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SĖKMINGAKLBKRASTOTARYBOS SESIJA 
Įsteigtas Geležinis Fondas

Lapkričio 30 ir gruodžio 1 
d. d. Toronte, Prisikėlimo pa 
rapijos salėje, labai sklandžiai 
ir darbingai piaejo KLB Kr. 
Tarybos metinis suvažiavi 
mas, kuriame dalyavvo 32 iš 
51 turinčių teisę (30 rinktų ir 
19 apylinkių atstovų). Išrin 
kus prezidiumą (Sakalauskas, 
Kęsgailą, Ramanauskas, Skrip 
kūtė ir Jazbutis) ir komisijas 
(rezol. — Apcraviciūtė, Šapo 
ka, Kardelis, mandatų — Bai 
žaras, Banelis, Bakšys; uoini 
nacijų — Januška, Cicėnas, Ja 
$inevičius)»Mfc_pnėmus dienot 
varkę ir paskaičius sveikini 
mus,

Centro organai daro 
pranešimus.

Kr. V-bos pirm. V. Meilus 
labai kondensuotai sumini, 
kad V-ba atliko reprezentaci 
nius uždavinius, sušaukė apyl. 
pirmininkų suvažiavimą, kuria 
me aptarti keli principiniai ir 
einamieji reikalai, dalyvauta 
susirinkimuose su JAV Kr. V- 
ba ir Pasaulio Liet. Seimu ruo 
Šimo komisija; padedant Poli 
tiniam k-tui, parašyti memo 
randumai Geitskeliui dėl pa 
reiškimo apie Pabaltijo OKupa 
ciją, ir 40-čiai tautų, svarsčiu 
siu Vengriojs sukilimą ; paūgė 
jo apyl. skaičius ligi 19, pa 
ruoštas Geležinio Fondo sta 
tūtas ir kt. Deja, yra sričių, 
kurios nepasisekė: dar neap 
jungti į B-nę visi lietuviai; ne 
turime biuletenio; reikia su 
stiprinti Polit. k-tą, ypač, kad 
laisvasis pasaulis išsigando so 
vietų jėgos ir linkęs eiti į pa 
taikavimą; tebesergame nesu 
gyvenom© negerove, ir neduok 
Dieve, kad ir ateinantį Vasa 
rio 16 minėtume susiskaldę —■ 
sako p. Meilus.

Kult. F-do pirm. p. Matuse 
vičiūtė pranešė, kad Kanados 
lietuviai turi 13 šeštad. moky 
kių su 856 mokiniais ir 46 mo 
kytojais? dveji Litaunistiniai 
kursai, ruošti 3 konkursai, bet 
jie nebuvo sėkmingi. Ateinan 
'iais metais teks prisidėti prie 
PL seimo meninės programos, 
daugiau surinkti lėšų.

Šalpos Fondo pirm. p. Son 
da praneša apie šalpos rūpės 
čius.

Reviz. k-jos pirm. p. Aušro 
tas praneša, kad apyskaitos 
yra tavrkoje ir knygos veda 
mos labai gerai.
KLB Apylinkės pranešimai, 

kaip visada — margi, kaip mar 
gos pačios lietuvių kolonijos.

Apie Montrealį p. Kęsgailą 
sumini, kuo jis skiriasi nuo ki 
tų liet, kolonijų. Yra gerų ir 
nesėkmingų reiškinių.

Hamiltono p. Jazbutis pažy 
mi, kad, darbas eina sklandžiai, 
politinės trinties nėia, visos or 
ganizacijos KLB remia. Soli 
darumo mokesčio surinkta per 
500 dol., šalpai per 2000 dol. 
ir Tautos Fondui per 5000 
dol. Sėkmingai veikia 25 orga 
nizacijos. šešt. mokykloj 162 
mok. ir 6 mokytojai. Kun. Ju 
rkšui atsikėlus, atsigauna cho 
ras.

Windsor© p. Januška apgai 
lestauja, kad apylinkė yra lyg 
tramplynas j JAV — daugelis 
lietuvių atvyksta ii persikelia 
j JAV. Yra apie 40 šeimų. Yra 
galimybė per radiją duoti tra 
nsliaciją per visą Kanadą.

Londono apyl. atstovas pra 
neša, kad apylinkėjeyra apie 
300 asmenų, bet bažnyčioje 
ir parengimuose lankosi 
.70 asmenų. Apyl. šelpia Sibi

ran ištremtus, kurių niekas ne 
šelpia.

Apylinkės atstovas sako, 
kad apylinke maža ir veikla ri 
bota.

J. Strazdas plačiau apibūdi 
na Toronto seimelio ir koloni 
jos lietuvių veiklą, kuri yra ša 
kotą ir įvairi. Jis ypač pabrė 
žia veiklą kultūrinėje (choras, 
šokėjai, sportininkai ir tt) ir 
ekonominėje srtiyse, ypač pa 
brėždamas banko Paramos 
veiklą, kuri yra ypač pritrau 
kianti lietuvius: turi per 1000 
narių, arti pusės mil. dol. in 
dėlių ir jau padarė per milio 
na dol. apyvartos. Visa didžio 
ji veikla telkiasi lietuviu na 
muose, kurie dabar vaidina di 
dėlę tautinę, kultūrinę ir eko 
nominę rolę.

Diskusijose dėl pranešimų 
p. Ramanauskas kelia klausi 
mą, kas daryti su tais, Kurie 
nemoka solidarumo mokesčio. 
P. Lelis sako, kad yra apylin 
kių, kurios ne tiktai nieko ne 
prisiunčia centrui, bet ir neren 
ka. P. Jasinevičius sako, kad 
yra nuostabu, jog kaikurios 
mažos apylinkės nuveikia la 
bai daug, o didelės—labai ma 
žai.

Daugiau pasisakoma apie 
būdus solidarumo mokesčiui 
rinkti. P. Lelis, surinkęs jau 
apie 1500 dol. iš Toronto lietu 
vių, sako, kad reikia solidaru 
mo mokestį rinkti kreipiantis 
j žmones, o ne laukiant, kad 
kas pats atneštų n pasiūlytų. 
Hamiltono atstovai sako, kad 
jie renka eidami per namus. 
Todėl kiekvienai kolonijai rei 
kia pajieškoti ir savo būdą ri 
nkti solid, mok. Tai yra svar 
bu ne tiktai ekonomiškai, bet 
ir tautiniu atžvilgiu.

Sekamai V-bos pirm. p. Mei 
lūs daro pranešimą
apie Pasaulio Lietuvių seimą, 
kuris susirinks 1958 m. rugp.- 
-rugs. mėn. Komisija dirba la 
bai daug, bet darbas sunkus. 
Kanadai teks prisidėti visose 
srityse. Kai del rinkimų, tai 
Kanadai duota 14 vietų, ku 
rias taryba nutarė užpildyti 
siūlant kandidatus iš apylin 
kių (ligi sausio 1 d.) ir uaisuo 
jant Kr. Tarybos nariams ko 
respondenciniu būdu.

Vienas svarbiausių ir kons 
truktyviausių darbų buvo

Geležinio Fondo įsteigimas
Lietuvos reikalams. Statutą, 
kurį referavo K. Grigaitis, įdė 
same (sekantin NL numerin. 
Pažymėtina, kad šis fondas 
kaip tiktai patenkins tuos, ku 
rie tokio fondo, kuriame būtų 
„įšaldyti“ pinigai Lietuvos ne 
priklausomybės metui, laukė.

Kr. V-bos sąmata 
1958 metams priimta i,200 
dol. sumai (išlaidu turėta 717. 
01). Kult. F. sąmata 2,500 
dol., (išlaidų turėta 1,215.52), 
Šalpos F. — 9,000 dol. (turėta 
3,409.63).

Priimtos rezoliucijos:
Kanados Ministerių Pirimnin 
kui su prašymu paremti Lietu 
vos laisvinimo reikalą; Kana 
dos politinių partijų vadams 
prašant juos pasisakyti sovie 
tų pavergtųjų klausimu; lietu 
viams už geležinės uždangos, 
prašant juos saugoti jėgas ir 
žmones, ir neprarasti laisvės 
vilties; pasaulio lietuviams — 
dėtis į bendruomenę ir Toron 
to majorui padėka.

Perrinkta Kr. Valdyba,
kurion įėjo; V. Meilus, dr. Sun P- Daužvardis. Taip pat buvo

gaila, inž. Juozapaitis, J. Mik 
šys, kun. Gutas, V. Vaidotas 
ir p. Sakalauskas (kandidatai: 
Cicėnas, Kvedaias, Vaškelis), 
Kult. F. piim. J. Kialikauskas 
ir Šalpos F. — V. Sonda.

Einamuose reikaluose
priimtas p. Pėteraičio pasiūly 
mas iškilmingai minėti apylin 
kėse 35 m. Mažosios Lietuvos 
dalies susijungimą, patvirtin 
tas B-nės angliškas pavadini 
mas „Federation of Lithua 
nian-Canadians"; pageidavi 
mas paremti dokumentini 
mą;

fil

sksiūlome suruošti Ottawoje 
irtinga nuo Pas. Liet. Seimo 
datos, o sekančią Kr. Tarybos 
sesiją šaukti Montrealyje.

Torontiečiai sudarė pi ogų 
Kr. Tarybos nariams dalyvau 
ti Pr. par. saieje Kaukių ba 
liuje, kur kaukių buvo ne 
daug, bet daug gražaus jauni 
mo, ir Ljet. Namuose, kur bu

Buvo susirgęs JAV prezi 
dentas Eisenhoweris. Pirmos 
žinios buvo, kad jis sutikda 
mas aerodrome Maroko kara 
lių Mahomedą peršalęs ir tu 
rėjęs atsigulti. To pareikala 
vę gydytojai. Paskui pasklido 
žinių, kad jo smegenyse trūku 
si maža arterija ir jis net žado 
netekęs. O jeigu jau apoplek 
tiniai reiškiniai, tai reikalas la 
bai rimtas. Bet po poros dienų 
jis vėl pasirodė viešai, o gydy 
tojai pranešė, kad jo susirgi 
mas esąs visai mažas. Todėl, 
kaip numatyta, jis galėsiąs da 
lyvauti Atlanto pakto galvų 
suvažiavime Paryžiuje gruo 
džio 16 d. Atrodo, kad

JAV PREZIDENTO LIGA 
tikrai nėra didesnė kaip mažas 
persišaldymas. Bet birža iš to 
jau padarė biznį, nes žinia 
apie prezidento ligą tuojąu at 
siliepė biržoje, kur bene 7% 
buvo nukritę vertybės popie 
riai. Atrodo, kad liga likviduo 
ta ir prezidentas vyks į NATo 
konferenciją.

DAUGIAU KOMPLIKUO 
JASI TARPTAUTINIAI 

SANTYKIAI.
Indonezija pradėjo kovas už 

paliktas neprijungtas prie in 
donezijos Gvinėjos salos dalis. 
Azijos ir Afrikos valstybėms

Pasaulio lietuvių sostinėje 
EDVARDAS ŠULAITIS 

PAMINĖJO LIETUVOS KARIUS 
ir meninė dalis.
• 64 Chicagos šokėjos ir Mari 
jos Augšt. Mokyklos, ateities, 
šaulių jaunimo ratelis ir Cice 
ro taut, šokių grupių lapkričio 
24 d. dalyvavo Milwaukeje įvy 
kusioje „Folks Fair“ progra 
moję, kur išpildė „Sadutės“ šo 
kį.
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDi 

JOS MONTREALIUI
vajus vyksta sėkmingai. Kvie 
čiami 100 asmenų paremti šį 
vajų, Įmokant po 5 dolerius.

Be praėjusiame NL numery 
je paskelbtųjų, piaejusią savai 
tę įmokėjo po 5 dol. dąr su k . n 
tieji asmens: 36. Augus. My 
lė, 37. Dr. Jonas Šcgamogas, 
38. Adv. dr. Stasys Daukša. 
Prašoma atsiliepti^ daugiau.
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i

Lapkričio 24 d. Chicagoje 
įvyko dū Lietuvos karinome 
nės minėjimai. Vieną iš jų su 
rengė skautai ir čia dalyvavo 
apie 200 Aušros Vartų skau 
čių ir Lituanicos tunto skautų. 
Iškilmingoje tuntų sueigoje 
kalbėjo rašyt. P. Babickas. 
Dalyvavo iš Romos atvykęs 
vyriausias dvasios vadas kun. 
J. Vaišnora, perdavęs Angli 
jos ir Vokietijos lietuvių skau 
tų sveikinimus.

Chicagos 
vos karius 
„Ramovės” Chicagos skyriaus 
suruoštame minėjime, į kurį at 
silankė 300 žmonių. Čia pas 
kaitą skaitė D. Velička, svei 
kinimo žodį tarė konsulas dr.

visuomenė Lretu 
pagerbė L. V. S.

MONTREALIO LIETUVIŲ PARAPIJŲ KLEBONŲ SĄVARTOS
Atvaizde (kairėj) matome Šv. Kazimiero parapijos kleboną kun. J. Bobiną, atvykusį atsi 
sveikinti buvusį Aušros Vartų kleboną kun. J. Kubilių (viduryje), kuris perkeliamas į Čika 
gą Jaunimo namų direktorium. Aušros Vartų klebonu paskirtas kun. J. Borevičius (de 
šinėje). Atvaizdas padarytas išleistuvių-sutiktuvių vakarienės metu AV salėje.

Foto: V. ir B. Kerbelių.

vo orginaliskai suruoštas Var 
po choro vakaras ii jame pa 
gerbtas dirigentas St. Gaiievi 
čius (jam įteiktas puikus port 
felis).

Torontiečiai svečius gražiai 
vaišino ir sudarė galimų pato 
gumų, už ką jiems priklauso 
nuoširdi padėka.

Jungtinė 
Gvinėjos 
keliamas

Politinių įvykių savaitė 
DIDELĮ SUSIJAUDINIMĄ SUKĖLĖ 

EISENHOWERIO LIGA 
pasisakius vieinngai, 
se Tautose iškeltas 
klausimas, ir dabar
Alžyro klausimas. Bandungo 
dvasia gyva Vakaruose. Reikė 
tų, kad ji būtų gyva ir Sovieti 
joje.
ISPANIJOS FRANKO NU 

ĖJO TITO KELIAIS
Pasiremdamas Vakarais, jis 

aktyvino santykius su Rusija, 
o remdamasis Rusija, jis ban 
do juos daugiau iščiulpti. Da 
bar Franco aju sudarė sutartis 
su kaikuriomis satelitinėmis 
valstybėmis.

TARĖSI KANADOS 
PIRMININKAI

susirinkę pas minister} pirmi 
ninką Diefenbakerį. Opiausis 
— pajamų klausimas. Diefen 
bakeris užtikrino, kad jie gaus 
nemažiau, kaip ligšiol, bet pro 
vincijų pirmininkai paprašė 
daugiau.

Staigiai užėjusi
ŽIEMA PADARĖ DAUG 

NELAIMIŲ
Montrealyje savaitgalio me 

tu esą užmušta 10 asmenų su 
sisiekimo nelaimėse. Pakeliui 
iš Toronto į Montrealį prava 
žiuojantieji sekmadienį matė 
10 katastrofoje atsidūrusių 
mašinų, viena jų buvo ir lie 
tuvių mašina.

MWUWPORTAS

Ha

be 
nuo

Šiemet Grey Cup paradas, 
kurį stebėjo per 500 tūkst. žiū 
rovų ir baigminės rungtynės 
įvyko Toronte tarp Hamilto 
no Tiger - Cat ir Winnipeg© 
Blue Bombers. Laimėjo 
miltonas pasekme 32:7.

Penktadienį, išlydėta 
veik 20 tūkst. žmonių
Royal Connaught viešbučio, ji 
vėl šeštadienį buvo iškilmingai 
sutikta jau su didele taure.

Nors ir sunku buvo „prisi 
mušti“ prie žaidėjų, tačiau J u 
sų laikraščio bendradarbiui pa 
vyko kelioms minutėms sugau 
ti“ Kanados rinktinės žaidėją 
Cam Fraser.

— Cam, NL Redakcijos ir 
visų skaitytojų vardu sveiki 
nu su dideliu laimėjimu (jis šį 
laikraštį pažįsta — K. B.).

— Ačiū, 
dina Jūsų 
sveikinimą, 
lę ir gražią 

Antrose rungtynėse 
mergaitės pralošė 
mergaitėms 27 :45.

Čaili (taip jis va 
bendradaibį) už 
Iškovojome perga 
taurę.

KREPŠINIO
šeštadienį „lauro“ vyrai pra 
lošė Toronto „Aušrai“ 63:75. 
Už „Taurą“ lošė ii krepšius 
pelnė: Bukauskas 9, Ballonis 
19, Sinius 20, Gražys 0, Šipe 
lis 3, Narbutas 0, Otto 7, Pie 
čaitis 5. 
„Tauro“ 
„Aušros“ 
Nesant D. Aneliūnaitės (pada 
ryta apendicito op.) ir Siniū 
tės, nebesužaista taip veržliai, 
kaip paprastai. Žaidė ir krep 
šių įmetė: Piečaitiene 5, Dar 
gyte 16, Morkūnaitė 0, Siniū 
tė 4, Gaurytė 0, Renkytė 2, 
Tauteraitė 0. Trečiose rungty 
nėse „Tauro“ jauniai, atkak 
liai kovodami, pirmieji atnešė 
pergalę „Taurui“, nugalėję 
„Aušros“ jaunius 94—69. Taš 
kų pelnė: Baltuonis 2 7, Sinius 
47, Šipelis 2, Gražys 6, Vili 
mas 10, Morkūnas 0, Mažeika 
0, Vazalinskas 2. Ketvirtose 
rungtynėse Hamiltono „Ko 
vo” mergaitės pialaimėjo To 
ronto „Vyčio" mergaitėms ir 
jau nuo šio momento Montrea 
lio mergaičių taurė atiteko To 
rantui, kadangi sekmadienio fi 
nalams mergaičių liko „Vy 
tis“ ir „Aušra“, abi Toronto 
komandos. Penktose ir pasku 
tinėse šeštadienio rungtynėse 
„Tauro“ vyrai pralaimėjo ant 
ram varžovui, Toronto „Vy 
čiui“ 34:63. Už Taurą lošė ir 
Įmetė: Bukauskas 0, Baltuo 
nis 2, Sinius 7, Gražys 4, Šipe 
lis 4, Narbutas 0, Otto 13, Pie 
čaitis 4, Vilimas 0.

Šeštadienio vakare įvyko 
jau seniai skelbtas ir visuome

(HAMILTONAS LAIMĖJO 
(Specialiai NL)

— Ką gali pasakyti apie ru 
ngtynes?

— Tikėjomės iš Winnipeg© 
stipresnio pasipriešinimo.

— Kokios rungtynės paliko 
daugiausiai atmintyje?

— Ne rungtynes, bet inci 
dentai po rungtynių Montrea 
lyje (lapkričio 16 d. laimėtos 
Hamiltono (17:10), kada be 
veik 2 tūkst. žiūrovų norėjo 
mušti teisėjus, apmėtė mus bu 
teliais

— Ką galvojate apie šešta 
dienio rungtynes Montrealyje 
tarp rytinės ir vakarinės Kana 
dos?

— Nors tavi tautietis A. Stu 
kus pranašavo, kad mes pralai 
mesime Winnipegui, taigi tuo 
pačiu ir vakarams, tačiau mes 
tikimės šiemet laimėti.

Padėkojau Cam Fraser už 
žaibinį pasikalbėjimą ir palin 
kėjau jam su jauna, gražia 
blondine žmona sėkmės gyve 
nime ir sporte. K. Baronas.
PIRMENYBĖSE 
nės dažnai gausiai lankytas 
„Tauro“ šokių vakaras. Tai 
buvo tikras jaunimo vakaras.

Sekmadienį finalinėse rung 
tynėse lošė Toronto „Vytis“ 
prieš Toronto „Aušrą“ mote 
rų ir Toronto „Vytis“ prieš 
Toronto „Aušrą“ vyrai. Abie 
jose grupėse laimėjo „Aušra“ 
(28:26—merg. ir 69:54 vyr.). 
Pagaliau atėjo h rungtynių 
uždarymas ir taurių įteikimas. 
Tačiau, atsiradus kažkokiems 
nesusipratimams del FaSK'o 
išleistų taisyklių nevykdymo, 
tapo anuliuotos ir vyrų ir jau 
nių žaidynės. Vienintelės ne 
aniliuotos rungtynės liko mer 
gaičių. Ta proga „Aušros“ 
mergaičių komandai atiteko 
iki šiol Montrealio „Tauro“ 
mergaičių tuiėta taurė, kurią 
„Aušra“ po rungtynių išsive 
žė į Toronto. (j. p.)

Liko neatsiimtų loterijos 
fantų, Nr. Nr.: 294433, —585, 
—372, —482.

Kas pametėte akinius? 
skambinti tel. UN 1- 99411

VISŲ TAUTIEČIŲ ŽINIAI
Kaip kasmet, taip ir šiemet 

Nepr. Lietuva išleidžia sveiki 
nimų korteles Kalėdoms ir 
Naujiems 1958 Metams. Kor 
telių formatas pi įtaikytas stan 
kartiniams vokams. Kaina: už 
30 kortelių 1 doleris. Kas nori 
lietuviškų sveikinimų, gali dė 
ti į voką 1 dolerį ir siųsti „Ne 
priklausomos Lietuvos“ adre
su; 7722 Ville Lasalle, Mont 
real 32, Canada.
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Pažinkime Kanadą
GREY VARDO TAURĖ

Yra viena savaitė metuose, lo aikštės yra mažesnės už ka

Telefonas:
Prenumerata metams:

Kanadoje ........................ $5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur .....................$6.00
Teksto eilutė ................et. 0.15

POntiac 7-7920
Yearly Subscription Rates:
Canada .............................$5.00
America & S. America. .$ 5.50
Other Countries ...........$6.00
Pajieskojimų kaina . . . .$ 1.00

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

kada kanadiečiai pamiršta sa 
vo lėtą ir šaltą būdą ir tampa 
karštuoliais. Toji saavitė yra 
Grey vardo Taurės savaitėj 
Pagrindinės Grey vardo Tau 
rėš rungtynes, kuriose išaiškr 
namas Kanados profesionalų 
futbolo čempionas, šiemet įvy 
ko Toronte, Universiteto sta 
dione (Versity Stadium) lap 
kričio 30 d.

nadiečių, jų komandoje yra 
vienu žaidėjų mažiau. Yra ir 
daugiau mažesnių skirtumų 
taisyklėse, taip, kad Grey Tau 
rėš laimėtojai negali persi 
rungti su amerikiečiais.

Grey taurės spektaklis yra 
cjidehs^ savo šešėliu pric< 
giąs daugelį kitų sportinio gy 
venimo įvykiu Kanadoje.

<CS).

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

Kurios komandos bežaistų,

Okupacijos paminklai 
neamžini!

visvien žiūrovų būna pilnas 
stadionas — 2/.000, o Kiti, į 
stadijoną netilpę, apie 10.000. 
000, stebi lungtyncs per tele 
viziją. Garsioji taurė yra dova

MIRĖ DAILININKAS 
DOBUŽINSKIS

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

„TĖVYNĖS BALSAS” DAUGIAU PRADEDA ATS1SPIN 
DĖTI TĖVYNĖS BŪSENA

nota kaip pereinamoji dovana 
buvusio Kanados Generalinio

ZTuščia propaganda ne ką 
padarysi, todėl Vilniuje lei 
džiamasis rusų žvalgybos g e 
nerolo Michailovo oficiozas, 
vadinamojo „Grįžimo į Tėvy 
nę“ komiteto organas — „Tė 
vynės Balsas" vis daugiau ir 
atviriau prasitaria apie Lietu 
vos okupaciją.

Prieš kiek laiko prof. V. My 
kolaitis Putinas nuoširdžiai pa 
sakė, kad visiems lietuviams, 
jeigu jie būtų Lietuvoje, leng 
viau būtų vilkti okupacijos 
jungas. Nors pasisakymas la 
bai ryškus, bet tenka labai su 
abejoti jo perspektyva. Grei 
čiau viskas būtų atvirkščiai. 
Neginčytinas faktas, kad oku 
pantas, nuolat dilginamas už 
Lietuvos ribų esančių lietuvių, 
kurie tarptautiniais kanalais 
informuoja visą žmoniją apie 
nuogą okupuotos Lietuvos tik 
rovę, vis dėlto tą jaučia stip 
riai, nes tam tikslui jis leidžia 
ir „organą", ir žinoma ne be 
to, kad galėtų nesiskaityti, nes 
net ištikimiausi Maskvos drau 
gai dažnu atveju pasisako 
prieš ją, prieš jos imperializmą 
bei kolonializmą (pagal Ban 
dungą!).

Betį domiausia dabar „Tevy 
nės Balse ‘ pasisakė pasiųsta 
sis į pensiją generolas V. Vit 
kauskas. Ties fciuo pasisaky 
mu verta sustoti ir jį pacituoti 
visų lietuvių žiniai. Ypač, kad 
gen. Vitkauskas jau visiškai 
atvirai stato Lietuvos nepri 
klausomybės klausimą. Tai be 
ne pirmą kartą sovietinėje sp 
audoje praskambėjęs pasisaky 
mas, — pasisakymas apie Lie 
tuvos okupaciją, viešai iskė 
lęs diskusiją nepriklausimybės 
klausimu.

Štai kaip gen. Vitkauskas 
pasisako:

„Siaubingame kare Lietuva, 
kaip ir kitos jo gaisro apimtos 
šalys, labai nukentėjo. Tačiau 
kas būtų buvę, jei karo suku 
riuose Lietuva būtų atsidūru 
si kaip tariamai neprikiauso 
ma?l Lietuva galėjo likti vi 
siškai tuščia, nuniokota salis, 
kaip tikras kapinynas“.

Taip „Tėvynės Balso” 1957 
metų spalio mėnesio 43-me nu 
meryje pasisako gen. V. Vit 
kauskas.

Žinoma, absoliutiškai absur 
dikšas yra jo teigimas, kad so 
vietinė okupacija išgelbėjo 
Lietuvą nuo „kapinyno". Oku 
pantas gi karo metu nacių ir 
bolševikų suraustus kapiny 
nu tiktai kelianopai padau 
gino. Jis juos ir dabar dar dau 
gina. Okupantas pridarė lietu 
vių kapinynų ne tiktai Lietu 
voje, bet n plačiuose Sibiro 
tyruose, jis jų pridarė perse 
klojamųjų kankinimo vietose 
— Vorkutoje ir kitose sovie 
tų okupuotose srityse ir dar 
dabar tebedaro. Kiekviena oku 
pacija, buvo ji sutartinė nacių- 
-bolševikų, kaip 1940 m., ar 
dabar yra vienų Rusijos bolše 
vikų, — nemažiau žiauri ir ne 
mažiau daro kapinynų. Ne tas 
šį kartą svarbu.

Šį kartą svarbu konstatuoti, 
kad okupuotoje Lietuvoje jau 
iškyla Lietuvos okupacijos 
klausimas viešai.

Anot Antano Miškinio dai 
nos iskšrendančioms į dausas 
gervėms:
Jūs pasveikinkit baltus ir 

juodus,
Kad vergauti ilgiau 

nesiduoda.
Kad sulaužo kolonijų jungą,

Kad iš principo laikos
Bandungo.

Matyti, kad Lietuvoje vis 
daugiau darosi gyva Bandun 
go dvasia, nukreipta prieš ko 
lonialistus ir vergiją, jeigu ex 
generolas pradeda kaloėti apie 
Lietuvos nepriklausomybę.

Žinoma, juokingi gen. Vit 
kausko argumentai, kad oku 
pacija Lietuvai padeda gyven 
ti ir kurtis. Visai žmonijai yra 
geriausiai žinoma tiesa, Kad 
kiekviena okupacija yia išnau 
dotoja ir okupuotojo krašto 
skriaudėja ir to niekas negali 
nuginčyti. Bet, jeigu gen. Vit 
kauskas stato pokarinio atsta 
tymo klausimą, tai jo visus ar 
gumentus griauna kaip tiktai 
Lietuvos atstatymo faktai po 
Pirmojo pasaulinio karo, kaaa 
Lietuva buvo šimteriopai sun 
kšesnėje būsenoje, negu po 
Antrojo karo. Bet ir tas tak 
ta, kad ligšiol Lietuvoje yra 
skurdas ir vargas, kad net tie 
žmonės, kuriuos okupantas pa 
sišaukia kaip savo šauklius ir 
propogatorius, kaip pavyz 
džiui ir Kanados bolševikų 
grupę, kad ir tie žmonės, 
sugrįžę į savo kraštus, su nepa 
slepiamu pasibaisėjimu paša 
koja apie gyvenimą Lietuvoje, 
siunčia savo giminėms siun 
tinius kam ligtol nesiuntė ir 
yra susirūpinę atsikviesti sa 
vuosius pas save, o kiti, drau 
gai ir giminės, susirūpinę at 
gauti savuosius iš Sibiro, v Gal 
jie išvežti „atstatyti Lietu 
va“?. . .).

Arba, dar vienas ryškus fak 
tas, kaip Lietuvos žmones „ai 
stotinėja Lietuvą". . . išvežti į 
Sibirą plėšti dirvonų. . . Šio 
mis dienomis bolševikinė spau 
da pranešė „linksmą naujie 
ną“, kad 1200 Vilniaus umver 
siteto ir 600 Kauno Veterina 
rijos Akademijos studentų „tę 
sė studijas“ ir „Lietuvos ats 
tatymą“ išvežti plėšiminio la 
žo į Kazachstaną.

Taigi, ne tas svarbu, kaip 
Lietuvai „padeda" atsikurti 
okupantas, bet tas svarbu, kad 
jau pradedama atvirai kalbėti 
apie Lietuvos okupaciją.

Tegul tos kalbos yra okupa 
cijos teisinimas, bet faktas lie 
ka faktu, kad jau pradeda kai 
bėti apie okupaciją. Net ir V.
Mykolaitis-Putinas eilėrašty 

je Vilniui, kalbėdamas apie so 
vietinę okupaciją, rašo: 
Tarybinio Vilniaus lietuviškas 

vardas skambės amžinai, 
Kur jungiasi sraunūs Vilnelės 

ir gilūs Neries vandenai.
Žinoma, kaip gi nekalbės — 

kalbės! Kas gi gali užmiršti 
Muravjovą - koriką ir Staliną- 
-žmogžudį, masiniais kapais 
apdengusį didžiąją pusę Euro 
pos ir trečdalį Azijos?! Ne tik 
tai lietuviai, bet ir visa žmoni 
ja to negales užmiršti, nois ir 
kaip Chruščiovas ir jo „šiovin 
goji partija, vienintelė „ne 
klaidinga“ visame pasaulyje, 
besistengtų klastoti istoriją ir 
kaip beįrodinėtų, kad juoda 
yra balta, nes tuo net akiiausi 
„daltonistai“ netiki ir netikės. 
Nes yra tikra, kad istorijos, 
kad ir kaip klastotum, gani ga 
le vis dėlto nesuklastosi.

Štai faktai: carinės okupaci 
jos metu Vilnius buvo apstaty 
tas „paminklais“, kaip ir da 
bar. Bet kur jie — tie pamink 
lai? Kur Katnna ir Muravjo 
vas? Net ir dabartiniam oku 
pantui nepatogu juos atstati 
nėti., . Tat neišvengiami ii tie

Gubernatoriaus Earl Grey.
Rungtynės del šios taurės 

vyksta kasmet jau keletas de 
šimtmečių, tik su tuo skirtu 
mu, kad pradžioje žiūrovai bū 
davo tik tos vietovės gyvento 
jai, o dabai, jau dešimtmetis, 
Kai su komandomis atvažiuoja 
ir gausus skaičius žiūrovų iš 
kitur.

Jau įėjo j paprotį, kad, vaka 
riečiam atvažiuojant į rytus, 
kartu su komanda vyksta vi 
sas traukinys gerbėjų - žiūro 
vų, o dar daugiau atvyksta lėk 
tuvais ir automobiliais.

Atvykėliai paprastai čia bū 
na jau kelios dienos pries ru 
ngtynes ir pasilieka porai die 
nu po jų. Vadinasi — visa sa 
vaite svečių ženkle.

Grey vardo rungtynių savai 
tė palieka šeimininkams ir ge 
rų ir blogų prisiminimų. Prie 
blogųjų prisKaitytini laukiniai 
atvykėlių pasilinksminimai di 
džiuosiuose miesto viešbučiuo 
se, kai iš užimamų salių tenka 
išnešti viską, kas dūžtama ir 
lūžtama, nes kitaip viskas dus 
sukulta į šipulius.

Prie gerųjų prisiminimų, ša 
lia pačių rungtynių, yra svečių 
paradas. Jie prasidėjo prieš de 
šimtį metų, kai 1948 vakarus 
atstovavusi Calgary komanda 
atsivežė į Torontą ne tik šim 
tus žiūrovų, bet ir baitą arklį, 
kaip dovaną miestoburmistrui. 
Burmistras, calgariečių lydi 
mas, prajojo tuo arkliu loron 
to gatvėmis, tuo įvesdamas pa 
radų tradiciją.

Nuo to laiko tiek svečių sk 
aičius, tiek parado įvairumas 
kasmet didėja, kad net prade 
da palikti šešėlyje pačias ru 
ngtynes. O juk rungtynės taip 
pat vertos dėmesio jau vien 
dėl to, kad jose dalyvauja gai
šiausi ir geriausiai apmokami 
futbolo žaidėjai pasaulyje. Št 
ai, sakysime, Edmontono Eski 
mų komandoje žaidžia iš JAV 
importuotas Jackie Parker, ku 
riam už keturis futbolo sezono 
mėnesius mokama $ 20.00G. 
Keletas mažesnio garso zvai 
gždžių gauna po $ 10.000 į se 
zoną. Net ir antraeiliai garsių 
jų komandų žaidėjai gauna po 
$ 4.000 į sezoną.

Futbolas yra Kanadoje dide 
lis biznis. Jau turime devynias 
profesionalų komandas, Kurių 
vidutinis metinis biudžetas yra 
$ 500.000.

Šiaurinės Amerikos žaidi 
mas futbolas, ar teisingiau sa 
kant rugby futbolas, yra ki 
lęs 1874 metais iš žaidynių ta 
rp Montrealio McGill umver 
siteto ir JAV Harvard umver 
siteto studentų. Tų metų ge 
gūžės mėn. kanadiečiai nuvy 
ko žaisti pas amerikiečius. Ka 
nadiečiai faktinai važiavo žais 
ti angliškojo rugby, tačiau pas 
kutintu momentu paaiškėjo, 
kad keturi kanadiečiai žaidė 
jai negalėjo atvykti. Tada abi 
pusės susitarė, kad sumažins 
žaidėjų skaičių iki tiek, kiek 
kanadiečiai turėjo — 11 žaidė 
jų. Amerikiečiams sutikus, te 
ko kiek pertavrkyti ir visą žai 
dimą.

Iš tokios tai pradžios išaugo 
Šiaurės Amerikos futbolas. 
Bet pradžia iki šiol paliko sa 
vo pėdsakų: amerikiečių futbo 

laikai, kai toks pat likimas bus 
lemtas ir dabarties „pamink 
lams“, nes. .. jie yra okupa 
cijos paminklai!

J. Kardelis.

Plačiai visame pasaulyje pa 
garsėjęs dailininkas, ypač gai
sus dekoratorius, Mstislavas 
Dobužinskis, kieno ^ekoraci 
jos puošė Lietuvos, Amerikos, 
Anglijos, Italijos, Čekoslovaki 
jos ir Rusijos teatrus, šiomis 
dienomis mnė, sulaukęs 82 me 
tų amžiaus.

M. Dobužinskis yra sūnus 
vieno Lietuvos bajoro, todėl sa 
vo gyvenimą rišo su Lietuva. 
Vilniuje baigęs gimnaziją, jis 
įstojo į Petrapilio universitetą 
studijuoti teisę, bet metęs tai, 
ėmėsi studijuoti tapybą ir ta 
po dailininku. Yra palikęs da 
ug tapybos, iliustracijos ir gr 
aukos darbų, kurių parodas 
yra suruošęs ne tiktai Lietuvo 
je, M. Dobužinskis buvo Lie

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
HAMILTONE

tuvo*. meno mokyklos profeso ' 
rium, turėjo savo tapybos stu j 
diją ir daug dirbo Lietuvos te 
atrui, į kitas valstybes atitrūk i 
damas tiktai tais atvejais, kai j 
būdavo užpiašomas dekoruoti ; 
pastatymus didžiuosiuose mie i 
stuose. i

Lietuvoje jis ypač puikiai de 
koravo Borisą Godunovą, Pi 1 
kų Damą ir kitas operas ir ba ■ 
lėtus. Lygiai sėkmingai jis de ’ 
koravo New Yorko, Londono, : 
Maskvos, Prahos ir kt. teatrų 
pastatymus.

Iš Lietuvos išvyko 1939 m., 
kurį laiką gyveno Londone ir 
iš ten atsikėlė į New Yoiką. 
Mirė pas sūnų Vsevolodą, taip 
pat dailininką, irgi dirbusi Lie 
tuvos teatrams dekoracijas.

NUVERTINTI DRAMOS 
VEIKALAI

Vilniaus radijas paskaitė Lan 
kučio straipsnį apie „Lietuvių 
tarybinę dramatuigiją“. Sumi 
nėjęs anot jo sėkmingus Juozo 
Baltušio, Juozo Grušo, Vikto 
ro Miliūno (ir kitų autorių) 
veikalus, pažymėjo, kad visa 
eilė pjesių dėl savo meninių 
trūkumų pastoviai į dramatur 
ginę literatūrą neįėjo. Iš tokių 
kūrinių esą paminėtini Gustai 
čio pjesė „Ooelys žydės“, vaiz 
duojanti kolchozų organizavi 
mo poriodą Lietuvoje, Jono 
Marcinkevičiaus pjesė „Tėvy 
nė šaukia", vaizduojanti liau 
dies kovas su hitleriniais oku 
pantais, Gražiūno pjesė „Dvi 
dešimt metų“, skirta „pažan 
gaus jaunimo kovoms už tary 
binę santvarką Lietuvoje", Poš 
kelio „Audra ateina" (apie 
„klasių kovą buržuazinės Lietu 
vos kaime“), Čižiaus „Išlaisvin 
ta jaunystė“*. Kaip matyti, tai 
vis tendencingi „tarybinės" 
krypties kūriniai, kurie esą pa 
rašę veikalų saviveiklos ratelia 
ms, minimi Janušytė, Kapnys.

PADĖKIME SURUOŠTI 
KALĖDŲ EGLUTE 

VAIKAMS!
Ir vėl artinasi Kalėdos. Stut 

tgarte vokiečių ir užsieniečių 
pakelta kalėdinė nuolaika. Vi 
si planuoja ir ruošiasi tai dide 
lei džiaugsmo šventei. PLB 
Stuttgarto apylinkės Valdyba, 
Moterų Klubas ir Šalpos Ko 
misija labai nusiminusios ir su 
skaudančia širdimi tariasi, ką 
daryti, kad suteiktų nors ma 
žą džiaugsmą visiems mūsų 
vaikučiams, ligoniams, senelia 
ms, suvargusioms šeimoms ir 
visiems apylinkės lietuviams. 
Turtingų lietuvių , kurie mu 
ms padėtų, savo tarpe neturi 
me. BALFas mus atstūmė, ap 
leido. Bet mes nenusimename. 
BALFas tai dar nėra visi lietu 
viai. Mes gi jaučiame, kad yra 
daug, daug lietuvių, kurie su 
pranta šitą skriaudą ir juose 
mes sudedame mūsų visas vii 
tis, jais mes remiamės.

L Todėl nutarėme kreiptis į

Kai kaskart vis daugiau ir 
daugiau bodimės bet kokia vei 
kla bei parengimais, kai vis 
mažiau besusirenkam į minėji 
mus ir susirinkimus, Apylin 
kės Valdybai vis sunkiau besu 
rasti talkininkų ir padėjėjų 
įvairiems darbams, tad ir tie 
ms patiems Valdybos nariams 
sunku dirbti n neajuku reng 
ti minėjimus žinant visuome 
nės nejautrumą. Tačiau šį kar 
tą Hamiltone Kariuomenės 
Šventės minėjimas visuome 
nės susidomėjimu ir dalyvių 
atsilankymu pagal dabartines 
sąlygas buvo beveik pakanka 
mas. Jau iš pat ryto gražiai nu 
teikti bažnyčioje, kurioje sto
vėjo dvi tautines vėliavos bei i 
pamaldų iškilmingumu, jaut 
riu ir tikrai patriotinės dva : 
sios Kun. Dr. J. Tadarausko i 
pamokslu, kuris minėjimų pro 
gomis visada paruošia tikrai i 
gražius persunKtus Tėvynės s 
meile pamokslus, už ką visi i 
lietuviai yra nuoširdžiai dė i 
kingi. Taipgi bažnyčioje gra ] 
žiai skambėjo naujos giesmės, 1 
vargonuojant muz. Kun. Jurk 
šui. Ypač gilų įspūdį paliko 
Kritusiems Kariams, Kurios gi 
ius liūdesys ir pagarba žuvusie 
ms Karžygiams už Lietuvos 
laisvę, nejučiom jaudino giliau 
sias širdies kerteles ir daiyvau 
jautiems pamaldose buvo sun 
ku ašarą sulaikyti.

Tikrai jaudinantį įspūdį pa
liko ir vainiko uždėjimas Line 
ro metu, kurį atnešė keturios 
tautiniais rūbais pasipuošu 
sios mergaitės. Gražų vainiką 
paruošė ir kitus su tuo susiju 
sius darbus atliko nepailstan 
tis Kazys Mikšys, kuris tuo 
reikalu ne tik iškelia sumany 
mus kaip gražiau ir efektin 
giau atliKti,, bet ir iki smul 
Kiaušių detalių vienas pats at 
lieka. Ir tikrai reikia stebėtis 
jo pasišventimu ir rūpestingu 
mu kiekvienam darbui, nes vi 
sur jis dalyvauja ir visiems pa 
deda, nes dirba keliose organi 
zacijose.

Parapijos salė, kur minėji 
mas prasidėjo 5 vai. p. p., da 
bar žymiai gražiau a įrodo.

Minėjimą pradėjo Apyl. pir 
mininkas inž. A. Jazbutis, ku 
ris po trumpos įžangos pakvie 
tė susikaupimu pagerbti žuvu 
sius karius ir savanorius už 
Lietuvos laisvę. Visiems atsi 
stojus, praskambėjo tyli melo 
dija Kritusiems Kariams, kas 
su pagerbimo nuotaika labai 
derinosi. Po to pirmininkas 
kviečia visus Hamiltone gyve 
nančius Savanorius-Kūrėjus į 
garbės prezidiumą. Šių gar 
bingų Nepriklausomybės ko 
vų liudininkų tuiime keletą: 
pulk. J. Giedraitis dviejų Vy 
čio Kr. kavalierius, J. Inkratas 
Vyčio Kr. kavalierius, vyr. 
pusk. J. Mačiulaitis Vyčio Kr.

Jus visus, brangūs broliai ir se 
sės lietuviai visam pasauly. Ne 
apleiskite mus, kas galite, — 
organizuotai ar pavieniui, —• 
paremkite mūsų būrį apie 300 
asmenų, iš kurių apie 100 as 
menų reikalingi nuolatines pa 
ramos. Palengvinkite jų liūd 
ną i rsunkią buitį. Padėkite 
mums suruošti mūsų vaikams 

. Kalėdų Eglutę ir suteikti džia 
i ugsmo ligoniams ir seniams! 
> (Vaikų tgurime per 90, o Ilgo 
. nių ir senių per 60). Siųskite 
i mums ar aprangą ir maistą, ar 
i pinigus. Gautas Jūsų dovanas 
i išdalinsime sąžiningai visiems 
: vargstantiems. Dovanas pi aso 
t me siųsti šiuo antrašu: Litaui 

sches Komitee. Stutgart Bad 
į Cannstatt, Steinhaldensti. 153

kav., J. Mačys, kap. J. Petrai 
tis, maj. J. Šarūnas Vyčio Kr. 
kav., P. Tauskelė, St. Uikis, 
maj. N. Zabulionis Vyčio Kr. 
kav., Nevisi iššauktieji sėdo į 
garbės vietą, nes vieni sirgo, 
kiti jau atgulė amžino pailsio, 
kaip P. Jogminas tik ką nese 
niai miręs, kuris buvo atskirai 
prisimintas ir pagerbtas.

Prezidiumui užėmus vietas, 
kviečiamas kalbėti pulk. J. 
Giedraitis. Beveik valandą už 
trukusioje kalboje gerb. prele 
gentas palietė daugelį klausi 
mų išryškindamas mintį, kad 
taika dabar yra profanuojama, 
kad teisė paminama jėgos ir 
mūsų lietuvių tautos prisikėli
mo laisvam gyvenimui ugnelė, 
kaip senais laikais degė panie 
kintų lietuvių baudžiauninkų 
lūšnelėse, taip dabar dega lie 
tuvių XX amžiaus baudžiau 
ninku - kolchozininkų pastogė 
se ir tik jų atsparumo ir pasi 
ryžimo dėka bus įmanoma ta 
ugnelė išsaugoti. Gi mes į va 
karus atblokštieji kuo toliau, 
tuo daugiau pasineriam jieško 
darni geresnio gyvenimo pa 
togumų, pamiršdami savo prie 
voles, perdaug politikuodami 
ir nepasidalindami būsimos 
valdžios kėdžių, niekindami ir 
purvindami senuosius karius- 
-savanorius, kurie liejo kraują 
dėl Lietuvos laisvės. Ir gūdu, 
anot prelegento, iš kur atsiras 
reikalui kilus iš jaunimosava 
norių kai jie mato, kaip yra ne 
tik negerbiami senieji kariai, 
bet dargi niekinami. Baigda 
mas linkėjo jaunimui sekti ge 
rais pavyzdžiais, tikėti Lietu 
vos laisvinimu ir atėjus laisvės 
valandai grįsti į gimtąją žemę.

Po trumpos pertraukos pra 
sidėjo meninė dalis, kurią pra 
dėjo sal. P. Ščepavičienė pa 
dainuodama ilaizel — Kampe 
lis mielas ir Šimkaus — Oi, 
greičiau. Akomponavo soiis 
tės dukrele p-lė Ščepavičiūtė. 
Aktorė E. Dauguvietytė - Ku 
dabienė labai gražiai įsijausda 
ma padeklamavo Putino Tau 
tos sapnų kūrėją it Aisčio . . 
Lopšinę. Senokai J-Iamiltone 
jau nepasirodžius! aktorė malo 
niai visus nustebino savo vai 
dybine perdavimo jėga. Būtų 
tikrai džiugu, jei atitrūkdama 
nuo šeimyninių rūpesčių (au 
gina tris vaikučius)galetų daž 
niau sužibėti scenoje. Antrą 
kartą pasirodžiusi scenoje sol. 
P. Ščepavičienė sudainavo Šo 
peno — Ruduo ir Puccini — 
Ariją iš Coscos. Solistė bisui 
turėjo dar sudainuoti papildo 
mai. Pabaigai visus maloniai 
nuteikė jąunieji kolonijos ats 
tovai tai Vyt. Beniušis ir Gin. 
Prunskus pagrodami akuideo 
nais du dalykus tai Ivanows 
kio — Dunojaus bangos ir Čai 
kovskio — Itališkas Capricio. 
Šie jaunieji yra muz. Vyt. Ba 
becko Akordeono Studijos ma 
kiniai, kurie tyliai dirba ir jo 
darbo rezultatus girdėjome 
scenoje. Jo vedama studija tu 
ri apie 15 mokinių ir reikia ti 
kėtis, kad muz. V. Babeckas 
kuria nors proga pasirodys su 
visu akordeonų orkestru.

Minėjimo programa buvo 
trumpa, bet maloni ir visiems 
nauja, tad susirinkusiems pali 
ko gražų įspūdį. Programa už 
baigta visiems sugiedant Tau 
tos Himną. Atlikla programa 
susirinkusių neišvargino, nes 
pradėta punktualiai ir užtru 

; ko nepilnas dvi valandas. Prie 
i įėjimo aukų surinkta 69.80
> dol. Atskaičius susidariusias iš 
i laidas pinigai bus panaudoti 
l Lietuvos Nepriklausomybės
> kovų invalidų suselpįmiu.
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A. LYMANTAS

Santykius su kaimynais panagrinėjus
BLOGI PATYRIMAI SU BUVUSIAIS KAIMYNAIS 

1 Kiekviena mažesnė Valsty < 
bė jieško sau sąjungininkų ir i 
užtarėjų pas savo didesniuo 1 
sius kaimynus. Nepriklauso 
mo gyvenimo laikotarpyje lie 
tuvių likimas, deja, buvo toks, 
jog turėjome jieškoti sau drau 
gų svetur. Vienintelis galimas 
ir stiprus Lietuvos užtarėjas 
bei kaimynas galėjo būti Vo 
kietija. Tat suprantama, kad 
kaip neprikl. Lietuvos laikais, 
taip ir šiandien tremtyje, ypač 
Europoje, neretai lietuvių 
tarpe girdėti balsų, keliančių 
lietuvių - vokiečių draugystės 
ir kaimynystes svarbą tiek at 
eityje, tiek Lietuvos laisvini 
mo byloje. Šiuo metu Ve kieti 
joje veikia net tam tikros drau 
gijos lietuvių - vokiečių kultu 
rinių ryšių užmezgimui.

Šiandien vokiečiai, kaip dt 
namiška tauta, kad ir sustum 
ta į ankštesnes sienas, vėl f i 
guruoja beveik lygiu partne 
riu pasaulio prekyboje ir poli 
tikoje. Kaikurioj srity jie net 
praneša savo buvusius nugalė 
tojus. Tat, be abejo, ir mums, 
laisvojo pasaulio lietuviams, 
kurie nors ir nebetikime, jog 
Vokietija dar kada nors bus 
mūsų kaimynas, būtų nepoli 
tiška ir nelogiška su vokiečiais 
nesiskaityti ir formaliai su jais 
nepalaikyti kontakto. Tik gai 
lietuvių su vokiečiais susiarti 
nimo entuziastai politinėje 
plotmėje turėtų daugiau vado 
vautis praeities patyrimais ir 
šį entuziazmą santūriau rody 
ti vokiečiams. Aišku, kad kul 
tūrinėje srtyje tiek moksiinin 
kai, tiek muzikai, dainininkai, 
rašytojai ir kiti lengvai gali 
rasti ryšius ir artimas diskusi 
nes temas su kitos tautos kul 
tūrininkais. Gražus pavyzdys 
tokio kultūrinio bendradarbia 
vimo buvo 1879 m. įsteigtoj 
„Lietuvių-Vokiečių Literarinė 
Draugija” (Deutsch - Litaui 
sche Literrarische Gesellscha 
ft). Tuo metu vokiečių moksli 
ninkai, įsitikinę, kad lietuvių 
tauta greit išmirsianti, su ne 
paprastu entuziazmu rinko vi 
sa tai, kas jiems lietuviuose 
buvo įdomu. Tampriai bendra 
darbiaudami su lietuviais mo 
kslininkais, jie padarė didelį 
darbą — išleido Lietuvą lie 
čiančių raštų, kurių tomų skai 
čius siekia dešimtimis. Ir šiuo 
metu rasime nemažą skaičių lie 
tuvių ir vokiečių kultūrininkų 
bei šiaip žmonių, kurie savo 
srities apimtyje randa beribių 
temų savo bei kitų tautų kul 
tūrinių vertybių gvildenimui 
ir glaudžių bei draugiškų vo 
kiečių - lietuvių kultūrininkų 
santykių palaikymui.

Deja, Lietuva ir jos politi 
kai tokiomis nuoširdžiomis kul 
tūrininkų siekiamomis tautų 
suartėjimo pastangomis, visai 
negalėjo pasinaudoti. Nors ir 
tam tikrais momentais atrodė, 
kad kultūrininkai turi šiokią 
tokią įtaką į nuoširdesnį sugy 
venimą, tarpusaviu valstybi 
nių teisių respektavimą ir į 
draugiškų santykių palaiky 
mą, praktika parodė ką kita.

Kaip žinome, mes turėjome 
Lietuvių — Sovietų susiartini 
mo Draugiją su žymiais rašy 
tojais, žurnalistais ir šiaip žy 
miais intelektualais. Turėjome 
jau ir Vokiečių — Lietuvių 
Draugiją, kuriai priklausė žy 
mūs vokiečiai, net augšti poli 
tikai. Bet didžiosioms valsty 
bėms lietuvių kultūra buvo 
įdomi iki tol, kol lietuviai ak 
tyviai nesipriešino susidėti 
„amžinais tvirtos sąjungos ry 
šiais su Reichu“, arba imant 
sovietinį pavyzdį, perimti mu 
ms svetimą bei iš viso žmo 
gaus prigimčiai ir Įsitikinimą 
ms prieštaraujančią odeologi 
ją. Kitaip sakant pasidaryti 
arba Reicho kondominiumu ar 
ba bolševikiniu satelitu.

Šiandien, blaiviai į piaeitį 
ir šių dienų padėtį apžvelgus, 
vargu ar būtų per drąsu teig 
ti, kad minėtų draugijų kultu 
rininkų nuoširdžios pastangos 
turėjo mažos arba visiškai jo 
kios reikšmės Lietuvos valsty 
bes likimo ir jos okupacijos su 
.švelninimui. Žiauriai keršijo

didieji Lietuvos kaimynai lie ; 
tuvių tautai, kam ji nepakluso 
tokiai draugystei, kurią supra 
to ne kultūrininkai, bet tų 
kraštų politikai. Jie ne tik ne 
pasigailėjo lietuvių tautos, bet 
ir pačių kultūrinio susiartini 
mo organizatorių, kurie arba 
tiesiog buvo sunaikinti, išsiųs 
ti į Siibrą, arba, jei dar buvo 
laimingi, su kitais savo tautie 
čiais tapo benamiais emigran 
tais ar tremtiniais.

NAUJI PASIKĖSINIMAI 
IR LIETUVIŲ-VOKIEČIŲ 

SUTARTIS
Nenoromis tenka konstatuo 

ti, kad šiandien vokiečiai vėl 
pradeda rodyti agresyvius kės 
lūs į Lietuvą, reikalaudami 
Klaipėdos miesto ir krašto. 
Paskutiniu laiku nacistinės te 
ndencijas pradeda reikšti vo 
kiečių pabėgėliai ir jų organi 
zacijų vadovai. Ar tai iš nai 
vumo, ar visiško nesugebėji 
mo orientuotis politikoje, jie 
dažnai pareiškia, kad grįšią į 
savo tėviškės kraštus tik tada, 
kada būsiančios atstatytos 19 
39 m. Didž. Reicho sienos (!).

Žinoma, absurdas statyti to 
kius reikalavimus, bet mėgini 
mų yra. Siekiant savo tikslų, 
tos pačios jėgos daro mėgini 
mus lietuvius pririšti prie 19 
39 m. kovo men. 22 d. dėl 
Klaipėdos pasirašytos vokie 
čių-lietuvių sutarties. 1939 m. 
kovo mėn. Lietuvos užsienio 
reikalų min. Urbšys su Ribbtn 
tropu pasirašė sutartį del Klai 
pėaos krašto atidavimo Vokie 
tijai. Šia šutai tami šiandien re 
miasi vokiečiai. Dr. Gille, ryt 
prūsiečių vokiečių pabėgėlių 
organizacijos vadovas, dažnai 
per viešus mitingus ir pareiš 
kimus yra davęs suprasti, kad 
dėl Klaipėdos krašto priklausy 
mo Vokietijai, pagal 1939 m. 
sutartį tarp Lietuvos ir Vokie 
tijos, klausimo negali kilti. Vo 
kiečių tarptautinių teisių žino 
vai, kaip dr. Heckei ir kiti įro 
dinėja, kad 1939 m. vokiečių- 
-lietuvių sutartis dėl Klaipė 
dos krašto automatiškai ture 
sianti galios, kai tik iškils ne 
susipratimų tarp Lietuvos ir 
Vokietijos dėl krašto priklau 
symo.

Pagal Berlyne 1939 m. ko 
vo mėn. 22 d. pasirašytą su 
tartį, Lietuva vokiečiams ati 
duoda Klaipėdos kraštą ir už 
tai gauna 99 metams Klaipė 
dos uosto ruožą savo naudoji ::: 
mui. Tą pačią dieną Lietuvos 
vyriausybė paskelbė blankų ::: 
komunikatą, kuriame niekur ::: 
nepažymėta, kad Klaipėdos ;;; 
kraštas atiduodamas prievar ::: 
tos ir smurto keliu. Iš tokios H 
tuometinės Lietuvos valstybės :: 
laikysenos, reakciniai vokiečių ;■ 

. tam tikri sluogsniai šiandien 
• nori profituoti. Bet sutartyje 

dėl Klaipėdos krašto yra dar ::: 
, ir vienas paragrafas, kuris vo ■ 
. kiečiams itin nemalonus ir ku H;

ris jų nutylimas. Tai ketvirta 
sis paragrafas, kuris figūruoja . 
kaip Lietuvos - Vokietijos ne : : 
puolimo sutarties punktas. Su 
lietuvinus, jis maždaug šitaip : ; 
skamba: >

§ 4. „savo nusistatymo su 
stiprinimui ir draugiškų santy 
kių tarp Vokietijos ir Lietu į' 
vos vystymosi užtikrinimui, L 
abi valstybės įsipareigoja ne ji i 
tik nepanaudoti jėgą prieš vie ; 
nas kitą, bet ir neremti trečios • 
betkurios valstybės agresyvių : 
tokslų, nukreiptų prieš vieną 
šiąją sutartį pasirašiusių vals : 
tybių“.
(Reichsgesetzblatt 1939 m.
II. pusi. 608).

Lietuvai vykdant 1939 m. ; 
sutartį, vokiečiai ją dar tais pa 
čiais metais sulaužė. Vokieti ; 
ja susidėjo su trečia valstybe L 
— Sovietų Sąjunga ir Moloto H: 
vo — Ribbentropo šutai timi : 
Lietuvą pasidalino. Tai buvo 
padaryta visai neatsiklausus 
Lietuvos vyriausybės ir lietu L 
vių tautos. Vadinasi, Vokieti ; 
ja aktyviai parėmė kitos vals 
tybės agresyvius planus, nu 
kreiptus prieš Lietuvą.

LIETUVA UŽ 
9,500,000 DOLERIŲ

kietija ne tik rėmė Sovietų Są 
jungos agresyvius tikslus prieš 
Lietuvą, ne tik dalinosi Lietu 
vos teritoriją, bet ir 
Sąjungai ją pardavė 
gus.

Vokietijos sąskaita 
tuvos teritoriją Sovietų Sąjun 
gai pažodžiui atrodo šitokia:

§ 1. Vokiečių Reicho vyriau 
sybė išsižada savo teisės rerka 
lauti lietuviškos srities pagal 
slaptą 1939 m. rugsėjo mėn. 
28 d. sutartį ir prie šio proto 
kolo pridėtą žemėlapį:

§ 2. Sovietų Sąjungos vy 
riausybė sutinka Vokiečių Rei 
cho vyriausybei kompensuoti 
už § 1 pažymėtą sritį mokant 
7,500,000 aukso dolerių lygu 
31,500,000 Reichsmarkių.

Minėtą sumą 31,500,000 R 
M Sovietų Sąjunga sumokės 
Vokietijai metalo siunta per 
tris mėnesius nuo šio protoko 
lo pasirašymo. Likusias septy 
nius aštuntadalius, t. y. 
562,500 RM auksu.

Graf Schulenburg 
už Vokietiją 
W. Molotow 

už Sov. Sąjungą 
Maskva, 1941 m. sausio 
10 d.
(Iš State Departamento 
archyvo).

Po to, kai vokiečiai kiekvie 
na proga lietuvius įtikinėjo, 
kad Klaipėdos problemą paša 
linus, vokiečiai būsią vieni iš 
geriausių lietuvių draugų, tai 

Nukelta į 6-tą psi.

Sovietų 
už piru

už Lie

27,

mėn.

Architektas V. P. Zubas
Vytautas P. Zubas, gimęs 

1920 metais, baigęs Biržų gim 
naziją 1939 m., pradėjo studi 
jas Vytauto Didžiojo Universi 
teto Technikos Fakultete, bet 
karo pasėkoj po poros metų 
teko tas studijas nutraukti.

Atvykęs į Kanadą 1949 me 
tais, turėjo pelnytis duoną sau 
ir šeimai kaip ir daugelis iš mū 
sų, tačiau neužmiršo kadaise 
pradėtų studijų ir greit vėl 
ėmėsi darbo.

Šį pavasarį V. P. Zubas iš 
laikė prie Mc Gili Umversite 
to Montrealyje nustatytus įs 
tojimui į Royal Institute of 
British Architects egzaminus, 
įsigijo architekto vardą ix pri 
pažinimą visoj Britų Imperi 
joj.

Viltis Vaičiūnaitė
šių metų rudeninėje laidoje ga 
vo Montrealio universiteto, 
prancūzų, humanitariniu mo 
kslų diplomą. V. Vaičiūnaitė 
yra pasiryžusi siekti augštes 
nių mokslinių pakopų. V. Vai 
čiūnaitė, veikli Lietuvių Aka 
deminio sambūrio narė, taip 
pat yra įsijungusi į Montrea 
lio Lietuvių Dramos teatrą ir 
dalyvaują „Baltaragio Malt? 
no pastatyme. Svarbu konsta 
tuoti,- .kad V. Vaičiūnaitė Lie 
tuvoje ir tremtyje nebuvo spė 
jusi padaryti brandos atestatą. 
Tačiau pasiryžusi sieki augs 
tojo mokslo, Montrealy įsigi 
jo brandos atestatą ir augšto 
jo mokslo diplomą. Tai yra gr
ažus pavyzdys ir kitoms lietu 
vaitėms.

Stasys Matulis 
šių metų rudeninėje laidoje ga 
vo Montrealyje McGill uni 
versiteto, anglų, metalurgijos 
inžinieriaus diplomą. S. Matu 
lis, Antrojo vasaulinio karo da 
lyvis. Prieš dvejus metus jis 
baigė college inžinerijos spe 
cialybe, o dabar augštojo mo 
kslo diplomą universitete.

Baigęs koledžą, jis buvo pa 
keltas į Kanados armijos leite 
nanto laipsnį ir, kaip karo ve 
teranas, gavo stipendiją tęsti 
mokslą universitete. Svarbu 
pažymėti, kad S. Matulis, da 
lyvavęs kare, vis dėlto pasiry 
žo tęsti mokslą ir šiandien yra 
palyginti čia retos specialybės 
— metalurgijos — diplomuo 
tas inžinierius.

Skelbia savo naujojo projekto atidarymą

onn BUNGALOWS
“ 5 skirtingi stiliai - 1 žema kaina

PAČIAME CHATEAUGUAY CENTRE, TIK 
5 MYLIOS NUO MONTREALIO

JUMS PRIEINAMIAUSIĄ KAINA
$7,910

Bungalow kaina

The St. Clair

The Laurenlian

The Ranchero

The Suburban

FARKVIIW 
CONSTRUCTION

Vykti:
/Už Mercier til 

to 4 keliu už 
Caughnawaga 
iki trafic circ 
le, kurio deši 
nėję už pusmy 

ftnt Mtrrfn |.Qs stebėkltC
mūsų šviesų užrašą

Parkview Model Homes.

tik
$49,91 MĖNESIUI 

įskaitant kapitalą ir nuošimtį

• Plytų ir akmens frontas
• Cemento lieti pamatai
• Ten-Test izoliacija
• Plasterinės sienos
• Spalv. keramika prausykloje
• Elektrin. vandens šildymas
• Arborite virtuvės bufetas
• Liholeumas virtuvėje
• Visur kietmedžio grindys
• 110V—220V laidai
• Ir daugelis kitų dalykų.

Parkview
Pardavimo Biuras 
4755 Van Horne

MODELIO NAMAS 
INSPEKCIJAI:

Kasdien 1 p. m. — 9 p. m. 
šešt. ir sekm. 9 a. m. — 9 p. m. 
TeL Chateaug.uay OL 7-4611

ĮMOKĖTI

MODELIO NAMO ILIUSTRACIJA

Construction 
Ltd
RL8-1145

Informacijai
Skambinkite

DIENĄ IR VAKARE
MOŠŲ PARDAVĖJAI KALBA: 

LIETUVIŠKAI, 
VOKIŠKAI, LENKIŠKAI, RUSIŠKAI.
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..Mirusios Jūros” 
rankraščių paslaptys

čiai nuo Mirusios Jūros“ ir 
„Mirusios Jūios Rankraščių 
Mįslės“. Jis teigia, jog tie ran 
kraščiai yra vienaamžiai Kris 
taus gimimo laikams ir tvirti 
na, jog jokios Esseniečių sek 
tos nėra buvę.

Labai jdoimą diskusiją tarp 
Tėvo Danielou bei p. Dei Me 
dico kaip tik paskelbė Paryžia 
us savaitrastis „Express".

Į klausimą ar žydų religijos 
požiūriu tų rankraščių atsira 
dimas turįs kokią nors reikš 
mę, p. Dei Medico atsakė nei 
giamai. Jis tvirtina, jog tai yra 
tikrai labai svarbūs dokumen 
tai, kurie dalinai padeda reko 
nstruoti politines bei religines 
kryptis, kokios buvo Palesti 
noje I-jame n net iki pusės II- 
jo šimtmečio mūsų eros. Ta 
čiau jis nepripažįsta, jog egzis 
tavo kokia nors prekrikšeiony 
bė. Bet Tėvas Danielou prime 
na, savo ruožtu, kad pabaigo 
je pirmojo šimtmečio prieš 
Kristaus gimimą buvo 
riusi Mesijaus laukimo 
f era. Tos nuotaikos,

Plačiam pasauly praskambę 
jusiąs senų rankraščių radybos 
domina ne tik mokslininkus. 
Pirmieji rankračiai visiškai at 
sitiktinai buvo rasti 1947 me 
tais. Beduinai, bejieškodami 
paklydusios avies viename ur 
ve, kurių tiek daug turi kaip 
tik vakarinis uolų kalnagūbris, 
einantis išilgai Mirusios Jūros 
pakraščių, surado molinius in 
dus, kuriuose buvo odos riti 
niai, padengti rašmenimis. 
1951 metais, vadovaujant p. 
Hardingui, Prancūzų Mokyk 
los Jeruzalėje direktoriui, bu 
vo suorganizuotas sistematiš 
kas tyrimas griuvėsių paslap 
tingų kapinių Qumram, irgi 
esančių Judęjos dykumoje. 
Vėl, vis keliaujant muusios 
Jūros pakraščiu, Murabbafo 
urvuose buvo rasti tolimesni 
rankraščiai. Tik paviršutinis 
peržiūrėjimas tų rankraščių 
parodė, jog tai yra labai dide 
lės svarbos radiniai. Jau dešini 
tį metų — nuo pirmojo radi 
nio laikų — mokslo specialis 
tai, dvasininkai bei pasaulie 
čiai, labai kruopščiai tuos rank 
raščius tyrinėja, kad nustaty 
tų jųjų kilmę bei amžių.

Šiuo metu yra trys pagrindi 
nės hipotezės. TėvasDaniėiou, 
Katalikų Instituto piofesorius 
ir autorius knygos „Mirusios 
Jūros rankraščiai bei krikščio 
nybės kilmė“ teigia, kad tie 
rankraščiai bus kilę I šimtine 
ty prieš Kristaus gimimą ir 
yra geriausiu įrodymu, jog eg 
zistavo žydų Esseniečių bend 
ruomenė, kuriosios Viešpats 
ir Pranašas vadinamas „Tei 
singumo Mistru”. Jo mokslas, 
pranašystes bei nuostatai turi pritaiko savo laikams dvylika 
labai daug bendro su vėlesnią 
ja krikščionybe. Tėvo Daniė 
lou nuomone tų rankraščių at 
siradimas galėsiąs padėti lab 
jau nušviesti krikščionybės 
pradžią bei josios „prekurso 
rius“. Tačiau, sako, tai nė kiek 
nepaliečia krikščionybės es 
mės ir iki šiolines Apreiškimo 
versijos autentiškumo.

Išeidamas iš panašių prielai 
dų, p. Dupont - Sommer seno 
sios istorijos profesorius Sor 
bonnoje, teigia, jog Jėzus Kris 
tus turėjęs būti „Teisingumo 
Mistro“ mokiniu, mokiniu, ku 
rį istorija iškėlusį į krikščiony 
bės Kūrėjus, gi sekta, iš ku 
rios Jis iškilęs, dingusi praei 
ties užmiršime. Tą teoriją dau 
giausiai palaiko visokie mate 
rialistinių pažiūrų mokslinin 
kai, kurių Prancūzijoej yra ga 
na apsčiai.

Abi virš minėtas teorijas 
neigia p. H. E. Del Medico, au 
torius „Du hebrajiški rankraš

susida 
atmos 
sako, 

kaip tik buvo kilusios iš tu žm 
onių nuo Mirusios Jūros, ku 
rie kaip tikėjo savo misija ir 
pranašavo greitąjį Mesijaus 
atėjimą. T. Danielou cituoja 
„Habakuko komentarą“, ku 
riame „Teisingumo Mistras“ 
sako : „Tai yra nauja“ 
deda: „Pranašai išpranašavo 
kai kuriuos įvykius, gi iš tos 
paslapties, kuri tapo man ap 
reikšta, sprendžiu, jog tai, 
apie ką kalbėjo Pranašai, pra 
dės realizuotis“. Tas „Habaku 
ko Komentaras“ yra anonimi 
niu tekstu, kuriame autorius

ir pn

pranašysčių Habakuko, kurios 
nusakė pradžiai VI-jo šimtine 
čio prieš Kristaus atėjimą 
Chaldejų invaziją be Nobuko 
nodozarą. Esą iš tų pranašys 
čių ir yra kilęs Mesijanizmas.

P. Del Medico gi teigia, jog 
hipotezė apie tų rankraščių ki 
limo laikotarpį remiasi vien ta 
riamu hellenistine kilme indų, 
kuriuose tuos rankraščius ra 
do. Tie indai vėliausiai yra ki 
lę II-jame šimtmety prieš Kris 
taus gimimą. Tačiau, jei tie in 
dai ir tikrai būtų hellenistinės 
kultūros padaras, patys vieni 
dar negali būti pakankamu pa 
grindų nuspręsti apie rastų 
juose rankraščių amžiui. Bet, 
sako, Tėvas Vaux įrodė savo 
kruopščiuose tyrinėjimuose, 
jog tie indai paeina iš vėlesnio 
laikotarpio, kas griauna visą 
tą hipotezę. Taip pat, sako p. 
Del Medico, ir iš pačių tekstų 
tyrinėjimo matyti, jog jie yra 
kilę kur kas vėliau; tuo tarpu

T. Danielou palaiko savo te 
zę, jog tai galėjusios būti vė 
lesnės kopijos senų tekstų, pa 
našiai kaip tai buvo su Senuo 
ju Testamentu. Be to, sako, 
tekstai nėra vienalyčiai ir ga 
limai yra kilę įvairiais laikotar 
piais.

Tų mįslių išsprendimą dar 
gerokai komplikuoja faktas, 
kad tuos rankraščius atrado be 
duinai, kurie jieškojimą bei su 
radimą tokių radinių vertina 
galimo uždarbio požiūriu ir ku 
rie galėjo mokslininkus sūkiai 
dinti dėl rankraščių suradimo 
vietos, o taip pat ir ne viską 
pasakyti.

P. Del Medico savo nagrinė 
jimuose prieina pre išvados, 
jog urvuose prie Mirusios jū 
ros krantų buvo žydų „gheni 
zah“, tai yra vieta, kur ouvo 
sukraunamos knygos, įėjusios 
į t. v. Aleksandrijos Bibliją, 
kurios kaip tik Palestinos ra 
binatas nepripažino. Vėliau, 
sako, ten buvo sudedamos ir 
„atskalūniškos“ knygos, o 
taip pat ir šventųjų knygų su 
dėvėti - sunaikinti egzempiio 
riai. Tokiu būdu, esą, ten kilo 
knygų kapinynas. P. Dėl Me 
dico nuomone čia kaip tik ir 
turima reikalo su tokiu „kapi 
nynu“. Jis visiškai atmeta hi 
potezę, kad tai galėjusi būti 
kokia Esseniečių biblioteka, 
nes toji vieta esanti labai toli 
ma nuo miestų, visiškai dyku 
mose. Be to, toji biblioteka 
esanti per daug veinos rūšies, 
nes radiniai liečia tik vieną re 
liginę sektą. Taip pat jis atme 
ta mintį apie Esseniečių 
no“ 
!mas, 
idėja 
žydų 
tarpe 
brolijos-ordino.

T. Danielou, 
teigia, jog „Mokslo Vadove“ 
esą galima aiškiai rasti broli 
jos bei ragulos nuostatų pėdsa 
kus. Esą panašias išvadas ga 
Įima pasidaryti ir iš kitų įauk 
raščių.

Bet p. Del Medico teigia, 
jog tas dokumentas esąs ne 
vienalytis, nesutinka su 1. Da 
niėlou teigimais ir mano, jog 
rastųjų rankraščių tarpe yra 
nuotrupos raštų, paeinančių 
nuo Zelotų, Farizėjų bei rabi 
nų mokyklų.

T. Danielou prikiša ponui 
Del Medico per didelį sugera 
vimąsi Talumudu, kuris gi yra 
kilęs šešius šimtus vėliau tų 
laikų, kada dar visiškai nebu 
vo t. v. rabinatiškų tekstų. 
Kalbėdamas apie tų rankraš 
čių reikšmę, T. Danielou tei 
gia, jog iki šiol buvusi spraga 
tarp Senojo Testamento bei 
Kristaus Gimimo, kuriąją 
kaip tik dabar galima užpildy 
ti žiniomis iš to laikotarpio, o

,ordi 
egzistavimą, tvirtinda 
jog relginio sambūrio 
esanti visiškai svetima 
psichikai 
niekada

ir, kad žydu 
nebuvo jokios

savo ruožtu

ROMANASV. MYKOLAITIS-PUTINAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—18G4 METAIS 

VAIZDAI
7.
Antros dienos rytą po Skvorcovo kruvino žygio Šilenuo 

se visi Bagynų dvaro valstiečiai dar saulei nepatekėjus jau 
ruošėsi eiti į lažą dvaro laukuose, kaip buvo vaito įsakyta. Iš 
visų keturių kaimų traukė artojai su jaučiais. Paskui juos, ve 
žirneliuose, susidėję po kelis, vežė maistą, žuobrius ir visa, 
kas reikalinga, nes ariamos dirvos toli, anapus dvaro, ir grįžti 
namo bus galima tik po kelių dienų.

Rūsčiai paniurę jungė tą rytą prie žuobrių jaučius Šilėnų 
artojai. Baudžiavinis darbas niekad neskatindavo džiauugs 
mo, tai ką bekalbėti dabar, po tos baisios dienos! Išėjo į pono 
laukus daugiausia seniai, tėvai. Jaunieji, kruvinai nuplakti, 
pasilikę pirkiose, vartėsi ant suolų, gydė sučaižytas nugaras, 
suvilgę jas degtine, pridengę šlapiomis drobulėmis su nedat 
Irų lapais, kad ištrauktų karštį.

Artojų būryje šį kartą nebuvo prašmatniausių kaimo 
vyrų — Balsių Petro su su Vincu, nei Noicikos, nei Jankaus 
kų Kazio, kurio išdaigos ir pokštai įvairindavo sunkią datbo 
dieną ir pralinksmindavo net ir didžiausius pamurėlus.

Rytas buvo ūkanotas, dangus apsiniaukęs. Žemi debe 
šiai purkštė smulkų lietų. Artojai nusimetė kas vyžas, kas na 
ginęs, arė basi, mindami naujai išraustą vagą, nepaisydami 
lietaus, tik protarpiais nusibraukdami rankove rasotus veidus. 
Arė tylėdami, nepliaukšėjo pasismagindami botagais, nešvil 
pavo, nešūkavo, tik užgulę žuobrius sunkiai trypė paskui jau 
čius, tarsi ir patys ant savo sprandų jausdami to paties jungo 
sunkumą.

Apie pusryčius oras pragied<ėjo. Linksmiau sučireno vie 
veršiai, papieviuose gyviau sveikino artojus pempės, o miške 
skardžiai nuaidėjo gegutės kukavimas.

Bet artojai nepaisė šito pralinksmėjusios gamtos žaismo.
Buvo jau suartas didelis gabalas dirvos ir saulė rode prieš 

piečių laiką, kai palaukėj pasirodė raiti prievaizdas ir vaitas 
patkrinti, ar visi stojo į darbą. Stojo visi. Bet prevaizdui

VINCUI KRĖVEI SKIRTAS „AIDŲ” NUMERIS
Kultūros žurnalo „Aidų“ vi 

sas lapkričio mėn. numeris ski 
riamas Vincui Krėvei pagerb 
ti, minint jo gimimo 75 metų 
sukaktį. Turinys yra toks: K. 
Ostrauskas — Vinco Krėvės 
kūrybinis veržlumas; St. Pil 
ka — Vinco Krėvės kūryba lie 
tuviškose scenose; dr. J. Gri 
nius 
nės dramos. Apie Vinco Krė 
vės asmenį bei gyvenimą yra 
du straipsniai, rašyti K. Žuko 
ir Vyt. Mykolaičio. Numeryje 
daug vietos skiriama ir paties 
Vinco Krėvės dar niekur ne 
skelbtai kūrybai. Be to, 30 
nuotraukų iliustruoja šio rašy 
tojo gyvenimą bei veiklą. Tie, 
kurie nesiprenumeruoja „Ai 
dų“, šį numerį gali užsisakyti, 
atsiųsdami 1 dol. šiuo adresu:

Avė.,

sibus pusę metų. Solistė pasku 
tiniuoju laiku lanko dainavi 
mo mokyklą Romoje, ir yra be 
kylanti dainavimo žvaigždė 
lietuvių tarpe. Kanadoje di 
džiosiose lietuvių kolonijose 
įvyks jos koncertai. Čikagoje 
statomoje liet, kalboje „Faus 
tas“ operoje panelė Liustikai 
tė yra pakviesta Margaritos 
rolei.

LIETUVOS ARCHITEKTŲ 
PARODA.

Pirmoji apžvalginė Lietu 
vos architektūros paroda bu 
vo atidaryta Sao Paulyje spa 
lio 19 d. Parodą atidarė Sao 
Paulo gubernatoriaus atstovas 
— Estado valdžios ceremonia 
lo šefas Dr. Corneho Procopio 
de Araujo, dalyvaujant Sao 
Paulo konsulų korpuso naria 
ms, Sao Paulo prefekto atsto 
vui, prelatui K. Miliauskui ir 
dideliam buliui vietos lietu 
vių. Paroda daro gerą įspūdį, 
nes visi eksponatai giažiai su 
tvarkyti ir skoningai išstatyti. 
Parodą organizavo inž. Miką 
lojus Ivanauskas, o ją globojo 
Lietuvos konsulas Sao Pauly 
je Aleksandras Polišaitis. Ji 
atidaryta lankytojams visą mė 
nesį.

SUSTOJO „ŽINIOS”, EIS 
„GINTARAS“

Apie 10 metų Sao Paulo 
ėjęs savaitraštis, vėliau dvi sa 
vaitinis laikraštis „Žinios“ spa 
lio 26 d. sustojo. Jo vieton lap 
kričio mėn. pradėjo eiti nau 
jas mėnesinis, iliustruotas žur 
nalas „Gintaras“ lietuvių ir 
portugalų kalbomis. Adresas: 
Av. Tiradentes, 1030 Sao Pau 
lo, Brasil.

© Sol. St. Citvaras koncertavo 
visos Chicagos muzikų raugta 
me koncerte.
© Dr. F. V. Kaunas Šv. Anta 
no parapijos saleje skaitė pas 
kaitą apie atominį karą.
• Prano Jurevičiaus išradi 
mas, užpatentuotas Argenti 
nos patentų departamente, bū 
siąs eksploatuojamas nuosava 
me steigiamame fabrike. Tai 
aparatas, kurio dėka mūrinin 
kas gali nepaprastai paspartin 
ti savo darbą.
• Vaižganto „Rinktiniai ras 
tai“ II tomas, išelisti Lietuvo 
je, apima: Karo vaizdus, Ale 
gorijų vaizdus, Scenos vaizdus

Taip bent atrodo, Paryžia ir Kelionių vaizdus. Be to, lei 
us padangėse, polemikos su 
sielos su Mirusiosios Jūros 
rankraščių tyrimu, komentavi 
mu bei gretinimu. Tuo reikalu 
ir kiti įvairūs specialistai para 
šė storiausius tomus.

Rimvydas.

Vinco Krėvės istori

lie

Aidai, 680 Bushwick 
Brooklyn 21, N. Y.

DR. MARIJOS 
GIMBUTIENĖS

knygai „Senoji simbolika
tuvių liaudies mene” išleisti 
anglų kalba jau surinkta 560 
prenumeratų. Nedaug betruks 
ta iki reikalingųjų 600. Leidė 
jas: American Folklore Socie 
ty (Indianos Universitete). 
Knyga jau surinkta, korektū 
ros atliktos, tad greitu laiku 
bus atspausdinta ir išsiuntinė 
ta prenumeratoriams. Knygos 
kaina 2.50. Užsakymus siųsti 
adresu: Dr. M. Gimbutienė, 4 
Rutledge St., Boston 
Mass., U. S'. A.

ATVYKSTA SOL. 
LIUSTIKAITĖ

Anglijos į Kanadą laivu

32,

Iš 
išplaukė sol. Janina Liustikai 
tė, kuri Kanadoje ir USA už

tos žinios kap tik ir esančios 
tuose rastuose rankraščiuose. 
Be to, sako, jos dar labjau pa 
remia Evangeliją, kurios isto 
rinis tikrumas per tai dar lab 
jau išryškėja.

Abudu diskutantai sutinka 
su tuo dėsniu, jog krikščiony 
bė esanti reiškinys visiškai sk 
irtingas nuo bet kokios pakrai 
pos ar tendencijos tuometinio 
judaizmo. Abudu nesutinka 
su p. Dupont - Sommer teigi 
mu, kuriuo bandoma įrodyti, 
jog krikščionybė tai tik Esse 
nizmas, kuriam pasisekė įsi 
viešpatauti.

dinyje yra autobiografinio po 
būdžio atsiminimai, apimantie 
ji Vaižganto vaikystę ir jaunys 
tę.
• Šviesos Sambūrio Chicagos 
skyriaus vakaras Įvyko lapkri 
čio 9 d.

Juozas Matulis 
šiemet pabaigė augštesnįjį, 

high school, mokslą Montrea 
lyje ir gavo gerą darbą.

LIETUVOS KONSULO AL. 
POLIŠAIČ1O TRIGUBA 

SUKAKTIS
Spalio 29 d. jam suėjo 65 

metai amžiaus. Be to, jau 40 
metų yra Lietuvos valstybės 
tarnyboje ir 20 metų Lietuvos 
konsulu Sao Paulo. Gimė 189^ 
m. spalio 29 d. Ragmėnų 
me, Panevęžio ap. Gimnazijoj 
lankė Rygoje.

Kilus pirmąjam pasauliniam 
karui, buvo mobilizuotas. Ka 
ro mokyklą baigė Kazanėje. 
1918 metais demobilizuotas nu 
vyko į Vladivostoką. Šalia uni 
versitetinių studijų dalyvavo 
lietuvių tremtinių orgamzaci 
jų veikloje, l'en sušaukė lietu 
vių karininkų suvažiavimą. Jo 
vadovaujama Lietuvių karinė 
komisija rūpinosi lietuvių da 
linių Rusijoje steigimu bei lie 
tuvių karių grąžinimu Lietu 
von. Tuo būdu A. Polišaitis 
laikomas vienas Lietuvos ka 
riuomenės pirmūnų.

Jo pastangomis ir jam icda 
guojant 1921 m. Vladivostoke 
buvo išleistas pirmutinis Toli 
muose Rytuose lietuvių laik 
raštis: „Tolimųjų Rytų 2i 
nios“. 1922 m. baigė Vladivos 
toko universitetą ir tais pat me 
tais buvo paskirtas Lietuvos 
konsulariniu agentu Charbine, 
Kinijoje. 1925 m. perkeliamas 
tarnybai į centrą, o iš Čia dar 
tų pačių metų pabaigoje skiria 
mas vicekonsulu į Hamburgą. 
1929 m. perima Lietuvos kon 
sulatą Daugpilyje. 1931 m. 
vėl grįžta į centrą. Nuo 1938 
metų yra Lietuvos konsulu 
Sao Paulo. Nesitenkina vien 
konsuliarimu darbu, bet akty 
viai pasireiškia ir spaudoje ir 
viešame gyvenime. (E.)
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atrodė, kad darbas eina per lėtai.
— Tik tiek šiandien suarėt, tinginiai prakeikti! 

vo miklindamas rimbą. — Kada jūs baigsite? Miežiai laikas 
sėti, o mūsų nė avižos dar nepasėtos, nes laukas nesuartas! 
Maištus jums kelti! Pono neklausyti! Judinkis sparčiau, senas 
griozde! — rėkė, trypdamas apie Balsį.

Prie jo labjausiai kibo prievaizdas, matyt, keršydamas 
už Petrą. Balsys arė neatsižvelgdamas į Pšemickio šūkavi 
mus, bet širdy jautė didelį gailestį ir kartumą. Jis visą gy 
venimą dirbo stropiai, kantriai vilkdamas baudžiauninko jun 
gą. Jis pavyzdingai atlikdavo dvarui visas prievoles. Jo tro 
besiai ir gyvuliai, greta Daubaro, buvo geriausi visame kaime. 
Ir ką jis už tai laimėjo? Paniekinimą, neapykantą ir visai šei 
mai grūmojantį pono kerštą.

Šeimos susiklausymas lengvina jam nešti baudžiavos jun 
gą. Gyvenimas jo nepalaužė. Jis paliko tiesus, nors ir kiek 
susimetęs per pečius. Jis ėjo galvos nepanarinęs ir atvirai 
žvelgė žmogui į akis. Jis niekam per daug nesilankstė ir ne 
stvarstė ponams rankų bučiuoti. Seniau tai nieko, bet dabar 
prievaizdas nebesitvėrė pykčiu, žiūrėdamas į tą senyvą, žila 
galvį, švariais marškiniais apsivilkusį ir juosta persijuosusį ar 
toją, ramiai žingsniuojantį paskui žuobrį ir dvylų jaučių jun 
g?-

— Judinkis sparčiau, senas griozde, ir visi jūs, tinginiai 
miegaliai! — rėkė įsirėžęs ponas Pšemickis.

— Tu mūsų per daug nebark, ponas prievaizde, — 
neiškentęs prakošė pro dantis Balsys, nes aplink jį daugiausia 
suko kaip vanagas ponas Pšemickis. — Per daug nebark ir 
negąsdink. Jau mums nėra ko daugiau nusigąsti. Jei dar sy 
kį mesim žuobrius, tai kad ir visą pulką saldotų užvarysi, ne 
beįkinkysi mūsų daugiau pono žemės ai Ii.

— Ką?! — sušuko savo ausim nebetikėdamas prievaiz 
das. — Vėl riaušės? Ne tik sūnus, bet ir tėvas kursto prieš 
poną? Aš liepsiu tave taip nuplakti, kad sveikos vietos neliks, 
tu chame! Duos, kad pilvu paršliauši!

Balsys paleido žuobrį, išsitiesė visu ūgiu ir, atvirai švelg 
damas į Pšemickį, kietu balsu tarė:

— Jau nebenugąsdinsi manęs niekuo, ponas prievaizde. 
Nešūkauki ir negrasinki. Nebeilgos mano dienos. Nebaisios 
man tavo rykštės.

Arę netoli Balsio Jakaitis ir Galinis, abu stiprūs vyrai, iš

suka
girdę šituos prievaizdo grasinimus, metė jaučius ir žengė 
susiginčijusių. Psemickis tai pamatęs, sukirto savo kumelį, 
kažką dar bambėdamas, bet paskutinių jo žodžių artojai ne 
besuprato. Teisingai ponas Pšemickis sumetė, kad šiais ne 
ramiais laikais bus saugiau ir naudingiau chlopų nebekii sinti.

Saulei leidžiantis baigė Šilėnų vyrai los dienos darbą. 
Jaučius rišo vieni prie vežimų, kiti prie medžių davė kratinio, 
nes tik auštant leis juos pasiganyti ant žolės.

Sutvarkę jaučius, vyrai tarp krūmų aikštelėje susikūrė 
laužą. Čikšdami ir spragsėdami degė sausi eglių, pušų ir 
alksnių žagarai, ir raudom liepsnos liežuviai augštai kilo į nak 
ties tamsą. Artojai traukė iš vežimų savo ryšulius ir krepšius, 
kiti pylė barščius ar kruopas į puodelius ir statė į žarijas, kad 
užšiltų. Pavalgę jieškojo patogesnės vietos nakvynei — kas 
po krūmu, kas po vežimu, kas arčiau prie ugniakuro, klostėsi 
kailiniais ar milinėmis ir migo sunkiu nusidirbusio žmogaus 
miegu.

Nelinksmai ta diena praėjo ir Šilėnų kaime. Išvykus ar 
tojams j lažą, namie liko moterys ir nuplaktieji. Moterims « 
pėjo daržai, nes jau buvo pats laikas sėti aguonas, buroku* 
pupas, ropes ir ridikus, sodinti svogūnus. Bet kiekviename 
kaime slampinėjo kareiviai, ir buvo nedrąsu palikti namus vie 
nūs.

Jau iš pirmos dienos prasidėjo ginčai ii barniai su karei 
viais. Reikėjo maitinti žmones ir šerti arklius, o maisto ir pa 
saro nebuvo.

Po dviejų dienų dragūnai, niekeno nekurstomi, pradėjo 
niurnėti, kad taip gyventi nebegalima, ir jeigu dar ilgiau taip 
tęsis, tai ims sirgti ir stipti arkliai Ganyklose jų nesuvaikysi, 
o pašaras jau visiškai baigiasi.

Ilgai nelaukęs, eskadrono vadas išjojo į Kėdainius praneš 
ti apie padėtį Šilėnų kaime.

Rytojaus dieną jis pranešė linksmą žinią. Kadangi Bagy 
nų dvaro valstiečiai pakluso valdžios ir pono įsakymui ir visi 
stojo j darbą, tai kariuomenės laikymą kaimuose, kaip egze 
kucijos priemonę, atšaukti. Tą pačią dieną eskadrono vadas 
paskelbė dragūnams, kad ruoštųsi išvykti.

Tartum koks slogutis nusirito Šilėnų žmonėms nuo krfį 
tinės, išjojus dragūnams. Moterys suskato šlavinėtis, kuop 
tis, tvarkytis. Net ir nuplaktieji, atvilgę priskretusias prie 
strėnų drobules, išėjo į saulę baigti gydytis žaizdų, (d, b.)

I
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Mosklo - Technikos naujienos
NUOSTABŪS AMERIKOS IŠRADIMAI

išduoti Rusijai, kuri todel„pra 
lenkė“ Ameriką satelitu. Mas 
kva pasinaudojo išdavimu ir 
pasigamino „sputniką“ ir grai 
žosi paleisti raketą į Mėnulį, 
tiktai jai dar tas nesiseka.

RADARAS NEREGIŲ 
TARNYBOJE

Atomų skaldymas ir elektro 
nu panaudojimas žmonijai ati 
darė kelius į naujas galimy 
bes, įvairiausiose gyvenimo 
srityse.

Štai, mokslininkai dabar da 
ro bandymus pritaikyti rada 
rą, o gal radaro ir televizijos 
kombinaciją, neregiams. Pir 
mieji bandymai davė teigiamų 
vaisių.

Gydytojas dr. J. C. Button 
ir Harvardo universiteto prof. 
T. Putman, samprotaudami, 
kad jeigu žmogaus akys pa 
gadintos ir negali priimti regė 
jimo įspūdžių, bet smegenų 
centrai, kurie regėjimo įspū 
džius priima ir suvokia, yra 
sveiki, tai tokiam žmogui rei 
kia duoti akis, o jeigu akių nė 
ra, tai reikia pritaikyti apara 
tas, kuris į smegenų regėjimo 
centrą perduotų vaizdus, ku 
riuos perduoda sveikos žmo 
gaus akys. Jie siekdami to tiks 
lo, panaudojo radarą, kurio 
gaunamuosius įspūdžius jie 
perdavė į aklo žmogaus sme 
genis įvedę radaro vielas. Tas 
žmogus matė šviesą. Todėl gy
dytojai visiškai tikri, kad pa 
tobulinę priemones, jie tikrai 
ras būdą neregius padaryti re 
ginčiais. Tai yra labai didelis 
žmogaus laimėjimas kovoje su 
fiziniais trūkumais.

Todėl galima sakyti, kad ne 
užilgo bus tokios sąlygos, kad 
aklieji praregės ir kurtieji iš 
girs, nes ir kurtiems pritaiky 
tinas tas pat principas.

Išradimų, kuriuos yra pada 
rę Amerikos mokslininkai, tar 
pe yra tokie nepaprastai įdo 
mūs ir nepaprastai svarbūs iš 
radimai, kaip priešraketinė ra 
keta, kurios tikslas yra nepri 
leisti, kad kieno nors raketos 
atskristų į Ameriką ir, atnešu 
sios atomines bombas, padary 
tų Amerikoje didelius sunaiki 
nimus. Tokią raketą Amerika 
jau išgalvojo prieš 10 metų. Ši 
antiraketa {domi tuo, kad turi 
prietaisus, kūne automatiškai 
apskaičiuoja priešo raketos pa 
sirodymą, apskaičiuoja jos 
nuotolį ir pati nustato kelią, 
kuriuo jį taikliai pataiko { prie 
šo raketą ir ją automatiškai pa 
gauna ir sunaikina.

Amerika jau prieš 10 metų 
sukonstruavo dirbtinį Žemės 
palydovą ir tarpplanetinį lai 
vą, kuriuo bus skiendama į 
Mėnulį ir kitas planetas.

Daug sensacijų pridariusios 
„lėkštės“, kurios skraido nepa 
prastu būdu ir apie kurias bu 
vo rašoma, kad jos atskrenda 
iš Marso, — tai taip pat yra 
Amerikos išradimas. Nors tas 
jau seniau buvo spėjama, bet 
visai viešai paaiškėjo tiktai da 
bar.

Amerika yra išradusi „gal 
vojančią mašiną“, kuri daro ti 
ksliausius skaičiavimus — ma 
tematinius ir radarinio pobū 
džio, kuri apskaičiuoja antira 
ketos uždavinius, taip pat yra 
Amerikos mokslininkų 
mas.

Amerika visus šiuos 
mus turi padariusi jau 
10 metų, jų nepanaudojo, nes 
tai buvo konservuojama atei 
čiai, tam momentui, kai pri 
bręs laikas.

Bet. . . dabar mirtim nubaus 
tųjų Rosenbergų bylos dalyvis 
David Greenglass pareiškė, 
kad visi šitie išradimai šnipų

išradi

išradi 
prieš

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
AUGŠTUOSIUS MOKSLUS STUDIJUOJA 

MONTREALY
Studentų Sąjungos turimo 

mis žiniomis, šiais metais au 
gštuosius mokslus Montrealy 
je eina 38 lietuviai studentai: 
McGill univeristete 15; Mont 
realio 3; Mananapolyje 5 ; Lo 
yoloje 3; Sir George 12.

Iš jų doktoratus ruošia 3; 
inžineriją studijuoja 7; archi 
tektūrą 1; odontologiją 3 ; me 
diciną 1; geologiją 1; tiksliuo 
sius mokslus (B. Sc.) 12; hu 
manitarinius (B. A.) 6; komer

« ------
X X K S

ciją (B. C.) — 5. Šiais metais 
žada baigti 3.

Be to, užsieniuose (Prancū 
zijoje, Anglijoje ir Ameriko 
je) toliau tęsia studijas 3 bu 
ve Montrealio studentai.

INŽINIERIŲ STIPENDIJŲ 
FONDAS STUDIJUOJAN 
TIEMS AUGŠTUOSIUS

MOKSLUS
PLIAS Montrealio 

riaus pirmininko inž. P. Ma
sky

I

I

tH

Vaistai i Lietuvą, 
LATVIJĄ, ESTIJĄ, LENKIJĄ IR KITUS SOVIETŲ 

KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūsių siuntiniai pigiausiomis kainomis 
per Janiną ADOMONIENĘ.

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

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

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

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.

BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George St.I PO 8-5151 Ville Lanalle.

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popteris.

Tel. PO.8-1135 |

X | &DYERSCo

SPECIALIAI NUPIGINTA «
RŪBŲ VALYMO KAINA. ]

Kostiumas ..... .0.95 2
Paltas (lengvas) . .0.95 |

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

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

Liet. sav. s J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė, g 
TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL. £

VANCOUVER, BX.
AR VANCOUVERIO LIET UV1AI TURĖS NUOSAVA 

PASTOGĘ
Šis opus klausimas dabar 

yra daugelio vancouveriečių 
diskutuojamas. Jau netoli me 
tų kai iniciatorių pastangomis 
įsikūrė Vancouverio Lietuvių 
Klubas. Visuotino susirinkimo 
išrinkta laikina valdyba, ku 
riai pavesta rūpintis ir tyrinę 
ti namų įsigijimo galimybes ir 
tam reiaklui paruošti atatinka 
mas įstatų projektas. Minėta 
Klubo Valdyba veikė: darė pa 
rengimus, telkė lėšas, posė 
džiavo.

Pagaliau priėjo prie jsitiki 
nimo, kad nuosavus tautinius 
namus įsigyti tokiai savo skai 
čiurni negausiai kolonijai, kaip 
Vancouverio, yra per sunki 
našta, todėl Klubo 
nutarė pereiti prie mažesnio 
objekto pirkimo, — įsigyti 
Vancouverio lietuviams nuosa 
vą kurortinę vietą, tam reika 
lui nuperkant sklypą žemės 
gražioje vietoje, prie vandens. 
O Vancouverio apylinkėse to 
kių vietų netrūksta. Ten pat

Va.dyba

padaryti nuolatinę gegužinė 
ms vietą, pastatyti vieną kitą 
vasarnamį arba duoti kitiems 
lietuviams pasistatyti, įrengti 
vaikams vasaros stovyklą, ne 
pamirštant nei žuvautojų, įsi 
gyti vieną kitą laivelį, — taip, 
kad Vancouvcrio ir jo apylin 
kių lietuviai turėtų kur pialeis 
ti gražius vasaros savaitgalius 
nuosavoje ir lietuviškoje aplin 
kūmoje. Todėl Klubo Valdy 
ba, ryždamasi įgyvendinti sa 
vo sumanymus, šaukia visuo 
tinį Britų Kolumbijoj gyvenan 
čių lietuvių susirinkimą.

Susirinkimas įvyks gruo 
džio 8 d., 3 vai. p. p. Jugosla 
vų salėje, 767 Kiefer Str., Van 
couver B. C. Klubo Vaidyba 
turi išdirbusi įstatų projektą 
įsteigimui stiprios organizaci 
jos minėtam tikslui igyvendin 
ti. šis didelis užsimojimas rei 
kalauja pritąrimo. Todėl mes 
kreipiamės į Jus suprasti rei 
kalo didelę svarbą, ir jį parem 
ti. V. Klubo Valdyba.

LONDON, Ont
KULTŪRINĖ PRAMOGA

Londono jlietuvių šeštadie 
ninės mokyklos tėvų komite 
tas gruodžio 28 d. numato su 
ruošti labai gražią pramogą vi 
sai lietuvių kolonijai. Minėtą 
dieną j Londoną, tėvų koinite 
to kvieičama, atvykstaDetroi 
to lietuvių scenos mėgėjų gru 
pė, vadovaujama rež. Z. Mik 
šienės. Statoma 4 veiksmų L. 
Fuldos komedija — „Mokyk

los draugai“. Spektaklis vyks 
Londono miesto bibliotekos au 
ditorijoj, Queen's Ave. 305 nr.

Daugelis londoniškių šio 
kultūrinio parengimo nekant 
riai laukia, nes detroitiškiai, 
kurie jau kelis sykius yra lan 
kęsi Londone, visada puikiai 
vaidina. Gausimas parengimo 
pelnas skiriamas šeštadieninės 
mokyklos parėmimui. L. E-tas.

St. CATHARINES, Ont.
APLANKĖ

Su įdomumu sekėme keiioli pranešimus grįžus atgal ir išva 
kos senųjų Kanados lietuvių da viena: tie mūsų broliai ne 
kelionę Lietuvon, skaitėme jų patyrė nieko naujo, kas nebū 

tų naujiems ateiviams taip ge 
rai žinoma.

Jie, tikrumoje, patyrė daug 
mažiau, nes jau užžėlę Lietu 

va 'Tr pastangomis/ Progress voie nukankintųjų kapai ir ta 
Co. vedėjas p. Holtken sutiko, P° Pydytos aimanos sugriau 
kad nuo kiekvieno žemės skly tl-’ ir nardytų šeimų, 
po, kurį nupirks iš tos kompa 
nijos lietuviai, stipendijų fon 
dui bus duota po 20 dol. Sėk 
mingai vyksta derybos su sta 
mbiomis įmonėmis, kad jos už 
lietuviams parduotas prekes 
taip pat duotų nuošimčius, 
kurie bus nustatomi pagal lie 
tuvių patiekiamas pirkimo sąs 
kaitas. Kadangi derybos vyks 
ta sėkmingai, tai tikimasi, kad 
Inžinierių sąjungos fondas iš 
augs ir galės paremti studen 
tus. Reikia tiktai, kad sąskai 
tos ir pranešimai apie pirki 
mus būtų pranešti p. Mažei 
kai. Jo telefonas: MO 4-0507.

žeikos iniciatyva yra or gani 
zuojamos lėšos fondui, kuris 
paremtų studentus. Jo iniciaty 
va ir pastangomis, F

Suprantame — tie mūsų pa 
raudę broliai tik ir nuvyko pa 
sižiūrėti, kaip ten lietuviai mai 
tinami, rengiami ir kas jiems 
leidžiama veikti ir neveikti.

Jie nenuvyko pasižiūrėti, ar 
Lietuva yra laisva, nes žino ge 
rai, kaip ir visas pasaulis, kad 
Lietuva yra rusų okupuota. 
Okupuotas kraštas, visai ne 
žiūrint kieno okupuotas, yra la 
bai panašus į didelę belaisvių 
stovyklą. Būtų naivu lankyti 
tokią stovyklą ar kalėjimą vi 
liantis pamatyti to, ko ten būti 
negali: laisvės ar gerbūvio.

Lietuviui raudonam, ar lietu

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 į naujos bendrovės raštinę:

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

vedėjo-kontraktoriaus Zenono Tamašausko tel. CL 5-1558.
AMLIT B-VĖS VALDYBA.

PARYŽIAUS VĖLINĖS
Lapkričio 1-ji diena, Visų 

Šventųjų diena neatskiriamai 
jungiasi su Vėlinėmis, prišimi 
nimų visų mirusiųjų.

Š. m. lapkričio I-jį buvo sau 
lėta, graži n net šilta diena. Iš 
vakarėse prie žuvusiųjų pa 
minklų bei kapų buvo padėti 
vainikai. Visų Šventųjų diena 
—kapų lankymo ir pagerbimo, 
papuošimo diena. Šiemet čia 
visose kapinėse buvo pilna lan 
kytojįų, marės įvairiausių gė 
lių.

Paryžiaus lietuviai tą dieną 
irgi susirinko pamaldų. Po pa 
maldų buvo nuvažiavę aplan 
kyti kapą a. a. Jurgio Baltru 
šaičio.

Gal gausiausiai buvo tą die 
na lankomos, jau visame pa 
šaulyje, žinomos Paryžiaus ka 
kinės t. v. Pere Lachaise kapi 
nės. Tose kapinėse guli palai 
doti žinomiausi kultūros gėry 
bių kūrėjai, kurie čia gyvenda 
mi kūrė ne tik Prancūzijai, bet 
ir viso pasaulio kultūriniam Lo 
bynui, kaip pavyzdžiui muzi 
kai: Chopinas, Bizct (operos 
„Carmen“ ir kit. autorius), 
Rossini, Musset ir kiti, rašyto 
jai: Balzac, Oscar Wilde, Bar 
busse, Moliėre, La Fontaine, 
Daudet, Hugo, ir visa virtinė 
Napoleono maršalų, kaip Mur 
rat, Ney, Massena ir kiti, visa

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve O

viui neraudonam, bet kuo pa 
teisinti okupciją per akis yra 
tik vienas atpildas — panieka. 
Ir tai panieka paties okupanto.

virtinė pasaulinio masto daini 
lininkų.

Gal gausiausiai tą dieną gė 
lėmis buvo papuošti kapai Fri 
driko Chopmo ir. .. Allan 
Cardec'o, spiritizmo kūrėjo. 
Tiesa, prie pastarojo kapo čia 
nuolat pilna gėlių. Prie to ka 
po, veik visuomet galima pa 
matyti stoviniuojančias, dau 
giausiai senesnio amžiaus, mo 
teris, kurios tiesdamos ranko 
mis tą antkapį, neretai net eks 
tazėje, meldžiasi ir tuo keliu 
jieško nors bent kokio ryšio su 
mirusiųjų pasauliu, jieško ry 
šio su savo artimaisiais, kurie 
Allan Cardec žodžiais — yra 
čia pat. To antkapio lankymo 
„kultas“ yra tiek didelis, jog 
paminklo akmens pryšakis ir 
vienas šonas, nuo tiek gausių 
palietimų rankomis, visai poli 
ruotas atrodo. Tas „kultas“ ne 
abejotinai yra sumaterializėju 
šio pasaulio duoklė amžinam 
žmogaus siekimui patirtiGiliau 
šią Žmonijos paslaptį — pomir 
tinę egzistenciją. Rimvydas.

LABAI ŠIRDINGAS AČIŪ
A. Mylei, V. Dikaičiui, A. Kli 
čiui, J. Šulmistrui, Ivanauskui 
jr„ K. Pakuliui, Aneliūnaitei, 
Dargytei, Siniūtei, Siniui, Va 
zalinskui, St. Kęsgailai, A. St 
ankui, Stankienei, at. Moterų 
Dr-jai, bet ypač Bernotienei, 
Petrauskienei, Čipkienei, Gaba 
liauskienei. Daugelis dar prįsi 
dėjo prie šio darbo vienu ar 
kitu būdu. Ačiū, ačiū, — skel 
bia klebonas.

$ Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai
X duodamos betkokiarn geram tikslui.
| Ved. D. Jurkus, PO 7-4280.
$ „Litas** veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje
»' Banko kambary.

Pirm. A. Norkeliūnas .................................. RA 7-3120 ? ; '

DE LUXE DRY CLEANERS:
117 —6th AVENUE, LACH1NE !

« 1/1 Lietuviams nuolaida.
| Sav.: P. RUTKAUSKAS. |

Sta Nul

Lietuviška moterų kiroykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IK KT.

Sav. BIRUT? DODONAl'lĖ B M Dodon).
2514 CENTRE St., Mor’real. WEHington 5-3292

HICKSON GROCERY
čia rasite 

įvairių bravorų 
ALAUS,

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

įvairiausių konservuotų produktų.
Užsisakykite čia alų savo pobūviams!

241 Hickson Ave. Tel.: PO 6-5641 Verdun.
Sav. Paul Jocas.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

B AL TIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir Įriti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV, K. K 1A U š A S ir X š 1 A U C I U L I S 
yra tos sritie* speciaKstai su 20 metu praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje^ Anglijoje ir Kanadoje.

Adresai: 547 Įtikiu Str„ Vilk LtsaHe, j
Montreal, F. Q. Tek: HU 8^162. J*

PO 7*0211 Office: 727 Argyle
PO 7-0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’rf.
ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA
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PAMINĖTA KARIUOME 
NĖS ŠVENTĖ

Šeštadienj minėjimas prasi 
dėjo J. R. Simanavičiaus radio 
programos pusvalandžiu. Ten 
kalbėjo kūr.-sav. pirm. S. Ba 
nelis, deklamavo D. Meilutė. 
Prisikėlimo salėje įvyko gra 
žus balius. Sekmadienį, šv. Jo 
no bažnyčioje savanoriai daly 
vavo organizuotai su vėliava. 
Ten pamokslą pasakė kun. J. 
Gutauskas, vėliau įvyko iškil 
mės prie paminklo žuvusiems 
už laisvę. Prisikėlimo bažnyčio 
je organizuotai dalyvavo sau 
liai ir gražų pamokslą pasakė 
T. Placidas. Abiejose bažny 
čiose savanoriai darė rinklia 
vas laisvės kovų invalidams ir 
vargan patekusiems savanoria 
ms paremti. Prie šv. Jono b- 
čios surinkta 99 dol., prie pri 
sikėlimo — 217 dol.

Popiet Prisikėlimo salėje įvy 
ko akademija, kurios metu kai 
bėjo ats. pulk. J. Šlepetys, dai 
navo ,„Varpo1’ choras. Prezi 
diumą sudarė Vyčio Kryžiaus 
kavalieriaį, kūr.-savanoriai ir 
kariškų org. atstovai.

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

VAKARIENĖ VARPUI
Iš organizacijų atstovų su 

darytas komitetas penkmetį 
švenčiamam „Varpo" chorui 
suruošė pagerbimo vakarienę, 
kurioje dalyvavo apie 200 var 
piečių bičiulių. Kalbėjo Kr. V- 
bos p-kas V. Meilus, J. Matu 
lionis, J. Yaremko, MPP, ku 
ris yra „Varpo“ krikštotėvu. 
Dar sveikino J. Strazdas Lie 
tuvių Namų ir SLA vardu kar 
tu įteikdamas nuo SLA 50 dol. 
čekį, P. Bastys sveikino Tai 
kos vardu, S. Banehs — sava 
norių, A. Petkauskas — vii 
niečių, V. Vaidotas — i.audi 
ninku, J. Novogrodckis — so 
cialdemokratų, J. Sungaila — 
ateitininkų, J. Žukas — spor 
to klubo Vytis. Dar buvo visa 
eilė raštų. Į sveikinimus atsa 
kė choro vedėjas St. Gailevi 
čius ir pirm. J. Račys. Abu nu 
siskundė visuomenės abejingu 
mu chorui, bet rengėjams ir 
dalyviams padėkojo už gražų 
pagerbimą ir sutvirtinimą atei 
čiai.

PAGERBTI VYTIEČIAI
Canadian-Continental tutbo 

lo lygos meisterių vytiečių pa 
gerbimui Carlings alaus firma 
ketvirtadienį Lietuvių Namuo 
se suruošė vakarienę, kurioje 
be futbolininkų vienuolikės da 
lyvavo klubo vadovai, garbės 
narys J. Strazdas, L. Kincilis, 
Toronto ir Ontario futbolo va 
dovybės, dienraščių sporto re 
portieriai bei Carlings ir lygos 
komandų atstovai. Po puikios

SIUNTINIAI 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

vakarienės pasakyta daug kai 
bų, kuriose labai išgirtas spor 
to klubas Vytis, kaipo pajė 
giausias, sportiškiausias ir or 
ganizacija darniausias viene 
tas visame Toronte ir, gal būt, 
Ontarijoj. Daily Star sporto 
reporteris Entwistle pastebė 
jo, kad Vytis yra gerai žino 
mas sporto n spaudos siuogs 
niams ir augštai vertinamas. 
Pagyros gal kiek perdėtos, 
bet susako svetimtaučių gra 
žų atsinešimą į lietuvius. Vy 
tiečiams buvo įteikta Carlings 
taurė, kurią pilėme ii trumpą 
padėkos žodį pasakė koman 
dos manedžeiis S. Pulkys.

BALIUS ROYAL YORKE
Rengtas sporto klubo Vytis 

devynių metų sukakties proga 
šeštadienį ištiktųjų buvo šau 
nūs. Dalyvavo per 200 rinkti 
nės publikos. Atrodė, tarsi, 
kolonijos „who is who" susi 
rinkimas. Graži geriausio To 
ronto viešbučio salė ir ponių 
suknelių puošnumas sudarė la 
bai iškilmingą vaizdą. Baliaus 
metu J. Strazdui įteiktas gar 
bės nario diplomas, rėmėjui L. 
Kirkiliui A. Suprono išdrožinė 
ta lėkštė ir geriausiam futboli 
ninkui R. Preikšaičiui trenerio 
J. Normanto dovana. Biletai, 
nors ir nepigūs, jau buvo se 
niai išparduoti ir daug norm 
čių nebepateko.

JAUNIMO POBŪVIAI
Toronto sporto klubo „Vy 

tis“ iniciatyva, šv. jono Kr. 
par. salėje sekmadienių vaka 
rais įvyksta jaunimo pobūviai, 
kuriuose kiekvieną kartą pa 
ruošiama kultūrinė programa. 
Į šiuos jaunimo pobūvius prisi 
renka pilnutėlė sale lietuviško 
jaunimo. Sveikintinas vytiečių 
ryžtingumas: mūsų jaunimas, 
susiburdamas savųjų tarpe, 
tiek lietuvių kalboje, tiek ir 
savo krašto papročiuose stip 
rėš, kurdamas tvirtą jaunąją 
lietuvišką bendruomenę.
• N. P. Švenč. M. Marijos se 
serys pradėjo lapkr. 16 d. vai 
kų darželio patalpose, 46 De 
laway Ave. rankdarbių kur

I
A.E. McKAGIIeI

Barrister and Solicitor X 
Advokatas ir Notaras $ 

Tel. EM 4-1394, EM 4-13951 
201 Northern Ontario Bldg $

330 Bay Street, $ 
TORONTO 1, Ontario. ''

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 8-508?

MM ■ XW............xx------------X

sus. Priimamos mergaitės nuo 
13 m. Pamokos duodamos nuo
3 iki 5 vai. po pietų. Dėl sąly 
gų susitariama vietoje arba 
skambinti telef. LE 4-5773.
• Lituanistinių kursų vadovy 
bė primena tėvams pareigą 
leisti baigusius šeštad. lietuviš 
ką mokyklą vaikus į lituanisti 
nius kursus, kurie vyksta kas 
šeštadienį 10 — 12 vai. prieš 
pietus St. Francis mokyklos 
patalpose.
• Sekmatdienj, gruodžio 1 d.,
4 vai. p. Prisikėlimo salėje 
Hamiltono L. D. M. teatras 
Aukuras pastatė J. Grušo ketu 
rių veiksmų dramą „Tėvas1. 
Režisorė E. Dauguvietytė. 
Veikalą pastatyti padėjo ir vy 
riausią vaidmenį vaidina Hen 
rikas Kačinskas.
• Advento susikaupimo savai 
tė bus lapkr. 30 — gruodžio 8 
d. d.

jas, labai susirūpinęs miškais, 
iškėlė klausimą — ar nebūtų 
įmanoma dalį Lietuvos miškų 
prijungti prie Rytų Prūsijos? 
Hitleris, nustebęs tokiu Gerin 
go „kuklumu”, pareiškė, kad 
ne tik ši Lietuvos dalis turi bū 
ti prijungta prie Vokietijos, 
bet ir visas Pabaltijys turi tap 
ti Reicho dalimi. (Der Fuehrer 
betont: „Das gesammte Bal 
tenland muesste Reichsgebiet 
werden.“). (Is „Dokumentą 
tion 
te).

zur Deutschen Geschich

ir

SANTYKIUS...
Atkelta iš 3-čjo pusi, 

yra vienas iš negražiausių 
nekultūringiausių aktų, kurie
tik gali pasitaikyti nenuošir 
džiame kaimynų santykiavime 
ir sutarčių laužyme. Tai buvo 
neeuropietiškas ir nekrikščio 
niškas pasielgimas.

LIETUVA VOKIETIJOS 
DALIS

vokiečių karo metu, 
vokiečiams užėmus 
dai buvo tikėtasi,

dans wir aus diesen 
me wieder herausko

maršalas Hermann

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

% 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

XK

i

1 
1
% kg figų .........
% kg datulių .
1 kg riešutų miš.
kiti produktai iš mūsų 
kainaraščių.

Tekstilės 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.

$

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

MŪSŲ BAIMĖ 
AR TAKTIKA?

Taigi, toks maždaug atrodo 
Vokietijos — Sovietų Sąjun 
gos prekiavimo aktas Lietuvos 
teritorija) ir jos gyventojais. 
Pažindami bolševikus, mes ge 
rai prisimename, kiek prakai 
tu, ašaromis ir net krauju lie 
tuvių tauta turėjo prisidėti, 
kad išdavimo kaina būtų Vo 
kietijai apmokėta. Tokios ii at 
rodė perspektyvos Lietuvai, 
jei vokiečiai būtų laimėję ka 
ra.

Ir šiandien, aplinkybėms pa 
sikeitus, jie turi drąsos įrodi 
nėti, kad padarytoji su jais su 
tartis mums, lietuviams, vėl ga 
liojanti. . .(!) Jie šiandien gra 
žiai ir diplomatiškai vaidina 
„nuskriaustojo“ rolę. Vokiečių 
pabėgėliai visur apeliuoja į pa 
šaulio sąžinę ir tautų apsi 
sprendimo teisę. Bet kad, pav., 
patys vokiečiai 1939 m. pre 
kiavo Lietuva lietuvių tautos 
noro ir sprendimo visai neatsi 
kausę, jie šiandien visai neuž 
si. Dar nežinomos priežastys, 
nt vienos dr. Gilles ar kito vo 
kiečio kalbos, kur bent žodeliu 
būtų užsiminta apie vokiečių 
padarytą skriaudą nekaltai lie 
tuvių tautai. Anot'jų tik vokie 
čių tauta kenčia, o kaltininkai

visi kiti.
Bet iš dalies vokiečių tokią 

laikyseną reikia suprast. Pav. 
iš pabaltiečių veikėjų darbų ir 
kalbų jie buvo priversti susi 
daryti įspūdį,, kad pabalticčiai 
jaučia vokiečiams nepaprastą 
širdgėlą. lat visai supianta 
ma, kad bet koks staigus žy 
gis, nebepataikaująs daugiau 
vokiečių įsitikinimams išŠau 
kia juose pagrįstą nusistebėji 
mą ir natūralų užsigavimo 
jausmą. Paimkime, kad ir tą 
patį memorandumą dėl Mažo 
sios Lietuvos, kuris buvo jteik 
tas State Departamentui vo 
kiečių pabėgėliams Amerikoje 
apsilankius. Vokiečiai tiesiog 
buvo apstulbę, o rytprūsiečių 
pabėgėlių organizacijos vada/ į 
dr. Gille raštiškai paprašė p» 
siaškinimo. Žinoma, lietuviai 
vokiečiams baimingai teisino 
si. Dar nežnomos priežastys 
kurios privertė lietuvius užtm 
it tokią laikyseną, bet faktas 
lieka faktu, kad dėl minėto dr. 
Gille užklausimo viena žymi 
Amerikos lietuvių organizaci 
ja net viešai save dėl to degra 
davo vokiečių akyse. Ištyrus 
tikras priežastis, gal teks apie 
tai plačiau parašyti.

Išvadoje tektų pabrėžti, kad 
vokiečių - lietuvių kultūrinin 
kų užismojimai yra svaikinti 
ni. Reiktų nuoširdžiai palinkę 
ti, kad jų darbai atneštų dau^' 1 
vaisių. y

Tačiau politikoje ar tik ne 
reikėtų primoje eilėje vadovau 
tis praeities patyrimais? Ka 
žin ar verta mums, lietuviams, 
šiandien jungtis į vokiečius už 
jaunančiųjų balsų chorą, kai 
mes faktinai patyrėme didės 
nes vokiečių mums patiems pa 
darytas skriaudas? Ar nebūtų 
politiškai naudingiau ir mums 
kartą padejuoti visai vokiečių 
neatsiklausus?

I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 
LENKIJĄ IR U. S. S. R. 

per 
LIETUVIŲ IŠTAIGĄ

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮTAIGA:

849 College St., Toronto, Ont.,, Canada. Tel. LE. 1-3098

Rusu - 
1941 in. 
Lietuvą, 
kad vokiečiai savo negrąžų ir 
nekultūringą gestą lietuvių 
tautai atitaisys. Bet vokiečia 
ms Lietuva, lietuviai ir jų jaus 
mai buvo visai nesvarbūs ir 
jie visai negalvojo apie bet ku 
rį skriaudų atitaisymą. At 
virkščiai! lietuviams buvo nu 
matyti amžini pančiai ir visiš 
kas lietuvių išnaikinimas.

Šia proga įdomi protokolo 
ištrauka iš įvykusio pasikalbę 
jimo 1941 m. liepos mėn. 16 d. 
(15 vai.) Reicho kanceliarijo 
je tarp Hitlerio, Rosenbergo, 
Lammers, Keitelio ir Geringo. 
Pasikalbėjimo įžangoje /Title 
ris pareiškė, kad iš tam tikrų 
užimtų sričių rytuose vokiečiai 
daugiau nebepistrauks. „Mu 
ms tai turi būti aišku, kad iš 
šitų kraštų mes daugiau neišei 
sime“. (Uns muss aber dabei 
klar sein, 
Gebieten 
mmen).

Reicho
Gering, kaip karštas medžioto 105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686

ponia V. Juraitis.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315 

ponia M. Venskevičienė.
DĖMESIO!

7, IŠ ANGLIJOS SIUNTINIAI IKI 38 SV GRYNO SVORIO.
X Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus ir 
I'* turiningo katalogo ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio 

pasirinkimo įvairių gėrybių.
Yra gauta kostium. ir1 paltams nauji medžiagų pavyzdžiai.

STANDARTINIAI SIUNTINIAI:
1. 2 košt. viln. medž. 7 yrd. 

paltui viln. medž. 3 yrd. 
suknelei vii. medž. 3 yrd. 

pamušalo ........7 yrd.
šerinės(klijonkės) 3 yrd.

Iš viso už $ 70.60

$2. 2 košt. viln. medž. 7 yrd.
X 2 paltams vii. medž. 6 yrd.
X 1 suknelei v. medž. 3 yrd.

2 suknel. rayono m. b yrd.
> pamušalo ..............10 yrd.

šerinės (klijonkės)4 yrd.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

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

« %

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avė., Toronto 3, Ontario. 

Telefonas: LE. 6-5613.
DIREKTORIUS — A. L I O D Ž I U S 

įstaigos darbas atliekamas 2 atskiruose skyriuose:
I. EMIGRACIJOS IR KELIONIŲ (Travel):

Iš Europos (taip pat iš Lietuvos) ir kitų pasaulio kraš ! 
tų jvažiavimo Kanadon ir išvažiavimo iš Kanados reikalų : 
tvarkymas, vizos, pasai, kelionės liudijimai, transatlanti 
nių laivų-lėktuvų biletai, taip pat geležnkelių ir autobusų 
biletai; Amerikos ir Kanados vasarvietėse vietų užsakymai, 
žymesnių miestų viešbučiuose kambarių rezervavimai; 
ekskursijų vietoje, Amerikon ar Europon organizavimas; 
asmeninio kelionių bagažo, baldų ar bet kurio kito turto 
persiuntimas į bet kurią paskyrimo vietą Kanadoje, Ame 
rikoje ar Europoje (patarnavimas su pilnu apdraudimu iš 
pat jūsų buto).

II. DOVANŲ ir VAISTŲ SIUNTINIŲ SKYRIUS.
Per šį skyrių Dovanų Siuntiniai ir vaistai siunčiami į LIE 
TUVĄ bei kitus kraštus teisioginiai iš Anglijos (Londo 
no) su pilna siuntinių įvertinimo ir gavimo garantija.

i

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 i V., H., J. IVANAUSKAI

3. 2 košt, arba lengv. mot.: 
paltams vii. medž. 6 yrd.
4 košt. vyr. v. m. 14 yrd.

2 vyr. paltams v. m. 6 yrd. 
pamušalo ...... ų8 yrd.

šerinės (khjonkės)8 yrd. 
stiklui piauti peil. su deim.

Iš viso už $ 157.90
4. 4 košt. viln. medž. 14 yrd.

pamušalo ................18 yrd.

šerinės (klijonkės)4 yrd.
Iš viso už $ 72.30 

(Užsakant prašau nurodyti medž. spalvą ir vyr. ar mot.). 
Be to siunčiame įvairius vaistus, dantims taisyti įvairias 
medžiagas, siuvamas mašinas, akordeonus, mezg. maŠ„ lai 
krodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, 
plaukams kirpti maš., avalynę, rūbus, įvairias tekstilės me 

džiagas, maistą ir tt. ir tt.
Mažesnio formato shiv. mašina fir. „Essex” rank $48.50 

elektrinė — pastatoma ant stalo $68.20 
(Užsakant reikia pridėti $6.50 įvair. mekesč. padengti). X 

Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltažą.

TAIP PAT SIUNČIAME IŠ KANADOS:
Jūsų sudarytus, apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir S 

kitų reikmenų įvairius siuntinius. X
Gyveną ne Toronte, gali savo sudarytus iki 17 svarų gry X 
no svorio siuntinius siųsti mums paštu arba skspre<U. x 

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. g
Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiumą- « 
ms ir paltams medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių. £

SAV. A. K A L U Z A

1
1

| . ___ _____
X stiklui piauti peil. su deim.
X Iš viso už $ 112.60
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HAMI LTOK/
VISIEMS HAMILTONO LIETUVIAMS

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba šaukia Hamiltono 
Lietuvių Bendruomenės visuo 
tin j susirinkimą 1957 m. gruo 
džio mėn. 8 d. sekmadienį, 4 
vai. po pietų Aušros Vartų pa 
rapijos Salėje (58 Dundurn 
St. N.) šiai dienotvarkei svars 
tyti:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo pirmininko ir 

sekretoriaus rinkimai.
r 3. Apylinkės Valdybos pra 
t ,šimas.

4. Tautos Fondo Ats. Kana 
doje Hamiltono Skyr. praneši 
mas.

5. Šalpos Fondo Komiteto 
pranešimas.

6. Vasario 16 Gimnazijai 
Remti Komisijos pranešimas.

7. Revizijos Komisijos pra 
nešimas.

8. Diskusijos 
mų.

9. Apylinkės Valdybos ir 
Rev.

10. Klausimai ir sumany 
mai.

11. Susirinkimo uždarymas. 
Susirinkimas (remiantis K

' \B statuto § 10) įvyksta da 
. -yvaujant nemažiau kaip pu 

sei įsiregistravusių pilnateisių 
narių. Kviečiamu laiku, t. y. 
4 vai. p. v., reikalingam skai 
čiui nesusirinkus, po vaian 
dos, t. y. — 5 vai. p. p., susi 
rinkimas įvyksta nežiūrint pil 
nateisių dalyvių kiekio. Po su 
sirinkimo bus nemokamai ro 
domi įdomūs filmai. Kviečia 
me visus skaitlingai dalyvauti.

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba.

KAD TAIP VISI 
SUKRUSTŲ

Šį sekmadienį gruodžio

del praneši

Komisijos rinkimai.

m.

8 d. Parapijos saleje šaukia 
mas Bendruomenės visuotinis 
susirinkimas. Visi žinome ka 
ip sunku dirbti bendruomeni 
nį darbą, kai savo poilsio va 
landas tenka aukoti bendnesie 
ms kolonijos reikalams. Apyl. 
V-bos nariai dirbo visus ine 
tus nelaukdami padėkos ar už 
mokesčio, tačiau jų darbo apys 
kaitai, kuri dus atlikta susirin 
kime laukiama tautiečių atsi 
lankymo. Koks gi būtų įspū 
dis dirbusiems ir viikusiems 
kolonijos leprezentacijos naš 
tą kai susirinkime atsilankytų 
tik keli desetkai žmonių. Atei 
kime kuo daugiau parodyda 
mi, kad mums visiems rūpi be 
ndruomenės reikalai. Atneški 
me naujų sumanymų ir konk 
rečių pasiūlymų. Bet dabartį 
nė Apylinkės Valdyba baigia 
savo kadenciją, reikia išrinkti 
kitą, kuri ir toliau atstovautų 
mūsų koloniją.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Gruodžio 11 d. trečiadienį 

Council oi Friedship rengia 
Kalėdų eglutę su programa, 
kurią išpildys įvairių tautybių 
vaikai, kurie po to bus apdova 
noti dovanėlėmis. Pakviesti 
dalyvauti ir lietuviai. Progra 
mą atlikti’ sutiko Vysk. M. Va 
lančiaus vaido šeštadieninė 
Mokykla. Eglutė vyks YMCA 
Auditorium, 52 Ottawa St. N. 
Visi kviečiami su vaikais atsi 
lankyti šioje programoje. Va 
sario mėn. ten pat vyks tauti 
nių šokių pasirodymas, kur lie 
tuviai taip pat dalyvaus.
NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ 
gruodžio 31 d. Royal Connau 
ght Hotel rengia Apyl. Valdy 
ba. Nuo gruodžio 1 d. priima

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skoiinkitės pas savus — 

TALKOJE
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 

iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114, 
Hamilton, 15 Homewood Ave.

£

mas vietų užsakymas Naujų 
Metų sutikimui. Registruotis 
telefonu bet kuriuo laiku pas 
pirm. A. Jazbuti JA 8-2795.
SOLIDARUMO MOKESČIO 
rinkimas Hamiltone eina visai 
prie pabaigos, nes norima pr 
ieš visuotini susirinkimą.tą ak 
ciją užbaigti. Malonūs rinkė 
jai prašomi iki gruodžio 1 d. 
atsiskaityti su v-bos kasininku 
P. Lesevičium, tel. JA 9-0496. 
Šiais metais mokesčio rinki 
mas pasirodė sėkmingas. Rin 
kėjams įdedant daugiau pas 
tangų, gavosi gražūs rezulta 
tai, nes mūsų tautiečiai gana 
noriai savo prievolę atlieka 
kai atsilankoma į namus. Bend 
rai paėmus Hamiltone kas 
metai vis didesnės sumos sili 
darumo mokesčio surenkamos.

LIETUVIŲ ENCIKLOPE 
DIJOS XII TOMAS

jau išspausdintas ir netrukus 
jį gausime i lankas. Atsilikę 
mokėjime prašomi paskubinti 
atsilyginti, kad netrukdytų 
sunkaus leidimo darbo. Prcnu 
meratą galima apmokėti pas 
LE atstovą St. Dalių, 506 Sh 
erman Ave. So., t. FU 5-8602.

nereikia užmiršti...
Praeitą savaitę viena mūsų 

kolonijos gyventoja Eaton kr 
autuvėje „pamiršo“ apmokėti 
už tris poras koijnių. Tas ma 
lonumas vyrui, išperkant žmo 
ną iš kalėjimo, kainavo per 
200 dol. Pasirodo labai bran 
gios tos nylon kojinės. . .

— Brolių Žukauskų suktais 
filmais susidomėjimas buvo ga 
na diedlis, nes lapkričio 3 u. 
per du seansus stebėjo per 
o00 asmenų.

LIETUVIŲ BANKELIS
Talka gražiai augdamas nebe 
patenkina norinčių skolintis 
didesnes sumas arba reikalin 
giems morgičių. Po Naujų Me 
t6ų numatoma skolinimosi lu 
bas paeklti ir taip duoti morgi 
čiams iš mažesnio nuošimčio. 
Dabartinė vienam asmeniui 
leidžiama skolintis suma yra 
1000 dol. Bankelio narių vi 
suotinis susirinkimas, numato 
mas antrojoje šaulio pusėje, tu 
rėš patvirtinti numatomus pa 
keitimus.

— Aušros Vartų parapijos 
salė yra pradėta remontuoti

St CATHARINES, Ont
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

KLB-nės St. Catharines 
Apylinkės Valdyba praneša sa 
vo apylinkės žiniai, kad š. m. 
gruodžio 8 dieną Pranciškonų 
vienuolyno salėje, tuojau po 
pamaldų, apie H vai. prieš 
piet, yra šaukiamas metinis 
visuotinis visų lietuvių susirin 
kimas pagal šią dienotvarkę:

1. Susirinkimo atidarymas 
ir jo pirmininko linkimas.

2. Dienotvarkės priėmimas.
3. Praėjusio susirinkimo 

protokolo skaitymas, valdy 
bos pranešimas ir jos atsistaty

dinimas.
4. Revizijos komisijos piane 

Šimas.
5. Naujos valdybos ir revi 

zijos komisijos rinkimas.
6. Klausimai ir sumanymai 

ir
7. Susirinkimo uždarymas.
Visuomenę prašome kuo 

skaitlingiausiai atsilankyti ir 
paremti savo bendruomeninį 
lietuvišką darbą. Tikimės šį 
kartą nereiks susirinkimas ati 
dėti.

Valdyba.
LEDVC, ALTA, MIRĖ LIETUVAITĖ

Albertos provincijoje, Le 
due mieste, gyvena lietuvių, 
Nikodemo Kardelio, šeima, vi 
sada aktyvi lietuvių bendruo

išmušant iki pusei sienas lanie 
ra ir įdedant parketo grindis.

— Hamiltono miestas jau 
oficialiai pradėjo prieškalėdinį 
sezono atidarymą. Miesto cen 
tre pastatytas augštas elektri 
nis kryžius su dviem didžiu 
lėm angelų statulom bei atski 
rų tautų paveikslais vaizduo 
jaučiais jų papročiais Kalėdas. 
Žį atidarymą atliko miesto bur 
mistras Lloyd D. Jackson, pa 
kviesdamas visus gyventojų 
pamatyti šiuos papuošimus, 
kurie neturi jokio komercinio 
atspalvio.

— Hamiltone tebevyksta iš 
fabrikų 
paliečia 
vių.

atleidimo banga, kuri 
vis daugiau ir lietu

J. D.

w

AUGŠTOS
RANKŲ 

ANGLIŠKOS

79 ir 81 St. Zotique St. E., 
TeJ. CR 7-005L MONTREAL.

r i*

M. MACIUKAS
iVYRIŠKŲ IR |

MOTERIŠKŲ RŪBŲ f

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

d

KOKYBĖS 
DARBAS

MEDŽIAGOS

GENERALINIS STATYBOS KONTR AKTORIUS

D» E. BELANGER & SONS
16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T LIE K U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RA ymond 1-6006.
Kreipti* bet kada.

ir visoje Europoje.
JEAN TALON
DRUG STORE

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

PADĖKA
Apylinkės Valdybos ruošta 

sis Kariuomenės Šventės minė 
ijmas lapkričio 24 d. praėjo 
gražiai ir įspūdingai dėka tų 
asmenų, kurie nepagailėjo sa 
vo vargo ir pagalbos tam at 
iikti. Šiuo norime išreikšti mū 
sų gilią padėką Aušros Vartų 
parapijos klebonui kun. Dr. j. 
Tadarauskui už pamaldas, at 
laikytas žuvusių karių inten 
cija su įspūdingu pamokslu 
bei leidimu pasinaudoti minė 
jimui parapijos sale; minėjimo 
metu skaičiusiam paskaitą Sa 
vanoriai-Kūrėjai Vyčio Kry 
žiaus Kavalieriui pulk. J. Gied 
raičiui; meninę programos da 
lį atlikusiems solistei P. Ščepa 
vičienei ir akomponavusiai p- 
lei Ščepavičiūtei, aktorei E. 
Dauguvietytei - Kudabienei, 
muz. Vytauto Babecko Akor 
deono Studijos mokiniams V. 
Beniušiui ir G. Prunskui. Taip 
gi nuoširdi padėka visiems tau 
tiečiams, atsilankiusiems į mi 
nėjimą ir paaukavusiems 69.80 
dol., kurie, atskaičius išlaidas, 
bus panaudoti karo invalida 
ms sušelpti. Ačiū visiems!
KLB Hamiltono Apyl. V-ba.

menės dalyvė.
Aną savaitę Nikodemą Kar 

delį ištiko nelaimė — mirė jo 
žmona Teklė, palikusi liūdesy 
je nemažą šeimą.

Nikodemas ir Teklė Karde 
liai iš Girdžiūnų kaimo, Rim 
šės valsčiaus, Zarasų apskri 
ties, į Kanadą atvyko 1930 me 
tais, kai jų gyvenama sritis at 
sidūrė Lenkijos okupacijoje, 
suvaržiusioje visą vietos gyve 
nimą — tautinį ir ekonominį. 
Kardeliai buvo vedę 1927 me 
tais Girdžiūnuose ir į Kanadą 
emigravo abu drauge.

Teklė Kardelienė buvo gi 
muši 1897 metais, tat mirė su 
silaukusi 60 metų amžiaus. Gy 
seno Leduc, Altą. Kardelių 
šeima turi du sūnus, Joną ir 
Juozą ir vieną dukterį Birutę.

Teklės Kardelienės kūnas pa 
laidotas Edmontono Šv. Alfon 
so bažnyčios vardo katalikų 
kapuose.

Tebūnie lengva lietuvaitei 
Kanados žemelė. Kainu

PAJIESKOJIMAI
— Pajieškomos Stase, Ma 

rytė ir Elena NaumČikaitės. 
Prašoma atsiliepti šiuo adre 
su: Veronika Mecelienė, 408a 
9th Avė. Villc Lasalle, Mont 
real, P. Q., Canada.

-— Pajieškomas Kulikaus 
kas Povilas sūnus Jono, gimęs 
1918 m. Panevėžio apskr., tar 
navęs aivacijoj. Jieško tėvai iš 
Lietuvos. Pats arba žinantieji 
jo likimą prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: Albertas Mecelis, 
408a 9th Ave, Ville Lasalle, 
Montreal, P. Q., Canada.

PADĖKOS
NUOŠIRDUS AC101

Ir šiais metais Jakobsbade, 
Šveicarijoje, buvo suorgani 
zuota trijų savaičių stovykla 
Vokietijoje gyvenančių lietu 
vių vaikučiams. Stovykloje da 
lyvavo apie 90 iš visos Vokie 
tijos jaunimo. Tikslas buvo, 
kaip ir kiekvienos stovyklos, 
dvasinis ir fizinis atsigaivini 
mas.

Gražioje šveicai ų gamtoje 
turėjo progos jaunimas ne tik 
fiziškai sustipiėti, bet ir savo 
dvasios pasaulį praturtinti.

Stovykla buvo baigta laužu, 
prie kurio jaunimas parodė sa 
vo meną. Kad mes Vokietijoje 
gyveną lietuviai galėjome to 
kią stovyklą suorganizuoti, 
esame nuoširdžiai dėkingi ir 
Kanadoje gyvenantiems lietu 
viams. Į mūsų prašymus aukų 
stovyklai buvo nuoširdžiai at 
siliepta. Šita proga nariu sa 
vo ir visų stovyklavusių vardu 
pareikšti gilią padėką; Auko 
jusiems po 75 dol. M on t reali o 
ir Toronto Šalpos Fondams; 
aukojusiems po 25 dol. p. J. 
Bakšiui, Torontas* paauKojtĄ 
siems po 20 dol. Inž. P. A. Po 
vilaiČiams ir p. Alfredui; auko 
jusiems 15 dol. p. J. PriŠui; au 
Rojusiems po 5 dol. p. Motu 
zienei, p. Černienei ir p. Bile 
vičiui; aukojusiai p. Rimkevi 
čienei vieną dol. ir per p. že 
maičius atsiųstą 7.50 dol. čekį.

Visus geradarius mes prisi 
mename maldoje, o prie parti 
zano kapo pasižadėjome par 
nešti tremties lietuvišką ,vė 
liavą į Lietuvos sotsinę Vii 
nių.

Nuoširdus Ačiū!
Jūsų kun. Ant. Bunga. 

♦ * *
Nuoširdžiai dėkoju už ma 

no šokio koncerto patronažą ir 
mano tapybos darbų parodos 
atidarymą Generalinio Šveica 
rijos konsulo žmonai Poniai 
Kaestli, p. J. Piečaičiui, bei jo 
vadovaujamai šokių grupei ir 
visiems kitiems, prisidėjusie 
ms prie koncerto.

E. Kepalaitė.
— Jieškomas Dr. Solys (So 

lominas) Henrikas. Žinan 
tieji apie jį, ar jis pats prašo 
mi rašyti: V. Mackevičiūtė, 
607 Gerald Ave., Ville Lasai 
le, Montreal, P. Q. Canada.
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A. NORKELIUNAS
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.

Lietuviška Kirpykla !
410 Murray Ave, Greenfield Park. $

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

Kreiptis tel. OR 1-8951 $
Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ. £

Muskrat 
paltus 

duodu gerom
sąlygom

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 
pas Montrealio atstovą

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

International Gift Parcel Service
1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: BEiair 4860 

Montreal 2, P. Q., Canada.

i Guy Jį Dugrė
v 2348 Hochelaga. Tel. LA 5-4053 Montreal.
g Paruošia vaistus pagal receptus ir
| SIUNČIA LIETUVON
| BEI SOVIETŲ RUSIJON

Adamonis ir Budriūnas
DISTRICT ESTATE BROKERS’ 

Montrealio Real Estate Board Nariai 
177 Sherbrooke St. W. PL 8501

NAMAI — APARTMENTA1 — ŽEMĖ 
PASKOLOS — DRAUDIMAS

D. N. Baltrukonis CR 6-50/5
A. Markevičius OR 1-8951
F. Yasutis LA 2-7379
P. Adamonis PO 6-7594.

Darbo laikas nuo 9 vai, ryto iki 9 vai. vakaro.

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

A. Budriūnas RA 7-2690.

I LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.

KOPLYČIA VERDUN — WILL1BRORD AVE 
4500 VERDUN Ave., Venhin-------Tel. PO 9-1193 į
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DLK VYTAUTO KLUBO 
rinkimai sekmadienį išbaigti: 
pirm. J. Skinkis, vicep. P. Pau 
kštaitis, baro sekr. J. Juškevi 
čius, šėrų sekr. K. Gudžiūnas, 
direktoriai — J. Bakanavičius, 
J. Juška, D Norkeliūnas, P 
Petronis ir V. Kiškis; rev. 
kom.: J. Alinauskas, J. Lcsevi 
čius ir A. Navickas; vyrų pa 
šalp. L. Gudas.

Reikia pataisyti, kad netei 
singai praėjusiame NL nr. pa 
rašyta, jog J. Vilkaitis sekma 
dienį Klube buvo nuo ryto, 
nes jis į klubą atėjo po nusės 
antros, o kai dėl laisniu, tai 
ne jis praradęs, bet tai atsitikę 
'dėl nesilaikymo tvarkos kitų 
asmenų. Geriausia būtų, kad 
visada būtų rašoma objektyvi 
tiesa, ypač tikiais klausimais, 
kurie yra labai opūs.

IŠVYKSTA J 
CALIFORNIJĄ

pp. Markevičiai — Birute,
binas ir mede. stud. Vytas. Šio 
mis dienomis baigia tvarkyti 
migracijos dokumentus ir dar 
prieš Kalėdas mano iš Mont 
realio persikelti į Los Angeles 
pas tėvą p. Markevičių ir kt. 
gimines.
• Ateinančią savaitę Kalėdos 
T. Borevičius ir T. Aranaus 
kas Ville Lasalie 5, 6 ir 7 
Avė., T. Kulbis tęs Ville 
Emard.

DR. J. ŠEGAMOGAS
CHIRURGINĖ ir

BENDROJI PRAKTIKA
Office 5441 Bannantyne

(kamp. Woodland)
Verdun. Tel. PO 7-3175. Cornwall. Mašina apdaužyta, 
Priėmimo vai.: 2-4; 7-9; f 

šeštadieniais 11-1
arba pagal susitarimą. 'i 

Namų 1038 Osborne A v. į 
Verdun. Tel.; PO 6-996 1. j
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Kviečiame Montiealio visuomenę dalyvauti L. K. Mo 
terų D-jos 50 metų sukaktuvių paminėjime ii

TRADICINĖJE METINĖJE ŠVENTĖJE.
Paskaitą skaitys kun. Jonas Borevičius, S. J. ši sekma 
dienį gruodžio 8 d. tuojau po pamaldų Aušros Vartų 
parapijos saleje. Veiks užkandžių butelukas.

BUS MEGSTUKŲ PARODA
Šv. Kazimiero parapijos sa 

Įėję gruodžio 6 d., 7.30 v. v. 
bus megztukų - sveterių, mote 
rims, mergaitėms ir vaikams, 
Dalyvėms dovanų įteiks

Bulding Corticelli Co. Visi 
kviečiami dalyvauti.
• Šv. Kazimeiro parap. klebo 
nas kun. J. Bobinas pakrikštijo 
Eugenijos ir Jono Girdauskų 
dukrelę Susan Teresės vardu.
• Gražios vestuvės buvo Juo 
zo Bernoto, Notaro, ir Jules 
Klimavičiūtės, mokytojos. Da 
lyvavo ver l$0 asmenų su pui 
kiomis dovanomis. Sutuokė 
kun. J. Bobinas.
• Šv. Kazimiero par. klebonas 
kun J. Bobinas pakrikštijo 
Elenos ir Jono Macikų sūnų 
Petru Jonu.
• L. K. Moterų Dr-jos tiadici 
nė šventė įvyks gruodžio 8 d. 
Nekalto Prasidėjimo Marijos 
šventę. Tą dieną Dr-jos inten 
cija bus šventos Mišios. Po su 
mos iškilmingas aktas ir kun. 
klebono J. Borevičiaus paskai 
ta. Visa lietuviškoji visuome 
nė nuoširdžiai kviečiama šven 
tėję dalyvauti.
• Pp. Girdžių sūnus Antanas 
sirgo plaučių uždegimu.
PP. MAČ1ONIŲ NELAIMĖ

Prieš kiek laiko, pp. Mačio 
nių, garsių savo krautuve Ban 
nantyne gatvėje, mašiną išti 
ko nelaime. Katastrofos pasek 

X mėje, p. Mačiomenė gavo ne 
y žymų lūpų sužeidimą, o p. Ma 
v čionis taip buvo sutrenktas,
5 kad turėjo atsigulti j ligoninę. 
3 Užuojauta nelaimėje.
s* • Eismo nelaimė atsitiko p.
6 Andruškevičiaus mašinai ties

Al
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savininkui ^ula.uRjyta ranka. 
S. Kęsgailą, V. Feteraitis ir 
J. Kardelis liko sveiki.

DANTŲ GYDYTOJAS 

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

.5441 Bannantyne, 
(kampas Woodland)

Tel.: PO 8-4547

TAISAU 
televizijos ir radio aparatus

H. Valiulis.
Skambinti po 5 vai.

HU 1-4313.
va k

<»

ROSEMOUNTO ŠEŠTAD1E 
NINĖ MOKYKLA

gražiai paminėjo kariuomenės 
šventę, kurią labai mokamai 
ir gražiai vedė mokyklos vedė 
ja p. Navikėnienė. Buvo pas 
kaitėlė ir vaikučiai, p. Navike 
nienės vedami, labai gražiai pa 
dainavo ir deklamavo. Už 
tai jie gavo dovanų — visokių 
saldumynų. Ir jiems buvo ma 
loni šventė.

ŠV. JONO LIŪTE ROMŲ
bažnyčioje, 3594 Jeane Mance 
ir Prince Arthur gt. kampe, 
gruodžio 8 d., 12.30 vai. pp., 
lietuvių pamaldos su išpažin 
tim ir šv. komunija. Vieną va 
landą prieš pamaldoms prasi 
dedant susirenkama pasitarti 
dėl parapijinio darbo, nuolati 
niam kunigui išvykus.

Kun. dr. M. Kavolis.
KLB MONTREALIO 

ŠALPOS FONDAS
prašo Montrealio lietuvius au 
koti dosniai šiuo metu vyks 
tančiam šalpos vajui. Aukos 
yra skiriamos paramai vargan 
patekusių tautiečių tremtyje.

ATLANTIS IMPORT 
EKSPORT LTD.

prekyba, atidariusi didmenų 
prek. kontorą (2052 St. Cathe 
rine W., turi didžiulį pasiseki 
mą, nes nuolat trūksta prekių, 
kurios yra naujausios vokie 
čių gamybos — radio aparatai 
ir ypač puikūs kabinetai ou ra 
dio, televizija, rekorderiais, 
automatiškais patefonais ir 
kt. patogumais. Sėkmingai pra 
dėtas darbas plečiasi, nes susi 
domėjimas šios rūšies prekė 
mis labai didelis. Firmą atsto 
vauja iihž. K. Balčiūnas, kuris 
mielai aprodo pavyzdinius apa 
ratus. Jį galima pasiekti tele 
fonu WE 2-2263.
NEPRIKLAUSOMA LIETU
VA yra visų lietuvių vėliava, z 

todėl visi ją skaitykime. >

SVARBUS PASIŪLYMAS 
Homeland Real Estate Agency 
and Patria Construction Co.

Ltd.
Mes siūlome Jums gražiau 

sius sklypus plačiose ir asfal 
tuotose gatvėse:

Bedard Ave Montreal, dvi 
mylios tiesiai už Point Viau, 
kur yra pastatyta daug gražių 
naujų namų ir kur yra vanden 
tiekis, šviesa, Montrealio tele 
fonas. Sklypai yra matininkų 
atmatuoti ir oficialiai užregis 
truoti.

Paraleliai einančioj gatvėje, 
Boisyert Avė, 95 sklypus mes 
jau paradvėm laike 6 savaičių 
Neo-Canądiečiams, kiljųsiems 
iš Europos, jų tarpe yra daug 
lietuvių.

Tiems žmonėms, kurie Mo 
ntrealio vakaruose ar pietuose 
turi darbą ar gyvena, mes tu 
rime ir galime pasiūlyti gra 
žius sklypus, Montrealio gėlių 
mieste—Chateauguay. Ir ten, 
kaip ir Bedar Avė., gatvėj yra 
europietiškos gyvenimo vietos 
centras. Pagal įstatymus, Jūs 
galite statyti namus tuojau, ar 
ba vėliau. I’aip pat galite tuo 
jau arba vėliau tuos sklypus 
per mus, ar tiesiogiai parduoti 
už žymiai didesnę kainą.

Jūs įmokate tiktai 10%, h 
kusius pinigus be laksų moka 
nt laike 36 mėnesių be jokių 
nuošimčių nuo sumos.

Jeigu Jūs pageidaujate sm 
alkesnės informacijos, prašau 
kreiptis telefonu W.E 2-2263 
pas mūsų atstovą lietuviams 
kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak. 
Pageidaujant apžiūrėti skly 
pus, me sjus nuvežame ir grą 
žiname namo be jokio mokes 
čio.

Pasinaudokit gera proga ir 
skambinkit telef. WE 2-2263.

j NOSIES, GERKLĖS IR
g AUSŲ SPECIALISTAS : 

IR CHIRURGAS
: Dr. R. CHARULND

78 St. Joseph Blvd. W.
■i Tel. PL 9958 t

A t*
ADVOKATAS

$ STASYS DAUKŠA, LL. D į
A Suite 5

152 Notre Dame St. E. £
UN 6-8969* |

Res. 5657—12 Ave., Rsm. I 
RA 2-5229 ?1

4

REIKALINGAS
2-jų butų namas

ar 5 kambarių Veidune, 
apie 17—18.000 vertės.

Mokama grynais.
Skambinti

PO 7-6719 ar PL 8501.

PARDUODAMA 
žemė su sodu:

ZUBRUVKA I

Importuota tikra vaistažolė.?} 
TREJANKA

Sudaryta iš 27 vaistažolių.« 
Pokelio kaina $ 1.

Visokios kitos vaistažolės.;}
Pokelio kaina $ 1.00. 4

Siųskite pinigus — mes už 
mokame už persiuntimą. ;>

Rašykite: World Herb Co.,J
Dept. L, 459—18th Ave.,;|
Newark 3, New Jersey, 4 

USA. g

Dr.E.A ndrukaitisį
956 SHERBROOKE E. į 

Tek: LA 2-7236

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

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

*
I
X

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—-8873
Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes
VI 9-8045 I

N O T A. R A S 
MILTON W. WINSTON,

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

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

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 
6975 St. Denis. CR 4-2556 Montreal..

LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS
I A. ŽUKAS
| KALĖDINES DOVANAS
? PARDUODU PIGIAU NEGU KITOS KRAUTUVĖS.

S Įvairius laikrodžius, žiedus, plunksnakočių setus, elekt- 
4 rines skutimosi mašinėles, sidabrinių šaukštų, peilių ir 
$ šakučių komplektus, papuošalams susidėti gražiai skam 
4 bančias dėžutes, moterims manikiūro komplektus, vyris 
4 kas Ir moteriškas pinigines, rožančius, retežėlius, Kry 

želius, medalikėlius, auksinius, sidabrinius ir paauksuo 
į) tus ir įvairias kitokias Kalėdines dovanas. ..

Laukiu malonaus Jums patarnavimo. A. Žukas.

METINIS 3LA 236 KUOPOS SUSIRINKIMAS
Gruodžio 8 d., sekmadienį, 

2 vai. p. p., Lietuvių Namuo 
se įvyks SLA 236 kuopos me 
tinis susirinkimas. Bus renka 
ma kuopos valdyba ir nominuo 
jami kandidatai į Pildomąją 
Tarybą. Susirinkime prašomi 
dalyvauti visi kuopos nariai.

LIUT. KUNIGŲ SUEIGA 
įvyksta gruodžio 4 d. Betczdos 
bažnyčioj Unionville vietovėj. 
Čia dr. Kavolis pateikia atgi 
mimo sąvokos aiškinimą Nau 
jojo Testamento požiūriu

LIETUVIS KANADOS 
KARIUOMENĖJE PIRMAU

JA ŠAUDYBOJE
Lapkričio 25 d. Specialaus

galima pirkti 10, 20 ar 30 eke »
rių. Kiekvienam 10 ekerių plo 5* 
tui atitenka 100 obelių ir miš Z 
ko. 50 mylių nuo Montrealio j 
ant vieškelio Huntington Cnt. | 
Teirautis: 1050 Old Orchard, «

N. D. G., Montreal. 1

5 1i

I
STERNHAL 
AUTOMOBILE

Chrysler, Plymouth

Fargo Dealer 
Taip pat visų rūšių 

vartotos mašinos.

Atstovas
M. RUTH.

$ 77 Rachel St. E.,
\ Montreal.

ir

t VI 5-3202. Namų BE 6481?

LOUIS MONGEAu|
KURO ALIEJUS ?

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

PO 8-3237

I

! I. G. ELECTRIC R'd.1
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R ČI N A S 
3260 Curatteau

Montreal. 1 el. CL 5-5515

Raštinė: LE 4-4451

Dr. P. MORRIS :;
DANTŲ GYDYTOJAS ; ;

Vakarais ir šeštadieniais ' ’ 
pagal susitarimą. J Į

1082 Bloor W., Toronto 4. J J
(į rytus nuo Dufferin St.) ! i

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

(netoli Dundas St.) 

TORONTO
Tel. LE 2-4108

A.

PONAI LUKAI KOMAN 
DIRUOTI AMERIKON
Kalakutų ūkio savininkai iš 

Barrington R. R. 1, P. Q., šie 
met išauginę apie 7.000 kala 
kutų ir pasižymėję kaip gabūs 
kalakutų augintojai, Roiston 
Purina kompanijos yra koman 
diruoti į JAV susipažinti su 
paukščių auginimo ūkiais, kad 
savo žinias galėtų pritaikyti 
Kanados icikalams. Minėta 
bendrovė finansuoja jų koman 
diruotę.
• Ražanas Petras ilgesnį laiką 
gyvenęs Lašinėje, persikėlė į 
Ville Lasalle ir, kaip anksčiau, 
buvo mielas NL talkinink.

Patalkino net su savo maši 
na p. Palaitis. Ačiū visiems.
• Didžioji Advento susikaupi 
mo Diena — religinis koncer 
tas įvyks mūsų parapijos baž 
nyčioje gruodžio 15 dieną.
• P. Kibirkštytei - Viigalienei 
suruošta „baby shower“, kuris 
buvo gražus.
• Lankėsi Montrealy dail. Vie 
sulas, inž. Vilgalis, p. Ratas iš 
New Yorko.
• Gaisras jvyko pp. Tauterių 
namuose.
• Inž. Kličius, pradėjęs specia 
lybės darbą, užsiprenumeravo 
Liet. Enciklopediją. Tai gra 
žus ir kitiems, baigusiems au 
gštuosius mokslus pavyzdys. 
Nepr. Liet, redakcija mielai ir 
kitiems patarnaus ir suteiks 
ypatingų lengvatų.
• P. Pelikauskaitės užgipsuo 
toji koja sveiksta.
• Mineraloge p. Rimšaite lan 
kėši Montrealyje.
• K. Baronas, lankydamasis 
Montrealy, viešėjo pp. Cibų šei 
moję, kas anksčiau buvo pažy 
mėta klaidinagi.

I
žDr. A. VALADKAl

1081 BLOOR ST. W. |
(prie Dufferin) S 

Telefonas LE. 1-2933 $
RENTGENAS

priima ligonius ii gimdyves « 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. S 
Šeštadieniais nuo 11 val.a 
iki 1 vai. p. p. Ketvirtadie-g 
niais kabinetas uždaryta.g

Elektro Mechanikos Inžineri 
jos pulko NCO B. Žolpys bu 
vo apdovanotas pirmuoju pri 
zu ir premija už 600 yardų tai 
kliųjų šaulių šaudymą. Prizą 
ir premiją įteikė brigadirius 
Hauser. B. Žolpys jau prieš 
keturis metus Toronte buvo 
žinomas ne tik kaip šautuvų 
ir kulkosvaidžių šaudytojas, 
bet ir iš angliškos spaudos, 
kaip geras artilerijos pabūklų 
šaudyboje apskaičiuotojas. 
Linkėtina mūsų tautiečiui kua 
ilgiausiai laikyti pirmąją vie’ 
tą.

• Adventinio susikaupimo sa 
vaitę Pr. p. praves svečias T. 
J. Mačiulionis, M. I. C. Per 9- 
tos vai. Mišias rytais ir 7 30 
vai. pamaldas vakarais.

• Sutuokta: Bruno Laučys ir 
Lilia Auslaeder 
Kutkevičius su 
laiuskaite.

• E. Kepalaitė, 
raiškos šokio 
džio 8 d. 6.30 
salėje.

• Gruodžio 8 
kutinių Mišių muzikos studi I 
joj Prisikėlimo parapijos kata 
likės moterys rengia Agapę, 
kurios metu bus ir skyriaus su 
sirinkimas. V-ba pasiskirstė 
pareigomis: M. Karkienė — 
pirm., G. Barcevičienė—vicep. 
ir kult, vadovė, A. Kuolienė — 
sekr., L. Murauskienė — ižd., 
A. Petrauskienė ir A. Klupšie 
nė — pareng. vadovės, D. Bra 
žienė — kursų vadovė, L Va 
dauskienė ir V. Misevičienė— 
soc. reikalų.
O O. Žilinskaitė, susituokusi 
su Pr. Dailide, iš Toronto iš 
vyko į Syrakuzus N. 
perkėlė NL adresą, 
laimės ir sėkmės.
• Organizacijos ir 
asmenys prašomi Pr. par. gią 
žinti pasiskolintus lietuviškų 
raštų audeklus, staltieses ir 
juostas.

ir Valerijonas 
Amelija Kaz

duos savo iš 
koncertą gruo 

vai. vak. Pr. p.

d., tuoj po pas

Y. ir ten 
Linkime

pavieniai

I Dr. A. Pacevičius
£
$ 280 Roncesvalles Avė
k ___  f f a Ai’ia

Gydytojas ir Chirurgas

I
 Telefonas LE 4-4778 v 
Priėmimo valandos: 11-1 v. Y 
vaka: ais nuo 6-8 v. ; trečia- 4 
dieniais ir šeštadieniais 11-3 
v. pp. Kitu laiku, suMtarus, v 
Naujas kabinetas $

> DR. V. SADAUSKIENĖ

Dantų gydytoja J t
129 Grenadier Rd.,

[(2 namas nuo Roncesvalles)
TORONTO

TeL LE 1-4250

I

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

L I 0 D Ž I U S, B. A. ;
Viešasis Notaras
(Notary Public)

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

Teisiniai patarnavimai. 
Morgičiai.

91 Roncesvalles Avė.
Toronto 3, Ontario.

Telefonas: LE 6-5613. j

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Daibo 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

Ken Wiles Ltd. - REALTOR
1675 BLOOR St. W. (prie Indian Rd.)

Tel. Ofiso: LE 4-7584. Namuose: LE 4-0773
ST. JOKŪBAITIS 

Atstovauja didžiausią namų biznių ir 
nekilnojamo urto pardavimo Įstaigą.

: Didelis namų, biznių pasirinkimas, specialiai II. Parko raj. 
Sudaromos paskolos-morgičiai. Sąžin. ir malonus patam.

Jeigu norite pirkti arba parduoti namą, tuojau 
skambinkite ir klauskite ST. JOKŪBAITIS 
telef.: Įstaigos LE 4-7584, namų LE 4-0773.
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