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> Politinių įvykių savaitė
RIMTAI BRĘSTA LABAI SVARBOS TARPTAUTINIAI 

ĮVYKIAI
Chruščiovas nuėjo Stalino kel iais. — Didelis susirūpinimas 

Atlanto pakto valstybių tarpe.

Pasaulio lietuvių sostinėje

Didele politine sensacija sp 
utniko greičiu aplėkė žemės 
rutulį nelaukta žinia, kad iš 
karo ministerio pareigu

PAŠALINTAS 
MARŠALAS ŽUKOVAS 

ir jo vieton paskirtas maršalas 
Radion Malinovskij. Žmonija 
nusistebėjo staliniška Chruščio 
vo klasta. Nes maršalas Žuko 
vas neva buvo pasiųstas pas 
maršalą Tiro tartis dėl santy 

'kių pagerinimo ir veiklos sude 
’inirflW*^tuo tarpu

MASKVOJE 
PADARYTAS 

PERVERSMAS.
Kai Žukovas sugrįžo, savo 

kėdėje ja urado sėdinti naują 
karo minister}. Kyla klausimas, 
kaip tokį perversmą aiškinti? 
Tikrų žinių kol kas nėra, kas 
yra padaryta su Žukovu. Prieš 
tai buvo spėliojama, kad Žuko 
vas turįs užimti Bulganino pos 
tą, o gal net paties Chruščio 
vo. . . Ar ne ši prielaida ir bus 
paskatinusi Chruščiovą nusi 
kratyti populiarumą turinčiu 
konkurentu?

Yra spėliojimų, kad naudo 
damasis karo herojaus populia 
rumu miniose ir dideliu autori 
tetų armijoje,

ŽUKOVAS TAIKĘSIS I 
NAPOLEONO ROLĘ 

RUSIJOJE.
Bet tai yra Chruščiovo sugai 

vota teorija. Daug patikimiau, 
kad Žukovas siekė armijai ka 
rinės laisvės ir teisių, kai tuo 
tarpu kompartija armiją ban 
do laikyti savo replėse — „v 
jožovych rukovicach“. Žukovo 
dėka armija buvo išsilaisvinu 
si iš politruku valdžios. Bet 
Chruščiovas pamatė, kad tokiu 
būdu parijos diktatūra lengvai 
gali išslysti iš diktatūra besi 
naudojančios partinės klikos 
kruvinų nagų. Todėl vėl bu 
vo sumanymas kariuomenę pa 
imti j politruku reples. Žukovas 
pasipriešino, ir todėl nutrenk 
yas, o vieton jo
PASODINTAS CHRUŠČIO 

VUI IŠTIKIMAS 
MALINOVSKIS.

Anksčiau tokiu būdu buvo nu 
trenktas į „užpečkius“ lenkų 
išvytasis marš. Rokosovskis, o 
dabar Žukovas. Chruščiovas— 
tikras Stalino įpėdinis, iš savo 
pirmtako išmokęs metodų suk 
tumo ir savo mokytoją XX 
kompartijos suvažiavime nu 
trenkęs į žmogžudžių gaują, 
kad pats užimtų jo vietą. . .

Šios permainos ir nišų gra 
sinimas Turkijai dėl Syrijos, su 
kėlė ant kojų snūduriuojančius 
Vakarus. Macmilanui ir NATO 
yen.u šėfcr. Spaak apsilankius 
pas Eisenhower}, susitarta rim 
čiau susirūpinti saugumu, ypač 
kad Maskva turi satelitą, kuris 
visur gali nunešti atomines 
bombas, tadėl
VAKARAI SUTARĖ VIRŠŲ 

NĖMS SUSIRINKTI 
PARYŽIUJE.

Šį kartą susirinks ne tiktai 
užsienių reikalų ministerial, 
bet ir ministerial pirmininkai.

A. A. KAZIMIERUI MERKEVIČIUI
mirus, jo žmonai ir vaikams, netekusiems vyro ir tėvo 
ir pp. AMBRASAMS, netekusiems mylimo brolio ir 
švogerio, reiškiame giliausią užuojautą

Kibirkščiai ir Vilgaliai.

Į Paryžių vyks JAV preziden 
tas D. Eisenhoweris.

Valdžių viršūnių susitikimas 
spręs visus svarbiausius tarp 
tautinius klausimus, ligi žemės 
satelitų ir tarpplanetinių laivų 
imtinai, ypač, kad Amerikai 
jau pasisekė paleisti raketą į 
daugiau kaip 4500 mylių augš 
*!•

Politinės savaitės užbaigimą 
padarė
ANGLIJOS KARALIENĖS 

VIZITAS AMERIKOJE.
Anglijos ir Kanados karalie 

nė Elzbieta II JAV buvo pri 
imta pepaprastai iškilmingai, 
su special, ceremonijomis, da 
lyvaujant minioms žmonių. Tai 
reiškia Amerikos - Anglijos 
draugystę. Karalienė lankėsi ir 
Jungtinėse Tautose, kur paša 
kė kalbą. JTO pilnatis karalie 
nei pareiškė tinkamą pagarbą, 
kaip ir JAV valdžia bei visuo 
menė.

TRUMPOS ŽINIOS
— Amerika daugiau ginklų 

Titui neduosianti, kai Tito da 
rosi Maskvos satelitu.

— Vakarų Vokietija nutiau 
kė diplomatinius santykius su 
Jugoslavija, kuri, pataikauda 
ma Maskvai, rytinę dalį Vo 
kietijos pripažino atskira vals 
tybe.

— Vokietijoje mirė žurnalis 
tas Jonas Grigolaitis, iškankin 
tas nacių kacetuose ir susarg 
dintas džiova.

— Lietuvoje mirė Kipro Pet 
rausko žmona dramos aktorė 
Žalinkevičaitė.

— Gvatamaloje prezidentu 
išrinktas O. Passarelli, demo 
kratas.

— Vietname komunistai iš 
sprogdino JAV informacijų 
centrą.

— Irano ir Irako karaliai 
tarėsi, kaip sustiprinti Bagda 
do paktas.

— Kanada sudarė spec, ko 
misiją ištirti, kaip galima pro 
duktingiau sunaudoti krašto 
energijos šaltinius.

— Bevanas po atsilankymo 
Maskvoje, lankosi Amerikoje.

— Washingtone ir Ottawoje 
lankėsi DB min. pirm. Macmil 
lan.

— Sirija atmetė karaliaus 
Saudo pasisiūlymą tarpininkai! 
ti ginče su Turkija.

— Haiti prezidentu išrinko 
dr. F. Duvailer, kuriam pasida 
vė karinė junta. ,

— Vengrijoje neleista pami 
nėti sukilimo metinių. Budapeš 
tas buvo apstatytas kariuome 
ne ir policija. JTO H. Lodge 
pareiškė, kad vengrai trokšta 
laisvės, bet Maskvos karinė jė 
ga palaiko vergiją.

— Komunistai pavogė JAV 
atstovo Viduriniems Rytams 
L. Hendersono dokumentus.

— Klaipėdoje mirė dr. Ka 
zys Trūkanas, kilęs iš Undrelė 
nu, Dūkšto vai. Baigęs Vilniaus 
kunigų seminariją, studijavo 
Miunstery filosofiją ir buvo 
Klaipėdos liet, gimnazijos di 
rektorium, vėliau Vilniuje.

Kai pavasarį gersite klevų sulą, su sklindžiais valgy 
site klevų sirupą arba gersite kavą su klevų cukrum, 
prisiminkite ir šią mergaitę, Judy Welch, kuri išrinkta 
1958 metų klevo lapo gražuole. Ji buvo Miss Toronto, 

o dabar atstovaus Kanadą pasaulio gražuolių
rungtynėse Britanijoje.

MASINU FONDO VAJUS
„N. L.” Mašinų Fondo va F. Daškis Br. Kolumbija $ 5.00 

jus’tęsiamas. Dideliu dėkingu F. Daškis, siųsdamas NL pre 
mu minime sekančius vajaus da numerates mokestį, kita tiek 
lyvius ir lietuviškosios spaudos pridėjo NL Mašinų Fondui, 
židinio rėmėjus : Visiems vajaus dalyviams nuo
Mockus Vladas,......................širdžiai dėkojame ir prašome

S'ault-Ste-Marie, O. $ 10.00 atsiliepti daugiau tautiečių. Sp. 
Be kalbų ir pasisakymų p. Moc atidos Bendrovės „Nepriklauso 
kus atsiuntė NL Maišnų Fon ma Lietuva“ įgalioti vesti vajų: 
dui dešimkę. P- Narbutas ir J. Kardelis.

KULTŪRINĖ POPIETĖ TORONTE
Oficialus „Lituanus" para 

mos vajaus atidarymas įvyko 
spalio 20 d., Lietuvių Namuose, 
pradžioje kalbėjęs „Lituanus“ 
red. dr. V. Vygantas nušvietė 
žurnalo informacinę svarbą, nu 
rodė konkrečius leidimo faktus 
ir papasakojo eilę pavyzdžių, 
rodančių didelį svetimtaučių 
susidomėjimą šiuo leidimu. Me 
ninę dalį pradėjo montrealietis 
akt. L. Barauskas J. Meko „Se 
meniškių Idilių” deklamacija. 
Toliau raš. akt. B. Pūkelevičiū 
tė skaitė savo kūrybą. Poetas 
B. Rukša skaitė 5 savo eilė 
raščius, kuriuose atsispindėjo 
liūdesio ir vienumos gaida. B. 
Pūkelevičiūtė dar perskaitė iš 
trauką iš V. Krėvės „Glišės“ ir 
L. Barauskas K .Vairo verstą 
Longfellow „Hiavatos Gies 
mės“ dalį ir linksmą žemaitis 
ką nutikimą. Vyrų kvartetas, 
ved. V. Verikaičio, padainavo 
6 programines dainas. Sol. V. 
Verikaitis atliko 3 liet. komp. 
kūrinius. Gi popietė užbaigta 
gražiai nuskambėjusia Vanagai 
čio „Naktis”, kurią pirmą kar 
tą Toronto scenoje išpildė V. 
Verikaitis su kvartetu. Progra 
mą vedė D. Meilutė.

Popietės programa vientisai 
kultūringa tik gaila, kad ne 
daug kas teatsilankė, ypač stu 
dentija, nors jos atstovai ir bu 
vo rengėjais. Nesinori tikėti, 
kad visoje kolonijoje tėra 100 
asmenų, kuriems dar rūpi gy 
vas lietuviu kūrybos žodis.
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• Visų Šventų dieną P. P. baž 
nyčioj Mišios 7, 7 :30 ir 8 vai. 
ryto ir 7:30 vai. vak. Tuoj po 
paskutinių Mišių bus mirusių 
prisiminimas su pritaikytu pa 
mokslu ir kitom maldom.
• Pakrikštyta: Henry Domas 
lozas, Albertas Antanas Jūrė 
nas ir Aidas Vincas Vaidila.
• Lapkričio 17 d. Detroito L. 
Dramos Teatras Prisikėlimo 
salėj stato 3 veiksmų pjesę. 
Rengia šalpos Fondas.

GRĮŽO IŠ SIBIRO 
dar antras evangelikų kunigas. 
Tai yra Elkiškės evang. liuter. 
parapijos (Mažeikių aps.) kle 
bonas Rauskinas. Tos parapi 
jos bažnyčia ir klebonija su 
naikintos ir ūkis nusavintas. 
Kun. Rauskinas dabar laiko 
pamaldas privačiuose namuose. 
Bet jis pradėjo statyti name 
liūs sau pačiam gyventi ir pa 
maldoms laikyti.

KAN. DR. J. B. KONČIŲ 
American Immigration Confe 
rence, 509 Madison Ave., New 
Yorke, 22, N. Y. pakvietė di. 
rektorium.

TĖVŲ DĖMESIUI
Kas nori įstoti skautų-čių or 

gasizacijon, berniukai kreipiasi 
į Juozą Piečaitį telef. RA 2- 
4449 ir mergaites, gyv. Rose 
mounte kreipiasi į D. Aneliū 
naitę WE 7-8339 ir gyv. Ver 
dune — į M. Siniutę PO 6- 
5900. Tėvai prašomi siųsti sa 
vo vaikučius į skautų organiza 
ciją- .........................

EDVARDAS 
ČIURLIONIO GALERIJA
Spalio 20 d. Chicagos jauni 

mo centro namuose atidaryta 
Čiurlionio galerija ir ta ptoga 
prasidėjo pirmoji menoparoda; 
taip pat buvo koncertas. Kon 
certavo smuikininkas A. Fau 
kštys akomponuojamas prof. 
VI. Jakubėno. Kalbas pasakė 
Liet. Amer. Meno klubo pirm. 
Z. Kolba, Galerijos vadovybės 
narys M. Šileikis, kons. dr. P. 
Daužvardis ,dail. A. Varnas ir 
kt. Galerijoje atidarytoje paro 
doje iš viso išstatyti 104 pavei 
kslai ir keletas skulptūrų. Pa 
rddoje dalyvauja: A. Skupas, 
a. a. J. Kaminskas, Z. Kolba, 
J. Lukošienė, M. Maikulis, A. 
Mosgeris, J. Mulokas, B. Mu 
rinas, J. Paukštienė, J. Pautie 
nius, A. Rūkštelė, M. Šileikis, 
G. Trečiokaitė, J. Ttičys, V. 
Vaičaitis, A. Varnas, VI. Vijei 
kis, E. Valaitis, J. Šileika, A. 
Žmuidzinavičius.

LIETUVIŲ TEISININKŲ 
draugijos centro valdybos rin 
kimai vyko korespondentiniu 
būdu. Išrinktieji pareigomis pa 
siskirstė: Br. Ivanauskas — 
pirm., dr. P. Daužvardis ir V. 
Mieželis — vicep., dr. K. Šid 
lauskas — sekr, J. Kutra — 
iždin., J. Juodelis ir A. Plate 
ris — nariai.

RUSŲ SPUTNIKAS VIRŠ 
MONTREALIO

Jau kelis kartus rusų paleis 
tasis žemės satelitas perskrido 
per Montreal}. Ant Montrealio 
jį matė JAV astronomai per 
teleskopus. Bet spalio 25 die 
na 6 vai. ir 11 min. vakaro 
„sputnik“ skrido taip, kad jis 
buvo matomas paprasta akim 
perskredant per Montreal}. Iš 
įvairių Montrealio vietų jis bu 
vo įvairiai matomas, bet stebė 
tojai iš Ville Lasalle jį matė lik 
tai trumpą momentą. Mat, sa 
kytu laiku dangus buvo užvilk 
tas storu sluogsniu tirštų, net 
juodų, debesų. Satelitas buvo 
matomas tiktai tą momentą,
kai praskrido debesų properšą 
ir tuomet sužibėjo kaip raudo 
nas kamuolys, palyginti nela 
bai augštai. Įdomu, kad spau 
dai pranešus, jog spalio 25 d. 
per Montreal} perskris „sput 
nikas“, atsirado montrealiečių, 
kurie susirūpino saugumu: bi 
iodami, kad satelitas gali nu 
kristi ir padaryti eibių, tuojau 
bėgo į Sun Life apsidrausti... 
Tokių buvę keliolika.
DLK VYTAUTO KLUBO 

sukaktuvės minimos lapkričio 
23 d. Tą vakarą klubas skelbia 
iškilmingą vakarienę.
• Visų Šventų šventė bus penk 
tądien}, lapkričio 1 d. Pamainos 
kaip sekmadeinj: 8 vai., 9 vai., 
10 vai., 11 vai. ir vakare 8 v.
8 vai. vakare ir choras giedos.
• Vėlinių Dieną, lapkr. 2 d. Šv. 
Mišios rytą 7 vai. ir 8 vai. Va 
kare Šv. Mišios 8 vai. laike ku 
rių giedos choras. Po Šv. M i 
šių iškilmingas libera už visus 
mirusius parapijos, gimines ii 
pasilikusiu ir mirusius Lietuvo 
je, ir mirusius Sibire. Angelas 
Viešpaties.
• Matulionis Jonas, skaitęs K. 
K. šventėje paskaitą, Montrea 
ly būdamas viešėjo Jono Lu 
koševičiaus šeimoje n lankėsi 
NL redakcijoje.
• Primename, kad iš Australi 
jos atvykusios ir Montrealyje 
apsigyvenusios išraiškinio šo 
kio šokėjos Elenos Kepalaitėb 
šokio koncertas bus lapkričio
9 d., 8 vai. 30 min. Gesti Hali 
salėje, 1200 Bleury.

ŠULAITIS
ŠACHMATŲ MEISTERIS

Pov. Tautvaiša laimėjo Illinois 
valstybės nugalėtojo vardą, 
laimėjęs visas turėtas partijas 
ir pasiekęs 7:0 pasekmę. Ant 
roję vietoje liko vengrų pabė 
gelis. Tibor Winbergcr, surin 
kęs 6 taškus.

— Chicagos Pirmyn choras 
buvo išvykęs į Clevelandą, kur 
spalio 2 7 d. davė „Šikšnospar 
nio‘‘ operetės pastatymą.

— Br. Vadopalienė, Liuda 
Bigelienė ir Jonas Švedas yra 
išrinkti į Cicero augšt. lituanis 
tikos mokyklos tėvų komitetą.

— Dainavos ansamblio pir 
mininko pareigas perėmė Br. 
Mačiukevičius, dėl sveikatos 
pasitraukus J. Paštukui.

— Vysk. V. Brizgys Šv. An 
tano parapijos, Cicero, teikė su 
tvirtinimo sakramentą, kurį 
priėmė apie 200 jaunuolių.

— Meno parodą Jaunimo 
centre, 5600 S. Claremont Ave. 
galima lankyti kasdien nuo 6— 
9 v. v., o šeštadieniais ir sekma 
dieniais nuo 10 vai. ryto iki 10 
vai. vak.

— K. Dirkis, R. Kriaučiūnas, 
R. Betkauskaitė, V. Kriaučių 
naitė ir N. Kazlauskaitė yra iš 
rinkti į Liet. Studentų S-gos 
Chicagos skyriaus valdybą.

METINĖS VENGRŲ 
SUKILIMO SUKAKTUVĖS
Montrealyje paminėtos spalio 
26 d. Nuo St. Laurent lig Do 
minijos skvero, Dorchester gat 
ve, buvo eįsena su vėliavomis 
ir plakatais. Eisena buvo ilga, 
plakatų su šūkiais daug ir da 
ug vainikų. Eisenai prie Neži 
nomojo kario paminklo artinan 
tis, buvo grojamas gedulinga 
sis Šopeno maršas. Eisenai at 
ėjus, prasidėjo kalbos ir artis 
tų deklamacijos anglų ir veng 
rų kalbomis. Po to sekė įspū 
dingi pasisakymai. Paštų mi 
nisteris Parlamento narys p. 
Hamilton kalbėjo Kanados mi 
nisterio pirmininko p. Diefen 
bakerio vardu; Miesto majoro 
vardu kalbėjo miesto tarybos 
narys; dalyvaujant eisenoje es 
tams su tautine vėliava ir prie 
paminklo kalbėjo estų atsto 
vas; kalbėjo ir ukrainiečių bei 
lenkų Londono valdžios atsto 
vas Kvebecko provincijai p. Ja S 
strzęmbski. Visi kalbėtojai pa 
reiškė vengrams užuojautą ir 
vilt}, kad vengrų tauta atgaus 
laisvę ir Vengrija bus laisva 
nuo sovietinės okupacijos. Pla 
katuose taip pat buvo tie patys 
šūkiai, kad Sovietija neša tau 
toms vergiją ir atima laisvę. 
Be ko kita, vienas plakatas 
skelbė, kad sovietai išvogė iš 
laisvojo pasaulio atomines ir 
raketines paslaptis, kurias nau 
doja tautų pavergimui. Prie pa 
minklo vengrai padėjo apie 20 
vainikų. Visos minėjimo iškil 
mės buvo perduodamos per ra 
diją ir televizuojamos. Minėji 
mas suorganizuotas labai gra 
žiai ir padarė stiprų įspūdį.

Lietuvius atstovavo Seime 
lio Prezidiumo vicep. J. Luko 
ševičius.

• Pp. Masevičiai, turį kalaku 
tų farmą (Talon, P. Q.) jau 
pradėjo realizuoti derlių. Šie 
met pp. Masevičiai išaugino 
per 7000 kalakutų. Pas pp. Ma 
sevičius dabar atsilanko daug 
lietuvių, kurie pasirenka gra 
žiu kalakutų.
O P. Keturka serga ligoninėje 
ir laukia dr. Šegarnogo opetaci 
jos.
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Mokymo ir auklėjimo 
problemas besvarstant

P. A. Erdvilas „Draugo“ nu 
meriuose (kaip pats sako, rem 
damasis gyvenimo patirtimi ir 
logika), bando spręsti lietu 
viškos bendruomenės pioble 
mas ir duoti savo pasiūlymus.

Nagrinėdamas mūsų jauno 
sios kartos lituanistinio švieti 
mo ir auklėjimo reikalus, jis 
teisingai pastebi, kad tėvai, 
mokytojai, vyresnieji, lietuvis 
ki laikraščiai ir žurnalai mūsų 
besimokančiam jainimui kalte 
kala, kad jie yra lietuviai ir 
kitoki negalj būti. Tačiau to 
limesniuose savo išvedžiojimuo 
se A. Erdvilas lyg ir pasijuokia 
iš to tėvų ir kitų „kalte kali 
mo“, kai ima tvirtinti: „Iš ki 
tos pusės jis (reiškia — besi 
mokantis jaunimas) penkias 
dienas savaitėje gyvena ameri 
kiečio mokinio gyvenimą. . . 
Jis mato du kelius ir renkasi 
lengvesnį bei jo manymu logiš 
kesnį, deja, beveik visad arneri 
kietišką j į“. . .

Pačiam tėvui ir stovinčiam 
arčiau prie lietuviškojo švieti 
mo ir auklėjimo reikalų, tenka 
labai suabejoti tokiais tvirtini 
mais. Juk pagal A. Erdvilą iš 
eitų, kad čia emigracijoj tėvai 
jau beveik visai neturi jokios 
įtakos savo vaikams. Tuo tar 
pu tur būt niekam dai nepavy 
ko sugriauti tvirtinimo, kad vai 
kas beveik visada yra tėvų elg 
senos ir jausmų (taigi ir tauti 
nių) atspindys. Tiesa, vaikai 
lanko 5 dienas per savaitę ame 
rikietišką (ar kanadišką) mo 
kyklą, bet jie juk su tėvais su 
sitinka per visas septynias sa 
vaitės dienas. Nejaugi tėvai 
negali, jei nori, padaryti jokios 
įtakos savo vaikams? Negalima 
nepripažinti tos milžiniškos, 
mums suaugusiems kai kuriais 
atvejais nepriimtinos, įtakos, 
kuriai vaikai yra labai imlūs, 
bet tėvų reikiamos pastangos 
tikrai gali padaryti, kas reikia. 
O tėvų šventa pareiga yra iš 
auklėti savo vaikus taip, kad 
jie liktų ir sąmoningi lietuviai 
ir geri gyvenamojo krašot žmo 
nes. Neleistina, kad mūsų vai 
kai liktų lygiai tokie pat (sa 
vo tėvynės atžvilgiu mes kar 
tais esame per sentimentalūs), 
kaip mes. Mūsų vaikams pa 
kaks, jei bus padaryta sintezė: 
visi gerieji tauriojo lietuvio pri 
valumai ir gyvenamojo krašto 
naudingi, praktiški ii teigiami 
žmogaus bruožai.

Tėvams į pagalbą ateina lie 
tuviškos mokyklos. Tėvai ture 
tų tatai labai vertinti, nes tai 
didelė ir beveik nieko nekaino 
MK2 >

pošvariam

Veda sktn. inž. J. Bulota.
„SK. AIDO“ ADM1NISTRA

Daugumas JAV-se ir Kana 
doje leidžiamų laikraščių pre 
numeratos mokestis nuos 1958 
m. yra pakeliamas. Panašiai da 
ro ir lietuviška spauda. „Sk. 
Aidas“ bandys ir 1958 metais 
išsiversti be prenumeratos mo 
kesčio pakėlimo, tačiau ryšy 
je su tuo moloniųjų skaityto 
jų ir platintojų labai prašoma 
atkreipti dėmesį štai į ką:

1) Metinė paprasta „SA“

TORIAUS PRANEŠIMAS
prenumerata yra 3 Kanados 
doleriai, o garbės pren. — 10 
Kanados dolerių. Šitokį patvar 
kymą yra priėmęs „Sk. Aido“ 
leidėjas todėl, kad JAV dole 
ris yra pigesnis už Kanados 
dolerį. Per eilę metų JAVse gy 
veną skaitytojai mokėdavo sa 

,vo krašto doleriais ir todėl iš 
eidavo, kad jiems „SA“ būda 
vo bent 5% pigesnis, o „SA“ 
Administracija, kuri niekad ne

POntiac 7-7920
Yearly Subscription Rates:
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janri pagalba. Tvirtinu: lietu 
viškos mokyklos yra tik pagal 
ba, nes tai niekas tur būt ne 
sugriovė ir šio tvirtinimo — 
tėvai yra didžiausi mokytojai 
ir auklėtojai. Lietuvybės išlai 
kymo problemą bus daug leng 
viau spręsti, jei tėvai tokiais 
ir bus.

Toliau A. Erdvilas rašo: 
„Vieton mokytojų, kurie ne 
įstengia persiorientuoti, duoki 
me jiems naujus mokytojus, 
kurie pažįsta amerikoninio gy 
venimo niuansus ir stovi toje 
pačioje gyveniminėje plotmėje 
su mokiniais“. Šitokio pasisaky 
mo apie lietuvius mokytojus 
dar niekur nebuvo! Nebandy 
siu A. Erdvilui įrodinėti euro 
pietiško mokymo - auklėjimo 
sistemos gerųjų privalumų, nes 
jis pats savo straipsnyje sakos, 
kad klausimą keliąs lik iš pub 
licistinio taško. Stebina mane 
tik, kur p. Erdvilas yra ūžti 
kęs tokių lietuvių mokytojų, 
kurie nejaučia čiosykščįo gyve 
nirno pulso ir nestovi to gyve 
nimo plotmėje kartu su moki 
niais? Nejaugi, pagal, p. Erd 
vilą, mokytojai jau mažiau ma 
to ir pažįsta dabartinj gyveni 
mą, kaip mokiniai? Ne, pone 
Erdvilai, tokių mokytojų lietu 
vių tarpe nėra. Lietuvis moky
tojas viską mato ir teigiamais 
šio gyvenimo reiškiniais persi 
ima ir tuos tinkama forma ir 
būdu perduoda vaikams. Rem 
damasis jau kelių metų prakti 
ka tvirinu, kad vaikai šešadic 
ninėje mokykloje nejaučia jo 
kio dvilypumo ir persiima ir 
pasisavina daugelį lietuviškų 
dalykų. O gal p. Erdvilas čia 
kalba apie materialinį gyveni 
mą? Tiesa, mokytojai čia dau 
gumoje tik vargo pelės. 5 die 
nas per savaitę jie sunkiai 
dirba ne savo specialybės dal
bą. Todėl ekonomiškai jie ma 
žiausiai prasimušę. Bet jų mo 
kymo-auklėjimo įgyta patirtis 
nėra stagnacinėje padėtyje. Jie 
domisi, seka ir studijuoja visas 
švietimo sistemas, savo akiratį 
nuolat plečia ir žino, kas aplin 
kui dedas. Ne, pone Erdvilai, 
nelaikyk mokytojų tokiais ne 
apdairiais! Savo tokiomis išva 
domis p. Erdvilas tik gaii ap 
griauti mokytojų autoritetą ir 
suaugusių tarpe, o autoritetas 
tiek tėvams, tiek mokytojams 
būtinai reikalingas. Kai neliks 
tėvams ir iš viso vyresniesiems 
pagarbos ir autoriteto, mes jau 
tada žinosime, kad viskas nu 
ėjo netinkamais keliais. . .

L. Eimantas.
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Kiį Kanados bolševikai
kalbėjo Lietuvoje

2.
Palangoje apdovanoti ginta 

ro dirbiniais, kaip rašo „Tie 
sa“ 204 nr. „visi Kanados lie 
tuvių atstovai" (okupantui, ži 
noma, labai svarbu pabrėžti, 
kad tie keli parinkti komunis 
tų partijos ir patikrinti sovie 
tų pareigūnų bolševikai, yra 
„Kanados lietuvių atstovai“. 
Kas gi juos tokiais būti įgalio 
jo ir ką jie atstovavo?) buvo 
nuvežti į Šiaulius. Čia „delega 
cijos sekretorius“ vankuveriš 
kis A. Grinkus pareiškė: „Ka 
nadoje kalbama, kad tai, kas 
apie Tarybų Lietuvos pasieki 
mus rašoma spaudoje, skelbia 
ma per radiją, yra tik propagan 
da. Mes įsitikinome, kad tai ne 
propaganda, o pati tikriausia 
tiesa“. Grinkus taip viską api 
bendrino, kaip naudinga pro 
pagandai — lyg viskas „spar 
čiai atstatoma“ ir lyg „viskas 
sparčiai auga“ ir lyg Kanado 
je apie viską kalbama, kad 
„viskas yra propaganda“. Tai 
yra bolševikų metodas taip vis 
ką apibendrinti, kad jeigu pa 
rodomas vienas naujas pasta 
tas, tai pagal tą „viskas spar 
čiai auga ir klesti“. Bet gi Grin 
kus pats lankėsi savo tėviškė 
je, 2 kilometrai nuo Prienų, 
kur gyvena motina, ir matė, 
kaip ten kolūkyje „viskas klės 
ti ir auga“. Grinkus gerai ži 
no, ką jam pasakojo M. Gudas, 
kuris savo gimines rado jieškan 
čius pastogės, nes namai jau 
yra supuvę. Grinkus ir dau 
giau matė Lietuvoje tokių vaiz 
dų, kurie rodo nepaprastai sun 
kią okupuotos Lietuvos žmo 
nių padėtį ir baudžiąvišką gy 
venimą. O Kanadoje tokios 
nuomonės, kad „viskas propa 
ganda“ nėra. Čia yra nuomo 
nių įvairių, bet yra ir tokių, 
kad net Lietuvos komunistai 
susitvarkytų nepalyginamai ge 
riau, jeigu nebūtų rusų okupa 
cijos. Ar gi „delegatai“ nema 
tė, kad Lietuvoje dabar yra 
sunkesnė baudžiava, negu ji 
buvo ligi oficialaus jos panai 
kinimo 1861 metais. Tada bau 
džiauninkai dvarams dirbo 4 
dienas per savaitę ir patys tu 
rėjo žemės po 20—40 ha, o da 
bar kolūkiečiai dirba visą savai 
te ir jiems žemės palikta tik 
tai 60 arų. Tai kada gi baudžia 
va sunkesnė?

Torontietė A. Paužiene tri 
kotažo fabrike „Verpstas“ pa 
sakė: „Nors aš pati esu siuvė 
ja, šitokių gražių mezginių dar 
niekada neteko matyti“. Labai 
malonu, jeigu „Verpstas“ ga 
mina gražius trikotažo dirbi 
nius, bet kad Pauzienė nematė 
tokių gražių, tai arba ji pras 
tas akis turi, arba ji iš viso Ka 
nadoje nieko gera nemato, ar 
ba ji melagė. Kanadoje yra vis 
ko, kas visame pasaulyje yra 
pagaminama geriausia. Jeigu 
„Verpsto“ mezginiai būtų tik 
rai geresni už čia gaunamus, 
tai jie ir Kanadoje turėtų gerą 

turėjo pinigų perdaug, dažnai 
labai sunkiai subalansuodavo 
savo biudžetą ir, jei ne aukos 
ir garbės prenumeratos, neži 
nia kaip reiktų verstis. Todėl 
nuo 1958 metų maloniai prašo 
ma visų tų skaitytojų, kurie 
gyvena ne Kanadoje, prenume 
ratos mokesčio mokėti tiek, 
kiek yra verti trys, o garbės 
pren. — dešimt Kanados dol.

2) Taip pat maloniai prašo 
ma visų skaitytojų ir platinto 
jų nesiųsti prenum. mokesčio 
privačiais čekiais. Bankas ad 
ministracijai visada už privatų 
čekį atskaito nemažiau 15 cen 
tų, kas taip pat sudaro 5% 
nuo prenumeratos sumos. Ge 
riausia siųsti pinigus pagal 
„money order“ ir prašyti paš 
tą, kad tuose „money orderiuo 
se“ žymėtų tik Kanados valiu 
tą.

3) Visų skaitytojų labai pra 
šoma 1958 metų prenumeratas 
atnaujinti kaip galima grei 
č,iau. Prašoma nelaukti, kol 
platintojas ateis. Bandykite jį 
patys surasti ir prenumeratos 
mokestį įteikti š. m. lapkričio 
ar gruodžio mėnesį

4) Visų tų skaitytojų, kurie

rinką. Paužienė, be abejojimų, 
sovietuose nematė karakuliais 
apsirengusių moterų, o juk ka 
rakulio kailiai į Kanadą ateina 
iš Rusijos ir Kanados moterys 
juos dėvi, kaip ir A. Paužienė. 
Ir „Verpsto“ mezginių būtų 
pilna Kanadoje, jeigu jie prily 
gtų tiems, kurie yra Kanado 
je-

K. Meškauskas (T. 205 nr.) 
apie kolūkius ir kolūkiečius pa 
sakė: „Pasirodo, kas netingi 
(dirbti, tas kolūkiuose gerai už 
dirba ir gyvena nepalyginamai 
geriau, negu man išvykstant. 
Todėl grįžęs aš drąsiai pasaky 
siu tiems, kurie šmeižia kol 
ūkius: „Jūs šlykščiai meluoja 
te“. Bet Meškauskas sugrįžęs 
šito dar nepasakė ir jeigu jis 
turi bent kiek sąžinės ir nors 
per plauko storumą laikysis 
tiesos, jjs šito ir nepasakys. Ne 
reikia nei jieškoti kokių įrody 
mų, nes čia pat „Naujojo gy 
venimo” kolūkyje, kuris laiko 
mas pavyzdingu, kolūkiečiai 
papasakojo, kad už darbadienį 
pernai jie gavę po 3 kilogramus 
grūdų ir 6 su puse rublio. At 
seit — kanadiškai vertinant, 3 
kilogramai arba apie 6 svarai 
grūdų ir 6 su puse rublio, tai 
yra, vertinant oficialiu sovieti 
niu dolerio kursu, tiktai apie 
pusantro dolerio už visą darba 
dienį, kai Meškauskas Kanado 
je tiek, o gal ir daugiau gauna 
tiktai už vieną darbo valandą. 
Tat, kas gi „šlykščiai meluo 
ja“ — ar „buržuaziniai pabė 
geliai“, ar „Tiesa“, ar Meš 
kauskas ?

Iš Meškausko pasisakymo, 
„kas netingi“, išeitų, kad Lie 
tuvoje visi beveik kolūkiečiai 
yra tinginiai; kad tiktai tie ge 
riau gyvena, kurie netingi dirb 
ti. . . Jeigu Meškauskas tikrai 
taip nušnekėjo, tai jis negrą 
žiai įvertino Lietuvos darbo 
žmones, kurie visada buvo da 
rbštūs. Jeigu jie „tingi“, tai ma 
tyt nėra sąlygų būti darbštie 
ms.

J. Lesevičius .„Liaudies Bal 
se“ dėkoja J. Kardeliui už laiš 
kų iš Lietuvos paskelbimą. Per 
anksti J. Lesevičius dėkoja. O 
kai jis prašo savo draugus siųs 
ti į Lietuvą „Liaudies Balso“ 
iškarpas, tai drauge jam reikė 
jo paprašyti, kad į Lietuvą dr 
augai pasiųstų ir „Nepr. Lietu 
vos“ tuos egzempliorius, nes 
J. Lesevičius, perefrazuodamas 
„N. L.”, bolševikišku būdu su 
falsifikavo — sufabrikavo tai, 
kas „N. L-je” buvo parašyta. 
Prasminga būtų patiems skai 
tytojams pagal abu laikraščius 
išsiaiškinti tikrovę. Pav. toks 
faktas. „N. L-je“ buvo para 
šyta, kad J. Lesevičius iš Lietu 
vos atvežė necenzūruotų laiš 
kų, o jis dabar rašo, kad J. Lai
delis gaunąs necenzūruotų laiš 
kų. Tai gi skirtumas didelis to, 
kas parašyta „N. L-je“ ir to, 
ką dabar rašo J. Lesevičius. 
Tur būt J. Lesevičiui liežuvis 

pakeičia savo adresą, labai 
prašoma tuojau apie adreso pa 
keitimą pranešti administraci 
jai. Kas ilgai nepraneša, „SA“ 
sugrįžta administracijon ir pa 
staroji turi paštui vėl mokei už 
„SA“, nepasiekusį skaitytojo.

5) Administracija neturi 
daug darbo rankų. Visų mielų 
jų skaityojų ir platintojų prašo 
ma savo adresus rašyti tiksliai 
ir aiškiai. Tai labai palengvins 
administravimo darbą.

6) Mielųjų vienminčių — 
sesių ir brolių bei mūsų bičių 
lių ir rėmėjų prašoma ir 1958 
m. palaikyti prigijusią ir gra 
žią tradiciją — užsakyti „Sk. 
Aidą“ Vokietijoj gyvenantie 
ms lietuviams — sesėms ir bro 
liams.

1958 metai yra Liet. Skautų 
Sąjungos jubilėjiniai metai. 
Mūsų Sąjungos organas — 
„Skautų Aidas“ todėl turi bū 
ti mielas svečias ir lankyti kiek 
vieną skautę-skautą. Rašykite 
į „Sk. Aidą“ ir prenumeruoki 
te jį. Juk tai mūsų siekių ir gy 
venimo atspindys!

Jūsų Sktn. L. Eimantas, 
„SA“ Administratoiius.

V A m?. k. M Nė. M

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 

SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTREAL, 

P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę.
Kam patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraštį 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

Ar daug kas paskutiniaisiais^ 
metais pasikeitė Lenkijoje

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS BENDRADARBIS 
RAŠO IŠ EUROPOS

Lenkija, ypatingai nuo pra 
eitų metų birželio mėnesio Poz 
nanės įvykių, nuolat traukia 
viso pasaulio dėmesį į save, pir 
mon eilėn tų žmonių, kurie bu 
vo priversti pabėgti iš savų 
kraštų, nes ten įsiviešpatavo 
rusai. Todėl, lygiai ir mums tie 
reikalai yra įdomūs.

Daug kas, net ir pačių len 
kų emigrantų, yra linkę many 
ti, jog Lenkijoje daug kas pa 
sikeitė, net iš esmės ir į „gerą 
ją pusę“. Esą Lenkija veik tiek 
pat esanti „laisva“ kaip ir Ti 
to Jugoslavija, kalba visokie 
, optimistai“ir . . . Gomulkinės 
Lenkijos agentai. Bet tie „op 
timistai" užmiršta ar nenori 
z tsiminti, jog Lenkijoje ir šian 
dieną stovi bent dešimt divizi 
ių rusų tankų, o kur dar rusų 
daliniai, esantieji Vokietijos 
Rytų zonoje? Visa tai puikiai 
„saugo“ Lenkiją nuo „atodrė 
kio iš esmės“, ypač prisime 
nant tragiškus Vengrijos įvy 
ius!
Na, bet juk tiek gi žmonių 

iŠ Lenkijos į laisvuosius Vaka 
rus ir atvirkščiai važinėja; Len 
bijos spauda jau laisvai rašan 
ti apie Vakarus apie savo kraš 
to negeroves ir t. t., sako kiti!

Tiesa, kad dabar „keleivių 
cirkuliacija” per Geležinę už 
dangą gerokai padidėjo. Dabar 
jau važinėja ne tik partiniai pa 
reigūnai, bet ir šiaip sau pa 
prasti „mirtingieji“. Bet. . . kaž 

kodėl tų bėgančiųjų iš Len 
kijos nuošimtis ne tik ne su 
mažėjo, bet atvirkščiai — 

padidėjo.
] Jeseniai lenkų transatlantinis 
laivas „Batory" buvo iškelia 
ves į Vakarus su turistų gru 
į e, iš kurios bene 90 žmonių, 
\ os tik pasiekus pirmąjį Lais 

. ojo Pasaulio uostą, Kopenha 
gą, pasišalino iš laivo ir papra 
šė danų valdžios organų suteik 
vi jiems politinių pabėgėlių tei 
sės, nes jie, girdi, nenorį ilgiau 
būti komunistų valdomame 

painiojasi todėl, kad jam dabar 
nėra kaip išsisukti. Negražu ir 
nekorektiška draugas Lesevi 
iau, primesti kitam tai, kas pa 

ties padaryta. , (d. b.)

„N. Lietuvos“ Redaktoriau!
Praėjusiame „N. L».” nr. 

Montrealio kronikoje tilpo ži 
nutė, „Naujas mokyklų Glo 
bos Komitetas“, o turėtų būti: 
Aušros Vartų šeštadieninės 
Mokyklos tėvų komitetas.

Norėčiau painformuoti, kad 
šeštadieninėms mokykloms glo 
boti komitetą sudaro: abiejų 
šeštadieninių mokyklų tėvų ko 
mitetai, juos atstovauja ten ko 
mitetų pirmininkai, Aušros 
V. parapija, L. B. Seimelio pre 
zidumo ir K. L. Bendr. Kultu 
ros Fondo įgaliotinis.

Tad 1957-58 mokslo meta 
ms Šeštadieninėms Mokyklo 
ms globoti komitetas yra: Ko 
miteto pir-kas: p. A. Ališaus 
kas, Mokyklų globėjas A. V. 
parap. klebonas kun. dr. J. Ku 
bilius, Kult. F. ir Seimelio pre 
zidiumo įgaliotinė p. Jieva Rim 
kevičienė. Kasininkas - sekre 
torius, p. Vyt. Sabalys.

Maloniai prašau šį mano laiš 
ką paseklbti atitaisymui ir pa 
informavimui.

Jus gerbiąs Jonas Petrulis, 
Buv. Šešt. M-lų Globos 
Komiteto pirmininkas, 

vedė prie kito klausimo, būtent

krašte ir savo seniai sumany 
tam „žygiui“ naudojasi pirma 
jiems pasitaikiusia proga! Op 
timistai vėl sako, jog žiūrėki 
te gi, kiek grįžta visokių senų 
antikomunistinių senacinės 
Lenkijos veikėjų ir nieks ten 
jų neuždaro į kalėjiinus ir ne 
tremia į Sibirą. Jų tarpe mini 
mi: majoras Lapeckis, buvęs 
Pilsudskio adjutantas, rašyto 
ja Kossak-Ščucka, pagarsėjusi. 
savo istoriniais romanais, ktįB 
rių tarpe yra ir labai aštrūs r<^B 
šiniai apie 1918-20 metų bolše 
vikų invaziją. O dabar kalba 
ma net apie generolo Anderso 
apsilankymą Lenkijoje. Taip. 
Bet esmėje tie pavienių asme 
nybių grįžimai ar-apsilankymai 
tėra vien propagandinis „lu 
xusas“, kurį lenkų komunis 
tai, rusų durtuvų prieglobsty, 
gali sau leisti. . .

Neužmirškime, jog Maskva 
buvo net keturius kartus pa 
skelbusi dalines amnestijas to 
kiems asmenims, kurie prieš 
ų945 metus buvo veikę prieš 
komunistus, arba tikriau saka 
nt prieš komunistinę Rusiją. 
Tuo gi kaip tik ir remiasi gar 
saus rusų generolo Michailovo 
veikla. . .

Gi dėl „spaudos laisvės“ bei 
žmonių važinėjimo tai irgi tas 
pats. Juk šiandieną, nors ir ne 
tokiu mastu, tie patys reiški 
niai vyksta ir pačioje Rusijoje. 
Tačiau tie tariami ar dalinai ir 
tikri išoriniai pakitimai nė 
kiek nepalietė, nepakeitė komu 
nistinio gyvenimo esmės, ten 
dencijos, planų, siekimų. Dar 
blogiau galima pasakyti, jog 
tos

visos „lengvatos“ iš komunis 
tų pusės, yra toleruojamos 
tik tiek, kiek jos yra naudin 
gos komunistinės Rusijos 

politikai.
Jei kam tie nuolatiniai bėgimai 
iš tariamai jau „apylaisvės“

KOKS BUS AMERIKOS " 
SATELITAS

Jau aiškėja, kokį JAV nori 
paleisti aplink žemę satelitą. 
Iš tų duomenų, kurie pateko į 
spaudą, aiškėja, kad Amerika 
dirbtinį satelitą nori paleisti į 
4 tūkstančių mylių augštį ir tas 
satelitas turės būti tūkstančio 
svarų svorio. Dėl satelito vyks 
ta prezidento pasitarimai su 
mokslininkais.

Matyt, šita žinodami, rusai 
savo mokslininko Berg burna 
pasakė, kad nereikia nedaver 
tinti Amerikos mokslo ir tech 
nikos atsiekimų. Amerika tik 
paskutiniais laikais satelito rdV 
kalams yra išleidusi per puW 
antro miliardo dolerių.

KAS PAGAMINO 
„SPUTNIKĄ“

„Pravda“ praneša, kad so 
vietinį dirbtinį žemės satelitą 
pagamino šitie mokslininkai: 
L. D. Landau, P. L. Kapica, 
V. I. Veksler, V. A. Folk, Ser 
gei Vavilov, P. Čerenkev, I. E. 
Tamm, I. M. Frank, A. L. Jof 
fe, L. I. Mandelštam, G. S. La 
ndsberg, A. N. Frumkin, I. V. 
Kurčanov, M. A. Leontovič, L. 
A. Artisomovič ir kitus.

Kaip iš pavardžių matome, 
absoliuti jų dauguma yra ne ru 
sai, be svetimtaučiai.

• Šautuvais ir granatomis „pa 
puoštas“ sovietinis laikraštis 
„Lit. ir Menas“.
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Reikia rūpintis etnografinėmis Lietuvos ribomis
Šiandien susirinkusiųjų tar 

pe yra tokių, kurie lenkų oku 
pacijos metu į augštus berže 
liūs kėlė trispalvę. Nepamirš 
ta yra ta vieninga kovos dva 
šia, kuri tvirčiausiais ryšiais bu 
vo surišusi Vilniaus krašto lie 
tuvius. Toji jėga dar šiasdien 
juos teberiša.

Lenkų okupacijos metais iš 
augęs antagonizmas užgrūdino 
lietuvį vilnietį; jis pasidarė at 
sparus prieš slavus. Paskuti 
niaisiais laikais gal net ne tiek 
rūpesčio kėlė slavėjįmo proble 
'na, kiek vokietėjimo Mažojo 
je Lietuvoje. Slavų veržimasis 
be perstojo į lietuviškąsias že 
mes per tūkstančius toiimos 
praeities metų buvo sustabdy 
tas. Tačiau šiandien lietuvio 
santykis su slavu vėl tapo pir 
maeile problema.

Šios problemos akivaizdoje 
nukrypkime į gilią praeitį ir 
pereikime per ją trumpos ap 
žvalgos būdu

nuo ankstyviausiųjų priešis 
torinių laikų ligi istorinių, 

paliesdami aisčių ir slavų ri 
bas.

Baltų protėvynė yra apėmu 
si nemažą teritoriją: nuo Pa 

'įpiario vakaruose (j vakarus 
nuo Vyslos) ligi centralinės 
Rusijos rytuose, nuo Dauguvos 
žemupio šiaurėje ligi Pripetės 
pelkių pietuose. Tas plotas už 
ėmė daugiau nei 800,000 kv. 
km. Dėl šitų gan plačiai išsi 
plėtusių baltiškųjų žemių tiek 
archeologų, tiek kalbininkų 
yra pilnai sutariama. Materia 
lines kultūros palikimas Ryt 
prūsiuose, Lietuvoje, Latvijo 
je bei Gudijoje rodo tolydų vys 
tymąsi nuo akmens amžiaus pa 
baigos, per žalvario ir per ge 
ležies amžių — nuo II-oje tūks 
tantmečio prieš Kr. pradžios 
iki maždaug 500 m. po Kr. Am 
žiu bėgyje ribos šiek tiek kaita 
liojosi, bet pagrindiniai plotai 
ilgai laikėsi tie patys. Visoje 
toje teritorijoje randami baltiš 
kieji vietovardžiai: jie randa 
mi netik Lietuvoje ir Latvijo 
je, bet ir Rytprūsiuose bei į Va 
karus nuo jų, o rytuose dabar 
tinėje Gudijoje ir net vidurio 
Rusijoje. Kalbininkas Būga 
yra suradęs Gudijos teritorijo 
je net 121 baltiškosios kilmės 
vietovardį, o vokiečių kalbinin 
kas Vasmeris tokių yra sura 
dęs Maskvos, Tverės ir Kalu 
gos gubernijose.

Slavų protyvynė buvo i pie 
tus nuo baltų protėvynės.

Ji buvo paplitusi dabartinės ry 
tinės Lenkijos, Volynijos bei 
Podolijos žemėse. Archeologi 
nė medžiaga randama tose sri 
tyse liudija pastovų kultūros 
tęstinumą per kelis tūkstančius 
metų. Baltų ir slavų grupės 
viena nuo kitos buvo atskiltos 
beveik neperžengiamomis Pri

PASKAITA VILNIAUS DIE NOS MINĖJIME TORONTE
peties pelkėmis, kurios aiškiai 
trukdė abejoms grupėms suei 
ti į konfliktą. Tokiame balau 
se dvi giminingosios indoeuro 
piečių grupės taikingai gyveno 
ilgus amžius priešistoriniais lai 
kais.

Tačiau apie 500 m. po Kr. 
slavai pradėjo judėti. Jie pra 
dėjo sprautsis Dniepru augs 
tyn ir įvarė kylį į senųjų lietu 
vių genčių žemes dabartinės 
Gudijos teritorijoje. Augštuti 
nio Dniepro ir Berezinos basei 
nai palaipsniui pradėjo slavė 
ti. Apie 8—9 amž. slavai jau 
pasiekė sritis į vakarus nuo 
Minsko ir Gardiną. Istorinių 
laikų pradžioje,

11—12 amž., lietuvių etno 
grafinės ribos galėjo eiti 

apytikriai šia linija:
Dysna — Vileika — į vakarus 
nuo Molodečno — į vakarus 
nuo Minsko — Naugardukas 
— Volkoviskas — Gardinas. 
LietRvą apsupę rusų pilys. 13 
—14 amž. slavai kyliais bei 
salomis įsiveržė į pačią Lietu 
vos širdies teritoriją — į Vii 
niaus krašto žemes. Vietomis 
net persimetė per augštutinį 
Nemuną. Į šiaurės vakarus nuo 
Lydos yra randami seni siaviš 
k» vietovardžiai, liudijantieji 
slavų kolonistų atsikraustymą.

Apie 13 amž. etnografinės 
lietuvių ribos rytuose ėjo daug 
maž ta linija, kaip ėjo 1920 m. 
sutartimi su Rusija išvestos 
sienos. Apie Dysną, Svierius, 
Narutį susiduriama su rytinių 
slavų — krivičių kapinynais. 
Lietuvių gminių kapai tuo me 
tu išsiskyrė deginimo papro 
čiu, slaviškieji — nedeginimo.

Slavų staigus brovimasis vis 
gilyn į tikriausias lietuvišką 
sias žemes toli gražu nereiškė 
tų žemių galutinio suslavėji 
mo. Dar iki mūsų laikų į rytus 
nuo slaviškųjų pilių grandinės, 
Minsko ir net Smolensko sri 
tyse sutinkama lietuviškųjų sa 
lų pėdsakai.

12 amž. i vakarus nuo Mask 
vos dar egzistavo galindų 

kiltis,
kuri rusų kronikose buvo vadi 
narna „Goliad“ vardu. Grei 
čiausiai tai yra buvusi lietuvių 
genčių atplaiša, kuri išliko ga 
na ilgai nuo slavų ekspansijos 
pradžios.

Kai Lietuvos valstybė Algir 
do ir Vytauto laikais smarkiai 
išplito toli į rytus, buvo at 
gautos ne tik visos seniau tu 
retosios žemės, bet ir dar dau 
giau. Tačiau jau buvo per vė 
lu. Slavėjimo procesas vystėsi 
(idbesujstabdomai. Etnografiš 
kai rytinės teritorijos Lietuvai 
negrįžo. Kad būtų galima at 
skirti etnografiškai tikrąsias 
lietuvių ribas nuo sugudėjusių

sričių, buvo naudojamas „Lit 
huania Propria" pavadinimas. 
Ankstyvuose žemėlapiuose, 
pvz. 1930 metais Niuremberge 
išleistame, „Lithuania Pro 
pria” užrašyta ant Trankų ir 
Vilniaus palatinatų, kurie ap 
ėmė pietuose iki Nemuno augs 
tupio ir rytuose visą Neries 
upyną.

Pagal 1956 metų administra 
cinį padalinimą, Lietuva tu 
rėjo devynias vaivadijas (ar 

ba palatinatusj, 
iš jų trys buvo sudaryti iš lie 
tuviškų žemių, o šeši iš gūdis 
kų. Tačiau, kadangi lietuviško 
sios žemės buvo daug tirščiau 
gyvenamos, gyventojų tiek lie 
tuviškose tiek gudiškose žemė 
se buvo maždaug po lygiai. 
Prof. K. Pakšto apskaičiavi 
mu 16 amž. antroje pusėje lie 
tuvių etnografiniai plotai ap 
ėmė apie 114,000 kv. km. Ry 
tinę Lietuvą, ypač Vilnių ir 
Gardiną, labai susilpnino Ma 
skvos kariuomenės antplūdžiai 
17 amž. Daug gyventojų bu 
vo išžudyta, o iš atimtų iš Lie 
tuvos Smolensko ir Starodubo 
provincijų gyventojai bėgo Lie 
tuvon ir stiprino gudišką ma 
žumą. Ilgus karus atlydėjęs 
maras 18 amž. pradžioje numa 
rino apie trečdalį lietuvių. Ne 
sėkmės sekė viena kitą kol pa 
galiau 18 amž. pabaigoje Lie 
tuva ir Lenkija tapo pasidalin 
ta tarp Rusijos, Prūsijos ir 
Austrijos. Didžioji Lietuvos 
dalis tapo caristinės Rusijos 
okupuota.

Ankstyvosios istorijos bėgy 
je rytinės Lietuvos sritys bu 
vo amžinai grasinamos rytinių 
slavų genčių. Bet ilgainiui isto 
rijos lapai taip susiklostė, kad 
Vilniaus kraštas ir pats Vii 
nius didžiausios grėsmės susi 
laukė iš pietinių slavų — iš 
lenkų pusės.

Lenkų pretenzijoms paremti 
gilesnėje praeityje nėra jo 

kių faktų.
Priešistoriniais laikais bei isto 
rinių laikų pradžioje visoje Su 
valkijoje ir rytiniuose Rytprū 
siuose pietuose iki Baltvydžių 
girios gyveno lietuviams labai 
artima gentis jotvingiai arba 
sūduviai. Apie 10 amž. lenkų 
žemės rytuose baigėsi netoli 
Varšuvos. Boleslovo Narsiojo 
laikais lenkai pasiekė Būgą ir 
tik dar vėliau buvo pasistūmė 
ta iki Bebro ir Narevo. Ši 
siena buvo toli nuo tikrųjų lie 
tuviškųjų žemių. Su lenkais 
daugiausiai santykių yra ture 
jusios ir kariavusios pietinės 
prūsų kiltys. Žymiai vėliau,

16 amž., Liublino unijos šie 
na tarp Lietuvos ir Lenkijos 
ėjo linija: Augustavas, De 
listovas, Knysčinas, Sura

žius, Narevas, Nemirovas, 
Bugas.

Nuo unijos su Lenkija ir ypač 
per kelis vėlyvesnius šimtme 
čius, šalia rytinių lietuvių že 
mių gudėjimo prasidėjo lenkė 
jimas. Pastarasis ypač ėjo pa 
čioje valstybėje, iš vidaus, per 
dvarus ir bažnyčias. Bajorija, 
tautiniu atžvilgiu mažne žuvo 
Lietuvai, nes nebekalbėjo lie 
tuviškai. Lenkejimo procesas, 
nors ir apstabdytas, dar tebesi 
tęsė nepriklausomos Lietuvos 
laikais netik aplink Vilnių ir 
į šiaurę nuo Vilniaus iki Uk 
mergės apskrities, bet pačiame 
Lietuvos viduryje, kaip kad 
Kėdainių ir Panevėžio apskri 
tyse. Lietuvos melstuose, ne 
kalbant apie Vilnių, bet tokiuo 
se kaip Kaunas, Panevėžys, Kė 
dainiai ir kt., lenkiškasis ele 
mentas turėjo nemažą jėgą, no 
rs iš tikrųjų visi tie lenkai bu 
vo tik sulenkėję lietuviai.

Lietuviškųjų žemių praradi 
mo istorija yra liūdna ir 

grėsminga.
Dabartinė gudų ir lenkų laiky 
sena yra irgi labai nedraugiš 
ka. Ir vieni ir kiti nori sau že 
mių Lietuvos sąskaiton, ir vie 
ni ir kiti mielai sau pasiimtų 
po pusę Lietuvos. Kaip sunki 
padėtis bebūtų, visvien reikia 
atsiminti, kad istorijos ratai 
bėga dažnai ir nenumatytomis 
kryptimis. Juos reikia stengtis 
patiems sukti mums rūpima 
kryptimi.

Mes turime visas teises į ry 
tines žemes, Į tas, kuriose 
mūsų protėviai tūkstančius 

metų gyveno.
Kiekvienas mūsų privalome ži 
noti, kokiais argumentais mes 
grindžiame savo reikalavimus. 
Tikėkime vidines lietuvio jė

H 27’ vilnoniai
I APATINIAI BALTINIAI

Tai žieminiai balti
niai, kuriu niekas 
nepralenks jų šil
tumu, patvarumu 
ir nepaprasta jų 

verte.
Pasiūti specialiai 

patogiam nešiojimui^ 
iš vilnonės medžia

gos, duodančios 
pilną šilumą. 
Tai vertingas 

Penmans išdirbinys. 
Galima gauti marš
kinių, kelnių ir uni
jos kostiumų vy

rams ir berniukams.

GARSŪS 
Nuo 1868 metų. 
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gas, kurios tinkamai pasireikš 
lemiamu momentu. Tikėkime 
stiprias ataugančias kartas mū 
sų tėvynėje. Čia, tremtyje, 
esantieji pasistenkime būti ar 
čiau jų ir nepraraskime savo 
meilės Vilniui ir jį supančioms 
žemėms, kuri buvo įaugusi į 
mūsų kraują. Istirijos švieso 
je Lietuva be Vilniaus srities 
su visu Neries baseinu bei že 
mėmis, iki Nemuno ištakų — 
ne Lietuva.

SLA RINKIMAI USA IR KANADOJE
Š. m. spalio - lapkričio m. 

nominuojami kandidatai į SLA 
valdomuosius organus, o sau 
šio — vasario — kovo mėn. 
nominuoti kandiatai, gavę 
pakankamai balsų, renkami į 
Susivienijimo Pildomąją Tar}' 
bą.

Pernai pasimirus garbingam 
SLA prezidentui K. Kalinaus 
kui, kuris tikrai labai gerai pa 
žinojo organizarijos reikalus 
ir buvo pradėjęs rimtai tvarky 
ti SLA reikalus, Pildomoji Ta 
ryba padarė rimtą visuomeninę 
klaidą.

Nuo čia ir prasideda SLA 
broliškoje organizacijoje poli 
tikavimas, kurio čia tikrai ne 
turėtų būti. SLA nariais gali 
būti visi ir turime rinkti ne so 
ciolistus, sandariečius ar tauti 
ninkus, bet turime rinkti to 
kius asmenis, kurie esamomis 
sąlygomis galėtų geriausiai pa

sidarbuoti SLA reikalams. Su 
prantama, kad SLA vadovybė 
je norime matyti asmenis pa 
sidarbavusius lietuvybei, nes 
kitaip ir pats SLA nustotų 
prasmės. Juk yra daug apdrau 
dos įstaigų, bet tik SLA yra lie 
tuviška organizacija, su lietu 
viais visuomenininkai priešaky 
je.

Spaudoje jau pasiskelbė 2 
kandidatų sąrašai (šteitai) bū 
tent: vienas tautininkų, kitas 
socialistų. Bet tur būt nei vie 
nas, nei kitas negaus mūsų su 
sipratusioje visuomenėje para 
mos, nes jeigu kuris vienas lai 
mėtų, tai vėl būtų amžini gin 
čiai ir opozicija, kaip kad dabar 
turime mūsų politiniame gyve 
nime. Kiekvienas jų traukia 
savo pusėn ir dėl tos priežas 
ties organizacijos veikimas sto 
vi beveik vietoje. Per du me 
tu SLA nepadaryta jokia pa

žanga, vajams įleista daug pi 
nigo, o visas sujudimas prasi 
dėjo tik artinantis rinkimams, 
norint parodyti savo veiklumą 
bei aktingumą.

Turint galvoje tai, kas paša 
kyta, SLA reikia duoti visų pa 
kraipų žmones. Negalima iškar 
to išrinkti visus naujus žmo 
nes, nes yra pradėtų darbų, 
kuriuos reikia užbaigti. Kan 
didatais reikia numatyti tokius 
žmones, kad reikalui esant jie 
galėtų užimti bet kurią vietą ir 
nebūtų surišti asmeniniais dar 
bais arba tarnybomis. Be to, 
reikia stengtis, kad kandidatai 
būtij iš įvairių vietų.

Todėl pasirodžįus tiems dvie 
ms sąrašams su kandidatais, 
mes siūlome trečią sąrašą, ku 
ris nieko neskriaudžia, bet į 
kurį įeina visų grupių asmens. 
Jie yra žinomi mūsų visuome 
nei iš savo darbų. Nenorime 
nieko užgauti, nieko peikti, 
bet siekiame didesnės vieny 
bės, broliškumo mūsų SLA lie 
tuviškoje organizacijoje. To 
dėl siūlome naujon SLA Pildo 
mojon Tarybon Šiuos asmenis:

Prezidentas — P. Dargis, 
Penn.,

Vice-prez. — A. Devenienė, 
Conn.

Sekretorius — Dr. M. J. Vi 
nikas, N. Y.

Iždininkas—A. J. Čiaplikas, 
Mass.

Iždo globėjas — J. Valaitis, 
Nukelta į 6-tą psl.

Kaip kūrėsi Kanadoje 
lietuviai

RAŠO ILGAMETIS KLUBO VALDYBOS NARYS
IGNAS SKIKAS

Sunki buvo lietuviams įsikū 
rimo Montrealyje piadžia, nes 
tais laikais, prieš 50 metų, 
Montrealy lietuvių buvo labai 
maža ir tie patys išsimėtę po šį 
didelį miestą, tiesa, prieš 50 me 
tų ne tokį didelį, koks jis per 
50 metų išaugo ir koks yra da 
bar. Prieš 50 metų lietuviai 
jokių organizacijų neturėjo, ne 
turėjo nei savo bažnyčios. Ku 
nigai, kaip kun. Šlamas, kun. 
Kučas, atvažiuodavo laikinai 
iš Amerikos, bet jie čia neapsi 
gyveno.

Vis dėlto iš lietuvių tarpo at 
sirado gabių vyrų, kaip Alek 
sandravičius, Letukas ir kt., 
kurie sumetė, kad ir lietuviams 
reikia organizuotis, sudaryti 
kokią organizaciją. Bet kaip 
lietuvius surinkti? Jie sumanė, 
kad sekmadieniais reikia ianky 
tis prie bažnyčių ir, išgirdus ką 
kalbant lietuviškai, kviesti už 
eiti į svetainę, kurioje jie numa 
tė susirinkimą. Pirmas susirin 
kimas buvo negausus, bet ja 
me išsiaiškinta, kad reikia vi 
siems kalbinti daugiau lietu 

vių. Sekantis susirinkimas jau 
buvo gausesnis. Jame bene Ale 
ksandravičius užvedė kalbą, 
kad mums reikia sudaryti savi 
šalpinę organizaciją, nes išvy 
kę iš Lietuvos viską ten paliko 
me ir čia nieko neturime, todėl 
turime vieni kitiems padėti. 
Taip buvo sutverta Šv. Kaži 
miero pašalpinė draugija.

Tačiau to, pasirodė, negana, 
nes ta draugija yra savaiminga 
ir ne visi lietuviai prie jos gali 
priklausyti. Todėl buvo suma 
nyta tverti klubas. Letukas ir 
Aleksandravičius apsiėmė tuo 
rūpintis. Jie susirado advokatą, 
kuriam pasakė, kad lietuviai 
nori turėti narių klubą, kuris 
turėtų teisę turėti visokių gė 
rimų. Advokatas sutiko rūpin 
tis, nes tokį klubą, jis sakė, lie 
tuviai gali turėti, tiktai reikia 
ne mažiau narių kaip 50. Tokį 
skaičių pilnateisių narių su 
rinkti tada buvo labai sunku. 
Tada advokatas patarė susiras 
ti kitataučių, kurie tačiau mo 
ketų kalbėti lietuviškai ir jais 
papildyti narių skaičių. Advo 

katas pasiūlė klubui vardą duo 
ti independent — nepiigulmin 
gas, kad jo nariai sgalėtų būti 
visokio įsitikinimo ir visokių ti 
kybų žmonės. Šis pasiūlymas 
buvo priimtas. Iniciatoriai kitą 
sekmadienį Šv. Kazimiero dr- 
jos susirinkime reikalą paaiš 
kino ir dauguma narių su tuo 
sutiko, nors ir ne visi. Taip 
buvo pradėtas tverti klubas.

Klubui kurti reikėjo lėšų, it 
buvo paskirta, kad nariai įneš 
tų nustatytus įnašus. Bet mū 
sų žmonės buvo naujakuriai ir 
pinigų labai mažai turėjo, to 
dėl ir reikalingą narių skaičių 
surinkti buvo sunku. Todėl ini 
ciatoriai vaikščiojo pas pažįs 
tarnus kitataučius, kurie buvo 
žinoma kad kalba lietuviškai 
ir juos kvietė dėtis į klubą. Su 
rinkę reikalingą skaičių narių 
ir pinigų, organizatoriai apmo 
kėjo advokatui, gavo čarterį ir 
leidimą alui turėti, ir išsinuo 
mojo svetainę Delormier 106. 
Įsikūrę, iškėlė klubo krikšty 
nas ir klubui davė vardą: Lie 
tuvos Didžiojo Kunigaikščio 
Vytauto Neprigulmingas Klu 
bas.

Ilgai netrukus buvo surašy 
ta Klubo ir Pašalpinės konsti 
tucija, kuri buvo užpatentuo 
ta Quobeco provincijos valdžio 

je. Taip prasidėjo Klubo gyva 
vimas.

Prisimenant klubo pradžią, 
senieji klubiečiai juokaudavo: 
neturėjome jokio baro, susika 
lome iš dėžių kazliukus, užsi 
versdavome bačkute alaus, įsuk 
davome kraną ir leisdavome į 
ąsočius. Tokiose sąlygose alaus 
prisiliedavo ant grindų ir tek 
davo net pasiraityti kelnes... 
Kaip ilgai pirmieji klubiečiai 
sportavo, nežinau, bet kai aš 
1912 metais atvykau is JAV į 
Montrealį, klubas jau turėjo 
patalpas St. Catherine 1044 
East, ties Delormier, ir jau bu 
vo gerai prasigyvenęs.

Pirmą kartą į klubą mane nu 
sivedė J. Jotkus. Dvi svetainės 
buvo antrame augšte. Švaiios. 
Baras įrengas su visais patogu 
mais. Sienoje sukabinti laik 
raščiai. Mitingo dar nebuvo. 
Pirmiausia aš paėmiau peržiū 
rėti laikraščius. Tai buvo Vie 
nybė, Kova, Russkoje Slovo, 
Jaunakas Zinas ir kažkoks len 
kiškas. Kitoje svetainėje žmo 
nės šnekučiavosi prie alaus.

Atėjus mitingo laikui, pirmi 
ninkas Kazimieras Maįga liepė 
barą uždaryti ir visus pakvietė 
į susirinkimą. Susirinkimo raš 
tininkas perskaitė praeito susi 
rinkimo protokolą, paskui sv 

arstytas ligonių klausimas ir 
pagaliau svetainės statymo kl 
augimas. Du žemės sklypai jau 
buvo nupirkti, reikė sukelti pi 
nigų statybai. Tuo tikslu na 
riai buvo raginami išpirkti dau 
giau šėrų. Viskas man patiko 
ir aš ten pat prisirašiau prie 
klubo ir nupirkau šėrą. Kaip 
klubo narys, pradėjau lankyti 
mitingus, kuriuose visi buvo 
me lygūs.

Po kiek laiko į susirinkimą 
atėjo kun. Vyšniauskas ir pasi 
klausė, ar jis gali prigulėti prie 
klubo. Visi nariai sutiko jį pri 
imti. Jis ir prisirašė. Rainiai pa 
siklausęs, jis pradėjo kalbėti, 
kad jis Montrealyje sudarysiąs 
lietuvių parapiją ir nori statyti 
bažnyčią,, tai reikia pinigų, ir 
jis prašė paskolinti 3,000 dol. 
Klubas tiek tiktai ir turėjo ir 
ruošėsi statyti svetainę, tai sko 
linti atsisakė. Jis pasiteiravo, 
ar klube yra ne katalikų. Ga 
vęs teigiamą atsakymą, jis pa 
siūlė ne katalikus išmesti. Bu 
vo paaiškinta, kad klubo įsta 
tai leidžia priklausyti visokių 
tikybų žmonėms ir tie ne kata 
likai nariai yra geri nariai, nie 
ku klubui nenusikaltę, tai nė 
ra jokio pagrindo juos iš klubo 
mesti. Kun. Vyšniauskas susi 
nervino, pareikalavo grąžinti 
įmokėtus 50 centų ir, metęs 

klubo konstituciją ant stalo, 
išėjo.

Nors čia klubo kaltės nebu 
vo, bet dalis narių buvo nepa 
tenkinta, kad neduota paskola, 
tai sekančiame susirinkime bu 
vo paaukota 300 dolerių.

Ne visada ir ne viskas klube 
buvo gerai. Taip mūsų piimi 
ninkas K. Maiga įsigyvenęs 
pradėjo klubu nesirūpinti, o 
kai ateina rinkimai, barmonui 
liepia visiems duoti alaus be 
užmokesčio, pats vaikščioja 
po salę ir ragina: „Gerkite, vy 
rai, ir žinokite, už ką balsuo 
ti“... Kai reikia balsuoti, jis 
šaukia: „Kas už mane, keikite 
rankas“. Ir taip jis vėl lieka pir 
mininku ir vėl nieko neveikia. 
Kas daryti? Keli vyrai susita 
rėme ir nuėjome pas advokatą. 
Advokatas pagal konstituciją 
išaiškino, kad valdybos rinki 
mai turi būti slapti. Viešu bal 
savimu išrinktoji valdyba yra 
neteisėta. Advokatas viską su 
rašė, kaip turi būti daromi rin 
kimai, o susirinkime tą raštą 
perskaitė Keblinskas. Nauji 
rinkimai jau padaryti tvarkin 
gai ir pirmininku išrinktas 
Keblinkskas, buvęs JAV ir pra 
silavinęs žmogus. Klube tuo 
jau prasidėjo kitokis veikimas.

Bus dauigau.
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„Varpo” penkerių metų 
jubilėjus 

Kertinis penkmečio akmuo 
diečių publikai, supažindinda 
mas ją su lietuviška daina. 

Savo repertuare „Varpas“ 
šiandien turi 110 dainų — jų 
tarpe 57 lietuvių kompozitorių 
kūrinius, 23 ištraukas iš 15 
skirtingų operų, 16 bažnytinės 
muzikos dalykų, 14 dainų vy 
rų chorui. Tai yra didelis tur 
tas, kurį galima buvo susikrau 
ti tik nuoširdaus darbo ir pasi 
šventimo dėka.

Choro veiklos pradžioje į 
„Varpą“ įstojo 65 dainininkai. 
Pirmąją valdybą sudarė: pirmi 
ninkas — J. Račys, nariai — 
P. Gulbinskas, D. Kaškelienė 
ir A. Venskūtė. Dabar, po pen 
kerių metų, chorui priklauso 
64 asmenys. Valdybos pirmi 
ninko pareigas eina tas pats J. 
Račys, sekretorius yra V. Ape 
ravičiūtė ir kasininku — Al. 
Kuolas. Choro sudėty įvyko ne 
mažų pasikeitimų — iš pirmu 
tinių 65 dainininkų šiandien 
„Varpe“ tėra likę tik 33 asine 
nys. Kitus jau yra pavadavu 
sios naujos jėgos.

Žvilgsnis j ateitį
„Varpui” nuo pat jo įsikūri 

mo pradžios vadovauja muzi 
kas Stasys Gailevičius . Fakti 
nai „Varpo“ įsikūrimas yra su 
rištas su St. Gailevičiaus atsi 
kėlimu į Torontą. Ligi to lai 
ko Toronto lietuivams trūko 
didesnį patylimą turinčių mu 
zikų. Chorų, tiesa, buvo ir 
prieš tai, bet jie savo dienas 
pradėjo ir baigė veltinio pobū 
džio parapijiniuose rėmuose, 
kai tuo tarpu „Varpas“ šian 
dien laikomas geriausiu lietu 
vių choru visoje Kanadoje.

Paklaustas apie „Varpo“ at 
eities planus, muz. St. Gailevi 
čius 
čiau, 
kaip 
būtų 
Esu 
noro 
me išsilaikyti, reikia daugiau 
jėgų naujų dainininkų pavida 
le, nes juk dabartiniai šios 
sunkios naštos negalės nešti 
visą amžių“... O našta, iš tik 
rujų, nėra lengva — penkerių 
metų laikotarpyje „Varpas“ 
turėjo per 550 repeticijų. Be 
pigu profesionalinio pobūdžio 
chorams ir ansambliams, kada per amžius vaikams Lietuvos

Š. m. lapkričio 9 d. jubilėji 
niu koncertu Eaton o auditori 
joje Toronto lietuvių choras 
„Varpas“ atžymi savo penke 
rių metu veiklos sukaktį. Kon 
certo programoje pakviesta da 
lyvauti visa eilė solistų: J. Kris 
tolaitytė (sopranas), A. Stem 
pužienė (mezo sopranas), V. 
Verikaitis (bosas - baritonas) 
ir H. Rožaitis (tenoras). Pir 
mą kartą Toronte bus išpildy 
ta St. Šimkaus kantata — „At 
sisveikinimas su Tėvynė“. Ope 
rinės muzikos mėgėjams bus 
ištisai patiektas G. Verdi ope 
ros „Aida“ antrasis paveikslas 
— šventyklos scena. Taigi, sa 
vo penkerių metų jubilėjų 
„Varpas“ žada atšvęsti nau 
jais laimėjimais dainos meno 
frontuose. Šis kncertas ir bus 
kertinis penkmečio akmuo.

Žvilgsnis j praeitį
Oficialiai „Varpas“ buvo 

įsteigtas 1952 m. spalio 22 d. 
dainos mėgėjų susirinkime. 
Pirmas jo viešas pasirodymas 
įvyko tų pačių metų lapkričio 
mėn. — kariuomenės šventės 
minėjime, kada vyrų choras pa 
dainavo keturias dainas. Ta 
čiau pirmąjį pilnai savarankiš 
ką koncertą „Varpas“ Toron 
to lietuvių visuomenei patiekė 
1953 m. gegužės 9 d. Tada 
jam krikšto tėvai — Ontario 
Parlamento narys p. Yarem 
ko, p. Matulionis, p. Strazdas, 
p. Radzevičiūtė ir p. Monku 
vienė ir davė dabartinį jo var 
dą „Varpas“, kurio pagrindu 
buvo parinkta Amerikos lietu 
vio J. Vanagaičio prasminga 
daina: „Vai skambink per am 
žius vaikams Lietuvos — tas 
laisvės nevertas, kas negina 
jos“...

Penkerių metų veiklos laiko 
tarpyje „Varpas“ yra pasiro 
dęs scenoje 72 kartus. Koncer 
tai buvo duoti ne vien tiktai 
Toronte, bet taip pat Čikagoje 
(2 kartus), Clevelande, Dėt 
roite, Windsore, Montrealyje, 
Hamiltone (4 kartus), Tillson 
burge, St. Catharines ir Nia 
gara Falls. Čikaga trečią kartą 
buvo aplankyta Kanados ir 
Amerikos lietuvių dainų šven 
tės metu. Įsidėmėtina, kad dau 
gelį kartų „Varpas“ savo kon 
certus yra davęs grynai kana

kukliai pareiškia: „Nore 
kad viskas išsilaikytu 

galima ilgiau, nes gaila 
palaidoti didelį darbą, 

pajėgus ir dar netrūksta 
dirbti, bet, kad galėtume
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jų dalyviai duonos kąsnį užsi 
dirba koncertais. Varpietės su 
varpiečiais „Varpui“ aukoja sa 
vo brangaus laisvalaikio valan 
das, kurios šiaip jau turėtų pri 
klausyti jų poilsiui. Karlais ar 
virai tenka nusistebėti—is kur 
jie suranda energijos ir jėgų? 
Atsakymo, tur būt reikėtų jieš 
koti J. Vanagaičio jau anks 
čiau šiame rašinyje minėtuose 
dainos žodžiuose, kuriais pra 
dedami visi torontiškio „Var 
po“ koncertai: „Vai skambink

— tas laisvės nevertas, kas ne 
gina jos'*... Atskambino „Var 
pas“ pirmąjį penkmetį ir, drą 
šiai galime tikėti, savo skambė 
jimu atvers jis duris ir j de
šimtmetį. Vyt. Kastytis.

• Spalio 20 d. New Yorke „At 
eities“ žurnalo koncerte daina 
vo op. sol. V. Baltrušaitis.

• Dusetose, Zarasų ap., pradė 
tas statyti 400 vietų kino teat 
ras. Per vasarą dusetiškiai ma 
tę 20 spektaklių ir koncertų.

BALERINA JŪRA VALYTĖ
Prieš kurį laiką Melbourno 

lietuvių scenoje pirmą kartą 
pasirodė jaunutė lietuvaitė ba 
lerina Jūra Valytė. Jūra nuo 
vienuoliktų savo amžiaus metų 
baleto meno mokosi pas buvu 
si Maskvos Didžiojo icatio ba 
letininką Romanovą.

Apie jaunąją lietuvaitę kriti 
ka atsiliepia labai palankiai. 
Jūra Valytė tiksi būsianti pri 
imta į garsųjį Boiovanskio ba 
lėto teatrą. — rem.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
J. Narūne. GINTARĖLĖ.

Legenda. Iliustravo Vlada 
Stančikaitė. Išleista Medelline. 
Venezueloje. Kaina 95 centai.

Šis leidinys yra taikomas 
vaikams. Leidinys didelio for 
mato, iliustruotas daugiaspal 
vėmis didelio formato iliustra 
cijomis, kurios puošia kiekvie 
ną leidinio puslapį. Tikrai puoš 
nūs leidinys, graži dovana vai 
kams. Leidinys galima gauti 
Neprikl. Lietuvos redakcijoje.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
2.

Paskelbus caro manifestą apie baudžiavos panaikini 
mą, Lietuvos dvarų baudžiauninkai tuojau nusistatė nei 
ti baudžiavos, nors manifesto aiškinimas buvo toks, kad 
dar dvejus metus baudžiava tęsis ir ponai tuiės senas 
teises. Pažangesni dvarininkai sutiko su valstiečių nu 
sistatymu, bet atsirado užsispyrėlių, kurie, remdamiesi 
caro manifestu, bandė valstiečius priversti tęsti bau
džiavines prievoles. Toks buvo ir Bagynų dvaro ponas 
Skrodskis, kuris ne tiktai pareikalavo valstiečius tęsti 
baudžiavą, bet ir sumanė iš jų atimti geresnes žemes. 
Išsiaiškinęs su juriskonsultu Jurkevičium manifestą, 
Skrodskis sužinojo, kad baudžiauninkai dar dvejus me 
tus turi jo klausyti, su tuo juriskonsultu nuvyko į Šile 
nų kaimą, kurio valstiečiai atsisakė tęsti baudžiavą. Už 
tą atsisakymą Skrodskis buvo labai supykęs ir pasnyžęs 
ne tiktai priversti valstiečius tęsti baudžiavą, bet ir stip 

. .riai juos nubausti už atsisakymą jo įsakymo vykdyti.
Toliau seka tekstas.
Sekmadienį jau po pietų Balsiai laukė grįžtančių svečių 

— dėdės Stepono ir pono Akelaičio. Visas kaimas žinojo 
apie tuos svečius, tad daug kas, o ypač vaikai, nekantriai 
žvilgčiojo į gatvę, bene pamatys jau pažįstamą geltoną brič 
kėlę. Ne vienas iš vyresniųjų kaimynų buvo kviesti ta pro 
ga ateit pasikalbėti ir pasisvečiuoti. Buvo ir tokių, kurie ir 
nekviesti ketino užsukti pas Jokūbus lyg su kokiu reikalu, 
o iš tiesų pamatyti to pono Akelaičio ir pasiklausyti jo kalbų. 
Visiems jau buvo žinoma, kad tas ponas kilęs iš kaimo, ne 
nupuikęs, gražiai kalba lietuviškai, o labai mokytas.

Be to, ir Steponas Balsys, nors ir be kokių augštų moks 
lų, nors ir ne ponas, tik dvaro tarnautojas — liokajus, buvo 
visiems žinomas kaip žmogus šviesus, išmintingas ir daug 
kur su savo ponais buvojęs. O ponai Survilai — lai ne Čaps 
kiai ir ne Skrodskiai, bet žmoniški ponai. Niekas negu dėjo, 
kad jų dvare būtų kas nuplaktas.

Tuo tarpu sulojo ant kelio šunės, ir netrukus į kiemą 
įdardėjo geltona bričkelė. Petras paėmė arklį, o Steponas 
Balsys ir ponas Akelaitis išlipę sveikinosi su vyrais.

Kaimiečiams įsidrąsinus, prasidėjo kalbos apie tai, kas 
visiems labjausiai rūpėjo: apie ciesoriaus manifestą, apie pa 
žadėtą žemę ir laisvę, apie Skrodskio reikalavimą dirbti dau 
giau negu lig tol ir apie jų, šilėniečių pasiryžimą nebeklausy 
ti pono. Daubaras, Jankauskas ir kiti senesnieji atkakliai 

ginčijo, kad ponai tikrąją ciesoriaus gromatą nuslėpę, o pa 
skelbę kitą, kad ilgiau galėtų žmones baudžiavoj laikyti. Bet 
netrukus ciesorius apie tai sužinosiąs, ponus nubausiąs, o 
žmonėms atiduosiąs žemę, kurią jie lig šiol dirba. Veltui Ake 
laitis ir Steponas įtikinėjo, kad jokios kitos ciesoiiaus groina 
tos nėra. Seniai su nepasitikėjimu kraipė galvas.

Akelaitis net užkaito nuo tų ginčų ir vis karščiau ėmė 
kalbėti apie ciesorių:

— Didžiausias mūsų visų priešas tai Rusijos imperato 
rius, ciesorius. Rusijos imperatoriai, susitarę su Prūsija ir 
Austrija, išdraskė lenkų-lietuvių karalystę, atėmė mums lais 
vę, persekioja mūsų tikėjimą ir kalbą. Bet ilgai taip nepasi 
liks. Reikia sukilti. Lenkai jau ruošiasi. Sukilsime ir mes. 
Prancūzija ir Anglija ateis mums į pagalbą. Vėl būsime lais 
vi lenkų-lietuviu valstybėj!

Bet seniai vėl nepasitikėdami kraipo galvas. Daubaras, 
traukdamas iš kišeniaus pypkę ir taboką, prieštarauja pone 
liui:

— Kažin, ponas, kokia ten būtų laisvė... Mūsų tėvai dar 
atsiminė ir mums pasakodavo, kad ir toj laisvoj ponų kara 
lystėj baudžiavą ėjo, ir ponai juos rykštėmis plakė.

Steponas Balsys, kai per kalėdas buvo parvažiavęs iš Pe 
terburgo jaunasis ponas Viktoras Survila, prisiklausė kitokių 
kalbų. Rusijos imperatorius, tiesa, yra Lietuvos ir Lenkijos 
budelis. Bet dar blogiau tai, kad ciesorius ir jo vyriausybė 
palaiko baudžiavą, spaudžia žmones, skandina juos skurde ir 
tamsoje. Versti šalin tokią valdžią! Tegul sukyla milionai 
baudžiauninkų! Susvyruos ir grius ciesoriaus sostas. Žemė 
valsčionims! Jokių išpirkimų, jokių prievolių dvarams!

Taigi ir dabar Steponas Balsys ir kaimiečiai kalbą krei 
pia vis daugiau prieš dvarininkus, o Akelaitis prieš vyriausy 
be. Valstiečiai labai norėtų išgirsti iš jo aiškų atsakymą — 
ar eiti jiems lažą į dvarą, ar nebeiti.

— Tai kaip ponas galvojate, — klausė Daubaras, — ar 
neišmes mūsų Skrodskis iš sodybų, jei neisime rytoj arti?

Akelaitis ką nors griežtai atsakyti bijosi. Ką jis paga 
hau žino! O Steponas kerta kaip kirviu:

— Neišmes! Neturi teisės. Kas kiek lauko valdė mani 
festo paskelbimo dieną, tai tiek ir gaus. Skrodskis pats nesi 
laiko inventoriaus nuostatų, tai ir jūs galite nesilaikyti. Te 
gul kelia bylą, ir tegu sprendžia teismas.

— Teismas! Daubaras tik nusispjovė. Lig šiol teismas 
taip tcisdavo, kaip ponas norėdavo. Gal gi dabar bus kitokį 
teismai? Bet niekas nieko apie tai nežino.

Steponas vėl juos drąsina. Tos kalbos ir ji ima kaitinti. 
Ir jame prabyla bedalio skriauda. Tai kas, kad ponas dabar 
jo neskriaudžia, neplaka. Vis dėlto jis — tik dvaro liokajus. 
Ar jis turi kuo pasidžiaugti, kuo nusiraminti? Nieko! Ai jis 
ne didesnis beturtis kaip štai brolis Jokūbas?

Jaunasis ponaitis. Viktoras — apie tą Steponas nieko 
blogo pasakyti negalėtų. Jis retai iš Peterburgo tepasirodo. 
Bet kai jau parvažiuoja, tai Steponui yra ko pasiklausyti — 
ir prieš ciesorių, ir prieš ponus. Ir dabar, drąsindamas Šile 
nų valstiečius priešintis Skrodskiui, jis, gal ne visai nusima 
nydamas, kartojo Viktore kalbų nuotrupas:

— Vyrai, nebiojkit, jūs ne vieni! Visos Lietuvos ū» 
Lenkijos žmonės bruzda prieš ponus. Ką Lietuvos! Viw 
Rusijos valsčionys nebenori klausyti dvarininkų, ruošiasi sa 
kilti prieš ciesorių. Milionai sukils! Pareikalaus žemės ir vai 
nasties. Yra daug mokytų vyrų, pačiam Peerburge yra, kat 
rie supranta, kad ciesorius ir ponai eina išvien, — katrie ži 
no, ko valsčionys trokšta. Jų balso žmonės paklausys ir su 
kils. Tikrai sukils!

Kaimiečiai žiūri į poną Akelaitį. Ponelis patvirtina:
— Taip, tikrai. Bus sukilimas. Lenkijoj ir Lietuvoj su 

kils ne tik valsčionys, bet ir ponai. Eis visi išvien. Lies 
kraują už tėvynės laisvę.

— Ar ir Skrodskis eis? — neiškentė Balsių Petras.
Pasiskubino atsakyti Steponas:
— Skrodskis neis. Jis ciesoriaus bijosi. Eis tokie, kaip 

Viktoras Survila, kaip Vivulskis, Dalevskis, Jablonauskas ir 
daug kitų. Šitie stoja už tai, kad valstiečiams būtų duota 
žemė ir valnastis.

Iš visų tų kalbų kaimiečiai suvokia tik viena — kad at 
ėjo visuotinio subruzdimo laikai. Ir juose stiprėja pasirašė 
mas Skrodskio neklausyti ir lažo daugiau nebeiti. Vis tiff 
kas bebūtų, su baudžiava baigta, ir prievaizdai, vaitai ir tiju 
nai su rykštėmis daugiau nebeplaks.

Staiga gatvėje vėl suiojo šunės, pasigirdo dundėjimas, 
ir raitas žmogus įjojo į kiemą. Steponas nustebęs pamatė, 
kad tai buvo jų dvaro vežėjas Jurgis:

— Kaip tu čia, Jurgi, atsiradai? — klausė atjojusį.
Jurgis, pasivedęs nuošaliau Steponą ir Akelaitį, kalbėjo:
— Ponas mane siuntė, bene sutiksiu jus kur grįžtan 

čiu. Pas poną Survilą atsibastė kažkoks žandai as ir klausi 
nėjo apie poną Akelavičių. Ponas Survila sako, tegu dabar 
ponas Akelavičius ima mano arklį ir pasuka kur nors į šalį. 
Geriau, kad žandaras jo nematytų.

Steponas tuoj suprato, kas Čia per reikalas, ir nusprendė 
taip: tegu ponas Akelavičius sėda ant arklio ir joja į Paber 
žę pas kunigą Mackevičių. Tas žinos, kur jį paslėpti. O juo 
du su Jurgiu grįžta į dvarą. Jei žandaras klaus, pasakys, kad 
Akelavičius nuvyko į Panevėžį.

Netrukus iš Balsių kiemo išjojo raitelis, ir įkandin į 
priešingą pusę pasuko geltonoji bričkelė. Kaimynai dar lū 
kuriavo kieme nesiskirstydami. Kiekvienas jautė, kad Čia 
lyg koks pavojus šmėkštelėjo pro šalį, bet niekas nieko tikro 
nežinojo. (d. b.)
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KULTORWfcį®WOA?IKA
DAILININKAI ANASTAZIJA IR ANTANAS 

TAMOŠAIČIAI
savo ūkyje-farmoje ties Kings 
ton, Ont. (adresas: 85 R. R. 1, 
Kingston, Ont.) įsigijo dide 
liūs namus ir išplėtė savo stu 
dijas. Didžiulė ir turtinga re 
tais meno leidiniais biblioteka 
užima visą didelį kambarį. P. 
Tamošaitienės staklės užima 
kitą kambarį. Tai tikra meno 
karalija. Nenuostabu, kad pp. 
Tamošaičius nuolat lanko dau 
gybė, ypač meno, žmonių.

Set pp. Tamošaičių studijas 
’lanko net... tolimosios Austrą 
lijos lietuviai. Štai p. Tamošai 
tienė išaudė Marijampolės 
apylinkės tautinius drabužius 
Australijos lietuvaitėms ir juos 
siunčia į Australiją.

Gauname žinių, kad p. Tarno 
šaitienės išaustais Vilniaus kr 
ašto tautiniais rūbais pasiro 
džiusi p. G. W'. Kaneb Romo 
je pasaulinio moterų kongreso 
metu sužavėjusi kongreso da 
lyves, kurios labai susidomėju 
sios.

Padėkos šventės savaitgaliu 
pasinaudodama p. A. Devenie 
nė su vaikais buvo atvykusi pas 
pp. Tamošaičius ir gi domėda 
masi pp. Tamošaičių studijų 
veikla ir užprašė jiems išausti 
tautinius drabužius. Taip au 
ga pp. Tamošaičių meno studi 
ja, apimanti tautinių audinių, 
kilimų, tapybos ir medžio bei 
metalo darbų sritis.

DAILININKUI 
VIKTORUI ANDRIUŠIUI

sėkmingai padaryta operacija, 
po kurios dailininkas gerai jau 
čiasi ir tikisi į meno darbą su 
grįžti su naujomis jėgomis. 
Malonu konstatuoti, kad daili 
ninkas turi gerą nuotaiką ir 
daug dirba tapybos srityje. Jo 
darbai turi didžiulį tautiečių 
susidomėjimą ir mielai įsigyja 
mi. Dailininkas turi užprašy 
mti iš Kanados, ne tiktai iš J. 
A. V.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MOKSLO AKADEMIJOS

suvažiavimas įvyko Romoje 
spalio 2—4 dienomis. Paskai 
tas skaitė prof. J. Eretas, prof. 
Z. Ivinskis, min. dr. S. Bačkis, 
kun. 'dr. P. Bražys, prof. A. 
Liuima, aktyviai dalyvavo vys 
kūpąs Padolskis, prel. dr. Tu 
laba, min. E. Turauskas ir kt. 
Paskaitos bus išleistos atskiru 
lendiniu. ,
FONDAS IŠLEISTI OPERAI

Komp. V. K. Banaičio para

šytai operai „Jūratė ir Kasty 
tis“ išleisti JAV Liet. Bendruo 
menė organizuoja spec, fondą. 
Tam tikslui New Yorke lap 
kričio 17 d. ruošiamas koncer 
tas. Sveikintinas ir remtinas 
pasiryžimas.

PRATURTĖJO LIETUVIS 
KOJI SCENA

Amerikos Ohio valstybėje 
gyveną lietuviai gydytojai, 
apie 40 asmenų, įsteigė litera 
tūrinę premiją. Buvo paskelb 
tas konkursas ir jo vaisiai pa 
aiškėjo spalio 1 3d. specialiai 
tam tikslui Clevelande suruoš 
tame premijos įteikime. Kon 
kursui atsiųsta 17 scenos vei 
kalų, iš kurių jury komisija iš 
rinko geriausį — „Penki stul 
pai aikštėje“. Premijuoto vei 
kalo autorius — jaunas rašyto 
jas, bet jau gaunąs antrą pre 
miją, Algirdas Landsbergis, 
pirmąją premiją gavęs už ro 
maną „Kelionė“. Naujas pre 
mijuotasis veikalas vaizduojąs 
partizanus ir jų kovas už lais 
vę. Tema ne nauja, bet trakta 
vimas esąs naujas ir augštai 
meniškas. Autoriui gydytojų 
draugijos įteiktas 1000 doleriu 
čekis ir pareikšta, kad premija 
esanti permanentinė. Tai gra 
žus gydytojų kultūrinis dar 
bas.

TRIJŲ PREZIDENTŲ 
PAGERBIMAS

.Australijos Lietuvių Bend 
ruomenės Sydnėjaus apylinkės 
valdyba Tautos Šventės proga 
suruošė trijų Nepriklausomos 
Lietuvos prezidentų minėjimą.

B. Daukus skaitė paskaitą 
apie Antaną Smetoną, A. Mau 
ragis apie Aleksandrą Stul 
ginskį ir V. Saudargas apie Dr. 
Kazį Grinių. Visos paskaitos 
buvo turiningos ir Įdomiai klau 
sytojams patiektos.

Meninę minėjimo dalį atli 
ko jaunieji Sydnėjaus lietuvių 
menininkai.

Minėjimo salė buvo skonin 
gai papuošta tautinėmis spal 
vomis, Vytimi ir trijų preziden 
tų portretais, kuruos nutapė 
dail. VI. Meškauskas. —rem.

• Matusevičiūtė Izabelė per 
ėmė redegavimą žurnalo „Mo 
teris“. I. Matusevičiūtė tole 
rantiška asmenybė, todėl iš jos 
laukiama, kad ji „Moterį“ pa 
darys visų lietuvių moterų lai 
kraščiu.

STATAI AR REMONTUOJI NAMUS

pirk statybines medžiagas vienintelėje tos rūšies 
lietuviškoje prekybos įstaigoje Montrealyje

AMLIT Builders Supplies Ltd
6720 E. Henry Bourassa Blvd., Montreal North,

Naujas telefonas DUpont 1-0182, 
reikale šauk bet kokiu laiku.

Žemiausiomis kainomis ir patogiausiomis mokėjimo 
sąlygomis čia galima gauti visas statybines medžiagas: 
visokių rūšių lentas, cementą, cementinius blokus, ply
tas, vinis, dažus, stogo dengimo ir izoliacines medžiagas.

Greitas pristatymas.

II.

PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS

ant Jūsų nuosavo arba b-vės parinkto sklypo.
Statybos darbus atliks, AMLIT vadovybės rūpesčiu, 

neseniai įsteigta, specialiai statybos reikalams, 
nauja lietuviška bendrovė:

LINDA Construction Co. Ltd.
Dėl namų užsakymų, darbų prie jau vykdomos statybos 

ir visais kitais statybą lieičaničais reikalais 
prašome kreiptis j naujos bendrovės raštinę:

5290—16tl» Ave. ROSEMOUNT. Tel.. RA 1-7524
arba vakarais skambinti statybos b-vės techniškojo 

vedė jo~kon traktoriaus Zenono Tamašausko tel. CL 5-1558.

AMLIT B-VĖS VALDYBA.

t:

NOBELIO PREMIJA UŽ 
LTERATORĄ

šiemet paskirta prancūzų rašy 
tojui Albertui Camus. Camus 
turi 44 metus amžiaus, gimęs 
Alžyre, kur augo ir mokėsi. Jo 
tėvas buvo Alžyro ūkininkų 
bernu.

Camus vedęs, turi dukterį, 
9 sūnus ir gyvena Paryžiuje, 
lotynų kvartale, prie Senos 
upės.

Camus jaunystėje norėjęs 
būti mokytoju, bet susirgęs 
džiova ir nutaręs būti žurnalis 
tu. Jis ir dabar plačiai dirba 
Paryžiaus spaudoje. Karo me 
tu dalyvavo pogrindinėje kovo 
įe prieš vokiečius. Apie metus 
laiko buvo įstojęs komunistų 
partijon, bet kai plačiau apsi 
švietęs, metė tą vergų partiją.

A. Camus — beletristas, ro 
manistas. Yra parašęs romą 
nūs L’Ertanger, La Pestė, La 
Chute, 4 dramas, ir kitų veika 
lų.

Skyrimas jam literatūrinės 
premijos Švedų mokslo akade 
mijos taip įvertintas: Alberto 
Camus kūryba pasižymi tikru 
moraliniu patosu, kuris jį ska 
tina drąsiai kovoti ir savotiš 
ku būdu į didžiąsias pagrindi 
nes gyvenimo problemas, kas

liko nihilizmą, budinusi jo an 
kstyvesnėje kūryboje egzisten 
cialistinę filosofiją, kuri dabar 
jo kūryboje yra humanizmo 
forma.

JANAS SIBELIUS
Helsinkiuose mirė suomių 

tautinės muzikos klasikas Ja 
nas Sibelius, sulaukęs 92 metų 
amžiaus.

J. Sibelius gimė 1865 m. gr 
uodžio 8 d. Muzikos mokėsi 
Helsinkiuose, Berlyne ir Vie 
noje. Per ilgą savo gyvenimą 
Sibelius sukūrė ir paliko dide 
lį muzikinį palikimą — 7 sim 
fonijas, simfoninių poemų, mu 
zikinę dramą „Aino“, koncer 
tų stiginiams instrumentams 
bei jų ansambliams, dainų, pje 
šių fortepionui ir tt. Kompozi 
torių tautinei muzikai įkvėpė 
suomių liaudies epas „Kaleva 
la”, kun. Sabaliausko išverstas 
lietuvių kalbon. Kurdamas epo 
pagrindu muziką, Sibelius pa 
dėjo pagrindus tautinei suomių 
muzikai.

J. Sibeliuso kūrybos savy 
bės: augštas profesinis meist 
riškumas, sekąs iš gilaus jo mu 
zikinio išsimokslinimo, didelis 
emocionalumas — jo pngim 
ties savybė, didelis melodingu

Mosklo - Technikos naujienos
RAKETINĖS LENKTYNĖS DAR NEBAIGTOS

Ruošiantis gintis nuo užpuo 
liko arba jį pulti, dabar vyks 
ta didžiulės raketines lenkty 
nės. Ypač jos yra intensyvios 
tarp Amerikos ir Rusijos. Kai 
Rusija jau turi stiprias rakė 
tas, kurios sugeba išnešti iš Že 
mės traukos srities dirbtinius 
mėnulius, tai ir Amerika susi 
rūpinusi ne tiktai tokias rakė 
tas turėti, bet pasigaminti dar 
stipresnes. Žinoma, pirmoje ei 
Įėję galvoja apie apsigyriimą 
nuo atominio rusų užpuolimo, 
kuris padarytų milžiniškų Ame 
tikai nuostolių.

Tam tikslui Amerika jau tu 
ri nepaprastą raketą, kuriai var 
das paimtas iš graikų mitologi 
jos. Kretos salai saugoti kita 
dos dievas Zeusas buvo pasiun 
tęs sargą vardu Talos. Tat ir 
Amerikai saugoti raketa pava 
dinta „Talos“ vardu. „Talos" 
išbandytas jau apie 200 kartų 
ir veikia nuostabiai. Šis gink 
las bus pats automatiškiausias 
ir pats galingiausias prieš ra 
ketas ir prieš lėktuvus.

„Talos“ raketa gali pasiekti 
taikinius iki 100 mylių augščio 
nepaprastai dideliu greičiu. Iš 
sišovusi, ji pati apskaičiuoja ke 
lią į taikinį ir pasuka į jo pusę 
mirtinam smūgiui. Žmogaus 
protas turi nustatyti lik vieną 
dalyką (radarų pagalba), kad 
viršuj pasirodę lėktuvai ar ra 
ketos yra priešo. Po to visą dar 
bą atlieka pats robotas. „Ta 
los“ raketomis bus apginkluo 
ti 3 nauji JAV kreiseriai.

Bet tuo raketinės lenktynės 
dar nebaigtos. Po šių laimėji 
mų bus siekiama sukurti sate 
litus su atomo prietaisais ir su 
instrumentais, kurie tokius sa 
telitus nuleistų tiksliai į taiki 
nius...

AIŠKĖJA „LĖKŠČIŲ“ 
PASLAPTIS

JAV teismui aiškinant di 
džiąją šnipų bylą, aiškėja vadi 
namųjų dangaus „lėkščių“ pa 
slaptis, sukėlusi daug visokių 
fantazijų ir spėliojimų.

Narpliojant Rozenbergų šni 
pinėjimo bylą, jau aiškėja, kad 
>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©<

tai, kas JAV buvo stropiai sle 
piama nuo viešosios žinios, šni 
pai jau žinojo ir visa tai perda 
vė sovietams. JAV saugumo 
tyrinėjimų direktorius Ben Ma 
ndel dabar aiškina, kad šnipai 
rusams išdavė „Amerikos pa 
slaptis apie erdvės platformas“, 
o taipgi ir žinias apie atomine 
energija varomus lėktuvus. Ir 
tai buvo kaip tiktai „lėkščių“ 
skraidymo laikais —194 7-8 me 
tais. Po to viskas nutilo ir „lė 
kštės daugiau nebepasirodė.

KANADA — DINOZAURŲ 
ŽEMĖ

Jau seniai mokslininkai sten 
giasi įsigilinti į Kanados pra 
eitį. Labai daug medžiagos tuo 
reikalu davė archeologiniai ka 
sinėjimai Albertos provincijo 
je, taip vadinamame Raudonų 
jų Briedžių Slėnyje. Šioje vie 
toje buvo užtikta palaikų iš la 
bai senų žemės praeities laiko 
tarpių. ,

Šiame 300 kv. mylių plote 
rasta iki šiol turtingiausios Di 
nozaurų laikotarpio liekanos, 
siekiančios laikus prieš 60 mi 
loinų metų. Iki šiol čia suiasta 
daugiau kaip 30 griaučių iš 
ano laikotarpio. Radiniai jau su 
tvarkyti ir sudėti į muzėjus.

Šalia gyvūnijos, rasta ir aug 
menijos liekanų, tame tarpe lie 
kanos senojo miško, suakmenė 
jusio tarp akmens anglies klo 
dų-

Labai gausios ir įdomios iš 
kasenos rodo, kad šioje vieto 
je kadai klestėjo tropinių kraš 
tų gyvenimas. Rastos liekanos 
seniai išnykusių trobinių pa 
baisų, didžiulių raguotų var 
lių, skorpionų, didžiulių baltų 
jų skruzdžių, milžiniškų vorų, 
gausios liekanos didelių gyva 
čių, labai nuodingų juodųjų vo 
rų.

Visą nuostabumų rinkinį čia 
pagaliau papildo ir negyvoji 
gamta. Aplinkui matome gana 
daug vadinamųjų „hoodoo“ uo 
lų. Tai savotiški uoliniai stul 
pai, kai kurie net iki 120 pėdų 
augščio, kuriuose aiškiai mato 
mi įvairūs uolenų sluogsniai. 
Šie stulpai atsirado vėjams, 
vandeniui ir oro atmainoms vei

ė©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©'

Vaistai į Lietuvą, |
§ LATVIJĄ, ESTIJĄ, LENKIJĄ IR KITUS SOVIETŲ | 
3 KRAŠTUS |
£ per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. |

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 8
$ per Janiną ADOMONIENĘ. |

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me- X 
$ džiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. g
Užsakymai iš kitur priimami paštu. X

Siuntiniai pilnai apdrausti. &
& Kreiptis: 1319 St. Germain, Ville St. Laurent, 1 

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. |
>>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©«©©©©©©©©©©©©©©©©$^S

| BELLAZZI-LAMY, INC I
g Ort O Eiei 7679 George St., „« PO 8-5151 Ville Lasalle.
| Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. H 
į Insuliacija, Ten - Test, Masonite, sUttybinis popieris. g 
iMHWMiHWUiiHiHm»»MH»twnnmmm«nm»Knmnnnnn>n»»»n»mtn

visiškai atatinka idealistinius 
siekius, kurie sudaro Nobelio 
premijos pagrindą.

Švedų lakademijos sekreto 
rius pasakė, kad Camus toli pa

mas, harmonijos ir ritmikos 
turtingumas,- simfoninis orkes 
truotės koloritingumas ir dai 
nose ypač — gilus tautišku 
mas.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų speclialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623 f

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. |

^►©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©<;

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

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

ir t. t., ir t. t.
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(
TAUPYK, SKOLINKIS

savo kredito kooperatyve j

„LITA8”Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos betkokiam geram tikslui. į ’

Ved. D. Jurkus, PO 7-4280. i !
„Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje į Į

Banko kambary. T
Pirm. A. Norkeliūnas ................................... RA 7-3120
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®DE LUXE DRY CLEANERS!
117 —6th AVENUE, LACHINE | 

Jl/i 17 ^7 X 73 7 Lietuviams nuolaida. k1V1.1L S-O /Z J Sav.: P. RUTKAUSKAS. |
^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*>>,<,<>©©©','©©©©©!©©©©A©©- . .<

Tek PO.8-1135
SPECIALIAI NUPIGINTA 
ROBŲ VALYMO KAINA.

X Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio |
| miesto dalis. Darbą atliekame sąžiningai. S
X Liet, sav.: J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė. S 
5 TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL. ? 
^*^$C4X^©©©©©©«©©«©O©C©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©4
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Lietuviška moterų kirpykla Į
DARO ŠUKAVIMUS. PUSMETINIUS IR TRUM- i

9 PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. | 
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).

| 2544 CENTRE St., Montreal WEllington 5-3292 f

Tokia Sibeliuso kūryba žavi 
ne tiktai suomius, bet ir visą 
kultūringąjį pasaulį. Ypač, yra 
garsūs jo kūriniai, plačiai pil 
domi visame pasaulyje, tai sim 
foninė poema „Finliandija“ ir 
jo simfonijos II, III ir IV.

Su Sibeliuso mirtimi Suomi 
ja neteko žymiojo, visame pa 
šaulyje pagarsėjusio savo mu 
ziko, bet jo palikimas ilgus lai 
kus garsins suomių tautos var 
dą ir jos kūrybingumą. Lygin 
damiesi su suomiais, mes, lietu 
viai, galime pasakyti, kad kol 
kas tiktai mūsų Čiurlionis taip 
plačiai yra žinomas.

kiant uolų mases. (CS).

CHIRURGAI GAMINA ŽMO 
NĖMS SUGEDUSIUS 

ORGANUS
Medicina ir jos dalis chirur 

gija tolydžio daro pažangą. 
Štai I«ojolos universiteto gydy 
tojas Dr. E. Sinalka gydytojų 
susirinkime pranešė, kad tūlai 
ligonei, kuri sirgo šlapumo 
pūslės vėžiu, buvo padaryta 
operacija — pašalinta sergan 
ti pūslės dalis rr jos vieton 
įmontuota dalis pūslės, padary 
tos iš jos pačios išpjautos sk 
randžio dalies. Ligonė gyve 
nanti ir gerai jaučiantis.

Į HICKSON GROCERY I
Čia rasite 

įvairių bravorų
:|: ALAUS, į!

įvairiausių rūšių dešrų, rūkytos mėsos, sviesto, sūrių, : i 
sūdytų silkių, raugintų agurkų, vaisių, juodos duonos ir ; ;

įvairiausių konservuotų produktų. I
Užsisakykite čia alų savo pobūviams!

241 Hickson Ave. Tel.: PO 6-5641 Verdun.

.j©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©  ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©* 
į: LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai I® ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. K I A U 5 A S ir J. ŠIAUČIULIS 
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. ?
5©©©©©©©©©©©©©«©©©©©©©©©©©©6©©©©©©©©©©©©©©©©<«M»<

PO 7-0211 Office: 727 Argyle ft
:h PO 7-0311 VERDUN |

VERDUN COAL Reg’d. I
J; Gerard Viau, sav. ft
| ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA
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AWSTlfL’P ORTAS'
LIETUVIŠKASIS KREPŠINIS

Tokiu vardu vadinsis leidi 
nys apie lietuvių krepšininkų 
veiklą neprikl. Lietuvoje, da 
bartinėje Lietuvoje bei plačia 
me pasaulyje. Šis leidinys, ku 
rio medžiaga jau yra baigiama 
rinkti, pasirodys lapkričio m. 
pirmoje pusėje. Visais leidinio 
reikalais kreipiamasi į jo ledak 
torių Edvardą Šulaitį, 1330 So. 
51st. Avė., Cicero 50, III., U 
SA.

— Feliksas Kriaučiūnas, bu 
vęs Lietuvos krepšinio rinkti 
nės, laimėjusios 1937 m. Euro 
pos pirmenybes, kapitonas, da 
lyvaus Lietuvos kiepšinio per 
galių XX-mečio minėjime, ku 
ris yra rengiamas lapkričio 9 
—10 d. d. Chicagoje. Be jo dar 
rengiasi dalyvauti: P. Talzū 
nas, Z. Puzinauskas, A. And 
riulis, Jurgėla, Ruzgip, Nor 
kus, Lubinas, Savickas ir kt.

— Lietuvos krepšinio perga 
lių XX-mečio sukakties minė 
jimo komitetas lapkričio 9—10 
d. d. Chicagoje rengia plačią 
programą, kurios metu bus pa 
gerbti 1937 — 1939 metų Eu 
ropos krepšinio pirmenybes lai

mėję Lietuvos krepšininkai.
— Dr. Stp. Biežis, St. Dau 

nys, J. Vaičiūnas, A. Lingytė, 
V. Adamkavičius, E. Šulaitis, 
Z. Dailidka, A. Valonis ir A. 
Antanaitis sudaro Lietuvos kre 
pšinio pergalių XX-mečio su 
kakties minėjimo komitetą. 
Šio komiteto rengiama mineji 
mo programa įvyksta lapkričio 
9—10 d. d. Chicagoje.

Anapus geležinės uždangos
KĄ MARKSIZMAS PAŽADA, TĄ KAPITALIZMAS 

DUODA.
Labai aiškiai matomas fak mus atlyginimus Sovietų Sąjun 

tas yra, kad Jungtinėse Ameri goję ir Jungt. Amerikos Valsty 
kos Valstybėse socialistai ir ko bėse paėmę pačius naujausius 
munistai visai neturi jokios įta davinius iš rusų ir amerikiečių 
kos ir reikšmės rinkimuose, o spaudos, 
tuo pačiu jokios galimybės pa 
imti valdžią į savo rankas baisa 
vimo keliu. Tarp daugelio įvai 
rių priežasčių, daugiausiai jie 
už tai turi būti dėkingi marksi 
zmo filosofijai. Svarbiausias 
dalykas yra tai, kad „teisingas“
pajamų padalinimas, kurio K. 2.000 dol. mėnesiui, mokeda

Sovietų Rusijoje žemiausiai 
atlyginami darbininkai gauna 
apie 25 dolerius mėnesiui, (sk 
aiciuojant doleriais) tuo pačiu 
laiku kai augštieji vyriausybes 
pareigūnai ir darbuotojai tech 
nikos srityje rusai gauna 1000

WINDSOR, Ont.
KLB WINDSORO APYLINKĖS VALDYBA

KLB Windsoro Apylinkės 
Valdyba iš savo kasos paauko 
jo 5 dol. lietuvių Kankinių 
kryžiui Midlande statyti.

Pakrikštyta J. O. Ražauskų 
sūnus Arvydo-Kazimiero vai 
dais. Krikšto tėvais buvo Ig. 
Statkevičius ir K. Vismantienė.

Br. Badikonytė studijuoja 
gamtos mokslus Windsoro As 
sumption Universitete. Kor.

lapkričio ų6 d. (šeštadienį) 
ruošia linksmavakarį naujoje 
Rumunu salėje, 3690 Seminole 
St.

Lituanus žurnalui 
yra daroma rinkliava 
tus.

Essex County New
Sąjunga lapkričio 2 d. vengrų 
salėje, 90 Hanna St., rengia 
banketą su gražia piograma.

paremti 
per bu

Citizens

SLA RINKIMAI...
Atkelta iš 3-č,io pusi.

Bre

Dr.

N. Y.
Iždo globėjas — Adv. 

dis, N. Y.
Daktaras - kvotėjas — 

S. Biežis, III.
Mums atrodo, kad plačioji 

visuomenė čia paminėtus asme 
nis gerai pažįsta ir mes tikime, 
kad juos nominuos n išrinks.

Seni ir ištikimi SLA nariai.

reiš 
tau 
Vin

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN GARAGE 
1423 Dufferin St., LE 3-6149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.) 

Sav. V. DUNDYS

PAI5EKOS
Liet. Akad. Sambūris 

kia gilią padėką visiems 
tiečiams atsilankiusiems į
co Krėvės vardo literatūrinės 
premijos įteikimo vakarą, įvy 
kusi rugsėjo 21 d. ir tuomi pa 
rėmusiems LAS kultūrine veik 
lą. Ypatinga padėka reiškiama 
laureatui Jonui Mekui, atvyku 
šiam iš New Yorko, gerb. kun. 
dr. J. Kubiliui, paaukojusiam 
visą salės užmogesnį literatu 
rinei premijai paremti, jame da 
lyvavusiems dramos aktoriams 
J. Akstinui ir L. Barauskui,

SIUHUHIAI LIETUVON
KALĖDŲ ŽIEMOS SEZONAS

O R B I S SIUNTINIAI 22 SVARŲ SVORIO — 
TRUMPIAUSIAS PRISTATYMO LAIKAS 

Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje.
Siunčiame viską kas yra leistina. Kainos žemiausios. 

Prekių kokybė augštos rūšies.
Kainos čia pažymėtos yra su muitu.

Siunčiame įvairiausios rūšies maistą pagal Jūsų pasirin
kimą kilogramais, puskilogramiais ir pan. Siuničame 
mėsos produktus, pieno gaminius, įvairias kruopas, mil
tus, riebalus, vaisius džiovintus ir šviežius, kavą, cuk

rų, saldainius, šokoladą ir t. t.
plius pers.
$ 6.50 viso $ 21.90
„ 6.50 „ „ 12.95
„ 6.50 „ „ 24.40 

kg citrinų .... $ 1.50 
kg dz. aprikosų „ 1.90 

0.80 
0.80 
2.75

atskaičius pajamų mokesčius, mų kiekvienam dirbančiam pa 
__ __________ f________ vedusiam žmogui, tai yra tik slaptis, privačia nuosavybe pa 

Marksas reikalavo žmonėms įv mį iat>ai mažus pajamų mokes apie 10 kartų daugiau už tai, remtame kapitalizme yra labai 
ykdant privačios nuosavybės gjus __ apįe nuo uždarbio, ką gauna žemiausiai atlygina paprasta: Išlaikyti masinę g&
konfiskavimą, yra jau amerikie Vienas tūkstantis dolerių suly mas amerikietis darbininkas ir mybą turi būti masinis suvart^ 

ginus su 25 dol. yra ketunasde tik apie 5 kartus daugiau už tą jimas, kuris reikalauja masinės 
šimt kartų daugiau už papras atlyginimą, kurį šiandien gau pirkimo jėgos, kuri savo keliu 
to žemiausiai atlyginamo dar na amerikietis pramonės darbi pareikalauja didelių pajamų ma 
bininko algą, o 2000 dol. yra ninkas. 
net 80 kartų daugiau.

Tuo tarpu Jungt. Amerikos 
Valstybėse mažiausiai atlygina ” 
mas darbininkas gauna apie 200 
dol. mėnesiui. Jeigu šią sumą 
padauginsime iš 40 tai būtų 
8000 dol. mėnesiui, o jei padau 
ginsime iš 80 tai gautume 16. 
000 dol. Paimti 8000 dol. atly 
ginimą, Jungt. Amerikos Vals 
tybių vyriausybės pareigūnas 
ar darbuotojas technikos srity 
je (turima galvoje mėnesini at 
lyginimą atskaičius pajamų mo 
kesčius) turėtų per metus uždi 

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138 rbti apie vieną milioną dolerių! 
Kiek gi amerikiečių gauna to 
kius atlyginimus?!

50.000 dol. metinė alga skai 
tomą labai didelė Jungt. Ame 
rikos Valstybėse, tačiau iš to 
K

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 8-5081
KTL-T W- W XX1—^>i

čiams žmonėms duota privačios 
nuosavybės sistema. Tuo pačiu 
laiku, Sovietų Rusijoj, po 30 so 
cializmo metų, jokio galimo pa 
lyginti progreso šioje srityje ne 
buvo padaryta.

Palyginkime algas ir moka

dail. p. Valiui ir p. Remei 
kai, sol. G. Butkutei-Čapkaus 
kienei, išraiškos šokių šokėjos 
B. Vaitkūnaitės šokių kvarte 
tui, brolių Lapinų orkestrui; 
dr. H. Nagini, K. Veselkai, J. 
Kardeliui ir visiems prisidėju 
sielms prie šio vakaro sėkmių 
go pravedimo. LAS V-ba.

M

sems. K. Marksas nesuprato Šio 
Gero uždarbio — gerų paja Nukelta į 7 pusi.

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

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

Lietuviai advokatai K
NEIMAN, BISSETT |

& SEGUIN g
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 8

xx::..

W. A. LENCKI,

Pav.: $
22 sv. taukų kiaulinių 15.40
22 sv. cukraus..........
22 sv. lašinių (storų)

i/> kg kavos. . .$ 1.80
% kg kakavos „ 1.95

kg šokolado „ 1.78
1 kg sviesto . .,. 2.65
1 kg taukų ... $ 1.80
1 kg bekono. .„ 2.60

6.45
17.95

1 
1
% kg Hgų .........
% kg datulių .. .

1 kg riešutų miš.
kiti produktai iš mūsų 
kainaraščių.

medžiagos:
Vyriški kostiumai nuo $9.25 ir daugiau (už 3^2 yardo) 

medžiaga paltams nuo 9.45 ir daugiau (už 3% yardo) 
medžiagos suknelėms 4.45 (2% yardo dvig. pločio)

Pavyzdžius apžiūrėkite vietoje.
2 kg odos (5 porom batelių) $ 18.30.
1 kg labai storų padų 4 mm $ 3.95.

Vyriški tufliai ar bateliai—dvigubų padų 
bile kokio fasono $ 12.90.

Moteriški bateliai bile kokio fasono $ 10.95.
Vaistai: $

Streptomycino 10 gr . . . .2.60
Isoniazid (rimifon)

1000 t. 50 mg.................4.60
PAS 500 tabl......................... 3.50
Isopas (Rim. plius Pas)

1000 tabl.............................8.25
Vit. B-l 10 mgm 100 tabl. 0.80
Vit. B-12 6 amp................ 1.00
Siunčiame skustuvus ($ 4.50) ; special, žirkles 4.00; plau
kam kirpti mašinėles 4.00; ir kitas kirpėjų priemones.

Akordeonus 120 bosų; 5 plius 4 registeriu (su muitu) $215. 
Šveicariškus laikrodžius.

Įvairius papuošalus. Taboką bei amerikoniškas cigaretes. 
1000 cigarečių Chesterfield ir 7 kg cukraus $ 24.50.

10 pokelių (200 cig.) $ 4.25.
Išsirinkus prekes reikia persiuntimui į Lietuvą pridėt 

dar $ 6.50, į Sibirą $ 7.90.
Standartiniuose siuntiniuose persiuntimas įskaitytas.

Sąžiningas ir greičiausias patarnavimas per

ORBIS
298 Bathurst St. Toronto 2B Ont. EM 4-2810.

Hamiltone skambinkit JA 8-5257 (42 Brodick St.)
Gyvenantieji už Toronto siųskite Jūsų užsakymus paštu. 

Priimame užsakymus telefonu.

i A. E. McKAG!IE| 
X Barrister and Solicitor $ 
v Advokatas ir Notaras $ 
gTel. EM 4-1394, EM 4-1395 $ 
I 201 Northern Ontario Bldg.£

330 Bay Street, £ 
S TQRONTO 1, Ontario.

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.
itxtmumtnummtmntmmntumrnx

Tekstilės

$

Cortisone 50 t............9.50
largactil ...................... 3.00
hydrocortisone 3X10 7.50 
Glucose 100 c. c. ..1.85 
ir daugelis kitų vaistų.

International Service Bureau
C Pirmasis Lietuvių Kelionių Biuras Toronte.
I 91 Roncesvalles Avė., Toronto 3, Ontario.
< Telefonas: LE. 6-5613.
| DIREKTORIUS — A. LIŪDŽIUS

Įstaigos darbas atliekamas 2 atskiruose skyriuose:
L EMIGRACIJOS IR KELIONIŲ (Travel):

į! Iš Europos (taip pat iš Lietuvos) ir kitų pasaulio kraš 
j< tų Įvažiavimo Kanadon ir išvažiavimo iš Kanados reikalų 

tvarkymas, vizos, pasai, kelionės liudijimai, transatlanti 
j: nių laivų-lėktuvų biletai, taip pat geležnkelių ir autobusų 

biletai; Floridoje, Kalifornijoje ir kitose Amerikos ir Ka 
įį nados vasarvietėse vietų užsakymai: Kanados ir Amerikos 
$ žymesnių miestų viešbučiuose kambarių rezervavimai;

ekskursijų vietoje, Amerikon ar Europon organizavimas; 
asmeninio kelionių bagažo, baldų ar bet kurio kito turto 

į: persiuntimas į bet kurią paskyrimo vietą Kanadoje, Ame 
į j rikoje ar Europoje (patarnavimas su pilnu apdraudimu iš 
!■ pat jūsų buto). Kelionėms laivais skyrius naudojasi Ke 
j; lionių Bendrovių „AROSA LJNE“ ir „SITMAR LINE” 
•’ patarnavimais. Skrendant lėktuvais — „PAN AMERI 
| CAN WORLD AIRWAYS (PAA)“ ir „TRANS-CANA 

DA AIR LINES (TCA)“.

II. DOVANŲ SIUNTINIŲ SKYRIUS:
į; Per šį skyrių Dovanų Siuntiniai ir vaistai siunčiami į LIE 
i; TUVĄ bei kitus kraštus teisioginiai iš Anglijos (Londo 
b no) su pilna siuntinių įvertinimo ir gavimo garantija. Taip 
j; pat per šį skyrių persiunčiami pinigai į visus PASAULIO 
t KRAŠTUS siuntimo dienos kursu.

Restoranas “RŪTA”
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

• >

i::

SIUNTINIAI Į LETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS.
Naujas skelbimas su naujenybėm.

Prašau perskaityti šį skelbimą ir įsitikinti, kad pasiųsti 
bet kokį siuntinį, o ypatingai vaistų ir medžiagų į Lie
tuvą bei kitus kraštus yra prieinamiausiai ir pigiausiai 

tik per

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

BALTIC EXPORTING Co.
849 COLLEGE ST. (PRIE OSSINGTON), 

TORONTO, TEL. LE. 1-3098
Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaistų ir 

kitų reikmenų įvairius siuntinius.
Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiu

mams ir paltams medžiagų, kostiumams priedus 
ir kitas prekes.

DĖMESIO! dėl siunčiamų vaistų ir medžiagų iš Anglijos.
Nuo š. m. rugpjūčio mėn. 6 dienos žymiai atpiginti vais

tai siunčiami iš Anglijos, pavyzdžiui:
Streptomycine arba Dihydro-Streptomycine 
30 a 1 gr..........................................................su muitu $
Isoniazid 1000 tabl. 50 mgm...................
Penicillin in oil 1X10 cc 3 mil. u.........
Cardophyllin (Theophillin) 100 tabl. 0.2 
Multivitamin 500 tabl...............................
Vitamin B. Complex Forte 500 tabl.. . 
Serpasil 500 tabl. 0.1 ...............................
Serpasil 500 tabl. 0.25...............................
Vitamin B. Complex 250 tabl................
Phenobarbiton 500 tabl. 1 gr....................
Aspirin 1000 tabl.........................................
Digoxin 500 tabl............................................
Butazolidine 100 tabl. 100 mgm..............
ir t. t. ir t. t.

Siunčiame įvairius antibioticus:
Aureomycin, (Achromycin, Chloromycetin, Crystamy- 
cyne, Erythromycine, Penicillin, Estomycin, Mixtamy- 
cin, Seromycine, — Cycloserin, Streptomycine, Dihyd
ro — Sterptomycine, Terramycin, Viomycin ir Įvairias 

medžiagas ir instrumentus dantims taisyti.
Taip pat yra žymiai atpigintas oro pašto mokestis.

DAR DIDESNĖ NAUJIENA:
Yra gauti iš Anglijos vyriškiems ir moteriškiems kos
tiumams bei paltams naujų vilnonių juostelėmis medžia
gų pavyzdžiai. Tų medžiagų kaina pasakiškai žema, t. y.: 
Keturiems kostiumams — 14 yrd. medžiaga su pamuša
lu ir šerine (klijonke) įskaitant visus mokesčius — tik
tai — $ 72.30. Arba už tą pačią kainą 3 kostiumai ir vie

nas paltas arba 2 kostiumai ir 2 paltai.
Siunčiant į Aziją (Sibirą) reikia pridėti dar $ 1.80. 

Medžiagų pavyzdžius galite pamatyti mūsų įstaigoje 
Toronte ir pas ponią Juraitienę Hamiltone. (Užsakant šį 
pakietą laiškais prašome nurodyti pageidautiną spalvą).

Be to siunčiame iš Anglijos kaip seka:
Švediškas elektrines siuvamas mašinas, 
38-nių modelių Hohner akordeonus, 
Moderniškiausias mezgimo mašinas, 
Šveicariškus laikrodžius firmos „Cyma“ ir „Dixton“, 
Stiklui pjauti peiliukus su deimantu ir metalinius, 
Parkerius, 
Dviračiams padangas ir šliaukąs įvairių išmierų, 
Plaukams kirpti mašinėles, 
Skustuvus, 
Plaukams dažyti įvairių spalvų dažus, 
Avalynę, 
Maistą, 
ir t. t. ir t. t.
Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų. 
Kiekvienas siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų ne

viršijant nustatyto svorio.
Pagal mūsų patyrimą — dabar pats laikas pasiųsti siun

tinį Kalėdoms bei kiemai.
Mūsų skyrius Hamiltone, 105 Cannon Str. E., pas P. V. 
Juraitienę, tel. JU 8-6686, priima užsakymus vaistams ir

kitokioms gerybėms siunčiamiems iš Anglijos.
Gyveną ne Toronte, gali vaistų, medžiagų ir kitus užsa- 

; kymus bei savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio siun- 
; tinius siųsti mums paštu.
• Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Darbo valandos:
[ Pirmadienį — penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
[ Šeštaditniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.
Į Sav. A. K a 1 ū z a.
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AR DAUG KAS PASKUTINIAISIAIS METAIS 
PASIKEITĖ LENKIJOJE.

TILLSONBURG-DELHI, Ont
PAGYVĖJO VISUOME N1NĖ VEIKLAHAAAIf^LTOiV

V Sekmadienį, lapkričio 3d. &

g VA parapijos salėje 8

8 bus rodomi &

f Lietuviški Filmai į
X iš Kanados ir JAV lietuvių gyvenimo. &

j Du seansai: 3 vai. p. p. vaikams ir 6 vai. 30 min. g 
. vakaro suaugusiems. Rengėjai. $t I

ŠĮ SEKMADIENI — ŽIŪRĖTI FILMŲ
Lapkričio 3 d. VA parapijos 

salėje matysime lietuviškus fil 
mus, pagamintus brolių J. K. 
Žukauskų iš Kanados ir JAV 
lietuvių gyvenimo.

Sakoma, kad Hamiltonas vi 
suomet ir visur Kanadoje pir 
mauja, tad ir „filmų gamybo 
je“ jis nenusileido JAV lietu 
viams, išleisdamas juos anks 
čiau brolių amerikiečių, kurie 
taip pat suka istorinius filmus. 

rTiesa, hamiltoniečių filmai lie 
*ia mūsų gyvenimą paskuinių 
f-rių metų laikotarpyje, tačiau 
tokie įvykiai, kaip Lietuvių 
Katalikų Kongresas Hamilto 
ne, Lietuvių Dienos, Dainų ir 
Tautinių šokių šventės juk jau 
nuėjo į mūsų tremties gyveni 
mo istoriją ir atkurti iš atmin 
ties tuos įvykius nėra taip leng 
va. Tuo tarpu, filmų juostoje 
— ekrane, jie vėl gyvai atsi 
stos prieš mūsų akis. Ne vie 
nas hamiltonietis, pamatys 
save antikomunistinėje demon 
stracijoje, pasilinksminime ar 
minėjime, ne vienas iš tėvų pa 
matys savo vaikučius prie Su 
tvirtinimo sakramento, šešta

dienio mokykloje. Ir tuomet 
galėsime pasakyti (ir tai drą 
šiai!), kad laikas greitai bėga, 
nes buvęs „pipiras“ — jau yra 
jaunuolis, o ne vieno suaugu 
šio galvą apdengė žili plaukai.

Filmai yra garsiniai — spal 
voti. Muziką pritaikė V. Babec 
kas ir įkalbėjimai K. Barono. 
Bus rodomi du seansai: 3 vai. 
p. p. vaikams ir 6 vai. 30 min. 
suaugusiems.

Lapkričio 17 d. lilmai bus 
rodomi Montrealyje. Rengėjai 
yra AV Montrealio parapijos 
Komitetas.

BERAŠČIAI DAR NUSVE 
RIA RAŠTINGUS

Tarptautinė švietimo ir kul 
tūros organizacija UNESCO 
surinko žinias apie beraščius. 
Pasirodo, kad beraščių kiekis 
dar didesnis negu raštingų. 
Nėr valstybės ir nėra tautos, 
kur būtų 100% raštingų, bet 
yra normalu, jeigu beraščių 
yra apie 2%. Amerikoje beras 
čių yra 2.5%, Rusijoje 5%, 
Bulgarijoj 24%, Portugalijoj 
44%, Brazilijoj 51%.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus —

TALKOJE I
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.

; Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p.
> parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite :į;
< iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114,
? Hamilton, 15 Homewood Ave.

M. MAČIUKAS | d
V Y R I Š K Ų 1 R

MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVĖJAS 1
AUGŠTOS KOKYBĖS |

RANKŲ DARBAS |

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS |

79 ir 81 St. Zotique St. E., $
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 8c SONS
16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS.
DUODU GERĄ KAILIŲ 

PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T LIE 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
I* KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

M u b k r a t 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

Atkelta iš 2-ro psl.
Lenkijos dar yra nepakanka 
mu įrodymu tikrosios padėties, 
pažiūrėkime kaip ten tvar 

kosi vidaus gyvenimas, 
pasinaudojant tam reikalui 
vien pačios Lenkijos oficialios 
spaudos duomenimis.

Taip, rugsėjo 27 d. viename 
tik „senienų“ t. v. Ružickio tur 
guje, Varšuvoje milicija areš 
tavusi net 250 visokių prekiau 
tojų, kurie tariamai parduoda 
vo prekes spekuliacinėmis kai 
nomis, o tikrumoje daugiausiai 
prekiavo iš užsienio gautomis 
(išimtinai siuntiniuose iš užsio 
nio) prekėmis ir tuo „mažino 
valstybinių komiso krautuvių 
uždarbį“. Tai akcijai, kaip ra 
šo spauda, buvo mesta net 800 
milicininkų bei „Prekybos sky 
rių“ kontrolierių. „Tribūna 
Ludu“ rugsėjo 10 d. (tai yra 
lenkų komunistų „oficiozas“), 
rašo, kad Plocko apskrities ūki 
ninkai su dideliu nerimu iau 
kia žiemos tamsybių, nes nie 
kur negali gauti stiklo kamine 
lių žibalinėms lempoms. Kita 
me numery randame (3-IX), 
kad mokslo metų pradžiai net 
pačioje Varšuvoje negalima bu 
vo rasti vaikų žiurstelių, kup 
rinių, net vadovėlių. Trečiame 
numery randame, jog vienos 
įmonės meistras jau kelintas 
mėnuo negalįs gauti sau aki 
nių, nes kažin kodėl „pavėla 
vęs“ atitinkamų stiklų impor 
tas iš. . . Rytų Vokietijos I Tai 
tik atsitiktinai parinktos žinu 
tės, liudijančios, jog ir šiandie 
na ten yra tos pačios ekonomi 
nės sąlygos, kokios buvo prieš 
5—8 metus! Gal skirtumas tik 
tas, jog veik kiekviename nu 
mery ir to paties „oficiozo“ 
randame pranešimų apie by 
las, nuteisimus „visuomeninio 
turto“ vagių. Nereiškia tai, jog 
dabar tų vagysčių atsirado 
daugiau (o gal?) negu tai bu 
vo prieš Poznanės įvykius. 
Skirtumas tik tas, jog dabar 
spauda apie tai daugiau, vie 
šai rašo, gi seniau tik „dideli“ 
vagys tos „pagarbos“ susilauk 
davo.

Ar gali būti kitaip? Juk Len 
kijoje ir šiandieną apie viską 
lemia vien „Suvienytoji Lenkų 
Darbininkų Partija“, o Lenki 
jos vyriausybės priešakyje ir 
toliau yra tas pats Cyrankie 
vič, kuris tuojau pat po Pozna 
nės įvykių, per radio, pasakė, 
jog

visiems besipriešinantiems 
partinei linijai“ ir darantie 
ms riaušes bus „kertamos 

rankos ir kojos“!!!

dovais bus tol, kol juos palai 
ko rusų durtuvai.

Kas nors pasakys, bet gi da 
bar Lenkijoje vis daugiau ne 
ramumų. Ana neseniai streiką 
vo Lodzės komunikaciniai dar 
bininkai, o Varšuvoje studen 
tų riaušės. Taip, viešųjų esama 
padėtimi nepasitenkinimų, da 
bar ten yra daugiau, bet. . . 
čia skirtumas tik tas, kad da 
bar ten daugiau yra viešųjų 
nepasitenkinimų, kurie anks 
čiau, politinio teroro dėka, bu 
vo labjau slepiami, tie patys 
žmonės labjau bijojo viešai pa 
sisakyti. Dabartinėms viešoms 
kalboms sklįsti daug padėjusi 
lenkų, net partinė spauda, ta 
čiau toji spauda, šiandieną, pa 
čioje Lenkijoje yra sistematin 
gai tildoma. Dėl ko gi kito pa 
skutinės studentų riaušės Var 
šuvoje — kaip tik ryšį su par 
tijos nutarimu uždaryti jauni 
mo organą „Po Prostu“ (Tie 
šiai), kuris kaip tik suvaidino 
labai didelį vaidmenį praeitų 
metų Lenkijos įvykiuose. To 
laikraščio redaktorius Lasota, 
pats partietis, dabartinio lenkų 
seimo narys, sako, turįs būti 
išmestas iš partijos, nes „pasi 
priešino partijos disciplinai“, 
o jojo pagrindinis „nusikalti 
nias“ glūdi tame, jog jis sakė, 
kad

„negali būti socializmo be 
demokratijos, o demokrati 

jos be spaudos laisvės“.
Studentus, kurie prieš tą par 
tijos nutarimą protestavo, Var 
šuvos milicija, pilnoje šarvuotė 
je, lazdomis, ašarojančiomis du 
jomis bei vandens švirkšlėmis 
vaikė nei kiek neblogiau, neg 
tai darė milicija Bieruto lai 
kais. Reiškia, čia ir Gomulka 
ir Bierutas pasirodė esą „ly 
gūs“!!!

Įdomu čia dar tai, jog tuo 
pat metu kai pačioje Lenkijo 
je bent kiek laisvesnis žodis 
yra užgniaužiamas, taip pat 
kaip ir seniau buvo daroma, Pa 
ryžiuje rugsėjo 28 d. pasirodė 
lenkų kalba savaitraštis „Len 
kų savaitraštis“ su fotokopia 
Gomulkos laiško, kuriame nė 
žodžio ne tik apie komunizmą, 
bet ir apie socializmą, o vien 
atsišaukiama į lenkų emigrantų 
patriotinius jausmus, kviečiant 
juos visaip padėti Lenkijai, ku 
rios „darbo žmonės realizuoja 
visuomeninį teisingumą“! Žiū 
rint esmės, tai tėra naujas „ko 
munistinio vilko avies kailis“, 
daugiau nieko. Nors... su viena 
pastaba, jog tai yra „lenkiško 
komunizmo avies kailis“, ku

Kitaip tariant, iš viršaus, iš 
Lenkijos dabartinių valdovų 
pusės ten nėra ir negali būti 
jokio pakitimo tol, kol tie vai 
dovai yra valdovais, o jie vai

ris visų pirma (ir atrodo, jog 
gana sėkmingai) spekuliuoja 
lenkų patriotiškumu, lenkų su 
gebėjimu virš visokiausių parti 
nių ar odeologinių skirtumų pa

t£

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

12 metų patyrimas.

f Lietuviška Kirpykla |
$ 410 Murray Ave, Greenfield Park. $

Darau pusmetinius, dažymus, šaltus šukavimus v' 
bei visokeriopus odos masažus.

| Kreiptis tel. OR 1-8951
f Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ. I

I
 Adamonis ir Budriūnas

„DISTRICT ESTATE BROKERS”
Montrealio Real Estate Board Nariai 

177 Sherbrooke St. W. PL 8501
NAMAI — APARTMENTAI — ŽEMĖ 

PASKOLOS — DRAUDIMAS
D. N. Baltrukonis CR 6-5075
A. Markevičius OR 1-8931
F. Yasutis LA 2-7879
F. Adamonis PO 6-7594.

Darbo laikas nuo 9 vai.

J. Skučas RA 2-6152
V. Liesunaitis PO 7-6719
S. Rudnik VI 5-8864

A. Budriūnas RA 7-2690. 
ryto iki 9 vai. vakaro.

Pasibaigus svarbiausiems ta 
bako nuėmimo darbams, šių 
apylinkių lietuviai pamažu pa 
judėjo bendrame visuomeninia 
me darbe.

Šeštadieninė mokykla prasi 
dėjo spalio 26 d. ir bus kiekvie 
ną šeštadienį nuo 7 v. v. iki 9 
v. v. Tillsonburg'o katalikų pa 
rapijos mokyklos patalpose. 
Tėvų komitetas numato tauti 
nių šokių mokymą ir jaunimo 
choro sudarymą. Sveikiname— 
linkime sėkmės ir kvečiame vi 
sus šios apylinkės lietuvius 
prie šių užsimojimų įvykdymo 
gausiai prisidėti.

Skautų organizacijos vadovy 
bė nutarė sueigas daryti kiek 
vieną pirmą mėnesio sekmadie 
nį po pamaldų. Sekanti sueiga 

statyti bendrus lenkų tautos 
reikalus.

Bevartant dabartinę oficia 
linę lenkų spaudą, leidžiamą pa 
čioje Lenkijoje, „vidaus reika 
lams“ vis daugiau pastebima 
ir grynai stalinistinių tendenci 
jų, kur reikalaujama grąžinti 
galią „veikti“ saugumui, kaip 
ir seniau(!), grąžinti galią pa 
naikintam įstatymui apie dar 
bo discipliną, paimti „visus už 
apinasrio“. Savaime supranta 
ma, jog tokie „balsai“ nepasi 
rodė atsitiktinai. Tai neabejoti 
nai yra „garsūs pareiškimai“ 
tikrosios komunistų linijos. 
Leido žmonėms išsikalbėti, išsi 
rėkauti, nes prie to privedė 
Poznanės bei pr. m. spalio mė 
nėšio įvykiai. Dabar, tikėda 
miesi, jog vėl stipriau sėdi bal 
ne, vėl daro viską

grąžinti „senus, gerus lai 
kus“, kada visi bijojo, visi 

tylėjo.
Ta pati tendencija ypač yra 
ryški žemės ūkio politikoje. 
Pats Gomulka, kalbėdamas, 
per „Valstybinę Šventę“ susie 
tą su rugiapjūtės pabaiga, aiš 
kiai pasakė, jog kolchozai buvo 
ir yra lenkų žemės santvarkos 
„idealas“!!! Tas pats matyti 
ir iš visų raginimų, nukreiptų į 
ūkininkus. Kitaip tariant, nėra 
jokio pagrindo manyti, jog ten 
kas nors iš esmės pasikeitė.

Rimvydas.

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

Lietuvoje 
ir visoje Europoje.

JEAN TALON 
DRUG STORE

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

bus lapkričio 3 d. Delhi, 12 
Ann Str. Skautus-es prašom 
tai pasižymėti ir sueigas punk 
tualiai lankyti.

Mūsų vieneto keturi skautai 
A. J. Stonkai,, V. Galeckas, 
Ed. Vindašius anglų skautų 
vadovybės už gerą egzaminų 
išlaikymą yra apdovanoti bron 
zos ženklu. Pagarba mūsų jau 
nimo atstovams ir džiaugsmas 
tėvams bei skautų rėmėjų ko 
mitetui, kurie tiek daug priside 
da prie darbų.

Mūsų ruoštasis vakaras pa 
liko 34.4 7 dol. gryno pelno, 
obuolių diena 36.53 dol. Tai 
visa buvo įgyta koimteto dar 
bu, bei maloniu tikrai nuošir 
džiu parėmimu mūsų visuome 
nės, kuri mus supranta ir pa 
deda. Nors yra ir tokių, kurie 
gal ir be blogos valios bet mu 
ms stengiasi pakenkti. Visus 
kviečiame į bendrą jaunimui pa 
dėjimo darbą ir nuoširdžiai dė 
kojame mums padėjusiems.

Šios apylinkės Lietuvių Be 
ndruomenės valdyba suruošusi 
keletą parengimų daugumą 
gautų pajamų paskyrė šeštadie 
ninių mokyklų išlaikymui. Šiuo 
metu, atrodo dar rengiasi su 
ruošti vieną kitą pasilinksmisi 
mą ir sušaukti bendrą ataskai 
tinį susirnikimą naujosios vai 
dybos rinkimams. Z. P.

ANAPUS...
Atkelta iš 6 psl. 

natūralaus įstatymo. Jis buvo 
įsitikinęs, kad įrankiai, kurie 
duoda masinę gamybą (produk 
ciją), bus vartojami tik šių įran 
kių ir mašinų savininkų naudai, 
tuo pačiu laiku pastoviai didin 
darni darbininkų skurdą juo la 
bjau jei mašinos ir įrankiai di 
dins darbo našumą.

Mes gi žinome, kad tai yra 
atvirkščia tiesa, Jungt. Amen 
kos Valstybėse Įrankiai - maši 
nos atlieka apie 95% viso dar 
bo, o žmogaus energija — jėga 
tik apie 5%. Tačiau atlygini 
mas tų žmonių, kūne aptarnau 
ja mašinas ir įrankius, yra apie 
10 kartų didesnis už dividen 
dus, išmokamus mašinų ir įran 
kių asvininkams.

Marksas per savo socializmą 
prižadėjo „teisingumą", tačiau 
tas teisingumas buvo pasiektas 
tos pačios sistemos (kapilaliz 
mo), kurį jis buvo pasiryžęs su 
naikinti.

Žinomas ekonomistas J. Fre 
deric Dewhurst (Twentieth Ce 
ntury Fund) pareiškė, kad viso 
se pramonės valstybėse piiva 
tus kapitalizmas visai priartėjo 
prie socialistų siekimų aprūpiu 
damas-suteikdamas visiems ge 
rą gyvenimą beklasėje uend 
ruomenėje. J. Skardis.

3

2348 Hochelaga. Tel. LA 5-4053 Montreal. J
Paruošia vaistus pagal receptus ir $
SIUNČIA LIETUVON $

A BEI SOVIETŲ RUSIJON į

LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS
A. ŽUKAS

Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos įvairios puošmenos.
Didesniems pirkiniams duodu ypatingai dideles nuolaidas. 

Taisau laikrodžius, žiedus ir visas kitas puošmenas.
Užsakymai priimami ir paštu.

976 Church Ave., Verdun (kampas Bannantyne)
Telefonai: Biznio PO 9-5841, namų: PO 9-5841
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LIŪDESIO VALANDOJE

ib KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave.. Verdun.--------Tel. PO 9-1193 .
IRUIMami‘



8 PSL. NEPRIKLA USOMA LIETUVA 1957. X. 30. — Nr. 43 (253)

TILLSONBURG-DELHI, Ont
A\OVTll>EAI.

1
 Tradicinis

VAIKŲ KAUKIŲ BALI U,S
Šį sekmadienį, lapkr. 3 dieną 4 vai. po piet 

Aušros Vartų parapijos salėje. 
Filmas — įvairenybės — vaišės

Suaugusiems 0,75. Vaikams 0,25. |L. K. Moterų Dr-ja. t

MALDA UŽ PASILIKUSIUS 
UŽ GELEŽINĖS SIENOS
Kitą sekmadienį, lapkričio 3 

d., 4 vai. 30 min. prie Šv. Juo 
zapo bazilikos renkasi visos 
tautos dalyvauti kartu su Jo 
Eminencija kardinolu maldos 
valandai už mūsų brolius pa 
silikusius už geležinės sienos. 
Jo Eminencija neša pats kryžių 
į kalną. Tautos turi taip pat 
savo kryžių ir po savo parašu 
eina kartu. Todėl visų lietuvių 
prašome ateiti į tą piocesiją ir 
maldos valandą ir būti punktua 
liai 4 vai. 30 min. P. M. ir jung 
tis prie savo grupės, kuri eis 
kartu į baziliką. Jeigu blogas 
oras — eiti į baziliką tiesiai.

KVIEČIAME
tėvus su vaikais atsilankyti į 
tradicinį vaikų kaukių balių, 
šį sekmadeinį, lapkr. 3 d., 4 v. 
po pietų, A. V. paiap. salėje.

Bus rodomi filmai pritaiky 
ti įvairaus amžiaus vaikams, 
žaidimai ir bendros vaišės. Mo 
kyklinio ir priešmokyklinio am 
žiaus vaikučiams bus proga su 
.sitiktį susipažinti, pasiiinks 
minti.

Tik tokis nuo mažens vaikų 
pratinimas prie lietuviškų suei 
gų, savo lietuviškoj įstaigoj, 
yra savaimi auklėjimas prisi 
rišimo prie savo tautos. Savo 
atsilankymu suteiksite vaikams 
džiaugsmo ir paremsite gražų 
tikslą Vokietijoje Vargo Mo 
kyklą. L. K. Mot. Dr-ja.

©

DR. J. ŠEGAMOGAS
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
Office 5441 Bannantyne 

(kamp. Woodland) 
Verdun. Tel. PO 7-3175. 
Priėmimo vai.: 2-4; 7-9;

šeštadieniais 11-1 
arba pagal susitarimą. 

Namų 1038 Osborne Av. 
Verdun. Tel.: PO 6-9964.

C
i

;; DANTŲ GYDYTOJAS j: 
T DR. J. M A L I ŠK A :|: 
L: priima: 9 a. m.—10 p. m.

5441 Bannantyne, 'į 
(kampas Woodland)

8 Tel.: PO 8-4547 |

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS
Dr. R. CHARLAND
78 St. Joseph Blvd. W.

Tel. PL 9958

J
I)r.E.Andrukaitis&

K 956 SHERBROOKE E.
Tel.: LA 2-7236

|8

Raštinė vakarais: 
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926-^8873
Bene TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng. 

507 Place D’Armes
VI 9-8045

|

MONTREALIO LIETUVIŲ 
SPAUDOS BALIUS,

per eilę metų tapęs tradiciniu 
ir didžiausiu metimu balium, 
yra paskirtas 1958 metų sausio 
25 dieną, šeštadienį, didžiau 
šioje ir patogiausioje Montre 
aly St. Louis gimnazijos salė 
je, esančioje City Hali ir Sher 
brooke kampe, ten, kur buvo 
ir pernai. Vises organizacijos 
maloniai prašomos tą datą re 
zervuoti Spaudos baliui ir tau 
tiečiai prašomi tą vakarą skir 
ti savajai lietuviškajai spaudai. 
Salė jau išnuomota.
LIETUVIŲ ENCIKLOPED1 

JA MONTREALIUI
vajus vyksta sėkmingai. Jau 
gauti pirmieji mokėjimai. Kvie 
čiami 100 asmenų paremti šį 
vajų, įmokant po 5 dolerius. 
Mes juos numeruosime iš ei 
lės pagal įmokėjimus ir skelb 
sime sekančiuose NL numeriuo 
se iš eilės. Įmokėjo: 1 Domini 
kas Norkeliūnas, 2. Juozas Sk 
inkis, 3. Juozas Bulota, 4. kun. 
dr. Jonas Kubilius, 5. Dr. Jo 
nas Mališka, 6. Mykolas juod 
viršis, 7. Steponas Kęsgailą, 
8. Vladas Vaišvila, 
Lukoševičius, 
lis.

KRISTAUS
ŠVENTĖS

A. V. bažnyčioje iškilmingas 
pamaldas laikė klebonas kun. 
dr. J. Kubilius. Pamaldų metu 
padidėjęs choras, diriguojant 
A. Ambrozaičiui ir vargonuo 
jant V. Kerbeliui, pagiedojo 
dvi naujai pramoktas giesmes. 
Po pamaldų salėj buvo akade 
mija. Klebonas pradžioje pa 
skaitė kaip ir invokaciją. Aka 
demijoje, kurią vedė P. Luko 
ševičius, svečias iš Toronto J. 
Matulionis paskaitė labai gra 
žiai sudarytą, gyvenimiškai 
pagrįstą, logiškomis išvadomis 
ir gražiai sukonstruotą paskai 
tą, kurią salė išklausė su dide 
liu susidomėjimu. Meninėje 
dalyje deklamavo V. Vaičių 
naitė, L. Barauskas ir V. Ker 
belio vedamas vienbalsis Augš 
tesniųjų kursų mokinių mer 
gaiČių choras pagiedojo dvi 
giesmes, paties dirigento su 
komponuotas. Minėjimas gra 
žiai pavykęs.

• Vickers laivų statykloje Mon 
trealy buvo darbininkų strei 
kas.

$ ADVOKATAS ©

9. Jonas
10. Jonas Karde 

(d. b.)
KARALIAUS 
MINĖJIMAS

| STASYS DAUKŠA, LL. D.| 
| Saito >0—•« |
S 152 Notre Dame St. E. g 
į UN 6-8969* |
S Res. 5657—12 Ave., Rsm. 5 
į RA 2-5229

JOSEPH P. MILLER, 
B.A., B.C.L. 
Suite 205 

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

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

MILTON W. WINSTON, 
B. A., B. C. L

Suite 504 ir 505 
4 Notre Dame St. E. 
Montreal. UN 6-6556

I
 TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI §

v Įvairaus dydžio ir įvairių kainų. Parduodu pilnai įieng $ 
tus pelningus tabako ūkius. Kreipkitės pas: £

CHARLES POCIUS |
| REAL ESTATE |
$ Tillsonburg, Ont. $
| Tel. Victor 2-3337.

LIETUVIŲ AKADEMINIS 
SAMBŪRIS

pertvarkė valdybą, kurią dabar 
sudaro: pirm. inž. Aniolaus 
kas, viep. J. Ladyga, sekr. J. 
Rimkevičiūtė, ižd. P. Povilai 
tis ir narys p. Šultė. Sambūris 
lapkričio pabaigoje numato pa 
rengimą. Praėjusį penktadienį 
sambūrio sueigoje kum dr. J. 
Kubilius laikė labai įdomią ir 
svarbią paskaitą apie metafizi 
nę žmogaus padėtį. Prelegen 
tas, pradėjęs nuo laikų, kada 
žemėje nebuvo dar gyvių, ap 
žvelgė visą gyvijos evoliucinę 
raidą, išryškindamas žmogaus 
pasirodymą maždaug prieš pus 
antro miliono metų, jo dvasinį 
augimą, nurodydamas toje rai 
doje reiškinius, kurie iškyla 
virš fizinių reiškinių ir kurių 
priežastingumą prelegentas su 
vedė į Pirmapriežastį beprie 
žastinę. Po įdomaus praneši 
mo sambūrio dalyviai paskaiti 
ninkui patiekė eilę įdomių klau 
simų, į kuriuos buvo taikliai 
atsakyta.

RIMTAS TIKSLAS
Iškilminga vakarienė su pa 

silinksminimu ruošiama šešta 
dienį, lapkričio 16 dieną. 7 v. 
vok. Aušros V. parap. salėje.

L. K. Mot. Dr-ja atjaučia 
reikalą padėti parapijai atnau 
jinti ir išdažyti parapijos salę, 
todėl šio vakaro visą pelną ir 
skiria tam tikslui.

Iš anksto kviečiame Montre 
alio plačią visuomenę rezeivuo 
ti šį vakarą savo atsilankymu 
ir paremti taip reikalingą mū 
su parapijos sales remontą.

Valdyba.
RUDENS SEZONO BAL1A

galima atsiimti kiek

us LOTERIJOS
neatsiėmė fantų šie nr. nr.
432506, 432345, 432096,
432305, 432423, 432467,
432078, 432066, 432503,
432515, 432161, 432228,
432004, 432598, 432053,
432371, 432218, 432045.
432270, 432436, 432516,
432142, 432076, 432141.

Fantus 
vieną dieną po 6 v. vak. pas p. 
M. Žukienę, 976 Church Ave, 
Verdun, telef. PO 9-5841.
Liet. Šešt. Mok. Globos K-tas.

K. TOLIUŠIS TURĖJO 
NELAIMĘ

Žinomasis montrealietis 
Kostas Toliušis šiomis dieno 
mis ėjo skersai gatvę per ža 
lias šviesas, bet kažkokia maši 
na, nežiūrėdama judėjimo tvar 
kos, p. Toliušiui netikėtai, pra 
siveržė per tas mašinai jau ro 
domas šviesas. Mašina nutren 
kė p. Toliušį ant šaligatvio ir 
pritrenkė ligi sąmones neteki 
mo, bet ir mašina, atsitrenkusi 
į p. Toliušį, apvirto ir susilan 
kstė. K. Toliušis atsipeikėjo Ii 
goninėje, bet ištyrus jo sveika 
tą .pasirodė, kad jis nesužalo 
tas, tiktai stipriai sutrenktas.

MONTREALIO 
STUDENTŲ SUSIRINKIME 
išrinkta valdyba: V. Piečaitis, 
R. Siniūtė ir V. Šipelis. Jie šie 
met vadovaus Montrealio lietu 
vių studentų skyriui.

REIKALINGA
moteris ar mergina 

namų ruošai.
Atlyginimas — $ 120.— mėn.

Skambinti RE 3-8119

ŠALPOS KOMITETO 
PRANEŠIMAS

KLB Montrealio Šaipos Ko 
mitetas, remdamasis oficialio 
mis informacijomis praneša, 
kad šiuo metu yra labai dide 
lis skaičius lietuvių tremtyje, 
kurie yra nepaprastai sunkioje 
materialinėje padėtyje. Jų dau 
gumą sudaro ligoniai, vargau 
patekusių tėvų maži vaikai, se 
neliai, karo invalidai ir našiai 
čiai. Jų padėčiai sušvelninti 
Šalpos Komitetas skelbia žie 
mos šalpos vajų, prasidedantį 
lapkričio 1 d., kurio metu au 
kos bus renkamos aukų lapais 
bei priimamos paštu.

Šalpos Komitetas. 
KARIUOMENĖS ŠVENTE 

šiais metais ruošiama paminėti 
labai įspūdingai. Minėjimas 
įvyks lapkričio 24 d. ir prasi 
dės pamaldomis lietuvių parapi 
jose už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Visos lietuviškos orga 
nizacijos kviečiamos pamaldo 
se dalyvauti su savo vėliavo 
mis.

Iškilmingoje bei meninėje 
programos dalyje, kuriai užpra 
šyta D'Arcy McGee salė, bus: 
a) Savanorio-kūrėjo J. Viliušio 
paskaita, b) Liet. Valst. Op. 
Sol. P. Radzevičiūtė, b) A. V. 
Parapijos choras, d) Montrea 
lio Scenos Mylėtojų Būrelis, 
vadovaujamas p. Beatričės Kiei 
zaįtės-Kerbelienės, .kuris su 
vaidins St. Lauciaus vieno vei 
ksmo laisvės kovų vaizdelį 
„Paslaptingoje zonoje“, e) Sk 
autų Vyčių Tautinių Šokiu 
Grupė, vadovaujama J. Piečai 
čio.

Įėjimo mokestis — laisva au 
ka karo invalidų šalpai ir Mont 
realio šeštadieninių mokyklų 
išlaikymui. Kad ir jaunimas ga 
lėtų minėjime 
skaitlingiausiai, 
-(ėms) iki 15 
įėjimas visiškai
Kar. Šventei Ruošti Komitetas.

MIRĖ KAZIMIERAS 
MERKEVIČIUS.

Jį ištiko trečias širdies prie 
puolis. Nuvežus j ligoninę, gy 
dytojai patarė širdies operaci 
ją, su kuria jis sutiko, bet rei 
kėjo tūlą laiką išlaukti, ir šito 
K. Merkevičius jau nebepergy 
veno. Velionis buvo ramaus 
būdo, sugyvenamas, lietuvis 
kos spaudos ir kultūrinių reika 
lų rėmėjas. Buvo DLK Vytau 
to klubo narys ir N L nuolatinis 
skaitytojas. Velionis paliko 
našlę žmoną ir du vaikus — su 
nų ir dukterį. Visiems nuošir 
di užuojauta.

PARAPIJOS CHORAS 
pradėjo vėl naują darbą. P. Am 
brozaitis paėmė dirigavimą. 
Juk mes visi norime, kad jis 
būtų kuo geriausias. Bet mes 
turime jam ir padėti. Parapija 
daro viską, ką gali. Dabar pri 
klauso nuo jūsų, kad jis būtų 
geras. Reikia ir naujų jėgų, 
balsų. Todėl jūsų klebonas la 
bai nužemintai prašo visų, ku 
rie turite balsus, prisidėti. Rei 
kia, kad ir jaunimas susirūpin 
tų daugiau. Todėl ateikite, pa 
bandykite.

• P. Juodviršienė savaitę laiko 
viešėjo New Yorke, kur lankė 
gimines ir pažįstamus, drauge 
apsipažindama su didžiojo 
New Yorko miestu.

dalyvauti kuo

metų amžiaus 
laisvas.

Initium Semestri subuvimas 
įvyko šeštadeinį. Dalyvavo 34 
studentai, bet fuksų tiktai 2— 
p. Masevičiūtė ir p. Gugis.

LOUIS MONGEAU
KURO ALIEJUS

No. 1 Imperial Products
241—1 Ave., LaSalle.

PO 8-3237

kontraktorius
GURCINAS
Curatteau

I. G. ELECTRIC Rd
Elektros

IGNAS 
3260

Montreal. Tel. CL 5-5515

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 I

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Minėjimui sudarytas 5 asme 

nų koimtetas ir 2 apyl. v-bos 
atstovų ir po vieną iš kur. - sa 
vanorių, karių s-gos ir šaulių 
klubo. Komitetui pirmininkau 
ja M. Stepaitis. Šventės išva 
karėse lapkričio 23 d. Prisikėli 
mo salėje bus pobūvis su „Tri 
mitą“ išpildoma koncertine do 
limi. Sekmadienį 4 vai. toj pat 
salėje įvyks akademija. Paskai 
tą skaitys ats. pik. J. Šlepetys. 
Meninėje programoje dalyvaus 
„Varpas“ ir kt. Prezidiumą su 
darys Vyties Kryžiaus kavalie 
riai, kūr.-savanoriai, kariškų 
org. atstovai.

SENOJO PASAULIO 
MUGĖ TORONTE 

įvyks lapkričio 13 — 16 dieno 
mis Toronte, Jarvis St. 415, 
International Institute of Met 
ropolitan Toronto patalpose. 
Dirbiniai iš įvairiausių senojo 
pasaulio tautų bus išstatyti 
kiekvienos tautos atskirouse 
kioskuose: įvairi keramika, pa 
puošalai, medžio drožiniai, ra 
nkdarbiai ir paveikslai. Mugės 
pabaigoje bus meninis įvaireny 
bių vakaras, kuriame bus atlie 
kami įvairių tautų šokiai, dai 
nos, muzika, Jarvis Collegiate 
auditorijoje. Senojo pasaulio 
mugė įr su tuo surištas koncer 
tas skirti pagerbti tūkstančia 
ms naujųjų kanadiečių, kurių 
tautinis palikimas, tradicijos, 
meno ir muzikos kūryba pade 
da praplėsti Kanados kultini 
nius horizontus. (CS). 
SPORTO KLUBAS VYTIS 
turėjo pobūvį Prisikėlimo salė 
je. Svečių atsilankė apie 200. 
Pastebėtina, kad ir visoje eilė 
je paskutinių šokių vakarų 
vo beveik toks pat dalyvių 
aičius.

GRAŽŪS JAUNIMO 
PASILINKSMINIMAI

Puritoniškame Toronto sek 
madienį jaunimui neturint kur 
pramogauti, sporto klubo Vy 
tis jau trečias sekmadienio va 
Laras, kai rengia pasilinksmini 
mus šv. Jono salėje, į kuriuos 
jaunimas gausiai renkasi. Išpil 
coma programėlė, kurią atlie 
1 a kolonijos dainininkai, kap. 
II. Rožaitis, A. Simanavičius, 
V. Dobravolskis; skaitome vy 
t iečių „radio“ laida ir kt. Sten 
giamasi sudaryti grynai lietu 
viška nuotaika. Sekantį sekma 
dienį bus „raganų vakaras“ 
t u pekliška programa.

> Pp. Sriubiškiai susilaukė sū 
:.aus, dukrelė broliuko.

IŠGANYTOJO 
LIUTERONIŲ 

bažnyčioj, 1691 Bloor St. W. ir; 
Indian Road kampe, lapkr. 3 
d., 1.30 vai. pp., lietuvių pa 
maldos. Kun. dr. M. Kavolis.

bu 
sk

Dr. E. Z U B R I E N Ė 
Dantų Gydytoja 
1577 Bloor St. W.

(netoli Dundas St.) 

TORONTO
Tel. LE 2-4108

ii Dr. A. Pacevičius
X Gydytojas ir Chirurgas
v 280 Roncesvalles Avė 
r Telefonas LE 4-4778 
VPriėmimo valandos: 11-1 v. 
r vakarais nuo 6-8 v.; trečia- 
|; dieniais ir šeštadieniais 11-3 
1 ’ v. pp. Kitu laiku, susitarus.
vNaujas kabinetas

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

DAR APIE PASKAITĄ
Lapkričio 3 d., sekmadienį, 

2 vai. po piet, Lietuvių Namuo 
se rengiama Dr. Prano Ancevi 
čiaus paskaita, tema: Ar Libe 
ralai gali sugrįžti prie valdžios 
Kanadoje? Šių metų birželio 
10 d. rinkimuose nė viena par 
tija negavo daugumos, kad lais 
vai galėtų valdyti kraštą. Koa 
licijos sudaryti taipgi neįmano 
ma. Tai kas bus? Tikriausiai, 
ateinantį gegužės ar birželio 
mėnesį bus nauji rinkimai (žie 
mą rinkimų nedaroma). Kas la< 
mės ateinančius rinkimus ? A A 
liberalai apsiskandaliję su ga 
zo vamzdžių linija, su juokin 
gu senatvės pensijos pakėlimu, 
pajamų mokesčio sumažinimu, 
gali grįsti prie valdžios Kana 
doje?

Tema įdomi. Paskaitininkas 
taip pat. Dr. Ancevičius pats 
kandidatavo rinkimuose į Fe 
deralinį Parlamentą. Gavo ne 
mažai balsų. Sunkiai dirbo. Su 
tiko, kalbėjosi ir diskutavo rin 
kimų reikalais su tūkstančiais 
piliečių: darbo žmonėmis, inte 
ligentija, dvasiškiais, politi 
kais ir visa eile kitų tautų bend 
ruomenių veikėjų, todėl paskau 
tininkas yra kompetentingas 
šią temą aiškinti. Paskaitų polR. 
tinėmis temomis nedažnai esti, 
todėl susirinkime, pasiklausy 
kime ir padiskutuokime paskai 
tos temą nes ji liečia ir mus lie 
tuvius. Klausytojas.

NEBĖRA BILETŲ
Į šauniausią metinį kolonijos 

balių, rengiamą sporto klubo 
Vytis Royal York viešbutyje 
lapkričio 17 d., pakvietimai jau 
išplatinti. Klubas atsiprašo sa 
vo bičiulių, kuriems biletų ne 
beužteko. LSK Vytis.
ATVYKO IŠ WINNIPEG©.

Leonas Radzevičius, meteo 
rologijos technikas, trims mė 
nesiams atvyko į Torontą pa 
sitobulinti. Po to jis išvyksta į 
Arktiką. L. Radzevičius tuoj 
įsijungė į kolonijos gyvenimą 
įstodamas į sporto klubą Vy 
tis ir paaukodamas „Litua 
nūs“.

A. L I Ū D Ž 1 U S, B. A.
Viešasis Notaras
(Notary Public)

Advokatas iš Lietuvos.
Namų, žemės ar bet kurio 
biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas ir 
visi kiti notariniai reikalai.

Teisiniai patarnavimai. 
Morgičiai.

91 Roncesvalles Avė.
Toronto 3, Ontario.

Telefonas: LE 6-5613.

I
Dr. A. VALADKAf

1081 BLOOR ST. W. į 
(prie Dufferin) y 

Telefonas LE. 1-2933 'I
| RENTGENAS |

' ’ priima ligonius ir gimdyves « 
’ ■ nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. S 
“šeštadieniais nuo 11 vai. a 
Riki 1 vai. p. p. Ketvirtadie-x 
} niais kabinetas uždarytas. $

; ’ DR. V. SADAUSKIENĖ i

Dantų gydytoja
< 129 Grenadier Rd.,
; ;(2 namas nuo Roncesvalles)^ ’

Į
 TORONTO

Tel. LE 1-4250

Konsultacijos: išanksto susitarus.
^ANDREW W. DUDLEY, B.Sc., D.S.C., A.C.C.F.

Chiropodistas — kojų specialistas 
Graduete Chicago College Chiropody ind Foot Surgery

1 6975 St. Dems. CR 4-2556 Montreal..
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