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Politinė įvykių savaitė
MASKVA ATSIDĖJUSI VYS TO SAVO VEIKLUMĄ IR 
KURSTO NAUJUS PERVEL SMUS IR NAUJUS KARUS.

Tai yra natūralu, logiška ir bes, kad pačiai įsiviešpatautu 
nuoseklu, nes sovietijos komu- visame žemės rutuly ir sukur- 
nistai-bolševikai turi vienintelį tų sovietinį totalizmą. 
pagrindinį tikslą ir svarbiausi KOMUNISTINĖ KINIJA JAU 
uždavinį-visais budais ir viso
mis priemonėmis suardyti esa
mąjį pasaulį ir Įvesti sovietinį 
totalizmą. Šiam tikslui sieku 
visos priemonės yra geios, nors 
jos eina per žudymus, asmenų 
grobimus, visose šalyse įveisi- 
mą penktosios kolonos — vieti
nių komunistinių partijų ir tt.

VAKARŲ VALSTYBĖS 
DAR TO NESUPRANTA,

LIETUVOS DIDYBĖS PRISIMINIMAI TEVIENIJA 
MUS!

Tautos Šventės proga.
Lietuvos didybės laikai — savo galybės ir gerbūvio viršū- 

tai praeitis, apie kurią V. Ku- nių. Tada Vytautas gavęs visos 
dirka Tautos Himne sako: Iš Europos pripažinimą, buvo pa- 
praeities Tavo sūnūs te stipry- siruošęs vainikuotis, pagal to 
bę semia. Tai yra Vytauto Di- meto papročius ir stilių, Lielu- 
džiojo laikai, kai Lietuvos vals vos karalium, kad tokiu būdu 
tybė tęsėsi nuo Baltijos ligi Juo Lietuva atgautų visišką viešpa- 
dųjų jūrų. Tai laikai, kada tarp tingumą.

° Jungtinės Amerikos Valsty- Tannenebrgo ir Žalgirio-Grun Tiesa, Vytautas mirė neap- 
bės pasižadėjo tai ginti. Taigi, valod buvo sutriuškinti vokie- vainikuotas, bet Lietuvos gar- 
geresnės progos ir negali būti čiai, kada rusams ir besiveržian bė ir didybė vis vien buvo iški- 
Amerikai įtraukti į karą. Nors tiems iš rytų totoriams buvo pa lusi į augštybes.
šiandien dar netikra, ar Mask- stotas kelias, kada Lietuva su- Prisimindami tuos laikus, 
va jau galutinai yra paruošusi darė neperžengiamą rytų ir va- semkimės iš jų stiprybės ir šiai 
Peipingą kariauti su Amerika, karų imperializmo veržmuisi pasiekti siekime vienybės, so- 
bet pavojus yra labai didelis. i

Žinoma, tuojau kyla klausi- Europos politinė būsena.
kad jos, palaikydamos diplome mas, ar tai gali išsiplėsti j Tie 
tinius ir prekybinus santykius čią Pasaulinį karą? Atsakymas 
su sovietija, jos pačios sūdai o gali būti: ir taip, ir ne. Tai pa- 
sąlygas pačios save likviduoti, reis nuo pasiroušimo. Jeigu

Štai, šiomis dienomis Indo- Amerikai teks įsimaišyti į Kini 
nezija susilaukė Sovietinės am jos tarpusavį karą, tai Maskva 
basados, kurios uždavinys ats- žiūrės; jeigu Amerika parodys 
tovauti Sovietų Rusiją. Indo- tinkamą pajėgumą, tai ji, žino- 
nezijoje tikrai gi rusų nedaug ma, nesikiš į karą ir bandys lai 
ir jų interesai ten tikrai yra mėti be karo tai, ką ji ir dabai 
patys mažiausi, o Maskvos ats laimi be tiesiogio dalyvavimo 
tovybės personalas, atvykęs į kare. Bet jeigu pamatys, kad 
Indonezijos sostinę Džakartą, Amerika neparodo stiprybes, 
siekia. . . 60 asmenų! Kam gi tai jau bus prasmes karą išplės- 
toks jų skaičius? — Ne gi atsto ti, įsijungus daug vėliou, n ji 
vybės darbui, kai per mėnesį 
normaliai tektų iš Džakartos pa 
rašyti gal vienas, o gal ir nė 
vieno laiško.
KAM REIKALINGAS 60 AS

MENŲ PERSONALAS?
Atsakymas tiktai vienas ir pagrasino ultimatyviai, kad Vo 120 lėktuvų.

tikras — propagandai ir Indo- kietijos apginklavimas reikštų bus ir patalpos keleiviams vic- 
nezijos griovimo darbui. Indo- karą. . . Maskva žiūrėjo, kaip tinio susisiekimo. Antrame au- 
nezijoje ir taip jau komunistų Vakarai reaguos — kapituliuos gste — tarptautiniam susisieki- 
infiltracija yra didelė. Tai nau- ar pasipriešins. Kai vakarai ai- mui, su muitinėmis ir kt. Tie 
ja atstovybė bus tas štabas, ku- metė šį Maskvos ultimatumą, čias augštas tarnaus laukimo, 
ris vadovaus Indonezijos grio- ji nurimo... Taip gali būti ir su poilsio patalpoms ir restorana- 
vėjų akcijai. Todėl, po tūlo lai- Tolimaisiais Rytais. ms. Šis pastatas bus baigta^
ko visi laukite, kad Indonezijo- Tačiau, kadangi Prancūzija ateinantį gegužės mėnesį. Be* 
je pasikartos tai, kas pasikarto supasavo dėl Europos apsigyni- visi darbai, vykdant juos spar- 
jo Filipinuose, Malajuose, Ko- mo, tai Maskva gavo visai lais čiais tempais, užsitęs apie la 
rejoje, Indokinijoje ir Europo- vas rankas Rytuose ir todėl Ki metų. Bet aerostoties pertvai- 
je sovietų okupuotuose krastuo nijos komunistai pradėjo bom- kymas yra būtinas, nes kelti- 
se. Kas netiki šia „pranašyste”, barduoti laisvąją Kiniją, kuriu vių skaičius nepaprastai kyla; kalbos kursas rugsėjo 20 d. 8 
pasižymėkite šitai ir atsiminki je žuvo jau du Amerikos kari-pradedant 1945 metais, kasmet vai. vakaro šiose mokyklose, 
te.

Įkandin šiems teigimams 
kia suminėti, kad

IRANO KOMUNISTAI
BANDĖ PERVERSMĄ.
lai vis penktosios kolonus ir kuris sudarytas Maniloje, 

sovietinių atstovybių veiklos yra tas pat,

BOMBARDUOJA 
FORMOZOS SRITIS,

> veržmuisi pasiekti siekime vienybės, 
slenkstį, ir buvo stabilizuota lidarumo, broliškumo. Nes tik

tai vienybėje, kaip buvo ir Vy- 
Pati Lietuva buvo pasiekusi tauto laikais, yra galybė!

Egzilų jungtines tautos
EGZILŲ JUNGTINIŲ TAUTŲ SUDĖTIS. INTERNA
CIONALAI NĖRA PATENKINTI. JUGOSLAVŲ KLAU
SIMAS GALI SUTRUKDYTI. LIETUVIŲ DELEGAC1 

JA IR NEPATENKINTIEJI.
(„Nepriklausomai Lietuv ai“ iš New Yorko).

Egzilų Jungtinių Tautų (ap lavijos egzilams nebus lęista 
‘ imančių Rusijos okupuotas tau dalyvauti lygiomis teisėmis, 

tas. Tai yra nauja organizaci- tai ir jie nedalyvaus, kas galė
ja) posėdžiai turi prasidėti N. tų suardyti visą Egzilų Jung- 

’ Yorke rugsėjo 20 d. prieš pat tinių Tautų reikalą. Klausimas 
JTO kadencijos pradžią. Po ii- turėjo būti išspręstas pirmadie 
gų koordinacinės komisijos po nį, rugsėjo 13 d. vakare, po šio 
sėdžių, pagaliau nusistatyta, laiško pasiuntimo, 
kad Egzilų Jungtinėse Tauto- ------------
se dalyvauja delegacijos visų Iš pradžių buvo manyta, kad 
Sovietų Rusijos pavergtų kraš kiekviena tauta Egzilų Jungti- 
tų. Kiekviena tauta siunčia pc nėse Tautose bus atstovauja- 
16 delegatu. Keturi internacio- ma tik 3—4 asmenų. VLIKas 
nalai: Krikščionių, Žaliasis, Li buvo pavedęs LLK pirminin- 
beralų ir Socialistų yra pakvies kui p. V. Sidzikauskui parinkti 
ti dalyvauti Egzilų Jungtinių du asmenis ir su jais atstovai!- 
Tautų posėdžiuose patariamuo ti lietuviškuosius veiksnius.

MONTREAL1O AERODROMAS BUS MODERNIAUSIS 
PASAULY. _ . -

Montrealio oro uostas Dor-kelis mėnesius turėjo didelę ne J1’ l,alsu gah atiųsti, po 4 de Bet dabai kai tenka sudalyti 
vėl tuojau pradedamas perdit- laimę, kai paslydusi mašina, 
binėt ir moderninti. Tiems dar- jam, einančiam šaligatviu, su- 
bams dabar yra skirta 20 milio triuškino dešines kojos blauz- 
nų dolerių. Jau sukontrakluo- dos kaulus į kelius gabalus, da 
tos dvi firmos, kurios tuojau bar jau pradėjo vaikščioti, 
pradeda darbus. Tuojau prade- rs dar pasiramsčiuodamas 
dama statyti aerodromo stotis, dele, 
kuri bus 800 pėdų ilgumo, 3 
augštų. Ji turės 4 sparnus, kū
nų kiekviename bus j 
lėktuvams priimti patalpos, kad 
keleiviams nereikėtų eiti per 
orą: jie tiesiai iš lėktuvų pa- 

Ryšium su Europos apsigy- teks į stotį. Tokiu būdu stot.s 
nimo organizavimu ir ginklavi galės aptarnauti vienu kaitų 
mu Vakarų Vokietijos, Maskva 30 lėktuvų, o per valandą apie 

Pirmame augšte

laimėti.
MASKVA APČIUOPIAMĄJĮ 
BANDYMĄ JAU PADARĖ.

no-
iaz-

MONTREAL1O 
ATEITININKAI 

įruoštus praėjusį sekmadienį, po pamal
dų, turėjo išvyką j Laurynijos 
kalnus. St. Adelėje jie turėjo 
susirinkimą ir gegužinę.

SUPLANUOTAS 
IŠKELTAS KELIAS.

Didžiajam automobilių judė
jimui miestas yra suprojekta
vęs iškeltą virš Decarie bulva
ro kelią, kurio pastatymas atsi 
eisiąs apie 35 milionus dolerių. 

DEVYNIŲ MOTERIŠKŲ 
suknelių dirbtuvių darbininkes 
susiorganizavo į sąjungą, kuii 
apima apie 250 narių.

PRANCŪZŲ KALBOS 
KURSAI.

Neo-kanadiečių komitetas 
pradeda vakarinius prancūzų

šiose mokyklose. 
įlinkai. keleivių skaičius kyla po 100 Oliver — 310 Roy St., Bour-

Beje, čia suvaidino orlę dar procentų.
ir

AZIJOS PIETRYČIŲ 
APSIGYNIMO PAKTAS,

Tai 
, kas Atlanto pak- 

vaisius. Laimei Irano saugume tas, tiktai taikomas Azijos piet 
ryčiams. Tai yra labai svaious 
įvykis, kurio kūrėjais buvo Fi
lipinai, Tailandas, Pakistanas, 
Australija, Naujoji Zelandija, 
Prancūzija, Didžioji Britanija 
ir Jungtinės Amerikos Valsty
bės.

Rugsėjo 8 d. Maniloje pasi
rašyti šie susitarimai:

1. Spręsti savo tarpe taikiu žingsnių, nes Anglijos pasiu- 
būdu tarptautines problemas, lymas sušaukti Beneliukso, An 
prisilaikant JT principų; glijos ir Prancūzijos susirinki-

2. Ugdyti paskirų narių ir vi nią neįvyko. Bet Edenas, važi-
sos organizarijos pajėgas prieš nedarnas per Europos valsty 
naujus užpuolimus ir prieš gnu bes, jau sutarė konferenciją, ku 
vimo darbą iš vidaus. ri įvyks šį mėnesį ir joje daly-

3. Užpuolimas vieno kuliu vaus 15 valstybių. Edenui pa- 
nors SEATO nario reikštų pa vykę susitarti ir dėl V. Vokie-

Negi galima duoti tos laisvėm vojų ir visiems kitiems.
tiems, kurie tomis laisvėmis pa 4. Tartis savitarpy, kai 
sinaudoja tam, kad tos laisvės iškils kuriam nariui pavojai 
būtų sugriautos, nes gi komu-jo nepriklausomybės;
nistų partija, kur tiktai pasigro 5. Sudaryti tarybą, kuri 
bia valdžią, niekur niekam lais- pintųsi susitarimų įgyvendini- 
vai veikti neleidžia — ji pasida mu; 
ro totalsitinė, kaip ir nacių 
fašistų partijos kad buvo.

PILDOSI MASKVOS 
PLANŲ DALIS. 

Maskva sukurstė Hitlerį ] 
dėti Antrąjį Pasaulinį karą, 
skva padirigavo Korėjos ir

rei

organai apie tai sužinojo ir su 
ėmė didelį skaičių pasiruošusie. 
sukilti komunistų, kuriems, 

#kaip teigiama, direktyvos atė
jusios iš už sienos. Taigi, Irane 
jau buvo komunistų sukursty
tas sukilimas.

Bet kurstymai vyksta pla
čiai, visur ir perdėm. Kur tik
tai yra penktosios kolonos or
ganizacija — komunistų celės, 
visur jos dirba sovietijos nau
dai.

Bet valstybės jau pradeda su 
prasti, todėl po JAV,

KOMUNISTŲ PARTIJA 
UŽDRAUSTA 

KOLUMBIJOJE.

JUNGIASI trys Quebeco dai- 
bininkų sąjungos į darbo lede 
raciją, kad efektingiau galėtų 
kovoti už savo profesines tei
ses ir su komunizmu.
OPERACIJĄ ligoninėje turėjo 
p. Mališkienė, bet dabar jau pa 
sveikusi.

Dominikas Gurklys, prieš

get —> 1220 Mountain St., Fro 
ntenac — 2310 Bercy St., St. 
Brendan — 5937—9 Ave, Ro
semount. Informacijai telefo
nas CH 9214.
McGILL Universitetas atiden
gia eilę vakarinių kursų, 
riuose galima pasirinkti bet 
kį kursą ir vakarais lankyti 
versitetą.

ku- 
ko-
U1U

vien nuo komunizmo, bet ir nantį Afrikoje. Tuo tarpu susi- 
nuo kolonializmo.
EUROPOS APSIGYNIMO

REIKALŲ LOPYMAS
taip pat nepasisekė iš pirmųjų

ar

pra 
M a 
In- 

dokinijos kraus, kuriuos paskui 
visą laiką rėmė ir palaikė. Da
bar didžiausis jos tikslas su
kurstyti karą Azijos rytuose, 
įtraukti į tą karą Ameriką, ją 
nukraujuoti, nusilpninti ir ta
da padaryti „paskutini ir le
miamąjį mūšį“ — pribaigti 
Ameriką ir kitas Vakarų valsty

legatus. Internacionalai tokiu 16 asmenų delegacija, klausi- 
sprendimu nėra patenkinti, no mas susikomplikavo. LLK į 
rs ketina posėdžiuose dalyvau- lietuvių delegaciją įeina visas, 
ti. Socialistų internacionale iki kas sudaro 8 asmenis. Taip 
pat paskutinės dienos vyko pat LLK svarstė, ką kviesti 
smarkūs ginčai, ar apsimoka daugiau. Buvo minėtos pavai- 
jiems siūlomomis teisėmis daly dės: Kaminsko, vysk. Brizgio, 
vauti. Kaip jie galutinai apsi- Brazaičio, Devenienės, Krivic- 
spręs, rašan šias eilutes dar ne- ko, Rastenio, Skėrio, prel. Bai 
buvo žinoma. kūno, Blazo, Repečkos. Dau-

------------ giau pavardžių suminėta todėl, 
Daug painiavos į Egzilų Jun kad keli iš suminėtųjų asmenų 

gtinių Tautų organizavimą įne gal* būti atstovais internaciona 
šė Jugoslavijos atstovavimas, lų delegacijose ir tuo būdu lie 
Kaip žinoma, Jugoslavija nėra tuvių skaičius EJT posėdžiuo- 
Sovietų Sąjungtos pavergta, se gali pakilti net iki 20 asmenų 
Jos režimas komunistinis ir Ju- nu.
goslavijos egzilai, kurie nuo to ------------
režimo yra pabėgę, mano, kad L. Rezistencinės Santarvės 
jie turi dalyvauti su pilna dele- atstovas yra pareiškęs norą da 
gacija ir visomis teisėmis. Bet lyvauti lietuvių delegacijoje, 
iš kitos pusės ir JAV ir kitos Be LRS tokį pat norą yia ir 
demokratinės valstybės palai- kiti pareiškę. Klausimas spren- 
ko su Jugoslavija normalus 
santykius ir laiko ją esančią su 
vo bloke prieš Sovietų Sąjun
gą. Taigi Jugoslavijos dalyva
vimas Egzilų Jungtinėse Tau
tose sukelia Vakarų demokra
tijoms daug nepatogumų u 
komplikacijų santykiuose 
Jugoslavijos Tito režimu.
kitos vėl pusės Jugoslavijos 
egzilus palaiko rumunai, bulga 
rai ir dalis
net prigrąsinę, kad jeigu Jugos dar neišaiškintos.

džiamas LLK.

su
Iš

Iš Europos gauta žinių, kad 
VLIKo Vykd. Tarybos pirmi
ninkas prof. K. Žalkauskas 
guli ligoninėje ir jam yra 
drausta keltsi iš lovos ligi 
sveiks.

Iš VLIKo ateina žinių,
esą atleistų iš pareigų tarnau
tojų: Galva, Gailius, Drungie- 

lenku, kurie buvo nė ir kt. Atleidimo priežastys 
h

dai 
uz- 
pa-

kad

REMKIME TIKRAI LIETUVIŠKĄ REIKALĄ.
Prieš pusketvirtų metų M. tuojau savo auką įmokėti. Kaip 

L. Bičiulių dr-jos Toronto sky- patys sąmoningai, savo valia 
liūs suorganizavo Vasario 16 apsisprendėm, kad čia yra svar 
gimn. mokiniui išlaikyti būrelį, bus ir remtinas reikalas, taip pa 
Per tą laiką organizuojantis tys ir tvarkykim tą reikalą, ne 
Toronte naujiems rėmėjų Oū- laukdami paraginimų ar prašy- 
reliams, dalis M. L. B. dr-jos mų. Čia visų reikalas.
rėmėjų būrelio narių perėjo Įstoti į būrelį ir įmokėti sa-

vienijimo taryba siūlo gen. So-
snkowskį.

— Kaire konferavo arabui naujus būrelius, kiti užtęsė oa- vo auką galima pas ižd. A. Kuo 
valstybės — Egiptas, Sirija, Li vo įmokėjimus. Todėl siųsti kas lą, 143 Claremont Ave, Toron- 
banas, Jordanija, Irakas, Jame rnenuo po 20 dol. pasidarė la- ta (tel. EM 4-1581) arba pas 
nas ir Libija, aptarę Tuniso ir ' 
Maroko kovą už laisvę.

— Nušautas Mau Mau 
salas Oleksio.

— Pakistano 
kalų ministeris 
Pakistanas eis į 
jai, jeigu jis bus užpulta.

— Eisenhoweris paleido į tiekimą, nes gimnazija nebetu 
darbą už 3.000 mylių esančią ri iš ko apmokėti, 
mašiną, kuri pradėjo kasti pa- Šalia įvairių kultūrinių ir po 
matus pirmam atominiam fab- litinių organizacijų, dirbančių 

praėjusią savaitę, bet suminėsi rikui. Lietuvai ir lietuvybei, Vasario
me juos trumpai. — Malajuose likviduoti ko- 16 gimnazija yra bene reahau-

— JAV veteranų organizaci munistai. sias tam tikslui veiksnys,
jos, kuri apima 22 milionus na
rių, suvažiavimas nutarė pa- lis susirūpinimas derliaus nu- inoningų patriotų lietuvių save reikalavo nemaža išlaidų. Ap— 
siūlyti JAV vyriausybei per- ėmimu, kuriam sumobilizuoti valia apsisprendė kas mėnuo po skaič.iuota, kad padengus įvai- 
svarstyti santykius su Rusija ir net pradžios mokyklų mokiniai. 1 dol. tai gimnazijai skirti. Bet rių bažnyčios perstatymo pra
jos satelitais, atmetė pasiūly- Ūkininkai sabotuoja darbus, vis dėlto jų skaičius dar per ma ga padarytų bėgamųjų sąskai- 
mą pasitraukti iš JTO, nutaiė protestuodami prieš jų vetimą žas, ypač, kad, kaip sako Vok. tų, šiais metais reikia sukelti aš 
paremti McCarthy veiklą, pa- eiti į kolchorzus. 
sipriešinti komunistų agresijai 
Azijoje ir kt.

— Kanadoje Formozos ats
tovas verbuoja lakūnus, kurie
ms moka po 30.000 dol. už me 
tus.

— Zaleskis nutarė Lenkijos mas prieš valdžią, bet nepasisc- niui išlaikyti būrelį, įsijungti j metų parapijinę vizitaciją, lan-
prezidentu paskirti Eustachą kė. tą tikrai lietuvišką ir Lietuvai kydami parapijiečius ir prašy-

— Kinijoje veikia apie 40. naudingą darbą, o atsilikusius darni ta pačia proga iš gerada- 
su jmokėjimu narius, prašome riti aukos.

tijos įjungimą į Europos gyni- 
tik mo sistemą.
dė DAUG SVARBIŲ ĮVYKIŲ

i Li

6. Leisti ir kitoms valsty
bėms prisidėti prie šios gyny
bos organizacijos;

7. Ginamoji teritorija neap
ima Korėjos, nei Formozos. 
Dėl SEATO teritorijos praplė
timo bus galima kalbėtis atei
ty:

8. Sutartis galioja naribotą 
laiką.

Į aptartąją SEATO gynybos 
teritoriją įeina visoį trys In- 
dokinijos valstybės — Vietna
mas, Laos ir Kambodža.

Šia sutartimi Pietryčių Azi- Šapiehą, buv. užsienių reikalų 
jai bus siekiama saugumo ne minister!, 73 metų, dabar gyve-000 partizanų.

mar-

bai sunku. kiekvieną valdybos nrį.
Vokietijos Kr. Valdyba skel- M.L.B. D-jos Toronto sk. V-ba 

bia, kad būrelių neįmokėtų įna
šų suma siekia net 13.690 dol., 
kad gimnazijos skola už mais
tą, kurą ir socialinį draudimą

AUKA ŠV. JONO KR. 
BAŽNYČIAI

Jo Em. Toronto kardinolas 
C. McGuigan Toronto liet, 

šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 
remonto naudai per parapijos 
kleb. kun. P. Ažubalį įteikė as
menišką auką sumoje 2.500 dol. 
AUKŲ VAJUS BAŽNYČIOS 

REMONTUI.
Gražiai atremontuota ir 

Gal šventinta Toronto šv. Jono
— Rytinėj Vokietijoje dide- dėl to taip didelis skaičius są- kštytojo lietuvių bažnyčia

užsienių 
pareiškė, 
pagalbą

rei-
kad

Indi- siekia 18.000 DM. Vokiečių pL 
ninė nutraukė gimnazijai pienu

J.

pa-

pa

Kr. V-ba, Vokietijoj pragyve- tuoni tūkstančiai dolerių. Paia
— Irake komunistams atim nimo kainos smarkiai pakilo ir pijos kunigai, talkininkaujami

ta pilietybės teisė. 20 dol. vienam mokiniui mene- parap. komiteto, yra pasiryžę
— Iranas sudaro sutartis su siui nebeužtenka. įvairiais parengimais, rinkliavo

8 bendrovėmis dėl Irano naf- Todėl kviečiame daugiau tau mis bažnyčioje ir lankydami šei 
tos. tiečių stoti į M. L. Bič. dr-jos mas, sukelti minėtą sumą, jau

— Hondurase buvo sukili- Toronto skyriaus gimn. moki- šią savaitę kunigai pradeda šių
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„NEPR1KLAUSOMA LIETUVA” SKELBIA TAI, KO 
NESKELBIA „LAISVĖ”, „VILNIS“ IR „L. BALSAS“.

KAIP SOVIETŲ OKUPUOTOJE LIETUVOJE KOMU
NISTAI VYKDO STATYBA.

Rašo Vilniuje išeinanti „Tiesa“ š. m. liepos 9 d .Nr. 161.

„Bendrai paėmus, statybos uos miesto komitetas, nors Iru 
darbuose yra daug rimtų trū- kūmai šioje srityje kartojasi 
kūmų. Statybos ministerija ne
įvykdė pusmetinio statybos 
darbų plano. Tik vienas staty
bos trestas Nr. 2 įvykdė savu 
planinę 6 mėnesių užduotį. 
Tuo tarpu visi kiti trestai ne
pajėgė susidoroti 
jiems pirmąjame šių metų pus 
metyje uždaviniais, nors turė
jo visas sąlygas dirbti sparčiau 
ir geriau. Silpnai dirba sosti
nės statybines organizacijos 
— Vilniaus statybos trestas ir 
Trestas Nr. 1, kuriame neišsi- mui paskleisti. Tačiau minisle

Taip buvo praeityje, taip giais dalyviais, savininkais ir vystė kova už našesnį daib^, rijoje tuo nedaug tesirūpina- 
yra ir dabar, kad kas nors pa- šeimininkais. Bet kur tie na- darbo našumo pakėlimą, užduo nia.
gadinti yra lengva, bet palai-mai? Juk klausimas seniai iški-tys įja nuolat neįvykdomus. Dideles ir teisingas pretenzi 
syt labai stoiku, o kartais ir vi- lęs. Daug kartų jis buvo pasi- Nors treste yra nemaža darbi- jas statybininkai pareiškia pio 
sai neįmanoma.

Mūsų, kanadiškame lietuvių 
gyvenime, pradedant nuo se
niausių laikų, kai tiktai į Kana 
uą pradėjo atvykti lietuviai, vi
są laiką buvo labai gerų noių, 
gražių minčių ir gerų pastan
gų. Anksčiau jos davė ir gra
žių, palyginti, vaisių. Pristeig
ta organizacijų, kurios ligsiol 
tebėra gyvos. Kai kurios jų 
jau turi gražų amžių, netrukus 
sieks jau pusę šimto metų. Ir 
ypač stebėtina, kad jos buvo 
sukurtos ne diriguojant kam 
nors iš viršaus, bet kilo iš apa
čios — iš pačių žmonių, vy
resnės kartos mūsų ateivių. 
Tai yra vertas netiktai stebė
jimo, bet ir įvertinimo ir pasė
kimo pavyzdys.

Tiktai ir ten, kur įsiskverb- levai susirūpintų savo vaikais, 
davo griovimo pastangos, tas kad jie nenutoltų nuo savo tau- 
darbas sutrikdavo, pakrikdavo 
ir sugniuždavo. Arba jeigu vi
sai nesužlugdavo, tai bent stip 
nai sušlubuodavo ir jau sunkiai 
bevyko pirmyn.

Reikia pripažinti, kad pasku 
tinioji banga, atnešusi visokios 
rūšies žmonių, nepasižymi to
kiu organizaciniu kūrybingu
mu ; tokiu visuomeniškumu, ir 
tokiu pasiaukojimu visuomemš 
kiems reikalams.

Negalima pasakyti, kad ne
būtų suprantami svarbūs bend 
rieji reikalai. Deja, jų, tapusių 
problemomis, realizavimas, įgy 
vendinimas, tikrumoje būtinų 
reikalų, negauna konkrečios, 
pozityvios išeities.

Imkime pavyzdžius, kurie 
dieną po dienos darosi vis opės 
ni, vis matomesni ir jau net 
įskaudiną.

Mūsų prigimtis, — lietuviš
koji prigimtis, — mus šaukia ir 
įpareigoja būti lietuviais, jaus 
ti žmonišką savigarbą. Mums 
ir Kanados valdžios ir adminis
tracijos pareigūnai ne tiktai 
brošiūrose rašo, bet ir piliety
bę gaunant, kalte kala, kad ne
išsižadėtume savo tautos, savo 
tėvynės; kad neišsižadėtume 
savo tėvų kalbos, nes, jie sako: 
kas nejaučia savo tautinės savi 
garbos, tas ir geru Kanados pi
liečiu negali būti. Bet kaip mes 
galime palaikyti savo vaikų, pri 
augančios kartos tautines savy 
bes, kurios sudaro neįkainoja
mą vertybę, kaip visokios kū
rybos pagrindą, — jeigu mes 
tam jaunimui negalime suda
ryti minimalių, tautine prasme, 
sąlygų?

Jaunimas reikalingas kultū
ringų subuvimų. Jaunimui rei
kia ir pasportuoti. Jau vien stu 
dentų lietuvių šiemet Montrea- 
lio augštosiose mokyklose bus 
apie trejetą dešimčių. Kur dė
tis jaunimui? Kur jis gali susi
rinkti ir turėti savo židinėlius? 
Kur jis gali treniruotis sporto 
srityje? Be savo patalpų tai yra 
tiesiog neįmanoma.

Pavyzdžiui, spertininkai jau įr teks atsisakyti gamtos ir tc- 
kelinti metai gražiai lenktyniau ks jieškoti vietos po stogu.

Kur dėsimės? Kur prisiglausi- 
me? Teks jieškoti, ubagauti, 
prašyti pas kitus, už mus pro
tingesnius, praktiškesnius, ir, 
po maldavimų, po nusižemini
mo, dar svetimiems ir gerą pi
nigą mokėti. Per žiemą išmo
kėsime šimtus ir tūkstančius.
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Opieji musų klausimai

jau seniai.
Daug sutrukdo darbą staty

bose nepilnas mechanizmų iš
naudojimas. Nepilnu pajėgumu 
išnaudojami ekskavatonai, tin
kavimo agregatai, neretai stovi 

su iškeltais nėja be naudos ir bokštiniai 
kranai.

Statybos ministerija nepa
kankamai rūpinasi priešakinio 
patyrimo paskleidimu. Atrodo, 
kad reikėtų imtis veiksmingų 
priemonių priešakiniam palyi:

Neužmiršk irne atrsaujirdi 
„^tepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIAI BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOK/į. IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
AL, P Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogia i, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— M' ey Order’iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visu' metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

Taip buvo praeityje,

nešęs entuziastingai, bet ir ninku, kurie neįvykdo dieninių jektavimo organizacijoms. Ne
tiek kartų jis yra susmukęs ir darbo užduočių, tačiau čia ne- žiūrint daugkartinės kritikos 
apmiręs.

Visi gerai žinome, kad reika 
hngas ir Montrealiui, kaip ir 
Torontui, ir savas kooperaty- 
vinis bankelis. Juk daugelis da 
ro pastangų įsigyti nejudomų 
nuosavybių, ypač, praktiško da 
lyko — namų, bet reikia kiedi nuostoliais, 
to, nes be kredito sunku yra 
verstis. Kreditas būtų, būtų sa 
vas, ir, neabejotina, pigesnis, 
prieinamesnis, laikai barnesnis, 
nes savas, lietuviškas, savų tva 
rkomas. Tai yra aišku, kaip die 
na. Bet kur bankelis? Kur jo 
organizacija, nors gerų notų 
jam buvo ir iš Bendruomenės 
pusės?

Taipgi reikia pastebėti, kad

pakankamai rūpinamasi jų ap- jv adresu,projektuotojailabai-le 
mokymu, kvalifikacijos pakeli- tai šalina jų trūkumus. Respub 
mu. Ne geresnė padėtis ir Vii- ūkiniame projektavimo instilu 
maus Statybos treste, kuris su '* 1
žlugdė pusmetinį statybos dar
bų planą, pabrangino statybos 
darbų kainą, dirba su dideliais

LAISVOJOJE LIETUVOJE”
, liečia jį patį, ne jo 

bendradarbį. Antra, J. Tysliava 
rašo: ,,. . . pateisinamas ir mū
sų bendradarbis, negalėjęs me
luoti apie tą „Krupavičiaus žj - 
gį”. Galėjo, ar ne* tai „Vieny
bės” ir jos redaktoriaus reika
las, bet faktas yra, kad sumela 
vo.

Kai dėl J. Tysliavos teigimo,

Vytautas Staneika visai rimtai lietė NL, 
rašo: 

„Žinoma, gali tas „lietuviš
kas karas” tęstis visai neribo
tai, kol mes visi vienas kitą su- 
juodinsime, kol didžiuma visų 
lietuvių nusigręš nuo lietuviš
kų reikalų, kol paliksime visi 
vadai be armijų. Suprantu, 
kad kovos įkarštyje kiekvienas 
galvoja apie „pergalę *. Bet sa- kad „Jonas Kardelis, kuris ka- 
vitarpinis sunaikinimas grei- baise, redaguodamas Lietuvos 
čiausia būtų galutinas rezulia- žinias, džiaugėsi, kad komunis 
tas. Kas gi to nori?" tai eina išvien su demokratais,

Betgi toje pačioje „L. Lietu tai, sakytume, nieko nustabaus 
cijoje. Nemažai sutrikdo darbą voej“ Stepas Vykintas, kuris išskyrus p. 1 ysliavos prasima- 
ir tai, kad eilė ministerijų — dedasi viso Laso vadu, taip nymą, kad „džiaugėsi“, 
užsakytojų labai vėlai pristato žiauriai ir bjauriai rašo, kad Komunistai juk dažnai eina iš- 
kompleksinę techninę doku- apie p. Staneikos klausimą, vien ir su „Vienybe” ir su jos 
mentaciją statomiems objektą- „Kas gi to nori*’, netenka nei ledaktorium J. Tysliava, nors 
ms. kalbėti. Tas vyras visiškai nu- jis savęs ir nelaiko demokratu.

Iki šiol neišlygino savo sko- sirasė, kad belieka jam tiktai Gal todėl ir „bimbinė taktika , 
loms statybininkams respubli- užuojautą pareikšti. Vis dėlto apie kurią J. Tysliava kalba, 
kos statybiniu medžiagų pra- kyla klausimas, kaip tokias dia jam geriau tinka dėl tam tikru 
monė, kuri per pirmąjį pusme
tį liko skolinga didelius kie
kius plytų, lėtai įsisavina nau
jas efektingas statybines me
džiagas — keramiką pastata
ms papuošti, keraminius blo
kus perdengimams ir kt.

Statybos darbų uždelsimas ma: 
sutrukdo naujų gamybinių pa
jėgumų paleidimą į darbą, su
trukdo darbo žmonių aprūpini 
mą butais. Todėl bet koks at
silikimas statybose negali būti 
pakenčiamas“.

Kaip matome, tikrovė yra

te paruoštoji techninė doku
mentacija neretai būna žemo 
lygio, joje pasitaiko klaidų, 'i ai 
ypatingai dažnas reiškinys sau 
technikos ir elektrotechnikos 
darbų technikinėje dokumentąŽema darbų kokybė pabran

gina statybą, tenka sugaišti 
daug laiko perdirbinėjant blo
gai atliktą darbą. Tuo tarpu 
statybininkai dar neišvyste rei 
kiamos kovos už statybos dar
bų kokybę, jų darbe yra daug 
trūkumų šioje srityje. Tik vie 
no Vilniaus kolūkinių kadių 
mokymo kambinato statyboje 
dėl blogai atlikto darbo ir ne- 
atidavimo laiku pastato ekspio 
atacijai Vilniaus Statybos tres
tas turėjo daugiau kaip du šim 
tus tūkstančių rublių nuosto
lių. Arba paimkime, pavyz
džiui, Klaipėdos Statybos tres
tą Nr. 5. Eilėje šio tresto staty
tų namų yra nelygios sienos, 
tinkavimo, apdailos darbai yra 
atlikti nerūpestingai, darbas at 
liktas nesilaikant technikinių 
sąlygų.

Tralerių laivyno darbuoto
jai ir Kartenos linų fabriko dar 
bininkai daug karčių žodžių pa aiški: viskas labai blogai. Dar- 
reiškia tresto adresu už žemą bai eina blogai, pastatai netin- 
darbų kokybę statant jiems ka gyvenimui, darbas neina 

. kaip turi būti, jokios „pryšaki- 
ir žmoniją su jos politinėmis ir Tresto valdovai už tai jau bu- nės“ technikos ir visi pasigyri 
ir socialinėmis santvarkomis vo nekartą kritikuojami, tačiau mai, kuriuos spausdina „Lais- 

. J”, „Vilnis" ir „Liaudies Bai
sas*’ yra tiktai tušti plepalai. 
Pats Lietuvos sovietinis oficio 
zas „Tiesa“ visa tai parodo tik 
toje šviesoje. „Tiesa“ šiuo at
veju tikrai nemeluoja. Iš tikrų 
jų „Tiesa" tiktai švelnioje for 
inoej tai patiekia, o .gyva tikro
vė yra daug, nepalyginamai, 
daugiau žiauresnė.
81 Šv. Jono Krikštytojo bažny
čioj Tornote įrengti nauji var

los, kad geriau pažinių tėvų 
kiaštą, tėvų kalbą, tėvynės is
toriją ir geogratiją. Be šeštadic 
ninių pradžios mokyklų yra bū. 
tini augštesnieji kursai, kuriuo 
se būtų išeinamas lietuviškųjų 
dalykų kursas, kurio Kanados 
augštesniosiose mokyklose nė
ra. Gal, greta to, verta būtų pa 
galvoti ir apie paskaitų ciklą 
suaugusiems, arba gal vadina
mąjį Liaudies universitetą. Juk 
žinių bagažas dar nė vieno žinj 
gaus neprislėgė neatsikeliamal. 
O juk plačiau ir giliau pažinti___
gyvenimą, jo reiškinius, visalą skirtus gyvenamuosius namus.

metrališkai priešingas . nuomo- principinio panašumo. . . 
nes, kaip V. ‘Staneikos ir S.
Vykinto suderinti?

„DRAUGAS“
įdėjo kun. V. Bagdonavičiaus
vedamąjį, kuriame taip rašo-

O kad p. Tysliava neatsikal
binėtų, tai štai ir „Laisvės* pa
sisakymas apie VLIKo ir ALT 
os atstovi! lankymąsi Washing 
tone:

„Šį sykį nė nebandė matyti 
prezidentą. Negavo matyti nei 
sekretoriaus Dulles.

Juos sutikęs priimti viso la-
i niekam

socialinėmis !
yra visiems svarbu. Juk turime išvados iš kritikos čia daromos vė 
didelį būrį įvairių sričių žino- labai 
vų specialistų, kurie galėtų pa
sidalinti su tautiečiais žinio
mis.Tai juk yra mūsų kultūros, 
mūsų palyginamojo svorio ir 
mūsų garbės reikalai, kuriems 
neturime būti abejingi.

Štai, kad ir Lietuvių Dienus nėra nė vienos 
reikalas. Jis, kaip jau paskuti
nės Lietuvių Dienos Toronte 
metu buvo pastebėta, šiemet 
atiteks Montrealiui. Tai dide
lis uždavinys. Ir patarlė sako. 
„Ne metas šunis lakinti, kai 
reikia eiti medžioti“. Jau da
bar reikia tuo susirūpinti. Rei 
kia sudaryti komisijas, kurios 
rūpintųsi atskirais uždaviniais. 
Juk sales reikia surasti ir užsa 
kyti jau dabar, nes tokiam rim
tam dalykui negali būti netik
rumo. Tiktai tokiu būdu gali
ma bus Lietuvių Dienai rimtai 
pasiruošti.

Suminėtieji reikalai vieni tin 
ka visiems Kanados lietuvia
ms, kiti tiktai Montrealiui, bet čiais kitų tremtinių, Vokietijų- Juostos čiurlenimo ir lengvų 
jie yra įdomūs ir visai Kana-je vargo Bavarijos apylinkėse, tėviškės smilčių!
dai. Regensburge, Scheinfelde, iš Daug dirbai, kentėjai už tai

Tai tiktai patys opieji, patys kur prieš 5 metus išemigravo į be laiko, vos 50 m. amžiaus, 
neatidėliotinieji, patys būti- USA, į Chicagą. Tave mirtis nuskynė.
nieji reikalai ir jų pavyzdžiai. Chicagoje irgi visur dėjosi Tavieji nevisi rugsėjo 13 d. 
O jų būtų ir daugiau, jei pajų- prie lietuviškų reikalų, kaip ir palydėjo ir nevisi atsisveikinu, 
dėtų. tėvynėje būdamas. kai išblaškyti po visą pasaulį.

Baigiasi vasara. Kol dar yra Jis sielojosi pamatyti tą tė- Tavęs niekad nepamirš du 
visokių atostogų, ne ką toje sn vynę Lietuvą, kurią labai my- Juozai. J. Parojus, ir
tyje galima nuveikti. Bet arti
nasi ruduo ir žiema. Atšals oi ai

lėtai. Vyr. inžinierius 
drg. Savencovas nesirūpina su 
organizuoti griežtą darbo kont 
rolę, užkirsti kelią brokui. Leu 
ktyniavimas už augštą daibo 
našumą, už puikią statybos ko
kybę, vyksta silpnai, šiemet čia 

puikios darbo 
kokybės vardo brigados. Ma
čai rūpinasi socialistinio leme 
tyniavimo išvystymu statybi
ninkų tarpe ir partijos Klaipė- gonai.

„Turėti katalikišką pažiūrą 
į meilės ir moterystės klapsi
mus, nereiškia mažai vertinti bo tiktai sekretoriaus 
lytinio žmonių patrauklumu, negirdėtas pagelbininkas var- 
Turbūt niekur kitur tas patiau du Merchant.
klumas nėra apvainikuojamas Tiktai trečias vanduo nuo 
tokiu dideliu pagarobs vaini- kisieliaus.
ku, kaip katalikiškose visuome 
nese. Tik pažiūrėkite, koki puu 
šnūs atrodo jaunavedžiai besi
artindami prie moterystės sak 
ramento ir koki pilni yra rim
to susilaikymo yra tie, kūne „Laisvei“? 
metrikuojasi tik civiliškai“.

DYGI TEISYBĖ.. .
„Vienybes"

Taip nusidėvėjo Krupavi
čius, Grigaitis ir Šimutis“.

Ar dera p. Tysliavos veda
mos „Vienybės“ bendradar
biui „turavoti“ komunistų

3 Asyžiaus vyskupas Giusep
pe Nicolini kreipėsi į Šv. *Iėvą 
prašydamas, kad asyžietė šv. 

redaktorius J. Kliara būtų paskirta televizi- 
Tyshava, pastebėtas rašęs nesą jos dangiškąja Globėja.
mones, susijaudino, o is to su- g| Romoje jau parengti planai 
sijaudinimo paraše dar daugiau Sv. Petro bazilikoje įrengti len 
nesąmonių, net nesusiorienla- kL1 koplyčią. Virš altoriaus bus 
ves, apie ką eina kalba. mozaika Čensokovos Panteles

Visų pirma, reikalas, kurį pa Švenčiausios paveikslo.

MIRĖ KŪRĖJAS -SAVANORIS.

Rugsėjo 9 d. Chicagoje mirė Įėjo.
savanoris - kūrėjas Petras Va- Dar liepos mėnesį rašytam 
reika. laiške jis drąsino: Tikėkim,

Būdamas visą laiką nuo pac kad pamatysim ją vėl... ateis ta 
mažens užsigrūdinęs patriotas laiminga dienelė ir išsipildys 
augštaitis, panevėžietis, visad mūsų troškimai 
sielojosi Lietuvos reikalais ir Deja, reikėjo 
dirbo dėl jos gėrio ir ateities, moj šaly,
Už tai jis daug kentėjo nuo Ilsėkis, mylimas, darbštus, 
Lietuvos priešų. nuoširdus augštaiti, čia, nors

Palikęs tėvynę su tūkstan- taip ilgėjaisi Rokiškio vėjų,

A. A. Kūrėjui savanoriui
ja su kitų tautų sportininkais. 
Jų pastangos vainikuojamos pa 
sisekimais. Bet kokiu vargu vi
sa tai atsiekiama? Kiek rūpes
čių, vargo ir kiek išlaidų?

Yra būtinas savas, lietuviš
kas, židinys, savo — lietuviški 
namai, kur visi sutilptume.

Visi žinome, kad Montrea- Visa tai eis kitų naudai, o mes 
liui yra būtini tautiniai, visuo- patys skursime. _ 
meniniai, bendruomeniniai, nie T'- 
kam kitam nepriklausą, jokiai 
konfesijai ir jokiai vienai parti 
jai bei srovei namai, Lietuvių 
narnai, kad jie būtų tikrai vien 
tiktai lietuvių, kuriuose visi be 
išimčių lietuviai jaustųsi ly-

Dar prasčiau, kad mūsų jau
nimas, mūsų tautos ateitis, ne
turės lietuviškos prieglaudos, 
ir, natūralu, jieškos santykių 
su svetimais, lankysis pas sve
timus. Ir ne tiktai kasdien pra
ras savo tautines žynaes, bet

PETRUI VAREIKAI

mirus, toli nuo tėvynės, tolimoje Chicagoje, giliai už

jaučia sūnų Juozą ir visus gimines plačiame pasau

ly ir kartu liūdi Juozas ir Vladas Parojai.

svetimiems kraus ir kapitalus, žiema. Visi rimtai pagalvokim, 
skriaus savo tautą medžiagiš- kad taip toliau pasilikti nega- 
kai, kai. . . vyresnieji neparodo iįma. Yra būtina sukrusti ir pa 
tinkamo sąmoningumo ir būti
no pasiryžimo, o visai rimtai 
kalbant, ir būtino pasiaukoji
mo.

Tautiečiai! Ateina ruduo ir

daryti bent tai, kas yra būtina, 
kas yra būtina padaryti savo 
tautiečių ir savęs atžvilgiu.

J. Kardelis.

kio heroizmo ten nepareiškė 
Melnikaitė.

Be to, tai buvo ne partiza
nai, o paprasti plėšikai, kurie 
aprabavojo ne vieną kaimo ūki 
ninką, išsivežę iš jų visą tur
tą. Jų buvo apiplėštas nakčia 
Girdžiūnų kaimo ūkininkas Ka 
voliūnas.

Todėl, veltui iš plėšikų nori
ma padaryti herojus. Nebent 
tai tįnka komunistams.

Veltui Paukštė dergia savo 
lizdą.
Nekoks giriamasis gyvenimas.

Komunistai išsijuosę gina 
sovietinį gyvenimą. Bet štai 
„Laisvė“ įdėjo laišką iš sovie
tinės okupuotosios Lietuvos, 
kuriame į klausimą, kaip ten 
gyvenasi, laiško siuntėjas taip 
atsako:

„Klausi,
Tamsta 
gyventi 
Tamsta 
moję, 
tai aš atsiųsiu savo šeimos pa-

kaip pragyvenu, 
gali suprasti, kaip gali 
turint šešis vaikus, 

pati augai gausioje šei 
Jei mes susirašinėsim,

Bimbos susinikelinimas. ..
Tai yra vertas stebėjimo reis 

kinys... Bimba anksčiau seklbė 
Kardelį kapitalistu. Bet kai šis 
Bimbai pasiūlė keistis turtais, 
turimais Kanadoj ir paliktais 
Lietuvoj, tai „proletaras“ Bim 
ba... supasavo. Matyt, Bimbai

palikti sveti- varymas sovietinės propagan
dos neblogai apsimoka, kad jis, 
keisdamasis turtais su „kapita
listu", bijo „praliuzinti“... To
dėl paskutiniame pasiūlyme 
Kardeliui jau siūlo lažybas., 
„iš višo nikelio“...

Kągi, galima būtų lažintis n 
iš nikelio, bet... pažinęs komu
nistus iš arti ir patyręs jų 
„džentelmeniškumą“ savo kai 
liu, Kardelis ir iš nikelio neri
zikuos, nes visokiu atveju bol
ševikais negalima pasitikėti. Jie 

pralošę vis vien apgaus...
Čia tiktai tuo įdomus Bim

bos pasiūlymas, kad jis iš „ka
pitalisto“ bijo išlošti milioną ir 
siūlo... nikelį. Taigi, Bimba vi
sai jau susinikelino...

Paukštė, kuri dergia savo lizdą. veikslą įr tamstos mamytės lai 
Tūlas B. Paukštė „Laisvė- ūotuvių paveikslą“.

je“ rašo, esą „prie Apardų Di- Laiške yra dar vienas būdm- 
džiojo karo metu atkakliame gas pastebėjimas:
mūšyje su vokiškais grobikais, „Mano mama pas mane lie
čia žuvo 4 partizanai, o Tary- stovi, nenori man padėti“.
bų Sąjungos Didvyris Matyte Taigi, sūnus nepatenkintas 
Melnikaitė pakliuvo j budelių motina, kad ji jam nenorinti 
rankas“... padėti... Anksčiau Lietuvoje

Savo lizdą dergianti Paukštė vaikai išlaikydavo motinas, o 
rašo netiesą. Jokio ten ne tik- dabar sūnus reikalauja, kad jį 
tai atkaklaus, bet ir menkiau- su žmona ir šešiais vaikais išlai 
šio mūšio nebuvo. O Melnikai- kytų motina... Toks tai gyveni 
tė papraščjausiu būdu pasida- mas okupuotoje Lietuvoje.
vė lietuvių Rimšės policijai. Jo Mandrapypkis.
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šorių atsiras, kaip kad banki
ninkas Field'as (girdėti, kad jo 
žmona jau išdūmė į Meksiką! 
L V.), vietos komunistų glo
bėjas, ir kiti. Reikia manyti, 
kad ir Kremlius nepašykštės 
„cento“ tokiems „kilniems” ti
kslams ir ras būdų pagelbėti, 
sakysim, kad ir iš Stalino „tai
kos” premijų fondo!

Apie Jugoslavijos diktatorių 
Tito Eleonora Roosevelt išsi
reiškė labai palankiai, jį tiesiog 
idealizuoja. Ji buvusi sužavėta 
jo būdu, išsiauklėjimu, augšta lio taurių asmenybių, politikų 
inteligencija ir... jaunyste! ir visuomenininkų, drąsiai sto- 
Matyt, 61 metų amžiaus Tito ja į kovą prieš visai žmonijai 
buvo taip „smart”, kad mokėjo gresiančią bolševizmo epidemi- 
užimponuoti nuotykių jieškoto ją ir stengiasi suorganizuoti 
jai, 68 metų amžiaus senei, Ele bendro fronto koaliiiją, — tai 
onorai, kad jis jai tiesiog „dvel vėl kiti, jau suspėję pagarsėti 
kė jaunyste!“ „Laiminga tau tarptautiniuose politikos dir- 
ta, kui turi tokį vyrą savo pry- vonuose, sąmoningai ar nesą- 
šakyje“,, — sako ji. „The na- moningai tam darbui kliudo, 
tional Issues Commitee” uždą- arba net tiesiogiai kartkartė- 
vinys bus ir tą jos nuomonę pa mis pasitarnauja bolševizmo 
tvirtinti ir „tinkamai” nušvies- sistemos uždaviniams vienu ar 
Ii tautai! kitu būdu, kaip kad augščiau

„Letter Review (Fort Eiic, atvaizduotas Eleonoros Roose- 
Ont.)” laiko tai absurdišku pa- velt pavyzdys.
sisakymu inteligentės(?) mo- Štai, pasenęs „memuarų lau 
terš. Laikraštis toliau komen- reatas“, Churchillis, nusistatęs 
tuoja: „kame-gi yra ta laime sutaikyti vakarus su rytais bet 
turėti tautai komunistinį dik- kuria kaina. O tai reikia supras 
tatorių? Ir tai tvirtina didžiau- ti, kad jis turbūt nepašykštėtų 
šia Amerikos demokratė! Vidu pridėti antspaudą ant dokumen 
tinis Jugoslavas tikrai nesi- to, kuris de jure legalizuotų 
džiaugia nei Tito inteligencija, esantį politiškaigeografinį sta- 
nei jo jaunyste!“ „Jei Eleono- tus quo, kur milionus žmonių 
ra Roosvelt priskiria sen. Mc. įvairių tautybių šiandien slegia 
Carthy prie Hitlerio ir Stalino, kruvinas Kremliaus vergijos 
lai kur ji deda diktatorių ko- jungas. Jis yra ištikimas anglų 8 Hon. J. W. PICKERSGILL, P. C., M. P., LAVAL FORTIER, O. B. E., Q. C., 
munistą Tito?“ — klausia laik šaltakraujiškoms tradicijoms Pilietybės ir Imigracijos Meisteris. Pilietybės ir Imigracijos Vice-Ministeris. 
rastis. prekiauti svetimomis tautomis. »

Taip, — panašūs ir kiti klau Apie jį vieną kartą išsileiškė

5.
Kad šita moteris nemano 

apsiriboti vien tik viešais pa
reiškimais, nepalankiais res
publikoniškam režymui, arba, 
lodos, tik šiaip sau"pripuolamu 
užkliudymu įvairių gyvenimo 
aktualijų, bet yra nusistačiusi 
organizuotai formuoti jai nori
ma linkme viešą opiniją, — io
do jos paskutiniai konkretus 
žygiai: ji įsteigė Washington’c 
„The national Issues Commi- 
tee”, kurio tikslas, kaip ji pati 
sako, kovoti su baime ir neaiš
kumais, gvildenti tam tikras 
problemas ir tautai patiekti fak 
tus, pagal kuriuos jau pati tau
ta susidarys sau atatinkamą 
nuomonę. Girdi, organizuotos 
jėgos iš vidaus ir iš oro, n 
ypač kongrese (kas tos jėgos? 
I. V.) bando paralyžuoti vy
riausybės pastangas tarptauti
nio bendradarbiavimo srityje! 
Pradžiai ji norinti sumobilizuo 
ii tam tikslui tik. . . 100.000 do 
lerių kapitalą.

Kągi, paviršutiniškai žiū
rint, labai gražu, — didelis su
sirūpinimas USA reikalais ir re 
putacija! Tačiau akyliam stebč 
tojui nesunku pramatyti, kad 
tikrumoje tas komitetas bus 
čia tik įrankis daugiau sistemų 
tizuotai paremti jos anksčiau 
jau nekartą pareikštas mintis 
ir tikslus, kaip kad augščiau 
patiektas analizas ganėtinai pa 
iliustravo. Sufabrikuotos min
tys ir nesąmonės galės būti pa
tiekiamos nekritiškoms masė
ms daugiau patikimoj formoj. 
Svarbiausias gi uždavinys bus 
diskredituoti san Mc. Carthy n 
apsunkinti jo darbą.

Dėlto netenka abejoti, kad simai kyla daugeliui pašalinių net pats Attlee, kad tai esanti ""
ir tas „menkas kapitalas bus stebėtojų. politinė primadona su begali- m*s» kuris noii, kad visas pa- betų. Antras Lokarno, visai Apie motyvus grynai proko-
nesunku sumobilizuoti. Spon- Šiam rašinyje patiekti faktai nėmis garbėtroškos ambicijo- saulis apie jį vis rašytu ir kai- slaPtos tr*jū ar keturių konfe- munistinių veikėjų, kaip kad 

........... —..... " -....... — ' ---- ----—....—....... ' ' ----  rencijos, garantijos bolševiką- švedų užsienio reikalų ministe-

ir trumpos jos viešų pareiški- « 
mų analizas nenoromis verčia « 
daryti toli einančias išvadas » 
apie tos moters asmenį: abso- « 
liūtinė ignoracija politinių pa- » 
šaulio problemų, spec. — ko- » 
munizmo ir bolševizmo, stoka « 
bendro išsilavinimo ir korės- » 
ponduojančios logikos, senos « 
moters nepagrįsti plepalai, ar- x 
ba pikta tendencija, kurios tiks » 
las trukdyti radikalią akciją « 
prieš bolševizmo pavojų! »

* * * »
Kai ištisa eilė laisvojo pašau g

Kalbos ir pilietybės pamokos
skirtos

Naujiems Ateiviams

Šios pamokos vyksta beveik visose Kanados vietovėse, jų 

pagalba jus išmoksite greičiau savo naujojo krašto kalbos n 

pažinsite Kanadą ir kanadiškąjį gyvenimą.

Ką išmoksite šiose klasėse, jums padės įvykdyti Jūsų užsi

brėžtus ateities planus Kanadoje ir bus labai vertinga, kai 

jūs paprašysite Kanados pilietybės.

Jūs galite gauti pilnas detales apie šias klases savo vietc.> 

švietimo vadyboje (Board of Education), pas vietos mokyk

los vedėjus, parapijos kleboną ar dvasininką, savo darbdavį 

arba savo etninės grupės organizacijų valdybose.

* * *
jeigu
lėtas

i:as.

jūs gyvenate vietovėje, kur nėra galimybės lankyti mi- 

pamokas, galite veltui gauti korespondencines pamo- 

Rašyti šiuo adresu: Canadian Sitizenship Branch, De

partment of Citizenschip and Immigration, Ottawa, Canada.

SKELBIAMA PAVEDUS:

’’Kanados Pilietybės Dovanos”
Vertingiausia dovana, kokią tėvai gz Ii duoti vaikui, yra laisvė... laisve 
augti apsuptam meilės ir globos. . . laisvė pasirinkti sau draugus, mėgia
mas knygas, savą bažnyčią ir ateities kelią. Įsigydami Kanados Pi-, 
lietybės Pažymėjimą, {jūs užtiki m site šias dovanas savo vaikui ir jų 
vaikų vaikams. Šitaip Kanada jv ertina jūsų atnešamas dovanas. . . 
naują kraują, naujus ilgesius, naujas ambicijas, naują patyrimą ir nau
ją lojalumą. Ištikima pilietybė iš Jūsų pusės mažas atsilyginimas už 
neįkainojamą laisvės dovaną.

Kaip junginys daugelio tautų iš daugelio kraš
tų sudaro augštaverti Kanados piliečio tipą 
taip, iš mišinio daugelio vertingų medžiagų pa
gaminami augštos kokybės Weston's produk
tai. Dėl to virš 65 metų W e s t o n’s džiau
giasi nuolat augančiu ištikimu palankumu ka
nadiečių nuo vandenyno iki vandenyno.

Visad pirkite geriausią—pirkite Weston’s

GEORGE WESTON LIMITED ... C AN ADA

ms — vis tai Churchillio išmis- ris Unden, ir anglų darbiečių 
las. lyderis, Bevan, — netenka ii

Kita, charakteringa asmeny- kalbėti. Jie dirba dažniausia už 
bė, yra Indijos nekarūnuotas simaskavę. Tokių yra daug, 
valdomas Pandit Nehru. Šis pu Mums gi, šiuo metu, manau 
litikas dirba jau atvirai bolše- pravartu yra išsiaiškinti bent 
vizmo naudai dėl būdingos piie patiems, kas tų „įžymybių“ mū 
žasties: jis labai neapkenčia va sų politinėms aspiracijoms pa- 
karieč,ių, prisimindamas Indi- deda ir kas kenkia, t. y. — kas 
jos kančias per 200 metų, kaip yra draugas, o kas priešas! Pir 
ją valdė anglai kaipo savo ko- mieji turi susilaukti iš mūsų vi 
Joniją ir žiauriai išnaudojo, ne sokeriopos paramos ir rekla- 
kiek nesirūpindami nei tautos mos, o antrieji — negailestin- 
gerbūviu, nei švietimu. Be to, go pasmerkimo ir ignoravimo, 
patriotas Nehru yra irgi garbė * nežiūrint, kokią vietą jie beuž- 
troška ir nori pasidaryti visų imtų valdžioje arba visuomene 
Azijos tautų vadu. je! J. Viliušis.

Lietuvos Laisvės Komi
teto Pirmininko 

V.Sidzikausko kalba 
Lietuvių Dienoje

Mielieji Lietuvių Dienos organizatoriai ir dalyviai!
Man yra tikrai malonu pa- dicijų saugotoja ir puoselėtoja, 

sveikinti Jus Lietuvos Laisvės pasidavė svetimų kultūrų įla 
Komiteto vardu ir drauge su kai, įvyko socialinis tautos per 
viso pasaulio lietuviais pasidz- sirikiavimas ta prasme, kad va- 
iaugti Jūsų gražia iniciatyva, dovavimą tautai, jos idealų sau 
kuri iš metų į metus kartojama, gojimą perėmė kiti socialiniai 
bus įrašyta į mūsų tautos sunk sluogsniai — ūkininkai ir dar- 
mečio, jos naujųjų laisvės su- bininkai bei iš jų kilę inteligen- 
temų ir jos kovų dėl laisvės ir tai. Jie davė mums mūsų lietu 
išlikimo istoriją. višką „ricorgimento“. Jų bran-

Nuo tos dienos, kai raudonų dinta politinė išmintis, jų pasi
jų maskolių tankai ir kazokų di aukojimas ir mūsų tautos sūnų 
vizijos sutrypė Lietuvos nepn- kraujas atkūrė Lietuvos valslj- 
klausomybę ir laisvę, prieš be- bę po 120 carų Rusijos ir trijų 
tuvių tautą ir prieš kiekvieną kaizerių Vokietijos okuvacijos 
lietuvį atsistojo du pagrindu metų, ir tai lietuvišką Lietuvą, 
niai uždaviniai, būtent: 1) Iš- tegul ir ne visas lietuviškas že- 
laisvinti Lietuvą iš bolševikų mes sujungiančią.
nelaisvės ir 2) Išlaikyti, išsau- Taigi mums nėra reikalo žval 
goti gyvą ir dvasia sveiką lietu gytis į kitų tautų istorijas ir iš 
vių tautą, lietuvių tautos poten jų mokytis. Mes turime savąją, 
cialą. O ji mus moko, kad tik politis-

Istorijos arklas giliai išvago- kai laisva tauta, sukūrusi savą 
jo Lietuvos žemę. Būdami ra- nepriklausomą valstybę, gan 
siu ir kultūrų kryžkelyje, buvo kultūriškai ir medžiagiškai 
me priversti grumtis ir su sla- tarpti ir duoti pasireikšti kūiy- 
vų ir su germanų ekspansinė- biniam tautos genijui ir tuo bū 
mis užmačiomis. Turėjome di- du daryti įnašą į pasaulio kiu- 
džių ir garbingų laikotarpių, po tūros lobyną. Istoriją, kurią ne 
kurių, deja, sekė laisvės šute- vergai, ne kitų tautų įnamiai, 
mos, kaimynų pasišovimai iŠ- o tik laisvos ir suverenės tau- 
braukti Lietuvą ir iš istorijos tos, kurios brangina laisvę ir 
ir iš geografijos. Dėka imancn- kurių sūnūs ir dukros moka ko 
tinių mūsų tautos savybių, šiint voti ir mirti už laisvę. Mūsų 
mečiais besitęsiančių kovų išug tauta priklauso šiai tautų kate- 
dytų ir užgrūdintų, iš visų iki- gorijai. Todėl norėdami išlikti 
šiolinių bandymų lietuvių tau- kaip tauta, norėdami būti išti- 
ta išėjo laimėtoja, kupina kury kimais mūsų praeičiai ir jaus- 
binės dinamikos ir ryžto tęsti darni atsakomybę busimoms 
is bočių paveldėtas garbingas mūsų tautos kartoms, mes taip 
tradicijas. Kai žymi musų bajo- atkakliai ir bekompromisiškai 
rijos dalis, kuri anais laikais kovojame už Lietuvos suvereni 
buvo Lietuvos valstybinių tra- Nukelta į 6-tą psl.
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KU LT Ū R K A
PIRMIEJI LITERATŪROS METRAŠČIO GABIJA 

PRENUMERATORIAI,
10. yra išlikusios tradiciniam mū-
Įzangoje apie praėjusių me- sų pasakotojų siužete, be jokių 

tų prozą minėjome džiūgaujan- ypatingų pastangų iš jo išeiti, 
tį naujų lietuvių prozaikų pa- Sąmoningai Barėnas pasirin- 
sirodymą. Vienas iš jų, musų kęs buitinį tikrovės vaizda 
manymu, pats stipriausias, tai vimą — Lietuvos kaimą. Ir vėl 
Kazimieras Barėnas, išleidęs tas kaimas! sušuks tikrieji ir ta 
pirmąją savo knygą „Giedra vi- riamieji avangardininkai. Mu- 
sad grįžta“ (Išleido Tremties sų atsakymas, tačiau, dažnai 
leidykla Vokietijoje, Memmin- kartotas jau ir paprastas: ge- 
gen). Barėno novelių rinkinys riau būti geru buities vaizduo- 
turi daugelį savybių, leidžian- toju, negu silpnu nepažįstamo 
čių tvirtai konstatuoti, kad mu tereno krapštinėtoju. Ir Baiė- 
sų literatūron ateina talen
tingas pasakotojas. Skaitan
tieji, ligi šiol K. Barėną paži
nę tiktai kaip gabų žurnalistą, 
gal ir su tam tikru rezervu

atsiliepę į leidyklos atsišauki- anglų ir prancūzų tarpe, išgirs 
mą padėti išleisti 50 metų spau 
dos iškovojimo sukakties pio- 
ga šį sukaktuvinį leidinį, yra 
šie: kun. J. J. Čepukaitis, VI. 

Lapienė, VI.
J. Balkonas, ko solo palydėjo simfoniniai or 

kestrai.
E. KARDELIENĖ 

PAKVIESTA KONCERTŲ.
Lietuvos operos solistė Elz

bieta Kardelienė pakviesta kon

n Montrealio lietuviai.
Kaip žinoma, Paryžiuje E. 

Kuprevičiūtė turėjo ypač pui
kiai spaudos įvertintus kelis 
koncertus, kuriuose jos smui-

no novelėse randame ne tiktai 
gilų vaizduojamos buities paži
nimą, bet taip pat ir keletą pa
žymėtinų ypatybių. Pasakytu
me dorybių. Pirmoji jų (ypatm 

sutiko žinią apie jo pirmųjų be gai iškeltina, nes pradedančių 
letristinių bandymų pasirody- rašytojų tarpe taip retai užtin- 
mą. Tačiau atsargumas buvo, karna) tai — vaizdinių priemo- 
šiuo atveju, nereikalingas: nau nių ir frazės kondensuotumas. 
jasis autorius yra išvengęs ne Be vieno, kito, labai reto, be
tiktai visų, kiekvienam žurna- reikalingo ištęsimo, E 
hsto darbą dirbusiam, gresian- tvirtai konsoliduoja stilistines užsukus į 
čių pavojų, bet sugebėjęs taip priemones, taupiai naudoja tik Lietuvos“ redakciją teko pasi- dangi jo išleidimas yra bran- 
pat nepakliūti į daugumą klyst rovės iškarpas, stengiasi cha- kalbėti, 
kelių, pasipinančių po debiutai! rakterizuoti ir aplinką ir perso- 
to kojomis. nažus įmanomai mažesniu žo-

Triukšmingai
tas, nekeltas į augštybes, nega
lįs pasigirti petingu užnugariu, 
visdėlto Barėnas savo pirma 
knyga yra tikrosios literatūros 
aruodan atnešęs daug daugiau, 
negu daugelis proteguotųjų ir 
reklamuotųjų pradedančiųjų. 
Šia proga norime prisiminti ir 
kitą mūsų rašytoją, taip pat gy 
venantį Anglijoje, talentingą ir 
originalų poetą Vladą Šlaitą, 
kurio pirmoji

Baičiauskas,
3 r t ■ Kulbokas,

kun. Žiūraitis, O. P., J. Skci
< f' '.Sį IMį sys. Kun. 'I'. Žiūraitis, siųsda-

i# I,:as ras>>
j / ! dėjams: „Leidžiate lietuviu i.t-

I šytojų ir musų tautos gailies
- knygą — literatūros

/ i ’ Milžiniškas darbas, <> skaityto- certuoti i kelias vietas, bet aiti
** x. ■. jų gretos menkutės, retėjan- miausias koncertas numatomas

čios. Bet gerai knygai skaitytu Vvindsore.
Lietuvių Enciklopedijos vyria usis redaktorius prof. Vaclovas jų užteks. Jūsų didelis užsimo

jimas taps kūnu. Sveikinu iš 
anksto. Mielai užsiprenumeruo 
ju minėtą metraštį, jį pareko
menduosiu ir kitiems“.

SOLISTŲ KUPREVIČIŲ 
KONCERTAI.

Biržiška ir leidėjas Juozas Kapočius.
PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 

LEIDĖJU APIE TOLIMESNĮ JOS LEIDIMĄ.

Šiomis dienomis Montrealy bet jis negavo lėšų jam išleisti, 
lankėsi L. Enciklopedijos lei- todėl aš, — sako p. Kapočius, 

Barėnas dejas Juozas Kapočius, kuriam — pasiėmiau jį leisti ir prijung 
„Nepriklausomos ti prie Enciklopedijos. Bet ka-

Žemiau seka tas pasi
kalbėjimas :
1. Kaip atrodo L. Enciklopedi

jos leidimo reikalai, kai jau 
turite trijų tomų patirtį?
— Nuo to laiko, kai E-ja

pradėta leisti, — sako leidėjas sėjo 18 d. Clevelandan susiren- 
niuose, todėl malonu atrasti de J. Kapočius, — ligi dabar, pra- ka visi kalbininkai ir kiti tos 
biutanto knygoj netiktai sko- deda išryškėti tikrasis prenu- srities žinovai, kurie galutinai 
ningai atrenkamas charakteriu meratorių skaičius, kuris įgali- aptars žemėlapį ir nustatys vie- 
gas detales, bet ir skoningai pa 
naudojamą patį žodį.

Barėno novelės (tų pačių 
personažų ir vietovių kartoji-

poezijos knj'ga masis jas lyg ir sieja į noveli- 
mūsų dienraštinės ir savaitines nio romano seką) šalia jau rni- 
spaudos šiapus Atlanto buvo nėtų gerų ypatybių, yra taip 
panašiai „tarp kita ko“ priimta, pat santūriai nuotaikingos, ne-

Kadaise entuziastingai pa
sveikinome Pulgį Andriušį, atė 
jusį mūsų beletristikon iš žur
nalistinio pasaulio ir atnešusį 
reto spalvingumo ir sodrumo 
žodį, šiandien norėtume tokiu 
pat nuoširdumu pasveikinti ir sa eilė neišspręstų uždavinių. 
Kazimierą Barėną, kurio žodis, Jų didžiausias — susikūrimas 
nors ir nėra dar pasiekęs Pul- ne tiktai visiškai savito stilisti- 
gio Andriušio prozos brandu- nių priemonių aparato, bet ir 
mo, bet turi duomenų išaugti į šviežio, < 
kultūringo rašytojo taupiai ir prie buitinės, dažnai liestos, tc- 
sumaniai naudojamą išraiškos 
priemonę.

Kazimiero Barėno nove
lės nejieško pretenzingos tema
tikos. Galima net pasakyti, jos

nereklamuo- dinės medžiagos kiekiu. Kita 
Barėno prozos dorybė — sko
ningumas. Literatūrinio skonio 
šiandien pasigendame ir kaiku- 
nų pripažintųjų literatų kun-

gus, palyginus su Enciklopedi
jos pajamomis, tai aš nutariau 
jį duoti Enciklopedijos prenu
meratoriams už du trečdalius 
kainos, kas sudarys tiktai fak
tines jo išleidimo išlaidas.

Ryšium su jo išleidimu rug-

jau 
po- 
re- 

Zo- 
dar

GABIJOS, SUKAKTUVINIO 
LITERATŪROS 

METRAŠČIO, 

leidėjai spaustuvei rinkti 
atidavė 53 autorių prozą ir 
eziją. Šiuo metu metraščio 
daktoriai J. Aistis ir Stp. 
barskas ruošia spaudai
apie 20 autorių prozą, poeziją, 
dramą ir straipsnius. Be to, kai 
kurie rašytojai baigia savo kū
rinius, ir jų laukiama atsiun- 
čant redaktoriams. Metraštyje 
bendradarbiauja rašytojai iš šių 
kraštų: JAV, Kanados, Brazių 
jos, Argentinos, Čilės, Austra
lijos, Anglijos, Vokietijos ir 
Švedijos.

na L. Enciklopedijos leidimą tovardžių tikrumą. Ateity En- 
tęsti toliau. Pradedant leisti En ciklopedija tais terminais jau 
ciklopediją, atsirado daug vi- ir naudosis. Toje konferencijo- 
sokių kliuvinių ir nenumatytų je dalyvaus: prof. P. Skar- 
dalykų, kurie per šį laikotarpį džius, prof. Salys, prof. Joni- 
išryškėjo ir dabar visi jie sten- kas, P. Butėnas, prof. Kolupai- 
giamasi pašalinti. Kas labai la, žemėlapio autorius J. And- 
svarbu, bendradarbių kadrai rius, istorikas Naubaras ir kai- 
jau susiformavo ir darbas eina kurie Enc. redaktoriai, kaip 
į lengvėjančias vėžes. Tikima- prof. Puzinas ir kt.
si, kad ateity darbas dar dau
giau susikondensuos ir užsi
brėžtasis tikslas bus pilnai pa
siektas, Yra numatoma, kad 
ateity galima bus padidinti ir 
redakcijos personalas kad dar
bas eitų dar sklandžiau ir dar 
punktualiau.

originalaus priėjimo 2. Kaip numatote organizuoti 
ateities darbą ir leidybą? 
.— Po tūlos praktikos, re

daktoriai yra pasiskirstę dar
bus ir pasiėmę redeaavimą to
mais. 4-tą tomą redaguoja dr. 
J. Girnius. Pusė tomo jau su
rinkta ir pradedama spausdin
ti. 5-tą tomą rengia prof. J. Pu 
žinąs, kuris jau spėjo jį pa
ruošti. Baigęs 3-čią tomą, prof, siųsti apdėtu mokesčiu. Daug 
P. Čepėnas pradėjo ruošti 6-tą sunkesnis atsiskaitymas yra su 
tomą. Tomą „Lietuva“ visu įsi tomis šalimis, kur yra valiutų 
tempimu ruošia prof. V. Maciu suvaržymai — Anglija, Austrą 
nas. Kalbininkas P. Butėnas lija, Argentina, Brazilija, Ko- 
sudaro visos Enciklopedijos lumbija ir tt. Tas sudaro labai 
kartoteką — iliustracijų ir te- didelį apsunkinimą. Su šiomis 
mų. Didesnieji straipsniai ben- pajamomis, — pabrėžia p. Ka- 
dradarbiams yra užsakyti jau pūčius, — bedarant tiktai mill 
ligi K raidės. Visų tomų vyriau malinius atlyginimus dirban- 
sia priežiūra yra vyr. red. prof, tiems, su leidimu galima išsi- 
V. Biržiškos žinioje, versti.
3. Kaip atrodo Lietuvos žemė- 5. Kaip darysite su prenumera- 

lapio klausimas? toriais, kurių dar gali ateity
— Lietuvos žemėlapis buvo atsirasti?

MIRĖ ŽYMUS 
REDAKTORIUS.

Rugsėjo 4 d. Brooklyne ne
tikėtai mirė buv. ilgametis „Te 
vynės“ redaktorius S. E. Vilai 
tis.

S. E. Vitaitis buvo sandarie-
Montrealy ruošiasi koncer- tis ir ilgus metus buvo „Tėvy- 

tuoti abu pp. Kuprevičiai — nės“ redaktorium. Jis Pirmojo 
smuikininkė Elena Kuprevičiū pasaulinio lietuvių kongreso 
tė ir pianistas Andrius Kuprc- metu lankėsi Kaune.
vičius. Tačiau koncertas eina S. E. Vitaitis yra parašęs ir 
titulu smuikininkės Elenos išleidęs knygų.
Kuprevičiūtės, kuri sėkmingus 
koncertus turėjo pereitais me
tais Paryžiuje, Londone, Ro
moje, Šveicaijos ir Vokietijos 
miestuose ir tt. Be to ji sėkmin ristikas Karolis Požėla mirė ir, 
gai koncertavo Čikagoje ir da- kas įdomu, tuo pačiu metu mi- 
bar lapkričio 7 d. turės koncer- rė ir jo mokinys M. Tillet. 
tą New Yorke. Numatyti jos 
koncertai ir Kanadoje — Mont 
realy ir Toronte. Šiuose kon
certuose pianistas Kuprevičius 
yra daugiau Elenos Kuprevičiū 
tės palydovu, negu solistu. Ge-

MIRĖ RISTIKAS 
K. POŽĖLA.

Plačiai pagarsėjęs lietuvių

nuslystanąios į perdėtą senti
mentalumą. Prie teigiamybių 
reikia be abejonės, priskaityti 
ir natūralų, neuniforminį dialo
gu-

Žinoma, Barėno laukia ir vi-

matikos. Labai daug metmenų 
randame pirmojoj Barėno kny
goj, kad tokio tikslo autorius 
gali pasiekti ir pasieks.

Bus daugiau.

4. Kaip atrodo piniginiai klau
simai?
— Amerikos ir Kanados pre 

numeratoriai, galima sakyti, 
moka punktualiai arba beveik 
punktualiai. Didelis pageidavi
mas, kad mokėjimas būtų punk 
tualus, nes pajamoms esant 
tiksliai ribotoms, kiekvienas su 
vėlavimas labai sunkina darbą. 
Būčiau prenumeratoriams labai 
dėkingas, kad jie jmokėjimus 
už tomus darytų iš anksto, kad 
tokiu būdu nereiktų Enc. siųs
ti apdėtu mokesčiu. O Kana
dos prenumeratorius labai pra 
šyčiau iš anksto siųsti pinigus, 
nes j Kanadą iš viso negalima

PREMJERA SYDNĖJUJE.
Įvyko „Sydnėjaus Lietuvių 

Scenos Mėgėjų Būrelio“ stei
giamasis susirinkimas. T. Reiz 
gienės, šio būrelio organizato

riau sakant, tai yra jų abiejų rėš, iniciatyva susirinko neina- 
Jų koncertą, kuris žas skaičius mėgėjų. Aktor. St. 

vadovauti

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
Jurgis Blekaitis. VARDAI 

vandenims ir dienoms. Eirėraš 
čiai. Terros leidinys, 784 West 
33rd Street, Cchicago 16, III., 
USA, 72 pusi. Tiražas 300 eyz. 
Kaina nepažymėta.

J. Aistis. APIE LAIKĄ IR 
ŽMONES. Viršelį piešė Ro
mas Viesulas. Išleido Terra. 
252 pusi. Tiražas 1000. Kaina 
nepažymėta.

M. Michelsonienė. NAUJA
VALGIŲ KNYGA su tarptau
tine virtuve, su stalo etiketu ir 
kitomis informacijomis. Išlei
do „Keleivis“, 636 Broadway, 
So Boston, 27, Mass., USA. pradėtas organizuoti Lietuvos — Prenumeratorių skaičius mūsų darbą remia be rezervų— 
1954 m. 136 pusi. Kaina 1.25. Laisvės Komiteto New Yorke, dar auga. Kol kas, turint tai pastebi baigdamas p. Kapočius.

koncertai. 
k<ia didelį susidomėjimą ir 
; mėgėjams ir pasiūlė scenos vc-i

galvoje, yra spausdinama tam 
tikra Enciklopedijos atsarga. 
Bet nuo 4-to tomo bus spausdi 
narna tiktai tiek, kiek ligi to lai 
ko bus prenumeratorių ir vė
liau jau negalima bus Enciklo
pedijos užsisakyti. Todėl, kas 
nori turėti pilną ■ komplektą, 
jau dabar turi Enciklopediją 
užsisakyti, (tas galima padary 
ti per „Neprkl. Lietuvos” re
dakciją raštu, adresuojant 
7 722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal, P. Q., arba kiekvie
na susitikimo proga kiekvieno
je vietoje per J. Kardelį, arba 
A. V. kioske per p. Jurkų).
6. Gal kokių turite pageidavi

mų?
— Vienintelis mano noras, tas L. Karvelio kalba. Spaudos 

kad darbas eitų sklandžiai u 
galimai tobuliau. Visa daroma, 
kad tai būtų realizuota. Ir, ga
liu pasidžiaugti, kad tie pagei
davimai ne be vaisių, nes pav., 
1-tne tome jau bus įdėti 4 Čiur
lionio spalvoti paveikslai. Mū- tus ruošia mokytojai V. Kazo- 
sų dedamas pastangas, tikiuosi, kas ir Almis J. Jūragis, o dai- 
prenumeratoriai įvertins, atsi- nas repetuoja Br. Kiverio miš
ias daugiau prenumeratorių, rus dvigubas kvartetas ir solo 
darbas ateity eis dar geriau ir paidainuos Šarauskas. St. Sko- 
Enciklopedija eis tobuliau n rulis atliks sceninį apipavidali- 
punktualiau. Dėkingas esu „Ne nimą.
priklausomai Lietuvai“, kad šį — Mažieji lietuviukai tremty

je nori mokytis. Padėk jiems 
savo auka!

Paulauskas sutiko

kalą.
Dėka intensyvaus scenos me 

gėjų darbo, liepos 31d. Sydnč- 
juje įvyko pirmoji premjera 5 
veiksmų komedija „Slidus Pus 
milijonis“. Vaidino: O. Motu
zienė, M. Osinaitė, O. Buro- 
kaitė, E. Slonskis, O. Motuzą, 
V. Burokas, Jeselskis ir Rocas.

PLUNKSNOS KLUBO 
SUEIGA

Sydnėjau Lietuvių Plunks
nos klubo sueigoj pagrindiniu 
pasitarimų klausimu buvo 
spaudos atgavimo 50 metų su
kakties minėjimo programos 
nustatymas.

Minėjimas buvo suruoštas 
rugpjūčio mėn. Jis bus pradė-

draudimo gadynėj Prūsuose 
spausidintą, ir knygnešių slap
tai platintą Lietuvos kaime ir 
mieste lietuviškąjį žodį, Sydnė 
jaus lietuviai išgirs gyvame žo
džio ir dainos montaže. Teks-

Šventė Veronikos krautuvėje
(Fragmentas)

MARIUS KATILIŠKIS
IV.
Ir po tų žodžių eigulis nekantriai mostelėjo galva ir su

siraukė, lyg ne vietoj prasitaręs. Mažai kas girdėjo tą iš
tarmę, bet ir tų kaktos sunkiai svyravo į šalis. Po minutės — 
kitos Raudonasis Petras trinktelėjo plaukuota kumštiin į 
stalą:

— Jeigu tai taisybė, tai jau gyvas iš čia nebeišeisi, Bai
kšty! Visą Veronikos krautuvę suversim tau į gerklę.

— Tik du spirito pusbonkiai bėra likę, — pastebėjo Ti- 
lius.

— Neškit tą spiritą! Gersim jį ir kelsim Baikštį į vir
šų! Aš moku. Kur Veronika?

Baikštys degėsi cigaretę, o Veronika skubėjo su spiritu.
— Kelkit snaudaliai! Gerą žinią žmogus atnešė. Ger

kim į jo sveikatą ir dainuokim, kad ir Gavėnia, — komanda
vo Petras.

Į kamarą grūdosi broliai Jurėnai, prilaikydami vienas 
kitą, krypavo Krivickas Vargdienis, nusiverkęs iš sielvarto 
galutinai. Ir Pleikys su sūnumi, ir Jatulis, ir Vincė Žabelis, 
ii dar keletas kitų. Didžiojoje troboje liko Doveikos kuprius, 
tai valandėlei kietai užsnūdęs. Jis sėdėjo kėdėje taip tiesiai, 
lyg būtų kas kuolu prismeigęs, ir knarkė striūbaudamas ilga 
nosimi. Jo rankų plaštakos, lyg šunies letenos, rėmėsi į aslą.

— Ei tu velny, kelkis! — daužė jo kuprą. — Ar negudi, 
kad Vilkiją kasa?

— Tegul kasa, kas man darbo?
Spiritą miešė vandeniu. Pabalusį, kaip ožio akis, dar ne- 

nusistojusį ir šiltą vertė į gerkles. Buvo ir tokių, kurie mak
telėjo gryną ir stulpu akyse žiūrėjo į sieną, žiobčiodami n 
gaudydami orą.

— Duonos pauostyk! še, kad tu ir nemoki. . .
Eigulis pasakojo smulkiai, kaip jis tą sužinojo iš girinin

ko ir kaip urėdijoje sutiko pranešimą iš ministerijos ar de
partamento. Na, Melamedas jau nebeplukdys daugiau me
džių Vilkija.

— Vyručiai! Gerus metus mums žada. Valdžia juk 
imasi — tai mokės tvirtai ir pastoviai. Darbo bus iki sočiai. 
Nereikės mužikui rankos bučiuoti, — svarstė galimybes Pet
ras.

— Be reikalo sulygau pas Doveiką, — muistėsi Tilius.
— Ar nesakiau? Vistiek neleisim tavęs.
— Kad rankpinigių nebūčiau paėmęs. . .
— Spjaut į rankpinigius! Grąžinsi.
Žinia visus supurtė, prablaivė ir naujų gėrimų troškuliu 

uždegė. Bet krautuvėje buvo likę tik smulkios ir įvairios 
prekės; šukos, degtukai, muilas ir kiti sausi dalykai, neskai
tant žibalo ir silkių rašalo priemenės statinėse. Gerai, kac 
Veronika surado savo pačios reikalams užkeiktą skaidrio
sios butelį su šaknelėmis. Šimtas tokių butelių niekai prieš 
žinią, atneštą eigulio. Ji greičiau už kitus sumojo, kad nauji 
laikai ateina į šį kampą. Jos krautuvė klestės ir vasarą. 
Šimtai vyrų čia dirbs ir gers ir pragers uždarbį šeštadienio 
naktį. Daug bus tokių dienų kaip ši — įžvalgi šeimininkė 
spėjo nugirsti, kad su upės prakasimu viskas nesibaigs. Tada 
prasidės durpynų išnaudojimas. O Jėzau, tai užeis rugpjūtė! 
Turės Gužas antrą arklį pirkti, kad žemę apdirbtų ir pi ekiu 
pristatyti spėtų.

— Kaimynėliai, tai į jūsų sveikatą! — nešė prie burnos 
karčios žolinės taurelę iškaitusi nuo lakstymo, rūpesčio ir di
delių nujautimų šeimininkė.

— Gyvensim Veronyt, kaip pas poną Dievą ant pečiaus, 
— dideliais šuoliais baigė prisivyti seniau geriančius eigulis.

— Čia jau ir bus mūsų kelio galas. Kur gi kitur? --iŠ 
anksto pasiduodamas Žabelis nuleido galvą į tuščią dubenį 
su nugraužtų silkių liekanomis.

Doveikos piemuo spraudėsi pro kitų pažastis atsiunti 
savo dalies iš vaišingo šeimininkės butelio:

— Visų siratų motina Veronika. ..
Gilus, juodas vakaras jau buvo vandeningų debesų kai

nais aklinai užvožęs mirkstančią žemę. Šviesos ruoželis pto 
langinės plyšį skurdžiai suposi ant vėjo lankstomos alyvos 
šakelės ir smego be pėdsako nakty. Petro kojos neklusniai 
pynėsi, kai pakilęs traukė pasidairyti oro. Ausyse spengė ir 
klegėjo visais karčiamos balsais, ir jis negirdėjo pirm savęs 
nučiužančių naginių. Kaziukas lyg ir brūkštelėjo iš prieme
nės. Ir kai jis apžirgdė slenkstį, iš lauko pusės sunkus daik
tas trenkė į galvą. Įkandin ėjęs Tilius nebeišsilaikė ir par
griuvo ant išsitiesusio Petro. Lyg ir pagalys subarškėjo ne
toliese ir nučiuožė kiemo ledu. Sunkūs žingsniai nulapatavo 
aažinkur už tvarto.

— Užmušė! — rėkė Tilius ir, kaip spiruoklės išmestas, 
puolė į tamsą. Jis aplėkė visus pastatus. Pritūpęs pasiklau
sė. Šniokštė miškas, spygavo karklų vytys paupy ir telegra
fo vielos gūdžiai brunzgė. Nuo stogų ritmingai tiško lašai.

Petrą jau rado įneštą trobon ir paguldytą ant suolo. Jis 
rėmėsi alkūne, norėdamas atsikelti, ir mirkčiojo vienam akim. 
Antroji buvo aptekusi krauju, gausiai plūstančiu iš viršugal
vio. Veronika mirkė rankšluoščius, šluostė ir ruošėsi tvars
tyti žaizdą. Mergos lakstė, nešiodamos visokius buteliukus 
ir mostis — kirtėjai svyravo apstoję ratu.

— Sugysi Petriuk, nebijok. Sugysi. . . Aš jį žaltį taip 
sumalsiu, taip suakėsiu, kad velniai juoksis. Neišsisuks jau 
iš manęs, Petrai, sakau tau- . . — Prisiekinėjo Tilius.

Pamėklė kuprius, išsėmęs paskutines jėgas, pasidrėbė 
prie šildomosios sienelės ir gižiai, paringuodamas, traukė 
Kalvarijų giesmę:

Didi patronka, vardu Veronika,
Kad ašarodama Jėzų sutiko,
Nuošluostė veidą, aptekantį krauju,
Drabužiu nauju.,. (Iš Literatūros Lankų).
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NEPAPRASTA OLANDę
PAVEIKSLŲ PARODA v 

TORONTO GALERIJOJE. j.
Paroda olandų paveikslų, l.u ; j 

įie kada nors perplaukė Aliau- j j 
tą, bus rodoma tik trijose vie- < >

APIE LIETUVIŲ DIENOS KONCERTĄ TOROTE.
Kad ir tiktai muzikos mėgė

jas, aš vis dėlto nariu pasakyt, 
apie koncertą, nes jis buvo ne 
eilinis.

Koncerto programa buvo su 
daryta taip, kad ji kilo ir kilo Ji yra didelė menininkė, kuu tose Amerikoje — M.etropoh- 
ir su savim nešėsi ir klausyto- nuostabiai valdo ne tiktai savu tan Museum New Yorke, Tole 
jus. Tai, manau, ji buvo suda- balsą, bet ir jos dainavimo klau do Museum or Art ir Art Gal- 
ryta asmens, kuris supranta sančių žmonių širdis. lery of Toronto. Paroda įvyks
reikalą. Po Kardelienės išėjo plausi Toronto Meno Galerijoje vasa

Mano supratimu, šokiai ma- žinomas Toronto choras Vai - no ir kovo mėn. bėgyje sekan- 
žiausia tiko tokiam koncertui, pas, vedamas St. Gailevičiaus. čiais metais. Paroda turi būti 
kurio klausėsi ir žiūrėjo ne tik- Jis dainavo vienas ir su Trimi- sugrąžinta Olandijon laiku, 
tai lietuviai. Jie, man rodėsi, bu to orkestru. Nežinau, kaip ge- kad ji galėtų būti parodyta 
vo ir nelabai tautiški, nes daug riau, kai jis vienas dainuoja ai 1955 metų tulpių festivalyje, 
kur atrodė, kaip baletas. Bet, su orkestru. Bet, Varpas nepa- Galutinai dar nėra nuspręs- 
jeigu jie buvo leisti rengėjų, prastai gražiai dainavo Fausto ta, kokie paveikslai parodai 
tai matyt, kitaip nebuvo gali- operos ištraukas. bus parinkti ir taipogi dar ne
ina. Kas man Varpo giedojime žinoma tiksli tų paveikslų ver-

Solistas L. Paulionis, kaip aš ypač patiko, tai darnumas, te. Tačiau parodos remiamo . 
suprantu, gražiai dainavo, lik- Choras skambėjo, kaip sulietas galerijos yra pasiruošusios iki 
tai sunku buvo suprasti, kokia vienetas. Visi balsai skambėjo, 20 mil. dol. apdraudimu. Paro- 
kalba jis dainavo. Drauge su kaip vienas balsas. Kas daiė įs- dą sudarys 85 paveikslai n ša- 
šokiais jis buvo kaip ir jžan- pūdj, kad choras dirigento ha olandų paveikslų bus ir olun 
ga į koncertą, kuris prasidėjo klausė kiekvieno, nors ir svei- dų meistrų originalai, kūne da- 
su orkestro „Trimito" pasiro- niausio jo rankos mosto. Gaile- bar jau yra privačių asmenų 
dymu. Savo gyvenime esu gn- vičius, kaip matosi, yra specia- nuosavybė šiame kontinente, 
dėjęs geresnių orkestrų, todėl listas ne tiktai diriguoti, bet ir 
man didelio įspūdžio nepadaiė, chorą paruošti 
ypač, kad jo programa man pa T" 
sirodė perilga. Bet vis dėlto jis ras koncerto dalyvis, kuris su vėjais papildys Vienos paveiks 
gražiai grojo. Daugeliui jis la
bai patiko.

Kita koncerto programos da 
lis buvo tokia, dėl ko aš ir ne
iškenčiu neparašęs.

Daug jau kartų esu girdėjęs 
solistę Kardelienę dainuojant, 
bet kaskart aš vis randu jos

Balsas užrašė į kaspinus, 
gal galima bus ir plokštelių su
silaukti. Dabar supratau, ko
dėl šita musų operos solistė vi
sur yra kviečiama koncertuoti.

lai

Martin Baldvin, Toronto Me 
no Galerijos direktorius, sako, 

Varpo dainav-mas buvo ant- kad olandų paroda daugeliu at-

Kardelienės dainavimu privei- lų parodą, kuri pernai buvo iš- 
tė visus 2 su viršum 
čius 
vių 
gus 
bas. 
tei nei kėdės, nei nuovargio, rus. (CS).

, . . . , . . nei to Pasaulio, kuris kasdien KURSAI VARGO
dainavime nauja, kas piles pa- duoda žmonėms nemalonumų. [^]C)KYK1 U MOKYTOJAMS 

•čio klausytojo valią jį paveikia. Klauseisi ir užsimiršai. * V
Ir nepajutau, kaip sušlapo vei
das ir kaklaraištis.
mano kaimyno skruostais teka jies> 
ašaros. Aš nežinau, kas mus pa 
veikė, bet paveikė taip, kac ne 
pasijutome ašaroją... Nežinau, 
kaip muzikos specialistai tą 
vertintų, bet tai buvo tikrai įs- valdybos iniciatyva 
pudingą ir taip veikė visus, zuotas mišrus 
kad tartum magiko užburta vi- darbą. Į pirmąjį choro susu ni
ša salė su tūkstančiais žmonių kimą atvyko 30 asmenų, 
taip nutilo ir taip klausėsi, kad Choristus pasveikino choro U 
atrodė, lyg ji butų visai tuščia, dirigentas Jonas Gaižauskas. 
Kiekvienas E. Kardelienės žo- Jis pareiškė, kad šalia jo su ciio 
delis buvo padėtas kiekvieno ru dirbti yra pasižadėję Kive- 
klausytojo ausin ir širdin. To- ris ir Kavaliauskas. Išrinkti 
kio sugestyvaus dainavimo ir choro seniūnai: seniūnas-admi- 
taip stipriai veikiančio man dar nistratorius Batura, Sopranų—

Daniškevičiūtė, altų — Grosai
tė, bosų Maskvytis ir tenorų 
Kapočius.

VAIKŲ TEATRO STUDIJA 
VĖL PRADEDA DARBĄ 
Sydnėjaus

tūkstan- statyta Toronto Meno Galeri- 
žmonių užmiršti ir Lietu- joje. Habsburgų rinkėjai dau- 
Dienos susikimšimų vai - giausia rūpinosi italų tapyba, 
ir ilgas iškilmių akto kai- kai olandų paroda pabrėš 17-to 
Klauseisi žmogus ir nejau- amžiaus Šiaurės Europos meisc

Lietuvių Diena apsimokėjo 
Žiūriu, n jau vien dėl antros koncerto da 

L. M.. .

SYDNĖJAUS CHORAS 
DIRBA.

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkes 
suorgani- 

choras pradėjo

neteko girdėti. Užtai po kiek
vienos dainos sekė audra plo
jimų. Tai tiktai didelė meniniu 
kė taip gali veikti klausytojus. 
Gaila, kad nebuvo programoje 
surašyti pildomųjų dalykų au
toriai, bet iš suminėtų autorių Sydnėjaus Lietuvių Vaikų 
liko atminty Gudauskienės pa- Teatro Studija po trumpų alos 
varde. Gerai, kad Amerikos togų vėl pradeda darbą.

b

B. SERGAUTIS ii
»? — 11si REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE

870 COLLEGE ST. - Telef. OL 6381, OL 6382.
Keletas pavyzdžių:

$13.900, Dundas - Runemy- 
de, atskiras, mūrinis na
mas, 6 kamb. ir garažas.

$11.000, Dundas - Howard 
Park, pusiau atskiras, 6 
kamb., gerų plytų namas, 
moderni virtuvė, labai ge
rame stovyje.

$13.500, Marguaretta-Bloor, 
7 k., vandeniu-alyva šildo
mas, dvigubas garažas.

$15.700, Dundas - Dover- 
court, pusiau atskiras, mū 
rinis, 8 kamb., didelis na
mas, garažas, alyva šildom.

V Turime didelį pasirinkimą įvairia kaina, įvairiu įmokėji- 
X mu ir įvairiose mieisto dalyse visokiausių namų ir versla- 
8 monių. Tamstoms mielai parodysime, suteiksime sąžinin- 
K gai visas informacijas ir patanausime tinkamomis sąlygo
se mis paskolų įmokėjime, moigičių užtraukime, visokiau- 
■h siuose apdraudimuose.
jj S. JUCEVIČIUS, J. KAŠKELIS, P. KRILAVIČIUS, 

A. MARCIS, B. MARIJOS! US, A. PELECKIS.
v Naujai atidarytas skyrius
5 B Sergautis Real Estate.
X 107 Orchard Beach, Keswick, prie Simcoe ežero,
6 Telefonas Roches Point 184 M.
X Čia yra didelis pasirinkimas ūkių, vilų, sklypų prie ežero 
X kranto ir apylinkėj.

j DANUTĖ STRAZDAITĖ

321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON
8 H

t

Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, :: 
dažo ir kerpa plaukus. Kiekvienu metu (išskyrus sek- :: 

madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

Dr. A.Pacevicius 'į
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS £

. s Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto
Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namę OL 4778 £
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. < 

jj Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. X

s

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES AVĖ., TORONTO - Ont

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

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IS NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

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

SKUBIAM PRISTATYMUI Į NAMUS

telef. LL. 1944
Jonas V. MARGIS, Pinu. 11

sios pamokos. Kursams pasi
baigus, mokytojai turėjo tiuin 
pą konferenciją, aptarti aktua
liuosius klausimus.

Tokiu būdu Vasario 16 gim
nazija tampa VLB kultūriniu 
centru. Čia jaunimas mokomas 
ir auklėjamas lietuviškoj dva
sioj. Be abejo ir ateityje čia 
bus rengiamos vasaros stovyk
los ir kursai, konferencijos bei 
suvažiavimai.. Reikia tikėtis, 
kad šviesūs, susipratę lietuviai, 
kurie savo idealų nepardavė už 

gardaus valgio

Nuo rugpjūčio 11 iki 16 die
nos prie vasaros stovyklos bu
vo surengti vargo mokyklų mo 
kytojams 4 dienų kursai. Kur- trupinį aukso, 
sų vedėju buvo mokytojas A. šaukštą, sutaupę jėgas ir ištek
Venclauskas. Į kursus suvažia- bus, pesimistams ir donelaitis- 
vo vienuolika vargo mokyklų kiems slunkiams duos tvirtą at 
mokytojų iš visos Vakarų Vo- sakymą, išvesdami gimnaziją 
kietijos. Buvo skaitomos pas- iš sunkumų ir užtikrindami jos 
kaitos ir pravestos parodomo- egzistavimą. M. B. J.

JONASČEGYS.
MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS
Priimu visokius užsakymus. Didelis pasirinkimas ang
liškų medžiagų. Ilgamete praktika. Rankų darbas.

Skubus patarnavimas.
Telef. 7-5228. 224 WILIAM St., LONDON, Ontario.

iDundas-Dovercourt garažas
1244 DUNDAS ST. W., TORONTO

Įsteigtas prieš 27 metus
24 Valandų patarnavimas.

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

patikrinimas.
Auto korpuso darbai (Bod;&Fender). Vilkiko pagalba.

Ontario Motors League patarnavimas.
Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidavimą.

C

A

J. KARPIS
REALESTATE

1609 DUNDAS ST. W. - TEL. OL. 7996, OL. 7997
Didžiausia ir patikimiausia lietuviška namų pardavimo įs
taiga Toronte. Perkant ar parduodant namus pirmiau
sia paskambinkite mums, nes;

1. Suteikiame visas informacijas dovanai,
2. Atliekame visas morgičių operacijas,
3. Parūpiname paskolas.

High Park rajone. $14.900 
pilna kaina, visiškai atski
ras, 7 k., labai gerame sto
vyje, gero mūro namas. 
Verta ypatingo dėmesio. 
High Park rajone. $ 3.500 
įmokėti, 6 neperein. kamb. 
mūrinis, alyva šild. namas. 
Didelis kiemas ir vieta ga
ražui. Skubus pardavimas.

^5.500 įm. Parkdale, atsk., 
9 nep. kamb., mūr. nain., 
alyv. šild., 2 garažai.

$14.500, McKenzie, pilna 
kaina, o gal ir pigiau. 10 
kmb. mūr. namas su bal
dais, augštos pajamos.

$4.000, įmok..Harrison Ave., 
8 k„ mūr., kietos grind., 
švarus iš lauko ir vidaus. 
Kaina 14.500 dol.

$4.500 im., Bloor-Brock, 1 
k. per 2 augštus, gero mu 
ro namas, pilna kaina $ 
14.500.

WINDSOR, Ont.
MARGASIS MŪSŲ GYVENIMAS.

Šiomis dienomis iš Lethbnd lanko lietuvių pamaldas. Kai 
ge Altą atvyko gailestinga sc- kurie nenori pirpažinti jokio Ii 
šutė Nelė Petrauskaitė. Ji gavo kejimo, nei tautos. Dažnai ap- 
tarnybą Metropolitan ligom- leidinėja pamalads, lošia koito 
nėj. Taipgi ruošiasi atvažiuoti mis ir nugeria, — nėra laiko, 
į Windsorą ir čia kurtis St. Pul Kaikurie senieji imigrantai 
kauninkas. Gal ką bandys biz- veik nelanko bažnyčios, nutoię 
nio branžoj. Naujiems lietu- nuo tikėjimo, vėliau ir nuo mu 
viams daug gražios sėkmės.

Windsoro lietuvių koloni
jos vargoninkas jau seniai ser
ga po aklosios žarnos operaci
jos. Jo liga komplikavosi ir vėl 
buvo grąžintas ligoninėn. Da
bar žymiai pagerėjo ir atosto
gas leidžia ūkyje.

Dr. V. Ablėnas gyvena kai
mynystėje Windsoro Kingsvi
lle, Ont., Bruce g-vėje. Daug 
lietuvių kreipiasi į jį iš Wind
soro, Detroito, Chicagos ir Ki 
tų miestų. Labai sėkmingai 
daug ką yra pagydęs. Ir vieti
nių kanadiečių yra mylimas.

Darbai Windsore mažai pa
gerėjo. Šią vasarą Windsore ir 
plinkiniuose miesteliuose buvo 
virš 45.000 bedarbių. Dabar 
kaikuriuos pašaukė į darbus, 
tabako ūkius. Rudenį grįš. Iš 

a Daug lietuvių yra išvažiavę į 
naujų imigrantų vasaros metu 
būtų sunku surasti, kuris dir- 

įs bo. Veik visi nedirbo. Eina kai 
bos, kad rudeniop darbai page
rės. Žmogus vis gyveni viltimi

Lietuviams pamaldos būvt 
kas sekmadienis 12 vai. St. 
Francis bažnyčioje, 1479 Al
bert Road, telef. W. H. 5-7413. 
Naujieji imigrantai daugumaš

HAMILTONUI, TORONTU1 IR APYLINKĖMS. 

Kon traktorius K. TRUMPICKAS 
Įrengiami nauji visų rūsių namų apšildymai anglimis 
arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren
giami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas krosnis, 

ir taisomi seni apšildymai.
Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Bumerių. 

Kadangi prekės gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be 
jokių tarpininkų, todėl ĮRENGIMAI DAROMI ŽY

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

Hamiltone: 18 Spadina Ave. Tel. LI 9—2035 
Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951.

sų tautos reikalų, garbina sve
timus stabus. Gaila suklaidin
tų žmonių! Gerai tik, kad to
kių nedaug.

Vytautas Baltrašiūnas susi
tuokė su Gerda Kulbokaite. J. 
Miliauskas vedė Janiną Duls- 
kytę iš Worcester, Mass. Vy
tautas Zubrickas vedė Eleną 
Brokaitę iš Detroito. Visiems 
jaunavedžiams linkime šviesios 
ir gražios ateities.

Šiuo piriodu pakrikštyti keii 
kūdikiai. Bet mūsų kolonijoj 
yra vyrų ir mergaičių, kūne 
jau tur per dvidešimt metų ir 
dar nėra gavę krikšto. Tėvai 
sulaiko vaikus nuo šios pai ei
gos. Kitas nori vesti, o jis netu 
ri dar vardo ir nežino, kas jis 
toks yra. šiaip, visi gyvena ra
miai ir gražiai. Z. T.
■ Šiais metais, pritariant Ang 
hjos valdžiai, Ruandos koloni
joje įvestas parlamentas, ku
ris kartu su karaliumi tvaiko vi 

‘sus krašto reikalus. Pailamen- 
tas susideda iš 32 narių.
3 Iš Romos pranešama, Kad 
lapkričio mėnesį Popiežius pa
skirs naują šventę Marijos gai 
bei, Marijos Karalienės šven
tę, kuri bus švenčiama kasmet 
gegužės 1 dieną.

1st. OL 7443. Namų MU 9138

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

Advokatas.
(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052A Bloor St. W. Toronto.

W. A. L E N C K I, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
letfefonas EM. 6-4182 

Toronto

Lietuviai advokatai

NEIMAN & BISSETT 

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

38 King St. W. Suite 46 
Toronto, Ont.

Tel.: Office EM 3-7461 
Res.: WA 2-8927

E.A. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

303 Bay Street.
TORONTO 1, Ontario.

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!
Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. NEMOKAMAI.
X Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai 
Jj Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai 
$ 561-567 KEELE ST. TEL. JUnction 4773
'J 1*4 Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444.

TOROTO, Ont. SAV. G. KERAIT1S.

c

g

|
VIENYBĖJE — GALYBĖ 

TAUPYK
LIETUVIŠKAME KREDITO KOOPERATYVE
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 

Toronto, Ont. KE 3027.

b
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tuo metu, kai vyks sovietų pa
vergtųjų tautų laisvinimas ir 
kai bus pertvarkoma Europa, 

> politinis žemėlapis. 
Greta mums palankių pasi-

(Atkelta iš 3-čio puslapio.) 
nių teisių vykdymo atstatymą, tybių politikos vairuotojai, apie ypač jos 
už savos valstybės išlaisvinimą, lai byloja ir Jungtinis JAV l-ie __ ____ __ * * *
Ir šiandien čia taip gausingai zidento Eisenhowerio ir Didžio reįkš, be abejo, ir mums prie 
susirinkę mes iškilmingai pa- sios Britanijos ministerio pn- 
kartojame tą šventą ryžtą. rnininko Sir Winston Churchill’

Kova dėl Lietuvos išlaisvini io š. m. birželio mėn. Washmg- 
mo yra sunki, nes priešas yra tone vykusio pasitarimo komu- 
stiprus ir klastingas, o sąlygos nikatas, kuriame jie įsipareigo- 
ne visuomet mums palankios, i 
Lietuva neteko laisvės kilus pa rimų, kuriomis 
sauliniam kataklizmui, kai pnt ai pratęstas dabar pavergtųjų, 
šingos mums jėgos nusvėrė mū pirmiau buvusių suverenių 
sų ir mūsų draugų jėgas. Ta- valstybių (prieš jų norą ir va
žiau padėtis keičiasi. Nežiū
rint visų laikinų sutrikimų

rnininko Sir Winston Churchill

io nesudaryti sutarčių ar susita 
būtų užtęstas

lią Įvykdytas pavergimas).
Taigi šių dienų tarptautinėj 

sunkumų, kaip kad ir šiuo me- politikoj Lietuva nėra nei pa
tu, kai Pancūzijai atsisakius ra- miršta, nei apleista. Ji bus is- 
tifikuoti Europos Gynybos Ben laisvinta, kai bus išlaisvinta vi- 
druomenės sutartį, visas kruo- sa bolševikų pavergtoji Rytų ii 
pščiai statytas laisvojo pasaulio Vidurio Europa. Tik tarptauti- 
saugumo pastatas dalinai paki- nės politikos girnos nemala 
bo ore ir kai Vakarai yra pri- taip greitai, kaip kad mes tu 
versti perstatinėti savo politi- norime. Vakarų demokratijų vy 
kos gaires, kai komunistinės si riausybės yra savo tautui viešo 
renos visomis Europos ir Azi- sios opinijos veikiamos ir kont 
jos kalbomis perša koegzisten- roliuojamos. Reikalingas lai- 
ciją ir saugumo iliuziją Vaka- kas, kad plačiosios masės įsisą- 
rams, vyksta laisvojo pasaulio monintų visą vakarietiškai civi- 
praregėjimas ir atsipeikėjimas iizacijai gresianti iš Kremliaus 
iš karo metu sudaryto svaigu- tironų pavojų ir kad jos įsiti- 
lio, vyksta jėgų telkimas n jų kintų, kad jų vyriausybės išban 
surikiavimas, stiprėja valia ne dė visas priemones atstatyti pa 
tik sulaikyti sovietinės orbitos šaulyje taiką geruoju. Todėl ir 
veržimąsį pirmyn, bet ir grąžin mes turime apsišarvuoti kant- 
ti rusus į jų teisėtas ribas. 3 ai rybe, nepasiduoti nevilčiai ir im 
gi šioje žūtbūtinėje kovoje dėl ti politinę realybę tokią, kokia 
mūsų laisvės, dėl mūsų išlikimo ji yra. Gal ir ne vienam mūsų 
mes šiandien esame ne vieni, reikia reviduoti ikišiolinę musų 
Su mumis visas laisvasis pašau galvoseną ir planuoti Lietuvos 
lis. Reikia tik, kad jis būtų tik laisvinimo politiką ilgesniam 
įai vieningas, kad globaliniam laikotarpiui, drauge būnant pa- 
bolševikų antpuoliui pavergi! siruošus sutikti staigmeną ka- 
lautas ir žmones, laisvasis pa- da ji bepasireikštų.
saulis priešpriešiais pastatytų Jei laimėti mūsų šių dienų 
globalinę laisvės ir demokrati- kovą su bolševikiškuoju oku 
jos strategiją. O juk medžiagi- pantu, mums reikalingi galingi 
nių jėgų ir idėjų persvara ne- talkininkai, tai tatai visai ne
abejotinai yra laisvės pusėje. reiškia, kad mes galime sėdėti 

Man yra džiugu konstatuoli, sudėję rankas ir laukti iki kiti 
kad ir Lietuvos išlaisvinimas išlaisvins Lietuvą. Mūsų pačių 
yra Įsakmus Amerikos vadovau vaidmuo šioje kovoje yra ir bus 
įamo laisvojo pasaulio taikoj didelis, o kai kuriais požiūriais 
programos punktas. Tatai yra ir lemiamas. Šiandien dar sun- 
pakartotinai pareiškę atsakui- ku numatyti, kokia politinė 
gieji Jungtinių Amerikos Vals konsteliacija susidarys Europoj

I
D r. DORA GORDON

Danty gydytoja

Kalba lietuviškai
p Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose..

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
3537 PARK Ave. Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

|Lietuviška moterų kirpykla
;j DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- į
4 LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. | 
j Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

<Į 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. y

VICTORIA 
CLEANERS 
ik DYERS Co.

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

mino'r REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

<* AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

$MONTREALIS 2832 A

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždėdami jiems „Drex“, 
kad neperleistų vandens 

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir fo 
telius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir sun
kius. Sutaisome rūbus 
(iširimus), įsiuvame sa
gas ir pan. Kiekvieną or 
derį paimame iŠ namų ir 

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

f
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L L A R D TR 1135 -

8

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ;! 
S I U V Ė J A S. |

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal.}' 
(blokas į rytus nuo De la Roche, užrašas: Rene Bourdages)'* 
Valandos: kasdien 9—6; penktadien. 9-9 ir šeštadien. 9-6. c

įėjima*: 4504 Brebeuf St. Tel. FR 9141; Res.tel. RA 2-1726.

AUGŠTOS KOKYBES rankų darbas.
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS 

§

MAMERTAS MACitKASl
šingos jėgos. Tai turime ne tik 
budėti, bet ir veikliai dalyvauti 
laisvojo pasaulio kovoje su bol 
ševizmu, visur ir visame kame 
rodyti mūsų politinį subrendi
mą ir mūsų pasiruošimą stoti 
kovon už mūsų teises ir inteie- 
sus. Jau ir dabar, kiek tai lei
džia sąlygos, turime tvarky u 
mūsų santykius su kaimynais, 
is skaudžių šių dienų bandymų, 
iš bolševikų vergovės turi piisi 
keiti laisva, demokratinė ir vi
sas lietuvių gyvenamas žemes 
apjungianti Lietuva, ir tai tiek 
Rytuose, tiek Pietuose, tiek Va 
karuose. Turime atitinkamai 
nuteikti tuos, nuo kurių mums 
rūpimų klausimų sprendimas 
pareis. Mūsų sesės ir broliai tė
vynėje, su kuriais mes dvasioje 
esame vieningi, veda kovą su 
priešu jiems prieinamomis prie 
monėmis ir kasdieną sumoka 
kančių ir kraujo auką. Žiauraus 
okupanto jie yra tačiau nutil
dyti. Į pasaulio sąžinę belstis, 
už juos kalbėti ir veikti yra mu 
sų, laisvėje gyvenančiųjų šven 
ta pareiga. Tą pareigą atlikime.

Baigdamas drįstu Jums siū
lyti tokią mūsų šio akto veik- ritetingas centrinis organasniū 
los programą, būdamas tikras, sų tautinėms ir kultūrinėms 
kad Jūs, mielieji, jai pritarsite: problemoms spręsti ir tauti-

1. Lietuvių tautos kova dėl 
Lietuvos išlaisvinimo yra be- 
kompromisinė ir totalinė, — ji 
bus tęsiama, iki ji bus laimėta, daugumai, į laisvąjį pasaulį iš-

2. Tai kovai turi būti įjung- blaškytoji lietuvių tautos da
tos ir surinktos visos gyvosios lis įsipareigoja, dvasinėje ir

įsų tautos jėgos. idėjinėje vienybėje su broliais_____ ____„ __ ,__ ______ z________ __
3. Lietuvos laisvinimo kovos ir seserimis Tėvynėje, atlikti įvyks rugsėjo mėn. 25 d., šešla krodis valanda atgal.

vadovybė turi būti vieninga ir visus tuos uždavinius, kuriuos dieni, slovakų salėje, Page ir — Rugsėjo 5 d. buvo pakil
dami. Kilusieji nesklandumai tik laisvas lietuvis atlikti gali, Welland gatvių kampas. Veiks kštyta ponų A. M. Gverzdžių 
tarp Lietuvos laisvinimo veiks- būtent: tarptautinius ir tauti- turtingas bufetas, šokiams gros duktė vardu Nijolė-Marija. Kū 
nių turi būti baigti, vadovybės nius. geras orkestras. Turėsite valau mais buvo ponai P. K. Šukiai.
»*z^^^<z^^Y>V^^*z*z^z*^*z^<z*>^^^*z*z<!*zf>''z<'z<z*z-',*z''z*z*z'zV
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SKUBUS PATARNAVIMAS.

LONDON, Out.
ŠEŠTADIENINĖ BAIGĖ UNIVERSITETĄ.

MOKYKLA. Neseniai Western Ontario
Londono lietuvių vaikučia- universitetą Londone baigė ir 

mūsų tautos opinijos sudrausti, rns šeštadieninė mokykla šiais antrasis pp. Petrauskų sūnus
5. Turi būti žadinamas tau- mokslo metais darbą pradeda 

tos kovingumas ir entuziaz- rugsėjo 18 dieną, 4 vai. pp. Šv. 
mas, kaip kad jis reiškėsi 1916 Petro parapijos mokykloje, to
il vėlesniais metais. Drauge lu jc pašioje erdvioje klasėje, kaip 
ri būti skelbiama kova aboju- 
mui ir defetizmui, kur ir kokio
mis formomis jis besireikštų.

6. Turi būti sudarytas aulo-

vieningumas atstatytas ir pati 
vadovybė priderinta gyvena
mos politikos aplinkybėms.

4. Išcentrinės jėgos ir sąjū
džiai, skaldantieji tautos vie
ningumą, turi būti viešosios

niam potencialui išlaikyti.
7. Pripažindamas primatą 

Tėvynėje palikusiai Tautos

Jonas J. Juškaitis, LL.B.
Į TORONTO UNIVERSITETO DIPLOMUOTAS 
J TEISININKAS.
k Suite 5, Tunstall Building,

709 Dunsmuir Street, Vancouver 1, Canada.
' Telefonas PAcific 4511.
k (Priėmimo laikas iki 10 vai. vak. ir Šeštadieniais).
s Iš tolimesnių vietovių galima kreiptis laiškais.
■<z^z*z^*z^z<z^z*z^^^>*z*z^*z*z*z-z^^<z*»*z^<z<5<4.'z<'z<z'z#z*>',^>^<^<S^

Sekite naujas madas — užsisakykite 
KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ.

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių 

Pritaikome kelnes prie jūsų švarko.
Garantuotas darbas — galima ir kreditan.

VALOME — P R O S I J A M E.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK’s tailor shop
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

Charron, Montreal. — — — — WI 8013

C g

C

6 
C
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BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George St.,TR 5151 Ville Lasalle.

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

;! A d r e s a s: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal,
H P. Q. Tel.: HU 8—0162.

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

į 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tei. YO 3440

Edmundas Petrauskas, 22 me
tų, ir gavo akademinį laipsnį— 
Bachelor of Arts. Prieš porą 
metų baigęs minėtą universi
tetą jo brolis Vytautas Petraus 
kas šiuo metu turi labai gerą 
tarnybą. Ir Edmundas Petraus- 

Kartu su vaikučiais prašomi kas žada pradėti dirbti General 
atvykti ir tėvai bei globėjai. Motor korporacijoje.
nes norima išrinkti tėvų komi- Linkėtina jaunam akademi- 
tetas bei aptarti kitus reikalus, kui geriausios sėkmės ir saulė- 

L. E -tas. tos ateities.

ir pernai, Rirhmond-Duffcrin 
g-vių kampas.

”
ŠOKIŲ VAKARAS.

Parapijos komitetas ruošia dą laiko daugiau pasilinksmini 
linksmą šokių vakarą, kuris mui, nes tą naktį atsukamas lai

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR SVARIAI.

KAINOS P I G ES N ĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE, E.
RAymond 1—6005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro,, 
šeštadieniais — visą dieną.

Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- 
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai £

K Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: V
K 3420 Drummond, Montreal,P.Q-,Canada. Tel.: PL 6580 g

c Grožio Kultūros Salionas
Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ.

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

Kreiptis tel. OR 1-9816.
102 Murray Ave., Greenfield Park, Montreal. &

8| Groserija - alus
DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS.

'' LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliorių kainų.
> 64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. BE 0400.
J Sav. E. BA1KAVIČIUS.
zyz<»',*z'z*z*z*z^z'z*z'z^'z*z'z'z*z'zyz^z^'z'z*z*z/z*z^'z^<><z^<r><>**<z*z'«^^*z<<’

S

$ LIETUVIS LAIKRODININKAS

i ŽUKAS ANTANAS
$ 359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321
S Kreipti* vakarais po 6,30 vai.
»<»<'zV'’z'>'z'z',«z<>'z------- -- ------------------- ------- 'z*z'z-'a<z'^

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

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

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.
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Jau ketvirtą kartą pamečiui 
mūsų skyriaus valdyba kreipia

čio nuolatinė ir niekad nesibai
gianti tarpusavio kova, ypatin
gai paaštrėjusi paskutiniu lai
ku dėl Bonnos įvykių. Palikda 
mi šią mums labai skaudžią ir 
žalingą augstųjų veiksnių tar- 
pusavę trintį istorijai, mes vie
na norėtumėm pastebėti, kad

$569.00
$822.00
$944.80

Mūsų gi lietuviškos visuome 
nės pareiga šioje kovoje dėl vai 
džios, visiems aktyviai dalyvau 
ti. Jei mes būsime veiklūs — 
valdžia atiteks tiems žmonėms, 
kuriuos tauta visada demokrati

KETVIRTIEJI METAI.
Mūsų prašymas Tamstoms— 

padėkime jam moraliniai ir ma 
si į Tamstas, Malonūs Hainilto terialiniai. Daug kartelio mums 
no Lietuviai, prašydama Tau- sukelia VLIKo ir p. S. Lozoiai 
tos Fondui aukų. Per praėju
sius tris metus mūsų prašymas 
'lamstų buvo priimtas visu nm 
tumu ir davė šiuos gražius re
zultatus :
1951 m.
1952 m.
1953 m. . .

Didėjanti mūsų Tėvynei ver partijų kova ėjo ir eis. Valdžios 
guvės metu našta vis daugiau troškimas yra natūralus mums 
pareigų ir iš mūsų paprašo, visiems, tad nenuostabu, kad 
Tad ir ši mūsų rinkliava Tau- dėl jos taip kovoja tie, kuriems 
tos Fondui šiemet bus ketvir- jau rodosi ji ranka pasiekiama, 
toji iš eilės (jau buvo šiais me
tais Vasario 16 gimnazijai, Ben 
druomenės V-bos nario mokes
čio rinkimas ir Šalpos Fondo va 
jus).

Turėdami prieš akis šį faktą, 
mes jaučiame, kad, kreipdainie niu keliu galės pakeisti, 
si į Tamstas, galime būti sutik- Jei į viską numosime ranka,
ti su abejingumu ir su aukoji----- tuo sudarysime palankiau-
mo nuovargio žymėmis. Mes šią dirvą autoritetiniams rėzi- 
pilnai sutinkame, bet visdello mams. Juk ir Rusijoj 1917 m. 
norime pasidalinti keliomis nūn valdžią paėmė keliasdešimt tu- 
timis, kurios, manome, sustip- kstančių komunistų, išnaudoję 
rins mūsų lietuvišką dvasią ir plačiųjų masių nuovargį ir visis 
suteiks ryžtingumo šią junta- ką abuojumą politinei kovai, 
mą apatiją Tautos reikalams nu Tad ir 4-jį metinį aukų vajų 
galėti. TF sutikime visa širdimi ir duo

Pirmiausia mes prašome tuos kime, kiek kas galime, 
tautiečius, kurie turi Br. Dau- * * *
baro knygą „Duonos bejieš- Vajų pradėsime š. m. spalių 
kant“, pasiūlyti perskaityti ją 1 d. ir baigsime lapkričio 1 d. 
savo pažįstamiems. Joje nupasa Aukų rinkėjai aplankys Tams- 
kotas Dzūkijos Naujųjų Kilti- tas namuose. Maloniai prašo
mų kaimo sukolchozinimas ir rne Mieluosius Hamiltoniečius 
gyvenimas jame iki 1952 m. su- šįmet savo aukas nors siek tiek 
kelia kiekvienam tauriam lie- padidinti.
tuviui tiek užuojautos, o kartu Vajaus metu norime praves- 
ir tiek pagiežos okupantui, kau ti ir lietuvių surašymą. Mano- 
stumte stumia kiekvieną mūsų nie, kad visi mes susidursime 

su klausimu, kiek lietuvių Ha
miltone? Atsivertę TFA Kana 
doje Hamiltono sk. Metraštį, 
mes galime jį atsakyti iki smulk 
menų ir net pamečiui. Nieko pa 
našaus neturi, kol kas, kitos di 
desnės lietuvių kolonijos.

Tikėdamiesi Augščiausiojo 
mūsų 

nes esame tik darbe Tamstų, Malonūs Tautic

daryti visa, ką mes pajėgiame, 
kad kada nors drąsiai galėtu
me jiems pasakyti: „Mes jūsų 
neužmiršom“.

Į dažniau girdimą priekaiš 
tą, esą mes jų vargų nesumažir 
sim ir jiems teisioginiai padėt, 
negalime, norėtumėm atsakyti. _
mes nepajėgūs būsime juos su- pagalbos ir prašydami 
šelpti ir ateity,
saujelė prieš likusius ten 3 mi- čiai, šimtaprocentinės ir stip-

DISTRICT ESTATE BROKERSlionus. Savo šiomis palyginti rios paramos, mes tariame iš 
mažomis aukomis mes simboiiš anskto giliai nuoširdų ačiū! 
kai jungiamės į bendrą kovą ir TFA Kanadoje Hamiltono sk. 
ją savyje ištisai palaikome gy- Valdyba.
va. Gi mūsų pastangas ir norus — Atsisakydamas paaukoti bto 
išreiškia Vyriausias Lietuvos liui tremtiniui, patarnausi tė- 
Išlaisvinimo K-tas, nuolatos rū vynės priešui. Jis nori, kad vi- 
pindamasis Lietuvos byla. si tremtiniai badu išmirtų.

vėrini padainavo „Pajūrio dai
ną” ir „Mergytė jaunoji" P. 
Asevičienė solo dar padainavo 
Šuberto „Lopšinę“.

Gražiai pasirodė ir jauna ba
lerina stud. Ir. Osinaitė.

Rugpjūčio 7 d. stovyklą ap
lankė Vykd. Tar. pirm, ir LIT 
V-jas K. Žalkauskas, URT V - 
jas dr. P. Karvelis, Krašto V- 
bos pirm. Pr. Zunde ir kiti sve 
čiai.

„ŠVIESOS” METINĖ Kvartetas: p. p. Asevičienė, 
ŠVENTĖ SYDNĖJUJE. Daudarienė, Asevičius ir Dau- 

Sambūrio Šviesa Sydnėjaus d^s, pianinu palydint. Br. Ki- 
skyrius minėjo savo trejų me-................... ' ”.............

lų veiklos sukaktį.
Minėjimą atidarė valdybos 

pirm. J. P. Kedys. Rev. k-jos 
pranešimą perskaitė P. Protas.

Susirinkimui prašant, sky
riaus valdyba, kuri eina ir Re
gionalinės valdybos pareigas, 
pasiliko ta pati, (J. P. Kedys, 
St. Skorulis, Vyt. Doniela, V. 
Patašius ir Mensonas) darink- 
ti kandidatai: V. Skrinska, P. 
Daukutė ir M. Šutas. Palikta n 
ta pati revizijos komisija: Pro
tas, Kalakonis, Rauličkis. Į gai 
bės teismą išrinkti Saudargas, 
Kmitas, Šalkauskas.

Meninėje dalyje H. Pagodi- 
naitė-Skrinskienė pašoko Šope 
no valsą ir šokį iš baleto Atleki 
nada.

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont.
Tel. LI 4-6405
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REAL ESTATE 
įstaigos atstovą Hamiltone

Visais nekilnojamo turto pirkimo 
pardavimo reikalais kr ipkitės 

į didžiausios Kanadoje

ji
PRANCKEVIČIŲ.

Visokeriopas informacijas uteiks ir namų problemo
se jums patars.

Skambinkite ar užeikite j staigą

913 Main St. E. Hamilton tel. LI 9-4121.

REAL ESTATE LIMITED8 $i
SKYRIAI: Toronto, Ham Iton, London, Samia, 

Kitchener, Peterborgh, Ri ihmond Hill.

Veda sktn. inž. J. Bulota
VĖTRA SKAU TŲ RAMBYNE

Pereitą savaitę dideliu pasi 
sekimu praėjo JAV I-jo rajo- pinių buvo nuleistos, 
no skautų-čių Rambyno sto- Apie 1 
vykia — Camp Child reset va-silpti. Ji stovyklos rajone išlau 
te, netoli Cape Cod pakrantes.

Mus pasiekė tos stovyklom 
rotatoriumi spausidntas dien
raštis „Rambyno Aidas“. Ja
me gražiai atspindi „Ramby
no“ stovyklos darbščiosios ir 
linksmosios akimirkos. Be abe
jo, įspūdingas įvykis „Ramby- 
nui“ buvo smarkioji vėtra (hui 
rikan „Carol"), kuris nusiaubė 
Cape Cod apylinkes. „Ramby
no Aidas“ Nr. 3, 1954. VIII. 
31, taip aprašo tą gamtos pra- 
jovą:

„Iš pat anksto ryto šiandie
ną pradėjo krapnoti lietus, n 
juo toliau, juo smarkiau. Pus
ryčių metu pylė kaip iš kibiro. 
Nemažai palapinių, tiek sesių 
tiek brolių stovykloje neatlai
kė tokio spaudimo ir pradėjo 
leisti vandenį. Vanduo verže 
si ir per iškastus griovelius, 
nes lietus buvo nepaprastai 
stiprus. Su lietumi stiprėjo ii 
vėjas. Apie 10 vai. ryto sužino
jome, kad mūsų rajonas bus pa 
liestas uragano, kuris bus slip 
riausias apie 3 vai. po pietų. Vi 
si vyčiai ir kiti vyresnieji bro 
liai, pametę bet kokius jų tie
sioginius užsiėmimus, 
evakuoti seses ir jaunesniuo
sius brolius. Sesės buvo peikei f 
tos į netoliese esančią valgyk
lą, o broliai į tvirtą medinį pa
statą. Vyčiai pasidalinę pu
siau, budėjo brolių ir sesių sto

■ vykiose. Apie 12 vai., kada aud 
' ra pasiekė savo kulminacinį tas 
• ką, buvo nugriautos 7 palapi- 
1 nės.

Spėjant, kad audrai sustip
rėjus, bus nupūstos visos pa
lapinės ir tuo pačiu bus medžią 
ginių nuostolių, visos skaučių

Apie 1 vai. audra pradėjo

žč 60 medžių, kurių vienas su 
triuškino vieną palapinę. Nie 
kas nebuvo sužeistas. Audra 
pakenkė stovyklos darbotvar
kei, nes visas antradienio lai
kas buvo skirtas stovyklų alsia 
tymui ir išdžiovinimui.

Nors audros pasekmės nėra 
džiuginančios, bet iš dalies nau 
dingą stovyklautojams. Mes 
Įsitikinome, kad ruošiantis sto 
vykiai, visuomet reikia tikėlis 
paties blogiausio, kad palapi
nes reikia tvirtai pastatyti, kad 
savo daiktus reikia tvarkingai 
laikyti. Ir, svarbiausia, ji įrodė, 
kad mūsų tarpe yra tvirtas bro 
liškas ryšys, kad mes mokame 
aukotis kitų labui, ypatingai ne 
palikti jaunesniųjų, kai vyres
niųjų pagalba jiems reikalin
ga“.

„Rambyne“ pilną laiką sto
vyklavo 102 skautės ir 115 
skautų, viso 215 stovyklauto
jų. Darbo Dienos savaitgaliui 
skaitlingai buvo sulėkę dirban
tieji sk. vyčiai ir vyresniosiom 
skautės.

Su rambyniečiais stovyklavo 
amžinai jaunas savo skautišką- 

ua jų . j asįa sktn. prof, Ignas Kon 
* čius. Jo pastabi akis ir taiklus 

žodis nuolatos skatino stovyk
lautojus pasitempti.

Sunkiausią vadovavimo ir 
atsakomybės naštą vyriškai 
tvirtais pečiais išnešė „Romby 
no“ stovyklos viršininkas pas- 
ktn. Algis Banevičius. Jam pa
dėjo plati patyrusių vadovių n 
vadų vadija.

SKAUČIŲ SESERIJOS 
VADIJA.

Šį pavasarį kadencijai bai
giantis buvo išrinkta naujoj.

Namai pardavimui:
Ahuntsic:

1. Valdžios planu 6 kamb., 
vandens šildom., atskiras. 
Įm. $2.195, kaina $12.402.

2. Šešių šeimų po 3 kamb., 
su elektr. krosnimis, šal
dytuvais, nam. atskiras. 
Pajam, per metus $4.440. 
Kaina $25.000.
Rosemounte:

Dviejų šeimų po 4% kmb., 
gar., naujas. Kaina $15.500.

St. Michel:
2-jų šeimų po 5 kmb. nešild.
Naujas. Kaina $15.000. Įmo 
keti $5.000.

Ville La Salle.
2-jų šeimų po 4% kmb. 1
NORĖDAMI PARDUOTI
J PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA

TE JSTA1GĄ.
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!

NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.
AGENTAI:

A. Gražys, RA 1-3148. A. Markevičius, OR 1-9816.
$ ĮSTAIGA: 177 Sherbrooke Si W. kamb. 5, Montreal, Que.
$ Telef.: P L 8501
$ Res.:

P. ADAMONIS PO 6-6495. A. BUDRIŪNAS RA 7-2690.

metų, pusiau atskiras. Kai
na $15.000.
Bizniai:

St. Laurent, batų krautuvė, 
su taisymo mašinomis iš 3- 
jų kambarių. Butas pirma 
me augšte, garaž. ir 5 kmb. 
antrame. Savininkas 15 me
tu biznyje. Prašoma kaina 
$21.000.

Žemė:
N.D.G. West Hill 50X96. 
Kaina $3.000.
Rosemount Beaubien 136X 
101.. Kaina $0,60 kv. pėda. 
Masson Street 26X85. Kai
na $2.200.
Paskolos namams:

iš 5 f - % netoli užbaigimo ir 
iš 6% statybos eigoje. 50% 
namo vertės. Taip pat 2-ji 
„mortage“.

AR PIRKTI KREIPKITĖS

x'

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

Sav.: P. RUTKAUSKAS.
NE. 5-0303

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

Paimame
tome į namus visame Mont 
realyje ir priemiesčiuose.
Darbą atliekame sąžiningai.

NE. 5-0303

iš namų ir prista-

sin'tt

7 FUSE.
Liet. Skaučių Seserijos vadovy šinaitienė, vyresniųjų si: 

Vyriausiąja Skautininke ta sk. vedėja — sktn. G. M< 
■. r. sktn. Ona Zailskicnė, nė, stud, skaučių sk. vc< 
pavaduotpja — F. Zapku- psktn. G. Čaplikaitė, sk . 
ė. Seserijos Garbės Gynė- ninkių sk. vedėja — A. K. 
.tn. dr. J. Aglinskienė. Sk- nė, tautinio auklėjimo v;
un. St. Yla lieka ir toliau—P. Oritaitė-Janutien :, u....

— vyr. sk 
■ įdžvai Jie

tn.
Sės? . įjos dvasios vadu. Vyriau nio reikalų skyriun 
šioji Skautininke sudarė naują ’n. 1’.. Putvytė, J. 1) 
L. S. Seserijos Vadiją, kurios ne ir sktn. dr. M. Budrienė, so- 
branduolį sudaro Chicagos ir cialinio sk. vedeja — vyr. sktn. 
apylinkių skaučių vadovės. Va K. Kodatienė, ekonominio sk.

. . , . , , . . dijon pakviestos: reikalu vedė- vedėjo — psktn. A. Molieju-
H ja — psktn. A. ix.arnavic.ei c, naite. Spaudos reikalais rupm-

iždin. — sktn. S. Gudauskiene, sis: Seserijos Vadiją „Skautų 
jaun. skaučių ir vadovių lavini Aide" atstovaus sktn. J. Licsy 
mo sk. vedėja — sktn. L. Če- te, „Mūsų Vytyje“ — skliutu, 
pienė, skaučių sk. vedėja — sk G. Prielgauskaitė, Seserijos
tn. Z. Juškevičienė, jūrų skau- Vadijos biuletenį redaguos
čių sk. vedėja — sktn. H. Plau sktn. S. Jurkynienė.

Dėmesio šiam sąrašui!
Vasara jau eina į galą. Saulė beria paskutinius karštuo

sius spindulius. Skubėkime atostogauti. O kad atostogo. 
būtų malonios, neužmirškime apsirūpinti knygomis ir laik
raščiais.

Be knygos nemiela bus ir vasara, kas gi veikti atostogų 
netu, jeigu nėra knygos? tuojau rašykite į „Neprilkausomą 
Lietuvą“, pasirinkę iš dedamo čia sąrašo.
Ką gi galima gražesnio, kultūringesnio ir paprastesnio pado
vanoti vaikams, giminėms, pažįstamiems ir kitataučiams, kaip 
knyga? Čia patiekiamas jų sąrašas ir kainos su persiuntimu: 
Knyga jums suteiks paguodos ir sukels gerų minčių, pažadins 
viltis ir praskaidrins bent kokią nuotaiką, štai jums kny
gų sąrašas, iš kurio galite pasirinkti, kas patinka.. Knyga 
Jūsų neapvils, nes ji geriausis Jūsų draugas, palydovas ke
lionėse ir Jūsų guodėjas poilsio metu.
V. Ramonas. CROSSES — angliškai, romanas Kryžiai 4,00 
J. Aistis. APIE LAIKA IR ŽMONES ............................ 2,50
AUDRA ŽEMAIČIUOSE . ................................................ 2,20
žurnalas LIETUVA ......................   0,5u
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ...................................l»50
Paulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1,50
N. V. Gogol. MIRUSIŲJŲ SIELOS, iliutr. romanas ...3.25 
11 autorių. MYKOLAS SLEŽEVIČIUS ............................ 5,00
Amerikos lietuvių VARDYNAS ....................................... 5,00
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,5b 
V. Krėvė. RYTŲ PASAKOS ..............................................2,50
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO ...............................1,50
F. Moriac. GIMDYTOJOS, romanas .....................................1,75
B. Brazdžionis. DIDŽIOJI KRYŽKELĖ ........................ 2.00
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS. ..........................  1.0G
J. Paukštelis. KAlMYNAi. Romanas......................................2.50
J. K. Karys. NEPRIKLAUS. LIET. PINIGAI. 5.00 
Merimee. KOLOMBĄ, romanas.............................................. 2,bū
I. Jankus. PO RAGANOS KIRVIU.....................................1,50
Prof. V. Biržiška. SEN. LIET. RAŠTŲ ISTORIJA . 2,00 
Putinas. KELIAI IR KRYŽKELIAI............................... 2,50
Kazys Binkis. BALTASIS VILKAS................................. 1,00
A. Škėma. ŠVENTOJI INGA............................................ 2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ............................0,75
Simonaitytė, AUGŠTUJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS, rom. $ 3,50 
K. Binkis. LYRIKA...............................................................2,00
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ....2,00
August Gailit. TOMAS N1PERNAD1S. Romanas.......... 2,50
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ............................$ 2,__
400 metų PIRMAI NEMUNO POEMAI..............  $ o 50
B. Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS .... $ 1—
B. Rukša, ŽEMĖS RANKOSE ......................................$ i’_
F. Lavinskas. ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI 2 OJ
Žurnalas LITERATŪROS LANKAI............................. « i L_
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA

RUGIAGĖLĖS ........................................................... $ 1 50
Š. Ragana, SENAME DVARE, romanas....................... $ 2__
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI .... $ 3’— 
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas .....................................$ 2,—
J. Jankus, NAKTIS ANT MORŲ, romanas.................$ 2,50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS...............$ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ............................. $ 0.75
S. Zobarskas, RIESTAuSIO SūNUS, vaikams .... $ 0,75 
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams............$ 0,40
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ............................. $ 0,80
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS.......................................... $ 1,10
Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $ 0 30 
Vydūnas, BHĄGAVAD - GITĄ, iš sanskrito ..............$ 0,30
Tulpė, TILTO SARGAS, romanas..................................... $ 1,—
J. Kaupas, Dr. KRIPŠTUKAS PRAGARE .................$ 1,—
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0,25 
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........$ 0,75
J. Gailius, KARTUVĖS................................................. $ 1,—
11. Kazys Boruta, BALTARAGIO MALŪNAS, rom. 2,50 
J. Mateika, ŽALGIRIO MŪŠIS, spalvomis........................$ 0,50
<un. Valadka. POPIEŽIAI IR LIETUVA ........................2,5u

Šios knygos gaunamos „Nepr. Lietuvos“ redakcijoje: 
7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q. 

bėkite į voką pinigus ir siųskite, — tuojau gausite knygas.

IIA■ J. hlorkeliunasį
(COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT) |

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS g

PATVIRTINTI VERRT1MAI |

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

p e r a

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d ITeL RA 7-3120 |
5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 g
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DETECTO T. V. & RADIO SERVICE REG’D. 
3994 Wellington St., Verdun. Tel. TR 7798.

TAISOME RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS. 
Vai. 10 ryto iki 11 vai. vakaro.

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPA1TIS.

aaont^real
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JURGINŲ BALIŲ HAMILTONE
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kuris įvyk 
RUGSĖJO 25 

ROYAL CONNAUGHT viešbučio labai jaukioje ir gražioje NORMANDIE salėje.
Staliukus prašome užsisakyti iš anksto žodžiu ar raštu per p. V. Kazlauską, 2 Fife St., Hamilton, Ont., tel. LI 9-3798.

Vyt. Babecko vedamas lietuvių orkestras „A IDA S“, 
šiam baliui ruošia specialų liet, šokių repertuarą ir gros padidintame sąstate! 

Veiks įvairių gėrimų bufetas pigesnėmis kainomis!

TAUTOS ŠVENTĖ,
kaip jau buvo skelbta, atkelia - ziko A. Piešinos vedamo para
ma į rugsėjo men. 19 dieną, t 
y. sekmadienį. Jos programa 
bus sekanti:

1) 10 vai. A. V. parapijoje 
iškilmingos pamalods mokyklų 
vaikams,

2) 11 vai. A. V. ir Šv. Kaži 
iniero parapijų bažnyčiose iš
kilmingos mišios, kuriose kvic 
čiamos dalyvauti visos lietuvis 
kos organizacijos su vėliavo
mis,

3) 16 vai. D‘Arcy Mc Gee 
salėje viešas minėjimas su iš
kilminga ir menine dalimis.

Meninę dalį atliks: A. V. pa 
rapijos choras, ved. A. Pieši
nos; aktoriai J. Akstinas ir K. 
Veselka ir Skautų Vyčių Bule
lio tautinių šokių grupė, ved. 
V. Pauliaus, p. Lapino veda
mas orkestras ir prie choro bu» 
solistai— p. Vytė ir p. Keblys 

Kviečiame Montrealio lietu
vių visuomenę skaitlingai daly
vauti pamaldose ir minėjime. 
KLB Montrealio Apyl. V-ba. tų Sąjungos 

riaus pirmasis visuotinis susi- p. Žibaitė. Žinoma, tai yra tik- 
rinkimas. Susirinkimo tikslas tai lietuvės, kurios sudaro tik- 
— valdybos rinkimai. Visi kvie tai nežymią dalį jo pacientų, 
čiami dalyvauti susirinkime. DR. J. ŠEGAMOGAS

Laikinoji Valdyba, operavo tonzilas p. Čerkuvienei 
P. FELIKSAS VALYS is Bercy St. Ligonė jau pasvei 

MONTREALY. kusi. Verdun Gen. Hospitaly
Toronto visuomenės veikėjas operuota J. Sarulienė, kuri taip 

teisininkas Feliksas Valys, Tau Pat Jau. sveiksta ir grįžta namo, 
tininkų organizacijos Toronte Vilasalietis J. Jaseckas buvo su 
pirmininkas, šiomis dienomis sirgęs ir dr. Šegatnogo P’‘" 
lankosi Montrealy ir čia leidžia žiūroje buvo Lachinės ligoninė 
savo atostogas. P. F. Valys kas je> bet Jau pasitaisęs ir grįžo . 
met aplanko Montreal}, susitin
ka su savo bičiuliais, su kuriais 
aptaria ir bėgamuosius reika

AUsROS VARTŲ 
PARAPIJOS SUKAKTUVĖS.

Lygiai prieš 4 metus, rugsė
jo 12 d., buvo įsteigta Aušros 
Vartų parapija, kuri netrukus 
persikelia jau į baigiamą sta
tyti nuosavą bažnyčią. Sukakti, 
vių proga laikinėje parapijos 
bažnyčioje buvo iškilmingos pa 
maldos, kurias laikė klebonas 
kun. dr. J. Kubilius, asistuoja
mas kunigų Pečkio ir Raibužio. 
Iškilmingose pamaldose be mu-

IŠNUOMOJAMAS dvigubas
arba viengubas kambarys su 

teise naudotis virtuve.
3523 St. Urbain St., HE 010b.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
moteriai arba vyrui su teise 
naudotis virtuve, 6677 — 23 

Ave, Rosemount. Teirautis 
kasdien po 6 vai. vakaro.

s
D.

Pradžia 7 vai. 30 min. vak. Įėjimas tik $ 1,—.
Laukiame visų lietuvių ir prašome pasikviesti kitų tautybių kanadiečius!....y ..................................».

TFA KANADOJE HAMILTONO SK. VALDYBA.

pijos choro dar solo giedojo p. 
Vytė ir p. Keblys. Klebonas pa 
rapijiečių prašo prisidėti auko
mis prie bažnyčios statybos, 
nes jos darbai eina prie gaio, o 
lėšų dar stinga labai juntamai. 
SUTUOKTUVĖS ŠV. KAZI

MIERO BAŽNYČIOJE.
šį šeštadienį, rugsėjo 18 d. 

Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun. J. Bobinas, Šv. Kazi
miero bažnyčioje sutuoks žino 
inųjų montrealiečių pp. Skiu>- 
bių sūnų Albertą su pp. Labu- 
nų dukterim Anele. Vestuvės 
žada būti puošnios ir iškilmin
gos.

Abiem jauniesiems buvo su
ruošti priešvestuviniai „šaue 
riai“.
STUDENTŲ IR ABITURI- 

JENTŲ DĖMESIUI.
Rugsėjo 26 d., tuojau po pa

maldų, Aušros Vartų parapijos niu laiku gydė p. Remeikienę, buvusi objektyvi sudarant LD 
salėje šaukiamas K. L. Studen- kuri jau pasveikusi ir sugrįžusi leidinį; dailės paroda buvusi ne 

Montrealio sky- namo. Jo priežiūroje dabar yra suprantama ir už ją brangiai už 
įėjimą imta; sporto žaidynės la
bai prastai organizuotos, dėlto 
net „Draugas“ parašęs straips
nį „Tragikomedija Toronte“ 
Kritikas davęs suprasti, nors n 
neminėdamas vardų, kad tai 
yra vaisius darbų tos daugu
mos, kuri, nežiūrėdama j nieką, 
visom priemonėm stengiasi „i 
laikyti savo rankose valdžią“. 
Kaikas šį dr. Kaškelio praneš 
iną supratę, kaip įžangą į pucš 
rinkiminę kampaniją, kaip kad 
Amerikoje pradėjęs preziden
tas Eizenhoweris... Kor.

ŠV. ANDRIAUS

Sukasi, sukasi amžinas valsas. . .
Maloniai kviečiame visus tautiečius j

LINKSMUS IR NUOTAIKINGUS ŠOKIUS, 
kurie įvyks penktadienį, rugsėjo 17 d. T. L. Namuose. 
Šokiai vyks visose salėse. Groja „T r i m i t a s“. Veiks 
įvairių gėrimų ir valgių buietas. Pradžia 7 v. v.
Įėjimas laisvas. T. L. Namai”.

SMARKIAI PAKRITIKAVO 
LIETUVIŲ DIENOS 

RENĖGJUS
Dr. Kaškelis per radiją sinai

Die 
daug

DAKTARAS E. ANDRUKAI 
TIS PASKIRTAS INSTITU

TO DIREKTORIUM.
Dr. E. Andrukaitis paskirtas 

valstybinio Neurologijos ir Psi kiai pakritikavo Lietuvių
chiatrijos Instituto vedėju Not- nos rengėjus. Jis rado 
re Dame ligoninėje. Šios parei- priekaištų: buvusi netikusi or- 
gos yra svarbios ir atsakingos, anizacija, sąmoningai blefavusi 
Malonu, kad mūsų daktaras apie baliaus artistus, nes žino- 
sėkmingai dirba savo specialy- jusi, kad nei Kilimonytės, nei 
bėję ir turi gražų pasisekimą, linksmųjų brolių nebus; per-

Dr. E. Andrukaitis paskuti- žiauriai rinkusi pinigus ir ne-

pne-

namus.
SPORTO KLUBO „TAU
RAS“ RUDENS SEZONO

ATIDARYMO 
ŠOKIŲ VAKARAS.

Rugsėjo 25 d., šeštadienį, he
„Tauras“

Str. E.,

PRADEDAMAS MOKSLAS LIETUVIŲ MOKYKLOJE.
Šį šeštadienį, rugsėjo 18 d., se keturiuose skyriuose naudo- 

9 vai. ryto šv. Pranciškaus mj jami A. Rinktino vadovėliai 
kyklos patalpose Toronto Mai- „Kregždutė“, o vyresniuose 
ronio vardo liet, mokykla pra- skyriuose — „Naujieji Skaily- 
deda naujuosius mokslo metus, mai“.
Mokyklos vedėju yra pakvies- Visi mokiniai renkasi šį šeš
tas mok. Julius Širka. Praeju- tadienį į šv. Pranciškaus mo
sią savaitę įvykusiame moky to kyklos patalpas. Mokytojams 
jų posėdyje pasiskirstyta sky- suregistravus ir klasėmis pa- 
riais sekančiai: I skyr. — mok. skirsčius mokinius, einama į šv. 
E. Pusvaškienė, II skyr. — Jono Kr. bažnyčią iškilmingų 
mok. E. Merkelienė, III skyi. mokinių pamaldų. Po pamaldų
— Br. Mackevičius, IV skyr. parapijos salėje įvyksta iškil-
— mok. J. Čepaitė, V skyr. — mingas mokyklos atidarymas, 
mok. ved. J. širka ir VI skyi. dalyvaujant svečiams ir te-
— mok. Pr. Mačįulaitis. Tiky- vams. Po iškilmingo žodžio, pa 
bai dėstyti yra pakviesti du ka tys mokiniai išpildo meninę 
pelionai iš abiejų parapijų: programos dalį: deklamuoja- 
kun. B. Pacevičius ir kun. T. m£b dainuojama ir žaidžiama.

Dainavimo Le to, rodomas trumpas filmas. 
Po meninės dalies seka bend
ros vaišės mokiniams, kurias 
ruošia mokyklos atidarymui pa 
žymėti mokyklos Tėvų Komi
tetas.

Mokyklos vadovybė apeliuo 
ja į lietuvius tėvus nelikti nuo
šaliai nuo liet, mokyklos: gan 
šiai leisti savo vaikus į liet, 
mokyklą ir visapusiškai parem
ti šią vertingą lietuviškam jau 
nimui mokyti ir auklėti įstaigą.

DIDELIS STREIKAS.
Didžiausiame Kanados že

mės ūkio mašinų Massey-Hai- 
ris fabrike sustreikavo darbi-

Paulius Baltakys.
pamokos pirmuose trijuose sky 
riuose bus pravedamos sky
riaus mokytojų pamokų metu, 
o vyresniuose trijuose skyriuo
se dainavimas pravedamas šv. 
Jono Kr. parapijos patalpose 
tuojau po mokyklos pamokų. 
Dainavimo bei giedojimo pa
mokas veda kun. B. Pacevi- 
čius.

Mokytojų nutarimu, pirmuo

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas ir chirurgas. 

1554 A Bloor St. W. Toronto.
lūs.
PERSIKĖLĖ Į MONTREALJ 
geologas Antanas Rakauskas, 
kelis metus dirbęs Kanados šia tuvių sporto klubas 
urėje, geologijos srity. Dabar Garby Hali, Bobien 
jis turi naują paskyrimą ir dar tarp 11 ir 12 Avė. Rosemounle 
neapsisprendęs, kur ^apsistos. ruošia pirmą šio rudens sezo- 
P. Rakauskas, atvykęs j Mont- no atidarymo šokių vakarą. Or 
reali, lankėsi „NL“ redakcijo- ganizacijos prošomos tą datą 

IŠNUOMOJAMAS kambarys; je, pratęsė sekantiems metams rezervuoti mūsų sportuojančio 
galima ir su-maistu. Skambinti prenumeratą ir paaukojo 5 dol. jaunimo parėmimui. Valdyba.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
SPORTO KLUBO „TAU

RAS“ VISUOTINIS

GR 7128.

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL D.

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E. 

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

RA 2-5229.

Nuoširdus jam ač.iū.
LIETUVIŲ KATALIKIŲ 

MOERŲ DRAUGIJA
ruošia rudens balių lapkričio susirinkimas šaukiamas spalio 
20 d. ir prašo kitas organizaci- 3 d., Aušros Vartų Parapijos 
jas neskirti parengimų tą die- salėje, tuojau po pamaldų. Be

KTJ XX---------

Dr. J. ŠEGAMOGAS e
CHIRURGINĖ ir BEND- £ 

ROJI PRAKTIKA
g o f f i c e 4906 Wellington v' 
' VFRDUN Tel. YO 3611. | 

vai.: 11—12, 2—4, 6—9, | 
šeštadieniais 11—1

arba pagal susitarimą. $ 
namų 1038 Osborne A v. $ 
VERDUN. Tel.PO 6-9964 $

Ą
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DANTŲ GYDYTOJAS i

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

Telef.: TR 4547. H

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ

IR

Dr. R.
956

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS

CHARLAND 
Sherbrooke E.

Telel.: FR 7684, EX 8822.

įįDr.E.Andrukaitis
K 956 Sherbrr-’ke E.
g T el. CH. 7236

MRS. CARR
Spėjėja ir patarėja 
visuose reikaluose.

Kalba įvairiom kalbom, jų 
tarpe ir lietuviškai.

Būtinai pasimatykite su ja 
visose jūsų problemose.

Užtikrintas patenkinimas, 
kitaip neimamas mokestis.
1450 Mountain St., Apt. 2.

Tel. HA 0393.

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

1410 Guy St., tel. FI

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
Skambinti mūsų įstaigos ar 

namų telefonu HE 7877.
* * * 

Pasirinkimas namų, ūkių ir va 
sarnamių Įvairiose vietose.

6351

neju- 
mūsų

jo

liuteronių bažnyčioje Carlton 
ir Jarvis gt. kampe, rugsėjo 19 
d. 9.30 vai. ryto lietuvių pamal 
dos. Kun. dr. M. Kavolis.

SERGA EL1GIJUS NARUŠIS
Ilgametis Toronto gyvento 

jas, E. Narušis, kuris šį pavasa 
r į nupirko tabako faimą netoli 
St. Williams, sunkiai serga ir 
yra paguldytas vienoje ligoni
nėje Londone, Ont. Bs.

NUSIPIRKO FARMĄ.
Dail. T. Valius ir ekonom. 

Vyt. Meilus nusipirko 100 ak
rų žemės ūkį prie plento pake
liui į Owen Sound, apie 100 my
lių nuo Toronto. Jie ketina įsi- 
ruošti tenai buveinę savaitga
liams praleisti. Bs.

VISI SARAsAI DAR 
NEŽINOMI.

Toronte, kiek girdėti, išstato 
mi du kandidatų į KLB Ki. Ta 
rybą sąrašai, kurių viename yia 
šie kandidatai: dr. J. Kaškelis, 
Feliksas Valys, Stasys Jokūbai 
tis, Algirdas Pulkys, Mečys Ab 
romaitis, Emilė Jurkevičienė ir 
inž. Petras Lėlys. Kito sąrašo 
pavardės dar nežinomos, bet ja 
me esą apie 15 asmenų.

„CARITAS” VAKARAS.
Lietuvių šelpimo naudai, Do

roto šalpos labdaros komite
tas „Caritas“, rugsėjo 25 d. šv. 
Jono Kr. parap. salėje rengia 
viešą vakarą.

VEDYBOS-KRIKŠTAI.
Šv. Jono Kr. parapijos bažny

mų oganų rinkimai, todėl visi 
nariai ar norintieji j klubą įsto 
ti, prašomi dalyvauti. Valdyba. 
AVIACIJOS kariūnas pp. Na- 
vikėnų sūnus šiomis dienomis 
lankėsi Montrealy.

SVEČIAI Iš ANGLIJOS.
Beatostogaudami pas tėvus 

JAV, j Montreal} užsuko ir NL 
redakcijoje apsilankė V. Fidlc- 
ris su žmona iš Anglijos No- 
tinghamo, kur jis specializuo
jasi geofikos srity, prieš tai 
baigęs Londono universitetą. 
P. Fidleris vaizdžiai įrodo, kad 
labai apsimoka studijuoti Aug 
lijos universitetuose, nes ten 
daugumas studentų gauna sti
pendijas. Pp. Fidlerių porą ly
dėjo pp. Stankevičiai, pas ku
liuos pp. Fidleriai viešėjo.

SUGRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ.
P. J. Adamonio šeima, vasa

rojusi prie Golden Lake, kur 
jau susikuria „lietuviškas kai
melis“ (14 lietuvių vasarna- čioje sutuokti: V. Meldažius ir 
mių!), vasarą apvažinėję savo J. Lakmann, J. Paliūtis ir S. 
mašina Ontarijos provinciją, Briusaitė. Pakrikštyti: D. Kas 
lankęsis pas tabako augintojus, peravičiūtė, R. Giniuotis, A. Bi 
dabar jau sugrįžo į Montrealio gauskas, V. Vadakojis ir A. 
miestą.

ŠEŠTADIENINĖS
MOKYKLOS

Grybas.
— Palaidota ankstyvesmo- 

sios kartos lietuvė Apolonija 
Kriaučiūnienė.

Bendra praktika, moterų ligos ninkai, reikalaudami pakelti at 
su gimdymo pagalba specialiai, lyginimą. Fabriko vadovybė nu 

rodo į pasunkėjusią ūkio kon
junktūrą ir atsisako kelti atly
ginimus. Šiame fabrike dirba 
didelis skaičius lietuvių daibi- 
ninkų. Šio streiko pasisekimas 
turėtų didelės reikšmės ir kitų 
Toronto įmonių darbininkams.

Bs.

Priėmimo valandos: 
1,30—3,30 p. p. ir 5,30—8 p. p. 

arba pagal susitarimą. 
Tekinamų WA 1-0537 

įst. LL 9184.

% Raštinė: OLiver 4451 ®

Dr. P.MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

i i 1082 Bloor W. Toronto 4.
; ; į rytus nuo Dufferin St.

Gydytoja-chirurgė.
Kampas Bloor ir Brock Av. 
(Įėjimas iš 613 Brock Av.) 
Priima ligonius, gimdyves 
ir moterų ligomis sergan
čias kasdien nuo 1—4 ir 
nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. 
nuo 11—3 v. p.p., kitu lai

ku pagal susitarimą.
Telefonas OL 6851

v --------XV.......H

Dr. N. Novosickis
DANTŲ GYDYTOJAS 
345 BLOOR St. West 

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. va 
(pagal susitarime'

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv„ 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
niais 2—5 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

A. GARBENIS

PARDUODAMI ŪKIAI:
50 akrų žemės. Namas, daržine, rugsėjo 4 d. pamaldomis ir iš- 

medinis sandėlis, vištidė, kilmingu subuvimu AV salėje KRIZĖ BENDRUOMENĖJE? j 
$3.500. Įmokėti 500 dol., Ii- pradėjo naujus mokslo metus, 
kutis 100 dol. 
% palūkanų. 
FA 0922.

80 akrų žemės, 
kaimynystėje) 
17 ir Ottawa upės. Namas ir mokslo metų pradžia numato- 
8 vasarnamiai (camps) su ma spalio 2 dieną. Tai dienai patiekta apie 30 kandidatų, — 
pilnu apstatymu. Geros išsi- ruošiamas subuvimas ir plates- todėl gali būti, kad ir rinkimai 
mokėjimo sąlygos. Teirautis nis susipažinimas. Vedėju suti- nebūsią reikalingi, — visi įeisią 
telef. Rigaud 446. ko būti Dr. H. Nagys. be linkimų. Kor.

REKOMENDUOJA
Rusholme-Bloor, $6.000 įmokėti, 1 atviras morgiČius ba

lansui, 8 did. kamb., pusiau atskiras, plytų n., did. mū 
rinis garažas, vand. šild., įėjimas už 3-jų savaičių. Kai
na 17.900 dol. arba pasiūlymas.

Rusholme Park-College, 3.500 dol. įmokėti. 8 nepereina
mi kmb., plytų n., alyva š.,labai g. viet., pilna k. 14.500

Fern-Roncesvalles, 6.000 dol. jm„ 10 kmb., graž. plytų n., 
vand.-alyva šild., labai gci. vietoje, ger. paj., nėra gara
žo. Viso kaina 17.500 dol.

į metus su 5 Visi tėvai primenami pasirūpiu 
Teirautis tei. ti. kad vaikučiai lankytų šiasTeirautis tei. ti, kad vaikučiai lankytų 

lietuviškas mokyklas.
(F. Skruibio LITUANISTIKOS

šalia kelio N;. INSTITUTO

Pranešama, kad vyr. KLB $ 
rinkimų komisija negavusi lai- g 
ku kandidatų sąrašų ir negalė- g 
jusi paskelbti laiku jų visuome S 
nės žiniai. Dėlto, rašant šias x 
žinias, dar nežinia, ar tiktai ne- $ 
bus rinkimai atidėti. Viso esą $

1611

i;

REAL ESTATE

BLOOR STREET W., TORONTO, ONTARIO.
Telefonai: LO. 2738, vakarais HU 9-1543 

Visais turto pardavimo bei pirkimo reikalais 
prašome kreiptis virš nurodytu adresu.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
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