikrai sa 
vu.

Eg mūsų išeivijos apimtyje 
ne viskas eina sklandžiai. Yra 
ir trynimosi ir net kovos, kuri 

niai žmonės laikraščiu neskai dagiausiai esti be rimto pag 
to“. Iš tikrųjų už Lietuvos n nndo> arba V?8. rUsies’ kad ,esa 
bų laikraščių yra daugiau ir nt Serai. vahai lr tobulesniam 
daug didesniu, negu okupuoto 8U81Prat!™u1’. nesunku butų is 
je Lietuvoje. Tai labai vertin y^1’. lslyf^tl ,lr J? ^5.^’ 
gas ir įsidėmėtinas faktas. Tai kuri eina daznai bergždžioms 
įrodymas, kad laisvas ir nevai kovų pastangoms nukreipti po 
žomas žmogus, kad ir neleng Zltyvia kūrybine kryptimi. Šia 
vomis sąlygomis, vis dėlto su kryptimi norėtųs! dar tvirčiau 
geba laikytis kultūrinėse ribo Pįanuoti ateities darbus, jų kry 
se, sugeba kilti ir progresuoti.

Visa tai yra atsiekiama lais 
va valia, bendromis pastango 
mis, susipratimu, kultūringu 
mu; visa tai galima atsiekti to 
dėl, kad laisvė ir demokratija 
sudaro tas sąlygas, kuriose------ ---- u- r---------------- -r>
kultūrai kilti yra daugiausia ga kiti paremiant laikraštį raštais, 
limybių. O tai jau tūlu atžvil žinių tiekimu, doleriu; treti su 
giu ir įpareigoja kiekvieną susi randant bei nurodant skelbimų 
pratusį asmenį . ‘ davėjų; ketvirti palaikant ge

Yra pagrindo pabrėžti, kad ru žodžiu, gerą opiniją, arba at 
tautinė vienybė ir solidarumas remiant kieno pasitaikančią 
yra vienas iš pagrindų ir spau Pikt4 ir neteisingą propagandą, 
dai tvirčiau laikytis. Ii tikrai, kurios, deja, pasitaiko ir ku 
būdami nusiteikimų, kad tau rios išvengti neįmanoma, 
tietis turi kiekvienu geru atve Tat, baigiantis metams, ten bar jam neleidžia grįžti atgal j ar merginos, apkaltintos ir nu 
ju padėti, paremti tautietį, mes ka kreiptis į visus, be išimčių, Vokietiją. Iš Jurbarko kilęs vo teistos už ryšių palaikymą su 
ir galime tikėtis geriausios dir prenumeratorius ir prašyti kil kietis Hermanas Otto, kurio 
vos ir spaudai. nios talkos. Tai drauge yra ke žmona yra Vokietijoj, yra pa

Taipgi yra pagrindo primin lias ir į laikraščio didesni įdo verstas Otto Armonu, padary 
ti seną ir šibandytą kooperati mumą ir jo pažangą. tas sovietiniu piliečiu ir toliau
mę taisyklę: „Vienybėje — ga 
lybė“. Tai yra neabejotina ir 
nereikalinga įrodymų tiesa.

Šia prasme ir „Nepriklauso 
xna Lietuva“ yra vienas iš įro 
dymų. Neturėdama kokio nors 
siaurai apibrėžto ir atsiribuju 
šio sambūrio; neturėdama par

ptį.
Reikia tačiau pabrėžti, kad 

tiems tikslams labai reikalinga 
visų skaitytojų talka — kas 
kuo gali: vieni padedant laik 
raštį plačiau išplatinti, pritrau 
kiant naujų prenumeratorių;

Vandenės buvo pasiryžusios 
darbu įrodyti pribrendimą jū

Mielam
MARTYNUI ZAVADSKUI

liūdesio valandoje, mirus Lietuvoje, jo 
mamytei, tėveliui ir sesutei

ZAVADSKAMS,
nuoširdžią užuojautą reiškia

Nora ir Alfonsas Gudai.

ktingas, dinamiškas, be pažan ti už vienos partijos (komunis 
gos ir ryžtos“. tų) kandidatus; jie mane pava

(Deja, kanadiečiai ypač tu dino„žmonijos priešu“ vien dėl 
rėtų būti atsargūs kalbėdami to, kad aš pasilikau ištikimas 
apie Rusiją, kuri jiems yra ter latvių tautos idealams. Jei tas 
ra inkognita ir kurios jie iš vie pasipiktinęs į redakciją laiško 
no paviršutiniško žvilgsnio nei rašytojas būtų tą viską pats per 
įsivaizduoti negali. O priesaika gyvenęs, tikiu, jis pikietavimą 
vimai, kad neapkenčia komu tokios komunistinės sistemos 
nizmo, dažniausia esti priemo atstovų neskaitytų negarbingu 
nė jį užmaskuoti. Red.) dalyku“.

Mielam Prieteliui

PETRUI ŠUKIUI IR JO ŠEIMAI, 

jų mylimam dėdei

JONUI GRICI UI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

E. ir A. Tr a s i k i a i.

Istorija kauniškio Juozo Ane 
ktos, kuris repatrijavo į Vokie 
tiją su žmona, įsikūrė Frank 
furte prie Maino, buvo paim 
tas į kariuomenę ir per kauty 
nes Rytprūsiuose neteko kojos. 
1945 m. jis buvo gydomas Bad 
Picrmonte. 1947 m. nuvyko į 
Berlyną, kur jį pagrobė bolše 
vįkai. Nors jo žmona tebegyve

tiems 14 — mirites bausmė pa vienas grįžęs vokiečių karo be 
keista kalėjimu iki 25 metų. Lu laisvis papasakojo, kad tūkstan 
kiškių kalėjime laikytas Kaune čiai suimtųjų Dudinkos srity 
gerai žinomas buhalteris Šim je, netoli šiaurės ledjūrio Sibi 
kus, kuris buvo nubaustas 25 ro pakraščių, pastatė ištisą so 
metams tik už tai, kad suboi vietinį miestą, pavadintą Nori 
ševikėjusiam Jurbarko „kum Isku. Mieste esą per 50.000 gy 
gui“, parašė laišką, jį kritikuo ventojų. Daugiausia mieste 
damas. įkurdintų yra „Volksdeut

Grįžusieji vokiečių karo be sche“, lietuvių, latvių, estų ir 
laisviai pasakoja, kad 1953 m. ukrainiečių, 
pirmieji streikai vykę Karagan 
doje, paskum Nonlske ir ga 
lop Vorkutoje. Norilsko sukilo 
tiek vyrai, tiek moterys. Ta 
Čiau moterys nepaklausė NKV

grindžio laikraščius. Iš jo buvo 120—130 lietuvaičių. Daugiau P bei adrninistracijos ii nėjo 
atimta vokiečių pilietybė, ir da šia —- tai vis jaunos moterys darb4> varomos, moterų stovy„ 

........  • - - - - - loję susiėmė rankomis ir taip 
organizuotai stengėsi prįešin IVIOVVO AVQXU pCXACilZVy 111Q OU4 . ■ , —T

partizanais ar varymą antiboH18 sargyboms. Tada jas eme ----- -- -----
ševikinės propagandos. Žino vandeniu. Bet moterys na Vokietiojje, bet jis buvo ąp
mos pavardės kauniškių Balčiu vls iaikesl> nors kitos bu šauktas „sovietiniu piliečių*’ ir 
nienės ir Krikščiūnienės. Pa v0 ūkusios vos pusgyves. Kai ne^urį vilties, jog kada nors ji 
leistieji teigia, kad moterų dar saiSybiniai įsiveržė į vn ų, fai į§leįstų j Vokietiją. Dabąr lai. 
bo vergų stovyklose iš visų pa ^ot^rys buvo pradėtos daužyti komas stovykloje Novo Čerkdf 
baltiečiu moterų ar mergaičių lazdomis n šautuvų buožėmis. ke< 

Teisme streiko dalyves buvo
c’ nuteistos nuo 1 iki 1 % metu. Potmoj-Javos stovykloje bu nes areivijos j ivanaaą musų Ką vienoje is rų svovyKių uiroęs u viaaL ^s ,

tautiečių karta įkurdama „Ne’Tilžės vokietis P. Boss sakosi čių. Iš Sibiro į Klaipėdą paleis , 1 Į P. c i f Potorkin žmnna Ta net
■ - - - ‘ - žį b a ie 10Q lietu ta Mėta Vytienė. Ji turėjo dirb Mannską, bet pakeliui ouvo su grafo Potockio žmona Ją net

vii ti iki 1952 m. Kamčatkoje, o yarytos l vag°n?s Pr^ pa tris kartus vežė i M^kvą, kur
t, , •• vėliau Vorkutoie Soassko sto leidziant vokiečius išgabentos siūle paleisti, jei pervestų piniMordovijos stovyklose dau v U orkutoje^passko sto Mordoviją Tran ortai į Mor gus iš užsieninių bankų į bolše

giausia yra ukrainiečių, antroj Įyncgse’ e^a nemaž2 beturiu dovi^ atvyko š- m- ru&8eJ° Pa vikinį‘ Tada’ sako’ &alėsi va
vietoj eina lietuviai paskum ’ dauguma suda baig°je ir spalio pradžioje, žiuoti kur norėdama — į visus--------- _• kitos tautybės. Didės ^ten, kurių daugumą. suda P sovietinius kurortus etc< Tą 
ni lietuvių transportai i Mordo į-—?------ —

2 •••!•*:•*■ • * vijos stovyklas buvo atgabenti Per metų. Visos nepraran
. v ngiasi {dėti į partizanų maistą. QJ mPf.a;ą _  dauriansia iau daricios nuotaikos, švenčiau

Varkutos 5 stovykloj is 2.500 Tarp stovykloj laikomų suimtų • am>iaus abieiu Ivčiu mū či°s tautines šventes, dainuo 
rra. ap>e 1.300 pabal minimi šie mūšy tautieSai: ncs"‘°S L? tariu bu”“ !’■>«»’ UetuviSkas dainas, la 

tiečių, iš kurių per 700 sudaro buv. Utenos nuov. viršininkas sų taVtl?CI^’ tarP k“UŲ,z. ° baį gražiai sugyvenančios 
lietuviai. Kitose kasyklose jų Pov Ramoška 55 m raseiniš nemaza ir nepilnamečių. Vieno nai gražiai sugyvenančios, 
rasime po 100-150 lietuvių kis Jonas Sav ckis 1953 m at Je iš sėdėjęs ir nepilnametis Grjzusieji ar grąžintieji he 

Anglies kasyklose Intoie ma lentai 25 m. r,tinkink Kęstutis Bartuška, kuų pernai tuviai kanai, dalyvavę bathjo

Bendromis pastangomis, dar tebelaikomas Vorkutoje.
nia talka sukurkime geresnį, Didžiulės priverčiamojo dar 
gražesnį, tobulesnį laikraštį, bo stovyklos yra miškuose tarp 
ko tikėjosi prieš 15 metų vyrės Košvalo ir Pečioros. Ilgesnį lai daugiausia randama lietuvių, 
nės ateivijos į Kanadą mūsų ką vienoje iš tų stovyklų dirbęs mažiau latvių, o visai maža es

priklausomą Lietuvą”.
J. Kardelis. vių.

Iš ANAPUS... giausia yra ukrainiečių, antroj
^***""" vietoj eina lietuviai,

KĄ PASAKOJA PALEISTIEJI Į VAKARUS VOKIEČIŲ latviai ir 1
KARO BELAISVIAI ...........

ngiasi įdėti į partizanų maistą.

teturinčios vos Kur bus Padėti ir pergabenti sovietinius kurortus etc. Tą 
„laisvai“ gyvenusieji vyrai iš čiau ji vis nesutiko. Galiausiai 
Norilsko — grįžusieji nežino, buvo išleista išvykti į Lenkiją. 

Britų Reuterio pranešimu, Elta.

Genevos dvasia“ paveikė L. B.“ kursto tautiečių

tos, yra nemažalietuvių ypač tas ukmergiškis’ St Aukštui stovykloje jis gav0 žini^’ kad tekę bolš*vlkarT P° Tai, atrodytų nuostabu ir Niekas ligšiol neregistravo,
iaunirno atgabento 1952-1953 , * gJ Aukstuo ištremtos į Sibirą sesuo ir moti cijos Kuršo žiede, buvo nuteis net nepatiketina. „L. B.“ visą kas ir kaip ^ateina t parengi
m Daugelis čia nubausta už ta bs’ *aiv, Paciai® metais suimtas na yįenoje į§ Mordovijos sto ti 25 metams: daugiausia buvo laiką rašo ir deda atvaizdus ka mus. Bet štai „L. B.“ paskuti 
riama ar tikra narama nartiza raseimžkl.s Kazys Banys, vyklų iki 1953 m. buvo laiko sutelkti prie Baikalo- Taišeto ralaitiės Margaritos. Ir to ma niame numeryje jau Montreariamą ar tikrą paramą partiza atkeltas į Intą ukmergiškis Jo ' 
nams arba dalyvavimą jų eile nas Brokas ir kiti Grįžusieji 
se- Vilb Kitt sakosi sutikęs vie pasakoja, kad, jų gautaisiais iš 
. .................. ............... . " _ ‘ J lietuvių pranešimais,

1953 m.rudenį
Dubysos atkrantėse įvyko 

kautynės

miškų stovyklose. Tokių stovy ža, bet „L. B.“ ir sielojasi dėl lįo Vytauto klube, pasirodė, tu 
klų ten yra 33. jos vedybų,.. Matyti, kad „L. rėjo savo detektyvą, pasirašiu

Lietuvių yra net ir Kamčat b.“ stipriai paveikė „Genevos sį viena raide J, kuris sekė atei 
koje. Šiaip Kamčatkos priver dvasia“. nančius į klubo vakarienę...

Kai dėl mūsų, ne „progresy Detektyvas J. registravo, 
viųjų“, tai atrodo kas čia to kas atėjo ir kas neatėjo. Na

ir
buv. teisingumo min. 

St. Šilingas.
Vėliau buvo perkeltas kitur, čįamojo darbo stovyklose vy 
Mordovijoje esama apie 20 sto rauja suomiai ir suomės.
vykbĮ» kuriose la*kotn* ta Grįžęs į Vokietiją 35 m. Hel kio, kad mergina įsigeidė ište ir dabar pila garo, žinoma, di 

. . . , utieciaL:, . aP\e 50 m. amžiaus mutas Otto papasokojo, kaip keti ir jieško kavalierių. Tai pūkams, pakurstydamas, kad
tarp lietuvių partizanų ir bolse tauragiškis Antanas Butkus, jam teko dirbti auks0 kasyklo lima sJuminėti bet ko čia šie „naujieji lietuviai“ neatsilan
vikų. Daliai partizanų pavyko apie 30 m. amžiaus Alfonsas se Kolymoje. Helmutas Otto Jotis, ko ašaras lieti, kad jai ne kė...
pasprukti, bet jų vadovybe zu Bučinskas, kauniškis Juozas dirbo kaip vienintelis vokietis siseka ištekėti? Ar maža meargi Bet detektyvas J. nutyli, 

Tasai lietuvis Villiui Kitt papa vo- Šių kautynių išdavoje suim Malinauskas, Petras Petruske tarp lietuvių, latvių, estų, ru nu, kurioms nesiseka ištekėti kiek gi jų iš viso ligšiol buvo 
šakojęs, jog pastaraisiais me tas vokietis iš Drezdeno, Ger vičius, Kauno šv. Antano baz sų> ukrainiečių ir kitų. už tų kavalierių, už kurių jos įsileista, kiek įsileidžiama ir ko
tais sovietai pradėję vartoti kaž bardas Nitzponn, kuris buvo nyčios klebonas kun. Želvys ir Villi Kitt, pasakojo, kad Vii norėtų ištekėti? Ar tiek jau dėl? Ar detektyvas J. neatsaky 
kokius migdomuosius vaistus, apkaltintas, kad apie 10 metų kiti. niaus kalėjime sėdėjo 16 mirti „L. B-są“ paveikė „Genevos tų į klausimą, kodėl neatidaro
kuriuos per savo agentus ar dalyvavęs drauge su partiza Karagandos moterų stovyk mi nubaustų lietuvių. Du iš jų dvasia“, kad net asai as lietų mas šėrų pardavimas?
šiaip įgrąsinę gyventojams ste nais jų veikloj ir spausdinęs po lose kiekvienoje vis rasime po buvo išvesti ir sušaudyti, o ki dėl karalių? Mandrapypkis.

noje iš jų lietuvį, kuris dalyva pačių 
vęs partizanų eilėse ir vieną na F 
ktį iŠ miško nuvykęs į artimą 
sodybą gauti maisto, čia jam 
davė pavalgyti, bet bevalgyda 
mas taip giliai užmigęs, jog są 
monę teatgavęs tik Maskvoje.

Miegami vaistai.
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DR. M. ANYSAS lonizuoti ir kad iš to išeinant, Kaip tik čia turi būti mūsų

KANTO TAUTINĖ KILMĖ Mažosios Lietuvos gyventojai uždavinys nuvilkti šitą netikrą
esą kolonistai, atvežti arba atsi jį apsiaustą ir duoti Kanto šei

P. Sirvydas, gal nepakanka Priekulės krašto persikėlę j Ki kraustę iš kitų Lietuvon daiių. mos kilmei tikrąją, lietuvišką 
mai įsigilinęs į mano straipsni aipėdą ir iš ten vėliau į Kara Mano išvedžiojimai turėjo kilmės skraistę. Manau, kad 
— kurios kilmės buvo filosofas liaučių, kur gimė ir kalbamas tikslą pasiekti patį Mortense prie šito darbo turėtų prisidė 
Imanuelis Kantas, ėmėsi šito filosofas. Toliau aš stengiausi ną ir jį išprovokuoti tuo reika ti kiekvienas lietuvis, ir p. šir 
straipsnio išvedliejimus kriti pamatuotai atremti Mortense lu daugiau pamatuotai pasisa vydas. 
kuoti, cituodamas cnc:klopedi no aiškinimą, kad Kanto protė kyti. Manau, kad kiekvienas skai
jas ir kai-kurių profesorių pasi viai buvę kuršiai, nes kuršiai Kad filosofo Kanto pasisaky tytojas sutiks, kad Kanto šei 
sakymus, aiškindamas, kad Ka tuomet apgyvenę Klaipėdos mas, jog jo protėviai esą škotų mos kilmė yra savo rųšies mis 
ntas tikrai škotiškos kilmės, kraštą, iš kur jie vėliau pasi kilmės, nevisus patenkina, ma tifikacija, jeigu dėl jos dar po 
Čia auotrius, man atrodo, vei traukę į šiaurę. Iš Mortenseno tome ir iš p. Sirvydo cituotų en pusantro šimto metų po filoso 
žiasi pro atviras duris, nes mu aiškinimo, kad Kanto šeimos ciklopedijų ištraukų, mokslinin fo mirties mokslininkai ir isto 
ms visiems žinoma, kad šitose vardas esąs išlikęs dabartinia kų pasisakymų ir iš įvairių Ma rikai turi ginčytis. Čia beabejo 
mciklopedijose Kantas minime Kantvainių kaime, aš da osios Lietuvos veikėjų paieiški yra kas netvarkoje jo „Stam 
nas kaip kilęs iš škotų. Bet čia riau išvadą, kad Kanto protė mų, kad Kanto šeima nepaei mbaume“, kurį jis vienu posa 
\igely vietų kartu pažymi viai tuomet vadinosi Kantvai nanti iš Škotijos, bet iš Mažo kiu švedų vyskupui pasuko į 

ma, kad kaį-kurie autoriai tai niais, kad ji tokiu būdu buvo sios Lietuvos. Tam ir citavau Škotiją, 
neigia, kad škotų kilmei įrody grynai lietuviškos kilmės ir Prabočių Anūko straipsnį iš kn Mes Klaipėdoje turėjome 
ti stinga duomenų ir tt. Manau, kad Kantvainių pavardė laiko ygos: Mažosios Lietuvos buvu keletą iš kitų kraštų nnigravu 
kad apie šituos enciklopeidjų bėgyje vokiečių administraci šieji rašytojai, iš kurio mato siu šeimų, bet jos labai aiškiai 
duomenis nėra ko ginčytis, nes jos buvo suvokietinta į Kant. ma, kad Mažosios Lietuvos lie skyrėsi nuo autochtonų, pavar 
jo tariamoji škotiška kilmė iš Išeinant iš šito toliau išdės tuviai jau prieš 60 metų ir dar džių, tikybos ir papročių atž 
vedama iš vieno filosofo Kanto čiau, kad Mortenseno aiškini anksčiau Kanto šeimą laikė lie vilgiu, jog nebuvo reikalo dėl 
laiško švedų vyskupui, jog jam mai apie kuršių elemento būvi tuviškos kilmės. jų kilmės sielotis. Šitą bet ne
aiškiai žinoma, kad jo protė mą Klaipėdos Krašte yra isto Galiausiai po visų enciklope galima pasakyti apie Kantų šei 
viai paeiną iš škotų. riškai nepamatuoti, nes, jeigu dijų ir tt. toliau citavimų ir pa mą.

Bet mokslininkams ligi šiol kalbėti apie šito elemento būvi ts p. Sirvydas pripažįsta, kad Aš ir dabar palaikau mano 
nepasisekė surasti kontaktą, mą Klaipėdos Krašte, galima „žymesnės enciklopedijos nebu posakį, kad yra nesąmonė gal 
kuris riša Karaliaučiaus filoso prileisti tik ribotas vietoves pa vo visai tikros apie Kanto tau voti, kad skotas imigruotų iš 
fa su škotų tauta. Šitame glūdi čiame Klaipėdos apskrities pa tinę kilmę“. Škotijos į Klaipėdą arba į pat}
problema, kurią aš stengiausi jūryje ir pačioje Neringoje, Čia aš noriu prieiti prie p. Ši kraštą, ten pasidarytų ūkinin 
paaiškinti, išeinant iš minėto kad apie didesnį autochtoniių rvydo išvedžiojimų kritikos, ku, gyventų kelis šimtmečius 
Mortenseno aiškinimų Meme kuršių elemento gyvenimą ta Tiesa, kad Mortensenas bu nepastebimas, kad jis škotų kil 
.er Dampboote. me krašte nėra ko kalbėti nei vo labai prielankus nacionalso mės, kol galiausiai vienas ainis

Mano straipsnis išėjo iš Mo iš vietovardžių pavadinimų, cialistams, bet ne lietuviams, šitą kilmę vienu sakiniu užants 
rtenseno išvedžiojimų, kur bu kaimuose ir Kuršių Marėse, ku Bet tiesa yra, ką p. Sirvydas pauduos. Jeigu svetimšaliai at 
vo stengiamasi įrodyti, kad Ka rie iš senovės yra grynai lietu turbūt nežino, kad Mortense sidūrė mūsų krašte, tai jie bu 
nto protėviai yra kilę iš Kant viski, išėmus kelis pavadini nas buvo skaitomas žymiu Or vo pirkliai arba amatininkai ir 
vainių kaimo, 5 km į šiaurės ry mus pačiame pajūryje. dino laikų istorijos žinovu ir liko miestuose, šitame atsitiki
tus nuo Priekulės, prie Aluo Toliau aš atrėmiau Mortense kad jis kartu su žmona nepap me Klaipėdoje ir neatsidūrė 
nos upės kairiojo kranto; kaa no dykumos (Wildnis) teoriją, rastu darbštumu buvo iškni ūkininku - žemdirbiu Kantvai __
Kanto protėviai kelis šimtme kad šitie kraštai ankstybos ęs daugybę senovės dokumen niuose. f®2®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®*®®®®®®®®®®®®®*®®®®®®®®®®®®®*?®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®;
čius ten gyvenę, ten buvę, šal niuose laikuose nebuvę apgy tų, kas matyti iš jo daugelio Jeigu p. Sirvydas geriau pa gelį metų universitete kaip vo ard Ohnefurcht. Ir pati redak
tyžiais; kad šitie vėliau iš šito venti, Ordinas juos turėjęs ko raštų ir straipsnių prieš II-jį pa žintų Kanto šeimos kilimo kraš kiečių profesorius dėstė. Apie cija pažymėjo: O Ričardas Str

saulinį karą. .to istoriją ir jo vargus, kai po savo' tautybę jis niekuomet nė ausas? Iš fakto, kad Kantas bu
Gal iš politinių sumetimų senprūsių ir Lietuvos vakari ra pasireiškęs; gal tam ir nebu vo krikštytas Richardu, negali

tuomet buvo norima paimti nės dalies, dabartinės Mažo vo reikalo. ma daryti išvados, kad jis dėlto
Kantui jo škotiškąją kilmę ir jį sįos Lietuvos, užkariavimo O gal jis pasisakė esąs sko turėjo būti kilęs iš škotų. Bet 
padaryti vokiečių. Bet istoriją šitos tautos buvo engiamos, jų tiškos kilmės norėdamas parei jts tėra vienintelis mums žino 
je besiknisant buvo nueita vi teisės susiaurinamos, joms ne kšti tylų protestą prieš Prūsijos mas „Richardas“ Kantų seimo 
sai kita kryptimi, į lietuvišką leidžiama gyventi miestuose, karališkos administracijos žy je, kiti vadinosi Jonais, Han 
kilmę. Kadangi hitltriškais lai tik kaimuose, buvo draudžia gius jam uždraudžiant toliau sais, Jurgiais.
kais nebuvo leidžiama skelbti ma mokintis amatų, buvo ger dėstyti. Čia yra įvairių galimy Manau, jog cituotos „Canter 
kas nepatiko II-jo Reicho rėži manizuojamos, o iš kitos pusės bių, todėl negalima aiškinti, bury Talės“ neturi nieko- su 
mui, šita naujoji versija buvo žiūrint, kaip Lietuvos-Lenkijos kad aš skelbiąs nepagrįstus pra Kanto šeimos kilme. Jeigu mes 
nutylėta. Geriau tepalieka Kan respublika savo politinėje be simanymus. taįp laisvai argumentuosimje,
tas škotiškos kilmės, o ne lietu tvarkėje merdėjo ir galiausiai Ar Kantas laisvai kalbėjo lie ją galima išvesti ir iš žodžių 
viškos, kurią tautą greitu laiku Kanto senose dienose buvo pa tuviškai, nežinome, bet iš jo Kantor, Kante ir tt.
buvo manoma perkelti į Šiau dalinta, jis pilnai suvrastų, kad įvado Mielkaus lietuviškai-vo p. Sirvydas mini klaipėdiškį 
rėš Afriką, kaip kai-kurie to re Kantas nepasisakė, kad jo pro kiškame žodyne galima daryti istoriką Johannes Sembryckį, 
žimo eksponentai nekartą sakė, tėviai lietuvių kilmės, nors jis išvadą, kad jis su lietuvių kai cituotą tūlo Wykemann, kad Ši 

Tik dabar, po visai pasikeitu tą gal ir žinojo-. Šita padėtimi ba buvo gerokai susipažinęs. tas istorikas jau 1899 m. nusta 
šių apystovų, grįžtama prie ši tuomet nebuvo ko didžiuotis. Niekas nesutinka su p. Šir tęs, kad Kanto senelis nebuvęs 
to klausimo, visiškai atsiriboja Be to mes neturime užmirš vydo aiškinimu, kad Richardo ateivis iš Škotijos, bet 1918 m. 
ma nuo Kanto škotiškos kil ti, kad dabar eina ginčas dėl pavardės nėra nei pas lietu jam pavykę nustatyti, kad Kan 
mės, bet nenorint lietuviams ši Kanto protėvių kilmės, ne vius, vokiečius ir nei latvius, to prosenelis atvykęs į Rytų 
tos garbės duoti, kuri anot p. dėl jo tautybės. Gal jis, iš gero Pas lietuvius ji retai terandi Prūsiją iš Škotijos 1630 m. Ši 
Sirvydo vasakymu: būtų šilta kai suvokietiejusios šeimos ki ma, bet pas vokiečius šitas var tas Richardas Kant buvęs na 
lietuviškai krūtinei, stengiamo lęs, o pats Karaliaučiuje gimęs das anksčiau buvo gana daž rys nemažo škotiškų kareivių 
si duoti Kanto protėviams kur ir augęs, save tikrai skaitė vo nai vartojamas ir populiarus iš būrelio, parsisamdžiusio švedų 
šių kilmės apsiaustą. kiečiu, tuo labjau, kad jis dau senųjų angliškų herojų: Rich Nukelta į 5-tą puslapį.

LAIKO ILGIAU NEGU KITOS!

DARBINES KOJINES

kad tai 
pirkinys 
kainą.
skyriuje.

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
Žinomi nuo 1868. (WS-10-4)

Kokių tik rūšių ar 
svorio jums berei 
ketų, Penmans 
Darbo Kojinių 
yra visokių. Ir ne 
svarbu kurias išsi 
rinksite, Jūs įsiti 
kinsite, 
vertingas 

už šią 
kojinių

O CALVERT pastabos... O

KANADIEČIAI SAKO
„Throw a party“

(tariama thro e party)
Pažodžiui išeina, kad kanadiečiai galvoja visiškai 
priešingai, kai sako „throwing parties”. „Thiow a 
party“ reiškia vaišinti svečių grupę savo namuose 
— tai populiarus kanadiečių, mėgstančių vaišes, pa 
protys.

CALVERT HOUSE
AMHERSTBURO. ONTARIO

ŽVILGSNIS PRAEITIN josi: „ta ryba ze Smietaną“ — džios priešakyje 
sakydavo.

3. PRIEŠTARAUJANČIOS
ŽINIOS.

Vokiečių karinė padėtis ge 
gūžės - birželio mėn. 1918 m. __ _________
atrodė tvirtai. Mano vaido die tankais su pasitikėjimu savo ga kią organizaciją šutveiti. 
ną (gegužės 21), būdami Bara lingumu ir nenugalimumu. Vo 
novičių karantine, sužinojome, kiečių nervai neišlaikė... 
kad prie Paryžiaus vokeičiai pa Liepos mėn. vidury du bava 
ėmė nelaisvėn 120.000 piancū rų korpusai padėjo ginklus ir 
zų ir anglų ir kad Paryžius ap pasidavė nelaisvėn. Šitą žinią

.Tigro“ — matėme ir savo kailiu patyrėme ras Kuraitis buvo vadinamas 
Clemanceau ir jei kartu su jais rusų revoliuciją su minios siau ar pirmininku, ar prezidentu. 

Man buvo pavesta kuo greičiau 
šiai sudaryt? miesto ir apylin 
kės apsaugos planą, kad tamsu 
sis elementas nepaimtų šeimi 
ninkavimo į savo rankas. Aš pa 
rengiau apsaugos sumanymą, 
pagal kurį geresnei miesto ir 
jo apylinkės apsaugai reikalin 
ga turėti 30 apmokamų ir 60 
„garbės“ milicininkų. Pastarų

nekovotų ištvermingi anglai, tėjimais, žudynėmis ir turto 
Jau-jau atrodė, kad ir anglai pa naikinimu. Reikėjo neišvengia 
siduos panikai, bet čia, pačiame mam chaoso laikotarpiui pasi 
kritiškiausiame momente, į fro ruošti, kad jis neužkluptų neti 
ntą atvyko amerikiečiai su savo ketai. Reikėjo iš anksto kaž ko

Kaip Lietuva išsivadavo iš okupantu
(Atiminimų ištraukos).

RAŠO BUV. LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 
MINISTERIS PULK. K ŽUKAS.

2. ieš carą”, kad, laikams pasikei
2 RASEINIŲ INTII ICFN tUS> valdžia (žinoma, caro) ga 
2. RASEINIŲ IN I LLIGEN Iš laikraščių gaudavome „Da 

1Ų KLUBAS. „tinkamą išvadą“ padary
Man kiek po kelionės atsipei ti. 

kėjus, sesuo pasiūlė nueiti į Ed 
elio vaistinę, pasimatyti su pro 
vizorium Cirankevičium, 
buvo mano jaunų dienų 
kyklos draugas. Nuėjau. 

Pasirodė, kad Edeiio 
nėję buvo tikras klubas, 
susirinkdavo žmonių, kurie da 
lindavosi naujienomis ir svars 
tė visus politinius ir karinius 
k susimus. Is karto ir as i tą VQ, tik v<enas v^,kiečlJ kareivis. 
„klubą įsitraukiau.

j,. , j. . Gana daug žinių gaudavome
u o su e is . klaipėdiškio lietuvio, vokie rieda per pelkes ir apkasus, ku Atvirkščiai proporcingai vo Viktorą Kuraitį. Į tą komitetą

Nuolatiniai lankytojai buvo: čių kariuomenės puskarininkio, rie apgaubia apkasą ir šaudo j kiečių nuotaikos kritimui kilo pateko kun. Karosas, adv. Lė
juristas Kersnauskas, advoka ypač apie amerikoniškų tankų abi puses, o apkasų kareiviai žmonių nuotaika, ypač mūsų vy, buvęs rusų karininkas tei
tas Maksas Levy, keli namų sa pasirodymą, dviejų bavarų kor nieko- jam padaryti negali. Jau „klubo“. Pradėjome dažniau sininkas Kersnauskas, trys bu
vininkai, buv. rusų banko vai pušų pasidavimą nelaisvėn ir iš to puskarininkio pasakojimo rinktis ir vis karščiau diskutuo vę katorgininkai plėšikai: Jud
dininkas Kuraitis; dažnai atei apie paskutinius įvykius fronte, tono buvo jaučiama, kad legen ti susidarančią padėtį. Daug gy kė, Dovidkė ir Puskepalis, ko
davo vikaras Karosas, o retkar Tos žinios drauge su žiniomis da apie amerikiečių ir jų „gele vumo į mūsų tarpą įnešė atvy munistuojantis Antanas Kava

nenugalimumą kęs iš Rusijos valstybinio ban liauskas, namų savininkas Ra rusų karininką Elzbergį. Visie 
pasiekė net tolimą užnugarį ii ko tarnautojas Viktoras Kūrai davičius, skardininkas Kacas, ms milicininkams ir sau su pa

padarė savo, pakirsdama vokie tis, žmogus labai energingas, iš pirklys Kaplanas ir aš. 7 krikš dėjėju prašiau algos po 50 mar
čių

kuris
ir mo

vaisti
Ten

Žinių šaltiniai.
kurį leido vokiečių oku 

valdžia ir vieną lenkų 
iš Beutren. Pastarasis

bartį“ 
pacinė 
kalba 
duodavo daugiau žinių. Paštas 
ateidavo apie 8 vai. vakaro ir 
tuojau po to prasidėdavo nau 
jausiu žinių svarstymas. Reikė 
jo stebėtis, kad viso nemažo 
miesto pašto operacijas atlikda

4. KURIAMA RASEINIŲ 
RESPUBLIKA.

Ir štai, jei tik neklystu, 1918
...... . .m. rugsėjo 30 dieną Viktoro jų pareiga būtų patruliuoti mie

šaudomas vokiečių artilerijos, mes gavom iš savo draugo pus Kuraičio iniciatyva Raseinių stą naktimis, o dienos metu tei 
Atrodė, kad karas visai eina karininkio keliom po to dienom Žemės Ūkio Draugijos didžiulė kti pagalbą pagal mano reikalą 
prie galo vokiečių naudai. Ve praslinkus. Žinoma, laikraščiuo je krautuvėje buvo sušauktas vimą. Reik pažymėti, kad komi 
liau iš turimų laikraščių buvo se apie tai nė pusės žodžio. Pa raseiniškių mitingas. Susirinko teto nariai, buvę katorgininkai, 
galima pastebėti kažkokį lyg si. matėme tik, kaip greit tirpsta apie 200 žmonių, o netapusieji rodė gana didelį „valstybinį su 

deli pasisekimai, 
vis dar nematyti.

Pasirodo tankai.
Iš anksčiau paminėto klaipė 

diečio puskarininkio teko suži 
noti, kad prancūzų fronte jau 
pradeda kautis amerikiečiai 
„geležiniais vežimais“, kurie

mišimą, tupčiojimą. Fronte di vokiečiai Raseiniuose. Dingo patalpoje — turgaus aikštėje pratimą" ir visą laiką buvo už
o karo galo kariškas teismas, ūkio gėrybių stovėjo. Čia buvo žmonės įvai ta, kad tvarka turi būti griež

suėmimo įstaiga, žandarų skai rių luomų ir pažiūrų. Buvo ir tai palaikoma. Tokios pat nuo
čius sumažėjo. Karių nuotaika kunigai, ir žydai, ir lietuviai monės buvo ir komunistuojan
smuko. Jų išdidumas kaž kur miesčionys ir gana daug kito tis Antanas Kavaliauskas,
dingo. Su žmonėmis jie prade kių. Viešu balsavimu 
jo elgtis žymiai švelniau.

VIENI KRINTA, KITI 
KYLA...

buvo išrinktas 12 žmonių 
komitetas,

kurio pirmininku minia išrinko

čiais atsilankydavo- ir dekanas, 
kun. Dočkus.
buvo daromi lenkų ir rusų, re _ . ,
čiau lietuvių kalba. Lietuvos Valstybes Tarybos

. veikimo Raseiniuose lyg ir ne
Caro akys ir ausys klube. buvo jaučiama. Žinojome, kad
Beveik nuolat ten tyliai sėdė ji yra Vilniuje, kad vasario 16

davo senis Pigulevskij, caro lai dieną išleido nepriklausomybės vokiečių imperatorius Vilhel banko“, nors ištikrųjų jis buvo 
kais buvęs Kauno gimnazijos paskelbimo aktą, bet taip pat ži mas pakartojo žinomą anglų „vyresnysis inspektorius smul 
mokytojas, vėliau Raseinių aps nojome, kad ji yra vokiečių sm posakį, kad karą laimės tas, kic kaus kredito“.
krities teismo antstolis. Mane arkiai varžoma. Jokio jos įgalio no nervai išlaikys penkiom mi Viena svarbiausių mūsų pasi 
įspėjo, kad šio pastarojo mūsų tinio Raseiniuose neturėjome, nutėm ilgiau, negu jo priešo, kalbėjimų temų buvo; kaip iš 
tarpe buvimas turi specialų ti Lenkuojąs elementas, kurį su Nervingi prancūzai, nežiūrint vengti chaoso po to, kuomet.vo

iš laikraščių ir buvo mūsų pla žinių vežimų“ 
Pasikalbėjimai čiai svarstomos.

Susiradau 30 milicininkų. 
Geri, pareigingi buvo vyrai. Iš 
jų 5 ar 6 — buvę rusų polipam 
kai. Ypatingai geri buvo Zaica 
ir Legeckas. 60 garbės milici 
ninku buvo daugiausia jauni žy 
dai, kurių tarpe gerai pasižymė 
jo Abromas Mohilėvskis, vėliau 
narsus mūsų kariuomenės kari 
ninkas.

Sau padėjėju pasirinkau buv.

kių į mėnesį. Komitetas betgi 
man paskyrė 125, o Elzbergiui 
100 markių.

5. SUKILIMAS 
„RESPUBLIKOJE“.

Tik pradėjus tvarkyti milici 
ją, buvo toks įvykis. Iš pat ry 

Kitą dieną nauaji išrinktas to turgaus aikštėje pradėjo rink 
_ komitetas susirinko ^posėdžio, tis kaž kieno kurstoma minia,

kslą — sakė, kad jis uoliai se darė dvarponiai ir dauguma savo didelio patriotizmo, ilgai kiečiai bus galutinai sužlugdy Buvo nutarta pasivadinti „Ra Nemalonu buvo žiūrėti, nes tai 
kąs, kas iš raseiniškių „eina pr miesčionių iš Tarybos net tyčio neišlaikytų, jei neturėtų vai ti? Dauguma mūsų savo akimis šeinių Respublika“, pats Vikto buvo miesto padugnės ir ypa

karių moralę.

Pakirsti nervai.
I Pasaulinio karo pradžioje sias inspektorius valstybinio

didus, mėgstąs pasigirti. Apie čionys ir 5 žydai. Katoiginin 
savo buvusią tarnybą jis kalbė kų Judkės ir Dovidkės pavar 
jo išdidžiai, sakė buvęs „vyriau džių beveik niekas nežinojo, jie 

patys nenoriai, reikalui ištikus, 
jas sakydavo, todėl neLeatsime 
nu ir aš.

„Respublikos“ apsauga.
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PASTABOS APIE 1954 METU
LIETUVIŲ GROŽI NĘ LITERATŪRĄ

Jono Gailiaus „Kaip jis ją nužudė“
(Spaudė — Escuolas Tipograficas Salesianas. Viršelį piešė 

— Živilė Duobaitė. 127 psl. Kaina — 1.25 dol.)
Jono Gailiaus naujoj knygoj Autorė knygą dedikuoja „Ko 

atspaustos dvi novelės: „Kaip vejantiems ir žūstantiems Lie 
jis ją nužudė“ ir „Audronės da tuvos Didvyriams — Miško Br 
lia“, abi pasakojančios meilės oliams“. Knygoje — devyni 
nusivylimą, abi gerokai pana trumpi dalykėliai, kaip atrodo 
šių sentimentaliu žodžiu ir nau iš stiliaus ir medžiagos apipavi 
dojant, tokioms temoms, įpras dalinimo, skirti jauniesiems sk 
tas trafaretines apystovas. Mū aitytojams. Juose pasakojama 
sų literatūroje netrūko (ir ne apie okupantą ir kovojančią Li 
truks) panašių erotinės temati etuvą, apie didvyriškas grum 
kos novelių: jose skaitytojas tynęs su raudonąja nelaime, 
paneriamas romantiškos graž Autorės užsimojimas pagirti 
bylystės miglon, vedžiojamas nas, tokio siužeto knygų reikė 
mėnesienos naktim ir upės pa tų daugiau musų jaunimui, 
krantėm, svaiginamas meilės nes kiekvienais metais vis ma 
burtais (be abejo: lyg vynu) ir žiau pasirodo jaunimo literatu 
—pasiklysta kartu su autorium ros, ir padėties negerina nei ski 
slaptinguose moters širdies lab riamos premijos.
rintuose, tarp gimnazistiškų pr Tačiau, reikia pastebėti, jog 
oblemų ir dar naivesnių gyveni siužeto tinkamumas nėra vie 
mo mįslių. nintelis jaunimo literatūros ver

Taip pirmoje novelėje juod tinimo kriterijus — mums rei 
bruvas vyras (sėdįs romantiš kia ir literatūriškai pajėgių kn 
koj atsiskyrėlio pozoj vestuvių ygŲ, kad sausa didaktika ir pa 
pokylio vidury), užburtas pir viršutinišku prakalbiniu sti 
mos meilės idealo, atsisako ant hum negadintume jaunųjų sk 
rosios meilės ir ši grįžta atgal aitytojų literatūrinio skonio. 
Lietuvon iš tremtinių stovyk Nuolat ir nuolat bei įkyriai ka 
los, nepanešdama meilės nusi lama tezė apie temos tinkamu 
vylimo ir skausmo. O antrojoj mą tėra ligota formulė, jei už 
labai raizgiai ir nuostabiai pa mirštama reikalauti iš rašytojų 
viršutiniškai pinama Audronės kokybės ir talento.
meilės istorijų istorija, kur iš Įr Karolės Pažėraitės naujoj 
banalių pasikalbėjimų ir susi knygoj perdažnai terandame 
tikimų aprašinėjimo, autoriaus paviršutinišką patosą, trafare 
manymu, turėtų susidaryti in tiškas deklamacijas apie tėvy 
triguojanti moters buities tra nės meilę ir mirštančius kovoto 
gėdija. Gal, tragikomedija? pus, aforizmus („Mirtis žudo,

Abi Gailiaus novelės silpnos, daug žudo. Tačiau mirštančio 
neperžengiančios verkšlenančio jo veide spindulių, Tėvynės 
ir naivaus sentimentalizmo ir ūieile tvyskančių, nepajėgia už 
banalybių ribos. Toks pat ir gesinti“. 18 psl.) ir šūkius, už 
knygos viršelis. kurių matosi skubotumas, neiš
v i- ... . jieškotas sakinys, nepateisinta
Karoles Pažėraitės „Didvyrių situacija, žodžiu, visos nerūpės

žeme tingo rašymo ydos. Gaila, nes
(Leidėjas Jonas Kaseliūnas; Pažėraitės knygoje temų būtų 
Garnio leidykla; Viršelis Dail. dėkingų ir vertų mūsų jaunie 
Vlados Stančikaitės. 133 psl. siems įsidėmėti.

Kaina 1.50 dol.) V. Stančikaitės viršelis ne

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

blogas, tiktai spalvų derinys ne 
įdomus ir skurdus.

Paminėtina dar R. Spalio kn 
yga „Ant ribos“, literatūrine 
verte neprašokanti paprastų 
pasakojimų lygio, atspaustų 
daugiau laiko praleidimui, nei 
jaunimo literatūrinio skonio au 
klėjimui, bet šioje srityje sulau 
kusi ir pasisekimo ir pripažini 
mo. Paminėtina taip pat ir Liu 
do Zeikaus knyga „Laiptai j 
tolumas“, vienas liūdniausiųjų 
„Draugo“ romano konkuiso pa 
gimdytų gaminių, kui autoria 
us neturima net elementariau 
šių žinių, kaip literatūra kuria 
ma, tiksliau sakant, kaip plun 
ksna užrašyti sklandų sakinį 
ant popieriaus.

Galimas dalykas, praleidome 
dar kurią knygą, pretenduojan 
čią į literatūrą ir išleistą praei______
tais metais. Mūsų manymu, ta filmui „Žiurkės snukutis“, re 
čiau, savo pastabomis esame žis. Schtaudte. 
palietę visas, vertas didesnio ar 
mažesnio dėmesio, grožinės mū 
sū literatūros knygas. Jų buvo 
nemaža, nors tasai faktas var 
giai tepaguos akylesnjjį — lie 
tuviškoji knyga įžengia kritiš 
kon žlugimo situacijon. Poezi 
jos knygų mirtis yra vienas to 
kios prapulties ženklas. Gerų 
prozos kūrinių sumažėjimas — 
kitas. Prekybininkiškas kai ku 
rių leiiyklų fotostatinis per 
spausdinėjimas įvairių antraei 
lių, Lietuvoj dar išleistų, verti 
mų — trečiasis nelaimės krank 
lys. Ir, praeitais metais, įžūliai 
ir atvirai išdrįsusi viešumoje pa 
sirodyti visoje savo nuogybėje 
ateinanti literatūrinė mkvizici 
ja — ketvirtasis ir pats baisiau 
sias lietuviškos knygos maro liū 
dininkas.

Nemanome savo žodžiu galį 
pajudinti sąžines ar sulaikyti 
neišvengiamybę. Žinome, kad 
šiame krašte galingi tie, kurie 
turi pinigą. Ir visdėlto norime 
atkreipti prezidiumų stalus už 
ėmusiųjų dėmesį į artėjantį ta 
msų laikotarpį, jeigu nebus im 
amasi priemonių šitą infliaciją 
sulaikyti greitai ir efektingai.

Nebe šitų pastabų tema kai 
bėti plačiau apie minėtus naujo 7 1 — •

x a *' llLlo Zj. a auluUondS, jivįjul, y hig te*. a u u uuoi,

lietuviškos knygos draudimo „pilėnus“ visi kiti — seni da za 2280, Avellaneda,
Aires, Argentina.

VĖPLA, Montrealio

KULTURWE^KRONIKA
PREMIJOS UŽ GERIAUSIUS FILMUS

Šešioliktame tarptautiniame Apyaušrio dalia ir Lcrmonto 
meninių filmų festivalyje, įvy vo Maskaradas.
kusiame šį rudenį Italijos Ve Kauno muzikinės dramos te 
necijoje, didžioji „Švento Mor atras, vyr. režisierės R. Senku 
kaus auksinio liūto“ premija tės pasisakymu, stato Zapols 
paskirta danų filmui „Žodis", kos tragikomediją Ponios Duls 
pastatytam režisoriaus Dreier. kos moralė, J. Paukštelio pje 
Pirmoji premija, „Sidabrinio sę Potvinis, Čechovo Tiys sese 
liūto“, teko rusų filmui „Vėją rys, Čaikovskio operą Jolanta, 
vaikė“, kurį pastatė režisierius Hadžibekovo muzikinę komedi 
.Samsonov, 
nio liūto“ 
amerikiečių 
peilis“, pastatytam 
rich. Trečioji šio vardo premi rnu, stato: D. Čiurlionytės Pa 
ja duota italų filmui „Drau sakų šalyje, Stegliko pasaką 
gės“, režisuotam Antonioni. 
Ketvirtoji premija — olandų

pas

TIP TOP
TAILORS

gaunate,

Antroji 
premija 

filmui

„Sidabri ją Arsin Mal - Alan ir Šuberto 
paskirta Trijų megelių namai.

„Didysis Kauno Jaunojo žiūrovo teat 
rež. Olo ras, rež. V. Jasinsko pasaky

Meduolinis namelis, Vinikovo 
pjesę Devintoji klasė ir Boga 
tenko Fino nuotykius.

Šiaulių dramos teatro dir. K. 
Dimkus sako statysiąs jaunos 
autorės M. Juraitės pjesę jau 
nimui Janina, Leonovo komedi 
ją paprastas žmogus, Šekspyro 
Vindsoro kūmutes, Gorkio Va 
sarotojus, Korneičuko Sapnus, 
J. Rainio dramą Meilė stiprės 
nė už mirtį.

Panevėžio dramos teatro

Tip Top rūmai ToronU

Prizą už geriausį vyro vaid 
menį juri komisija paskyrė an 
glų artistui Keneti Mūras, da 
lyvavusiam filme „Gili mėly 
noji jūra“ ir antrą , prizą vokic 
čių artistui Kurt Jurgens už 
du filmus — „Velnio genero 
las“ ir „Didvyriai nuvargo“ 
Geriausios moters juri komisi 
ja nerado, nors rusai labai pre djr< J.' Didžiariekiš nusistatęs 
tendavo į prizą „Vėjavaikės" 
atlikėjai.

Italų kino kritikų premija 
„Pasinetti“, kuri skiriama ge 
riausiam užsieniniui filmui, ati 
duota rusų filmui „Vėjavaikė".

Už sėkmingą pirmojo filmo 
pastatymą apdovanoti meda 
liais 5 jauni režisieriai.

KĄ STATO OKUPUOTOS 
LIETUVOS TEATRAI

„Lit. ir Menas“ patiekia pa 
sikalbėjimus su teatrų vado 
vais, iš kurių pasisakymų aiškė 
J Operos ir baleto teatras Vii tas7^tais vi7ršehais. “jiTVaiz IdUbo“ "p^ėdk k kitos’aktuali 

niuje stato operas — Pajacus, , . .. . .J r J ritimą llPTinnnc Earn nnnlrni b-r. 1OS.
Sevilijos kirpėją ir jauno 1__
pozitoriaus V. Klovos naują 
operą „Pilėnai“, o baletas — 
Miegančiąją gražuolę, Žizel., MO PAGRINDAI. 
—taip pasakė teatro direkto „Laikas“, 1954 metais.

Išskyrus nepažymėta. 152 pusi.

išleisti: Jurandoto komediją 
Tokie laikai, Gorkio Paskuti 
nieji ir kinų rašytojo Van Ši- 
fu pjesę Palieta taurė.

Kaip matome, visur vyrauja 
rusų rašytojai.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
J. Mikelionis. BENAMIAI. 

Buenos Aires. Spaude „Laiko* 
svaustuvė, Mendoza 2280, Avė 
llaneda, Buenos Aires. Tiražas 
1000 egz., 1954 metai. 216 psl. 
Kaina ir gavimo vieta nepažy 
mėta.

Leidinys kuklus.

SPALVĄ 
pagal 

savo- skonį
Sukirpta ir pasiūta pag: 

Tamstų išmiera.
„Club“ ........ $ 49.0
„Tip Top"......... $ 59.5
„Fleet Street“. . $ 69.5

Pirkite eu pasitikėjimu 
Jūsų užganėdinimas g 
rantuotas arba pinig;

grąžinami.

Duodame KREDITAN

Visur yra Tip Top 
prekybos namai.

TIP TOP TAILORS

rybos ir pagerintos rūšies orga 
iliustruo nas. įdomus „Progresyviųjų

laikotarpio simptomus. Paliksi Įykaį 
me šią temą ateičiai. Jai medžią 
gos — ir dokumentinės — yra 
gausu. Kada nors, gal netoli 
moj ateityje, bus tinkamesnė 
proga ją paskelbti, ir atliksime 
tai kaip pareigą ir būtiną duok 
lę, nes pergiliai tikime savo že 
me ir savo žodžiu, kad juos ga nės 50 metų literatūrinio dar 
lėtume išduoti ir palikti vienus bo sukaktuvėms pažymėti sta 
tokią valandą. tomą pasaka Dvylika brolių

Henrikas Nagys. juodvarniais skraidančių. Be
Montrealis, 1954 m. spalio 30. to bus pastatyti B. Sruogos

Dramas teatras Vilniuje sta 
to: Pogodino pjesę Kremliaus 
kuranati, kuriuos režisuoja J. 
Rudzinskas ir R. Juknevičius, 
dail. Palaima.

S. Kymantaitės Čiurlionie

korrJ duoja lietuvius tarp penkių ko jos.
ntinentų. — Nobelio premija už moks

J. Venckus S. J. KOMUNIZ 1° darbus medicinos srityje 
Išleido 1955 metais suteikta Švedijos 
Kaina Dr. Hugo Theorei.

Mendo g UESCO aštuntoji konferen 
Buenos cįja Montevideo priėmė palan 

kią tarptautinės Esperanto kai 
juokdabos vartojimui rezoliuciją.

SKAITYKITE LINKSMĄ MĖNESINĮ LAIKRAŠTĮ

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

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

Montreal, Q. Canada.

tingai daug vargingų žydelių, reikalingą kiekį kariuomenės, čius, ypač pirklius. Rodos tik 
Sužinojau, kad mitingo tikslas įšėlusi minia galėjo juos nužu viena kartą buvo padalyta mo

lai
Sužinojau, kad mitingo tikslas 
— eiti

įšėlusi minia galėjo juos nužu vieną kartą buvo padalyta 
dyti, ypač vieną neapkenčiamą kesčių rinkliava, nes mūsų 
žandarą.

6. OKUPACIJAI 
NYKSTAN.

Vokiečių valdžios pareigu

karti Perlovus.
Senas žydas Perlovas su savo 
vaikais turėjo gana didelį gari 
nį malūną ir vokiečių okupaci 
jos metu vieton ruginių miltų nai pranyko iš Raseinių spalio 
pristatinėjo kepykloms įvairiau mėn. pradžioje. Mūsų komite 
sias sąšlavas. Minios įtūžimas tui iškilo daug klausymų dėl 
vis < 
kelis milicininkus. ] 
dovu buvo miesto kaminkrėtys vo panaikintas okupacinės vai nsportą lydi keli ginkluoti vo 
„pan Golinski“. Įegzaltuota džios potvarkis dėl žemės ūkio kiečiai. Pasitarę komitete, nu 
minia pajudėjo Perlovų malu gėrybių atidavimo. Džiaugėsi tarėme žūtbūt šito transporto 
no link, turėdama priešakyje ir miesčionys ir apylinkės ūki įg Lietuvos neišleisti. Jį sulai 

ninkai, kad jau nereikės nešti kyti buvo komandiruotas ma 
vokiečiams pieno ir kiaušinių, no padėjėjas Elzbergis su dv 
nei vežti iškultus javus, o pa įem dešimtim apmokamų ir 
--------  ------ j visa bus .ta.vo’ „garbės“ milicininkų. Visi jie 

.--------.: mėgino buvo apginkluoti šautuvais ir
protestuoti, bet pamatę, kad rankinėmis granatomis, 
protestai nieko nepadės, var 
toti jėgą nedrįso, nes gerai ži Atvažiavęs į Kelmę, Elzber 
nojo, kad karą pralošė, o už gis pranešė transporto viršinm 
smurto pavartojimą teks gal ir kui, kad Jis turi savo vyriausy 
asmeniškai atsakyti. ’Z™----
niuose valsčiuose žandarai ir
gi jau prievartos nerodė, o tik 
geruoju supirkinėjo iš ūkinin 
kų maistą ir skubiai gabeno j 
Vokietiją, kur jau siautė ba 
das.

• Opus klausimas,

ti, kad tuojau iš Šiaulių atsiųs išmokėta milicijai alga, o tai teto nario, juristo Kersnausko, 
1 ’--- ’ * - stipraus 30 — 35 metų žmo

gaus.

8. RESPUBLIKOS PAŠTAS.
Išnyko vokiečių valdininkai, 

Buvo

kuri tokį Raseinių komiteto 
„sauvaliavimą“ kaip bematant 
sutramdys... Čia mūsų „prezi 
dentas“, Kuraitis, parodė savo 
drąsą ir energiją. Jis tienkė 
kumščiu į stalą ir sušuko:

— Tamsta neužmušk, kad sti nauja liga, 
jūsų viešpatavimo laikai, ačiū 
Dievui, jau praėjo. Aš rasiu ga

vežTFBiržų limXbę aPie iŪS? bet kokį ag

ar

mei,

kaip iš dangaus nukrito
daug gėrybių. Buvo taip: 

Spalio mėn. pabaigoje,
lapkričio padžioje iš Kelmės 
mums pranešė, kad prie jų mie 
stelio prisiartinusi didelė veži 

augo, o aš gi turėjau vos miesto ir apylinkės tvarkymo. mn vora, kuri iš Lūžų .- - .
— Minios va Savaime aišku, kad tuojau du apylinkės linų sėmenis. Šį tra resiI}S? zingsnj kam reikia pra Kadangi ši li^a ura

’   v............ ». > nešti, o kas svarbiausia, tai as tingumas. Kadangi si liga pra
negarantuoju, kad Tamsta da sidėjo Ispanijoje, tai ir buvo pa 
bar iš čia gyvas išvažiuosi.

Akyvaizdoje tokių argumen 
tų, kreishauptmanas išsyk pa 
keitė toną ir jau švelniai prade 
jo įrodinėti, kad sėmenys labai 
reikalingi aliejui spausti, nes 

•K
Vokietijoje siaučia badas.

Prasidėjo jau visai kita kalba. 
Balsą paėmė komiteto narys 
Maksas Levy, advokatas ir pii 
klys Kaplanas, abu žydai. Pra 
sidėjo grynai pirkliškos dery 
bos.

Sėmenų transportas buvo
630 centnerių. Po ilgų derybų esu senas ir niekur pas ligonį 
buvo susitarta, kad jų vieto neisiu. Kaip tik kas gaus slo 
je vokiečiai mums duos 630 gą, pasijus negerai — tuojau } 
cnt cukraus, tiek pat druskos lovą ir dvi savaites iš jos netu

no link, 1 
savo „vadą“.

Derybos su korikais.
Užėjęs miniai už akių, jau skersta kiaulė ’ 

netoli malūno, aš paprašiau Ga Vokiečiai pradžioje 
linską sustabdyti minią. Sustab 
dė. — Pane Galinski — paša 
kiau aš, — tik pora dienų, kai 
mes pradėjome laisvai gyventi 
ir jūs norite mūsų laisvę krau 
ju aplaistyti? Pagalvokite!

— Alež, Pane — atsake Ga 
linskis, — jokio kraujo nebus, 
tik gal jie mums orą pagadins, 
tabaluodami ore kojomis.

— Cha, cha, cha! — prade 
jo priešakinė minios dalis gar 
šiai kvatoti. Tas kvatojimas 
persidavė toliau per visą minią.

„Na, pamaniau, jei žmonės tai buvo biednuomenės aprūpi 
juokiasi, tai jau gerai". 1 ’ — • •

Įr ištikro, tuojau pamatėme laičiai, seniai L__ o_____, . . ...
bėgančius į kalną visus Perlo miesto gyventojų, nes uždar neis, 0 dėl jo tolimesnio likimo 
vus. bio labai mažai buvo, o valgy

—— Tiu! tiu! — šaukė minia, ti ir apsirengti reik. Kas turėjo 
bet jų negaudė. savo laukus ar daržus arba gi

Kitą dieną valgėme labai ge minystės ryš įsu kaimu, tiems 
rą duoną. . . buvo lengviau, bet daugelis to

Po neįvykusio Perlovų kori viso neturėjo-. Juos reikėjo mū 
mo minia ėjo gatvėmis ir įtūžu sų „valdžiai“ aprūpinti. Iš kur, 
šiai plėšė visas vokiškas iška pagaliau,-, apmokėti algas milici 
bas. Buvę mieste vokiečiai pa jai? Komitetas nutarė apdėti Pagal savo seną įprotį jis išsyk

pogi išduotos pašalpos varge 
esantiems, kurių buvo daug.

7. ISPANKA SIAUČIA...
Iš spaudos žinojome, kad 

Vakarų Europoje pradėjo siau jų tarpe ir paštininkas.
, kurios simpto reikalas organizuoti paštą. Ra 

mai labai panašūs gripui, bū šeiniuose gyveno buvęs rusi# 
tent, sloga, „kaulų laužymas“ pašto valdininkas 'Lopata, kilį 
augšta temperatūra ir, kas liūd riam komitetas ir pavedė tą 
niausią, tai didelis nuo jos mil darbą. Greitu laiku jis susitarė 

su atatinkamais vokiečių pare: 
gūnais Kaune ir Šiauliuose ir 
po kelių dienų pertraukos pra 
dėjome gauti paštą iš Šilinės 
garlaivių prieplaukos, o vėliau, 
Nemunui sustojus, iš Lydovė 
nu stoties.

Komitete kilo pašto mokes 
čio klausimas. Nutarėme išleis 
ti savo pašto ženklus. Lapkri 
čio mėnesio radžioje Kadušino 
spaustuvėje buvo atsvausdinti

pirmieji lietuviški pašto 
ženklai:

„Raseinių pačta 7 kapeikos’* # 
„Raseinių pačta 3 kapeikos*" 
kurie dabar yra didelė filatelis 
tinė retenybė. (O kad taip žmO 
gus numatytum ir iš savo 125 
markių algos bent desėtką la 
pų nupirktum!).

Kauno centrinio pašto di 
džiojoje salėje paluby“ nupiešti 
visi lietuviška pašto ženklai ir 
jų pirmoje vietoje — „Rasei 
nių pačta“. Tai yra aiškus įro 
dymas, kad Raseinių „respub

vdinta „Ispanka“. Iš Ispanijos 
ji persimetė į Prancūziją, persi 
rito per frontą ir pradėjo siausti 
Vokietijoje. Buvo aišku, kad 
greitu laiku ji apims ir Lietu 
vą. Raseiniuose tuo laiku buvo 
du gydytojai: Kavaliauskas ir 
senas Mankauskas. Dar prieš 
ligos pasirodymą d-ras Man 
kauskas

sušaukė žydų kahalą 
(bendruomenę) ir maž - daug 
taip pasakė:

— Klausykite, žydai! Aš

Tolimes bės parėdymą nukreipti visą 
transportą į Raseinius ir jo ne 
išleisti iš Lietuvos. Transpor
to viršininkas, puskarininkis, 
pradžioje grąsino ginkluotu pa 
sipriešinimu, bet, pamatęs, kad 
čia nejuokai, nes prieš jį buvo 
irgi ginkluota jėga, o be to —. . ... _n . . . . . - . .
didelis įtūžimas kaimiečių ir !r. Sry"ais Pinigais 70.000 mar n išlipti, net jei ir gerai jaus 

_ net transporto vežikų, — pra 
nimas. O jos buvo daug: nas dėjo vesti derybas. Buvo susi 

i ir daugelis kitų tarta, kad toliau transportas 

tarsis su Raseinių komitetu vo 
kiečių valdžios pareigūnai.

Kitą dieną iš Jurbarko atva 
$iavo automobiliu kreishaupt 
manas (apskr. viršininkas), 
iki tol buvęs

baisus avskrities viešpats.

kių. Transportas išleidžiamas tusi. Vaistai: aspirinas, chini 
tik po to, kai jau bus gautos nas ir liepos žiedai. Jais apsi 
sutartos gėrybės ir pinigai.

Laimėjimas buvo didelis.
Mūsų jaunoji respublika išsyk tuomet, kai Raseinių parapijo 
tvirtai atsistojo ant kojų. Ku je buvo iki 16 laidotuvių per lika“ pradėjo tvarkyti savo ad 
raičio nuopenlas buvo didelis dieną, nė vienas žydas per visą ministracinį aparatą anksčiau, 
ir neabejotinas, ir tas pakėlė ir epidemijos siautėjimą nemirė, negu Lietuvos Resvublika. Paš 
jo ir viso komiteto vardą. Cuk nors ir persirgo didelė jų dau tas gerai veikė ir jau vieton len 
rus ir druska buvo labai reika guma. Tai yra aiškus pavyz kiško laikraščio pradėjome ga 
lingi, nes jų jau ir už didelius dys tautinio susipratimo ir savo uti iš Vilniaus savo oficiozą 
pinigus nebuvo galima gauti, o autoriteto gerbimo. Del mūsų „Lietuvą“, iš kurio sužinojo 

. . T . j • - - , v. . . - ... °------------- -----------------&a jų tokia krūva! Pinigai irgi lengvabūdiškumo daug žmonių me apie sudarymą Lietuvos vy
sislepe. Ir gerai padare, nes mokesčiais turtingesmus pilie pradėjo grūmoti, rėkti, grasin buvo reikalingi. Tuojau buvo netekome, jų skaičiuje ir komi riausybės. Bus daugiau.

rūpinkite iš anksto.

Rezultatai buvo tokie:



1955. XI. 9. — Nr. 44 (444) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Būkime sveiki! DR. B. MATULIONIS

Kokius vaistus siusti Lietuvon
ir

KAIP JAIS NAUDOTIS?

metą gali apkrėsti eilę kitų, sv 
eikų žmonių.

Ligai plisti labai padeda 
žmonių skurdas ir vargingas 

gyvenimas.
Kur skurdus gyvenimas, ten

Mokslo-techniko* naujienos
NAUJAS ATOMINIS ATRADIMAS

Nors mokslininaki išrado bū Ligšiol yra žinoma, kad jau 
dus skaldyti atomą, bet visų gilioje senovėje mokslininkai 
atomo paslapčių dar nėra suži buvo išaiškinę, kad visos me 
noję. Tiktai šiomis dienomis džiagos yra sudarytos iš ato 
Amerikos mokslininkai atome mų, kas reiškia — iš nedalomų 
surado naują, ligšiol nežinomą, medžiagos dalelyčių, kurios 
dalelę, kurią pavadino antipro yra neįžiūrimos net didžiausių 
tonu, atseit — protono prieši mikroskopų pagalba. Senovės 
ninke. Tat, atomo sudėtis past graikai tokioms medžiagos da 
rodė daug daugiau komplikuo lėlytėms davė vardą atomas, 
ta, negu ligšiol buvo manoma. Bet naujų laikų mokslininkai 
-------------------------------------  priėjo išvadų, kad visos me 
mi pasinaudoti. Turėjo praeiti džiagos yra sudarytosi iš vienos 
keletas metų, kol prasidėjo Str tiktai medžiagos, kuri nėra me 
eptomycino masinė gamyba ir džiaga, bet yra enei gija. Ener 

... - - - nukrito kaina Dabar iią na gijai susitelkiant — susikoncen
įvairiai sveikųjų apkrėsti, su kuriais jis J1 . -L . truoiant susidaro atomai iš at: i 1 i* i lyginti, pigus ir jo kaina dabar truojam, susiuaro atomai, is ai

v„^į laišką kartu gyvena arba kartu duba. kritusi anie ktliasdešimt omu molekulės, o iš šių visos
is artimųjų, nors ir nebūdamas Skurdus gyvenimas reiškia blo Yra kntusi ,aPie ktliasciesimt L--v.. kartu, palyginus su pradine kai meaziagos.

gą maistą alki, kurie pakerta Amerikoje seigančiam Tat ir lieka dar paslaptis, ko
žmogaus kūno atsparumą. Žie džiovQS H nebėJra problemos, dėl energija Koncentruojasi į
mą nepakankama apranga ir vaistų nuo džioPQS įsigyti, atomus ir kodėl ne į vienokios 
blogas autuvas bei saiti butai okupuotojį Lietuva, rūšies atomus, bet į labai skir

x___ . dažnai persaldo žmogų, paker Stre„tomvcino P miniinas yra tingus atomus, kurių vieni su
žmogus žinoti kas tem paverg ta jo kūno jėgas ir tuo būdu pa dideyR daro mineralines medžiagas, ki
toje tevyneje, dedasi. Kyla dau lengvina ligai įsiskverbti į žmo suaetmgas ir reikalauja aiaenų : -------- _ _ __
gybė klausimų. Ar tikrai pra gaus organizmą. Jei Lietuvos 
šantysis serga? Ar tikrai jis ne nepriklausomybės laikais ture 
gali gauti reikalingų vaistų Lie jome Lietuvoje daug džiovos 
Aivoje? Ar jis rašo savo gera atsitikimų, kai žmonės buvo so 
alia, ar gal tatai daro kokių čiai pavalgę ir žiemą i_ L._

okupanto pareigūnų verčia čiojo nei pusbasiai, nei pusnuo 
mas? Ir jeigu vaistų pasiusi, giai, tai okupuotoje mūsų tėvy 
tai ar gaus prašantysis? nėję pasidarė visai kitaip. Sto

Kol esame nuo pavergtos Lie ka maisto, stoka autuvo ir 
tuvos atskirti geležine uždan bužių, pablogėjusios gyvenamų 
ga, pro kurią tik retkarčiais iš jų butų sąlygos neišvengiamai 
anapus ateina vienas kitas la turėjo smarkiai padidinti džio 
bai atsargus ir baimingas žo vos susirgimų skaičių. Okupan 
dis, neįmanoma tiksliai į tokius tai, kurių tūkstančiai prigužė 
klausimus atsakyti. Belieka mu jo į Lietuvą, sau butų neatsiga 
ms patiems spėlioti, jieškant at beno ir naujų nepasistatė. Jie 
sakymo. Bet Šiek tiek numaty 
ti galima.

Yra, atrodo, gana tikėtinų ži 
nių, kad siuntiniai su vaistais ir 
kitokiais dalykais adresatus pa 
siekia, ir kad adresatai pasiųs 
tais vaistais savo gydymui pasi 
naudoja. Bet taip pat yra žinių, 
kad su vaistais pasiųstas siunti momis Lietuvoje sanatorijomis ko gali. Tad netenka stebėtis, 
nys kartais esti apvogtas ir ad pirmoje eilėje naudojasi patsai kad Lietuvoje sergą džiovos Ii 

ga, nebežiūrėdami jokių pavo 
jų, šaukiasi pagalbos pas savo 
gimines ar pažįstamus Ameri 
koje ar Kanadoje.

Netenka nei kiek abejoti,

Kodėl prašo vaistų siųsti j

Jau bus kelinti metai, kai at 
eina iš Lietuvos laiškai su pra 
šymu atsiųsti vaistų. Paskuti 
niais metais tokiu laišku padau 
gejo. Daznaiusiai pi aso įasan žmonės gyvena ankštuose, šal 

eji atsiųsti vaistų nuo džio tuose, drėgnuose butuose; gy 
s, ypatingai dažnai prašoma vena p0 keletą asmenų viena 

Į*nųsti Streptomycino. lai me kambaryje. Aišku, jei kuris 
svaibiausis vaistas gydyti džio nors į§ ju bus pradėjęs sirgti 
vos ligai. , ‘................ • •

Gavusieji tokį laišką su pra kirs, tasai ligonis spės keletą 
šymu atsiųsti vaistų, į—•’ . .. <
spėlioja. Kas gauna tokį laišką kartu gyvena arba kartu dirba.

tikras, ką tasai laiškas reiškia, 
dažnai stengiasi iš paskutinių 
jų savo artimai giminei padėti. 
Kiti gi stačiai nežino, kas dary
ti. Ir ne nuostabu. Ką gi gali

džiova, tai kol jį liga visai pa

gą maistą, alkį, kurie pakerta

ti sudaro metalus, treti dujas, 
ir patys nuostabiausi — organi 
nes medžiagas - gyvybes.

Pasirodė, kad ir jau žinomi 
atomai ligšiol slėpė savy vieną 

a'ngiau, kaip auksas. Jei Lietu dalelytę, kurią tiktai dabar mo 
voje trūksta paprastos duonos kslininkai išaiškino. Tai minė 
ar paprasčiausių darbinių batų; toji — antiprotonas

dra ieigu ten sunku gautl vin!> acla Jau buvo žinoma, kad ato 
tą ar paprastą sagą, tai ką be mas susideda iš mažyčių dale, 
kalbėti apie tokius dalykus, lių; protono, elektrono, ir neut 
kaip streptomycinas, kurio pa rono. Protonas yra atomo cent 
gaminimas reikalauja aaug su re. Kiti atomai turi protoną ir 
dėtingų ir didelių Įrengimų, di du arba daugiau elektronų ir 
delio patyrimo ir labai kruopš dar vieną arba daugiau neutro 
taus darbo. nų. Nuo to, kokia proporcija

Gal maskolijoje kur nors ir jie yra susijungę, pareina ato 
pasigaminama šiek tiek sterpto mo svoris ir kitos jo savybės, 
mycino, bet juomi pirmoje ei 
Įėję pasinaudoja komunistinių 
valdovų šeimos, privilegijuotie 
ji, o pavergto krašto gyvento

ir brangių įrengimų. Tad neten 
ka stebėtis, kad sergantieji 
džiovos liga Lietuvoje negali 
gauti Streptomycino. Ten Str 

nevaikš ePtOmycinas Yra vertinamas bi

5 PSL.

DAR TO NIEKAD

NEMAČIAU“

„Šiomis dienomis aš su 
nešiojau daug batų pn 
statydamas 
DOW ALE.
kituose klubuose sako tą 
patį. Niekas iš mūsų dar 
niekad nematė tokio 

DAW pareikalavimo 
pakilimo.

Atrodo, kad DAW's 
„C o o i Control“ 

būdu pagamintas skonis 
yra kaip tik tai ko 

klientai nori“

klientams
Padavėjai

CrissXCross 
Prancūziškos kelnaitės

Specialiai pagamintos lengvam 
prilaikymui — patogus elasti 
nis liemens raištis — patentuo 
ti, patys užsisega, „C r i s s ir 
Cross" priekis suteikia patogią 
išvaizdą — pagamintos iš pui 
kios rūšies šukuotos medvilnės. 
Lengvai išskalbiama — nerei 
kia lyginti. Ilgai nešiojasi. Tin 
ka prie Jerseys. W 18-54

užėmė geriausius lietuvių bu 
tus, o buvusius gyventojus vie 
nūs ištrėmė vergų darbams, o 
kitus sugrūdo į likusias blogės 
nes patalpas.

Okupantai taip pat nepūsta jams netenka nė svajoti apie tą 
tė ir naujų sanatorijų okupuoto vaistą. Tas, kas kovoja su savo 
jo krašto gyventojams. Gi esą mirtimi, desperatiškai griebiasi,

M O N T R E A L • Q U E B 
KITCHENER

E C

resatas gauna pustuštį siuntinį, okupantas ir jų ištikimi bendra 
Tiesa, tokių nusiskudimų iš an darbiai, komunistai bei jų pa 
apus yra atėję labai nedaug.

Kitas pagrindinis klausimas, 
tai kaip žiūrėti į tokius vaistų 
prašymus: ar gali būti tokie pr 
ašymai pagrįsti? I’ , l 
bendrai imant, čia neturėtų bū 
ti jokių abejojimų. Prisiminki Belieka 
me Nepriklausomos Lietuvos kelias: jieškoti vaistų nuo džio 
laikus. Tada džiovininkų Lietu vos.
voje buvo daug; ir tik dalis jų L— ---------  ------- ----------
galėdavo patekti gydytis į sana pagydoma vaistais. Tik 1943 m. 
torijas, nes sanatorijų nebuvo buvo surastas vaistas, kuris ga 
užtektinai. Tai kaip gi galėtų Ii pagydyti džiovos ligą. Šitas nėra jokių konkrečių žinių, 
būti dabartinėje okupuotoje vaistas buvo pavadintas Strep kaip vaistų gavimas iš 
Lietuvoje? Atsiminkime, kad tomycinu. Bet šio vaisto plates gyvenančių užsienyje giminių 
džiova yra apkrečiama liga. Ši nė gamyba prasidėjo tik po ant vėliau ligoniui atsiliepa 
liga trunka gana ilgai; dažnai rojo pasaulinio karo. Amerika politiškai.
ligonis serga net keletą metų, pirmoji pradėjo šį vaistą gamin Tur būt esti visaip. Šiuo tarpu 
Jei ligonis nesti išvežtas į ligo ti plačiu mastu. Bet dar nėra nė tenka tik konstatuoti faktą, 
riinę ar sanatoriją, tai jis bėgy 10 metų, kai šis vaistas pasida kad prašymų siųsti Streptomy 
vendamas ir kartais dar tebe rė prieinamas Amerikos gyven cino ir gelbėti nuo mirties atei 
dirbdamas per savo' ligos ilgą tojams. Pirmaisiais metais Stre na vis dažniau, ir kad daug kas

taikūnai. Nėra abejonės, kad 
daugelis suaugusiųjų džiova 

’’ sanatoriją negali patekti, nes 
; ten nėra laisvų vietų. Tad, ,

Manau, kad ką g* ligoniui daryti, kaip 
gelbėtis nuo baisios ligos?

vienas — vienintelis

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

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 

100 Adelaide St. W. 
Room 107 

Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

nės ir gali išeiti pasivaikščioti, 
lošti tenisą ar daryti bile ką. 
Kardiografas veikia radijo ban 
gų pagalba. Sėdintis savo kabi 
nete daktaras per tam tikrą ga 
rsintuvą gali aiškiai girdėti sa 
vo paciento širdies mušimą, kai 
Šis, sakysime, lošia tenisą. To 
kiu būdu daktaras gali geriau 
žinoti paciento padėtį, nes eg 
zaminuoja jo širdį prie kasdie 
ninio užsiėmimo, o- ne pas save, 
kabinete.

— Dulles lankysis Vienoje, 
kur atidaromi atnaujinti operos 
rūmai.
K

KANTO TAUTINĖ...
Atkelta iš 3-čio pusi.

Dabar surasta, kad atome 
yra dar vienos rūšies dalelytė, 
kuri ligšiol nebuvo žinoma. Ši 
naujai atidengta medžiagos da 
lėlė esanti priešinga protonui, 
todėl ji ir gavo antiprotono var 
dą. Ji galinti sunaikinti patį 
atomo branduolį. Jį sunaikinus, Vęs uždarytas. Bet nieko- neda 
atomas pats savaime suirtų, roma prįe§ cigaretes, nors mes, 
nes tik protonas laiko savo or me(jiięaį> jau įrodėme, kad jos 
bitoje elektronus, kurių kiekvie yra kaitos” 
nas juda neišpasakytu greičiu. 7 Ochsneris buvo klaustas, ar 

.„.vuau Tačiaui tas_ antiprotonas, nezi taįp vadinamos filtruotos (fil
kad Lietuvoje yra daug džiovi nia k°kiu budu_> V1S dėlto„sugy tertipjeigaretės padeda apsisau 

J J - ° - vena atome ir su protonu ir • -
su kitomis atomo dalelytėmis. 
Šitą „koegzistenciją“ galės su 
prasti ir išaiškinti tik mokslo 
specialistai.

Bet įdomu pastebėti, kad pa 
čioje pagrindinėje medžiagos 
plytelėje, atome, veikia viena 
kitai priešingos jėgos. Atomas 
yra pastovus tiktai tol, kol tarp 
ju yra lygsvara. Todėl atomai . . , . -v _ .
tai vieni tai kiti nuolatos kei tl lr vandeniu ir oru. Paleista is mams. Galiu tik tiek pasakyti, 
čiasi. Keičiasi be paliovosūr vi 
sa gamta.

ninku ir kad pagalbos šauks 
mas į gimines už Atlanto yra 
'desperating pastanga gelbėti 
savo gyvybę.

Jau minėjau, kad netrūksta
Dar neseniai džiova nebuvo žini?> iog adresatai pasiųstus 

vaistus gauna ir jais pasinaudo 
ja. Bet

ptomycinas buvo nepaprastai pagalbos prašantiems tų vais 
brangus vaistas ir net Amcriko tų siunčia. (b. d.)
je nedažnas ligonis galėjo juo

Įst. OL 7443. Namų RO 2-9138
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1052A Bloor St. W. Toronto.

A. Stančikas 
TAISAU RADIO 

aparatus. 
Prašau skambinti kasdien 
išskiriant šeštadienius nuo

6 iki 9 vai. vakaro
Toronto, ME 1602 

Aparatai paimami ir grąži 
narni veltui. Darbas ir me 

džiaga garantuojama.

tas plaučių vėžio sukėlime. Dr. 
Ochsner sako:

„Jeigu būtų tiek įrodymų, 
kad Brooklyno tiltas yia pavo 
jingas, jis jau seniai būtų bu

goti nuo plaučių vėžio. Jis at 
sakė, kad jos padeda tik vie 
nam: komvanijoms plačiau par 
davinėti cigaretes, bet sveika karaliui, kuris tuomet, 1626— 
tos atžvilgiu jos tokios pat ken 1635 m. kariavo su Lenkija, 
ksmingos. P. Sirvydas apgailestauja,

% kad šitas Wykemann nepada 
vęs 1° ra^tll šaltinio patikrini

ATOMINĖ TORPEDA mui. Man šitas veikalas yra pa 
JAV laivynas gaminąs tokią žįstamas, bet jo pavadinimą su 

atominę torpedą, kuri gali bėg rasti paliksiu p. Sirvydo gabu

Maisto prekyba

„B L I T Z“
890 College, prie Dovercourt Rd. 

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

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

statymas į namus veltui.
Telef. LA 5111.

Pirkdami čia paremsite pilietį iš Pabradės!

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
T A U P Y K 

savo kredite koperatyve 

„PARAMA“
Indėliai apdrausti. Augstos palūkanos.

Darbo valandos:
antradieniais 7 vv.—9 vv., penktadieniais 7 vv.—9 w., 

šeštalieniais 2—4 vai. pp.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 

Toronto, Ont. KE 3027.

panėrusio povandeninio laivo-, kad šito veikalo 66—68 pusią 
torpeda dalį kelio galėsianti at piuose yra parašyta tik tas, ką 
likti vandeniu, paskui pakilti į mes žinome. Sembrickis Kanto 

CIGARATĖS YRA AIŠKIAI orą ir, užsivedus raketiniam me prosenelio dalyvavimą švedų 
chanizmui, skristi į galutinį tai karuose nebegalėjo 1918 m. nu 
kinį sausumoje. statyti, nes tuomet jis* jau se .

Tai tikrai nuostabi torpeda, niai buvo iškeliavęs j anuos 
Ši torpeda, kaip spėjama, turi amžius, iš kurių niekas nebe 
radarinius įtaisus ir, tokiu bū grįžta sulig Shakespearo Ham 
du, pati galės susirasti taikini letui į burną įdėtais žodžiais, 
ore. Neužtenka dr. Šapokos Lie
CT rvTDruzADrnru-D AE-AC tuvos Istorijos citavimo, kad 
ELEKTROKARDIOGRAFAS Aitmarkio sutartyje 1629 m. 
yra elektrinis aparatas, kuris Klaipėdos uostas buvo paliktas 
rekorduoja žmogaus širdies vei 6 metams švedų naudojimuisi 
kimą. Dabar šalia paprasto kar iš šito fakto išvesti Kanto kil 
diografo, kuris uždedamas ant mę iš švedų karaliui tarnaujan 
paciento daktaro kabinete arba čių škotų būrelio. P. Sirvydas 
ligoninėje, atrastas ir tikas, pa turėtų konkrečiai įrodyti, kad 
togesnis. Tai kardiografas, ku tuomet tikrai ten buvo škotų, 
rį pacientas užsisėda ant kruti kad jų tarpe buvo tūlas Kan 

paliko Klaipė

KALTOS
New Yorko žinomas vėžio Ii 

gos specialistas Dr. Alton Ochs 
nėr pareiškė, kad yra perdaug 
mediciniškų įrodymų, jog eiga 
retų rūkymas yra aiškiai kai

A. E. McKAGEE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

Automatiniai

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

vokiečių gamybos
RAD1OPRIIMTUVŲ

Sabo^Koerting^Biaupukt
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.

Lietuviai advokatai 

NEIMAN, B1SSETT 
& SEGUIN 

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

35 Hayden Street 
(netoli Bloor ir Yonge) 

Toronto 5, Ont.
Tel.: Office EM 3-7461 

Res.: BE 3-0978

kad šitastas, ir 
doje.

Ligi 
tiškai 
Sirvydo tvirtinimą nepamatuo 
ta hipoteze.

Apie Kanto karališkas laido 
tuves, apie Amerikos ir P ran 
cūzijos iškeltus revoliucijos šū 
kius, kuriuos būk ataidėjį baž 
nyčių varpai Karaliaučiuje, nė 
ra ko ginčytis, nes tai neturi 
nieko bendro- su mūsų proble 
ma apie Kanto šeimos kilmę.

kol šita 
įrodyta,

nebus konkre 
skaitysime p.

Dunaas-Dovercourt garaiaĄ
1244 DUNDAS ST W„ TORONTO

Įsteigtas prie. 27 metus
24 valandų patarnavimas.

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

patikrinimas.
Auto korpuso darbai (Body6cFender). Vilkiko pagalba.

Ontario Motor* League patarnavimas.■ wutcuiu ivivivi « Auvaguv į/nicu ai a v mieto,

i J Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav' ną.
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MANO VIEŠNAGĖS PIETŲ KOLUMBIJOJ įSPŪDŽIAI. yra skalbykla ir gyvena tarnai, 
kurių yra keturi: virėja, jos pa 
dėjėja, skalbėja ir kelneris.

Sode įvairiaspalviai kolibriu 
kai nuolat zuja žydinčiuose krū 

i Iš žiemos patekau tiesiai vi muose rinkdami ilgais savo- sna 
kindama buvau pažadėjusi ap durvasarin. Aerodrome sutiko peliais iš žiedų medų.
rašinėti ir siuntinėti savo kelio mane visa Mardosų šeima, su Ir taip, po ilgų nuovargio li
nes įspūdžius. Dėl daugelio kuria malonu buvo matytis po intensyvaus darbo metų, toje 
priežasčių savo pažado neištesė ilgų nesimatymo metų. gražioje aplinkoje, žydinčioje
jau. Atlikus visus formalumus tropikinio klimato padengėję,

Dabar laimingai sugrįžusi iš aerodromo offise, taxi vežė kur saulė teka ir leidžiasi 6 v., 
tolimos kelionės ir aplankius mus pradžioj retai apgyventais kur ištisi metai viskas žaliuoja, 
antrąją Ameriką, kur taip pat laukais, vėliau per Itagui mies žydi medžiai nešdami nuolat 
turi sau prieglobstį tremtiniai telį į jo pakraštį, kur yra gra vaisius, krūmai ir gėlės — pra 
lietuviai ir arčiau pažinus juos, žus Ėden Contry Club, kurį ma sidėjo mano be rūpesčių poil 
jų gyvenimą ir kiek susipaži no giminės nuomoja ir kur gy šio dienos.
nūs su to krašto gyvenimu, no vena. Pats Medelynas, 15 km. ats
riu pasidalinti su mielais skaity Pasijutau lyg į rojų patekus, tume nuo Edeno, 360.000 gy 
tojais savo' įspūdžiais. Nesu nei Įeini į klubą pro baltus vartė ventojų, pramonės miestas, 
rašytoja, nei korespondentė, liūs vingiuotu, žvynuotu take 1500 metrų augštumoj nuo jū 
tat prašyčiau skaitytoją nebū liu, kurio pakraščiai padabinti ros paviršiaus, lyg debesy, iš 
ti perdaug kritišku. baltai nudažytais akmenėliais, visų pusių apsuptas augštų kai

Montrealį apleidus gruodžio Iš abiejų takelio pusių didžiu nų, kurių viršūnės sulindusios
23 d., siaučiant sniego pūgai, lių palmių lapai susipynę, lyg j į debesis. Jame daug parkų, sk 
po pusantros valandos skridi tunelį, pro kurį takelis veda j verų, aikštelių, kuriose daug 
mo, Bostone radau malonų, šv klubą. Visas sodelis gyvatvore gėlių, palmių, kaktusų. Centre 
einu, ko ne pavasarišką orą. Ma apsodintas, o jame daug žydin daug gražių moderniškų pasta____
loniai praleidus Kalėdų šven čių medžių, kaktusų, krūmų ir tų. Gatvės tik centrinės plates zos) Lietuviai tokius autobu kia nuo *9 v. ryto iki vėlyvo va angliška medžiaga kostiumams, 
tęs, jaukioje sūnaus šeimoje, įvairiausių gėlių. Rausvai dažy nes. šiaip gana siauros ir labai ‘ - - - • ... . . .................
gruodžio 28 d. iš Bostono iš tas klubo pastatas visas vijok vingiuotos. Šaligatviai siauri, 
skridau į New Yorką, o ten iš lėm apželdintas. Kitoj pastato Norint aplenkt praeivius, rei 
kito aerodromo, didžiulis 4 mo pusėj didžiulis sodas, kuriame kia gatve lenkti. Kaip gatvės, 
torų, 80 vietų lėktuvas, pakilęs auga apelsinai, citrinos, plata taip ir šaligatviai duobėti, ir 
lygiai 5 v. 30 min. vakaro, nešė nai (bananų rūšys, tik ne sal vaikščioti reikia labai atsargiai.
mane dangaus berybe Pietų dus, vartoja keptus taukuose Judėjimas gana didelis, O' ne čių daugiausiai kursuoja maži 
Amerikos link pas gimines, ku prie mėsos) ir kitokie to kraš sant judėjimo reguliavimo švie vokiški 10 vietų „Volksvagen'

Rašo B r. D i k i n i e n ė.
Prieš išvykstant į Kolumbi ną pasiekiau gruodžio 29 d. 8 

ją, užėjus į N. L. redakciją su vai. ryto, 
reikalu pas p. Kardelį, atsisvei V

MAMERTAS MACIUKAS

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS

79 ir 8.1 St. ZOTIQUE ST. E., MONTREAL.

TELEFONAS: CR 0051.

dauguma — tai pailga medinė kos garsai, kurie veržiasi iš kas 
dėžė, be langų ir durų, tik antro, trečio namo. Vėliau pa 
griaučiai su ilgais skersiniais matai, kad toji „šventė“ nuola 
suolais įlipant iš vienos pusės tinė, nes kas antras, trečias na 

’ ’ ’ imas karčiama, kurioje visu sm 
ms. Mokestis 10 centavų. (Šiuo ar kurnu paleista „pragaro maši

(Skelbimas).
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Lietuvių bendrovė 
Overseas Cargo Co.

metu už 1 dol. gaunama 4 pe na“, kaip lietuviai vadina ir vei siunčia į Lietuvą siuntinius su

i kiekvieną eilę 5 — 6 keleivia

sus pavadino „kukuračas“ kas karo. Ir tos karčiamos-kavinės maistu, avalyne, vaistais ir kit. 
ispaniškai reiškia „tarakonas", nuolat perpildytos. Kyla klausi ir į kitus Europos kraštus su 
Kursuoja ir tokie autobusai, mas, kada gi tie žmones dirba pilna 100% garantija. Visi mo 
kuriems vieta būtų tik šiukšly ir kuo jie gyvena? Moterims kesčiai sumokami čia—gavėjas 
ne, bet į tai niekas nekreipia dė draudžiama į tokias karčiamas nieko nemoka. Siuntiniai siun 
mesio. Tarp miesto ir priemies eiti. čiami iš Europos sandėlių —/

Krinta į akis tik dvi žmonių tad greitas pristatymas. V 
- ■■ . - grupės — tai turtingieji, kurie Overseas Cargo Co., 4426 S.

ne mane kviete poi šio, apmo to vaisiai. Sode dar vienas na sų, reikia būti labai akyliam, autobusėliai. Tai yra pusiau pn važinėja liuksusinėm mašinom, ot rbi<.flfro ,2 m
keję man visas keliones islai mėlis su gražia aplink atvira ve nes masinos, kaip mieste, taip vatus biznis, tik kompanija, im kuri„ vaikai kaip lėles išpuoš Kockwen '-rneago jz, ui., 
das. randa yijoklėm apaugusia, ir užmiesty važiuoja galvatrūk damą tam tikrą mokestį, tvar ti vaikštinė-a bei važiAėia su U. S. A.

Sustojant po valandą Miami, o takelis iki namelio nuo klubo ciais. Tik, reikia pripažinti, kad ko ir reguliuoja laiką. Šoferis auklėm puošnios moterys lan .................... ~
- gali nors visą parą važinėti jei kančios’ kavines, klubus bei ki----------------------------- :-------------

tas pasilinksminimo vietas ir va tom pajamom šelpia vargšus, 
vargšai, kurie basi, nuskurę se nesugeba sumažinti skurdo, ku 
ka paskui kiekvieną praeivį ran ris ten matosi ir palengvinti sk 
ką ištiesę išmaldai bei su loteri urstančioms moters - motinos 
jos biletais, siūlydami kiekvie būklę, 
nam praeiviui. Vidutinė žmo 
nių grupė nepastebima. Per 5 
mėn. ant vieno gatvės kampo 
nuo ryto iki vėlaus vakaro ma 
čiau moterį su 3 vaikais (2—6 
metų) pardavinėjant laikraš 
čius, o vaikus miegančius ant 
pliko šaligatvio... Susidarė įspū 
dis, kad ji ten ir gyvena. Jokia
labdarybės organizacija, kuri apie kandidatavimą"į JAV pre 
laiko prašmatnius klubus ir ne zidentus.

Jamaikoj ir Barrangadloj, pro apsodintas nuolat žydinčiom jie meistriškai važiuoja. b
Kubą, Koribijos jūrą, Medely baltom lelijom. Tame namely Kaip pačiam mieste, taip ir jis tik pajėgia.

su užmiesčiais susisiekimas au Patekus pirmą kartą į Mede 
; £ tobusais, bet jų yra įvairiausių, lyną, susidaro įspūdis šventės,

Yra ir gražių, moderniškų, bet nes iš visų pusių girdisi muzi

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Teis RA 7-3120

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. i

j Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. jj

Adamonis ir Budriūnas
„DISTRICT ESTATE BROKERS"

I
 NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse. . 

PASKOLOS: — i
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 I

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.A. Budriūnas RA 7-269G.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

: 3910 St. ZOTIQUE St.,E. t
RAymond 1-6005. :į:

Kreiptis po 6 vai. vakaro L
šeštadieniais—visą dieną. $

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalba lietuviškai
Tel.: WAlnut 97.73 4914 Decarie Blvd., Montreal.

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

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

reikmenis su nuolaida.

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai

I. 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

I iptiivick/i mntprn kirnvkijiLiuli! vIulVU IIIUlUI11 Blli ujitlu ;;
naon sttvai/ttucttc dttcmuttmtttc t> tditmda . >. > DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS iR TRUMPA- X

; ! LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. | 

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).
J 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. f

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

iv.

’ 'TBde luxe dry cleaners!
|Įj|^ 143—8th AVENUE, LAC HINE S

— Amerikoje lankosi Guate 
malos prezidentas Armas, kurį 
priims Eisenhoweris. Jis pareiš 
kė, kad Guatemala laikysis de 
mokratijos ir darys žemės ir ki 
tas reforams.

— Buv. New Yorko majoras 
Dewey sugrįžo iš kelionės ap 
link pasaulį. Jis galvojąs vėl

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.

JOS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados didžiausia 
ir labiausiai prityrusia davacų siuntinių persiuntimo 
firma

International Gift Parcel Cervice
1176 SHERBROOKE ST. W------------Tel.: BEIair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

Z £ WHS0N
| laidotuvių Direktorius |

5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS
13 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

I
8 i

* COLONIAL TURKISH BATHS
f VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 
f SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE
V- Viskas tik už $ 1.10

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 
< i ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.ir artritis. Naudinga svorio mažinimui. 

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

MOTERŲ DIENA: . telef.s 
as antradienį nuo 2pm iki 11 pm. PL 0094 
Masažistės Jūsų patarnavimui.

Susitarimas iš anksto nereikalingas. ĮT \ 
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL

(2 g. i rytus nuo St. Laurent BĮ.)
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HAMILTON
SKAUTAI..

Atkelta iš 
National Exhibition didžiajam 
Grandstand pasirodyme per vi 
są parodos laiką. V. valt. M.

„TALKA“ PATEISINO SAVO ĮKŪRIMĄ. Vasiliauskienei iš pareigų atsi
” . . sakius, nauja laivo vade įsren

„Š. m. pradžioje įkurta „Tai sekmadieniais po pamaldų pa karna v. Gražina Anysaitė. 
kos“ kredito draugija Hamilto rapijos salėje nuo 12 iki 2 vai., 
ne nugalėjo pirmuosius oi gani arba pagal susitarimą pas iždi 
zacinius sunkumus ir šiuo mc ninką E. Lengniką, 15 Home 
tu jos finansinė būkle užtikri wood Ave., tel. JA 9-2114. 
na jai sėkmingą veikimą ateity „Talkos” Valdyba,
je. Jau iki šiol „Talka“ pasitar ____ ....... „

wo daugeliui lietuvių suteik KNYGŲ IŠPARDAVIMAS, 
■mi kreditus iš pačių lietuvių Spaudos kioskas Hamiltone 
oiėtų pinigų ir tuo pačiu įro lapkričio mėn. 13 ir 20 d. d.

dė, kad skeptikų i 
monė, kad Hamiltone lictuvia senesnių laidų knygų išpardavi damos jų pačių sustatytą 2-jų 
ms savas bankelis ncreikalm mą. Mielus hamiltoniecius mie veiksmų scenos vaizdelį „Tėvy 
gas, nepasitvirtino. lai prašome šia proga pasinau nės Sapnas“. Per Mokytojų Su

Spalio 31 d. „Talkai“ pn doti ir įsigyti gerų knygų piges važiavimo Dienas Toronte jos 
klausė 85 nariai, kurie įneše in nėmis kainomis. Be to, bus pa kviečiamos su savo vaidinimu 
dėlių už 6.794,36 dolerius. Pa pigintai platinamas albumas dar kartą pasirodyti, ir gauna 
skolų išduota 4.739,03 doleriai. „Lietuviai Hamiltone“. atminimui knygą su įrašu.
Likutis banke 1.989,57 dol. Išpardavimui skirtos knygos Wellando ir Niagaros skautų

Šia proga norėtųsi pabrėžti, skolon nebus duodamos, 
kad visuomet geriau apsimoka 
skolintis kredito draugijoje ne

VANCOUVER, B. C.
LIETUVIŲ VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Dabartinė Kanados Lietuvių je apsigyveno prieš maždaug 3 
v. valt Gražina Bendruomenės Britų Kolumbi metus. Religines laidotuvių ap 

i eįgag atliko, kanadiečių katali

1953 m. vasarą Vandenės įg 
yvendina savo didelį siekimą, 
įsigydamos nuosavą burinę je 
lę. Instruoktuojamos skautinin 
kų ir jaunesniųjų jūrų skautų 
vadovam, jos šią vasarą jau bu 
riuoja nuosavą pastatą.

1953 m. rudenį jos surengia 
3-jų metų veikimo paminėjimą 

reiKŠta nuo nuo 9.30 iki 1 vai. daro didelį su stipresne programa, vaidin

2-ro psi.
Dalia Griauzdaitė. Skautininko 
Stundžios 3-jų dienų apmoky 
mo kelionėje per Ontario eže 
rą dalyvavo 1
Anysaitė. Vandenių laivas To 
ronto Šatrijos tunte veikia ak 
tyviai ir drausmingai. Be prak 
tiškų užsiėmimų prie laivų, jos 
sąžiningai eina skaučių ir savo 
specialios dalies patyrimo lai 
psnių programas, laiko egzami 
nūs, dalyvauja stovyklose, mi 
nėjimuose, prisideda, kiek ir 
kur galėdamos, prie visuomeni 
nės ir kultūrinės veiklos.

Toronte Vandenės salo dar
bais įrodė savo tikslą — išlai 
kyti sesės skautiškoje aplinko 
je ir dvasioje ir skatinti van 
dens sporto pamėgimą, tuo ug 
dyti jūrinę idėją lietuvių tarpe.

— vb —
MIELOS SESĖS, BROLIAI, 

VADAI IR SKAUTŲ 
BIČIULIAI!

Mes gerai žinome, kad Vo 
kietijoje turime mūsų skautų

jos Apylinkės Valdyba buvo iš 
rinkta 1954 m. rugpjūčio 29 d. kų kunigas. Velionis paliko liū 
Valdybos vienerių metų kaden <" ”
cija yra pasibaigusi.

K. L. B. Britų Kolumbijos 
Apylinkės Valdyba lapkričio 
20 d., sekmadienį, 3 vai. po pie 
tų Jugoslavų namuose, 767 Ke 
efer Street, Vancouver, B. C., Čekų imigrantas Leon Kocr 
šaukia Britų Kolumbijos lietu nėr paaukojo Britų Kolumbijos 
vių visuotinį susirinkimą. Die gyventojų kultūriniams rcika 
notvarkėje tarp kitų reikalų, lams, Švietimui ir menui, vieną 
numatyta: Valdybos praneši milioną dolerių. Sudarytas spe 
mai, Revizijos Komisijos pra cialus fondas, kuriam vadovau 
nešimas, Lituanistinio švietimo ja Britų Kolumbijos Universi 
klausimas, Naujų Apylinkės teto prezidentas, teisių fakulte 
Valdybos organų rinkimai. to dekanas, augščiausiojo teis

Visi Vancouverio ir kitų Bri mo vyriausias teisėjas ir kiti vi 
tų Kolumbijos vietovių lietu suomenėje vadovaujančias vie 
viai maloniai kviečiami atsilan tas užimą asmens. Mecenatas 
kyti. apsigyveno Kanadoje, kai Če

KTAKAtic koslovakija buvo okupuota Hit
ĮSIGIJO NAMUS lerio armijų. Jis įkūrė Alaska 

Jonas Venckus, kuris apie Pine miško medžiagos apdirbi 
keturis metus pastoviai dirba mo kompaniją, kurioje palan 
Alaska Pine bendrovėje, Port kiomis sąlygomis darbo turi ne 
Alice, praleido atostogas Van mažas skaičius mūsų tautiečių.

ĮKURTUVĖS PAS 
DR. SAKALAUSKĄ.

Naujų namų statybos užbaig 
tuvių proga Vancouverio lietu 
viai surengė Dr. Juozui Saka 
lauskui ir poniai įkurtuvių štai 
gmeną. Dr. Sakalauskas sėk 
mingai verčiasi veterinarijos 
praktika Surrey Centre mies

dinčią žmoną ir du sūnus, bei 
sesers sūnų Steponą Kiniečių 
iš Vancouverio, B. C.
IMIGRANTO MIL1ONINĖ 

AUKA

tėvų rengiamame vakare jos 
Spaudos kioskas. vėl dalyvauja su programa.

1953-4 m. žiemą Seserija vi 
soms sesėm užduoda didelį dargu paskolų kompanijoje ai kra SOLIDARUMO MOKESTĮ ________

už 1955 m. sumokėjo šie asme — parašyti 30 d. dienoraštį vienetus, turime „Aušros“ tun
. _ nys: Al Astravas, E. Antanai „Kelionė per Lietuvą“. Visos

šimtį, bet paskolų kompanijo tienė, St. Bakšys, E. Buividas, sueigos pašvenčiamos kelionei, 
ns ir krautuvių kredito biurą St. Burdunaviįius, K. Giedrai Renkama medžiaga apie paski 
is faktinai sumokamas nuo tienė, J. Giedraitis, E. Grinie ras Lietuvos vietoves, padavi 

šimtis apskaičiavimo technikos nė, B. Grinius, J. Kšivickis, A. muS) mįsles, pasakas ir tt. „Ke 
dėliai išeina maždaug dvigubai Kšivickienė, M. Kėžinaitytė, J. ]įauti“ padeda v. valt. Vasiliau 
didesnis negu nominalus. Ša Mikšys, K. Mikšys, A. Minge - ...
lia to kredito draugijos pasko la, J. Naujokas, K. Kvedaras, 
los ir indėliai mirties atveju M. Kvedaras, V. Kvedaras, V. 
yra apdrausti, t. y. — nariui Navickas, J. Pleinys, A. Petke 
mirus paskola apmokama iš ap vičius, A. Petraška, V. Kučins 
draudimo ir iš palikimo nejieš kas, K. Stanaitis, E. Sudikas, 
koma, o indėlis dviguoinamas, N. Sadauskaitė, J. Steiblys, J. 
tačiau nedaugiau kaip 1.000 do Samušis, dr. O. Valaitienė, J. 
lerių priedu.

Nėra jokios preižasties lie 
tuviams nesiskolinti savame 
bankelyje, jei iškyla reikalas, 
ir reiktų laukti ateityje, kad nė 
vienas Hamiltono lietuvis netu 
retų jokios paskolos lupikiško 
se paskolų kompanijose, bet vi 
si neštų indėlius ir skolintųsi 
„Talkoje“. „Talka“ nėia pelno 
siekianti organizacija, bet pa 
čių Hamiltono lietuvių valdo 
ma ir prižiūrima draugija, įstei 
gta savo narių ekonominiam 
gerbūviui kelti. Tai yra įmano 
ma pasiekti ir prie palyginti ne mokesčio, kurį sumokėdami at us iki dabar gražiai veikia, su sų sesių - brolių Vokietijoje, 
didelės apyvartos, nes valdo ______ ___ __________________________ _' ‘ “ - --
mųjų organų nariai dirba be pareigą ir tuo pačiu paremsite keriopos paramos, 
atlyginimo. !........  _ . . . ....

Visais reikalais „Talkoje“ ga darbą. 1 ‘
Įima kreiptis darbo valandomis, KLB Hamiltono apyl. valdyba, nio lygio kultūrinj parengimą, lis stovyklavo Vokietijoje? Jie

utuvėje kredito biure. Tiesa, 
abieji ima maždaug tą patį nuo

skienė. Nors kelios sesės beke labai bloga — blogesnė negu 
liaudamos ir „žuvo“, atsiekia kada ji tik buvo. Daugumos se 
mas procentualiai neblogas re sių-brolių tėvai yra nedarbingi, 
zultatas, kai dienoraščiai įtei taigi patys lėšų savo vaikams 
kiami tunto vadovybei. sutelkti negali, o jų parama

1954 m. buriavimo sezonui mes nustojame rūpintis. Gal 
laivas perkeliamas į brolių jū jau mes perdaug atitolome nuo 
rų skautų bazę ir šios vasaros jų vargingo gyvenimo tr ką pa 
buriavimas vyksta bendrai su tys esame išgyvenę pamiršo, 
broliais. Liepos 18 d. surengia me, o tuo pačiu užmiršome sa 
mos laivo krikštynos, jam duo vo pareigas! Skautas-ė skau 
dant „Vandenės“ vardą. Šven tui-ei yra brolis, sesė. Nelauk 
tinimą atlieka kap. Pacevičius, iš kitų nieko, o pats duok, kiek 
krikšto tėvai spakviesti p. Ša gali, 
deikienė (tautinių šokių gru 
pės mokytoja) 
nas, Klaipėdos laikų budys ir šis darbas nėra žibantis ir ne 
buriuotojas.

Rudenį, pp. Šadeikienės, In tiems džiaugsmo ir pasitenkini 
drelienės ir pp. Dapkaus ir Bu mo. Labdara — kokia ji bebū 

nė vie ntino pastangomis įsteigiamas tų — yra viena iš didžiausių

Valaitis, A. Vainauskas, S. Ve 
gienė, J. Veryga, P. Zabaraus 
kas.

Kurie dar nesate sumokėję 
solidarumo mokesčio, tuos pra 
šome sumokėti pas valdybos 
įgaliotus rinkėjus, kurie Tams 
tas aplankys namuose, arba 
pas a-kės v-bos iždininką J.Ple 
inį kiekvieną sekmadienį po pa 
maldų spaudos kioske.

Maloniai prašome 
nam neatsisakyti nuo šio vien jūrų skautėms remti Būrelis, mūsų pareigų. Mes negalime 
kartinio 2-jų dolerių metinio kuris vadovaujamas p. Dapka nuo jos pabėgti ir užmiršti mū

tą, kad tie vienetai veiklūs, sk 
autybei atsidavę bei jie garbin . _ t
gai atstovauja lietuviškąją ska couveryje. Ta proga per lietu 
utybę. Mums taip pat žinoma, vi nekilnojamo turto agentą nu 
kad Vokietijos rajono ir jo sk sipirko namus geresnėje mies 
autų - čių materialinė padėtis to rezidencinėje dalyje.

SUŽEISTAS AUTOMOBI 
LIO NELAIMĖJE

Neseniai susisiekimo nelai 
mėje nukentėjo Jurgis Valan 
čjus, 21 m. amžiaus iš Vancou . 
v'erio. Auto mašdna, kurioje te, Britų Kolumbijos provinci 
jis grįžo iš žvejojimo ekspcdici joje.
jos, atsitrenkė į kitą automobi — šeimos prieauglio—pirm

Aišku, paramos darbas rei 
ir inž. Bunti kalauja daug darbo ir aukos,

duoda tuščios garbės jieškan

liksite lietuviško solidarumo teikdamas jūrų skautėms viso Sese - Broli, Tu tikriausiai 
Galima pa šią vasarą stovyklavai, jei tik 

mūsų visų tautinį bei kultūrinį minėti, kad būrelis suteikė To to labai norėjai. Bet ar Tu pa 
. r o nitų visuomenei nekasdieni klausei savęs, ar Tavo sesė-bro

‘ . "i — šeimos prieauglio—pirm
lį. Susidūrimas, buvo toks smar gimės dukters susilaukė ponai 
kus, kad mūsų tautiečio galva V. Lopiniai iš Port Olice, B. 
išlindo per langą. Sužeistasis 
buvo patalpintas į Vancouve 
rio General Hospital ligoninę. 
Jurgis Valančius paskutiniu 
laiku buvo sušeistas keturis 
kartus įvairiose nelaimėse.

MIRĖ MALINAUSKAS
Negailestinga mirtis išplėšė 

iš mūsų tarpo ankstyvesnės imi 
gracijos ateivį Antaną Mali 
nauską. Velionis buvo kilęs iš 
Šilų kaimo, Panevėžio apskri 
ties, atvyko Kanadon 1926 m. 
Ilgesnį laiką gyveno Saskatche 
vano provincijoj. Vancouvery

C. Jonas J. Justis.

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.

Europos gydytojas 
Dr. N. Skaab 

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamil ton, Ont. L I 4-6405.

— Buvę tremtiniai, nepamirs 
kite likusių niūriose stovyklo 
se savo draugų. Bent vieną 
kartą metuose aukokite jiemi 

vienos dienos uždarbį!

’DIDOUT 
•Vri

Kompetetingo

PERKATE ar PARDUODATE?

*Namai *Ūkiai *Sk!ypai
* Bizniai k Pramoninės nuosavybės

patarnavimo kreipkitės pas - —
k. PR A N CK E Vi ČIŲ .. . LI 9 4121.

Hamilton Office .... 913 Main St. East.
JIR AITT REAL ESTAETE1 1 LF V t 1 LIMITED 
KANADOS STAMBIAUS REALTORIAI

Skyriai \isoje Ontarijoje.

pakviesdamos iš Čikagos „Pii tikrai to norėjo ir stengėsi ture 
myn“ chorą su „Čigonu. Baro ti bent kuklias stovyklas, bet, 
nu". deja, negalėjo to įvykdyti, nes

1954-55 žiemą ir pavasarį se mes juos pamiršome! O kas už 
sės eina skaučių patyrimo iaips ' 
nių programas, ypač skutas v y 
resnių skaučių įžodžio paruoši 
mui. Sueigas retkarčiais paįvai 
rina kviestos skautininkės, mo 
kindamos austi, dainuoti ir du 
odamos atatinkamus pašnekę 
sius. To pasėkoje 10 jūrų skau 
čių yra pasiruošusios įžodžiui 
ir šių metų „Ragainės“ stovyk 
loję gali duoti mėlyno kakla 
raiščio pasižadėjimą.

Dėl įvykusių nelaimių kana 
diečių tarpe, šios vasaros bu 
riavimas yra griežtai prižiūri 
mas, be to įvedamas instrukei 
nis buriavimas. Sesių apmoky 
me šią vasarą ypatingai pasižy

LONDON, Ont
DOVANĖLĖS MOKINIAMS

Bendruomenės apylinkės CA patalpose turėjo įdomų tur 
Kultūros Fondo Įgaliotinis sp nyrą su Samia šaclimatinin 
alio 29 d. Londono lietuvių šeš kais. Laimėjo londoniškiai 4 :2 
tadieninės mokyklos mokinia santykiu.
ms įteikė gražias dovanėles — Ketvirtoje lentoje lošė ir Lon 
u. Pr. Enskaičio sulietuvintas donui tašką laimėjo Stasys Na 
ir neseniai išleistas „Elenutės viekas.
Pasakos". Mažieji labai džiau 
giasi, o p. Įgaliotinis ragino 
juos stropiai mokytis gimto 
sios kalbos.
ŠACHMATŲ TURNYRAS.

Spalio 29 d. Londono mies 
to šachmatininkų klubas YM

Jurgis Anysas ir valt. Kęstutis
1 HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS

v Geriausius vyriškus ir moteriškus
X kostiumus ir paltus
2 siuva tik *
| G. PALMER CUSTOM TAILORS

Geriausia medžiaga 
pagal Paryžiaus ir New Yorko madą.

Hamilton, 7 Sterling St. kampas King St. W.
(netoli Westdale Collegiate) telef. JA 8-3345.

Sav. G. Palme r-P aliliūnas.

Šalkauskis. Daugiausiai išbu 
riuotų valandų susirinko vair. 
Dalia Treigytė, valt. T. Šalkau 
skaitė, ir j. s. Vida Balsytė ir

Tel. TR. 1135VICTORIA CLEANERS OYERSCo.
SPECIALIAI NUPIGINTA 

RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas .............0.95
Paltas (lengvas) 0.95 
Suknelė ................... 0.90
Skrybėlė .............

ir t. t., ir t. t.
. 0.85

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

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

t M- m'-—---- >
Įst. OL 7543.*Namų RO 2-9138

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

Advokatai.

tai atsakingas, kad jie nestovy 
klavo? Tu žinai — mes!

Jei kiekvienas iš mūsų atsi 
sakytų, nors ir mažiausio malo 
numo jų labui, tai jie galėtų 
geriau veikti, geriau mus ats 
tovauti. Tai ne vien jų — tai 
ir mūsų reikalas. ę

Todėl pradėkime vajų sesė 
ms-broliams Vokietijoje likui 
siems paremti. Padėkime jiems 
—jie padės Sąjungai, tai — 
mums. Nepamirškime jų. Turi 
me daug vienetų, vadų, turime

* daug sesių - brolių, kurie dar 
neseniai patys priklausė Vokie 
tijos Rajono skautų vienetams, 
jiems ypatingai rūpi ši pareiga. 
Sutelkime didžią talką, parody 
kime, kad mes esame pajėgūs, supakuojame ir j 
tai padaryti; parodykime, kad vietos Balfui su prašymu per Vilniumi.
mums lengviau yra duoti, nei siųsti Vokietijos Rajono skau Laukiama gausaus tautiečių 
likusiems Vokietijoje — pra tėms-ams angščiau nurodytu atsilankymo.
Syti. antrašu. Atminkime, žiema

Todėl siūlome visiems įsijun čia pat.
gti į šį vajų šia tvarka:

1. Piniginės aukos (gerasis 
Kalėdų darbelis) kiek kas išga draugovė skiria 
Ii. Surenkame skiltyse — drau reikalams tvarkyti, 
govėse ir iš rėmėjų-pažįstamų 
ir siunčiame tiesiog Vadeivos susilauks didžio atgarsio! 
antrašu

Adolfas Venclauskas
(16) Lampertheim - Hessen 
Huttenfeld-Schloss Rennhof 

W. Germany.

2. Rūbų rinkliava. Visi per 
žiūrime savo spintas ir prašo 
me pažįstamų tą pat padaryti; 
surenkame — <

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS.

Londono lietuvių skautai š. 
m. lapkr. 26 d. — šeštadieny 
Bibliotekos auditorijoj, Queen 
s g-vėj 305 nr. Visai Londono 
vos kariuomenės šventės minė 
lietuvių kolonijai rengia Lietu 
jimą.

Vyčių „Lituanikos" būrelis 
stato du veika liukus: St. Lau 

sutvarkome" — ciaus „Pavojingoje zonoje" ir 
perduodame poeto St. Santvaro „Aušra ties

3. Kiekviena skiltis, būrelis, 
asmenį tiems

Tikėkime, kad šis šauksmas

Vieni iš vėliausiai iš Vokie 
tijos Rojono išvykusių skauti 
ninku.

V. s. V. Skrinskas,
ps. O. Gešventas.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Bendruomenės apylinkės vai 

dyba naujų — 1956-tų metų 
Satinų sutikimą rengia puikioje 
ir erdvioje salėje, Dundas g-vė 
555 nr.

Gros padidintos sudėties ka 
pelą, veiks turtingas bufetas.

Staliukus užsisakyti ar įžan 
gos biletus jau dabar galima įsi 
gyti pas pp. A. Petrašiūną ir E. 
Daniliūną. L. E-tas

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

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

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

2 LIETUVIS LAIKRODININKAS 2

ŽUKAS ANTANAS |
| 359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321 |
i Kreiptis vakarai* po 6,30 vai. S
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MONTREALIO SEIMELIO SUSIRINKIMAS.
Kitą penktadienį, lapkričio darydami? Nejau jūs nebenori 

mėn. 18 d., 8 vai. vakaro, Auš te, kad Jūsų vaikai išmoktų lie 
ros Vartų parap. salėje, 1465 tuviškai skaityti ir rašyti? Pri 
rue de Seve, yra šaukiamas vi sipažinsiu su tikru širdies sk 
suotinis Montrealio Seimelio ausmu, kad man tai yra nesu 
Susirinkimas, kurio metu bus prantama. Mes šnekame apie 
svarstomas statuto pakeitimo tautą, apie patriotizmą, apie tė 
projektas bei nagrinėjami kiti vynę, tiesiog sergame tėvynės 
svarbūs Montrealio lietuvių meile, o kur reikia padaryti, 
veiklos reikalai. kad ir šį svarbų žingsnį dėl sa

Šiame susirinkime privalo da vo vaikų, mes bandome išsikai 
lyvauti kiekvienas rinktas Sei bėti. Vargstančio sLietuvos va 
mėlio narys, gi taipgi įgalioti rdu norėčiau sakyti, kad mūsų 
visų organizacijų atstovai. yra sunki pareiga leisti savo

St. Naginionis vaikus į šeštadienines mokyk
Seimelio Prezidiumo Pirm-kas. las“.

REPREZENTACINIO 
LIETUVIŲ CHORO 

Montrealyje pradžia yra 
minga. Į pirmąją repeticiją 
lankė ne tiktai buvę arba 
mi choristai, bet ir vyresnės rinis. O lenta jau labai reikalin 
kartos ateivių jaunimo. Tai yra ga, kaip ir suolai, 
labai malonu. Laukiama dar 
daugiau Montrealio lietuvių at 
vykstant į sekančią repeticiją, 
kuri įvyks šį penktadienį, lap 
kričio 11 d., 8 vai. vakaro, 42 
49 Berri St., mokyklos patai 
pose.

Visi turį balsą lietuviai kvie 
čiami dalyvauti chore, kuris tu 
ri gerą ateities veiklos progra 
mą.

Reikia konstatuoti, kad cho 
ro vedėjas muzikas Aleksas 
Ambrozaitis, įstojęs į Montre 
alio muzikų uniją, puikiai išlai 
kė bandomuosius egzaminus ir 
gavo teisę dalyvauti simfom 
niouse orkestruose — radijo, 
televizijos bei kituose — ope 
ros ir tt.

DĖL ŠEŠTADIENINIŲ 
MOKYKLŲ

A V klebonas rašo: „Jūs 
note, kad jau šeštadieninės

VISI Į LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĘ 
ST. CATHARINĖJE!

Š. m. lapkričio 19 dieną, 6 vai. po pietų, punktualiai, 
lenkų salėje, Facer Str .43,

DIDELIS „VARPO” CHORO KONCERTAS.
Pulk. P r. Saladžiaus pranešimas.

Šaunus pasilinksminimas gausybėje svečių iš visur.
Puiki muzika, puiki loterija, puikus bufetas.

Visiems nuoširdžiausias kvietimas!
Rengia RAMOVĖNAI — visas pelnas skiriamas 

karo invalidams.

LIETUVOS KARIUOME 
NĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

TORONTE.
šiemet Lietuvos kariuome

-nės šventės minėjimas įvyks ylinkės tarybos rinkimų komi 
lapkričio 20 d., 4 v. p. p. Colle sija — pirm. Ant. Liudžius, 
ge teatro salėje (kur vykdavo sekr. J. Tamulionis, nariai — J. 
Priį^kėlipio' parapijos pamal Jokubynas, K. Butkienė, B. Jac 
dos). Programoje bus įdomi pa kevičius, V. Butrimas ir J. Na 
skąita tema: ,,Laisvės kovos cevičius, — skelbia lietuvių f 

NEPRIKLAUSOMOS LIET UVOS 15 METŲ SUKAKTU * ,-"J -:“1—1 1 VT T" ,r
VIŲ MINĖJIMAS 

žada bėti labai gražus ir įspūdingas.
Jau sutarta, kad minėjimas N. IR P. RUTKAUSKAI susi 

įvyks DLK Vytauto klubo pa laukė sūnaus, 
talpose, kurios visos yra užlei SIRGO 
džiamos šiom iškilmėm, šio 
lapkričio 26 dieną, pradedant 
7 valandą vakaro.

Nuo 7.30 iki 8.30 bus trum 
pas aktas ir koncertas. Suside 
jusiomis aplinkybėmis negalint 
p. Čepkauskienei dalyvauti 
koncerte, jį sutiko išpildyti op 
eros solistė E. Kardelienė, ku 
ri padainuos Gruodžio, Šopeno, 
Verdi ir kt. dainų.

Po akto-koncerto bus vaka 
rienė, kuriai vadovauti sutiko 
labai prityrusi šioje srityje po 
nia Vaupšienė, talkinama dūk 
terš, ponios Intas. P. Vaupšie džiuosius visus 
nė žada pasirūpinti malonia po atlikę. Tai kus dar lieka pada . . - -............
nių ir panelių talka, apie kurią ryti, padarysime, kai tik galėsi (latvjM ir estų) bažnyčioj, Cai 
bus parašyta kai tiktai ji bus me ir mūsų piniginės sąlygos 1j.jarvis KamPas> ,_au 
sudaryta. Vakarienė bus gera leis. Šiandien reikia galvoti, gšto didz. salėj, Toronto jurų 
—su kalakutiena, dešromis ii kaip sukelti pinigų skoloms mo Skaučių Laivas Vandenė ren 
tt., kaip tą moka p. Vaupšienė keti ir likusias sąskaitas suves 8jva penkmečiui atžymėti skau 
padaryti. ti. Daugelis iš jūsų jau esate J\šką vakarą su programa ir so

Ponios Vaupšienės patari įmokėję šimtą dol., bet dar yra 
mu, mes kreipiamės į ponias, ir tokių, kurie iki šiolei nega 
kas gali, vakarienei paaukoti Įėjo prie geraiusių norų prisi 
po kokį kepsnį-keiką. dėti prie statybos. Labai pra

Žinoma, prie vakarienės bus šyčiau tų, kurie dar nėra nieko
> statybai, kad 

dabar prisidėtų. Taip pat pra
Po vakarienės bus balius-šo šau visų, kurie dar nėra pasira 

kiai, grojant orkestrui. šę bažnyčios šventinimo aktą,
Klubo vadovybė, paėmusi kad ilgiau nelaukdami padary 

gražų veiklos kursą, sutiko tą tų“, 
vakarą, kol vyks svarbioji NL INFORMACIJA SPAUDAI 
minėjimo iškilme, klubo duris K£.
pašaliečiams uždaryti. Taigi, .. P” . *į*. ._
lietuviai bus savybėje, lietuvis rcJU Savanorių Sąjungos Mont 
kame susibūrime.

Kadangi 15 metų NL minėji 
mas vyksta paskutinį šeštadie 
nį prieš adventus, tai yra pas 
kutinę proga jaunimui pasišok 
ti, o vyresniems — gerai paba 

REIKALINGA moteris (pagy liavoti ir gražiai praleisti tą 
venusi bei vargstanti) palaiky vakarą, prisimenant vargus ir 
ti tvarkai ir švarai mažame bu idžiajugsmus „Nepriklausomos 
te. Darbą tą ji gali atlikti at Lietuvos“, kurią Montrealis, 
liekamu nuo kitų darbų laiku, gavęs iš Toronto, didžiausiu rū

LITUANISTIKOS 
KURSUOSE

sėk šį šeštadienį bus geografijos ir 
atsi teatro pamokos. Kursams len 
esą tą pažadėjo nupirkti p. L. Gi

ži 
mo 

kyklos, Rosemounte, Verdune 
ir Ville Jacques Cartier veikia. 
Bet daugelis tėvų nesirūpina 
pasiųsti savo, vaikučių į tas mo 
kyklas. Ką Jūs manote, taip

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.

šeštadieniais 11—1 
irba pagal susitarimą, 

namą 1038 Osborne A v. 
Verdi-n. Tel.: PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS'

SKELBIAMI TORONTO 
APYLINKĖS SEIMELIO 

RINKIMAI
Sudarytoji KLB Toronto ap

p. Stankienės brolis, 
sirgo K. Toliušis, Petrulis.
LVLS KLUBAS, šeštadienį tu 
tėjo susirinikmą, išrinko nau 
ją valdybą — L. Girinį, P. Lau 
rušonį ir J. Punišką. Provizori 
škai numatyti kai kurie darbai 
ir aptarti sumanymai.
AMERIKON norinčių išvykti 
dabar šaukia tuos, kurie piašy 
mus dėl persikėlimo į Ameriką 
yra padavę 1948 m. spalio 5 d.

BAŽNYČIOS STATLBOS 
REIKALAI

AV klebonas rašo, kad „di 
darbus esame

PATIKSLINIMAS DĖL 
„LITO“ ŽINUTĖS 

KRONIKOJE.
1. Indėliai pirmas tūkstantis 

dvigubėja mirus indėlinin 
kui, t. y. — įpėdiniai gauna 
už pirmą tūkstantį $ 2.000.

2. Buvo pasakyta, kad skola, 
mirus skolininkui ar pasida 
rius 100% nedarbingu, nu 
braukiama $ 1.000.— ištiktų 
jų skola iki $ 10.000.— nu 
braukiama, t .y.: kad skoli 
ninko įpėdiniai ar skolinin 
kas pasidaręs nedarbingas, 
skolos iki 10.000,— dolerių 
nebemoka. Ją sumoka drau 
dimas.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ,
siunčiami per Mr. Manfred Ko visokių, kokių tiktai kas norės, davę bažnyčios 
ry, Lietuvą pasiekia per 6 sa gėrimų.
vaites. Tą patvirtina gauti iš ~ 
Lietuvos laiškai. Žiūrėkite jo 
^keikimą „Nepriklausompjei 
Lietuvoje“.

frontas karinėje ir politinėje niai, kad rinkimai į KLB T< 
plotmėje. Paskaitą skaitys iš ronto apylinkės tarybą paskir 
Vašingtono atvykęs prof. dr. J. ti šių metų gruodžio 18 d. ir 
Pajaujis, buv. Lietuvos seimo bus vykdomi sekančia tvarka: 
narys.

Meninę dalį išpildys solistė
p. Ščepavičienė, akomponuo 
jant pianistei Danutei Ščepavi 
čiūtei ir solistė p-lė Žemelytė.

Tą dieną liet, parapijų pa 
maldų metu bus pagerbti ka 
riai, žuvę už Lietuvos laisvę.

Įeinant aukojama laisvai mi 
nėjimo išliadoms padengti.

Kviečiama Toronto liet, vi 
suomenė skaitlingai atsilanky 
ti.
Rengėjai: sav. kūrėjai, kariai

ir šauliai.
TORONTO VANDENIŲ 

PENKMETIS.
Lapkričio 13 d. (sekmadie

nį), 5.30 vai. p. p. St. Andrew

kiais. Salė bus išdekoruota „jū 
ros dugne“. Programos oficia 
lioj daly maloniai sutiko kalbė 
ti v. valt. M. Vasiliauskienė ir 
s. Vladas Šarūnas.
Visi Toronto ir apylinkės skau 
tai -ės, jų tėvai ir bičiuliai ma 
loniai 
ra su 
ne“.

kviečiami praleisti vaka 
Vandenėmis „jūrų dug

::: DR. J. M A LI ŠKA lį;

I
 priima : 9 a. m. — 10 p. m. !į:

5303 Verdun A., Verdun, i;:
Tel.: TR 4647 |

NOSIES, GERKLĖS ir 
AUSŲ SPECIALISTAS 

ir CHIRURGAS
DR. R. CHARLAND

956 SHERBROOKE E.
Tel.: FR 7684. EX8822

Dr.E.Andriikaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: CH 7236.

Rosemounte 6885—87 45 Avė. 
išnuomojame 2, naujame name, 
butai, 4^2 atskiri kambariai su 
centriniu apšildymu ir rūsiais. 
Skambinti darbo dienomis iki 
2 vai. po p. Sekmadieniais visą 

dieną. Klausti L. Mickų. ..
Telef. LA 6-2084.

realio skyriaus visuotinis narių 
susirinkimas, kuriame išrinkta 
nauja skyr. valdyba 1956 m.: 
L. Balzaras, A. Lapinas ir K. 
Sitkauskas.

Nauji rinkimai nepasibaigus 
kalend. metams įvyko dėliai se 
nojo p-ko p. J. Navikėno nega 
lavimo.
IŠ BEDFORDO praėjusį se 
kmadienį į Montrealį buvo at 

Už tą patarnavimą duodamas pėsčiu didžiąja dalimi ir išlaivykę SLA kuopos nariai——V. 
kambarys ir maistas. Susitarti ko. Kliučinskas su žmona ir V. Br
galima paskambinus telefonu Lapkričio 26 d., 7 vai. vaka ilvicas, kurie dalyvavo kuopos 
po 6 vai. vak. UN 6-8215, pra ro, visi maloniai kviečiami j 
dedant nuo ketvirtadienio.

I
 LOUIS MANGEAU f 

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

TR 3 2 3 7 f

Na
i To

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

18 metų,
3. Būti renkamais turi turėti 

21 metus amžiaus,
4. Kandidatų sąrašą ruri pasi 

rašyti 30 tiekėjų,
5. Siūlytojai ir siūlomieji turi 

būti susimokėję solidarumo 
mokestį,

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

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

8. Kandidatų sąrašai turi bū 
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.

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

Rinkimų Komisija.
A. DEVENIENĖ TORONTO 

IŠKILMĖSE.
Pereitą sekmadienį A. Deve

ki

TAUTININKŲ
SUSIRINKIMAS, 

įvykęs sekmadienį Liet, 
muose, svarstė kandidatų 
ronto' Apyl. Tarybą statymą, o
taip pat ir nuolatinio atstovo 
nuo' organizacijos paskyrimą.

Niekad organizacijoj nebu nienė ir Dr. M. Devenis dalyva 
vo taip nuodugniai išdiskutuo vo Toronto Liaudininkų Klu 
tas Liet. Bendruomenės reika bo narių susirinkime, kar pada 
lai, kaip šiame susirinkime, rė išsamų pranešimą svarbiais 
Net studijuotas B-nės statutas, šių dienų politiniais klausimais 
nustatant, kam naudojamas so ir atsakinėjo į patiektus klubo 
lidarumo mokestis. Kai išsiaiš narių klausimus..
kinta, kad solid, mokestis nau A. Devenienė kaipo Susivie 
dojamas tik ^bendruomenės rei nijimo Lietuvių Amerikoje C. 
kalams ir jokie politiniai fori Valdybos Iždo Globėja dalyva 
dai jo negauna, tai susirinki vo SLA 236 Kuopos Toronte 
mas visais balsais (tik dviem suruoštam koncerte - baliuje, 
susilaikius) nutarė, bendruome kuris įvyko šeštadienį lapkri 
nės organus remti ir į Tary gio 5 d. šv. Jono Kr. parapijos

susirinkime.
ŠIPELIS Antanas, savanoris- 
-kūrėjas, su šeima lapkričio -. . . . -
20 d. persikelia gyventi į Čika bos (Seimelio) rinkimus eiti. 8aleje. Ten ji pasakė apzvalgr 

r Bendruomenes rėmimą stipriai nę kalbą, minint SLA organiza
MAČIONIS Jurgis statosi na gXnė J; Jankaitis ir P. Lelis, cijos 70 metų jubilėjų. V. 

ties savo krautuve, Verdu įurie ^aba^ MAŽOSIOS LIETUVOS
Naujuose namuose bus kr Valdybą vienas, ka p Kult- F- Draugiios metinis su

J ; nardo jgal. šviet. reikalams, kitas, "*5 ,.ų draugijos mcuius su

I. G. ELECTRIC R d
Elektros

IGNAS
3260

Montreal. Tel. CL 5515

kontraktorius
GURČINAS 
Curatteau

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

6351
neju- 
mūsų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

Vytauto klubą, 2159 St. Catha 
rine St. East.

NAUJIEMS METAMS 
SUTIKTI

KLCT jau gavo oficialų leidi mus 
mą ir jau sutarė gražią ir jau ne. _
kią salę, kurioje sutiktuvės autuvės 'ir viršuje butai. Dar KUaS’ brinkimas šaukiamas" lapkričfr
leistos ligi 2 vai. nakties. Arti bus vykdo Ignas Petrauskas, kaiP 13 d. 4 vai. p. p. Lietuvių <
nantis Naujiems Metams bus yiamn /savininkas Ville Emar tautines b gos sutiKO Ka muoge jųarįaį prašomi būtinai 

susirinikme dalyvauti ir pasi 
kviesti savo pažįstamų. Visi tu 
rime domėtis Mažosios Lietu 
vos 
mu

Bendruomenės rėmimą stipriai nę kalbą, minint SLA organiza

5 sklypai NDG prie Sherbrook 
(40X90), sklypo kaina $3.000. 
Skubiam pardavimui naujas 5 

butų namas Ville Lasalle.

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. B.

LA 1-7926—8873

Advokatas

Suite 306, Aldred Building
507 Place D’Armes MArquette 8045

? c

nantis Naujiems Metams bus įnamų ^savininkas Ville Emar 
paskelbtas pakvietimų platini de.
mas.

GRAŽIOS KRIKŠTYNOS
Ponų Petro Vaupšų šeima 

praėjusį sekmadienį turėjo di 
dėlę šeimos iškilmę — pakriks 
tijo sūnų Petru-Antanu-Julijo 
nu. Krikšto apeigas atliko AV 
klebonas kun. dr. J. Kubilius, 
SJ. Po to buvo šaunios vaišės, 
kuriose dalyvavo apie pusšim 
tis asmenų.
JŪRŲ SKAUTŲ VAKARO,

ndidatuoti į Tarybą iše asme 
nys: P. Kvedaras, J. Paršeliu 
nas, M. Meiliūnas ir P. Lelis, 
o nuolatiniu atstovu į Tarybą 
išrinktas P. Budreika.

Be to nutarta suruošti Nau 
jų Metų sutikimą su dalyvių 
skaičiumi ne didesniu, kaip 90 
asm. Susirinkimui pirmininką 
vo P. Kvedaras, sekret. M. 
Abromaitis. L.

TORONTO TEISININKŲ 
ŽINIAI

Lapkričio 13 d., sekmadienį, 
4 vai. p. p. skyriaus p-ko A. 
Liudžiaus International Servi 
ce Bureau patalpose, 91 Ron 
cesvalles Avė., kviečiamas vi

BURAČAS Pranas per p. Balt 
rukonį pirko De Liormier 6 šei 
mų namus. 
KIZERSKIS nusipirko su sa 
vo kaimynu, namus Verdune, 
6-je Avenue ir nuo lapkričio 1 
d. nuosavuose namuose apsigy 
veno. 
SLA AUGA ir stiprėja. Mont 
realio kuopa praėjusį sekma 
dienį surinko mokesčių 600 
dol. Jeigu taip mūsų SLA kuo 
pa augs, tai netrukus galėsime

įvykusio lapkričio 5 d. Moose sudaryti Kanados provinciją, 
salėje, Montrealyje, apyskaita: kuri bus galima, kai Kanadoje
1. Už įėjimo biletus . . . .78,00 bus 500 narių. To ir reikia siek
2. Loterijos pelnas..........20.00 ti.
3. Rūbinės pajamos ...........4.00 MAČIUKAS Mamertas persi sų Toronto lietuvių teisininkų

Viso pajamų .... 102.00 kėlė ir gyventi prie savo siuvyk susirinkimas.
1. Salės nuoma ............... 10.00 los, 79 ir 81 St. Zotique St. E., Bus svarstomi aktualūs klau
2. Muzikai ir kit. išlaidos 50.00 tel. CR 0051. simai ir pranešama naujai su
3. Nepr. Liet.“ už skelb. 6.00 P. STROPAITEI, tekančiai už' atidariusios galimybės ateivia

Viso išlaidų turėta 66.00 p. Slėnio, buvo suruošta graži ms teisininkams Kanadoje.
T'*’ ........................36.00 staigmena, kurios metu nuota

įneštas Montrealio ka apdovanota ir palinkėta sėk 
mingo vedybinio gyvenimo.

GINČAS DĖL VIEŠBUČIO 
VARDO

Prie CNR stoties statomas 
didžiulis viešbutis, kuriam sta 
tytojai parinko Queen Elizabe 
th vardą, bet prancūzai reika 
lauja, kad viešbutis būtų pava 
dintas Chateau Maisonnevue. 
-------------------------------- --------------j-------------- Prancūzai 

kimas įvyks sekmadienį, lapkri surinko 200.000 parašų už sa 
čio 13 d., tuojau po pamaldų vo vradą ir įteikė geležinkelių 
AV salėje. valdybai.

Pelnas:
Pelnas

Jūros skautų kason.
Ta pačia proga nuoširdi pa 

dėka priklauso visiems, savo at 
silankymu prisidėjusiems ir 
tuom pačiu Montrealio Jūros 
skautus parėmusiems skautiš 
kas ačiū.

Pr. Šimeliatis, 
Globėjų vardu.

tGYVOJO Ražančiaus susirin Susidarė varžybos.

Visi maloniai kviečiami.

i Dr. N. Novo'ickis
l Dantų GYDYTOJAS

' 345 BLOOR St. West
■ t, kampas Bloor - Huron) 

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

jį (pa ga 1 susitarimai

problemomis ir jų sprendi 
ateityje.

Skyr. Valdyba. 
ATITAISYMAS.

Rinkimų komisijos praneši 
me komisijos sudėtyje turi bū 
ti Z. Jackevičius, ne B. Jacke 
vičius.

Dr. A. V ALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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. Pocevičius
Gydytojas ir Chirurgas
Naujas kabinetas

280 Roncesvalles Avė
Telefonas OL. 4778.

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