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Maskva į Jungtines Tautas veda naują Pavergtųjų Tautų
MASKVA ADENAUERĮ VIS DĖLTO IŠPRIEVARTAVO. 
— NAUJA RUSIJOS POLITIKA OKUPUOTŲJŲ KRAŠ 

TŲ ATŽVILGIU.
Rusijos delegacijoje dalyvaus lietuvis?

Maskva, pasipirkdama vokie gu Vakarų Vokietijos valsty 
čiams, Adenauerį pasitiko se bės vyrai būtų apdairūs ir to 
nuoju himnu „Deutschland, liau numatą (2 Pasaulinis ka 
Deutschland uber alles“, bet ras parodė, kad jie yra geri ka 
ir tai buvo klasta ir apgaulė, riai, bet labai prasti politikai), 
kaip ir viskas sovietuose. Seku tai Adenauerio susitarimo su 
siose po to derybose rusai buvo Bulganinu nepatvirtintų. Bet, 
kieti, kaip ir anksčiau ir dar tai, kaip dabar atrodo, nėra re 
kartą įrodė, kad
GENEVOS PASITARIMAI 
-~J4IEKO VAKARAMS 

NEDAVĖ.
Tai buvo vanduo tiktai pro ____ _______,

pagandiniam Maskvos malūnui, politiką, jie — viešpatautų),
Žmonijos dėmesys šią savai kad Vakarai jau susipainiojo, 

tę svarbiausia buvo nukreiptas jie plečia savo paimtąjį politi 
į Maskvą, ir dideliu susidomėji kos kursą. Dabar rusai 
mu buvo laukiama derybų vai 
šių. Deja, Adenaueris neišlaike 
Maskvos spaudimo ir

SUTIKO UŽMEGZTI
DIPLOMATINIUS 

SANTYKIUS.
Suprantama, kad Maskva 

norėjo Adunauerio išleisti nie nių Tautų 
ko nelaimėjusi, todėl spaudė vi jau įjungė neva Lietuvos atsto 
som jėgom. Na, pakišo dar 10- vą — Lietuvos Mokslų Akade 
ties tūkstančių karo belaisvių mijos prezidentą profesorių Ma 
grąžinimą, ką ir be to turėjo pa tūlį, o iš Gruzijos įjungė kažko 
daryti. Vakarai, mat, ir lieka kį gruziną. Ir sako: dalyvauja 
Vakarais. Bet už tai Bulgani Lietuvos ir Gruzijos respubli 
nas pareikalavo atleisti iš Vo kų atstovai... 
kieti jos 100.000 rusų, kurie, 
esą, ten gyveną netekę tauty 
bės požymio... Suprantama — 
tai visoki pabėgėliai, kurių, be 
je, Šiek tiek yra, bet ne 100.000.

LIETUVIS SOVIETŲ DELEGACIJOJE 
Tai naujas Trojos Arklys!

Mtskvos radijas pranešė, o tūlis. Rusai tuo nori parodyti,tų užs. reik. min. Dulles ir Ki Izraelio taikos Gazos srityje. 7" 
nijos premjeras Cu-En-iai. De — Atlanto pakraščių uostų spauda tai patvirtina, kad Rusi tad okupuotieji kraštai jau ab 
rybos apimtų vsius santykių rei darbininkai Amerikoje paskel jos delegacijoje į ateinančią J. sorbuoti ir susilieję su Rusija, 
kalus. bė streiką po to, kai sustreika Tautų sesiją New Yorke paskir

— Kanados gen. majoras Bu vo New Yorko uosto darbinin tas Lietuvos mokslų akademi 
rns veda derybas dėl Egipto ir kai. jos prezidentas profesorius Ma

alų.
Tuo tarpu rusai gilina savo 

„naująją politiką". Pastebėję, 
(o rusai tikrai gudrūs politi 
kai. Kad jie taip gerai mokėtų 
tvarkyti ūkinius reikalus, kaip

PRADEDA AFIŠUOTIS 
PRIEŠ PASAULI.

Jie dabar bando įrodyti, kad 
visos pavergtos tautos ne prieš 
juos, bet su jais. Štai tuo tiks 
lu į delegaciją, kuri vyks į ne 

ne trukus susirinksiančią Jungti 
sesiją New Yorke,

AR VAKARAI ATMES 
NAUJA MASKVOS 
„TROJOS ARKLĮ”?

Savo metu, kai Maskva

ŠI

ban 
Tiktai rusų nachališkumas tu dė tokiu būdu įvesti „Trojos 
ri plačias akis, kad taip skel arklį" į geležinkelių ir paštų pa 
bia. O

MOLOTOVAS PAREIKALA 
VO NELEISTI ANTIKOMU 

NISTINIŲ BALIONŲ.

saulinę konferenciją, buvo pasi 
priešinta. O dabar? Ar pakriku 
šieji mūsų veiksniai, užsiėmę sa 
vo nesantaikomis, sugebės rea 
guoti? Ar sugebės neprileisti 

Pagal sovietinę propagandą, šio naujo Maskvos „Trojos ark 
sovietų valdomi žmonės nepa lio“ į Jungtines Tautas ir į tarp 
prastai laimingi ir viskam, kas tautinius susibūrimus? 
sovietiška, pritaria, bet... bijo 
balionų. Tai ir balionų uždrau 
dimas palydėjo grįžtantį į Bon 
na Adenauerį.

»9 mm

Trečiosios Lietuvių Dienos proga Montrealy, miesto salėje, kurioje Montrealio miesto ma 
joras p. Jean Drapeau darė oficialų lietuvių priėmimą, kalba majoro atstovas p. Daniel 
0‘Hearn, Montrealio miesto majoro kabineto vardu sveikindamas lietuvius, įsikūrusius Ka 
nadoje prieš 50 metų. Į dešinę nuo jo stovi Montrealio Seimelio Prezidiumo ir šventės ko 
miteto pirmininkas inž. St. Naginionis, dar dešiniau sėdi KLB Kr. V-bos pirm. J. Matulio 
nis, Į kairę nuo p. Hearn stovi šventės komiteto nariai J. Kardelis ir A. Kudžma. Dar kai 
riau matomas vienas iš auksinių sukaktuvininkų Jonas Juškevičius-Miller, tarp A. Kudžmos 
ir J. Kardelio matoma sukaktuvininkė p. Skruibienė, dešiniau—p. Dovydaitienė ir tarp p. 
Hearn ir p. Naginionio—sukaktuvininkai J. Balsys ir Magdalena Juškevičienė, dienos apra 
šyme nesumnėta. bet drauge su kitais pagerbta. Visi auksiniai sukaktuvininkai sėdi už gar 
bės stalo. Foto — IREANA.

AR PASISEKS ĮMAINAI?

LIETUVOJE ĮŠVENTINTI 
DU VYSKUPAI

Rugsėjo 12 dieną Vilnius 
per Maskvos cenfc-inę pranešė, 
kad Vilniuje įšventinti du nau 
ji vyskupai: šventinimus-konse 
kraciją gavo * kunigas Petras 
Maželis ir kunigas Daktaras Ju 
lijonas Steponavičius. Konsek 
ravo Vilniaus katedroje Panevė 
žio vyskupas Kazimieras Palta 
rokas, dalyvaujant 30-čiai pra 
latų, kanauninkų ir 15.000 ti 
kinčiųjų, kurie netilpę į kated 
rą.

Rugsėjo 13 d. „The Mont 
real Star" šitą žinią patiekė, 
kaip žinią paduotą Maskvos ra 
dijo. Ta pačia proga laikraštis 
pažymėjo, kad Vatikanas pa 
tvirtino žinią, jog vyskupų kon 
sekracija tikrai įvykusi, bet tas 
faktas komentuoti atsisakoma.

LIETUVOS MENO 
PAMINKLŲ 

ATNAUJINIMAS
Vilniaus radijas rugsėjo 13 

d. patiekė architekto(?) Bur 
neikos pranešimą. Jis trumpai 
papasakojo, kad Lietuvos me 
no paminklų restauravimui esą 
išleista 30 milionų rublių. Esą 
restauruojama Vilniaus kated 
ra. Vietoje nuo katedros nuim 
tujų 3-jų stovylų, kurias kalbė 
tojas labai blogai įvertino, bū 
šią pastatyta kažkas nauja.

Esą atrestauruota jau Zapy 
škio bažnyčia ir restauruojamiRugsėjo 10 d. „The New Yo no esanti, mėginti išgauti iŠ So o užmirštama tai, kiek ir ką so 

rk Times“ praneša, kad JAV, vietų Sąjungos didesnį pasitikę vietai yra užpuolę ir užgrobę. Radvilų rūmai Biržuose ir Kau 
Didžioji Britanija ir Prancūzi jimą Vakarais, dėl kurių sovie J. A. no senoji pilis. Burneika kalbė

jo visai trumpai.
DAUGELYJE KOLŪKIŲ, 

įrfvisų pirma Jonavos., Tytuvėn 
ų, Telšių, Ramygalos, Pandėlio, 
Kupiškio, Dusetų, Mažeikių, 
Prienų, Vievio ir Širvintų ra jo 
nuošė nepatenkinamai organi

Didžioji Britanija ir Prancūzi jimą Vakarais, dėl kurių sovie 
ja svarsto galimybes pasiūlyti tai tebesą įtaringais ir skepti 
sovietams garantijas už Vokie kais, 
tijos apjungimą, Vokietijai bū . . „ . . .
sianti palikta laisvė apsispręsti . ^enevoJe Sovietų nepasitikę 
įeiti į Šiaurės Atlanto (NAT Jimas Vakarais buvęs išblašky 
O) saiunga. tas- Ypatingai šia kryptimi

J “ daug nuveikęs Britų Mm. Pir
Šitie klausimai bus svarsto mininkas A. Edenas, kuomet 

mi keturių užsienių reiklaų mi Sovietai atmetę jo pasiūlytą Eu 
nisterių konferencijoj, įvyks ropos saugumo pianą. Tuomet 

Edenas su nusistebėjimu priva 
čiai išdėstęs Bulganinui, kad ši 
tie planai būtų pilnutėlė Sovie 
tams garantija iš Vakarų vals 
tybių, įskaitant ir JV, pusės. 
Tuomet Bulganinas vakiausęs: 
„Tamsta manai, kad JV duos

_D_____  r ,___ . mums garantiją?” „Mes mano praėjusį sekmadienį A V parap. MS-ties zonos kolūkiuose ne 
Rytų Vokietija ir su tuo faktu skvos kryptimi. Ir suprantama: Šitokių pasiūlymų J V, Britų me, kad esame vieni tų, kurie salėje rodė iš Čikagos seserų ka maža rugių nenupjauta. Ypač 
reikia skaitytis. Kadangi Ade ie'Su Vakarai taikosi su Mask ir Prancūzų U.R.M. svarstymų garantuoja, bet nereiškia agresi zimieriečių gyvenimo, mažame blogai javapjūtė vyksta „Pažan 
naueris sutiko užmegzti Vaka va> ta* jam» komunistui, ir juo detalės dar nesančios žinomos, jos“, atsakęs Edenas. Dar pri ekrane, bet labai gerai padary gos“, Molotovo vardo kolūkiuo 
rų Vokietijos diplomatinius sa ^abjau tinka dėtis su Maskva.., Tačiau esą aišku, kad šiems JV dėjęs ir tai, kad sovietai, atmes tų spalvų, filmą, palydimą įra se. Tuo tarpu, dėl Paberžės M 
ntykius su Maskva, tai tuo pa tdiimpdh MINIOS siūlymams daugiausia pritaria darni tokios garantijos planus, šymais plokštelėse giedojimų ir TS-ties direktoriaus Kamins
x:.. —a j-------- 1 K U 1V1 r V 3 173 britai tv ioJe t, kjo jr Vyr agr tikino kaltės

iki šiol į kolūkius išsiųstas tik 
vienas kombainas, o kiti tebe 
stovi sodyboje. Daug trūkumų 
organizuojant javapjūtę yra 
taip pat ir Rokiškio, Jėzno, Rie 
tavo, Telšių, Utenos ir kaiku 
riuose kituose rajonuose.

SKURDUS VAIZDAS

VAKARUOSE Iš VISO 
NEGERAI

Krinka jau Atlanto Pakto
O pagrindinis klausimas, dėl bendruomenė. Dėl Kipro salos tančioj Ženevoje spalio 27 d. 

kurio svarbiausia Adenaueris susikivirčijo Graikija su Turki Jy esančios nuomonėS) kad 
vyko į Maskvą, Ja. o NATO nariai. Bet suvien ta Vokietija sustipre

VOKIETIJOS SUJUNGIMO
KLAUSIMAS MASKVOS laiija, nariai, tai ir š krinka O 'Ll

ATMESTAS. Tito, matydama., kad Vakaruo “ L J 1
• Bulganinas pareiškė, kad yra se nėra tvarkos, jau šliejasi Ma g

PAREMK PINIGINE AUKA 
VYKSTANTĮ KLB ŠALPOS 

FONDO VAJŲ!

MONTREALIS
MOTERIŠKŲJŲ suknelių 
vėju — International , , - _ . , . , , _
Garment Work unija pritraukė zuo^a kuku™fV ir kitų kultūrų 
prie unijos dar 7 dirbtuves su priežiūra Daugelis MT
300 naujų narių, kurie jau nau S b,lo&ai. vykdo kukurūzų ir ki 
dojasi unijos teisėmis — pake! kaupiamųjų kultūrų pasėlių 
tas atlyginimas, sutrumpintos }dl.rblJP^ ^ra>ir 5°^!^ kolūkių 
darbo valandos, pasirašyta ko bel MTS-cių, kurie lėtai nuima 
lektyvinė sutartis derllV- Antax' smėlėtose Nemen

činės rajono žemėse rugiai pri
VIENUOLĖS kazimierietės brendo anksti, tačiau Paberžės

siu 
Ladies

čiu pats Adenaueris pripažino
Maskvos tezę, kad yra RytuVo — Izraelis ir Egiptas priėmė 
kietija... Taigi, Vokietija lieka JT pasiūlymą baigti karo veiks 
padalyta. Tikrenybėje, Rytinė mU8>
Vokietija yra okupuota ir pn — Maroke tebevyksta riau 
jungta prie Rusijos. šės, kurios nerodo tendencijos

mažėti.
— Anglija pasiruošusi staty

ti atomines elektros jėgaines,

siūlymams daugiausia pritaria darni tokios garantijos planus, šymais plokštelėse giedojimų ir TS~ties direktoriaus 
britai. atmeta JV pasitikėjimą jais. Ti vargonavimų.

„ .. • • ktai kai sovietai išmes iš gal ,
rj •• 1 1. e ’ ’ ma'nai , vos įtarimus ir baimę, tuomet Mamerto abonen ų

usijos saugumo gaian įja uz guropOS saugumas būsiąs ga uz_praėjusias dvi sa
Vokietijos apjungimą, buvusi rantl£tas g5al JV lan*s< & vaites teko Petrui Adomoniui 
privačiuose pasikalbėjimuose ap r & j r —43 nr. ir g šimonehui — 25
tarta keturių didžiųjų konferen Taip mums atpasakojo „The nr. 
cijoj Ženevoje. N. Y. T.“ bendradarbis p. Ha

Amerikiečių požiūriu, Rusija rison p- Salisbury, kuris, kaip 
uz ___ , __________„,___ . _
kietija būtu suvienyta ir įstotų ^ra išbuvęs Maskvoje 6 metus, 
į NATO. Juk tuomet Rusijos Ir jei ”The New York Times“,

PASKIRTA 900.000 dolerių 

0 *V1 1 1 J £ XinAV/. I U4XX LUVIUUL . 4 - . , Eviumv IMUUAAlį IW1111VJV) nu* J <j

— realizuoti Gene a “ ”tas^Tas Pare!ske- kad frontas susisiektu su Vokieti Jū labai Serai informuoto bend TVARKYS Atwater pravažia apžiūrėjo naujai išnaktas kol 
-vos nasitarimu dvasia * b"to' Amerika dabar yra pejym t jos. Bet už tai Vokietija, kuri radarbio šitą aprašymą įdėjo, ' • •..........................

°! nepaprasto gerbūvio laikus. Jpaprastai kitonls Euro' ’s tau mums nė kiek nesukelia abejo
— Graikijos karalius nuvytoms galėtų vėl būti agresyvi, niM» kad tokie Planai Yra svars 

ko pas Tito viešnagės. būdama įjungta į NATO ir su tomi.
— Egipto premjeras Nesser siliesdama su Rusija, pajėgtų iš Kas iš t0 seka Qgi tai> kad 

ruošiasi vykti į Maskvą atei laikyti savo pusiausvyrą. pavergtųjų kraštų išlaisvinimo 
nantį pavasarį. Bet jeį suvTenyta Vokietija — „liberation" idėjos jau nebe

— Mokslininkas Braun pla užsimanytų pulti Sovietų Sąju ra iš J. V. Jau sutinkama su t LADYGA su savo paruošta

IŠ TO SEKA DAR 
DIDESNĖS IŠVADOS:

bereikalingos bus keturių di kurios jai per metus sutaupys 8 
džiųjų užsienių reikalų ministe milionus tonų anglies.
rių derybos, kaip Genevos dery 
bų tęsinys

kolūkio kiaulių farmoje, kai ją

vimus prie St. James ir St. An ūkio pirmininkas, buvęs parti 
toine gatvių, nes tose vietose jos Pandėlio rajono komiteto 
dideli trukdymai. Pravažiavi sekr. drg. Sobakjn. Kiaulės blo 
mas bus nuvestas virš trauki gos, produktyvumas žemas. Dėl 
nio ir tramvajų bėgių, 2.500 pė kolūkio valdybos neorganizuo 

“ tumo trūko pašarų... Tai vis 
Lietuvos gyvenimo faktai.

y. . , u ■ - ------ -j. __ ____ _ SMUIKININKĖ ELENA
čiai kalba apie dirbtmj žemes ngą ar bent vieną kitą valstybę, faktu, kad jėgų pusiausvyra susisiekimo paroda aplankė KUPREVIČIOTĖ 
satehtą, kurį ruošiasi paleisti įsijungusią į Varšuvoje sudary tarp Rytų ir Vakarų yra pasiek Three River ir Quebeco mies New Yorke susituokė su Dr.

taji V*SM Sovietų Sąjungos or ta. Jei ligi šiolei abu kaimynai įUs. Pirmame mieste parodą ati Valdemaru Bergen ir apsigyve
— Rusijos valdžia išleido įsa bitoje esančiti Europos valsty šnairavosi, šiandien jau nuotai darė miesto majoras, o antrame no New Yorke. E. Kuprevičiū

kymą, įpareigojantį mokinius bių, tuomet Vakarai įsijungtų kingai šypsosi. Deja, Vakarai Quebeco provincijos susisieki tė tikisi atvykti koncertuoti j
užmiršta tai, kad bolševikas šy mo ministeris. Paroda aplankė Montreal), kur ją spauda la 

Tuo pačiu būsiąs sudarytas psosi ir tuomet, kuomet jis sa 9.000 asmenų. P. Ladygą kvie bai gerai įvertino.
tvirtas tiltas tarp NATO ir Ry vo auką kartuvėse kabina. Klas čia Dow, kuris parodą suruoštų

yra tuščios kalbos apie sujungi 
mą Korėjos ir Vietnamo. Sovie 
tams to nereikia, o jeigu nerei 
kia, tai Vakarai neturi jokių jė 
gų tai realizuoti.

PRAVĖRUSI GELEŽINE 
UŽUOLAIDĄ, MASKVA 

DAUG LAIMĖJO.
Net naivūs Amerikos senato JAV.

riai keičia nuomonę Vakarų ne
naudai...

Taigi, Maskvoje Adenaueris ketvirtadalį laiko skirti fizi į Varšuvos bloko apsaugą.
pralaimėjo. Bet ne jis vienas, niam darbui, o mokslą sutrum “
Drauge suAdenaueriu labai da pinti. ----- --------------- r - ----------- _.........  __ - --------- - BU1HVO^ viąr., AIVAnn. vvkcta
ug pralaimėjimo ir Vakarai. — Kinijos komunistų atsto tų Europos valstybių Varšuvoj ta, klasta ir dar kartą klasta, kiekviename bent 12.000 gy *13VJ kAnauuj vimia

Tiesa. Maskvos susitarimai vas Genevoje pasiūlė Amerikai įsteigto apsaugos bloko. Dedamos pastangos, kad kas ventojų turinčiame Kanados ŠALPOS VAJUS — 
reikalingi dar patvirtinimo. Jei naujas derybas, kuriose susitik Pagrindinė mintis šio JV pla neužpultų Sovietų Sąjungos, mieste. AUKOKIME!

du ilgio, ir tas atsieis apie 2 
mil. dolerių.
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ALBERTOS LIETUVIAI KONSOLIDUOJASI
Iš kun. B. Jurkšo pasakojimų, lytėlė. Ją atidarius, iš salės pa 

Praėjusį sekmadienį, rugsėjo daroma bažnyčia, kurioje vyks 
11 dieną Montrealį aplankė to ta lietuvių pamaldos. Namai 
limas tautietis — Edmontono baigiami išsimokėti, skolos be 
lietuvių kapelionas kun. B. Jur likzo tiktai apie 500 dolerių, 
kšas, kuris Aušros Vartų baž Vis daugiau lietuvių atvyksta i 
nyčioje laikė mišias ir pasakė lietuviškas pamaldas, net ir iš 
gražų pamokslą, montrealiečia provincijos, 
ms papasakojęs apie Edmonto 
no ir bendrai — apie Albertos 
provincijos lietuvius.

Papildžius pamokslinęs ži 
nias dar pasikalbėjimu su juo, 
taip atrodo:

Albertoje yra viso apie 1.000. 
lietuvių, kurių daugumas gyve 
na miestuose Ėdmontone ir Cal 
gary; kiti gi gyvena išsimėtę po 
visą Albertos provinciją — mie 
sieliuose ir ūkiuose.

Kaip ir visur, Albertoje pra 
džioje reiškėsi tūlų nesklandu 
mų tarp seniau ir dabar atvyku 
šių lietuvių, bet pamažu tie sau 
tykiai išsilygina ir sugyveni 
inas gerėja.

Ėdmontone lietuviai pasista 
Neseniai ši naujoji lietuvių tė namus, kuriuose yra salė, o 

OhTo'iTšiaurTs vakaru pTnnsy'l dainininkė USA šalyje su ypa prie salė atskira uždaroma kop 
vanijos dainos, muzikos ir so 
kių talentų varžybų.

Kelias valandas rungėsi ir 
lenktyniavo labai stiprios me

Į naujus mokslo metus!
Pasibaigė gražusis vasaros jus, mieli tėveliai, yra — leiskit 

atostogų metas. Mūsų jauni savo vaikus į lietuvių šeštadie 
mas, pailsėjęs, sustiprėjęs ir pa nines mokyklas, 
sidžiaugęs ypač gražia šių me Savaime suprantama, kad 
tų vasara, vėl grįžta į mokyk kartais į lietuvio jaunuolio ar 
los suolą. Tuščios ir nykios mo jaunuolės galvoseną skverbiasi 
kyklų klasės vėl prisipildys jau mintis, kad jis yra verčiamas 
natvės džiaugsmo krykštavi dirbti kaip ir kokius „viršvalan 
mais. . . džius“. Jo nelietuviškos mokyk

Kiekvienam tėvui, kiekvienai los draugai angliukai ar pran 
motinai yra malonu stebėti, cūziukai po penkių savaitės dar 
kaip jų sūnus ar dukra, daž bo dienų yra laisvi ir gali sau 
niausiai daug anksčiau, negu žaisti ar sportuoti, kai lietuviu 
įprasta, atsikėlęs, ruošiasi į mo kai dar turi šeštadieniais lanky 
kykla — pirmąją mokslo metų ti lietuvišką mokyklą. Tai ne 
dieną. Tada ir patys tėvai pri nuostabu, nes jų jaunose galvo 
simena, kaip ir jie, būdami to se dar netelpa pilnai lietuviškų 
kio amžiaus, šias dienas pergy šeštadieninių mokyklų reikšmė, 
vendavo. Ir čia lietuviui tėvui— Kai jie tai pilnai supras — ga 
lietuvei motinai veidas surim Ii būti ir pervėlu. Čia, meili tė ženklus. .. _______ ____ _______
fėja. Netekę tėvynės ir atsidū vėliai, ir yra jūsų švenčiausia Varžybas stebėjęs „Naujie simfoniniam orkestrui 
rę, kad ir kaip maloniame, ta pareiga ateiti į pagalbą lietuvis nų“ J 
čiau svetimame krašte, neturi kai šeštadieninei mokyklai, 
me ir savo lietuviškų mokyklų. Dažnai įvairių tautinių šven 
Juk ir šiandien — pirmąjį mo čių progomis kalbėtojai savo 
kslo metų dienos rytą jų vaikas kalbose pabrėžia lietuvybės iš 
išeina į ne lietuvišką mokyklą, laikymą, tačiau ne visi užakcen 
Mokyklą, kurioje jų vaikas ne tuoja lietuviškos, kad ir vargo, 
girdės gimtosios ir gražiosios mokyklos reikšmę. Visi mes 
lietuvių kalbos. Niekas jų vai trokštame greičiau išvysti lais 
kui mokykloje nepapasakos vą ir nepriklausomą tėvynę Lie , . . _
apie jų gimtąjį kraštą — Lietu tuvą, bet pamirštame rimčiau pa n° jėgos. Čia turėjo ryžtis ir 
vą, jos didingą praeitį. Niekas galvoti apie mūsų priaugančią mūsoji Nemuno pakrančių dūk 
jų vaiko mokykloje nepamokys ją kartą, kuri stos į mūsų vie ra solistė Aldona Stempužienė. 
lietuviškai poterių ar bent per tas. Ar be lietuviškos mokyklos Jos varžovės buvo kietos: dvi
sižegnoti... ji pajėgs būti kaip „ąžuol's drū augšto lygio amerikietės daini

Ir štai mieli tėveliai, šią rim ts prie Nemunėlio, ar kaip eg ------------------------------------------------
to galvojimo valandą, jums į lė prie šešupėlio“? Budėkime, gavusio, Ivano Bunino apysa „1948 metais komunistai pra
pagalbą ateina lietuviška šešta kad atėjus Lietuvos prisikėh kūtės „Toji, kuri pasirašydavo dėjo kovą visais lenkų frontais: 
dieninė, kad ir vargo, bet lietu mo valandai neatsitiktų, kad Henri“. Henri buvo slapyvardė visuomenės, tikybos, politikos, 
viška mokykla. Ateina į pagal Lietuva yra, bet lietuvių maža, austrų rašytojo Špiglerio gra ekonomijos ir kultūros. Kai kur 
bą jums lietuviai mokytojai — Bolševikinė mokykla, persunk žios žmonos, žymios vokiečių ir lengvai laimėjo (pavyzdžiui, gentkartės inteligentų prisitai 
pasišventėliai, kurie turėjo lai ta komunistinės propagandos, austrų rašytojų vertėjos rusų atimti dirbtuves_ir krautuves), kė prie socialistinės santvarkos,
mės mokytis Nepriklausomos jau dabar sužalojo sielas jaunų kalba. Ji turėjo meilužį Rusijoj, Bet trims gilioms lenkų tautos Ir jie naudingi visuomenei ir
Lietuvos mokyklose ir kurių jų mūsų brolių ir seserų pasih su kuriuo vyko pro Varšuvą šaknims veik nieko nepadarė, sau“ .
širdyse dar tebėra neišdilęs tas kusių tėvynėje, nekalbant jau pas vyrą Austrijos Vienon. Va Tai — Katalikų Bažnyčiai, ūki 
jausmas, kad jie yra skolingi 
motinai Lietuvai už viską, ką 
jie savo jaunystėje yra iš Jos 
gavę. Jie, kilniausiais norais ve 
darni, yra pasiryžę į Jūsų vaikų 
širdis įskiepyti meilę Lietuvai 
ir bendrai duoti jūsų vaikams 
tą, ko nelietuviška mokykla 
duoti negali. Daugumhs moky 
tojų, atidirbę darbo savaitės va 
landas darbovietėse, savo poilsj vėliai ir mielas lietuviškas jau 
aukoja tam, kad padavus lietu nime, kreipiuos į Jus pradedant 
viŠką ranką jūsų vaikams, kad šiuos lietuviškų šeštadieninių 
jie nepaskęstų svetimybi ųjūro mokyklų mokslo metus, 
je. Jų vienintelis prašymas j Stp. Kęsgailą.

Solistė Aldona Stempužienė, 
pirmąja laimėjusi amerikiečių ninkės — dramatinis ir lyrinis 
dainavimo varžybas, Clevelan sopranai.
de, laiko puošnius laimėjimų Nepaprastų šviesų žaisme 

Aldona Stempužienė, palydint 
--------------J----------  ----- J l ----'Z-- 0X1111XXX XXX XXXXXXX VlZVCOLlui, didin 

koresp. Jonas Leonas ra gaį sudainuoja Verdi operos 
šo (Nr. 160) :-------------------------- „Don Carlo“ ariją‘„O don fata

. . . „milžiniškoje Clevelando įe“ 
arenoje susirinko per 7.000 am 
erikiečių. Tai buvo baigmė .

ji pajėgs būti kaip „ąžuol‘s drū augšto lygio amerikietės daini 
ts prie Nemunėlio, ar kaip eg ----------------------------------- -------------

so ting11 pasisekimu koncertavo 4. 
000 amerikiečių klausytojų va 

įr sarvietėje ties Sandusky. Kon 
certuota su simfoniniu orkest 
ru.

Šį rudenį, atrodo, ją turės 
progos išgirsti ir Montrealis. 
Tai bus 15 metų sukaktuvinia 
me čiurlioniečių koncerte.

Lietuvių namai yra ne tiktai 
Edmontono, bet ir piačiosios 
apylinkės lietuvių centras ir ži 
dinys, kuriame okncentruojasi 
lietuvių veikla.

Kun. B. Jurkšas pasidžiaugė, 
J kad Albertoje yra labai gerų lie 
tuvių ir gerų žmonių, kurie bra 
ngina tautos ir bažnyčios reiko' 

’ lūs ir jiems gražiai aukojasi.
Kun. B. Jurkšas, be ko kita, 

yra Edmontono lietuvių choro
1 vedėjas, muzikas ir puikus gies 
mininkas .

ATLIK METINĘ' PAREIGĄ 
— AUKOK ŠALPOS REIKA 

LINGIEMS LIKUSIEMS 
LIETUVIAMS 
VOKIETIJOJE!

Grafas Preikšas ir kunigaikštis Sniečkus.
L. Pruseika komunistų „Vii ir kunigaikščių užtvertas šim 

nyje’’ rašo: tu*barikadų ne tik liaudžiai, bet
„grafas V. Zubovas, kaipo ag ir net augštiems pareigūnams, 
ronomas, gražiai darbuojasi Ta Norint prieiti prie Preikšto ar 
rybų Lietuvoj. Tik, žinoma, jis Sniečkaus, reikėjo eiti per spe 
ne grafas, nes visi piliečiai ly 1 —1 - —
gūs. Nereik nei grafų, nei ku

' nigaikščių, nei baronų.
Daug, labai daug senosios

apie tuos, kurie Nepriklauso ršuvoje, Buninas rašo: ninkams ir darbininkams. Nepa
mos Lietuvos laikų jau nebema „Pavakary, ' pūtė šlapias vė vyko prirakinti lenkų darbinin 
tė- • • _ jas protarpiais su gerais lietaus ko prie vietos ir vieno darbo.

Teisingai Dr. Nagys per vie lašais. Čia reikėjo persėsti iš vie Vis skundžiamasi jo „judru 
ną minėjimą Montrealyje paša nos stoties į kitą. Pasisamdė ga mu“. Ūkininkai, pasirodo, te 
kė: „Lietuva nemirė -— ji kel na plačią karietą, kurios veži bevaldo 80-tą nuošimtį dirba 
sis. Kelsis kol pasaulyje bus lie kas buvo raukšlėto veido, lietu mos žemės kaip privatinę nuo 
tuvių ir veiks bent viena šešta viškais ūsais vyras. Lietus jam savybę. Be jų darbo kraštas bū 
dieninė lietuvių mokykla. . .“ pylė už apykaklės, o dveji ark tų be duonos. Komunistų par 

Šiomis mintimis brangūs tė liai, tartum pilvais kelią šliau tija buvo priversta nusilenkti ir 
prižadėti teikti ūkio mašinų 
net privatiems ūkiams. Nužvel 
giama, kad komisarų papirkinė 
jimais ūkininkai visur išsisuka 

Montrealio dienraštis „Star“ nuo jiems kraunamų kvotų ir 
paskelbė Gallup Poll duomenis jas „]_
Kanados visuomenės nuotaikų žnyčia, rodos, po visų puolimų 
dėl rusų žygių užsienio politiko tik kiečiau savo eiles suglaudė 
je. Klausimas buvo: ir

„Rusų radijas dažnai skel 
bia, Rusija norinti šalto karo 
pabaigos ir taikos. Kaip jums iš 
rodo, ar čia rusai nuoširdūs, ar leidžiamas savaitinis žurnalas 
tik propagandą varo?“ „Tre New Leader“ įsidėjo eilę

Gallup Poll yra priemonė Dovydo J. Dallin'o straipsnių 
Kanados instituto tirti visuo „Sovietų politika po Stalino“, 
menės nuotaikas. Pasirodo, du Dailinąs yra parašęs nemaža 
trečdaliai apklausinėtų kanadie knygų apie Rusiją ir Sovietų 
čių mano, kad rusai ne nuošir Rusiją. Viename straipsnyje jis

PADĖKA
UŽ RŪPESTINGĄ PRIEŽIŪRĄ IR GERĄ GYDYMĄ 
DIDŽIAI GERBIAMAM NOTRE DAME HOSPI 
TAL D-RUI E. ANDRUKAIČIUI REIŠKIA DIDE 
LĘ PADĖKĄ BUVĘ LIETUVIAI LIGONIAI 501 
KAMBARY.

jie 
O

cialią žvalgybos sargybą, ku 
rios būstinė buvo dar toli nuo 
kompartijos grafų, baronų ir 
kunigaikščių. Ir reikėjo būti la 
bai storu, kad galėtum pataiky 
ti per labai mažą galimybių tu 
rintį plyšį. Ooo ! ir kokie dar 
tie komunistiniai grafai ir kuni 
gaikščiai!...

Lygybė? — Nesąmonė! So 
vietų valdžia sako, kad lygybė 
— absurdas. Kokia gi gali būti

KANADIEČIAI NETIKI 
RUSŲ NUOŠIRDUMU.

Taip. Jie naudingi, nes 
buvo, yra ir bus naudingi, 
kad „prisitaikė“, tai nieko nuo 
stabaus, nes daugumas, kurie lygybė tarp komunisto ir ne ko 
nori gyventi, visi prisitaiko, gal munisto? Pruseika arba visai 
pagal patarlę: „Šuo ir kariamas nesiorientuoja arba bjauriai me 
pripranta...“ Juk L. Pruseika luoja ir apgaudinėja savo skai 
prisitaikė prie „prakeikto kapi tytojus?
talizmo“ ir nenori net vykti } Jeigu gi sovietuose yra gyvų 
„socialistinės santvarkos“ rojų, ir neva veikiančių grafų, kurie 
nors durys jam atidarytos... O ms ir titulo nesigailima, — tai 
kai dėl grafų, baronų, ponių ir yra grynai propagandos reika 
ponų, tai Pruseika arba nieko las. Kiekvienam svetimšaliui 
nežino, arba sąmoningai bando pakišami tie buvusieji ir pabrė 

-- - - - klaidinti savo- skaitytojus. So žiama: Žiūrėkite, tai buvęs ku
pamiršta“. Katalikų gi Ba getuose drau&ai k<>™nistai mgaikštis, baronas, grafas... To 
- - - -■ kurie laiko savo rankose vai kių buvusių laikoma prie minis

džios vadžias, tokie ponai, ko terijų Maskvoje, ypač — prie 
kių labai maža buvo ir carų lai užsienių reikalų ministerijos, 
kais. Niekas neturi teisės jiems nes, viena, jie tarnauja (kaip 
pasakyti nė vieno žodelio. Rei tie „kariamieji šunės ') propa 
kėjo tiktai susitikti su grafu gandos reikalui, antra, jie rei 
Preikštu ir kunigaikščiu Sniec kalingi ir etiketui palaikyti, ku 
kum kad ir pirmosios okupaci rio komunistai iš tų buvusių po 
jos metu, tai nesunku buvo įsiti nų ir mokosi. Deja, tokia yra 
kinti, kad caro valdininkai bu tikrovė, 
vo daug paprastesni ir prie jų nusivylusių 
nepalyginamai lengviau buvo niusių, kad 
prieiti, negu prie komunistų pa galima bus 
rtijos bet kokio pareigūno. Juk vietų”... 
kelias prie tų sovietinių grafų

kantriai laukia“.

ILGASIS ATOSLŪGIS.
Amerikos socialistų ratelių

Ką rašo kiti
AR BUS OŽKA SVEIKA, O VILKAS SOTUS?

Anglijos valstybinio radijo Europos žemėlapį. Rusai gero dįįs, bet propagandą varo. Kve sako-: 
žurnalas „The Listerner skil kai pasipelnė iš Vokietijos nu beko provincijoje, kuri stipriai „Amerikai nepriimtinos so 
bia kalbą apie viršūnių konfe galėjimo. Jie nulindo į patį Eu katalikiška, net 70-tas nuošim vietų siūlomos priežastys dabar 
renciją Genevoje. Ją per radiją ropos vidurį. Kol rusai Rytų tjs taip mano. Visoje Kanadoje tinei būklei užsienio politikoje, 
pasakė Petras Calvocoressi, di Europą laikys okupuotą, Vaka tik 1 O-tas nuošimtis visuome kurią galima pavadinti Ilguoju __   ~.j------  O1«c
rektorius žymios anglų knygų rai negalės džiugia širdimi su nės tiki rusų nuoširdumu, 64- Atoslūgiu. Mes netikime, nei eis užsienio reikalų ministerių Kantą pasiuntė net trinas (gal
leidyklos ir autorius „Survey sitarti, nepakeičiant dabartinės tas sako, jie vropagandą varo, „visuotine kapitalizmo krize“, konferencija, ir žmones galės ir daugiau) redakcijoms. Kas
of International Affairs, 1952 • būklės žemėlapiuose. Ko mes iŠ o 21-as nuošimtis pareiškė, kad nei „kapitalizmo laikiniu nusitarti: „viršūnės šaudė, velniai čia: mūsų vietą branginančiai
Tarp kftko, direktorius sakė: tikrųjų norime tai —— rusų pasi ištiktųjų nežinąs. stovėjimu“, nei „luominiu pa g kulkas gaudė“. spaudai straipsnis, ar ministe

„Konferencijos tikslas buvo traukimo. Genevoje rusai net Pagal Kanados partijas, nuo rindu“ Amerikos ar Anglijos — riškas aplinkraštis?
susitarti, bet maža pasiekta. Su aguonos grūdu neparodė noro monės §itaip 3kirstėsi: rusus ------ -- -
sitarti nori kas, kodėl, kokia trauktis. Aš nematau nieko, propagandą varančius skaitė 
kaina? Savo bendru elgesiu bei kas juos ir verstų. Rusai nori, 66_tas nuošimtis apklausinėtų 
paskutinio momento nuolaido kad Amerika pasitrauktų iš Eu konservatorių, 68-tas nuošimtis 
mis rusai, rodos, norėtų susite ropos, o NATO pajėgos pasi apklausinėtų konservatorių, 68 
rimo. Vakarų Europos karo pa krikdytų. Tačiau, ir jie neturi _tas nuošimtis liberalu ir 51-as 
jėgumas (NATO sąjunga)^ato priemonių tai įvykdyti. Jei čia nuošimtis CCF (soicalistų). Ko 

ekonominiai negalavimai spiria kita kryptimi (sakysime, nusi nuomonių juk neturi, 
juos susitarti. Todėl jie nebeno ginklavimo), tai visos šių die 
ri šaltojo karo, kuris juos eko nų šypsenos virs išsišiepimais“. LENKAI, SAKOMA,

ATSILAIKĘ.

Žiauri tikrovė, kuria 
yra daugelis, ma 

„vis dėlto tur būt 
gyventi ir prie so

Mandrapypkis.

JURGIO SPURGIO SPIRGAI
Po viršūnių konferencijos at Dr. A. savo straipsnį apie

užsienio politikoj. Taip pat ne Liūdnas Balsas Toronte la 
galime sutikti, būk kovos fron bai liūdnas: viešos opinijos pa 
to lūžis esąs tarp „kapitalisti būgę, „ūkininkais“ apsimaska 
nių valstybių“ ir „socialist! vę bolševikų komisarai pabijo šia trokštu 
nių“, nes žinome, tokie žodžiai jo Toronto lankyti m 
esmės neišaiškina. Ylos, Janavičiai ir Kilikevičiai • jęaune

..To vietoje, mes tikime, kad negavo progos komisariško pan

stiprėjančio atospyrio sovietų ką atsidavimą Maskvai parody Poezija 
išplitimui vaisius. Tai, ką Ge ti.
orge F. Kennąn (buvęs Ameri ........——
kos valstybės departamento pir Nepriklausomoje

Siūloma Vliką kelti šen ir 
ten. Mūsų nuomone, jis geriau 

nusikelti, jei ne į 
™usų Vilnių, tai bent į Laisvės Alė 

1 kr* r 131 . __
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minio karo grasa, gan būti, ir nebus rasta išeities kuria nors munistų neklausta, nes jie savo Ilgasis Atoslūgis yra Vakarų taplio pabučiuoti ir savo vergiš

gimė pas senovės 
graikus, iš kanklėmis — lyra 
(iš čia žodis „lyrika“) akompa 

Lietuvoje nuojamų dainų. Kas žin koks 
Specialus užsienio korespon masis patarėjas, * dabar Prince pančiodavo arklius, dabar pan instrumentas tiktų akomponuo 

dentas Bostono dienraščio„The ton universiteto profesorius— čiojama žmonės. ti kai kurių mūsų poetų dainas?

nomišlei bankrutina, o milita 
riai graso. Tačiau, tą įvykdyti 
nori nepakeičiant Europos že 
mėlapio, neatsisakant nuo Ry ________________ , _______ „______  __ __ ______ _______
tų Vokietijos ir kitų pavergtų bei menui skiriamas savaitraš siuntė visą eilę pranešimų apie tika,‘kurią Amerika vykdo‘jau Įdomu, Maskva, Lietuvą mas Klausimas: „Koks skirtumas 
jų kraštų . _ tis „Le Figaio Litterane deda savo kelionę už geležinės už aštuoneri metai. Pasipriešini keliais bei mongolais prigrūdu tarp lietuvio ir vokiečio?” Atsa

„Čia tai ir visa bėda - nes vertimą nespausdintos, žymaus dangos. Joseph C. Harsch apie mas, sulaikymas, nusistovėji si, dabar ragina lietuvius dar di kymas: „Vokietys visados yra 
Vakarai kaip tik nori pakeisti rusų rašytojo, Nobelio dovaną Lenkiją rašo: _ Nukelta į 7-tą puslapį. dėsnių kiaulių nupenėti. vokietys“. Prof. Dūda.

LIETUVIŠKI ŪSAI 
VARŠUVOJE.

Paryžiuje einąs literatūrai Christian Science Monitor“ pri V.) pavadino-„sulaikymo“ poli
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DR. MARTYNAS ANYSAS Priekulės ir keleto kaimyninių otėviai nėra nei nei škotai ir nei 
parapijų. Visoje Mažojoje Lie vokiečiai, iš savo bendrai prie 
tuvoje jų galima priskaičiuoti šingo nusistatymo lietuviams 
šimtus. toliau aiškina, kad Kantvainiuo

Iš šitų pavyzdžių mes galime se gyvenantieji Kanto prote 
ventojų jis buvo vadinamas daryti išvadą: Kantvainiuosc viai buvę kuršiai. Mes jau iš

Kurios kilmės Emanuelis Kantas?
SKOTŲ, VOKIEČIŲ, KURŠIŲ AR LIETUVIŲ

II. t_____
Gal visai nenuostabu kad Kantvoniais. Jeigu jis anksčiau arba Kantvoniuose gyveno lie seniau pažindami Mortensenų 

Kanto protėviai kiek apsitry būtų buvęs vadinamas Kantvo tuviškų ūkininkų šeima Kant neva moksliškai pagrįstus aiš 
nę kaimiečiai - ūkininkai__ že niais, tai vokiečių administraci vainiai. Tai yra be abejo sena kinimus, kad visoje Mažojoje
mės savininkai, vedę kelis kar Ja ii be abejo būtų pavadinusi žemaitiška pavardė su šaknimi Lietuvoje ir vėlesniame Klai 
tus vokietes žmonas, skaitėsi „Kantwohnen". Visvien, kaip Kant, kurią mes dar ir šiandien pėdos krašte lietuviški gyven 
atatinkamais tokiai šaltvžiaus fr bebutu, mes galime daryti iš teberandame pavardėse: Kan tojai nesą autochtonai, bet atei vSa? uzTmti. Ta? yra SS vadą, kad ten'gyven? Kanto teika Kantvydas, Kantrimas viai iš Lietuvos, Ordino paimti
kur net kaimu šaltvžiu narėdv protėviai vadinosi ne Kantvai arba Kontrimas, Kantautas ir belaisviai ir čia apgyvendinti
mai, vadinamieji „kumposai“ ii niais bet Kantvoniais kurie tt. Šaknis Kant yra senlietuviš ir klaidingas Mor
vi 19 šimtmečio nahaivns Klai senovėje savo pavardę davė pa ka, kurios nerandame nei vokie Toliau yra klaidingas Mor
rėdos kašto kaimuose buvo ra vadinti šitai apylinkei. čių, nei kitose kalbose. Gal dar tenseno aiškinimas, kad šiauri
? . • c- 11 1 p x- ix * ■ j- ir šiandien tebėra Žemaitijoje nė Klaipėdos Krašto dalis anks
somi dviem kalbom arba tik he šitame krašte mes turime di „.„j- u * 1 - j tvhpcniame ir net vėlesniame
tuviškai. Kol administratyviai delį skaičių kaimų, kurie gavo P 5® P . r e?’,.e ’ ej.a’. ,a viduramžvie buvusi kuršiu an 

t :*e, j- • * bar nebeturime jokio susisieki viduramžyje buvusi Kuršių apegzistavo , Governement Litau savo pavadinimus is ten gyve m0 su šįtuo kagtJu aį atlkrin gyventa i rkad todėl Kanto pro 
en , su centru Gumbinėje ir vi nusių seimų, kaip antai: Kaiti p tėviai buvę kuršiai. F
si šitie lietuviškos vyriausybės nis — Kaltiniai, Jūraitis — Jux ’ T . .. .
parėdymai buvo skelbiami ir at raičiai, Šudnagys — Šudnagiai, , .Pavardė Kant nėra vokiečių Jeigu prileistume, kad Kur 
*■ <. • 1 • 1 n _ - — - - . ° lindime; Iri irsiu italra pm IriAlrspausdinami dvejom kalbom. Dovilas — P

Mortenseno išvedžiojimai Būdviečiai, Sakutis
’S.T’ yra. |dO.m^ S’-rvŽaM«i Veikus“- varde būtų' vokieflų kilmės, ji, vietoves pačiame' pajūryje ir

tuo, kad JIS Kanto protėvių gy g g ’ . einant vokiečių rašysenos dės Kuršių Marių pakrantėje, kaip
venamaia vieta nukelia ii Kant Venskai, Butkus — Butkai, Ki . , r w j , rve diliąją vietą i uKciid p n.di vainiai T vliilrvct niais, būtu rašoma Kandt, paly galima spręsti is užsilikusių vie
vaimus 5 km 1 siaurės rytus sin s — Kišimai, Lyhskys — ink’voki;čiu avard tovių pavadinimų. Kuršių Ma
nuo Priekulės, prie Agluonos Lyhskai, Margis — Margiai, & vunieciu p-yaiuę ųuanui. * vrarl*A:R cvl:*.,*;
upės kairiojo kranto; kad Kan Kojelis — Kojeliai, Gediminas Pats Imanuelis Kantas me nų pakrantėje galime skaityti 
upek, Kdinvjo Mautu, nou r„j;mmt>; w.teivc D..O kuomet nereiškė pretenzijos, kursiu kilmes sitas vietoves:
to seimą ten gyvenusi kelis sim — Gediminai, Kuslys — Rus . • x • , . į. ’ zunt-tus metų; kad ji esanti vieniu liai, Baitis - Baičiai, Krugys se^a kdu“ ^vokiečių. Svencele (bu 
telė šitą pavardę turinti šeima, - Krugai, Petrelis - Petre Iškyla klausimas, kaip pasi X^kXeP^į’ ™zeį 
ir kad Kantų pavardė išlikusi liai, Sauga - Saugai, Barva - dare iš Kantvainių - Kantvo Xventoial
Kantvainių kaime Barvai, Mantvydas — Mantvy nių pavarde Kant. Mums hetu mala- Vlsl J? ^asto gyventojai

Kalbamas Kantvainių kai dai. Daugmantas - Daugman viams, ir turbūt Mortensonui. ) h.^^Nen^OjeJ^ 

mas egzistavo dar Lietuvos ne

ti.
nagvs__  suunagiai Pavardė Kant nėra vokiečių „ „
Dovilai Būdvietis__- kilmės' Vokiečių enciklopedijo landi jos kuršių įtaka ėjo kiek

kQ\;s __ Sakū je randamas tik miestelis Ca žemiau Šventosios upės, tai ga
Dreižiai Vana nth> Silezijoje. Jeigu Kanto pa Įima kalbėti tik apie atskiras 
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Reta alau tarė

NAILONU SUSTIPRINTAIS KULNAIS IR 
PIRŠTAIS

DARBINIU KOJINIU
JT M

JOS IŠLAIKO ILGIAU UŽ KITAS
Jos tikrai laikys 
ilgiau — labai pa 
togios nešioti — 
labai vertingos— 

PENMANS 
DARBO 

KOJINĖS.
Yra įavinų rūšių 
ir svorio, tinka 
mų kiekvienam

riausios kojinės 
pigesnės rūšies 
kojinių skyriuje.

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
Žinomi nuo 1868. (WS 9-4/

tai, Bund'alas — Bundalai, But Yra nepaslaptis, kokiu žiauru moji kursiu tarmė čia kaip ir 
..‘V L kus__ Butkai Snen^vs___  Sneniu buvo nukovoti ir sunaikin nepazfstama, nors gyventojaipriklausomybes laikais ; oficia ■rBtįltkai’ SPen^s SPe tį senprūsiai ir kokiu žiaurumu turėjo labai daug santykių su 

hai jis vadinosi Kantvamiai, g • ........................ „ Ordino vėliau buvo teriojama Neringos gyvento jais—žvejais,
bet tos vietos ir apylinkes gy Tai yra pavyzdžiai, paimti is Žemaitija ir visa Lietuva. Ir ii Je’gu tose vietovėse ir kadaise 

--------------------------------- ------------ — gai po to, kai kraštas 1422 m. buvo kiek kuršių, jie neturėjo 
|p»Melno sutartimi galutinai pate j°k*os itakos j apylinkę ir ne ......

ko į Prūsijos Ordino rankas Paliko žymesnių pėdsa maitiją užkariauti ir per ją tie je bendrai nebuvo gyventojų,
šitas teroras nedaug sumažėjo.

tv '< Ne be pamato aiškina vokiečių T ------ r------ *----
istorikai, kad užimtuose sen Baltijos kranto dar šiandien te savo rankas visą rytinę Pabalti „Juodkrantė

' f aš * ” 1 prūsių kraštuose vietiniams gy bėra kuršiu kalboje pavadintas^- Livlandijos Ordino atsitrau Schwarzort. Iš marių ir jūros
t ventojams buvo taikomas „grie Melnaragės kaimas, reiškia kimas 1l^^ai?ėdos b.uvo dJktu1° Pusės ži.ūrint, Juodkrantė buvo

žtas bet teisingas" (streng Juodasis Ragas, Bet mes turi 
y * s į 4-aber gerechts) rtžimas. Ką vo me ir Melno ežerą senprūsių

; kiečiai supranta savo — griež žemėje, netoli Vakarų Prūsi 
b \ \ tu ir teisingu — režimu, mes tu jos sienos, kur 1422 m. buvo

' r*m geriausiu pavyzdžių iš nesudaryta taikos sutartis tarp
; seniai praėjusių Hitlerio laikų, Prūsijos Ordino ir Didžiojo 

.z. įg&s kai buvo atgaivintas vokiečių Lietuvos kunigaikščio Vytauto
Į i? į IK" r*ter^ Ordino režimas. „Rot ir Lenkijos karaliaus Jogailos.

' -4 ' tet aus waS btauisch 1st“, buvo Melnaragės kaimo gyventojai
nacionalsocializmo šūkis, kuris užsiėmė ligi dabartinių laikų

/ * praktikoje visu žiaurumu buvo tik žvejyba. Jų buvo žinoma ir
-S’ ' * vykdomas. kuršių tarmė.

S-/ 4 J; i Jeigu kalbamieji Kantvainiai Kaip mums iš istorijos žino
K’<> ’ $3^] - — Kantvoniai priėjo prie pade ma, Klaipėda buvo anksčiau

■'t ties užimti šaltyžiaus vietą, jie žemaitiška tvirtovė, buvo 1252 
Receptas: Louise Ogilvie, patiekimas Eaton’s. bent išoriškai turėjo susivokie m. Livlandijos Ordino paimta ... __ v..

tinti, nors vokiečių kalbos per ir pakartotinai ji buvo puolama !,kehmA ls Kursijos daugelio 
- - - - ............. - žvejų šeimose buvo dar net at

s įminimų.

aiškėjo, jog jis nepajėgia Že daiktas, kad tuomet toje vieto

kų. siogiai su Prūsijos Ordinu su Lietuvos nepriklausomybės lai
Į šiaurę nuo Klaipėdos prie s*siekti ir susijungti, paimti į kuose duotas pavadinimas 
* • • « « ... — . ruco vxr4-irsz\ T«« y y» Vd*tim<lS IS

jamas mill tarinės ir politinės tamsi vieta baltuose Neringos 
padėties, bet ne kuršiško ele smėlynuose. Kopų apsodinimas 
mento pasitraukimo į šiaurę. į šiaurę nuo Juodkrantės ligi 
Visi Mortenseno aiškinimai ei Klaipėdos įvyko tik pereito 
na prieš istorinę tikrovę. šimtmečio viduryje ir pabaigo 

Dar ligi antrojo pasaulinio je.
karo kai kuriuose Neringos kai Sekančio kaimo „Pervelkos“ 
muose vietiniai žvejai kalbėjo pavadinimas yra lietuviškos kil 
kuršių tarme, bet ir jie nebuvo mė8, nes smėliams užnešus se 
autochtonai, bet einant jų pa nąjį Naglios kaimą, tos vieto 

vės gyVentojai — žvejai pervil 
ko savo nugriaunamus namus į 
kitą vietą, kiek į pietus ir todėl 
tą vietovę pavadino Pervelką.

Kur šiandien yra Preilos kai 
mas, tai seniau, kiek į pietus, 
buvo Karvaičių kaimas ir už jo 

daugiausiai nežinojo. Išorinis ir deginama žemaičių, bet ne zveĮ9 seimose ouvo aar net ac Karvaičių kalnas. Kairiui užne 
Vienas pokelis lime-lemon ca Dabar suplakti 2 kiaušinių susigermanizavimo pažymis bu kuršių. Ne kuršiai reiškė pre siminimų. šus apje 1799 m. smėliu senuo

ke mix, sumaišomas šakute. Pri baltymą iki putų. Pridti laips vo pavardės suvokietinimas. tenzijų į Klaipėdą ir jos kraštą, Jeigu nagrinėsime Neringos siu sKarvaičius, tos vietos gy 
dėti pusę 8 uncijų talpos puo niškai 4 šaukštus cukraus mil Šitame atvejyje be jokių cere bet didysis Lietuvos kunigaikš kaimų vardus turime štai-ką ventojai žvejai perkėlė savo tro 
dūko vandens. Maišyti iki miši telių, nuolat plakant, kol miši monijų buvo nukirsta pavardės tis Vytautas, kaip mes matome pasakyti: daugeliui skaitytojų besius į dabartinę vietovę, Prei 
nys išsileis. Palaipsniui pridėti nys pasidarys standrus. Įmaišy galūnė ir iš Kantvainių —Kant iš tų laikų istorinių dokumen žinomas kurortas Schwarzort, lą. Ar šita vietovė tuomet taip 
likusią pusę puoduko vandens, ti 1 arbatini šaukštuką citrinos vonių pasidarė Vokietijoje ligi tų. Ne su kuršiais Prūsijos or sausumos gyventojų lietuvių vadinosi, ar jai vardas yra duo 
gerai išmaišant po kiekvieno žievės. Paskleisti šį mišinį ant tol nepažįstama pavardė Kant, dinas darė taikos sutartį 1422 buvo vadinamas Švartnortą. tas vokiečių administracijos, n« 
vandens pridėjimo. Gausis sky karšto pyrago ir aplaistyti coco kuri Per filosofą Kantą išėjo į m., einant kuria Klaipėda ir jos Latvių kalba šito pavadinimo žinoma. Bet yra faktas, kad

c..ja*: *_xi_ : io»vn” pasaulio istoriją kaip vokiška kraštas paliko Prūsijos Ordino nesisavina. Jis turbūt buvo duo Schleswig - Holsteino provinci
pavardė. Latviai šitos pavar rankose, bet su minėtu Vytau tas vokiečių administracijos, jos rytų pakraštyje, artybėje
dės nesisavina. , tu ir Jogaila. Livlandijos Ordi kai per Neringą pradėjo veikti Baltijos jūros yra to paties pa

Mortensenas, nors ir prieida nas atidavė Klaipėdą Prūsijos pašto susisiekimas tarp Klaipė vadinimo kaimas, Preil. Kadan

LIME-LEMON MERINGUE SQUARES

sta tešla Sudėti tešlą į 13 ”X9' anut Vėl g žinti pečiun ir 
a2 celuloidmiu popierių įsklo , . , , . , , ,
ta keptuvę. Kepti iš anksto vi kePU dar 10 minučių, arba kol 
dutiniškai įšildytame pečiuje cocoanut lengvai paruduoja.
(375°F.) 25 minutes.

čių aiškinimu ir žiūrint į jų da 
ugumoje vokiškas pavardes, iš 
Livlandijos Ordino užimto kur 
šo atsikraustę kuršiai, kurie 
čia keletą šimtų metų vedė ku 
klų žvejo gyvenimą. Apie jų at

Atvėsinti keptuvėje ir pjausty mas prie išvados, kad Kanto- pr Ordinui tik tuomet, kai jam pa dos ir Karaliaučiaus. Galimas Nukelta į 6-tą psi.

Kaip žuvo kap. D. Marcinkus
1942 metais, Sagau mieste, iš trijų „surasti“. Šiam darbui gestapininką, geriau už mane sargybinio pastebėtas ir nukau no). 

60 kilometrų nuo Berlyno, la suverbuota 500 belaisvių, 
kūnų-karininkų belaisvių sto gal planą pabėgti 
vykioje Stalag, Luft III, ang 200 belaisvių, 
lų, kanadiečių ir amerikiečių la 
kūnų tarpe, buvo taip pat ir ki u TlkroJ° tu?1ell° 
tų tautybių lakūnai, kovoję Są buvo ^s^iskai

galėsią

kiek jis moka lietuviškai, Tim binio akių. Iki aušros į laisvę iš šaudyti didesniąją sugaudyto-jų karti, kiti ilgiems metams sun 
• atsakęs: Šliaužė 86 belaisviai, gi švin dalį. (Nuernbergo byloje Goe kiems darbams. Iki to laiko n«

— Tikiu, kad nesusitiksiu tant 87-tasis buvo iš bokštelio ringas ir Keitelis tai patvirti pavyko surasti keturių: kap. R.
Marcinkaus, Tim Wallen (bė 

o pa mokantį lietuviškai... tas. Tuneliu bešliaužę, išgirdę ŠS generolas Mueller, Berly gūsio su lietuvišku pašau), Hen
apie Pabėgimui pasirengimas už šūvius, atbuli atslinko iki bara no Gestapo viršininkas, išsiun ry Picard ir Gordon Brettel. 

truko 18 mėnesių. Vienas tuko ir išsiskirstė. Paskelbtas ai tinėjo visų apygardų Gestapo Tačiau vieną dieną, Bowes'ui 
nelis buvo vokiečių surastas, o iarmas. Belaisviai išrikiuojami šefams slaptą aplinkraštį, pava apklausinėjant anglų belais 
į kitą žiemos mėnesiais buvo bu ir suskaičiuojami. Stovyklos ko dintą „Sagau įsakymas“, kuria vius, pavyko rasti britų puška 
vo pilama žemė, kai jos išbars mendantas, išgirdęs raportą, me buvo įsakyta šias žudynes rininkį, tuo metu buvusį Danei

įėjimo
uąmaskuota GI a XCL XV U4 J. XCXX y XWI V GI J - 1 1 1 •

jungininkų pusėje. Į šią stovyk ^lenk ar3Į ° ^am^k tymas „pingvinams“ buvo ne kad pasigendama net 86, nete pravesti slaptai. Iš 86 pabėgu go belaisvių stovykloje. Jis at
lą pateko ir mūsų tautietis, ži ^neu™ a beįmiinomas dėl sniego iš tik ko žado. Toksai pabėgimas su sib tik 3 pasiekė Angliją. Kiti pažino pajieškomus iš parody
nomas sportininkas, Lietuvos ! g y yj > rojo tuneiio, pavadinto „Har kėiė audrą. Visoje Voketijoje buvo išgaudyti. 50 pabėgusių tų nuotraukų. Jo žiniomis, tie
Karo Aviacijos lakūnas, kap. « J ’i§iaikv<5 viršuie nrava ry“ vardu" skelbamas aliarmo stovis. Visi belaisvi4 P° kankinančių tardy keturi buvo atgabenti į stovyk
Romas Marcinkus. Belaisvių Lnkveži „Harry“ tunelio kasimas ir 1!OStaj> ge]ežinke]io stotys, trau mll buvo sušaudyti įvairiose lą ir jie buvo suimti traukiny
stovykion pateko jau kaip R. J šitokiame rv Pabė8mo paisirengimas buvo kiniai ir keliai tikrinami iki sm Vokietijos vietovėse. Daugumo je prie Schneidemuhl'ės. Jie ir
A. F. karininkas lakūnas. ' ’ nebeveiksmimd sto 8alutinai užbaigtas 1944 me uikmenų. Per šią medžioklę su Je praktikuota šitoksai būdas: is Dancigo stovyklos planavę

1942 m. pabaigoje į stovykla vvkloie ireneti sekimo anara ta’S’ ankstyvQ pavasarį, o pla imta keturi tūkstančiai žmo bevežant sulaikytieji iš vienos pabėgti, bet nebespėjo, nes grei
pateko R.A.F. Squadron Letai Iškastai žemei išbarstvti no įgyvendinimas paskirtas ko-niu: svetimtaučiu, žydu, dezer vietos l kitą nuošalesnėje vieto tu laiku gestapininkai juos !Š
ader Roger Bushell, jau už sp panaudota 200 vyru, pavadintų V° 24 dien^’ . , tyrų, pabėgusių darbininkų ir Je automobiliai sulaikomi ir su gabenę. Bowes, radęs pirmuo
ygliuotų vielų išbuvę^i apie tre pingvinais“ Jie išeidami pa , Dar Pr‘es sutemą j baraką, kitŲ. imtiesiems įsakoma žygiuoti sius pėdsakus, surado ir ka ti
ieta metu Tis du kartus bandė • -ixx- ■ ’ - T’ , .? kuriame buvo įrengtas įėjimas . pirmyn. Lydintieji sargybiniai ninkus, sėdėjusius tuo metu
nabėp-ti bet abu karttic -lačiun prisipildavo j kiše j tunelį, rinkosi bėgimui pasiry Dvidešimt šešiom valandom iš pasalų nukaudavo, parašyda Danzigo kalėjime. Iš jų jis pa
tas ir Čestann kankintas^ nes ^emių‘ Kisenese ouvo spe belaisviai. Viso tokiu buvę praslinkus nuo pabėgimo, Ber mi raportus, jog suimtasis ban tyrė, kad keturius belaisvius la 

vresrapo KanKintas. cialiai padarytos skylutės, užse 200 vyrų. Jiems buvo išdalinti chtesgadene pačam Hitleriui pa dęs bėgti. kūnus nužudęs tūlas Burchha
Atlikęs už paskutinį pabėgi gamos adata, ar kita priemone, civiliniai drabužiai, reikiami do tiektas Gestapo- raportas. Tuo Nušautųjų lavonai buvo sude rdt ir besislapstąs. Po kurio lai 

mą bausmę stovyklos „šaltojo Bevaikštant stovyklos rajone, kumentai, nedidelės sumos pini metu Berchtesgadene posėdžia ginti krematoriumuose. Urnos ko Burchhardt pateko į Bow
je“, kurioje belaisviai buvo lai kišenėje esanti skylė atsegama, gų jr §įek tįek maįSfO> sutaupy vo Himleris, Keitelis, Goerin atvežtos į Sagau kapines. Jų es rankas ir prisipažino, kad su
komi po 3—5 savaites vienukė Pro kuria išbyrėdavo žemė. Įs to į§ k Kryžiaus suntinėlių. Sas- Hitleris, išklausęs raportą, tarpe buvo ir kap. R. Marcin šaudęs tuos keturius belaisvius,
se, gaudavę tik duonos ir van teigtos įvairios dirbtuvės, ku 200 vyrų laukė tą vakarą nak neoficialiam posėdžiui pasikvie kaus urna. Suderinus visus Danzigo Gesta

-o- -z o— valdžios tūzus ir sukėlė per 1945 m., liepos mėn. R.A.F. po bylų dokumentus ir esančių
_______ ___j r__ _______  Paskubomis praka kūniją. .Himleris kaltino Keite ypatingiems reikalams karinin liudininkų parodymus, paaiškė 

dėjo vėl ruoštis pabėgimui. Jis dokumentai. Dirbančiuosius sa samas tunelio galas, esąs jau H ir Goeringą, sakydamas, jog kui Bowes buvo pavesta išaiš jo, jog Burchhardt ir du jo pa 
pirmoje eilėje pradėjo apie sa ugojo specialūs sargybiniai, ku už spygliuotų vielų tvoros. Pa ši stovykla buvusi tiesioginėje kinti, kokiomis aplinkybėmis gelbininkai kap. Marcinkų ir 
ve burti bėgimo šalininkus, rie sutartu ženklu įspėdavo ap sirodė, kad apskaičiavimas ne jų žinioje. Hitleris, nutraukęs mirė 50 belaisvių, bėgusių iš tris jo draugus išsivežė į mišką 
prie kurių prisidėjo ir kap. Mar ie pavojų. Didesnioji pabėgti buvo visiškai tikslus: anga, ve ginčą, pareiškė, kad visi pabė stovyklos. Įsakyta taip pat kai prie Trampken, 12 klm. nuo 
cinkus. Bushellio pabėgimo pla besirengiančių dalis, nemoką danti į laisvę, buvo čia pat už gę turi būti sugauti ir sušaudy tininkus surasti ir suimti. Iki Dancigo ir 70 metrų atstume 
nas pavadintas „Didžiuoju X". vokiečių kalbos, apsisprendė ke vielų, kai ji tuo tarpu turėjo bū ti. Georingas bandęs Hitlerį 1948 m. pradžios Bowes, turįs nuo kelio, sušaudė juos iš kui 
Nutarta tuo pačiu laiku kasti liauti per Vokietiją kaip svetim ti už krūmu, augančių pamiškė perkalbėti, motyvuodamas, kad savo uždaviniui atlikti 30 asme kosvaidžio. Taip žuvo R. Mar 
net tris požemio tunelius tiks taučiai, atgabenti į šį kraštą je. Šitai žymiai apsunkino bė šitoks pasielgimas galįs pakenk nų štabą, išaiškino 46 nužudy cinkus, Tim Wallen, Henry Pi 
lu, kad vienas būtų tikras, o ki darbams. Marcinkaus draugas, girną, kadangi plotą, skriantį ti vokiečių belaisviams, esantie mo aplinkybes ir vietas, surado ckard ir Gordon Brettel.
ti kasami tam, kad suklaidinus britas Tim Wallen, „priėmė“ angą nuo krūmų, reikėjo prams sąjungininkų rankose. Hit ir suėmė kaltininkus, kurių vie B, Klimą*,
vokiečius, leidžiant jiems du lietuvio tautybę. Paklaustas, šliaužti, reikėjo išvengti sargy leris nusileidęs, įsakydamas su ni Hamburgo teisme nuteisti pa (E. L.) ____

dens. Nepaisant šito, Bushell, r*°®f buvo siūdinama civiliai dra fįes įr rizikingo žygio, 
atsiradęs stovykloje, tuoj pra bužiai, padirbinėjami reikalingi Sutemo. ]
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Trečiosios Lietuvių
Dienos koncertas

Tai buvo didelis koncertas, liudas, turįs gražių nuotaikų, palyginkno su Lietuvos operos 
Tis turėjo būti dar didesnis, bet bet fragmentinio pobūdžio. Įdo tai ,tam Yra dauJ» P"e 
Hamiltono šokėjai neatvyko. miausis kūrinys yra Br. Budriu fasciŲ'.° vlena JV pateisina šio

Koncertą nradėio ir užbaigė ™ „Rauda“, sukurta labai pa tulus trukumus, — tai ypatin 
Koncertą pradėjo ir uzoaige iSvvstvtas i vra Sos sąlygos: choristai turėjo at

Toronto „Varpo choras, veda Prasta tema, bet išvystytas i gra * vvkstant mažino
mas komo St Gailevičiaus zll’ įspūdingą kurini, persunk 11 . aiaei.e ir> YYK8tai}t masino
mas Komp. bt. uaucyiciaus mūsu evvenimo traaika K rnis> varginančią kelionę; pas 
Pirmoje dalyje buvo išpildyti į? “i ų gyvenimo tragiKa. K. visokios vaišės- maža
lietuviu komnozitoriu harmoni Smilgevičius giliu įsigyvenimu kul se?e yisolnos vai.Ses > maza
lietuvių Kompozirorių narmoni būdi :■ internretaciiai dr to — balius su vaišėmis pnruzuoti arba laisvai kurti kuri ir ouainga jo interpretacijai dr sunkiu
niai - A Vanagaičio__ laisvės amatlka bei tragiką įspūdingai Rytoje saieje. Visa tai sunkiu
niai. A. vanagaičio — laisves auditoriiai akmeniu gulo choristų ir cho
Varpas, J. Žilevičiaus — Tevy PatieKe auditorijai. risčių merkies kuriu tvra skam
nei laisvės ir Oi, kad išauštų, E. Kardelienė padainavo ne bėjimą neįmanoma1 buvo išlai 
L. Šimučio — Į nuają žygį, K. girdėtą A. Kacanausko harmo k įį. įaigi, choras, kaip sako 
V. Banaičio — Oi, Dieve ma nzuotą liaudies dainą Uz augs nebu*o je {orm<e Be 
no, Po augštus kalnus ii išėj tųjų kalnelių, priminusią parti choras bJvo J tat tį 
merga, J. Strolios - Valiok, zanus ir originales kompozici ^iai scenoj abysorbPvo
dalgeli ir pačio dirigento St. jas - G Nasvytytes-Gudaus skambeJsio ir sudarė choro 
Gailevičiaus — Vėtroj gimę, kienes Pakelėj ir Br. Budrumo daiyviams dainavimo sunkumo
Pirmoji koncerto dalis buvo už Mano protėvių žeme, o bisui japūdi> Na> ir choras perdidelę
baigta Mažosios Lietuvos Him dar J. Žilinskio Vėliavą. Visi paPiėmė programą, ypač atsi
nu — Lietuviais esame mes gi kuriniai jdomus ir forma ir min žyel iant | suminėtas sąlygas,
mę (St. Šimkaus) .Ši koncer tim, kuriai vadovauja tėvynės ° ‘
to dalis buvo labai įdomi kūri išsiilgimo ir laisvės idėja. Ypač k„B®al3^1^ huv^^nZSnki?^ 
niu atžvilgiu, nes joje buvo išvertas dėmesio Budrumo kuri ka ^a a‘ del® ,b^° p * 
pildyta daug naujų dalykų __ nys. Jis savo forma, stilium yra cį°arpo^ cįo?a^gS^susi 
Šimučio, Banaičio ir pačio di romanso pobūdžio, bet tiek p° graziai susi
rigento — įdomios kompozici grakštaus, tiek subtilaus ir tiek *var ęlab 
jos labai ekspresyvi daina. De patriotinio, kad romansui būti J?do la^‘ gnX“’ 
ja, Ši koncerto dalis nebuvo iš nas romantinis turinys labai vy , £ "s in ’
baigtai paruošta, kaip tą p. Gai kusjai pakeistas meile tėvynei. Ka3 13 Jo reiKaiaujama. 
leviČius moka padaryti. Už vis Drauge tai yra ir labai efektin ęboy° pasiaukojimas lietuvis 
geriausiai praskambėjo - - - • . . ... - . -
skambink per amžius“. ga, konstatuoti, kad Br. Bud gyriįno, nes tai yra ne tiktai Poltavos, sumušęs Švedijos ka zikinės dramos teatras, kuris pasekti politinėje

Po šios dalies sekė V Bruz rinnas, anksčiau pasižymėjęs, meniškas, bet ir patriotiškas raliaus kariuomenę, buvo apsi parodys Belozaro muzikinę ko šiuo pavyzdžiu, 
eelevičiaus vedamos Montrea kaip labai gabus choro vedėjas, darbas. Montrealis yra labai dė stojęs Vilniuje ir suminėtoje mediją „Auksinės marios“, ope VIrMIMriIMn 
lio skautu Vyčiu būrelio globo Paskutiniais laikais labai tvirtai kingas svečiams už giažų pri cerkvėje, kurios sienoje visą lai retę „Boccacio“ ir kt. Klaipė »V*EN1NGUMO 
iamos Tautiniu Šokiu trupės užsirekomendavo kaip moder siminimą Lietuvos operos, bet ką buvo įmūryta paminklinė dos dramos teatras gastroliuo įsteigė Pancūzijos 
Sakiai - Mikita lankelis1'i ir Ma nus kompozitorius, puikiai vai nemažiau dėkingas ir už tas lenta, pakrikštijo Puškino pro ja Vilniuje, taip pat neturėda utinis komitetas. 
Jūnac Sakiai atlikti plr<snrpw dąs kompozicinę techniką ir su dainas, kurios ilgus amžius pa senolį afrikietį Hanibalą, 
tunas. Šokiai atlikti ekspresy tlaikė lietuvvhės židinius. «nda 
viai ir gražiai.
v^Po^to^ek^ K^^Smil^evTčiaus Vėliava — nors ir ne labai ori būdingas žymes, atsigauti sun kino sūnus Grigorijus, kuris r afh. /AiNur.Kor.i'i^. Gonkūrų premiją už 1954
fortepionas • M K Čiurlionio ginalus> bet Yra labai efektin kiomis okupacijų dienomis ir at Vilnium buvo atvežęs iš Puški Garsaus danų pasakų rašyto metus gavo Simona de Bovuan
lengvutės nuotaikos Preliudas* §as mar§as- E- Kardelienė, kurti savo valstybės viešpatin no dvaro Michailovskoje kaiku jo gyvenimui pavaizduoti, 150 už romaną „Mandarinai“.

- — — ’ i--1- mima, rįų Puškino daiktų. Visa tai metų nuo jo gimimo sukaktu Feneon premiją už 1954 me
mi ka a nas Pliekti klausovams tokia Bendrinant išvadas, reikia okupantams davė pagrindą rus vių proga, išleistas Jorgeno Ro tus gavo Marcel Aleman už ro 

ir Br * Bud’mPresyv‘a f°rma» kad sušilau pasakyti, kad Montrealis ture inti Vilnių. Štai, Bernardinų so oso filmas apie Anderseno gy maną „Didžiojo Zapatos nepa
. VA V-arist*/-* it* *-r*viii ir* -r*iiilrii Imnrorf-a oili cIjjr vafliniac PnSlrino narlcii VPnima, pl'HSti llLlOtykini** ir jdUfld rašy

6»<.vc — ITAl »T toja Martina Mono.
Lukiškių aikštė — Lenino aikš ITALŲ „MEILES DIENOS

J. Kardelis. te *r tt. Visur brukamas rusiš FILMAS „EAST AND WEST“ 1955
kūmas. Pušknio parke rugpjū „Unitą“ bendrovės išleistas Ita metų Nr. 5. Adresas: 81, Crom 

ATSIŲSTA PAMINĖTI čio 13 d. atidarytas A. S. Pus lijoje. Filmas spalvinis, sukur wel Road, London, S. W. 7, 
Mirko Jelusič. CEZARIS. kinui Paimnklas„ kurio projek tas De Santis.

Romanas. Į, II ir III tomai, kie tą padarė skulptorius Bn Vys 
kvienas po 2 dol. Romanas gau .. zrzb.'.tz'-ztz- V. N"
namas „Nepr. Lietuvos“ redak vytis.

vestuvėse, krikštynose. Svečiai, pagiedojo nedidelio, bet šilto cijoje — 7722 George St., Vii Nieko nepasakytume dėl tik r 
jau gerokai įsilinksminę, šokda tembro programon neįrašytas le Lasalle, Montreal 32, P. Q. rai didelio poeto ir didelio hu į

gražiai diriguoti, naudodamas 
labai paprastas, bet tikras diri 
gavimo priemones. Jis yra mo 
dernus dirigentas, perdėm. Bet 
jeigu negalima daryti „Varpo“

The CALVERT pastabos

KANADIEČIAI SAKO
„Brunch” (tariama bronč)

Nepaprastai populiarėjant įvairiems su 
trumpinimams, atsirado naujas angliškas 
jungtinis žodis ,,brunch“; iš tikrųjų, tai du 
žodžiai sujungti krm on: „breakfast“ ir 
„lunch“. Tai reiškia vėlyvus pusryčius, vai 
gant maždaug apie pietų metą.

CALVERT HOUSE
AMHERSTBURG. ONTARIO

geriausiai praskambėjo

{DOMI PASKAITA IR 
POBŪVIS

Australijos Lietuvių Katali 
kų Kultūros Dr-ja Yagoonoje 
suruošė Al. Mauragio paskaitą, 
tema: „Mūsų reistencinės orga 
nizacijos ir politiniai veiks 
niai“. Prelegentas plačiai per 
žvelgė lietuvių rezistencines 
grupes, pradedant pirmosios so 
vietų okupacijos laikotarpiu, 
veikusias vokiečių okupacijos 
metu ir egzistuojančias šian 
dien laisvąjame pasaulyje. Pa 
liesta ir nesutarimai tarp Vii 
ko ir Diplomatijos Šefo ministe 
rio Stasio Lozoraičio.

Diskusijose buvo gyvai past 
sakyta dėl VlikO' ir ministerio 
Stasio Lozoraičio nesutarimo, 
bei aiškintasi įvairių sąjūdžių 
veikla Lietuvos laisvinimo ko 
voje. Prelegentas reiškė nuo 
monę, kad visose rezistencinė 
se organizacijose yra paslėpti 
naujų politinių partijų jauni 
daigai, todėl, esą, tikėtina, kad 

. ateities laisva demokratinė Lie 
tuva turėsianti daugiau politi 
nių partijų, negu buvo praeity 
je, seimo laikais. Didelis politi 

te nių partijų skaičius, prelegento 
ro nuomone, nesąs sveikas daly 

Geriausiai demokratija

VILNIUJE PASTATYTAS 
PUŠKINUI PAMMINKLAS

Kaip žinoma, Vilniuje, Di 
džiojoje gatvėje, dabar pavadin atras gastoliuoja Kaune ir 

» toje Gorkio gatve, yra dar Did. do ruso Chrennikovo operą kas.
Liet, kunigaikščio Algirdo pa „Audroje“, Verdi „Otelio“, De klesti Anglo-Saksų pasaulyje, 

o 4 __ ____  ______ Choro pasiaukojimas lietuvis statyta cerkvė, kurioje Rusijos libo „Lakme” ir kt. Nė vienos kur reiškiasi dviejų partijų sis
„Oi Sas kūrinys. Malonu, šia pro ka* dainai yra vertas didžio pa caras Petras I, grįždamas nuo lietuviškos operos. Kauno mu tema. Ateities Lietuva turėtų 

santvarkoje

TEATRŲ GASTROLĖS 
LIETUVOJE

Vilniaus operos ir baleto

PREMIJĄ“ 
rašytojų ta 

Šią premiją 
auiKti eKspresy______. ___________ . -. . . - - — __ Vii mas repertuare nieko lietuvis pirmas gavo seniausis prancū

i Šokėju bendras SeMs savo kūriniuose duoti sti laikė lietuvybės židinius, suda niaus Markučių priemiestyje ka. zų rašytojas, gimęs 1867 me
praus emocingumo. J. Žilinsko rė sąlygas tautai išlaikyti savo yra palaidotas jaunesnysis Pus mac apie- aMncDcvMa ta*s’ Juben Benda.

nil pevi čiaus Vėliava — nors ir ne labai ori budingas žymes, atsigauti sunkino sūnus Grigorijus, kuris **APIE ANDERSENĄ Gonkūrų premiją 
rSnrUnnin ginalus, bet yra labai efektin kiomis okupacijų dienomis ir at Vilnius buvo atvežęs iš Puški C

• viuriioiiio v ii. . u,,i _ «i _i • i _*i.

po* jo “jau sudėtingesnis V? Ker kaiP atrodė> sugebėjo savo dai gumą, 
belio Preliudas tema „tai, ką pa nas Pliekti klausovams tokia Pa
sakojo rytų vėjas“ i* m. , - . . .- y. - , ... , <• <
riūno Rauda“ tema su varia ke karsto įvertinimo ir rožių, jo puikų koncertą, vertą ne eili das pavadintas Puškino parku, venimą.
ei jomis Įdomus Kerbelio Pre Koncerto užbaigai St. Gaile nio, bet tikrai vertą didžios lie Didžioji gatvė — Gorkio gatve-----------

 vičius davė „Valandėlę Lietu tuvių šventės vardą. T ","s’..........r-------------------------
’) Kažin, ar neverta būtų vos operoje“, kurios metu bu 

keisti šių šokių vardus? Augš vo išpildytos chorinės ištrau 
taitijoje Mikyta (tai greičiau kos iš operų „Romeo ir Julija“, 
šia skolinys iš gudų — Niki „Demono“, „Trubadūro“, „Ca 
ta?) vadinamas Kačerginiu. Jis Valeria Rusticana“, „Hofmano 
dažniausia būdavo šokamas lyg pasakų“ ir ,„Martos“, beje, ku 
ir solo, šeimyninėse šventėse— rios ištraukoje Leonelio solo

England.

BALTARUSIŲ DAILĖS 
PARODA

Kaune, M. K. Čiurlionio vardo 
muzėjuje, vyksta jau penktas 
mėnuo.

PAKARPATĖS ŽOKĖJAI, 
choras, solistai, viso 50 asme 
nų, gastroliavo Vilniuje Filhar 
monijos salėje.

o u U * 1,* W AT DANŲ KALBOS ŽODYNASniauskas ir architektas V. Nas ;
Išleistas „Danų kalbos žody 

nas“, tikriau —: paskutinis to 
mas. Danų kalbos žodynas ap 
ima 27 tomus ir buvo leidžia 
mas 36 metus. Dabar išėjo

TJptnvcHs” rpdakriini^ Bet... ar didelis humanistas Pu °““““10
škinas pritartų tokiam prievar ALBANŲ KALBOS

„VĖPLA“ 3 nr., paskirta tiniam jo garbinimui? O kaip ŽODYNAS,

. . . w a • 'Yi i i j • . . * __ . ima l. i luinus*vo nuo stalo, tverdavo kacer tenoras, o visas ištraukas lydė mfmiimo QriMriQ „„—a manisto A. S. Puškino. Jam vi
gą, čepelnyką ar pušinę, kuri jo lengvos technikos pianistas Kaina 3 dol. Gaunama „N. ^.ur galima pastatyti paminklų. skutinis tomasi Pa

kurio pavardė taip pat nebuvo
duota programai.

Ši koncerto dalis publikai pa
tiko labai, kad kai kuriuos daly Lietuvių Dienai. Numerio kai galima pateisinti Puškino titu įtalpinąs apie 13.000 žodžių, 
kus teko kartoti. Bet esmėje tai na 15 et., metams l dol. Adre lu rusinimą Vilniaus ir Lietu buvo sudarytas Konstantino 
nebuvo dirigento St. Gailevisas: M. Čapkauskas, 1220 Bi vos? Juk genijus ir piktadary Krištoforidžo, kuris yra miręs 

. St. Gailevi shop St., Apt. 3. Montreal, P. bė nesuderinami dalykai, — sa prieš 60 metų, kurios sukaktu 
" kė pats A. S. Puškinas. vės minimos.

stovėdavo čia pat kampe prie 
krosnies ir imdavo prašmat 
niai, kas gudriau ir išmislin 
giau, šokti, improvizuoti. Nuo 
to ir vardas — kačerginis. O 
Jonkelis Augštaičiuose yra ir 
dabar dar Šokamas ir vadina čiaus augštumoje. ! 
mas Kadrylius. J. K. čius chorą moka ir paruošti ir Ę.

Nepalikime nežinioje savo 
kolonijos — rašykime 

„Nepriklausomai Ljeiuvai“.

rėjo į mane ir jos akys pirsimer — Namie, — pakartojo ji lin aš galėjau tiktai pakratyti gal ji tave čia paliko? 
kė — ji abejojo, ar nesuprato, ksmai—nežinau kur jis namie, vą, bet ji suprato. — Aš palikau ją! — Kaip aš
ir staiga mane apėmė draugiš Aš išgyvenau iki aštuoniolikos Ji vėl puolė atgal prie bernio galiu taip šaukti, staiga susi 
kas jausmas jai: juk yra vis vienoje gatvėje — sakau, na ko, ji suklupo prie jo, ir dabar gaudau, kaip galiu taip kalbėti 
tiek ko nors vertas žmogus, mie, Peru, o vargšas mano ber jie abu buvo lygūs augščiu — su vaiku.

... .............................. . i nusisukti, tai man Bet aš kalbėjau su juo, kaip 
kad ir palikusiam ją. Ar jis pa tus, kaip prekių agentas. — Ji buvo baisu, bet žinau, kad ne su nė vienu, nuo to laiko kai 

i — ir dėl šito reginio, aš regėjau kit esu čia. Gal ii’ tai ne — gal nuo 
■— aš net negalėjau parodyti, tai netruko ilgai, ji atsistojo.— ką — tai aš, pati, ne išskėsto labai seniai taip nesikalbėjau, 
jog tas viskas man taip nauja Neturiu nė sekundės laiko dau mis rankomis bėgau prie dūk Jis tiktai klausės — jam rūpėjo 

j viskas, ir nereikia sakyti, kad
o......u. ____  ,_____ _ jv. . , . . 5 x ... .Ir pajutau kažką atsiremiant jis nesuprato — gal jis geriau
dėmis __  tai ir mums užtenka dziai J1 Pasake> — ir nelaiko uz rengėsi skristi. — Lapo, mano j mane — tai mano vyro pirmo šia žinojo, kaip yra baisu, kad

------------- Ir nepyksta, saulė, — pasakė ji berniukui— ji žmona pastūmė į mano ran reikia išeiti iš namų. Kai nege 
kad juniorą pavedu jam, kar būk ramus, aš galvosiu apie ta kas savo sūnų — ir pati išnyko ri, tokie, kaip iš pasakų, siau 

+at jos,’ i? aš žiūrėjau neatsitrauk tais vi1sai ne laiku* Bet aš tur,iu * tu neužmiršk mamos. — taip, jog rodos jos nebuvo, — bingi vyrai užpuola. Ir tenai pa
tat mes turim pasirinKti is yie , kiekviena*; hūda gastroles — neįmanomuose ka Ji apkabino berniuką ir eme bu as neregėjau nė užuolaidų su silieka užkalti tamsiame kam
tiniu geriausia — ir taip baigė ’ “f. , . . 7.“ ----------- ------ *------------ ' *:---• ” —j*.-.- --------- •—• - ...
si birželis, o mes nieko nebu mas su Ja tegalėjo tiktai žiūre 
vom atradę. Nes tai pasidarė f.1’ nes ->os veldas keitesi be Pa 
stačiai žaidimas, mums net pa 11OVOS’ 
tiko peikti ir jieškoti ydų — to G gal dėlto aš neatsiplėšiau, 
kie mes buvom tobuli ir realūs. kad ji pasakė, ką pasakė. Aš ta

Ir tą priešpietį aš rinkau skel r^au. sau, jog turėčiau baisiai 
bimus ir prospektus, kai išgir susijaudinti, ar nepatikėti, ir 
dau Margaret tylų šūktelėjimą, stebėjausi savim, kad tiktai 
ir paskui garsų, persmeigiantį ®^ek. tiek kitaip mušė pulsas —

NELĖ MAZALAITĖ

NEGESTIS
(Ištrauka iš romano)

3. tarė angliškus žodžius labai lau Jeifu &aH tiek išlaikyti jausmo, niūkštis keičia butus ir mies aš turėjau
v , ° .. bnd ir r\i h lriici Om Ar na r*a 4-nc Irom nrnlmi a rr/»»-»4-o o   lt I-uotz*

O Sužinojau labai paprastai. XTatr’oT b'lateo kS Iik“? Bef aš negaižjau HauSti atsiduso, ir tai net’iko jai
Vos prasidėjo pirmi pavasa 1 * ••— oo narrolftinii r*afr*^4xy4«? rtaf-rnlrn iln-oi -ii

rio vėjai, mes turėjom tokį įdo P^1 kalb^' kad tai suteikt^ J?1 
žavumo. — As esu numeris pir v. . . .. ,y , . .

mų užsiėmimą — rinktis atos t-Wnna lkl S1OS minutes. giau, — Ji išskėtė rankas, ir ros, o begau nuo jos.da:.suaižair?mJon%^nomi7^ - “ .J1* ~ Suola! tai buvo panašu, lyg paukštis
S1CXT1Cij SdKę 1/ILyTJdS Ldlcll _

reikėjo skirti bent trejetą mėreikėjo skirti bent trejetą mė . t. .. “77 .. gniaužtų ranku,
nešiu, o tiek jis negalėjo šiuo nesipešus. — Ji nusijuokė vėl, 
metu, daugiausia trečdalį. UžkaiP SirdeJau_ dar neregėjus

mpuose, aš negaliu tampyti vai čiuoti jį taip godžiai ir stipriai svyruojant. baryje mano mama, ir tokia ma
ko — ji susijuokė taip žemu — lyg nuo jos jį rengėsi atimti. Kažikas atsitiko, kai pajutau ža Sigutė, tokia nelabai už jį 
tonu, aš net pažvelgiau į kili Ir man pasirodė, kad ji valgo vaiką arti — svetimą, labjau mažesnė.
mą, tarytum iš ten kilo tas gar kokį brangų vaisių, toks buvo negu svetimą— varžovės sūnų, Ir galvojau: kaip atrodo ma 
sas: — Be to, jūs suprantat, jos glamonėjimas. — Paskui ji ir jis pasyviai atsišliejo atgal—- no duktė? Jeigu ji gyvena — ji
šokėja ir sūnus — nesiderina, susijuokė: — Pasakyk savo tė jis norėjo pasitraukti, ir tada yra šio berniuko amžiaus, bet
Aš paliksiu jį Pilypui visai va vui, kad aš mielai pašokčiau su pajutau, jog šitas momentas aš matau ją tiktai mažytę, to
sarai. Tai yra, jums abiem. jo galva ant palmės lapo. svėrė labai daug — jeigu aš kią, kaip palikau. Aš negaliu

Dabar aš pamačiau vaiką — Staiga man pasidarė nyku— jį paleisiu, aš niekuomet nesu jos užauginti savo atsiminimuo
• z.1------S■<.■' =>5 ii into,, cavn rankoip širdv teisingiau» pajutau jį, juk bu visas jos žavumas buvo išgara gausiu. Ir aš tylomis sulaikiau se — kaip baisu. Bet aš galiu
juoką rodos, jos, kaip šovinio JI J __  __  Jalvoiaif vau karto pažvelgus į juos vęs, kaip burtai po saulėtekio,— jį, tylomis apkabinau, stipriau svarstyti balsu savo sielvartus
skeveldros pasipylė po visą na J • » g J » abu, bet paskui jau teregėjau ji pasirodė vulgari ir aš lau ir stipriau laikiau jį, ir pajutau, —Lipo dalyvauja kiekviename
mą. Aš praskleidziau portjerą J Pilono žmona — Bettiktai moteri- Jis stovėi° toJe k>au, kad ji išeitų, ir mane per kad jis pamažu palieka pasiprie žodyje, ir kai atvažiuoja namo 
į sahoną ir pamačiau nedidelę J J yp . pačioje vietoje, nesijudinęs — vėrė baimė, kaip reikės ištverti šinimą, paskui stovi abejingas, Pilypas, mes negirdėjome, kaip
moter, ir bernioką, kokių devy ką no t t § j ../£ partebė/om> ’aš P
^enų metų^ ^eUsginįį -^abarirP b^ kad jis priklausė jai, kuri nega ]a, jeigu jis ir daugiau yra pri prisiglaudžia. mačiau, jog jis buvo nublankęs

Kai pažvelgė į mane, aš ne v;ska« ka ii darė huvo le3° neiudetl- Tacia« 1° akY8 siklausęs panašių dalykų iš mo — Lipo, — pasakiau po kiek ir nesavas, ir tai, kad vaikas 
galėjau nuveikti nuostabos dėl ciai^viskas, kąįji dare buvo buVQ to.kios> kaip motinos _ laiko> J / k gP įu puolėsi .q __’atsargia^*
jos akių kaip pašiau ilgai žvėris — aš ne?a tlktai 30 buVO vietoie’ J03 Z1U Bet kai ji buvo Prie durM. ji kaip mama? gu prie motinos, mačiau — net
negalėjau nusikratyti atsimini gyv . g tačiau tai buvo rė3° sunkiai> kaiP slegiamos sa atsisuko į mane, ir jos akys bu Jis linktelėjo galva, ir staiga ir tai nepakeitė Pilypo savijau 
mo: jos neatrodė }detos j veidą, Le.J^..SUV°kt;L_ta?;al,tf!_.bur? vo ilgų blakstienų. Ir jo kakta Vo minkštos ir baukščios. bal mane apsėdo keista mintis. tos. Bučiuodamas sūnų, Js pro

— Žiūrėk ar, tu mokėtum iš jo galvą žiurėjo į mane, ir bu 
tarti tokį žodį — Danguolė? vo išsigandęs ir pasimetę

— Kaip? — pasakė jis susi Kai jis paleidęs bernioką ar

, . c 1 . ...c' erra^n KaJn aš <raUia„ r>a vo blakstienų. Ir jo kakta vo minkštos ir baukščios, bal mane apsėdo keista mintis, 
savo vietoje, kaip visiems kitie gražu — Kaip aš galėjau pa buyo, j { įr aug5ta pllypo kak b d k bejėgis — ji pa ' '
ms - tiktai mestos, kur papuo tikti Pilypui po tokio žavaus su ta> ir £*pgi yJko yra sak.. J g 3 P

pagalvojau’ paveldėtas iš tėvo: negalėjai — Jūs juk neskriausit mano ___r. r_____J_______  ___ c_________ _____
■ abejoti, kad moteris buvo buvu mažyčio? — ji buvo tokia gra domėjęs, ir kai vėl tariau, jis tėjo prie manęs, 'jo žingsniai ty
Ašjjeniai norėjau pamaty sj gia ponia, anksčiau negu aš ži, kaip dar jokiame savo persi kartojo ir kartojo, iki išmoko, so, darėsi ilgi, tarsi jis niekuo

vietos matai tiktai jas, tiktai kai ji jau kalbėjo:
jas. Juodos, pailgos ir didelės.
Jų švitėjimas atrodė, tarsi jos ti jus - ir nežinojau ar neši a’tyykam keitime, kai atėjo čia, ir tokia ir pasididžiuodamas sušuko: ~ met negalėjiTįr^iarimii’Z"^
žydėjo Ir tuojau jos dege Ir kabinsiu { akis. Man nieko ne _ žinoma, — pasakiau, ir maža mergaitė iš kažkur toli, ir Jau ! nežinojo, mačiau kaip bus su
geso kaip vanduo, kurio dug reiškia, kad mes issiskyrern — man pačiai keistai skambėjo tokia motina - man pasidarė - Tai mano vardas, - sa tiktas, ir kai aš atlenkiau savo
nas buvo juodas. man kiekvieną kartą jo amūrai mano balsas, tarytum visai sve graudu: o gal dėlto, kad galvo kau, — taip gali mane vadinti, veidą į jo lūpas, jis bučiavo ma
- Naujoji ponia Philip Cod dilgino delnus įsivelti i plau timas čia, - jūs galit ramiai jau apie savo dukterį, kurios taip mane vadino mano mama: ne taip stipriai, ir lyg dėkoda

rington? — sako ji ir pažįstu kus. Bet man atrodo, kad jus iei8tls į kelią, berniokas yra na niekuomet nežinojau kur pri — Galiu, — ir susigalvojęs mas, kad mano paskutinis kar
Lotynų Amerikos balsą, kuris net nekibtumet atgal. — Ji zuimie. skirti, pne gyvųjų ar vėlių — sako: — O kur tavo mama? Ar tumas išnyko. Bus daugiau.
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TARPPLANETINIO SUSISIEKIMO PROBLEMOS 

INŽ. F. SIPAVIČIUS
MARGIS VAISTINĖ |

408 RONCESVALLES Ave., TORONTO' Ont «
(kampas Howard Park Ave.)

Nuomoju vaikų svarstykles — $ 1.00 mėnesiui.
Metamorfoza kremas šlakams — $ 1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $ 1.50 dėžutė.
Kosmetika: Tussy — Du Barry — Chanel — Yardley.

2. . J
ŽVILGSNIS ERDVĖN ARBA PASIVAIKŠČIOJIMAS 

APLINK DANGAUS KŪNUS
Palikim raketas žemėje —kinančioms jos atsiradimą, 

mes dar grįšime prie jų — irPav., Neptūno mėnulis sukasi 
pažvelkime iš tO' kampelio, kuatvirkščia kryptimi, ką daro ir 
riame mes egzistuojame, į kurkai kurie Jupiterio ir Saturno 
mes galime nukeliauti? Kad ne mėnuliai, Urano 4 mėnuliai su 
atrodytų taip baisu, kosmologikasi beveik statmenai planetos 
nę apžvalgą pradėkime iš vir kelio krypčiai. Visai nesiderina 
šaus. su planetų kryptimis ir kai ku

Visatoje daugiausia yra „Nie rių kometų keliai. Meteorai šia 
ko“. Tame „nieke“ tarsi plau učia be jokios tvarkos, — jie su 
kia daugybė visatos kūnų, ku darys daug pavojų erdvės lai 
rie nėra pasiskirstę vienodai, vui“. Ir žemėje jie pridirbtų 
bet sudaro milžiniškus susigru daug blėdies, jei mus neapsau 
pavimus. Juos populiariai va gotų atmosfera. Minėtos keiste 
dina visatos salomis. Vienoje nybės leidžia įnešti į sistemos 
tokioje saloje, kur žvaigždės susidarymą atsitiktinumo pra 
vėl susigrupavusios į paskirus 
žvaigždynus, yra mūsų saulė. 

Visi be išimties, visatos kū 
nai yra nuolatiniame judesyje, 
užtat, gal ir teisingai, visata pa 
lyginama vandenyno paviršiui, 
kuris visados yra tas pats, bet 
niekada ne toks pat. Dauguma temos erdvė tęsiasi daug to 
šitų kūnų yra labai didelių iš liau, bet mūsų reikalui anos sri 
matavimų, bet tie išmatavimai tys neįdomios. Mūsų kelionės 
yra labai menki, palyginus su tikslas bus planeta, ir tai viena 
juos skiriančiais atstumais. Ke iš 8, kur tikimasi geriausias eg 
lėtas skaičių iliustracijai: zistencijos sąlygas rasti. O tos

Visatos salą sudaro apie 100 sąlygos yra: temperatūra ir at 
milionų žvaigždžių. Mūsų sa mosferos sudėtis. Kitas reika 
los diametras 600.000 bilionų las, jei nemėginsime tų planetų 
mylių. Atstumas iki kaimyni „okupuoti“, bet pasitenkinsim 
nės salos—680.000 šviesmečių, tik „žvalgybos veiksmais“ ir 
Mūsų saloje artimiausia nuo sa iš arčiau pasižiūrėję su prane 
ulės žvaigždė yra už 4,3 švies Šimais skubėsime į vyriausią 
mečių. Šviesos greitis — 186. būstinę žemėje, kad čia, žinių 
000 mylių per sekundę. Taigi, alkanam mokslininkų štabui, 
į tą artimiausią žvaigždę reikė pateiktume išsamų raportą. At 
tų keliauti 2880 metų, suka rodo, I 
riant po 1.000 mylių pei va ir tebus tik žvalgybines — 
landą. Tad ne tiktai kaimyni nusileidimo, 
nės visatos salos, bet ir mūsų 
salos artimiausių žvaigždžių 
sferos, turint galvoj žmogaus 
amžių trumpalaikį, visados bus 
mums uždarytos. Šia prasme ____ _____ ____ __ ______ __ __ „______________ ... _______ „IM.
mes galime pritarti Goethei: taniausia nuo saulės planeta, jį matome savo akimis, kaip tienei, A. Tamošaičiui, T. Va Dr. J. Kubiliui už dovaną jau mokestį gali įteikti ir kitiems 
žvaigždynai tyli ir tylės. Jos sukimasis aplink sąvo ašį gelsvai rausvą, nejudančią žv liui ir H. Žmuidzinienei. p’" nirmne vici™ V"-’

Musų ateities kelionių sfera sustabdytas, kaip ir musų mė aigždę. Kukli iš tolo, bet kaip Liaudies menininkams, gau lėtojui, Ponui R. Lapinui už

k t

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.
©

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

SKUBIAM P RI STATYMUI Į NAMUS

Palyginus su augščiau minė 
tais visatos atstumais, Saulės 
sistema tikrai yra nedidelė: to 
limiausios planetos — Pluto or 
bitos diametrą šviesa perbėga 
per 12 valandų. Tiesa, šios sis Athletic 

STport Shorts
Puikus W a t s o n’o stilius. 
Visi vyrai įvertina Watson 
o atletines ap. kelnaites si 
trejopu 
veržimu, 
menį — 
to gumas 
kai pasiūtos. Lengvai skal 
biasi — nereikalingas pro 
sijimas. Ilgai nešiojasi. Pri 

taikinti ap. marškiniai.
W11-54.

abdominaliniu 
Elastiškos per 

nepalyginamas 
vyrams.

su 
lie 
pa 

Ekspertiš

telef. LL. 1944
Jonas V. MARGIS, Phm. B. i

padėkos VANCOUVER, B. C.
P. Benediktui Pakuliui, taba IŠVYKO PARAPIJOS KLEBONAS

ko ūkio savininkui prie Lanora Vancouverio lietuvių katali Automobilį vairavęs kanadietis 
ie’ Q*> šutei usiam, L - os kų parapijos klebonas kun. An patrauktas teismo atsakomy 
M2n.xTJ-0 AZT į y2- tanas Treška rugsėjo pradžioje bėn.

TAUTINIO SOLIDARUMO 
MOKESTIS

Britų Kolumbijos lietuviai 
maloniai prašomi sumokėti už 
1955 m. tautinio solidarumo mo 
kestį, kuris Kanados Lietuvių

gegužinei vietą ir visai jo sei i§ . • Jungti“es' Amerikos
mai, gražiai pnemusiai visus sv Valst bes Jis išbuvo Vancou 
ecius nuoširdžiai dėkojame. veryje klebonu apie šešis me

KLT Montrealio skyriaus tus jęįtas lietuvis kunigas į šią 
Valdyba. koloniją dar nėra atvykęs.

Nuoširdžiai dėkoju Juri Ko SUŽEISTA LIETUVAITĖ
misijai dail. H. Žmuidzinienei, Susisiekimo nelaimėje nuken Bendruomenės Krašto Tarybos
A. Tamošaičiui ir J. Akstinui, tėjo J. Urbonaitė, vietinio lietu suvažiavime buvo nustatytas po 

Už dalyvavimą žurnalistų vjų veikėjo Jokūbo Urbono 4 2 dol. kiekvienam suaugusiam
. , . , , . . t°j vyksta tai, kas zemeje vyko priėmime ir už suteiktus nuošir metų amžiaus duktė. Jai bežai tautiečiui. Solidarumo mokestį

kad P^mosios kelomes labai senai. Dabartiniai proce džius patarimus parodą rengia džiant prie tėvu namų, tūlas F. prašoma mokėti asmeniškai ar 
o , .„o — be sai paruošia^ nt : I. Kibirkštytei ir p. Žmui H. Wilson atbulu automobiliu ba prisiųsti paštu KLB Bitų Ko

užvažiavo ant jos. Sužeistoji lumbijos Apylinkės V-bos iž 
paguldyta į St. Pauls Hospital, dininkui ir Tautbs Fondo atsto 

vui Kazimierui Skrūfckui, ku 
rio adresas yra: Room 320, 656 
Seymour Street, Vancouver, B. 
C. Kam patogiau, solidarumo

KUR PIRMIAUSIA 
KREIPTINAS 

ERDVĖS LAIVAS?
Merkuras — mažiausia,

kias pat, kaip mūsų žemės. Ve džinui.
nūs jauna ir turi ateitį. Žiūrint Dailininkams, dalyvavusio 
į labai tolimą ateitį, galima pri ms savo darbais parodoje: J. 
leisti, kad Venus vieną dieną Akstinui, V. Bričkui, R. Buka 
priglaus šios žemės žmogų. uskui ,J. Kvietytei, K. J. Rac 

ar Liko mums dar Marsas. Mes kui, V. Remeikai, A. Tamošai 
! savo ;

bo „Tauras“ globėjui „Aušros 
Vartų Parapijos Klebonui kun.

nių grupės pirmos vietos nuga v bos n‘ar^ams; 

dar muziką turnyro atidaryme, po PIRMAS RUDENS 
------ ‘ “ SUBUVIMAS

Britų Kolumbijos lietuviai 
pirmą šių metų rudens subuvi 

sieI\el- o, mą rengia rugsėjo 24 dieną, šeš
- - _ ...........- --------  --------- —o---------  -- r-- a—"t ---  -- t . Montrealio Skautų Tuntui, tadienį. Jugoslavų Kultūros na

Neptūnas — didelės gesni kaip mūsų. Temperatūra skyriaus: dail. J. Akstinui, V. Atdtinmkų Sąjungos Montrea muose 757 Keefer Street, Van

žvaigždynai tyli ir tylės. _____ ______ , _________
Mūsų ateities kelionių sfera sustabdytas, kaip ir mūsų mė aigždę. Kukliais tolo, bet kaip 1________

— mažytė saulės sistema ir to nulio. Į saulę atsuktoje pusėje mus vilioja, traukia į save. Mar šiai prisidėjusiems

lės sistemos tikslus pažinimas šinga pusė — sušalusi iki kau saulės, kaip mūsų žemė. Ir veik čiūnaitei.

lyga. Bet šioji problemos dalis, ba toli nepakankamai gyvybei nuims. Para ten 24 vai. 37,5 ir A. Veselkienei.
dėka astronomijos pažangos, egzistuoti. Jupiteris, Saturnas, min. Metai beveik dvigubai ii Už parengimą dailės darbų
mažiausiai kelia rūpesčio. Pri Uranas, fT ~ - ’’’ ’• ___ č__ r___ L___ ________ __ ...._ ____ ,
siminkime tik sistemos pagrin planetos, toli nuo saulės, suša dienos metu pasiekia 50 laips Remeikai, K. Veselkai ir Dr. lio Kuopai, LAS Montrealio couveryje. KLB Britų Kolumbi
dus. Saulės sistemą sudaro: pa lusios. Pav., Jupiterį dengia ke nių šilumos, naktį iki 90 laips H. Nagiui. skyriui, Lietuvių Akademiniam^ Apylinkės Valdyba malo
ti saulė, 9 didelės planetos, ke liu tūkstančių mylių storio le nių šalčio. Marso poliai, kaip ir Už liaudies darbų skyriaus Sambūriui, Katalikių Moterų nįaj kviečia vięus atsilankyti, 
liaujančios aplink ją. 31 ti£ pla do sluogsnis. Turi tirštas at mūsų žemės, baltuoja padengti parengimą: S. Remeikaitei, M. D r-jai, Montrealio Kuo
netų palydovai — mėnuliai; mosferas, bet persunktas nuo sniegu ir ledais. Juosta apie pu Dzetaveckaitei ir B. Abramo Pab Inžinierių S-gos Montrea TRUMPAI
apie 40.000 mažų planetėlių - djngomis substancijomis, kur siaujį, priklausomai nuo sezo niui. bo Skyriui.^ Dr. J. Šegemogui, — Pastoviai įsikurti Vancou
-planetoidų, kurių keliai telpamu gyvybe nė nesirodyk. Plutono, keičia spalvą nuo žalios iki Už parodos atidarymo kai D r. J. Mališkai, Albertui Nokė very atvyko p. Janeliūnienė. Ji
tarp Marso ir Jupiterio orbitų; — labai tolima ir labai šalta pla rudos. Pereitais metais Marsas bos vertimą į anglų ir prancū liūnui, Adomui ir Juozui Jo
apie 50 periodinių uodeguotų neta. Dar lieka gražioji Venus buvo atsidūręs prie žemės la zų kalbas ir jos perskaitymą cams> Jurgiui Mačioniui, Ma
kometų, ir nesuskaitoma dau— Rytų ar Vakarų žvaigždė ir bai arti. Viso pasaulio observa atidarymo metu: Birutei Cipli kukiui, Povilui^Jocui, ^Bro 
gybė meteorų. Tai ir viskas, kaimynas Marsas. Abi jos, ne torijų teleskopų vamzdžiai bu jauskaitei. 
Aišku, svarbiausias sistemos pripuolamai, artimiausios (iš vo į jį nukreipti tiriant, ar kai 
narys ir centras yra saulė. Vien vienos ir kitos pusės) mūsų že myno žemė tiktų mūsų žemės 
tik rusas filosofas Kuzma Prut mei. žmogui gyventi. Tuo tarpu dar
kov ginčijo, kad mėnulis esąs Venus, neskaitant Mėnulio, nesusumuoti tyrimo rezultatai, 
svarbiausias: girdi, saulė švie arčiausiai nuo žemės, — tik 26 bet viena jau aiškėja, kad Mar 
čia dieną, kada ir taip šviesu, milionai mylių. Venus tik tru so pusiaujo juostos spalvų pasi 
o mėnulis šviečia kaip tik tada, pūtį mažesriė už mūsų žemę. Ji keitimai tiesiog neįmanoma iš_________ , ------j. --------------,__  - • * i • .
kada labjausiai reikia—naktį... apsupta labai tirštos atmosfe aiškinti kitaip, kaip augment Abramoniui ir dail. V. Remei Pr’e kasos, ponui Sulmistrui už 
c a itt nmr td vicmic ros — net paviršiaus negalima jos ten buvimu. O augmenija—kai. pagalbą taškų skaičiavime, po

STOVI įžiūrėti. Bet, deja, jos atmosfe gyvybė. Nesileiskime minties O ypatingai tariu ačiū paro Baltauskui uz pagalbą prie
roję, ir su tiksliausiais instru inercijai nešti mus toliau. Pali dos rengimo komisijai; dail. H. įėjimo. 

Nors saulė skrieja erdvėmis mentais nepasisekė užfiksuoti kime — Marsas greitai bus ar Žmuidzinienei, S. Remeikaitei "" . .............
60.000 mylių greičiu per valan vandens buvimo — ją sudaro čiausiai žemės—pasižiūrėsįme ir dail. J. Akstinui už rūpestin 
dą, bet kitų sistemos narių atž nuodingos dujos ir dulkės. At kas ten yra... Atrodo, kad Mar gumą ir nuoširdų bendradarbia 
vilgiu saulė yra nejudantis taš mosfera labai judri — nuolati so neprikluasomybės laikotar vimą. 
kas. Šiandien šypsomės, kad niai ciklonai, tornadai. Tempe pis baigiasi — maža planeta ir 
prieš šią sistemos santvarką, ratūra paviršiuje apie 100 laips toli nuo saulės — gal ten varg 
kuri egzistuoja apie 3 miliar nių. Apie savo ašį Venus suka šai marsiečiai, giliai įsikasę į 
dus metų, savo laiku buvo taip si labai lėtai. Manoma, kad jos savo neturtingą žemę tik ir lau 
žiauriai kovojama. j metai turi tik 7 dienas. Taigi, kia, kad mes juos iš skurdo ir

Žiūrint į sistemos konstruk žavi iš tolo, bet iš arti atrodo visokių nepriteklių išvaduosi 
ciją, nors iš karto ir viską hu nekaip... Aplamai, Venus plane me. Tad — pirmyn j Marsą! 
stelbia jos harmoningumas, 
bet yra joje ir keistenybių, ku 
rios labai trukdo teorijoms, aiš

ji dar mums labai ribota. Sau temperatūra 400 laipsnių, prie sas pusantro karto toliau nuo bais: B. Abromoniui, V. Bal nu* inž. Bulotai už patalpinimą 
lės sistemos tikslus pažinimas šinga pusė — sušalusi iki kau saulės, kaip mūsų žemė. Ir veik čiūnaitei, M. Dzetaveckaitei, ben^ keletos sportininkų, taip 
yra būtina kelionių į erdves są lo. Atmosferos arba neturi, ar dvigubai mažesnė. Turi du mė A. Puniškienei, S. Demeikaitei Pa^ P- Baltauskui ir p. Luko

niui Abromoniui, „Victoria“ rū
Už priežiūrą ir svečių priėmi bll valyklai, J. Gražiui, Rain 

mą parodos metu: dail. H. Žm bow Distributors Co. už mate 
uidzinienei, D. Mališkienei, B. riah4 paramą dovanoms pirkti 
Ciplijauskaitei, J. Ciplijauskai ir klt?ms turnyro išlaidoms pa 
tei, J. Judzentavičiūtei, F. Side dengti.
raviciūtei, p. Baltonytei, S. Re Ponui Vazahnskui už progra 
meikaitei, dail. J. Akstinui, B. atspausdinimą ir už talką

O ypatingai tariu ačiū paro ^Baltauskui už pagalbą prie

Apygardos vadovui ponui 
Supronui, padėjusiam pravesti 
turnyrą, ir pirmininkavusiam 
varžybiniam komitetui, taip 
pat Amerikos Balso atstovui 
ponui Petručiui už įrekordavi 
mą j juostas.

Visiems sportininkams, ku 
rie dalyvavo šiame turnyre (ne 
pamirštant ir savųjų) ir ryžtin 
gai kovojo už pergalę, didelė

ž
P. Narbutas.

Parodos rengimo Komisijos 
Pirmininkas.

W. A. LENCKI,

apsigyveno nuosavuose namuo 
se Victoria avenue.

— Šeimos židinį sukūrė Ele 
na Jurkšaitytė ir Emilis Blum 
kė.

Patikslinimas
Paskutinėje korespondencijo 

je apie p. Smilgio šeimą yra 
įsibrovusi nemaloni korektūros 
klaida redakcijoje. Buvo iškrai 
pytas jo vardas. Pono Smilgio 
krikšto' vardas yra Emilis.

J. J. Juškaitis.

A. Stančikas 
TAISAU RADIO 

aparatus.
Prašau skambinti kasdien 
išskiriant šeštadienius nuo 

6 iki 9 vai. vakaro
Toronto, ME 1602

Aparatai paimami ir grąži 
narni veltui. Darbas ir me 

džiaga garantuojama.

B. A., L. L. B.
TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

savo kredite koperatyve 
„P A R A M A“

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

antradieniais 7 vv.—9 vv., per ktadienaiis 7 vv.—9 vv.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 

Toronto, Ont. KE 3027. ........

TAVO VIENKARTINES
AUKOS LAUKIA TŪKS 

TANČIAI LIKUSIŲ 
TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE!

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1. Ontario.

i M M i”'" 1 M

Įst. OL 744 3. Namų RO 2-9138

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

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

REIŠKIAME 
SPORTIŠKĄ PADĖKĄ

Atidariusiam IlI-čios Lietu sportiška pagarba ir žmonėms 
vių Dienos Siaurės Amerikos už gauSų atsilankymą. 
Vyrų ir Jaunių Krepšinio Tur 
nyrą ir už pritaikytą kalbą Lie 
tuvos generaliniam konsului 
Kanadoje Ponui Gyliui, FAS- 
K-tui už sveikinimą ta proga, 
Krašto Valdybai už dovaną vy 
rų grupės pirmos vietos nugalė 
tojui ir jos pirmininkui ponui 
Matulioniui už laimėtojams do 
vanų įteikimą ir už atatinkamo 
žodžio pasakymą. Sporto Klu

Sporto Klubo „Tauras“ V-ba.

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 

APYLINKĖS VALDYBOS 
RAŠTINĖ

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas

JONAS J. JUŠKAI 11S, 
LL. B.

Suite 14, Tunstall Building t 
709 Dunsmuir Street 

Vancouver 1, B. C., Canada.
Telefonas: Pacifū <> s ' I

GENERAL INSURANCE 
AL. DŪDA 

Visų rūšių draudimas

WA 48539
SAVI PAS SAVUS!

I
 Lietuviai advokatai 

NEIMAN, BISSE1T
& SEGUIN 

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

35 Hayden Street 
(netoli Bloor ir Yonge) 

Toronto 5, Ont.

Tel.: Office EM 3-7461Res.; BE 3-0978

Ipunaas-Dovercourt garažas!
J 1244 DUNDAS ST W., TORONTO

{steigtas prie. 27 metus 
24 valandų patarnavimas.

; ; Didelis patyrimas įvairią rūšių pataisymuose. Motorų 
i i perstatymai bei pakeitimu, stabdžių sureguliavimas — 
J ' patiKtinimas.
J ; Auto korpuso darbai (Bod; & Fender). Vilkiko pagalba.
‘ ' Ontario Motors League patarnavimas.

Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav’ -ną.
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VYKIME Į IŠKILMINGĄ TAUTOS ŠVENTĘ 
ST. CATHARINĖJE!

Šventė įvyksta 24 rugsėjo, 5 vai. po pietų 
Slovakų salėje, Page St.

Programoje:
Gen. konsulo p. V. Gylio pranešimas.

Meninėje dalyje:
Operos solistė p. Sabaliauskienė ir rašytojas Jurgis
Jankus iš Ročesterio su šventei pritaikyta programa.

Po minėjimo —
Šaunus pasilinksminimas -vakaras.

su visais nuotaikingais priedais.
Be to puikus bufetas
Geras orkestras
Gausi loterija ir kt.

Atskiri — neapmokami staliukai ir gėlės!
Širdingai kviečiami visi tautiečiai!
  Rengėjai.

Tokiais sumetimais J. Šarap 
nieką iš tų pareigų pašalino, o 
šeštadieninę mokyklą uždarė. 
Štai ir pavyzdys, ką duoda žy 
dams sinagoga ir lietuviams ba 
žnyčia.

Kai „T. Ž.“ „rašeiva“ sako, 
kad parapijiniai ir tautiniai rei 
kalai derinasi, tai išeina, kad 
parapija laiko savo tikslu vesti 
lietuvius pre nutautinimo. Jei 
tikrai taip — aišku, tie reikalai 
derinasi. Bet tada visai neside 
rina parapijos biuletenių skelbi 
mai, kur sakoma, kad parapijos 
yra lemiantis veiksnys lietuvių 
tautos išlaikymui.

Tiek to apie „T. Ž.“ „rašei 
vą“ ir parapijas. Ta proga žo 
delis ir St. Catharines lietuvia 
ms tėvams mokyklos uždaryto 
jams, kurių vaikais J. Šarapnic 
kas rūpinosi.

Jeigu, jūs tėvai, jau atsižadė jįu: 
jote tautos, jeigu jūs nebeno 
rit, kad jūsų vaikai pramoktų 
savo prosenelių kalbos, tai gale 
jote savo vaikų į mokyklą nelei 
sti. J. Šarapnickas jūsų vaikų 
prievarta neišvežė. Jis tik nore 
jo pasitarnauti savo tautai ir 
jums. Čia yra dar lietuvių tėvų, 
kurie nori, kad jų vaikai liktų 
lietuviais ir dėl mokyklos uždą

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

St. CATHARINES, Ont.
O VIS DĖLTO REIKIA RAŠYTI.

Pavarčius lietuvišką periode įnešė mintį, kad mokykla bus 
nę spaudą, pasigendama plates neįmanoma išlaikyti, nes dėl 
nių informacijų apie šią lietu blogo susisiekimo vaikai į mo 
vių koloniją. Savo laiku ji buvo kyklą negalės atvykti. Šią su 
plačiai aprašinėjama iš gerosios sisiekimo problemą išsptendė rymo labai sielojasi, bet bijo to 
ir blogosios pusių, net aštriai Juozas šarapnickas. Jis nors ne klausimo kelti viešumon, nes jie 
ginčijamasi. Tos korespondenci vedęs ir vaikų neturi, bet pasi gali būti apšaukti komunistais, 
jos ir ginčai, pasirodė, gyveni ėmė pareigą kiekvieną šestadie piktais rašeivomis ir p. Paga 
mo vagos nepakreipė. Gal ir ko nį į mokyklą vaikus suvežioti ir liau, jei jums lietuvybė pasida 
respondentai priėjo išvados, po pamokų į namus atvežti, rė komunizmu, 
kad jei rašymu nieko neatšikia Kad ir neturėdamas susisieki 
ma, bereikalinga laikas eikvo mo priemonės, iki Kalėdų tą 
ti. Tačiau atsiranda reiškinių, pareigą jis labai sąžiningai atli 
kurie verčia vėl rašyti. ko. Kiekvieną šeštadienį buvo

Neseniai vartydamas jau ne suorganizuotos lengvos maši 
benaujus savaitraščius, š. m. nos ir vaikai į mokyklą suvežti 
„Tėviškės Žiburių“ 25 Nr. už ir iš mokyklos parvežti. Tiesa, 
ėjau apie St. Catharines lietu ne visi vaikai turėjo teisę lietu 
vių koloniją tokį išsireiškimą: višką mokyklą lankyti. Mokyk

— Visuomeniniai, tautiniai los vadovybė lietuvių ne kata

| F L IP* 79 ir 81 St. ZOTIQUE ST. E., MONTREAL. |
l ? L. • TELEFONAI: BIZNIO CR 0051, NAMŲ RA 2-1726 |

L.“ Nr. 15, kuriame kelios eilu džiu nebetiki. antausius skaldys, — vistick.ru
tės pabrauktos raudonu paišė Kad taip Kanados lietuviai šysiu.

: būtų organizuoti ir turėtų cent
— Kas sugebės pašaukti gy rų — tokie reiškiniai, manau, 

veniman tebesančias jnertinia būtų galima pašalinti. Dabar 
me stovyje jėgas, tas bus mūsų 
šių laikų didvyris, ir jeigu kas 
tokiu jaučiasi, maloniai prašo 
mas į priekį. Mums nėra klau 
simo, kas tu esi, visi geri kas 
dedasi j lietuvišką darbą.

Minėtas J. Šarapnickas ir 
dar keletas ar keliolika kaip 
tik ir yra jėgos inertiniame sto 
vyje ir jų į priekį nereik nė 
šaukti — jos pačios išeina, bet 
kai išeina—joms trenkiama šlė 
ga per galvą, kad jos neatsikel 
tų-

St. Catharines „komunistai“. 
Čia nebevienas Šarapnickas 

Įdomu kaip į šį įvykį žiūri K apšauktas komunistu bet visa 
LB Krašto Valdyba ir Kultu elIe; _Neduosi .PimSy. bažnyčiai 
ros Fondas? Iki šiol jie dar nie 
ko nepasakė. Nejaugi tyla ir 
užglostys? Jei taip, tai vei kyla 
klausimas, kam ta bendruome

tai kam tada 
kalbamos patriotinės kalbos ir 
primenama, kad reikia savo tau 
tybę išlaikyti?

Artimiausioje ateityje dar te 
ks rašyti apie VKLS St. Catha 
rines skyrių ir jo opoziciją. Ga 
na įdomu, kada „patriotai“ ir 
KLB vadovybėj turintys gerą 
vardą vadina lenkomanais tuos, 
kurie nori kovoti už Lietuvos 
sostinę Vilnių. I. S.

Redakcija, dėdama šį straips

Šį straipsnį rašau ne dėl to, 
kad tikėčiau pakeist padėtį, bet 
dėl to, kad įamžinčiau lietuvy 
bės naikinimo faktus emigraci 
joje ir tam naikinimui pasiprie 
šinimą. Rašau dėlto, kad pasi 
liktų archyvuose žinios, kad nelį, reiškia didelį nusistebėji 
šiuo laiku lietuvybė dar buvo mą, kad lietuvių tarpe gali bū 
gyva ir nenorėjo žūti. Ir ateity ti tokių reiškinių, kurie čia su 
je rašysiu prieš kiekvieną lietu minėti. Red. mano, kad tokius 
vybės naikintoją, nesvarbu kas reiškinius KLB-nės vyr. orga 
jis būtų. Rašysiu nekreipdamas nai turėtų ištirti ir išaiškinti, 
dėmesio ar mane apšauks ko Nes nesinori net tikėti, kad taip 
munistu, vagiu ar kad ir gatvėj galėtų būti.

EMANUELIS KANTAS...
Atkelta iš 3-čio pusi.

gi tas vardas neturi nieko ben ant kurio’ stovi žinomas Nidos 
, vadinasi Urbo kai 

ma skaityti aistiškos kilmės, nas. Senieji žmonės aiškindavo, 
nes aistų gentės, ligi šiaurės kad senovėje ten buvęs Urbai 
tautų kilnojamos! laikų, užėmė čių kaimas. Tur būt nėra jokio 
visą Baltijos pakraštį ligi Da abejo, kad šitas pavadinimas

— busi bedievis, sykiu ir komu 
nistas. Kita pusė atsirevanšuo 3 „
dama vėl savo giesmelę gieda: dro vokiečių kalba, jį gali švyturys,

— Jie lanko bažnyčią ir rodo
, . nė? Kam tas Kultūros Fondas? didelį pamaldumą, kad

ir parapijiniai reikalai derinasi, likų vaikus iŠ mokinių sąrašo iš Kam atsišaukimai aukot Kul kuotų savo komunizmą.
Pikti rašeivos nustojo juodinę braukta. Čia kaip tik jau ir tūros Fondui? Vieną syk} uz
kolonijos gyvenimą. i "

Į tokį išsireiškimą negaliu ne — Žydai savo galingą b-nę kojo kultūros 1
atsiliepti. ugdė tūkstančius metų, bet vi uz tai jam išreikšta padėka. Jei pasidarė tik piktu

Ką tas nežinomas „i " ’ “ ’ ” J '
laiko piktais rašeivomis ir ką nimas sukosi apie

užmas

. . - . . , . Iš šalies pasiklausius ne ko nijos, kaip matyti iš daugelio yra lietuviškas.
reiškiasi p. P. Lėlio siūlymai: ėjau spaudoje, kad kažkas paau munistų kaip ir nebėra. Žodis į§ tų laikų užsilikusių aistiškų Senosios ir naujosios Pilko

— Žydai savo galingą b-nę kojo kultūros fondui 20 dol., „komunistas“ mūsų kolonijoje pavadinimų tuose kraštuose. Ši pės kaimu pavadinimas yra ne
- - .. ug, tukstancias metU, bet vi U2 tai jam išreikšta padėka. Jei pasidarė tik piktu keiksmažo tą klausimą čia nagrinėti išeitų ginčytinai lietuviškos kilmės.

.rašeiva są laiką jų bendruomenes gyve St. Catharines J. Sarapnicko ii džiu, kuris lietuviams atneša ir iš mūsų uždavinio rėmų. Kar Tarp šitų vietovių, Kuršių ma
. .. ’7 Z \ aPie sinagogą. JO talkininkų darbą paverst pi didelę žalą. 1. Daugelis bijoda vaičiuose 1776 m. gimė vėles rių pusėje, radosi anas nepap

ne piktais — jis vienas težino Mums reikia is jų imti pavyzd}, nigais, tai tikrai susidarytų su mi būti koliojami tuo’ keiksmą nis dr. Ludvigas Jediminas Rė rastai gražus ąžuolynas, kuri 
i r* cn Al i z-*4- mm ilo non no. 4-orlo 4-i i rncirri ____ „ 1 1 - 1 j  __ _ J _ ' 1' " i ’ X v • __________ • „ 1. i I ® .. ___ir spėliot jojnintis, manau, nė tada turėsime stiprią B-nę. — ma kelis kartus po dvidešimt do žodžiu, vengia bet kokio tauti za. pirmasis Prūsijos karalius Frie

lerių, bet už tai jiems netik nio darbo. 2. Labai lengva į lie Reikia dar pažymėti, kad su derichas Wilhelmas I leido nu
kad nedėkoja, bet dar komunis tuvių tarpą įsibrauti ir tikram Karvaičių kalnu yra sujungtas kirsti, šitomis pajamomis pade
tais apšaukia. komunistui ir niekas jo negalės lietuviškas padavimas apie pa ngti jo prabangišką karališką

Čia pat po ranka tebeguli „N. demaskuoti, nes niekas tuo žo ‘ ..... .

ra reikalo. Tačiau būtina kelti „Tėv. Žib.“ Nr. 2(262). 
viešumon, kaip jis suderina rei Kalėdų atostogų metu moky 
kalus. Aiškumo dėliai duodu St. klos tėvų komitetas įnešė tokią 
Catharines lietuvių šeštadieni rezoliuciją:
nės pradžios mokyklos pavyz Kadangi Juozas Šarapnickas 
dį. nė kiek neaukoja bažnyčiai, tai

Praeitais t. y. 1954 metais jis yra komunistas, o kaip ko 
posėdžiaujant šeštadieninės mo munistas negali rūpintis vaikų 
kyklos reikalu, kai kurie tėvai vežiojimu.

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.

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA

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

«
jūrio milžiną Neringą. gyvenimą. Ligi 20 šimtmečio

Nidos kaimo pavadinimas ga pradžios žvejai ten tebekalbėjo 
Ii būti importuotas, nes Hesse kursiu tarme, kuri vėliau din 
ne, vakarų Vokietijoje randa go, nes iš pietų stipria jėga pra 
me kelias upes „Nidda“. Ties dėjo veržtis vokiečių įtaka. 
Nida esantis augštasis kalnas, Bus daugiau.
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Adamonis ir Budriūnas
„DISTRICT ESTATE BROKERS“

NAMAI PARDAVIMUI: — įvairiose Montrealio dalyse. 
PASKOLOS: —

5%% užbaigtiems namams ir statybos eigoje.
ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni

plotai.
ŪKIAI PARDAVIMUI: —Monfrealio apylinkėje.
Draudimas: — Pastatams ir kit. objektams nuo nelai

mingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate 

tikslai — Jums padėti!
Agentai: D. N. Baltrukonis VI 7634

A. Markevičius OR 1-9816 A. Gražys RA 1-3148
J. Skučas RA 2-6152 J. Zienka TU 2712

{staiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. rytoiki 9 vai. vakaro.
Res. P. Adamonis PO 6-4781. A. Budriūnas RA 7-2690.

Detecto T. V. & Radio Service Reg’d
3994 WELLINGTON ST., VERDUN TR. 7798.

Sav. A. NIAURA ir A.PILYPAITIS.
Vokiški „G r u n d i g“ radio aparatai, patefonai, plo 
kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir Jdtus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

BELLAZZI- LAMY, INC
TR 5151 7879 Geor«° SL’ Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langu rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popjeris.

S J. f. Wil S0N
| laidotuvių Direktorius
Sa 5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS
13 METŲ JŪSį TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259- 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 

PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

L 3910 St. ZOTIQUE St.,E. |
RAymond 1-6005. '$

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

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS iR TRUMPA

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai

I. CHAZANAS ir A. ANŠELEVIČIUS.
Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys.

Lietuviams specialios nuolaidos.
409 NOTRE DAME St. W. Tel.: HA 2239 ir EM 6-2603

MffiDE LUXE DRY CLEANERS!
143_^^ AVENUE, LACHINE 

|ME 1-6'727 Sav.: P. RUTKAUSKAS. |

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

COLONIAL TURKISH BATHS |
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO | 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE
Viskas tik už $ l.oo

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 
ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.

Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui. 
Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.

MOTERŲ DIENA: 
k38 antradienį nuo 2pm iki 11 pm. 

JJJjJĮJį Masažistės Jūsų patarnavimui. 
Susitarimas iš anksto nereikalingas.

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.
(2 g. į rytus nuo St. Laurent

telef.:
PL 0094

vistick.ru
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K. L. B. Hamiltono Apylinkės Valdyba 
kviečia Hamiltono ir apylinkės tautiečius į

PIRMĄ RUDENS BALIŲ, 
kuris įvyks š. m. rugsėjo mėn. 24 d.

Royal Connaught viešbutyje, Noramndie salėje.
Bus didelė loterija šeštadieninei mokyklai paremti.
Veiks bufetas su stipriais ir silpnais gėrimais.

Gros Vyt. BABECKO ORKESTRAS.
Pradžia 7 v. vakaro. Už staliukus atskirai mokėti ne 
reikės. Rezervuokit staliukus iš anksto pas P. Sakalą, 
Tel. LI 91957 ir pas K. Mikšį, tel. JA 98593.
____________ ______________ KLB Hamiltono Ap. V-ba.

| „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” 
spaustuvė

o ATLIEKA VISOKIUS SI? ŪDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES
i : KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.
: : KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE. I
j I UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.
! : RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 George Street, Ville Lasalle, Mmtreal, P. Q. ; ;
i ! arba
:: SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Vėl prasideda ūkių pirkimo bei pardavimo sezonas. 
Gera proga išsirinkti tinkamą ūkį apžiūrėjus laukus ir 
nuimtą derlių.

p, J. Valevičiui, 943 Cumber išversta straipsnį, kuriame sa 
land Av., koma:

p. J. Vaičiui, 56 Migeli St. „Taika ne išmislingas daly 
ir visiems mokyklos mokytoja kas ir jos raktas Sovietų Sąjun 
ms. gos rankoje. Nieko kito nerei

Už paaukotus fantus ir už kia, tik sugrąžinti laisvę paverg 
gausų atsilankymą visiems lie tiems kraštams, ypač Lenkijai,

Hamiltone ruošiamas rugsėjo Maree mokyklos patalpose, tuviškas ačiū. Čekoslovakijai, Lietuvai, Latvi
18 d., 5 vč p. p. parapijos salė Mulberry St., netoli Park St. Mok. Vedėjas ir Tėvų K-tas. jai, ir Estijai, kurios, -viena po 
je. N., ten pat, kur ir praeitais me kitai, buvo aukos hitlerizmo ir

Minėjime paskaitą skaitys tais buvo. ifiTATAIIiMll SP AU komunizmo. Nesakome, kad iš
pulk. J. Giedraitis. Meninę pro Visi tėvai prašomi, minėtu K-1 1 A 1 A UČIŲ o r A U iaįsvinimas ateitų rytoajus die 
gramos dalį atliks Hamiltono laiku, atsiųsti savo mokyklinio D O J t. ną, arį,a ^acj ^ėl jo reiktų ka
jaunosios soslistės L. Šukytė ir amžiaus vaikus į mokyklą. Atkelta iš 2-ro psl. rą kelti,.bet turime teisę pabrėž
L. Šturmaitytė, o tautinių šo KLB Hamlitono Ap. V-ba mas įr išlaisvinimas —■ tai šios ti, kad šis tikslas privalo būti 
kių šokėjų grupė, vadovaujama rughėjo 24 d., Royal Connau politikos nuosakūs laipsniai. mūsų užsienio politikos centre.

Kreipkitės pas &
Charles Pocius 'i

Real Estate — Tillsonburg, Ont. Tel. 829 J. $

WINDSOR, Ont.
WINDSORO LIETUVIŲ GYVENIMO FAKTAI.

silankstydami ir kepures kilno Vakaras. Pirmasis rudens lin Kitos žinelės. Sekmadienį ru 
darni, bet pasinaudokime So ksmavakaris rengiamas KLB gsėjo 18 d., vįsuotinis apylin

am LIMO. įsau u v*etŲ Sąjungos silpnumais vidų Windsoro apylinkės valdybos kės lietuvių susirinkimas spręĄ;
ginlduose dalykas* Je tarptautinėje būklėje kaip įvyks rugsėjo 24 d. vokiečių 4-tos Kanados Lietuvių Dienos

opinija: pra^dėjusf^nusivylimu karų pusėje) ir "dr ąsiai siekime ma važiuojant Howard'Avė. j bes ir išvadas
savo buvusiu karo talkininku, Pa\^tu^ ’V’ - — Vairia. Ta
ji pradėjo piktintis jo elgesiu 
iki galiausia apsisprendė prieši 
ntis. Sulaikymas padėjo pagrin 
dą gyvai ir augančiai politikai. 
Pas mus jau nebėra klaidų dėl 
sovietų tikrosios politikos. Mes 
žinome jos pagrindinę neapy 
kantą Amerikai, jos siekimą 
grobti ir jos prievartos—smur 
to vidaus sistemą. Tačiau, su 
tikdami gyventi Ilgąjį Atoslūgį 
i ’ ’ ' ' ’ ‘ •
jai — kad laikas dirba mūsų Tumaitis su žmona, 
pusei. Maskva laukia mūsiškių 
ekonominių krizių, mes gi lau 
kime komunizmo diktatūros su 
silpnėjimo, prieš Maskvą nu

kių šokėjų grupė, vadovaujama rughėjo^ 24 d., Royal Connau politikos nuosakus laipsniai.
„Sulaikymas buvo paskelb Neleiskime bergždžiai laiko, be 

tos, kada Amerikos karo paje 
gos buvo silpniausios. Dabar 
tos pajėgos smarkiai išaugu

Amerūms va: vokiečių apginklavimas(Va „Tautonia“ salėje, kuri pasiekia Windsore surengimo galimy
onmiia- nradėiusi nusivvlimu karii PusėJe) ir dr4«ai siekime ma važiuojant Howard Ave. j bes ir išvadas praneš Krašto 
P J • P J X isi-iic.rin pietus iki Edinbourgh ir pas Valdybai. Tarsis ir dėl KLB

tikus į dešinę už vieno bloko. Windsoro apylinkės penkmečio 
Šokių salėje staliukai, veiks paminėjimo, 
įvairus bufetas ir grieš puikus ~ -
orkestras. Mielai kviečiame vi 
sus šia proga pasinaudoti ir 
ksmai praleisti šeštadienio 
karą. Pradžia 7 vai. v.

Kolonijos judėjimas. Per pa rje tabako skynimo darbų. Šio 
lyginti trumpą laiką pasikeitė mis dienomis jie grįžta atgal, 
daug windsoneciu veidų: vieni j u.

i. kiti naujai atvyko.

p-lės V. Panavaitės, pašoks tau ght viešbut., rengia pirmą ru 
tinių šokių. dens balių-vakarą, kurio metu

Kviečiame visus Hamiltono mokyklos išlaikymui Tėvų K- 
ir apylinkės lietuvius kuo skait tas rengia turtingą loteriją. Tė 
lingiausiai dalyvauti Tautos šv vai ir visi Hamiltono lietuviai sj 
entės minėjime. prašomi prisidėti prie loterijos
. . Hamiltono Apyl. Valdyba, surengimo — paaukojant fan 

tu. Galima ir pinigais.
HAMILTONO VYSK. M. Taip pat visus kviečiame at 

VALANČIAUS VARDO silankyti į minėtą vakarą ir kar 
lietuvių šeštadieninėj prad. mo tu prisidėti prie mokyklos išlai 
kykloje mokslo metai pradeda ' 
mi rugsėjo 17 d., 9.30 vai., St.

Europos gydytojas 
Dr. N. Skaab 

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S. 

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

kymo.*
Fantus įteikti Tėvų K-to na 

riams:
Pir. p. P. Vaitoniui, 212 Erne

raid Av. N.,
p. B. Beichmaniernei, 233 Loc 

ke St. S.,
p. V. Kybartui, 142 James St.

N.,

ti. Taikos kaina — išlaisvini 
mas pavergtųjų — ir Sovietų 
Sąjunga turi tą kainą mokėti“.

lin 
va

Darbo klausimas Windsore 
šiais metais nėra problematiš 
kas. Daugumas dirba ir turi ge 
rus atlyginimus.

Kaip ir visada, taip ir šiemet 
nemažai windsoriečių dirbo

PERKATE ar PARDUODATE?

Namai ‘Ūkiai *Sklypai
" Bizniai 'Pramoninės nuosavybės

Kompetetingo patarnavimo kreipkitės
PRANCKEVlčIŲ .. . 

Hamilton Office .... 913

i n o r i t» real

pas: — 
LI 9-41'21. 
Main St. East.
ESTAETE

* * 1' J. LIMITED
KANADOS STAMB1AUS REALTORIAI 

Skyriai visoje Ontarijoje.

HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS | 

Geriausius vyriškus ir moteriškus &
kostiumus ir paltus x

s iu va tik v

G. PALMER CUSTOM TAILORS I
Geriausia medžiaga X

pagal Paryžiaus ir New Yorko madą. X
Hamilton, 7 Sterling St. kampas King St. W. & 
(netoli Westdale Collegiate) telef. JA 8-3345. X

Sav. G. Palme r-P aliliūnas. X

— 25 milionai automobilių 
judėjo JAV keliais Darbo šven 
tės dieną. Katastrofose žuvo 
apie 500 asmenų.

.—„-----bJ--------——-------bi — Nuosavus namus nusipir išvyko, kiti naujai atvyko,
mes tikime sovietų tikimai idė ko ir ten persikėlė gyventi H. Prieš pusmetį į Kanadą iš Aus 

i—j T-n- - ---- - m ± tralijos buvo atvykę ir apsigy
veno Windsore pp. Jucevičiai 
ir dabar jie grįžo vėl atgal i — Motiejus Štitilis ir jo bro 
Australiją. Ten, sako, geriau, lis Jurgis Štitilis, atvykęs į Ka 

Spalio 8 d. Torontant atvyks Kiek anksčiau mūsų koloniją nadą prieš 25 m. iš Limeikių 
kreiptų sąjūdžių pavergtuose ta Chicagos lietuvių choras apleido laikrodininkas Vyt. Zu kaimo, Raguvos vals., Panevė 
kraštuose ir vidaus krizių vai „Pirmyn“, vadovaujamas muz. bričkas ir dabar Detroite atida žio ap., yra jieškomi Jono Štiti 
dančiuose rateliuose Maskvo p. Steponavičiaus su operete rė savo krautuvę. Į Čikagą per lio, kurio adresas yra sekantis: 
je“.

TEGUL MASKVA 
NUOŠIRDUMĄ ĮRODO. 
Lietuvos draugo, R. W. Key ditorijoj. 

serlingko, redaguojamas savai Prašome kitų organizacijų sumažėjo: 
tinis katalikų „The Ensign“ tą dieną parengimų nedaryti. ‘ ____________
(Montreale) deda iš Kanados Rengėjai Toronto Jūrų skau vos ponia Bendikonienė pas sa 
prancūzų žurnalo „Relations“ čių rėmėjų būrelis. vo vyrą, gaila kad dar Lietuvo

je JŲ dukrelė. Iš Quebecko 
I x provincijos maloni pp. Stygų

mf ^”*i/rDniiv8y e šeima, kurie dabar nusipirko na
HE 0311 VERDUN « mą ir pastoviai čia apsigyvens. New York, U.S.A.

VERDUN COAL Reg'd.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS —KURO ALYVA

PAJIEŠKOJIMAI

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.

Tel. TR. 1135

ČIGONŲ BARONAS“ 
TORONTE.

„Čigonų Baronas“. Dalyvauja sikėlė p-lė Julija Bliūdžiūtė ir Sr. Jonas Štitilis, Barrio Santa 
Metropolitain operos sol. p. ten ištekėjo, pp. Černiauskai Ana, Avė. Los Cedros No. 223, 
Brazis. persikėlė gyventi i Ottawą. M ar acay-Venezuela.

Koncertas įvyks Eatones Au Nors daug kas išvyksta iš Win 
dsoro, tačiau mūsų kolonija ne 

Prieš trejetą savai 
čių į Windsorą atvyko iš Lietu

Šalia Laurentian pagrindinio kelio (11 a)
3 mylios nuo Cartierville tilto prie St. Martin miestelio

BOULEVARD
RESTAURANT

Kas mėgsta geriausios rūšies steikus ir pavasarinius vis 
čiukus, maloniai kviečiame užsukti — įsitikinsite.
Patogus sustojimas masino, moderniški moteliai nakvy 
nėms prie restorano.

Lietuviai savininkai
P. Voronikaitis ir J. Jankus.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

f ŽUKAS ANTANAS
X 359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321 $
$ Kreipti* vakarai* po 6,30 vai.

VICTORIA 
CLEANERS 
OYERSCO

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95

Kostiumas . .. . 
Paltas (lengvas) 
Suknelė ...........
Skrybėlė ...........

0.90
0.85

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

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių

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

VALOME — PROSIJAM E.
Paimame iš namų ir pristatome.

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

Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
J TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

NICK'S TAILOR SHOP
j PATAISYMŲ EKSPERTAI.
* 616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

— Edvardas Petrauskas, Ap 
olonijos ir Marijono sūnus, gi 
męs 1921 m. lapkričio 1 d., Uk 
mergės aps., yra pajieškomas 
Marijos Ingelevičiūtės. Jis, ar 
apie jį žiną asmenys yra prašo 
mi rašyti: Mrs. F. Krivickas, 
62 South 3 St., Brooklyn 11,

DOVANŲ SIUSTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ bei kitų 

dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt. informacijų pas
Montrealio atstovą

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados didžiausia 
ir labiausiai prityrusia davarų siuntinių persiuntimo 
firma

International Gift Parcel Cervice
1176 SHERBROOKE ST. W.----------- Tel.: BEIair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

A. J. Norkeliunas
(COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT)

I
 GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 

per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
1 Tel. RA 7-3120
!: 6695 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36
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SKAUTAI PER
TELEVIZIJĄ

Rugsėjo 18 dieną, 5—5,30 v.
bažnyčioje prasidės Novena pa po pietų CBMT televizijos sto 
siruošti bažnyčios šventinimui, tis perduos skautų Jamboree.

MONTREALIO LIETUVIŲ ŠEŠTADIENINĖS MOKYK Pamokslas ir pamaldos prasi Transliacijos pradžioje bus lie TORONTAS ORGANIZUOS 
LOS PRADEDA MOKSLO METUS. <Jės vakare 8 vai. Noveną pra tuvių skautų šokiai.

Susitaręs su Kleb. Kun. J. tais netiktų nė vieno lietuvio Ves ^un‘ A* ^rauslys iš Čika 
Kubiliumi, S. J., pranešu, kad vaiko be šeštadieninės mokyk v ,.
Montrealio lietuvių šeštadieni los. 
nės mokyklos pradeda mokslo 
metus sekančia tvarka:

Rugsėjo 17 d. (šeštadienį), 
10 vai. visų trijų šeštadieninių 
mokyklų mokiniai bei jų tėvai 
kviečiami susirinkti į „Aušros 
Vartų“ parapijos bažnyčią spe dienomis, Montrealio Skautų 
cialių, mokslo metų pradžiai sk Tuntas ruošia dviejų dienų iš 
irtų, pamaldų. Mokiniai prašo kylą į Vaudreuil. Užsiregistruo 
mi susirinkti 15 min. anksčiau ti galima pas s. v. vyr. skilt. J. 
į parapijos salę, iš kur organi Piečaitį, telef. RA 2-4449 įmo 
zuotai su vėliava dalyvaus pa kant 2 dol. maisto ir kelionės 
maldose. išlaidų padengimui. Išvyksta

Tuoj po pamaldų, ten pat, pa ma šį šeštadienį tuojau po šeš 
rapijos salėje įvyks mokslo me tadieninių mokyklų atidarymo 
tų atidarymo aktas ir po jo ats akto, kuris įvyks Aušros Vartų 
kirų mokyklų tėvų ir mokytojų parapijos salėje. Iškyloje gali 
susirinkimai. Susirinkimų me dalyvauti ir skautai.
tu Mokyklų Vedėjai registruos Tėvai ir svečiai yra kviečia L 
vaikus, kurie pereitais metais mi atsilankyti sekmadienį. 10 kuįlcįcs> 
oeŠŠUisemetairmadės Manimi’ v*1’ ryto sto^klavjetėj? ^us.lai teikiamas per Mišias 10,30 vai", tos neatsiimti fantai perleidžia a*tšauk7 Apyrvafd.' rVukYmus^r TORONTO L. NAMŲ ŽĖRI 
o šiais metais praaes lanxyti. komos pamaldos. Po pietų ivy zrUasėio 25 d sekmadi mi Montrealio lietuviu šalnos • < • <■ ____  . ir”1.*.
"Lankiusiems nereitais metai* m._ < ’’ . _

MoW
AUŠROS VARTŲ 

PARAPIJOS ŽINIOS.
-g—< -L- / \ f Šeštadienį, rugsėjo 17 d. A V

-■—A. J—j bažnvčioie ni

Stp. Kęsgailą, 
Kultūros Fondo Įgaliotinis 

Montrealyje.

VILKIUKŲ IŠKYLA.
Šį savaitgalį, rugsėjo 17—18

Rugsėjo 24 d., šeštadienį, po 
novenos užbaigimo parapijos 
salėje koncertas. Dalyvaus so 
listas Stasys Baranauskas, sol. 
Suzana Griškaitė ir muzikas 
Aleksandras Kučiūnas.

Visi Montrealiečiai, Kana 
dos ir Amerikos lietuviai nuo 423202, 
širdžiai kviečiami dalyvauti mū 423238, 
sų naujos bažnyčios pašventini 422636, 
me, kuris įvyks rugsėjo 25 d. 
Šventinime dalyvaus J.Em. Mon 
trealio Kardinolas, J. E. vysk. 
V. Brizgys ir daug liet, kunigų 
iš Kanados ir Amerikos.

Bažnyčios pašventinimo pro 
ga J. E. vysk. V. Brizgys šutei 
ks sutvirtinimo sakramentą. 
Tie, kurie nori priimti Sut. 
Sakramentą, prašomi užsirašy 
ti pas T. Aranauską ir paimti 
korteles. Sut. Sakramentas bus

LOTERIJOS SEKCIJOS 
PRANEŠIMAS.

SEIMELĮ
Ap. V-ba po ilgos, dėl vasa

PRASIDEDA MOKSLO 
METAI.

Toronto Maironio vardo lie 
ros karščių, pertraukos, rugsė tuvių Šeštadieninė mokykla mo 

Trečiosios Lietuvių Dienos jo 1 d. turėjo posėdį, kuriame kslo metus pradeda šį šeštadie 
baliaus loterijoje laimėję, bet svarbiausias klausimas svarsty nį, rugsėjo 17 d., 9 vai. ryto šv. 
neatsiėmę fantų, prašomi atsi tas buvo Apylinkės Tarybos Pranciškaus mokyklos patalpo 
imti pas K. Kubilienę, 930 Mof statuto priėmimas, kitaip sa se. Mokyklos vedėju pakviestas 
fat Ave., Verdun. kant Toronto Apylinkės Seime mok. Julius Širka. Paskirais sk

Fantus laimėję numeriai yra: lio rinkimo reikalas. yriais mokytojai pasiskirstė se
422060, jau įr spaudoje buvo balsų, kančiai: mok. Z. Daugvainienė 
423110, kodėl Torontas neturi bendruo skr.; mok. E. Pusvaškienė 
422001, menės valios reiškėjo1 — Seime skr.; mok. M. Indrišiunienė 
423997, iįo> kaįp kad turį Montrealis? skr-J mok. J. Vaseris — 
423113, jęaį kas dgj to daro priekaištus skr.; mok. J. Jankaitis V 
422480, įr net susilaiko nuo solidarumo skr., mok. J. Širką VI skr. 
422452, mokesčio mokėjimo. Praeitais Mokykloje katalikams tikybą 
4223 75, metais Toronte Apyl. tarybos dėstys kun. B. Pacevičius vy 
423654, rinkimai negalėjo įvykti dėlto, resniesiems trims skyriams, o 
4235o8, kad Tarybos statutas buvo pri Rafaelis trims mažės 
422407, imtas Krašto Tarybos tik lap nksiems skyriams, tikybą evan 
42o004, kričio mėn. pabaigoje (Hamii gelikams kun. L. Kosticenas. 

tone), o prieš tai jau buvo pa Mokytojų posėdyje nutarta mo 
' - -....... ■ , kykloje panaudoti A. Rinkimo

422629,
423534,
422808,
422624,
423645,
422296,
423230,
422015,
423026,
422830,
422831,
422118,
422402.

prašome atsiimti iki skeiDti rinkimai ir kandidatai i

423999,
422413,
422439,
422626,
422251,
423851,
422361,
423392,
422829,
423971,

Fantus ........... „
1955 m. spalio 1 d. Iki tos da Apylinkės Valdyba. Montrealis nauJa’ išleistas vadovėlis.

mi Montrealio lietuvių šalpos 
Po visų bažnyčios pašventini fondui.

mo pamaldų (rugsėjo 25 d.) pa TREČIOSIOS LIETUVIŲ

rinko seimelį, o Torontas to ne NINKU SUSIRINKIMAS 
padarė tai ir liko be seimelio.

Nors Apylinkės Valdyba nė 
ra kompetentinga priimti ar ne 
priimti Tarybos statuto, tai tu

Lankiusiems pereitais metais ks laužas. Tuntininkas.
šeštadienines mokyklas jokių 
registracijų nereikia. KREDITO UNIJA, • -1-i • -------------- ------- -------------

Rugsėjo 24 d., 9 vai. praside kuriai priklauso ir lietuvių ban ®al Uaia^!.1.3 Dienos L°terijai Ruošti Sekei
■ • keDtu kalakutu metus. Su ja dėkoja baliaus loteiijai auko .

jusiems fantus bei aukas: Lote retų nulemti platesnės visuome 
__ -_j_: nės balsas, pav., organizacijų 

— St. Tomas Mo kursus lanko banko vedėjas D. W^dafvku r’R B‘ Geleži,ūnas; J- Šiau susirinkimas, bet Ap. Valdyba
/'Mn.fFaf Si'i i- u—. on KePsnjV lr K1TV aaiyKų čiuhs (antrą rankų darbo me svarstė ji norėdama sudaryti sa

pietums. Pietų pajamos skiria nįgką kryžių), A. Vaupša, J. vo nusistatymą. Dauguma Valkus aktyviai dalyvauti susirin
mos naujos bažnyčios skoloms intas> j. žemaitis, Vileniškis, dybos narių pasisakė už Apyl. kime ir išsiaškinti T. L. Namų

TS hi 4 „ra n-r apmoketK (A-V.) A Stankienė, Mažulaitis, Mor Tarybos reikalingumą, bet ga plėtimosi ir tvarkymosi galimu
- y in • inno .Y KLEBONAS kun. dr. J. Ku kūnienė, S. Erslovienė, A. Saba lutinam savo nusistatymui api mus.

’ •nPŠAtfk «^r„;pna į9jUs ^abar vykdo misijas liauskienė, Balzarienė, Jonelis, formuoti nutarė rugsėjo 15 d.
, A. sušaukti posėdį pakviečiant ir 

, E. J. Paunksniai, A. Krašto Valdybos narius. Vald. 
klos Vedėja — I.’Rimkevičitf neįnešęS^ pagrindinių darbų už Garnys, G.. Sibitis, V. K. Ottai, virm. Simanavičiui pavesta bū g

A. STANKEVIČIUS, x c j. ---------------------r----------- . .
tit Journal” redaktorius, šią sa niekai, Z. Tauterienė, P. Raža realįo seimelio organizaciją įr tas parengimas „baunus auoat 
vaitę lankėsi Toronte ir parve nas, O. Kuprevičius, E. D. Lin jo įtaką pozityviam darbui ir vakaris , kurio metu gros lo 
žė žinių, kad Toronte plačiai konai, P. P. Tekučiai, A. Mališ bendruomenės grupių susiklau ronto liet, orkestras trimitas, 
kalbama, jog Monteralio suruoš kienė, Girdžiai, A. Viskanta, E. symui. • J jĮįįį aiengiuias rengiamas ne ur
toji L. Diena buvusi labai pui Šulmistraitė, J. Šulmistras, K. Einam, reikaluose Avyi. ižd. .1?^:l.1.e yvlSl rse en|>e
ki. Leipus, H. Katasanovas, O. Sa pranešė, kad solid, mok. įmokė 1“,“k‘sl- kad !‘etuviai S>.,frak«

šį sekmadienį AV SERGA St. Stankūnas, Povi lala M Žakienė, M Šimkus F. jimas H pusm. labai sumažėjo. gaUS‘
oaraoiios salėie 12 vai Nauiie ^as Kaulakis ir dr. Šegamogos Pmkevičiute, P. Palaitis, Br. Nors buvo išsiuntinėta bendr.
U naPriJai prašomi atsiimti pažy operuata Z. Vyšniauskienė. Pir Abramonis, V. Gudienė, M. Za nariams 600 laiškų, bet gauti pi PRISIKĖLIMO PASTATAS
mėjimus ir kas nėra susimokė mie}i du jau pasveikę ir iš ligo yeckas, Daugelavičius, J. Gra nigai tik apie 10 proc. Nutartą Prisikėlimo parapija, vado
jęs ■ 
čius.

P. KANDIŽAUSKIENĖ yra iš 
vykusi į Čikagą, kur dalyvavo 
bičiulių vestuvėse.

da pamokos tose pat mokyklo kas „Litas“, pradėjo kursus t T? P'e^ds. Su
„ r .. ■ ] _ pxautju zvuioua t bljeteliais bus galima laise, kur buvo ir pereitais me bankų pareigūnams kurie tęsis Pėti 2į įr vert£g dova ^“aTauVoTo • 

tais: _ _ tris menesius. Is banko „Litas __ _ ____________ riJai aukojo.
Verdune ■

ore mokykloje (Moffat St.). Jurkus ir revizijos komisijos
Mokyklos Vedėja — B. Luko pirm. J. Bulota.
ševičienė. Mokytojai: Seselė šiuo metu „Litas“ turi 139
Felicija, Seselė Celina ir p. Va narius. IX j
liulienė. Mokyklos kapelionas— jqqq dcd. ^62
Tėvas J. Aranauskas, S. J. doj go

Rosemounte . ZTX—J------ J
g -1 • *x***^x» V y 1.XXAXX liausnicuc, I_>CXlZžCll LUlie, JOJ

— (Dandurand šė7a\VdĮT JT iVtėraPimokėil čikaJ°jeA’,be‘ ?usLrūPin^s atei Černienė, T. Stankūnaitė, 
ir 8-sios p-viu kamnam Mokv • ’ • ■• ° 1 , tera l. ,ję nančiu AV bažnyčios šventini Rudytė, T
ir tj-sios g-vių Rampas;. JVioky tlk }stOjamąji mokesti, bet dar • • • -• • - - - Jxuuy'-C»
klos Vedėja I. Rimkevičitf neįnešę privalomo šėio.
ne, mokytojai: A. Paškevičienė reikalingi paskolų, prašomi kr 
(antras mokytojas bus pakvies eiPtis pas banko vedėją D. Jur 
tas šiomis dienomis). Mokyk ky> HE 4280 Norint gauti pa 
los kapeU°nas Tėvas J. Rai skoiaj reikia įstoti banko nariu, 
bužis, S. J. .’i r

Nuoširdžiai prašau visų Mon
trealyje gyvenančių lietuvių tė SLA KUOPOS 
vų įvertinti lietuvių Šeštadieni SUSIRINKIMAS 
nių mokyklų svarbą jų vaikų šaukiamas 
aukljimui ir kad bent šiais me

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.

! DR. J. Š E G A M O G A S 
į CHIRURGINĖ ir 
į BENDROJI PRAKTIKA 

office 5441 Bannantyne 
(kamp. Woodland) 

Verdun. Tel. HE 3175.
priėmimo vai.: 2—4; 7—9; 

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą.

namų 1038 Osborne Av. 
Verdvn. Tel.: PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I š K A 

priima: 9 a. m. — 10 p. m. 
5303 Verdun A., Verdun,muvv v cruui) v erLJUjjf

Tel.: TE 4547 |

NOSIES, GERKLĖS ir 
AUSŲ SPECIALISTAS 

ir CHIRURGAS

DR. R. CHARLAND
956 SHERBROOKE E.

Tel. :FR 7684. EX 8822

Dr.E.Andrukaitis:
956 SHERBROOKE E.

Tel.: CH 7236.

Toronto Lietuvių Namų Vai 
dyba Šaukia šėrininkų susirin 
kimą š. m. rugsėjo mėn. 25 d., 
4 vai. po pietų T. L, Namų did. 
salėje, 235 Ossington Avė. Bus 
svarstomas namų praplėtimo ir 
su tuo susiję finansiniai klausi 
mai. Kviečiame visus šėrinin

T. L. N. Valdyba. 
CARITAS PARENGIMAS
Šį šeštadienį, rugsėjo 17 d.,

I. A. Vazaiinskai, O. Stankūnai nant Montrealyje Liet. Dienos ?v- Jono Kr- parapijos salėje 
„Le Pe tė, M. Stankaitienė, M. J. Lėk proga pasiinformuoti apie Mont lvYksta -Toronto- lietuvių Can 

. . . . xn. ^-x . ,xu ~ ~ _ •___ •• • narprunmnč Raumis Snhnt

XI n V ---------- --- — -------- ——J. < . V. - ...
: 12 vai. Nauiie ^as Kaulakis ir dr. Šegamogos Pmkeviciute, 
’ _ -___•_____________ 1 • _ • t>:„ A hratnnnic \

/mus n rrcd susimokė Hiieji du jau pasveikę ir iš ligo veckas, Daugelavičius, J. Gra nigai tik apie 10 proc. Nutartą
__  susimokėti nario mokes ninės jau išėję namo. P. Baro ZYS> Gabrusevicius, V. Ginunie neatsakiusiems pasiųsti antrą vaujama tėvų pranciškonų, pr<u 

V-ba nas» SLA narys, taip pat jau nė, J. Blauzdžiunienė, S. Pet paraginimą atvirutės formoj, ėjusį sekmadienį savo pamal
’ esąs namie ir sveikstąs. rauskienė, A. L. Jurgučiai, M. Nežiūrint į tai Apyl. Valdyba das turėjo naujai pastatytame

Murauskienė, A. Kėblys, A. Ra paskyrė švietimo ir kult, reika pradiniame pastate. Pats pasta
GDAŽIOS VESTUVĖS šytinienė, Suscevicjenė, Mariams 700 dol. nors sąmatoj butas dar tik įrengimo stadijoje: 

Rugsėjo 10 d. anglų bažny kauskienė, Vanagienė, D. A. Ta vo numatyta tik 600 dol. Į Apy pamaldų metu suolų laikinoje 
čioje Bannatyne gatvėje Šv. Ka mošaičiai, Petrulis, Strėlienė, linkės kasą įplaukė nenumaty bažnyčioje dar trūko. Pastatas 
zimiero klebonas kun. J. Bobi Puzarauskienė, Veselka, Baka tų pajamų 200 dol. didelis, erdvus. Pirmi įspūdžiai
nas sutuokė Moniką Bendžaity naviČius, Žemaitienė, Manstavi Naujas Apyl. Šalpos Komite žmonių tarpe gana įvairūs. Da 
tę su J. B. Shea. Vestuvių bei čius, Crasenas^ S.^ Pakulytė, Ja to prrn. J. Baičėnas prašė pada u gurnui savos patalpos malones

po Juškevičienė, Matulaitienė, I. Soje Taip' pat nutarta padaryti geliui laukto įspūdžio naujas pa 
revizija ir Apyl. Vald. kasos statas nedaro. Pastatui kenkia 
stovio praeitų metų gale, nes neturėjimas stogo. Stebint iš 
revizija buvo daryta tik lapkr. gatvės, pastatas daro lyg ir fab 
miėn. riko vaizdą. Įspūdį gadina per

Nutarta atspausdint vykstan didelis pastato artumas prie ga 
tiems į Montreal) į Let. Die tvės^ fasado durys^ veik^ siekia 

iš architektūrinių brėžinių, kai 
kas bandė projekte įžiūrėti ar 
chitektūrinį šedevrą. Matant 
pastatą jau realybėje, vargu ar 
kas bandys tą patį teigti? Ir 
šis pastatas įsijungs 1 College 
gatvės gretimų namų gana mar

PARDUODAMI
KALAKUTAI __ u _____ _______, „ ________________ _

Masevičių ūkyje 20 mylių j vestuvinių pamaldų metu giedo Juškevičienė, St^ Naginionis, P. ryt reviziją šalpos komiteto ka nės už kino College salę. Dau 
pietus nuo Montrealio, prie 47 j°_oP- sok E- Kardelienė, 
kelio, (tarp Chambly ir > 
Jean) vietovėje „Talon“.
Užsakius pristatome į namus 

kiekvienu laiku.
Tel. St. Jean, Que. 8-2659.

5
N A MŲ DAŽYMA S| 

kreiptis tel. LA 6-2084. §

c- šliūbo Windsoro viešbuty bu P- Lukoševičiai, Rukšienė, M.
’ vo priešpiečiai, po kurių jaunų Kriaučionis, V. Treinys, A. 

u_ jų pora išvyko povestuvinės ke Drevinskienė, A. Ratavičienė,
lionės, o svečiai persikėlė vai Aniolauskas, Tamošauskienė, 
siu i pp. Bendzaicių namus.
KUNIGAS A. Grauslys, žymus 
pamokslininkas, atvyko į Mont 
realį ir ves pasiruošimus prie 
AV bažnyčios šventinimo.
TUOKIASI Vytautas Gyvis su 
Marija Jonikaityte.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS
3260

kontraktorius

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

Real Estate Board 
1410 Guy St., tel. FI 

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

6351
neju- 
inusų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

Grosery biznis su nauju namu 
Ville L. Salle. 6-šių kambarių 

butas Il-me augšte.
Kreiptis pas mūsų atstovą

^^©^©©^©©^©©©©©©^©^©^■©©^^©©©^f©©^©©©1©©^©©©^

1 Raštinė vakarais: LA 1-7926—8873
x» 2104 Mount Royal St. E.

Advokatas

g Suit* 306, Aldred Building
g 507 Place D’Armes MArquette 8045
'r©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©  r.

PRANEŠIMAS
Plečiant darbo apimtį, pasku 

tiniuoju metu yra atkreiptas dė 
mesys į didesnius objektus: 
apartmentų namus, duodančius 
geras pajamas iki 23%% pelno 
į metus už investuotus pinigus. 
Prašome kreiptis PL 8501.

Adamonis & Budriūnas 
District Estate Brokers.

REIKALINGAS 
PARDAVĖJAS

•Y

, Tamošauskienė, 
Adomaičiai, Ladygai, Kerbelie 
nė, Piešinienė, P. Petronis.

Loterijos rengimo sekcija ap iTTlaketTluTLYthuLan'c^ig PaU šaligatvį. Sprendžiant vien 
gailestauja, kad negalėjo' visie -■ •* ——Vo,
ms aukotojams padėkoti prieš 
3-čią Lietuvių Dieną. Dėka vi 
suomenės gausių aukų, baliaus 
dalyviai turėjo progos pamėgin 
ti laimę, o laimėjusieji prisi 
mins loteriją ilgesni laiką. Tarp kretorfa iždininko ir kt. pra - - - . - -o .
jų yra: Aniceta Mankuviene, neši buvo svarstomas SLA gą gatvės monotoniją. Pradinis
laimėjusi „Mįc-Master , Graži 236 s jubilėjaus a i pastatas statytojams kainavo ar 
na Januškevičiūte — kristalinę mas įv kvsi iapkrJičio 5 d. šv. ti keturių šimtų tukstanęių do 
Vazą, Pranas Lesevičius - ra Jono‘p;rapijos salėj> šiame pa lenu. M.

k J" 1± -7 rengime dalyvaus ŠLA sekreto TAVO VIENKARTINĖS
AUKOS LAUKIA TŪKS

TANČIAI LIKUSIŲ
vesta prapaganda šiai organiza TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE!

resis kurie būtų lipinami prie au 
tomobilių. Tam rekalui paskir 
ta 32 dol. L.

SLA 236 KUOPOS
Po protokolo skaitymo ir se

kas — dailininkės Žmuidzime rius Dr. yinikas ir bus paminė 
nes pavei slą. .. ta §jos senjausįos Het. organi

Loterijos sekcija. zacijos 7o metų sukaktis ir pra 
PLIAS MONTREALIO , .

skyrius DLK Vytauto klube cijai išplėsti. L.
šaukia skyriaus narių susirinki 
mą rugsėjo 19 d., pirmadienį, 

baldų ir namų reikmenų krau 8 vai. vakaro. Narių dalyvavi 
tuvėje. Teirautis 1109 Dccarie mas būtinas, prašomi atsilanky 

Blvd. ti ir prijaučiantieji. Valdyba.
IŠNUOMOJAMAS kambarys BUS V£”SŲ ^AUKIV 

Rosemounte. m . BAL, , ..
Teirautis tel. CL 4279 Tradicini vaikų kauktų balių 

rengia spalio 9 d., sekmadienį, 
IŠNUOMUOSIU du kambarius Aušros Vartų parapijos salėje 
vedusiems be vaikų, pigiai. Yra KLKM D-jos skyrius Montrea 

visi patogumai. ly . V-ba.
St. Laurent Blv.—Racrel. KLKM DRAUGIJOS

Skambinkit 7—9 v. v. HA 6365 MONTREALIO 
IŠNUOMOJAMAS kambarys skyriaus narių susirinikmas ru 
vienam vyrui arba vienai mote SseJ° d-» sekmadieni 12 vai. 
riai. Teirautis po 5 vai. vakaro A- V. parap. saleje. Visų na 
adresu: 2592 Hogan St., Mont ri9 dalyvavimas būtinas. V-ba. 
real P. Q. KAS NORI gauti 3-sios Lietu

vių Dienos nuotraukų — salių 
IŠNUOMOJAMI du kamba ir scenos — prašomi ateiti i 
riai su centraliniu šildymu, pa Aušros Vartų parapijos salę šį 
geidaujama, vedusių porai arba sekmadienj .rugsėjo 18 dieną, 
dviems vyrams, su teise naudo tuojau po' pamaldų, — bus fo 
tis virtuve, šaldytuvu ir skalbi tografas su pavyzdžiais ir pas 
mo mašina. Teirautis tik po še j} galima bus užsisakyti foto 
šių vai. vakaro tel. CL 6336. grafijų, kokių kas norės.

Dr. A. V AL ADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toron t o 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo Z—4 pp. ir 6,30—8 w., 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
dais 1—3 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

Dr. A. Pacevičius 
Gydytojas ir Chirurgas 

Naujas kabinetas 
280 Roncesvalles Avė 
Telefonas OL. 4778.

Priėmimo valandos: 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.,; trečia 
dieniais ir šeštadieniais 11-S 
v. pp. Kitu laiku, susitarus

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 vaJ. va.
(pagal susitarimąs

Raštinė: OLiver 4451 $
8

Dr. P. MGRK1S |
DANTŲ GYDYTOJAS 3

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

v 1082 Bloor W. Toronto 4. 8 
$ I rytus nuo Dufferin St. g
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