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Maskva spekuliuoja 3-ciu pasauliniu karu
Vengrų darbininkai dar kovoja su rusais okupantais
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Tai, kas dabar darosi žmoni Pasirodė, kad Rusijos impe riuomenes, 4. Egiptas nustato EpaA of si sauoiuz ib; ‘a^uBĮis 
joje, nulems ateities likimą ir rialistai jau turėjo detališkai iš vietas, kur Tarptautinė kariuo mo banko išima indėlius. Dau 
sudarys didelius istorinius ivy dirbtus planus,, kaip pagrobti menė gali būti, 5. Kariuomenė gely vietų prieš Rusijos aniba 
kius. I ačiau šiandien dar per Suecą ir kaip užvaldyti visus galės būti ligtol, kol Egiptas su sadas įvyko demonstracijų. 

= ----- . . .............. „ .. ... PAJUDĖJO IŠ VIETOS IR

VISŲ PAVERGTŲJŲ 
TAUTŲ KLAUSIMAS.

Jungtinėse [autose nutarta Toronto lietuvių kvartetas (iš kairės) : V. Bigauskas, J. Zub 
rickas, A. Bražys ir H. Rožaitis. Kvartetą veda V. Verikai 
tis. Kvartetas koncertuos Sudbury, Ont., lapkričio 24 dieną, 
Ukrainiečių salėje, KL. Bendruomenės Sudburio skyriaus 
rengiamame Lietuvos kariuomenės įkūrimo paminėjime. Vi 
si atsilankykime šiame paminėjime ir koncerte. V-ba.

anksti apie tai rašyti, nenorint Artimuosius ir Vidurinius Ry tiks, o pareiškus 
užsiimti „pranašystėmis“. To tus. Pasirodė, kad Maskva Egi kymą, tuojau ji turės apleisti 
dėl kol kas konstatuokime fak pte, Syrijoje jau yra sukūrusi Sueco sritį.
tus, kurie klostosi į didelę pi savo bazes, į kurias jau privež Žinoma, šitos < 
ramidę. Ir tie faktai tokie sun ta it ginklų, o instruktoriai jau imtinos. Čia įdomus faktas: Egi 
kūs, kaip ir Egipto piramidžių ilgas laikas kai mankština Eg 
akmenys. Gal dar sunkesni. Ir ipto, Syrijos ir kitų arabų kras 
baisūs, ko piramidžių akmens tu kariuomenes. Maskva į tuos 
neturėjo ir neturi. kraštus jau yra prigabenusi sa
MILŽINIŠKAS MASKVOS vo agentų kadrus, kurie tuČ 

DIKTATŪROS SĄMOKSLAS tuojau būtų visą gyvenimą per
Edenas buvo pasakęs: „Ne 

trukus visas pasaulis sužinos, 
kad mūsų žygiai Sueco kanalo 
srityje yra padaryti pačiu me 
tu“. Kai jis tą sakė, tikrai ne 
buvo žinoma, ką jis turėjo gal 
voje. Bet dabar jau paaiškėjo: 
Edenas turėjo galvoje milžmiš

sutikimo atsa

sąlygos ntpri

buvo sutikęs su JT

REIKALAVIMUS 
PAREIŠKĖ TIK

jungę j sovietinius bėgius.
Bet kai jau buvo beveik visai 

pasiruošta,
ATSITIKO NENUMATY 

TAS DALYKAS — MASKVA
SUSILAUKĖ DIDELIŲ 

„TROBELIŲ“ PAS SAVE:

ptas pirma 
sąlygomis,
NAUJUS 
EGIPTAS
TAI DABAR, KAI MASKVA
„APSITVARKĖ” PAS SAVE 
ir jau spėjo sumobilizuoti vadi 
namus „savanorius“, savo re 
guliarios kariuomenės dalinius, 
kuriuos siunčia į Egiptą.

Tat yra Maskvos žaidimas 
Trečiuoju Pasauliniu karu.

Tokio pavojaus akivaizdoje,
prasidėjo pavergtųjų tautų su į Egipto sostinę, Kairą, išskri 

ką Maskvos sąmokslą, kurio ti kilimai ir reikalavimai laisvės do J. T. generalinis sekretorius 
kslas yra užgrobti Sueco kano įr duonos. Jeigu Lenkijoje, Ru Dag Hammerskjold. Ar jam pa 
lą, okupuoti artimuosius ir Vi munijoje, Rytų Vokietijoje ir siseks reikalą patvarkyti pagal 
dūrinius Rytus ir pasigrobti na Komkinijoje Maskvai pasisekt JT reikalavimus, tenka dar pa 
ftos šaltinius visoje Mažojoje sąjūdžius prislopinti, tai Veng laukti. Atrodo taip: jeigu Ma 

rijoje tas laisvės sąjūdis išsi skva yra nusistačiusi eiti į 3-čią 
liejo į visos tautos sukilimą, karą, tai nieko neišeis. Bet ten 

vykdymas seksis — užgrobti ir Tai buvo didelis smūgis Mask ka suabejoti, ar Maskva jaučia 
visą Aziją.

Paruošiamuosius žygius Mas 
kva pradėjo bandymais
APSUPTI ARTIMUOSIUS 

RYTUS GELEŽINIU ŽIEDU
PER IRANĄ IR EGIPTĄ.
Tuo tikslu Maskva darė ne 

vieną bandymą Irane. Nepasise 
kė. Bet Maskvai pasisekė eiti 
per Egiptą. Kai karalius Faru 
kas buvo nuverstas, Egipte pra 
dėjo įsigalėti demokratinės idė 
jos ir valstybės gyvenimas bu 
vo pasuktas į darbo žmonių ge 
rovės kūrimą. Žinoma, Mask 
vai tas nepatiko. Todėl Mask 
va sukurstė Nessero pervers 
mą, o šis jau yra tikras Mask 
vos statytinis. Egiptiečiai, žino aušimo likimas pareis ir nuo to, 
ma to nežinojo. Nasseras panau kaip susiorientuos arabų vals 
dojo jų patriotinius jausmus tybės. kurių galvų konferenciją 
prieš Vakarus. Egiptiečiai no sušaukė Libano prezidentas, 
ri būti laisvi ir savo kraštą tv Konferencija prasidėjo lapkri 
arkyti savarankiškai. Jiems ne čio 13 d. Jos vaiisai dar nežino 
patinka bet koks svetimųjų vai mi, bet yra žinoma, kad konfe 
dymas, — todėl jie norėjo, kad rencijos dalyivai yra labai susi 
ir Suecas būtų laisvas nuo sve rūpinę. Atrodo, kad jie prade 
timųjų. Bet jie nežinojo, kad da suprasti, jog jie yra patekę 
vieton vienos svetimos jėgos, 
jie dirba kitai, nepalyginamai 
baisesniai svetimai jėgai — Ma 
skvos okupacijai.

NASSERAS, KAIP MASK 
VOS STATYTINIS, PASIRO 
DĖ ESĄS SU MASKVA SU 
SITARĘS IŠDUOTI VISUS 

RYTUS.
Tuo tikslu Maskva pradėjo 

Egiptą ginkluoti. Maskva pa 
kurstė ir nenujaučiančĮus Mask 
vos užmačių arabų kraštus, ku anglai, prancūzai 
rių patriotiniai jausmai dar nė sutiko sustabdyti karo veiksni 
ra pakankamai subrendę. Bet us. Sutiko' ir Egiptas. Visos ke 
laisvės ir nepriklausomybės no turios valstybės sutiko priimti 
ras yra didelis. Pakiusus kurs JT tarptautinę kariuomenę, ku 
tymams, Maskva jau galėjo su rią pasiūlė Kanada. Ta kariuo 
daryti planus, kaip užgrobti menė jau išvyko į Suecą. ~ 
šias nepaprastai svarbias sri 
tis, kurios yra ne tiktai svar 
bios kaip susisiekimo arterijos, 
bet ir kaip technikos gyvybinių 
šaltinių resursai — naftos šalti 
niai, kurie arabų šalyse yra pa 
jėgiausi, kurie maitina indus 
triją ir susisiekimą ne tiktai Eu 
ropos, bet žymia dalimi ir Ame 
rikos.

DB premjeras Edenas, 
damasis neabejotinais garsios 
savo žvalgybos surinktais duo 
menimis, dabar
IŠAIŠKINO VISUS MASK 
VOS UŽMAČIŲ PLANUS.

ftos šaltinius
Azijoje bei jos kimynystėje, im 
tinai ligi Indijos, o jeigu plano

vos planų realizavimui. Tuo si visiškai pasiroušusi, todėl ga 
pat metu, anglai ir prancūzai, limas ir sutarimas. Maskva, ne 
atidengę Maskvos planus Ry abejotina, spekuliuoja trečiuo 
tuose, pradėjo žygį į Sueco per ju karu. Tat dar lukterkime. 
kaso sritį, ir užbėgo Maskvos 
planams už akių.

Čia yra svarbu tai, kad Mask 
va Nassero asmeny turi tikrą 
sąmokslininką, per kurį ir da 
bar susidūrimo išsprendimą tai 
kiu būdu painioja ir sunkina. 
Ir todėl

ŠIANDIENA DAR NEA1Š 
KU, AR SUECO ĮVYKIAI 

BUS LIKVIDUOTI, AR JIE 
IŠSIPLĖS I TREČIĄ 
PASAULINĮ KARĄ.

Atrodo, kad didele dalimi kl

ant Maskvos meškerės, kaip 
kvailos žuvelės. Jeigu taip, tai 
Maskvos planams būtų naujas 
nemažas smūgis. Bet Maskva 
nesivaržo apgaudinėti, todėl ir 
vėl gali būti pasiduota vyliui. 
Žinoma. Maskvos užmačių tas 
nepalenks, bet sutrukdyti gali. 
EGIPTAS GI AIŠKIAI VYK 

DO MASKVOS PLANUS.
Yra žinoma, kad remiantis 

Jungtinių Tautų reikalavimu, 
ir izraelitai

Labai svarbu, kad
VENGRIJOJE KOVOS DAR kūrimą. 
TEBEVYKSTA IR KAD 
DIDŽIAUSI KOVOTOJAI 

UŽ LAISVĘ YRA 
DARBININKAI

Vengrijos darbininkai sovie 
tų buvo pašaukti grįžti į dar 
bą, bet jie atsisakė grįžti lig 
tol, kol bus pertvarkyta Janu 
šo Kadaro marionetinė valdžia 
į koalicinę ir vengrų tautai bus 
leista laisvai rinkti seimą. Jie 
taip gi reikalauja rusus pasitra 
ūkti.

Vengrijoje rusams aiškiai ne 
pasisekė. Nepasisekė todėl, kad 
ir Vengrijos komunistai eina 
su visa tauta ir reikalauja lais 
vės laisvų rinkimų pagrindu.

Imre Nagy, su keliais asme 
nimis ir komunistų laikraščių 
redaktoriais yra pasislėpę Jugo 
slavijos atstovybėje. Rusai su 
jais veda derybas ir prašo Imre 
Nagy įeiti į Kadaro valdžią... 
Būsena, kaip matyti, tragiška.

Dar tragingiau, kad
VISAME LAISVAME PAŠA 
ULYJE KOMUNISTAI PASI 

SAKO UŽ VENGRUS IR 
TUO PAČIU PRIEŠ 

MASKVĄ 
tūkstančiai

Vengrijos klausimą įnešti į pil 
naties posėdžius. Beje, Mask 
va atsisakė priimti JI' atsto 
vus prižiūrėti jos nutarimo vy 
kdymą Vengrijoje, bet JT tą 
klausimą svarstys iš esmės. Ne 
abejotina, kad ta proga bus iš 
keltas ir visų pavergtųjų tau 
tų klausimas.

Net ir Montrealio prancūzai, 
kurie ligšioj vis buvo susilaikę 
ir nenorėjo1 imtis jokių priemo 
nių pavergtųjų tautų naudai, 
dabar jau sudaro komitetą, ku 
riame dalyvauja žymios asme 
nybės. Po Įvykių Vengrijoje, 
Lenkijoje ir Rytų Vokietijoje 
visi pradeda praregėti, kad už 
sidarymas savyje ir žiūrėjimas 
tiktai savųjų reikalų jų neišgel 
bės; kad čia daug didesnis rei 
kalas, negu vienų pavergtųjų 
tautų; kad čia yra grėsmė ne 
tekti ir laisviems laisvės, tvar 
kos ir gerbūvio. Kad tai yra 
visuotinė grėsmė, kuri gali šim 
tmečiams sutrikdyti visą pažan 
gos ir darbo, žmonių gerbūvio

AMERIKOS RINKIMŲ 
REZULTATAI

Lapkričio 6 d. įvykusieji JA 
V prezidento, seimo ir guberna 
torių rinkimai davė šiuos vai 
sius:

Prezidentu perrinktas D. Ei 
senhoveris, pralenkęs Steven 
šoną 8 mil. balsų. Senato r m 
kimus laimėjo demokratai, Sei 
me taip pat. Ir gubernatorių 
išrinkta daugiau demokratų ne 
gu respublikonų. Tat yra aiš 
ku, kad dauguma amerikiečių 
yra su demokratais, bet už Ei 
senhoverio asmenį.

TRUMPOS ŽINIOS
— Jungtinių Tautų pilnumo 

posėdžiai prasidėjo lapkričio 
11 d.

— Rusija pagrasino Austri 
jai, o Amerika atsakė, kad Ru 
sijos kišimasis į Austrijos neut 
ralumo reikalus Amerikai ne 
priimtinas, nes ji yra garante 
Austrijos taikos sutarties.

— Lenkija 
no' palikimo.

— DB užs. 
pareiškė New

valosi nuo St'ali

r. min. S. Lloyd 
Yorke, kad DB 

Penki tūkstančiai Vienos sutinka užleisti Sueco sritis ta 
miesto komunistų demonstraty rptautinei kariuomenei. Jis pa 
viai atėjo prie kęmbūstinės ir klausė, ar tą padarys ir Mask 
sumetė į krūvą kompartijos bi va 
lėtus. Norvegijos, Islandijos, 
Italijos, Prancūzijos komunistų išvykę iš Vengrijos prie Imre 
partijos pareiškė solidarumą Nagy, Melburne nuplėšė sovie 
Vengrams. Žymus prancūzų ra itnius ženklus nuo jiems paruo 
šytojas Sartr išėjo iš prancūzų- štos būstinės ir iškėlė tautinę 
-rusų draugijos ir rašytojų są vėliavą.
jungos, pareiškęs pasipiktini — Lenkų administruojamoje 
mą, kad Rusijos rašytojai ne Rytprūsių pietinėje dalyje šiuo 
protestavo prieš vengrų sker metu esą įkurdinta apie 60.000 
dynes. Didelė dauguma Vaka ukrainiečių, kurie apgyvendin 
rų kraštų komunistų praiegė ti 10.460 vokiečių ūkiuose, 
jo, kad jiems Maskva dūme 

Kai Izraelis, Anglija ir Pran akis. Net prokomunistiškai nu 
cūzija sutinka pildyti Jungti siteikęs Indijos atstovas Kris 
nių Tautų reikalavimus ir saly na Menon pasmerkė rusų smu 
gas, Nasser reikalauja: 1. Tarp rtą Vengrijoje.

rem tautinė kariuomenė neturės tei Valstybės boikotavo 30 kom
siu Port Saide ir kanalo srity perversmo sukaktuves ir nenu tas per Vokietiją vyko lenkų 
je, 2. Tos jėgos galės užimti tik ėjo į sovietų atstovybes balia delegacija su Kristina Mroček. 
tai demarkacinę liniją palei voti. O kai vieno Kanados bau Būdinga, kad ji net ir per Vo 
1949 metų sieną, 3. Egiptas pa ko direktorius, priešingai vy kietiją važiavo savo vagone 
sirenka šalis, iš kurių priims kariausybės nusistatymui, ten at ir su savais policininkais.

Bet 
čia atsirado nauji sunkumai. 
Maskvos diriguojamasis

EGIPTO DIKTATORIUS 
NASSER NELAUKTAI 
PAREIŠKĖ NAUJAS 

SĄLYGAS:

Vengrijos sportininkai,

Visoje eilėje Lietuvos pasie 
nio vietovių mokyklose prade 
ta mokyti ukrainiečių kalba, o 
Bartensteine numatoma steigti 
mokytoji) seminariją.

— Neseniai į Jungtines Tau

VISOMS T. F. ATSTOVY
BĖMS KOLONIJOSE

i lapkričio 6 
pirmininkė 
pasitraukė, 
tos pat da 

narys p. L.

1. Nuo šių metų
T. F. ilgametė 

p-lė Arlauskaitė 
Šias pareigas nuo 
tos perėmė T. F. i 
Girinis.

2. Visais reikalais tolimes 
niam susirašinėjimui kolonijų 
atstovai prašomi kreiptis šiuo 
adresu: L. Girinis, 3885 St. 
Urbain St. Montreal, P. Ų.

3. Susidarė būtinas reikalas 
pravesti rinkliavą mūsų Euro 
poje išlaikomų radijo valandė 
lių tarnybai. Plačiau tuo reika 
lu kiekviena kolonijos atstovy 
bė medžiagą gaus tiesiogiai iš 
VLIK Finansų Valdybos. Mes 
prašome visus tautiečius šį gy 
vybiniai svarbų vedamą darbą 
pagal galimybes paremti.

4. Kariuomenės Šventės minė 
jimuose T. F. Atstovai susitarę 
su rengėjais, renka lėšas T. Fo 
ndui. Rengėaji prašomi, pagal 
galimybes, dalį pelno taipgi 
skirti tam pačias reikalui.

Tautos Fondo 
Atstovybė Kanadoje.

KLB KRAŠTO TARYBOS 
RINKIMUOSE

Montrealy dalyvavo 336 asme 
ns, Hamiltone 238. Montrealy 
je daugiausia ablsų gavo L. Bal 
žaras, J. Kardelis ir Jonas Lu 
koševičius, o Hamiltone — J. 
Mikšys, S. Bakšys ir p. Juozą 
pavičius. Iš kitų vietų žinios 
dar negautos.

N. ZELAND1JON ATVYKO 
LIETUVIS, IŠBUVĘS 

10 METŲ SIBIRE
Rugsėjo 2 7 d. atskrido iš Vo 

kietijos, per Australiją į Nau 
jąją Zelandiją J. Jančys. J. Ja 
nčio šeima, 
vaikais, pirmuoju D. P. trans 
portu atvyko N. Z. ir apsigyve 
no Dunedin‘e. P. Jančys trauk 
damasis nuo bolševikų pateko 
Liepojun ir iš ten pabėgo Šve

d.

pa

NAUJOSIOS ZELANDIJOS 
LIETUVIŲ BENDRUOME 

nėn balsų dauguma išrinkti 
(abėcėlės tvarka): Krašto v- 
bon — V. Grigaliūnas, Č. Liu 
tikas, A. Mitkevičius, J. Pap 
lauskas, V. Procuta. Revizijos 
K-jon — G. Balčiūnas, P. Jara 
šius, G. Makauskas. Garbės tei 
sman — B. Kuzma, A. Senato 
rskis, VI. Skridulaitis.

Naujai išrinktdij 1956 ir 19 
57 m. Krašto Valdyba pasisk 
irstė pareigomis sekančiai: Č. 
Liutikas pirm., A. Mitkevičius 
pav., V. Grigaliūnas kasin ir 
Tautos Fondo Įgaliotinis, V. 
Procuta Kultūros ir meno va 
dovas, J. Paplauskas sekreto 
rius. N. Z. L. B-nės Krašto V- 
bos antrašas: Č. Liutikas, 75 
Burnley Tee., Mt. Albert, Auc 
kland. N. Zelandija.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
ŠACHMATININKŲ ŽINIAI

Visi, kurie sutikote dalyavu 
ti šiame šachmatų turnyre, ma 
lonėkite lapkričio 18 d. atvyk 
ti į A. V. parapijos salę, kur tu 
ojau po pamaldų bus pradeda 
mas turnyras. Prašome atsineš 
ti savo lentas ir figūras, 
dar norėtų šiame turnyre 
vauti, maloniai kviečiami 
kti.

Kas 
daly 
atvy 
J. Š.

AUKOJO „N. L.“
M. Paul, Hamilton, Ont. 2,— 
Šiukšta, Toronto, Ont. . . 1,—• 
A. Patamsis,

Deęr Park, N. Y........... 4,68
O. Ilevičienė, Miami Flo. 15.00 
J. Žvirblis, Hamilt., Ont. 
A. Stašaitienė, LaSalle, Q.

Visiems NL rėmėjams 
žmona su dviem širdžiai dėkojame. N. L.

je, leidžiamas dienraštis „Gene 
ral Anzeiger“ 1956. X. 13-14. 
numeryje ištisą puslapį pasky 

dijon. 1946 m. švedų vyriausy rė iliustracijomis pavaizduoti, 
bė išdavė 126 asmenis bolševi kaip iš tikro atrodo latvių sos 
kams. Devynių lietuvių tarpe tinė, Rygos miestas. Dienraš 
buvo J. Jančys. Šiaurės Rusijoj tis pažymi, kad Ryga šiandien 
(Sverdlovske) Jančys buvo lai yra tapusi visai sovietiniu mies 
komas koncentracijos stovyk tu, kuriame vyrauja sovietinės 
loj. Ten išbuvo per 10 metų. 
Šiais metais vasario m. pra 
džioj pasisekė tarpe vokiečių 
grįžti Vokietijon, iš ten dabar 
į šeimą.

5,—
2,—
nuo

uniformos. Miesto tiltus saugo 
raudonarmiečiai. Prekių kainos 
Už kopūsto galvą tenka mokė 
ti 80 kapeikų, sviesto kilogra 
mą 28 rublius, kumpio kg 24 

P. Jančiui atvykus, aerodro rubliai. 1 uo tarpu kolchoziniu 
me pasitiko keletas lietuvių, kai per mėnesį tegauna vos 90 
Buvo pasveikintas N. Z. Kraš —250 rublių. Tad iš kur gah 
to Valdybos vardu.
jis pasakė, kad per tą laiką te 
ko daug pergyventi ir matyti“. 

Auckland'e pernakvojęs, iš 
vyko per Wellington‘ą į Dune 
din‘ą.

IŠ MŪSŲ KAIMYNŲ 
GYVENIMO

(Elta). Bonos mieste, laiki 
nojoje Vak. Vokietijos sostinė

lietuviu, kai per mėnesi tegauna vos 90

Trumpai ma k? nors geriau nusipirkti? 
buvo apie 
o šiandien

Seniau Rygoje 
400.000 gyventojų, 
ji turi jau per 1 mil. Savaime 
aišku, iš visur čia suplūdo ru 
sai. Rygoje latviai šiandien su 
daro jau mažumą. Todėl neten 
ka stebėtis, jei Rygoje dabar 
jau girdima daugiau rusiškai 
kalbant nei latviškai. E.
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VENGRŲ PROTESTO MITINGAS

įvyko Lanspeary parke, sekma 
dienį lapkričio 4 d. Dalyvavo 
didelis skaičius vengrų ir įvai 
rių kitų tautybių, jų tarpe ir 
lietuvių. Antikomunistiniai pla 
katai su teisingais šio laiko šū 
kiais sudarė ištisą mišką. Mi 
tinge dalyvavo ir kalbas paša 

Klaipėda, jei neklystu istorijos kė Kanados Parlamento narys 
______  ___ ___ ’ > anksčiau Don Brown, Windsoro miesto 

siu NL s°palio 24 dienos laido pavergta, negu Karaliaučjus. Majoras Michael J. Patrick ir 
Maž. Lietuvos bičiuliai je, p. V. Gylys pakartotinai nu 

ir mažlietuvių veikėjai, iš kurių ginčija savo demisionavimą iš 
neretas išėjęs ir kacetų praga Lietuvos Pasiuntinio pareigų 
rus, nebuvo ir nėra fantastai— Švedijoje, tai jaučiuos privers 
svajotojai, kaip St. Vykintas tas paprašyti Tamstos teiktis 
mėgina nuteikti lietuvišką vi paskelbti nuorašą p. V. Gylio 
suomenę. Jie niekad nėra užga 
rantavę visišką ar lengvą Maž. 
Lietuvos problemos išsprendi 
mą! Atvirkščiai! Nors susida 
riusios istorinės ir politinės ap 
linkybės istorijos bėgyje dar 
niekad nebuvo tokios palankios esu pasiruošęs apleisti Europą 
Maž. ir Didž. Lietuvos sujungi ir išsikraustyti Kanadon. Toli 
mui, tačiau Maž. Lietuvos dar mesnis mano buvimas Švedijoj, 
buotojai ir bičiuliai nemigdo mano- įsitikinimu, yra jau nebe 
lietuvių St. Vykinto minima ro reikalingas, kadangi mano vei 
mantika, kad busimieji Euro kimo sąlygos žymiai susiaurė 
pos pavergtųjų tautų išlaisvin jo. Todėl aš skaitau, kad galiu 
tojai i š k a rt o teigiamai išsp drauge su kitais lietuviais emi 
ręs ir Maž. Lietuvos proble gruoti ten, kur mano darbas 
mą pagal teisėtus lietuvių tau dar gali būti naudingas mūsų 
tos pageidavimus. Jie kaip tik tautai.
nuolat pabrėžia ir nurodo į ko Apleisdamas Švediją, aš no 
vos sunkumus ir reiškinius, rėčiau padėkot Tamstai už pa 
verčiančius lietuvius veikti ir skyrimą manęs į šį kraštą gar 
budėti. Į klausimą — ar atgau bingas pareigas eiti. Jei aš bū 
sime visas lietuviškas vakarų čiau likęs Belgijoj karo metais, 
sritis ir ar likimas mus vers tik tai kas žino, kaip būtų pakry 

-- gali pęs mano likimas ir nežinia, ar 
me jau išandien atsakyti, kad šiandien dar tebebūčiau gyvas 
sudėję rankas ar bijodami bū ir galėčiau naudotis tokia lais 
ti įtariami „šovinistais“, nieko ve, kaip ir kiti piliečiai laisvo 
nelaimėsime. Tokia buvo ir yra se valstybėse, 
gyvenimo bei istorijos taisyklė. Sykiu prašau priimti mano 

6) M. L. B. D-jos C. V-ba, gilios padėkos žodį ir už pasi 
išeidama su šiuo pareiškimu į tikėjimą, kurį Tamsta teikeis 
visuomenę, nesiima sau jokios rodyti man eilę metų, kuriais 
teisės paneigti bet kuriam lietu man teko garbė bendradarbiau 
viui jo demokratišką laisvę — ti su Tamsta.
pasisakyti opiaisiais mūsų tau Emigruodamas Kanadon, aš 
tos klausimais, šiuo atveju — esu pasiryžęs tęsti toliau talki 
Maž. Lietuvos likimu. Pasinau ninkavimą, jei jis dar yra pagei 
dojant ta pačia teise ir laisve daujamas ir jei sąlygos tenai 
M. L. B. Dr-jos C. V-ba negali leis man veikti, 
praeiti neiškėlusi tokių neigia Pasinaudodamas šia proga... 
mų reiškinių, kadangi jie ken Vytautas Gylys
kia mažlietuvių kovai ir jų ga Stockholmas, 1949 m. kovo 
limiems laimėjimams, kaip ir 27 d.“ 
pačiai M. L. B. D-jos veiklai. šio rašto nuorašus p. St. Lo 
Ta prasme tenka vertinti ir šį zoraitis buvo- savo laiku prisiu 

efektingumą įvairiems veiksnia pareiškimą dėl savotiško LAS- ntęs visiems kitiems Lietuvos 
ms Vokietijoje, t. y. ir jo vado ° pirmininko, St. Vykinto, M. Pasiuntiniams ir Įgal. Ministe 
vaujamam sąjūdžiui, rado rei

Mažoji ir Didžioji
-viena Lietuva

MAŽ. LIETUVOS BIČIULIŲ DRAUGIJOS CENTRO 
VALDYBOS KANADOJE PAREIŠKIMAS.

Š. m. rugpjūčio mėn. 26 d. Kanadoje kreipiasi į visus lietu 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio vius, prašydama nepriimti bet 
centrinės organizacijos pirmi kurių pavienių asmenų neigia 
ninkas, St. Vykintas, Montrea mą reakciją Maž. Lietuvos atž 
lyje laikė pranešimą, kurio me vilgiu, nors tai ir būtų daroma 
tu jis lietuvių aspiracijas į Ma liet, partijų ar organizacijų va 
žosios Lietuvos etnografines sr dovų. T __ ___
itis pavadino romantika.

Maž. Lietuvos Bičiulių Dr- 
jos C. V-ba Kanadoje, imdama 
dėmesin tokį St. Vykinto viešą 
kovos už Maž. Lietuvą apibūdi 
nimą, pareiškia kaip seka:

1) M. L. B. D-ja, kaip nepar 
tinė organizacija, remia ir pro 
paguoja mažlietuvių pastangas 
už visos Maž. Lietuvos išlaisvi 
nimą ir jos sujungimą su Di 
džiąja Lietuva.

2) M. L. B. D-ja nuolat pa 
brėžia, kad toks Maž. Lietuvos 
teisėtas sprenimas ateityje ga 
Ii būti surištas su kovomis su 
rios pareikalaus visos Lietuvos 
užnugario.

3) M. L. B. D-ja savo drau 
gijos rėmuose todėl ir apjun 
gia visus tautieičus, kurie jau 
dabar aktyviai remia mažlietu 
vių pastangas — prijungti prie 
atkurtos Leituvos valstybės ne 
svetimas, bet svetimoj valdžioj 
likusias savas žemes. Veik 
dama ir burdama Maž. Lietu 
vos bičiulius šiam kilniam tiks 
lui, ji ypatingai respektuoja sa JV dalimis pasitenkinti — 
vo narių partinius ar religinius 
įsitikinimus. M. L. B. D-ja taip 
pat kovodama už Maž. Lietu 
vos reikšmingumo platinimą ir 
pofcuiliadinimą būeimai Nepri 
klausomos Lietuvos valstybei 
negali tačiau toleruoti reiški 
nių, kenkiančių minėtiems tiks 
lams, nežiūrint iš kokio lietu 
vių partinio susigrupavimo ai 
sąjūdžio jie ir pareitų.

' 4) M. L. B. D-jos C. V-ba 
prie tokių reiškinių priskaito ir 
LAS-o pirmininko Stp. Vykiu 
to viešą mėginimą bagateli 
zuoti ar padaryti bereikšmiu 
mažlietuvių pastangas, pavadin 
damas jas romantika. Jį. ap 
gailestauja, kad St. Vykintas, 
kuris, reikia manyti, pats pati 
ria užjūrio lietuvių susibūrimo

Laiškai Redakcijai
Gerb. Pone Redaktoriau, 
Kadangi nauju laišku, tilpu chronologijoj, buvo

1949 m. kovo- 27 dienos forma 
lauš tuo reikalu rašto p. St. Lo 
zoraičiui, kaip likusios užsieny 
Lietuvos diplomatijos Šefui:

„Brangus Pone Šefe, 
Sekančio mėnesio piadžioje

— Persikėlė pastoviam apsi 
gyvenimui į Windsora B. Mar 
kevičius su žmona iš Toronto 
ir Kristina Yakavnis iš Lon 
dono - Anglijos.

— Solidarumo mokestį už 
1956 metus užsimokėjo: Dr. 
V. Ablėnas, B. Balaišis, M. Ba 
nionis, B. Barisas, V. Barisas, 
B. Badikonis, V. Čiuprinskas, 
A. Dubauskas, P. Dumčius, P. 
Eidukas, V. Janavičius, V. Ja 
nušas, A. Juškauskas, V. Kači 
nskas, Pr. Kairys, S. Kazlaus 
kas, M. Kizys, L. Leparskas, J. 
Mikelskas, Z. Mistauskas, 
Naikauskas, S. Pakauskas, 
Paškevičius, P. Petruitis, 
Pulkauninkas, S. Pikšrys, 
Ražauskas, Kun. V. Rudzins 
kas. S. Simanavičienė, I. Stat 
kevičius, Z. Styga, J. Sodaitis, 
Alb. Tautkevičius, J. Urbonas, 
V. Vachauzas, A. Patašius, E. 
Zatorskis ir J. Žemaitis. Mokes 
čio rinkimas vykdomas ir to 
liau Apyl. V-bos iždininko P. 
Januškos.

— Linksmavakarį — pasku

Kaip Klaipėda, taip ir Kara tautybių atstovai, 
liaučius, ta pati Lietuvos žeme, atstovavo lietuvių 
buvusi lietuvių apgyventa. Juk vardu klebonas kun. 
taip neseniai dar ir patys vokie skas ir K. L. B. Windsoro Apu
čiai vadino sritis: Labguva, Vė linkės Valdybos vardu narė E. 
luva, Įsrutis, Gumbinė, Pilkai Pakauskienė. Lietuvių kalbėto 
nis, Tilžė ir kit. — Litauen. ju E. Pakauskienės ir ypatin 
Lietuviai tą sritį vadina Mažo gai kun. V. Rudzinsko kalbos 
ji Lietuva. susilaukė galingų ovacijų.

Po pirmojo pasaulinio karo — Lido Cleaners 325 Wyan 
lietuviai tikėjosi, kad prie Lit dotte St. West atlikus kai ku 
euvos bus priskirta ir mažoji riuos remonto darbus atidary 
Lietuva su Karaliaučium. Jei ta bizniui turi gerą pasiseki 
tas nbuvo padaryta, gal ir mes mą. Valyklos savininkas yra 
nebuvome pakankamai budrūs. Viktoras Pundžius, neseniai 
Antra, tai labai gerai mūsų pa persikėlęs čia iš Toronto, 
tirta šventa teisybė, kad atgau — Mazar Traiding Co atida 
narna tik per aukas ir pasišven rė savo agentūrą Windsore, 
timą. Šiandien sunku būtų prie 828 Pilette Rd. ir priima siunti 
kaištauti negausiems mūsų anų nių persiuntimą į Lietuvą. Age tini šį sezoną ruošia Apylinkės 

ntūros vedėjas yra žinomas pre Valdyba gruodžio 1 d. „Tento 
kybininkas Mykolas Kizys. nia“ salėje. P. J.

LONDON, Ont.
IR ANGLŲ VISUOMENĖ SMERKIA RAUDONUOSIUS
Londono The Knights of Co lonu, kad ir kitų atžvilgiu šalto 

ki anglai pradeda išsijudinti.
TAUTIEČIŲ NELAIMĖ
Prieš kurį laiką londoniškis 

Jonas Perminąs turėjo sunkią 
\. Jo nau 

„Merkuri“ Ii 
JAV, Meksikos, ko visai sudaužyta, o jis pats 

vyriausybė ir dar trys su juo važiavę tau 
ta nuo juros. Tarytum čia Lie ms, prašoma per Jungtines Ta tiečiai buvo sužeisti. Pats Per 
tuva būtų ateivė, kampininko utas imtis skubių ir efektingų minas ir kiti du jo keleiviai bu 
teisėmis priglausta. Tai teuto priemonių sustabdyti Sovietų vo laimingi, nes jie liko tik su 
nų — kryžiuočių ir kaiavijuo S-,gos žudikiškus veiksmus kra trenkti ir be didesnių sužeidi 
čių grobimo mūsų žemių pašė ujuose paplūdusioj 
ka. Toliau rezoliucijoj

Atgavus pavergtoms tauto kad Lenkija, kuri 
ms laisvę, reikia manyti, kad mus išsilaisvinimo 
šioj daly turės būti žymių pa taip pat reikalinga

laikų veiksniams, kada iš visų 
pusių Lietuvai grėsė nauja oku 
pacija. O jeigu tai būtų buvę 
teisingai Įvykdyta, minimos sri 
tys būtų buvusios priskirtos 
prie Lietuvos, tai tikriausiai 
šiandien niekas pretenzijų čia 
nebereikštų, ir p. Lūža šauktų: 
su. . . Karalaiučium!

Argi mūsų pretenzijos nepa 
grįstos?! Pav. istoriniu, etno 
grafiniu, ekonominiu ir kit. atž 
vilgiais. Vien tik metus žvilgs 
nį į žemėlapį, matosi, kad Lj.e 
tuva, teisėta pajūrio valstybė, 
kaip kokiomis replėmis atkirs

-._ ....- - | Lietuvos kovų apibudinimo, iš riams dėl orientacijos. Pats ras
kalo būtinai pakenkti Maž. Lie kurio lietuviškoji visuomenė to tekstas pasakys NL skaity 
tuvos polit. judėjimui, o kartu turi susidaryti įspūdį, jog ir bet tojams, kaip buvo iš tikrųjų 
ir Maž. Lietuvos Bičiuliu Dr- kurios Maž. Lietuvos išvadavi kad aš jų nesuklaidinau, 
jos siekiams Kanadoje. To pa 
sekoje lietuviškoje spaudoje jau 
pasirodė nepalankūs atsiliepi 
mai Maž. Lietuvos reikalus gi 
nančiujų tautiečiu adresu.

5) M. L. B. D-jos C. V-ba

mo pastangos ar efektingas M. 
Lietuvai palankių draugijų vei 
klos rėmimas yra betikslis, pa 
grįstas tik romantika.
Maž. Lietuvos Bičiulių Dr-jos 

Centro Valdyba Kanadoje.

Su tikra pagarba
Kazys Škirpa.

London, Ont., Canada.
— Jieškau Juozo Jurgonio, 

kilusio iš Likiškių km., Alyta 
us vai. Jieško Petras Daukšys, 
Bellevue, Alberta, Canada.

— BALFo Centras yra pra
iš Lietu somas pajieškoti Amerikoje Šių P- Lūžos straipsnį

ir

Lietuvius 
parapijos 

V. Rudzin

S.
P.
S.
J-

lumbus klubas savo susirinki 
me pasmerkė Sovietų S-gos te 
rorą ir kraujo praliejimą Veng 
rijoj ir išreiškė savo gilias sim 
patijas vengrams — kovotoja 
ms už laisvę. Vienbalsiai priim automobilio katatrofą. 
to-je rezoliucijoje, kuri nusiųs ja graži mašina 
ta Kanados, 
Kubos ir Filipinų

Vengrijoj, mų. Tuo tarpu kartu važiavęs 
pažymima, Petras Kuosa skaudžiai nuken 

pradėjo pir tėjo ir guli Victoria Hospital, 
žingsnius, Jis po truputį sveiksta, bet jam 
sutarimo, teks dar ilgesnį laiką pasigydy 

keitimų. Lenkų koiidoriaus, ku kaip kitos pavergtos tautos. Ma ti. L. E-tas.
ris, kaip žinoma, labai prisidėjo »■■■*.« rara
prie II-jo karo įsiliepsnojimo, WINNIPEG, Man.
tikriausiai nebus. Ar mums bu 
tų malonu, kad lenkams, kaipo KARIUOMENĖS ŠVENTĘ MINĖSIME
kompensacija, būtų atiduota šių metų lapkričio mėn. 25 Visus lietuvius prašome skai
Karaliaučius?! Mes nepakęstu d. 4 v. p. p. Šv. Kazimiero para tlingai minėjime dalyvauti,
me slavų apsupimo. O taipgi ne pijos salėje, 432 Elgin Ave įv .. .
vistiek ir iš ten kilusiems gy yks Kariuomenės Šventes minė K' L” WimPeg° apylinkes

jimas. Valdyba.
jis--------------------------------- --------- ............... ..... ....... ........................

vistiek ir iš ten kilusiems 
ventojams.

Dėl to Karalaiučiaus, ką 
reiškia mūsų tautos žmonėms, 
iš daug pavyzdžių, norėčiau čia 
atpasakoti vieną atsitikimą su 
vienu pradžios mokyklos vai 
ku, kilusiu iš mišrios šeimos 
(lietuvės ir vokiečio). MokytoDidžiai Gerb. Redaktoriau!

Pasirodžius „Europos Lietu įuį dėstant, kad Prūsija, tai vo 
■“ p. Lužos straipsniui dėl kiečių žemė ir t. t., Vaikas pa 

reiškė: „Netiesa, p. mokyto 
jau! Prūsijoj gyveno lietuvių

vy“ p. Lūžos s 
Karaliaučiaus, š. m. birželio m.
3 d. pasiuničau „E. L.” savo 
nuomonę. Kadangi jos neįdėjo, giminės. O t. v. Šiaurinė Prūsi 
prašyčiau Tamstą ją įdėti į Jū ja> tai ne kas Lita> kaip ta pati 
sų redaguojamą „N. Lietuvą“. - • • “ • . . *•
Siunčiu nuorašą ir reiškiu au 
gštą pagarbą.

„Europos Lietuvy“ skaičiau
„Rubežių

KLB APYLINKIŲ 
VALDYBOMS.

LB Chicagos Apygardos Vai 
dyba išleidžia spaudos atgavi 
mo 50 metų sukakčiai atžymė 
ti knygą. Knygoje rašo 10 au 
torių apie spaudos draudžiamą 
jį laikotarpį. Knygos išleidi 
mui palengvinti iš anksto yra 
renkama knygos prenumerata. 
Knyga bus apie 500 pusi, ir ka 
inuos 5 dol.

KLB Kr. Valdyba prašo Ap 
vlinkių V-bas savo apylinkėse 
parinkti prenumeratorių. Pre 
numeratą siųsti LB Chicagos 
Apygardos Valdybai iki 1957 
m. sausio mėn. 1 d. šiuo adre 
su — Dr. Jonas Bajerčius, 
706 W. 21 St., Cricago, III., 
U. S. A.

KLB Krašto Valdyba.
— Estų gen. Laidneris, kaip 

Šis patriotinės lietuvės ir mo va, išskiriant mažą jos ruoželį, teigia iš Potmos stovyklos pa

— Rygoje lankėsi Stockhol 
mo karalienės operos artistų 
trupė, kuri suruošė operos salė 
je 4 teatrinius koncertus. Šve 
dų artistams prie operos rūmų 
latviai suruošė patriotinę demo 
nstraciją, juos ypač šiltai sutik 
darni. Per koncertus buvo labai 
triukšmingai plojimais palydė 
tos ypač operos tenoro Jesto 
Bjerlingo giesmės apie tėviškę 
ir gimtąją žemę.
• Popiežius Pijus XII patvirti 
no nutarimą 1960 m. Tarptau 
tini Eucharistinį kongresą ren 
gti Bavarijos sostinėj Muenche 
ne.

PAJIEŠKOJIMAI
— Jieškomi: Bronius Petra

vičius, s. Tomo, Teresiukė Pet 
ravičiūtė, d. Tomo ir Bronė Ge 
Įežiūnienė-Aleknavičiūtė (jiešl 
ko A. Petravičienė i 
vos); Justas Kriaučiūnas, Ale žmonių: Pranas Budrys, gim. reikalu“, kuriame jis nesivaržo 
na Kriaučiūnaitė, abu kilę iš 1924 m. Palangoje, 2. Steponas dėl Karaliaučiaus. 
Mariampolės (jieško brolis Bro Jašinskas, g. 1924 m. Palango kad pagal jo tokią 
nius iš Lietuvos) ; Juozas Anų je, gyv. Švedijoje nuo 1944, vė Klaipėdą linkęs dar palikti prie 
sauskas, kilęs iš Kybartų m. liau emigravo į Australiją, 3. Lietuvos. Įdomu kodėl?! Juk 
(jieško sesuo Stiklienė iš Lie Gediminas Natkevičius, iš Pa .—.............~~ -----
tuvos). Pajieškomieji ar apie langos, 4. Stasys Darginavi Francis Dirgėla ir Petronėlė kas ten gyvena! Mokytojas tu tybė buvo suskaldyta. Nebuvo
juos žinantieji rašykite adre čius, iš Palangos, 5. Teodoras Januškaitė - Dirgėla, pajieško rėjo nutilti. priskirta ne tik Mažoji Lietu
su: B. Simonaitis 113 Chariot Lasauskas, 6. Vincas Šlyteris, savo giminių ir pažįstamų, gy f" 
te Str., Port Colborne, Ont. Ca s. Antano, apie 65 m., anksčiau venusių Bostone ir Chicagoįe. kytojo pasikalbėjimas labai da bet buvo atplėšta net sostinė bėgęs estas, mirė 1952 m. pava
nada. gyv- Chicagoje, 7. Ona Šukytė, 11. Domininkas Mikšas, s. Vin ug pasako. Vilnius, senas mūsų miestas sarį Taišete. Jo laidotuvėse da

— Jieškomas Antanas Strei d. Jono, g. 1920 m., Pilviškių co. Patys jieškomieji arba apie Mano nuomone, nereikia mu Gardinas ir kiti. Teeinie visos lyvavo lenkas sanitaras Karšo
gys. Jieško motina ir Klemen kaime, Ukmergės vals., 7. Pov. juos žinantieji, prašomi atsilie ms iš anksto perdaug išsišokti mūsų mintys ir jėgos išsivada kas, kuris Sibire buvo išlaiky
sas Streigiai iš Sibiro. A. Strei Tarbildas, s. Jono, gyv. Phila pti šiuo adresu: BALFas, 105 viešai su savo nusileidimais ten vintui ir sujungimui visos Lie tas 15 metų ir papasakojo visą
gys ar jį žinantieji prašomi ra delphia, 9. Morta Mažutienė, Crad Str., Brooklyn 11, N. Y., ar ten. Savo nusileidimais nusi tuvos! istoriją vėliau pabėgusiam es
šyti: N. Kisilienė, 411 Grey St., d. Vinco, g. Raseinių aps. 10. USA. ___  __ ■»« kaistame savo broliams, kurui J. Vaivada. tui.

Stebėtina, 
nuotaiką,

Lietuva“. — Iš kur tu tai ži 
nai?!—paklausė mokytojas.— 
Mamytė man sakė. Pakviesta 
mamytė, išsilavinusi moteris, 
pareiškė, kad ji taip vaiką mo 
kiusi. Patarė mokytojui pasi 
skaityti jų pačių autorių apie 
tai, kur rašoma, kad tai apgy tikslas ir pastangos dėtis prie 
venta lietuvių ir t. t. — Tai, ka savo tėvynės Lietuvos. Šiuo atž 
da tai buvo?! Tada mamytė pa vilgiu mus įtaria pataikavimu 
sakė: — Tai pasižiūrėk dabar, svetimoms įtakoms. Mūsų vals
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Apie gyvenimą ir literatūra EUROPA NUSIMINIME
EUROPOJE

Diplomatijos kompetencijos
NEREMU

Padėtis Europoje vis tebėra ms Rytų Europos 
Įtempta. Ypač po paskutinių kiečių solidarumą 
įvykių Vengrijoje, krizės Sue rėdamas kruvinais 
ze. Sovietų karinių dalinių dis ksmais. Vokiečių 
lokacijos Europoje ir jų viso tarpininkauja atstatyti 
kių ultimatumų žmones buvo gą Vakarti frontą, kuris ypač 
apėmusi tiesiog panika Austri svarbus šiuo metu dėl bolševi 
joje, Vokietijoje ir kt. Kaip au kinės grėsmės iš Rytų. Pasida 
strai rimtai priėmė bolševikų vusieji psichologinei panikai, 
provokacijas, paskelbtas per kad „netrukus prasidės 3-sis 
Prahos ir Maskvos radijus, kad pasaulinis karas“, daug kur gy 
Austrija tariamai „laužanti neu ventojai Austrijoje ir Vokieti 
tralumą“, „teikianti vengrų fa joje pradėjo smarkiai supirkinė 
šistų gaujoms paramą ginklą ti maisto produktus, batus, dra 
is“ etc., rodo ir tas faktas, jog bužius, šiltas antklodes ir 
pvz. buv. laisvosios Vengrijos Bet dabar padėtis pamažu 
min. pirm. Ferenz Nagy buvo slūgsta, 
paprašytas iš Austrijos išvažiu 
oti, o kancl. Raabo kalba, ku 
ria buvo atsakyta į Sovietų me 
lūs, buvo per austrų radijus 
pakartota net 20 kartų. Vak. 
Vokietijos kancl. Adenaueris 
kalbėjo į tautą per radiją du ka 
rtus, pareikšdamas kovojančio 
ms už savo laisvę pavergtosio

DR. H. NAGIO KALBA, PASAKYTA B. PŪKELEVIčIŪ 
TĖS GARBEI LITERATŪROS VAKARE, JVYKUSIA 

ME MONTREALY 1956. X. 28 D.
Šitą rudenio popietę, kai ar apie juos, kas paliks jų laisvės 

tėjanti žiema žmones vėl suve ir duonos riksmą, jų pažemini 
da draugėn, kai girdime, pro mą ir jų entuziazmą, jų kantry 
miglą, kaip aidi geležiniai gruo be ir jų žygį į pavasarį, jų mir 
džio žingsniai tolumoje, noriu tį, jų žaizdas, jų heroizmą žmo 
kalbėti apie gyvenimą ir litera nių giminei, tardamas: I r 
turą. Pats gyvenimas man pakš yra žmogus? 
siūlė tą temą, 
duo, 
metų, kuris mums atstojo na 
mus, židinį, žemę ir duoną.

Ne tiktai mumis — didysis 
ruduo savo purvinu dangum de 
ngė visus benamius nuo Kam 
čatkos ligi Labradoro, nuo Ka kos, to paties entuziastingo ri 
relijos ligi Gerosios Vilties ra ksmo, kai kentėti nebeįmano 
o: milžiniškas kryžius, neša ma, kai mirtis geresnė už gyve 

,nas vargo žmonių ir vergų. nimą.
Šitą rudenio popietę, šitą pa Tokia šiandien keista proga: 

čia valandą, mes girdime už tū gyvenimas siūlo temą, ir kny 
kstančio mylių, kaip plyšta šia ga apie kurią čia kelis žodžius 
ubingojo rudenio marškos, den ryžomės pasakyti, labai daug 
gusios saulę. Kaip gėdos ir pa kuo panaši į šiandienos aktua 
žeminimo aikštėse kyla į švin liją. „Aštuoni lapai“ yra vieno 
tančią properšą maro ir nelais žmogaus mirtis ir prisikėlimas 
vių kryžius, remiamas tūkstan apsuptam mieste. Vieno žmo 
čių vergų rankų. Tokią valan gaus širdies kardiograma: dū 
<lą yra rašoma istorija nebe ra žis — skaudus ir trumpas, ve 
šąlu, o krauju; tokią valandą riantis, kaip peilis, galbūt pas 
krito bastilija prieš laisvės ir kritinis, ir dūžis — duslus, ra 
duonos ištroškusias akis; tokią mus, lėtas, grįžtančio atmini 
valandą krito ašaros žemdir mo, saulėtos valandos. . . ir vėl 
biui, klausančiam baudžiavos dūžis — veriantis kaip ugninė 
panaikinimo žodžių; tokią vala vilyčia. 
ndą mirė pilki savanoriai, žiū Aštuoni smūgiai, dvigubi dū 
ėdami į pirmą savo laisvo kra žiai, aštuonios dienos, naktys 

što vėliavą gimto miestelio bo ir dienos — šešėlio ir saulės 
kšte. Tokią valandą, kai raša atomaina. O už miesto vartų 
las pakeičia spalvą, kai gatvių — Hanibalas. Laukinė raudo 
grindinys ir arimai pakeičia po nojo Kremliaus horda, prieš ku 
pierių, kai ant pačios juodos rią Atila ir barbarai atrodo, ti 
žemės žmonės kraujo ^rašmenim ktai vaikai, žaidžiantys aštriais 
rašo istoriją vaikų vaikams ir akmenim. Jeigu tai būtų vieno 
liudija, kad laisvė ir duona yra žmogaus atsiminimai, tiktai at 
nepalyginamai daugiau negu siminimai, nepakelti į tokią plo 
du paprasti žodžiai, — tokią va tmę, kad tenai būtų kiekvieno 
landą gyvenimas ir literatūra mūsų likimas ir žmoniškasis liu 
yra viena ir nebedaloma, yra dijimas apskritai, 
žmogaus likimas, pakeltas j vi apie šią knygą 
suotinąją plotmę, į pačią amži apie memuarų, 
natvę, išlikti visiem laikam. saulėtų, rinkinį.

Argi šiandien kiekvienas Ve tuoni lapai“ yra kartu ir istori kuri neužėmė augštų ir; atsakin 
ngrijos žmogus, išėjęs nuogom nė tiesa, mes kiekvienas tai pa gM vietų, tačiau plėšė Stalinų 
rankom ir prastais ginklais su tys patyrėme, ir kartu meninė paveikslus nuo sienų gimnazi 
savo žaliai-baltai-raudona lais tiesa, kuriai galioja kiti kriteri j°se, giedojo valstybės himną 
vės vėliava prieš raudonųjų ta jai, iš kurios reikalaujame, pir mokslo metų pradžioje, išarį 
nkų ir kolonų mūrą, nėra mūsų miausia, literatūrinio įtikinamu so prakeikti mokytojus parsida 
brolis? Ir tuos, kuriui nebespė mo, charakterių i _ 
ja palaidoti, kurie krito dainuo gero stiliaus, išbaigtos kompo 
darni savo laisvės poeto Petofi zicijos ir dar daugelio kitų spe 
žodžius, ar neriša giliausia pa cifinių 
šaulyje, kraujo giminystė laikas 
su mūsų miško broliais, kurių dėti, 
kūnai gulėjo turgaus aikštėse, 
su lenkų darbininkais, kurie mi rei, gyvenaničai mūsų tarpe, ku 
••ė prie degančio kalėjimo mūrų rios knyga 
Poznanėj, su vokiečių studen Tačiau ne 
tais, sušaudytais prie Branden mui. Noriu 
burgo vartų plėšant raudoną (su ilgąja 
gėdos skudurą, su rumunais, knygą skaitę arba skaitantieji 
čekais, bulgarais ir tūkstančių žino arba žinos, turi daug ata 
tūkstančiais neišvardintų, ne tikmenų ir vieną bendrą šalti 
pažintų, negirdėtų? Kas kalbės nį), paskirti daug labjau pačiai

Ir begalinis ru 
kurį gyvename dvylika

t o

Rašytojai buvo netiktai 
nikininkai, netiktai tribūnų 
bėtojai įaudrinę minią, netiktai 
žygio dainų autoriai, — jie bu 
vo ir bendrininkai vieno vargo, 
vienos priespaudos, tos pačios 
nelaisvės ir tos pačios panie

Mes

kro 
kai

reikėtų 
kalbėti, kaip 

siaubingų ir 
Tačiau „Aš

tautoms vo 
ir pasibjau 
Sovietų vei 
vyriausybė 

vienin

kt. 
at

už

ir V. L. I. Ivo veikla
RAŠO PIRMASIS SAVANORIS MINISTERIS

PULK. K. š K I R P A

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI.
Atsižvelgiant į tai, kas šia matijos pastangų, ir todėl yra 

me rašinyje buvo išdėstyta, da bendri tiems veiksniams, jie ne 
rosi aišku, jog p. St. Lozorai gali būti išdalinami pagal kaž 
čio pastatytieji Vliko pirminin kokias kompetencijas (kurių 
kams 8-nių punktų reikalavi apimtis dargi nenustatyta), nes 
mai nesudaro jokios bazės Vii patys tie uždaviniai siekia vie 
ko ir Diplomatijos bendradar no ir to paties tikslo — Lietu 
biavimo sunormavimui ir, bend vos suverenumo atstatymo. Jie 
rai, nepatiekia nieko konstruk reikalingi veiklos suderinimo, 
tyvaus tam svarbiam klausimui o ne sauvaliavimų ir rietenų 
išspręsti: dėl prasimanytų kompetencijų.

a) Punktas 1, kuris yra ari Reikia pagaliau suprasti, jogHeroiškai kovojantiems 
laisvę vengrams reiškia savo kštai susijęs su punktu 2, ne bent kokioms ar bent kieno am 
simpatijas visuotinai visi gyve tik neišsprendžia Vliko ir Dip bicijoms į politinės išminties 

monopolį neturėtų būti vietos: 
bendros politinės problemos tu 
ri būti įpareigotų pusių ir be 
ndrai sprendžiamos, nes to rei 
kalauja Lietuvos laisvinimo ak 
cijos sėkmingumas.

Kad atpalaidavus Lietuvos 
laisvinimo veiklą nuo kompe 

gangrenų bei ginčų

ntojų sluogsmai, įvairios orga lomatijos pastangų suderini 
nizacijos, vyriausybes. Visoj mo, bet, priešingai, sukelia dar 
Vokietijoj, pasmerkus kruviną daugiau neaiškumų ir, praktiš 
sovietų imperializmą, gedulo kai paėmus, siekia nušalinti 
ženklui prie viešųjų pastatų vė Vliką nuo Lietuvos laisvinimo 
liavos nuleistos iki pusės stie veiklos; aišku, toks reikalavi

ta proga ruošiamos protes mas yra Vlikui principe nepn 
demonstracijos, mitingai, imtinas ir todėl atmestinas;
eitynes šalia vengrų tauti b) Punktai 3—5 išsispręstų tencinių
ir kitų kraštų vėliavų ne savaime, jei būtų nustatytos Ii dėl praeities incidentų, o taip

bo, 
to 
per 
nės 
vienoje vietoje plevėsavo ir lie kusios užsieny Lietuvos diplo pat kad apsaugojus lietuvių po 
tuviškoji trispalvė. Plakatuose matijos Šefo , kompetencijos, litikos veiksnius nuo kokių nau 
buvo reikalaujama taip pat „lai kaip augščiau šiame rašinyje su jų nesusipratimų, reikia kad— 
svės Pabaltijui“, 
žiebti tūkstančiai 
minė kruivnus 
gius. 1956.XI.6.
č,ių profesinių sąjungų iniciaty 
va vengrų laisvės kovotojams ui buvo kada padaręs; 
atminti buvo paskelbtos 3 min.
tylos ir rimties.

Radijo transliacijos u spa 
ūda mirga tokiais pranešimais, 
kaip štai — „Kruvini žmogžu 
džiai“, „Vengrijos budeliai, ku 
rie nesigėdija dėtis stojančiais 
už taiką", „net ir Stalinas turi 

dienomis, Kauno gatvėse, rausti prieš dabartinius Krem
- ... iįaus kraugerius“ ir kt. Iš tik

ro Vengrijoje laisvę užsmaugė 
apie 20 Sovietų divizijų, su tu 
kstančiais tankų, sunkiųjų pa 
buklų ir kovos lėktuvų žudy 
darni moteris, vaikus, jaunimą 
ir darbininkus ir paskambdami 
visą kraštą kraujuje. Paskiau 
sios iš Vengrijos gautosios ži 
nios rodo, kad ten dar 1956.XI. 
6. ėjo kautynės. Tą dieną siųs 
tuvas „Sender Fuchs“ pagavo 
iš Budtpešto miesto 8 rajono 
pranešimą, kuriame buvo sako 
ma: „Mes matome, kaip rusai 
suvaro žmones į aikštę prieš 
rūmus ir juos sušaudo. Ir mes 
visi turėsime mirti...” Prieš žy 
miai galingesnį priešą sukilusi 
savo laisvės ginti vengrų tau 
ta nelygioj kovoj raudonųjų bu 
dėlių buvo skerdžiama be pasi 
gailėjimo. Nesulaukus iš Vaka 
rų efektyvios pagalbos, kai ku 
rie vokiečių laikraščiai 1956.X. 
6. įsidėjo karikatūras, kaip su 
gražiais žodžiais ir gėlių vaiui 
kais buvo Vengrija palaidota. 
Prie puikaus kryžiaus — įra 
šas: „Amžiną atilsį laisvoji Ve 
ngrija“. Tarp kitų vainikų —

knygai ir jos autorei ne tiek 
dėl laimėjimo., kiek del to, kad 
„Aštuoni lapai" yra viena iš 
tų knygų, kurios, įvairiopa pr 
asme, yra pradininkės. „Aštuo 
ni lapai“ yra viena iš nedauge 
lio knygų, kuri ryžtasi atskleis 
ti pačios jauniausios kartos gy 
venimą ir likimą. Tos kartos, 
kuri buvo išauginta laisvos Lie 
tuvos mokyklų ir tradicijų, ku 
ri iš mokyklų suolų išėjo tie 
šiai į karo ir nelaisvės gyveni 
mą, kurios idealai buvo trupi 
narni svetimųjų pavergėjų ir 
savųjų parsidavėlių ir minkšta 
sielių, kuri, tiesa, svajojo apie 
slaptus robaksus ir itališkus le 
dus, bet kuri taip pat mokėjo 
ir gebėjo mirti birželio sukili 
mo < 
ir kurių šimtus mes palaidojo 
me tą atmintiną vasarą Kauno 
ir kitų miestų kapinėse. ę

Tos kartos, kuriai nebuvo ie 
mta gyventi ilgai savo žemėje,

Vakarais 
žvakučių pri 
bolševikų žy 

12 vai. vokie

su

pagrindimo, vėlius ir bailius ir nešė kartu 
su visais ilgą pabėgimo praga 
rą, kentėjo su visais drauge, ir 
gali būti daugiau, kaip iš „Aš 
tuonių lapų“ išskaitome. Šita 
knyga taip pat ryžtasi pirmą 
kartą tokiu plačiu mastu nu 
brėžti vieno uostamiesčio mir 
tį, apsupimą ir žlugimą senos 
kultūros tvirtovės, pačios Eu 
ropos apgulimą. Visa tai paša 
kyta per vienos mergaitės liki 
mą, kelių lietuviškų šeimų liki 
mą, kurios išdraskomos karo 
viesulo.

Knygos pabaigoje lieka vic 
nas žmogus, tas pats, atlikęs 
gyvenimo išpažintį plytų kars 
te, degančio miesto viduryje, 
pabėgęs iš paniekos ir mirties, ir° jungtinių ‘ Tautų... 
apsisprendęs nebelikti Azijo 
je, nebelikti tarp tų, kurių ba 
tai perėjo per Europos veidą ir kruviną Maskvos"veidą, "net "ir vaįame Pasaulyje ir mūsų tau

širdį. Apie tą kelią atgai kny akliausiems parodydami, ko ve tiečiai, siųsdami vengrų kovo
ga nebekalba. Ji nutyla toje rti visokie bolševiku pažadai, tojams bei pabėgėliams pinigi
vietoje, kur šiandien prakalbo šnektos apie „taikų sambūvį",

j“, „nesikišimą 
i kito krašto vidaus reikalus“

dalykų. Ne čia vieta ir 
tokį nagrinėjimą pra

skiriame ši vakarą auto

laimėjo konkursą, 
tiktai šiam laimėji 
savo žodžius, visus 
įžanga, kuri, kaip

Vengrijos įvykiai dar kartą 
su visu brutalumu atskleidė

'A KNIT-GOODS *

APATINIAI
Apsimoka pirkti 

„96” PENMANS, 
nes tai laikys dau
giau metų, augščiau- 
sios rūšies apatiniai 

baltiniai išausti iš 
geriausių merino siū-44

šautuvai. Ir ta prasme šita die , Ženevos dvasia 
na mus jungia į vieną būrį lab
jau negu bet kada. „Aštuoni la eįC Tuo tarpu Soivctų vadai 

žmogiškasis liudiji jokios gėdos dar drįsta teig 
ti, kad jie „giną mažų valstybių 
reikalus, jų teisę į savitą, ne 
priklausomą gyvenimą“...

Ir per Vilniaus radiją ne vie 
na proga, o ypač 1956.XI.4. ii' 
vėliau, Lietuvos gyventojai bu 
vo įtikinėjami, kad sukilusios 
savo laisvės ginti vengrų tau 
tos skerdimas yra ne raud. ar 
mijos, bet „imperialistinių va 
Istybių ilgalaikio ardomojo dar 
bo vaisius”, kad ten veikė „re

apsaugą ir šilumą, 
į. Beveik 90 metų pa

tyrimo šiame darbe 
B garantuoja jums,

kad tai puikūs ga- 
k miniai. Išausti, kad 

laikytų, nesavrbu, 
kiek kartų prosysite 

| Vyrams ir berniu
kams, pagamintų 
unijos kostiumų, 

marškinių ir kelnių.
jf GARSŪS
95-FO-6 Nuo 1868 metų.

pai“ yra i 
mas apie paniekinto žmogaus 
pergalę prieš galingą gyvulį. 
Maža žema, skurdžia ir papras 
ta laukų avižėle pražydusia au 
kso grūdais nelaimės valandą 
tam, kuris suprato motinos var 
do prasmę. Europa, sukruvin 
ta, parmušta žemėn, išniekin 
ta, bet tebegyva prisikelti iš 
pelenų ir nuvyti atgal į tundrą 
puotaujantį ir kvatojantį veid 
rodžių salėje barbarą.

Gyvenimas ir literatūra visuo vanšistai ir horsistai, susisukę 
met surišti kraujo giminyste: lizdus Vak. Vokietijoje ir Aus 
vieną kartą gyvenimas sako Ii trijoje“, kad nuolat „Vengri 
teratūrai: užrašyk tai, nes to jos sieną pereina ginkluoti hor 
ks yra gyvenimas; kitą kartą sistų karininkai, visokio plauko 
literatūra kalba gyvenimui: gy išdavikiškas, 
venk taip, nes taip užrašyta.

O dabar palieku sceną litera 
turai. Mūsų vakarą pradės Bi 
rutė Pūkelevičiūtė, Aštuonių 
lapų (didžiosios savaitės) auto 
rė, kuriai dedikuojama šita pr 
ograma, šita rudenio popietė, 
tikint kada nors ir vėl susitikti 
tokioj gyvenimo ir literatūros 
kryžkelėj.

emigrantiškas ši 
amštas“... Teisingai pastebėjo 
nebent tiek, kad „Vengrijos 
miestų gatvėse — nukankintų, 
sušaudytų, pakartų lavonai“, 
o visoj Vengrijoj „veikia chao 
sas, šalies ekonominis ir kultu 
rinis gyvenimas paraližuotas“. 
Taigi, nekalti vengrų laisvės 
kovotojai, tesiekę savajam kra 
štui laisvės, ne tik žudomi, bet

gestijonuota: be jau šiame rašinyje sugestijo
c) Punktas 6 Vliko visai ne nuoto susitarimo tarp Vliko ir 

liečia, o tik p. Dr. P. Karvelį Lietuvos 
asmeniškai, jei jis tame punk jos būtų 
te suminėtą pasiūlymą ALT- pastovus

organas
d) Punktas 7 yra tik smul vadintas

kus priekabių jieškojimas, ne kuriame 
vertas rimtesnio dėmesio, nes ir Diplomatijos atstovai nuola 
spaudos žmonės neretai ištrau tiniam ir solidariam darbui, 
kia iš valstybės vyrų atsitikti 
nius išsireiškimus ir niekas, 
kas nesiekia intrigavimų, į to kste kalbamą veiklos suderini 
kius asmeniškus prasitarimus mo organą ir jo funkcijas tebu 
neatsižvelgia bei neteikia jiems vau apibūdinęs tik bendrais br 
reikšmės; uožais. Taičau, kad tą sugesti

e) Punktas 8 reiškia tipingą ją konkretizavus, gegužės 21 
įsikišimą į vidaus kivirčius ta dieną patiekiau Vliko Prezidiu 
rp partijų, be to aiškiai pasista mui atitinkamo susitarimo pro 
tant tautininkų tariamos „Tai jektą. Jo vieną nuorašą daviau 
kos“ pusėje. Toks dipl. atsto ir p. St. Lozoraičiui, kada jis 
vo, užimančio atsakingą vietą, birželio mėn. buvo atvykęs į 
įsikišimas į nesavo reikalus yra Vašmgtoną. Kad nesikartojus, 
nesuderinamas su jo pareigo čia tat paduodu patį mano su 
mis ir todėl neleistinas: visų gestionuoto susitarimo tekstą: 
kraštų vyriausybės tą savo di 
plomatiniems atstovams griež 
tai draudžia. Tačiau, jei p. St. 
Lozoraičiui tikrai parūpo mū 
sų visuomenės geresnis susiko 
nsolidavimas — tegul jis viešai 
pareiškia, kad nepritaria tauti 
ninku pasitraukimui iš Vliko, 
neremia taip vadinamos LNT 
ir nepalaiko jos vykdomos vi 
suomenę skaldančios akcijos.

Uždaviniai, kuriuos Lietuvos 
laisvinimo reikalas stato iietu 
vių politikos veiksniams užsie 
ny, kaip jau buvo plačiau paaiš 
kinta, sudaro obejktą tiek Vh 
ko veiklos, tiek Lietuvos diplo

Pasiuntinybių kolegi 
sudarytas pastovus 
veiklos suderinimo 

(p. Min. Žadeikio pa 
„veiksnių kepure“), 
būtų apjungti Vliko

Originaliame šio rašinio te

Bus daugiau.

OPTIKAS
MODERNŪS AKINIAI

JOSEPH L.

YATES
HA 0864 

1410 STANLEY — 
kamb. 411 

Kampas St. Catherine 
MONTREAL.

ELTOS 
SUKAKTUVININKAI

Spalio 18 d. Bazelyje šveica 
rų spauda labai gražiai atžymė 
jo prof. Dr. J. Ereto 60 m., am 
žiaus sukaktį, įvertindama jo 
veiklą ir nuopelnus tiek Šveica 
rijai, tiek ir Lietuvai, kuriai jis 
paskyrė pačias gražiausias sa 
vo gyvenimo jėgas. Sukaktuv^ 
ninkas yra gimęs Bazelyje, pa 
sižymėjo kaip vokiečių literatu 
ros profesorius, publicistas, vi 
suomenės veikėjas. Bestudijuo 
damas Freiburge, susipažino 
su tenykščiais lietuviais ir ta! 
kino jiems prie spaudai siunčia 

solidarumą ir simpatijas. URT mų biuletenių apie Lietuvą, To 
per Eltą paseklbė dabartinės 
padėties įvertinimą. Pabaltijo 
Taryba Vokietijoje kreipėsi te 
legramomis į Popiežių, Vokieti 
jos kanclerį Adenauerį, JAV 
užs. reik. min. Dulles, D. Britą 
nijos ir Prancūzijos premjerus, 
pabaltiečių vardu pašydama im 
tis visų galimų žygių, kad bū 
tų sustabdytas nekalto kraujo 
liejimas Vengrijoje ir kad iš 
jos, taip pat iš kitų pavergtųjų 
Rytų ir Vidurio Euopos kraš 
tų būtųatitraukta sovietų ka 
riuomenė ir juose, tame skai 
čiuje ir Lietuvoje, būtų atstą 
tyta laisvė. Rūpinamasi per P 
ET iškelti visų pavergtųjų Eu 
ropos tautų byla Jungtinėse 
Tautose. Elta.
PAREMK PINIGINE AUKA 
VYKSTANTĮ KLB ŠALPOS 

FONDO VAJŲ!

dar šlykščiausiai šmeižiami ir 
pavergtąja! lietuvių tautai. 
Tuo tarpu Sov. Sąjunga be jo 
kios gėdos teigia kovojanti pr 
ieš visokį imperializmą. ,.

Visur aktyviai reiškiasi lais

nes ar daiktines aukas, kurias 
įteikia patiems vengrams ar jų 
padaliniams, Tarpt. Raud. Kry 
žiui, Caritas ir kt. draugijoms, 
dalyvaudami demonstracijose, 
mitinguose etc. Vliko Vykd. 
Taryba lietuvių tautos vardu 
pareiškė kovojantiems su sovie 
tine okupacija vengrams savo

liau su kitais redagavo žurnalą 
„Litauen“. Lausannoje parašė 
knygą apie Lietuvą. Berne su 
siformavus Lietuvos diplomati 
nei misijai ir įsteigus ten spau 
dos biurą, Eretas 1919 m. bu 
vo pakviestas to biuro redakto 
rium. 1919> X. 15. atvyko į 
Kauną ir pradėjo dirbti Užsie 
nio Reikalų Ministerijoje pata 
rėjų. UR M-joje suorganizavo 
spaudos biurą ir buvo jos direk 
torium, o prie Inform. Depas 
tamento - Lietuvos Telegramų 
Agentūra (Elta) ir jai vadova 
vo kaip direktorius. Lenkams 
paėmus Vilnių, stojo savano 
riu į Lietuvos kariuomenės I- 
jį savanorių pulką ir tarnavo 
prie to pulko vado K. Škirpos 
adjutantu.

1922. II. 4. išėjęs iš URM, 
Nukelta į 6-tą puslapį.
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Šią vasarą pasirodė knygy vą liečiančių iliustracijų, ku 
nuošė dr. Vandos Sruogienės- rios skaitytojams duoda tam ti 
-Daugirdaitės nauja Lietuvos krą vaizdą apie anų laikų įvy 
istorija — Lietuva Amžių suku kius ir kaip šitie laikininkų bu 
ryje. Knyga yra išleista Tėvy vo matomi arba įvertinami. Ji 
nės Mylėtojų Draugijos Chica taip pat duoda daugelį laikiniu 
goję, 1956 m., spausdinta San kų pasisakymų apie istorinius 
daros spaustuvėje, ten pat. Ji asmenis ir įvykius, kas veika 
turi 94 7 puslapius, neskaitant lą daro patrauklesniu. Matyti 
vardinės rodyklės, garbės rėmė panaudota daug lenkišoks lite 
jų sąrašą ir 4 istorijos žemėla ratūros, tik nevisuomet paduo 
pius.

Šitas veikalas duoda pilną 
Lietuvos istorijos apžvalgą, pra 
sidedant Lietuvos proistorija, 
Lietuvos valstybės kūrimosi 
laiku, Lietuvos įsigalėjimu, Vy 
tauto viešpatavimo laiku, Lie 
tuva Jogailaičių laikotarpyje, ma simpatiją ; ' j
Lietuvos valstybės silpnėjimas, kai kuriems istoriniams asme 
jos pakrikimas, nepriklausomy nims arba įvykiams, autorė kai 
bės nustojimas ir galiausiai ne kuriuos dalykus kitaip atvaiz 
priklausomos Lietuvos atstaty duoja negu šitie asmens yra už 
mas ir gyvenimas ligi 1939 m. sipelnę arba vertina įvykius sa

Šitą beveik 1000 puslapių vaip. Kadangi šitą gali paste 
knygą reikia vertinti kaip didž bėti tik atskirų sričių žinovai, 
iausį mūsų šimtmetyje atspaus eilinis skaitytojas to neliečia 
dintą Lietuvos istorijos veika 
lą. Knyga yra labai vertinga ir 
tuo atžvilgiu, j 
surinkusi didelį skaičių Lietu (“V dauį “darbo

KULTŪRLVtlfKKOjVIKA
LIETUVIŲ TAUTOS ISTORIJA BESIDOMINTIEMS
Yra daug lietuvių tautos is baigs savo veiklą.

torijos problemų, kurios reika Organizacinė Komisija labai 
lingos artimiausioje ateityje prašo ir laukia nuoširdžios pa 
panagrinėti, nes jos žalingai 
veikia tautos interesus.

Yra skubus ir neatidėlioti 
nas reikalas surinkti istorinę

ti šaltiniai.
Knyga yra parašyta populia 

riu stilium, skaitoma gana leng 
vai, bet iš kitos pusės mažai 
paduotų šaltinių. Istorinių sri 
čių žinovai kartais pasigenda is 
torinio tikslingumo. Reikšda 

t arba antipatiją

VAIKŲ DRAUDIMAS
Vaikų draudimas, pradėtas 
tvarkyti nuo mažens, garan 
tuos Jūsų vaikams mokslą, 
kada jie bus jo reikalingi. 
Jų ateitis bus taip pat ga
rantuota, jei Jums netektų 
jų iki to amžiaus užauginti. 
Dėliai smulkmenų skambinti:

J. G. SKAISTYS
75 Homewood Ave., 

Hamilton, Ont.
Office: JA 2-1194
Namų: JA 9-0163

Ekranas.
KARAS IR TAIKA — 

WAR AND PEACE
Naujų filmų ekrane jau pa 

sirodė naujas pastatymas fil 
mo, pagaminto pagal Levo Tol 
stojaus didįjį romaną „Karas ir 
Taika“. Romanas, kuris apima 
apie 1500 normalaus dydžio 
knygos puslapių, filman sutra 
ūktas ligi 3 valandų ir 28 mi 
nučių, — tai ir gi netrumpas, 
reikalingas 
rėti.

Vis dėlto 
omus, gerai 
visai neblogai parinktus akto 
rius, o kaikuriuos iš jų visiš 
kai vykusius.

Įspūdį daro masinės scenos,

įį-; ■■H’ ■’ padarė 
m a n fe

pinigingu

ramos Lietuvių Tautos Istori 
jos Draugijos 
darbe.

Organizacinei 
medžiagą, nes laikas ir sąlygos šyti šiuo adresu: 
negailestingai ją naikina. tuvių Archyvas — LTID, 2601

Yra jau atėjęs laikas rimtai West Marquette Road, Chica 
susirūpinti istorikų prieaugliu, go 29, Illinois, U.S.A.
nes iki tolei dar nieko šioj sri 
ty nepadaryta.

Yra skubus reikalas ateiti į 
pagalbą lituanistinių mokyklų 
(ar klasių) istorijos mokytoja 
ms, nes jie palikti be niekeno 
pagalbos.

Darbų daug. Pavienių - par 
tizaninių pajėgų šiems darba 
ms atlikti neužtenka. Reikia 
sutelktinių, nuolatinių, organi 
zuotų jėgų. Tas rūpestis ir pri 
vertė JAV ir Kanados lietuvių 
kongreso metu istorijos sekei 
jos posėdžiui pasiūlyti kurti 
Lietuvių Tautos Istorijos Dra

organiazvimo

atsidėjimo peržiu

filmas didelis ir id 
pagamintas, turintLTID Organizacinė Komisija.

KANADOS NACIOANALI 
NIS BALETAS

Kanada pamažu pradeda ap 
valdyti ir įsisavinti kultūrinio prancūzų žygis į Maskvą ir iš 
pasaulio dalykus, kurie jai nele jos pasitraukimas į pražūtį, 
ngvai sekasi. Operos Kanada 
neturi. Jai geriau sekasi su ba 
lėtu. Tiesa, kad ir baletas dau maną, nedaug beapsivils, o kas 
giau laikosi versliniu pagrindu jo neskaitė — bus visiškai pa 
atskirų asmenų — profesiona 
lų, nors yra ir baleto draugi 
jos, kurios rūpinasi baleto ug 
dymu.

Nuo lapkričio 19 iki gruo 
Šitoje knygoje p. Sruogienė ugiją. Posėdžio dalyviai, labai džio 1 dienos Montrealio Her 

abltolė ,yia įdėjo be meilės savo specialy gyvai tą klausimą išstudijavę, Majesty’s teatre (Guy St.) bus 
r ...... ' i ir pasišventi padarė nutarimą minėtą drau tautinis baletas, kuris pastatys

mo. Šitas veikalas yra jos chef- giją steigti. Jos nariais gali bū ištisą eilę baleto veikalų, kaip 
-d’oeuvre, kuriuo ji apvainika ti po visą pasaulį išsibarstę lie Silfidos, Žizel, Spragtukas, Of 
vo savo akademinę profesiją, tuvių tautos istorija besidomį fenbachas pragare, Kopelia, 
Didelio pasišventimo buvo rei lietuviai: istorikai, istorijos mo Gulbių ežeras ir kt. 
kalinga turint omenyje, kad kn kytojai, istoriją studijuoją stu 
ygos rašymas ir jos atspausdi dentai ir istorijos mėgėjai. Dra 
nimas vyko tremties sąlygose, ugijos suorganizavimui sudary 
kurios autoriams neduoda rei ta organizacinė komisija iš Vin 
kiamo laiko ir tinkamų sąlygų cento Liulevičiaus, Alicijos Rū nė sudarė iš mėgėjų grupę as 
moksliškam darbui.

Kiekvienam tautiškai šamo 
ningam lietuviui patartina šitą 
veikalą įsigyti. Iš jo jis aiškiai 
matys Lietuvos istorijos raidą, 
ankstybesnių laikų lietuvių he 
roiškumą, didelį Lietuvos pa 
kilimą ir vėlesnį valstybės žiu 
girną, kai lietuviuose ir Lietu 
voje įsigyveno svetimos idėjos 
ir papročiai, kurie privedė prie 
šios didelės ir galingos valsty 
bės žlugimo.
PAGEIDAUJA MEZGINIŲ 

KNYGOS
Dail. Anastazija Tamošaitie 

nė gauna daug laiškų iš mote 
rų ir mergaičių, gyv. Kanado 
je ir Amerikoje, kurios pagei 
dauja, kad būtų išleista nauja 
knyga „Mezgimas1“, kaip bu 
vo išleidę A. Tamošaitienės pa 
rengtą mezgimo knygą Ž. Ū. 
Rūmų Lietuvoje. Daugelis mo 
terų norėtų nusimegzti raštuo 
tų mezginių ir pasigenda per 
karą žuvusios ar paliktos kny 
gos Lietuvoje „Mezgimas“.

Gera muzika ir pavaizdavi 
mas. Kas skaitė Tolstojaus ro

mas.

P. B. KERBELIENĖ STATO 
„PINIGĖLIUS“

Dramos aktorė p. Kerbelie

menų ir roušia scenai Čiurlio 
nienės pjesę „Pinigėlius“, Mon 
trealyje.

INŽINIERIŲ KONGRESĄ
S Montrealyje

gytės ir Dr. K. Matulaičio.
Organizacinė Komisija, vyk 

dydama jai uždėtą pareigą, pra 
neša Tamstai apie organizuoja 
mą Lietuvių Tautos Istorijos 
Draugiją ir prašo :

1. pranešti savo nusistatymą dos ir Amerikos inžinierių kon
dėl kuriamos draugijos, gresas, kur dalyvavo apie 300

2. ar manote būti jos nariu, inžinierių, ir tęsėsi 3 dienas. Bu
3. duoti sugestijų dėl įstatų, vo daug paskaitų įvairiais sta
4. atsiųsti augščiau minėtos tybos mokslo ir technikos klau 

kategorijos asmenų adresus, ne 
paliekant tos pareigos kitiems,

5. kelti sumanymu dėl drau 
gijos veiklos organizavimo (ga 
irės būsimai valdybai).

Kai bus gautos sugestijos, 
komisija sudarys įstatų projek 
tą ir išsiuntinės visiems žadan niekas nedalyvavo. Iš latvių da 
tiems būti nariais ir naujai gau lyvavo penki inžinieriai. Tokie 
tiems adresatams. Bus prašo kongresai vyksta kasmet, 
ma pastabų ir pasisakymo „už” 
ar „prieš“. Iš gautų pastabų 
bus sudaryta galutinė įstatų re 
dakcija ir pagal juos, jei dau 
guma bus pasisakę „už“, bus nuopelnus medicinos srity 
pravesti korespondenciniai va teko trims gydytojams už 
dovybės rinkimai, 
tiniu darbu Org. Komisija ir ms dygyti.

tenkintas.

RIKORDI NAMAI — 
CASA RICORDI

Italijos Milano .miestas gar 
sus yra opera „Scala“, kurion 
stengiasi patekti kiekvienas 
dainininkas, kad ir išėjęs gale 
tų reklamuotis dainavęs 
je.

Tai operai išaugti yra 
je Milano Ricardi namai, 
kaip tiktai pasiėmė puoselėti 
operą ir jos darbuotojus.

Casa Ricardi filmas ir vaiz 
duoja Ricardi, kuris pirmasis 
Italijoje įsigijo gaidoms spaus 
dinti mašiną, padarė biznį, iš 
kurio ir rėmė operą. Filmas tu 
ri puikios muzikos ir gražaus 
dainavimo, kuriuo bus patenki 
ntas kiekvienas muzikos mylė 

įvyko Kana tojas.

Skalo

pade 
kurie

4 t
pirmą kartą

mano gyvenime.

The Bank of Nova Scotia as 
meninis taupymo planas (Pe 
rsonal Security Program) 
padės jums taupyti be palio 
vos, kol atsieksite savo tikslą 
PSP veikia magiškai—ypa
tingai jei jums sunku prisi 
versti taupyti... garantuoja, 
kad jūsų nurodytas asmuo 
gaus pilnai numatytą sumą, 
net jei jūs prieš tai numirtu 
mėtė. Tolimesnių informaci
jų ir veltui PSP knygelės rei 
kalaukite jums artimiausia 
me The Bank of Nova Scotia 

skyriuje.

Jūsų partneris, ri -M 
padedąs

Kanados augime. ..lįjjįĮ’j

The BANK of NOVA SCOTIA

ma Lietuvos kariuomenės įsi 
kūrimo šventė: vedamąjį apie 
savanorius kūrėjus rašo dr. Ka 

yra: Dr. Werner Forss zys Sruoga, iškeldamas mintį, 
ir Bad Kreuznach, Vokie kad pirmųjų savanorių dvasia 
ir du Kolumbijos univer turi būti gyva kiekviename lie 

profesoriai, Dr. Andre tuvyje. Rašinys gausiai ilius

Jie 
man n 
tijos, 
siteto
Cornand, imigrantas iš Prancū truotas savanorių sąjungos ir 
zijos, ir Dr. Dickinson Richar 
ds.

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
LIETUVIŲ DIENOS, ilius 

truotas lietuvių kultūros ir vi mas su Montessori 
suomenės gyvenimo žurnalas, kūrėja Lietuvoje 
1956 m. lapkričio mėn. Nr. 9. niene, kuriai šiais metais suėjo

Vyr. red. Bern. Brazdžionis, 70 metų, Motinos Aloyzos str 
redakcinė kolegija: J. Kojelis, aipsnis apie liet, seserų institu 
J. Tininis, Milton Stark ir E. tą ir dail. B. Jameikienės raši 
Tumienė. Atskiro nr. kaina 55 nys apie vitražų meną. Jis ilius 

už et. Pren. metams 5 dol. 
ati 9204 S. Broadway, Los 
su les, California.

Tuo pasku radimą naujų būdų širdies ligo

simai, nagrinėjant naujus bū 
dus statybinių medžiagų pavar 
tojimo, ypatingai taip vadina 
mo presstressed concrete, (su 
spausto betono) būdus.

Labai gaila, kad iš lietuvių 
inžinierių ypač montrealiečių.

istorinėmis kariuomenės foto 
nuotraukomis. Iš kitų rašinių 
paminėtina J. Norkaus „Sočiai 
demokratai pasisako atvirai“, 
E. Vasyliūnienės pasikalbėji 

mokyklos 
Mariaj Var

L.
NOBELIO PREMIJA 

GYDYTOJAMS
Šių metų Nobelio premija

Šiame, lapkričio mėn., 
nų numeryje tradiciškai

Adr.: truotas B. Jameikienės, A. Eis 
Ange kaus, V. Petravičiaus, A. Va 

Ieškos ir V. Vizgirdos vitražų 
L. D- nuotraukomis. Aktualus anglų 
mini skyrius.

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Kaip

RAŠO

Lietuva išsivadavo iš okupantu
(Atsiminimų ištraukos).

BUVUS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS
MINISTERIS

65.
KEISTA BAIMĖ.

blogesnis buvo Žemės Ūkio 
ministeris A.

Dar studentu būdamas, jis jau 
tarnavo rusų saugume su alga 
25 rubliai. Jo slapyvardė buvo 
„Miima“. Reik stebėtis, kodėl 
toks švarus žmogus, kaip d- 
ras Grinius, sutiko įsileisti jį 
į savo kabinetą.

Be plačiai žinomų faktų apie 
A. praeitį, 1931 ar 32 m. Felici 
ja Bortkevičienė tokius daly 
kus papasakojo.

Vilniaus generolas - guberna 
torius kartą iššaukė ją pas sa 
ve, švelniai pabarė ją už lietu 
višką revoliucinį veikimą ir pa ! 
ėmė iš jos žodį, kad liausis veik 
ti. Per trumpą laiką turėjo ji 
slaptą pasitarimą su d-ru Gri 
nium ir A. Kitą dieną ji buvo 
iššaukta pas gen. - gubernato 
rių, kuris priminė duotą pasi 
žadėjimą ir jau gerokai pabarė.

Kuriam laikui praėjus į Vii 
nių slaptai atvažiavo 
didelis revoliucininkas, studen 

tas Ernestas Galvanauskas.
Vėl pasitarimas, kuriame daly 
vavo Bortkevičienė, Grinius, 
Galvanauskas ir A. Ir vėl gen.- 
-gubern. jąją pašaukė, tik da

Čia turiu paaįškinti, kodėl bar prižadėjo griebtis prieš ju 
aš savo tris kolegas taip žiau os greižtų priemonių, o Galva 
riai vadinu. Apie Purickį buvo nauskas buvo areštuotas ir pa 
kalbama anksčiau. Pasirodė, sodintas į Ukmergės kalėjimą, 

įdomu, kad prieš egzekuciją kad Baltgudžių Reikalų minis Iš ten ta pati Bortkevičienė jį 
buvo pasiūlyta kariuomenes ra teris S. buvo senas rusų saugu išpirko, įnešus su dideliu var 
binui pakalbėti su juo ir vėliau mo tarnautojas ir, kad priden gu 500 rublių kaucijos. Galva 

nauskui buvo parūpintas užsie 
nio pasas ir jis pabėgo į užsie 
nį.

Pačiai F. Bortkevičienei ne 
buvo nei mažiausios abejonės, 
kad tai buvo A. darbas ir tik jo.

Bus daugiau.

atgavo. vo rasta ir dauguma jų išplėš čia už jį pasimelsime. . .
Aš jai pasakiau, kad ji nesi to turto. Karo lauko teismas nu 

nervintų, o pas mane ryt iš ry teisė sušaudyti vadą ir vieną 
to ateitų. Kitą dieną ji atėjo, lietuvį, kitas žydas ir lietuvis 
Tai buvo nedidelio dvariuko gavo sunkiųjų darbų kalėjimą, 
savininkė nuo Veisėjų. Jos sū 
nu kažkas įskundė šnipinėjimu .. „ .
lenku naudai, šita byla man bu Pas mane ateJ° trys įmones:

109. PASITRAUKIU IŠ 
MINISTERIO PAREIGŲ.
Pavargau.
Nuo labai įtempto darbo bu 

vau išvargęs ne tiek fiziškai, 
kiek moraliai. Daugiau kaip 

vo žinoma ir jau buvo duotas Žydų Reik, ministeris Solovei dveji metai nuolatinio įtemp 
parėdymas paleisti jį iš kalėji čikas, Užs. Reik, ministeris Pu to darbo ir visokių visokiau 
mo. rickis ir vienas St. Seimo na siu nemalonumų pradėjo atsi

Apsidžiaugė motina, pradėjo rys socialdemokratas. Svečių liepti. Galutinai mane pribloš 
man dėkoti ir jau norėjo eiti, apsilankymo tikslas buvo pra kė tas, kad pagautas su aiškiau 
Aš jąją sustabdžiau ir paklau šyti mane, kad aš to teismo sp šia Purickio kontrobanda Skri 
siau, ko ji vakar taip išsigan rendimo netvirtinčiau, o prašy nninkovas buvo paleistas ir tei 
do, kad net apalpo. čiau prezidentą pakeisti sušau smas šiame jų žygyje nieko

— Kad aš sau įsivaizdavau dymą sunkiųjų darbų kalėjimu, blogo nepamatė. Tuo būdu kai 
Tamstą esant didelio ūgio, su Čia charakteringa, kad apie tas buvo ne Purickis, bet aš. 
bakenbardais ir labai piktą. . . nuteistą mirtimi lietuvį visai Trūko tik, kad mane patrauk 

kalbos nebuvo, tik apie vadą— tų tieson už sauvaliavimą, už 
žydą. Soloveičikas paleido visą perdidelės valdžios pasisavini 
savo gražbylystę, kiti du pilnai mą, už žmogaus garbės nuplė 
jį palaikė. Buvau neperkalba Šimą.
mas. Toliau pasilikti kabinete

Pagaliau užbaigti šiai kome panorėjau ir vasario mėn.
reiškiau d-rui Griniui, kad 
greitu laiku pasirinktų man 
vaduotoją, nes

su trimis tokiais asmenimis 
sėdėti už vieno stalo laike 

kabineto posėdžių man buvo 
šlykštu.

Vieną pavakarį

ką

ne

PULK. K. ŽUKAS.
Krūptelėjo Lipčius, 

sumišo, pabalo ir nežinojo 
atsakyti.

Aš jį nuraminau. Pasakiau, 
kad jis turi viską žinoti, tame 
skaičiuje ir apie mimsterį. Ga 
vau įspūdį, kad jis tuomet pa 
manė, jog aš turiu atskirą agen 
tą, kuris jį seka.
107. APALPUSI MOTERIS.

Turėdamas labai daug dar 108. GAUJA PLĖŠIKŲ.
1919 ir 20 mm. Ukmergės- 

-Utenos apskrityse siautė žiau 
rių plėšikų gauja. Buvo apiplė 

turtingesni

106.
Nežinau kodėl, bet manęs 

paprastai bijojo Žvalg. Skyria 
us viršininkas Lipčius ir jo pa 
dėjėjas Polovinskas. Iš patiki 
mų šaltinių žinojau, kad abu 
jie, eidami pas mane su prane 
Šimu, smarkiai nervinosi, o Lip 
čius net meldėsi. Man tas bu 
vo nesuprantama, nes aš jiems
abiems niekados nei pastabos bo ir galvosūkių, kartą gana ii 
nesu padaręs, nei iškalbinėjau, gai užtrukau ministerijoje. Vi 
nei net pakeltu tonu su jais ne si rūmai jau buvo tušti. Man 
teko kalbėtis. nusileidžiant iš antrojo augšto, šiami kunigai ir

Galbūt tas Įvyko dėl to, kad pamačiau, kaip šveicorius rodo ūkininkai. Veikė ta gauja vie dijai aš pasakiau, kad 
pačioje mano ministeriavimo 
pradžioje aš,

eidamas Laisvės Alėja, 
kalbėjau lenkiškai

su dvarininku Godlevskiu ir 
apie tai Lipčiui buvo pranešta, tį 
Kitą dieną pas mane atėjo as 
menišku reikalu Žvalg. skyria 
us instruktorius rusų pulkinin 
kas Sizich, kuris tarp kita ko 
ir pasakė, kad apie mano kalbą 
su Godlevskiu pranešta Lip 
č,iui.

Tą pačią dieną buvo pas ma 
ne su pranešimu Lipčius ir, 
kaip jis jau pabaigė ir paprašė 
leidimo eiti, aš jį paklausiau, 
ką jis žino apie ministerį, kuris 
vakar lenkiškai kalbėjo?

ne 
pa 
jis 
pagalva į mane kažkokiai mote nodu metodu: jei užpultasis 

riai. Ji priėjo prie manęs ir len savo noru pinigų ir brangeny 
kiškai pasakė norinti pamatyti bių neatiduodavo, tuomet auka 
poną ministerį. Aš paklausiau, buvo virve pakeliama nuo že 
koks jos reikalas.

— Bet aš norėčiau matyti pa 
poną ministerį.
— Aš esu.
Čia įvyko kažkas netikėto.

Ta moteris apalpo
ir dar taip giliai, kad mudu su 
kanceliarijos viršininku Stebu 
liu ilgai kamavomės, kol jąją 
atgaivinome. Turėjome pilti policija areštavo vieną žydą, ku palydėti jį į aną pasaulį. Jis gti jo tarnybą, jis buvo paskir 
vandens, kur tik radome reika ris, jos žiniomis, ir buvo tos ga dėl nesveikatos atsisakė. Taip tas Vilniaus gaisrininkų brand 
lo. Jau buvau besiunčiąs švei ujos vadas. Arešto metu jis dė pat atsisakė prie sušaudymo ’meisteriu. Neturiu duomenų,, 
corių pašaukti gydytoją, bet vėjo labai brangius sabalų kai dalyvauti ir visa eilė kitų mies ar jis išdavinėjo lietuvius, bet 
apalpusi pradėjo atgyti ir gydy liūs su bebro apykakle, Po to to rabinų. Vyriausias rabinas pats saugume tarnavimo faktas 
tojo nešaukėme. Gerokai prisi buvo areštuoti ir jo sėbrai: dar pasakė: 
kamavome, kol ji pilną sąmonę vienas žydas ir du lietuviai. Bu

sutikčiau palikti jam gyvybę 
su viena sąlyga.

— Su kokia? — net pašoko 
mės, jai svilindavo padus ir ba iš vietos Soloveičikas.
dydavo peiliais. Tokiu būdu bu — Jei jis sugebės grąžinti 
vo mirtinai nukankintų nema gyvybę tiems, kam jie ją atė 
ža žmonių.

Policija daug su jais turėjo 
vargo, nes ta gauja vis kur no 
rs kitur atsirasdavo. Pagaliau, bę irgi neįmanoma. 
1920 m. pabaigoje

Baisogalos stotyje

mė.
— Tai neįmanoma!
— Tai ir jam dovanoti gyvy

jau jį blogai budina.
— Jūs jį sušaudykite, o mes Kur kas
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TILLSONBURG-DELHI, Ont
MŪSŲ ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA

Prasidėjus naujiems mokslo žino, kokia svarba yia 
metams, mūsų šeštadieninė lie vaikui kalbos pradžią ir jam sirašinėti su Kanados lietuviu, 
tuviška mokykla pradėjo savo nuolatos aiškinant jį įtikinti, ateiviu ar čia gimusiu, 
darbą. Šiam reikalui sušaukta kad ši kalba yra jo gimtoji kai Sąlygos: nemažiau 28 metų am 
sis susirinkimas Įnešė kai 
rių pakeitimų ir daugumos 
tarimu, nutarė:

Kiekviena šeima, kurios 
kai lankys mokyklą,

BRAZILIJOS LIETUVAITĖ
25 m. amžiaus, 1,72 cm ūgio, 
sveika ir protinga, išsilavinusi, 

duoti vienintelė tėvų duktė, nori su

ku
pri

ba, kurią jis privalo teisingai žiaus, 1,82 cm ūgio, išsilavinu 
naudoti, skaitydamas ar rašy šio, augšto mokslo. Susipažini 
damas. Todėl tikimės, kad tėve mui su pirmu laišku prašau pri 
liai bus punktualūs ir rcgulia siųsti nuotrauką.
riai kiekvieną šeštadienį savo Rašyti šiuo adresu: G. Elena, 

mokėti po 12 dol. metams, ne vaikučius atgabens į vieną iš 
žiūrint kiek tos šeimos narių pažymėtų vietų, 
lankytu mokykla. . . .

Apylinkės bendruomenės NauJai susikur.usi skautų 
valdyba šį nutarimą sveikina, skiltis, spalio 21 d. turėjo ypa 
nes praėjusieji metai buvo fi tingą šventę šioje apylinkėje, 
nansuojami tiktai iš bendruo Gausiai susirinkę apylinkės lie 
menės kasos. O kadangi susi tuviai, atvykę broliai ir sesės 
daro apie 300 dol. išlaidų, tuo iš Toronto, Hamiltono ir Lon 
būdu, visų parengimų pelnas dono, buvo liudininkai mūsų 
“•“nka atiduoti. Malonu, kad 

okinių tėvai padarė šį nutari 
mą. Dabar gautomis aukomis 
— pelnu, bendruomenė galės 
sušelpti ir kitas taip reikalin 
gas paramos vietas.

Šiais metais gyventojų pato kalboje, kuri 
gurnui veiks lietuviška mokyk susirinkusius, vyr. skautinin 
la abiejuose, Delhi ir Tillsonbu kas išryškino mano jaunimo au 
rgo miesteliuose. klejimo reikšmę ir kvietė visus

Tillsonburge, ten kur praėju nepamiršti, jog mūsų tautos 
siais metais, katalikų mokyk ateitis yra jaunimo rankose. To 
los patalpose. dėl nenustokime juos auklėję

Delhi, privačiam name, adre ir jiems padėję, kad ateityje 
su 12 Ann St. galėtumėm džiaugtis dėl jų apylinkės jaunimą nuo 6

Abiejose vietovėse mokslas darbų. iki 17 metų, berniukus ir mer
yra prasidėjęs ir norinčius už Vienetą sveikino: KLB Kr. gaites, registruotis pas Z. Pau
siregistruoti prašom kreiptis V-bos pirm. p. Sakalauskas, pa lionį, Box 72 Delhi — 12 Ann
nurodytais adresais šeštadie rapijos kleb. kun. Riekus, skau Str., Ont. Registruokitės neati

iais nuo 7 v. v. Arba tiesiog! tų tėvų komiteto pirm. B. Sto dėliodami, i— ----- --------------
.iai į kun. Rickų sekmadienia 

is po pamaldų.
Neabejojam, jog visi puikiai

vai 
sutinka

Rua Sao Bento, No 480 
Sao Paulo - 'Brazil.

vieneto vėliavos pašventinimo 
ir mūsų jaunimo pasižadėjimo 
tarnauti Dievui - Tėvynei ir 
Artimui.

Vėliavą vienetui įteikė vyr. 
sk. S. Kairys. Savo sveikinimo 

sujaudino visus 
vyr.

Rimkai, Janušauskas, Treigys, 
Galeckai, Budreika, Augustina 
vičiai, Bleizgys, Augaičiai, Sto 
nkai, Miceikai, Šiurnai; po i 
doll. pp. .Sakalauskas, J^Iaujo 
kas, Čeplienė, Vindašius, Gu 
giai, Viliamas, Riekus, Babė 
nas, Ąžuolas, Žilvitis, Laurec 
kas, Riekus Alg., Žilius, l'rei 
gienė, Zadurskai, Ruseckas j. 
Viso suaukota 63 dol., iš kurių 
atskaičius susidariusias išlai 
das yra pasiųsta skautų stovyk 
lavimo parėmimui 24 dol.

Šis gausus aukotojų sąrašas 
ir padėjusių šį parengimą su 
ruošėjų skaičius mums geriau 
sias įrodymas, jog mes 
ne vieni ir visų remiami.

Todėl kviečiame visą

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 7-0051

ft 2 ©

SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė Overseas 
Cargo Čo. siunčia Į LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su: angliš 
kom viln. medžiagom, avaline, 
vaistais, maistu, siuv. mašinom, 
dviračiais, laikrodžiais, akorde 
onais. (Siunčiama iš Anglijos 

per Haskobą).
Bendrovė taip pat persiunčia į 
Lietuvą ir Jūsų pačių sudary 
tris ir mums pristatytus siunti 
nitis (siunčiam ir oro paštu). 
Visi mokesčiai sumokami siun 
tėjo, gavėjas NIEKO NEMO 
KA. Pristatymas garantuoja 
mas—PILNAS DRAUDIMAS 
(siunčiama per Gloge Travel 

Service).
Prašykite katalogų bei

nkus ir svečiai skautininkai ka 
nadiečiai p. Teilor ir p. Mc 
Clatche. Visi džiaugėsi mūsų 
pradžia ir linkėjo daug sėkmės 
ir pasiryžimo jungiant šios apy 
linkės jaunimą į skautų lietu 
vių organizaciją.

Mes dėkojam visiems mus 
sveikinusiems. Dėkojam brolia 
ms ir sesėms svečiams bei vado 
vybei, kurie savo atvykimu mu 
myse sužadino dar didesnį no 
ra šį vienetą padaryti veikliu 
ir nuolatos augančiu.

Nuoširdžiai dėkojam savo 
aukomis mus parėmusiems. Au 
kojo: po 10 dol. kun. J.Riekus; 
po 5 dol. p. Mažeikai; po 3 dol. 
pp. Dirsiai, Rugieniai; po 2 
dol. pp. Rušas, Taraškevičienė,

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

OVERSEAS CARGO CO, 
2412 W. 47 St., Chicago 32, Ill., 
'el.: LA 3-5049—YA 7-4337.
Siuntinių tarnyboje 8 metai.

S. P. Juodvalkis.

u v o j e 
Europoje.
TALON

Liet 
ir visoje

JEAN
DRUG STORE

1361 Jean Talon E.,
Montreal. Tel. CR 2-1949

DOVANŲ SIUNTINIAI I SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 
pas Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

International Gift Parcel Service
1176 SHERBROOKE ST. W. Tel.: BElair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

VICTORIA
OYERSCO.

Tel. TR. 1135 2 
©

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas ................0.95
Paltas (lengvas) . 0.95

Suknelė .................... 0.90
Skrybėlė ................0.85

ir t. t., ir t. t.

v

O

I
 Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio 

miesto dalis. Darbą atliekame sąžiningai.
Lietuviai sav.: J.Matulaitis, Jw Kriaučeliūnas, A. Majauskas.
TEL. TR.1135 2836 ALLA RD ST.—MONTREAL.

8 ©

VANCOUVER, B.C.
ŽINIOS APIE GYVENIMĄ VANCOUVERY

Pradedant nuo pavasario, mos metu tik daug lietaus. Vai 
šie metai buvo geriausi Britų zdo atžvilgiu tai bus vienas iš 
Kolumbijos gyvenime, l’rovin gražiausių pasaulyje. Vasaros 
cijos vystymasis darosi dinami metu besimaudant Pacifike ga 
škesnis ir vilioja daug vyrų iš Įima stebėti augštus kalnus su 
kitų provincijų, bet vietinė vai sniego viršūnėmis. Gaila, kad 
džia susirūpinusi gauti daugiau čia lietuvių labai mažai atvyks 
imigrantų. Ji norėtų greitu lai ta ir visas mūsų gyvenimas ap 
ku turėti tris milionus gyvento siriboja šokių vakaru (kartą į 
jų vietoj dabartinio nepilno pus mėnesį arba rečiau), kuriame 
antro.

Sritys, kuriose daugiausia 
darbas plečiasi, yra namų sta 
tyba, kelių ir vamzdžių piave 
dimas, popierio išdirbimas ir 
daug kitų.

Šią vasarą bedarbių beveik 
nebuvo (tam tikras skaičius vi 
sad yra, kurie nenori laikinai 
dirbti ar laukia geresnio dar 
bo). Imigrantui atvyksta čia ia 

Bendruomenės valdyba pries bai mažai, tautiniu 
uždarydama savo metų kaden daugiausia vokiečių 
ciją, ruošia lapkr. 17 d. Slova Lietuvių visai mažai 
kų salėje - Delhi, paskutiniuo 
sius šokius. Kviečiame visus 
gausiai atsilankyti. Pelnas ski 
riamas šeštadieninėms mokyk 
loms paremti. Pradžia 7 v. v. 
Delhi-Tillsonburg B-nės V-ba.

esam

šios 
metų

nes mes ruošiamės 
atlikti tie kdaug, kad kiekvie 
na diena mums brangi. Z. P.

Paskutinis parengimas.

nei mieste per metus.
Su butais mieste nėra sunku 

mo, ypatingai viengungiams. 
Moterims, o ypač jaunoms, yra 
visados lengviau su darbu nei 
vyrams —■ ligoninėse, kavinė 
se, telefono centruose, siuvyk 
lose ir t. t.

Taigi visi, kurie mėgsta švel 
nų klimatą, jūrą, kalnus, tevy 
ksta i Britų Kolumbijos gra 
žiausj miestą Vankuverį ar jo 
apylinkes. Vankuverietis.

tik vedę su savo žmonom pasi 
šoka arba jų pažįstami pasisko 
liną vienam kitam šokiui, o ki 
ta pusė tai tik alutį čiulpia besi 
klausant gramofono ir besišne 
kučiuojant. Kartą per metus 
šešioliktam vasariui susispie 
čia visi meno mėgėjai ir šį tą 
turime naujo.

Patarimas norintiems vykti 
į Vancouverj nuolat gyventi. 
Vykti tiktai pavasarį nuo balan 
džio pabaigos iki spalio, kuo 

tie išsi met Yra daug darbų. Mat. ka 
dangi labai didelis procentas 
vyrų dirba sezoninius darbus, 
kaip pav. miško darbus, aukso 
produkcija (Yukon teritorijoj) 
ir) ir statyboje didelė dalis dar 
bų sustoja žiemos laikui, tai ka 
smet žiemą atsiranda bedarbių. 
(Pereitą žiemą mieste buvo 18. 
000). Pavasariui atėjus, dauge 
lis palieka savo darbus ir vyks 
ta ten, kur gali sutaupyti dau 
giau pinigo per vieną sezoną,

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS

RAŠTINĖ
ir Valdybos Pirmininkas

Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTI S,

atžvilgiu
ir italų.

ir
sklaido.

Viso ekonominio 
nio gyvenimo centras 
vincijoj yra Vankuveris — pa 
jūrio miestas arba tiksliau uos 
tas. Klimatas čia švelnus ir žie

Suite 22, Tunstall Building 
Telefonas: Pacific 4511.
709 Dunsmuir Street

Vancouver 1, B.C., Canada.

ir kultui i 
toj pro

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

GREITI ir AUGŠTAVERČIAI
SIUNTINIAI IR VAISTAI

I VISĄ RUSIJĄ 
Visi mokesčiai apmokami čia.

VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI

TATRAN CANADIAN TRADING CO.
Centras: 1461 Mountain Street,

Montreal, Tel. AV 8-96C0.
Toronto Skyrius: 479 Queen Street,

Toronto, Tel. EM 4-5085.

Adomonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS” 

NAMAI ŽEMĖ ŪKIAI — pardavimui 
PASKOLOS NAMAMS ir visų rūšių draudimas.

D. N. Baltrukonis CR 6-7634
A. Markevičius OR 1-9816
Įstaiga: 177 Sherbrooke St.

P. Adamonis PO 6-7594

F. Yasutis LA 2-7879
J. Skučas RA 2-6152

W. Telefonas — PL 8501.
A. Budriūnas RA 7-2690.

S

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

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

HE 0211 Office: 727 Argyle >1
HE 0311 VERDUN |

VERDUN COAL Reg’d. I
Gerard Viau, sav. »

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA |

į Lietuviška moterų kirpykla
Ž DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM-
& PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
| Sav. BIRUTĖ DODONA ITĖ B. M. Dodon).

X 2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292

X

TAISAU 2
J; RADIO ir TELEVIZIJOS £ 

aparatus. 8
4 Taip pat, record player‘ius.

Dipl. Techn. H. Valiulis.
3751 Wellington, Verdun.

HE 8612. Po 6 v. v.
WA 4313.

Service Reg’d
4112 St. Lawrence Blvd.

PL 4725

Siuntiniai Lietuvon
IR Į VISAS RUSIJOS DALIS

Nauji ir dėvėti drabužiai, m džiagos, maistas, vaistai.
Mūsų vilnonės ir medvilninės medžiagos 

urmo kainomis!
Visos persiuntimo išlaidos ir muitai priimami čia — ga

vėjui nereikia nieko mokėti.
Reikalaukite mūsų lietuviško siunčiamų daiktų sąrašo.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve 

„LITAS”

'C2 2

v

© ©
£

• 2Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos betkokiam geram tikslui. c

Ved. D. Jurkus, He 4280.
„Litas" veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje X

Banko kambary. x
Pirm. A. Norkeliūnas ................................ RA 7-3120 £

į ’“J "'fl Lietuviams nuolaida. 2
| 1V1 Hi y - O / £ J Sav.: P. RUTKAUSKAS. |

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

g 4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.
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BUV. ELTOS DIREKTORIAI — 60 M.
SUKAKTUVININKAI
Atkelta iš 3-čio pusi.

toliau atsidėjo mokslo u kultu lio gimnazijos dėstytojas. Re 
> „Schweizer Lexikon“

■ „Frauenlexikon“ pabaltiečių 
„Spo skyrių, rašė „Europa Aeterna" 

rtą“, 1922 m. katu su K. Dinei apie Pabaltijį ir kt. 1954 m.
įkūrė LGSF, 1923 m. drau Lietuvių Rašytojų Sąjunga JA 
su kitais organizavo Spor V-se išrinko prof. J. Eretą sa 
Lygą ir keletą metų buvo vo garbės nariu, 
centro komiteto nariu. 1922 < \
išrinktas pavasarininkų ce prancūziškai „Lietuva praeity.

WINNIPEG, Man.
VYRAI, JŪS PAJUDINOTE ŽEMĘ! 

Garbė karžygiškai vengrų tautai 
Žiandien pustuzinis paverg pucinas vienuolis lygiai tokioje ros darbui. Drauge su St. Gar dagavo 

tų tautui tremtinių grupių sto uniformoje ir pasaulis išgirdo, bačiausku organizavo didesnes ir 
vėjome su vengrų tautos kana ir visa Europa pagaliau misi sporto šventes, redagavo 
diečių grupe prie Nežinomojo kratė turkų jungo. 
Kareivio Kapo. . . Iki šiol bu Ir, simboliška, šiandien taip 
vęs gražus saulėtas ruduo prieš pat pagaliau atrodo, pasaulis 
trejetą dienų apsiniaukė ir dan išgirdo! Nes šio vakaro trans 
gus dieną naktį rasoja Manilo liacijos iš Jungtinių Tautui ple 
boję šiuo metu veik nežinomu numo rodė, jog pasaulio sąži 
tirštu rūku, iš kurio lyg ašaros nė pagaliau pakirdo! 
nuo veido rasa po rasos krinta Vyrai, pajudinkime žemę! 
žemėn. Kaip simboliškai šio Kiek sykių mes tą suki karto 1938 metais drauge su Dr. J. ir studijų tiek lietuvių, tiek sve 
krašto oras pergyvena žmoni jome, o ar visi žinojome, kad Leimonu suruošė sukaktuvinį timųjų spaudoje. Yra sukūręs 
jos tragediją. Kol laisvės viltys jis buvo pirmą kartą sušuktas „Pavasario“ Federacijos kong lietuvišką šeimą. Jo žmona yra 
tolimuose Rytuose aušros spin vengro didvyrio patrioto? Lai resą. Prof. J. Eretas buvo vie 1954 m. gegužės 20 d. mirusi 
dūliais tryško, ir čia dangus svė yra brangiausias turtas ir nas iš „Šatrijos“ meno draugi Bazelyje. Duktė Aldona yra da 
džiūgavo. Oras staiga pakito, jam gyvybių yra paaukota dau jos steigėjų, vėliau jos globė bar tapusi Mannheimo teatro 
kai tik Maskolijos dinozaurai giau, nei bet kuriai kitai bran jas, aktyviai dirbo su blaivinin pirmąja aktore. Prof. J. Eretas 
pradėjo šliaužti ir apsupti Bu genybei. Jungtinių Tautų foru kais, ateitininkais i 
dapešte 
dūlį. . .

Šiandien rašyti iš toliau, ka 
ip iš pačios redakciojs kėdės, 
yra stačiai neįmanoma, nes kol Pajudinote žemę visoje Rytų tas antrojo seimo nariu, 
straipsnis pasieks redakciją, Europoje, ; .
vėliau tautiečius, įvykiai 
apvirsti augštyn kojomis. 

Dar vakar danavome
„Jau slavai sukilo nuo

Juodmarių krašto, ir jos užsienių reikalų ministe narys, 
eina Karpatų 

kalnais. . .”, 
ašaras rydami beiš

ka
ge 
to
JOS 
m.
ntro valdybos pirmininku, 1924 dabarty ir ateity”. Kaip publi 
m. — jos garbės pirmininku, cistas paskelbė daug straipsnių

Parašė visą 
eilę veikalų, tarp jų vokiškai ir

II LIETUVIŲ EV. LIUTERONŲ SINODAS
Antrasis JAV ir Kanados mo parap. kleb. kun. P. Dagys, 

Lietuvių Ev. Liut. Sinodas įvy sekretoriais Chicagos Ziono 
ko Toronte, 1956 m. rugsėjo 1 parap. atstovas J. Anysas ir 
ir 2 d. Šitas sinodas yra reikš Hamiltono parap. atstovas P. 
minga 
kraštų 
nimui. 
įvairių 
irtina šio Sinodo svarbą lietu niai ir vienybės dvasioje pagal 
vių ev. liut. siekiamam bendra sudarytą darbotvarkę. Su dide 
darbiavimui. liu įdomumu buvo išklausyti

Be garbės ir šiaip svečių valei, pirmininko, vicepirm. ir 
Sinode dalyvavo 30 parapijų sekretoriaus pranešimai, iš ku 
įgaliotų atstovų (1954 m. Sino rių išryškėjo, kiek valdybai esą 
de dalyvavo 16 atstovų: lats. momis aplinkybėmis bei saly 
atstovauja 50 parapijiečių) ir gomis pavyko padaryti bei pa 
Sinodo valdybos nariai su baisa siekti teigiamo lietuvių cv. lut. 
vimo teise: garbės svečiu daly vieningo bendradarbiavimo įei 
vavo Ev. Ref. Kolegijos ir Si kalams. Valdybos 
nodo kuratorius banko dir. P.
Šernas. Kai kurių parapijų ats 
tovai dėl netikėtų kelionės kliu 
čių negalėjo atvykti.

Sinodo, posėdžiai vyko 
nės Pirmosios Liet. Ev. 
Parapijos salėje. Sinodą 
rė v-bos pirm. prof. Dr. K. Gu roji svarbesnė valdybos užduo 
daitis. Sinodo atidarymo mal tis yra siekti tvariuose kraštuo 
dą skaitė Sinodo v-bos vicepir se gyvenančių lietuvių ev. liut. 
mininkas, Chicagos Ziono par. derinančio bendradarbiavimo, 
klebonas Teol. Lie. kun. J. Pau Kai iki šiol kitose šalyse orga 
perą. Į Sinodo prezidiumą bu nizuoto bendradarbiavimo ne 
vo pakviesti: pirmininku New pasiekta, tai valdyba palaikė 
Yorko ir Toronto Susivieniji ryšius su asmenimis, kurie pri 

taria bendradarbiavimui. — 
Taip pat buvo aptarti pasireiš 
kią neigiamumai, kurie ypač 
vieno antro asmens buvo reiš 
kiami. Sinodas išreiškė apgai 
lestavimą dėl tokių nedraugis 
kų pasireiškimų ir nutarė, kad 
lietuviai ev. liut. ateityje veng 
tų tokių žygių arba išsišokimų 
kurie nesiderina nei su tikėji 
mo dvasia, nei su mūsų tautiš 
kai kultūriniais siekimais ir dr 
umsč.ia vieningumą.

Gana gyvi ir įdomūs buvo 
parapijų atstovų pranešimai, iš 
kurių atsispindėjo, kaip įvairio 
se vietose lietuviai ev. liut. or 
ganizuojasi, savo reikalais rū 
pinasi, bet ir bendrame lietu 
vių gyvenime neatsilieka daly 
vauti. Be pamaldų organizuoja 
ma savišalpa, jaunimo tikybi 
nis bei tautinis auklėjimas, cho 
rai, lietuviškos parapijos moky 
klos ir kt. Kai kurios parapijos, 
pvz., New Yorko, vad. kun. P. 
Dagio ir Chicagos, vad. kun. J.

Nukelta į 7-tą pusi.
XK

ir svari institucija šių Enskaitis. Be to, buvo sudary 
lietuvių ev. liut. gyve ta rezoliucijų redakcinė komisi 
Gausūs sveikinimai iš ja.

vietų ir kitų šalių patv Sinodo posėdžiai vyko dar

ir kitomis ir toliau palaiko nuolatinį ryši 
mo kalbos ir nutarimai rodo, katalikų organizacijomis. 1922 su mūsų tautiečiais, kiekviena 
kad vengrų kraujas nebuvo pra m. gavęs Lietuvos pilietybę, da proga garsindamas Lietuvą ir 
lietas veltui! lyvavo taip pat politiniame gy jos laisvės reikalą.

Vyrai, jūs pajudinote žemę! venime. 1923 m. buvo išrink Min. E. Turauskui 1956.X. 
— • •• - . . _ . . . Nuo 30. taip pat suėjo 60 metų am

, apkaustytą istorijos 1919 m. rudens dėstė vokiečių žiaus. Sukaktuvininkas yra gi 
gali negirdėto baisumo retežiais. Pa kalbą bei literatūrą. Universite mes Andriejeve. 1924-1926 m. 

saulis pagaliau nubudo ir apie te dirbo su maža pertrauka nuo Paryžiaus teisės fakultete išlai 
80 tautų vienu balsu Įsijungė i 1922. IX. 1. iki 1940 m. Kaip kė egzaminus dviem politinių 
kovą už laisvę. Garbė Kanadai Lietuviui Kat. Mokslo Akad. mokslų ir viešosios teisės dok 

1933, 1936 ir 1939 m. torato diplomams gauti. 1926 
m. trečiojo seimo atstovas, vė 
liau — dienraščio „Ryto“ vyr. 
redaktorius, 1928.XL1— 1934. 
IX.1. „Eltos“ direktorius. Iki 
1939 m. — nepaprastas pasiun Apie Lietuvą ir lietuvius, jos 
tinys ir įgaliotas ministeris Če sovietinimą ir rusinimą yra pa 
koslovakijoje, Rumunijoje ir Ju rašęs nemaža straipsnių ir su 
goslavijoje. 1939.VI.1.—1940. teikęs svetimiesiems apie mū 
VI.15. URM Politikos Departa sų Tėvynę reikalingų informa 
mento direktorius. Paskum — cijų. 1954 m. Vliko Informaci 
delegatas prie Tautų Sąjungos, nė Tarnyba išleido prancūziš 

Tremtyje veikliai dalyvauja kai min. E. Turausko parašytą 
įvairiuose tarptautiniuose sąjū leidinį „Le sort des Etats Bal 
džiuose: nuo 1945 m. — NEI tęs“, nušviečiantį Lietuvos vals 
vyr. komiteto narys, 1946 m. tybės gyvenimą nepriklausomy 
— Lietuvių tautinio NEI sam bės metais ir jos užgrobimą bei 
būrio pirmininkas. Nuo 1951 
m. Lietuvių Federalistų Sąjun 
gos centro komiteto pirminin 
kas. Aktyviai reiškiasi ne tik 

atidarydamas vienuolis kapucį atlikti savo pareigą. Redde ut vieną rudenį ir tą simbolišką lietuvių veikloje, bet taip pat 
(Atiduok, ką priva procesiją sekame per kiekvie CDUCE, PET, Prancūzijos Ko 

granite iš nas Vėlines. Bet medis lieka miteto Už Laisvąją Europą ii 
Nežinomojo i>‘ sulaukęs pavasario vėl sula visos eilės kitų organizacijų bei 

poja. sambūrių suvažiavimuose, pa
Pavasaris eina Karpatų kai sitarimuose, posėdžiuose, spau 

nais! Budėkime, ir rusiškoji žie dos konferencijose.
ma turi galą. J. Pronskus. Sukaktuvininkas kiekviena

sušvitus} laisvės spin Malo
Liut. 
atida

svarbiausia 
užduotis yra veikti parapijų be 
ndradarbiavimo koordinacijos 
prasme. Išryškėjo, kad Sinode 
užbrėžta linkme parapijos ga 
na sėkmingai veikia tarpusavio 
bendradarbiavimo prasme.

Pagal Sinodo nuostatus ant

riui, kurs nebedviprasrniškais drauge su kitais suorganizavo 
diplomatiniais žodžiais, bet lyg mokslininkų bei mokslo mėgė 
kirviu į dinozauro kaktą suda jų suvažiavimus ir redagavo tų 
vė, pareikšdamas Maskvos rus savažiavimų darbus. 1939 m. iš 
kiams, jog jau baigėsi dienos, 
kada jie beapgaus pasaulį, va 
dindami save laisvės ir apsisp 
rendimo „čempionais".

Vyrai, pajudinkime žemę! 
ginkluota ir už gyvybę lab Nuaidėjo pasaulyje lygiai prieš 
laisvės ugnimi degančio 100 metų, kai vengrų tauta pa

Pavasaris

proga stengiasi kelti tarp sveti 
mųjų Lietuvos laisvės reikalą.

sa

rinktas LKM Akademijos aka 
demiku.

1941. III. 22. išvyko i savo 
pirmąją tėvynę Šveicariją, kur 
sėkmingai varo kovą už Lietu 
vos išlaisvinimą. 1942 m. kurį 
laiką buvo Friburgo un-to kan 
cleriu, o vėliau — vienos Base

šiandien, 
tariame 
„Dies iree, dies illiae. . .“

Dieve, Tavo žemė dega!
Per pirmąją laisvės kovų

vaitę 8 milionų vengrų tauta, 
spalvotomis tautinėmis vėliavo 
mis 
jau 
mis širdimis išėjo atviron ko našiai sukilo prieš krauju pa 
von 
joje despotu, rusų 
okupacija, 
13.000 gyvybių, ir apie 50.000 visi pavergtieji, jų tarpe ir mū 
sužeistų. Vengrams tokios au sų brangioji Tėvynė Lietuva, 
kos ne naujiena... išvys laisvės saulėtekį! Garbė

Gedulingą ceremoniją prie didvyriams, bet lygiai Įsakmiu 
Cenotapo (Karių Paminklo) ga pareiga visiems, ir mums, utos medyje. Lapai krinta kiek

su kruviniausiuoju istori sruvusius „globėjus“ iš Masko 
raudonąja lijos raistų. Vyrai, jūs pajudi 

neteko mažiausiai nete žemę ir ji nebenurims, kol

nas pirmais žodžiais paaiškino, debes. . . 
kodėl jis šiandien pasirodo šio lai), kas pamiršo 
je vietoje tokia „keista unifor kaltą Įrašą prie 
ma“. Tai buvo lygiai prieš 500 Kareivio kapo Karo Muzėjaus 
metų, jis paaiškino, kai vengrai 
sukilo prieš panašią žvėrišką 
despotiją (turkų), pirmasis i 
laisvės kovą šaukti pradėjo ka

VALAU 
fotelius ir kilimus.

Sutaisau iširusius ar pradegin 
tus kilimus. Darbas garantuo 

tas. Tel. 1-4973 (Toronto).
P. Karaliūnas.

t::

sodelyje Kaune? Lietuviai, ven 
grų tauta parodė kelią, mes juo 
paseksime pirmiausiąja proga 
ir ta proga nebetolima. Mes esą 
me 3 milionai lapu Lietuviu ta

tolimesni sovietinimą.
Ir lietuvių spaudoje, taip pat 

transliacijose per radiją j kraš 
tą plačiai atžymėti sukaktuvi 
ninku nuopelnai mūsų tautai. 

(E).

SAVI PAS SAVUS!
Auto mašinų mechaniniai 
darbai, sulankstymai ir da
žymas atliekami kvalifikuo

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN GARAGft
1423 Dufferin St., LE 3-6149 
(Įvažiavimas iš Geary Ave.) 

Sav. V. DUNDYS

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER 
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

BALTIC EXPORTING Co.
849 COLLEGE St. TORONTO. Tel. LE 1-3098

g A L. D U D A
Visų rūšių draudimas

I WA 48539
H SAVI PA< SAVUS!

I i
jau galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

u

994 DUNDAS ST. W.
Naujai atidarytas ir naujai Įrengtas. Valgiai gaminami pri
tyrusių virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. vak.

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.
Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, 
Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus!

Muitas apmokamas mūsų Įstaigoje. Gavėjas nemoka nieko.
Taip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis. 
; Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.

; Mūsų skyrius: Hamilton, 105
► pas p. A. Juraitį. Telef. JA

DARBO VALANDOS NUO

Cannon, St. E. 
8-6686.

9 IKI 7.

« Gyveną ne Toronte gali vaistų užsakymus bei savo sudary S; 
tus siuntinius iki 19 svarų pasiųsti mums paštu. «

» Apmokėsite gavę mūsų pranešima. g

A

SIUNTINIAI LIETUVON, RUSIJON IR SIBIRAN
MEDŽIAGOS — MAISTAS — VAISTAI.

Oro pašto pristatymas per 2—3 savaites 
100% garantija — visi mokesčiai priimami čia.

JANIQUE TRADING Co.
835 Queen St. W., Toronto, Ont. Tel. EM 4-4025

Skyriai: Hamilton, Ont. 652A Barton St. E. Tel. LI 5-0264 
St. Catharines, Ont. 198 King. St. Tel. MU 2-6796 
Winnipeg, Man. 677 Main St. Tel. 927 695 
Edmonton, Alta. 10649—97th St. Tel. 23839 
Windsor, Ont. 439 Mercer St. Tel. CL 6-3866

ir USA: Buffalo N. Y., Chicago Ill., Cleveland Ohio. 
Min neapolis Minn., Newark N. J., Philadelphia Pa., 

Pittsburg Pa. ir kitur.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. LIŪDŽIU S.
Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

(reikalai, iki vizų gavimo imamai), — 
DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ ’LIETUVON 

ir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) 
su pilna siuntinių gavimo garantija. —

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS.
— KOMPENSACUŲ IŠRŪPINIMAS 

iš įvairių Draudimo B-vių ir 
Workmen's Compensation Board. — 

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. —

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI. 
PATARIMAI NAMUS AR BET KURI KITĄ BIZNI 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

A. E. McKAGIIE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

t "" M—- mM' "~~  *

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

M. D. MORTON,
B. A„ LL. B.

ADVOKATAS

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

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

X
Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088
W" ■ ■- XW ...  XX ~ ~-~X

>JK

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

Tel.: Ofice WA 4-9501 
Res.: BE 3-0978

MAZAR TRADING Co
852 Dundas St. W. Toronto, Ont. 

Tel. EM 3-5520
Hamilton — 65 Gore St. Tel. JA 9-5695.

PRIIMA SIUNTINIUS IŠSIUNTIMUI

aS 
ė
S 

9 
dau- .BSiuntiniai gali būti įvairaus turinio ir negali svert 

giau su įpakavimu nei 19 svarų ir 4 uncijas. Gyvenantie- 
ji ne Toronte gali savo siuntinius prisiųsti mums, o W 
mes juos peržiūrėję ir įvertinę, sąskaitas prisiųsmie Ju- 
ms. Sovietų muitą ir kitas išlaidas Tamstos apmokate m 
pas mus. Gavėjas Lietuvoje — nieko nemoka. Be to, fra 
gaiite užsakyti siuntini pas mus, o mes ji sudarysime pa- 33 

gal Tamstų pageidavimą. ra
Pastaba: Labai pigiomis kainomis siunčiame maisto 
ir vaistų siuntas iš Vakarų Europos Į Lietuvą. Vaistų 
siuntinys iki 2 svarų svorio eina kaipo laiškas ir gavėjas ra 
Lietuvoje jį gauna po 3 savaičių nuo užsakymo dienos. 
Maisto siuntinys trunka iki 5 savaičių. Vaistų siuntos 
Kainuoja du kart pigiau iš Vak. Europos nei iš Kanados W 

ar USA.

Naudokitės mūsų patarnavimu.
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$ materialinį gyvenimą nepada Connaught Hotel Normandie
T T A A A I T LM A \ k T rys’ ° PraėJus keliems metams Room.
I---- 1 /\ /\/\ I i I ( ) \/ trukumą visai išlyginsime. Visuomenės ir rengėjų pato
1 JI y—VI V JL X 1 V Gi visų sudėtos šimtinės mato gurnui prašoma vietas rezervuo

mu būdu liudys gal ir šimtus ti iš anksto. Užsisakant vietą, 
metų, kad čia gyvena dalis ma galima kartu sumokėti ir pini 
žos, bet drausmingos , susiklau gus. Užsimokėjusiems iš ; 
sančios ir kultūringos tautos, to vietos bus rezervuotos visą . ....

nemažiau šim kurios pirmieji ateiviai atsikėlė vakarą. Iš anksto nesusimokė zuoto šalpų dalinimo nėra, tai ma sudaryti tarpvalstybinis lie 
' _ . . pašalpos siunčiamos asmenis tuvių ev. liut. kordinacinis oi

kai. Taip pat ir „Keleivio“ leiganas; 5) Organizuoti plates 
Vietas rezervuoti galima kre dimui mūsų parapijos aukojau niais pamatais šalpą lietuvių 

pvz. New Yorko parap. (kun. ev. liut. neturtingam jaunimui 
Dagys) yra tam tikslui aukoju teologijos ir kitų mokslų eiti; 
si 200 dol.

Iš svarbesniųjų Sinodo nuta 
rimų minėtini 1) Sinodas Pa metu Malonės Parap. Bažnyčio 
vedė naujai v-bai padaryti rei 
kalingus žygius, jog lietuviai 
liuteronai būtų tinkamai atsto

JSIGYKIME GRAŽIUS TAUTOS NAMUS 
HAMILTONE

Po eilės nedrąsių bandymų nariais, Įnešant 
šių metų pradžioje Hamiltone to dolerių. Mes norime užakce nuo gražių ir ramių Baltijos kra jusiems vietos 
pasiryžo Įgyvendinti visų lietu ntuoti vieną šio reikalo pusę: ntų. ligi 9 v. v.
vių širdyse gyvą idėją — įsigy jei šioje akcijoje negausime Jū 
ti gražius Tautos Namus Ha sų visuotinės paramos, mūsų 
miltone. ir Jūsų Įdėtas darbas bus vėl

1956 m. sausio 15 d. Įvykęs tui. Šis tautinio veikimo sek 
šiuo reikalu Bendruomenės V- torius skiriasi nuo kitų organi 
bos šauktas susirinkimas išrin zacijų veiklos tuo, kad jis turi 
ko 5 asmenų v-bą, įgaliodamas tik dvi galimybes: arba Lietu tikiname Tamstas, jog dėsime
ją pradėti minėtam tikslui lėšų vių Namai atsistos arba jų ne visas pastangas, kad Lietuvių
telkimą. Ši v-ba, pramatydama bus. Tuo tarpu kai kitos o-jos, Namai Hamiltone būtų įsigyti,
reikalo didelę apimtį, kooptavi ar jos sukels du šimtus dol., 
j^o būdu padidino ją iki 11 as tris, ar tūkstantį, vistiek jų dar 

mų ir sudarė prie jos 3 komi bas turės didesnius ar mažės
Jįjas: Planavimo, Parengimų nius rezultatus. Kas kita su Lie 
ir Kontrolės.

Pirmasis Namų Fondo atida 
romasis koncertas, Įvykęs pir 
madienį, gegužės 23 d., Brant 
Inn, sutraukė 406 svečius ir da 
vė 857.88 dol. gryno- pelno. V- 
ba, padrąsinta tokio didelio pra 
dinio pasisekimo, pradėjo ver 
buoti narius savo draugų ir pa 
žįstamų tarpe, lygiagrečiai pla 
nuodama visuotini narių vajų 
š. m. pabaigoje.

Po tikrai padrąsinančių ir 
puikių pradinių rezultatų (lap 
kričio 1 d. buvo 81 narys ir ei 
narnose N. F. s-tose 10.300.00 
’oi.) V-ba savo spalio mėn. po 

, ėdyje nutarė skelbti visuotinį 
narių vajų ir jį pradėti 1956 
m. lapkričio mėnesį.

Vajaus proga mes kreipia 
mės į Jus, gerieji Hamiltono, 
Paryžiaus, Brantfordo, Oakvil 
les ir jų apylinkių lietuvius su 
prašymu įstoti į Namų Fondą

LIUTERIONIŲ SINODAS...

Atkelta iš 6 psl.
lietuvių ev. liu ujoji valdyba įpareigota veikti 
einantį jaunimą ta prasme, kad būtų toliau vy 
gausiai siunčia stomas bendradarbiavimas su 

anks pašalpų ten vargstantiems tau kitose šalyse gyvenančiais lie 
tiečiams. Kadangi ten organi tuviais ev. liut. ir būtų siekia

Paupero šelpia 
teronų mokslą 
Vokietijoje ir

Europos gydytojas
Dantistas

Dr. N. Skaab
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

Tad „Nesupelykim ir neikim
į kapą be likusio ženklo, kad iptis į bent kurį B-nės Vbos na 
žmonėmis buvę“ (V. Kudir rį. Telefonu skambinti L. Skrip 
ka). kūtei JA 9-4811 ir K. Mikšiui

Dėkodami iš anksto už Jūsų Ja 9-8593.
solidarumą, mes iškilmingai pa Solidarumo 

mas pradėtas 
Bus aplankyti 
tikimasi, kad šiemet, kaip ir ki 
tais, metais dauguma tuos du vaujami pasaulinėse liuteronų

mokesčio rinki 
lapkričio 15 d. 

visi leituviai ir

6) Išrinko naują valdybą 3 me 
tams.

Sinodo sesijos pertraukos

Jūsų 1
Hamiltono Lietuvių Namų dolerius susimokės. Pilnai su konferencijose; 2) Sinodas pri 

Fondo Valdyba. prantama visų padidėjusios iš tarįa įr remia naujo 
laidos sąryšyje su siuntinių siu ‘ '
ntimu, bet visi turime žinoti, 
kad šis mūsų kuklus mokestis

Malonu supažindinti tautie išlaiko bendruomenės organi 
Tikimės, kad

Fondo Valdyba.

NAUJI NAMŲ FONDO 
NARIAI

lietuvių 
giesmyno ir maldaknygės išlei 
dimą, kurioms medžiagą jau 
yra paruošę kun. J. Pauperas 
ir kun. L. Kostizenas; 3) Sino 
das pavedė v-bai daryti žygių, pauhnš
kad būtų organizuojamas ir 
leidžiamas lietuviams ev. spau

tuvių Namais: jei mums nepa 
siseks suorganizuoti 400—500 
narių, mūsų sutelktas lėšas rei 
kės grąžinti, ir to viso sunkaus čius su naujais NF nariais, įsto zuotą veikimą, 
darbo neliks nė žymės. Į tai jusiais spalių mėnesį ir įnešu Hamiltono lietuviai supras da 
kreipiame ypatingą tautiečių siais po 100 dol., v-ba jiems siu lyko svarbumą ir neužtrenks_________
dėmesį ir prašome visomis jė nčia giliausią padėką ir kartu rinkėjui durų, bet jo prašymą dos organas, kuriame vispusiš 
gomis apsispręsti bent šimtu džiaugiasi, kad NF idėja vis pla išklausys ir s 
dolerių prie N. F. prisidėti, čiau pasklinda mūsų tarpe:

Narių vajaus metu visus lie J. Blekaitis, 
tuvius aplankys Fondo v-bos Zabarauskas, A. Tėvelis, A. ir atstovų susirinkimas įvyks lap kimas, auklėjimas ir k.; 4) Na 
nariai prašydami:

1. Tuojau įnešti šimtą ar da 
ugiau dolerių į Namų Fondą ar 
ba

2. Negalint įnešti iš karto na 
rio įnašo, pasižadėti jį įmokėti 
dalimis, arba

3. Pasirašyti pasižadėjimą, 
nurodant datą, kada paskirtoji 
suma bus įnešta.

Rinkėjai įmokėjusiems pini 
gus išduos laikinus su N. F. 
antspaudu kvitus. Oficialūs pa PARAPIJOS PARENGIMAS 
kvitavimai bus prisiųsti paštu. 
Asmenys, išvyksta nuolatiniam 
apsigyvenimui kitur, prašomi 
prisidėti nors aukomis.

Baigdami šį kreipimąsi nori 
me pabrėžti, kad šimtas kitas do 
lerių didesnės įtakos į mūsų

B. Kronas, P.

savo mokestį su kai atsispindėtų jų gyvenimas, 
m°kės. kaip tikybinis, tautiškai kultu

B-nės V-bos ir organizacijų rinis, labdarybės, jaunimo vei

Siųskite siuntinius j LIETUVĄ 

ir j kitus SSSR kraštus per

1 SAKAS PARCEL SERVICE
M sent by UKRAINSKA KNYHA

je Įvyko giesmių koncertas, ku 
riame dalyvavo Chicagos Zio 
no parapijos daugiau negu 50 
asmenų choras, vad. darbštaus 
dirig. J. Mieliulio; uniforma ap 
sirengę choristai darė gerą įs 
pūdį, pasirodė gana gerai pa 
ruošti ir turi stiprių balsų. Šo 
listas B. Marijošius Įspūdingai 
gielojo „Tėve mūsų...“, o sol.

___i grojo smuiku ir gie 
dojo „Padangės girdi...“ Gerą 
Įspūdi padarė br. Mieliulių kv 
artėtas, vad. dirig. J. Mieliulio, 
kuris išpildė muzikaįeš gies
mes: J. B. Dykes „Prieš tavo 
sostą“, J. Haydn „Būk pagar 
bintas, Karaliau“ ir J. S. Bacho 
„Kelkitės garsingai aidai“. KuV. Pauliukai, A. Lukas, P. Gri kričio 18 d. sekmadienį 5 v. v. 

garavičius, VI. Kybartas, K. Parapijos salėje. Prašoma daly 
Baronas, VI. Čėsna, J. Telyčė vauti visų Hamltono 
nas, Ig. Varnas, John Baron, organizacijų atstovų.
A. Gelžinis, R. Ročytė (3 me 
tų), O. Kanevienė, E. Apanavi 
čius, VI. šešelgis, Pr. Jankus 
ir O. Vainienė.

Šie gerieji tautiečiai narių bus pravestos Hamiltone lapk 
skaičių padidino iki 80. Laukia ričio 24—25 d. d. Pirmenybėse 
me visų lietuvių prisidėjimo! dalyvaus du Toropto klubai, 

Sk. St. ir po vieną iš Montrealio ir Ha 
miltono. Mūsų visuomenė pra 
šoma šias dienas rezervuoti mū 

Gruodžio 1 d. Royal Connou sų jauniems sportininkams ir 
ght salėje Hamiltono V. A. V. savo gausiu atsilankymu pare 
parapijos k-tas ruošia šokius, mti moraliai sportuojantį jauni 
Norime atkreipti visų dėmesį, mą iš kurio taip pat ateityje la 
kad tai paskutinieji šokiai prieš ūkiame ir Lietuvos reprezenta 
adventą, o gal ir šiais metais, ntų. Tiksli rungtynių dienotva 
Tad nė vienas nepraleiskime rkė bus paskelbta sekančiame 
progos, linksmai pialeisti laiką Nr. Ta pačia proga primenama, 
ir pasišokti. O linksma bus tik kad šeštadieni, lapkričio 24 d. 
rai, nes gros V. Babecko orkest Hamiltono Royal Connought 
ras, dainuos iš Toronto kvar viešbutyje bus didelis susipaži 
tetas, vadov. sol. p. Verikaičio, nimo vakaras — šokiai, dalyva 
bus didelė loterija, o prie viso ujant visiems pirmenybių daly 
to dar ir. . . gausus bufetas, dul viams, o taip pat ir plačiajai 
kėm nuplauti. Tad visi, ir seni Hamiltono ir apylinkių visuo 
ir jauni, nepraleiskime progos, menei. Joje numatoma daug 
miklinkim kojas ir rušškimės Į sportiškų staigmenų. Šokiams 
šokius gruodžio 1 d., o mes sa grieš Benni Ferri orkestras, 
kome iki pasimatymo šokių 
salėje. Komitetas.

% NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO 
A VAKARAS HAMILTONE

a u . i-- v i. i «.- • i «. nigai: P. Dagys, J. Pauperas ir lietuviu leje. Koncerte paskutinį karta _ . 67 J , . r.
girdėsime solistę L. Sturmaity

Bendruomenes Valdyba, tę, kuri po vedybų gruodžio 29

KANADOS LIETUVIŲ
KREPŠINIO PIRMENYBĖS

L. Kostizenas pasakė giesmių 
šventei pritaikintas kalbas. 
Komp. prof. Jakubėnas grojo 
vargonais, akomponavo solistą 
ms ir pagrojo savo kompozici 
jos preliudą ir postliudą. Kori 
certo klausė be sinodalų gau 
šiai svečių.

Sekmadienį, rugsėjo 2 d.,

m

a
8 314 Barton St East, Hamilton, Ont.^
S TELEFONASJ A. 9-9870

™ Darbo valandos nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak.
O kasdien, išskyrus sekmadienius.

° v Pranešame maloniam lietuvių dėmesiui, kad gavome 
m leidimą atidaryti Ukrainskos Knyhos skyrių Hamiltone.

Siunčiame Jūsų pačių sudarytus maisto, drabužių, me 
m džiagų ir vaistų siuntinius. Pas mus galite įsigyti ska 
-Iv relių, medžiagų, švarkų, apatinių ir kitų dalykų 
$4 žymiai pigesnėmis kainomis.
Ty Siuntiniai iki 19 svarų pilnai garantuoti. Siuntėjo ap 

mokėti nueina per 6—8 savaites.
Daug lietuvių jau patys tai patyrė.

DIDELIS KONCERTAS
ir šokių vakaras yra rengiamas 
Hamiltono Liet. Namų Fondo 
valdybos šį šeštadeinį, lapkri

visiems žinomame Royal čio 17 d. Rayal Connaught sa

d. persikelia gyventi į Čikagą.

Gaila, kad Hamiltono meni 
ninku eilės vis retėja, tačiau L. 
Šturmaitytei linkime saulėto 
gyvenimo, neužmirštant kaitų 
dainos ir Čikagoje. Su ja taip 
pat scenoje pasirodys jauna, da Malonės Pirm. Liet. Liut. Pa 
ug žadanti Liliana Šukytė u rap. Bažnyčioje įvyko iškilmin 
baleto šokėja S. Lukoševičiūtė. gos Sinodo pamaldos, kuriose 
Po programos smagūs šokiai, liturgiją atliko teol. Lie. Kun 
griežiant Benni Ferri orkest J. Pauperas ir gana prasmingus 
rui. Dar reiktų priminti, kad Sinodo iškilmėms pritaikintus 
šokių metu, Katalikių Moterų pamokslus pasakė kun. P. Da 
Dr-ja praves labai turtingą lo gys, kun. J. Pauperas ir kun. 
teriją, kurios pelnas bus skiria L. Kostizenas. Pamaldų iškil 
mas besiartinančių Kalėdų do mingumą pagražino Chicagos 
vanų nupirkimui mūsų tautie Ziono choras ir sol. Marijošius.

atsi Pamaldų metu vargonais gro 
Fon jo komp. prof. Jakubėnas. Pa 
Pra maldose dalyvavo gausiai sve 

čių, jų tarpe ir pasižymėjęs ra 
šytojas Dr. Martynas Anysas.

Sinodo dalyvius ir chorsitus 
persikėlė gyventi p. p. Bagdo maloniai priėmė, jais rūpinosi 
nų šeima. P. Bagdonas jau ga ir juos vaišino ponia kunige 
vo darbą Forde. Jis yra žymus Kostizenienė, Malonės parap. 
krepšininkas, tad vietos Kovo jaunimas ir parap. ponios, 
eiles gerokai sustiprino. S. V. Narys P.

čiams tremtyje. Tad savo 
lankymu paremkime ir LN 
dą ir KM D-jos lateriją. 
džia 7 vai. v.

IŠ SUDBURY

GENFRALINI3 STATYBOS KONTRAKTORIUS

&•

D. E< BELANGER 3c SONS 
15 METŲ JŪSę TARNYBOJE 

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

Dr, T A SS y SfNGERMAN 
optometristas - optikos

TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI 

4281A St. Lawrence Blvd., Montreal. HA 7928

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

galionas diva MODEĮ:
3 

SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. g
4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19. $

Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256 $

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L I S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, 

Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162.

A. Norkeliunas, esc ir F. Dupuis
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

g 
g Detecto T. V. & Radio Service Reg’d

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T LIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis bet kada.

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

Namai, bizniai, sklypai, ūkiai.

Paskolos pirmam ir antram morgičiui.

Visų rūšių draudimas.

Tel. RAvmond 7-3120

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

Montreal Real Estate Board ir 
Insurance Institute of Montreal nariai

TS .

$

J. f, WILS ON 0

I Laidotuvių Direktorius
3

5531 Verdun Ave., VERDUN. TR 6331 (2 g. j rytus nuo St. Laurent)

telef.:
PL 0094

v 
a

Sav. A. N I A U R A ir A. P I L Y P A I T 1 S

Vokiški „G r u n d i g” radio aparatai, patefonai 
plokštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizi 
jos aparatus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir 

kitus elektrinius reikmenis su nuolaida.

COLONIArTURKISH BATHS
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 

Viskas tik už $1.10. 
ydymo specialybė: reumatas, lumbago 

ir artritis. Naudinga svorio mažinimui. 
Masažo ekspertai jūsų patarnavimui. 
Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.

MOTERŲ DIENA: 
kas antradienį nuo 2 pm iki 11 v. 
Masažistės Jūsų patarnavimui. 

Susitarimas iš anksto nereikalingas.
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL

i
$ 
3 o
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AR REMTI MATERIALIAI VENGRIJOS LAISVĖS 
KOVOTOJĄ?

AA \T Hp IZ' ~/\ T Kiekvienas iš mūsų pergyve • „Be-naudos-sau“ galvosūkio
-Z- * " -L v J. J__—/'-Z J—s name žiaurų vengrų tautos iiki būrelis, vadovaujamas pp. Juod

mą ir visa širdimi moraliai sto viršio ir Kęsgailos, nupirko pa 
ŠVENTĖS TAURAS LAIMĖJO PIRMAS jame už narsų Vengrijos Lais rapijai varpeli pamaldų pra 

vės kovotoją. džiai pranešti.
KARIUOMENĖS

MINĖJIMAS
MONTREALYJE

MONTREALIO LYGOS
RUNGTYNES

lap 
pie

Spalio 10 d. savo salėje pra 
dedant šį sezoną Golden Ball 
pirmose rungtynėse „Tauras“, 
būdamas ir nepilnos sudėties, 
lengvai laimėjo prieš „Armenia 
ns“ 70:58 santykiu (39:25).

Už Taurą žaidė ir taškus pel

bus ateinantį sekmadienį, 
kričio 25 dieną, 3.30 v. po 
tų Plateau salėje, 3710 Calixa 
Lavallee, Lafontaine parke. Mi 
nėjiman atvyksta iš Washing 
tono pirmasis savanoris - kūrė 
jas ministeris Vokietijai pulki
ninkas Kazys Škirpa, kuris pa nė: Otto 15, Sinius 33, Vilimas 
darys pranešimą ne tiktai apie 2, Vazalinskas 2, Bukauskas 
kariuomenę, bet ir bėgamųjų 12, Morkūnas 0 ir Gražys 6. Šį 
tarptautinių įvykių. Bus įdomi kartą turėjo progos pasireikšti 
meninė dalis. Plačiau skaityki mūsų prieauglis, iš kurio mes 
te sekančiame NL numeryje.
VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS 

Lapkričio 18 d., sekmadieni,
3 vai. p .p. A. V. Parapijos sa 
iėje KLKM D-jos Montrealio 
sk. rengia vaikų kaukių balių.

Programai vadovauja sese 
lės, užkandžiai, kava ir tt.

Visi vaikučiai, tėvai ir visa 
visuomenė kviečiama dalyvauti 
šioje vaikų šventėje. V-ba.

Pelnas skiriamas Vokietijoje 
esančioms lietuvių mokykloms 
paremti.
® „Nepr. Lietuvos“ redakcijo 
je yra gautos 24 rūšys lietuvis 
kų patefono plokštelių. Intere 
suoti prašomi kreiptis į NL re 
dakciją.

BRAIŽYTOJŲ KURSAI
Lapkričio 16 d„ penktadienį, 

8 vai. vak. Berri 4225 yra šau 
kiamas paskutinis braižytojų 
kursams užsiraišusiųjų susirin 
kimas. Maloniai kviečiami su 
sirinkime dalyvauti ir visi kiti, 
kurie yra susidomėję šiais kur 
sais. Kursai prasidės po 2-jų sa 
vaičių. Daugiau informacijų 
galima gauti telefonu: CL 5- 
2211, 8—10 vai. vakare.
ORGANIZUOJAMU MONT 

REALIO ŠALIŲ KLUBU 
mūsų tautiečiai yra gyvai suin 
teresuoti, todėl narių skaičius 
auga. Kas norėtų įsijungti į jų 
gretas, prašomi teirautis telefo 
nais: RA 2-4163 ir HU 8-0162. 
Neužilgo rengiamasi šaukti su 
sirinkimas.
® Lukas Kazys šiemet išaugi J. Lukoševičius, 
no 6000 kalakutų, kurių 2.500 čius, B. Kerbelienė, V. Kerbe 
pardavė derliaus padėkos die lis, V. Jurgutis, L. Balsys, J. 
nai, o kiti eis jau Kalėdoms.

DR. J. ŠF G AMOGASj 
C H I R U R G I N Ė ir «■ 

BENDROJI PRAKTIKA J 
office 5441 Bannantyne i 

(kamp. Woodland) y 
' Verdun. Tel. HE 3175. i 

y f-riėmimo vai.: 2—4; 7—9; i 
! šeštadieniais 11—1 (

s arba pagal susitarimą. '
! n a m ų 1038 Osborne Av. j 
bZerdvn. Tel. 1 P O 6-9964. >

besikuriant naujame krašte, rū 
bų taip nedaug lieka nuo siun 
čiamo savan kraštan apiplyšu 
šiam tėvui ar Sibire šąlančiam 
broliui... Kraujas taip pamažu 
teka tremties išvargintame kū 
ne, svetima duona auginamas, 
O visko to prašo. . . Prašo ka 
rys, kovojantis prieš tą patį 
mums bendrą priešą, kuriam 
šautuvo atremti savo rankomis 
šiandien mes atremti negali 
me.

Prisidėkime prie pasauly di 
džiausios ir kilniausios kovos— 
tai mūsų gal ir diplomatinis 
gestas, pridenkime iki gėdos 
nunuogintą kūną, nes krikščio 

TAURO VISUOTINIS METI niška artimo meilė to reikalau 
ja ir, pagaliau, įpilkime, kurie 
galime, į sužeistą kario kūną iie 
tuviško kraujo lašą, tegu nemi 
ršta nė vienas komunizmo prie 
šas.

Komiteto ir vengrų Laisvės 
Kovotojų vardu užtikrinu, kad

daug tikimės ir linkime išsilai 
kyti sportiškoje dvasioje ir dis 
ciplinoje.

Sekančios rungtynės bus šį 
šeštadienį 6 vai. 
cher St. su Shell oil 
ir trečios sekmadienį 
min. 244 Sherbrooke 
St. Louis College su 
nity.

Į rungtynes įėijmas nemoka 
mas, todėl prašome visus spor 
to mėgėjus, o ypatingai jauni 
mą atsilankyti ir pakelti ūpą 
mūsų krepšininkams.

„Tauras“ Valdyba.

3461 Doro 
komanda 
7 vai. 45 
E., Mt. 
Holy Tri

NIS SUSIRINKIMAS
Gruodžio 2 d. (sekmadienį) 

12 vai. Aušros Vartų Parapi 
jos salėje šaukiamas Tauro vi 
suotinis susirinkimas valdomie 
siems ir kontrolės organams iš 
rinkti ir kitiems svarbiems rei 
kalams aptarti. Visų klubo na šis gražus mūsų tautiečių dai
rių dalyvavimas būtinas. Tai bas bus krauju užrašytas veng 
pogi maloniai kviečiami norin rM tautos, istorijoj^, 
tieji naujai jį klubą įstoti ir vi 
si, kurie savo darbu ar ištek 
liais galėtų mūsų sportuojantį 
jaunimą paremti.

„Tauras“ Valdyba.
SUMOKĖJO SOLIDARUMO 
mokestį: V. Pėteraitis, A. Ly 
mantas, J. Adomonis, A. Ališa 
uskas, A. Sutkaitis, P. Narbu 
tas, J. Mačionis, Pr. Barteška, 
L. Černyšovas, A. Drevinskie 
nė, P. Beleckas, A. Kudžma, J. 
Jurgutis, Stp. Kęsgailą, J. Da 
montas, J. Gudas, K. Mickus, 

Jz. Jukoševi

Navikėnas, J. Lingaitis, L. Gi 
rinis, St. Sabaliauskas, V. Re 
meika, A. Mylė, L. Balzaras, 
K. Balzarienė, P. Petronis.

P. Br. Abramoniui, paauka 
vusiam 2 dol. šeštadieninės mo 
kyklos išlaikymui, nuoširdžiai 
dėkoja

Seimelio Prezidiumas.
® Kitą sekmadieni bus pamal 
dos už Vengrų tautą. Per vi 
sas mišias bus renkamos aukos 
jiems sušelpti.
® Pp. Daniliauskai pakrikštijo 

. dukrelę Ireną-Ritą ir pp. Sty 
1 rai savo antrą dukrelę.
• Savanoriai-kūrėjai pirmąjį sa 
vanorj pulk. K. Škirpą pager 

DANTŲ GYDYTOJAS | bia J° 8arbei parengimu, kuris 
a įvyks sekmadienį po Karinome 

nės šventės minėjimo, 8 vv„ 
6825 Des Erables, tel.: CR 7- 
5067.

DR. J. M A L I Š K A
priima: 9 a. m.—10 p. m.

5303 Verdun A., Verdun, 
Tel.: TR 4547

| NOSIES, GERKLĖS IR
| AUSŲ SPECIALISTAS

IR CHIRURGAS
| Dr. R. CHARLAND
i? 1123 St. Joseph Blvd. E.
| Tel. CA 2506

|Dr.E.Andriikaitis
X 956 SHERBROOKE E.

Tek: LA 2-7236
S

įs
A 
A

TORONTIEČIAI 
HAMILTONE

ŠAUNUS VYČIO 
PARENGIMAS

Spontaniškas Montrealio vi • Mrs. Boyer ir kelios prancū 
suomenės pasisakymas per or zės ponios susidėjusios paauka 
ganizacijų atstovus Seimelio vo AV bažnyčiai naujus likto 
Prezidiumo suruoštame posėdy rius.
praeitą šeštadienį, įpareigoja ® Mačiuko Mamerto siuvyklos 
mane, Vengrijos Laisvės Ko B serijos vajuje laimėjo 85 nr. lę iškovojo A. Grajauskas, G. 
votojui remti vardu, kreiptis į Z. Balnius 12 dol., 47 — T. Paltarokas ir A. Stanaitis. Vy 
Montrealio visuomenę, prašant Pubie 10 dol., 95 —J. P. Brie tj atstovavo J. Nešukaitis, M. 
materialinės paramos ir pade re 8 dol., 65 — M. Dupont 6 Atkočiūnas 'ir A. Banelis.
koti visiems, kurie jau yra ją dol., 59 R. Anuza 4 dol. Šią sa Vyrų krepšinyje Kovas ture 
Įteikę. vaitę bus paskutinis laimėjimas jo nusileisti svečiams vytiečia

Pinigai taip sunkiai tauposi ir pirmasis laimėtojas C aboni ms 27:55. Vyties krepšiai: Ku 
mentų serijos. Kas norėtų, dar Ho — 16, Preikšaičio — 15, Du 
yra keli laisvi abonimentai.

NETURTINGI VAIKAI
Longueuil yra kelios labai 

neturtingos* šeimos. Jų vaiku 
čiai neturi žiemai net reikalin 
giausių rūbų ir į mokyklą nu 
eiti. Prašytume Montrealio lie 
tuvių, kurie turėtų atliekamų 
žieminių rūbų, paaukoti šioms 
šeimoms. Aukas galima paduo 
ti klebonijoje. Visi surinkti dai 
ktai bus perduoti Longueuil 
mokyklos komitetui, kuris tuos 
daiktus pagal reikalą paskirs 
tys.

REMSIME VENGRUS
Praeitą šeštadienį Aušros 

Vartų parapijos salėje įvyko 
Montrealio lietuvių organizaci 
jų atstovų posėdis, kuriame bu 
vo svarstytas vengrų sukilėlia 
ms pagalbos tiekimo klausi 
mas. Posėdžio dalyviai, turėda 
mi prieš akis vengrų Bendruo 
menės pageidavimus, nutarė 
sudaryti lietuvių komitetą, ku 
ris praves visų Montrealio lie 
tuvių tarpe kraujo, pinigų ir 

įnešti auką daiktų rinkliavą vengrų sukilę 
galintieji Hams paremti. Be to, bus sten

Šį sekmadienį pas Hamilto 
no Kovą viešėjo Toronto spor 
tininkai. Stalo tenise susilpnin 
ta Vyties komanda pralaimėjo 
šeimininkams 5 :0. Kovui perga

liūno — 8, Strimaičio — 3, Su 
prono — 2, Ignatavičiaus — 
11 ir Žuko — 0; Kovo: Petru 
ašičio — 12, Giedraičio', Dran 
sutavičiaus, ir Leskausko — 
po 4, Banaičio — 1, kiti nieko.

Šiemet suorganizuota Kovo 
mergaičių komanda iškovojo su 
nkią peraglę prieš Aušros mer 
gaites 17:14. Atrodo, kad ha 
miltonietės bus rimtos prieši 
ninkės Montrealio bei Vyties 
mergaitėms lapkr. 24 d. Hamil 
tone 
liet.

Royal York viešbutis yra ži 
nomas, kaipo ištaikingiausia po 
kylių vieta ivsame Toronte. Šie 

' met, pirmą kartą kolonijos gy 
■ venime Sporto Klubas Vytis iš 
drįsta suruošti savo metinį va 
karą šiuose turtuolių rūmuose. 
Vakaras bus šį šeštadienį, 8 v. 
v. Roof Garden salėje. Pakvie 
timų dar galima rezervuotis iki 
šeštadienio 4 v. v. pas Joną Gus 
tainį, tel. LE 4-9098. Esant la 
bai ribotam vietų skaičiui pa 
kvietimus patartina įsigyti iš 
anksto.

Vakaras praeis pusiau iški' 
mių pobūdžiu (semi-formai), 
t. y. vyrams priavloma tamsi ei 
lutė, moterims vakarinė sukne 
lė. Kadangi mūsų moterų tau 
tiniai drabužiai atstoja tokiai 
progai pritinkamą drabužį, ti 
kimasi, kad mūsų ponios ir pa 
neles jais šeštadienio vakare 
pasipuoš.

KAS GERIAU?
Toronto apylinkės šalpos Fo 

ndo Valdyba, duodama apys 
kaitą iš Tautos šventės proga 
Prisikėlimo parapiojs salėje tu 
reto šalpai parengimo, dėkoja 
salės administracijai už fondui 
auką, kurios dėka buvo galima 
išlyginti parengimo proga susi 
dariusį deficitą. Tuo tarpu už
šalės nuomavimą be nuolaidų 
sumokėta 250 dol. Visuomenė 
yra nuomonės, jei būtų suma 
žinta salės nuoma ,tada neberei 
ketų nei specialios „aukos“ pa 
rengimų deficitams paremti. 
Daug kas yra kaip tik nuomo 
nės, kad salės nuomos augštu 
mas ir yra parengimų deficito 
priežastis. Kyla klausimas: kas 
geriau, ar brangi nuoma, bet 
už tai extra „auka“, ar norma 
Ii salės nuoma, bet šiuo atve 
ju be „dovanos“?

HUMANIŠKAS DARBAS
Praskaidrinimui Vokietijoje 

pasilikusių ligonių — kūrėjų sa 
vanorių ir laisvės kovų invali 
dų sunkiai daliai, Toronto kū 
rėjų - savanorių skyrius kart 
kartėmis iš savo kasos jiems pa 
siunčia piniginę paramą, kurią 
vietos S-gos skyrius skyrius iš 
dalina paramos reikalingiausie 
ms.

Šiomis dienomis vėl yra pa 
siųsta 100 dol., kaip skyriaus 
dovana ateinančių Kalėdų švr 
nčių proga.

Tokių aukų ten vargstantie 
ms Toronto skyrius jau yra pa 
ms bendrų laisvės kovų brolia 
siuntęs arti 500 dolerių sumai.

• Spalio 21 d. sekmadienio rin 
kliavos Pris. par. suaukota 
566.56 dol. Misijų reikalams 
auku surinkta 138.62 dol.

— a —

įvykstaničose Kanados 
krepšinio pirmenybėse.

— apb —
IŠGANYTOJO 

LIUTERIONIŲ 
bažnyčioje, 1691 Boor St. W. 
ir Indian Road kampe, lapkri 
čio 18 d., 1.30 vai. pp., lietuvių 
pamaldos. Pamokslas skiria 
mas įnirusiems prisiminti. Li 
turginis pamokymas prasideda 
1.10 vai. Kun. dr. M. Kavolis.
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

STATYBAI KONCERTAS
gruodžio 2 d., sekmadienį, pa 
rapijos salėje. Programą išpil 
dys: Jonė Kvietytė-Urbonienė 
individuali išraiškos šokio in 
terpretatorė, Carolyn Gundy, 
jauna, talentinga smuikininkė, 
Vaclovas Verikaitis, su populia 
rių dainų repertuaru. Koncerto 
pradžia 7 v. v. Prisikėlimo pa 
rapijos salėje.

Jonas Lukoševičius.
Visi norintieji 

pinigais, rūbais, ar 
duoti kraują Vengrijos sužeis giamasi, kad kuo daugiausia bū 
tiesiems, prašomi kreiptis šiais tų pasiųsta telegramų ir laiškų 
adresais:

Ona Stankūnaitė, 207—4th 
Avė Vile LaSalle, tel. HE 7398,

arba
Jonas Lukoševičius, 7484 Cha 

mplain Blvd., Ville LaSalle, 
tel. HE 7877.

• Lietuvių Namų reikalu orga 
nizacijų atstovų susirinkimas 
šaukiamas šį šeštadienį, lapkr.
17 d„ 7.30 v.v. Aušros Vartų 
salėje. Organizacijos prašomos 
atsiųsti būtinai atstovus.
® Ramovė Montrealy įsteigta Montrealio lietuviai atjaus did Investavimai ............
lapkr. 11d. Išrinkta valdyba ir vyrišką vengrų kovą ir šį lie Inventorius ............
reviz. komisija. tuvių komiteto darbą nuošir Q. C. U. Lyga ....
• DLK Vytauto klubo kalaku džiai parems. Sekt-,
tų vakarienė buvo puiki ii sėk • Ponia Strėlienė Rosemounte 
minga. nusipirko namus, per N. Baltru
• Novenos užbaigimo pietūs koni.
buvo gerai paruošti. Gera bu • Serga p. Žemgulytė ir p. Va Garant. fond 
vo ir loterija. psvienė, kurias ligoninėse tiria Pelnas ....
• Vakarienė DLK Vytauto klu cjr, J. Šegamogas.
be bus gruodžio 2 d. Jai vado • Likas Algirdas, jau dvejus 
vaus prityrusios geros šeiminin metus valdąs nuosavą lėktuvą, 
kės.
• Pp. Gataučių šeima miesto 
centre nusipirko 6-ms šeimoms 
namus per N. Baltrukonį.

asmenims, praša 
sukilėliams pagal

buvo išrinktas ko 
as 

dr.
Išlaidos — —
Investavi. 2.000,—
Viso... 87.730,55 79.524,29

ADVOKATAS &
| STASYS DAUKŠA, LL. D 

Suite t5—16
152 Notre Dame St. E.

UN 6-8969*
Res. 5657—12 Ave., Rsm.

RA 2-5229

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

B. A., B. C. L. 
Suite 205

168 Notre Dame St. E.
Montreal. UNiversity 6-7026 

Res.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. HU 9-1653

980,90

Kanados ir viso pasaulio vado 
vaujantiems 
nt vengrų 
bos.

Posėdyje
miteto prezidiumas iš šių 
menų: Jonas Jukoševičius, 
H. Nagys, Pr. Paukštaitis ir O. 
Stankūnaitė. Šis prezidiumas 
kvies iš kiekvienos organizaci
jos po vieną atstovą ir, tuo bū Apyvart. padaryta 164.253,84. 
du, bus sudarytas pilnas komi Balansas:
tetas. Posėdžiui pirmininkavo Aktyvas:
L. Balzaras. Reikia tikėtis, kad Paskolos

Kasa ....
Balansas
Pasyvas:

Indėliai . .

49.415,— 
3.000,— 

81,— 
50,— 

13.485,54 
66.031,54

64.664,74
67,50

1.299,30
66.031,54Balansas

Narių 215; skolininkų 52.

šeštadienį su vienu anglu, paly 
dėti p. Jakubkos, iš CathevilR 
aerodromo buvo pasileidę skris 
ti į Angliją, bet po kiek laiko 
radijas pranešė, kad lėktuvas 
nusileidęs Seven Island. Toli 
mesnis jų likimas nežinomas.
• Lukoševičius Jonas jau išpar 
davė visus namus naujoje srity

Raštinė: LE 4-4451

Raštinė vakarais: 
2104 Mount Royal St. E 

LA 1-7926—8873
Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng. $ 

507 Place D’Armes $
MArquette 8045

------------------ - —
$3 NOTARAS
| | MILTON W. WINSTON,

B. A., B. C. L
Suite 504 ir 505 

4 Notre Dame St. E. 
Montreal. UN 6-6556

HUTCHISON ST. 
prie Fairmount

IŠNUOMOJAMAS BUTAS,
gerai išplanuoti 7 kambariai, in je tarp Ville Lasalle ir Cravfo $ 
dividualūs termostatai, apšildy rd Park. Čia vienoje gatvėje $ 
tas, pirmame triplekso augšte, įsikuria bent devynios lietuvių 
karštas vanduo ištisus metus, šeimos.
įskaitant garažą, perdažomas • Ponų Paunksnių šeima šešta 
pagal skonį, nebrangiai parduo dienį persikėlė į naujai pasta 
darni baldai, laisvas nuo sau tytą Ville Lasalle didelį ir labai 

šio mėnesio, nuoma $ 95.00.
RE 3-7239

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros kontraktorius

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

IGNAS
3260

SULLIVAN REALTIES Co.
Member of Montreal

a Real Estate Board
i 1410 Guy St. Tel. FI 6351
? Perkant ar parduodant neju-
>? domą turtą keriptis pas mūsų
$ Lietuvį Atstovą
| JONĄ LUKOŠEVIČIŲ

3 namų telefonu HE 7877.

gražų namą Broadway ir 9 Avė 
kampe.
• Ponų Navikėnų šeima Rose 
mounte baigia statyti nuosavus 
namus.

„LITAS“ STIPRĖJA
Per 10 šių metų mėnesių ko 

operatinis Montrealio bankelis 
gerokai paaugo ir padarė dide 
lę apyvartą. Dabar 
nys atrodo šitaip:

Pajamos:
Indėliai 64.375,35
Paskolos 19.075,— 
Palūkanos 2.221,20 
Jstojamojp 59,—

jo duome

Išlaidos: 
25.082,39 
50.460,—

LOUIS MANGEAU
KURO ALIEJUS
No. 1 Imperial Products

241—1 Ave., Ville Lasalle
TR 3237

ir šeštadieniais 
susitarimą.

Dr. P. MORKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais
pagal

1982 Bloor W. Toronto 4. $
į rytus nuo Dufferin St. a

!l)r. A.VALADKA 
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin) 
Telefonas L£. 1-2933

RENTGENAS 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. 
Šeštadieniais nuo 1 vai. pp. £ 

'i iki 3 vai. pp. Ketvii tadie- \ 
i* niais kabinetas uždarytas.

&
t

Dr. A. Pacevičius |
Gydytojas ir Chirurgas $ 
280 Roncesvalles Avė 
Telefonas LE 4-4778

^Priėmimo valandos: 11-1 v. ji 
Y vakarais nuo 6-8 v.; trečia- x 
x dieniais ir šeštadieniais 11-3 X 
v v. pp. Kitu laiku, susitarus. $ 
^Naujas kabinetas £

S

;(2

DR. V. SADAUSKIENĖ & 
Dantų gydytoja

129 Grenadier Rd., 
namas nuo Roncesvalles)^

TORONTO
Tel. LE 1-4250

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA”
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

Darbo valandos:
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 10—12 vai. prieš piet ir nuo 7—9 vai. va- 

Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8723
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