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Žinios iš VLIK’o
VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO 

KOMITETO ATSAKYMAS
Sovietų Sąjungos ministerial pirmininkui Bulganmui
1955 m. rugsėjo 1 4d. Vii Priešingai, jie buvo net skatina 

niaus radijas pranešė, kad, Va mi, o grįžtantiems buvo teikia 
karinės Vokietijos delegacijai ma medžiaginė pagalba, ir ji 
lankantis Maskvoje, Sov. S-gos būtų teikiama net dabar. Tero 
ministeris pirmininkas Bulgam rą grįžti tenaudojo ir tebenau 
nas pareiškė pretenzijų, jog bū ja tik Sovietai, 
tų grąžinti Sovietų piliečiai, ku 
rie Vokietijon pakliuvo karo 
metu. Tokių „tarybinių pilie 
čių“ esą daugiau kaip šimtas 
tūkstančių. Jie, Bulganino pa 
reiškimu, gyveną nenormaliose 
ir nežmoniškose sąlygose arba 
laikomi net kalėjimuose.

_ piliečiai nors ir netinkamai pa 
tai bus tiktai vaidinimas, nes sjeĮgę su savo tėvyne, bet jis x 
komunistų penktoji kolona ki tikįs, Jad jie pasitaisysią ir grį foėgėlius grįžti į savo 
tose valstybėse vis vien klausys 
Maskvos įsakymų. Bet Maskva 
tebetęsia „Genevos dvasios“

išvykti į užsienius.
Į tą žodį atsiliepė ir
KANADOS ATSTOVAS 

TEISINGU ŽODŽIU,
kad Rusijoje niekas nepasikei 
tė. Ir kai kalbama apie nusigin 
klavimą, tai jis pareiškė, kad 
reikia tam ne tiktai pasitikėji 
mo, bet ir kietos kontrolės.

Rusija tebetransliuoja „Gene 
vos dvasią“ ir tam panaudoja 
net ir Tito, kuris pareiškė, kad

NETRUKUS BUS PALEIS 
TAS KOMINFORMAS.

Bet Anglija į tai atsakė, kad

IŠKILMINGAI PAŠVENTIN TA AUŠROS VARTŲ 
BAŽNYČIA

Koncertas, šventinimo iškilmės ir bendri pietūs.
Didžiosios šių metų lietuvių latas Tulaba, laukti kol kardi 

iškilmės Montrealyje — 3 Lie nolas apeis aplink bažnyčią, šv 
tuvių Diena su auksinėmis lie entindamas bažnyčios pamatus, 
tuvių įsikūrimo Kanadoje suka —buvo iškilmingos mišios, 
ktuvėmis ir Aušros Vartų nau Evangelijos metu, A V klebo 
josios bažnyčios atidarymas nas kun. J. Kubilius trumpu žo 
bei pašventinimas — jau pra džiu pasveikino parapijonis su 

užbaigimu statybos ir pakvietė 
vysk. V. Brizgį pasakyti pamo 
kslą. ,

Vysk. V. Brizgys, pasveiki 
nęs Kardinalą ir kunigus, pa 
prastu ir nuoširdžiu žodžiu 
kreipėsi į susirinkusius bažny 
čios šventiniman ir paaiškino 
tautinės bažnyčios prasmę, pa 
lietė lietuvių įsikūrimą Kanado 
je ir tūlus Kanados lietuvių ko 
lonijos trūkumus. Nuoširdžiai 
pareikštas Vyskupo žodis visie 
ms buvo suprantamas ir aiškus.

Pasibaigus mišioms, vysk. 
V. Brizgys atliko keliasdešim 
ties jaunimo dirmavonę, po ko 
Vyskupas i r Kardinolas iškil 
mingai išlydėti iš bažnyčios.

Po šventinimo iškilmių baž 
nyčios salėje buvo iškilmingi 
pietūs, kuriuose dalyvavo Kar 
dinolas, Vyskupas, Prelatas iš 
Roms, visi kunigai ir veik visai 
pilna salė montrealiečių; Sceno 
je buvo garbės stalas, už kurio 
sėdėjo visi garbingieji dignito 
riai (12) su Kardinolu pryšaky 
je. Jie visi pasakė po žodį — 
Kardinolas, Vyskupas, Prela 
tas, mūsų ir kiti klebonai, sve 
čiai iš Montrealio ir kitų vietų, 
visi kalbėjo į susirinkusius — 
Kardniolas visus linksmai nu 
teikė, Vyskupas pasidžiaugė 
naująja parapija, Prelatas pažy 
mėjo, kad sugrįžusieji :š Sibiro 
kunigai prašo mus išlaikyti sa 
vo lietuvybę ir religiją. Labai 
gražiai pasipasakojo Čikagos 
Market parko parapijos klebo 
nas kun. Paškauskas ir kiti — 
vieni sveikino', kiti linkėjo sėk 
mės.

Pietų metu buvo loterija. 
Pietūs buvo gražiai sutvarkyti 
ir gražiai aptarnauti, vadovau 
jant poniai Vaupšienei.

Baigiant šį aprašymą, reikia 
pasakyti ir pabrėžti, kad Jo 
Eminencija Montrealio Arki 
vyskupas Kardinolas Paul Emi 
le Leger lietuviams visą laiką 

Spalio 3 — 4 dd. Montrealy rodo nepaprastą palankumą ir 
įvyksta Lenkų Kaimo Bičiulių tikrai ganytojišką nuoširdumą. 
S-gos rūpesčiu ruošiamas pami Jis ne tiktai dideliu palankumu 
nėjimas 60 metų nuo to kai ir nuoširdumu dalyvavo visose 
Lenkijoje prasidėjo liaudinin Aušros Vartų banyčios staty 
kų judėjimas ir 10 metų sukak bos, jos šventinimų apeigose ir 
tuvių minėjimas nuo mirties iškilmėse, bet labai iškėlė lietu 
Vincento Witos‘o, buvusio Len vių vardą jų Trečiosios Lietu 
kijos premjero ir vieno didžių vių Dienos bei auksinių įsikūri 
jų Lenkijos kaimiečių judėjimo mo Kanadoje sukatuvių minėji 
vadų. Spalio 8 d. rytą bus len mo proga, davęs įsakymą visų 
kų bažnyčiose pamaldos, o 8 v. parapijų (anglų, prancūzų ir ki 
vak. veteranų salėje 5 7 Prince tų tautų) klebonams per rugsė 
Arthur St. E. — akademija, Į jo 4 dienos bažnytinius biulete 
šias iškilmes atvyksta buv. Len nius paskelbti savo parapijiė 
kijos premjeras Stanislaw Mi čiams, kad Kanados lietuviai tu 
kolaiezyk, kuris iš Montrealio ri didelę šventę ir šiomis dieno 
išvyksta ilgon kelionėn į Japo mis suvažiuoja iš visos Kana 
niją, Indiją, Filipinus, Kiniją ir dos į Montrealį: Šis lietuviams 
tt., kur jis rūpinsis Tarptauti suteiktas dėmesys visus Mont 
ne Valstiečių S-gos organizari reaho katalikus supažindino su 
ja. lietuviais ir iškėlė juos į lygią

— Bulganinas parašė Eisen padėtį su kitų tautų žmonėmis.

ėjo. A. V. bažnyčios pašventį 
nimas praėjusį sekmadienį vi

4) Jei Maskva kalbėtų ir apie sas didžiąsias iškilmes užvirši 
amnestijas pabėgėliams grįžus jo.
ar žadėtų jiems kitų savo pato AV bažnyčios šventinimo iš 
gumų bei malonių, šita žmonių vakarėse bažnyčios saleje įvy 
kategorija tuo nepatikės, nes ko įdomus koncertas, dalyvau 
pabėgėliai žino, kad Sovietų re jant St. Baranauskui, S. Gris 
žimas remiasi melu, ^apgaule Raitei ir A. Kučiūnui (apie kon 

. Šitie smurtu ir kitomis nežmoniško čertą sekančiame NL nr.).
mis priemonėmis. Sekmadienis visas buvo pa

5) Pirmiau, nei reikalauti pa švęstas bažnyčios šventinimui, 
kilmės kurį atliko J. Em. Montrealio

Sovietą Arkivyskupas Kardinolas Paul 
Emile Leger, dalyvaujant J. 
E. Vyskupui V. Brizgiui, iš Ro 
mos liet. Kolegijos rektoriui 
prel. Tulabai, Šv. Kazimiero pa 
rapijos klebonui kun. J. Bobi 
nui, Toronto Šv. Jono Kr. kle 
bonui kun. P. Ažubaliui ir dar 
daugeliui kunigų iš Kanados ir 
JAV-bių. Bažnyčios šventini 
mas užsitęsė ilgesnį laiką.

Po įžanginių maldų, Kardi 
nolas kreipėsi į šventinimo iškii 
mes susirinkusius gražiu svei 
kinimo žodžiu, pasistačius gra 
čią bažnyčią ir kvietė palaiky 
ti ją visus ir tarpsevius krikš 
čioniškus ryšius, o taipgi neuž 
miršti Dievui ir jo bažnyčiai 
pareigų. Kardinolo žodis buvo 
pareikštas labai gražia forma 
ir labai nuoširdžiai.

Po šventinimo apeigų, kurių

žę, būsią švelniai baudžiami. Gi 
grįžti jiems iki šiol sutrukdžiu 
si priešinga propagnda ir tero 
ras.

Kadangi Sovietų Sągos vy 
riausybė ir lietuvius laiko savo 
pjiliečjafc, Vyriausiasis Lietu 
vos Išlaisvinimo Komitetas dėl 
šito jos reikalavimo pareiškia:

1) Mūsų tautiečiai niekad ne 
buvo ir nėra Sovietų piliečiai, 
nes ir pati Lietuva pateko jų re 
žiman tik dėl Kremliaus klasta, 
smurtu ir jėga įvykdytosios

kraštus, Vlikas siūlo 
ms:
a) grąžinti į gimtinę 

utiečius, ištremtus 
ir į kitas tolimas sritis, kur 
jie mirė ir tebemiršta nuo 
bado, šalčio ir sunkaus dar
bo ;

b) atitraukti iš Lietuvos visas 
karines pajėgas, viešąją ir 
slaptą policiją ir iš visur ki 
tur savo žmones. Kai iš Lie 
tuvos pasitrauks Sovietai ir 
bus atstatyta visiška jos ne 
priklausomybe, tai lietu 
viai, kuriuos Sovietai vadi 
na savo piliečiais, ir be ragi 
nimo grįš į savo tėvynę.

Kol tai nebus padaryta, sve

mūsų ta 
į Sibirą

Politinė įvykių savaite
JAV PREZIDENTO D. EI SENHOWERIO ŠIRDIES 

SMŪGIS SUJAUDINO VISĄ ŽMONIJĄ 
Peronui leista laisvai

Šeštadienį pasaulį aplėkė ne 
tikėta žinia, kad JAV preziden 
tą D. Eisenhowerj ištiko šir 
dies smūgis, dėl kurio buvo la 
bai stipriai sujaudinta ne tik 
tai Amerikos visuomenė, bet ir 
visa žmonija, nes JAV prezide 
ntas

D. EISENHOWERIS YRA 
ASMENYBĖ, KURI STOVI 
PASAULINĖS POLITIKOS 

CENTRE.
Preizdento liga paveikė net 

Tr viso pasaulio bankus bei bir 
žas, kuriose — New Yorko, 
Londono, Paryžiaus, Montre 
alio' — pradėjo kristi vertybės.

Eisenhoweris tuojau buvo pa 
guldytas į karo ligoninę ir pa 
šaukti žymiausi širdies specia
listai, kurie tačiau apramino vi transliaciją, kad lengviau gale 
suomenę, nes prezidentą palie tų apgaudinėti laisvąjį pasaulį, 
tęs širdies smūgis nesąs pavo „Genevos dvasios“ veikiami, 
jingas. Pašauktas iš Bostono susirenka Vakarų užsienių rei 
žymus gydytojas Paul pareis kalų ministerial pasitarti dėl 4- 
kė, kad jam nėra reikalo pasi rių užsienių reiaklų ministerių 

konfereniijos, kuri tuii prasidė 
ti spalio 27 dieną.

Marga politinė savaitė užbai 
giama tuo, kad
PERONUI LEISTA IŠVYKTI okupacijos. 
TREMTIN Į PARAGVAJŲ.

Peronas išplaukia laivu į As 
sunsioną, Paragvajaus sostinę.

Bet ir naujasis Argentinos 
prezidentas Eduardas Lonardi, 
kuris esąs pasiryžęs grąžinti pi 
liečiams demokratines laisves, 
turi nemažų sunkumų, Peronas 
buvo suorganizavęs didelę dar 
bininkų Generalinę Federaciją, 
kuri ir dabar moka reikšti savo 
reikalavimus. Jos pirmininkas 
jau yra pareiškęs tūlų reikalavi 
mų dėl darbo.
SIBIRE MIRĖ SUSISIEKIMO kurios^ suvažiavimas įvyko Jį Ruošimo Komiteto Pirmininkui ir kalbininkas Jurgis Talman 

tas, lituanistinių vadovėlių au 
torius, lietuvių kalbos žurnalo 
bendradarbis, kalbos taisytojsa

likti prie prezidento.
O viceprezidentas Nixonas 

pareiškė, kad JAV reikalai taip 
sutvarkyti, kad jie ir 
tO' ligos metu eis be 
cijų.

SUSIRŪPINO 
DEMOKRATAI,

nes jeigu Eisenhoweris nega 
lės kandiadtuoti į prezidentus, 
o jis yra beveik vienintelis, ku 
ris gali atnešti respublikonams 
laimėjimą, tai demokratai turi 
rūpintis savo kandidatu į JAV 
prezidentus.

Gyvenimas, kaip matome, ei 
na pirmyn nežiūrint to, ar kas 
suserga, ar kas miršta. Tai ir j 
AV delegacija, pirmininkauja 
ma Dulles, buvo atvykusi į Ot 
tawą tartis

DĖL JAV IR KANADOS
EKONOMINIŲ BEI FREKY buvęs gen. Černiaus kabinete, 

BINIŲ SANTYKIŲ. ................
Principiniai klausimai išsprę 

sti, o dėl detalaus susitarimo 
Kanados delegacija paKviesta j 
Washingtoną. Ten įvyks tech 
nines derybos.

Plačiai bekalbant apie „Gene 
vos dvasią“,

ATIDARYTA 10-JI JT 
SESIJA.

Ir priešingai „Genevos dva 
šiai“, kaip ir anksčiau kad bū 
davo, Molotovas tuojau pasiūlė 
į JT priimti komunistinę Kini 
ją, o tautin ęKiniją pašalinti... 
JAV - tai atsiliepė pasiūlymu 
atmesti šį klausimą, o kaikas 
pasiūlė Rusiją išmesti iš JT... 
Molotovo pasiūlymas atmestas.

Beje, paaiškėjo', kad

preziden 
komplika

IR
2) Vakarų Vokietijoje ketu

viai ir kitų tautų asmens nebu 
vo ir nėra kalinami bei perse 
kiojami. Jie naudojasi visiška 
asmens laisve, apsauga ir so 
cialine globa lygiai, kaip vietos tur gyvenąs lietuvis paliks Lie 
gyventojai. tuvos pavergimo liudytoju ir

3) Nuo pat Vak. Vokietijon skelbs pasauliui Maskvos klas
patekimo pradžios niekas pabė tą, smurtu ir jėga įvykdytą pa metu vienam momentur’visi tu 
geliams netrukdė ir netiukdo vergimą, kovos dėl Lietuvos iš rėjo iš bažnyčios išeiti ir, kai 
grįžti į savo kilmės kraštus, laisvinimo. Elta, bedami rožančių, kurį vedė pre

KANADOS LIETUVIŲ TREČIOSIOS KANADOS 
KUNIGŲ VIENYBĖ, LIETUVIŲ DIENOS

LIETUVOJE MIRĖ 
PEDAGOGAS

savaitgalį Montrealyje, šiems 
metams išrinko vadovybę: kun. 
dr. J. Kubilių SJ, kun. J. Bobi 
ną ir kun. Stankūną. Tokiu bū 
du šiemet Kanados lietuvių Ku , 
nigų Vienybė turės savo rezi 
denciją Montrealyje. > 

Kanados lietuvių Kunigų Vie ; 
nybės suvažiavime dalyvavo 
Kanados kunigai ir svečiai iš 
Jungtinių Amerikos valstybių.. 
Buvo atvykę vysk. V. Brizgys, 
prelatas Tulaba, prof. Yla, T. 
Gailiušis, kun. P. Ažubalis, 
kun. dr. P. Gaidamavičius-Gai 
da ir kt.

KLB KRAŠTO TARYBOS 
sesija kaip buvo numatoma, įvy 
ks Ottawoje. Tam tikslui jau 
yra gauta salė.

GRĄŽINTI Iš TREMTIES 
ESTIJOS IR LATVIJOS 

PREZIDENTAI?
Vokiečių telegramos agentu 

ra dpa, pasiremdama suomių 
laikraščio „Hufvudstadsbla 
dėt“ pranešimu, paskelbė sensa 
cingą žinią, kad Estijos pasku 
tinysis prezidentas Konstanti 
nas Pats ir Latvijos preziden 
tas Karlas Ulmanis esą grąžin 
ti į savuosius kraštus. Su abiem 
prezidentais esą grąžinta taip 
pat visa eilė buvusių Pabaltijo 
kraštų veikėjų.

Šitos žinios tikrumu infor 
muoti estų ir latvių sluogsniai 
Vakaruose abejoja, nes grįžu 

’ šieji karo belaisviai pasakoję, 
kad K. Pats, kuriam šiemet su 
eitų 81 m. amžiaus, esąs Rusi

i joj miręs. Taip pat ir K. Ulma 
nis, kuris šiuo metu būtų 78 m.

• amžiaus, turimomis žiniomis, 
esąs Habrovske, Amūro upės

1 srityje (Sibire), 1948 m. miręs.
i — Telefono laidai per At je. Tačiau, lenkų egzilinis pre rytinės Vokietijos perbėgę į va bet su Aušros Vartų paveikslu 

telitinių kraštų, kur turi savo sybės pirmininko pareigos ir lantą iš Kanados j Angliją jau zidentos A. Zaleski pareiškė, karinę 130 policijos tarnautojų, jis nieko bendra neturi, — tai 
įgulas, o Suomijos Forkkala po to sugrįžti, kad pabėgėliai nutiesti. Tai kanavo 15 milio kad jo nuomone, greičiausiai — Ispanija padavė prašymą yra laisva jo kompozicija. Iš 
yra menkniekis. būtų sukompromituoti... nų dolerių. Nukelta į 8-tą psl. priimti ją į JT organizaciją, kilmės praėjo labai gražiai.

MINISTERIS

Jonas Masiliūnas, Krikšč. De : 
mokratų srovės atstovęs, bu ( 
vęs demokratinio Lietuvos sei 
mo narys, Sibire kalėjęs tame 
pat kalėjime, kuriame kalėjo ir 
prezidentas A. Stulginskis, St. . 
Šilingis, agr. J. Valatka ir prof. 
J. Tonkūnas.

KOMUNISTAMS NEPATI 
KO PROF. IVINSKIS, 

kuris Romoje istorikų suvažia 
vime skaitė pranešimą apie ka 
talikybės restauraciją Lietuvo 
je 16—17 amžiuje. Sovietiniai 
istorikai reagavo į nesovietiš 
ką pranešimą, ypač, kad prof. 
Z. Ivinskis — dipukas.

LENKŲ EGZILAS — 
PROVOKACIJOS AUKA
Kaip žinoma, tris savaites iš 

PROF. J. MATULIS TALKI buvęs Lenkijos pabėgėlių vai 
džios pirmininku Hugo Hanke, 
buvęs pilsudskininkas, persime 
tė į Lenkiją ir iš ten per Var 
šuvos radiją kreipėsi į visus pa 
bėgusius iš Lenkijos lenkus su 
raginimu grįžti. Hanke teigė, 
kad Genevos susitarimai paša 
lino pabėgusių viltį sugrįžti, ki 
lūs Vakarų Įtarui su sovietais. 
Hanke teigė, kad grįžusiems 
bus dovanota (kas? Kad jie pa 
bėgo? Koks tai nusikaltimas?), 
o ka snesugrįš — susilauks kar 
tuvių...

Lenkai teigia, kad Henke bu 
vo suterorizuotas jau 1951 me 
tais, kai jo žmona iš Lenkijos 

Maskva Suomijai grąžino an jam parašė, jog ji miršta banu 
ksčiau užimtą Porkkala uostą, (sotietų krašte, kur taip gera ir 
Žukovas dėl to pareiškė, girdi sotu gyventi...) ir prašo jį grįž 
Rusija pasitraukia iš bazių kito ti. Dabar gi, ištyrus jo pabėgi 
se šalyse, — tai ir JAV turinti mą į Lenkiją, paaiškėjo, kad 
pasitraukti. Žukovas nesuminc jam buvo įsakyta komunistų 
jo, kad Rusija nesitraukia iš sa primti Lenkijos egzilų vyriau 
telitinių kraštų, kur turi savo sybės pirmininko pareigos ir

NA MASKVAI NE 
LIETUVOS VARDU.

Dėl to Lietuvos vardas 
pilnaty nėra painiojamas 
šium su Matulio dalyvavimu. 
Be to, J. Matulis, kuris yra mo 
kslo žmogus, ne politikas, -ko 
kio reikia JT organizacijai, yra 
nustumtas, kaip statistas, į pa 
čias paskutines Maskvos dele 
gacijos eiles, tai buvo matyti 
stebint Molotovo delegaciją te 
levizijoje.

MASKVA TEBEMANEV 
RUOJA, KAIP IR 

ANKSČIAU.

JT 
ry

Inž. St. Naginioniui 
Montrealyje.

Pone Pirmininke,
Gražiai pasisekusi 3-ji Kana teatre, gimnazijų mokytojas ir 

dos Lietuvių Diena Montrealy t. t. 
je, kurioje dalyvavo tūkstan 
čiai mūsų tautiečių ir daugelis 
augštų kanadiečių pareigūnų, 
yra nemažas laimėjimas tauti 
nei sąmonei sustiprinti, tarpu 
saviams ryšiams palaikyti ir mū 
sų kultūriniams laimėjimams 
pademonstruoti kitataučių tar 
pe.

KLB Krašto Valdyba jaučia 
malonią pareigą nuoširdžiai pa 
dėkoti už didelį darbą organi 
zuojant 3-ją Kanados Lietuvių 
Dieną Montrealy Jums, Pone 
Pirmininke, visiems tai dienai 
ruošti Komiteto nariams ir pla 
Čiai montrealiečių lietuvių vi 
suomenei, kuri darbu ir nepap 
rastu vaišingumu prisidėjo prie 
šios tautinės manifestacijos pa 
sisekimo.

J. Matulionis 
Pirmininkas.

Kun. J. Gutauskas 
Sekretorius

Į LENKIJĄ GRĮŽO LENKŲ 
EGZILŲ POLITIKAS.

Dpa praneša, kad lenkų egzi howeriui laišką, bet apie jo nu Tai yra labai didelis Kardinolo 
lų politikas Hugon Hanke po siginklavimb planus sako, kad parodytas palankumas, dėme 
16 emigracijo smetų grįžo į Le tai nebus naudinga. sys ir nuoširdumas, už ką Jarn
nkiją. Komunistinės Lenkijos PAKRIKŠTYTAS, kun. Arą priklauso didžiai nuoširdi lietu 
žinių agentūros paskelbtomis in nausko, Saulius-Petras Brikis. vių pagarba ir padėka, 
formacijomis, Hanke grįžęs dėl Kūmais buvo G. Čapkauskienė Po to buvo pasirašytas AV 
visiškos egzilų politikų izoliaci ir Brutenis Veitas. Krikštynos pašventinimo aktas, kurio me 
jos ir dėlto, kad patys egzilai buvo puikios pas pp. Brikius. tu bažnyčios reikalams žmonės 
neturį jokios konstruktyvios — _
koncepcijos. Remiantis paties tarptautinis kongresas priėmė 
Hugon Hanke Varšuvoj pada rezoliuciją, kurioje sakoma: tai vo P. Vaupšas.
rytu pareiškimu, galima būtų ka tada bus galima įgyvendinti Bažnyčios šventinimui bažny 

’ spręsti, kad jo grįžimas į Lenki kai bus panaikintos visos dik čios fronte jau provizoriškai bu 
' ją buvęs desperatiškas žingsnis tatūros. vo paklotas Šv. Marijos pavei
■ Ženevos konferencijos pašėko — Per paskutinę savaitę iš kslas, padarytas dail. Stefanof,

MONTREALIO LENKŲ 
LIAUDININKŲ IŽKILMĖS 

NA ATVYKSTA 
ST. MIKOLAJCZYK

Krikščionių Demokratų aukojo pinigus.
Visas šias iškilmes nufilnia
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VII LIBERALŲ INTERNA CIONALO KONGRESAS.
„Liberalų Pasaulio Sąjunga derybų rezultatai netuiį vesti j 

savo ryžtingais nutarimais, de susijungimo politikos silpnini 
gančių dabarties politikos pag mą, nes esą negalima užmerkti 
rindinių klausimų atžvilgiu pa 
darė žingsnį priekin tuo laiku, 
kada netikrumas ir dezorientaci 
ja nuolat didėja“ — pareiškė 
baigiamąjame žodyje kongreso 
pirmininkas belgų senatorius 
Motz. Atkreipęs dėmesį į kylan 
tį nacionalizmo pavojų, jis krei 
pėsi į visų tautų liberalus, kvie 
sdamas juos pasipriešinti politi 
nėms ir dvasinėms pavojingo 
ms laisvajam pasauliui srovė 
ms tuo įrodant, kad liberaliz 
mas ne tik yra praeities paliki 
mas, bet ir antrojo mūsų šimt 
mečio pusės ateities doktrina.

VII Liberalų Internacionalo lų taip pat P^ro  ̂žmogaus as r - --------------------------
Kongresas š. m. rugpjūčio 30 rn^ny*3?> „pakelti žmogaus ver Montrealio Seimelio Prezi mą. St. Baltauskui, Blažiams, 
__ rugsėjo 3 dd., posėdžiavęs ^artu ta5Žau kongresas diumas išreiškia nuoširdžią pa Bendžaičiams, inž. Bulotai, 
Lucerne, priėmė'3 pagrindines taip Pat pripažino, kad laisve dėką Trečiosios Lietuvių Die Juodkojams, Jurjonams, Jurka 
rezoliucijas: koegzistencijos, tl^rintl b114.1. apsaugota pries jos nos Ruošimo Komitetui, su at ms, Kasperavičiams, Lukoševi 
bolševikinės subversijos ir At piktnaudojimą. Esą, tam tikro sidėjimu ir kruopštumu suren čiams, Lapėnatamsš Mylėms, 
lanto pakto valstybių bendra ms aplinkybėms esant, reikalin gusiems Lietuvių Dienas ir 50- p. Gudienei, Mačioniams, Mac 
darbiavimo reikalais. griebtis ypatingų priemo ties metų Lietuvių Įsikūrimo kevičiams, Pauliams, Rudins

Koegzistencijos reikalu pri . Betgi. tos priemonės, ku Kanadoje Jubilėjų: Spaudos ir kams, Ramanauskams, L. Sele 
imtoje rezoliucijoje tarp kitko riV imamasi prieš paraustinę informacijos Sekcijai ir jos pir niams, A. Stravinskaitei, Sku 
sakoma: „Kol komunizmas lai ve.iklą’ negalinčios siaurinti mininkui p. J. Kardeliui, Patai cams, L. Urbonams, Zenkevi 
kysis pasaulinės revoliucijos do ”11,nt.ies ir žodzl° laisves. To pų Komitetui ir jo pirmininkui čiams, A. Žukauskui, O. Žilins 
ktrinos jis yra nuolatinė grės dėl istatymdavyste, suteikianti p. p. Baltuoniui, Koncerto Pa kaitei, V. Valkai, Gudienei, 
mė ne tik laisvojo pasaulio gy vyriausybėms specialius įgalio 
venimo būdui, bet ir jo ėglis Jimus .k°vai.pnes S1^ veikkh 
tencijai... Jokia pastovi, pasiti rintl lsakmiai garantu0?» Kad 
kėjimu paremta taika negali bū pe "ebus pik naudojami, šių 
ti įgyvendinta, kol totaiitan lgahopmy vykdymas legislaty 
niai režimai... atima tautoms jų vin1^ ‘nstitucijų nuolta turjs bu 
apsisprendimo ir pilietines tei U sekamas bei tikrinamas.

akių „kad laisvės kaina yra nuo 
latinis budrumas“.

Daug ginčų kilo dėl antros 
rezoliucijos, liečiančios komu 
nistų paraustinę veiklą. Po- išsa 
mių diskusijų priimtoje rezoliu 
cijoje yra sakoma, kad „laisvės 
įgyvendinimas praktikoje yra 
kartu geriausias jos gynimas“. 
Senoje liberalų laisves dvasios 
tradicijoj kongresas kalba šio 
je rezoliucijoje apie reikalą ves 
ti tokią socailinę, kultūrinę ir 
ūkio politiką, kuri keldama ben 
drąjį pragyvenimo lygį, įsteng 
tų taip pat plėtoti žmogaus as

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

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

PADĖKOSMusų garbės reikalas
Gyvenimas tremtyje-emigra mo kraštuose, turime, ir netik 

cijoje mums stato didelius rei pasimokyti, bet pritaikinti savo 
kalavimus tiek savo, kaip gerų kasdieniniame gyvenime, 
tautiečių, tiek kaip gyvenamo Šiandien mums turi rūpėti 
jo krašto piliečių, įsipareigoji mūsų mokslo įstaiga, Vasario 
mams. Vieni tų įsipaieigojimų 16 d. vardo gimnazija ir jos iš 
yra mums uždėti 
Tai tie, kurie liečia gyvenamo jų Vokietijoje vargo mokyklų 
jo krašto įstatymus bei papro išlaikymas, 
čius. Šiuos, atrodo, 
viau iiršpildyti.

Kiti reikalavimai, kurie lie dalis. Nebus vargo- mokyklų, 
čia grynai mūsų tautinius rei nebus ir gimnazijos — ir vargo 
kalus, kaip sūnų-dukterų, pali mokyklos visai savo tikslo neat 
kusių namus, palikusių nelem sieks, 
tam likimui mūsų geriausius Remti gimnaziją neturėtume 
draugus, brolius, o neretai ir pavargti. Bet toks nuovargis 
tėvus, nevisuomet yra tinkamai yra jaučiamas. Aukos mažėja, 
išpildomi. Dalis apsileidimų aukotojai savo pasižadėjimus 
yra ne iš blogos valios, Dėt kita vilkina, galiausiai visai atsisa 
dalis, gal tikrai nemaža, iš ap ko tesėti. Tam savo elgesiui pa __________________ _______ _
sileidimo. teisinti randama įvairiausių pa k§tį kompromiso pagrindinių suorganizavu sapsigynimo pyli nei, Meno Parodos Paruošimo paminėtiems asmenims ir tiems

Kur nėra noro, nėra garbės teisinimų. Vieni iš jų yra gana teisingumo ir laisvės principų reikia daugiau d*----- 1 -------:" KT— ■” ‘ ‘ ’-----  1—------
jausmo, pareigos i 
trūksta sąmoningumo, čia sun reikėtų atsisakyti teikti para kytas^Eisenhoweno'ir Churchi dalinį NATO valstybių tarpu 
ku ką padaryti. Tik ilgas aiški mą; kiti yra grynai asmenine Uio. 1954 m. birželio 29 d. for savl bendradarbiavimą, 
nimas, įrodinėjimas, gali ir pa 
taisyti padėtį, bet ir tai nevisuo 
met. Kartais tautiniai reikalai 
apleidžiami ne dėl to, kad būtų 
bloga valia, bet iš nesupratimo 
savo pareigos, galvojimo, kad 
padėdamas savo broiiui-sese 
riai, atsidūrusiems varge, f 
dėkime savo kenčiančiai Tėvy Kiti užmetimai, būk tai per 
nei, yra nusikaltimas prieš gy daug yra Mažosios Lietuvos 
venamojo krašto įstatymus, vaikų, tai yra tik nesusipratė 
papročius ir tt. lių, arba mūsų Tėvynės priešų

Šios rūšies atšalusiųjų tautie paskleisti gandai. Mes turime 
čių turime nemažai. Jie nėra tik džiaugtis, kad tos Lietuvos

įstatymu, laikymas. Taip pat ir likusių

yra leng Gimnazija ir vargo mokyk 
los yra viena ir neatskiriama

rengimo Sekcijai, jos pir-kui Koncertui sceną apipavidah 
p. S. Kęsgailai ir visiems kon no p. J. Ladyga. Metraščio iš 
certo dalyviams — op. sol. E. leidimo darbe talkininkavo to 
Kardelienei, pianistui K. Smil rontietis p. V. Vaidotas. Ba 
gevičiui, tautinių šokių grupei liaus metu pagelbėjo pp. Kizer 
su vadovu p. Bruzgelevičium skis ir Sutkaitis. Prie bažny 
pryšakyje, Toronto „Varpo“ čios judėjimą sėkmingai tvar 

sės“. Esą reikia siekti įtempi Trečioji kongreso rezoliucija chorui su dirig. komp. St. Gai kė Dr. J. Basanavičiaus Skautų 
mo mažinimo, tačiau Vakaru NATO valstybių bendra levičium pryšakyje; Loterijos Vyčių Būrelis ir D. L. K. Gedii 
pasiruošimas derėtis negaus rei darbiavimą. Joje sakoma, kad Sek-ai ir jos pirm. p. Kubilie mino Skautų Laivas. Visiems

nėra garbės teisinimų. Vieni iš jų yra gana teisingumo ir laisvės principų reikia daugiau dėmesio Sekiijai, pos pirm-kui p. P. Nar talkininkams, kurie čia nebuvo 
supratimo, rimti, bet ne ant tiek, kad visai atžvilgiais. Esą, turįs būti išlai kreipti į ūkinį, politinį ir so butui ir visiems meno parodos išvardinti, bet prisidėjo savo 

-------- ’ x------ dalyviams Pabūv. Pareng. Sek darbu prie geresnio Lietuvių 
cijai ir jos p-kei p. G. Rudins Dienos paruošimo, priklauso 
kienei, Sporto Sekc. ir jos pir- širdinga padėka. Už trūkumus 
kui p. A. Blauzdžiūnui. Ypatin ir nesklandumus Seimelio Pre 
ga padėka priklauso Aušros zidiumas atsiprašo ir užtikriną* 
Vartų banyčios klebonui kun. kad, kiek tai buvo Prezidiumo 
dr. J. Kubiliui, S. J., kuris sa ar Šventei paruošti Komiteto 
vo rūpesčiu, patarimais ir kon galioje, buvo visu rimtumu 
krečiu darbu žymiai prisidėjo stengtasi tų nesklandumų iš 
prie šventės parengimo. Dėko vengti.
jame seselėms vienuolėms, su Lietuvių Diena liko praeity 
ruošusioms J. Em. Montrealio je. Atnaujintos pažintys ir nu 
arkivyskupo kardinolo Paul skambėjęs Lietuvos vardas Ii 
Emile Leger garbei pietus. ko mūsų ir svetimtaučių širdy 

Didelė padėka K. Toliušiui se; Šis gražus, prisiminimas te 
už paskolą.

Pabūviui paruošti uuvo su 
darytas atskiras komitetas, ku 
riam baliaus metu ąymiai pą 
talkininkavo sekančios ponios 
ir panelės: O. Stankūnaitė, A. 
Mališkienė, Šegamogienė, Gra 
žienė, Leknickienė, Čičkauskie 
nė, Kerbelienė, Morkūnienė, . . 
Matulytė, Salalytė, Pinkevičiū kluJ». -. -
tė, Rukšėnienė, Lukošienė. Čip amžiną poilsio vietą, ar lankiu 
kienė, Strėlienė, Piešiniene, 1. siems ligoje, tariame nuoširdų 
Stankūnaite, B. Lukoševičienė, ačĮū- 
Bilevičienė, Petrauskienė, Bud 
revičienė ir Rimgailaitė.

P. A. Petručiui už rūpestin 
gą pasidarbavimą Amerikos 
Balso tarnyboej ir Amerikos 
Balsui už 3 L. Dienos įrašymus 
bei tranšliacijas į Lietuvą.

Baliaus ir koncerto metu ka
mes, kaip tautos žmonės, nors kai yra tikrai apverktinoje pa ma įa-ryt1, Sakysime, Adenau ^dį“n“ J‘'savo’J“"ttammesbru sininko pareigas kantriai nešė _ _ _ _ _ _
ir kažin kaip mus kažkur kari dėtyje. Artėja žiema, reikalin ,puty favJs ’° dern“ (tautos broliu). Kaip tai Ponia Mališkienė ir p. Lukoše pasidarbavusioms prie pietų pa
kintų ir naikintų, turime išlik gas kuras, maisto atsargos, o kietTto V5«HAk nP«irX įvyks, ir kaip teks išspręsti vičius, p. M. Stankaitytė, S. Re ruogimo Lietuviu Klube 11 už
ti. Turime iškovoti išlikimą ne pinigų nėra. Tų trūkumų nebū praktiškieji gyvenimo suderini meikaitė, p. Iz. Gorys ir p. B. visus pasakytus žodžius.

’ ............................. taikos sutarties & Staškevičius, kuriems Prezidiu Jūsų visų užuojautos prisidė
jo prie mūsų didelio skausmo 

Reiškiame nuoširdžią padėką sumažinimo.
. . „ . . ______ , ____________ ______ r._ , Tai dar kartą visiems nuošir

skaičius gali likti rie yra mūsų, kaip lietuvių, kitaip suirtų visi jos santykiai čiai pavažirtėti po Rytų Vokie kurie III-sios Lietuvių Dienos dus ačiū.
turl garbė ir pasididžiavimas.

ambicija, neturinti jokių patei muluotas nusistatymas, kad jie Atskira rezoliucija buvo pri 
sinamų priemonių. Pastarajai nepasirašysią sutarties, kuri ga imta spaudos laisvės pažeidimo 
turėtų būti padarytas galas. lėtų priverstą pavergimą patvir Kolumbijoj reikalu.

Reikia pripažinti, kad gimna tinti ar prailginti. Toliau šioje Lucerne liberalų kongrese 
zijos tvarkyme yra tikrai nege rezoliucijoje sakomo, kad dery dalyvavo 26 tautų, š iju 8 pa 
riaušių reiškinių, bet juos turi • — . . -- —
me šalinti, o ne visai dėl to pa 

pa sitraukti iš gimnazijos rėmėjų.

bos su Rytais ir eventualūs šių vergtųjų tautų, atstovai. Elta.

Ką rašo kiti
PIRKLIAI TUŠČIOMIS 

RANKOMIS.
Politikos stebėtojas, Amen 

____ o , konas Walter Lippman, 
kalti, nes tai daro iš nesuprati dalies vaikai po daugiau 700 skiltyje Montrealio „The 
mo. Jeigu jie pasektų savojo metų vergijos, turi galimybę tte“ dienraštyje rašo: 
krašto, Kanados vadovaujančių grįžti į mūsų bendruomenę, tu 
jų politikų ir mokslo žmonių rį galimybę geriau išmokti mū 
mintis, pareiškiamas spaudoje, sų ir prosenelių kalbos, turi ga 
radijo, televizijos kalbose, jie limybę pažinti tiek Didžiosits, 
suprastų, kad labai klysta. tiek Mažosios Lietuvos iston 

Štai Kanados ministeris pir ją, jos didingą praeitį. Mes 
mininkas, darbo ministeris, ga tuo turime tik‘džiaugtis, 
mybos ministeris ir kiti nekar 
tą yra viešai pabrėžę: „Mūsų 
kraštui nepageidaujami tie atei 
viai, kurie greitai pamiršta sa 
vo Tėvų šalį“.

Tai teisingi ir nepamirštami 
mums kiekvienam, nežiūrint sričiu įstaigose ’vvMCujUJt, - Y. , ,
kiek ilgai gyventume šiame kr kad, anot jų „ši nenormali pa ~pranešin!1'ų. kltų rd!p1?mat/‘ 
ašte, žodžiai - mintys. dėtis būtų pašalinta“. Tai paro Maskva QflC*h?. PJie ki

Bet grįžkime prie tiesiogio do, kad jiems mūsų pastangos mon^ v!lktl. Vakai^ų V°kietlJ° 
tikslo, musų visų garbės reika nepatinka. Yiesai įvykdžius, kas se
lo. Aš jį suprantu tame, kad šiuo metu gimnazija finansiš niau sutarta, kitko nebuvo gali 
mes. kaip tautos žmonės, nors Uai vra tikrai anvprktinoie na ma daryt1- Sakysime, Adenau

Tiesa, nepatenkinti Klaipė 
dos krašto vokietininkai, kad 
mažlietuvių vaikai lanko mūsų 
vargo mokyklas ir Vasario 16 
d. gimnaziją. Jau ne kartą jie 
darė demaršus federalinėjc ir

RYTŲ FRICAS IR VAKARŲ 
HANSAS.

Po pirmojo pasaulinio karo 
Lenkija turėjo galvosūkių su 
derinti austrų, vokiečių ir rusų 
tvarkytus lenkų kraštus, kaip 
Lietuva turėjo vargo įjungti 
Klaipėdos krašto lietuvius ben 

kietija — Maskva neoficialiai dr?n hetuvyben. Panašių gavo 
nutartas dar pavasarį, pirm ne "W*. ^res ir, vokie 
gu Vokietija i NATO sąjungą ciai’Jei. Jiems vėl pavyks susi 
įstojo. Susitarta ne dėl to, kad JunSį J valstybę. Bosto
viena pusė norėjo malonių ki no ”™e. Chrittiai? Sc!en<:e .Mo 
tai teikti. Nėra jokio pagrindo 
pažiūrai, būk viena pusė ture 
jo ką brangaus, gi kita pusė no 
rėjo pirkti. Vakarų vokiečiai 
dabar įgijo tiesiogę ausį Mask 
voje, nelūkuriuodami nuotrupų

J J * ____nronncinnii lri + 11 rlinlnma1

savo
Gaze

diplo„Projektas užmegzti 
matinius santykius Vakarų Vo

no „The Christian Science Mo 
nitor“ dienraščio bendrodarbis, 
Ernest S. Pisko, straipsnyje 
„Nežinomu keliu į vokiečių ap 
jungimą“ rašo:

„90-tas nuošimtis 17-kos mi 
lionų vokiečių taip vadinamoje 
„demokratinėje respublikoje“ 
tiki, kad šita respublika tik lai 
kinas dalykas, tik „proviso 
rium“. Jie tvirtai tiki, ateis die 
na, kurioje siena į vakarus 
grius ir jie susijungs su 50-čiu 

i savo ,

lydi mus iki sekančios Lietuvių 
Vienybės Šventės Niagaros pu 
siasalyje.

St. Naginionis,
K. L. B. Montrealio Seimelio 

Prezidiumo Pirmininkas.

Mirus mūsų mylimam vyrui 
—tėveliui A. A. Povilui Yauniš 

visiems palydėjusiems j

me Šv. Kazimiero parapijos 
kun. Bertašiui OF, už suteiki 
mą velioniui paskutinio patar 
navimo.

Taip pat nuoširdžiai dėkoja 
me visiems užjautusiems mus 
telegramomis ar atskiromis už 
uojautomis spaudoje ir prisiun 
tusiems gėles.

Didelis ačiū šeimininkėms,

praktiškieji gyvenimo suderini me’ka^t®’v.P- ^z- Gorys ir p. B. vjsus pasakytus žodžius, 
mo dalykai, niekas nežino ir at Staškevičius, kuriems Prezidiu 
virai nesvarsto. Paryžiaus dien mas širdingai dėkoja.

---- _ -------- ---------- , o----- n.u4.tuv>o uavx ■ raščio „Le Monde“ korespon Ksumauic nuvonuz-ig
mui paruoštos. Jaunuolių kuo laisva valia, pasižadėjimus, ku negali tų kraštų paleisti, nes dentas, kuriam buvo leista pla visiems žemiau išvardintiems,

tik sau, bet ir ateinančioms kar 
toms. Ateinančios kartos turi 
būti išmokslintos, gerai gyveni sižadėjimus.

- - . • __•- -n, , tų pastovios taikos sutarties sutų, jeigu mes garbingai pildy • kraštai
tume savo pasižadėjimus. Pa Maskva> nes Juk lieka kraštai

1. kuriuos davėme pavesti lenkams. Na, o Maskva raščio >Le Monde>. korespon

mažiausias s 
eiliniais darbininkais. Jie turi garbė ir pasididžiavimas. Mu su Lenkija .Kadangi sienų klau tiją, tiesmukai sako, kad po ap choro dalyviams bei sportinin Yauniškių šeima,
būti gydytojai, inžinieriai, mo ms tikrai bus malonu, sulaukus . tnriAi jungimo, staiga keičiant gyve kams suteikė svetišką išlaiky Winnipeg, Manitoba,
kslinmkai, technikai, žmonijos senesnių dienų, matyti mūsų simas nepribrendęs, todėl susi s , R Vokietijoje 
auklėtojai. Ir tokiais jie turi bū daktaru^, teisininkus, inžime ta.rta del diplomatinių santy jvyktų suirutė. jjs net teigia, 
ti, ir tokiais gali būti. Deikia rius, issimokslinusius tremtyje, kių, svečiavimosi, prekybos ir kad čia sudarytoji politinė-eko 
tik geresnio susikaupimo, ge Jausime pasididžiavimą, kad ir panašių dalykų“. Nukelta į 7-tą puslapį.
resnio tautinio pareigų, tauti mes prie jų paruošimo prisidė 
nio solidarumo, tautinės savi jome.
garbos supratimo. Reikia visie o išlaisvinta Lietuva bus la 
ms įsisąmoninti, kad vienas lie bai ir labai reikalinga mokslo ži 
tuvis, pasiekęs augštenius gyve niomis apsišarvavusių vyrų ir 
nimo laiptus, yra pasididžiavi moterų.
mas kiekvienam iš mūsų, o yp Reikalo daugiau tiškinti 
ač tam, kuris nors vienu kitu nėra prasmės. Visi, sąmoningi 
doleriu prie to prisidėjo. tautiečiai, vertindami savo,

Kaip pasaulinį pavyzdį turi kaip lietuvio vardą ir garbę, 
me žydų tautą. Jų tautietį ras supranta, kad gimnazija reika 
ti fabrike, kaip eilinį darbinin linga paramos ir tą paramą, 
ką, tikra retenybė. Bet gydyto sulig savų išgalių suteiks kiek 
ją, advokatą, inžinierių — jo galint greičiau. Atsilikusieji pa 
kia. Iš ujamos, niekinamos, vi sistengs išlyginti savas skolas, 
saip naikinamos tautos, šian Dar pora žodžių dėl vargo 
dien didelės pasaulio išteklių mokyklų. Jų parėmimu jau pa 
dalies savininkais yra jie. O ar ts laikas susirūpinti. Montrea 
jų biologinė sudėtis kitokia? lis, kuris, kaip sakoma, „visko 
Ne. Bet tik jie, ujami, niekina pradžia“ šia kryptimi, jau pajų 
mi ir naikinami, suprato savo dėjo. Atidarant šeštadieninių 
vertę, suprato vienybės galią, mokyklų mokslo metus visose 
—išmoko dirbti ne vien dėl sa trijose mokyklose įsteigti rėmė 
vęs. Juos pavyti daugelyje sri jų būreliai.

iš jų pasimokyti, ypač gyve išgales per savaitę ir parašyti valdybos, arba mokyklų vedė tų, turi pasiekti mokslą, 
jiant šiuose, laisvojo kapitaliz po vieną laišką į mėnesį liku jai-mokytojai turėtų tik para

ES

LONDON, Ont.
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA

Londono lietuvių šeštadieni bus kitų įvairenybių, 
nė mokykla dėl užtruKusio re MŪSŲ I IC.ONIAI 
monto mokslo metus pradėjo Londoniškė p. Paplauskienė 
rugsėjo men. 24 d. tose pačio sunkiaį įr Victoria ligom 
se patalpose, t y. Sv. Petro n. .p iai nXrvta tulžia 
(R. Kat.) pradžios mokykloje. 
Patalpos ir šiemet gautos ne 
mokamai.

VEIKLUS MOKYKLOS 
TĖVŲ KOMITETAS

Prieš vasaros atostogas šešta 
dieninės mokyklos tėvų komite 
tas buvo surengęs smagų pra ndone, talkininkaujamas lietu 
moginį vakarą ir gavo gražaus vių skautų vyčių, š. m. spalių 
pelno. To pelno dalį — 25 dol. mėn. 22 d. — šeštadienį Biblio 
— komitetas paskyrė skautų va tekos auditorijoj, Queen's Ave 
aros stovyklai, kur stovykla 305 nr. patiekia puikią kultūri 
vo ir veik visi mokiniai. nę pramogą visiems londoniŠ 

ginti, na ir prižiūrėti, kad pa Š. m. spalių mėn. 8 d. — šeš kiams ir artimesnių apylinkių 
sižadėjimus tesėtų. tadienį toks pat komitetas ren lietuvaims.

Tik pasispauskime, susipras gia vėl didesnį parengimą ir Įš Detroito atvyksta scenos 
kime, praretėjusias eiles su laukia taip pat gausaus publi mėgėjų būrelis ir aktorės-reži

Ponams STATKEVIČIAMS ir Ponams JURAMS, 
jų mylimai mamytei ir bobutei, 

BRONISLAVAI INDRELIENEI, 
mirus, reiškiame gilią užuojautą 

Puzarauskų šeima.

Ponams STATKEVIČIAMS ir Ponams JURAMS, 
jų mylimai mamytei ir bobutei, 

BRONISLAVAI INDRELIENEI, 
mirus, reiškiame gilią užuojautą

J u k o n i ų šeima.

nėję jai padaryta tulžies opera 
cija.

St. Joseph ligoninėje gydėsi 
pp. Daniliūnienė ir Irena Dra 
gunevičienė. Po sėkmingų ope 
racijų jos gydosi namuose.

KULTŪRINĖ PRAMOGA
Kultūros Fondo įgalioms Lo

šiam Vokietijoje mokinukui- 
-kei.

Manyčiau, kad ir kitos šešta
v- • ~ i Kiekvienas moki dieninės mokyklos galėtų šiuo glauskime. Mūsų šios dienos kos atsilankymo. Linksmavaka sorės p. Z. Mikšienės vadovau

„2 -yS ^s*Pare*fioj° Paaukoti pagal pavyzdžiu pasekti. , Apylinkių šūkis — Lietuvis, kur jis bebū ris bus puikioje salėje, Dundas jamas suvaidins Zofijos Čiur 
gatvėj, Nr. 555. Gros puiki ka lionienės komediją „Pinige 

P. Šimelaitis. pelą, veiks turtingas bufetas ir liai”. L. E-taa.
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DR. MARTYNAS ANYSAS

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

IV. džiojimų kritikos, mes galime
Savo išvedžiojimams parem daryti išvadą, kad Kanto pro 

ti, kad Kantas yra kuršių kil tėviai nebuvo jokie kuršiai, ka 
mės, Mortensen grįžta prie jo dangi Kanto protėvių kilimo 
įprasto aiškinimo, kad šiauri vietovėje ir apylinkėse jokių 
niame Klaipėdos krašte ir pietį kuršių negyveno, bet kad ji bu 
niame Kurše tuomet buvusi dy vo senlietuviška šeima, kuri 
kurna. Šitos dykumos sąvoka tuomet vadinosi Kantvainiais 
Mortenseną persekioja jo visuo arba Kantvoniais, kuri pavarde 
se istoriniuose veikaluose. Jis vokiečių administracijos buvo 
šitą dykumos sąvoką yra paė suvokietinta į Kant.
męs iš Prūsijos Ordino kelio Jau nevieną kartą Mažosios 
nių pranešimų (Wegeberich Lietuvos veikėjų tarpe buvo ki 
te), kuriuose kalbama apie Wil lusios diskusijos apie Kanto 

kilmę ir tautybę. Pabaigoje no 
rėčiau sakitytojams paduoti, 
ką „Prabočių Anūkas“ savo 
veikale: Mažosios Lietuvos bu 
vusieji rašytojai ir žymesnieji 
lietuvių kalbos mylėtojai, išleis 
ta 1920 m. Tilžėje, spausdinta 
me Spaudos (Pavlovskio) spa 
ustuvėje, apie Kantą rašo:

„Kantas gimė Karaliaučiuje, 
1724 m. balandžio m. 22 d. Tū 
Ii skaito jį vokiečiu, tūli norėtų 
jį net škotams prisakityti, bet 
tik ne lietuviams, o tik jis, su

dernis (dykumą).
Mes galime puikiausiai įsi 

vaizduoti, kad anuose laikuose, 
didesniame rate apie Ordino pa 
statytas pilis, dėl nuolatinių ka 
ro žygių į Lietuvą ir Žemaitiją 
— šitie karai tesėsi apie 170 
metų, autochtonų gyvenimas 
nebuvo įmanomas. Jie ouvo ar 
sunaikinti kariniuose žygiuose, 
pavilkti į belaisvę arba buvo 
persikėlę į saugesnias — reiš 
kia tolesnes nuo Ordino pilių 
arba jo mėgiamų kelių gyvena 
mas vietas. Todėl labai supran lig Mačio išvedžiojimų, buvo 
tania, kad Ordinas savo karo lietuvis. Imanuelio' piabočius, 
žygiuose tam tikrose vietose Richardas Kantas, turėjo apie 
nerado vietinių gyventųjų ir 1667 m. viešbutį Verdainėje, ša 
kad tuose kraštuose per tam jįa Šilutės. Richardo sūnus, An 
tikrą laiką užaugo miškai. No sas buvo balnius ir gyveno K1 
rint tai pamatyti, reikia tik pra aipėdos priemiestyje, vadina 
važiuoti buvusį Lietuvos ir Klai mu Fridrichstadt. Jis pirko 
pėdos krašto pasienį, ypatingai 1693 m. birželio m. 2 d. Muiši 
iš Tilžės, Ragainės ir Jurbarko ninkuose, Priekulės krašte, dv 
tvirtovių pusės. Bet šitos neap arelį. Bet kadangi jis neįstengė 
gyventos vietos ir vėliau susida sumokėti nei mokesčių ir nei 
rę miškai neliudija, kad šituo palūkanų, tai jo dvarelis 1698 
se kraštuose niekuomet nebūta m. spalių m. 3 d. tape parduo 
vietinių gyventojų, kurias tuš tas. Iš Klaipėdos jis vėliau per 
čias vietas vėliau buk turėjęs sįkėlė Tilžėn. Anso sūnus, Jo 

Ordinas apgyvendinti. nas-Jurgis, kuris dar ir lietuvis
Prūsijos Ordinas kaip tik bu kai tebekalbėjęs, apsigyveno 

vo tas faktorius, kuris 170 me kaip balnius Karaliaučiuje, 
tų kovoje šitas vietas padarė ne Nors Kantas savo lietuvis

Dar to niekad nemačiau
„Šiomis dienomis aš sunešioju daug batų 

pristatydamas klientams DOW ALE.
Padavėjai kituose klubuose sako tą patį.
Niekas iš mūsų dar niekad nematė tokio 

DAW pareikalavimo pakilimo.
Atrodo, kad DOW’s „Cool Control“ 
būdu pagamintas skonis yra kaip tik tai, 

ko klientai nori*'.

VASARIO 16 GIMNA Z1JA PRIEŠ ŽIEMĄ
Žiemos metui Vasario 16 Gi 4. Vaisių ir daržovių 3000 

mnazija turi pirkti: --------------
Anglies virtuvei ir baraka Viso DM 15.460
ms šildyti 800 cnt. už arba — 3.725 dol.
. ................................ DM 4.000 Reikia ir kitų dalykų. Šito
Degamosios alyvos bendra kuro ir maisto atsargos turi bū 
bučiui šildyti 2700 1. „ 4860 ti supirktos prieš lapkričio m. 
Bulvių 600 cnt.............  3600 1 d. Tam tikslui gimnazija ne
....................................... .. turi pinigų nė cento. Be maisto 

ir kuro gimnazija negalės tęsti 
mokslo. Ruduo yra kritiškas lai 
kas. Vasarą aukų plaukimas bu 
vo katastrofaliai kritęs. Buvo 
kalti Amerikos karščiai. Kito

1.

2.

3.

uniformos į vakarų pasaulio 
atstovą, patikrino vizas ir iš 
traukęs bendrą, ilgą, ekskur 
santų sąrašą, padaro atžyme 
jimus. Nuo Frankfurto (pei , . . . . ,.
Poznanę, Varšuvą) iki Lietu kllį PaJam^ kaiP. 8eros. valldS 
vos Brastos, kelionė vyksta be 
didesnių 
Brastoje 
puikius, 
vagonus, 
kstančio 
surado, kad jie statyti 1955 m

. - Hallėje. Rusas muitininkas, klm^ pasit^Gimnazija gate 
įteikdamas 27 klausimų anke jo užbaigti mokslo metus, 
tą, užklausia vokiškai : „wie he šįa mQsu §
isst Du, Kamerad ir paskui vėl ta/pats; mieli uet£viai> 8Un 
laužyta vokiečių kalba vyksta ki mums valand sumeskit gi 
tolimesnis pasikalbėjimas. Tuo bent po mažą auk*.
tarpu, visos patarnautojos trau Jūsu Jaukos vėl^leis 160 moki 
kinyje (kaip vokietis sako, net ni ti moksl Kiekvienais 
SeSUtėS p tM'i ron . ...
baltumo chalatais) puikiai kai 
bėjo- vokiškai. Kiek sunkumų 
susidaro su devizų keitimu: už 
50 DM duoda tik 45 rublius, 
tuo tarpu už ostmarkių tą pa į^kyšit" pačios“ gimnazijos? 
cią sumą, siūloma net 95 rub viskas bu/veltui. Niekas dėl 
liai... Vagonai puikus. Lovos aukų gimnazijai nesusitrukdė 
variai klotos, garsiakalbiais namus pristatyti ar automobi 

pranešama įvairi informacija, o ų įsi ti Gimnazija laukia sku 
pertraukų metu, skamba muzi bios JQ paramos.
ka pradedant vengrų cardasais Aukas sfŲsti per BALFą ar 
ii aigiant net ČaiKOvskio „Po ba tiesiog gimnazijai: Huetten 
lonaise italienne . Stotyje nuo fdd b Lampertheim, Germa 
karščio jieškoma ko nors atsi Už ' §
^ertLRTnda^e, klOske pardu° nuoširdžiai dėkosime.

Dr. V. Literskis 
Gimsazijos direktorius.

Lietuvosnuotykių.
tenka jau persėsti 
miegamus „rusiškus“ 
tačiau vienas iš to tū
rungtynių „žioplių"

lietuvių aukos, gimnazija netu 
ri. Pati gimnazija veda despcra 
tišką kovą dėl išsilaikymo. Nė 

.« ra iš ko algos mokėti. Dabar 
trunka kelios svaitės kol atei 
na bent 20 dol. čekis. Panaši pa 
dėtis buvo praeitų metų vasa 

' rą. Po atsišaukimo aukų plau

apsirengusios sniego metais žadam įšleisti 10__ 
15 abiturientų.

Gimnazijos rūmai Jūsų auko 
mis beveik išpirkti. Bet kam tie 
rūmai bus reikalingi, jeigu ne

karščio jieškoma ko nors atsi

damas alus. Padavėja net ir pi 
R nigų neima... Bet restoran - Va 
“ i gon kainos buvo sekančios: 7

rub. bonka alaus, Krymo sek PRANEŠIMAS BUV. BOLŠE 
Jūsų tas 46 rubl., vynas — 55 rub., ~

apgyvenamomis. Tai nebuvo de kos kilmės aikštėn nekelė, bet rybas su Sov. Sąjunga ir kanc laikraščio bendradarbis tuoj nekalbant jau apie kitą maistą,
populacijos fazė, kaip Morten jame dar nebuvo užšalęs lietu lerio Adenauerio kelionę į Mas pat parašė vienam rinktinės žai Įdomus sustojimas netoli
senas aiškina, kurios paskutinę viskas jausmas. Tiktai jis išrciš kvą, tenka laikyti įvykusias pii dėjui, laišką, prašydamas jį pa Vilniaus, 
fazę 13 šimtmetyje į kraštą at kė savo prakalboje apie 1800 mąsias futbolo rungtynes Sov. sidalinti įspūdžiais iš apsistoji 
sikraustę riteriai pergyvenę. m. Mielkaus leidžiamojo lietu Sąjungos sostinėje, tarp vokie mo mūsų sostinėje. Tik gavus 
Nepamuotas yra jo tolesnis aiš viškai-vokiško žodyno. Kantas čių ir rusų, laimėtas šeiminin atsakymą, mes ir pasidalinsime 
kinimas, kad tik pačioje Klaipė rašė šitaip: kų pasekme 3:2. : ” ’ ' . _
dos artybėje išlikę kuršiai kaip „Kad prūsų lietuvis labai už Nekalbėsiu čia apie pačias jau, kad tai bus naujausis gyvo

MONTREAL • QUEBEC • KITCHEN E

VOKIEČIŲ EKSKURSIJA į SOVIETŲ SĄJUNGĄ.
Kaip įžangą į Vokietijos de kelionė vyko į Maskvą, 

bendradarbis

Baranovičių stotyje 
tik apie 200 km nuo Vilniaus.

UlJH4xy44IU, 441V0 11 UUOlMClllllOLlLlV . — . v. ,

su mūsų skaitytojais, juo lab i.° va ‘ v' cia ątYaronĮąs.(vokie 
........r piusų „,LUV1O 1QlJQk ---------------- ... jau, kad tai bus naujausis gyvo ciai ^Jciausiai nežinojo) j 

Ordino tarnautojai ir kaip prieš pelną, kad jam ypatingumas jo rungtynes. Norėčiau įskelti tik liudininko pranešimas iš Lietu Per°ną komjaunimas, kuris so 
pilies (Vorburg) gyventojai, būdo ir taip pat grynumas jo vieną didelę rusų padarytą st vos gyvenimo. Taip pat, vertė ka’ dainu°Ja su savo oiKcsttu, 
ir kad šitie žymiai ilgiau išsilai kalbos, kuri yra geriausias įran aigmeną — tai įsileidimą 2-jų tų ir VLIKui užmegsti ryšius ° net skelbia „mote
kę ir net pergyvenę dykumos kįs išauklėjimui ir išlaikymui specialių traukinių su futbolo su vokiečiais sportininkais. Jų rų tei8J ~ įsvesdamos į pero 
laiką ligi naujo krašto apgyven būdo, liktų išlaikyta taip moky mėgėjais iš abiejų Vokietijų su pilnas sąrašas randamas „Der ^3. y°*.Iecllį^-Įj^ukimui 
dinimo. Šitas kuršių kėlimosi į mui mokykloje, kaip ir vartoji beveik 1000 asmenų. Tai pii Sport Magazin“ Nr. 34 ir „L. 
šiaurę esąs surištas su Klaipė muį bažnyčioje, matome iš au mas toks įvykis rusų ir vakarų Kicker" Nr. 34 (Nurnberg - 
da, kuri iš pradžių buvusi koip kščiau paduotojo aprašymo (žo pasaulio gyvenime, kada atvy Koeln).
vokiška pilis ir vokiškas mies dynui pridėtu Mielkaus, profe kę žiūrovai galėjo Maskvoje Tik atrodo, kad jie j patį 
tas įsteigtas Kurše ir turi vė soriaus Jenische ir Heilsbcrgo laisvai vaikščioti po miestą, lan miestą nebuvo išleisti, o pieta 
liau, su klaipėdiške dykuma, prakalbų). Aš prie šito dar pri kyti krautuves ir restoranus ir vo Kirtimų aerodromo restora 
Livlandijos Ordino buvusi per duriu, jog jis, lietuvis, pasiže kt. vietas. Taip pat, tai piimas ne, esančiame nuo Vilniaus per 
duota Prūsijos Ordinui ' ’ “ ’ ' ’ " ” ’ —

VIKŲ AR NACIŲ POLITI 
NIAMS KALINIAMS

1. 1946 m. Vokietijoje buvo 
suorganizuota Lietuvos Antiną 
cinės Rezistencijos buv. Politi 
nių Kalinių Sąjungą. 1947 m. 
Visuotinio susirinkimo nutari 
mu Sąjungos apimtis buvo iš 
plėsta ir buv. bolševikų politi 
niams kaliniams. Pagal Sąjun 
gos įstatus jos valdyba eina pa 
reigas, kol bus išrinkta nauja" 
(17 str.). Lig šiol dar Europo 
je rinkta valdyba rūpinasi kiek 
pajėgdama buv. politinių kali 
nių organizaciniais reikalais, 
turėdama galvoje, kad buv. po 
litinių kalinių vaidmuo Lietu 
vos laisvės kovoje nėra pasigęs, 
ypač turint minty buv. politi 
nių kalinių tarptautinį bendra 
darbiavimą kovoje su bolševiz 
mu, valdyba priėjo išvados, 
kad yra būtinas korespundenci 

Čia jau laukia gan didele niu būdu išrinktas bendras bu 
žmonių minia. Vokiečiai stebi vusių politinių kalinių vadovau 
si, o rusai juk ištroškę yra pa jąs centras. Be to, yra būtina 
matyti nors žmones iš vakarų naujoms sąlygoms pritaikinti 
pasaulio. sąjungos įstatai. Tam reikalui

Atvykus į Bielorusijos slotį, Sąjungos Valdyba sudarė ad

j-jer pajudėjus mėtomos gėlės, mo 
_ jama nosinaitėmis. Keista, kai 

jau prie Minsko, Smolensko vi 
so to nerandama. Gyventojai 
žiūri „skersomis“, gal prisimin 
darni 1941-44 m. vokiečių žygį. 
O gal nebuvo jokio įsakymo iš

iota Prūsijos Ordinui. minimo" °tiek nepažindamas, įvykis, kad tokia masė žmonių 6—7 km. Tačiau, kaip bebu Vyriausiojo Komunistinio or 
Keista būtų Livlandijos Ordi kaip jo kaimyniškos tautos, pa būtų įsileista į Sov. Sąjungą, tų, nors ir mažos žinutės iš Lie 8ano-

no laikysena, kuris iš jo oku pratęs yra kalbėti su vyresniai Visi vokiečių sporto laikraščiai tuvos, bet jos bus įdomios mū 
puoto krašto kuršiams leido ma sįajs kaip su sau lygiais, ir šir pripažįsta, kad Vokietijos spor sų sakityto-jams.
sėmis persikelti į šiaurę. Mes dingu atvirumu, kad jie jam tininkai pirmą kartą taip šau Turėdamas kelis vokiečių sp 
mūsų istorijoje turime visai ki piktu nepriskaito ir droviai ne riiai buvo priimti užsienyje, orto laikraščius, norėčiau ir pa 
tokių pavyzdžių apie Ordino atmeta rankos spūstclejimąynes Randame taip pat ir nuotraukų sidalinti su NL skaitytojais 
laikyseną tokiame atvejy. Kai jįe tokiu būdu jį randa su visa vokiečių futbolininkų Maskvos tais futbolo mėgėjų įspūdžiais, 
Vytautas Salyno sutartyje kuo-, kas tik teisinga, noriai su gatvėse, kur šalia gerai apsiren kokius jie patyrė vykdami iš ry __ j ___________________ ,
1398 m. Žemaitiją perdavė Or tinkantį. Ypatingas yra jo bing gūsių sportininkų, matomi ei tinio Berlyno stoties su „son jau laukia autobusai i/ taxi, ku hoc’ komisiją iš" Kazimiero Bra 
dino suvereniškumui, pastara tumas, visai nepanašus į tūlos nantieji maskviečiai: moterys derzugu“ į komunistų Meką—rios visus turistus — vokiečius, ^ausko, dr. Broniaus Nemicku 
sis tuojau aklai uždarė sieną kaimyniškos giminės pasidi su garsiom beretėm arba skare Maskvos miestą. patalpina į du puikius viešbu if Vytauto Vaitiekūno.
tarp Žemaitijos ir Lietuvos, džiavimą, jeigu vienas tarp jų lėm, vyrai, vienmarškiniai, ar Kelionė tęsėsi per 50 valan čius — Maskva ir Leningrad. 2. Savo uždavinius vykdyda 
kad žemaičiai nepersikeltų išyra prakilnesnis, arba geriau ^a su tipingom rusiškom kepu dų ir vyko per Frankfurt a-Od Prie viešbučių nieks nepasitin ma, komisija maloniai prašo 
Ordinui atiduotos Žemaitijos į sakant, atjautimas paties verty rėm. er, Poznanę, Varšuvą, Lietu ka. Visas bagažas tenka neštis buv. bolševikų ir nacių politi
Lietuvą. Mes taip pat turime bės, reiškiąs drąsą ir kartu lai Patys futbolininkai (apie 25 vos Brastą, Baranovičius, Mi patiems. Maskvos viešbutyje, nius kalinius, kurių dabartiniai 
oficialinių dokumentų, kad Or dojąs ištikimybę. Bet jau nemi asmenys) vyko iš Berlyno lėk nską, Smolenską. Pirmiausiai, bankietų salėje griežia džazas adresai nepranešti Sąjungos 
dinas iš Vytauto reikalavo su nint tos naudos, kurią valstybė tuv^; Pasirodo, kad 2 valando peržengiant Oderio-Neisses šie ir solistė rusX dainuoja... Domi V-bai, iki š. m. spalių 31 d. 
grąžinti Žemaitijon visus į Lie gali turėti iš pagalbos tokio bu ms Fe buvo sustoję ną (Lenkijos sieną), čia atvy no, jau seniai išėjusį iš mados juos pranešti žodžiu ar raštu:
tuvą persikėlusius žemaičius ir do tautos, reikėtų pripažinti Lietuvos sostinėje Vilniuje, kęs muitininkas lenkas, dau JAV ir Kanadoje. Apsitvarkius Amerikoje (Šiaurės ar Pie 
kad dėl jų grąžinimo, buvo kai naudą, kurią patsai mokslas, valgę ten pietus. Iš čia, toliau giau panašus iš amerikoniškos visi vyksta pasižiūrėti Mask tU) betkuriam komisijos nariui

Maskva.
laukia

bama apie kelis šimtus, Prūsi ypačiai senoviškoji tautų kelia 
jos Ordinas vedė pakartotinus vimo istorija, galės pelnyti iš 
pasitarimus su Vytautu. tos dar nesumaišytos kalbos, 

>O Šitie kuršiai jog nebuvo ter nūnai ankštame plote susigrū 
mitai, kurie nakties metu iš kar dusios ir, tarytum, izoliuotos 
to- galėjo apleisti šiaurinę Klai tautos, todėl tad ir jos ypaty 
pėdos krašto dalį. Naivus yra bės yra didžiai verta išlaikyti, 
tolesnis Mortenseno aiškini Bušingas todėl apgailėjo labai 
mas, kad Klaipėda buvusi ati perankstybą mirtį mokyto pro 
duota Prūsijos Ordinui todėl, fesoriaus Thunmanno, Hallėje, 
kad kuršiai išsikraustę į šiaurę kuris šitokiems tyrinėjimams 
ir kad kraštas liko dykuma ligi su savo didžiu stropumu savo 
vėlesnio Prūsijos Ordino įvyk pajėgas buvo sunaudojęs. Aps 
dytą apgyvendinimą. Taip pat kritai sakant, jeigu jau ir ne iš 
naivu yra aiškinti, kad kuršiai, kiekvienos kalbos būtu galima 
kaip Ordino tarnautojai buvę tiek daug išgauti, tai visgi dėl 
apgyvendinti Klaipėdos artybė apšvietimo visų tautelių tokia 
je. Mes ir patys latviai turime me krašte, kaip antai" Prūsų 
labai aiškių žinių, kaip Livoni Lietuvoje, svarbu yra vartoti 
jos ordinas ligi vėlesnių laikų mokykloje ir bažnyčioje sulig 
traktavo pavergtus latvius. pavyzdžiu gryniausią kalbą, no

Išeinant iš Mortenseno išve rs ji taip pat tik už krašto ru

The CALVERT pastabos

„O. K.“ (tariama O. Kei)
Reiškia „viskas teisingai". „O. K.“ išsireiškimas, sa
koma, kilęs, kai indėnų vadas Old Keokuk pasirašyda
vo sutartis, padėdamas savo inicialus. Kiti dažnai varto 
jami inicialai yra „I. Q.“, reiškią „intelligence quotie
nt", (išsilavinimo lygis), taip pat vartojama „P. S.“ 

(prierašas), dedamas po laišku.

CALVERT HOUSE
AMHERSTBURG, ONTARIO

SKAITYKITE LINKSMĄ MĖNESINĮ LAIKRAŠTĮ

Karikatūros, šaržai, anekdotai, feljetonai ir įv. humoras. 
Metinė prenumerata tik $ 1.00

Adresas: VĖPLA, 1220 Bishop St. Suite 3.
Montreal, Q. Canada.

vos (gal ne vienas per žiūro (K. Brazauskas, 680 Busrwick 
nūs matęs ją 1941 m.). Stebi Avė, Broklyn 21, N. Y„ Dr. B. 
masi augštomis tekstiles garnį 
nių kainomis, geru šoferių vai 
ravimu, bet kartu stebimąsi, 
kad po 12 vai. viši „naktiniai" 
klubai yra uždaromi. Taip ir 
neteko vokiečiams pamatyti 
„Moskau at night“.

Įdomus yra hotelio menu : 
pusryčiai — dešra, sūris, blyne 
liai su grietine, keptos dešrelės

Nemickas, 71-67-58th Rd., Ma 
speth 7, New York, tel. Illinois 
7-5817; V. Vaitiekūnas, 137-le 
N. Hampstead Tpke, Flushing 
55, N. Y., tel. IN 3-1652) arba 
Sąjungos Valdybai — kun. V. 
Pikturna, 213 So. 4th St., Bro 
oklyn 11, N. Y.

Australijoje ir N. Zelandijo 
je Pr. Sakalauskui, 137 Wilbur 

su kopūstais, kava su pienu ai St. East Bankstown, N. S. W., 
ba arbata su citrinom, pyragai Australia.
čiai, toast. Pietūs — pamido Europoje P. Naručiui, Reus\ . Pietūs — pamido Europoje P. Naručiui, Reus
rų salotai, arba silkės su svogū sensteinstr. 35. (14a), Boeblin 
nėliais, burokų sriuba, arba Sen> Germany.
makaronų su vištiena, balandė 3. Pagal S-gos V-bos atsi 
liai, melonai, ledai, mineralinis klausimą, kur turėtų būti nau 

daržo josios S-gos V-bos būstinė, dau

bezių butų kalbama, ir paleng BUVO METAS — TU ĖMEI, 
vu prie jos pripratinti, nes tuo
mi kalba pasidaro tautos ypa DABAR TAVO LAIKAS 
tybei pritinkamesnė, o ir jos su DUOTI. AUKOK ŠALPOS 
pratimas butų aiškesnis.

Galas. , FONDO VAJUI! ,

vanduo. Vakarienė __ .___
vės, šprotai, veršiena, kotletai, guma pasisakė už New Yorką. 
kalafijorai ir t. t. Gero apetito! Komisija laikys visus S-gos na

Štai kaip mokama prdpagan rius, gyv. New Yorke ar jo apy 
da varyti. Vertėjo vokiečiams linkėse, kandidatais į Centro 
pamatyti kolchozininkų „me V-bą ir jų sąrašą pateiks bal 

nu“ ir jo gyvenimą. savimui. Kas nenorėtų kandida
Dar minima eilė Sov. Sąjun tuoti, iki š. m. spalio 31d. apie 

gos vietovių ir respublikų, iš tai painformuoja raštu ar žo 
kur būta biletų užsakymų šio dŽiu bet kurį komisijos narį, 
ms rungtynėms. Sąraše nema augščiau duotais adresais, 
tyti nė vienos Pabaltijo valsty 4. Po spalio 31 d. komisija 
bės. K. BaroAas. Nukelta į 7-tą puslapį.
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tų, kai sovietinis komunizmas sų dail-kai, nors ir nedirbdami 
vykdo lietuvių tautos fizinį, tau savo versle, gali kurti, kiek są 
tinj, religinį ir intelektualinį ge lygos leidžia, ir atlikti savo kū 
nočidą. Taigi, šiandien Lietu rybinę pareigą tiek lietuvių, 
va, kaip valstybė, tėra gyva tik tiek Kanados tautų meno ver 
savo sūnų ir dukrų mene ir mu tybių ugdymo atžvilgiu.
zikoj, o taip pat ir širdyse lais Prieš baigdamas norėčiau pa 
vų žmonių, kurie žino, anot sakyti, kad didžioji lietuvių dai 
Herber Spencer’io, kad „nė vie lininkų dalis gyvena J. A. Vals 

misijos pirmininkui, tenka didi saulinio Karo vėl atstatė’ savo nas negali būti pilnai laisvas tybėse ir kad yra pagrindo- tikė 
garbė atidaryti Kanados lietu nepriklausomą valstybę. Tjr " 
vių dailininkų ir liaudies meno 
kūrinių antrąją parodą, 
dama apie šimtą dvidešimt pen 
vių menininkų kūrybos apžval 
gos lapą, norėčiau pastebėti, 
kad kūrybinių galių tautos vi 
suomet nugali brutalią jėgą, šie Istybėms nuostabą.
kiančią atimti joms laisvę bei Deja, išandien vėl Lietuva 
nepriklausomybę. Štai, pavyz yra Sovietų Sąjungos agresijos 
džiui, lietuvių tauta, atsirėmusi auka: — jau penkiolika metų, 
į savo apie 600 metų nepriklau kai ji yra Kremliaus satrapų 
somo valstybinio ir kultūrinio okupacijoje; jau penkiolika me

ATIDARANT TREČIOSIOS KANADOS LIETUVIŲ 
DIENOS MENO PARODĄ MONTREALY.

Parodos rengimo komisijos pi rm. inž. P. Narbuto žodis.
Trečiosios Kanados Lietuvių gyvenimo praeitį, nežuvo, neš 

Dienos ir penkiasdešimties me dama apie šimtą dvidešimt pen 
tų lietuvių įsikūrimo Kanadoje kerius metus žiaurųjį, tautų is 
sukakties minėjimo proga, torijoje negirdėtą, rusų okupa 
man, kaip parodos rengimo ko cijo-s jungą, ir po Pirmojo Pa

THAT WONDERFUL 
PEACE OF MIND!

. Ket tol, kol visi nėra laisvi“. tis, jog netolimoje ateityje ėja 
-virtį šimtmečio joje vėl klestėjo Su giliu dėkingumu reikia ir ten esamomis dailininkų jė 
menas, muzika ir mokslas, ku konstatuoti, kad didžiausios gomis galėsime didesnio masto 
rie savo taip per trumpą laiką laisvės pasaulyje kraštas, Kana dailės paroda supažindinti me 
atsiektu lygiu kėlė niekad savo da, suteikė tūkstančiams lietu nu besidominčią Kanados visuo 
kultūrinio gyvenimo ritmo ne vių tremtinių savo mielą prie menę su Lietuvoje brendusiu 
nutraukusioms, didžiosioms va globstį ir todėl šiandie šioje sve mūsų dailininkų kūrybiniu pa 

tingoje žemėje įsikūiusieji mū jėgumu.

LAIKO ILGIAU NEGU KITOS!

DARBINES KOJINES

X

Kokių tik rūšių ar 
svorio jums berei 
ketų, Penmans 
Darbo Kojinių 
yra visokių. Ir ne 
svarbu kurias išsi 
rinksite, 
kinsite, 
vertingas 

už šią

Jus jsiti 
kad tai 
pirkinys 
kainą.

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

NELĖ MAZALAITĖ

HENRIKAS NAGYS

PASTABOS APIE 1954 METU
LIETUVIŲ GROŽINĖ LITERATŪRA

STASIAUS BŪDAVO „UŽDRAUSTAS STEBUKLAS”. 
(Išleido Gabija; Dail. Albinas Bielskis; 248 psl. Kaina $2.60) 

„Uždraustas stebuklas“ — kai jisai, palikęs Lietuvą, atsi 
dvyliktoji Stasiaus Būdavo kny randa, paskutiniuosius karo me 
ga. Naujasai romanas nieko ne tus išgyvenančio) vokiečių, aus 
girdėto-, nieko stilistiškai pažy trų ir svetimšalių minioj, tre 
mėtino autoriaus kūrybon ne čiojo Reichokasdien trupančioj 
atneša. Tiesa, siužetas ligi šiol teritorijoj. Uždraustas stebuk 
mažai teliestas musų literatu las — tai vokiško kraujo mote 
roję, bet Būdavas jo, atrodo, rys, su kuriom draudžiama už 
nesistengė originaliau įformin šiemečiams bendrauti. Petras 
ti, ištikimas savo realistiškai— Mankus, tačiau, to „uždrausto 
sentimentaliam, sklandžiai ir stebuklo“ orbiton patenka ne 
lengvai patiekiamam, pasakoji vieną kartą ir čia, gerokai pa 
mo būdui. Jei šį Būdavo romą viršutiniškai, autorius nagrinė 
ną (išverstą, tarp kita ko, ir ja savo herojaus tautinių ir 
anglų kalbon) palygintume su žmoniškųjų jausmų susikryžia 
labai giminingo siužeto- Algir vimus. Perskaitę knygą, tepri 
do Landsbergio „Kelione“ — simename aną savotiškai neredo Landsbergio „Kelione
čia aptarta kiek anksčiau — tu alią ir kartu labai konkrečią 
retume pripažinti, kad Lands persekiojamo žmogaus nuotai 
bergis yra sugebėjęs tą pačią ką, kurią visiems mums teko 
literatūrinę medžiagą žymiai pergyventi. Prisimename vieną 
įdomiau, stipriau ir psichologiš kitą faktą, čia beveik žurnalis 
kai giliau akpipavidalinti. tiniu stilium užrašytą, bet ne

Stasius būdavas užrašo fak same giliau paliesti nei knygos 
tus: Petro Mankaus odisėją herojaus likimo vingių, nei ban 
per karo sugriautą ir griauna dytų paskelbti kilniųjų tiesų, 
mą Austriją, taigi, lietuvio tre Albino Bielskio pieštas ap 
mtinio kelią nuo tos valandos, lankas — skoningas.

STUDENTU GYVENIMAS ir VEIKLA
VEIKLIAUSIEJI UNIVERSITETUOSE

Šį pavasarį Lietuvių Studen paskirtąsias premijas. Lietuviu 
tų Santarai buvo vieno- studen Studentu Santaros centro vai 
tijos bičiulio pasiūlyta surasti . ,_ .- , .. ....dG veikliausius studentus - dydals daugel,° J“ 
vieną visoje Amerikoje, antrą veikhųjų šio pagerbimoveikliau 
Illinois universitete Chicagos siais pripažino Vlad

£ skyriuje — ir jiems perduoti jo ir Tomą Remeilrį
Muchlią

that only comes with
LABOR and THRIFT

THE MONTREAL

CITY & DISTRICT
SAVINGS BANK

Founded in 1846

Safety Deposit Boxes at All Our Offices

THERE IS A BRANCH IN YOUR VICINITY

Vladas Muchlia
Prmasis — vienas iš Los An 

gėlės studentų sąjungos skyria 
us iniciatorių,- vicepirmininkas 
ir dabar pirmininkas. Los An 
gėlės lietuviškosios radijo va 
landėlės programos vedėjas. 
Ligi šio laiko buvo vietinės Am

skyriaus redakciniam kolekty 
vui. Buvo Los Angeles Santa 
ros įgaliotiniu ir tenai įsteigė 
šios organizacijos skyrių. Pla 
čiai bendradarbiauja studentiš 
koje spaudoje, turėjo pagrindi 
nį vyriškąjį vaidmenį Los An 
gėlės santariečių įsuktame fil 

erikos Lietuviu Tarybos sekre me. Society for Advencement oi 
torium. Dalyvavo tautiniu šo Management vietinio skyriaus 
kių grupėje. Yra-Lietuvių'StuylcePlrmininkas- žarbės
dentų Sąungos studijų komisi korporacijų — Phi Gamma Ka 
jos ir Liet. Studentų Santaros PPa m Sigma Tau Sigma na 
spaudos komisios narys. Pri """ " ‘ ..... ”

įklauso „Santarvės“ studentų
rys. Gi per santariečių suvažia 

Nukelta Į 5-tą puslapį.

sipylė balsas, ir suskilo į visur, tė, bet ji vistiek buvo graži— niekas neparodė net, kad yra. Gal vistiek nebe reikalo mes 
kalbėjome—galvojau. Tai rami 
nu save, žinau—šiaip gi man 
yra taip nyku, taip beviltiškai 
nyku. Ir taip silpna.

Pilypas grįžęs rado mane 11 
gonę. Jis nesistebėjo, kad taip

ir pataikė į mane. Ir aš regėjau, manau, ji buvo tokia tikra, tik Aš jam kalbėjau apie Dievą — 
kaip nublanko tamsus Pilypo tai aš nejutau ar ji turi dvasią jis nebuvo girdėjęs, šitaip nebu 
mažojo skruostai. Bet kai Lola, —ar ją gali paveikti protingas vo girdėjęs. Ir iš viso nė iš tė 
prisimerkus ir akyli, kaip atsar žodis, ar ji tiktai daro tai, kaip vo, nė iš motinos — kažkur mo 

i_ .. , _ ai. dar kykloje, kažkur knygose — tik
tai buvo minima, tiktai žodžiai.

— Tėvas turi------------ Aš turėjau jam teisę kalbėti įvyko—jis nesakė, jog turėjau
— Lipo! — sušuko ji, nes —galvojau, ar nepadėjau tiktai ką nors daryt i— jis niūriai ta 

... x js, jis sto sėklų, reikalingų gyvenimui, to rė:
kus vaikui. Ji murmėjo viso vėjo čia šalia manęs, kur mes kioje vietoje, kur sules svetimi — Laimė, kad tiktai taip, 
kiorn kalbom žodžius, jie buvo dėstėme kelionės daiktus, kur paukščiai? Gal nereikėjo dru kad ji dar nepuolė tavęs. O, tu 
meilus ir ilgestingi, galėjai jus nebuvome baigę kalbėti apie msti—iki jis pats išeis į vieške jos nežinai, mano- miela.
ti — ir aš galvojau, kodėl man voratinklius. Bet mes oaigėme: lį ir apžiūrės kryptis, kur jos Ar mes negalėjom ką nors 
neramu: kad tai primena, jog jie buvo sutraukyti—aš matau, veda. Bet aš galvojau apie ne daryti__ sakau, — vargšas kū
aš niekad neturėsiu savo glėby Tik jis nematė—jis laikėsi už tikinčius, kokie vargšai yra jie dikis, kokį gyvenimą jis turi, 
je dukrelės, jokiu grįžimu netu vieno tokio, lekiančio prieš sau —jie, kurie gyvena vargingiau, kad ir kažkaip jį mylėtų moti 

Pactni ne ^o-i i- " a5 kad Lol°s grįžimas 1? plauko—jis prisiglaudė prie negu darbininkai, laukiantys na. Ar Pilypas negali atkovot
K nftJ” dJa°g, lA°8 nePaklluva J?.kia mu reiškia, jog ji netrukus pasakys manęs, ir pasakė: sekmadienio. Jie neturi net bai jo?
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Jis kratė galvą — jis turėjo

NEGESTIS
(Ištrauka iš romano) v . . . ,. ..

gus zvens įpuolė čia, — ji įpuo nori, ir kaip kiti ne.
5. sėjo pradžios savaitgalyje buvo ]ė, — berniokas krito į jos ran mėginau:
Mes turėjom puikią^ vasarą—labai šilta, ir po pietų mes ruo kas. Aš nusisukau, man buvo ~

Pilypas, as ir musų sūnus. Jis sėmės kelionei. IVIes abu rūpės sunku ir keista matyti jos ap _
ir buvo tas, kuris nusprendė, tingai tikrinome reikalingus kabinimus, kurie atrodo persun vaikas buvo pasitraukė: 
kokios bus musų atostogos. Ir pasiimti daiktus — abu su vai ’ _ '
tai dėlto, kad išsitariau kartą, ku, ir kalbėjome apie Sigutės 
jog nemačiau tos vietos, ir ten žemę. Buvo atsitikę kažkas, ko 
nebuvau, ir dar kitur — net nepasakota — tai, kad rudeny 
Niagaros neregėjau, ne Kali je, kad šitokiu mėnesiu po lau 
fornijos. Jis tiktai susiėmė už kus, ir pamiškėse laksto vora 
galvos — jis gi buvo toksai ke tinkliai. Ir kad juos nemezga 
liauninkas, mūsų mažasis Pily kokie nedori vorai, nuodingi, rėšiu,

jis pats nematė daugelio daly 
kų nė tose vietose, kur buvo 
buvęs. Tai tik reiškė, kad nia 
ma buvo nusivežusi, bet ji netu 
rėjo laiko, ji šoko, ar buvo su 
žmonėmis — jis gi turėjo auk 
les, kasdien vis kitas.

— Tėveli, 
pavėžinti.

ės“aš tufėjau prisipažiti, jog norinti pasiimti Lipo? Dabar . ' 
nešiojau, ar buvau užmiršus, aš vėl pasakiau savyje tą varčia? Padaryk tai 
kaip ir iš kur tie voratinkliai dą, kurio mes neįsileidome — L“
atsiranda. Bet jie labai puošia taip išėjo, kad ir berniokui pati minjtė, “k<Tda ‘galiu" muštis — jio s«lc,u ucl ną pa
rudeny sa au ir kaip jie per ko būti vadinamam, kaip tėvas, bet buvo dar baisiau, nes jo ne ju. O aš? Aš tikiu ir padariau žadėti jai, kad tiktai pagaliau 

.... ko„u. kr^me^u- Ko ten lendi? rė Lola žiūrėdama į vaiką, —- tis ir akis, nieko kito visame
tu mus galėtum—Tai pamatei grybą, rudmėsę matau, kad jūs buvote rūpestin kambaryje, visame pasaulyje.

_ Mes galim žvejoti, —as nežinau angliškai to var ga globėja. Ar tu patenkintas, — ‘
ir pamatyti pakeliui daug — ar do, ir vadinu jį lietuviškai—pa mano rojaus paikšteli

— Man labai gera! — susu 
ko jis, — baisiai! Mes po piet 
važiuosim žvejoti------------

— Tu tuojau važiuosi su ma Vo sužeista labai skaudžiai ir yra Dievas? 
nim — ji tarė, man pasirodė, giliai. Ir aš negalėjau daryti Z_ __ z ____________ , ___  ______ _____

te viskas tas buvo dažiau Ta i i • •• • 7 iu ■ " ■ i ,nwulauze žall4 šak4. rne nieko, kai po akimirksnio ji at kuriuose klysta pasaulio išmin gų atogrąžų žvėrį. Ir dabar rū
2act U; IvSno neSo dažnai L ! V'’/ kalbu’ JOS.Jie. ka dž}° viršūnę - šitą jo lengvą sitokėjo ir nutvėrė Lipo ir la tingieji, ir sako-: nežinau, nesu pėjau tiktai aš. 
ir avJenn p Kain Tr ° tena\ nešu bals4- bai kietai, jos mažos rankos bu prantu—aš gi, visai drąsiai kai ZZ.ZL_____
mefpilvDa■ didysis S va ’ kiekvienas ?av? ~ Bet, - sušukau aš, ir tuo vo stiprios-ji nusitempė jį. Aš bėjau jam tiesą. Tą tiesą, kaip nęs, ko tu viena taip ilgai lau
mes. Pilypas — didysis,.taip va ima gelsti— ir kartais nukren pačiu metu sušuko berniokas neealėiau vytis nei šaukti—- - ' ’ L T *. ... e.
dinau jį ir jam patiko, jis taipo ta tiesiog į delną — jeigu ture tą patį: 
gi šioje vasaroje buvo radęs, tum kantrybės laukti ir laukti, 
ko nebuvo kitose, kad ir labai — Aš turėčiau, — sako vai 
de^SostoM^StaiglVis nSo k S’T nePatltnka skubėtL akys, tiktai akys, ir man atro įilpna? Aš atsisėdau prie laga žmony“se.6 Tiesą," kurį" aš""’pati spendžiami med\ri^^^ 
afstra žveSiei Si^itffi S v dė, jog galima jos bijoti, ir štai mino, kaip vaikai prie žaislų-išdaviau,
aistrą žvejonei — tai šitaip jis Kartais lekia, kur patys ne ga atsiminiau Pilypą: jeigu ži aš visuomet stoviu silpno pade I’ ‘ „
atrasdavo laiko daug daugiau žino—atsimenu—tiek ir žinai, notum, koks su ja gyvenimėlis, tyje, mane galima nugriauti be šypso jaus
negu jo turėjo, jis stačiai neno kad jie yra, kai pamatai prieš Ir tuojau praėjo baimė — aš ne smūgio — galvojau. P
rejo^ atsiplesti nuo vandens, net saulę, ir tada atrodo, tarytum manau, kad galėčiau susiimti Ir ne ’ '
Z™™- . jie buvo pakabinti tenai, ir sau su ja, jeigu reiktų. Ir todėl ra verkiau

Zinai, pasakė kartą lė yra, kaip linų kuodelis, o vo miai, bet tivrtai sakau z 
berniukas, — tėte, mes pastaty ratinkliai, kaip siūlai — bet

matysim karves?
kus?

Mes regėjom — ir daugiau paprasčiausias dalykas, 
negu galėjau jam kada papasa na lepšė, pavirsta nežemišku da 
koti, bet jam atrodė, jog vis lyku.
tiek, ten, kažkur, Sigutės kraš — Kur daugiau lekia jie? —

Ir kumelio sakai juk nebūtina tikrų termi 
nų, o vaikas taip klausosi, kad 

, net se

— Ar aš galiu dar pasilikti mės nusidėti, nei palengvėjimo
~ ‘ i, mama! viliantis pasitaisyti. Jie neturi teisę į vieną kitą savaitę šven

Aš manau, kad buvo atėjus nieko. Jo tėvas yra toks — ži čių metu — taip susitarė teis
’ i — nau, jo motina yra toKia—spė me — jis galėjo tada bet ką pa

— — _ . —   -   —-------------------Z  j   J **"* ~w *>MV* v***»*»*

J1S ^rodo sveikas> ta prisiėjo — aš teregėjau jos dan tai, kas užginta — ir man yra turėtų ramybę — taip jis buvo 
tis ir akis, nieko kito visame dar blogiau. išvargęs.

. J . . Ach, tiesa yra paprasta, aš ne Bet dabar jis nebegalejo tuo
Tačiau ji nepakėlė rankos į ma būčiau kalbėjus jam šitų pavo labai krimstis—sakė jis, ir tai 
ne, ji pati susiėmė abiem savo jingų žodžių, jeigu ne jis pats buvo pažįstami dalykai. Jis vis 
rankom už savo veido, man bu kartą tarė: atidėdavo, kad kas nors įvyks,
vo baimė, kad ji suleis nagus į — Mama, kaip tu pasakei— kas nors, kas atriš jam rankas, 
odą — aš regėjau, kaip ji bu Dievas žino Kas gi iš tikrųjų vėl mėginti sau gauti vaiką— 

’ (bet jis neįstengia jos apkaltinti
Ir tada aš išėjau į tyrlaukius, regimu nusikaltimu. Šitą atsarIr aš negalėjau daryti

bai kietai, jos mažos rankos bu prantu—aš gi, visai drąsiai kai — Kodėl tu nepasišaukei ma

ji išgirdau nuo savo motinos ke kei? Atrodai, lyg metus sirgus. 
juk buvo- motina. lių, labai seniai, labai toli—ii- Aš pašauksiu gydytoją.

~ Ęet. Aš atsisėdau ant kilimo aslo kuri išliko didesnė už viską, ką Ne, priešinausi aš, nran ne
Vėlei visame jos veide tebuvo je — taip man pasidarė staiga sutikau gyvenime, moksle, ir reikia — argi tokie daiktai iš

dė, jog galima jos bijoti, ir štai mino, kaip vaikai prie žaislų—išdaviau. ' ' taras atsineš savo krepšyje išsi
: Ką gi aš dabar darau ? As gelbėjimą. Tai praeis, rytoj bus 

Tai atsimenu, kiek kitaip, po nakties.
_ . t "___ j Rytoj buvo dar blogiau, Pily

Ir net nesigraudenau, net ne teisus, geros dienos turi būti ii pas nesitraukė iš namų, jis pa 
šaukė gydytoją, ir po apžiūrėji 
mo tas pažvelgė su šypsena: 

.... . „ __________  __________ — Žavingas daiktas nustaty
Tai dar manęs klausėsi. Mano ber vo-me tik vieni du—be tėvo—ti tokią diagnozę. Mano mielas 

~~ aa negaliu išleisti niokas. Jis, kuris taip nuosta kalbos ir kalbos. Ir jeigu maža Pilypai, madame ruošiasi į 
„ biai mokėjo ištarti: — Sigutė, mano tėviškė tiek slėpė stebuk šiuos namus atvesti jauną sve

- Kas esi tu, kad kalbi man Ir jis vadino mane motina. Ir lų—kaip mes galėjom atsikaz čią.
• ko ji® bėti apie visą Dievo žemę? — Bus daugiau. ____

mes turėjome kalbų—jis buvo

— tiktai galvojau nie gos, jis kėlėsi anksti, kartais jis 
kus. Aš tęsiau mintyse pasako mane žadino—mes gi turėjom 

Trim namus nrie ežero tu visais ? noko -k- /’z' . ~ K,odėl taip staiga? Jūs tu jimą apie voratinklius—rodos, begales užsiėmimo. O kada bu
kim namus prie ežero, tu visa kas verpia? Dabar reikia įsais rite pakalbėti su Pilypu. *
da galėsi žvejoti — net naktį, kinti verpimą ir ratelį, ir pas būtina, __ aš nei "
jeigu užsimanysi. As visuomet kui po to, jau ateina linų eilė— vaiko be jo žinios.
padėsiu tau. viskas užaugo iš voratinklio-. . ZZ I________ _______ _____

Jam neteko ilgai padėti. Rug ir staiga, po skambučio, pa apie mano vaiką?—-ji sušniokš aš jam daviau kažką —
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PSL.
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Malonus prisiminimai
Ševčenko Operos Rūmai Kieve.

Taip kaip Kievas, stovėdamas augštai ant dešiniojo Dniepro kranto, do
minuoja Ukrainos centrinę dalį, taip Ševčenko Operos Rūmai dominuoja 
Ukrainos kultūrinį gyvenimą. Tarp jos puikių sienų aidėdavo daugelio 
Ukrainos tautinių operų garsai. . . muzika — tai laisvę mylinčių ukrainie
čių simbolis.
Nors šiandien Ševčenko Operos Rūmų garbė nebe ta po vergijos šešėliais, 
tačiau jie stovi, kaip buvusios laisvos Ukrainos prisiminimas, prisimini
mas, kad ji vėl bus laisva. . . tai malonus prisiminimas.

IŠĖJO NAUJAS LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS TOMAS
Tai 6-sis tomas, apimąs žo va ir kiti. Įdomu, kad pamink 

džius Er-Gardino gubernija, re lą atidarė J. Paleckis, kuris 
daguotas prof. Jono Puzino. kaip tiktai save laikė didesniu 
Šiame tome 544 puslapiai. Iš di poetu už Nerį ir savo metu, 
dėsnių straipsnių suminėtini: kai pasirodė jos pirmosios 
Erdvilas, Eskimai, Esperanto, ezijos knygos, labai neigė 
Estija, Etnologija, Etruskai, rį, sakydamas kad „iš šitos 
Eugenika, Europa, Europos są belės nieko gera neišeis“... 
jūdis, Evangelija, Evangelikai, dabar ir Paleckis garbina 
Everestas, Evoliucija, Fašiz rį... 
mas, Feodalizmas, Filatelija, Fi* 
mas, Filomatai, Filosofija, Fi 
nansų mokslas, Florida, Foneti
ka, Formoza, Fotografija, Frei vedamas muz. St. Gailevičiaus, 
burg, Fellbach, Fulda, Futbo spalio' 29 dieną vyksta į Čika 
las, Gabrys, Gaidelis, Galdikas, gą, kur dalyvaus rudeniniame 
Galvanauskas, Gardinas ir tt. „Draugo“ koncerte. Tai antro

Be suminėtųjų pavardžių dar ji „Varpo“ kelionė Į Čikagą.

BUENOS AIRES LIETU 
VIAI STATOSI NAMUS
Tai yra Lietuvių Centras, ku 

ris statosi nuosavus namus.
Galaunė, Galaunienė, Galdikas, Jau sudaryta statybos komisi 
Gaidžiūnas, Gaida, Gaigalaitis, ja* kuri lankėsi pas Buenos Ai 
Gailevičiai, Gailiušis ir tt. res burmistrą ir vyr. inžinierių.

Visas tomas atrodo labai im Leidimai gauti.
pozantiškai ir turi labai daug DAILININKO J. RIMŠOS 
kiekvienam lietuviui veik kas 
dien priteikiamos medžiagos 
bei žinių.

Kas dar norėtu Lietuviu En
ciklopediją užsiprenumeruoti, Rimšos kūrin; yra nupirkęs Pa Cross Pnekls suteikia patogią 
dar galėtų Nepriklausomos namos rezidentas. --------- :x
I 1PT11VAC rn/d n Im mid x

randame pasižymėjusius: Peni 
cilino išradėją Flemingą, daili 
ninką Feujerbachą, filmų žvai 
gždes — Skinkį, Garbo, March, 
Valentino ir kitus. Lietuviai:

KŪRINIŲ
paroda buvo Buenos Aires mie 
ste. Paroda turėjo pasisekimą. 
Be ko kita, Limos paiodoje J.

CrissXCross
Prancūziškos kelnaitės

Specialiai pagamintos lengvam 
prilaikymui — patogus elasti 
nis liemens raištis — patentuo 
ti, patys užsisega, „C r i s s ir

dar galėtų „Nepriklausomos narnos" prezidentas,išvaizdą — pagamintos iš pui 
Lietuvos“ redakcijoje tai pada kios rūšies šukuotos medvilnės,
ryti. Užsiprenumeravę, iškarto ČIURLIONIO ANSAMBLIS Lengvai išskalbiama — nerei 
gaus pirmuosius tris „Lietuvių KONCERTUOS BOSTONE kia lyginti. Ilgai nešiojasi. Tin 

Koncertui ruošti susirinki ka Pr*e Jerseys- V\7 18-54 
mas, kurį sudarė visų Bostono # [ .

gaus pirmuosius tris 
Enciklopedijos“ tomus. Rašyki 
te: N. L. 7722 George Street, suuaic uusmuu
Ville Lasalle, Montreal 32, P. iIetyviy organizacijų* atstovai, Studentų gyvenimas ir veikla.

nutarė Čiurlionio ansamblio Atkelta iš 4-ro psl.
PAMINKLAS S. NERIAI koncertą ruošti Bostone, Kon vimą kol Muchlia buvo išrink 

KAUNE ---------“ ” ’ ’
Oukpantinė „Tiesa“ ir „Lit. 

ir Menas“ aprašo, kaip Kaune 
Karo muzėjaus sodelyje atiden 
gtas poetės Salomėjos Neries 
paminklas, kurios biustą pada 
rė jos vyras skulptorius Bučas 
(Salomėja Bučinskaitė - Bučie 
nė-Neris). Ta okupantinė spau 
da aprašinėja visas iškilmes, 
kaip kalbėjo Tilvytis, Vencio

servatorijos salėje, lapkričio 12 
dieną. Koncertui ruošti sudary 
tas iš 26 asmenų komitetas. 
Koncertas ruošiamas BALFo 
vardu.

LEIS CHRESTOMATIJĄ

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Hayden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

W. A. LENCKI,
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

ntro valdybos 
ms reikalams.

Tomas 
Antrasis — ______  ___ ____

teto Chicagos skyriaus lietuvių
Australijos, Melbturne, Kui studentų reprezentacinio „Litu 

tūros Fondo skyrius nutarė is anicos“ klubo pirmininkas. Klu 
leisti lietuvių chrestomatiją, pa bas šį pavasarį buvo surengęs 
naudojant jai naujosios kury lietuviškąją parodėlę amerikic 
bos pavyzdžius. Skyiiaus vei čiams ir ta proga išleidęs ang 
timu, visos senosios chrestoma liškąjį leidinį apie Lietuvą. Ak 
tijos yra pasenusios, nes jos te tyvus skautų veikėjas Chicagos 1©®©©®®®®®©©®®©®®©®©®®®©©®©©©©®®®$®®©®©®®©©®®®®®®?  
bevaizduoja senąją, ne naująją, tunte —- draugininkas, skautas 
" • vytis. Šiais metais vadovavo O

Chicagos tunto stovyklai. Skau / < M k ~r
tiškosios spaudos bendradarbis. I ( j I / | t J
Aktyvus sportininkas, žaidęs II JL

suruoštas Melbourne Kultūros hnois universiteto futbolo ko
Fondo skyriaus, davė pelno Sv mandoje. ___ ___________
arų 177.6.3.5, kuris paskirsty Lietuvių Studentų Santaros „ČIGONŲ BARON AS* TORONTE.
tas bendruomenės laikraščiui išrinktais veikliausiais studen Su dideliu pasitenkinimu pe dijų uvertiūra tuojau pagauna 
„Mūsų Pastogei“, jo priedui, tais su pagrindu gali didžiuotis rskaičiau laikraštyje žinutę, klausytojų dėmesį.
skiriamam jaunimui, už akių kiekvienas studentas, nes savo kad mūsų teatralinis sezonas 
dėstymo kursams, LKF biblio darbu jie yra tapę svarbiais lie atidaromas žavinga operete „Či 
tekos padidinimui ir bendruo tuvybės kibirkšties nešėjais į gonų Baronas“, 
menės namų akcijoms pirkti. jauną kartą. Gi premijų mece 

natui, panorėjusiam likti neži 
nomu, ir p. J. Bačiūnui, per pre 
mijų įteikimą mažesmąją padvi 
gubinusiam, galima tik tarti 
nuoširdų studentišką ačiū. v. k.

Remeikis | TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI
Illinois universi $ Vėl prasideda ūkių pirkimo bei pardavimo sezonas.

Gera proga išsirinkti tinkamą ūkį apžiūrėjus laukus ir 
nuimtą derlių.

Kreipkitės pas
Charles Pocius

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

SPAUDOS BALIUS 
MELBOURNE,

„ŠVIESOS“ SAMBŪRIO 
Sydnėjaus skyriaus 1955 metų 

antrojo pusmečio parengimų 
planas

Rugpjūčio 20 d. Muzikos va 
karas. Muzikine programa ir 
komentarai K. Ankudavičiaus. 
Rugsėjo 17 d. dail. V. Rato 
paskaita. Spalio 15 d. Forumas 
tema: „Technika — žmonijos 
pražūtis ar palaima?“ Lapkri

GENERAL INSURANCE 
AL. DŪDA 

Visų rūšių draudimas

WA 48539
SAVI PAS SAVUS!

čio 26 d. Vyt. Janavičiaus pas 
kaita. Gruodžio 31 d. Naujųjų 
Metų sutikimas.

— Montevideo mieste vei 
kia medicinos asistencija „Lie 
tuva“, kurią veda Montevideo 
universitetą baigęs gydytojas 
Pranas Tamošiūnas. Tai yra sa 
votiška draudimosi nuo ligų 
įstaiga, kuriai kas mėnesis įmo 
karnas nustatytas mokestis.

•®&©©©©®©®®®’

Dunaas-Dovercourt garažas]
1244 DUNDAS ST W., TORONTO ] I

Įsteigtas prie. 27 metus 
24 valandų patarnavimas.

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

patikrinimas. X
Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba. X 

Ontario Motors League patarnavimas. X

i~~' M----- 'Mi--------- .-m-'- ---- »
Įst. OL 7443. Namų RO 2-9138

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

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

retto yra linksmas ir pilnas ro 
mantiškumo ir netikėtumų. Ja 

Kartu bus labai įdomu pama unas ir gražus dvarininkas Ba 
tyti Čikagos choro „Pirmyn“ rinkai atvažiuoja į savo apleis 
sugebėjimus bei pažangą ir iš tą dvarą, kuriame yra apsigy 
girsti visų mėgiamus artistus venę čigonai Jie širdingai pri 
pp. Onuks Stephens ir Algį Br ima jaunąjį savininką ir kad 
azį svarbiausiose rolėse. išlaikytų savo gyvenamąją vie 

Šita operetė yra parašyta tą, jie išrenka Barinkai savo va 
1885 m. žinomo kompozito du ir pavadina jį čigonų baro 
riaus — valsų karaliaus — Jo nu. Jam tas labai patinka, ypač 
hann Strauss. Nuo pirmos pa kai jis pamato jauną ir gražią 
statymo dienos, 70 metų bėgy čigonę Safi. Tarp jų sulieps 
je, susidomėjimas šitas operete 
nei kiek nesumažėjo. Ji visuo 
met yra įtraukiama į visus ope 
retės teatrų repertuarus. Kaip 
ir žymiausias jo 
dermaus" ji yra 
ksma opera.

Grakšti, pilna

1 Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav’mą. j 
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VIENYBĖJE — GALYBĖ :
TAUPYK ’

savo kredite koperatyve 
„PARAMA“

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. g

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.

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.

vieną gyvenimo tikslą; kiaules 
ir lašinius.

Veikalui besivystant, paaiš 
kėja, kad gražioji Safi yra ne 
čigonės Cipros duktė, bet jos 
augintinė ir be to dar tikra gra 
faitė. Dėl luominio skirtumo 
Barinkai negali vesti Safi. Jis 
išeina į karą ir grįžta iš to žy 
gio atsižymėjusiu karžygiu. Už 
jo karžygiškumą suteikiamas 
jam barono titulas. Tokiu bū 
du jam nebėra kliūčių susituok 
ti su savo širdies išrinktąja.

Siužetą paįvairina dar komiš 
ki turtų jieškojimo momentai. 
Sulig padavimu senasis Barin 
kai pakasęs didelį lobį savo dva 
re, kai artinosi ginkluoti prie 
šai.

Paskutiniame akte visos pro 
blemos išrišamos laimingai, 
kas sukelia gerą ir linksmą nuo 

Čigonų i barono operetės lib taiką. Tai ir yra operetės tiks 
...  las, kad žiūrovai išeitų iš teat 

ro su šypsena veiduose, pakel 
tu lengvu ūpu, niūniuojant lin 
ksmas ir grakščias melodijas.

Reikėtų dar pažymėti, kad 
prieš daugejį metų Sovietų Są 
jungoje šita operetė buvo iširn 
ta iš teatrų repertuaro, nes ji 
perdaug primenanti senąjį ku 
lakišką gyvenimą, kurį ypa 
tingai gerai atvaizduojąs kiau 
lių augintojas Župan.

Tikiu, kad šitas vakaras, sp 
alių m. 8 d., bus tikra susitiki 
mo diena mūsų Muzikos ir te 
atro mylinčios visuomenės.

VALERIJA ANYSIENĖ

Tarp jų sulieps 
noja meilė ir antras aktas yra 
pilnas žavingų meilės duetų.

Kaip ir kiekvienoje klasiško 
je operetėje, yra ir kita mylin 
čiųjų porelė, turtingo kiaulių 
augintojo Župano dukrelė Ar AUKOK BESIMOKANČIAM 
sena ir Otokaras. Jos tėvas, Žu JAUNIMUI — VASADIO 16 

žavingų melo panas, pažįsta savo dainoje tik BIMNAZIJAI!

veikalas „Fle 
pavadinta lin

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI

MARGIS VAISTINE
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.

| PRIIMAMI UŽSAKYMAI IR P A Š T U SU NEMOKAMU PRISTATYMU J | 
| VISAS KANADOS VIETOVES. X
t SKUBIAM PRISTATYMUI Į NAMUS |

I telef. LL. 1944 I
| Jonas V. MARGIS, Phm. B. |
^®©©©®©®©®®®©®©©®®®©®©®©®©®®©©®®®®®©©®©©©®©®®®©®®®©®®©®®©®®®©©©©®®©®©©©©©©,|
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Mokslo • technikos naujienos kai nugalėti būdų, sykiu pama 
4. tėme tos didelės problemos da

KURO PROBLEMA U- Kur užkliuvome? Nagi, prie
, . . j . . _ , . ... . „ - • kuro problemos, nes šiandien žiĮsivaizduokime musų raketą nulių įrengimas, P^mus su - • , .. ■

— erdvės laivą paruoštą kėliau kitomis musų problemomis,-nė < • ■ 3 , ,
ti. Sakykime, jo svoris 6 tonos, ra nenugalima kliūtis. Tai gali Tik išsilaisvinti :x žeL,-s 
Mes galime apskaič,iuoti kiek ma realizuoti dar šiais laikais, f _ . ”b .. f - • • i • v , , i • • , ... . . traukos vargu ar praktiškai imajam energijos, taigi ir kuro rei Ypač, kad tokiais dirbtiniais „ . , ,.r . , . •i . , , .. L . “ • . . V L • .. noma, o kur kelione erdvėmis,kia, kad jis įsakrt įgytų augs menuliais yra susidomėję galin ■ ’ • nedau£x tereikės
čiau minėtą greitį. Padegus gųjų valstybių kariniai štabai, , ’? . . .,
gautume tik didžiulę eksplozi projektuodami oro bazių įrengi v- s..nkumai nakv1ant nuo
ją — viskas sutirptų prie tokio mą erdvėje. O tokių mėnulių jy[arso? P 7
kiekio energijos staigaus prasi idėja gana paprasta: jei kokį ---------—-----------------------——-
veržimo. Taigi. Jules Verne re kūną išnešti iš atmosferos ribų 
ceptą pritaikyti neįmanoma. Ba ir jam suteikti atitinkamą augs 
ndykime šį milžinišką energijos čiui greitį tai tas kūnas keliaus 
kiekį sunaudoti per ilgesnį lai orbita aplinkui žemę visą laiką, TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE I 
ką, pradėję kelionę mažesniu iki kokia pašalinė jėga neišmuš PAREMK PINIGINE AUKA 
greičiu, nuolat jį didinant. Bet jį iš ligsvaros. Šiandien jau tu VYKSTANTĮ KLB ŠALPOS 
čia vėl sunkumai: pradžioje, ka rime visą eilę dirbtinių menu 
da žemės trauka didžiausia, tu lių projektų, kurių pagrindi 
rime kelti ne tik raketą, bet ir niai skirtumai — tai patalpini 
didelį kiekį kuro. Tam reikia pa mo erdvėje augštis. Pora pavyz 
pildomo- kuro, o tam papildomą džių: 1. Prof. Oberth savo mė 
jam vėl papildomo... Ir šis ke nulį talpina į orbitą 22.000 my 
lias veda tik prie ankstyvesnės lių augštyje. Jis apkeliauja že 
katastrofos. mę per dvidešimt keturias va

Einame toliau. Nustatyta, landas, t. y. nei „patekėtų", nei

TAVO VIENKARTINĖS 
AUKOS LAUKIA TOKS 

TANČIAI LIKUSIŲ
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MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. ZOT1OUE ST. E., MONTREAL.

TELEFONAI: BIZNIO CR 0051, NAMŲ RA 2-1726
FONDO VAJUI

VANCOUVER B C sault ste. marie, Ont.
LAUKIAME DIDESNIO LIETAUS.

. LENTPJŪVĖ Po iabaj karštos ir varginan me gyvenime. Tačiau reikia ti
Gaisras, kilęs vienos tianspo si į Kanadą iš Vakarų Vokieti čios vasaros pagaliau sulaukė kėtis, kad didesnio- lietaus, 

i to bendrovės sandeliuose ai jOs. . me rudens, kuris, priešingai re kaip ir gražesnių šiltų dienų
se Creek pramones rajone Van ATVYKO IŠ ANGLIJOS kordiniams vasaros karščiams, (dar turi būti „indijonų vasa 

----  _ — ------ y ....------ - .. j. .... „r----- , , .... couveryje, išsiplėtė ir persime ansip-vventi i Britu pasižymi nepaprastai šaltu oru. ra“!) šį rudenį dar sulauksime, 
kad paėmus raketos su kuru ir „nusileistų”. 2. Dr. von Braun *e ant_A&M Company Limited nrovinciia iš Man Tokio šalto rugsėjo mūsų mies
raketos be kuro svorio santyki savo mėnulį paleidžia tik 1.075 lentpjūves pastatų. Atvykę .3 AnYiiioie įLvvko Dote nebuvo net nuo 1917 metu. KITOS NAUJIENOS. 
2.718:1, tai raketa gali įgyti iš mylių augštyje. jis, greičiu miesto ugnegesiai nepajege gai vėsus __ Mūsų miesto vakariniame
metamų dujų greitį Bet šian 15.840 mylių per valandą, ap sro užgesint! ir lentpjūve su vi « ^ratausKiene - sapanausKai mies pakraštyje, prie plieno fabriko,
dien, prie žinomo tinkamiausio lėktų žemę 12 kartų per parą, su inventoriumi ir jnisko me 6į,ort Coquitlarn mie tas laukia ir nesulaukia ilges jau pradėtas statyti vamzdžių
kuro, nustatant tokį santykį, Tokio mėnulio statyba užsitęs S'' 
raketa gali išvystyti greitį tiktų apie 10 metų ir kaštuotų Tos lentpjūvės pusininkas yra 
1.36 mylių per sekundę. Norint apie 25 miliardus doleiių. j- —- -- .- . 7. . Te
pasiekti (7 mylių per sekundę) Dirbtinis mėnulis, nežiūrint vesnės imigracijos ateivis, Ka 
greitį, reikia didinti tą santykį jo pavidalo, būtų nuolatiniame ZYS Miniota. Galutina nuosto 
kuro sasakiton. Priimant dėme judėjime, kuris vadmasi„laisva inventorizacija dar nepada vesnės imigracijos ateivio lietu 
sin visas nepalankias sąlygas, sis kritimas“. Tokiame judėji ryta> bet provizoriški skaiciavi vio Juozo Minioto duktė, buvo 
šis santykis turėtų būti 1000 :1. me bus ir mūsų ,,erdvės laivas", u}ai ,rodo> kad nuostoliai gali išrinkta „Miss Kitsilano“ gro 
Tai reiškia, kad kiekvienai ra pasiekęs nuo žemės pasitrauki siekti 70 tūkstančių dolerių, žio karalaite Vancouyeryje. lo 
ketos tonai reikia apie 1000 to mo greitį. Kūnai „laisvo- kriti Im0I]ė buvo apdrausta, tačiau se varžybose dėl grožio karalai 
nų kuro. Tokia raketa konstuk mo“ judėjime, visiškai neturi ne daug, kiek padaryta tės karūnos dalyvavo didelis 
tyviai sunkiai įmanoma. svorio. Žmogus, nukritęs nuo nuostolių. Toje įmonėje tui ėda skaičius merginų. Lietuvaitė, iš 

Minėtas santykis sumažėja dirbtinio mėnulio, nekristų že vc> apie penkiolika lietuvių pa ėjo laimėtoja. Jonas J. Justis.

į. džiagomis nudegė iki pamatu. un3< Road, Port Coquitlam mie
— - \stelyje, netoli Vancouverio.
lietuvis pramonininkas, anksty LIETUVAITĖ — GROŽIO

KARALAITĖ
Karolina Miniotaitė, anksty

iki racionalinės proporcijos, pa mėn, bet keliautų šalia jo. Dirb stovaus darbo. planuojama ne 
naudojus dviejų ar trijų laiptų tinį mėnulį, arba oro bazę, su" " ~ ‘
raketas. Imsime trijų: trečias konstruotą žemėje, dalimis nu 
laiptas savo kuru išmestų du gabentų į jo orbitą ir ten jį su 
viršutinius į tam tikrą augštį; montuotų. Žmonės vykstą mon 
paskui imtų veikti antrasis laip tavimo darbų atlikti, vilkės spe 
tas ir pagaliau pirmasis prade cialius drabužius, apsaugojau 
tų veikti pasiekus pasitrauki čius nuo kosminių spindulių, 
mo nuo žemės traukos greitį, karščio ir šalčio. Vietoj butelio

atidėliojant pradėti įmonės at 
statymo darbus.

SUKŪRĖ LIETUVIŠKĄ 
ŠEIMĄ

Paskutinį šeštadienį lietuviš 
ką šeimos židinį sukūrė Gerda 
Bugeninkaitė ir Raimundas Si 

Tokia raketa žemėje atrodytų alaus — kiekvienas turės bulelį perka. Jaunavedžiai buvo su 
tikras milžinas ir pradžioje sve deguonio ir mažus motoriukus tuokti Martin Luther bažnyčio 
rtų apie 24.000 tonų. (raketinius) judėjimui. Darbo je Vancouveryje. Vestuvinis

c aktini iai rnr>w ir- brigada atrodys kaip tikros bai pokylis įvyko Blue Danube sa
SANDELIAI ERDVeJE dyklės. Darbas bus nesunkus, Įėję. Marti yra Mažosios Lietu
Pasitraukimui iš žemės trau nes vienu pirštu bus galima kil vos dukra, tik neseniai atvyku

kos sferos palengvinti, mano noti kelių tonų daiktus; antva 
ma būsiant galima įrengti erd landžių galės kiekvienas dirbti U 8
vėje kuro papildymo stotis. To kiek nori ir, reikia manyti, uni a DR. DORAGORDON 8
kių erdvėje piūduruojančių ku jos pasirūpins, kad būtų moka $> DANTŲ GYDYTOJA »
ro sandėlių, arba dirbtiniu mė mi augšcio priedai... « w. «

x Kalba lietuviškai x
« įį « Tel.: WAlnut 9773 4914 Decane Blvd., Montreal. g

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 

APYLINKĖS VALDYBOS 
RAŠTINĖ

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas

JONAS J. JUŠKAU IS, 
LL.B.

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 

Vancouver 1, B. C., Canada. 
Telefonas: Pacific 4511-

fabrikas. Fabrikėlis pradėsiąs 
veikti kitų metų rudenį, jame 
dirbsią apie 400 darbininkų, o 
pastatymas ir įrengimas k^šs 
tuosiąs apie 20 milionų dolerių.V

— Lapkričio mėn. pirmomis 
rūpina energija visą mūsų mies dienomis mūsų, mieste lankysis 
tą. Tuo tarpu mūsų miesto dl Kanados general - gubernato 
desnės darbovietės kaip plieno rius Vincent Massey.
ir popierio fabrikai dar nieko — Rugsėjo m. 7 d. „N. L.‘ 
nejaučia, bet jeigu dar ilgesni 35 nr. korespondencijoje apra 
laiką nesulauksime didesnio šant apie mūsų miesto- plieno 
lietaus ir vanduo viršpaminė fabriko darbininkų atlyginimo 
tuose rezervuaruose dar nu pakėlimą yra įsibrovusi klaida, 
kris, tai to pasėkoje galime su Korespondentas, aprašydamas 
laukti didesnio ar mažesnio statutines atostogas, parašė, 
nedarbo. Tuo atveju fabri kad neturi būti darbininko lais 
kai būtų priversti mažinti pro va diena, o buvo atspausdinta, 
dukciją, o tuo pačiu ir atleisti- kad turi būti darbininko laisva 
-mažinti darbininkus.

Jau keletas savaičių kai 
sų mieste radijo stotys ir 
tinis dienraštis propaguoja 
ktros energijos taupymo kom 
paniją. Sumažintas gatvių ap 
švietimas, parduotuvių vitrinų 
ir reklaminės šviesos ir net va 
saros laikas (Daylight Savin .. c , .. .. .- . _ ,
Time) pratęstas Ugi spalio 23 Pllen° fabr.lko Y
d. Rimtai pagalvojus, reikia su 
tikti, kad šį rudenį didesnis lie 
tus ir energijos taupymas yra VISOJ KANADOJ VYKSTA 
svarbūs, netgi lemiamieji veiks ŠALPOS VAJUS — 
niai mūsų miesto ekonominia AUKOKIME!

nio ir didesnio lietaus. Mat lai 
ke karštos ir be didesnio lie 
taus vasaros, labai nukrito ir 
sumažėjo vanduo Great Lakes 
Power Company rezeivuaruo 
se, o ši kompanija kaip tik ap

mū 
vie 
ele

diena. Kas nedirba — tas ne 
klysta. Prie progos dar reikia 
pridėti, kad nors plieno fabri 
kas ir unija jau daugiau mėnuo 
laiko pasiekė susitarimo- dėl at 
lyginimo pakėlimo, bet dar vis 
tebemokamas senas atlygini 
mas. Teko girdėti, kad naujos 
sutarties dar nepatvirtinusi

ba, bet reikia tikėtis, kad bus 
patvirtinta. Korespondentas.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistai. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

| Adamonis ir Budriunas i 
| „DISTRICT ESTATE BROKERS“ | 
8 NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse, a 
| PASKOLOS: — |

5/z2% užbaigtiems namams ir statybos eigoje. g 
a ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni J 
X _ plotai. ! I
g ŪKIAI PARDAVIMUI: —Montrealio apylinkėje. '? 
A Draudimas: — Pastatams ir kit. objektams nuo nelai 4 
a mingų atsitikimų. |
X Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate
% tikslas — Jums padėti! a

v Agentai: D. N. Baltrukonis VI 7634 X
SA. Markevičius OR 1-9816 A. Gražys RA 1-3148 X 
|j. Skučas RA 2-6152 J. Zienka TU 2712 |
g Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501. B 
A Darbo laikas: nuo 9 vai. rytoiki 9 vai. vakaro. S

Res. P. Adamonis PO 6-4781. A. Budriūnas RA 7-2690. S

ji Detecto L V. & Radio Service Reg’d. i
i 3994 WELLINGTON ST., VERDUN TR 7798. ii
j Sav. A. NIAURA ir A.PILYPAITIS.
i; 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 kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

Z F. WIISON
B laidotuvių Direktorius s

5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

BELLAZZI - LA M Y, INC
7679 George St.,TR 5151 ViJk

{vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langu rimai.
Iiuuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis pop'eris.

D. E- BELANGER & SONS
1.1 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE jjj

GARANTUOTAS DARBAS. Z
259—3 Ave., Villa Lasalle. TR 4588. S_____ ___________. -

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

3910 St. ZOTIQUE St.,E.
RAymond 1-6005.

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

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIM A.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

lietuviška motery kirpykla į 
| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- r 
g LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. |
| Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon). |

2521 CENTRE St.. Montreal. FItzroy 3292. I

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai

I. CHAZANAS ir A. ANŠELEVIC1US.
Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys.

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

StaNu DE LUXE DRY CLEANERS 
143-^8tb AVENUE, LACHINE 

ME 7-6727 Sav-s p- rutkauskas.

coloniaU'turkish baths
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO ] 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 2 
Viskas tik už $ l.oo <

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

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

MOTERŲ DIENA: telef.: ;
kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. PL 0094 < 

Masažistės Jūsų patarnavimui. J
» $ Susitarimas is anksto nereikalingas.
f | 3963 COLONIAL AVE., MONTREAL,

x 2 g ’rytU8 nuo Laurent
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HAMliBLTOM KANADOS SPORTININKAI SUSITINKA

ATGAIVINAMOS SLA KUO POS HAMILTONE 
SUSIRINKIMAS.

Spalio mėn. 2 d. (sekmadie tikėtai, palikdama svetimame 
nį) tuoj po pamaldų, parapijos krašte ne tik skausme, bet ir 
salėje (58 Dundurn N) šaukia skurde visą šeimą. SLA kuopo 
mas Homiltono SLA (Susivie je galima yra ir gyvybės ap 
nijimo Lietuvių Amerikoje) drauda ligi 10 tūkst. dol. Vai 
kuopos įsteigimo reikalu susi kai gali būti apdrausti Susivie 
rinkimas šia dienotvarke:
1. Susirinkimo
2. Susirinkimo

sekretoriaus
3. Pranešimas 

nizaciją,
4. Narių įsirašymas,
5. Valdybos rinkimai,
6. Klausimai ir sumanymai,
7. Susirinkimo uždarymas..

Primename, kad kuopos 
gaivinimui Hamiltone (ji buvo jaunoms mergaitėms. . . turėti 
čia įsteigta 1916 m.) pakanka sau kraitį. Toliau. Daugumas 
10 narių. esame nusipirkę namus. Turi

Todėl visais kuopos atgaivi me „morgičius“. Ištikus įmi
nimo reikalais iki susirinkimo, čiai pav. šeimos galvai našlės 
prašome kreiptis pas K. Baro atsiduria nepaprastai dideliuo 
na, 131 Kensington Av. N. tel. se sunkumuose, negalėdamos 
LI 5-0979 ir taip pat gausiai da išmokėti joms paliktus namus 
lyvauti susirinkime. su morgyčiais. Gyvybės apdrau

Iniciatoriai. da kaip tik ir suteikia progos, 
----  nors ir skaudžioje nelaimėje 

Šį sekmadienį, spalio mėn. gauti draudimo pinigus našlei 
2 d. tuoj po sumos, Hamiltono ar našlaičiui ir apmokėti visas 
lietuvių katalikų parapijos sa skolas.
Įėję yra šaukiamas Hamiltono Apskaičiuojama, kad 
SLA (Susivienijimo Lietuvių rys dabar gyvena 5—8 
Amerikoje) kuopos atgaivini giau negu vyrai. Todėl tokios 
mo reikalu susirinkimas. rūšies apdraudos yra labai rei

Ši viena seniausių Amerikos kalingos. Joks vyras ar mote 
lietuvių organizacijų, turinti ris, seno amžiaus sulaukus, ne 
365 kuopas-skyrius JAV ir Ka pajėgia save aprūpinti taip,

Hamiltone!
Hamiltono LSK Kovas,

šeštadienį, spalio 1 d.

didžiausiame ir gražiausiame Hamlitono

atidarymas,

rinkimai, 
apie SLA

ir

orga

at

nijime nuo gimimo dienos. 
Daug tėvų apdraudžia save sa 
vo gimusių vaikų naudai, tau 
pomosios apdraudos didesne 
mis sumomis. Tėvas arba moti 
na, taip apsidraudę ligi 10 tū 
kstančių dol. suteikia savo gi 
mūšiam vaikui, jam sulaukus 
20 m. tikrai gerą galimumą eiti 
augštesnius mokslus, arba ture 
ti pinigų biznio pradejumui, o

Royal Connaught viešbutyje

rengia nuotaikingą ir linksmą sportišką

pobūvį - balių
su didele ir turtinga Hamiltono LK Moterų Dr-jos 

loterija, bufetu ir kt. staigmenom.

Griežia puikus orkestras.

Pradžia 7 vai. v. HLSK Kovas.

mote 
m. ū

siu Hamiltono lietuvių .subu mūsų tautiečiai mėgins savo lai 
vimų, nes į jį žada atvykti visi mę ir tuo pačiu, parems jos kil 
iš Toronto, St. Catharines, Lon nius tikslus, ypač besiartinant 
dono ir kt. vietovių jaunimas ir Kalėdų šventėms.
sporto mėgėjai.

Kartu šiame baliuje, Hamil 
tono Lietuvių Katalikių Mote 
rų D-ja ruošia ir didelę loteri 
ją. Visus, per mėnesį laiko su 
rinktus fantus LKM D-je ati 
duoda

Primenama iš kitur atvyks 
tantiems, kad prie viešbučio 
(nuo Main g-vės) yra didele 
mašinų statymo aikštelė.

Tad iki pasimatymo sporti 
loterijai, tikėdama, kad ninku baliuje šį šeštadienį!

St. CATHARINES, Ont.
REIKIA RAŠYTI TEISYBĘ VISADA 

Apie St. Catharines lietuvių lą nė vienas nekatalikų tėvų 
nadoje yra labai reikšmingas kaip jaunystėje. O metai bėga koloniją kartais į spaudą prasi vaikas nebuvo leidžiamas, todėl 
veiksnys lietuvių ekonominia greitai ir nepastebime, kai atsi veržia žinių, kuriomis iš karto negalėjo būti ir atleistas. Kiek 
me gyvenime, su beveik 3,5 stojame prie senatvės slenksčio lyg ir būtų pagrindo tikėti, — žinoma, mūsų klebonas, kun. 
mil. dol. turtu. Jos pagrindinis 
tikslas yra pagelbėti kiekvie 
nam tautiečiui nelaimėje, t. y. 
ligos ar mirites atveju. Pav., 
kiekvienas narys, mokėdamas 
į mėnesį 1 dol. įnašą, sirgda 
mas namuose pašalpos į menesį 
gauna 52 dol., o 1 o 
dol. Už 2 dol. išmokama yra miltoną. 
104 dol. natriuose ir ligoninėje ™ 
130 dol. Penki dol. nario mo 
kesčio suteikia jam pašalpą 260 
d. namuose ir 325 dol. ligom 
nėję. Be abejo, sveikata yra di 
džiausią laimė, liga — nelaimė! 
Dar skaudesnė nelaimė yra 
mirtis, kuri ateina visiškai ne

ką veikė. Tai antra neteisybe. 
O juk ant tų neteisybių pasta 
tyta visa korespondencija. Tat 
tiesiog nuostabu, kaip p. I. S., 
kuris pasirašė tą koresponden 
ciją, kad taip atvirai rašytų me 
lūs, klaidintų redakciją ir skai 
tytojus ir tuo pačiu keltų kolo 
nijos lietuvių tarpe nesantaiką.

Visai teisingai buvo parašy 
ta paskutiniame „N. L.’* nume 
ryje, kad St. Catharines lietu 
vių kolonija yra gražiai susi 
tvarkiusi ir veikia, kaip gali 
veikti tokia neskaitlinga kolom 
ja, tiesiog pavyzdingai.

Galima teigti, kad paskuti 
niaisiais laikais kolonija taip su 
sitvarkė, kad išeina į pirmau 
jančias visoje Bendruomenėje 
pozicijas.

Tiesa, mes pažįstame p. I. S. 
kaip veiklų vienos partijos žmo 
gų. Bet ir būnant veikliu parti 
jos žmogum, nereikia užmiršti 
visų lietuvių ir jųjų bendrų tiks 
lų ir uždavinių. Partinis fana 
tizmas niekada ir niekur ir nie 
kam naudos dar nėra atnešęs.

Kad taip savo veiklumą p. I. 
S. panaudotų bendram darbui, 
bendriems uždaviniams, — tai 
būtų kas kita. Tada jam nerei 
ketų rašinėti neteisingų korės 
pondencijų, nes jis savo ener 
giją sunaudotų geriems tikslą 
ms.

Gana bus rašinėti iš St. Cat 
barines neteisingas korespon 
dencijos, kurios tikrai be reika 
lo užgaulioja nieku nekaltus 
žmones ir ypač tuos asmenis, 
kurie dirba naudingą darbą — 
ir kolonijai ir bendruomenei, o 
tuo pačiu ir tautai. Gana klai 
dinti.

Gera valia ir p. I. S. privalo 
ma, kaip ir kiekvienam šamo

klebonas, kun.
su lazdele rankose. taip jos suredaguotos etsi. Bet B. Mikalauskas ėjo per namus

Dar tektų priminti, kad visi kai jas gerai žinai, darosi ne ir ragino tėvus leisti vaikučius ningam lietuviui.
SLA kuopos nariai nemokamai malonu, ir yra būtina jas atitai į šeštadieninę mokyklą ir nie St. Catharinietis L.
gauna savaitraštį „Tėvynė“, syti. Štai rugsėjo 14 d. „Nepr. kam nebuvo atsakyta mokykla. , .. . v
Taip pat, visi hamiltoniečjai, Lietuvos“ 36 (436) nr. buvo Ne visi tėvai savo vaikučius lei . e ".Pas*a a« e a cijai az 
kurie yra įsirašę kitur į SLA įdėta iš St. Catharines žinia ,,O do į šeštadieninę mokyklą, — 1 SUF1jU sysiorien uo i
kuopą (pav. Toronte) galės be vis dėlto reikia rašyti“, kurioje tai yra taip. Bet dėl tikybos nie . ?resPon encijų, vpac aiupos Į menesi kFav. iuiuiuc; gdics UC v.o uvnu .aoyn , muiujl uu yia taip. ...v . . . . tv:rtįnarna vįenas ar

ligoninėje 65 jokiu suvaržymų pereiti į Ha suminėti dalykai visiškai nesu kam nebuvo atsakyta mokykla. £ RpdaUriiai rit™
šmokama yra miltoną. tinka su teisybe. Antra, šeštadieninė mokykla kiekvienoie lietuviu kolom
ir ligoninėje Tad šį sekmadienį visi prašo Viena, į šeštadieninę mokyk nebuvo .uždaryta, nes ji visą lai J ta,.tieč'iu

„1 ____ mi o-ansiai rlalwwanti Hamiltn ' JUJC UUių gCldb MUUCUą SUgymi 
no 
me 
me.

Europos gydytojas
Dr. N. Skaab

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

gausiai dalyvauti Hamilto 
SLA kuopos informacinia 
— atgaivinimo susirinki 

K. Baronas.
PIRMAS HAMILTONO 

LIETUVIŲ SPORTININKŲ 
BALIUS—POBŪVIS

yra rengiamas reprezentacinia 
me Hamiltono Royal Connau 
ght viešbutyje (kur buvo Kraš 
to Tarybos suvažiavimas) šį 
šeštadienį, spalio mėn. 1 d. Toi 
bus vienas šio; rudens didžiau

PERKATE ar PARDUODATE? t

*Namai *Ūkiai *Sklypai
’"Bizniai ^Pramoninės nuosavybės

Kompetetingo 
A.

patarnavimo kreipkitės pas: —
P R A N C K E V I Č 1Ų . . . LI 9-4121.

Hamilton Office .... 913 Main St. East.

I hll [I T real estaete
I U V L 1. LIMITED

KANADOS STAMBIAUS REALTORIAI 
Skyriai visoje Ontarijoje.

Automatiniai 
SA 8 A 

radio prumtuvai
Š. m. rugsėjo mėn. 20 d. atsidarė naujas 

vokiečių gamybos 
RADIO PRIIMTUVŲ

Sabo-Koerttng-Blaupukt 
pardavimo skyrius agentūra 

MONTREAL Y,
4900 Grand Bld., N. D. G. 

Tel. DE — 2223.
Šiai agentūrai vadovauja Inž. V. Stankevičius. 

Didelį susidomėjimą kelia automatiniai SABA radio 
aparatai,

reguliuojami iš kito kambario.
Visų rūšių aparatai duodama 

išsimokėjimui ligi 24 mėn.
Darbo valandos: kasdien nuo 7 v. v. ligi 9 v. v. ir 

šeštadieniais nuo 10 v, ryto ligi 6 v. v.

| HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS

a Geriausius vyriškus ir moteriškus &
% kostiumus ir paltus X
v siuvatik V
| G. PALMER CUSTOM TAILORS I

Geriausia medžiaga $
pagal Paryžiaus ir New Yorko madą. »

Hamilton, 7 Sterling St. kampas King St. W. 
(netoli Westdale Collegiate) telef. JA 8-3345. a

Sav. G. Palme r-P aliliūnas. Q

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS —KURO ALYVA

LIETUVIS LAIKRODININKAS

ŽUKAS ANTANAS
359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TK 4321 $

Kreiptu vakarais po 6,30 vai.

Tel. TR. 1135VICTORIA CLEANERS &.DYERSCO.
SPECIALIAI NUPIGINTA 

RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

ir t. t., ir t. t.

LIŪDĖSIO VALANDOJE

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

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

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

«>iiu»»nn»>n»mniiininiiii;i;mHjiMiiii»wniJniiiiiiwuiiJHiiin»MiHiiiw

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

Visur yra Tip Top 
prekybos namai.

pas

TIP TOP
TAILORS

gaunate. . .

Duodame KREDITAN

STILIŲ 
SUKIRPIMĄ 
SPALVĄ 

pagal 
savo skonį 

Sukirpta ir pasiūta paga 
Tamstų išmiera.

„Club“ .......... $ 49.00
„Tip Top“........... $ 59.50
„Fleet Street“'. . $ 69.50 

Pirkite eu pasitikėjimu - 
Jūsų užganėdinimas ga 
rantuotas arba pinigą 

grąžinami.

Tip Top rūmai Toront,

TIP TOP TAILORS

KĄ RAŠO KITI...
Atkelta iš 2-ro psl. 

nominė sistema pasiliks, mie 
lėmis veikdama Vakarų Vokie 
tijai. Pavyzdžiui, 80-tą dirbtu 
vių bei įmonių nuošimtį ir 65- 
tą urmo bei kitų krautuvių vai 
do valdžia, o apie 5 milionai be 
žemių1 ir mažažemių yra gavę 
šiokius tokius sklypelius, kurie 

““““ „ ..„U... .C milionus akrų. Salia to
gyvenimo apra.škose. lieka įiamaraiai

ir Poznanė atiduota lenkams ir 
Rytų Prūsija, pusiau padalinta 
tarp rusų ir lenkų“. V.

venimas, darni jų tautinė veik 
la visose g.

Labai nemalonu, kai kas no 
rs parašo neteisingų, teisybę iš 
kraipančių ir neapykantą ke 
liančių Žinių. Tenka apgailės _
tauti tokius faktus, kurie berei BOLŠEVIKŲ AR NACIŲ.. • 
kalo užgauna žmones ir ypač Atkelta iš, 3-čio pusi, 
nekaltus, o kas skaudžiau — išsiuntinės visiems s-gos naria 
žmones, kurie tiems gražiems ms naujoms sąlygoms pritaiky 
tikslams dirba ir aukojasi. Tiek tus S-gos įstatus patvirtinti ir 
mūsų nedaug šiame dideliame pagal juos praves S-gos orga 
krašte, kad visi, kaip broliai ir nų 
seserys, turime sugyventi ir be mus. 
ndromis pastangomis kurti kie 
kvieno ir visų drauge geresnį ir 
gražesnį gyvenimą.

korespondencinius rinki

K. Brazauskas, 
Dr. B. Nemickas, 
V. Vaitiekūnas.

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 davanų siuntinių persiuntimo 
firma

International Gift Parcel Cervice
1176 SHERBROOKE ST. W________ Tel.: BElair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.
- ————————————- ........ — ■ ■  ............

X *

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

I
 GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS j; 

per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d fTel. RA 7-3120 j;6695 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36 į;
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TORONTO
APYLINKĖS VALDYBA

Šį šeštadienį, spalio 1 dieną, rugsėjo 15 d. vėl posėdžiavo 
10 vai. ryto prašomi susirinkti dėl sudarymo Toronto Apyl. 
Aušros Vartų salėje visi Augs Tarybos. Posėdy dalyvavo ir 
tesniųjų Lituonistikos Kursų Kr. V-bos atstovas, kuris smul KULTŪROS FONDAS 
mokytojai ir mokiniai — baigų kiau paryškino Apyl. ‘ Tarybų KRIZĖJE
šieji Šiemet šeštadienines moky sudarymą. .
klas, lankiusieji kursus pernai Visi V-bos nariai pasisakė, Šeštadienį Lietuvių Namuo ---------- &— _________

už Tarybos (sei Po^odžinvo Krašto V-ba su to skyr. v-ba rugsėjo 30 d.

AYOlVT’gREAL 
„NEPRIKLAUSOMOS LIE TUVOS” 15-KOS METŲ 

SUKAKTUVĖS.
Kanados Lietuvių Centro Ta tete yra įkopęs į mokslines au _ ____ ______  _____

rybos Prezidiumas nutarė 15- gštumas, turi labai gerą vardą metais ir visi’norinti^ji'lankyti’ princi*pinai~ x<»l7uua vaci - - - ---------- -w-- —
t ir yra liečiamas kaip moksli kas dar jų nelankė. Bus pasitar mėlio) reikalingumą Toronte. į- Kultūros Fondu, jieškodami 7,30 vai .vak. Prisikėlimo para 

ninkas ir ekspertas mokymo ir ta, kaip šiemet tvarkytis su Valdyba nutarė rugsėjo 30 Išeities Kultūros Fondo krizei pijos naujose patalpose kviečia 
auklėjimo klausimais į konfe kursais, kur jie bus ir kitais d. sušaukti organizacijų pirmi ^venSil- pirm- Rinkūnas si visus Toronto studentus, o ypa 
lencija ir tt. , kursų klausimais. ninkus ir su jais išsiaiškinti dėl pakeisti K. F. statutą ta tingai šiemet pradėjusuis studi
VYSKUPAS V. BRIZGYS Šiemet numatomi du kursai seimelio sudarymo. prasme, kad jis butų ne savis jas, į šių mokslo metų visuot.

nalvdėtas 8 kunigu sekmadie —1 ir IL Pernai lankiusieji kui Einam, reikaluose V-ba nuta tovus B-nT®s organas, bet suju sus-mą, kurio metu bus išrink 
ni vakara viešėio na’s n M Ar sus' Perkebami j H kursą ir rė dovanoti sporto klubui „Vystas su Ki. V-ba, nes vistiek ta naujoji skyriaus v-ba, aptar 
lauskaite ir ten vakarieniavo Per metus baigs Juos- Baigusie tis“ skolą, 200 dol., kuriuos s\ietimo ir kultūros reikalus ru ta ateities veikla ir vėliau pasi 
Vyskupas, lydimas kun. J. Ku kaip ir šier"et’ Saus bandos Apyl. V-ba buvo paskolinusi ^et°s 11^k.Smįnta* T
Ibio išvvko i Ouobe-o mo atestatus 1S htuamstimų daly praeitais metais ir kurių spor Ku, 1 K neturėjimo lesų K.L. S-gos Toronto 5k. V-ba. 

išvydo i Ųuobeco pro .................................negr^ino ™ko,J^ LIETUVIŲ NAMŲ
šėrininkų sus-mas skubiam rei 
kalui — Liet. Namų praplėti 
mo statybai patvirtinti, įvyko. 
Tam tikslui jau gautas miesto 
V-bos leidimas ir planai.

Pirm. J. Strazdas pranešė 
apie esamą namų padėtį ir to 
ūmesnius žygius. Namų pirki 
mo skolos liko dar 24 tūkst. kas 
met išmokama po 2000 morgi 
čių. Išmokėta jau 6000. Už tą 
namą galima būtų lengvai gau 
ti 60 tūkst. Dabar patalpų klau 
simas pasidarė opus, nes ple 
čiantis „Paramos“ koperatyvui 
nebelieka vietos nei raštinei, 
nei skaityklai. Salės gi išnuo 
mojamos. Numatoma, kad „Pa 
ramos“ bankelis veiks kasdien. 
Šiemet jo apyvarta siekia 140 
tūkst., o kitais metais, imant 
tokį pat augimo tempą, gali šie 
kti 280 tūkst.), taip, kad Namų 
V-ba, jieškodama išeities, nuta

kos metų „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ sukaktuves suiuosti š. 
m. lapkričio 26 dieną, šeštadie 
nį. Plačiau apie tai bus kituose 
NL numeriuose. Organizacijos 
maloniai prašomos tą datą re 
zervuoti suminėtam parengi 
mui.

VISŲ MONTREALIO
Organizacijų žiniai. ___ __ _

Š. m. spalio mėn. 2 d. 11 vai. vinciją lankyti lietuvių koloni k^į 
Aušros Vartų parapijos salėje jų.
yra šaukiamas visų Montrealio 
organizacijų atstovų posėdis 
Montrealio Apylinkės Šalpos

TORONTO STUDENTŲ 
DĖMESIUI

K.L. Studentų S-gos Toron

Būtų labai malonu, kad tė rūmo mokesčio' iždininkas siū re .. ? isspięsti Ki. tarybos 
vai pasiųstų vaikus į šiuos Kur lė padaryti sekmadieniais mo S€S1J°j- L.
sus, o ir uolesnieji kursų lanky kesčio rinklivą prie bažnyčios, TORONTO KŪRĖJAI- 
tojai kad pakalbintų savo pa daly vau jnat V-bos nariams ir se ... ,v

■ • • ................ — -Savanoriai vieni is pirmųjų su
* sirūpino Vokietijoje pasiliko 

siais ir vargan patekusiais k. 
savanoriais. Jie ne iš kokių rin 
kliavų, o iš ruošiamų pobūvių 
gauto pelno’ ir sudėto nario mo 
kesčio per vienus skyriaus gy 
vavimo metus 200 dolerių pa 

_ : esantiems 
3"' ’’ laisvės kovų broliams-kūrėjams

SPORTO KLUBO „TAU -savanoriams, sunkioje padėty 
RAS“ NUMATOMI DARBAI je esantiems sušelpti. Nepamirš 

IR PARENGIMAI. tas jr S-gos vėliavos bei ženklo 
Visuotinis metinis klubo su autorius dail. J. Kaminskas, ku 

sirinkimas įvyksta spalm 23 d., ris su. palūžusia sveikata skurs 
sekmadienį, tuojau po pamaldų ta Vokietijoje. Jam nusiųsta 25 
Aušros Vartų parapijos salėje, dol. vienkartinė Toronto k.-sa 

Visų narių dalyvavimas būti vanorių skyriaus dovana.
nas. Taip pat kviejeiami visi, ku šį savaitgalį tam pačiam šei 
rie nori naujai įstoti į klubą ak pimo tikslui lėšų sutelkti, To 
tyviais sportininkais arba na ronto k.-savanoriai spalio 1 die

LIETUVIŲ DIENOS 
FOTOGRAFIJOS

Komitetui sudaryti. Organiza Jau yia padaryti 32 pavyz žįstamus, kolegas ir Kitą lietu niūnams. V-ba tam pritarė, 
cijos prašomos atsiusti tą die džiai fc>to nuotraukų iš Trečio viškąji jaunimą, kad visi lan 
ną po vieną atstovą, iš kurių s^os Lietuvių Dienos ir 50-ties kytų Augštesniuos. Lituamsti 
bus aptariami su šalpa susiję metų nuo lietuvių įsikūrimo Ka kos Kursus, kurie papildys jų 
tas komitetas. Tuo pačiu metu 
bus aptariami u šalpa suiję 
reikalai ir sumanymai.

Irena Lukoševičienė, 
Montrealio Seimelio Prezidiu 

mo Šalpos reikalų Vedėja.
123 SLA KUOPOS NARIŲ 

susirinkimas, kaip kas mėnesis, 
šaukiamas ir šį sekmadienį, spa 
lio 2 dieną, 12 v. A. V. salėje, 
tuojau po pamaldų. Prašomi at 
silankyti visi, kas norėtų įstoti 
į šią naudingą organizaciją ir 
visi, kas turėtų apsimokėti mo 
kesčius arba naujai Įstojusieji 
atsiimti nario dokumentus.
OTTAWOS UNIVERSITETO mirties
profesorius, pedagoginių moks mas darosi aktualus. -------------- JO---- — -....... -_j.-_.j__ ...
lu katedros vedėjas, čia vadina ma tam tikslui akademija. tomą, kuris jau išsiuntinėtas or ? ai u°t°jai> kurie savo pa Įvairia programa. „trimitas 
mas Departamento Direkto qvaittii ntMtlll prenumeratoriams. Be to, yra tarimai* Padety įvystyti numa malomai sutiko šiame baliuje iš
rium, p. Paplauskas - Ramu JuROS SKAUTŲ REMeJŲ prenumeratorių Kanadoje, ku tor^ Platesia? klubo veik^- pūdyti keletą kūrinių ir pagro 
nas, praėjusią savaitę dalyvavo būrelis spalio 1 dieną Ville La dar nėra atsilyginę už V-tą Krepšininkų treniruotes nu ti šokiams.
Quebece švietimo ministerijos sa^e> Country Golf klubo sale tom^ Prašoma pinigus siųsti ™at°n?os. puma dieniais, trecia Tikima, kad lietuviškoji vi 

--- ------------ -- n... — adresu . Mr Juozas Kapočius, dl^niais \r penktadieniais 8 v. suomenė, kaip ir visuomet, šį
265 C Street, So Boston 27 vak., padedant rugsėjo 26 d. >< - ...

nadoje sukaktuvių minėjimo — žinias iš tų mokslo dalykų, ku 
sporto, meno parodos, baliaus rių ;
ir akto - koncerto. Ateinantį School neduoda. Tiktai 3—4 
sekmadienį, kas norėtų pamaty šeštadienį tam tiksluipaaukotos 
ti šias nuotraukas ir jų užsisa valandos, kurios ne vieno bei 
kyti, prašomi užeiti įAV baž niuko bei mergaites nei nuvar 
nyčios salę, bus tos nuotraukos gina, nei daug laiko atima, o 
bus galima pamatyti ir pesirink žinių suteikia daug iš lietuvių 
ti norimas užsisakyti. literatūros, Lietuvos istorijos ir

ŠV. JONO LIUTERIONIŲ Seograiijos bei kitų dalykų, ku 
, „ „. . T . rių pažinimas ir lengvas ir ma
bažnyčioje Jeanne Mance ir ionus Tat, šeštadienį visi ja
Punce Arthur gat. kampe, spa unuojiai įr jaunuolės 10 vai. ry
hų 2 d., 12,30 vai,, lietuvių pa tQ—yįgį į Augštesniųjų Litua
maldos. nistikos kursu pradžią.

Kun. dr. M. Kavolis. LIETUVIU
ADOMO MICKEVIČIAUS - ENCIKLTPEDIJOS

sukaktuvių paminėji leidėjas p. J. Kapočius prašo at

TORONTO L. K. K. 
„PARAMA“

Nuo š. m. spalio m. 1 d.
In^Ių briVrancūZfHigh iPįastų darbo valandų 7-9 

- r e vak. antradieniais ir penktadie 
niais, bus atidarytas ir šeštadie
niais nuo 2 iki 4 vai. po pietų, siuntė Vokietijoje

be

riais rėmėjais, ypatingai prašo ną, šeštadienį, Šv. Jono Parapi re ^statyti priestatui antrąjį
53 e‘n“4To7eYį"s~vi ™ sportininkai ir sp jos saieje ruošia šaįnu baltu su k“ ka'"""s

tomą, kuris jau išsiuntinėtas orto darbuotojai, kurie savo pa įvairia programa. „Trimitas“
__ - . _ - * tarimaic noripiii H'mrct-vr-f-t rtcttvu —«Jet« ^...4.21-^. — ~ L—12.." —
Departamento Direkto ° SKAUTŲ RĖMĖJŲ prenumeratoriam^ Be to, yra - y
p. Paplauskas - Ramu, _ / prenumeratorių Kanadoje, ku “ /r*

rltam \ / i 1 I o Iii* k rPYACi nm Ir 11 rr nm rimroc

augštą, kas kainuos apie 7.000 
dol. Namai santaupų neturi ir 
dėlto kreipiasi į šėnninkus. P. 
Banelis paaiškino' salių nuoma 
vimo reikalą ir naujo priestato 
apsimokėjimą ūkišku atžvilgiu. 
P. Valys siūlė pasiskolinti tuos 

kilnu tikslą savo atsilankymu 7-°°0 iš „Paramos* , bet pirm. 
‘ . Laukiama k.-savano Paaisk^o, kad pagal koop. jsta 

čiui moterų krepšininkių, numa rių iš Hamiltono, Niagaros ir tua tas ne^abma- Bejieskant is 
tomą suorganizuoti moterų kitu vietų i ši balių atvykstant. e.įti^s sus-mas nutaie (vienbai 

- • - ' - * " ’ Bs siai): * "bos projektui pritarti
Visi stalo tenisininkai regis siūlyti šėrininkams nupirkti

u ū « t . , - t---, r a e truojasi pas p. Dikaitį, 1271 APYL. ŠALPOS dar po vieną serą arba surasti
penter Hall, St Laurent gatve DR. J. ŽMUIDZINAS praėjo AUard vPerd teI TR komitetas po ilgesnio persitvai nauK> šėrų pirkėjų. Inž. Lėliui 
je. Ruošiama jdomi programa, šią savaitę Veroun ligoninėje 2859 Susiregistravus atatinka kymo ir naujam šalpos K-to P^Hus, čia pat pasirašyti vi 
po kurios bus šokiai. buvo operuotas Dr. J. segamo mam skaičiui> bus nustatytos pfrmininkui Vincui Bačėnui *iems esantiems po vieną serą,
P. BULOTIENĖ šj pirmadieni go, jau pasveiko ir jaučiasi ge treniruotes dienos. N. 36 buvo ;o. pavardė klai buvo pasirašyta serų pasizadeji
sugrįžo su vaikais iš Prancūzi rai • ............... Spalio 8 d., šeštadienį, Auš dingai parašyta) energingai u* 30? ,doL. P.‘ 1 arnošaus
jos, kur praleido visą vasarą. J. KIBIRKŠTIS, kaip inžinie ros Vartų parapijos salėje nuveikiant, pradedamas šalpos va 1 ....
Laivą, kuriuo jie plaukė, buvo rius, vasarą praleido dirbda matoma suruošti prmas šio se jus. Suorganizuoti yra aukų rin 
užklupusi audra, bet visa šei mas Ungavoje, tirdamas Poyne zono atidarymo šokių vakaras, kėjai rajonais, kurie eis į na 
ma nesunkiai pergyveno padi upę, bet dabar^ jau sugrįžoį į kurį prašomi mieli montrealie mus ir rinks aukas.

vas pavėlavo ir vieton sekma jo žiema.
dienio ryto Montrealį pasiekė JUKNELIENĖ Ona šiandien 
tiktai sekmadienio vakarą. išvyksta į Winnipegą, kur bus 
PP. PUNIŠKŲ pora lankėsi vestuvės sesers dukters Salo 
Montrealyje ir čia kelias dienas mejos Kvedaravičiūtės, 
viešėjo sūnaus Jono Puniškos 
šeimoje Ville Lasalle bei lankė 
gimines ir pažįstamus.

sušauktoje konferencijoje, kaip Je re"^a viesf vakar^ P“3™
ekspertas ir grįždamas į Otta ninė dalis, veiks pilnas ufe as. 7 -
wa, viešėjo Montrealy pas bro Bradzia 6 vab vakaro. įėjimas Mass., USA. Bet jeigu kam bū Atsira us atitin amam skai parems, 
lį, s ukuriuo lankėsi „Nepr. Lie 
tuvos“ redakcijoje. Labai ma Mivnwt.iun.tw ax 6vn. l6«*. j. .. . - ,
lomi, kad mūsų tautietis žymia Sambūrio vakaras nusistatyta George St., Ville Lasalle, Mon 
me Kanados sostinės universi suruošti spalio 15 dieną Car treal 32, P. Q.

1 dok Rengėjai patogiau, tai galima įduoti
LIET. AKADEMINIO ir gen. įgal. J. Kardeliui, 7722

,)

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL. D.

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E.

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

RA 2-5229.

DR. J. ŠEGAMOGAS
CHIRURGINĖ ir 

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 A v. 
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,

Tel.: TR 4547

!
 NOSIES, GERKLĖS ir | 

AUSŲ SPECIALISTAS <:
» ir C H I R U R G A S |!
Ji DR. R. CHARL AND
| 956 SHERBROOKE E. į
1 Tel.: FR 7684. EX8822g

. P. Tatnošaus 
kas siūlė išsiuntinėti visiems na 
riams pasižadėjimų formą—pa 
sirašyti šėro pirkimą. Pasiūly 
mas priimtas. Pradžią padarius, 
šėrų platinimas bus lengvesnis.

-L.
Namų 
sirgęs, 
eiti sa 

nė, ižd. Dapkus, nariai: Diržys, vo pareigas. Sergantį 31 pavada 
Abromaitienė ir Butienė.

_____ , _________ _______ Nors kiek pavėluotai, bet ko
lė iŠ Anglijos, kur jis kelis me šeštadieninės Mokyklos moki mitetas gerai pasiruošęs išeina

dintą laivo supimą. Už tai lai Montrealį, nes ten jau prasidė čįai atsilankyti ir paremti mū 
su sportuojantį jaunimą.

„Tauras“ Valdyba.
MOKINIŲ TĖVŲ 

DĖMESIUI
Spalio 9 d. Aušros Vartų 

rapijos salėje, tuojau po 11

N A MŲ DAŽYMA S 

kreiptis tel. LA 6-2084.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS
3260

Montreal. Tel. CL 5515

kontraktorius
GURČINAS 
Curatteau

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

1410 Guy St., tel. FI
Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

6351
neju- 
mūsų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

Dr.E.Andrukaitis| Grosery biznis su r 
956 SHERBROOKE E.

Tel: CH 7236.

pa
v.ATVYKO IŠ ANGLIJOS

Antanas Baravykas persike pamaJdy, Šaukiamas Verduno

Aukų rinkimas kiek pavėluo 
tas dėl minėto persitvarkymo.

Dabar Toronto Apyl. Šalpos 
K-tą sudaro pirm. Bačėnas, vi 
cep. Jurkevičenė, sekr. Butenie

V. PETRAITIS, Liet, 
adm., daugiau mėnesio 
pasveiko ir vėl pradėjo

vo P. Budreika ir St. Banelis.
PADĖKA GERADARIAMS

Šiuomi noriu širdingai pade 
koti visiem tiem, kurie rado lai 
ko mane aplankyti kai sirgau. 
Ypatingai noriu paminėti kun. 
Liaubą iš Brooklyn, Tėvą Pau 
lių, seserį Apolinarą, seserį Ma 
gdaleną, Dr. V. Gylį ir žmoną, 
pp. Frenzelius, pp. Indreles, p. 
p. Jurkevičius ir pp. Štuopius.

tus dirbo jūrininku, o paskuti nįų tėvų susirinkimas. į darbą su nauojmis jėgomis ir
niu metu gyveno Londone, į Dienotvarkėje be kitų reika pasitkėjimu savo tautiečių duos 
Montrealį ir čia bando įsikurti, naujojo tėvų komiteo linki numu. L.

PADIDĖJO LIETUVIO 
ĮMONĖ.

„Metropolitam“ baldų dirb 
tuvė ,133 Osington, netoli Liet.
Namų, progresuoja. Prieš me Tampat nogėčiau VadekotCbn 
tus, kai buvau ten, tai dirbo tik parevičiui už rūpestingą prie 
savininkas ir 4 darbininkai, o da įr mano kaimynam pp. 
bar 15 žm. ir pagamina kas mė AnceviČiam, kurie man parodė 
nesį apie 800 kėdžių. Dirbtuvės jaucr draugiškumo.

Monkiene.

GARGASAS Jonas, inžinie mai. Malonūs tėvai kviečiami 
rius, pasitraukęs lietuvių klubo kuo skaitlingiausiai dalyvauti, 
pirmininkas, vis dar nevisai Tėvų k-tas.
esąs sveikas. Sveikatos sumeti PERSIKĖLĖ iš Ville Lasalle 
mais pp. Gargasų šeima Lemey į Ville Emardą ir pp. Rudniskų 
gatvėje, kuri yra rami, nusipir šeima, kuri pardavė pasistaty 
ko namus ir ten persikėlė gy tus Ville Lasalle namus ir nau 
venti. ' jus nusipirko Ville Emarde.
PREKYBININKAS p. Motu IŠKILMINGAI ĮTEIKS 
šis biznio reikalais iš Toronto brandos atestatus šį sekmadie . . 
lankėsi Montrealy, km įsteigė nį Willibrord High School. Ce savininkas yra Ed. Bumeistris 
savo atstovaujamos firmos —remonijų, kurios vyks Willib buvęs aktyvus LAS narys, ku 
Blaununkto skyrių (žiūrėkite rord bažnyčioje, metu gaus br ris prieš porą metų persimetė VISOJ KANADOJ VYKSTA jo sSmJ) ir Montrealį aprū andos atestatus p. L. Vilimaitė iš politikos į biznį ir plečia įmo 
pins paskutinio technikos žo ir P- Vitolis Šipelis, kitų tarpe, ries gamybą ii neužmušta lietu 
džio radijo tparatais valdomais NEMALONUS incidentas kilo viškų reikalų. L.

ŠALPOS VAJUS — 
AUKOKIME!

mygtukų pagalba net iš kito ka Ville Lasalle, kai viena mergai 
mbario. P. Motušis ta proga lan tė primušė kitą, abiem iš mo 
kėši „N. L.“ redakcijoje. kyklos grįžtant, taip, kad viena 
PP. KUPRIŲ šeima, pardavu ia turėJ° būti net atvežta į 
si namus Ville Lasalle, naujus namus- 
tiktai baigiamus statyti, įsigijo Atkelta iš 1 psl.
Montrealio vakaruose — N. D. H. Hanke grįžęs į Lenkiją ne 
G. ir ten šią savaitę persikelia, savanoriškai, nes visas jo nusi 

statymas buvęs antikomunisti 
nis- Hanke priklausė krikščio 

IŠNUOMOJAMAS didelis du nįų demokratų partijai; iki 
belinis su virtuve, apšildymu, lg30 m> buvęs> kai „Stutgar 
šiltu vandeniu, šviesa^ir kt. pa ter Zeitung“ praneša, vienas iš 
... j_t j....... žymiausiųjų krikščioniškųjų pr

ofesinių sąjungų veikėjas. Au 
gštutinėje Silezijoje. Karo me 
tu jis bendradarbiavo su lenkų 
Londono vyriausybe. V ėliau 
apie jį nieko nebuvo girdima, 
kol prieš kelias savaites A. Za 
leskį paskyrė į lenkų egzilinės 

pietus nuo Montrealio, prie 47 vyriausybės Londone ministe 
rir St. riu pirmininku. „Observer“ ma 

no, kad tai buvęs komunistų 
„suvedžiotojų bei prievartauto 

_ __ jų technikų surežisuota, tikslu
Tel. St. Jean, Que. 8-2659. sukelti egzilų tarpe sąmyšį.

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

butas Il-me augšte. togumais butas dėl dviejų^ as 
Kreiptis pas mūsų atstovą menV už 40 dol. mėnesiui. Tei 

te i ~ » rautis 5955—24 Avė, Rosemou
nt’ telefonas 2-6390.

| Raštinė vakarais: LA 1-7926—8873 | PARDUODAMI
| 2104 Mount Royal St. E. | KALAKUTAI

| Masevičių ūkyje, 20 mylių 
i g r * * * •

S kelio, (tarp Chambly 
Jean) vietovėje „Tufon". 
Užsakius pristatome į namus 

MArquette 8045 __ kiekvienu laiku.

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv., 
ketvirtadieniais ir šeštadie

(iiais 1—3 pp. X-ray (Ro- 
entgeno) kabinetas.

I Tel. ME 2933

Dr. A. Pacevicius
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 11-7 
v. pp. Kitu laiku, susitarus

* --------

Advokatas

g Suite 306, Aldred Building
507 Place D’Armes

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. v.
(pagal susitarim C

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniai* 
pagal susitarimą.

g 1082 Bloor W. Toronto 4
J rytus nuo Dufferin St.

*
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