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Politinė įvykių savaitė
PABALTIJO OKUPACIJOS BYLA VERŽIASI J 

JUNGTINES TAUTAS.
Tai mums, lietuviams yra kom. Kinija nutarusios parcika didelė 

svarbus ir įdomus reikalas, ku lauti, kad JAV atšauktų savo , 
ris pagyvėjo po to, kai JAV laivyną, skirtą ginti Formozos autėkolona. Dauguma“ Išvyki ta drabužiu 
senatorius Douglas —1—
IŠKĖLĖ PABALTIJO OKU 

PACUOS BAIGIMO 
KLAUSIMĄ.

Douglas parašė ALTUI laiš 
ką, kuriame sako, kad jis deda 
pastangų Pabaltijo okupacijos es France ir dėl Saaro krašto, augai, pažįstami. Išlydint įvy natas, 
klausimą iškelti Jungtinių Tau O Londono susitarimai daoar ko mitingas. Kalbėjo TL okupa kas, Kauno medžio apdirbimo 
tų Organizacijos pilnaty, kur bandoma įstatyti į tvirtesnius cinis tarybinių ūkių min. pav. kombinatas. Viso Lietuvos b d 
būtų pareikalauta, kad Sovieti rėmus, gal pavedant Europos drg. Siničin. Tai jau trečia au dų gamintojai išsiųs įrengimų 
nė Rusija pasitrauktų iš Pabal seimo autoritetui ar kaip kitaip, tokolona šio mėnesio antrojoje visasąjunginės z. ū. parodos 
tijo kraštų ir tuo būtų baigta Šioje srtyje dar daug neaišku pusėje išvykusi į plėšimines že viešbučiams už 2 milionus mb 
okupacija Pabaltijo valstybėse, mo, bet klausimas statomas la mes. Pastarųjų 2-jų ešalonų su lių.

Žinoma, sunku tikėti, Kad bai rimtai ir galima laukti, kad dėtyje daugiau kaip 100 auto 
dėl vieno tiktai pareikalavimo vakarinės Europos saugumas mašinų ir šoferių. 
Rusija apleistų Pabaltijo vals bus realiai paremtas, tiktai mu 
lybes, bet yra neabejotina, kad ms, lietuviams, kyla klausimas: 
jeigu klausimas būtų pastaty 
tas rimtai ir griežtai, Rusija tu 
rėtų skaitytis su tokiu reikaia 
vimu. Visokiu atveju mums tai 
yra labai svarbu ir mes geiai 
padarytume, jeigu senatonui 
Douglas parašytume padėkom 
laiškų už tikrai humaniškas jo 
pastangas išlaisvinti rusiškųjų 
imperialistų okupuotus kiaš 
tus.

Antras įdomus dalykas, tai 
yra

SUSIRŪPINIMAS
FORMOZOS KLAUSIMU.
Jį iškėlė JAV senatorius Jcn 

nėr, kuris suabejojo, ar tiktai 
prezidentas Eisenhoweris ne 
bus nutaręs šį klausimą palaiuo toną. Bangos ir transliacijų iai is, sėkmingai atvyko į paskli
di? Esą Eisenhoweris davęs nu kas tas pat. ties vietas. 150 sunkvežimių au
rodymų Čiangkaišekui nepulti KUPREVIČIŲ koneertu, kuris to kolona rugpjūčio 18 d. aiva 
komunistinės Kinijos... Gali Plateau salėje įvyks lapkričio žiavo į Akmolinsko 
mas dalykas, kad tai turi rysi 13 d., domisi anglai, piancūza. dieną 30 mašinų 
su kitais gandais: esą Rusija ir ir kitų tautų žmonės.

VILNIAUS KADIJA KLAUSANT
Į Kazachstaną...

Iš Vilniaus į Kazachstano pi unginės ž. ū. paiodos dalyviai, 
ėšimines žemes 24.VIII, išvazia šiom s dienomis į sostinę išsi f 

__ z Lietuvos tarybinių sta eiline baldų partija 4 vago 
m-jos Vilniaus autobazes nai su dvidurėrnis ir tridurėmis 

_ j spintomis. Artimiau
nčiųjų — jaunimas. Jie 3 men. siu laiku bus pasiųsta dar 50C 
talkininkaus perveždami į ele augštos kokybes spintų diabti 
vatorius naujojo derliaus gic žiams. Knygų spintas rašomuo 
dus iš įsisavintų dirvonų. į Vii sius stalus ir kitus baldus visa 
niaus geležinkelio stotį suairm sąjunginei ž. ū. parodai gami 

Adenaueris tariasi su Mend ko išvažiuojančiųjų giminės, ar na taip pat Kauno baldų kombi 
Klaipėdos baldų tabu

salai.
Trečias savaitės reikalas yia 

tęsimas pasitarimų
DĖL LONDONO SUSITARI

MŲ GYVENDINIMO.

Iš 
Viri, 
tuvos 
plentų ministerijos darbuotojų 
grupė. Ji prisijungs prie auto 
kolonos, nuvykusios pervežti 
naujo derliaus grūdų j Akmoli 
nsko sritį. Išvykdami į naujai 
įsisavintas žemes, transpoito 
darbuotojai įsipareigojo savo 
darbu prisidėti prie naujojo der 
liaus grūdų pervežimo paspar 
tinimo. Respublikos automobi 
hų transporto ir plentų ministc 
rija gavo pranešimą, kad anks 
čiau pasiųsta 180 sunkvežimių 
su kilnojamomis auto remonto 

— Amerikos Balsas jau pci dirbtuvėmis, šaltkalvių brigadų 
aikėlė iš New Yorko į Washing mis bei dviejų pamainų šoleiia

KOKIA BUS NAUDA PABA 
LTIJU1 IŠ EUROPOS 

SAUGUMO?
Nes apie ką ir kaip kalbeda 

mi, kas vyksta pasaulyje, mes 
vis tebeturime prieš akis Lie 
tuvą. Ir šiuo atveju, kad ir tu 
rėdami daug kantrybės, kad ir 
daug išgyvenę nesėkmių, mes 
žiūrime į ateitį laukdami švie 
sesnių pragiedrulių. Ir mums 1a 
bai įdomu, ką gi mums, kurių 
tėvynės pagrobtos irapeiialis 
tų, ką mums gera atneš Londo 
no susitarimų patvirtinimas?

TRUMPOS ŽINIOS

BAISI AUDRA PADARĖ MILŽINIŠKŲ NUOSTOLIŲ
Atlanto vandenyne, ties pie Maino valstijose, bet ir Kana 

tinės Amerikos krantais ir ek dos pietuose, ypač Ontario pro 
vatorium susidaręs didelis cik vincijoje, kur baisiai patvino 
foninis židinys davė baisią and upės, užliejo miestelius ir kai 
rą, kuri slinko Amerikos pakr mus, sugriovė daugybę narną, 
aščjais j šiaurę. Uragano, kuns išrovė ir nulaužė begales med 
išvystė didelį vėją (100 mylių žiu ir padarė rpilionus doleiai 
per valandą) ir sukėlė labai ga nuostolių. Kanadoje žuvo per 
ūsų lietų, siekusį irti 8 colių, se 100 žmonių.
ntrui slenkant Atlantu į šiaurę, Ši baisi audra Montrealio ne 
ties Amerikos pakraščiais, aud pasiekė, nors buvo spėjama, 
ra palietė daugelį vietų ne tik kad ir čia gali pasiautėti. Lia 
tai Antilų salyne (Kuba, Janiui gano paliestų vietų vaizdas bai 
ka, Haiti, Portoriko), Barniud sus — namai sugriauti, bazny 
uose, Floridoje ir Vašingtono, čios užlietos ligi pat bokštų, žm 
New Yorko, Massaciuzctlo, onės nusiminę.

KUR EINA lt DIJA?
PASIKALBĖJUS SU PROF. N. J. RANGA JO APS1LAN 

KYMO IPU KONGRESAN PROGA

RAŠO HENRIKAS B L A Z AS
Indija šiandien. Maršalo plano klaidos. Ekonominiai sunku 
mai. JAV klaidos ir komunistų paslaugos. Vakarams nenau 
dingas politinių nuotaikų pasikeitimas. JAV — Pakistano 
draugystė atitolina Indiją. Gyvenimas keičiasi labai greit ir 
JAV politika nespėja jų pasivyti.
Profesorius N. J. Ranga, 54 tys sunkumai. Tuomet pasism 

metų amžiaus, laibas, tamsia lė Sovietui Sąjunga ir Rytų Vo 
veidis, klasiškų bruožų vyras, kietija. Formalumai buvo auik 
Jis yra Indijos parlamento na ti trumpu laiku, dėl Kiedito są 
rys, pradžioje priklausęs Ncn lygų susitarta ir plieno liejyklų 
ru partijai ir glaudžiai su ja be statyba jau vykdoma, 
ndradarbiavęs, bet vėliau aiški 
lęs nuo jos ir perėjęs į opozici 
ją. Šiandien jis yra laikomas in 
dijos ūkininkijos ideologiniu 
vadu. Toji ūkininkija nėra dar

Rugsėjo mėnesį iš Lietuvos politiškai stipriai suorganizuo 
Į Altajų... į Sibirą išvežė tuksiantį ūkiš ta. Pats prof. Ranga pripažįsta,

Vilniaus j Kazachstaną kų vežimų, o į Maskvą — jvai kad dabartinis metas nėra jo ju 
27 d. išvyko nauja T. Lie rių baldų, — viso už 2 milio dėjimui palankus ir kad tuii bū 
automobilių transporto ir

Ir vežimus. ..

Vakarų politines klaidos, pia 
laimėjimas po pralaimėjimo Az 
įjoję, vietoje suteikimo ekuiio 
minės pagalbos sausas bizmenš 
kas išskaičiavimas, visa lai 10 
liną Indijos gyventoji! nuulai 
kas nuo Vakarų. Prof. Ranga 
sako, kad jeigu pries ketunus 
metus labai maža Indijoje m 
vo Maskvos ir Peipingo šaliiun 
kų ir beveik visi buvo šalmui 
kai JAV, tai šiandien, jei ir ne 
visi sutinka eiti su Maskva ir 
Pekingu, bet visi yra prieš JA 
V. Čia atsiranda didžiausi ga 
ūmumai sovietinei propagan 
dai, ypač jaunimo tarpe. O tą 
propagandą yra kam Indijoje 
vesti. Veikia Sovietų Sąjungos, 
jos satelitinių valstybių ir Ku.i 
jos atstovybės ir konsulatai. Jie 
išlaiko skaitlingus savo ir vied 
mų patarnautojų kadrus. Indi 
ja yra užtvindinta komunistų: 
knygų anglų kalba, kurios labai 
nupigintos ir pajamos iš kum. 
eina vietinei komunistų parti 
jai. Taip jau visos tos skaitlin 
gos komunistinės atstovybes 
dirbtinai didinančios savo lak 
tinas išlaidas, kad iš jų gausiai 
finansuotų vietinių komunistų 
veiklą.

Indijos jaunimas, kuris yra 
skly pilnas tautinių ambicijų ir noiė 

| tų matyti savo nepriklausoiny 
pagalbą ateina kooperacija, bet bę atgavusį kraštą smarkiai zer. 
ii jungtiniai resursai nėia j a giant pirmyn, yra nusivylęs 
kankami. Krašte skurdo yra la JAV. Tiesa jis neturi neapykun 
bai daug ir tą skurdą kraštas tos anglams ir benrdai Vakara 
pats be užsienio pagalbos nuga ms, bet jis pradeda neapkęsti 
lėti negali. amerikiečių. Nes jie galėtų pa

dėti, bet nepadeda ir, indų aki 
mis žiūrint, net ignoruoja. JAV 
susitarimai su Pakistanu ir jo 
palaikymas indų yra vertina 
mas kaip nukreiptas pneš juos. 
Juk ir anglų valdymo metais 
svarbiausios kovos vyko ne ta 
rp anglų ir indų, bet tarp indų 
ir mohametonų, kurie šiandien 
yra Pakistano gyventojai. Jei 
šiandien kuris nors mėgina In 
dijoje pasisakyti už draugystę 
su JAV, tas palaiko Pakistaną. 
Daugelis vadovaujančių indų 
žino, kad labai toli be pavojaus 
pačiai Indijai su Maskva n Pe 
kingu negalima eiti, bet nėra jo 
kių argumentų, kurie būtų indų 
masei suprantami, kad reikia ei 
ti su Vakarais, ypač su JAV, 
kurie Indijai negelbsti, ir eiti 
prieš Maskvą ir Pekingą, kuiie 
tiesia „pagalbos“ ranką yra ap 
gaulinga ir pavojinga? Pats Ne 
hru nėra prokomunistiškai nu 
siteikęs, bet veda politiką, kuri 
indams yra suprantama ir pa 
teisinama. Vakarai ir ypač jA 
V turi susiprasti ir savo poiiti

nūs rublių, kurie niekam never 
ti.

ti atliktas didelis politinis pa 
ruošiamasis d arbas, kuris judė 
jimui suteiktų jėgos ir reikšmes 
turėti įtakos į krašto tvarky 
mą. Artimiausi rinkimai j Irai 
jos parlamentą bus 19ai ine 
tais. Iki to laiko turės būti a*, 
liktas didelis darbas atsverti 
kiašte komunistinę propagar, 
Ją, kuri stengiasi pagauti ant 
meškerės Indijos ūkininkus. 
O ūkininkų padėtis nėra šviesi. 

Iš mūsų respubli Žemės reforma negali būti įvy

Čiulpia ir čiulpia. ..
Per Vilniaus geležinkelio 

stotį kasdien pravažiuoja eša 
ionai su kroviniais į Kazacūsla 
no, Sibiro ir vidurinės Azijos 
plėšimines žemes. T. Lietuva 
ten siunčia standartinius na 
mus, įvairius įrengimus, miško 
medžiagą. Dabar piešimuose 
karšta vasara. Kertamas tuitin 
gas derlius. ] 
kos į pėšilmines žemes vyksta kdyta pageidaujamai trumpu 
ešalonai vežamieji kombainui laiku. Pagaliau, žemės yia ne 
ir sunkvežimius. Kartu su tecl- pakankamai. Nors reforma nu 
nika į Vidurinę Aziją ir Kazach mato padalinti sklypus nuo 7 
staną išvyko apie 60 kombaini >' . ' '
ninku iš Širvintų, Nemenčinė,., 
Pabradės, Ukmergės rajom.. 
Iš Vilniaus stoties išvyko j pu 
šimines žemes du ešalonai su 
kombainais iš Šiaulių, Klapc vos gali išmaitinti savo šeimas, 
dos ir kitų respublikos rajonų. Krašto ekonomikoje jie jokio 
Kartu su kombainais išvyksta vaidmens nevaidina. I ruš :i 
ii aptarnaujantis personalas gai, valstybė jiems turi ateiti 
šiandien iš Vilniaus į Vidurinę pagalbą įsikurti savuose 1 
Aziją išvyko 70 automašinų ko puošė, nors ir primityviai.

V’lniaus baldų kombinato kc- lona. T. Lietuvos methanizato 
• leklyvas gamina oaldus viešbu rius dalyvaus nuimant ir išku 

čiams, kurmose gyvena visasąj liant derlių plėšiminėse žemose.

sritį, kitą 
pasiekė Rus 

tovską Altajaus krašte. Į Kaza 
chstaną išvykusieji T. Lietuvos 
auto transporto darbuotojai jau 
pradėjo pervežti naujo derliaus 
grūdus į elevatorius.

Išveža baldus. ..

iki 4 akrų, bet tikrumoje dide 
lis skaičius bežemių tegauna 
tik po 2 (nepilnas hektaias). 
Tokių ūkelių savininkai legali 
sėti ryžius, pupas ir daržoves ir

Dėl smulkesnių informacijų carelli teismas priteisė iš Dupic 
galima kreiptis į Tuntininką, šio 8.153 dol.
telef. TU 8166. . _ PP. GIRINIAI, pardavę lesto

Psktn. S. Naginionis, raną Atwatery, pasidarė dalia
Tuntininkas. inkais spaustuvės Esplanade

MINEROLOGĖ p. Rimšaitė gatvėje. Ten spausdinami zur 
lankėsi Montrealy. nalai ir kitoki spausdiniai. P.
KURIASI lietuviai visame pL L- Girinis yra ,vĮe?as lš dvtcA’ 
čiarne Montrealy. Greta kilų saym,nkas-
inž. L. Balsys nusipirko namus 
Rosemounte, o pp. Daugelavi 
čiai jau įsirengė atskirą namą 
labai gražioje, visai naujai vys 
tomoje, rytų Montrealio dalyje. 
Numatoma, kad naujai paice 
liuojamoje dalyje tarp Verčiu 
no ir Ville Lasalle įsikuis vėl 
grupė lietuvių. Čia prieš ketver 
tą metų kun. Kubilius projektą 
vo lietuvių koloniją. Tada už 
tą vietą buvo prašoma 60.000 
dol., o dabar parduota už... 400 
000 dol.
MIRĖ pp. Kasparų, vilemardie 
čių, dukrelė, mokinė, kuri pel
nai buvo persišaldžiusį ir nega 
Įėjo atsigauti. Užuojauta tėvą 
ms.
SUVAŽINĖJO pp. Skučų vai 
ką mašina, stipriai jį užgavusi 
ir sutrenkusi.
ŠAUNIOS vestuvės buvo J 
Skardžiaus ir H. Kazlauskaitės, 
kuriuos Verduno bažnyčioje 
sutuokė kun. J .Bobinas. Vai 
šėse, kurių vyr. šeimininke bu 
vo p. Bakanavičienė, dalyvavo 

esąs gautas leidimas kelti kie įvyks kitą šeštadienį po šešta Per ^00 asmenų, su dovanomis . . S- -/• I • • • 1 1^ t O v C*ūomją, po ko seks bažnyčios dienines mokyklos pamokų, 
statyba. Norintieji įstoti į skautų ei

AV bažnyčios statybos rema les prašomi atvykti į šias suci 
lai „AV“ biuleteny taip budina gas. Vaikai tarp 6 ir 12 metų 
ini: „Pagal pasirašytą kontrak amžiaus yra priimami į vilkiu 
tą, turėtumėm įeiti į naują baž kų būrelius, vaikai tarp 12 ir 
nyčią lapkričio 1 d. Statybas 16 metų — į skautus. Tėvai yra kuriam buvo atimtas leidimas 
darbų eigą gerokai sutrukdė bl prašomi savo vaikus paraginti pardavinėti svaiginamus gėu-šias pratybas bei kitus kuisus 
ogos oro sąlygos, plombenvlankyti visas sueigas. mus. Restoranininkui F. Ruu- galima gauti tel. DO 4639.

MONTREALIS
SKELBIMAS LIETUVIŲ streikas. Ypač reiktų primm’i 

DIENOS REIKALU. pinigų trūkumą statyboje. La
Spalio 10 d. Montrealio lietu žnyčios statybai neduotas dole 

viškų organizacijų atstovai nu r*8 neleidžia paspausti kontial. 
tarė 1955 mt. III-čia Kanados toriaus dirbti greičiau. Pasidu 
Lietuvių Dieną ruošti Monlre ro neįmanoma apmoKėti 
aly ir pasižadėjo į šventės ren 
gimo komisiją duoti po vieną 
atstovą. KLB Montrealio Apy 
linkės Valdyba prašo visų Mon 
trealio lietuviškų organizacij.. 
vadovybes (tai liečia tiek senų 
jų, tiek naujųjų ateivių organi 
zacijas) paskirto atstovo pava 
rdę ir adresą pranešti telef. PO 
6-6232 iki š. m. spalio 27 įma 
mai.

Pirmas komisijos posėdis kv 
iečiamas spalio 31 d., 12,30 v. 
Aušros Vartų parapijos bibko 
tekoje.

1 eina 
mas sąskaitas... Šiandien yra 
Jūsų pareiga prisidėti pagal iš 
gales bei neatsisakyti ištiesti pa 
galbos ranką šiame didžiajame 
parapijos ir visos kolonijos dar 
be“.

VILKIUKŲ DĖMESIUI!
Šį šeštadienį, spalio 23 d., še 

štadieninės mokyklos patalpo 
se, kampas Dandurand ir 9-tos 
Ave, 1 vai. p.p., jvyks Roscino 
nte gyvenančių vilkiukų suci 
fea-

Šį šeštadienį sueiga taipgi įv 
yks Jagues Cartier ir Longue 

KLB Montrealio Ap. V-ba. ail gyvenantiems vilkiukams, 
line nrovpcfa 4 irai 

BAŽNYČIŲ STATYBOS 
REIKALAI.

Šv. Kazimiero bažnyčios s 
lybos reikalai eina piimyn. Jau venantiems vilkiukams sueiga

ūueiga bus pravesta 4 vai. p. p. 
St. Charles mokyklos patampo 
se, 1891 Chemin Chambly.

Verdune ir Ville LeSaile gy

Pavyzdžiui, Indijoje iki da 
bar plieno gaminama buvo tik 
vienas milionas tonų. Supranta 
ma, kad tokiam milžiniškam 
kraštui tai yra mažiau negu ne 
pakankama. Kraštas tikėjosi pa 
galbos iš Maršalo plano ir pats 
prof. Ranga yra važinėjęs j JA40 METŲ vedybines pp. Prane 

vičių sukaktuves jų namuose, V, kalbėjęsis su jos vyriausybe 
Ville Lasalle, Broadway, suruo 
se marti, sūnūs ir kt. ai tintieji. 
Sukaktuvininkai gražiai pager 
bti ir apdovanoti. Deja, p. Fra 
nevičienė ilgesnis laikas kai ge 
rai nesijaučia.
MAČIUKAS M. nusipirko kra 
utuvę 1318 Mont Royal East 
ir persikėlė į apatinį augsią 
Čia bus daug medžiagų, pasirii 
kimas visokių baltinių ir galima 
bus jau iš tolo matyti Monl Ro dingo galvojimo ir veiklos 31a 
yal gatvėje, nes ji apšviesta tau ndien esą aiškūs. Kinija piaras 
tinėmis šviesų spalvomis. ta, Korėjoje pavėluota, lituoki 
LANKĖSI Montrealy ir viešė nijoje taip pat. Ir po viso to l\e 
io pas pp. Linkonus, Ville La tiyčių Azijos paktas teko suaa 
šalie, iš Simcoe, Ont., tabako ryti pačioms svarbiosioms lo 
farmeris ir visuomenės veikė regiono valstybėms nedaly vau 
jas Mikelėnas. jant. Tai reiškia JAV politikos
ŠV. JUOZAPO bažnyčios 50 pralaimėjimą Pietryčių Azijoje. £ ^dijos^atžCilgiu "etofYp 
metų šventė bus lapkričio 19-

’-21 dienomis. Jau 50 metų su 
ėjo kai pradėta ji statyti, be<. 
dabar tiktai įpusėta.

RITMINĖ GIMNASTIKA 
MOTERIMS

ir valdančiais asmenimis. Jis 
stengėsi įtikinti, kad Azijai tu 
11 būti teikiama ne mažiau dč 
mesio negu Europai. Bet atsa 
kymas buvęs vienas: Kad r.epa 
tektų bolševikams, pirma luri 
būti atstatyta Europa, kuria: 
gresia tiesioginis pavojus. Azi 
ja buvusi palikta antroje vielo 
je. Didesnių investacijų nebuvo 
padaryta ir vaisiai tokio kiši

ir sveikinimais.
ICE Capade Forume gastro 5550 Park Ave nuo 7 iki 8 
liuos nuo lapkričio 28 iki giuo vakaro.
džio 5 d. Ištekėjusioms moterims
QUEBECo premjeras prąlošė mažais vaikais yra skirtos 
bylą su restorano savininku, piečio pratybos.

Daugiau informacijų

Atrodo Indija dėjo daug pa 
stangų nenutolti nuo Vakaių. 
Jai gyvybinis reikalas buvo su 
rasti užsienio kapitalų, kurie pa 
statytų plieno liejyklas dar vie 
nam milionui tonų. Derybos su

bus vedama pirmadienio ir ket JAV truko labai ilgai 11 nepri 
virtadienio vakarais YMCA. vedė prie susitarimo. Pirma, J 

vai. AV kapitalai nesutiko tenkin 
tis 4 proc. pelno, o Indija dau 

su giau mokėti negali. Antra parei 
po- kalauta labai daug formalumų,

mus. Restoranininkui F. Ron- galima gauti tel. DO 4639.

ač turėtų būti suteikta ekono 
minė parama, kuri atsvertų ir 
pralenktų dabar komunistų tei 
kiamąją. Kiekviena Vakarų pa 
vėluota diena stumia Indiją 
čiau Maskvai ir Pekingui.

JAV politikos vadai turėtų 
tatai suprasti kaip galima grti 
čiau, sako prof. Ranga. Bet visa 
nelaimė iki šiol buvo ta, kad gy 
venimo įvykiai keitėsi labai gr 

Kalama laoai uaug 101 iiiaiuiną, Cit, bet JAV poll*'1"^^ ilge pm 
kurių nugalėjimas turi tiuktin)yn labai iš lėto. Ai tie žuigs 

niai pagreitės ir eis išvien su 
gyvenimu? Ar Indija bus Va 
karų pasauliui pralaimėta?

apie metais. Indija laukti negali. Bu 
vo kreiptasi į kitas Vakarų va 
Istybes, bet visur sutikti tie pa
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LIUIWA
INDEPENDENT LITHUANIA

TAUTOS ŠVENTĖ 
BOGOTOJE.

Jau kuris laikas prieš pačią 
šventę Lietuvių Namuose judė 
jimas nepaprastai pagyvėjo. Iš 
savo tarpe turimų meninių paje 
gų buvo sudaryta šventės pro 
grama, — prasidėjo veik 
eninės repeticijos, vidaus 
ymasis ir tt.

Tautos šventės dieną, 
io 8, per Radio Nacional tuiė 
jome lietuvišką pusvalandį. Lie 
tuvos konsulas St. Sirutis savo 
kalboje trumpai paminėjo Lie 
tuvos didingą praeitį, Nepnk 
lausomybės laikus, dabai tinę 
okupaciją ir mūsų tremtį. Bogo 
tos liet. Bnės pirmininkas j. 
Penčyla, lietuvių kalba pasvei 
kino šventės proga bendruome 
nės narius.

Po to trumpai apibūdinus Či 
urlionio kaip dailininko ir muzi 
ko kūrybą — D. Liaugmimenc- 
- Vasiliauskaitė išpildė pianinu 
du jo kūrinius: Bėkit baicliai 
ir Preliudą As-dur. A. Paukštys 
padainavo 2 dainas Br. Bud 
riūno — Kas bernelio sumisly 
ta ir K. V. Banaičio — Aš užjo 
jau ant dvarelio. Tos dienos di 
dėsniuose sostinės laikraščauo 

Kokiame varge ir skurde gy se tilpo išsamūs straipsniai apie 
vena likimo priversti likti V o Lietuvą.
kietijoj, ypač šeimos su mažais Tautos šventės iškilmingoji 

PaKe vaikais ir kurie negali dirbti, ne dalis buvo nukelta į sekmaiĮie 
' n'"’ betenka jau kalbėti, matote iš nį, rugsėjo mėn. 12 d. Išvakare 

to, kad beveik nebėra šeimos, se lietuvių bažnyčioje buvo su 
kurioj vienas ar kitas nesirgtų sikaupimo valandėlė. Vietos 
džiova. O juk šelpiami tik ne bendruomenės kapelionas kun, 
dirbantieji, kurių ten yra dau 
giau 6.000.

Tad ištieskime jiems pagal 
bos ranką, pasidalinkime save 
turtu, nors dolerį kitą kiekvic 
nas į metus jiems skirdami.

L. Tamošauskas.
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BALSUOTOJAI: ROSEMOUNT, PREFONTAINE IR ST. EUSEBE

ŠTAI YRA DU SĖKMINGI BIZNIERIAI

Atlikime pareiga artimui
Gyvenant mums nepr. Lietu hama būna tik kartą per metus 

voje paprastai nebuvo lietuvio, tr proga palengvinti savo kriKŠ 
kuris nešelptų kuo galėdamas čionišką sąšinę, skirti iš savo 
atėjusio pas jį vargšo. Buvo tie uždarbio artimo šalpai būna tik 
siog visuotinis artimui mielašii kartą per metus. Nebereikia pa 
dystės jausmas. Daugelis lietu čiam nei į prieglaudą važiuoti, 
vių patys jausadvo pareigą no kaip kad mūsų broliai, seserys 
rs kartą per metus nuvežti į ir tėvai darydavo Lietuvoje, o 
ubagyną savo metinę duoklę ateina tos metinės šalpai aukos 
vargšų šalpai. Bet dabar, pagy paimti į namus.
venę šiame kontinente, būdami 
sotūs, gerai apsirengę, turėda 
mi šaldytuvus, dulkių siurblius, 
automobilius, kažkodėl p-"— 
dom, savo laime, nors doleriu 
su vargstančių Vokietijoj bm 
liu dažnas nenorim pasidalyti.

Tiesa, tie vargšai iš Vokieti 
jos patys neateina piie mūsą 
durų, nes negali. Bet už tai jų 
vietoj ateina jautrūs, pasišven 
te Šalpos Fondo žmonės paimti 
tos vargšui duoklės ir perduo 
ti ją Vokietijoj likusiems. O 
kiek daug lietuvių atsisako, ven 
gia tos duoklės, nors tokia rink

Mr. ADELME FARLY

Mr. ADELME 
FARLY 

dąbartinis atstovas
Mr. RICHARD 
THIBAULT, 

garažo savininkas Mas 
son gatvėje, yra vyrai 
kuriuos Jums reikėtų 

turėti omenyje 
per ateinančius rinkim 
us. Jų sėkmė praeityje 

yra jų sugebėjimų 
įrodymas.

Tai vyrai, kuriems d ra 
šiai galima patikėti Jū 
sų interesų atstovavi 
mą Miesto Valdyboje.

ir

Mr. RICHARD THIBAULT

Jie yra District No. 9, Class A kandidatai
VISOKERIOPAI INFORMACIJAI KREIPKITĖS AK SKAMBINKITE

CENTRAL COMMITEE
3420 MASSON ST CH. 9054

A. f A.
INŽ. POVILUI AUDZEVIČIUI,

š. m. spalių 6 d. mirus Toro nte, Jo šeimai, likusiai 
Lietuvoje, giminėms ir pažįstamiems

reiškiame užuojautą
A. Ant. Masioniai, K. O. Kregždės.

Dovydėnų šeima.

Broliams Vincui ir Antanui Rudinskams, dėl jų 
gaus brolio, visuomenininko ir redaktoriaus

A. A.

JONO RUDINSKO-VYTAIČIO
mirties, gilią užuojautą reiškia

„KORESPONDENTAI“.
„Tėviškės Žiburiai“, rugs taiga „negavo pajėgios, galin 

23 d. 1 psl.: „Prie J. T. plėve- čios bei norinčios dirbti asmen 
suoja Pavergtųjų Vėliavos“ ybės“. Ta asmenybė buvo pasi 
Tekste: „Seimo pilnaties metu ūlyta (gal, tiksliau būtų pa^a 
prie jo rūmų plėvesuoja..." kyti — pasisiūliusi) „jauno it

Tikrumoje, tos vėliavos „piė energingo“ žurnalisto.
vėsavo“ ne prie rūmų, bet posė Keistos pretenzijos! Įstaiga 
džių salėje, kur jas mate lik yra nelietuviška, bet emerikoiii 
delegatai ir 30—40 svečių. gka — valdiška, ji ir turi teisę

4 pusi.: „aktyviai reiškiasi rinktis iš pasisiūliusių kandida 
min. Spekke. . : labai energin tų tuos, kuriuos ji randa sau 
gai įsijungė į tautos laisvinimo priimtinesnius. Norintieji dirb 
veiklą. Kai mūsų diplomatai da ti buvo, spėju, visi prašiusieji, 
ugumoje savo energiją yra pa bet vieni netiko mikrofonui, ki 
skyrę kovai su lietuviškais vci ti dėl kitokių priežasčių — tai 
ksniais, latvių diplomatai savu jau samdytojų paslaptis. Viena 
patyrimu ir taktu padeda latvi kategorija, ypač Amerikoje, ne 
ams prasimušti pabaltiečių lais mėgiama, tai ,,noisy persons“, 
vinimo pastangose“, (a) o tokių įkyrių, manančių, kad

Latvijos Ministras neseniai jie geriau už kitus atliks, mūsų 
atvyko. Atrodo, pirmas jo zi.« tarpe pasitaiko. Galų gale, poli 
gsnis būtų pasirodyti New Yoi tika ir tvarka toje įstaigoje yia 
ke ir užmegsti ryšius su latvių seimininkų, o ne kiekvieno no 
visuomene. Jam buvo suruoštas nnčio tą įstaigą reformuoti, 
priėmimas, — tai yra logiška ir štai dabar ta įstaiga iškeliama 
natūralu. Nėra pamato abejoti į sostinę, nors dauguma galvo 
min. Spekke sugebėjimais veik tų, kad jos vieta yra čia, New 
ti, lygiai kaip veikia jo kiti Bal Yorke.
tijos kolegos, bet dar per anks Kitas posakis tame streipsny 
ti iškelti jį į padanges, nes dai je apie asmenį „specialiai iškvi 
nebuvo duota jam laiko pasiret estą iš Detroito“. Ponai, nebū 
kšti. Tuo tarpu nuo seniau čia kime naivūs ir vadinkime daik 
buvusieji Lietuvos ir Estijos ai tus ir veiksmus tikru jų vardu, 
stovai daug padarė, bet tam ko Kandidatas, kaip ir visi kiti ku 
respondentui neįtiko, nepasigy ndidatai, dar prieš kelis metus

Vacį. Vaičiūnas savo kalboje nas: Sasnausko — Karvelelį, 
gražiais Žodžiais paminėjo mū Rimkaus — Oi kas sodai ir Da 
sų skriaudžiamą 1 ėvynę. mbrausko — Malda už Tėvy-

Sekmadienį Museo Naciona! nę chore labai gerai pasirodė 
salėje įvyko viesas šventės iru soiįstaį Vera Miliūnienė ir VI. 
nėjimas su menine dalimi, daly 
vaujant visai lietuvių kolonijai 
ir daugeliui kviestų svečių iš 
svetmtaučių tarpo. Šventę ati 
adrant, bendruomenės p-kas j. 
Penčyla savo kaiboje paminėjo, 
kad mes, Šiaurės Europos iau 
tos sūnūs ir dukros, — tos ac 
mės, kurios krantus skalauja ra 
mi Baltijos jūra. Gyvenome gy 
venimą ramų, sėslų ir negeisda 
mi nieko svetimo — nesavo. 
Tik žiaurus ir neramus ryt^ 
kaimynas išdraskė mūsų am
žiais suktą gražų lizdą. Kad da 
bar mes benamiai, išblaškyti po 
visą pasaulį — palikę viską, net 
tūli šeimas, brolius, seseris, nes 
ne savo naru iš namų išėjome... 
Padėkojo miesto šeimininkams, 
priglaudusiems mus — tą nid 
žą mūsų tautos dalelę. . .

Liet, konsulas St. Sirutis 
kiek plačiau apibūdino Lietu-______
vos padėtį pasaulinėje politiko vo Violeta“Mihūnakė. 
je-

Toliau sekė gana įdomi ir jv 
airi meninė dalis. Leonardas 
Garlauskas išpildė smuiku Br. 
Budriūno — Raudą. D. Liaug 
minienė - Vasiliauskaitė piara 
nu išpildė du Čiurlionio pieliu menės Valdybą sudaro šie as 
dus ir A. Paukštys padainavo menys: P-kas J. Penčyla, vice 
tris liet, liaudies dainas. Antro p-kas J. Zimblys, ūkio reikalų 
je koncerto dalyje B-nės cho vadovė K. Vismantienė, kasi 
ras, vadovaujamas p. D. Liaug ninkas L. Urbonas ir sekreto 
minienės, padainavo tris dai rius S. Vismantą.

VANCOUVER B. C
Šiultė. Bendrai choras sušilau 
kė didelių aplodismentų — ka 
ip savo darniu išpildymu taip 
ir žavėjo visus, ypatingai sveti 
mtaučius, mūsų tautinių rūbų 
pasirodymas. Po to tos dienos 
programoje Vytis Klemas akor 
deonu išpildė liet, liaudies dai 
nų ir maršų rečitalį. Ypatingai 
visus gražiai ir jaudinančiai nu 
teikė dviejų mūsų mažųjų ■ 
Ananos Trejūtės ir Daliaus Li 
augmino pasirodymas, kurie du 
etų sudainavo tris daineles: 
Kur Nemunas ir Dauguva, ma 
ne motinėlė mažą išauklėjo ir 
Tu girele, tu žalioji. Susitinku 
šieji nepagailėjo jiems gausių 
katučių. Baigiant, vietos orkes 
tras, vadovaujamas L. Garlaus 
ko, išpildė liet, liaudies melodi 
jų popuri. Šventė baigta Lietu 
vos ir Kolumbijos tautiniais hi 
amais. Programos pranešėja bu

Vakare Lietuvių Namuose 
bendruomenės ponių pastango 
mis buvo suruoštos kuklios vai 
šes savųjų tarpe.

Bogotos Lietuvių Benui uo

REFORMOS APYLINKĖJE
Britų Kolumbijoje priskai duomenis kaip kelrodį, bus žen 

čiaujoma apie tūkstantis lietu giama prie lituanistinio švieti 
vių. Didelė jų dalis apsigyve mo įgyvendinimo.
nę Vancouveryje ir jo priemies 
čiuose. Bet nemažas skaičius 
dirba toliau nuo centro, už ke 
lių šimtų mylių miškuose, lent 
pjūvėse, kasyklose. Jie iki šiol 
bendruomeniniu atžvilgiu buvo 
neorganizuoti, nes egzistava 
tik viena Vancouverio apyhn 

~ kė visoje provincijoje. Apyiin 
kės valdyba, ištyrusi padėtį ir 
sąlygas, nusprendė apylinkes 
ribas teritorialiniu atžvilgiu pra drtį nuoširdžiai kviečiami atsi 
plėsti, kad jos apimtų visą Bri lankyti. Valdyba dės visas pas 
tų Kolumbiją. Tokiu būdu bus tdngas, kad mūsų tautiečiai po 
įmanoma efektingiau vykdyti jgos pertraukos, vėl galėtų pra 
tautinį ir organizacinį darbą. jcisti šeštadienio vakarą jankio 
Nuo dabar Vancouverio apyhn ;c aplinkoje.

KLB Britų Kolumbijos 
Apylinkės Valdyba.

KLB KR. TARYBOS 
RINKIMAI.

KLB Kr. Vbos paskelbti Kr. 
Tarybos rinkimai įvyks spalio 
31 dieną, sekmadienį. Balsavi

RUDENINIS SUBUVIMAS.
KLB Britų Kolumbijos apy 

linkės valdyba rengia pirmą ru 
deninį subuvimą šeštadienį, 
spalio 30 dieną ,,Mėlynojo Du 
nojaus“ patalpose, 1806 East 
Hasings Street, Vancauver. Su 
buvimo pradžia — 7 vai. vaka 
re. Susidomėjimas juo yra labai 
didelis. Visi lietuviai, iš toli ir

PRAŠO TALKININKŲ.
Montreaiio Šalpos Komite

tas prašo mielus tautiečius-tau 
tietes į kilnaus darbo talką, lai 
ką, per spalio mėnesį padėti 
vykdyti rinkliavą, 
namuose 
tremtinių 
va būtų 
stengsimės, kiek yra įmanoma, Šulmistrą, 176—8th Avė., Vil- 
miestą padalinti, bent provizo- le Lasalle, tel. TR 6752. 
riškai, į rajonus. Gyvenantieji Verdune, Jac-

Galintieji padėti, prašomi qus Cartier, St. Lambert ir Pie 
kreiptis sekančiai: tinėje Montrealio dalyje, į Pr.

Gyvenantieji Montreal N.,St. Šimelaitį, 1271 Allard Avė., 
Michael, Rosemount ir Montre Verdun, tel. TR 2859, o 
alio miesto rytinėje dalyje į p. gyvenantieji St. Anne de Bex- 
E. Navikėnienę, 5515 — 13th levue, į p. Ireną Lukoševičic 
Ave., Rosemount, telef. RA nę. Laukiame. 
2-4410. Montrealio Šalpos Komitetas.

Gyvenantieji Ville Emard, 
Westmount, Montreal centre į 
p. K. Toliušį, 6828 Monk Blvd, 
Ville Emard, tel. TR 1974.

Gyvenantieji Ville Lasalle,

kės pavadinimas pakeistas į 
Britų Kolumbijos apylinkę, o 
Vancouverio apylinkės valdy 
ba — į Brtų Kolumbijos apyhn 
kės valdybą Kanados Lietuvių 
Bendruomenės ribose. Apie tą 
persitvarkymą painformuota 
KLB Kr. Vaidyba.

Tokiu būdu pirmą kartą visi mo būstinė visiems Britų Kolų 
Britų Kolumbijos lietuviai or mbijos lietuviams yra Jugosia 
ganizaciniu atžvilgiu yra subur vų Švietimo namuose (Yygosia 
ti į vieną vienetą. Ploto atžvil vian Educational Home), 707 
giu tai pati didžiausia Bendiuo Keefer Street, Vancouver. Bus 
menės apylinkė Kanadoje. Rci tinė bus atidaryta nuo 9 vai. iv 
kia tikėtis; kad ji ir konstrukty to iki 9 vai. vakaro. Bus renka 
vaus aktyvumo srityje užims mas visos Kanados lietuvių „sei 
jai prideramą vietą Pasaulio mas“ dvejiems metams. Yia iš 
Lietuvių Bendruomenėje.

LITUANISTINIS
ŠVIETIMAS

aplankant
kiekvieną lietuvį, Lachinėje į p. M. Leknickienę, 

naudai. Kad rinklia- 163—9th Ave., Ville LaSalle, 
patogesnė, našesnė, P. Q., tel. Tr. 4048, arba M

statyti 45 kandidatai. Balsuoti 
galima už nedaugiau kaip 30 as 
menų. Balsavimo teisę turi kie 
kvienas pilnateisis letuvis, ne 

KLB Britų apylinkės valdy jaunesnis kaip 18 metų amžia 
ba nutarė rūpintis priaugančios us. Rinkikai dėl ligos, didesnio 
lietuvių kartos lituanistiniu šv atstumo nuo rinkiminės busti 
ietimu. Ji duos tam švietimui di nes ar kitų svarbių priežasčių 
rektyvas ir rūpinsis elimnuoti galės balsuoti paštu, jeigu pa 
pašalines kenksmingas įtakas, informuos rinkimų komisiją 
Atsižvelgiant į reikalo svaibu (adresas: J. Juškaitis, Suite 5, 
mą ir skubotumą, nuspręsta Tunstall Building, 709 Dussm 
pradėti vyktyti paruošiamuo uir Street, Vancouver 1, B.C.), 
sius darbus neatidėliojant, sure Balsuoti yra kiekvieno susipia 
gistruojant šeimas su mokykli tušo lietuvio tautiškai bendiuo 
nio amžiaus vaikais. Bus išsiui 
tinėjamos anketos ir atsiklau 
siama tėvų, kokie jų yra pagci 
davimai. Vėliau, panaudojant

meninė pareiga. Balsuok už ką 
nori, bet balsuok!

KLB Britų Kolumbijos Apyl. 
Rinkimų Komisija.

LONDON, Ont.
RINKIMINĖS KOMI SIJOS PRANEŠIMAS

Londono lietuvių apylinkės tas gali patikrinti Komisijos bu 
Valdybos sudarytoji rinkiminė te, Albert g-vė 153 nr. arba bal 

rė jam, ką jie veikė. Nei iš šio, buvo prašęs vietos toje įstai komisija praneša, kad rinkimai savimo metu prie urnos, 
nei iš to korespondentas priei goję, pripažintas ir su pagrin į Krašto Tarybą Londone įvy 
na išvados, kad mūsų diplomą du, tinkamu. Dabar vienas tos ks spalio 31 dieną — 
ati adugumoje savo < 
yra paskyrę kovai su lietuviš K. Gr. perėjo j kitą skyrių ii kienės salė, Clarence g-vė 357 gą. 
kais veiksniais. . . kandidatas, vieton išėjusio, ir nr. Balsavimo laikas — nuo 9

Kokiais faktais tas korespoa tapo priimtas. Niekas jo kvalifi iki 11 vai. prieš pietus ir nuo 
dentas tą savo tvirtinimą gali kacijų neginčija, bet nekalbėki 2 iki 9 vai. po pietų.

Patogumo dėliai, tuoj po lie cius ir Aldona Juodagalvytė su nai parašytas humoro laikraštė 
tuviškų pamaldų, St. Joseph pa kūrė gražią lietuvišką šeimos lis Vedybos. Kvartetas 
l apijos salėje, Charles g-vė 89 židinį. Bažnytinės sutuoktuvių taip pat gražiai padainavo keli 
balsuoti bus galima nuo 12.30 apeigos buvo Šv. Petro Kaled as harmonizuotas lietuvių liau 
iki 2 vai. roję, kur puikiai giedojo specia dies daineles.

Rinkikų sąrašus iki rinkimų iai vestuvėms sudarytas mišrus Saulėtos ateities jąunąjai po 
dienos kekvienas suinteresuo londoniškių kvartetas, vedamas rail

Visų tautiečių, turinčių teisę 
sekmadie balsuoti, maloniai prašome a th 

cneigiją įstaigos tarnautojas Europoje nį. Balsavimo vieta — p. Stat kti savo bendruomeninę paiei Jono Petrausko.
. Vestuvinis pokilis vyko Cob

Rinkiminė Komisija, blestone Inn. Čia be gražių svei
ŠAUNIOS VESTUVĖS. kinimų ir dovanų, jauniesiems 

Spalio 9 dieną Alfonsas Po siurpryzas buvo vestuvių die
paremti? O jei ne, tai kokią me apie „specialiai iškviestus“ 
ą'žt|^Eajis sau duoda:

*Wl^^ir šališkumo?
nesu Jei imame plunksną į rankas, 

kalbėkime ramiai ir objekty 
Rugsėjo 30 d. 3 pusi, yra st viai. Alb. Smailys,

raipsnis: „Kritika ir...“ Tame H Floridoje, Miami mieste, gy 
rašiny autorius apgailestauja, vena daugiau 400 lietuvių šei- 
kad viena svarbi informacinė js mų.

Jonas J. Juškaitis, LL.B.
TORONTO UNIVERSITETO DIPLOMUOTAS 

TEISININKAS.
Suite 5, Tunstall Building, 

709 Dunsmuir Street, Vaucouver 1, Canada. 
Telefonas PAcific 4511.

(Priėmimo laikas iki 10 vai. vak. ir šeštadieniais). 
Iš tolimesnių vietovių galima kreiptis laiškais.

LINKSMAVAKARIS

Teko patirti, kad 23 d. Lon 
dono Apylinkės Valdyba ren 
gi p. Statkienės salėje, Claien- 
ce g-vė 35 7 nr. smagų linksma 
vakarį.

Gros gera kapela. Veiks tur 
tingas bufetas. Pradžia 7 vai. 
vak. Laukiama gausaus atsilan 
kymo landoniškių ir svečių.

L. E-tas.

taip

C

a

$
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Mūsų politinių veiksnių ne 
sutarimai Lietuvos Valstybėm 
atstovų skyrimo reikalu tęsiasi 
jau kelinti metai. Žinant gi čia 
bartinę Europos politinę pade 
tj su ypatinga Sovietų grėsmė

15~kos metu sukaktuvėms
VISI IMPERIALISTINĖS SOVIETŲ RUSIJOS OKUPUOTŲ KRAŠTŲ ŽMONĖS SURINKIME M1L1ONUS 

PARAŠŲ IR REIKALAUKIME LAISVĖS.

dromis su kitais jėgomis, leisici 
me milioninio tiražo brošiūras 
bei atsišaukimus įvairiomis nal 
bomis ir skleiskime juos pašau 
lyje, keldami Sovietų kruvinus 
darbus mūsų tėvynėse. Aleman

visos Europos laisvei, ir eili daro liūdnas įspūdis, jog mūs 
aiam žmogui yra aišku, kad d ■ veiksniai laiko šį klausimą ly, 
ugumas Europos valstybių ste antraeiliu, ar net trečiaeiliu, ly ik trečdaliu, 
ngiasi išvengti bet ko, kas blo ginant su tokiu atstovų skj - i 
gintų jų santykius su sovietai? mo bei kitais reikalais. Argi g a 
ir kad, išskiriant nebent tik la Įima tenkintis lietuvybės islai 
paniją bei Portugaliją, nė viena kymu vien tik išeivijoj, kas irgi 
kita Europos valstybė dabai ti neapseina be kliūčių dėl kai ku 
nėse sąlygose nepriims ne tik iių asmenų fanatizmo, ar taati 
Lietuvos, bet ir Latvijos bei Es nio susipratimo stokos? 
tijos diplomatinių atstovų, riek 
neoficialių, tiek — juo labjau , 
— oficialių, kuriems skirti net 
vyrausybių nėra. Tarp kitko, 
Nepriklausoma Lietuva savo at 
stovų į Ispaniją bei Portugal! 
ją neskyrė, nes nemate tam yp 
alingo reikalo.') Iš tikrųjų n ū 
vu yra tvirtinti, jog Italija, ku 
ii turi parlamente apie trečdalį 
Komunistų bei jiems palankių, 
ar Vak. Vokietija, kuri siekia 
glaudesnių prekybinių santy 
kių su Sovietais bei viliasi su 
jungti savo suskaldytą valsty 
bę, sutiktų priimti Lietuvos, 
kad ir neoficialų atstovą. Tiesa 
Vak. Vokietija sutinka piumli 
lieluvių atstovą. Klaidinga bei 
gi įsivaizduoti bei kitus įta.gc 
u, kad toks „Lietuvos atstovas 
piie Bonnos vyriausybes*' ture 
lų didesnes teises, negu atsto 
vauti lietuvių pabėgėlių reika 
lūs Vak. Vokietijoj.’) Tad vi 
sai nebūtina tam skirti kokį si e 
cialų VLIKo, ar Liet. Dipi. še 
fo delegatą.

Sekant tarptautinės politinės 
padėties vystymąsi ir priimant 
dėmesin ypatingai Anglijos b 
Prancūzijos laikyseną Sovietų 
atžvilgiu, dabartinių politinių 
sąlygų pasikeitimas Europoje 
mums palankia prasme yra ne 
pramatomai toli. Iki ateis lai 
kas, kada Lietuvos neoficialūs, 
arba egzilinės vyriausybės ofi 
cialūs, atstovai be kliūčių bus 
priimami bet kurios Euiopos 
valstybės, yra daug svarbesnių 
Lietuvai reikalų, kuriems skir 
tinas pirmaeilis dėmesys ii ne 
atidėliotina bei įtempta veikla. 
Tai lietuvybės išlaikymas. Susi

las „šaltajame kare“ prieš So čių metų „Baisiojo Birželio“ rru 
Vidus. Aišku, JAV interesai le nėjimo proga organizuokime L 
ms, ar tas ginklas bus panaudo ndras milžiniškas deinonstiaci 
tas bei kada panaudotas ir kaip jas visame pasaulyje, kur tik 
išnaudotas. Mums tačiau tai pavergtų Europos tautų laisvė 
yra labai svarbu ir todėl mes ne jc gyvenantiems nariams tai jm 
galime ir neturime likti tam abe anoma. Įrenkime judančias šv 
jingi. Amerikos lietuviai sunn iesos reklamas didesniuose mie 
ko mihoną parašų po paticija stuose, ar bent, mažiausiai. 
JAV vyriausybei, kad Lietuva prieš JTO rūmus su šūkiais, 
būtų pripažinta suverenine vai „Baltic Nations demand Fiee 
stybe. Tada Lietuva buvo jaudom! ", „Communists ruin the 
laisva. Dabar gi - - turime ko life in European cenlries behi 
voti dėl jos laisvės! Amerikos nd the Soviet Iron Curiam'.“ n 
lietuviams tenka vėl pasireikšti pan. Pradėkime tiems žygiams 
— tik šį kartą jau su likimo di ruošti jau dabar.

ii Tokios tad maždaug tuietii

RAŠO INŽ. VYTAUTAS VINTARTAS
Šitokie įvairūs nu Ko vardu telegrama su reikalą 

krypimai nuo pagrindinio nka vimais komunistiniam „pašau 
lo bei išeiviški savęs užhūhavi ho taikos kongresui“ yra tik sa 
mai yra itin pavojingi mūsų ma vęs pačių išjuokimas. VLIKas 
žai tautai. Juk vienas trečdalis neturėjo ir dar neturi paruošęs 
tautos nukankintų bei ištieir. pilnos, prisiekusių liudininkų 
tų mažai Lietuvai reiškia liek parodymais bei kitais argumea 
pat, kiek tai reikštų 15 milionų tais paremtos, įvairiomis kaibu 
Anglijai ar Prancūzijai, 20 mil. mis spausdintos medžiagos Š_- 
Vokietijai, ar 54 mil. JAV-ins. vietų vykdomą agresiją bei ge 
Bet jų likę du trečdaliai tai bū nocidą prieš pasaulį iškelti bei 
tų dar dešimtys milionų. Musu išgarsinti. Tą spragą mums da 
tautos du trečdaliai tai viskas, linai užkišo JAV Kongreso Su 
tai mūsų viltis, kad mūsų tau vietų agresijai tirti komitetas 
ta dar egzistuos, tai mūsų pa su Am. Liet. T-bos pagelba. nugaiš, latviais ir estais —
guoda, jog mes išeiviai dar ne Nors dalis tautiečių savo taria įteikti memorandumą JAV vy būti gairės ir pirmaeiliai uždavi
same musų tautos „paskutiniai mos savisaugos sumetimais pa riausybei, kad šioji neatideho mai mūsų veiksniams mūsų Te
mohikanai“! reigos tautos savisaugos labui jdnt J O-joj paKaltintų Sovie vynės nelaisvės 15 metų sukaK

Tėvynėje Sovietų vykdomus neatliko. Bet duomenų surink tus agresijos bei genocido vyk ties išvakarėse! lai būtų daug
nusikaltimus ramiai stebeu ii ta nemažai, ir jie išleidžiami uyinu, kad paskelbtų, jog per ją reikšmingiau ir naudingiau L ė

> laisvinimui bei lietuvy 
laisvės! Kad šis memoranda bės išlaikymui, negu ligšioines 
mas JAV vyriausybę įspūdin tarpusavės varžybos bėl berti 
giau paveiktų, kad tam jos ėji kšmio dabar atstovų skyrimo, 
mui JTO-joj didesnį akstiną n negu ligšiolinės išeiviškos rung 
tvirtesnį pagrindą suteiktų, Kad tynės dėl postų ir dominavimj 
pabaltiečių jai įteiktą ginklą — VLIKe ir t. t. Tose 15 metų si 
’aktų propagandą — daugiau kakties išvakarėse užverskime 
sustiprintų ir iškeltų, — sūria seną, mūsų Tėvynės laisvinimo 
kime ne vieną, bet keletą mino bare ypatingai džiuginančia vci 
nų parašų iš visų pabaltiečių kla nepasižymintį lapą ir — už 
oei jiems prijaučiančių kitų traukim naują giesmę, broliai! 
amerikiečių! Įstokime ir mes Tai būtų gražiausias ir reiks 
į „šaltąjį karą“ prieš Sovietus! mingiausias tos sukakties minė 

Nors kitos pavergtosios Eu jin?asT “ŽgimS da*bai’ P"aSV‘b i o 11r o i 1 Dr i n r f m d tti mnc loict/A 
ropos tautos yra atstovaujamos 
JT O, tačiau kvieskime ir jas — 
jų, laisvėje gyvenančius, tau 
tos narius pasiekti mūsų pa 
vyzdžiu. Jos irgi neprivalo to JAU GELEŽIS GABENAMA 
liau laukti ir žiūrėti, kaip jų h 
kimą lems jas pamiršusios lais 
vosios tautos! Testoja tad ir 
jos į „šaltąjį karą“. Raginkime 
ir jas prie panašios akcijos, Įtei 
kiant JTO-jai skundus ir kalti 
nimus prieš Sovietus bei reika 
lavimus, kad šie išsinešdintų iš Ponas tonų bus atgabenta, 
pavergtų kraštų. Tesurenka ir 
jos (mums irgi dalyvaujant) mi krovinys pasieks 

Yra vilties, kad Vandute, jei lionus parašų visame pasaulyje per metus, 
ji galėtų pasinaudoti įvairiais iš savo išeivių ir ten jiems pri „
specialiais, moderniais gydymo jaučiančių. Nors parašais Sovie laukų, 24 tiltai pastatyti per ne 

tų nenugąsdinsi, bet jau pati apgyvento krašto ežerus bei 
la akcija ir jos iššaukta pi opa upes. Vienoje vietoje gelezm 
ganda būtų lyg „šallojo kaio“ kelis eina per 708 pėdų tiltą, 
bom.ja ant komunistų galvų, kuris 150 pėdų virš Moisie Ri 
Tai nepaliktą be įtakos ir pa Ver upės, ir iškarto neria į 2.200 
šaulio opinijai. pėdų tunelį, kuris yra išgręžtas

Savo ruožtu, atskirai ir ben uoloje.

Lietuvybės išlaikymo sąvoka 
turi būti suprasta, kaip lietu 
vių tautos apsaugojimas ne tik 
nuo nutautėjimo, bet ir — juo 
labjau — apsaugojimas nuo jos 
mažėjimo bei sunykimo, ar fizi 
nio sunaikinimo — genocido! 
Todėl — reikia daug veiksmii: 
gesnes veiklos kovoje už lietu 
vybės lopšį — už pavergtoje 
Tėvynėje kenčiančią tautą, ku 
rią žiauriai naikina bolseviz 
mas. Ko verta būtų visa dabar 
line laisvinimo veikla, jeigu, ka 
da nors Lietuvai laisvai tapus, 
nebeužteks lietuvių jai apgy 
venti? Vien tik „Baisiojo Bir 
želio“ minėjimais žūstančios 
tautos neišgelbėsime. O ir tie 
patys minėjimai sudaro įspūdį, 
lyg būtų rengiami daugiau pi 
nigų surinkimo bei kaikurių as 
menų iškėlimo tikslu, negu lik 
rąjai jų paskirčiai, štai, pvz., 
šiais metais Čikagoje tokio nr 
nėjimo kulminaciniu punktu 
buvo vieno visuomenės veikė 
jo vsiai auditorijai primestas 
pasveikinimas kito visuomenės 
veikėjo jo 40 metų veiklos pro 
ga, dėl ko tūkstantinė auditoii 
ja buvo paraginta atsistoti ir su 
giedoti „Ilgiausių Metų“. . . 
Taip. . . Nelyginant džiaugsmi 
ngas jubilėjinis maršas levų, 
brolių ir sesių mirtinese! Nebe 
suprantama nei laiko, nei saiko. 
Dėl vieno užmirštama tūkstan rų Europoje 
čiai. Ir niekas nepakvietė audi kurių tarpe yra daug džiovima 
torijos atsistojimu prisiminti kų, chroniškų ligonių, invalidų, 
bei pagerbti šimtus tūkstančių senelių ir mažų vaikų. 
Lietuvos kankinių bei Sibiran Viena iš tokių nelaimingu 
ištremtųjų, kurių kiekvienas su yra Vandutė Lingytė, trylikos 
sipratęs lietuvybės ir tikėjimo metų, o jau devyneri jų praiei 
gynėjas, neišskiriant ir ten like sti baisios ligos nelaisvėje. Bū 
siu kunigų, yra daugiau pagar dama keturių metų ji susirgo 
bos vertas, negu išeivijoj ir la nugarkaulio tuberkulioze; 1946

metų rudenį buvo išvežta ligo 2.000 DM (apie 500 dol.), o pi 
ninėn ir paguldyta gipso love nigų neturi nuolatinio rūpesčio 
lėn. budėjimo ir skausmo išvarginti

Gipso lovelėje išbuvo, su ma jos tėvai. Todėl aukokime šai

, ir jie 
juos tik aprašinėti, iineko ne specialiais leidiniais anglų kai pavergti pabaitiečiai reikalauja vynės 
darant arba, darant ką nors ac ba. Reikšmingesnieji tų duome 
reikšmingo, toliau nebegalima nų yra įduoti JAV atstovui J. 
O tokia veikla, kaip, pav., VLI Tautų Organizacijoj, kaip gink

BALFas šelpia 10.000 Vaka tus, negalėdama pakelti nei gal 
likusių lietuvių, vutės nei rankų, nei kojyčių.

Nekritusi neviltin, ji uolia' 
mokosi, ir jau gerai lietuivskai 
skaito, rašo ir skaičiuoja.

laikai! Priartinsim mes laisvę 
Lietuvai!

Vytautas Vinlartas.
Chicago, 1954 rugs. 25 d.

IŠ LABRADORO
Geležies rūdos siuntos pre 

dėjo judėti iš milžiniškų Laura 
dor-Ungava'os atsargų į Jungi. 
Valstybių bei Kanados plieno 
liejyklas. Spėjama, kad šiais 
metais daugiau kaip vienas mi

Laukiama, kad 195b metais
10 mil. tonų

Tiesiant geležinkelį iki rudos

’) Lietuvos atstovai ten bu 
vo skiriami, tiktai ne ten jie re 
zidavo. Red.

3) Tą tiktai vokiečiai gaidų lėta mirti mdiena dienon daugė 
pasakyti, o mes galime tiktai ja. Nuo 1940 metų bolševikai 
spėlioti. Red. bus sumažinę mūsų tautą beve ža pertrauka, aštuonerius me pos reikalams!

bai savųjų išaugštintas.
Tų kankinių bei tremtinių

metodais, pagytų. Tačiau tam 
reikalinga daug lėšų — apie

kuose — balti, kaip nuotakos, soliutinę teisę tikėti, kaip jis nės organizacijos turinys yra 
nameliai, apsupti gėlynų, žydin tiki, ir, kas svarbiausia, nieko toks, iš kurio išsivysto komu 
čių darželių, su kiemuose išdės neprievartaujant taip, ar kitaip nistai. O dar pnmytyviau gal 
tytorųis poilsiui kėdėmis, šia tikėti. Juk su komunistais kaip vejantieji dar paprasčiau pasi 
mančais fontanais, saulėje ži tiktai ir vyksta kova už šiuos sako.
bančiomis mašinomis, o tolumo principus. Ir su fašizmu vyksta Spekuliacija, kaip žinoma, 
je — mėlynuojančiu Erie eže kova taip pat už šiuos princi yia sunkiai sulaikomas arua, 
ru... Tikras rojaus kampelis, pus, nes ir fašistai, pagal savo gal ir neįmanomas sulaikyti rei 
Čia tikriausiai galima būtų pri spalvą, ką nors prievartauja • škinys. Bet kalbant visai lim 
taikyti J. J. Rousseau gyveni Hitleris bandė kirvio religija lai, tai reikia pasakyti, kad vi 
mo receptus... Bent tiems, ku vokiečiams prievarta skiepyti, sos politinės srovės turi daug 
rie čia gyvena.

Akivaizdoje jūrų platybės ir 
jau yra visiškai nugalėtas ir dp kurie atidengia vaizdų nuosta kalnų didybės, privažiuotasis 
valdytas. Jau nėra Žemės pavir bumą, grožį, apsakomą tiktai Niagaros krioklys nedaro diue 
šiuje likusios vietos, kurios da poetine kalba, 
barties žmogus negalėtų pasiek Beje, Keturių kantonų eže 
ti, pamatyti, aplankyti. Visa ras> kurio pakrantėmis ir man 
me Žemės paviršiuje žmogus teko keliauti, man nesudarė di 
jau viešpatauja. Nebent jis da dėsnio įspūdžio ir nesukėlė mai 
bar bandytų įsikasti į Žemės vi 
durius, kurių jis dar nėra išty 
ręs ir apie juos dar daug tebe 
spėlioja.

Visai kitaip buvo tais laiKais, 
kai buvau mažas, kai nebuvo 
dar nei lėktuvų, nei radijo, nei 
povandeninių laivų, nei kinu, mos, nors 
nei automobilių ir elektra tik peš, perskridęs ir perlipęs Kar 
tai dar vaikiškai netikrais, nors patus, latrus, na kad ir Ver 
ir ryžtingais, žingsniais replių monto kalnus, įkopęs kabančiu 
jo į dabartinę ateitį... Visai ’ . . '
tai, gali sakyti, iškilo ir išsivys čiant audrai 
te per paskutinius pusšimtį me kai tartum visa žemė siūbuoja, 
tų, šiojo gale priedu gavusi dar Fart nach Klam man padarė 
radarą, antibiotikus, peniciliną didesnį įspūdį negu Niagaios 
ir net atomo branduolio skaldy krioklys. 
mą!Nors ir skundžiuosi peranks Visa tai buvo įdomu. Bet kai 
ti gimęs, bet ir šis išgyventas dabar grįžtant iš Cleveandlo, te 
pusšimtis metų yra davęs žmo ko važiuoti pietiniu Erie ežero 
nijai nuostabių dalykų, tiesog krantu į Niagarą, teko stebėlis 
stebuklingų išradimų ir aliden čia viešpataujančiu grožiu, lar 
girnų (tai vis žmogaus nepalau turn Rojaus ramumu ir idiliška 
žiamo noro ir pastangų „susily nuotaika, kurios, atrodė, nedr 
ginti su Dievu“, pradedant „pa umščia nei švilpenČios per ly 
čiu Adomu“, vaisius...), prie gumas mašinos, nei ūžaudami 
kurių jį atvedė lakioji fantazija, skrendą padangėmis lėktuvai, 
įsisvajojimas pasiekti nepasie nei radijas, nei šokinėjanti tele 
kiama, nors tai kartais buvo dr vizija... Sodai perdėm apsodir. kiekvieno asmens sąžinės reika duodamas kitus esant 
audžiama „paties Dievo ' 
du“, ir... didelis darbas. nokę vaisiai raudonuoja saulė pagalvojęs ir šita kryptimi pa oti. Viena iš tokių spekuliacijų, jūs be Dievo. Jeigu rastumem

Anais laikais, kai lankiau mo je; vynuogių laukai, tebenoks kreipęs savo mintis, liberalizme dažnai prasiskverbianti ir span galimybę susitarti dėl to vieno, 
kyklą, man buvo įdomiausi ketančių saulėje; vietomis kuku galėjo rasti nepaprastai vci Lindoje, yra pasikartoją pakaltini mus skiriančio klausymo, tai 
lionių skaitymai — Livingsto rūzų laukai, ir šitose ramiose, gą savybę: tyrą laisvę, kuri mai: va, jūsų žmones nuėjo su mes galėtume sugyventi ir ben 
no, Kolumbo, Kuko, vėliau Am derlinguose ir vaisinguose lau kiekvienam tikinčiam duoda ab Komunistais, arba jūsų politi dradarbiauti.

KELIONES IR SVAJOENS
4. undseno ir kitų. Dabar tos vi
Žmogų daugiau domina ir sos kelionės jau nuėjo istor; 

smalsiau traukia visa, kas yra j°n, nors anais laikais jos buvo 
uždrausta , mažiau prieinama, nepaprastos, sensacingos ir kai 
sunkiau pasiekiama. Tai sena nojo daugelį gyvybių pačių 
tiesa. Jis todėl dabar smalsiai niausiu žmonių, 
domisi paslaptingomis „skiai Dabar jau mes žavėsimės 
dančiomis lėkštėmis“, augštai rašymais a la Blasco Ibanez 
iškylančiomis raketomis, tarp oa mūsų Maironio, rašiusio apie 
planetiniu skridimų užsimoji Keturių kantonų ežerą, arba 
mais. Nes dabar Žemes rutulys Drūkšių ežerą. Tai aprašymai,

Kll

ap

roniškų jausmų. Gražesnio ne 
su matęs, kaip Lugano ir Lago 
Magiore ežerai. Vaizdingesnių 
kalnų nesu matęs, kaip Krymo 
kalnai iš laivo Jaltoje; žiaures 
nės gamtos vaizdų — kaip Ka 
ukazo kalnai ir aplinkos dyku 

esu pervažiavęs Al

traukiniu į patį Zugspicą, siau 
ir sniego pūgai,

man padarė

Mussolinis turėjo savo kitos lū saitų ir tarpusavio ir su rclų.i 
šies prievartavimus. Tiktai libe jomis. Tas ir suprantama, nes 
ralizmas nieko neprievartauja, visa tai yra žmogaus gyvenimu 
pripažindamas visišką, tyrą ir siera, kurioje jis bendrauja, ka 
skaisčią sąžinės laisvę, laisvę ip katile, verda ir tuose pačiuo ms?„. 
be jokio priekaišto.

Kai profesorius įrodinėja pr 
iešinga, tai nenoromis kyla k1 
ausimas: tai ko gi norima? Ne 
bent totalizmo? Kuris laisves 
nepripažįsta, kuris visiems nu 
ri pritaikyti vieną trafaretą, pa 
grįstą prievartavimu?

Kartais spaudoje prasprūsta 
pasisakymų ir prieš tolcranc' 
ją: esą, tolerancija tai — lepšis 
kūmas, tai pataikavimas, tai kr 
yptis be vairų, ir panašiai.

Ne, gerbiamieji, tolerancij' 
apsi reikia suprasti gera prasme ir 

svarstyti, pasidaryti, taip saka visų pirma — kaip sąžines lais 
viso gyvenimo saviišpažin vės pripažinimą, kaip laisvę tu 

savo politinius įsitikini

Manau, kad kun. M. Krupa 
vičius ir pasisakė ir parašė v Lai 
teisingai ir atvirai nuoširdžiai. 
Nacinis vokiečių okupacijos ko 
misaras von Renteln, vedęs oy 
ią prieš tris — Dr. K. Grinių, 
kun. M. Krupavičių ir min. J 
Aleksą, pasirašiusius Hitleriui 
memorandumą, kuriame smer 
kc Lietuvos okupaciją ir žydų 
naikinimą, kaltino Dr. K. Gn 
nių, kaip jis galėjo pasirašyti s; 
memorandumą drauge su kun. 
M. Krupavičium, kuris pasiūlęs 
bendradarbiavimą komunistą

snio įspūdžio. Tai juk palygin 
ti menkas slenkstis, kurį vėliau 
ar anksčiau išardys vanduo, 
jeigu žmogus jo nepakaustys 
plieno šarvais. Bet ką reiškia ir 
plieno šarvai? Ir juos vanduo 
nudilins, kaip Romoje Šv. I'ct 
ro ir Povilo bazilikoje Šv. i et 
ro koją — metalinę, bet kai mi 
lionai žmonių ją pabučiuoja, 
per kelis metus tiek nubučiuo 
ja, kad reikia 
ti. ..

Keliaudamas 
sotinęs vaizdų 
laiko laisvai apsigalvoti,

naujai pnliediv

žmogus, prisi 
įspūdžiais, tuii

s*e garuose „šunta“... Aš kun. M. Krupavičiaus ne
Skaitant prof. Ylą ir prisime kaltinu. Aš manau, kad jis elge 

nant visokius pasisakymus act ki pagal Kristaus mokslą, kuris 
kaltinimus šiam ir tam, man pri 
siminė kun. M. Krupavičiaus tu 
Ii pasisakymai. Atsimenu jo pa 
sisakymą Pirmame Lietuvos se 
ime, kurin „vargingųjų" vardu 
buvo patekę 5 komunistai. Kai 
Vasario 16 proga seime buvo 
giedamas Himnas, „vargingie 
ji“... neįstengė atsikelti. Kilo 
triukšmas; kaikas šoko net su 
kumštimis ir kėdėmis... Mušly 
nių, laimei, nebuvo. Bet KD iy 
deris kun. Krupavičius iš seimo 
tribūnos pasisakė maždaug š.

skelbė, kad reikia visa, ką turi, 
atiduoti bendruomenei ii iš jos 
gauti pagal reikalą. Visa Evan 
gelija persunkta tais įtaigoji 
mais ir nurodymais. (Deja, 
staus mokslo niekas dabar 
praktikuoja, jo nurodymų 
vykdo), Krikščioniškosios 
nuolijos, kur susitelkiama ir gy 
venama bendru gyvenimu ir 
valgoma iš vieno katilo, yra ne 
kas kita, kaip savotiškos komu 
nos.

Ne kitaip suprato šiuos fak 
taip: Pirmieji krikščionys apie tus *r garsus rusų poetas Blo 
200 metų gyveno ir tvarkėsi ko kas, kuris savo poemą „Dvyli 
munistiškai. Gal po 200 metų ii ka“, kurioje aprašyta komunis 
mes tvarkysimės komunistiš t*nė Rusijos revoliucija, užbai 
kai. Bet dabar tam dar nėia pri ” *“*’ * ' *
brendusių sąlygų...

Kai komunistai 1940 metais 
okupavo Lietuvą, kun. M. Km 
pavičjus su dideliu Lietuvos ku 
nigų būriu Lietuvos komunistų 
partijos centro komitetui, ku 
ris buvo oficialiai laikomas Lie 
luvos viešpačiu, padavė memo mas Yra ne pripuolamas. Jis tu 
randumą, kuriame maždaug si rl gilių priežasčių.

Bendrai, žmogus, arba pagal taip parašė: Mes, katalikai, Ka 
save s

nt,
tį’ . Kai bent 20 valandų išsėdi rėti 
traukiny ar autobuse, nenoro mus, kaip kitų nuomonės bei 

įsitikinimų gerbimą. Toleran 
cija yra sąvoka kilnios ir hero 
jiškos prasmės sąvoka. Toleran 
cija yra smurto ir prievartos an 
titeze. Nesvarbu, būtų tai poli 
iir.es ar religinės srities, butu 
tai fizine? ar moralines eilės 
prievarta. Ir prašom jos su pur 
vais nemaišyti, netemdyti, turi 
nt užslėptus negražius tikslus.

mis ir užsisvajoji.

Pakeliui pasiskaitęs pi of. 
Ylos straipsnių apie liberalizmo 
pavojingumą, aš pagalvojau, 
nad gerbiamas profesorius ne 
ta kryptimi nukreipė savo min 
tis. Juk liberalizmas nėra nei 
teistinis, nei ateistinis, — jis 
tuo ir liberalizmas, kad pripa 
žįsta sąžinės laisvę: jis nieko 
neverčia būti nei tikinčiu, nei 
netikinčiu, visa tai laikydamas

Kii 
ne 
ne 

vie

gia šitaip: „B bielom vienčike 
iz roz vperedi įsus Christot“ 
(Beitu vainiku iš rožių pryša 
ky eina Jėzus Kristus). Taigi, 
Blokas pryšakyje komunistinių 
revoliucionierių mato Kristų.

Man regis, kad šis Krupavi 
čiaus ir Bloko minčių sutapi

' ' ' ' i Taip kalba žmonės, kurie gy
spręsdamas, arba jsivaiz ip ir jūs, komunistai, esame ko vena ne vien šia diena ir galvo 

t negud munistai. Skirtumas tiktai tas, ja ne tiktai apie dabartį, kurią 
var ti persikų medeliais, kurių pri lu. Manding, prof. Yla, šitaip rius, dažnai mėgsta paspekuiiu kad mes einame su Dievu, o dažnai painioja labai laikini ir 

pereinami nuotaikų momentai, 
dažnai nieko bendra su rimtu 
reiškinių vertinimu neturį, o 
vien tarnaują momento reikalui 
arba siaurai propagandai, b. d.
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HENRIKAS NAGYS

Pastabos apie 1953 metu

15. jų vidine laikysena, kiek rūpi-
Jurgio Gliaudos antroji naši Jų lūpomis paskelbti sava 

prozos knyga (Orą pro nobia, 
Premijuotas romanas, „Drau
go“ Bendradarbių Klubo leidi
nys, 1953 m., iliustravo V. K. 
Jonynas), laimėjusi autoriui 
antrą kart iš eilės „Draugo“ ro 
mano konkursą, literatūriniu 
požiūriu nieko naujo neduoda. 
Mūsų kritikos atsargumas, ver 
tinant „Namus ant smėlio , pa
sirodo, buvo pagrįstas, 
dien galime pasakyti — atsar
gumo net daugiau reikėjo, nes 
Gliaudos įžūlūs, tikra to žodžio 
prasme, pareiškimai (žiūr. „Ga 
biją“ ir „Draugo“ literat. prie
dus), kur nesidrovint niekina
mi mūsų literatūros žmonės, „ 
drįsę kritikuoti jo raštus, daro įspūdis, kad , 
mos aliuzijos į savų kūiinių autorius, 
vertę ir grandioziškumą — gre 
tmantis prie Balzac ir Zola, bei 
tėviškai patapnojant mūsų Vai 
žgantą, — yra pakankama ates 
tacija, su kokiu atveju čia ten
ka susidurti. Jeigu reikėtų nu
rodyti pavyzdį, kaip nelaimin
gai klimpsta mūsų literatūrims 
gyvenimas į emigracinio vidu
tiniškumo ir bejėgiškumo buse 
ną, tai Gliaudos žmogiškasis n 
rašytojiškasis reiškimasis gali 
būti akcentuojamas kaip labti 
akivaizdus liudijimas. Tenka 
tiktai stebėtis, kad panašūs at
vejai taip gražiai klesti po gar 
bingu ir oficialiu tiesos, meiles, 
gėrio ir grožio protekcijos skė
čiu.

1954-uju metu sukaktuvininkai
KL. PRIELGAU3KUI 60 METŲ.

Vienam mūsų senesniosios 
kartos spaudos bendradarbiui 
suėjo 60 metų (spalio 14 d.) 
Jubiliatas dar jaunas būdamas 
pradėjo dirbti mūsų spaudoje. 
Jau 1912 m. „Rygos Garse“ 
pasirodė jo pirmieji straipsniai. 
Vėliau mes matome jį rašinc- 
jant juokų spaudoje: „Bota
gas” — Rygoje, juokų kalen
doriuose. Pirmojo pasaulinio 
karo metu Kl. Prielgauskas ak
tyviai bendradarbiauja „Lietu
vių Balse“, „Naujoje Lietuvo
je”, „Santaroje“. Pirmieji d 
ėjo Petrapily, o pastaroji - 
Maskvoje.

1920 m. pradžioje Priclgaus 
kas jau Kaune. Nors turėdamas 
labai daug darbo valandų užsie 
nių reikalų ministerijoje, jis 
randa laiko paremti spaudą. Ba 
lio Sruogos paragintas, Kl. P. 
aktyviai pradeda dirbti „Lietu 
voje“, vėliau jos savaitiniame 
priede. Jis daug rašo teatro bei 
meno klausimais; tais pat klau
simais kiek vėliau jis pradeda 
dirbti ir „Lietuvos Žiniose“ 
Tik išvykęs studijų reikalais į 
užsienius, mūsų sukaktuvinin
kas nutraukia aktyvesnį bend 
radarbiavimą spaudoje. Tačiau 
neilgam. Jau 1929 m. mes vėl 
matome jį su politinėmis ir vi
suomeninėmis temomis „Lietu 
vos Aide“, „Vakaruose“, „Kl
aipėdos Žiniose”, „Trimite“ 
sporto spaudoje ir kt.

Nuo pat pirmojo „Kuntap- 
lio” numerio Kl. Prielgauskas 
„spėja” jame „orą“, t. y. apžvcl 
gia kas savaitę užsienių ir vi
daus poliitkos įvykius, gudriai 

Australijos Valdyba cevičium. Prof. M. Biržiška ta- pritaikydamas visokias oro at- 
• - - mainas jaunos valstybės negero

vėms pliekti.
Nuo 1943 m. sausio pradžios 

jis kviečiamas „Ateities“ redaK. 
1944 m. pradžioje gerb. Jubika 
tas vyr. red. Br. Daunoro pasui

DĖMESIO! DĖMESIO!

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
PIRMĄ KARTĄ LIETUVIŲ KALBA, DIDŽIULIS

AFORIZMU RINKINYS
sias labai tbejotinos gelmės, nal 
vias idėjas bei mintis. Toks pa 
vz. Šatrio pasiryžimas parašyti 
„Lietuvišką Kalevalą“ ir visi 
sdnįt^mentalūK aiškinama*, ko 
kiu būdu ir kodėl toks tautinis 
epas turėtų gimti, tėra fiktyvi 
spekuliacija, kur autorius taria 
si gebąs pademonstruoti savu 
pašaukimo pažinimą ir pranio

Šian- tymą.
Nuobodu kartoti, kad Ghau 

da netiktai neturi jokio savito 
individualaus stiliaus, bet ir lu 
bai varganai valdo lietuvių kai 
bą. Tokia negyva ir dažnai ne 
taisyklinga kalba tikrai nedau 
gelis lietuvių terašė. Susidaro 

,Ora pro nobis * 
, nors ir įmantraudu. 

mas, nesugeba išreikšti wsklan 
džiai ir aiškiai. Vieno kurio no 
rs žodžio kartojimas net po ke 
lis kartus tam pačiam ir sekan 
čiuose sakiniuose teįrodo, koks 
neturtingas Gliaudos žodynas 
ir kaip jo studijuota mūsų kla 
sikų kūryba.

„Orą pro nobis“—knyga pa 
rašyta konkursui (galima pri 
durti: laimėti šias varžybas, 
nes Gliaudą — kaip jis pats yra 
išsireiškęs — buvo tikras šiuo 
premijų „atsiiminėjimu“!), to 
dėl apsunkinta visais tokios 
proginės bei tezinės pastangos 
požymiais: troškimu įtikti, lai 
mėti populiarumo, nepaskelbti 
nieko, kas papiktintų konvcii

„Orą pro nobis“, anot auto- cionalų skonį ir sudrumstų mic 
naus, didžiulės epopėjos pirmo 
ji grandis, bando vaizduoti pir 
mosios sovietų okupacijos laik 
mėtį Lietuvoje. Agitpropo ms 
pektoriaus Vaitkūno ir rašyto 
jo Šatrio asmeninė ir ideologi 
ne kova turėtų išreikšti visą to 
laikotarpio tragiką, konfliktus 
ii kruvinąją birželio atomazgą. 
Šatrio žmona Marija, Leonas— 
antraeiliai personažai, fabulos grožinę mūsų literatūrą. Šiais . . .
ir intrygos stūmėjai ir plėtoto metais prisimename dešimtieo n}etais atsiras, c ėja, vis au 
jai. Gliaudą šiuos savo veikė benamių metų sukaktj. Dešini 
jus atatinkamai vedžioja, pra ties metų tremties. Lietuvių ii 
kalbina ir nutildo, gana suma teratūra sunkiai kovoja už sa 
niai naudodamasis parankiomis vo gyvastį. Palaidojome Vincą 
(kartais daugiau, kartais ma Krėvę ir pajutome dar didesnę, 
žiau pateisinamom) situacijo dar baisesnę tuštumą aplink 
mis, ir kitais, gerokai paviršuti mus ir širdyje. Ir kiekvienais 
niškais, dirginimo padargais, ateinančiais metais vis dažniau 
Nesivaržo Gliaudą, nebesugecė pajusime smūgius, kurie kapos 
damas surizgusių siūlų išpai mūsų gretas, kurie kapos musų 
nioti, panaudoti garsiąją „Deus žodį. Ir kiekvienais metais vis 
ex.machina“ (pav. lagaminas labjau pasigesime naujų žino 
302—303 psl.). Ir bendrai, GI nių, ateinančių į bendrosios ko 
iauda netiek domisi savo veikė vos barikadas. Ir kiekvienais

VIRŠ 1.500 AUTORIŲ RINKTINIAI AFORIZMAI, 
SATYROS, KEISTI UŽRAŠAI, EPITETAI, ŽYMIŲ
JŲ ŽMONIŲ PASKUTINIAI ŽODŽIAI PRIEŠ MIR- 
TJ, 50-TIES TAUTŲ RINKTINĖS PATARLĖS, 
PRIEŽODŽIAI, HUMORISTINĖS MINTYS IR KI

TI SAKYMAI.
VIRŠ 10.000 POSAKIŲ Vi SŲ AMŽIŲ FILOSOFŲ, 
POETŲ, RAŠYTOJŲ, TEOLOGŲ, ATEISTŲ, MO
KSLININKŲ, POLITIKŲ, AVANTIŪRISTŲ IR KT. 
MINTYS PRADEDANT MOZE IR BAIGIANT Pl- 
TIGRILLI. MAKSIMAI, KURIE ŠIMTMEČIAIS 

BUVO DRAUDŽIAMI CENZŪROS.
IŠTRAUKOS IŠ BIBLIJOS, KORANO, TALMUDO 

IR KITŲ ŠVENTRAŠČIŲ.
RINKINYS TURI 544 PSLP. GRAŽIAI ĮRIŠTAS Į 
KIETUS VIRŠELIUS. LABAI PATOGUS 

MUI FORMATAS.
NEATIDĖLIOJANT UŽSISAKYKIT ŠIĄ 
KNYGĄ SAU, IR SAVO PAŽJSTAMIEMS
KRAŠTUS, KURIUOSE VALIUTOS IŠSIUNTIMAS 

YRA SUVARŽYTAS.
DĖL LABAI MAŽO TIRAŽO, ŠI KNYGA J SPAU

DOS KIOSKUS NEBUS SIUNČIAMA.
KAINA SU PERSIUNTIMU KANADOJE — $ 6.00. 

VISUR KITUR — $ 6.50.
SIŲSKIT PINIGUS ŠIOS KNYGOS PLATINTO

JUI IR TUOJ JĄ GAUSIT.
M. ČAPKAUSKAS, 1220 BISHOP STR. APT. 3. 
MONTREAL, Q. CANADA. (Tel. UN 1-1900).

SKAITY-

JDOMIĄ
Į TUOS

JAU PASIRODĖ „ATOLAS”

J. AISTIS

go rutiną. Ir žinoma: panaudo 
jant patriotizmo vėliavą, taip 
saugiai ir užtikrintai priden 
genčią daugelį keistų apsireis 
kimų, susikurti sau patogų gin 
klą prieš kritikus ir nemažiau 
patogų teisėjo, giliaregio bei 
mokytojo postą.

LKF
jau išleido LKF metraštį „Alo- ria svarbų žodį Australijoj gy
ląs“. Tai labai įdomus leidinys, venantiems tautiečiams, A. Ka- 
kuriame į mus jau prabyla iš razijienė atveria duris į nuosta 
kapų V. Krėvė-Mickevičius n bų V. Krėvės kūrybos pasauli 
dr. Vydūnas. Melborne gyve ir į M. Biržiškos gyvenimą, A. 
nąs arch. V. Žemkalnis nuke- Zubras -nušviečia rašytojo Put
lia mus į Vytautinę epochą ir gio Andriušio kūrybą, o lauie- 
supažindina su L. Stuoka-Gu- atas Pulgis Andriušis prabyla kevičiaus paveikslais. Leidiny 

Tiek pastabų apie 1953 metų

giau oportunistų, pardavinėjau 
čių bilietus į kaukių balius, kur 
kova už žemę ir žodį, už tiesą, 
bus vaizduojama kaip kova su 
vėjo malūnais, kaip nenaudin 
ga, nereikalinga, jaunuoliška 
savižudybė.

Ir nelieka nieko kito, kaip 
pakartoti, daug kartų jau rašy 
tą sakinį: Nemirs lietuviškasai 
žodis tol, kol mes patys jo ne 
išsižadėsime ir neišduosime.

H. Nagys. 
Pabaiga.

riamas koresponedntu Mažei
kių, Kretingos ir Telšių aps
kritims, kartu jis įgaliojamas 
Raudonojo Teroro Muzėjaus 
tose apskrityse rinkti dokumcn 
tacinę medžiagą apie bolševikų 
padarytas Lietuvos gyventoja
ms skriaudas, nužudymus, va
gystes ir etc. Čia Prielgauskas 
ypatingai daug pasidarbavo. Jis 
turėjo specialų leidimą keliauti 
po visą Lietuvą. Tuo jis labai 
pasinaudojo ir Raud. Teroio 
Muzėjui perdavė nepaprastai 
svarbios medžiagos.

Tremty gyvendamas Kl. 
Prielgauskas bendradarbiavo. 
Mūsų Kely, Lietuvių Žody, Iš
eivių Drauge ir daugely kilų. 
Nuo 1946 m. pradžios Fiiei- 
gauskas redaguoja stovyklos 
laikraštį (rotatorium spausdi
namą) „Pasaulis Šiandien“, 
„Gedimino Pilis“ ir dilba vo
kiečių spaudoje „Die Welt”.

Atvykęs 1949 m. Kanadon, 
jis vėl skubiai įsitraukia į spau 
dos darbą: platina ir bendradar 
biauja „N. Lietuvoje* ; suiuo- 
šia, kitiems padedant, piunas 
dvi spaudos gegužines, kurios 
davė pelno ir tuo būdu buvo 
paremtos mūsų leidyklos. Kiek 
vėliau jis tampa pastovus „Nau 
jienų“ bendradarbis ir jau da
bar yra parašęs joms kelis šim 
tus straipsnių įvairiais kultūri
niais ir politiniais klausimais.
Kl. Prielgauskas visuomenės 

tarnyboje.
Dar anais sunkiais laikais, t. 

y. 1917—1920 m. mes matome

i mus gyvu vaizdeliu „Kaunas gausu iliustracijų: dr. Vydūno 
bunda ’. Spaudos atgavimo su- pomirtinė kaukė ir jo dienoiaš- 
kakties proga P. Abelkis rašo čio fagmentai, Barboros Rad- 
vaizdelį iš spaudos draudimo vilaitės, Stuokos - Gucevičjaus 
laikų ir dipl. inž. V. Civiliškas portretai ir visa eilė paveikslų 
supažindina mus prof. Stp. Ko- architektūrai nušviesti.
lupailos gyvenimu ir darbais. LKF metraštis „Atolas“. Re 
Dailininkai T. Valius, A. Rūkš- dagavo A. Krausas bendradar- 
telė ir Ad. Vaičaitis rašo dailės biaujant A. Karazijienei ir A. 
temomis. A. Krausas supažindi Zubrui. 1954 m. Melbourne, L 
na su nuostabiu Vydūno gyve KF Australijos Valdyba, lira- .
nimu ir darbais. J. Kardelis gv žas 200 egz. 240 pusi. Kaina .11 jau idrbant įvairiose atsakui 
ildena LKF problemas bei J. Australijoje 1 svaras, kitur 3 gose pareigose: 1 iihso kanų 
Meiliūnas apašo LKF veiklą dol. Gaunama: pas leidėją - re- komiteto pirmininkas; Dramos 
Australijoje. Leidinys papuoš- daktorių: A. Krausas, 4 Grand kuopos pirm, ir režisierius; jsi- 
tas dailininkų T. Valiaus, T. Zi view Ave., Maribyrnong, Vic. steigus Lietuvos atstovybei Už
karo, A. Vaičaičio ir V. Siman- Australija. Nukelta į 5-tą psl.

parą pakeliauti, tai gal bent da kęsis Varšuvos universitete, sė savo kietai suspaustu smulkiu ton! Ir aš jums pasakysiu, kad 
1 I? | linai ją būsiu pažinęs. Ji tada dėjęs ilgesnį laiką Lukiškių ka kumščiu grūmodamas, žodis nė vienas kaimynas mūsų tau

keliavo oficialiai: atstovavo sa-Įėjime, kur jam „jogailinių lai-žodin pakartojo. Gira nustebęs tai nėra tiek blogo padaięs, 
(„Apie laiką ir žmones“). vo vyr? — Lietuvių Rašytojų kų broliukai“ labai stropiai sk- nuo mūsų atšoko ir bėgo kitur kaip lenkai“. Jis tų mano žo-

v . .” ‘ ... Draugijos Pirmininką — nuly- aitydavo garsiuosius lukiškie jieškoti teisybės ir pritarimo, džių nuoširdžiai nesuprato ir
Yra žmonių, kurių vieno pil- Man, senam kauniečiui, atio- dint lenkus rašytojus į Gelgau- tiškus „dvidešimpinkus“ į vi- bet ir kiti kolegos laikėsi indi- mačiau, kaip jis norėjo man pa 

nas miestas ir pilna šalis. Toks dė, kad Gira užgimė ir užaugo diškį ir parlydint atgal. Ir ici- ’ ’ ’ ‘ ‘ ‘ — - - ....................
buvo Liudas Gira. Jo netekda- Kaune, ir jis man atrodė sc- fcįa pasakyti: kiek Giros val- 
vo ilgai jieškoti. Pakakdavo pa nesnis už patį miestą, neišski- (j^ia buvo 
stovėti bet kuriame gatvių su riant ir pilies grjuvėsių. Ir jis 
sikryžiavime, ir, žiūrėk — iš- miestą papildė. Buvo šaunus, 
lenda jis iš už kampo, kaip jei ne kitiems, tai bent pats sau. 
ožys kratydamas savo retų gy- Jame buvo vienas labai moteris 
vaplaukių rusvą barzdą. kas bruožas: jis žinojo savo juo

Buvo labai socialus /mogus. mumo giliausius užkabai iuo, 
Jis būdavo vis: su kuo nors kai tai yra, jam, kaip moteriai, nc- 
basi, su kuo nors sveikinasi, galėjai pasakyti nieko, ko jis 
kam nors pilnu gniaužtu nuo pats apie save būtų nežinojęs 
galvos aplamdytą skrybėlę nu- žodžiu, jis buvo be galo jdo- 
siima, kam nors plačiai nusi- mus. Kompanijoj auksas. Gy- 
šypso arba kinietisku trašku- vas, kaip kielės uodegėlė ir gy
niu nusikvatoja. vas sidabras drauge.

Jo pažintys plačios ir įvar- Bernardas Brazdžionis man 
rios: nuo siuvėjos ir pardavė-pasakojo, kaip jis pirmą kartą 
jos iki artistės ir labai plunka- išvydo Giras Alėjoje. Jis jį bu- 
nuotos ponios; nuo nuskurusio vo matęs tik nuotraukose ir 
prašuolio iki ministerio. Tauly jautė didelę pagarbą už jojo 
bių irgi neskirdavo, kaip iuo- „Gale lauko toli“ ir kitas eiles, 
mų. Žiūrėk, jis su lenku, su žy Ji ėjo svariu ir tvirtu žingsniu 
du, su vokiečiu, su ruseliu ar ir glaudžiai prisišliejusį Liudą, 
su šiaip kokiu nors be spalvos tarsi, nešte nešė alėjos pasie- 
ir be skonio kosmopolitu. niu. Liudui parūpo mados vit-

Dažnai galvodavau, kodėl Gi rinoje, ir jis bandė sustoti, bet 
ra taip mėgsta gatvę ir joje jo gyvenimo draugė pilna bur- 
taip gerai jaučiasi. Toks jau na žėrė jam: „Eik tu, paišė, 
gal jo bus buvęs būdas ir tem- dar tu ką išmanai apie madas!” 
perementas. Bet gal buvo n ki- jr, tai tardama, kad patraukė 
ta, daug gilesnė, priežastis — vo Liuduką priekin, jog to net 
jojo Bronė. O ta buvo monar- kojos susivijo, gaudydamos že 
kas. Stuomeninga ir šiaip impo mę. Jaunas poetas tada ir pa- 
zantiška. Temperamenlelį turč galvojo: tai štai kaip mūsų vy- 
jo staigų ir smarkų. Ir ne be resnį brolį apdainuotosios be-

liberaiškai palaida, 
tiek jo žmonos kieta ir griežia. 
Aš tada, ją iš arčiau pamatęs, 
dėkojau dangui, kad į josios bal 
tas rankeles Apvaizda neatida
vė viso krašto, o ji ir su juo 
būtų taip susidorojusi, kad vi
sa tauta būtų kaukte kaukusi.

Čia būtinai reikia padalyti 
mažą marche en arriere. Len
kai rašytojai į mus, pagonis lie
tuvius, labai saldžiai glaudėsi, 
ir pirmą dieną mes nieko kito 
negrdėjome, kaip tik: „Alcž, 
braciszki, o co chodzi! więc įny 
jestesmy bracie od czasow Ja- 
gielly!“ Mes buvome santūies 
ni ir nė karto nepragydome; 
„Tupi lenkas ant kalniuko”. 
Reikėjo jiems rodyti laikinoji 
sostinė. Kaikurie lenkai priva- 
tiškai buvo jau apsilankę Karo 
Muzėjuje, dėl to išreiškė didelį 
norą, kad mes juos ten oficialiai 
nuvestume. Ką gi, reikėjo juos 
ten vesti ir lydėti, nors jau, so
deliu eidami, kaikurie buvo pa
leidę apivarus.

Muzėjuje, kaip žinome, kybo 
jo Suvalkų sutartis su trumpais 
drūtais komentarais, kuiie, 
kaip vėliau paaiškėjo, juoba len 
kus domino. Nors buvo tvirtai 
nutarta, dėl šventos ramybes,jo staigu ir smarku. Ir ne be

priežasties. Jos Liudukas ture- atričės viešai gatvėje maltretuc jiems ant tu nuospaudu neuž- 
minti, bet lenkai čia parode tik 
rai žemaitišką užsispyrimą, jog 
kito kelio nebuvo, kaip trk ei
ti ten, kur lenkų smalsumas ve 

man su p. Giriene nei kortomis dė. Mes juos priėmėme ten su

jo daug smulkių silpnybių, bet ja!...
vieną turėjo visai pakenčiamo Pažinsi, sako, žmogų keliau- 
dydžio: mėgo silpnąją lytį, iš damas, kortomis lošdamas ir 
pažiūros net atrodė, kad Bronė pentin nusigerdamas. Neteko 
į tai mažai dėmesio tekreipė — i "
sugaudyk tu, žmogau, tokj vė- lošti, nei pentin nusigerti, oet oficialiu vadovu-aiškintoju. la
ją laukuose. teko drauge su ja vienu laivu sai buvo vilnietis lietuvis, mo

sai niekuo nekaltą vietą. Tulė- ferentiškai, tai jis, metęs viską, aiškinti, kad mes, lietuviai, Sa
damas tokį tiražą, vadovas len- pats išbėgo ir savo namuose vo istorijos nesuprantamef'ta 
kų kalbą puikiai valdė. Verte, tvirtai užsidarė, kaip Krėvos pi čiau jis aprimo ir visu kūnu iš 
kaip ropę krimto. Neaplenke ly, ir dauigau su lenkais nesi- 
nė pasakymo „niekšingas len- rodė, bent iki to laiko, kol man 
kas“. Tai ir buvo lašas, kuis lenkai nusibodo lydėti. Šiaip 
pradėjo lieti vandenį per bria lenkai yra įdomūs žmonės, bet 
unas. Mandagūs lenkai pasiu- Lietuvoje jie yra nuobodūs n 
to ir visai paleido apivarus. net įkyrūs.

Juos galima buvo suprasti Girai mus palikus, muzėjus 
ir gal net pateisinti, bet ko pa virto tikru bobturgiu. Lenkai 
trako Gira — sunku man ir kibo prie kiekvieno eksponato, 
šiandien numatyti, juoba, kad Senas akademikas kretėdamas 
aš tada neįsivaizdavau Vilniui klausė vadovą, prisivedęs jį 
Vaduoti Sąjungos be Giros, prie skulptūrinės grupės, kur 
nes kitaip jis būtų nerašęs: Didžioji Lietuva globė Mažąją 
„Vilnius lenkų rankose da, te Lietuvą ir Vilniaus Lietuvą: 
gul giegvienas lietuvis pasiza „O kas čia?“ Vadovas jam pa- 
da“ ir t. t., o gal, jo paties žo aiškino: „To Wielka Litwa, to 
džiais tariant, taip manyda- Mala Litwa, a to Litwa Wilens 
mas ir klystu. . . ka“. Senelis jam ir drėbė: „To

Prišoko Gira prie Miškinio klamstwo, proszę pana!“ Asine 
ir manęs, raudamas ir taip niškai tokiose scenose dalyvaa 
jau retus savo plaukus ir šauk ti nemėgstu, bet pamačiau, kad 
admas: „Skandalas! skanda> kažkaip vadovas liko vienas 
las!.. Nowakowkis grįžta at-prieš lenkų būrį, dėl to priėjau 
gal!.. Kam tokias kiaulystes n mandagiai, bet kietai pasa- 
muzėjuj laiko? Kam tokį cha- kiau senukui, kad tai ne melas, 
mą vadovą davė? Bėgu minis- bet tiesa, ir kad mes tos tiesos 
terijon, tegu jį išveja lauk!“ nemanome atsisakyti. Jis dar 
Aš jam taip ir sakau: Liudvi- Kartą, bet jau turėdamas galvo
kai, nesijaudink ir nedaryk iš je Suvalkų sutartį, pakartojo zo 
to tragedijos: beveik dvide-dj melas. Tada jam pastebėjau, 
šimtį metų mes ta mintimi gy kad jis, būdamas svečias, dau- 
venome, o dabar, atvažiavus giau to žodžio nevartotų. Ma- 
porai sulūžusių lenkų, mes jau niau, kad užsigaus senelis, bet 
turime viso to atsisakyti — pri jo būta tikro mokslininko, del 
sivirė lenkai košės patys, 
tegu ir srebia...“ Ir pridėjau: 
„Gira, jei vadovui nors vienas 
plaukas nukris, tai mes tau vi
są barzdą išpešiosime!" Miški
niui paskutiniai mano žodžiai 
taip patiko, kad jis juos Girai, kiau ?

susijaudinimo jau drebėjo.
Tasai muzėjaus incidentas 

mus visą kelionę lydėjo kaip 
šešėlis. Aš tūluose lenkuose ge 
ros akies neturėjau, nes tik mu 
du su Miškiniu lenkiškai nekal- 
bėjova, o tai ir buvo jiems rakš
tis tarpupiršty, iki Rimydis vie
nai senai panai, grasindamas 
smilium, pasakė, jog iš to len
kai didelių išvadų tenedaro, 
kad mes lenkiškai kalbame, nes 
lietuviai visomis kalbomis tik 
lietuviškai kalba.

Karas kybojo panosėje, ir vic 
nas kitas teiravosi, kaip ličiu 
viai laikysis karo atveju tai p 
Vokietijos ir Lenkijos. Atsime
nu, kad tūlam Piaseckiui pasa
kiau, jog neutraliai laikysimės. 
Jis man uniją ir bendros valsty
bės didybę priminė. Aš jam pi i 
miniau tai, kaip buvo užmegzti 
normalūs santykiai, ir pridėjau 
Tiešiną . Tai buvo vienintelis 
lenkas, kuris — nežinau, nuo
širdžiai ar nenuoširdžiai — su
tiko, kad lenkai pavojaus aki
vaizdoje kaimynų atžvilgiu yra 
padarę taktinių klaidų.

Po to muzėjaus incidento Gi 
ra lenkus lydėti į Gelgaudiškį 
delegavo savo žmoną. Smulk

iai to jis man vaikišku naivumu menų nežinau, bet gal taip ir 
pradėjo įrodinėti, kad mes bebuvo: Gira, greičiausiai, val- 
unijos neišsiliksime. Jis man džią perdavė Fabijonui Neve 
aiškino, kaip Lietuva ir Lenki- ravičiui, o paskui, užmiršęs ar 
ja buvo didelės ir galingos, kai tyčia, tą pačią valdžią perleido 
drauge gyveno. Ir aš jam paša ir žmonai.

: „Taip, bet kieno sąskai- Bus daugiau.
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KU LT ŪRLVĖlfmWIK A
TORONTO CHORAS „VAR-ARGENTINOS 

PAS“ KONCERTAVO 
ČIKAGOJE.

Nugalėjęs vizų gavimo sun
kumus, Toronto lietuvių cho
ras „Varpas“, vedamas komp. 
S. Gailevičiaus, spalių 9 n 10 
dienomis koncertavo Čikagoje 
ir turėjo didelį pasisekimą. To 
romiečiai turėjo pilną Lietuvių daug rūpinasi p. Mikelionienė. 
Auditoriją publikos, kuri juos 
šiltai priėmė. Labai draugiškai 
varpiečius sutiko dainaviečiai.

PATEFONO PLOKŠTELIŲ 
GAMYBA LIETUVOJE.
Vilniaus Dzeržinskio rajono 

pramonės kombinatas suorgani 
zavęs patefono plokštelių ga
mybos cechą, kuris išleidęs 11 
plokštelių, pasiekusių ir Ame
riką. Būsią gaminama po 15. 
000 plokštelių kas mėnuo. To
ks cechas esąs ir Kaune. Ta
čiau plokštelės, pasiekusios 
Ameriką, pažymėtos tiktai ru
siškai ir angliškai, o kad jos ga 
minamos Lietuvoje, nieko nepa 
žymėta. Okupantas viską daic 
savo vardu, kad Lietuvos ir vai
das nefiguruotų užsieniuose...
LENKIJA GRAŽINO LIETU 

VAI ARCHYVINĘ 
MEDŽIAGĄ.

Vilniaus valstybiniam muzė
jui Varšuvos universitetas ir 
Krokuvos Jogailos vardu bib
lioteka grąžino medžiagą, lie
čiančią architekto Lauryno St- 
uokos Gucevičiaus darbus: Vii 
niaus rotušės projektus ir pla
nus, Vilniaus katedros projek
tus, architekto susirašinėjimą 
su karalium Stanislovu Augus
tu, Vilniaus universieto rekto
riaus jam išduotą pažymėjimą, 
kad jis turi teisę dėstyti univer 
sitete architektūrą ir kt.

ALEKSANDRO KUČIŪNO
pianisto, dirigento ir muzikinio 
kritiko, 25 metų muzikinės dar 
buotės sukaktuvės ruošiamos 
spalio 31 d., 3.30 po pietų Či
kagos, Marijos Augštesniosios 
mokyklos salėje. Tam tikslui 
sudarytas specialus komitetai, 
kurio pirmininku yra inž.Rudis, 
o narių tarpe matome Gugicnę 
Vanagaitienę, Kuraitį ir kitus, minėjo 5 metų sukaktuves.
A. Kučiūnas tą dieną duos for- mą veda Vladas Braziulis, sc 
tepijono rečitalį. nas teatralas, scenos meną stv

I IETUVIAI 
STEIGIA LIETUVIŲ 

MUZĖJŲ.
Muzėjui patalpos jau paruoš 

tos. Dabar yra daromos ekspo
natams sudėti vitrinos. Lietu
ves moterys jau yra suaukoju
sios jau daug lietuviškosios tau 
todailės eksponatų. Muzcju

INDŲ KINO FILMŲ 
FESTIVALIS VILNIUJE.
Įdomu, kad Vilnių pasiekė 

net Indijos kino filmų festiva
lis. Bet jis yra skirtas Rusijos- 
-Indijos draugystei pažymėti. 
Matyti, kad okupantas bando 
įtikinti lietuvius, jog Rusija ne 
viena, kad su ja draugiškus san 
tykius palaiko ir didelė Indija. 
Maskvoje rodyti filmai, rodo
mi ir Vilniuje. Kaikurie tų fil
mų, kaip „Du bigehai žemės", 
yra premijuoti tarptautiniuose 
konkursuose.

AMERIKOS BALSO 
REDAKTORIUS

Povilas Labanauskas pa-

dijavęs Petrapaly, ten dirbęs 
drauge su Glinskiu, o Lietuvos 
nepriklausomybės metais Kau 
ne vedęs Karių teatrą ir jame 
režisavęs daug veikalų. Cleve 
lando Dramos studija per savo 
veikimą yra pastačiusi daug vei 
kalų ir savo sudėty turėjusi 
apie 100 scenos mylėtojų, see 
noje dirbusių ir vaidinusių. Pa 
skutinį spektaklį Clevelando 
Dramos studija turėjo Čikago 
je, kur Vilniaus Krašto Lietu 
vių Sąjungos organizacija mi 
nėjo spalio 9 dieną.

LIETUVIŲ MENO DIENOS 
AUSTRALIJOJE.

I.KF suvažiavimas įvyksta š. 
m. gruodžio mėn. 28 d. Mel
bourne mieste. Ten pat įvyksta 
ir AB Tarybos narių suvaziavi 
mas bei ML Bičiulių Draugijos 
atstovų suvažiavimas. LKF Au 
stralijos Valdyba ta proga ren
gia meno dienas ir dailės paio-

inž.
baigė televizijos mokyklą New 
Yorke, kaip režisierius ir gerai 
išlaikė egzaminus. Kaip vie
nas iš geriausiai baigusių, pu 
egzaminų turėjo specialų pasl- 

' rodymą per televiziją.

PIANISTAS ANDRIUS 
KUPREVIČIUS

spalio 27 d. koncertuoja Cieve- 
lande, Ublico Librery konceitų 
salėje, kuri šiuo koncertu atida 
i o koncertų sezoną. Lapkričio 
6 d. koncertuos New Yorke, o 
lapkr. 13 d. Montrealy su sese 
na smuikininke, E. Kupreviėiū 
te.

JUBILĖJIN1S ČIURLION1E-
Č1Ų SEZONAS

jau pradėtas. Šiemet sueina 15 
metų, kai A. Mikulskis Vilniuje 
įsteigė Čiurlionio vardo ansamb 
ij, taigi šiemet švenčiantį 15 m 
jubilėjų. Jubilėjus bus pažymė
tas eile knocertų.

CLEVELANDO 
DRAMOS STUDIJA

Dra

VAISIU IR UOGŲ MĖGĖJŲ DĖMESIUI 
Spalio mėnuo pats geriausias laikas sodinti vaismedžius: 
obelis, kriaušes, vyšnias, slyvas, pyčius ir kt. ir vaiskrū
mius: agrastus, serbentus, avietes ir kt.

Jų gausite pas
A. M A Č į,

Nilestowne, prie Londono, Ont., Hamilton Rd.

j Lietuviška moterų kirpykla
Į

DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- 8 
LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. Fltzroy 3292. $

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

minor REPAIRS. 1
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

- AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

Lietuviai aavininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaucialiflnai,
A. Majauskas.

VICTORIA CLEANERS &. DYERS CO.
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.

MONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135

MAMERTAS MA^lVKASj
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ ROBI, $

SIUVĖJAS. &

SKUBUS PATARNAVIMAS.

dą suskridusiems Melbournan.
Jose dalyvaus geriausios meno
jėgos iš Sydnėjaus, Melbourne kaukazio valstybėms: 
ir Adelaidės.

Mokslo-techmkos naujienos
FUNDY POTVYNIAI IR ATOSLŪGIAI.

Prie Bay of Fundy įlankos Kanada šiandieną gamina maž 
kranto, t. y. prie Saint John daug 345.000 statinių kasdieną 
River upės žiočių, New Bruns ir tiekia jas kasdieniniam pa 
wicke, yra augščjausis potvy reikalavimui, kuris yra 500.0U0 
nis ir žemiausis atoslūgis pa statinių. Tai reiškia, kad indus 
šaulyje. Ptovyniai ir atoslūgiai trija gali tiekti 69 nuošimčių 
kartais kyla ir krinta net iki bU Kanados rinkos paklausai, 
pėdų, du kartus per dieną.

Saint John*e prie pat Bay of 
Fundy įlankos vartų, milžiniš 
kas vandens kilimas ir kritimas 
nustebina lankytojus.

Saint Johne taipogi turima dėta naujo Kanados atlaso orai 
garsiuosius Reversing Falls Ra žyba, kurią atlieka Department 
pids upės slenksčius. Vanduo of Mines and Technical Sui 
teka į vieną pusę, bet kai pot veys žemėlapių braižytojas, 
vynis plaukia į sausumą, priver 
čia vandenį tekėti Saint John 
River upėje prieš kalną. Kada 
vyksta atoslūgis, vandens sieti 
ksčjai pakeičia kryptį ir teka i 
priešingą pusę per Saint Johno 
uostą į Bay of Fundy įlanką.

Kadangi potvynis ir atoslū 
gis vyksta tokiu laiku, kuris 
atatinka saulės ir mėnulio fa 
zes, tai potvynio valandą gal, 
ma tikslia nustatyti. Kiekvie 
nas potvynis įvyksta maždaug 
20 minučių vėliau už praėjusj.

NAUJASIS KANADOS 
ATLASAS PARUOŠIMO 

STADIJOJE
Po trijų paruošimo metų pra

aUGŠTOS KOKYBES RANKŲ DARBAS £

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS $

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal. <£ 
(blokas į rytus nuo De la Roche, užrašas: Rene BourdagesjV 
Valandos : kasdien 9—6; penktądien. 9-9 ir šeštadien. 9-6. v 
įėjimas: 4504 Brebeuf St. Tel. FR 9141; Res.tel. RA 2-1726. 8

1954-TŲJŲ METŲ SUKAKTUVININKAI. ..

(Atkelta iš 4-to puslapio).
: Gruzija., sportininkas Stepas Garbaniaus 

Armėnijai ir Azarbaidžanui, kas) ir tos Lietuvos rinktinės 
tuometinis Lietuvos atstovas vadovu buvo paskirtas Kl. Prie 
min. Pr. Dailidė pakvietė Pnel Igauskas (kapitonu buvo M. 
gauską atstovybės reikalų ve- Marcinkus).
dėju ir antruoju sekretorium. Iš tos trumpos jubiliato at- 
Tai buvo 1918 m. rugsėjo 3 d. liktų darbų chronologijos, gali 
Nors Jubiliatas tada sunkiai ko ma susidaryti nors ir paviršuti- 
vojo su badu ir iš atstovybes nį vaizdą apie jo nuveiktus dar- 
negaudamas jokio atlyginimo bus.
dirbo ilgiausias valandas gelbe- Kl. Prielgauskas gimė 1894 
damas pirmojo karo tremtinius, m. spalio 14 d. Montvydžių kai 
kurie skubėjo grįžti Lietuvon, me, Tirkšlių valsč., Mažeikių 
Ant jo pečių gulė pati sunkioji apskrities. Diplomatinėn tarny 
techniško darbo našta.

Grįžęs Lietuvon Kl. Priel 3 d. ir išstojo 1940 m. rugsėjo 
gauskas kaip minėta, turėjo 15 d. kada komunistai uždai ė 
begales darbo už sienių reikalų užs. reik. m-ją. Komunistų oku 
ministerijoj. Apie jį tuometinis pacijos metu Kl. P. ėjo Daiii- 
jo šefas min. K. Balutis, dabar ninku Sąjungos sekretoriaus 
Londone, taip atsiliepia: „Ma-pareigas ir jose pasiliko iki 
no mielam ir senam (nuo 1920 1942 m. vasaros, kada jis per- 
m.) ir didžiai brangintinam beri ėjo dirbti į Raudonojo Teiorc 
dradarbiui — Didžių Kovų už Muzėjaus tarnybą, kur ėjo sva 
Lietuvos laisvę dienoms piisi rbias Dokumentacinės tarny- 
minti ir niekados nepamiršti, bos viršininko pareigas.
kad sena gvardija miršta, bet Lietuvą apleido prieš 10 m. 
niekados nepasiduoda“... lai ir savo 50 m. metus minėjo dar 
Balučio įrašas Kl. P. padovane Lietuvos teritorijoje — Nidoje, 
toje knygoje, kurią išleido Ame Už nuopelnus apdovanotas Ge- 
rikoje J. Bačiūnas. dimino, Vytauto ordenais ir Ne

Be tiesiogio darbo ministeri priklausomybės kovų medaliu.
• joj, mes matome Kl. P. „Dai Kl. Prielgauskas rugsėjo m. 

nos” dr-jos, Futbulo Lygos, viduryje minėjo savo 40 metų 
(1924 m.), Sporto Lygos (t. spaudos darbo sukaktuves, ku- 
y. visos Lietuvos su Klaipėdos rias jam suruošė draugai ir ar- 
kraštu imtinai), 1925 m. Turiz timieji. Kl. Prielgauskas ir da- 
mo Sąjungos, Kauno miesto ii bar bendradarbiauja: Čikagos 
kit. organizacijų pirmininko pa „Naujienose“, „N. Lietuvoje* , 
reigose. Tik jo pastangomis „Argentinos Lietuvių Balse"

bon jis įstojo 1918 m. rugsėjo

Atlaso knygoje bus apie 240 
žemėlapių ir tekstas. Žemela 
pių sudarymas užims maždaug 
trijų metų laikotarpį ir atlasas 
užtat bus užbaigtas leidimui ne 
anksčiau kaip 1957 metais.

Paskutinis Kanados žerneiu 
pis buvo išleistas Vidaus Reika 
lų Departamento 1915 metais. į 
Jame buvo tik dalelė visų žc 
mėlapių, kurie numatomi nau 
jam atlasui. Tik keletą kopijų 
šio 1915 metų atlaso turima ii, 
žinoma, išskyrus istoriniams 

PRERIJŲ ŽIBALO TURT1N reikalams, jis jau seniai buvo 
GUMAS AUGA bevertis.

Žibalo industrija 1953 me Kanados ekonominis kaip r. Lietuvos futbolo rinktine line jo h kituose laikraščiuose. Be to, 
tais išleido maždaug 365 mil. kultūrinis gyvenimas bus at piogos dalyvauti pasaulinėje jis yra pirmojo Kanadoje jumo 
dol. žibalo bei dujų ištyrimui vaizduoti žemėlapiuose. Jie pi Olimpiadoje 1924 m. Paryžių- ro laikraščio „Skunke" steigė- 
bei išvystymui Vakarų Kanad< rodys gyventojų tankumą, kra jc. 1925 m. Jis atstovauja Lie-jas - redaktorius.
je, što klimatą įvairiose dalyse, tuvą su Stepu Darium Piahoje Kl- Prielgauskas ir dabar pil

1946 metais mūsų gamyba geologiją, žemės ūkio formas, 1TFA kongrese. nas humoro. Jis moka keletą
patenkino tik 9,4 nuošimčių žvejybą, miško bei kitų natūra 1923 m. pirmojo lietuvių-iat- šimtų lietuviškų dainų, pasakų 
valstybės žibalo produktų pa linių resursų buvimą bei įvai vių vienybės Rygoje kongicso ir neaprėžtą skaičių anekdotų 
reikalavimą. Nežiūrint to fak rių industrijų išsiplėtimo laips sekretorius; piimosios Lietu-ir dar tokių, kurių nei Būga 
to, kad paklausa padvigubėjo, nius. vių Dainos Dienos (1924 m) nėra girdėjęs...

įuošimo komieto narys; 1924 Sveikatos ir ilgiausių metų! 
m. Kūno Kultūros Rūmų sun- H Lietuvių senelių pagalbos 
kiosios atletikos pirmininkas- draugija atidarė naują Wood- 
-vadovas: šiai sporto šakai pu- land vardu parką Auburn, Ma- 
klausė: boksas, sunkumų kdno ss. Worc»sterio lietuviai dabar 
jimas, dviračių ir imtynių spor turės trią. parkus, neskaitant 
tas; 1932 m. Lietuvos garbes lietuvių komunistų parko.
konsulas Šveicarijoje pakvietė B Kun. K. Riekus Kanadoje 

mtmmmmmnttmttmmtmmmmttttttttttmmtnJtiitttttttUttUtttttttUinr, lietuvius sportininkus pasisve- šiemet švenčia 40 metų kuni- 
* čiuoti (visa tai padare žinomas gystės sukaktį.

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalba lietuviškai
Tel.: WAlnut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal.

BELLAZZI- LAMY, INC
7679 George Si.,TR 5151 “**♦ Ville Lasalie.

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

1
 Atstovavimai įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- 

mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 8 
£ teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai k 

! Jonas Zmuidzinas I

Paryžiaus universitete dipl. teisininkas: 
3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalie, Montreal,
P. Q. Tel.: HU 8—0162.:

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

ft

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.

Groserija - alus
DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS.

8 LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliorių kainų.
64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. BE 0400. 

Sav. E. BAIKAV1ČIUS.

ft
V

£

fiENERALINIS STATYBOS KONTRAKTOR1US

v

D. E. BELANGER & SONS| 
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
h u 259—3 Ave., Ville Lasalie. TR 4588. ||

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE. PRIE PAT AUSROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 į
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mijoAS saijd jį jnd diBj jaq ‘snif bttb^{ jį IEjsiunmoq jBd diBj. 
ujo snisonjSjaAPd oabs saud '^fĮTirf
tpjqij au tSutqBSjB bjX tBiAnjaq ?ofij.iBd hjstunmoq ‘„smijajom 
omiBSEd ofoASiBĮ ijXjBp ibj, opdX“ ‘smBfojuaAXS omipq ou 

■BrnBiaaiAsnu jysiBEd jt saAojaiA sofiauĮAOjd 
ĮPHSTĮPS bjX SBJĮSĮA JĮ ‘BIUĮĮbS EnjUBJ^Į SBSIA 8qUBĮ „SBUBABI 
BJaqau įpj aTamaz afojmiS hs sq soqtBj“ afofijBjĮ dtpq ‘afXu 
nui pppq ‘feSuBZPd Sutjnjjnq jį ipiaj -p gj sodai] osbjcIe ‘hqjBX 

auqsqom hsnui ‘fejnjBjaq ‘feq nnaSnsp ajsajsqng sEmBizpiaj 
jpq hiAtjjaĮĮ ‘fefiJOjsi saqXjsjBA ‘^’jsbjjibabs hjsiunmoq snjBia 
soAnjaiq taq sojnpj hiAnjaiĮ tiq ’feqXjEp ijpd fej ojpp tBjstun 
aidu femijBJdns ijsiaIqspd npia utov asXjBp oqnESpd asojt}[ 
-Bjd jt ijoSnBSst bjX ‘n3iajBd ’fejsEjq
hiAnjaiĮ oqnBSpd ofoASiBĮ jap soppusg BfnptIaqdB ‘siEjstpupS 
-op 'spptoouaS ‘snuiXpnz siuts ndoid SIBjuiqomdB ji BjnjBJaj 
-”Ap ji jaq ‘SĮutzĮj iBjqij au pis ti auijsTunmoq ‘sIBiqIBqBISJB” 
oj? TBjnpj hsnm ppjf ‘njam onts sojuidnidB '(afopBupg ojuojj 
bjX sXuiABpzn ojnjijsui snq ounjqod soajįsbįąį) Xjjbj oats fefnpu ofamXzjB ji femziunmoij 
-JPAS OBdX jag •smaisaImijaAs gotSojj ioqpq pfonziupS-io spu '■oajįsbį^t gaud Ijnpspd iffeAsiBI 
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•om‘ijdXjif sopuB§BdoJd Binau ibj i?a ’mjiq ji BSuisiaj OAnq ibj 
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-ijsmpnjq ishjutdnj ji snjIutuq a -araĮps hiĮBAOĮS ‘ajsauu iqiaQ sjiXaI atjnq
-snout snjstuBnjĮĮ snraupsa afXu s> 
aiszn snsiA 9abs aidp hjjnqns | SUMMOS SimiSMUII 
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nBSBj hjsiunmog §t snuiXsIBsf 
puhb3 rujsunmo>( sopeupg

•tjsjijISEd SEf IBisnsTjaS diB4 
snpojom tSodiBj ji fejjĮjįĮpj hj 
snrnuiojj SEiauBiaaiĮ sEfiOBuiJOj 
TH SBISnEIĮOA BUnB3 SOJ9ĮA So3 
UtJĮBSJB SOTS JĮ fesnEpĮBd hfpBUI 
jotui outSnBsi spmiuIZBd jag 
•fpounoq aoag ubipbub3) afoq 
Xujbj, soqtBi soppuB^i diBij as 
adnj3 ojuojj hjsmnmon asoiq 
oj nmifoutzau oabs ImpunsS 
Ed bjX hiaaipBUsq SEjajaq qij, 
•PiMiOA sta sBsaaojd ouiXtba ‘spr 
ran SBmBfonIipjjuoi, njsmnrn .^r,snuo tatpreJBV ajppns aq 
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juao hdtus OAnq EpBSBqmB hj 
aiAog psq ‘apojsd lEjuamnijop 
ar? •snjuamn>(op snjdsĮs uita 
bs ns SBuiBpsau sopnsBqiUB si 
o?aqEd ‘afopBssqmy hjaiAOg 
srrojnBUJBj ojjts spuiBpnq ‘oij 

SĮunmosĮ ppjĮ — „Et? hj^ijisjE“ u3Zno joSi -uam ofasSni sįbj 
įpj ppjf ‘afoiĮpS oaps fejĮsiA ojpp 3tu g V 6 X afoAABjio OAnq siiiXa 
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•hfoAsd Įs TJJĮ 
Tjns hj?ĮE3 aif sįetju>j ‘stBuiXp 
o.il stesįtoas jį nmmpnq snpfoA 
nd soasįbį sntaaipEUBq ijoniquiS 
dp OAnq jBjjn sXuTAEpzfj

•mofapi mautjstunmoq out§a 
iidisEd tbtaXjjie TEqEI TBĮ?aĮpBU 
bji snjam gv6I saud nsf jafq 

•omifazEm 
ns oumjpnq nqis ornipiagB soS 
npsdp oriIOf OAnqau omt3uapr 
je sofistmo^j soiĮSĮĮpjE}! onjQ 

•fdjBJO5ĮĮE[ SOAOq ftjXj-hjBqBA

t»s ofappjd ‘žujoajįsįsĮ njsTunui 
ojį 3npp tBqp[ <Mnq njps[ nuatA 
asounjf ‘soSunffes sauisajojg 
•njSJĮp n3ojq Ottiziuniuojf ouįjį 
įjisĮ iniusdtBĮBd lEiaaipBUE^
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•SĮUiauomatJd stmaĮBSajau 
fecuojsts omXpjBA sopeuBX ijsj 
OAnu njsqomfes amaiszn soijojį 
‘sefraEzrueSjo ouį3ej jį oabtį 
otjuojį Sorsarj afopsuB^j pppsBq 
UI B hjOIAOS psq ‘?pojl TBUIBim 
®I !BI. ‘snmXpoji sntauBqnsds 
ji snjuammjop ouĮjjjypd un>f

BTUTpjOJjaj fejBAsSXj OABS UUBp 
nsSjy ’Ipjbu feuaiA jad ajiasjis 
Bd EITUTĮ Sofpjpd JT ‘SEJJJBd ou 
Xjiog-soAqsBJAi SBjXjppns OAnq 
■tftu oianfdSnj ’tu oęgj jaq ‘fem 
ZTSPĮ JĮ felUZTOBU ĮtUEpJĮjaUISBd 
suiiniu ns OAnq aif fejpjj ęauj 
•spuiXpoJcsed otunjjitu oiuij 
”qojjjB hi OAnq spuissjiaA sputj

•&turup(reu 
fetuiĮBS hf h)§uajBd sėji ‘sbČįjj 
Bd saupqod saupB.ijfoiuap į fear 
IOiaAajsisi h)3uap tJnij ‘auom 
aiid BuiojBuuad OAnq ibj alpiu 
UT3JI) jaq ‘feuizrsBj saud sbjuojj 
snSuTuaiA OAnq sbįsijįj SEjuizsd 
TJd SĮUĮSJĮASĮ •EJJĮJJJB) „JUOJJ 
paiTUfl“ ---  SBJUOJJ spiuiuaiA
odTBSj ‘buiouiz JBqpp SBq ‘outj 
bps iBjsiuntuoq sipjaiu ę£QĮ 

■nunfajBJj psnfiqnu OAnq ibj 
X \ 'BjJEAaiJd ji B3af spriannjp 
sin saurarouojja iaq sauiqXjsjBA 
psjaAnu ouTJjoui aif sau ‘sibjiejj 

(jfeUIĮnisfejS S9ASIBĮ SOnf opBJ SBIUSĮ9J S9SBJ5J OqjBp 
is TPiaaipBUBJj oqijisBd dtE>i noTjuBfonuiuiOQ- niusdiBJjs gg 

•adjpj hsnui osajapox oiuiIpuituijy soppupy 
bjX SBsaud ppq ‘nqsTB pt^ .uibuijįejį ji ijuiins OAnq ipp 

•feuatpupis ji jpp bq i?a monjsy •iiuojbjji OAnq ‘ibiu 
.IBP btsSj dipj ji auipądi soria °u hpBA hjsiunuioaj hiuonjsp n 
ipBJj sorianijoAaj sorjjjEd hjsit. d’paj ‘auijsnq pisnBijXA sorijjpfj 
nurojĮ soppunq OAnq ijnaj ‘Bp -.uiioa if -uaui oianfdSnj sisjatu 
P11P9 jo Xjjbj aAXsajSojj-Joq rcgj -snuiXjsXAisSI aajas iBqpj 
pg fef ouipiBA jt fefijjsd fefnBit ‘^jjjeaj jt SqXuiBJ zn b3uijjes 
IBjJfij ajEpns aif •BiuijESnu jaq jb iJnaj ‘aqXsnsijXA sopEUB^x 
'niTOTBtu oAnqau suiaif ibj ji pi •SErtOBZuiBSjo sejijj
snpipzn OAnq jBp sta nqiBj onj J ijqiaAqsisi dipp ‘sojonpBd oa 
pfijjpd hjsrunuroaj sopBUP^j 

■„spl 
ui.i'fTjzn njnq SBunfa[p3nu ofaj 
ondzn ojstsbj SBiupuuaj ppaj ‘bj 
X’”ppd ijnq pinj sbjjsia ji pjjnd 
zn bjX pSunffeg hjaiAog nnuiir 
apnf sasBjar sotnupqjip ji ipfiji 
pd sEjsEidsd bjX sEuiisnBj'ji“

sniaaipsuBaj /aj siuiEtajais iBIsnntjoj ji seis 
riBiqiPAS ppjj ‘paipjupjdng

•njstunuioaj ns ijnBiuXj 
V<ro[ J[b5 ‘auitajĮj sour drpj( ‘sij 
ny ‘nuiniqiA ji nunjXdstszn ‘nvu 
njsqiBp ‘nqjpp npjuns ‘niuipi 
IPTsnBjSnBp SBjqjjns OAnq sif

S TBĮ?aĮpPUEiĮ OJĮĮJĮSBd dtE>J

cjX sBsaud ppsI ‘nqsiB bj^

nq souauijjjntus : npaud niqjp 
AS TBqBI ns JT EjXpjTSEd qij ifou 
as OAnq Brtonjrjsuoq Bfnnu hf 
•..BppuBq jo XjjBfj jsiunuioq“ 
odipaj uouinsaiA ofasj arf siejoui 
į-jgj ‘feuinsaiA t oijaq ofoqsaif 
įpiŠjbsjb įpjsiuniuoaĮ ‘afaqXAop 
?a soAjjsBjAj iaq snjBSajau ji al 

: siEizp-XpujjSod TuiBpncj afoizppJcj
•niJBU ojbuotobu jajuj hjsiuoz stBiousqas snijpu snuiIqijst

oaes tnunqiaA ajatAqsd BfijJBj riuo^j ajpptsEd BlTjjEd hjsiuniu 
•ajiaqissd ssuiXjEjsisnu sof oq sopBUBAj ‘ntJEu ijnq feSXj 
ijipd njstunuioq joa ji feSunffeg bs feuatA jtuisapiAp BuiBpuiiud 
hjOTAOg ajondzn sijajjipj -p ZZ
•uaui otpzjtq -ui JV6I BPE1 ’3f JO sofnBU aJBpns jį ituijBp bis 
XpuuSod oqjtp nsqoj jį npiaBj -npizpip sots jį sadnjS hjsiIBia 
aif -uaui oqazjiq -tu 0V61 siejbj os souįjsįsjjjeui sozeuj ‘njSBJq 
sonu soqXuXo sopBusy Sijns njiq afXjaSnsp ji dtnq ‘OAnq 
pjsnsipzn OAnq sfijJBd psq ‘iju nqisj onj ajspjq nsnjAI ‘bfTjjBd 
upniIq Eiqoj OAnq sqrjqEj hf t . " . °

•snupu softaBztusS
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SKELBIMAS KLB KR- TAR YBOS RINKIMŲ REIKALU

KLB Tarybos, Hamilono Ap 
ylinkės Rinkimų Komisija skel 
bia:

1. Kanados Lietuvių Bend 
ruomenės Krašto Tarybos lin 
kimai įvyksta 1954 metų spalių 
mėn. 31 dieną.

2. Hamiltono Apylinkės bai 
savimo būstinė yra Lietuvių 
Parapijos salėje, Dunduin St. 
W. 58. Balsavimo būstinė, nr: 
kimų dieną, bus atidaryta nuo 
9 vai .ryto ligi 9 vai. vakaro,

3. Balsuotojų sąrašai pasitik 
rinimui yra atskleisti nuo 1954 
metų spalių mėn. 20 dienos h 
gi balsavimo dienai pas E. Su 
diką, Canada St. 14. Tel. JA 7 
6045 kasdien nuo 6 ligi 8 vai. 
po pietų. Kaip rinkikų sąrašų 
pasitikrinimo, taip ir kita rinki 
mų reikalu informacija suteiki 
ama telefonu tuo pat laiku.

4. KLB Tarybos, .Hamilto otvarkę B-nės v-ba paskelbs ai 
no Apylinkės Rinkimų Komis’ timiausiu laiku. Iš anksto gali 
ja prašo visų organizacijų ir pa me pranešti, kad po susirinki 
vienių asmenų, balsavimui bai mo bus rodomi 
giantis, atvykti į balsavimo bū mai. 
stinę ir pagelbėti komisijai su 
skaičiuoti paduotus balsus.

5. Iš paskelbto Vyr. Balsav. 
mo Komisijos kandidatų sąrašo 
galima balsuoti nedaugiau kaip 
už 30 kandidatų.

6. Balsuoti yra kiekvieno su 
sipratusio lietuvio tautiškai be 
ndruomeninė pareiga. Kiekvie 
nas, turįs balsavimo teisę, gali 
balsuoti tik pats asmeniškai. 
KLB Krašto Tarybos, Hamilto
no Apyl. Rinkimų Komisija.

SKELBIMAS 
TĖVŲ ŽINIAI.

Spalio mėn. 24 d., sekmadie 
nį, tuojau po pamaldų, apie 12 
v. 20 m., „Aušros Vartų" pa 
rapijos salėje, 58 Dundurn Sti., 
N., Hamiltone, šaukiamas Vys 
kupo M. Valančiaus šeštadienio 
mokyklos mokinių tėvų susiun
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Laiškai RedakcijaiNĖ VIENAS NELIKIME NAMIE!
Šių metų spalio 23-čią dien , 7.30 vai vakaro, 

743 King St., E.
King ir Sanford gatvių sankryžoj
ROBERTS RESTAURANT, 

gražioje ir jaukioje Melody salėje

Hamiltono .. citininkai ruošia

Gerbiamas Pone Redaktoriau, laikraštyje radau pajieškojim,, 
pasiųstą į „Daly Miroi“ iš 
Mrs. Kenneth L Till: Did to 
Desplaiced Persons Conimuui 
te. c-o Chief Clark, H. Q. Lub 
eck Districte, B. A. O. R. i- 

Miss Kenneth, pajieškodama 
Teresės Mikalauskaitės biolio 
Mikalausko, kuris išvažiavo iŠ 
Vokietijos su savo teta p. Kuš 
leriene į Angliją, palikdami n.a 
žą mergaitę su senute. Metai 
bėgo ir nutrūko jų susirašniė|i 
mas. Dabar senutė sunkiai sc 
ga, ir greitu laiku gali pasilikti 
ta mergaitė viena, nei tėvelių, 
nei daugiau giminaičių.

Aš nuoširdžiai prašau Taniai 
os įdėti pajieškoijmą dėl tos va 
rgšės mergaitės pagalbos.

Kodėl aš į Jus kreipiuosi? 
Todėl kad Anglijoj tų žmonię 
jau nėra. Be to prieš porą savai 
čių aš pastebėjau „Nepriklauso 
moję Lietuvoje", kad tūlas Mi 
kalauskas buvo ligoninėje, — 
tai gal yra tas jos brolis?

Iš anksto širdingai dėkoju

Prašau Tamstos artimiausia 
me NL Nr. patalpinti šį viešą 
laišką:

Nesitikėjau, kad mano stiai 
psnis, tilpęs š. m. spalio mėn. 
6 d. Lietuvių Dienos klausimu, 
ras atgarsį Toronto lietuvių ko 
lonijoje. Šia proga, norėčiau pa 
žymėiti, kad jame pareiškiau 
tik savo asmeninę nuomonę 
tuo reikalu, neatstovaudamas 
savo vardu nei vietos Bnės V 
bos, kaip tai pareiškė kai kurie 
KLB Toronto ap. valdybos iu 
riai, nei kaip KLB Hamiltono 
ap. valdybos pirmininkas, ką 
pranešė spalio 10 d. Dr. J. Kaš 
kelis per lietuviškąjį radijo pus

Fondo metinis vajus vyksta la valandį. Kartoju: tai buvo tik 
VILNIETIS ŽURNALITSAS bai sėkmingai. Aukojama ne tik mano asmeniška pažiūra į pra 
J. Cicėnas, pereitą savaitę su po vieną ar 2 dol. bet ir po pen ėjusią Hąją KLD Toronte.

kimas.
Dienotvarkėje: 

laikymas, mokin. 
to rinkimas, 
klausimai bei sumanymai.

Kveičiami visi mokinių tėvai 
i susirinkimą atsilankyti.
Mokyki. Vedėjas ir Tėvų K-tas.

ŠV. POVILO
liuteronių bažnyčioje, Gore ii 
Hughson gt. kampe, spalių 24
d. 1 vai. po p. lietuvių pamal

’ dos. Vargonais gros vietinės 
konservatorijos profesorius.

Kun. dr. M. Kavolis.
VISUOTINIS HAMIL

TONO APYLINKĖS
susirinkimas yra šaukiamas B- įmona savo atostogas praleido kinę. Vajų užbaigti numatoma 
nės v-bos sekmadienį, lapkričio ...
14 d. 5 vai. p. p. Royal Coni.au 
ght viešbučio Oriental Room 
salėje. Tikslią susirinkimo dien

mokyklos iš 
tėvų komi te 

pramogos ir kiti 9 9 v LINKSMĄ ŠOKIŲ VAKARĄ.

Gros visiems gerai žinoma- EENN1 FERRI orkestras. 
Veiks turtingas bufetas su įvairiais gėrimais.

Kuopos valdyba.

mušis spalio 31d. atvyksta iš griežiant Benni Ferri orkestrą. 
Clevelando į Hamiltoną į įuo Plafiau apie šį parengimą šio 
šiamą a-kų kuopos Kristaus Ka puslapio skelbime.
laliaus šventės minėjimą ir 
proga laikys čia paskaitą.

PRADĖTAS TAUTOS

nemokami fu

KRAŠTO VALDYBOS 
POSĖDYJE

Toronte pereitą savaitę dalyva 
vo apyl. pirm. K. Baronas, ka 
dangi jame buvo nagrinėjami 
Krašto Tarybos suvažiavimo kl 
ausimai.

Iš savo kasos KV Hamiltono 
ap. suvažiavimo dalinu išlaidų 
padengimui paskyrė 100 dol.

AMERIKOS LIETUVIŲ
Katal. Fed. pirm. prof. A. Do

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. N. SKAAB 
iš Europos 

Barnesdale S. (kmp.King) 
HAMILTON, Ont. 

Tel. LI 4-6405

Hamiltone, lankydamas taip lapkričio pradžioje, 
pat ir apylinkes — Niagaia Fal ŠALPOS FONDO 
Is, St. Catharines ir kt. Apsi 
stojęs buvo pas žmonos seserį 
p. Bugailiškienę. Lengva ma 
šina J. Cicėnas iš Omahos-Ne 
br. iki Hamiltono padarė 1010 
mylių kelią.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ
A-kų kuopa ruošia linksmus šo fabrikas penktadienį, spalio 15 
kius, kurie įvyks puikioje Ro d. sustreikavo. Čia dirba taip 
berts Restorano salėje. Po ii pat daug Hamlitono lietuvių, 
gesnės pertraukos vėl išgirsime Kbr.

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

v Speciali nuolaida užsakant dabar. V

Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių
Pritaikome kelnes prie jūsų švarko. v

Garantuotas darbas — galima ir kreditan. X
VALOME — P R O S 1 J A M E.

Paimame iš namų ir pristatome. X

NICK’S TAILOR SHOP I
x PATAISYMŲ EKSPERTAI.

616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013 $

piniginis vajus pasibaigė. Nepii 
nais dar suvestais daviniais Ha 
miltone surinkta apie 550 dol.

Su pagarba
K. Baronas.

Hamilton, 1954. X. 12 d.

Gerbiamas Tamsta.
Aš keripiuosi į Jus dėl pagel už šį paskelbimą. 

Tikslią apyskaitą ŠF paskelbs bos vienai mergaitei Vokietijoj, 
spaudoje.

OAKVILLĖS FORDO

Jur gerbianti
Aid. Karnauskienė,

79 Victoria Rd., Edlington,
kuri greitu laiku gali likti vienų 
viena.

Liep. 27, 1954 m. Angliškam Doncaster, England.

Carlton Clothes Shop
LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!

Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų 
rūbų siuvykla.

Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai! 
Praktikuojamas iki pusės metų lengvas išsimokėjimas. 
Kaip dalininkas pas mus dilba prityręs lietuvis siuvėjas. 
Jau 4 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus 

ir nesame patyię nusiskundimų.
Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, 

ukrainietiškai, rusiškai, lenkiškai ir tt.
281 KING STREET EAST, HAMILTON, ONT.

Telef. J. A. 2-6439. Sav. J. SKOTNICKI.

d

LIETUVIŠKA DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

Lang’s Clothing Store
Vyriški ir jaunimo drabužiai.

Geriausios rūšys, žemiausios kainos.
Užeikite ir įsitikinkite.

2013 St. Lawrence Blvd. Tel. BE 1197. Montreal.

DISTRICT ESTATE BROKERS

Visais nekilnojamo turto pirkimo 
bei pardavimo reikalais kr ipkitės 

į didžiausios Kanadoje

REAL ESTATE 
įstaigos atstovą Hamiltone

* 9

F

PRANCKEVIČIŲ.

Visokeriopas informacijas uteiks ir 
se jums patars.

Skambinkite ar užeikite į

913 Main St. E. Hamilton tel.

namų problemo-

staigų

LI 9-4121.

Namai pardavimui:
v Rosemounte:
vi. Duplex po 5 kmb. Naujas, 
g centr. šild. Kaina $16.000.

1
2. Trijų š. Vienas po 5 kmb.

ir du po 3 k., garažas. Nau 
jas. Kaina $21.000, įmokė
ti — $7.000.

3. 3-jų š. Vienas po 5 kmb. ir 
du po 3 k., nešildomi. Nau
jas. Kaina $18.250.

I. Dviejų šeimų po 5 kmb.

6th Avė. prie St. Joseph 
Blvd. Kaina 13.500. Įmo
kėti $4.000.

Ūkiai:

1. 216 akrų žemės. 24 karvės,

NORĖDAMI PARDUOTI

Į PIRMĄJA MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA
TE ĮSTAIGĄ.

MOŠŲ 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.: PL 8501

Res.:P. ADAMONIS PO6-6495. A. BUDRIŪNAS RA 7-2690.

REAL ESTATE LIMITED

SKYRIAI: Toronto, Ham Iton, London, Samia, 
C Kitchener, Peterborgh, Ri :hmond Hill,
v

$
9

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR SVARIAI.

ĮKAINOS PIGESNES 
I KAIP KITUR.

J 3910 St. ZOTIQUE, E. 
RAymond 1—6005.

i Kreiptis po 6 vai. vakaro,
j šeštadieniai* — visą dieną. •«

LITUANISTIKOS INSTITUTO SKYRIŲ VEDĖJAI
•' Atkelta iš 6 pusi.;

vo darbus, o institutas juos iš 
leistų. Tai yra mūsų visų lietu
vių tiek tautinė kultūrinė, tiek 
ir visuomeninė pareiga. Ir mes 
tai galime padaryti, kaip dau
gelis ir kitų tautų, įsikui damos 
panašius institutus bei mokslo 
akademijas, yra padariusios.

Kviečiame tad visus stoti Li
tuanistikos Instituto nariais ir UI. 
tuo būdu jį paremti morahs- Lituanistikos Instituto sky 
kai ir materiališkai. Kiekvic- "4 vedėjais korespondencimv. 
nam nariui yra teikiamas atitin budu pastaruoju laiku buvo iš 
karnas vardas pagal jo įnašų į rinkti: Dr. A. Salys — Lietu 
instituto fondą didumą: nariu Kalbos Skyriaus, Dr. V. Mū 
fundatoriaus, nario globėjo, liūnas — Lietuvių Literatuios 
nuolatinio nario, kurie paauko- Skyriaus, Dr. J. Balys — Lietu 
ja institutui ne mažiau kaip tautotyros Skyriaus, Dr. J. 

s 1000, 500 ar 100 dol. ir nauo 
» rėmėjo, metinio nario, nano

eiles. Šia proga dėkojame ir 
tiems, kurie, nelaukę ypatingo 
raginimo, yra pirmieji atsiuntę 
savo jnašus institutui. Sutiki 
mą būti instituto nariu kartu su 
piniginiu įnašu (auka) prašo 
ma tuojau pat siųsti šiuo adre
su : Institut of Lithuanian Stu
dies. J. Kutra, Secretary. 2105 
West 51st Street, Chicago 32,

Puzinas — Lietuvos Proistoies 
Skyriaus, Dr. A. Šapoka — Lie 

pritarėjo, kai paaukoja’ institu tuvos Istorijos Skyriaus ir Dr. 
tui nemažiau kaip 25, 10 ar 5 K. Pakštas — Lietuvos Geogra 
dol. per metus. Čia minėtais 
nariais gali būti taip pat draugi 
jos, bendrovės ir kitokie jungi
niai. Už ypatingus institutui 
nuopelnus yra teikiamas garbes 
nario vardas.

Tad, mielas tautieti, nepaliki 
šio didelio kultūringo daibo 
nuošalėje, bet tuojau pat stoki 
į Lituanistikos Instituto nanų

fijos Skyriaus.
Išskyrus Lietuvių Kalbos Sk 

yriaus vedėją, visi kiti jau ir 
anksčiau buvo skyrimo keliu pa 
kviesti laikinai eiti skyrių vedė 
jų pareigas.

Dr. Petras Jonikas
Lit. Instituto prezidentas.

Jonas Kutra, 
Sekretorius.

traktorius, geros mašinos ; ’ 
žemės apdirbimui, trobe- ■ • 
šiai, arti prie nąiestuko. i ! 
Nuo Montrealio 65 mylios.; į 
Paskola $4.500—2/2 %, 35 v 
metams. Kaina $13.500, 
įmokėti $6.000.

2. 140 akrų žemės. 14 karvių A 
inventorius. 58 mylios nuo T 
Montrealio, 1 mylia nuo 
pagrindinio kelio. Kaina; 
$10.500, įmokėti $4.000. a

Paskolos namams:
iš 5 % % netoli užbaigimo ir X 
iš 6% statybos eigoje. 50% g 
namo vertės. Taip pat 2-ji 8 
„mortage". x

AR PIRKTI KREIPKITĖS t

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

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

NE. 5-0303

DE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LAC HI NE NE. 5-0303 

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

iš namų ir prista-

& RADIO SERVICE REG’D.
St., Verdun. Tel. TR 7798.

DETECTO T. V.
3994 Wellington

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

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS.

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.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

ŽUKAS ANTANAS
$__359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321
$ Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

|a. J. Norkeliunas
f (COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT)

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

PATVIRTINTI VERRTIMA1

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reifd
g Tel. RA 7-312 0
| 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36

Coni.au


tfPSL.
.1 „r-
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MQ^TIREAL
SUDARYTAS uKi NIS KOMITETAS 

Labai rimta didelių užsimojimų darbo pradžia.
„Užkeikta merga’* 
Minėjimo pajamos

Montiealio skiriamos prof. V. Krėvės Mic 
fondui ir 

Tea tiru

Spalio 16 d. buvo susmilkę K. kūrybos 
iniciatorių kviesti asmens, ku ir „Silkės", 
rie suorganizavo 
Lietuvių Ūkinį Komitetą, kurio kevičiaus paminklo 
laikinon valdybon išrinkti; A. Montrealio Dramos 
Norkeliūnas, P. Narbutas ir P. paremti. 
Rudinskas. Komiteto tikslas Pagerbkime savo 
provizoriškai aptartas šitaip; mu mūsų žymųjį rašytoją n pa 
Ugdyti organizuotą ir pavienį remkime savo auka paminklo 
lietuvių ekonominį pajėgumą, fondą ir mūsų Dramos Teatrą, 
tam reikalui organizuojant ban KLB Montrealio Ap. V-ba. 
kines, statybines, pramonines, MONTREALIO RINKIM1N 
namų, klubų, vasarviečių, koop 
etatines arba akcines bendro 
ves, kiek tai būtų naudinga, tų 
įmonių veikimą įjungiant į ars 
kirų šio krašto panašios srities 
bendrovių sąjungas.

Propaguoti tiek per spaudą 
tiek viešuose susirinkimuose, 
kad būtų palaikomos ir priva 
čios lietuvių įmonės. Taip pat. 
jei reiktų, savo patarimais na 
dėti privačių besisteigiančių 
įmonių susiorgamzavimą.

Numatomas veikimas komisi 
jomis. Jau sudaryta kooperati 
nio bankelio komisija, kurion .š 
rinkti A. Norkeliūnas, p. Jur 
kus ir p. Skučas. Jie reikalą iŠ 
aiškins ir referuos.

V-ba pavesta susižinoti su L. 
Namų komisija ir imtis darbo.

Ūkinė komisija nusistatė, 
kad ji veiks savarankiškai, nep 
riklausydama nė vienai iš esą 
mų Montrealy lietuvių organi 
zacijų, tačiau veiks drauge su 
visomis organizacijomis, ir jas 
visas kviečia į bendrą darbą, 
kaip ir pavienius asmenis.

Šios organizacijos susidary 
mas yra labai sveikas, mūsų są 
lygose, faktas. Reikia linkėti, 
kad jos veikimas išsiplėstų ir 
apimtų tautiečius, įtraukiant jų 
juo didesnį skaičių. Iš to būt.; 
visokeriopa nauda.

' LABAI SVARBUS 
PAMINĖJIMAS.

Spalio 24 d., 4 vai. po pietų
220 Pine Avė E., McGee sale Vladimiro Tretčikovo (Tretchi 
je įvyks prof. Vinco Krėvės Mi koff) tapybos darbų paroda ati 
ckevičiaus paminėjimas. daroma spalio 21 d., 4 vai. pp.

Paskaitą skaitys dr. H. Na Eatono 9-me augšte, Foyer. 1 a 
gys.

Meninėje progamoje dalyva 
uja pianistas K. Smilgevičius ir 
Montrealio Dramos Teatras, 
kuris suvaidins 5-tą vaizdą iš 
V. K. veikalo „Žentas* 
„Valsčiaus raštinėje *. Be to 
bus skaitomos ištraukos iš V.

atsilanky

ĖS KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS

1. Rinkimai į KLB Krašto 
Tarybą įvyksta spalio 31 dieną.

Rinkiminė būstine, 377 Wil 
librord Avė., Aušros Vartų pa 
rapijos salėje, veiks tą dieną 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaru.

2. Turinčiųjų teisę balsuoti 
sąrašas sudarytas. Pasitikrint: 
galima kiekvieną sekmadienį 
po pamaldų Aušros Vartų pa 
rapijos salėje.
Montrealio Rinkiminė Komisija 
PRANEŠAMA, kad gandai, 
jog į KLB Kr. Tarybą rinkti at 
stovus, balsuoti turės teisę tik 
tai tie, kas yia sumokėjęs soli 
darumo mokestį, neturi pagnn 
do, nes balsuoti galės visi, kas 
tiktai ateis balsuoti, nežiūrint 
te, ar kas bus įmokėjęs soiida 
rūmo mokestį ar nemokėjęs. 
Mokėjimo būtinumas buvo tai 
komas tiktai kandidatams ir 
tiekėjams.

B. VA1TK0NA1TĖ- 
-NAGIENĖ,

kaip modernaus šokio šokėja ir 
žinovė, pakviesta dėstyti mode 
naus šokio kursą į klasikinio ba 
lėto mokyklą Ottawoje, kur ji 
kassavaitę važinėja nustatyto 
mis dienomis. Malonu, kad ži 
novų lietuvaitė rimtai vertina 
ma ir kviečiama į atsakingas pa 
reigas.

GARSĖJANČIO RUSŲ 
DAILININKO

j u

Mr. Hugh L. A n 1 e y

į 2 apylinkės lietuvius.
Liečia Class B atstovą miesto valdyboje per ateinančius 

rinkimus.
Mūsų apylinkės kandidatų taipe yra gerai žinomas asmuo 

Mr. Hugh L. Anley.
Mr. Anley per 45 metus kovojo mūsų apylinkėje už eilinio žm 
ogaus, darbininko ir bendrai už visuomenės teises.
Atsidavęs ir praktikuojantis Krikščionis, vienos mūsų vietos 
parapijos narys, jis tvirtai tiki^ad Kanada susideda ne vien 
tik iš prancūzų ir anglosaksų elementų, bet taip pat ir is uk 
rainiečių, lenkų, lietuvių ir daugelio kitų tautybių.
Visos šios tautybės sudaro musų tautą ir yra lygiateisės, ne 
žiūrint jų kilmės bei tikybos ir Mr. Anley yra lygiai suintcre 
suotas visais. Mūsų apylinkėje yra daug kas darytina, kad pa 
gerinus gyvenimo sąlygas.
Mes turime užtikrinti, kad Miesto Valdyboje būtų tikri visu 
omenės atstovai, kurie yra sąžiningi ir garbingi, kurie sugeba 
ir turi drąsos ginti jūsų interesus.
Visa tai galima tik tada, kai kiekvienas pilietis eina balsuoti! 
už jo pasirinktą kandidatą.
Mes rekomenduojame Mr. Hugh L. Anley. Rėmėjai.

SLA 236 KUOPOS 20 MEŲ
sukaktuvinis minėjimas įvyko veikti Kanadoj. Prez. Kalinaus 
šeštadienį Šv. Jono salėj. Del kas pažadėjo sekančiam SLA 
potvynio nutrauktas susisieki seime 1955 m. kovo m. iškelti 
mas daug ką sulaikė namie ir šiuos klausimus ir pakeisti nuo 
dalyvių buvo per 100. status atsižvelgiant į Kanados

Minėjimą pradėjo J. Jokuby įstatimdavystę.
nas trumpai nupasakojęs SLA Kalbos užsitęsė iki 4 vai., ki 
istoriją ir tikslus. SLA — di-da prez. Kalinauskas turėjo at 
džiausią i „ 
vių organizacija, turinti 390 
kuopų 16 tūkst. narių ir 3 mil. 
kapitalo. Toliau kalbėjo iš Ame 
rikos atvykęs SLA prezidentas 
adv. J. K. Kalinauskas. Jis sa 
ko; Mes dirbame susivienijime

ir turtingiausia lietu siveikintsi grįžtant Amerikon, 
o dalyviai išsiskubino į Čiurlio 
nio koncertą.

Šis 236 kuopos minėjimas 
reikia vertinti teigiama prasme, 
kad jame pasireiškė naujų atei 
vių įtaka ir naujos idėjos refor 

iš meilės Lietuvos kraštui n- muoti tos seniausios lietuvių or 
kalbai, kurią išmokome iš save ganizacijos nuostatus pagal lai 
tėvų. Kai prieš 70 metų pradėjo ko dvasią. P. Lelis.
važiuoti lietuviai į Pensilvani ČIURLIONIEČ1Ų atvykimas 
jos kasyklas, kur sužeidimai ir dėl audrų ir tiltų suardymo bu 
netekimas gyvybės iššaukė ap vo labai sunkus, dėl ko spektak 
draudos reikalą, kartu gimė n hs pavėluotas pusantios vaiar 
Lietuvių Susivienijimas. Jo tiks dos, bet p. Simonavičiaus pas 
las buvo ne vien apdrauda, bet tangų dėka, tesėtas ir gražiai 
ir lietuvybės išlaikymas ir kova piaėjo, prisirinkus apie 2.000 
už laisv.ę ir demokratiją. Mes, publikos. Koncertas buvo pui 
čia gimę, ypatingai džiaugia kus.
mės naujų ateivių įsijungimu į SUKAKTUVtS pp. Indicks 

ii p. Gugienė suruošė pp. Šadci 
kiams. Kadangi tai buvo 5 me 
tų sukaktuvės — „medinės", 
tai p. Gugienė sukaktuvininką 
ms padovanojo, greta ko kita, 
ir medinį kočėlą. . .„ o pp. Ind 
iclės iškėlė vaišes. Vakaras bu 
vo praleistas labai linksmai ii 
jaukiai.
N. GUGIENĖ, viešėjusi Toron 
te, pas pp. Indreles, visą savai 
tę ,jau sugrįžo į Čikagą ir pasi 

mūsų naujiems ateiviams suda nėrė nesuskaitomuose visuome 
ro geriausią pavyzdį. SLA iki niškuose darbuose.
b°LViikf PerdauS.kukliai ‘r Ln RADZEVIČIŪTĖ P., op. sol 

..... ........................... turėjo linksmas varduves, ku 
riose dalyvavo visi Toronto me 
nininkai.
PP. MIKŠIAI išleido savo dūk 
rą už vyro. Buvo šaunios vestu 
vės.
VILNIAUS minėjime labai gia 
žiai padainavo p. Verikaitis n 
„Varpo“ vyrų choras, vedamas 
St. Gailevičiaus.
MANKOS, Jieva ir Jonas, par 

azdas pageidavo, kad SLA išpi davė namus Toronte ir nusipir 
ėstų savo apdraudas ligos atve ko kitus Oakvillėje, jau persike 
ju, kas gali daugiau užimponuo le ten gyventi. Torontas apgai 
ti naujus ateivius.

P. Kalinauskas paaiškino, 
kad kol nėra Kanados kuopose 
500 narių, SLA negali oficialiai

šią organizaciją ir jų patriotiz 
mas ir entuziazmas paskatina 
mus išlaikyti šią organizaciją. 
Po to pagerbiama 20 metų iš 
dirbusi Toronto kuopoj ve; 
kėja O .Indrelienė, įteikiant jai 
gėlių.

Krašto Valdybos Pirm. J. 
Matulionis sveikinimo kalboj 
pasidžiaugė SLA Piezidcnto 
kalba, kurioj nebuvo pavartota 
nė vieno svetimo žodžio, kas

ki kad ateity ji išeitų į viešuma 
su didesne propaganda.

Meninėje dalyje soi. Vilčiaus 
kaitė ir Verikaitis, akomponuo 
jant Gailevičiui, gražiai padaina 
vo.

Sekmadienį pp. Pundzių bu

GRAŽIAI PRAĖJĘS TORONTO
JAUNIMO POBŪVIS. ŠV. ANDRIEJAUS

Nors Augštesniųjų Lituanis huterionių bažnyčios lietu vių 
tikos Kursų pobūvis buvo, pa parapijos susirinkimas parapi te įvyko iškilmingi pietūs daly 
lyginti, negausus atsilankiusių jos reikalams aptarti šaukiamas vaujant prez. Kalinauskui, J. 
jų skaičiumi, tačiau jis praėji spalių 24 d. 3.30 vai. Lietuvių Matulioniui suponia ir kuopos 
gražiai ir jaukioje nuotaikoje. Namuose. nariams. Čia buvo smulkiau is
Kursų vadovybė panaudojo tą Lietuvių pamaldos Toronte siaiškinta SLA reikalais. J. Sir 
progą įteikti pažymėjimus Šie bus tik spalių 31d. 
ms, pereitais metais kursus lan 
kiusiems mokiniams; I. Šipciy 
tei, S. Pakulytei, N. Kličiūtei, 
V. Šipeliui, E. Baltoniui, R. 
Jurkui ir R. Siniui. Pažymėjimų 
įteikimo proga kalbėjo: kun. 
dr. J. Kubilius, L. Balzaras, dr. 
H. Nagys, A. Ališauskas, J. Ka 
rdelis ir A. Vazalinskas. Kalbė 
jusieji nurodė kursų lankymo 
svarbą ir kvietė jaunimą kuo 
skaitlingiausiai į juos užsirašy 
ti. Buvo paskleistas Švietimu 
atstovo paruoštas kursų retka 
lu į jaunuomenę atsišaukimas, 
kuriame sakoma:

krepšinio Augštesnieji LituanistiKOs 
paguldė Kursai Montrealy pradėjo veik 

ti pereitais metais. Šiems moks 
lo metams papildyta mokytojų 
sudėtis ir praplėsta programa: 
Lietuvių literatūra — Kursų 
Vedėjas Dr. H. Nagys, Lietu 
vos istorija — Ved. Pav. Inž, 
L Mališka, Tikyba ir prancūzų 
k. — kun. J. Kubilius, Lietuvos mis. Prie pobūvio pasisekimo 
geografija — J. Kardelis, lau daug savo darbu prisidėjo km 
tiniai šokiai — V. Bruzgelcvi santų tėvai, ypač ponios Siniu 
čius, Kūno kultūra ir sportas- - vienė, Pakulienė ir Baltonienc, 
A. Blauzdžiūnas, Dailusis skai 
tymas ir vaidyba — Dramos 

IŠNUOMOJAMAS 3 kamba aktoriai J. Akstinas, L. Baran 
rių butas ir parduodami baidai, skas ir K .Veselka. 
Nuoma 35 dol. mėn. Pageidau 

pama be vaiku.
3 726 Wellington, Verdun. Tel. 

T DANTŲ GYDYTOJAS 0 PO 6-5887, Kreiptis po 6 w. 
I _ _ ______ . g TELEVIZIJOS TECHNIKAS

lietuvis 
darbą atlieku Jūsų namuose. 

Skambinkite RI 4-1705

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.
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rodą lankoma nemokamai. Tre 
tčikovas yra savaimingas daili 
ninkas, kurio darbuose realiz 
mas derinasi su simbolizmu. Jo 
menu nepaprastai susidomėjo 

pavad. JAV miestų žmonės, kurių j sa 
vo darbų parodas jis buvo su 
traukęs per 300.000. 
PRANEŠAME, kad šiemet N. 
Metus bus galima sutikti gi a 
žiai didelėje salėje bendrame su 
sirinkime, kuriam leidimas y ra 
ligi 3 vai .nakties, su muzika, 
šokiais ir tt. Pakvietimai bus 
platinami iš anksto.
„TAURO” 
rungtynėse senjorus 
ant menčių 55 :45. 
UMBRAŽIŪNAS Z.
prieš persikeldamas į JAV, Mo 
ntrealy ir NL redakcijoje.

jauniai

lankėsi,

Kun. dr. M. Kavolis.
PRESBITERIJONAI PAGER 

BĖ LIUTERIONIŲ 
MOKSLININKĄ.

Toronto universiteto Knox 
College, esantis Presbiteri jonų 
bažnyčios (reformatų kalviais 
tų grupės) žinioj, semestro alt 
darymo iškilmėse rugsėjo 22 d. 
iškėlė pirmojo Lutheran World 
Federation prezidento, vysku 
po dr. Anders Nygren iš Lun Bendra praktika, moterų ligos 
do, Švedijoj, mokslinę reikš su gimdymo pagalba specialiai. 
m?- Priėmimo valandos:

Universiteto biblioteka rug 
sėjo 24 d. suruošė priėmimą 
jam pagerbti. Jame dalyvavo 
Knox College profesoriai, Pres 
biterian bažnyčios vadovybė ir 
kunigai, United Bažnyčios ino 
kslo įstaigų vedėjai ir trejetas 
huterionių kunigų, kurių taipe 
buvo dr. Kavolis.

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas ir chirurgas. 

1554 A Bloor St. W. Toronto.

1,30—3,30 p. p. ir 5,30—8 p. p. 
arba pagal susitarimą. 
Tek: namų WA 1-0537 

įst. LL 9184.

$ CHIRURGINĖ ir BEND-
$ ROJI PRAKTIKA
&
$ office 4906 Wellington 

VERDUN. Tel. YO 3611.v

REIKALINGA senesnio ainži 
aus moteris ūkyje namų ruošai. 
Dėl sąlygų skambanti tolei. 
RA 7-2690 nuo ryto 10 vai. iki 
vakaro 10 va]., o žodžiu kreip 
lis 6810—24 Ave, Rosemount

£ šeštadieniais 11—1 nuo 6 vai. vakaro.
8 arba pagal susitarimą.

n a m ų 1038 Osborne Av. 
VERDUN. Tel.PO 6-9964

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

Telef.: TR 4547.

NOSIES. GERKLĖS IR 
AUSŲ

IR

Dr. R.
956

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS

CHARLAND 
Sherbrooke E.

Telel.: FR 7684, EX 8822.

SULLIVAN REALTIES
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.

Co.

6351

kurioms už talką rengėjai yra 
labai dėkingi. Atskira padeke 
priklauso p. Siniuvienei už da 
ug ir gražių gėlių visiems stala 
ms papuošti. A. V .

LITUANISTIKOS KURSŲ 
lankytojai, jais besidomįs jauni 
mas ir kursų mokytojai šį šeš 
tadienį, spalio 23 d., 10 vai. ry 
to, renkasi Aušros Vartų sale 
je, 377 Willibrord, kur bus pa 
sitarta, išsiaiškinta ir galutina' 
nusistatyta dėl pamokų. Visi 
kviečiami be išimčių.

IŠRINKTAS NAUJAS 
TĖVŲ KOMITETAS.

Pereitą sekmadienį jvyko 
Verduno šeštadieninės mokyk 
los tėvų susirinkimas, kuriame 
buvo išrinktas tėvų komitetas: 
A. Knystautienė, Simuvienė, 1. 
lauteris,. J. Burka, J. Goiys; 
pirmininkas L Tauteris.

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.E.Andrukaitis
956 Sherbrooke E.

j Tel. CH. 7236

Kursų programa numatoma 
išeiti per du metus, šeštadienia 
is. Į Imą kursą priimami baigų 
šieji lietuviškas pradžios moky 
klas ar 6 šeštadieninių mokys: 
lų skyrius, o pereitais metais 
lankiusieji šiais metais bus II 
me kurse. Be to, lietuviškų mo 
kyklų visai nelankiusiems, bus 
dar vienas paruošiamasis kur 
sas. Mokslas kursuose nemoka 
mas.

Tuo būdu kiekvienam baigti 
šiam pradžios mokyklą, nois ir 
nelietuvių kalboje, kursų durys 
yra atviros ir kiekvienas yra 
mielai laukiamas. Užsirašyti ga

neju- hma pas visus augšciau išvar 
mūsų dintus dalykų dėstytojus. Kam 

patogu užsiregistruoti teieiu 
nu, gali skambinti; kun. J. Ku KILIMONYTĖ RŪTA, diau 
bilius, YO 5100 ar PO 6-5755, ge su 6 nuotakomis, filme „7 
Dr. H. Nagiui — BE inž. nuotakos 7 broliams“ jau Mont 
1. Mališkai — HE 0850. realy rodoma Palace kino teat 

Šokiams puikiai grojo brolių re, sinemaskopiniu būdu. Skel 
Lapinų orkestras. Pasirodę dia bėjų pabrėžiamas faktas, kad ji 
mos aktoriai K. Veselka ir L. montrealietė ir visi 7 broliai yra 
Barauskas maloniai nuteikdami kanadiečiai. Filmas turi neina 
dalyvius gražiomis deklamacijo žą pasisekimą.

jo

lestauja netekęs dviejų visuo 
menininkų. Ypač p. Mankuvic 
nė daug padėdavo savo pažinti 
mis ir rimtais ryšiais su anglų 
visuomene bei autoritetais.
tx XX------- xk~~

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 

1 xx

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
REKOMENDUOJA f

Namas nuomavimui, atskiras, 5 kmb. per 2 augštus, $65 X 
mėn., reikalinga dekor. Randasi prie Yonge-Rorenz g. v

High P.-Bloor, 8 kmb., atsk. mūrinis n. per 2 augš.; priv. K 
įvažiavimas, garažas; vandens-alyv. šild., žaidimo kmb. 8 
rūsy. Geras modern, n.; įmokėti apie $7.000. Vienas 8 

atviras morgičius 10-čiai metų balanse. K
Garden-Roncesvalles, $14.500, 7 kmb., geras plytų namas, 8 

neperein. kamb., vandens-alyvos šildymas, nėra gara- x 
žo. Įmokėti apie $4.000. 8

REAL ESTATE

1611 BLOOR STREET W., TORONTO, ONTARIO. 
Telefonai: LO. 2738, vakarais H U 9-1543

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
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