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XV METAI

Politinė įvykių savaitė 
„GENEVOS DVASIA“ SUDUŽO ATSIMUŠUSI Į 

SOVIETŲ KŪJĮ IR PJAUTUVĄ. 
Nė vienu klausimu Gene voje nesusitarta!

Tai, kas Genevoje vyko pas Įdomiausia buvo, kai buvo 
kutinės tris savaites, paliks is sprendžiamas paskutinis — kui 
torijai kaip nepaprasto svarbu tūrinių ryšių praplėtimo klau 
mo ir didelės reikšmės įvykiai, simas. Į vakariečių pasiūlymą 
nelyginant kaip didžiųjų pasi Maskvai nustoti trukdyti radi 
kalbėjimai Miunchene, taktai jo transliacijas, Molotovas at 

HITLERIO VIETOJE 
DABAR BUVO 
MOLOTOVAS.

Visus klausimus, dėl kurių 
4-rių vyriausybių galvos, vadi 
namieji „4 didieji“, buvo suta žmonėms ausis, kad negirdėtų, 
rę, Molotovas užsienių reikalų kas darosi kitur, už .geležinės 
ministerių susitikime atmetė, uždangos. . . 
Molotovas atmetė ir visus Šąlu L____
tinius klausimus, kurie buvo reikalų ministerių derybų Ge ro sovietinę dinamiką, be ku 
bandomi zonduoti. nevoje iš keturių valstybės gal rios sovietija būtų tiktai lavo

Kaip žinoma, po Miuncheno vų susitarimų nieko neliko, nas.
susitikimo įvyko Antrasis Pa Maskva apgaulingai elgėsi pir 
saulinis karas. Ar dabartinis mame susitikime ir tas dabar 
nesusitarimas Genevoje 1 
reikšti Trečiąjį Pasaulini ka 
rą? Kol kas aiškiai — ne. Bet 
visiems J 
kaipgi bus, jeigu susitarti ne reikalų ministerial dideliu susi mstama. Perversmą padariu 
galima? O Dulles kategoriškai jaudinimu kalbėjo apie visus sįo gen Lonardi taikinga ir 

Pav-, bandanti apjungti visas vidaus 
jėgas politika nepatiko kraštu 
tiniems. Todėl paaiškėjus poli 
tiniame centre, kad tokia jo po 
litika neturi daugumos prita 
rimo,

LONARDI PASITRAUKĖ 
IR VIETON JO STOJO 

GEN. ARANBURU, 
kuris turėsiąs vesti griežtesnę 

todėl užsieniuose kalba kitaip, politiką, ypač peronistų atžvil 
negu pačioje Rusijoje, todėl ir giu. Bet peronistai turi tamp 
bijo savo . kalbų, sakytų Gene rių ryšių su darbininkija, kuri 
voje, išgirstamų Rusijoje... nenori atsisakyti iškovotų tei 

Už tai Dulles, jau gerai įkan šių. O Perono laikais Argenti 
dęs Rusijos diktatūros tikslus nos darbininkai visdelto yra iš 
ir metodus, mažiausia jaudino kovoję teisių. Dabar gi bando 
si, ir pasakė: įsigalėti konservatyvieji bei

— Aš bijau, kad Amerikoje kapitalistiniai sluogsniai, kurie 
ir visoje žmonijoje kris bet ko darbininkams tų- teisių nenori 
kios šviesesnės ateities viltys palikti. Todėl šis tylus pervers 
po to, kai Rusija atmetė visus mas dar gali nesibaigti tyla. Ir 
vakariečių siūlymus ir jau vals 
tybės galvų sutartus klausi 
mus, bet mes neturime visiškai 
nusiminti. Mes tikėsime, kad
ATEIS LAIKAS, KADA IR bandy 

RUSIJA SUTIKS PILDYTI dento
2 VALŠT. GALVŲ 

SUSITARIMUS,:.

DIEVS, SVETI LATVIJU
LAPKRIČIO 18 DIENĄ BROLIAI LATVIAI MINI 
37 LATVIJOS 
KAKTUVES. 
SVEIKINAME 
SUSILAUKTI 
ATSTATYMO.

DIEVS, SVĖTI LATVIJU!

RESPUBLIKOS PASKELBIMO SU

BROLIUS LATVIUS IR LINKIME 
LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

sakė, kad
RADIJO TRUKDYMAS YRA 

REIKALINGAS RUSIJOS 
VIDAUS REIKALUI...
Atseit, — uždaryti Rusijos

EGZISTAVĘ, JEIGU 
ĮSIGALĖTŲ TAIKA.

Sovietai tiktai tada gali 
zistuoti, jeigu jie gali visą 
ką kelti nerimą, drumsti, kurs 

Žodžiu, po ketuvių užsienių tyti, sabotuoti ir tt. 7 as suda

„LIETUVOS KARIUOME 
NĖS ŠVENTĖ

eg — Lapkričio 23-ji yrą ir Lietu 
lai vių S-gos „Ramovė“ šventė. 

Šios dvigubos šventės proga 
Lietuvių Sąjungos „Ramovė“ 
Centro Valdyba sveikina visus 
Ramovėnus, įSavanorius-Kūrė 

jus, Vyties Kryžiaus Kavalie 
rius, Lietuvos Laisvės Kovų 
Invalidus, buvusios Lietuvos 
Kariuomenės karius, dabar iš 
blaškytus po visus pasaulio ko 
ntinentus, visus lietuvius ka 
rius, tarnavusius ir tebetarnau 
jančius Vakarų Galybių gink 
luotuose pajėgose. Taip pat 
sveikina atsikūrusią Lietuvos 
Šaulių Sąjungą Tremtyje ir 
Lietuvos Kunigaikštienės Biru 
tės Draugiją, Ramovėm; uolią 
talkininkę.

Jau virš 12 metų kaip Lietu 
va ir kitos Rytų ir Vidurio Eu 
ropos tautos neša sunkią komu 
nistinės Rusijos okupaciją. 
Okupantas kiekvienais metais 
vis labjau įsitvirtina užimtuose 
kraštuose, pajungia savo kont 
rolėn naujus kraštus ir vergi 
jos pančius be atvangos kiša Ii 
kusioms laisvoms tautoms. So 
vietai, keisdami savo politikos 
bei strategijos metodus pagal 
momento 
metu, 
monę 
dais.
pirmūnų sukurta „taikos“ dva 
šia ir iš jos besirutuliuoją vei 
ksmai nieko gero pavergtiesie 
ms nežada. Atrodo, kad paverg 
tųjų išsilaisvinimas ne artėja, 
bet tolsta, Taip manyti verčia, 
matant „taikos“ dvasios pase 
kas, Tačiau neįtikėtina, kad 
Vakarų demokratija kapituliuo 
tų prieš nešančią vergiją komu 

Geros viltys, bet nėra vilčių tarė saugoti konstituciją ir nizmo diktatūrą. Lemiamoji ko 
jas realizuoti.,', griežtai pareikalavo, kad kons va dar neprasidėjo. Kai ji pra 

Reikia dar konstatuoti, kad titucija būtų vykdoma. Susirin sidės—Vakarai ją laimės. Ta 
> ekstra po 

krašto apsaugos 
iniciatyvai ir laiki 

pasisakymus, kuriuose paverg nab k°l ateis Kubiček laikas 

ir patariama nenukrypti nuo vedė eiti pareigas senato pirmi 
Vokietijos sujungimo principo ninkui Ramons. Buvęs^ laikinas 

kurie buvo daromi ne kelių va— laisvųjų rinkimų. 
Istybių kariuomenėms esant 
Pabaltyje, bet vienai Rusijai ją 
okupavus ir dalyvaujant oku 
panto kariuomenei tuose „rin 
kimuose“. „Ėriukai buvo pa 
skersti, nes sovietinis imperįą 
Įistąs turėjo didelį imperialist! 
nį apetitą*'.

Atmetus pagrindini klausi 
jcoą Vokietijos sujungimą ir 
drauge Europos saugumo sjste 
mos sudarymą — kiti klausi 
mai svaime jau atpuolo, ir 
to

DULLES PAREIŠKĖ 
NUSIVYLIMĄ:

— Atmetimas Vokietijos 
jungimo ir drauge Europos 
saugumo sistemos sudarymo, 
—kalbėjo Dulles, — pakerta
bet kokį pasitikėjimą, kuris grą 
žiai buvo užsimezgęs valstybių 
galvoms besitariant Genevd 
je.„

Savaime aišku, kad po to. jau 
negalėjo būti teigiamai išspręa 
tas nusiginklavimo, klausimas, 
nors vakariečiai siūlė kaip tik 
tai drauge ir Eisenhowerio ir 
Bulganino planus, kurie vienas 
hitą papildo.

KITOS NAUJIENOS
--------- "-----:- v '— ------- Praėjusi savaitė, nors Gene 

turi paaiškėjo visu atviru urutualu va jr sudarė dėmesio centrą, 
bet buvo ir kitų įvykių, kuriemu.

Netenka stebėtis, kad ir An negalėjo nedominti žmonijos, 
kyla klausimas: tai glijos ir Prancūzijos užsienių Argentinoje vis dar nenuri 

. Perversmą padariu 
i taikinga ir

VISOMS MONTREALIO LIETUVIŲ ORGAN1ZACI 
JOMS.

Antrojo Paaulinio karo pa kelius, galėtų atsakyti tą trupi 
sėkmėje, tarp daugybės šimtų n j, kurio yra prašomas? 
tūkstančių pabėgėlių u tremti Kaip kiekvienais metais, 
nių buvo ir mūsų tautiečių, mū taip ir šiemet Montrealio Šai 
sų brolių-sesių nemažas skai pos Komitetas kreipiasi į visą 
čius. Mūsiškių didžioji dalis ta lietuviškąją visuomenę, prašo 
po įkurdinta laisvuose pašau paskirus tautiečius, kartu krei 
lio kraštuose, kur jie, daugu piasi ir į organizuotus sąmonin 
moję rado ne tik pakenčiamas, gus žmones su prašymu, kad 
bet ir palyginant su Europa, prisidėtų auka, pagal savo iš" 
gana geras gyvenimo sąlygas, gales, prie nelaimingųjų tau 
Bet dalis, nors gana maža, Ii tiečjų, ligonių, invalidų, sene 
ko ir šiandien skursta tremt. lių ir vaikučių sušelpimo, kale 
nių stovyklose. Koks jų ten h dinio stalo jiems pagerinimo, 
kimas, mums aiškinti nereikia. O kartu ir sustiprinimo jų mo 
Tuo klausimu netik mūsų, bet raliai — suteikimo džiaugsmo 
viso pasaulio ir visomis kalbo ir vilties į šviesesnį rytojų, 
mis spauda, radijas, bažnyčia Prašome šio mūsų prašymo 
yra daug kartų aiškinę. Jų ne neatmesti, 
laimė tuo didesnėj kad jie pa 
likti malonei tų pačių žmonių, 
kurie jų nelaimės kaltininkais, 
ar bendrininkais yra. Jie palik 
ti antrojo karo sukėlėjos — Vo 
kietijos vyriausybės valiai ir 
malonei.

Ar jie nenorėtų būti mūsų 
sąlygose? Deja, jų sveikata pa 
laužta dvidešimtojo amžiaus 
priverčiamųjų darbų stovyklo

tvirtina, kad derybų nepasisekimus: J
AMERIKA KARO Anglijos užsienių reikalų mi 

NEPRADĖS. nisteris MacMillan piktindama
Tup pačiu metu sovietiniai s*s sakė, kad Rusija trukdė net 

diktatoriai įtaigoja, kad komų Genevoje Bulganino ir Chruš 
pistai ir be karo viską ųžvaf įivo sakomas^ kalbas. MacMil 
dys. Tuo tikslu jie ir griebėsi 
„Genevos dvasios“..,

Vis dėlto įdomu suminėti kai 
kuriuos faktus iš keturių už 
sienių reikalų ministerių dery 
bų.

Visų pirma, Maskva sulaužė 
„4 didžiųjų“ susitarimus, pa 
darytus Genevoje. Nežiūrint 
to, kad buvo susitarta Vokieti 
ją sujungti darant laisvus rių 
kimus, 
MASKVA ATMETĖ VOKIE 

TUOS SUJUNGIMĄ.
Esą, kaip sakė Molotovas, 

laisvi rinkimai Rusijai gali at 
nešti netikėtų rezultatų... O 
kodėl atmetami tokie rinkimai, 
tai todėl, kad Vokietijoje yre 
svetimos kariuomenės... Bet 
Molotovas nepasiūlė tas kariuo 
menes išvesti, o tiktai... suma 
žinti pusiau... Žinoma, logikos 
čia nėtenka jieškoti. Logikos 
rusų imperializmas iš viso ne 
žiūri. Jis laikosi ruso Krylivo 
„Vilko ir Ėriuko“ santykių „lo 
gikos ,.. Bet jeigu norėtume pavergtosįos tautos Genevoje k?s Brazilijos seimas 
ypąc Pabr^ti „sovietinę logi besiderantiems užsienių reika sėdžio, pritarė krašto 
imt V? tC tu Piinnntl jų ministeriams pasiuntė savo ministerio iniciatyva 
jyi. — - 1—— t ~ ▼j’’ . i-
LIETUVOS, LATVIJOS IR tiesiems reikalaujama laisvės stoti į prezidento pareigas, pa

ESTIJOS „LIAUDIES J ......
SEIMŲ“ RINKIMUS,

lan, matyti, dar gerai ncsupran 
ta, kad

RUSIJOS DIKTATORIAI 
BIJO SAVO LIAUDIES,

BRAZILIJOJE ĮVYKO 
PERVERSMAS.

Išrinkus Ku'bičeką preziden 
tu, kuris yra socialistas, buvo 
bandymų jam neužleisti prezi

> pareigų. Bet krašto ap 
saugos min. gen. T, Lott, susi 
taręs su kitais karininkais, nu 

saugoti konstituciją

dvasią, pastaruoju 
nuodija Vakariečių są 
„koegzistencijos“ nuo 

Genevos konferencijos

Netikime, kad galėtų atsiras 
ti žmogus, kuris jų prašymo ne 
išgirstų. Juo labjau organizuo 
tas, plačiau mastantis ir matan 
tis šių dienų pasaulio neteisy 
bes, žiaurų žaidimą su bejė 
giais žmonėmis.

Todėl, siųsdami aukų lapą 
Nr........ prašome neatsisakyti
paskirti atatinkamą sumą virš 
minėtų, nelaimingųjų tautiečių 

se, vergų darbo stovyklose fab sušelpimui Kalėdų švenčių pro 
rikuose. Jie, nešdami sunkią ga.
darbo vergų dalią karo metu ti Aukų lapą, su Jūsų paskirta 
kėjosi, kad karo audros pabai auka prašome prisiųsti mums 
ga atneš ir jiems laisvę. Taip, ne vėliau šio, lapkričio 30 die 
jie laisvę, bent paviršutinę, at nos šiuo adresu:
gavo. Bet prarastos sveikatos Mrs. Jonė Kęsgailiene, 
jiems niekas negrąžins ir, dar 1577 Rue de Seve, 
didesniam pasityčiojimui, juos Ville Emard, Montreal, F. Q. 
paliko tų pačių prižiūrėtojų 
malonei. Paliko be teisės ir ga 
limybės tą kraštą apleisti, be 
jokios šviesesnės vilties atei 
čiai.

Tai suaugusieji. O kuo kalti 
vaikučiai?! Jie nepažįsta jokio 
keršto, jų akutės žiūri į kiek 
vieną žmogų su gailesčio ir 
duonos kąsnio prašymu. Argi 
galėtų atsirasti žmogus, kuris, 
pažvelgęs į šiuos nekaltus veji

Telef. HE 5956.
Pastaba: Jeigu norėtumėte au 

ką skirti asmeniui, vai go 
mokyklai, invalidams, džio 
vininkams ar našlaičiams, 
prašome tai pažymėti aukų 
lape, ji bus įteikta pagal Jū 
sų pageidavimą.

Ir. Lukoševičienė 
Komiteto Pirmininkė.

K. Leipus
Komiteto Sekretorius.

ATIDĖTAS VLIKO 
SESIJOS ŠAUKIMAS

Tautininkuose
nepasitenkinimas?

i New Yorko pranešama,
projektuotasis VLIKo se

sušaukimas Amerikoje ovincijai buvo nelaiminga. Ni
grupės, sudaran colet miestelį, turintį per 6.000'

GAMTOS KATASTROFA 
QUEBECO PROVINCIJOJE 

padarė 10 milionų dolerių 
nuostolių ir paėmė 3 žmonių 

aukas.
Praėjusi savaitė Quobeco pr

Iš 
kad 
sijos 
atidėtas, nes 
čios VLIKą, tariasi tarp savęs, gyventojų, ištiko gamtos nelai 
ir dar galutinai neišsiaiškinu mė. Nicolet upė, netoliese pa 
sios. siekianti Šv. Petro ežerą, kurt

VLIKo sesijos sušaukimą sudaro Šv. Lauryno upės išsi 
sutrukdė Tautininkų pasitrau plėtimas, paplovė požemius, 
kimas iš VLIKo ir dar kiti sun nes ten labai nepatvarūs buvo 
kūmai, kurie siejami VLIKc žemės sluogsniai. Dėl to paplo 
pirmininko parinkimo klausi vimo požemiuose susidarė po 
mu. žeminis ežeras. Miesteliui besi

Kaip žinoma, VLIKo pirm, statant ir didėjant, vis krovėsi 
prel. M. Krupavičius sesijos augantis svoris, kurio paviršu 
metu pareikš atsistatydinimą ir tinė vietos pluta neišlaikė ir 
savo kandidatūros daugiau ne vienu metu nulūžo upės kran 
statys. tas ir įlūžo ant jo buvusieji pa

Pačių Tautininkų tgarpe yra statai: visai sunaikinta vysku 
didelių nuomonių skirtumų, po klebonija, aplūžo katedra, 

— Vliko pirmininkas M. Kr Senųjų Tautininkų dauguma sugriuvo keli narnai bei kiti pa 
upavičius savo raštu š. m. lap nesutinka su V. Rastenio pa statai, 
kričio 8 dieną pranešė Vlike da diktuotu pasitraukimu. 
J.-----Į—------ --------- — .. .. -V _
sitarimo prezidiumo įgalioti Rastenio „atsiriboti“, 
niui Dr‘. A. Trimakui, kad jis Tikimasi, kad reikalai 
Vliko sesijoje Jungt. Amerikos tvarkys ir yra vilčių, kad Tau 

i tininkai ne galutinai iš VLIKo 
išėję.

da Lietuva ir kitos pavergtos 
tautos bus laisvos.

Šios dienos šventės proga vi 
si lietuviai visuose pasaulio ka 
mpuose, pakilkime dvasioje, at 
naujinkime savyje dvasios pa 
jutimą savo kemąančios tėvy 
nės atžvilgiu, sustiprinkime sa 

vie vo ryžtingumą ir viltį tikėji 
mųi, kad mūsų tauta išliks gy 
va ir susilauks laisvės“.

VLIKO PIRMININKAS 
ATSISTATYDINS.

prezidentas Luz, besikėsinęs į 
Užtai Kubiček pareigas, pabėgo į

LABAI NUSIMINĖ ną laivą
VOKIETIJOS ŽMONĖS, TRUMPOS ŽINJO5 

nes Vokietija paliekama ųeži — Ryšium su 4 už.s. reik 
nomam laikui riesujungta. nisteriu konferencija į Ženevą 

—: Apmetimas Vokietijos su informaciniais tikslais yra atvy 
jungimo giliai nuvylė vokie kęs Vykd. Tarybos pirm, K, 
čius, -— pareiškė Vokietijos ųž Zaikauskas, 
sienių reikalų min, von Bręnta >— JAV įspėjo Egiptą ir Iz
no, raelį nepradėti karo.

Kažką kombinuodamas po vi — Du JAV mokslininkai dr. 
sų atmetimų, Taylor ir dr. Spindal išskyrė . . ? ~

MOLOTOVAS PAPRAŠĖ nepaprasto svarbumo azotą 15, Valstybėse i Įteiks savo atsista 
- - • - • ■ tydimmą is Vilko pirmininko

pareigų ir į tą vietą savo kan 
didatūros nestatys. (V. P.)

MONTREALIS
SAVANORIAI - Kūrėjai yra 
nutarę AV bažnyčioje įmūry 
ti paminklinę lentą.
KUDŽMA Augustinas, savo 
namų statyboje, nelaimingu bū 
du vinimi susižeidė akį, dėl ko 

girnai. Tai taip Rusija pildo rei turėjo net mažą operaciją, 
kalavimus nedaryti atominių PP. VIERAIČIŲ šeimai suruo 
sprogimų. šta 15 metų vedybinių sukaktu

— Europos spauda reiškia vių staigmena, kurioje dalyva 
nusivylimą Rusija, kuri nori, vo gražus būrys tautiečių, svei 
kaip rašo „Figaro“, kad Vokie kinusių sukaktuvininkus 
tija liktų padalyta. juos gražiai apdovanojusių.

mį

P°
. DULLES PASIMATYMO, kuris" labai svarbus medicinoje 
kuris ir įvyko JAV delegacijos “ aton)iniame reikale.
būstinėje. Esą buvusios kalbos Eisenhowens išėjo iš hgo 
tais pat klausimais, bet nepasa nin^s’ lankėsi Washingtone ir 
kyta, prie ko jos privedusios. atostogauti išvyko į savo ūk}

Taip galų gale
DAR KARTĄ PAIŠKĖJO
SOVIETINĖ APGAULĖ,
Dar kartą pasaulis įsitikino, nisteriu deryboms Genevoje, 

kad Rusijos imperializmas yrajau įvykdyti du atominiai spro 
bekraštis, kaip kiekvienas im 
perializmas,

O įvykiai Mažojoje Azijoje 
tiktai patvirtina, kad sovietinis 
imperializmas nenurimsta. Gal 
daugeliui po to paaiškės, kad

SOVIETAI NUSTOTŲ

su

— Japonijos liberalai ir de 
mokratai susilieja i vieną parti 
ją,

—. Rusijoje, prasidėjus mi

, . „Nau šioje katastrofoje žuvo 3
lygaujančių grumulaistovų pa jienos“ rašo, kad jie nori nuo žmonės. Nuostoliai apskaičiuo 

jami siekią 10 mil. dolerių.
Nicolet miestelis yra dešinia 

jame Šv. Lauryno upės krante, 
beveik prie Nicolet upės žio 
čių, arti Šv. Petro ežero, kuris 
yra pusėje kelio tarp Montrea 
lio ir Quobeco.

Didelis gaisras Winnipege.
Praėjusią savaitę buvo dide 

lis gaisras Winnipege, kuria 
me išdegė beveik visas miesto 
kvartalas, sudegė apie 10 krau 
tuvių.

susi

lankėsi New 
inž. Br.

padidėji
SafronČi

BRIKIS Petras
Yorke, kur dalyvavo 
Veito vestuvėse.
SUSILAUKĖ šeimos 
mo pp. Jonelių ir pp.
kų šeimos. P. Joneliai sušilau 
kė dukters, o pp. Safrončikai 
sūnaus.

JANKUTĖ: Ėdė, Mažosios Lie ANGLŲ kalbos kursai prade 
tuvos veikėjo Jankaus duktė, dantiesiems bus pradėti lapkri 
persikėlė iš Toronto į Montre čio 7 d., 7 vai. vakaro ir bus tę 
alį ir čia bando įkurti. P. Jan siami pirmadieniais ir treČiadie 
kūtė lankėsi PfrL redakcijoje, niais nuo 7 iki 8 vai. vakaro

ir kur sutvarkė prenumeratos rei 5550 Park Ave. centrinėse YM
kalus. CA patalpose.



2 PSL. , NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Prenumerata metams:
Kanadoje .......................$5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur ................ $ 6.00
Tek«H-n eilutė.............. et. 0.15

jVtPJMKbAUSnMA LIETUVA |
INDEPENDE NT LITHU A N I A |

Redaktorius Jonas Kardelis. J
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai ?

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

Yearly Subscription Rates: $ 
Canada ......................... $5.00 §
America & S. America $ 5.50 y 
Other Countries ........ $ 6.00 §
Pajieškojimų kaina . .. .$ 1.00 j

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

JAV LIETUVIAI IR KLB KRAŠTO TARYBOS |
SUVAŽIAVIMAS. |

Spalio „Lietuvių Dienų” žur suvažiavimo patekti { PL Sei § 
nalas yra labai aktualus PLB mą. Nors tikrumoje, dar prieš § 
gyvenime. Išskirtini yra du: J. suvažiavimą, vertėjo užklausti & 
Kardelio iš Kanados ii J. Šie tuo reikalu ir apylinkes, jų vai x 
pečio iš JAV, prie kurių dar dybas, prašant perduoti šuva ? 
tektų prijungti JAV LB vlady žiavime per jų apylinkių pirmi J 
bos narių pasisakymus. ninkus, arba negalint — raštu j

Nežinau, ar tai supuolimas prisųsti. y
ar lyg ir sugretinimas yra dvie Nenorėčiau užbėgti už akių f 
jų didžiausių LB pasisakymai ir tikiu> kad KV iš savo pusės § 
aktualiaisiais reikalais. Nors J. jau turi paruošusi Kanados ir y 
Kardelis kalba bendrai apie L viso pasaulio lietuvių proble & 
B kūrimąsi, tačiau tas pilnai tai ma§( įnešimui į KT suvažiavi & 
koma ir Kanadai. Tad artimiau mo salę. Bet daug geriau ir £ 
siu laiku, susirenkant Kanados daug sveikiau būtų, jeigu ji tai / 
Krašto Tarybai, pravartu būtų galėtų anksčiau paduoti spau J 
mesti žvilgsnį kiek į tuos pa dai. Sakoma, kad ad hoc reika ? 
čius straipsnius, kiek ir į pa jas nevisuomet yra sveikinti § 
čios KT suvažiavimą. nas, todėl ir taip pat šiame kla §

Dvi kaimyninės Bendruome usime, mūsų augščiausiasis or § 
nės — JAV ir Kanada, jungia 
si įvairiais tiltais, gražiais ke 
liais, kuriais mašinos 60—80 
mylių greičiu pasiekia vienos ir 
kitos valstybės lietuviškus cen 
trus, gal ne daugiau kaip laike 
10 vai. O šiandieninė JAV LB 
sostinė — Clevelandas — net 
dar greičiau. Tačiau bendradar 
biavimo tarpe jųjų lyg dar nė 
ra... Užmirštame pačią didžiau 
šią žaizdą — lietuvybės išlaiky 
mo problemą, jungiančią į vie 
ną krūvą abiejų valstybių ats 
tovus. Tiesa, spaudoje pasitai 
ko straipsnių, tačiau konkre 
taus darbo, konkretaus ir tvir 
to žingsnio tuose — v ____ .
kaimynuose, kaip ir nėra. Kai nu už. KV. Musų ateitis, išsi 
reikalas svarBus, kodėl mums ....................
neišsikalbėti, ne tik gaspadoriš 
kais reikalais, bet ir arčiau šir 
dį vieno antram atverti?

O tam, geriausia proga ir bū 
tų, Kanados Krašto Tarybos 
suvažiavimas, numatytas lap 
kričjo 26—27 dd. Iš abiejų pu v -
šių turėtų būti parodyti kuo ge neJant paskiruose žodžiuose 
riausi norai išgvildenimo Šiau raides ( .), tačiau vioiskai pa 
rėš Amerikos LB suradirho ir ™irsta. daužau ^aik? Pask]ry 
įvedimo to didelio vežimo į pla išnagrinėjimui jo įleidimo sak 
tųjį, lygų kelią. l.PlattUl Kanados kraštą,

Iš Cleveland©, kur šiuo me 
tu yra JAV LB Krašto Valdy 
ba, tektų atvykti jeigu ne visai 
valdybai, tai nors 3 nariams 
Kanados KT suvažiavimą. Vie 
na, — šie abu kraštai atsveria 
išsimėčiusią pasaulyje kitą lie 
tuvių dalį; antra — būtų ap 
sukta bent pusė rato busimojo 
šaukiamo Pasaulio Lietuvių 
Seimo ir viso jo suorganizavi 
mo reikalo ; trečia — pasidalin 
ta abipusiškai mintimis ir patyri 
mais LB veikloje ir tom nuo 
spaudom, kurios vienodai slė 
gia dvi artimas LB.

Reikia tą lietuvišką bendruo 
menę išjudinti, užintriguoti ją, 
mokėti prie jos prieiti visuo 
se mūsų organizacinio gyveni 
mo trūkumuose ar nedatek 
liuose.

Klausimų ir darbų per 
laiką prisirinko augščiau 
lio bokšto !

Be eilinių apyskaitų, 
kaitų, pranešimų iš apylinkių 
ir t. t. laikau du svarbiausius 
punktus: Kultūros Fondo rei 
kalą ir Pasaulio Lietuvių Sei 
mo sušaukimą, j kurį jungsis 
ir 50 proc. viso suvažiavimo 
nustatytos dienotvarkės, ka 
dangi visi busimieji nagrinėja 
mi klausimai turės bendrą ry, > - - , , . .. • ° * _ —. . , x. . ...
šį su tuo dideliu lietuvių isto kart,\ metu°se aukok,te jiemt tikra, kad taip ir įvyks. Pavyz bai plonu ledu, tačiau, vis de. 
riniu įvykiu. Jie ir turės iš KT vienos dienos uždarbį! džiui, štai, jautiesi labai pras Va’ Va 

----------------------------------— tai, bet staiga vėl viskas tvar 
■■■■■“■“■■■"■■■■■■"■■■■■■■■■■■■■■■g koje, viskas pasikeitę. Bet vis 

kas juk tas pats — tas pats

mo salę. Bet daug geriau ir

ganas, turėtų jau parūpinti ir 
supažindinti iš anksto netik K 
T narius, bet ir mūsų visuome 
nę.

JAV 
nutarta 
Fondą, 
Kultūros bei Tautinio Ūgdy 
mo Tarybą. Kanados lietuviai 
tuos klausimus (įvairių komisi 
jų, tarybų, galima sudaryti ir 
daugiau) išsprendė daugiau 
koncentruotai, pavadindami 
vienu — Kultūros Fondo var 
du.

Kultūros Fondą mūsų gyve 
dviejuose nime laikau svarbiausius orga 

laikymą svetimųjų jūroje yra 
įmanomas tik su dvasinėm, stip 
riom lietuviškom vertybėm, su 
atsivežta savita lietuviška kul 
tūra.

Krašto Tarybos suvažiavi 
me Hamiltone diskutuota tiek 
daug dėl jo statuto, net nagri

KT suvažiavime buvo 
įsteigti: a) Kultūros 
b) suorganizuoti UB

metų
Eife

atas
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"Kanados Pilietis"

j Canadian Citizenship

OTTAWA CANADA

Nuo jūsų įvažiavimo Kanadon imigranto teise turi 
piaeiti penki metai.

2 Jūs privalote būti gero charakterio ir mokėti kalbėti 
angliškai arba prancūziškai.

3^ Jūs privalote užpildyti Kanados pilietybei gauti praŠy 
mą pas jums artimiausio teismo raštininką (Clerk of 
the Court).

Hon. J. W. Pickeisgill 
Minister

__
*™**nrt uuDtBtn

Kiekvienas Kanados pilietis gyvena laisvo žmogaus laisvame kršte gyvenimą. 
Visiškai nesunku kitų kraštų gyventojams pasidaryti Kanados piliečiais.

Štai keletas reikalavimų:

Tolimesnių informacijų kaip tapti Kanados piliečiu prašykite pas jums 
artimiausio teismo raštininką arba kreipkitės raštu 
Branch, Ottawa.

THE DEPARTMENT OF CITIZENSHIP

Nepadarykime tokių klaidų, art
kaip nepriklausomybės laikais, I><1 I 350 Kili
palikdami išemigravusius tau c v
tiečius svetimai me,kerei. Sto NE VIEN ORO PERMAINA. alio „Star“ prisimena jo žodį 
vime nepalyginamai geriau, ne Amerikoje išėjo vertimas so seimelio posėdyje po Vi 
gu pirmieji mūsų teiviai (o kar vietų išverstkailio rašytojo, smskio Jralbos, kurioje šis Win

AND IMMIGRATION

Laval Fortier
Deputy Minister

KĄ SPAUDA RAŠO APIE TAUTININKŲ PASITRAU 
KIMĄ Iš VLIKO.

r...... -J-------,.......-v- — ....u J- Tysliavos redaguojamoji
tu ir didžiuojamės jų atliktais Uja Ehrenburg apysakos „Ato !ton4 Churchill}, darbo paiti tautininkų „Vienybe“ sako: 
darbais), turėdami savo tarpe slūgis” (The Thaw), kurios h J°8 politin} priešą, išjuodino 
daugian kultūrininkų, negu 19 teratūrinę vertę New Yorko »*asistu ir karo kurstytoju 
a. 20 a. pradžioje. „Times“ ir Tribūne“ recenzen

Todėl ir mano ankstyvesnis tai skaito žemą, bet svarsto, ko 
pasiūlymaspasiūlymas — susiartinimą dėl sovietų cenzūra jai leido pa 
Kanados KT atstovų su JAV sirodyti? Apysaka pavaizduo 
KT nariais, turėtų kaip tik ir ja, taip sakant, „vidurinės kla 
stovėti svarbiausiame taške — sės“ komunistinių viršūnėlių 
Kultūros Fondo kamuolio iš merdėjimą ir veidmainiavimą 
narpliojime ir jo siūlų išvedi mažame provincijos miestely 
me po Šiaurės Ameriką, nes vei je. Fabriko direktorius, pavyz 
kimo sąlygos JAV ir Kanadoje džiui, ne „darbo gero jus“, bet 
yra tos pačios. toks, kad net jo pati jo neap

Būdinga nuotrauka yra ran kenčia ir įsimyli inžinierių. Ta, 
dama iš JAV KT suvažiavimo Pytojas protestuoja prieš par 
L. Dienų žurnale, prie kurios tiją, kuri prievartauja jo sązi 
įdėtas ir įrašas: daug rankų di n?» 0 v*ena artistė atvirai pa 
džią naštą neša.

Tegu Kanados lietuvių ran 
kos KT suvažiavime tą mielą, 
savą, lietuvišką naštą ir pake 
lia! Ehrenburgui leista savo pozi 

ciją apginti, ir Gazetoje, ir so 
vietų rašytojų kongrese.

— Buvę tremtiniai, nepamirš Artistė vienoje vietoje sako: 
kite likusių niūriose stovyklo „Man staiga atėjo mintin, kad 
se savo draugų. Bent viena viskas gali pasikeisti. Net esu

K. Baronas.

Didžiai Gerbiamam
PETRUI ŠUKIUI SU ŠEIMA, 

dėl jo dėdės

JONO GRICIAUS
mirties, reiškia nuoširdžią Nuojautą

Antanas Sal a~d ž i u s.

„Darbininkas“ išskaičiuoja 
visas pasitraukimo priežastis ir 
sako: a

„Kai tautininkų pareiškim? 
sakoma, kad VLIKas lietuvių 
visuomenę „suskaldė”, tai mes

„Skaldydamiesi ir kovodami, „taoiam ii Kcuv Auioiyiuiu .. . . . . .
McNeill, žiūrėdamas tiesiai Vi me\.tlkn.aus^1. nepagreitinsi 
šinskiui į akis tada tarė: me tevynes laisvinimo.

„Jokio komunisto kova prieš Ima baimė, kad po šio pasi 
nacizmą negali prilygti Wins traukimo gali įvykti kitas — nemanome, kad tautininkų iš 
tono Churchillio. Ponas Chur pasitraukimas visu frontu“, 
chill nesislapstydamas vaikšti Konstatavusios, kad VLIKo 
nėjo Londono gatvėmis, nore ir v T pirmininkai atsistaty 
damas būti pavyzdžiu savo žm dina ir susitarta kitais kla 
onems, nesirūpindamas bombo 
mis, kurios krito iš vokiškų 
lėktuvų, aprūpintų, jei neklys 
tame, rusišku aliejum’ ’.

GEROVĖ IR MIRTIS
RUSUS SUŽMONINS?

Su Kanados užsienio reikalų

ėjimas iš VLIKo ją sujungia, 
Ji dar labjaų skeliama. Ji buvo 
skalddma jau eilė metų tauti 
ninku spaudos, kuri nesidrovė 
jo VLIKui prikaišioti viso pik 
to, tuo sėdama ir visuomenėje 
nesantaiką. Pernai įteigtas dar 
atskiras Tautos Fondas. Ko 
daugiau reikėjo? Liko tiktai pa 
sitraukti“.

„Keleivis" plačiai klausimą 
aptaria ir samprotauja:

„Bendras darbas yra galimas^’ 
tik tarp organizacijų, kurias si| 
taria dėl bendro darbo tikslų ir 
dėl to darbo būdų. Jei, pavyz 
džiui, viena politinė grupė ben 
drame darbe sugalvos kurti ša 
lia bendro iždo („Tautos Fon 
do“), savo privatų iždą (kokį 
nors „Nepriklausomybės Fon 
dą“), tai toki organizacija pati 
save pastato už bendro darbo

usimais „Naujienos" trumpai
pastebi:

„Todėl VLIKo skaldymas da 
bartiniu laiku netenka jokios 
prasmės.

~ ____ _____ _____ Tysliavos baimė, kad pabė
reiškia, esą jai nuobodu vai ministeriu Pearsonu po Rusiją gę iš VLIKo, tautininkai gali 
dinti negyvas roles propagandi važinėjęs kanadietis spaudos nutarti atsimesti ir nuo ALT, 
niuose veikaluose. Sovietų „Li bendradarbis, I. Norman Smi yra ne be pagrindo.
teratūrskaja Gazeta“ apysaką tk»» kuriam montrealietis Jur Kurie bando suniekinti vy 
pasmerkė ilgu straipsniu, bet g*s Petruškevičius nurodė, kai riausiąjį lietuvių tautos politi

’ ' ’ 1-1—j J“'” nės valios reiškėją VLIKą ir su
skaldyti lietuvių pastangas ko 
voje dėl laisvės, tie kerta šaką, 
ant kurios tupi diplomatai ir 
jų šefas“.

„Sandara“ taip pasisako:
„Žmonės, kurie yra suaugę 

amžiumi, mėgsta žaisti ir ten,
kur turi būti atliekamas rimtų ribų, nes ji tą bendrą darbą ar 
vyrų darbas“. do“.

kuriuos klaidingus įsivaizdavi 
mus apie Maskvos statybos vy
ksmą, savo straipsnių eilę Mon 
trealio „The Gazette*’, baigė ši 
tokia mintimi:

„Gali būti, išeinu čiuožti la

to, kai ką mačiau savo akimis 
ir kalbėjausi su kai kuriais ru 
sais. Todėl, štai, ir čiuožiu;

___drįstu sakyti, kad, jei karo ne 
miestas, tie patys žmonės*^ — įvyks, rusai išlėto pripras prie 
tačiau viskas jau ne tas. Ir aš laisvės ir pas juos pasirodys ko 
ne apie oro permainas kalbu“ ks nors pagrindinis demokrati 

jos pavidalas. Juk veik nebeli 
ko 1917 metų gadynės revoiiu 
cionierių, o carizmo liekanų vi 

Londone mirė 48 metų vie sai nebėra. Tokiu būdu, gyveni 
nas Anglijos darbo partijos va mas gal pasvirs nuo balševiz 
dų. Hector McNeil, sr Montre mo ir suiručių į kitą pusę“. V.

DRĄSUS VAKARIEČIO 
ŽODIS.

Ligoje savas daktaras — dviguba sveikata.
Gilią padėką reiškiu Dr. J. Šegamogui už rūpestingą 
gydymą.
Taip pat dėkoju visiems lankytojams, kurie lanke 
ligoje.

K. Toliušis.
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Brazilijos ir jos lietuviu gyvenimo aktualijos
PILIEČIŲ NELYGYBĖ. PREZIDENTO RINKIMAI. NAUJENYBĖS BALSUOTOJA 
MS. LIETUVIŲ VAIDMUO ŠALIES GYVENIME IR SAVOJE KOLONIJOJE DU 
KONGRESAI. TAUTINIS LIETUVIŲ ATGIMIMAS? BENDRAS LIETUVIU TUR 

TAS PAVOJUJE.
Senoji, dar 19-jo šimtmečio stitucijos dažnai susikerta dėl už visų piliečių lygybę tęsia 

gale priimta, Brazilijos konsti prieštaravimų. Pavyzdžiui: Pa ma> kad natūralizuotųjų teisės ______
tucija buvo pilnai demokratiš gal pirmąją respublikos konsti būtų sulygintos su čiagimių. vienetams JAV-se ir Kanado 
ka .-užtikrinant žodžio, spaudos, tuciją įsipilietinę svetimšaliai Tuo tarpu šiemet per miestų je, kad VĮ-jų Šiaurės Amerikos 
susirinkimų ir organizacijų turėjo beveik visas pilietines tarybų rinkimus tais laimėji Sporto Žaidynių pirmasis ra 
(ūkinių, visuomeninių, kultūri teises, kokias turi Brazilijos mais dar nepasinaudota, o S. tas įvyks 1956 m. vasario 4—5 
niu, politinių, tikybinių) lais vaikai. Jie galėjo būti renkami Paulio lietuvių kolonija miesto dd., Čikagoje. Žaidynių progra 

r ' todėl ji, užėjus diktatorių į viršaičius (prefektus), 1 __y - o-----
laikams, buvo net kelis kartus čių ir miestų valdybų narius, -tris atstovus, 
pakeista. Susidarė painiava to valstybių-estadų seimelių na 
kia, kad teisininkai ir teisino in rius, net visos šalies čja vadina 
----------------------------------------- mo Federalinio seimo atstovus, 

galėjo būti augštais valdinin 
kais (iki mihisterių), o ekono 
minėje srityje, kaip ir tautinė 
je-tikybinėje, kultūrinėje, buvo 
visai nevaržomi. Vėliau natūra 
lizuotųjų teisės buvo vis siau 
rinamos ir tiek apkarpytos, 
kad jau nieko nesiskyrė nuo 
ateivių, kitų šalių piliečių. Ir 
jie, lygiai kaip visi kiti ateiviai, 
neturi teisės įsigyti petrolio 
nei siderurgijos kompanijų ak 
cijų, negali būti atsakingais lai 
kraščių redaktoriais, bendrovių 
pirmininkais, nustojo teisės bū 
ti renkamais...

Dėl šių suvaržymų daug 
nuostolių turėjo ir mūsiškis 
Dr. Arnoldas Felmanas, Gedi 
mino Ordino kavalierius, turis 
nemažai nuopelnų S. Paulio lie 
tuvių kolonijai. Pernai per S. 
Paulio rinkimus jis gavo lietu 
vių ir žydų kilmės rinkikų bal 
sus, surinko jų kelis tūkstan 
čius daugiau negu kaikurie iš 
rinktieji, bet į seimą nepateko, 
nes Rinkiminis Ttnbunolas, 
jau pačiose rinkimų išvakarėse 
išaiškino, kad natūralizuotieji 
neturi teisės būti seimų na 

PSP veikia magiškai — ypač, riais... Dr. A. Felmanas tą R. 
jei jums sunku prisiveisti tau T. sprendimą apskundė Vyr. 
pyti... garantuoja, kad jū Rinkiminiam Tribunolui, bet ir 
sų nurodytas asmuo gaus pilną šis jį patvirtino. Kova dėl pilie 
numatytą sutaupyti sumą, jei čių lygybės mūxų bičiulis per 
gu jūs prieš tai numirsite. Toli kėlė į Teisininkų Sąjungą, į po 
mesnių informacijų ir nemoka litinių partijų centrus ir spau 
mos PSP knygelės reikalaukite dą. Pagaliau, jau šiemet, prieš 

ta- 1 . prezįdento ir miestų tary
bu rinkimus, Augščiausiasis 
Brazilijos Teismas išaiškino, 
kad anie Rink. Tribunolų sp 
reridimąi yra priešingi konsti

MŪSŲ ^SPORTAS R TOR TAILORS

AUSTI

padarė 
manė

pinigingu

pirmą kartą 
mano gyvenime.

THE BANK OF NOVA 
SCOTIA ASMENINIS 
TAUPYMO PLANAS 

(Personal Security Program) 
LAIKYS JŪSŲ 
SANTAUPAS KOL 

PASIEKSITE SAVO 
TIKSLĄ.

jums artimiausiame Bank of 
Nova Scotia skyriuje.

Jūsų partneris, 
padedąs 

Kanados augime. ,J

The BANK of NOVA SCOTIA
—J
(5191)

FIZINIO AUKLĖJIMO IR SPORTO KAMITETO 
PRANEŠIMAS

panešame lietuvių sporto jas bus paskelbtas per Vidurio- 
apygardoms ir visiems sporto -Vakarų Sporto Apygardą.

" FASKas.
STALO TENISAS 

TORONTE.
v ... a „ Toronto „Aušra“ spalio 29

vals taryboje galėtų turėti net du- moję — krepšinis, tinklinis, sta —30 dd. bebaigiamose įrengti 
...._____ _ . 10‘ tenisas ir šachmatai. Smulki Prisikėlimo parapijos p<.talpo

D .... ., žaidynių tvarka ir visa informa se surengė atviras Toronto lie
Uz Brazilijos prezidento sostą cįja> iiegjanti žaidynes, bus pa tuvių stalo teniso varžybas, 

varžėsi 4 kandidatai: skelbta spaudoje, sudarius žai Prie nepergeriausio stovio sta
Adhemar de Barros — buvęs dynių organizacinius organus, lų rungėsi per 20 vyrų ir 6 mer 
S. Paulio gubernatorius, gen. Techniškasis žaidynių vykdyto ginos iš abiejų vietinių klubų. 
Juarez Tavora — konservato : 1"- — ••=» Kaip ir reikėjo tikėtis, vytie Tinka visoms piogoms.
rių ir situcionistų atstovas, Jus rinkikus po kaimus, fazendas čiai abiejose klasėse su kaupu Irish Twists stipri me
celino Kubitchek — Minas Ge ir miestelius, ir partijų emble viršijo šeimininkus, žaidžiant džiaga. Populiari visoje
raes valstybės gubernatorius, momis papuoštais automobi dviejų pralaimėjimų oųdu, P. Kanadoje. Pirkite pa
ir Plinio Salgado — integralis liais vežti prie urnų. Bet, anot Gvildys baigmėje nugalėjo V. sitikėdami iš Tip To
tų vadas.

Iš 15 mil. registruotų rinki 
kų rinkimuose dalyvavo tik 
apie 11 mil. Išrinktas J. Kubit 
chek, gavęs apie 3 milionus bal 
su. Du sekantieji kandidatai ga 
vo tik po kelis šimtus tūkstan 
čių mažiau, o ketvirtasis, brazi 
liškų fašistų kandidatas nesu 
rinko nė miliono balsų. Dabar 
eina ginčai dėl išrinktojo teisė 
tumo. Situcionistai nori rinki 
mus panaikinti. Išrinktasis pre 
zidentas, ypač viceprezidentas, 
yra pernai nusižudžiusiojo pre 
zidento (ir diktatoriaus) Getu keletą čia paruoštų mokytojų, pažiba, Pr. Gvildys, nuvylė sa 
lio Vargo šalininkas, todėl toji būrelį studentų, keletą viduti vo žaidimo atžanga. Gal ne jo 

Ir tiek, diena buvusi, gal treningo ste 
ka jam iš Toronto laikinai iš 
vykus.

Būta ir pragiedrulių. Tai ne 
Kalbant apie šiuos rinkimus kantų, prekybininkų ir ūkiniu perseniai iš Anglijos atvykęs 

tenka atžymėti kaikurios nau kų, bet dauguma jų tik didžiuo jaunas V. Neimantas. Nors jis 
jenybės. Buvo nutarta šalies jasi savo turtais, o lietuvybės patyrusiam Gvildžiui ir nepa 
parlamente, kad rinkikai, bal reikalams — spaudai, inokyklo jėgė atsispirti, bet vis dėlto pa 
suodami, turės padažyti pirštą ms, organizacijoms — naudos rėjo patys skirstytis žaidimų ei 
į nenuplaujamą rašalą, kad ne tai kaip iš ožio: nei pieno nei tvermę ir kovingumą. Apie mo___
galėtų balsuoti antrą kartą (ki vilnų... Neseniai vienam net J terų pažangą, mandagumo dė ortinėms vadovybėms (pstl K.

L. S, Apygarda!) reiKėtų at 
Nors pakenčiamos žaidimo kreipti į tai dėmesį ir taisyti pa

AIRIJOJE
PASKUTINĖS MADOS

ir jie yra 
pasiūti 
pagal jūsų

Duodame
KREDITAN

,T»P Top“ rūbai

S595ū
kaimiečio, įstatymas tai kaip Neimantą. Tuo būdu vytiečiai ps, kur gausus ang 

. vežimo rodiklis, kur kreipi, ten pelnė pirmą ir antrą vietas. Tr lų med. pasirinkim. 
ir pasisuka“...

Lietuvių vaidmuo visuomeni 
niarne gyvenime dar vis 

nežymus.

ečioji gi, paprastai, tokiose var 
žybose nesprendžiama. Moterų 
grupėje laimėtoja išėjo S. Kas 
peravičiūtė (S. K. Vytis) visa 
galva prašokusi likusias savo 

Turime porą gydytojų — D-rą varžoves. Antroje vietoje liko 
Eliziejų Draugelį, ateivį ir D- aušrietė M. Česnauskienė-. Ne 
rą Algį Žuką (braz. Zuccas), teko perdaug džiūgauti dalyvių 
jau čia gimusį ir baigusį S. Pau žaidimo kokybe. Daug kas iš 
lio Medicinos Mokyklą. Turi senųjų „veteranų“ po keletos 
me porą vaistininkų (larmacau metų pertraukos vėl paėmė ra 
tas Juozas Lukoševičius pasi ketę į rankas. Iš tokių, žino išmatavimą, 
žymi ir lietuvių kultūrinėje vei ma, negi senųjų žvaigždžių pre 
kloję), turime keletą ateivių ir cizijos lauksi! Betgi ir mūsų

grupė, kuri po G. Vargo mir nio rango valdininkų.
ties turi savo rankose valsty _ . . .
bės vairą, bijo keršto. Laukia Daug plačiau mūsiškiai pa 
ma rimtu sukrėtimu. sireiškia ūkio srityje, jau yra

visa eile miliomerių, tarp fabri

o lietuvybės patyrusiam Gvildžiui ir nepa

TIP TOP 
ĮSTAIGOS 

yra 
visur

Top
tailors

tyje išvengti panašių nesklan 
durnų pasikartojimo. Mūsų sp

toje vietoje), bet tą nešvaraus A V lietuvių spaudoje išgarbin liai, neužsiminsime, 
piršto Įstatymą Vyr. Rink. Tri tam milionieriui pats vienos ]
bundas atmetė, kaip neįgyven knygos autorius nunešė savo klasės nelaukėme, bet pačių dėtį, kad ir, sakysime, sporto 
dinamą dėl stoKos tokio rasa veikalą, o šis „patriotas“ lietu varžybų pravedimu tikrai bu vadovų kursų suorganizavimu, 
lo... Per šiuos rinkimus buvo viškos spaudos ir Vargo Moky vome nustebinti. Ir nemaloniai.
įvesta bendra valstybinė korte klų „palaikymui“ išmetė 20 ki
lę ir atskiri kandidatai savo bal
sų-kortelių neturėjo. Bendroje knygos kaina pažymėta 2.50 

tųcijos nuostatams, kad įsipilie kortelėje buvo visų keturių dol. Tiesa, kuklesnieji, kaip p. 
tinę ateiviai gali būti renkami kandidatų pavardės. Rinkikas St. V. Maliumas, p. Kaz. Naru 
į vietos savivaldybes, t. y. gali turėjo kryželiu pažymėti pasi ševičius ir dar vienas kitas, to 
būti prefektais ir estadualiniais rinktąjį. Tokia pat kortelė bu kiais atvejais, dažnai savo pade 
atstovais. Šis tas laimėta. Bet vo ir viceprezidentams. Taip ties nepažemina... 
Dr. A. Felmano pradėta kova pat buvo uždrausta lankioti Bus daugiau.

uzeirų... 6 am. centus, nors 
pažymėta 2.50

Nežiūrint minėtų nedateklių, 
Neišmanyta net, kaip sustaty vis dėlto malonu, kad stalo te 
ti žaidimų lentelę, žaidėjai tu nisas Toronte pradeda atkusti, 
rėji patys skirstytis žaidimų ei Varžybų dalyvių skaičius ska 
lę, peštis dėl stalų, pagaliau ir tina mūsų kolonijos tarpusavė 
triukšmas salėje galėjo būti su je berungtyniaujančius klubus 
mažintas bent keliasdešimčiai atkreipti didesnį dėmesį į šios 
dicabelių. Užsimename apie to švelnios, kadaise mūruose ko 
kius nemalonius nutikimus tik ne populiariausios, sporto ša 
tikėdamiesi, jog tai padės ateikos kultyvavimą. — ap b —

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Kaip Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atiminimų ištraukos),
RAŠO BUV. LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTERIS PULK. K ŽUKAS.
3. žįstame. Nieko nepešęs „įgalio

BANDYMAS SUDARYTI tinis“ kaž-kur kitur išvažiavo.
10. I VISUOMENINI 

GYVENIMĄ.
Kartą pas mane atėjo 23 — 

25 metų Lazaris Sudakas, Ode 
sos universiteto studentas, su

L BANDYMAS SUDARYT. 
ŽEMAIČIŲ RESPUBLIKĄ“ 
IR KAPSUKO DELEGATAS

Gandai apie „Raseinių res 
publiką“ paplito. Iš netolimos 
apylinkės, kaip Girkalnis, Kai 
nujai, Nemakscjai, Betygala pagyvinti Raseinių
pradėjo pas mus važiuoti atsto gyvenimą. jo ma
vai ir prašyti ir juos priimti sa reiRl savo ficio 
vo globom Kartą is laųrages^t, vardu >>žemaitija“, km bū 
buvo atvažiavę keli žmonės, -• • -
kurie

siūlė sukurti
„Žemaičių Respubliką“

vo, kad į Stonų kaimą (3 — 4 žmogžudį-plėšiką, liepė jam pa rankovių baltas raikštes ir 
kelti rankas, bet tas su dviem vežti Legecko lavoną į jo 
ar trim savo draugais ištraukė mus. 
revolverius. Tuomet Legeckas 
šovė į jį ir sužeidė, o kiti jo 
draugai pradėjo šaudyti į Le 
gecką ir tas pargriuvo. Tas bu išvargęs. Blogai jaučiausi, vi siliko rogėse. Legeckas užtai 

kada sas drebėjau; šaltas prakaitas sė šautuvą ir sušuko: „rankas 
šventadienio buvo pylėsi. augštyn!“ Matydamas, kad jis

— Nejaugi tai iš baimės? griebiasi ištraukti iš kišenės 
—pagalvojau. — Ne tokiose ginklą, Le.geckas Pirrnas šovė 
apystovose buvau ir nedrebė į jį *r pataikė. Tuomet iš rogių, 
jau, tai kas gi čia gali būti? įkurtomis žmogžudys atvažia

Valgyti nieko nenorėjau. At vo, pasigirdo keli šūviai ir jis,

nu žudys, kurį jam pavedžiau su 
na imti, turėjo atvažiuoti nuo Vi 

duklės, tai gi, jis, Legeckas, tą 
kelią ir kontroliavęs. Prie liu 
teronų bažnyčios žmogžudys 

Nuėjau į namus nepaprastai išlipo iš rogių, jo gi sėbrai pa

tų spausdinami visi komiteto
potvarkiai ir nutarimai, vietos 
chronika, Žemaitijos gyveni pjaug užmuštu ir sužeistų, 
mo aktualijos ir šiaip įvairus milicijos jau nė>a _ visa išmuš

km nuo Raseinių), pas savo 
„paną“ atvyko vokiečių žanda 
ras, kuris savo laiku raseiniš 
kiarns daug žalos padarė. Pats 
pasiėmiau 4 milicininkus ir nu 
vykau į Stonus suimti žandaro. 
Plėšiką suimti pavedžiau ge vo apie 11 vai. ” dieną, 
ram, pareigingam milicininkui mieste dėl 
Legeckui, kuris jį asmeniškai didelis žmonių judėjimas. 
PaĮinS°tonus nuvykome klampo Mieste ki,° ®umišimas, 
darni sniege iki kelių, o vieto kuriuo pasinaudojo visi tamsus 
mis net iki pilvo. Žandaro jau gaivalai. Jie puolė milicininkus

A. “* - - • V T «« ****4*\Z* *• ■ A * v * A.

neradome, nes švintant jis iš ir pavieniai greit juos nuginu siguliau į lovą. Patikrinau tem Legeckas, buvo peršautas per 1 
ten išvažiavo. Grįždami atgal, lavo^ . peratūrą. Termometras rodė plaučius ir, rodos, dar į koją,
apie pusiaukelį išgirdome iš ‘ -- • — • • * • ""
miesto kelis šūvius. P—-j—
kiek toliau, mus pasitiko komi bėjau: 
teto narys, buvęs katorginin 
kas, Judkė, tokiais žodžiais:

— Ui, ponas vade,
mieste revoliucija!

12. ŠILTINĖ.

• Užlipau ant rogių, nutildžiau 37,10c.. kas man buvo nema Jis pargriuvo ant žemės. Tuo 
Praėjus nūnią taip maždaug pi akai »as karštis, nes mano normali 

, . . temperatūra buvo 35,4—.35,6U.
,Vyrai- K4 gero padarėte/ Iššauktas daktaras Kavaliaus 

Tvarka visur turi būti, o jei jos kas t dieną man nieko n a 
nebus ir nebus kam ją palaiky kč tik uždraudė bet ką valgy

ti. Kitą dieną jis įtartinai žiūre 
jo į mane ir parašė leceptą: 
„Acidum muriaticum“.

— Daktare, vidurių šiltinė ? buvęs guldomas į roges, bet vis 
— paklausiau. D-ras Kavaliaus nudavęs negyvą. Staiga jis pa

met prie jo prišokę keli vyrai 
pradėjo jį smarkiai mušti ir 
spardyti kojomis, kol jis visai 
nustojęs sąmonės. Kad jo visai 
neužmuštų, Legeckas, kiek at 
gavęs sąmonę, apsiveitęs kniū 
bščias ir užsidengęs galvą ran 
komis. Vėliau jis jautęs, kaip

ti, tai kas pasidarys? Nagi vie 
nas kitą pasmaugs ir to bus vir 
šus, kas yra stipresnis, o tą nu

.r gyventi v.sai nepnk.ausoma. stra.psnia. Redaguoti apsiėmė ,a ir į ink|uota. Bet jūs nebi da gi tas pasibaigi ir ar taip 
bus galima ilgai gyventi. Pa kas j ir buvo nepatenkintas jutęs kaž-kokį trenksmą, nuo 
galvokite ir čia pat išrinkite - - - ’ ------ ’ • —

Atėjęs į miestą, pamačiau to žmogų, kuris turės tvarką pa 
kį vaizdą: Prie milicijos busti laikyti. Aš jam savo pareigas 
nės kelių šimtų žmonių minia, perduosiu.

o

nuo Lietuvos Valstybes Tary jis pats tik nemokėdamas lietu jokit jums ir laukas nuo gal 
bos. Šis jų pasiūlymas betgi vių kalbos, jis pasiūlė koi ekto yos nenUkris!
nerado jokio atgarsio Rasei rium-vertėju tūlą Skamaraką.
lių komitete. Man esant Raseiniuose išėjo ke

J Lapkričio pabaigoje sulaukė Ii numeriai „Žemaitijos“. Toli 
me ir bolševikų įgaliotinio. At mesnio jos likimo nežinau, 
važiavo lietuvis studentas, ku 
ris mus visus

Kapsuko vardu įtikinėjo

tokiu savo paciento „mandru kurio galutinai nustojęs sąmo 
mu“, bet, matydamas mano ra nes. Tai buvo šūvis jam į galvą 
mumą, 
šiltine, 
likimu

13.

patvirtino, kad sergu mano akyvaizdoje. Tas šūvis 
Ką darysi, reikėjo t 
sutikti.

„IŠ NUMIRUSIŲ 
PRISIKĖLIMAS“.

Gruodžio 9 d. iš ryto atvyko

su jam, pasirodė, nuplėšęs tik no 
sies viršūnę, bet galvos ir sme 
genų nepalietęs.

Pabudęs
Legeckas pamatė save 

pašarvotą:

esmo jos likimo nežinau. daugiausia miesto chuliganų. t§ vis minios nusiu nradėio Tas pats Sudakas pasiūlė s andaužvfa šautuvu ir v , visų minios pusių pradėjo
teigti ir niliečiu klubą Greitu ,tine aPda«zyta- ,Sautu_\ų ir šaukti, kad as tunu pasilikti mi, .7’X1 Piueciv Kiuoą. urenu rankinių granatų nėra. Mano 
laiku jis suorganizavo koncei padėjėjas Elzbergis ir milici 

tuojau steigti tarybas iš darbi .s“ so“stai® Kauno, su gy ninkaį be raikščių 
ninku ir proletariato. Jo argu vaisiais paveikslais, šokiais ir, 
mentus lengvai atrėmė tik at žinoma, gausiu bufetu. Paren 
važiavęs į Raseinius daktaras glmas pasisekė, publikos buvo 
Demikis, kuris jam pasakė, kad įįį Jaug ir ji buvo visai pa 
kitokios tarybos išrinkti neįma 
noma, nes dabartinio komiteto 
nariai laisvai išrinkti darbinin 
ku ir proletaru. Karas ir žiauri ,
okupacija visus mus suproleta £avau d“ P™.6?1™- 
nno ir jau „proletariskesnių 
rasti negalima. Kas dėl pasida 
vimo Kapsuko valdžiai, tai tas 
mums irgi nepriimtina, nes jis 
remiasi rusų durtuvais, o su ru dugnėmis turi organizuoti ple čia įvyko.
sais nieko bendra turėti nenori šikų gaują Raseiniuose ir apy Pasirodė, kad milicininkas dėjėjui Elzbergiui ir visiems gruodžio 8 d. rytą daug žmo Kaune kariuomenėje, 
me, mes juos gerai ir seniai pa linkėję. Kitas pranešimas bu Legeckas, pamatęs važiavusį milicininkams vėl užsidėti ant niy važiavo į bažnyčią. Žmog Bus daugiau.

Mano iįcįjos vadu ir kad kito jie ne 
nori. Aš atsisakinėjau, bet po 
ilgų ginčų ir šauksmų mano 
naudai, sutikau, bet pastačiau pas mane padėjėjas Elzbergis

ant ranko 
vės. Jie visi išbalę, susijaudinę. 
Čia pat privažiavo rogės su nu 
šautu milicininku Legecku. 
Staiga iš minios prie jo prišo 
ko vienas chuliganas ir, pridė 
jęs prie galvos revolverį, dar 
kartą šovė į jį.

— Žmogau, ką darai?! — su vieną mano milicininką nieko 
sukau aš. — Matai gi, kad jis blogo nepasakė. Keli chuliga 
jau nebegyvas! nai prižadėjo man, kad visi gi

Sumišo jis. Liepiau lavoną nklai dar šiandieną bus grąžin

sąlygą, kad visi mano milici Jis pranešė apie tvarkos atsta Pne Salvos kryžius ir žva 
• 1 -- - - ----- ................ . kės, o kambary raudanti žmo

mano klausimą, ar gerai pašar n?- ^mona smarkiai išsigando 
votas Legeckas, jis šypsodama „nabasnykas

. ... . . ¥ sis atsakė, kad iš vakaro gra
Minia sutiko ir net nei priešu buvQ ašarvotas. . . »-v-. •-» zv I, r»i m n Ižo *■

naktį numirėlis pabėgo 
še, tau!

Po kelių mėnesių Kaune

ninkai turi grįžti į savo vietą, tymą milicijoje ir mieste, 
o pagrobti

ginklai turi būti grąžinti.
tenkinta.

11. „REVOLIUCIJA“...
Gruodžio 8 d., anksti rytą, 

. Vienas
buvo, kad iš Viduklės

atvažiuoja garsus plėšikas
ir žmogžudys (jo pavardės ne įnešti į milicijos būstinę, o pats ti. Tikrai, dar iki vakaro grąži tikau Legecką, tuomet jau
prisimenu), kuris su vietos pa išėjau pasiinformuoti, kas gino visus 32 šautuvus ir net du mendanto Mikuckio ordonan žiavęs į kaimą, kur atsigavęs ir 
’ ' "2----7’* "" • viršaus. Čia pat liepiau savo pasą, kuris man papasakojo, kad jau sausio mėn. 1919 m. buvo

su
ko

_ , -------------- „-----------; — jSU
krutėjo, bet tuojau nusirami 
nusi. Išgėręs vandens ir galu 
tinai atgavęs sąmonę, Legec 
kas liepė žmonai nueiti pas ne 
tolimą kaimyną, kad tas atva 
žiuotų ir paimtų su savim į ro 
ges daug šiaudų. Taip jis išva
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Graži mūsų kalba. KALNO ŠEŠĖLIAI 17 metų duktė Maggy jau gi
ANGLŲ MOKSLININKAS APIE LIETUVIŲ KALBĄ. Angliška lietuvės apysaka. muši Kanadoje. Vyresnioji emr

\ grantu karta — Įvairus ateiviai
„The Slavonic and East Eumes galime teisėtai padaryti iš Neseniai Kanadoje pasirodė Normal School, kurią baigė iš Europos — laikosi savo tau 

ropean Review“ redaktorius vadą, kad jos kilmės šaltinis knyga anglų kalba „Mountain 1928 metais. Tais pat metais ji tinių grupiu ir kalbos, bet jų
W. K. Matthews, savo dai bais nėra surandamas bet kurioje Shadows“, kuri didžiosios Ka ištekėjo už Eggleston, savo vaikai jau kalba angliškai ir ne
ir ypač slavų kalbų pažintimi Rytų Europos kalbų įtakoje, ir nados spaudos buvo gana pla buvusio anglų kalbos mokyte
vienas iš didžiausių lingvistų kad pati samplaika yra išriedė čiai ir palankiai paminėta. Lie jo. Netrukus jie persikėlė į To

i _.x._ / x tuviams ši knyga ypač įdomi, ronto, paskui į Ottawą, kur jos
nes, viena, ją paraše lietuvių vyras yra žurnalistikos skyria 
kilmės autorė, antra, joje ap us direktorius Carleton Colle 
rašomas lietuvių šeimos ir jos ge. 
17 metų dukters, gimusios Ka 
nadoje, gyvenimas viename Al 
bertos, Kanados vakarines pro 
vincijos, angliakasių miestely 
je-

Autorė, Magdalena Eggles 
ton, gimė Bankhead, Alberto 

sčiai mūsų senųjų ir šių dienų vieni du iš mūsų istorikų trem je, 1917 metais lietuvių seimo 
je. Jos tėvas, jaunas būdamas, 
pabėgo iš Lietuvos, nenorėda 
mas eiti į rusų kariuomenę. Iš 
pradžių įsikūręs Bankhead, jis 
vėliau persikėlė į Bellevue, 
taip pat Albertoje, kur Magda miestelyje Coaltown, kuriame 
Iena ir praleido savo jaunys yra 35 tautų mišinys. Petras 
tės dienas. Ji lankė Bellevue Mileris ir jo žmona Marcelė

pasaulyje, atspaude minėtame jusi in situ (savo versmėje) 
žurnale (praeito birželio laido kaip nekatrosios giminės ne 
je, Nr. 81) gausiais kalbos duo veikiamųjų dalyvių apimties iš 
menimis pagrįstą plačią studi plitimas Rytų Europoje“.
ją (350-371 pp.) Lithuanian įįa tektų pastebėti, jog šia 
Constructions with Neuter 1 a me siavų įr Rytų Europos kai 
sive Participles (Lietuvių kai bu beį jos tautu istorijos žur 
bos sintaksinė samplaika varto nale jau buvo atspausta pora 
jant niekatrosios giminės ne Įabaj įdomiu Jonės Deveikės 
veikiamuosius dalyvius). sludijų apie Lietuvą (tai regis 

W. K. Matthews pateikia aptik ji ir prof. Zenonas Ivinskis

TECHNICIANS
WANTED
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AND ELEC 
TRONIC IN 
PUSTRIES 

NEED 
WELL 

TRAINED 
MEN.

The man who 
really has 

the ,,know-i 
-how” will * 

win the best 
rank and po 
sition and the 
highest pay 
in the years 
ahead.

Opportunities

bejaučia tautinių skirtumų — 
jie jau kanadiečiai. Anglai į vi 
sus kitus ateivius žiūri iš augš 
to ir skaito juos svetimšaliais 
(foreigners), bet ir jų naujoji 
karta linkusi susilieti su kitų 
emigrantų vaikais.

Pačioje knygoje daugiausia 
aprašomi 17 metų Maggy per 
gyvenimai poros savaičių lai 
kotarpyje, kada ji žengia į su 
brendimo slenkstį, bet joje taip 
pat paliečiama jos šeimos tra 
gėdija, kur jos tėvas yra 20 
metų vyresnis už motiną, ku 
rią jis išsirašė iš Lietuvos. 
Taip pat paliečiami įvairūs jos 
draugių, kitų tautų imigrantų 
dukterų, reikalai, kurie visi vy 
ksta kalno - kasyklos šešėlyje.

Knyga mirga lietuviškais va 
rdais ir posakiais (kurių kai 
kurie, deja, neteisingai užrašy 
ti) ; joje užsimenama apie di 
dingą Lietuvos praeitį, gra 
žias lietuvių dainas, paduoda 
ma Birutės ir Kęstučio legen 
da — matyt, kad autorė savo 
kilmės kraštui turi nemažai 
sentimentų, įdiegto jos tėvų, 

— „Lit. ir Menas“ mini mu imigrantų.
Knyga, parašyta apie lietu 

vius emigrantus ne svetimo, 
bet tų pačių imigrantų dukters, 
dvelkia šiluma ir supratimu. 
Ji rekomenduotina perskaityti 
visiems lietuviams geresniam 
pažinimui ir supratimui jauno 
sios kartos, išaugusios išeivijo 
je. (Mountain Shadows, by 
Magdalena Eggleston. William 
Heinemann Ltd: London. Bri

Magdalena pradėjo rašyti bū 
dama keturiolikos metų. Ji yia 
parašiusi du radijo vaidinimus 
ir nemažai poezijos kūrinių, ku 
rie buvo atspausdinti Įvairino 
se Kanados žurnaluose. Mon 
tain Shadows jos pirma apysa 
ka, bet ji jau turi pabaigusi 
antrą ir šiuo metu renka me 
džiagą trečiai.

Mountain Shadows aprašo 
mas gyvenimas angliakasių

autorių, taip pat ir liaudies dai tyje tepasireiškia savo dar 
nose pavartotų posakių su bū bais kitų kalbomis leidiniuose), 
taisiais neveikiamasiais daly Beje, ir daug kam būtų gaila, 
viais pavyzdžių, kaip antai: — jei mūsų lituanistai neduotų 
M. Daukšos, M. Sirvydo, Sil (tai padaryti mėginau per Lie 
vestro Gimžausko ((„pirmiau tuvių Rašytojų Draugiją) šiam 
Gurgonyse jų ilgai sėdėta, o leidiniui straipsnį apie Lietu 
paskui jų sostas Trakuose ii vos genijų Adomą MicKevičių, -------- j- ------ --------------------  - j- -------- ---------
gai turėta“), K. Būgos, J. Jab šiemet šimto metų nuo jo mir High School, vėliau Calgary yra lietuviai emigrantai, bet jų 
lonskio, P. Klimo (ploni marš ties sukaktį minint, 
kineliai žaliais siūlais siūta), P. j. žmuidzinas.
Skardžiaus, M. Biržiškos, A. .--------------------------------------
Škėmos, A. Vaičiulaičio ir kt.» OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
net pavaizduojamas ir prof. P. 
Arumaa užrašytos Garvėčiuo 
se (prie Vilniaus) dainos posa 
kis (peklos vartai adaryta... gu 
Ii kūnas paguldzita). Tą lietu 
viškąją samplaiką jis palygina 
su rusų, gudų, Korelijos rusų, pasitaiko, kad, praėjus 5 — 6 
lenkų, čenkų, slovėnų, suomių, 
estų ir kt. gretimomims nevei 
kiamųjų dalyvių samplaikomis 
ir daro šią išvadą:

„Imant domėn tai, ką jau ži 
nome apie lietuviškąją ergaty 
vę samplaiką (konstrukciją), 
augščiau smulkiau išnagrinėtą, meninio premjeros lygio’

KULTŪRW£#KKO^IKA
SMUNKA OPERA

„Lit. ir Menas“ rašo: „Ten 
ka taip pat visu griežtumu kai 
bėti apie meninį senųjų teatro 
pastatymų lygį. Juk dar dažnai

VILNIAUS OPERA JAU RUSŲ KALBA 
Lietuvon grąžinami cariniai laikai.

Maskva pučia dulkes žmonė 
ms į akis ir juos įtikinėja, kad ziko K. Kavecko 50 metų su 
esą vis geriau, aiškiau matyti... kaktuves. K. Kaveckas dabar

Štai, rusai įtaigoja, kad so yra Filharmonijos vyr. dirigen 
vietinė kultūra esanti „socialis tas ir įvertintas kaip tarybinis 
tinė savo turiniu ir tautinė sa meno veikėjas. Minint jo suka 

ir vo forma“. Bet... „Literatūros ktuvės, neužsiminta, kad jis bu 
vo Kauno katedros vargoninin

spektakliams po premjeros, pa 
statymo lygis ima smukti. Š 
pastaba liečia visus teatrus 
ypatingai LTSR Valst. akade ir Meno” laikraštyje Nr. 42

(468) 1955 metų spalio 15 d. kas. . .
randame tokį skelbimą: „Vals 
tybiniame akademiniame ope 
ros ir baleto teatre (Vilniuje) :

minį operos ir baleto teatrą, ku 
ris dažnai nesugeba išlaikyti DAILININKO ARBIT 

BLATO PARODA
Sekmadienį, spalio 16 d. numa New Yorke buvo iškilmingai tisch Book Service (Canada) 
tomą A. Borodino operos „Kn atidaryta Asociated^ American Ltd.: Toronto (1068 Broad 
iazius Ivoris“ nremiera rusu Artist galerijoje, išstatant 26 wiew Avė.). 256 pg., $ 2.75).

J. J.

Engineering 
shows how you can be tho 
roughly trained by speciali 
zed home study courses. It 
lists details of over ninety 
courses in all branches of en 
gineering a, n d academic 
fields. Get yours free copy of 
„Engineering Opportuni 
ties“ to-day by mailing the 
coupon below.
Canadian Institute of Scien1 
ce & Technology Limited, 
439 Garden Building, 263 
Adelaide St. West, Toronto, 
Ont. ,
Please forward free of cost 
or obligation of any kind 
your 105-page handbook, 
„ENGINEERING OPPOR 
TUNITIES”.
Name: ..................................
Address ..............................

”27” PAMUSALUOTI
APATINIAI

neŽiemos apatiniai, 
pralenkiami dėl jų ši 
limos, patvarumo ir 
vertingumo. Pasiūti 
kuo didžiausiam judė 
siu laisvumui iš storu, 
šilimą laikančiu pamu 
šąlu medžiagos, kad at 
siekus šilumos maksi 
mumą. Penman's pui 
ki gamyba turi augš 
tą vertę. Gaunami apa 
tiniai marškiniai, kel 
nės ir kombinezonai vy 
rams ir berniukams.

Garsūs 
nuo 1868 m. 

(27-FO-4)

27 U[tC( 11 n Į D 

UNDERWEAR

iazius Igoris“ premjera rusų Artist galerijoje, 
kalba“. Štai tau, bobule, ir de paveikslus. Arbit Blatas yra iš 
vintinės!..

Vilnius juk, atrodo, Lietu kaiP tapytojas, dalyvavęs pa 
vos sostinė, ne Rusijos. Kodėl T°
ten įvedama rusų kalba? Koks °" 
gi čia „socialistinis turinys“ ir 
kokia gi čia „tautinė forma“? 
Ar tai ne rusiška, jeigu rusų 
kalba premjera?

Taigi, po 15 metų okupaci 
jos įvedama rusų kalba Lietu 
vos sostinės operon, o po kitų 
15 metų okupacijos — ir viso 
je Lietuvoje... Nieko sau „so 
cialistinis turinys“ ir nieko sau 
„tautinė forma“!

O mūsų rėksniai „progresy 
vieji” vis tvirtina, kad Lietuvo 
je nėra rusinimo.

Mes griežčiausiai protestuo

Lietuvos, kur pradėjo reikštis
OKUPUOTOS LIETUVOS 

ARCHITEKTŲ 
SUVAŽIAVIMAS,

Course interested in

Age:
115 METŲ LIETUVIS DAI 
LININKAS BRAZILIJOJE.

Mažai kas suminėjo, bet tai 
įvykęs Vilniuje spalio 14—16 verta didelio 
dienomis, išrinko sąjungos vai 
dybą, kurion įėjo: E. Budrci 
ka, A. Tauras, V. Kriščiūnas, 
J. Kumpis, V. Golovmskis, K. 
Šešelgis, A. Gibas, A. Slavins 
kas, D. Todes. Iš šių v-bos at 
sakinguoju sekretorium išrink 
tas J. Kumpis ir sekretoriais 
V. Golovinskis ir K. Šešelgis.

LIETUVOJE LANKĖSI 
LENKŲ RAŠYTOJAI

šęs savo parodas. Pajodos, ku 
ri tęsėsi ligi lapkričio 12 d., ati 
daryme dalyvavo daug lietu 
vių ir žymus skulptorius Lip 
šie, kilęs taip pat iš Lietuvos.

ADOMO MICKEVIČIAUS 
MINĖJIMAS

pavergtoje Lietuvoje vis dėlto 
daromas. Tam tikslui sudaryta 
„respublikinė komisija“, kurios 
pirmininku paskirtas A. Venc 
lova, nariais: M. Abeciūnaitė, 
J. Bučas, J. Vildžiūnas, V. Vid 
mantas, K. Korsakas, V. Myko J. Lau ir A. Gnedovska, kuri 
laitis Putinas, J. Narkevičiūtė, daugelį lieutviu rašytoju dar 
?• !Xikis> J- Sn;.lgevė,uS h veržia j leniry kalb,. Ji ui

Vilniaus operon mes protes J’ įlinkus. Numatoma oi gani gė, kad J. Baltušio pjesė „Gie tiniame kongrese, lietuvių dai 
tuojame pries Lietuvos rusini 
mą! Mes į 
prieš mūsų „progresyviųjų“ 
melus ir pataikavimą okupan 
tui!

Bendrai, visi pranešimai so 
vietinėje spaudoje rodo, kad 
vis daugiau ir daugiau rusų 
veržiasi Lietuvon, vis daugiau 
rusų išstumia lietuvius iš Lie 
tuvos gyvenimo ir juos grūda 
į Rusijos gilumus, pas kitas pa 
vergtas tautas. Rusai vis dau 
giau ir plačiau užgoži Lietuvos 
gyvenimą. Tai skaudūs faktai, 
prieš kuriuos visa jėga turime 
kelti protestus ir skelbti tai vi 
sam pasauliui!!

dėmesio.
gyvena lietuvis

drauge dailinin
Trumpis, kuris

Brazilijoje 
dievdirbis ir 
kas Adomas 
jau yra sulaukęs fenomenalaus 
amžiaus, nes dabar jis turi jau 
115-ka metų!

Adomas Trumpis tuo įdo 
mus yra, kad drauge jis yra ir 
vadinamas dievdirbis, kuris iš 
medžio išdrožinėja visokius die 
vukus ir drauge yra tapytojas.

Be ko kita, jo darbų buvo iš 
statyta praėjusią vasarą vyku 
šiame Rio de Janeiro Eucharis

xr.o„azu0ti „respublikinė paroda“ da gaideliai” 96-se Lenkijos teles parodoje.
protestuojame ir kuri°je bus pavaizduotas poeto atruose einanti dideliu pasise Adomas Trunmpis iš Brazi 

gyvenimas, visuomenine ir lite kimu, sutraukianti daugiausia lijOs spaudos yra susilaukęs 
ypatingo dėmesio. Mums gi, lie 
tuviams, jis yrą įdomus dar ir 
savo amžiumi, nes kažin ar yra 
kitas kur nors lietuvis, kuris 
būtų ųž jį vyresnis?

.— Nobelio premijos už fizi 
kos mokslo darbus šiemet atr 
duotos Amerikos mokslininl^ 
ms: Stanford© universiteto pro 
fesoriui W. E. Lamb ir Kolum 
bįijos universiteto profesoriui 
P. Kusch; abu jie atominiai ty 
rinėtojai. Chemijos premija ati 
duota Cornell universiteto pro 
fesoriui dr. V. Du Vigneaud.

ratūrinė veikla, Putinas para žiūrovų. Šiuo metu ji verčianti 
šė knygą apie Mickevičių, bū į lenkų kalbą Putino „Altorių 
šią įmūrytos atminčiai lentos šešėly'*, 
kur poetas gyveno.
LIETUVOJ MOTERYS UŽ 

STAKLIŲ.
Kauno Čiurlionio muzėjaus 

ekspedicija rinko liaudies me 
no darbus Kaišiadorių srityje. 
Ekspedicija konstatavo, kad 
moterys ten daug audžia. Kur 
gi neaus, jeigu austų dalykų 
okupacijos 
pirkti, jeigu okupantas jų ne tuvių sąjungą, kuri statosi ten 
tiekia. lietuvių namus.

ERMITAŽO PARODA 
KAUNE

Čiurlionio muzėjuje vyko Er 
mitažo paroda, kurioje buvo pa 
rodyti dailės kūriniai XV-XIX 
amžiaus — Flandrijos, Ispani 
jos, Prancūzijos, Vokietijos dai 
lininkų ir skulptorių.

„ . . _ — Adelaidės lietuviai, Aus
metu nėra iš kur tralijoje, sudarė Adelaidės lie

diena, kada ir 
caras kariuome

Užkeikta jauja
(Poringė)

Ties Mateikiškių upeliūkš žvelgdavęs, iš laimės rausdavu 
čiu, ten, kur baigiasi akivaro sios. 
mis kunkuliuojantis raistas, Bet atėjusi 
dar ir dabar tebeguli keli supu šerkšną rusų
vę sienojai. Sakoma — kadai nėn pašaukęs. Tik kur tau jis 
se ten jaujos būta. Kas statė tą eis dvidešimt penkerius metus 
jaują — niekas neatsimena, svetimiesiems tarnauti, brangų 
Tik mano senelis porindavo, laiką gaišinti, savo jaunas die 
kad ji buvusi iš tvirto ąžuolo nas Rusijoj dilinti. Ir niekas iš 
suremta ir priklausiusi Laba lietuvių nenorėdavęs carui tar 
norų dvarui, kurio ponaitis sa nauti: turtingieji iš žandarų iš 
vo tėvą nudobęs ir paskui pats sipirkdavę, gi neturtingi slaps 
pasikoręs. tydavęsi, nes tik rudenį jaunus

Taigi, dar tais laikais, kada vyrus caro tarnai gaudydavę. 
Lietuva buvusi rusų caro pa Tokius vyrus rekrūtais vadin 
vergta, o lietuviai jo kariuome davę.
nėję turėję tarnauti net po dvi Daug rudeniu prabėgę Šer 
dešimt penkerius metus, benė kšnui besislapstant, žandarus 
Užežerio kaime, gyvenęs ’* ... v
nas šaunus bernaitis, vardu 
rkšnas.

Smarkus vyras buvęs tas 
rkšnas: darbe nepavejamas, 
kiuose nepavargstantis, links pėjo Šerkšnas, 1 
mose išdaigose vėtra siausda jiems iš rankų išslįsdavęs. 
vęs. O merginos, jei į kurią pa

žandarai jau čia pat, supratęs mato. Pradėjo galvoti, kad tai tuoj į dulkes pavirsta. O kai pinigų sužėręs į dėžutę, sumur 
kad paklius į jų nagus — atsi tik pasakos, kad vaiduokliai — pati didžiausioji ir paskutinė, mėjo: „Ir vėl nespėjau. Kada 
minė užkeiktą jaują — nėrė, bailių žmonių išsigalvojimas, ta su septyniom galvom ii ark aš juos suskaičiuosiu, kada pa 
kaip vėjas lengvasparnis, pa P’ ’ ’ ’----- . . „. • - - .....................
miške pro, raistą ir peršokęs me dar girdėjosi žandarų bal kšną už nosies, pavirto" į dul eis ____ _______v ._r......
upeliūkštį vienu šuoliu iš pa sai, šerkšnas, patogiau išsitie kių saują, sugirgždėjo jaujos mas? Ach, kad kas nors tuos 
krumės atsidūrė viduj. Nors sęs, pradėjo snausti. Bet štai durys ir įėjo gražiai apsirėdęs pinigus surastų ir man nereik 
ir narsus ^buvo Šerkšnas, bet ga — kad subildės jaujos kros ponaitis, pasiramsčiuodamas tų daugiau į čia sugrįžti“.

skruzdės, nis, kad sudrebės sienos, kad balto kaulo lazda, kurios gal Paskui jis dėžutę su pinigais 
Viduje surūks dulkės jr senos spalių vutė žaižaravo įvairiausių spal įkišęs į sienojį, o trečiam

. ~~ x ■ vų šalta ugnimi. Dabar jaujo džiui užgiedojus išnykęs jan
mus, turėję būti pilna vaiduok gas išgaravo. Ir mato bernaitis je buvo šviesu, kaip lempai de jos kamine.
litą, gi lauke girdėjosi piktų žan —baidyklių visas pulkas: vidų gant Šerkšno tėvų pirkioj. O šerkšnas, dąr vis dantimis iš 
darų keiksmai. Bet nėjo žanda ryje jaujos kūliais veičiasi, ra ponaitis, net nepažvelgęs į dre baimės kalendamas, išsirangė 
rai į jaują, nes jie žinojo, kad tu sukasi, rankomis, kaip šluot bantį bernaitį, priėjęs prie vie iš savo kampo. Apgraibomis 
sutemus nė vienas apylinkės ražiais, skeryčioja. Vienos tų no didžiulio sienojo, paspaudęs pasiekęs aną slaptą sienojį, su 
žmogus nedrįstų jos duris pra baidyklių su septyniom gal išsikišusį šakigalį ir tuoj pat at sirado šakigalį, kurį paspaudus 
verti. O ir patys žandarai, no vom, kitos arklio kanopom, tre sivėrusios nematomos durelės, atsivėrė durelės. Jis tuoj išsi 
rs ginkluoti iki dantų, naktį čios avinais mekena. Šerkšnui Iš angos jis išėmęs gintarinę ėmė gintarinę dėžutę ir laimin 

net plaukai ant galvos ežiu at dėžutę, gero avino galvos didu gai parkeliavo namo. Kitą die 

čiupo jam už bėdęs savo šviečiančią lazdą, auksinių pinigų saidą išsipirko 
j „ r___ -Jr_ -t- ____  t __ > kariuomenės. Už likusius

,^®nktos plaukų tampyti, dar kitos žnai šio linabraukio, švelniai pake dar nusipirkęs dvarą, paskui 
savo kaimo 
seniau tėvai

Nedrįsdamas išeiti, nes kai lio kojom, mėginus čiupti Šer sibaigs mano kančios, kada at 
> mano nuodėmių išpirki

šiurpas, it piktos 
šliaužiojo jo nugara, 
juk, pagal žmonių pasakoji nuobiros — šerkšnui visas mie

pasiramsčiuodamas tų daugiau į čia sugrįžti“.
I Paskui jis dėžutę su pinigai

jau jos išsilenkdavę. i ____ _____________________ __ _______  ____  _______
Tūno kamputyje susirangęs sistojo, kai viena baidyklė, už mo, atsinešęs į vidurį jaujos, įsi ną jis pabėręs caro žandarams 

bernaitis, tyli kvapą sulaikęs, uodusi žmogų, i" x j “__ r____ _______ _ 1—2,, 
O dulkės ir pelėsiai nosį kute kojos. Kitos tuoj griebė jį uz pasidėjęs tą dėžutę ant aplūžu nuo na, čiaudėti verčia, f -’—’ - ■ • • ■ . . - . ~_ ~ j___,__ - • - ■ _
kojos tirpsta, bet Šerkšnas ken byti bernaitį apniko .Šerkšnas lęs jos dangtelį pradėjo skai vedęs gražiausią 
čia. Ir ką veiks nekentėjęs, jei manė jau galą gausiąs. Bet at čiuoti auksinius pinigus, šerkš mergaitę, kurios ___
gu jaujoje^ tyko vaiduokliai, o siminė turįs iš šventojo ąžuolo nui dabar abidvi akys ant kak dėl jo neturto nenorėję už jo 

kuris visados ^a^sus caro žandarai siau kryželį. Išsitraukęs tą kryželį, tos iššoko — tokios daugybės leisti, ilgus metus gražiai gy

. - ' Apsiprato akys tamsoje, bet to, kad baidyklės, vos pasieku ga pragydo p.......a------------- --------
Šerkšnas, matydamas, kad vaiduoklių šerkšnas vistiek ne sios kryželiu nubrėžtą ribą, Ponaitis, nebaigęs skaičiuoti, (TP)

jau ną pavakarį visas žandarų bū 
Se rys Užežerėn užgriuvęs — žūt- 

už nosies vedžiojant. Bet vie 
i Še -būt nutaręs jaunus vyrus su 

gaudyti, o labjausiai jiems rūšo
apibrėžęs aplink save ratą ma auksinių pinigų ten būta! Štai veno, i jaujoje niekad daugiau 
' ’ ................ ' * ’ i pirmieji gaidžiai, nebesivaidenę, P. Želva.
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Būkime sveiki! DR. B. MATULIONIS

Kokius vaistus siusti Lietuvon
ir

KAIP JAIS NAUDOTIS?
2.
Mano tikslas buvo tik pa 

nagrinėti klausimą, kodėl oku 
puotos Lietuvos gyventojai pr 
ašo vaistų, ypač Strcptomyci 
no, ir antra, — paaiškinti, kaip 
vaistus siųsti.

Kai iškyla vaistų siuntimo 
"Mausimas, tenka du dalyku tu 
.ėti galvoje:

kiek ir kokių vaistų siųsti 
ir kaip siųsti?

Visų pirma dėl pačių vaistų. Iš 
ateinančių prašymų iš okupuc 
tos Lietuvos neatrodo, kad ten 
būtų gerai žinoma pati Strepto 
mycinu gydymo technika. Am 
erikos ir kitų Vakarų Europos 
kraštų patyrimas jau pakanka 
mai aiškiai nustatė, kad Strep 
tomycinas tiktai tada yra ge 
ras vaistas, kai jis esti tinka 
mai vartojamas.

Labai trumpai suglaudus ga 
Įima būtų

Streptomycino vartojimo 
taisykles taip išreikšti:

1. Streptomycinas turi būti 
vartojamas pakankamai ilgai, 
dažniausiai apie metus, c nere 
tai net dvejus metus ir ilgiau.

2. Streptomycinas didžiojoje 
daugumoje atsitikimų esti visiš 
kai pakankamas, jeigu jo po 
vieną gramą į raumenis leidžia 
ma ne kasdien, bet tik kas tie 
čią dieną.

3. Streptomycinas neturi bū 
ti vartojamas vienas, nes greit 
jis netenka savo gydomosios 
jėgos; būtinai lygiagrečiai su 
Streptamycinu visą laiką, kol 
duodamas ligoniui Streptomyci 
nas, turi būti vartojamas dar 
vienas vaistas nuo džiovos. Tų 
kitų vaistų nuo džiovos yra ke 
lėtas, bet svarbiausieji iš jų 
yra tik du: 1. N. H. arba Izi 
Nikotininės rūgšties Hydrozi 
das ir P. A. S. arba Para Ami 
no Salicylinė rūgštis ar jos 
druskos. Tad Streptomycinas 
turi būti vartojamas diauge ar 
ba su INH arba su P.A.S.

pertraukos gydyme, reikia var 
toti INH ir PAS abudu drau 
ge; šie du vaistai, jeigu jie var 
tojami drauge ir po tiek, kaip 
augščjau pasakyta, dažnais ai 
vėjais gerai gydo džioVos ligą. 
Bet reikia žinoti, kad daugelis 
ligonių negali ilgai imti P.A.S., 
nes skrandis nuo P.A.S. pasida 
ro perdaug jautrus ir pradeda 
tiek vaistą P.A.S., tiek maistą 
išvemti. Tokiais atsitikimais 
nieko kito nelieka daryti, kaip 
vartoti Streptomyciną su I. N. 
H.

7. Vietoje Streptomycino ga 
Ii būti vartojamas jam labai ar 
timas vaistas Dihydiostrepto 
mycmas; šių abiejų vaistų vei 
kimas, kaina ir dozės vienodi.

Kiek siųsti vaistų?
Kadangi neturi būti daioma 

gydymo pertrauka, o vaistų pa 
siuntimas užima daug laiko, tai 
nebūtų prasminga mėginti siun 
tinėti po truputį. Iš tokio siun 
tinėjimo ligoniui būtų mažai 
naudos, o kartais toks gydy 
mas su ilgomis pertraukomis 
galėtų pasidaryti net kenks 
mingas. Manau, kai nereiktų 
siųsti vaistų mažiau, kaip 6 mė 
nesiams, o tokiam pusės metų 
laikotarpiui štai kiek reiktų 
Streptamycino: šeši menesiai 
turi 180 dienų; Streptomyci 
nas duodamas po vieną gramą 
kas trečią dieną; tad reiktų 
Streptomycino 60 gramų. Ki 
to vaisto INH, reikia turėti 
kasdien po 3 tabletes arba vi 
sam 6 mėn. laikui 540 tablečių.

Streptomycinas esti milte 
liais ir skystas, ištirpintas, po 
1 gramą ir po 5 gramus. Kad 
būtų mažesnis svoris ir kad bū 
tų pigiau, reikia imti miltelius 
ir ne po vieną, bet po 5 gramus 
viename buteliuke. Vaistą INH 
geriau būtų imti po 100 mill 
gramų tabletes ir po 100 table 
čių vienoje bonkutėje.

Kokia vaistų kaina?
Streptomycinas ir INH par 

duodami vaistinėse tik pagal

ridu

SIŪS

KINGSBEER
pi alenkia

visus
kitus

i

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont

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

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTI JI.

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

SKUBIAM P RI STATYMUI į NAMUS

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

Ar yra okupuotoje Lietuvo receptą. Įvairių firmų kainos 
je pakankamai tų dviejų pasta nevienodos, bet skiriasi labai 
rųjų vaistų, sunku pasakyti, nedaug. Streptomycino ir Di 
nes žinios nevienodos, priešta hydrostreptomycino kaina arba 
raujančios. Galimas dalykas, vienoda^ arba skirtumas esti la 
kad tie ligoniai, kurie patenka bai mažas. Vaistinėje Strepto 
į ligonines, gali gauti INH ar mycino 5 gramų bonkutė kai 
PAS; bet tie ligoniai, kurie ne nuoja tarp 2 dol. 38 et. iki 2 
gali patekti į gydomąsias įstai dol. 65 et., o INH šimto milig 
gas ir esti priveflsti gydytis na ramų 100 tabl. bonkutė kai 
mie, atrodo, kad sunkiai šių pa nuoja apie 1.93 iki 2.15. Tad 
starųju vaistų gauna. ‘ pusei metų gydymo kursui

4. I.N.H. duodama po vieną reiktų Streptomycino 12 bon 
tabletę tris kartus per dieną; kūčių po 5 gramus; tas kainuo 
tabletės turi būti imamos kas *4 nuo 28 dol. 56 et. iki 31 dol.
dien; kiekvienoje tabletėje turį 
būti 100 miligramų INH, ne 
mažiau; jeigu vartojamas vais 
tas PAS, tai šia vaistas duoda 
mas taip pat kasdien, 12 gramų 
per dieną arba tris kartus po 
4 gramus, po valgio.
Pastaba: vaistas I.N.H. turi 

daug įvairių vardų: Rimifon, 
Nydrazid, Cotinazin, Dinac 
rin ir tt.
5. Gydymo pertraukos, ypač 

ilgesnės, blogai veikia gydymą 
ir patys vaistai greičiau nusto 
ja gydomos galios. Pataria 
ma pagal galimybę nedaryti 
pradėto gydymo pertraukų.

6. Jei pritrūksta Streptomy 
cino, tai vietoje jo, nedarant

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

TEISININKAS —

’ Advokatas—Notaras
100 Adelaide St. W.

Room 107
Telefonas EM 6-4182

Toronto.

80 et.; 6 bonkutės INH, 100 
mg. tabletės (esti ir po 50 mg, 
tabletes; tada reikia imti dvi 
gubai daugiau) būtų nuo 11d, 
58 et. iki 12 dol, 90 et. Sudėję 
Streptomycino ir INH kainą 
kartu gausime bendrą kainą 
nuo 40 dol. 14 et. iki 44 dol. 70 
et.

Reikia žinoti, kad vaistinės 
prie savo perkamų vaistų kai 
nos prideda 50% ir daugiau. 
Yra firmų, kurios gydytojams 
vaistus parduoda urmo kaina. 
Turint pažįstamą ir paslaugų 
gydytoją, galima būtų minėtą 
abiejų vaistų kiekį, išrašant be 
tarpiškai iš vaistų firmos, gau 
ti už maždaug 22 dol. — 25 d., 
įskaitant ir persiuntimo išlai 
das.

Streptomycinas ir Dihydro

Įst. OL 7543. Namų RO 2-9138

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

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

streptomycinas sensta ir nusto 
ja savo gydomosios galios. 
Ant vaisto bonkutės visados tu 
ri būti pažymėta data, nuo ku 
rios vaistas laikomas pasenu 
siu (date of expiration). Rei 
kia perkant žiūrėti, kad vaistas 
būtų tinkamas vartoti ilgą lai 
ką, mažiausiai bent metams.

Pasiuntimas į Lietuvą.
Gerai ir saugiai supokavus 

vaistus galima siuntinį atiduo 
ti į paštą. Bet taip daryti nepa 
tartina. Lietuvos okupantas 
yra užsienio siuntiniams nusta 
tęs labai augštus muitus ir 
dar šiaip visokių mokesčių už 
dėjęs. Taip pasiųsto siuntinio 
gavėjas nepajėgtų išpirkti.

Vienintelis kelias bet ko 
kiam siuntiniui siųsti į okupuo 
tą Lietuvą — tai specialės kon 
toros, kurių yra visuose did 
miesčiuose. Nors tos konto 
ros yra privatiškos, bet jos tu 
ri Sovietinės Rusijos leidimus; 
jos žino visas rusų reikalauja 
mas taisykles ir taip-pat žino 
visus muitus 
Šios kontoros siunčiamą siun 
tinį patikrina, apskailčiuoja vi 
sus muitus ir kitus mokesčius, 
patį siuntinį perpokuoja ir pa 
siunčia adresatui, kai tik siun

bei mokesčius.

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 :ne 

džiaga garantuojama

tėjas kontoros patiektą sąskai 
tą apmoka. Pravartu prisimin 
ti, kad šios kontoros turi savo 
kainoraščius ir juos siunčia, 
kas paprašo. Taip-pat nėra bū 
tino reikalo su siuntiniu važiuo 
ti į tą kontorą; siuntinį galima 
kontorai ir paštu pasiųsti.

Į Lietuvą siuntiniai gali bū 
ti siunčiami paštu; tada jie pa 
siekia adresatą po 6 ar 8 savai 
čių, o kartais dar vėliau. Gali 
ma siųsti oro paštu, kuris nuei 
na maždaug per 10 dienų, tik 
oro paštas siuntiniams yra la 
bai brangus.

, S. Jau surinkus šį rašinį, 
kurį red. pataria skaitytoja 
ms pasilaikyti, kaip parašy 
tą specialisto, gauta žinių, 
kad minėtų vaistų kaina nu 
kritusi pusiau.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
JAV ir Kanados 

DAINŲ ŠVENTĖS 1956 M. 
REPERTUARAS.
1955. Išleidimą finansavo Ame 
rikos Lietuvių Bendruomenės 
Chicagos Apygardos Valdyba.

Repertuaro leidinys viso 26 
dainos, padalytos į 4 grupes pa 
gal balsų derinius: I. Privalo 
mos dainos mišriam jungtiniam 
chorui, 10; II. Neprivalomos 
dainos mišriam jungtiniam cho 
rui, 6; III. Dainos jungtiniam 
vyrų chorui, 5; IV. Dainos jun 
gtiniam moterų chorui, 5.

Leidinys kuklus, bet paran 
kaus formato, aiškus ir gerame 
popiery. Todėl šių dainų išlei 
dimas praturtina chorų biblio 
tekąs.

Dainų šventės komitetas žo 
dyje dainininkams-ems sako: 
„Dainų šventė turi būti kon 
certų koncertas. Lietuvi daini 
ninke, duodame Tamstai šį re 
pertuarą ir prie jo jungiame sa 
vo prašymą: padaryk visa, kad 
Dainų Šventė būtų gera“.

Taigi: geras repertuaras ir 
geras linkėjimas.

p.

lietuvių

Chicago,

A. E. McKAGIE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

Automatiniai
S AB A

STUDENTU GYVENIMAS ir VEIKLA
MARGOS ŽINIOS.

— Semestro pradžioej K.L. nu, D. Slavinskas — akordeo
S. S-gos Toronto skyriaus iš nu, S. Žemelytė — daina ir pa 
rinkta valdyba ‘pasiskirstė pa starosios akomponistas p. De

bussman atliko porą ugningų 
numerių. Vėliau, šokių pertrau 
koje, svečias Vyt. Kastytis per 
skaitė sąmojingą rašinį apie 
studentavimą. Buvo malonu 
studentų tarpe matyti daug mū 
sų kolonijos šviesuomenės, tai 
pogi montreališkius kolegas: 
I. Gražytę, D. Vaičiūnaitę, A. 
Jurkų ir A. Stankevičių. Tiki 
masi, kad toks viens Kitų ap 

dienį, sk. v-ba rengia tarpse lankymas pasikartos ir ateity 
mestrinę arbatėlę tema „menas je> 
ir mes“. Yra pakviestas dail.
T. Valius, kuris šnekes dailės ~ Per vien? 7°?^° 

klausimais. Taipogi vienas ko *<?« mus Pa!,eke la*sku?s is 
lega užsimins apie architektu Lietuvos, kur, čia paduodame:

° A 1 Ifiirrii Lrrocru vrQ 11s*
rą kartu parodydamas spalvo 
tus vaizdus iš savo architektu 
rinių kelionių.

— Jau į tradiciją įėjusį To 
ronto studentų vakarą — stu 
dentų su visuomene susiartini 
mo šventę galutinai nusistaty 
ta suruošti sausio 21 d. ištai 
gingame Club Kingsway. Kvie 
timai jau spausdinami ir neuz 
ilgo bus 
studentus, tačiau viešai parda 
vinėjami 
skaičius gana ribotas, taigi pa 
tartina kvietimais iš anksto pa 
sirūpinti.

— Torontiškiai džiaugiasi 
Montrealio studentų sujudimu 
surengiant, bene patį pirmąjį, 
Initium Semestri.

— Spalio 22 d. Toinoto stu 
dentai turėjo Initium Semestri 
pobūvį. Į ankštoką Tėvų Pran 
ciškonų salę susirinko 
studentų ir kviestinių 
Vakaro šviesa buvo iš 
alio' atvykusio mūsų 
df. H. Nagio paskaita apie du 
mus lietuviškoje literatūroje. 
Trumpoje, bet gana stiprioje 
programoje paisrodė studen 
tai: D. Ščepavičiūtė — piam

reigomis: Juizas Gvildys — 
pirmininkas, Birutė Gngaitytė 
—vicep., Danutė Mitalaitė—se 
kretorė, Gintautas Mitalas — 
iždin., Petras Stauskas—narys 
parengimų reikalams. Naujoji 
v-ba jau spėjo sėkmingai pasi 
reikšti kartu su S-gos C. V. su 
rengdama Initium Semestri va 
karą.

— Lapkričio 18 d., penkta

gaunami pas visus

nebus. Klube vietų

apie 80 
svečių.

Montre
bičiulio

I
 Lietuviai advokatai

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

35 Hayden Street 
(netoli Bloor ir Yonge) 

Toronto 5, Ont.

Tel.: Office EM 3-7461Res.: BE 3-0978 „ novas.

„ . . . Jeigu Jūsų krašte yra lie 
tuvių studentų, perduokite ku 
riam nors šį mano raštelį. Aš 
taip pat esu studentė (mokau 
si Lietuvos Žemės Ūkio Akade 
mijoje, II kurse) ir noriu palai 
kyti ryšį su tautiečiais. .
Pasirašė Anuškevičiūte Nijolė, 
Stasio. Ar tai tikras nuoširdų 
mas, ar tik akių dūmimas. Pa 
rašysiu apie tai plačiau, kai tik 
gausiu atsakymą į mano jai pa 
rašytą laišką.

— Savaitraštyje „Laisvoji 
Lietuva“ neseniai pasirodė stu 
dentų skyrelis vedamas R. Mi 
šausko/E. ŠulaiČio ir A. Janus 
kevičiaus. Tai bene dešimtas 
studentiškas skyrius lietuvių 
periodikoje. ' — apb —

MIRĖ JONAS ALEKSA
Gautomis iš Lietuvos žinio 

mis, ten mirė buvęs ilgametis 
Lietuvos žemės ūkio ministe 
ris ir docentas agronomas Jg 
nas Aleksa, gimęs 1879 metais, 
žinomojo Lietuvos komunistų 
vado Aleksos Angariečio bro 
lis.

Aleksa buvo vienas iš Ūkinin 
kų Vienybės kūrėjų, spaudos 
leidėjų.

Vokiečių okupacijos metu 
jis buvo parinkats nuo tautinin 
kų pasirašyti memorandumą, 
drauge su K. Grinium ir M. 

. Krupavičium, už ką buvo iš 
tremtas į Vokietiją, bet ten ru 
sų rastas ir ištremtas į Sibirą.

J. Aleksa buvo „sau žmo 
gus“ — veik prie nieko nepri 
tapęs, planavęs savo kelius, 
bet nesėkmingai. Jis buvo ne 
blogas ekonominių reikalų ži

VIENYBĖJE — GALYBĖ į
TAUPYK 

savo kredito koperatyve 
„PARAMA“

Indėliai apdrausti. Augstos palūkanos.
J; Darbo valandos:
J: antradieniais 7 vv.—9 vv., penktadieniais 7 vv.—9 w„ J; 

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

$ Toronto, Ont. KE 3027. J

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

vokiečių gamybos 
RADIO PRIIMTUVŲ

Saba-Koerting-Biaupuitt
pardavimo skyrius agentūra

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

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

Didelį susidomėjimą kelia automatiniai SABA radio 
aparatai, 

reguliuojami iš kito kambario.
Visų rūšių aparatai duodama

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

šeštadieniais nuo 10 v. ryto ligi 6 v. v.

GENERAL INSURANCE
AL. DUDA 

Visų rūšių draudimas

WA 48539
SAVI PAS SAVUS!

Mttmmmmmmnmnmmwtmtmttmmmmmttjmrtttrtmmnnmnuma

I
Dunaas-Dovercourt garazaĄ

1244 DUNDAS ST W., TORONTO 
įsteigtas prie. 27 metus <

24 valandų natarnavimas.24 valandų patarnavimas.
Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų 
perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — 

patikinimas.
Auto korpuso darbai (Bod; in Fender). Vilkiko pagalba.

Ontario Motors League patarnavimas.
Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav: ".ą.šeštadieniais nuo 10 v. ryto ligi 6 v. v. H įt Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav1 ~’.ą. X
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tharinėje turi progos dirbti vi 
si — kiekvienas. Į naują valdy 
bą įeina įvairių žvilgsnių žmo 
nės. Pasirinkimas puikiausias. 
Galima patikinti, kad širdinga 
parama kiekviename darbe jau 
čiama visokeriopa, šitaip esan. 
gali būti niekas kitas, kaip sk 
landžiausias darbas.

ĮVYKO TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS,

St. CATHARINES, Ont.
TVERIAMAS 4-JAI LIETUVIŲ DIENAI RENGTI 

KOMITETAS.
Šis tvėrimas jau gerokai už ngia 19-to lapkričio Lietuvos 

sitęsė, bet, žinoma, skubėti ne Kariuomenės šventę ir ta pro 
ra ko. Reikalas yra svarbus, ga kviečia „Varpo' chorą iŠ 
Komitetas, beabejo, bus išrink Toronto į St. Catharmę. „Var 
tas geras. Įeis žmones su paty po“ choras yra visų lietuvių pa 
rimu ir noru dirbti. Ir kas svar sididžiavimas. Jį reikia išgirsti 
biausia — žmonės, kurie nebū kiekvienam — lietuviui ir ne
tų užimti kitomis pareigomis, lįįetuviujį. Kaip sykis „Ramo kuris svarstė tarp kitko ir mo
bet dirbtų tik išimtinai tai die vė“ dabar gavo iš centro V-bos kinių transportavimo reikalą,
nai. bendraraštį, pasirašytą genero Nutarta apsidėti po tam tikrą

Tik įdomu yra tas, kad, kaip lo Plechavičiaus, kuriame nuro mokestį, iš kurio bus kiek atsi
girdėti, Krašto Taryba svars doma Kariuomenės Šventę švę 
to, ar jau svarstė, klausymą, sti taip, kaip tik galima gra 
kam duoti tą 4-ją Lietuvių Die žiau. Jon kviesti ir kanadiečius 
ną ruošti — Niagaros Pusiasa ir kitus bičiuliškus kitataučius, 
liui ar Windsorui? O mes jau „Varpo“ choras šia proga tin 
visi čia manėme, kad Dienos ka labai puikiai. Todėl jis bus 
reikalas jau išspręstas. Juk Kr. pagarsintas vietos kitataučių 
Tarybos atstovai čia tam ir lan spaudoje.
kėši ir siūlė Dieną ruošti. Bu Paskui ramovėnų puikus ges 
vo susitaita del atsakymo da tas — visą pelną paskirti Karo 
tos — lapkričio 2-os dienos, invalidams yra tikrai kilnus da

lyginama transportuotojams už 
jų daromas išlaidas. 
kiek
nant

Gal tas 
padės. Transportas atei 
žiemai darosi ypač opus.

Artojas.

SAU LT STE. MARIE, Ont.
„ŠIAURĖS PLIENO MIESTO“ NAUJIENOS.

Visokių vardų turėjo ir dar stui ir tinka, todėl, kad „Algo 
... . vis naujų vardų gauna tas mū ma Steel Corporation“ yra pa

Atsakymas duotas teigiamas lykas. Taip jau paisdaro, kad Sų miestas. Jau prieš keletą me ti didžiausia miesto darbovietė 
ir, atrodė, viskas tuo ir užants streikas — nestreikas negali tų girdėjome pačius vietinius su 6000 darbininkų, 
pauduota, o dabar išeina, kad žmogus neparemti šios šventės, kanadiečius 
vėl ne?... Iš viso gražiai veikia St.

Bet tiek jau to. Daug laiko barinė ir tik reikia visad 
vistiek. Galima pasvarstyti, veikti. 
Dar ne viena Diena prieš akis. 
Visi paspės. Tik, žinoma, vis 
jau geriau prieš akis matyti, 
taip sakant, žalias šviesas.

IR VĖL APIE „RAMOVĘ . sklandumą pradėjo. Nueina
Ką padarysi, bet taip jau iš viskas į praeitį, o ateina kitas_  ____ ____  ___  ___ _____ __

puolė, kad dabar, kaip sykis, rytas pilnas naujų minčių ir tas buvo apdovanotas visai ne r I1L727S” " L-
visa šviesa krinta ant ramove naujų darbų. Ar netaip lietu seniai įvykusio Kanados gene kant, tai šie metai ligi dabad,
nų. O krinta dėl to, kad šie vy viai ir turi gyventi? ralgubernatoriaus vizito metu, buvo, jei ne auKsiniai, tai labai
rai daro tikrai šaunų darbą. Re Atrodo, kad dabar jau St. Ca yra „šiaurės plieno miestas” riebūs metai.

(Steel City of the North) ku Skaitome spaudoje, kad mū 
g a ris, turbūt, labjausiai mūsų mie sų didžiojo kaimyno — Jungt.

PRAĖJO VISI 
NEMALONUMAI,

kaip nebuvę. Susitaikė 
broliai ir tie, kurie tą visą ne

• sklandumą pradėjo.

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

PATVIRTINTI VERTIMAI
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MAMERTAS MACIUKAS

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

TELEFONAS: CR 0051.

AUGŠTOS KOKYBĖS rankų darbas.
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪB

Amerikos Valstybių — plieno Leter“) pabrėžiama, kad 
pramonė muša visų laikų rekor kymų turima sekantiems 
dus ir toli gražu nesugeba išpii ms mėnesiams palaikyti produ 
dyti gaunamų užsakymų. Skai kciją augštame lygyje. Tarp vi 
tome Kanados angliškoje spau sos eilės kitų fabriko einamųjų 
doje, kad per pirmuosius 9-nis reikalų paminima, kad neseniai 
1955 metų mėnesius Kanados pradėta statyti nauja Ball Mill, 
plieno produkcija pasiekė net kuri pradėsianti veikti sekan 
3.211.347 tonas, t. y. 40% au čių metų pavasarį.
gštesnė už 1954 m. produkciją. Taigi, bendroje išvadoje, at 

Eidami į darbą mūsų miesto rodytų, kad „šiaurės plieno

užsa 
šešie

antrasis 
____  vadinant mūsų savo didumu Kanadoje plieno 
miestą „hockey crazy city“ (le fabrikas, nuo kurio priklauso 

taiP do rutuliui pakvaišęs miestas!) daugumas triūsu miesto gyven 
1 ... Z . ° . XU1LAC44111 Į UQ1 UCl 1HU3U HUVOCU 1 VU V LU, XXCIV4. ,,

Šiemet, kada minėjome esan tojų ekonominiai reikalai, ger piįeno darbininkai, lentoje prie miesto" plieno darbininkams j 
čių prie musų miesto kanalų būvis ir net ateitis. Ir musų vartų stebėdami „Algoma Ste naujienos nėra blogos. Spėja f 
100-to metų sukaktuves, tai tautiečių, gyvenančių Šiame ep< produkciją mato, kad spa ma, kad jau nuo lapkričio 1 d. 

spaudoje ir radijo ligi dabai mieste, dauguma dirba šioje ]į0 mėn. buvo užplanuota paga bus išmokamas suling naujos 
girdėjome musų miestą vadi darbovietėje, todėl nereiktų mįnti 86.500 tonų plieno, o pa sutarties atitinkamai didesnis 

gaminta per 94.000 tonų. atlyginimas, tačiau „back time 
Jau rudens pabaiga, artėja pay“ (atlyginimo skirtumas už 

žiema, o su tuo kartu neišven praėjusį laiką) spėjama bus tik 
giamai artėja ir laikinis darbo apie Kalėdas ar dar vėliau, 
sumažėjimas. Kiekvienais me Šiaurės Amerikos plieno dar 
tais mūsų plieno fabrikas rude bininkų mėnesinis laikraštis 
nj ir žiemai prasidėjus paleisda „Steel Labor“ rašė, kad Hamil 
vo keletą šimtų pačių jauniau tono plieno fabriko darbininkai 
šių darbininkų, bet anksti pa gausią „back time pay" viduti 
vasarį juos vėl pašaukdavo at niškai po 500 dol., O' kai kurie 
gal darban. Tiktai 19o3 metų net po 2000 dol. Pažiūrėsime, 
rudenį ir 1954 metais tie palei ką mes gausime, juk mūsų uni 
dimai buvo žymiai didesni ir jos atstovai gyrėsi, kad jie iš 
ilgesni. Reikia tikėtis, Kad šie kovoję geresnę sutartį už Ha 
met prieš žiemą, jei ir bus lai miltoną! Čia tur būt, bus kaip 
kinų atleidimų iš darbo, tai bus su tuo „unijos iškovotu“ sulig 
nedideli ir neilgi. Tą galima sp naujos sutarties ,„15 centų va 
ręsti ir iš šio fabriko generali landai paketėliu“, kurį didesnė 
nio menedžerio spalio m. infor dalis fabriko darbininkų matys, 
macinio laiško visiems Larnau kaip savo ausis...
tojams. Šiame laiške („News Korespondentas.

kaip girdėjome mūsų miestą vadi darbovietėje, i 
nant „Centennial City“ (šimtą stebėtis, kad taip dažnokai apie 
metinis miestas!) Pats paskuti šį fabriką ir jo naujienas korės 
nis vardas, kuriuo mūsų mies pondencijose minima.

: Bendrai apie plieno biznį šne

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

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalba lietuviškai
Tel..' VVAlnut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal.

I
 GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 

per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d |Tel. RA 7-3120 |6695 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36 •

HE 0211 Of fine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS" 

NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse. 
PASKOLOS: —

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

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

ningų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate 

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

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

Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. rytoiki 9 vai. vakaro.

A. Budriunas RA 7-2690.

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 
katelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai 

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

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

Lietuviška motery kirpykla
• DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS J R TRUMPA |
3 LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. | 
| Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).
f 2521 CENTRE St., Montreal FItzroy 3292. £

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

KAILINIUS PALTUS.
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PA SIRINKIM Ą.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St.,E. 
RA y mon d 1-6005.

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAŲČIULIS 
yra tos sritie* specialistai su 20 metų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Vilk Lasalle, Montreal,
P. Q. Tel.: HU 8—016Zį

mrtttttxmnnmnmmnttmttmmttttnmmmmttttnnKttnnmtttttutunttm

StaNu

DOVANŲ SIUSTIN1AI 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. M a n f r s d Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

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

International Gift Parcel Cervice
1176 SHERBROOKE ST. W------------Tel.: BElair 4660

Montreal 2, P. Q., Canada.

U

J, f, WHS 0N 
laidotuvių Direktorius 

5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E< BELANGER 8c SONS
13 METŲ JŪSĘ TARNYBOJE 

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

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10

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

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

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

Masažistės Jūsų patarnavimui,
Susitarimas iš anksto nereikalingas.

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

DE LUXE DRY CLEANERS! P * 
143—8th AVENUE, LAC HINE

714 17 ^7 Lietuviams nuolaida.
Sav.: P. RUTKAUSKAS. 
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į PASKUTINIAI ŠOKIAI HAMILTONE! |
HLSK Kovas, J

šeštadienį, lapkričio 26 d. «
Royal Connaught viešbutyje rengia $

paskutinį prieš adventą
Pasilinksminimą — balių

i; su turtinga HLK Moterų Dr-jos loterija ;į;
Griežia Benni Ferri orkestras! :!■

Ii Pradžia 7 vai. v. HLSK Kovas,

PASKUBINKITE
KALĖDINI PASTĄ

Pasiųskite savo Kalėdų atvirutes, laiškus ar siuntinius 
draugams ar giminėms laiku, kad jie tai gautų dar prieš 
Kalėdas.

TABAKO ŪKIAI
Užpirkęs ūkį, nori pusininko su $ 6.000. Prityręs tabako 
augintojas, galėtų vienas ūkį vesti arba kartu gyventi.
$ 30.000 ūkio {nešimą mainytų į namus Toronte arba 
Hamiltone. Geras ūkis 130 akrų, 52 akrų teisių ajiginti, 
pilnai įrengtas.
Dėl papildomų informacijų kreiptis:

C. PociusRealEstate
Tillsonburg, Ont. Phone 829J.

‘HAAAIfBLTOlV Štai paskutinės išsiuntimo datos pašto gavimui prieš 
Kalėdas į Europos kraštus:

HAMILTONO LIETUVIŲ KLEBONAS KUN. DR. J. 
TADARAUSKAS IŠVYKSTA ROMON

Teko užinoti, kad lapkričio 
20 dieną lėktuvu išskrenda į 
Romą Aušros Vartų klebonas skaitymas, 
kun. dr. J. Tadarauskas. Romo 
je jis išbus apie mėnesį, o gal 
ir ilgesnį laiką.

Mūsų kleboną tuo metu pa 
vaduos svečias iš Montrealio, 
„lakiojantis kapelionas“ kun. svarbus susirinkimas L. Namų 
S. Kulbis. reikalu. L. valdyba yra numa
L-ADTirniMCKwe eiusi prieinama kaina buv. ReKARIUOMENĘ ŠVENTĖS gent ki (Locke g.vė> prieš 

/ nėjimas įvyksta lapkričio 20 Bold) turintį 600 sėdimų vietų 
X.. (sekmadienį), 5 v. p. p. St. ir su prašoma kaina tik 25 tū 

Michael salėje w213 James St. kst. dol. Dalyvaukime visi. Kas 
N.). yra suinteresuotas iki sekma

Minėjime paskaitą skaitys dienio tenuvyksta šį kiną apžiū 
svečias iš Cleveland© pulk. K. rėti. Jis yra tuoj už Main g- 
Žukas, buv. Lietuvos Krašto vės į pietų pusę. 
Apsaugos Ministeris.

Meninę programos dalį išpil 
dys dainininkas Paulionis ir St. 
Catharine, Hamiltono jaunoji 
akordionistė J. Kanevaitė ir de 
klamacijos.

Prie įėjimo bus renkamos 
aukos minėjimo išlaidoms pa 
dengti ir likutis pasiųstas mū , ,
sų Nepriklausomybės Kovų In 
validams tremtyje sušelpti.

Kviečiame visus hamiltonie 
čius ir plačių apylinkių 
vius kuo skaitlingiausiai 
vauti šiame Kariuomenės 
tės minėjime.

Ta pačia proga prašome vi 
sus Savanorius Kūrėjus pianes 
ti savo adresus Ap. Valdybos 
sekretorei M. Kežinaitytei (24 
Stirtom St. Tel. JA 9-8441) iki 
š. m. lapkričio 19 d.

Hamiltono Apyl. Valdyba
SUSIRINKIMAS LIETUVIŲ 

NAMŲ REIKALU.
Lapkričio 20 d. (Sekmadie 

nį) tuoj po pamaldų parapijos 
salėje šaukiamas visuotinis Ha 
miltono lietuvių susirinikmas 
Lietuvių Namų įsigijimo reika 
lu, sekančia dienotvarke:

1) Susirinkimo' atidarymas,
2) Pereito sus-mo protokolo

4)
5)
6)

ši

Valdybos rinkimai, 
Klausimai ir sumanymai, 
Susirinkimo uždarymas.

Laikinoji Valdyba.
sekmadeinį įvyksta labai

LAIŠKUS:
Išsiųskite prieš:

SIUNTINIUS:

X

O

DIDOUT’ n ■ ii

Kompetetingo

Jei jus gyvenate:

Ontario ir Quebec—

Manitoba, Alberta, 
Saskatchewan—

New Brunswick, 
Nova Scotia, P. E. I., 
N ewf oundland—

British Columbia—

lietu 
daly 
šven

TRAGINGAI ŽUVO 
LIETUVIS

Lapkričio 11 d. Harvesterio 
fabrike žuvo lietuvis Jonas Ga 
linauskas, kilęs iš Kėdainių 
aps., 46 metų. Kol kas žuvimo 
aplinkybės dar nepaskelbtos. 
Velionis buvo geros širdies ir 

' - ' . Turėjo gana 
daug artimų draugų.

A. A. Jonas Galinauskas bu 
vo darbštus ir taupus. Jis yra 
palikęs kelis tūkstančius dol. 
santaupų. Tik gaila, kad jis 
kaip ir daugelis kitų lietuvių, 
nepasirūpino sutvarkyti savo 
sunkiai uždirbtų dolerių. Gana 
didelis palikimas gali atitekti 
valdžiai. Plačiau apie J. Gali 
nausko tragišką mirtį bus para 
šyta vėliau.

— Sportininkai Hamiltone 
‘ ruošia paskutinį pasilinksmini 

mą lapkričio 2 6d. Tai bus šo 
kių gale prieš adventą.

Europos gydytojas 
Dr. N. Skaab 

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S. 

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

PERKATE ai PARDUODATE?

* Namai *Ūkiai *Sklypai
Bizniai * Pramoninės nuosavybės

pas- —
LI 9-4121.
Main St. East.

patarnavimo kreipkitės
A. PRANCKEViČIŲ... 

Hamilton Office .... 913

R I D O U T REAL*i^TTEADETE
KANADOS STAMBIAUS REALTORIA1 

Skyriai visoje Ontarijoje.

HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS
Geriausius vyriškus ir moteriškus 

kostiumus ir paltus 
siuva tik

G. PALMER CUSTOM TAILORS
Geriausia medžiaga 

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

Sav. G. Palme r-P aliliūnas.

Tel. TR. 1135

A

VICTORIA
CLEANERS 
LDYERSCO.

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas ............. 0.95
Paltas (lengvas) 0.95
Suknelė ....................0.90
Skrybėlė ....................0.85

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

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

M

lapkr. 29
(oro pašt.-XII-13)

lapkr. 26
(oro pašt.-XII-14) 

lapkr. 30
(oro pašt.-XII-14)

lepkr. 25
(oro pašt.-XII-13)

Lakr. 23
(oro siunt.-XII-12)

Lapkr. 21
(oro siunt.-XII-10)

Lapkr. 19
(oro siunt.-XII-12)

Lapkr. 19
(oro siunt.-XII-10)

JŪS GALITE PASKUBINTI KALĖDŲ PAŠTĄ, 
JEI PRISIMINSITE:

^Adresuokite aiškiai, teisingai, pilnai
*Adresą rašykite bloko raidėmis. Ant siuntinių ra 
šykite adresą ant viršaus ir taip pat viduje, nepa 
mirškite užrašyti ir savo adresą.

^Visuomet užlipinkite atitinkamą pašto ženklų skai 
čių. Duokite savo pašto įstaigai pasverti visus 
oro pašto laiškus ir siuntinius — ir bendiai viską 
—išsiųsdami būkite tikri, kad užtenka pas. ženklų

* Patikrinkite ar užrašėte adrese pilną gavėjo vals 
tybės pavadinimą. Kiek galima vartokite krašto pa 
vadinimą anglų kalboje, pav. rašykite geriau GER 
MANY, bet ne Deutschland; POLAND, bet ne 
Polska.

SMULKESNIŲ INFORMACIJŲ PRAŠYKITE 
SAVO PAŠTO ĮSTAIGOJE.

CANADA POST OFFICE^

WINDSOR, Ont.
. PENKIŲ METŲ SUKAKTIS, 

penkių metų visuomeni riame dalyvavo 17 asmenų.

Tais pat metais buvo prade Bendruomenę turi bibliote 
ta lietuvių registracija, šaukia ką, kurioje šiuo metu yra 65 
mi susirinkimai ir daug kitų knygos suaugusiems ir apie 25 
darbų. knygos vaikams. Visi Windso

Toliau kiekvienais metais bu r o lietuviai knygomis gali ne 
vo rengiami šie minėjimai: mokamai pasinaudoti. Biblio 
Lietuvos Nepriklausomybės Šv teką tvarko C. Ražausfcienė. 
entės, Birželio Liūdnųjų įvy Turime savo chorą, kuris 
kių, Tautos Šventės, Motinos kas sekmadienį gieda bažnyčio 
Dienos, kai kuriais metais Ka je ir šiaip įvairiausiomis progo 
riuomenės Šventės ir šiemet mis mums padainuoja. Chorui 
buvo surengtas steigiamojo Sei vadovauja J. Sinkus.
mo 35 metų sukakties minė ji Windsore veikia organizaci 
mas. Taip pat dalyvavo visų tau jos: Lietuvos fronto bičiulių 
tybių maldos dienoje už bolše vad. V. Bariso, Maž. Lietuvos 
vikų pavergtas tautas, Windso Bičiulių dr-jos skyr. vad. kun. 
ro 100 metų sukakties minėji Rudzinsko, Skautų oi g. vad. 
me ir daugelyje kitų įvairių tau R. Dumčiaus ir M. Ciuprinskai 
tybių pasirodymuose, kur daly tės ir Ateitininkų kuopa, vad. 
vavo augšti Kanados valdžios p. Bariso. Čia įvyko suvažiavi 
atstovai, Šių minėjimų progą mai. skautininkų ir Lietuvos 
Windsorą yra aplankę ir pas Fronto Bičiulių.
kaitas skaitę daug žymių asme Šalpos reikalams Windsoras 
nų: J. E. Vysk. Brizgys Wind per BALF Vokietijoje likusie 
sorą yra aplankęs net tris kar ms lietuviams ir teisiog. Vasa 
tus. rio 16 Gimnazijai yra išsiuntęs

Be to lankėsi dar šie asme apie 500 dol. KLB Hamiltono 
ns: V. Sidzikauskas, ALT Pir apyl. ir ruošiant pirmąją Lie 
min. ir dienraščio „Draugo“ re tuvių Dieną 75 dol. ir Windso 
daktorius L. Šimutis, „Naujie ro 100 metų sukakties minėji 
nų” redaktorius dr. P. Grigai mo išlaidoms padengti prisidė 
tis, Alv. Olis, prof. Montvila, ta 50 dol. Windsore veikia nuo 
Mažosios Liet. Bičiulių Dr-jos latinis Vasario 16 Gimnazijos 
pirm. E. Simonaitis, ats. pulk, rėmėjų būrelis, vad. p. Januš 
Šepetys, rašyt. Gliaudą, ras. kos. Pasiųsta didelė siunta rū 
Alė-Rūta Nakaitė-Arbačauskie bų lietuviams Vokietijoje. Re 
nė, dr. Majauskas, teis. dr. Kar miame Lietuvos laisvinimo ko 
velis, p. Masiulis, skaut. Z. vą pasiųsdami Tautos Fondui 
Buknytė ir p. Kriščiūnas. Sver 209.35 dol. ir ALT 122 dol., vi 
besniuosiuose minėjimuose k. so 331.35 dol.
t. Neprikl. šventės bei Birželio Kiekvieną šeštadienį per 
minėjimuose dalyvavo įvairūs „Traditional Echos“ programą 
Kanados valdžios atstovai ir duoda lietuvišk ąmuziką ir da 
Windsoro miesto burmistras, inas. Tą programą veda Mr. 
Windsoro CBE Radijo stotis John Jeannette. Šios progra 
šių minėjimų progomis skyrė mos palaikymui ir parūpinimui 
po pusvalandį mūsų reikalams medžiagos daug yra pasidarba 
anglų kalba, primindama Lietu vę p. Ražauskas ir p. Petruitis. 
vos praeities istoriją ir dabartį KLB Windsoro Apyl. V-bai 
nę sunkią padėtį. Tos progra pirmininkavo per tuos 5 metus 
mos buvo pertransliuojamos šie asmenys: Edv. Zatorskis, 
per Toronto CJBC radijo stot} p. Bartkus, p. Januška ir šie 
ir todėl yra girdima didesnėje met p. Kačinskas.
Kanados lalyje ir taip pat JA 
V, k. t. Detroite, Pitsburgh 
Cleveland, Rochester ir kitur.

Windsore buvo suruošta 
daug kultūrinių pamėgimų ir 
koncertų. Iš jų paminėtini: Ha

Po
nės veiklos, lapkr. 5 dieną gau Tuo metu KLB buvo dar tik or
šiai susirinko Windsoro lietu ganizavimosi stadijoj ir šis pir________
viai pasidžiaugti nuveiktais mas susirinkimas, susipažinęs miltono Dramos Mėgėjų Teat 
darbais ir pasiryžo dai su di su bendruomenės statutu, išrin ras lankėsi tris kartus ir suvai 
dėsniu entuziazmu tęsti kovą ko laikiną organizacini komite 
iki Tėvynė bus laisva. tą, kurio pirmininku ir buvo iš

Į minėjimą buvo pakviesti, rinktas inciatorius Edv. Zators 
kaimyninė Detroito ir apylin kis.
kės kolonijos ir visi, kas per Sunki buvo pradžia. Tačiau 
tą penkmetį Windsorui talki pasiryžimas viską nugali, ir jau 
ninkavo visuomeniniam darbe. 1950 m. gegužės 6 d. p. Skeive

Minėjimas prasidėjo sporto rio namų rūsy surengtas pir 
rungtynėmis, po to sekė aktas, mas Motinos Dienos minėji 
meninė dalis, svečiavimasis ir mas. Viskas atliekama savo je 
šokiai.

Rungėsi: Toronto
„Aušra“ — Detroito LSK „Ko
vas“ 46:24 (Jauniai). Toronto 
LSK „Vytis" — Detroito LS 
K „Kovas“ 62:47 (Vyrai).

6 vai, vakare Kroatų salėj 
įvyko aktas. Apylinkės pirmi 
ninkas Vyt. Kačinskas pakvie 
tęs į garbės prezidiumą, JAV 
lietuvių B-nės Detroito apyl. 
pirm. C. Staniulį, Detroito Lie

dino: „Mokyklos Draugai“, 
„Vincas Kudirka“ ir „Pirmas 
Skambutis“. Detroito Dramos 
Mėgėjų grupė, Arlauskaitės, 
pastatė: „Atžalynas“, „Tėvas“ 
ir „Pinigėliai“. Detroito Dra 
mos Mėgėjų Sambūris, Pusdeš 
rio, pastatė „Svetimos Plunks 
nos“, „Vargšas Tadas“ ir Mo 
tinos Dienos minėjimo progai 
pritaikytą montažą. Toronto 
LDM grupė pastatė „Žemės Ro 
jus".

Koncertavo solistai: V. Ve 
Radzevičiūtė, Valiu 

kas, V. Žiemelytė, Stepuliony 
tė ir daugelį kartų sol. J. Va 
riakojytė. Taip pat Br. Budriu 
no kvartetas, Detroito Studen 
tų Ateitininkų trio, Amerikos 
Liet. Balso Radijo Klubo cho

Per paskutinius rinkimus į 
Kr. Tarybą Windsoro lietuviai 
išstatė ir pravedė du kandid.i 
tus: P. Janušką ir Vyt. Bari 
są.

Toliau ėjo sveikinimai. Po 
sveikinimų krepšinio rungty 
nių nugalėtojams buvo įteiktos 
dovanos. Dovanas skyrė Wind 
soro Apylinkė ir įteikė pirm. p. 
Kačinskas.

Meninėj daly buvo, dėklą 
macijos, solo ir choro dainos. 
Deklamavo šešt. mokyklos mo 
kine Milda Pakauskaitė. Ope 
ros sol. Krištolaitytė pasiket 
čiant su Windsoro lietuvių kol. 
choru lavė koncertą. Mielai so 
listei ir chorui koncertas pavy 
ko labai puikiai. Dėl to pilnu 
tėlė salė klausytojų sukėlė aud 
ras ovacijų, šeštad. mokyklos 
mokinės M. Pakauskaitė ir R. 
Ražauskaitė solistei ir chorve 
džiui įteikė Apyl. V-bos skir 
tas gražias pokštes gėlių.

Baigiant reikia pasidžiaugti 
ir padėkoti minėjimo rengėja 
ms ir gausiai atsilankiusiems, 
net iš Toronto, Chicagos ir ki

gomis. P. Edv. Zatorskis paša 
PPSK kė tai dienai pritaikytą kalbą, 

o meninė dalis atliekama dėklą 
macijomis bei pačių dalyvių pa 
dainuotomis patriotinėmis dai rjkaitis 
nomis. Tenka pasidžiaugti, 
kad šiame parengime dalyvavo 
beveik visi anksčiau į Kanadą 
atvykę lietuviai. Šitas parengi 
mas davė apie 80 dol. pelno. 
Tai buvo gera pradžia.

1950 m. YMCA salėje suren ras, vad. Br. Budriūno, smuik. 
tuvių Org. Centro pirm. P. Pol giamas liūdnųjų birželio įvy Motiekaitis, Toronto oi k. „Tri 
teraitį, Windsoro Latvių B-nės kių minėjimas. Minėjime prof, mitas" su sol. Marijošium, sm tų vietų.
pirm. Skuja, kolonijos kleboną Padolskis pasakė tai dienai pri uik. Kairiu ir instrumentalistu Didelė Apyl. V-bos padėka 
kun. Rudzinską ir programai taikytą kalbą. Meninę dalį atli A. Prelgausku ir Windsoro sol. Krištolaitytei. Jos dalyva 
pravesti Petrą Petruitį, pada ko muz. Motiekaitis, muz. Bud Liet, b-nės choras vad. J. Sin vimas daug prisidėoj prie minė 
rė išsamią penkių metų veiklos riūnas ir sol. Stapulionytė. kaus. Ir šį vakarą op. sol. J. Kri jimo pasisekimo. Taip pat nuo 
apžvalgą, kurioje pasakė: Ten pat buvo rodoma dr. Kaš štolaitytė. Daugeliu progų pa širdį padėka vietos chorui, chor

1950 m. bal. 23 d. p. Zators kelio iš Toronto atvežta Raud. šoko Detroito taut, šokių gru vedžiui J. Sinkui ir P. Petrui

soro Lietuvių susirinkimas, ku nadiečių tarpe. kuriame raštus bei poeziją skai ir meninę dalį, kurią jis vedė,
tė Sims, B. Rukša, V. Pesec Iš šio aprašymo susidaro nuo 
kas ir Žiedas. monė, kad ir po 15 metų oku

Kasmet yra ruošiama vaika pacijos, lietuvis, gyvendomas 
ms Kalėdų eglutė ir duodsftnos svetur, nė kiek nenustojo vii 
vaikams dovanėlės. ties, energijos ir pasišventimo

Veikia šeštadieninė mokyk likti lietuviu, būti artimas sa 
la, kuriai mokytojavo p. Stat viems ir ištikimas sugrįžti j nu 
kevičienė, M.x CiuprinsKaitė ir mylėtą, Laisvą Tėvynę, 
šiemet p. Barisienė. J. Ražauskas.
tttmmmmmmttmmtmmttmummmmmmumtmmtmnmnmmmm  

BELLAZZI-LAMY, INC Į

7679 George St.

LIŪDĖSIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

TR 5151 ,'"i' — Ville Lasalle.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.
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Kitą šeštadienį, lapkričio 26 d., „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS’*
15-kos metu sukaktuvių minėjimas

(PLAČIAU MONTREALIO KRONIKOJE).

MONTREALIO SEIMELIO 
SUSIRINKIMAS.

Kitą penktadieny lapkričio

DLK VYTAUTO KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį, lapkričio 20 
mėn. 18 d., 8 vai. vakaro, Auš dieną bus DLK Vytauto klubo 
ros Vartų parap. salėje, 1465 šermonų susirnikimas, kuris pa 
rue de Seve, yra šaukiamas vi darys naujų valdomųjų organų 
suotinis Montrealio Seimelio nominacijas. Svarbu, kad visi 
Susirinkimas, kurio metu bus šermonai šiame susirinkime da 
svarstomas statuto pakeitimo lyvautų. 
projektas bei nagrinėjami kiti 
svarbūs Montrealio lietuvių 
veiklos reikalai.

Šiame susirinkime privalo da 
lyvauti kiekvienas rinktas Sei 
mėlio narys, gi taipgi įgalioti 
visų organizacijų atstovai. 

St. Naginionis 
Seimelio Prezidiumo Pirm-kas.

STUDENTŲ DĖMESIUI
Lapkričio 20 d. po 11 vai. 

pamaldų, Aušros Vartų parapi 
jos salėje įvyks K.L.S.S. Mont 
realio skyr. susirinkimas. Bus 
renkama nauja valdyba. Stuen 
tams dalyvavimas būtinas.

V-ba.
NL BENDRADARBIS 

V. SIRVYDAS

NEPRIKLAUSOMOS LIET UVOS 15 METŲ SUKAKTU 
VIŲ MINĖJIMAS

žada bėti labai gražus ir įspūdingas.
Jau sutarta, kad minėjimas Žinoma, prie vakarienės bus 

įvyks DLK Vytauto klubo pa visokių, kokių tiktai kas norės, 
talpose, kurios visos yra užlei gėrimų.
džiamos šiom iškilmėm, šio Po vakarienės bus balius-šo 
lapkričio 26 dieną, pradedant kiai, grojant orkestrui.
7 valandą vakaro. Kadangi 15 metų NL minėji

Nuo 7 v. iki 8 vai. bus trum mas vyksta paskutinį šeštadie nės šventės minėjimas įvyks 
pas aktas ir koncertas. Kancer nį prieš adventus, tai yra pas lapkričio 20 d., 4 v. p. p. Colle 
tą sutiko išpildyti operos solis kutinę proga jaunimui pasišok ge teatro salėje (kur vykdavo 
tė E. Kardelienė, kuri padai ti, o vyresniems — gerai paba F rifctkėlijmo’ parapijos pamal 
nuos Gruodžio, Šopeno, Verdi liavoti ir gražiai praleisti tą dos). Programoje bus įdomi pa 
ir kt. dainų. vakarą, prisimenant vargus ir skaita tema: „Laisvės kovos

Įspėjama, kad bus laikomasi džiaiugsmus „Nepriklausomos frontas karinėje ir politinėje 
griežto punktualumo. Lietuvos“, kurią Montrealis, plotmėje. Paskaitą skaitys iš

Po akto-koncerto bus vaka gavęs iš Toronto, didžiausiu rū Vašingtono atvykęs prof. dr, J. 
rienė, kuriai vadovauti sutiko pėsčiu didžiąja dalimi ir išlai Pajaujis, buv, Lietuvos seimo 

narys.
Lapkričio 26 d., 7 vai. vaka Meninę dalį išpildys solistė 

terš, ponios Intas. P. Vaupšic ro, visi maloniai kviečiami į p. Ščepavičienė, akomponuo

LIETUVOS KARIUOME 
NĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

TORONTE.
šiemet Lietuvos karinome

L. KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS. 
Sekmadienį, šio mėnesio 20 

d., bus iškilmingas Lietuvos Ka 
riuomenės šventės minėjimas, labai prityrusi šioje srityje po ko. 
Iškilmingos pamaldos už žuvu nia Vaupšienė, taikinama dūk 
sius karius 11 vai. užprašė Mo 
ntrealio Liet, savanorių s-ga. 
ADOMO MICKEVIČIAUS 

minėjimas numatomas suruoš 
ti advento metu. Plačiau apie 
tai bus paskelbta vėliau. 
AUKŠTAITĖ Marija išvyko i 
Romą, kur išbus apie metus lai 
ko, lankydama Italiją ir kitas 
Europos vietas. 
AUŠROS Vartų klebonas kun. 
dr. J. Kubilius lapkričio 23 d. 
išvyksta į Manchester}, ties 

dviem savaitėm išvyksta atos Bostonu, kur turės misijas, 
togų su žmona į JAV, kur ap KLEBONAS nuo šio antradie 
lankys savo 1
New Yorke, Baltimorėje (ten ard nuo Jogues ir Mazarin g-įmonei turės specialiai pritaiky šeštadienį, lapkričio 19 d., 9.30

PIRMOSIOS KREGŽDĖ4* 
TORONTE. £

Pradėjus rinktis 235 Ossing 
ton pakraigen pirmosioms kre 
gždėms, pasirodo, jų grįžtama 
netuščįų; štai, viena nutūpė su 
175 dol., antra su 135 dol„ tre 
čia su 75 dol., ketvirta su 40,50 
dol. Atrodo, pradžia džiuginau 
ti, Deja, daug dar negrįžtą, 
Jos laukiamos, Prašomos pa 
plasnoti tankiau savo sparne 
liūs, kad šaltis neužpultų prieš 
pasiekiant pastogę.

Taip pat prašoma dar naujų, 
kurios galėtų aplankyti 20— 

- x - X — ----------- ------------ r *-• —t----------- , —-----*----- -  30 gyventojų, kad tą žiemos
nė žada pasirūpinti malonia po Vytauto klubą, 2159 St. Catha jant. pianistei Danutei ŠČepavi pąstogė tikrai galėtų būti šilįes 
nių ir panelių talka, apie kurią rine St. East. *:---x._: —u..; _ u >>-----i...... - - ■
bus parašyta sekančiame NL Visus prašome rinktis 6.30, 
numeryje. Vakarienė bus gera kad galėtume visai punktualiai 
—su kalakutiena, dešromis ir vykdyti programą, 7.00 — ak 
tt., kaip tą moka p. Vaupšienė tas ir koncertas ir 8.00 — va 
padaryti. karienė.

LIETUVAITĖ ĮSIGIJO 
MADŲ KRAUTUVĘ

P. A. Ratavičienė nusipirko 
moteriškų suknelių krautuvę, 
4922 Sherbrooke St. W. Kra

B. DODONAITĖ PERSI 
KELS Į NUOSAVUS 

NAMUS.
P. B. Dodonaitė, jau 17 me 

tų turinti moterų kirpyklą, Ce
ntre St, 2544 nr,, pasistatė nuo utuvės vardas „Diva Mode“ 

vaikus Bostone, nio pradėjo kalėdoti Ville Em savus namus, kuriuose savo Krautuvės atidarymas bus šį

čiutei ir solistė p-lė Zemelytė. nė mųsu broliams ir sesėms.
Tą dieną liet, parapijų pa Ypatingai prašytu 

maldų metu bus pagerbti ka rnyiiis p?.gclV
riai, žuvę už Lietuvos laisvę, p(, 5—iq rinkė'jų,

Įeinant aukojamą laisvai mi Kas galėtų aplankyti 20— 
nėjimo išliadoms padengti- 30 žmonių pasirinktoj apylin

Kviečiama Toronto liet, vi k^j( pra§om paskambinti pirm, 
suomenė skaitlingai atsilanky Bačėnui: LO 4681 ąrbą p. B, 
t*- Abromaitienel; LA 4793,
Rengėjai: sav. kūrėjai, kariai Grįžusioms kregždėms ir 

ir šauliai. ms, kurie pildė jų naštą (o
SKAUTŲ RĖMĖJŲ CLUB dančiųju tarpe buvo tokių, 

TOP HAT BALIUS

įme
a pijąs mums pagelbėti .t

sūnus Jonas studijuoja laivyne vių. tas patalpas, o viršutiniame au
radarą). KUN. S. KULBIS išvyko į Ha gšte — gyvenamąjį butą.
KUN. F. JUCEVIČIUS, nese miltoną pavaduoti išvykstan Taigi, p. Dodonaitė Įsikuria 
niai atvykęs iš Paryžiaus į Mon gio į Romą klebono kun. di. J. patogiai ir sau ir sudaro geras 
trealį ir čia įjungtas į vieną Tadarausko. sąlygas savo klientams. Nau
prancūzu parapiją, pereitą sek pax ROM AN A studentų kon jos patalpos bus užbaigtos maž 

grėsė Ottawoje dalyvavo, stud. 
Algis Vedeckas, sugrįžęs į JA 
V per Montreal}.
KARIUOMENĖS šventės mi 
nėjimas Montrealy apsiribos 
tiktai pamaldomis, nes kviesti 
prelegentai negali atvykti. 
KNYSTAUTAS R., šiemet bai 
gęs D’Arcy McGee High Scho 
oi, laimėjo 50 dol. Stembergo 
premiją.
LITUANISTIKOS kursai šį 
šeštadienį turės lietuvių litera 
tūros, lietuvių kalbos, tikybos 
ir prancūzų kalbos painokas.

madienį AV bažnyčioje pasakė 
stilingai sukomponuotą, logiš 
kai pagrįstą gražų pamokslą. 
Kunigas F. Jucevičius yra da 
ktaratą įsigijęs Romoje ir stu 
dijas gilinęs Paryžiuje.

A d v o k a t a s
STASYS DAUKŠA, lL. D.

Suite 25—26
152 Notre Dame St. £. 

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

RA 2-5229.

DR. J. ŠEGAMOGAS
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

šeštadieniais 11—1 
irba pagal susitarimą.

n amį 1038 Osborne Av.
Veidvn. Tel : PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS'

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

Tel : TR 4647

NOSIES, GERKLĖS ir 
AUSŲ SPECIALISTAS 

CHIRURGAS
R. CHARLAND
SHERBROOKE E.

ir
DR.

956
Tel : FR 7684. EX 8822

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: CH 7236.

tie 
pil 
ku

. rie net ir trijų dešimčių dolerių 
lapkričio 5 d. praėjo su dideliu nepagailėjo), mūsų lietuviškas 
pasisekimu, sutraukęs pilną sa ačiū. Reikėtų ir aukotojų pa 
lę publikos. vardes paskelbsime pabaigę

Įdomi staigmena buvo solis rinkliavą.
to H. Rožaičio pirmakartinis Tuo pačiu pristatome mūsų 
pasirodymas Toronto visuome komiteto septintąją narę p, Bi 
nei. Jaunas dainininkas, stųdi Abrpmaitienę.
juojąs muziką pas N. Nanoff, 
nustebino savo stiprių ir Įanks 
čių lyriniu tenorų, aiškia dikei

2521 Centre dirbs prieš kiek laiko baigusi “ g5^.ą lą f < .1' J
Madų Mokyklą p. Marytė Sta P’ R°?aitl glel aiku lsgvsti apprJi§kąjąi laidai aukavo pq 1Q 

', kuri pirkėjoms suk P ą£iaWi . ’- - ■ .......... Yra labai sveikintinas fak
tas, kad Skautams Remti Drau 
gija pakvietė savo vakaro pro 

fr linkime sėkmės, o moterims gram°s >spildymui jaunus me 
. nininkus, juos remdama ir tuo 

pačju supažindindama publiką 
su naujom pajėgom.

ryto. Nauja savininkė toujau 
pasiryžusi žymiai pigesne kai 
na išparduoti esamas sukneles 
ir joms taikomus papuošalus, 
kad paskiau galėtų krautuvei 
parūpinti suknelių pagal savo 

daug po dviejų savaičių. Kol skaičiavimus ir skonį, 
kas B. Dodonaitė tebedirba se Pažymėtina, kad krautuvėje 
noje dar vietoje— 1 
St. i
SERGA p. Silevičius, p. Šku nkaitytė, 
dienė ir p. Pundzevičius pagul neles pritaikys indivdualiai kie 
dyti į Verduno ligoninę, dr. Še kvienai. £ ,
gemogos žinioje.

MONTREALIO TAUTOS

vardes paskelbsime pabaigę

Tuo pačiu pristatome mūsų

. Sveikiname tautietes, 
pasiryžusias vesti naują įmonę

IV1ON 1 KEAL1U 1AU1U5 patariame pasinaudoti proga ir 
Fondo Skyrius prašo Montre lankytis savo tautiečių įmonė 
alio organizacijas, kurios yra je, 
gavusios platinti T. F. ženkliu 
kus ir Lietuvių Pasus iš p. P. 
Adomonio, atsiskaityti arba 
juos grąžinti iki š. m. gruodžio _Beuevue> g Legault Street nu 

sipirko naujus namus ir ten per 
kelia savo drabužių parduotu 
vę, kurią jis veda jau keli me 
tai. Ir mūsų tautiečiams ne 
pro šalį sustoti prie Montrealio 
vartų ir apsilankyti p. Vaškio 
krautuvėje. Be tq, vasarą ypač

mėn. 1 dienos J. Puniškai, 286 
—6th Ave, Ville Lasalle arba 
kiekvieną sekmadienį Aušros

PARDUODAMAS
dupleksas (4 ir 5 kainb,)

7594 Edward St., Vile Lasai Vartų parapijos saleje tuoj po 
. . le. Tel. po 6 vai. vakaro . . sumos.

PO 6-4027 Montreal!*) TF Skyrius.

į LOUIS MANGEAU $ 
| KURO ALIEJUS $ 
S 114-1 Ave., Ville Lasalle. $
v No. 1 Imperial Products
? TR 3 2 3 7 |

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros 

IGNAS 
3260

kontraktorius
GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

SULLIVAN REALTIES Co.
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

P. J. VAŠKYS PERKELIA 
SAVO ĮMONĘ

P. J. Vaškys St. Anne-de-

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
vienam vyrui ar vienai mote tai yra labai graži vieįa prie 
riai. Teirautis po 5 vai. vakaro dviejų upių, 
adresu: 2592 Hogan St., Mon “ 
treal.

IŠNUOMOJAMAS 
6 kambarių butas

145 Point Carre St., 
Vile Jacques Cartier.

Tel. OR 4-1939.
REIKALINGA 

prityrusi, sąžininga mergina 
ar moteris namų ruošai. Atski 
ras kambarys, nėra vaikų, la 
bai geruose namuose, augštas 
atlyginimas tinkamam x asmę 

niui. Skambinti RE 7-7964.

K.L.B. Toronto Apylinkės 
Šalpos Fondas.

„VILNIUS L1ĘTUVOS 
GYVENIME4’

angliškąją! laidai aukavo pq IQ 
d of,: 8-L, A23 6kuopa; po 6 
doj,; V- Rastenis, j, Bakšys ir 
Įg, Minist. P. Zadeikis; po 5 d,: 
Kun. Prel. M. Juras, P. Lapie 
nė, J. Strazdas, V. Venckus; 
po 2.20 dol.: Kun. Prel. Balkū 
nas; po 2 dol.: Dr. V. Kubilius, 
J. ir F. Yokubinai, J. Stanaitis 
ir S. Nalivąįką; po |.2O dol.: 
Ą. Paškevičius, V. Trečigkąsj 
po 1 dol. O. IndreĮieųė, A, Sirų 
tis, S, Adamonis, J, Kviečius 
kas, J, Liųimą, Ę. Zabiela, P, 
Meškauskas ir B. Jochm; po 
50 et.: B. Pranskus ir Šulcas; 
po 25 et.: S. Dūda.

Aukavo po £ 1(00)—. B. Ma 
ckiala, V. Jankelis, B. Česna, 
V. Užubalis, P. Dangila, V. 
Neveravičienė, B. Jurgelionis 
ir P. Lukošiūnas, po £ 0wl4)-- 
A. Pečiulis; po £ 0(12)6: V. 
Maziliauskas, po £ 0(12)-: B. 
Sadaųskąs, K. Gųrskas, A. fic

SUSIORGANIZAVO 
ŠACHMATININKAI 

Sekmadienį Aušros Vartų 
p-jos salėje įvyko organizacinis 
lietuvių šachmatininkų susirin 
kimas, nutaręs tapti „Tauro“ 
sporto klubo sekcija. Nariais 
įstojo: J. Adomaitis, A. Keršu 
lis, A. Lesinskas, A. Mylė, J. 
Malaiška, J. Šiaučiulis, V. Šir 
vydas, A. Viliušis ir J. Žmui 

itęn malonu ir pasilsėti, lies džinas. Sekcijos pirmininku pa 
skirtas V. Sirvydas, padėjėju 
J. Šiaučiulis. Nutarta, Kitą sus
iną (20 lapkr.) pficialiai pa 
kviesti visus Šachmatininkus ^““3/ Urnevičius,“ f’/joIt ’"ai 
įstoti nariais į sekciją ir pra tig> y Staiba ir į. jaroniI J<4 
dėti savitarpio turnyrą, J. Šiau £ Ow10)- V- Apulskis, V A-U 
tiulio vadovybėje, Teisėjų—au tayįčius, A. Sąsinas, A. Merū 
toritetu ginčo klausimams nu nąs> A Domakaitis, B. Lųkvl 
tarta kviesti žinovą Igną 2aU. įius. po £ 0(8)-: T. Kasaus 
Todėl visi šachmatininkai no kas. £ 0(6),, j Aleksandra

P. Vaškys, pravažiuodamas, 
Nepriklausomos Lietuvos ba 
liui atvežė vertingą loterijos 
fantą, kuris yra ir gražus. Sėk 
mės p. Vaškiui naujoje vietoje.

KANADOS LIETUVIŲ
Katalikių Moterų Draugijos
Montrealio skyrius š. m. gruo ___ „ -x-7 ,
džio 11 d., sekmadienį, mini rintieji būti Tauro šachmatų yičius, j, Kiveris^ V. Vilčins
savo draugijos penkerių metų sekcijos nariai, maloniai prašo kas. po £ 0w5)-: K. Petruilai 
sukaktį, prašo, šią datą rezer mi ateiti į Aušros Vartų p-jos tįs j,r a. Uldukienė; £ 1(0):-:
vuoti. Valdyba, salę, tuoj po pamaldų. Būtų pa A Markūnas — visi’ iš Australi
P. PŠEZDZIECKIS iš Toron geidaujama atsinešti savas len 
to tarnybiniais reikalais lankė tas ir figūras, kol sekcija įsi 
si Mjontrealyje ir viešėjo pas 
pp, Meilučius.
MORKŪNAS Antanas su žmo 
na ir sūnum išvyko atostogų į 
Hamiltoną, kur viešės pas pp. 
Mažeikas.

jos. Vajaus Komitete
adresas: Mr. J. Cicėnas, 138 Sh 
aw Str. Toronto, Ont. Canadagys nuosavas.

g Raštįpė: Qpver 4451 4(Skelbimas).
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė 
Overseas Cargo Co.

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

sklypai NDG prie Slierbrook nieko nemoka. Siuntiniai siun 
(40X90), sklypo kaina $3.000. čiami iš Europos sandėlių — 
Skubiam pardavimui naujas 5 

butų namas Ville Lasalle.

6351 
neju- 
mūsų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

5

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

I Raštinė vakarais: LA 1-7926—8873 « U’ S’ A’
2104 Mount Royal St. B.

^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.

S LIETUVIS LAIKRODININKAS S

Advokatas

Suite 306, Aldred Building
507 Place D’Armei MArquette 8046 |

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

Dr. P. MOftKlŠ
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

k 1082 Bloor W. Toronto 4. 4
8 į rytus nuo Dufferin St. X

Dr, A. VALADKA 
GYDYTOJAS k CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

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

(kampas Bloor - Huron)
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos; nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. v«
(pagal susitarim1'

Dr. A. Pacevičius
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 11-2 
v. pp. Kitu laflcu, susitarus
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