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Už Lietuvos išlaisvirtimq! Už ištikimybę Kanadai} 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada.!
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The Windsor Daily Star ’ įdėjo iš ketvirtosios Kanados Lietuvių Dienos šį atvaizdą, kuria 
me matome (iš kairės) : KLB Windsoro Apylinkės Valdybos pirmininką V. Kačinską, Win 
dsoro miesto majorą M. Patrick, Kanados Sveikatos Minister! ir nuolatini atstovą Jungti 
nėse Tautose p. Paul Martin ir generalinį Lietuvos Konsulą Kanadoje min. V. Gylį.

Klišė „The Windsor Daily Star“.

Politinė įvykių savaitė
DIDELĖ POLITINĖ KRIZĖ DĖL SUECO KANALO 

KLAUSIMO SPRENDIMO
Kils karas, ar Sueco kanalo klausimas pereis J. Tautoms?

Visą žmoniją tebedomina Su paskatas, ir tai prievartiškai : 
eco kanalo klausimas, kuris nu lygotas, veikia, 
stelbia visus kitus. Dabartiniu 
metu dėl Sueco krizės

LONDONE TARIASI ANG 
LIJOS IR PRANCŪZIJOS

MINISTERIAL
Į Londoną yra išvykę Pran 

cūzijos premjeras Molet ir už 
sienių reikalų ministeris Pi 
neau, kurie tariasi su Edenu ir 
Lloydu. ■

Atrodo, kad šie pasitarimai 
vis dėlto prie karo neprives. 
Viena, kad Anglijos darbiečiai 
ir Darbo unijų 
tiktai ką įvykęs, 
taikingą klausimo 

htra, Amerika 
nuomonės, kad 
REIKIA RASTI

SPRENDIMĄ.
Trečia, ilgai užsitęsusios Na 

ssero derybos su Londono kori 
ferencijos išskirtuoju penkių 
komitetu įrodo, jog Nasser lin 
kęs eiti į kompromisus. Matyt, 
penkių komisijos pasiūlymai 
Nasserą domina ir vilioja. Gali 
ma spėti, kad Nasseras prie ofi 
daliųjų nutarimų iš komisijos 
yra gavęs „priedų“, galimas da 
lykas, ligi Nilo užtvankai kre kurioje pasiakoma prieš vokie
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Pasikalbėjimas su pirm. J. Matulioniu 
Besilankant VLIKo piimi kitų įstaigų iš Lietuvos.

PRICE 15 et. XVI METAI

PALAIDOTAS
JONAS MATULAITIS

Kol 
ninkui J. Matulioniui Windso kas tai yra tik žalias projektas, 
re, Jūsų Hamiltono bendradar reikalingas bendro suderinimo 
bis kreipėsi į jį, prašydamas su su mūsų kitais veiksniais ir ki 
teikti šio laikraščio skaitytoja tom pavergtom tautom. Tą dar 
ms žinių. bą, jeigu mes būsime nusistatę

— Pone Pirmininke, kokia teigiamai, mes statysime uždą 
dabar yra VLIKo darbų apim vinių kiekvieno krašto lietuvis

kąjai emigracijai, kad ji akty
— Sekimas dabartinio Lietu viai paveiktų savo krašto, vy 

vos gyvenimo. Jis pasireiškia 
trejopai 1) iš atvykstančiųjų ap 
klausinėjimų ir ne tik lietuvių, 
bet taip pat ir svetimašlių, 2) 
gaunamos spaudos ir bendrai Ii 
teratūros ir 3) monotoringas, 
užrašant Vilniaus radijo žinias, 
liečiančias Lietuvos gyvenimą. 
Vėliau, perrašoma mašinėle ir 
visa tai patiekiama mūsų veiks 
niams, kongreso bibliotekai.

šeštadienį, dalyvaujant labai 
daugeliui Montrealio lietuvių, 
palaidotas žymusis Montrealio 
lietuvių kolonijos veikėjas ir 
biznierius Jonas Matulaitis.

Halpin koplyčioje jo karstas 
skendo gėlėse, vainikuose, ku 
rių buvo apie 50. Čia velionies 
palydėti į amžino poilsio vietą 
susirinko didelis būrys montre 
aliečių iš viso didžiojo Montre 
alio ir jo apylinkių.

AV klebonas kun. J. Kubi 
liūs atvyko į koplyčią velionies 
paimti į parapijos bažnyčią, kur 
buvo atlaikytos trejos gedulin 
gos mišios kunigų J. Kubiliaus, 
V. Kulbio ir j. Raibužio. Mi

mes“ atsakė, kad visą laiką žm 
onijai nepatinka vokiečių pas 
tangos grobti svetimas žemes. 
Vokiečiai todėl netenka vilties 
atgauti prarastas sritis.

— V. Vokietija susidūrė su 
Maskva notomis: Maskva pa 
kartotinai pareikalavo grąžinti 

NASSERUI REIKIA „GELBĖ pabėgėlius, o V. Vokietija — 
TI SAVO PRESTIŽAS”.. 
Todėl galutinėje išvadoje 
penkių komisijos pasiūlymų 
priėmė.

Tat kyla klausimas: kas, 
gu ne karas?

Atrodo, kad — ne karas, 
rs kariuomenių judėjimas vyks 
ta iš abiejų pusių. Vis dėlto jos 
karo veiksmų greičiausia, be 
veik tikra, nesiims.

Visi skaičiavimai ir prasitari 
mai rodo, kad
SUECO KANALO KLAUSI 
MAS PEREIS JUNGTINĖMS

TAUTOMS.
Tuo būdu bus išlaikytas Nas 

sero „prestižas“, nes jis Londo 
no reikalavimus bus atmetęs, o, 
iš kitos pusės, Londono konfe 
rencijos dalyviai galės būti pa 
tenkinti, nes JT, kaip spėjama, 
galės duoti maždaug tas pačias 
sąlygas, kurių Londone pagei 
davo 18 dalyvių — galės pasku
ti ar sutarti tarptautinę kontro 
lę-
TRUMPOS ŽINIOS
— Anglijoje išleista knyga,
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elitų imtinai. Tat jis tikriausiai čių pastangas plėstis. Dėl to V. Pektas pakeistas i Maskvos pio nme įskelti JY os, kadangi ne 
būtų tuos pasiūlymus priėmęs, Vokietijoje kilo susijaudinimas, spektą, bet okupuotoje Lietuvo same J naiys. es^ ga voja 
jeigu jo užnugaryje budinti Ma kad jai nebus grąžintos sritys 

jva jo nekurstytų. O kai toks iš už Oderio-Neissės. Į tai „Ti

suvažiavimas, 
pasisakė už 

išsprendimą, 
taip pat yra

TAIKINGĄ

Lietuvoje mirus

PONIOS E. PAUNKSNIENĖS 
motinai bei

PONIOS L. PTAŠINSKIENĖS 
močiutei, reiškiu nuoširdžią užuojautą,

E. Šulmistraitė

A. f A.
JONUI MATULAIČIUI 

staigiai mirus

p. A. MATULAITIENEI, 
DANUTEI IR GIMINĖMS 

reiškiame gilią užuojautą
M. ir I. Pakniai.

są

netrukdyti vokiečių repatriaci 
jįs jos. Vieni ir kiti atsakė neigia 
ne niai.

jei

no

ra

JONUI MATULAIČIUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame

P. A. MATULAITIENEI,
giminėms ir artimiesiems.

Filerių šeima,

mai.
— Nixonas pareiškė, kad 

Maskva nuolat keičia savo poli 
tikos gaires: pripažino Pabalti 
jo valstybes ir amžiams jų išsi 
žadėjo, o po to pagrobė jas.

— Poznanės sukilimo daly 
vis Paulauskas pabėgo į vaiea 
rus ir pasakoja, kad lenkų kari 
nis dalinys sukilėliams atidavė 
ginklus, tada prieš sukilėlius 
buvo pasiųsti rusų kariai.

— Kipre teroras tebesitęsia.
— Gaunamos žinios, kad Sta 

linas buvęs likviduotas Krem 
liuje su savo šalininkais. Ten 
įvykęs tikras mūšis, kurio me 
tu Stalinas buvęs nušautas.

— Gautoji vakaruose Chruš 
čiovo kalba prieš Staliną, kaip 
dabar aiškina žinovai, esanti pa 
rašyta maršalo Žukovo. Chruš 
čiovas gi buvęs priverstas ją 
perskaityti, kad ir šis būtų su 
kompromituotas. Dabar Rusiją 
jau valdanti kariuomenė. Kai 
MVD degraduota, tai Rusijoje 
dabar — karinė diktatūra.

— Leningrade Stalino pros

Gausybę Lietuvos bylos reika 
le. Juk kiekviena valstybė JT 
turi tik vieną balsą, nežiūrint 
jos dydžio. Taigi mums reika 
linga yra kuo daugiau balsų. 
Šiame reikale mūsų visuomenė 
turės suvaidinti svarbų vaidme šių metu giedojo ir vargonavo 
nį. Tam darbui mes privalome V. Kerbelis ir p. Vytė. Bažny 
įjungti visas mūsų organizaci šioje buvo žmonių, kaip per sek 
jas.

— Teko paitrti, kad yra ruo 
Taip pat ir Lietuvos gyvento šlama jaunimo peticija. Ką ga 
jai yra informuojami per Mad lėtumėte tuo reikalu pasakyti? 
rido, Vatikano ir Romos radijo — Esame paruošę per Eltą 
stotis. Mes jiems patiekiame ži atsišaukimą, kad Vasario 16 mi 
nių apie laisvųjų lietuvių gyve nėjimo proga būtų įteiktos vi 
nimą ir jų visų pastangas, Lie sų laisvų kraštų vyriausybėms 
tuvos labui. Duodamos žinios 
iš VLIKo veiklos, laisvojo pa 
šaulio politinio, ūkinio ir kultu 
rinio gyvenimo. Duodami ko 
mentarai ibolšeivkų propagan 
dos, duodamas tikras laisvojo 
gyvenimo vaizdas, tikra tarp 
tautinė padėtis. Mes siekiame, 
kad lietuvis išliktų lietuviu, 
kad jis nepasiduotų komunizmo 
propagandai, kad jis negalvotų, 
kad dabartinė padėtis yra stabi 
lizuota. Mes tvirtiname, kad ta 
padėtis yra tik laikinė. Yra tik 
ra, kad mūsų transliacijos yra 
girdimos ir mielai klausomos. 
Tai patvirtina atvykę iš Lietu 
vos, todėl ir mes tikime, kad to ,ėšų k^s£;~?* 
ks informavimas vaidina pir
mos svarbos vaidmenį. Taip 
pat, laisvajam pasauliui yra tei 
kiama informacija ir per Eltą, 
lietuviškajai spaudai ir kas mė 
nesį italų, vokiečių ir anglų kai 
bomis. Tas darbas yra labai 
svarbus, nes tai yra vienintelė 
priemonė informuoti laisvąjį 
pasaulį apie padėtį Lietuvoje. 
Taip pat yra rengiamos įvai 
rios konferenciojs, ypatingai 
Vykdomosios Tarybos.

— Ar nesiruošiate Lietuvos 
bylos klausimo iškelti JT?

— Taip. Bet mes patys nega

jee Stalinas vis dar laikomas me, paruošus visą medžiagą ir 
pagarboje. ■ suradus draugų iš JT narių tar

— Rusija į Sueco kanalą siun po, ją patiekti, reikalaudami pa 
čia savo pilotus, kurie ves per sitraukimo raudonosios armi 
kanalą laivus. jos, komunistų partijos ir visų

madienines pamaldas.
Po gedulingų pamaldų į Mo 

ntrealio kalno kapus palydėti J. 
Matulaičio karsto išsirikiavo 
apie šimtas mašinų, kurios nusi 
tęsė apie mylios ilgumo vilsti 
nę.

Montrealio kalno kapuose 
klebonas kun. J. Kubilius paša 
kė gražų žodį, įvertindamas ve 
lionį, kaip žmogų ir visų velio 
nį payldėjusių vardu atsisveiki 
nimo žodį pasakė red. J. Kar 
delis, visų vardu pareiškęs naš 
lei p. Matulaitienei, jų auklėti 
neti D. Geležiūnaitei ir giminė 
ms pp. Geležiūnams ir pp. Man 
kams užuojautą.

Laidotuvės buvo tikrai gra 
žios ir jaudinančios, nes velio 
nies pagerbti susirinko daugy 
bė žmonių, kurie buvo įvairių 
pažiūrų, kas rodo, kad velionis 
buvo tikrai geras asmuo. Tei 
giama, kad tokių iškilmingų lai 
dotuvių retai Montrealyje esti.

Lai būna J. Matulaičio palai 
užplanuotų kams lengva Montrealio kalno 

ateičiai, šiuo metu gaunamų lė žemelė.
šų iš visuomenės nepakanka. O 
mes manome, kad Lietuvos iš 
laisvinimo darbas turi remtis 
lietuviškais pinigais, todėl ruo 
šiame planus didesniam lėšų 
mobilizavimui ir artimoje atei 
tyje patieksime jį mūsų visuo 
menei.

— Jūsų įspūdžiai iš IV L. imti mūrijimo 
Dienos Windsore?

— Kaip dalyvavęs visose LD, z^’. Itališkojo marmuro alto 
tad ir gavęs pakvietimą daiy 
vauti 4 LD, mielai jį puėmiau 
ir išsivežu geriausius įspūdžius. 
KLB tęsia savo garbingą tradi 
ciją, rengdama ją vis kitoje vie 
toje. Reikia vertinti, kad LD 
stato naujus uždavinius, ypa 
tingai suartindama abi LB — 
Kanados ir JAV. Kad LD ran 
da pritarimo ir visuotinio įver 
tinimo, galima spręsti iš daly 
vaujančių įvairių organizacijų 
ir politinių grupių atstovų. Tas 
įrodo, kad ir mūsų LB ir LD 
eina teisingu keliu.

Reikia dėkoti šiai mažai apy 
linkei, jos valdybai su pirm. V. 
Kačinsku preikyje, kad ji taip 
didelį darbą gražiai nugalėjo. 
Taip p/t, reikia įvertinti ir LB 
Detroito ap. ir jos pirm. p. Kut 
kaus pastangas. Tiek dalyvių dos organizacijoms, visiems Ka 
skaičiumi, tiek savo programa nados lietuviams asmeniniais 
šios LD buvo imponuojančios, laiškais padėkoti už jo viltin 
Reikia pabrėžti faktą, kad jose gus žodžius Lietuvos išlaisvini 
dalyvavo ir reikšmingą kalbą mo reikale, juo labjau, kad mi 
pasakė Kanados ministeris ir nisteris Hon. P. Martin yra 
Kanados delegacijos nuolatinis Kanados delegacijos nuolatinis 
pirmininkas prie JT Hon. P. pirmininkas prie JT, kur nu 
Martin, didelis pavergtųjų drau matoma yra įkelti ir Lietuvos 
gas ir jų užtarėjas JT tarpe.

Šitokios dienos
prasmės ir Lietuvos laisvinimo 
darbo atžvilgiu, nes jos popu

jaunimo peticijos su parašais 
panašiai, kaip tai buvo atlikta 
birželio minėjimo proga JAV 
lietuviškojo jaunimo.

— Savo viename pasikalbėji 
me su spaudos atstovu esate pa 
reiškę, kad VLIKo sesijos ga 
lės būti ne tik JAV, bet ir ki 
tuose kraštuose. Ar negalvoja 
te apie Kanadą?

— Taip, artimiausią VLIKo 
sesiją esame numatę sušaukti 
Kanadoje. Tačiau nei vieta — 
miestas, nei laikas dar nenusta 
tytas. Galbūt vasario — kovo 
mėn.

— Ką galėtumėte pasakyti

Visų darbų,

ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIA 
JAU BAIGIAMA STATYTI

Bokštas jau pabaigtas. Jo vir 
šūnė apkalta varine skarda. Di 
džiųjų durų fasadas jau apmū 
rytas pjautu granitu ir atrodo 
labai gražiai. Antradienį jau nu 

pastolai, todėl 
bažnyčia jau turi tinkamą išvai

MASINU FONDO VAJUS
„N. L.” Mašinų Fondo va Dr. P. Tunkūnas, susitikęs Dai 

jus tęsiamas. Dideliu dėkingu nų Šventės spūstyje, Čikagoje, 
mu minime sekančius vajaus da tuojau ištraukė bene 30 dole 
lyvius ir lietuviškosios spaudos rių — apmokėti „Nepriklauso

mos Lietuvos“ prenumeratai ir 
N LMašinų Fondo vajui dešini 
kę, nes p. Tunkūnas yra dide 
lis kultūrininkas, veiklus lietu 
vis, neseniai baigęs medicinos 
mokslus, bet dar nebaigęs stu 
dijų, nes dabar pasiryžęs dai 
specializuotis ir todėl studijas 
tęsia, jau būdamas daktaru.

. Visiems vajaus dalyviams 
ndui aukų 15 dol. Tikrai malo nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
nūs ir džentelmeniškas svečias, me atsiliepti daugiau tautiečių, 
Kad taip daugiau tokių! F. P. Spaudos Bendrovės „Neprikla 
Norkeliūnui nuoširdus ir dide usorna Lietuva“ įgalioti vesti 
lis ačiū. vajų: P.Narbutas ir J.Kardelis.
B. Naujelis, © Dailininkas p. Staneika iš Či liarina lietuvių tautą, kelia ai

Toronto, Ont............. $ 20.00 kagos atvykęs vieši Montrealy kštėn jos vargus, randa Lietu
Dr. P. Tunkūnas, je pas pp. Daukšas ir piešia por vai naujų draugų ir stato kon

Winnetka, Ill., USA $ 10.00 tretus. krečius reikalavimus lietuvių

židinio rėmėjus:
Norkeliūnas Petras,

Rochester, USA . . . .$ 15.00 
Petras Norkeliūnas viešėjo Mo 
ntrealy ir norėjo aplankyti NL 
redakciją, bet, deja, ji buvo už 
daryta tuo metu, todėl mielasis 
svečias per savo brolį, Domini 
ką Norkeliūną, pas kurį turėjo 
viešnagę, įdavė NL Mašinų Po

riai jau yra atvežti ir netrukus 
bus statomi. Marmurinė Šv. 
Kazimiero statula netrukus bus 
pastatyta didžiojo altoriaus ni 
šoje, tat bažnyčia bus apipavi 
dalinta ir iš vidaus. Šiomis die 
nomis paskutinį kartą bus poli 
ruojamos bažnyčios grindys ir 
atliekami baigiamieji darbai,— 
todėl klebonas kun. J. Bobinas 
jau ruošia bažnyčios kertinio 
akmens pašventinimą.

tautos išlaisvinimo iš raudono 
sios vergijos.

Dėkodamas p. Matulioniui 
už pasikalbėjimą, iš savo puses 
noriu pridėti, kad minist. Hon. 
P. Martin kalba buvo tikrai rei 
kšminga mūsų tautai, kad yra 
būtinas reikalas visoms Kana

bylą, o taip pat, dar šį rudenį, 
turi didelės numatytam pasikalbėjimui 

Hon. P. Martin su min. V. Si 
dzikausku. Tokie padėkos laiš 
kai iš Kanados, o gal net ir JA 
V lietuvių, daug pasitarnautų 
mūsų laisvės byloje.

K. Baronas,
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Kautos šventei
„Iš praeities tavo sūnūs te tas, jog Čekija, norėdama nusi 

stiprybę semia“, — giedame sa kratyti vokiečių veržimusi ir 
vo Tautos Himne. bandymu užgrobti čekus, Vy

Tautos šventė yra tam tiks tautą Didįjį išrinko ir pasikvie 
lui paskirta — sugrįžti į praei tė Čekijos karalium. Ir čia Vy 
tį, joje pasižvalgyti, patirti jos tautas Didysis tiek tepasinaudo 
faktų ir iš jos pasimokyti — ne jo garbe būti Čekijos karalium, 
pakartoti anuomet padarytų kad į Čekijos sostinę — Prahą 
klaidų, ir, kuriant dabartį bei — pasiuntė savo vietininką — 
numatant ateitį, pasinaudoti Žygimantą Kaributaitį, Karibų 
pavyzdžiais, kurie tautai ir vals to Algirdaičio sūnų, kuris dide 
tybei buvo naudingi ir išganin lėmis iškilmėmis ir didele pa 
gi. Taip mus mokina mūsų Tau garba buvo priimtas čekų tau 
tos Himnas. tos, kuri ir ligšiol neužmiršta

Atrodo, kad niekas negali su lietuvio karaliaus Čekijos soste 
abejoti tokio pamokymo tikslin ir jo vietininko.
gurnu, kuris tinka visiems laika 
ms ir visokioms sąlygoms.

Tautos šventė, skirta rugsėjo 
8 dieną, yra prisiminimas to di 
dingo Lietuvos valstybės laiko 
tarpio, kada Lietuva buvo di 
dėlė Europos valstybė, išplotu 
si savo ribas nuo Baltijos ligi 
Juodųjų jūrų ir didysis Lietu 
vos kunigaikštis, Vytautas Di 
dysis, visos Europos buvo pri 
pažintas karalium. Buvo belikę 
tiktai oficialiai jam karūnuotis, 
pagal tais laikais veikusius pa 
pročius. Tam tikslui paskirtai 
karūnavimo dienai, rugsėjo 8 
dienai, Popiežius siuntė jam ka 
rališką karūną, pakeliui priešu 
perimtą. Bet tas formalumas ir 
nesvarbus. Svarbu yra, kad bu 
vo pripažintas ir tinkamai įver 
tintas politinis Vytauto Didžio 
jo genijus.

O kad taip tikrai buvo, tai 
liudija ne šis vienas — karališ 
kos karūnos — jam pasiunti 
mas, bet ir kiti faktai. Šių tarpe mkimės stiprybės iš tų laikų, 
tenka suminėti, kad ir tas fak kuriuos tą šventę minime.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU : 
DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 

SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA,
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTREAL,

P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę.
Kam patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraštį 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

„AMLIT“ B-VĖS CENTRAS PERKELTAS Į 
MONTREAL!

Paskutiniu laiku ,.Amlit“ b- vės planavimo komisija pereitą 
vės veikloje įvyko žfymių pasi penktadienį turėjo ilgą posėdi 
keitimų. ir išsprendė visą eilę, su b-vės

Rugpjūčio 25 d. 'Toronte po veiklos pakeitimu Montrealyje, 
sėdžiavusi b-vės Direktorių Ta surištų svarbių biznio proble 
ryba priėmė visą eilę svarbių mų.
nutarimų: Tarp kitų dalykų nutarta:

1) Pagrindine b-vės veiklos 1) paskubinti b-vės sandėlių 
Kalvaitis," V. Karpuška ir Vosy baze laikyti Montrealį ir čia tuo įrengimą Montrealyje ir biznio 
liūs žaidė už Illinois valstybės jau perkelti iš loronto b-vės operacijas čia pradėti jau spa 
šachmatų rinktinę, kur i rugpju centrą; lio 1-mą dieną, kai tik pirmie
čio 19 d. susitiko su Wisconsin 2) Kad b-vės Direktorių la ji transportai lentų ateis iš Pe 
šachmatininkais. Šia dalyvavo ryba galėtų efektingiau vado mbroke. Montrealio lieutviai, 
po 45 žaidėjus iš kiekvienos pu vauti besiplečiančiai b-vės veik kurie yia reikalingi statybiniu 
sės. Susitikime užtikrintą per 
galę pelnė Illinois, įveikę prieši 
ninkus 29:16.

— Rugpjūčio 19 d. Chicagos 
L. S. K. „Vainutas“ turėjo ru 
ngtynes dėl Illinois valstybės 
futbolo taurės. Rungtynėse da 
lyvavo vietinės komandos. Šios bedinsko Sekretoriaus pareigas, pranešime visuomenei pastovų 
komandos buvo parinktos ame trečiuoju Direktorių, 
rikiečių futbolo lygos, pagai jų 
užimamas vietas pirmenybių le 
ntelėje. Lietuviams, kaip II-ros 
divizijos pietų grupės nugalė 
tojams, irgi buvo proga susitik 
ti dėl šios svarbios taurės.

Jau pirmose rungtynėse lie Jonas 
tuviai užšoko ant stipraus var Ont., 
žovo ■ ,, _________ ,
kuri 1953 m. yra buvusi Ameri 
kos futbulo taurės laimėtoja. 
Todėl, kaip ir buvo laukta, inū 
siškiai turėjo sutikai su pralai 
mėjimu (0:5) ir iš tolimesnių 
varžybų iškristi.

— Rugsėjo 9 d. Chicagos L. 
F. K. „Vainutas“ futbolo ko 
manda pradėjo „National Socc 
er“ lyogs antrąjį ratą. Tą die 
na ji susitiko su „Wanderers“ 
vienuolike. Tolimesnis pirme 
nybių tvarkaraštis yra sekantis: 
rugsėjo 16 d. — lietuviai—Ro 
seland, 23 d. — lietuviai — Ro _ 
ckford, III., 30 d. — lietuviai— jau perkelti į dabar jau rengia vedėjo pareigoms. Čia pat posė

spalio' 7 d. lie mus b-vės sandėlius Montiealy dyje dalyvavęs b-vės Pirminiu
— ' ' kas pasiūlymą priėmė ir J. Pet

4) Ateinančiais, 1957 metais, rulį patvirtino augščiau minėto 
; veiklą bazuoti daugiau se pareigose. Už poros savaičių 

ant išplėtimo biznio operacijų b-vei reiks daugiau įvairios rū 
Montrealio sandėliuose ir pra šies daibininkų, jau pradedame 
vesti Montrealio mieste platės priimti pasiūlymus, užinteresuo 
nio masto statybą ir kartu stu ti telefonuokite raštinėn. 
dijuoti galimybes, kad ateinan Tai tiek tuo tarpu iš mūsų 
čių metų vasarą būtų galima b-vės veiklos. Kas ateityje įdo 
b-vės veiklą išplėsti ir į Hamil mesnio b-vės veikloje atsiliks.

MŪS Ų WP ORTAS

RUSŲ KALBA LIETUVIŲ 
LAIKRAŠČIUOSE

Lietuvos pavergėjo oficiozas,

Vytautas ir čia nepasinaudo ji Kanados sporto pasaulį, 
jo savo ir Lietuvos garbei, nes šiasdešimties 
po kiek laiko atsisakė nuo Če yra, be kitų, 
kijos sosto. Automdbilis

Visokiu atveju Vytauto Di vas 900 svarų jautis, atvestas i 
džiojo laikai yra Lietuvos vals stadioną, 27 colių televizijos 
tybės iškilimo ir didžiausio išsi aparatas, dviem savaitėms atos 
vystymo laikai. Jus mes dabar togos Kalifornijoje, foto apara 
ir prisimename Tautos šventes, tas, sidabro rinkinys stalui, ke 
rugsėjo 8 dienos, proga.

Minėdami Tautos ševntę, pri 
siminkime tą praeiti, kuri mums 
duoda puikių, nepaprastai pa 
mokančių, pavyzdžių.

Iš vienos pusės, Lietuvos 
valstybė buvo išsiplėtusi dėka 
Vytauto Didžiojo ir jo pirmta 
kų geros politikos. Iš kitos pu 
sės, Vytautas nesiveržė net į 
tas sritis, kurios jam buvo pa 
siiilytos, kaip pav. Čekijos ka 
rališkoji karūna. Tokių pavyz 
džių imperializmu apsikrėtusios 
tautos neturi.

Minėkime Tautos šventę ir se

DIDŽIULIS LIETUVIO SPORTININKO PAGERBIMAS 
VANKUVERYJE

Visas vakaras ir begalės dovanų Anio Stuko ir jo šeimos 
garbei.

30 tūkstančių vankuveriečių jo Sirutavičiūtė, o Peras 200 
dalyvavo Anio Stuko pagerbi metrų bėgime.
me. Ovacijos jam buvo milžiniš 
kos. Dovanų jam sukrauti išti 
si kalnai, ligi Chevroleto maši 
nos ir gyvo jaučio imtinai.

Už ką gi šis lietuvis sporti Vilniaus „Tiesa“, jau pradeda 
ninkas taip iškilmingai ir taip spausdinti dalį tekstų rusų kai 
nepaprastai šauniai pagerbtas? ba. Tat visais būdais Maskva 

Anis Stukus (jį anglai rašo stengiasi lietuvius surusinti: 
Annis Stukus), vankuveriečių anksčiau į Lietuvą privežė dau 
vadinamas „Big Stuke“, į Vau gybę rusų, prisodino jų Lietu 
couverį atvyko 1953 metais, vos įstaigose, mokyklose prie 
Čia nebuvo kanadiškojo futbo varta įvedė rusų kalbos moky 
lo, ir Anis Stukas per trumpą mą, įvedė žiaurius rusų kalbos 
laiką suorganizavo kelis klu egzaminus ir dabar dar įveda 
bus, kurie stipriai reiškėsi Van rusų kalbą į spaudą. . . 
kuverio ir visos Kanados spot 
te. Tat visas rugpjūčio 25 die 
nos vakaras buvo paskirtas 
Anio Stuko pagerbimui.

Anis Stukas dabar jau nežai 
džia ir yra žymiojo Vankuverio 
laikraščio „The Vancouver 
Sun“ sporto skyriaus vedėjas. 
Bet Vankuveriečjai randa, kad 
Stukas, ne kas kitas, Vankuve 
ryje suorganizavo futbolo klu 
bus ir Vankuverį išvedė į platų 

Še 
dovanų sąraše 

tokios dovanos: 
„Chevrolet“, gy

SPORTAS ČIKAGOJE
— K. Jakštas, A. Zujus, P.

lai, bent 3-ys, iš 5-kių, Direkto medžiagų, gali aju kreiptis j b- 
rių Tarybos narių turi gyventi vės laikiną ofisą — 6695—35th 
Montrealyje. Str. Rosemount. (A. Norkeliū

Vykdant šį nutarimą, B-vės no insurance įstaiga), tel. RA 
Pirmininkas S. Gabaliauskas 7-3120.
jau apsigyveno Montrealyje, A. Vėliau, kai nuosavų b-vės 
Norkehūnui perėmus iš p. Pa pastatų statyba bus baigta,

JONUI MATULAIČIUI 
nelauktai ir netikėtai mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame 

ANASTAZIJAI MATULAITIENEI, 
giminėms ir artimiesiems.

Juozas ir Katarina Ambrasai.

JONUI MATULAIČIUI 
1 staigiai mirus

p. A. MATULAITIENEI
ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

Birutė ir Jonas Meilučiai.

Mieli) Ponią

ANASTAZJIJĄ MATULAITIENĘ, 
netekusią brangaus vyro,

JONO MATULAIČIO, 
nuoširdžiai užjaučiame.

Birutė ir Adomas Jocai.

Didelėje nelaimėje, mirus

JONUI MATULAIČIUI, 
nuoširdžiai užjaučiame

PONIĄ ANASTAZIJĄ MATULAITIENĘ, 
gimines ir artimuosius.

Jadvyga ir Feliksas Safrončikai.

Netikėtai mirus

JONUI MATULAIČIUI,
jo žmonai Ir giminėms reiškiame giliausią užuojautą 

Jonas, Matilda ir sūnus Sigitas Žinaičiai.

, Tarybos b-vės adresą ir telefoną.
nariu ir iždininku, vietoje pasi 2) Kurie iš Tamstų pianuo 
traukusio V. Germanavičiaus, jate pirkti namus, pirma pasi 
išrinktas montrealietis inž. Le tetraukite mūsų b-vėje, kuri 
opoldas Balsys. yra pasiryžusi, labai prieinamo

Pirmuoju b-vės vicepirminin mis kainomis, anksti pavasarį 
ku, kaip buvo, taip ir liko inž. pastatyti visą eilę naujų namų.

Kšivickas Hamilton, Jei turite planą ar idėją kaip tie 
antrojo vicepirmininko jūsų namai turi atrodyti, paša 

— „Falcons“ komandos, pareigas dabar eina A. Pabedin kykite mums, gal tas Jūsų idė 
skas Toronto, Ont. jas mes galime pritaikyti sta

3) Kad sumažintų statybi tyboje ir padaryti su Jumis biz 
nių medžiagų transporto išlai nį.
das, b-vės lentpjūvę Pembroke, Pasiteiravimas ir pasitarimas 
kaip perdaug nutolusią nuo pa Jūsų visai neįpereigoja.
grindinės b-vės veiklos bazės—- 3) Mūsų statyboms Montre 
Montrealio, nuo spalio 15-tos alyje būsime reikalingi daug že 
dienos parduoti ir jieškoti pirk niės - sklypų, — kurie turite 
ti naują ir didesnę lentpjūvę, sklypų ir nemanote patys sta 
kur nors Montrealio apylinkė tyti, pasiūlykite mums, jei kai 
je. na bus neaugščiau rinkos kai

Visą turimą Pembroke b-vės nos, nupirksime.
inventorių ir prekes — apie 4) Planavimo Komisija vien 
600.000 kv. pėdų lentų (rnaž balsiai rekomendavo savo sek 
daug $ 50.000.00 vertes) tuo retorių Joną Petrulį sandėlių

lionė lėktuvu į Meksiką, meta 
ms plaukų kirpimas, visai šei 
mai batai, visiems metams ga 
žolinas ir mašinos tepalai, odi 
mašinos valymas, mašinos drau 
nių lagaminų rinkinys, metams 
dimas visiems metams, viso 
„Big Stuke“ vakaro fiįmas, di 
džiulė lašiša, Seagramo degti 
nės rinkinys, kilimas, biliardas, 
virtuvei krosnis, įrankiai gol 
fui žaisti, adresas su 8.000 pa 
rašų, lietuviška lėle (lėktuvu at 
skraidinta per „Nepriklausomos 
Lietuvos“ red. iš Montrealio, 
p. Urbonaitės darbas, p. V. Lu 
ko pastangomis), binoklis, da 
ug drabužių, ypač taikomų spo 
rto reikalams, daug visokių si 
dabrinių daiktų, rūkalų, keli lai 
krodžiai ir tt.

Tikrai malonu yra pasidžiau Wanderers „B 
gti mūsų tautiečio Anio Stuko tuviai — St. Joseph, Mich., 14 je- 
darbu ir laimėjimais. Vakuve d. — lietuviai — Hammond, 
riečiai jį pažįsta kaip lietuvį, Md., 21 d. — lietuviai — Azte b-vės 
myli jį ir gerbia. Tat ir visiems ca. — Liepos 21 d. Chicagoje 
lietuviams yra malonu. viešėjo Omahoš, Nebr. lietu

Vankuverio spauda mūsų ta vių sporto klubo „Lituanica“ 
utiečio garebi paskyrė ištisus futbolininkai, kurie čia sužaidė 
puslapius.
LIETUVOS SPORTININKŲ 

LAIMĖJIMAI MASKVOS
SPARTAKIADOJE

Jieties metikų varžybose bir
žietis J. Mozūra pasiekė naują si Vl-siom Š. Amerikos L. žai nių Direktorių Tarybos nutari „Amlit“ 
rekordą — 66,64 metro, o fi dynėms, kurios vyks laike K.
nalinėse varžybose jis pasiekė Lietuvių Dainų rugsėjo 1 — 3 
70,02 metro, kas yra rekordas dienomis Windsore. Turintieji 
jaunių grupėje visoje Rusijoje, mašinas maloniai prašomi pa 
Bendrose varžybose jis užėmė gelbėti mūsų jauniesiems spor 
5 vietą. tininkams. Klubas apmokės ga

Antrą Lietuvos rekordą pa zą ir aprūpins šoferius nakvyne 
siekė Pipynė 5000 metrų bėgi ir maistu. Prašomi paskambin 
me. Užbėgime jis laimėjo antrą ti į kleboniją LE 3-0977 arba 
vietą su laiku 14:48,6. Šiame LE 3-0621. Ateinantį šeštadie 
užbėgime V. Kučas laimėjo ant nį Broadview-Danforth aikštė 
rą vietą, V. Andriuška kitame se įvyks Pabaltieqiu lauko teni 
užbėgime šeštą vietą. so rungtynės. Pradžia 8.30 v.

Šuolyje į. tolį rekordą laimė a. m.

draugiškas rungtynes su Chica 
gos lietuviais. Laimėtojais iš 
ėjo šeimininkai, kurie svečius 
įveikė 4 :3. E. Š. toną, kur jau pernai b-vė turi tuojau visuomenę painformuosi

— Mūsų jaunieji, lengvaatle pirkusi stambų žemės plotą. mc, kad jai nereikėtų inforniuo 
tęs, viso 32, kruopščiai ruošia Prisitaikant pilie šių esmi tis pas visokius gandonešius.

" b-vės Direktorių Ta
rnų, Montrealyje veikianti b- ryba ir Planavimo Komisija.

PADĖKA dikui, J. Stanaičiui, L. Bakaity
Reiškiu nuoširdžią padėką: tei, P. Juodgalvienei, L. Sknp 

Dr. L. Leviskui ir Dr. J. R. Lee kūtei, Br. Niedvarui — Montre 
raix už man padarytą sekmin aliai, dėdei S. Barauskui — Chi 
gą operaciją ir už stropų gydy cago, P. Lesevičiui, B. Šopiui, 
mą; sesutei Onutei ir brol. Ka P. Juciui, 
zimierui — Mikšiams už slau Jankūnui, 
gymą ir globą namuose ir Ilgo Aselskiui, 
ninėje ir brangiems Hamiltono Žvirbliui,

K. Bungardai, A. 
K. Prelgauskui, B. 
R. Rožianskui, J.

J. Martinkui, J. Ja 
tautiečiams, aplankiusiems ma kimavočiui, St. Bakšuii, S. Pra 
ne ligos metu namuose ir ligo puolenytei, B. P. Breichmana 
ninėje: ms, K. F. Urbšiams, A. Kaušpe

Kun. Dr. J. Tadarauskui, J. dai, Z. Stanaičiui, p. Orentui, 
E. Vysk. V. Brizgiui, VLlKo O. K. Cieliauskams, E. V. Sa 
Pirmk. J. Matulioniui, mok. kavičiams, O. J. Stonkams, M. 
A. Grajauskaitei, S. J. Domei Skorobogotienei — Oakville, L. 
koms-Brantford, Z. A. Vainaus Šukytei, J. Povilauskui, Vysk, 
kams, Z. P. Sakalams, KLB Ha M. Valančiaus prad. mok. mo 

delegaci miesto burmistras J. Smith. Ru miltono Ap. pirmk. S. Juozapa kytojams — Kaplč Kun. J. la 
Burmist vičiui, Br. Mikšiui — Toronto, darauskui, A. Grajauskaitei, A.

" . Grajaus Mikalauskui, J. Ryckiui; LK 
kui, V. K. Stanaičiams, J. N. Moterų D-jai Hamiltone per p. 
Zabulioniams, A. J. Kšivicka Mikaloneinę. Raštu — pareis 
ms, E. A. Grajauskams, J. V. kusiems užuojautą ir link. — 
Kazlauskams, J. Giedraičiui, E. Kun. T. Narbutui, Brooklyn, 
Lengnikui, J. Pleiniui, M. Keži N., Kl. Matkeviičui — Toron 
naitytei, J. Kežinaičiui, S. Sla to, L. Mačiulaitytei, J. Bciiniui 
vinskienei, A. Šukaičiui, E. Su ir V. Pivoriūnaitei—Grand Ra 
----------- pids, Mich.

“ . Taipgi širdinga padėka atne
Kanados spauda plačiai apra šusiems gėles bei kitas dovanė 

šė šį rusų žuvininkų pikietavi les ir už pareikštus gražiausius 
mą. Tikrų „žuvininkų“, kurie linkėjimus bei užuojautas. Šir 

.žuvį drumsta dingiausias ačiū.
Jūsų J. Mikšys.

St. CATHARINES, Ont.
NAUJAKANAD1EČIAI „PASVEKINO“ ŽUVININKUS

Demonstracijos prieš komunistus
Rusų žuvininkų

ja, su žuvų pramonės ministe sai buvo nustebinti.
riu Iškovu pryšakyje St. Catha ras dėl to pareiškė, kad jis vi E. K. Norkams, Br. 
rinėje turėjo staigmeną. Nauja siškai užjaučia, ir supranta nau 
kanadiečiai, kurių pryšakyje jakanadiečių jausmus link ko 
buvo stambiausia čia ukrainie munistų, bet bujfų geriau, jeigu 
čių grupė, o lietuvių dalyvavo Kanados vyriausybės pakvies 
apie 50 asmenų, atvykusiai ru tųjų rusų atžvilgiu, kad laikytų 
sų žuvininkų delegacijai suruo si šaltai ir suprastų reikalą. Ka 
šė pikietavimą - demonstraciją nadiečiai, bendrai imant, nori 
su daugeliu plakatų ir įrašytais taikos visame pasaulyje, 
prieš smurtininkus šūkiais — Atsiliepdamas į tai Iškov 
„Namo, rusai“, „Kanadiečių ru reiškė, kad Rusija taip pat 
sai nesuklaidins“, „Šalin komu ro nenorinti.
nizmas ‘ ir tt. Bet Maskvos svečius dar
Rusus lydėjo Kanados žuvinin kietavo ir Niagaros gyventojai, bando gaudyti 

SMUSto kystės ministeris J. Sincler ir kurie nesutinka su rusų siūlo me vandenyje“

pa ma koegzistencija.
ka ]
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Sv. Lauryno upės j cirkelis
RAŽO INŽ. J. V. DANILIAUSKAS

3.
JŪRKELIO REIKŠMĖ ATEITYJE

Laivų judėjimas yra labai gy vežimas bus atpigintas.

—apie 2 mil. arklio jėgų galiu 
gumo ir Beanhornois, netoli 
Montrealio, arti 2 mil. a. j.

Kartu su jūrkelio statyba 
prie Cornwall, Ont., statoma 
milžiniška 2.200.000 arklio jė

Kvie gų galingumo hidroelektrinė.

Chruščiovas nuvainikuoja 
Stalina

NIKITOS CHRUŠČIOVO KALBA UŽDARAME 
XX KOMPARTIJOS SUVAŽIAVIME MASKVOJE.

vas ir dabartiniu „jūrkeliu“, ar čių bušelio atvežimas iš Fort Jos galingumas ir gamyba bus 
ba dabartiniais 14 pėdų gylio William iki Montrealio kaštuos lygiai pusiau padalinta tarp 
kanalais ir šliuzais, padedan 11 cnetų vietoje dabartinių 17. Ontario Hydro ir New \ ork 
čiais apeiti upės slenksčius. Šv. Dabar nuvežimas 1 tonos pre State elektros komisijos. On 
Lauryno upės vaga nuo žiočių kių iš Didžiųjų ežerų srities iki tario Hydro pagamins per me 
iki Montrealio yra pagilinta iki Atlanto uostų kaštuoja 13 dol., tus 6.300 milionų kilovatvalan 
35 pėdų gylio, todėl u dideli o jūrkeliu kaštuos apie 1.70 et. du.
vandenynų laivai gali atplaukti Praktiškai visi miestai prie Ontario Provincija buvo la 
į Montrealio uostą. Augščiau ateities jūrkelio numato judėji bai suinteresuota šios hidioele 
Montrealio, ties Cornwall vidų mo pagyvėjimą savo, uostuose ktrinės statyba,
tiniškai per metus praplaukia ir jau pradeda, ar planuoja pra Ontario jau pastatė visas ga 
7.000 laivų, kurie pergabena dėti artimoje ateityje, uostų limas didesnes hidroelektrines 
10 milionų tonų prekių. praplėtimus. Pavyzdžiui, Kings savo provincijoje. Teko prade

Nauju jūrkeliu bus galima ton numato* statybas už 4 mil. ti statyti jau garu varomas jė 
pergabenti iki 60 milionų tonų dolerių; Windsor už 3 mil.; pa gaines, kurios nepagamina ele 

rėkiu per metus. Šliuzai bus našias sumas mano išleisti Mil ktrą taip pigiai, kaip vandens 
u0 pėdų pločio ir turės maž vaukee, Buffalo, o Chicago ir jėgainės, nes Ontario neturi sa 
daug 800 pėdų ilgio tarp vartų. Cleveland planuoja statybas už vo akmens anglių ar naftos.

„Šią kalbą turėtų skaityti ir studijuoti visame pasaulyje“,— 
pasakė JAV. sekr. D. F. Dulles.

11. Chruščiovas sako dabar tą, ka mes seniai sakėme
Stalino pataikūnas Nikita 

Chruščiov apie savo bosą to 
liau taip kalbėjo pagarsėjusia 
me 20-me kompartijos susirin 
kime Kremliuje:

„Draugai, asmens kultas pa 
sirodė toks baisiai didelis svar 
biausiai dėl to, kad

PATS STALINAS VISAIS 
įmanomais būdais 

SKATINO SAVO ASMENS 
ŠLOVINIMĄ.

Tai paiodo daugybė faktų. Vie

atliko su nepaprastu sumanu 
mu ir turėjo visos Sovietų liau 
dies neribotą pritarimą, Stali 
nas niekad neleido, kad jo dar 
buose atsispindėtų nors kiek 
puikybės, pasididžiavimo ar pa 
sigyrimo“.

KUR IR KADA BŪTŲ VA 
DAS ŠITAIP GYRĘS SAVE? 
Ar tai prideda marksistiniam- 
-leninistiniam vadui? Ne. Mar 
ksas ir Engelsas kaip tik buvo 
griežtai nusistatę prieš tai. Ši

Dabartiniai kanalai tinka vida 20—25 mil. dol. Hidroelektrinė prie Corn nas iš būdingiausių pavyzdžių, tai visada aštriai smerkdavo ir
us laivyninkystės laivams iki Manoma, kad per ateinanti wall pagamins elektrą du ir pu rodančių, kaip pats Stalinas sa V. L Leninas.
3.000 tonų didumo, o naujieji dešimtmetį uostų ir kanalų pa sę karto pigiau kaip garo jėgai ve garbno ir kad jis neturėjo Knygos rankrašty buvo toks
kanalai su 27 pėdų gilumu tiks gerinimui jūrkelio srityje bus nės. Be to, pramonei plečiantis, nė paprasčiausio kuklumo, yra sakinys:
laivams didesniems kaip 20.000 išleista 500 mil. dol. Ontario provincija reikalinga jo knyga „Trumpa biografija“, „Stalinas yra dabarties Lėni

Bet svarbu neužmiršti, kad vis daugiau ir daugiau elektrostonų didumo. Tarp Montrealio
ir Ontario ežero bus septyni vįsas numatomas progresas ne energijos, 
šliuzai vietoje dabartinių dvide Įvyks staiga. Bet kuriai pramo 
šimt dviejų, ir tas leis sutaupy 
ti bent 12 valandų kelionės. Da 
bar laivui nuo Montrealio ligi 
Kingstono ir atgal reikia plauk 
ti 80 valandų.

Jūros laivai statomi skirtin 
gai kaip vidaus laivininkystės 
laivai. Todėl to pačio dydžio 
aivas paima mažiau prekių. Da 

Partiniai kanalai ir šliuzai tin 
ka 1.750 tonų dydžio jūros lai 
vams. Ateityje galės būti paleis 
ti 10.000 tonų dydžio jūros lai 
vai.

Be abejo, jūrkelis daugiausia 
reikšmės turės masinių prekių justi lyg ir „depresiją.“ Vieni 
gabenimui, kaip tai akmeninė dideli darbai bus pasibaigę, o 
anglis, geležies rūda, javai ir kiti gal dar neprasidėję. Taigi, 
t. t., bet turės įtakos ir įvairių gali būti trumpas, nemalonus 
kitų prekių pergabenimui. Vi „perėjimo“ laikotarpis. Tiems, 
sai eilei pramonės šakų svarbu kurie nepajėgs įsijungti į nau 
turėti pigų ir patogų kuro ir ža jus darbus. Bet žiūrint viso kra

Kiek provincijos gyventojų, 
nei sukurti, ir prekybai išplėsti netiesiogiai ir kitų kanadiečių, 
paprastai reikia eilės metų. Vi 
sa eilė žmonių jau dabar yra 
tiesiogiai ar netiesiogiai palies 
ti jūrkelio ir hidroelektrinės sta 
tybos. Aišku, maždaug tūkstan 
čio milionų dolerių investavi 
mas į statybas pagyvina ūkini 
gyvenimą, sudaro galimybę da 
ugeliui žmonių uždirbti pragy 
venimą ar ir žymiai daugiau.

Vadovaujantieji šiems darba ir gatvių, namų apyvokos reika 
ms asmenys kartais pastebi, lams, 
kad tuoj pat statybai pasibai Iš šio matyti ir pigios elektros 
gus, kai kurie žmonės gali pa

gerbūvis priklauso nuo elekt 
ros energijos, galima matyti iš 
šių poros skaičių. Devyniasdeši 
mt procentų Ontario pramonės 
prikaluso nuo elektros energi 
jos; du trečdaliai Ontario Hyd 
ro pagamintos elektros energi 
jos parduodama pramonės jmo 
nėms ir tik vienas trečdalis 
gyventojams, apšvietimo narnų

tramvajams ir panašiai.

išleista 1948 metais. nas“. Šis sakinys pasirodė Sta
Šioji knyga išreiškia pačią že linui per silpnas, dėl to jis pats 

miausią savgirą; tai pavyzdys, savo ranka ištaisė šitaip: 
kaip iš žmogaus padaromas Die „Stalinas yra nusipelnęs Le 
vas, kaip jis perkeliamas į sau nino darbų tęsėjas arba, kaip 
gų neklaidingumą, kaip „didžia sakoma mūsų partijoj, Stalinas 
usis vadas“, „visų laikų ir tau yra dabarties Leninas“. Mato 
tų nuostabus strategas“. Atro te, kaip gražiai pasakyta, tik 
do, kad kitų žodžių nebebuvo, ne tautos, o paties Stalino, 
kuriais būtų buvę galima kelti Galima pateikti daug tokių 
Staliną į padanges. savigirų pareiškimų, parašytų

Mums čia nereikia rodyti pa tos knygos rankršaty paties 
vyzdžių apie koktu saldžialiežu Stalino ranka. Ypač 
vavimą, kuriuo perpildyta ši kn 
yga. Tereikia tik pridėti, kad 
visa tai buvo priimta ir sureda 
guotą Stalino asmeniškai ir kad apie 
dalis to buvo papildyta paties apie 
Stalino plunksna, ruošiant šios 
šios knygos rankraščius.

Kokie dalykai atrodė Staii bama apie jo karinį geniahšku gas, bet kaip autorius — redak 
nui svarbūs, kad būtų surašyti mą. Jis rašo: torius, vienas iš svarbiųjų savo
į tą knygą? Gal jis bandė atšal „Pažengęs Sovietų karo mo panegirikos biografijos kūrėjų.

i Draugai, tokie yra faktai, pa

ATLETO
SPORTINIAI BALTINIAI

Puikus Watson's gaminys! 
Visi sportuojantys vyrai paten
kinti šiuo Watson's atleto mai
šeliu ir trigubu jo prilaikymu. 
Elastiškas liemuo — nepalygi
namas patogumas raumenims. 
Specialistų sukirpta. Lengvai 
skalbiami, nereikia lyginti. Il
gai laiko. Tinka prie Terseys.

W-11-56
MĖGSTA GRAŽINTIS 

PASIGYRIMAIS
savo karinį geniališkurną, 
strateginius sugebėjimus.

Aš suminėsiu dar vieną Sta mas kaip strategas. Kas jį gyrė? 
lino įrašytą papildymą, kur kai Pats Stalinas, ir ne kaip strate

rinių operacijų sumanumo pa 
vyzdžiai“.

Šitaip buvo Stalinas giriaenergijos reikšmė. Brangstant 
elektros energijai, brangsta ir 
visi pramonės gaminiai.

Bus dauigau.

STUDENTIŠKOS ŽINIOS
__ _ Raimundas Mišauskas, H dyti savo pataikūnus, kurie pa plačiau išsivystė. Draugas Sta

linois un-to Chicagoje studen-ruošė tą „Trumpą biografiją“? kslas draugo Stalino dėka dar sakytume, gėdingi faktai“, 
liavų privežimą. Aišku, jūrkelis što akimis, jūrkleis palengvins tas, vasaros metu buvo instruk Ne! Jis dar atžymėjo tas vietas, linas išdirbo teoriją apie pašto Taip Chruščiovas 1 
čia daug padės.
Montrealio miesto ir apylinkių monės šakų, ir Kanadai ir 
planuotojai siūlo jau iš anksto nadiečiams bus jų gerbūvio 
sudaryti pramonės ir parkų zo gerinimas, 
nas išilgai Šv. Lauryno upės 
nuo Sorel iki Valleyfield. Tuo 
būdu, iš vienos^ pusės, būtų pa 
rūpinama pigi žemė pramonei 
kurtis ir, iš kitos pusės, būtų teka iš 300.000 kvadratinių my 
nesugadinamas upės pakrančių lių ploto, todėl vidutiniškai kie 
grožis neplaningai statomų fab kvieną sekundę upe perteka 
rikų. 236.000 kubinės pėdos van

Numatoma, kad jau pumai dens. Tai viena iš vandeningiau 
siais metais, pabaigus jūrkelio siu upių pasaulyje. Penki didie 
statybą bus pergabenama Šv. ji ežerai: Superior, Michigan, 
Lauryno upe 10 milionų tonų Huron, Erie ir Ontario turi pa 
geležies rūdos iš Labradoro į viršiaus plotą apie 100.000 kva 
Didžiųjų ežerų sritį. Šiais 1956 dratinių mylių, o jie taip pui 
m. Labradore prie Knob ežero kiai išreguliuoja vandens nuota 
bus iškasta 12.000.000 tonų ge kį, kad vandens nuotakis yra 
ležies rūdos. Ji bus paskirstoma maždaug pastovus visais metų 
taip: 2 mil. į Europą(, 2 mil. į laikais. Tai labai patogu hidro 
Hamiltoną ir Žemutinių ežerų elektrinėms statyti. Visos Šv. 
uostus ir 8 mil. į JAV Atlanto Lauryno upės vandens jėgos ga 
uostus. lingumas yra 10 mil. arklio jė

Ekonomiškai jūrkelis yra sv gų. Svarbiausios jau pastatytos 
arbus, nes visos eilės prekių per hidroelektrinės yra: Niagaroje

Pavyzdžiui, transportą, padės daugeliui pra toriumi JA Valstybių karo avia 
ka cijoje. Dabar jis jau vėl sugrįžo 
pa į savo namus Ciceroje ir netru 

kus tęs savo studijas.
— Edvardas Šulaitis, vienas 

iš „Laisvosios Lietuvos“ stude 
ntų skyriaus tvarkytojų, 3 mė 
nesiūs dirbo dienraščio „Drau 
go“ redakcijoje pavaduodamas 
atostogaujančius redaktorius.

— Rimas Vėžys užėmė A. 
Jakubausko vietą „Studentų 
Aidų“ redakcijoje „Laisvosios 
Lietuvos“ savaitraštyje.

— Lietuvių Studentų S-gos 
Chicagos skyrius, rugpjūčio 30 
d. turėjo savo narių susirinki 
mą. Čia pranešimą padarė nau 
jasis Centro Valdybos pirm. J. 
Karklys. Susirinkimui pirminin 
kavo Vytautas Kavolis.

— Palangos pliaže vasarą gr 
ojąs kažkoks Vilniaus simfoni 
nis orkestras.

— Sovietai pareiškė norą ke 
ištiš televizijos filmais.

ŠV. LAURYNO UPĖS 
VANDENS JĖGA

Šv. Lauryno upėn vanduo su

kur, jo* manymu, jo nuopelnai vius veikiančius 
nebuvo pakanakmai išgirti.

Čia
KELETAS PAVYZDŽIŲ, 

BŪDINGŲ STALINO 
VEIKLAI,

atžymėtų jo paties ranka:
„Šioj kovoj su skeptikais 

kapituliuotojais, su trockiniu 
kais,zinovjevininkais,bucharini 

nkais ir kamenevininkais, Lėni 
nui mirus, kietai susicementa 
vo šis vadovaująs partijos bran 
duolys, kuris apgynė didžiąją 
Lenino vėliavą, subūrė partiją 
aplink Lenino prisakymus ir 
nuvedė Sovietų liaudį plačiu ke 
liu industriolizuoti kraštą ir su 
kolektyvinti kaimų ūkį. Šio bra 
nduolio vada sir partijos bei va 
Istybės vadovaujanti jėga buvo 
draugas Stalinas“.

Šitai parašė pats Stalinas! 
Po to jis pridėjo:

Nors jis savo uždavinius, 
kaip partijos ir liaudies vadas vietų armijoms, yra šviečia ka

ir
ir

> Taip Chruščiovas kalbėjo 
faktorius, ku apie Staliną, budindamas jo bio 

rie nulemia karo eigą; apie ak grafijos parašymą. Chruščio 
tyvią gynybą ir priešpuolio bei vas rašytojus pavadino pataikų 
puolimo dėsnius; apie visų ka nais. Tai yra teisingas tų ra 
riuomenės tarnybų ir ginklų rū šytojų įvertinimas. Chruščiovas 
šių bendradarbiavimą moderniš šia prasme visiškai teisus, ir jį 
koj karvedyboj; apie didelių galima už tai tiktai pagirti. Bet, 
tankų ir aviacijos masių vaid iš kitos pusės, pats Chruščio 
menį moderniškame kare ir vas buvo Stalino pataikūnas, 
apie artileriją, kaip apie patį Kadangi Chruščiovas buvo Sta 
svarbiausią karinių pajėgų gin lino, kaip sakoma, dešinioji ran 
klą. Įvairiuose karo etapuose ka, tai juk jis buvo pirmasis pa 
Stalino genijus rasdavo teisin taikūnas. Maža to, Chruščiovas 
gą sprendimą, kuris apimdavo buvo dar ir pataikūnavimo va 
visas esamosios padėties aplin riklis, skatintojas, pavyzdys ki 
kybes“. tiems. Tat Chruščiovui pataikų

Toliau Stalinas rašo šitaip: no terminas pirmiausia ir tin 
„Stalino karinis meistrišku kamiausia tinka jam pačiam.

mas pasireiškė kaip gynyboj, 
taip ir puolime.

DRAUGO STALINO 
GENIJUS 

leisdavo pramatyti priešo 
nūs ir juos nugalėti. Mūšiai, 
kuriuose Stalinas vadovavo So vė“

Reikia pasakyti ir tai, kad 
mes seniai tą sakėme, ką dabar 
Chruščiovas pasakė apie Stali 
ną. Tat mūsų Stalino drauge ir 
kompartijos įvertinimas yra tei 

pla singas.
Atrodytų keista, kad „Lais 

„Vilnis“ ir „Liaudies Bal 
Nukelta j 6-tą puslapį.

J. Kardelis.

SLA Generalinis sekretorius Dr. Vinikas telegrama iš New 
Yorko rugsėgo 5 dieną pranešė, kad Bostone, Mass., mirė

SLA PREZIDENTAS KAROLIS KALINAUSKAS.
Velionis jau kuris laikas kai sirgo ir liepos 2—6 dienomis 

dėl ligos negalėjo SLA seime pirmininkauti. 
Jis mirė širdies smūgio priepuolyje.

Advokatas K. Kalinauskas šiemet buvo išrinktas prezi
dentu 3-čiai SLA kadencijai. Buvo taktiškas, sugyvena
mas, visų mylimas ir geras lietuvis patriotas. Apgailes
taujame jo perankstyvą mirtį, jo artimiesiems ir SLA or
ganizacijai, netekusiai rūpestingo ir darbštaus preziden

to, reiškiame užuojautą.

Kelionės ir svajonės, 8.

NE SEIMAS, BET SEIMAI

Maža pasakyti, kad šiemet žymią dalį sudaro suminėtų or 
Detroite, Statler viešbutyje, po ganizacijų nariai, 
sėdžiavo Susivienijimo Lietu 
viu Amerikoje (trumpai—SL 
A) seimas. Liepos 2-*-6 dieno ę._ . T.., T L
mis ten posėdžiavo ne vienas, 
bet trys seimai. Toks jau yra 
įsigalėjęs būdas, kad SLA sei 
mo šaukimo proga renkasi ir 
Tautinės Sandaros ir Tėvynės 
Mylėtojų Drąugiojs seimai. Vie 
na, kad vienu išvažiavimu bei 
vienu suvažiavimu pasinaudoja 
ma atlikti galimai daugiau rei 
kalų, o antra, ir tai yra gal svar

tetingai gynė komsiiojs pasiūly Pirmininkavęs p. Gegužis, ki ir dar paryškindamas dr. Dar dėtų sutilpti Liaudininkai, Tau 
tus SLA konstitucijos pakeiti tų sveikintojų atrpe pakvietė ir gio mintis, pareiškė, kad Sanda tininkai, Santariečiai ir Social
mus. Dr. Biežį, pakalbėti susirinki ros organizacija yra grynai tau demokratai, kurie faktūrai jau

Tat tas pat p. Gegužis sušau mui, kaip gali kalbėti daktaras tinė, patriotinė, bet ji yra de kaip ir atsisakę yra marksizmo,
kė ir Sandaros seimą, o „San -gydytojas. Bet dr. Biežis pa mokratinė ir tokia pasiliks. (kaip tą seniai jau yra padarę
daros“ savaitraščio redaktorius, kalbėjo, kaip politinis veikė Bet. . . kas gali užginčyti, Anglijos Darbiečiai). Tat šis 
plačiai žinomas ALT iždiniu jas, nes jis gi yra JAV Tauti kad dr. Biežis ir red. Vaidyla klausimas man atrodė įdomus, 
kas, p. Vaidyla sušaukė ir Te ninku pirmininkas. Dr. Biežis tikrai neranda skirtumų? jie, Tokius klausimus verta būtų ir 
vynės Mylėtojų Draugijos na pasakė, kad Sandaros ir Tauti gal vienaip galvoja, vienaip jau plačiau panagrinėti ir dėl jų pa 
rių susirinkimą. Šie susirinki ninku organizacijos yra beveik čja ir jokių skirtumų neranda, si kalbėti. Kodėl dėl to negali 
mai paprastai yra vadinami sei lygiagrečios. Kiek jis su San Jie patys 
mais, — todėl Detroite tuo pa daros redaktorium p. Vaidyla tai 
čiu metu, pasidalydami laiku ir besvarstę šių organiazcijų savu ir 
patalpomis, posėdžiavo ne vie mus, kiek jie bandę rasti skir 
nas ,bet trys seimai.

Visi šie trys Amerikos lietu
vių seimai buvo savotiškai įdo toks sugretinimas. Ypač, kad 
mūs ir verti dėmesio. Sandarą, lankydamasis Ameri

SLA seimo pertraukos metu koje, organizavo Liaudininkų 
p. Gegužis tame pat Statler vie veikėjas prof. Albinas Rimka, 
šbutyje atidarė ir Sandaros sei kuris Sandarai ir įstatus suku dininkų, Santariečių, Socialde V- Daugirdaitės - Sruogienės
mą, į kurį susirinko apie 100 na rė. mokratų ir Jautininkų. Lur Lietuvos istorijos, išleidimu,
rių. Tat neteko nustebti, kai iš būt ir čia viską ardo tiktai vie Tai tikrai gražus darbas, apie

Kaip ir kitose panašiose drau ėjęs po to kalbėtiSLAviceprezi nas mažas klausimas, kurį pa kurį pianešimą padarė red. p.
gijose, taip ir Sandaroje buvo dentas dr. Dargis į tai reagavo brėžė pirmininkavęs p. Gegu Vaidyla. ,
atliekami reikalingi formalu pasisakymu, kad dr. Biežio pa 
mai, išrinktos komisijos ir t. t. sisakymas yra keistas. Jeigu, 
Paskui buvo priimtos rezoliu sako dr. Dargis, tarp Sandaros 
cijos, išrinkti nauji valdomieji ir Tautininkų nėra skirtumo, 
organai. Reikia pasakyti, kad tai kam tada tos dvi partijos vei 

; seimas pakartotinai kia skyrium? Joms būtų vieta

tumų, jie jų neradę. . .
Kai kam atrodė gana keistas

> geriau tą žino. Bet ma būtų kalbėtis?
vis dėlto įdomu būtų žinoti Trečias seimas buvę Tėvynės 
platesnei visuomenei, ypač Mylėtojų Draugijos, kuri yra 

tai, kuri domisi politiniais klau grynai kultūrinė.
simais. TMD organizatoriais buvo

Galima būtų prileisti, kad tik Sandariečiai. Jie ir dabar joje 
rai p. Vaidyla ir p. Biežis yra daugiausia dirba. TMD rūpės 
vienokių pažiūrų ir tai gerąja čiu buvo išleisti V. Kudirkos 
prasme. Juk ne kartą tokių kai raštai. Šis seimas vainikuotas 
bų buvo ir tarp Lietuvos Liau taip pat stambaus veikalo, Dr.

Verta pabrėžti, kad Santaros, 
", kurią

Lietuvoje atatiko Liaudininkų 
organizacija, ilgametis pirmini 
nkas p. Gegužis, buvęs ir pakar 
totinai išrinktas dabar pirminin 
ku, yra taip pat buvęs ir SLA 
pirmininku. Šiame SLA seime Sandaros 
jis aiškino SLA konstitucijos išrinko pirmininku p. Gegužį, krūvoje sudaryti vieną orgam daug turime

Gaila, kad TMD vadovybė 
lietuviškos 

tradicijos — spaudai pasiųsti 
po egzempliorių su veikalu susi 
pažinti, todėl ir rašančiam tik 
tai iš tolo teko matyti tą istori 
ją, bet neteko jos gauti ir da 
bar sunku sužinoti net, kokiu 
adresu ją galima būtu užsisaky 
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Bet gal įdomiausi buvo svei tie skirtumai ir ateityje pasili kriaušiai, jeigu nebūtų p. Gegu ti, nors susidomėjimas šiuo lei 
1______ „. žio pabrėžto skirtumo, tai juk diniu yra didelis. TMD priėmė

Pirmininkaujantis tada, lyg tikrai vienoje organizacijoje ga naują darbų planą. Sėkmės!

žis. Jeigu šis kabliukas būtų iš 
brauktas, kaip tą lengvai daro, nepalaiko gražios 
p. Biežio pareiškimų, jis ir p. 
Vaidyla, tai ko gi daugiau ir no 
rėti Tegul būtų ir viena orga 
nizacija. Nes juk mes tikrai per 

: organiazcijų. Jų 
pakeitimą. Tai prityręs asmuo, buvusį pirmininką, arba, kaip zaciją? Dr. Dargis sako, kad visiškai pakaktų trijų, jeigu ne
gerai žinąs ir suprantąs SLA čia sakoma, prezidentą. skirtumai yra, ir jie nemaži, ir dviejų, kaip yra Amerikoje. Ti
bendruomenės reikalus, turįs 1_________________ -- _____________________ - ____ yj- r___  . . „ . . - . . . . -
tvirtą ranką ir pastovų būdą, kinimai. Jie tokie buvo būdingi, ks. Aiškiai pasakyta. žio pabrėžto skirtumo, tai juk diniu yra didelis. TMD priėmė

jbiausia, kad SLA organizacijos Reikėjo stebėtis ,kaip jis autori kad apie juos ir verta pasakyti. Pirmininkaujantis tada, lyg tikrai vienoje organizacijoje ga naują darbų planą. Sėkmės!
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Būkime sveiki.

Namų
gydytojas

Lietuviams reikia populiarios 
gydymo knygos, taip sakant, 
namų gydytojo, nes jos jie ne 
turi. Tiesa, dr. Biežis paraše 
„Būkite sveiki“, ir ji jau išleis 
ta, bet tai knygele preventyvi 
niais tikslais, o ne gydymui. 
Taip pat apie dantų higieną dr. 
Gustainio (Gussen) parašyta 
knygelė ir išleista. Bet ši tik 
tam tikrai siaurai sričiai ir taip 
pat preventyviniais tikslais, 
čia reikia platesnės knygos 
jau gydymo reikalui, kuria 
lėtų naudotis pats žmogus, 
gydytojo pagalbos.
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>■ KNIT-GOODS A
Baigusieji specialius mokslus tų pirmininkas, žymus skautų versiteto kalbų skyrių, pasirin 

(iš kaires) : Vytautas Bruzgele veikėjas, sportininkas ir tauti kusi anglų ir lotynų kalbų spe 
c:.- -------a„ ...ja:— cialybę. Ji pavyzdinga buvo stu vSvičius šiemet baigęs Sir George nių šokių grupės vedėjas. 

Williams College Chemiją Ba 
chelor of Science degree. Nau 
jas chemikas, V. Bruzgelevi 
Čius, yra gimęs 1927 m. Gimna 
ziją pradėjo lankyti Vliniuje 

Bet kai aplink pilna gydyto (Vytauto Didžiojo)baigė ją tre 
jų, tai gal absoliučiai visus gy mtyje (Detmolde - Grevene) 
dymo reikalus palikti jiems ir 1947 m. Montrealyje augštuo 
patiems žmonėms neverta gy sius mokslus ėjo minėtoje kole 
dytis? — Ne! Gydytojo pagal gijoje, vakarais, dirbdamas die 
bos reikia jieškoti, bet yra su nomis. V. Bruzgelevičius yra 
sirgimų, kur reikia gydytis pa veiklus visuomenininkas, 
čiam. Tai visokį chroniški susir yra Montrealio lietuvių studen gė Londone, Ont., Western uni pasiruošusi slaugymo darbui, 
girnai, kur gydytojai kai kada 
jau ir negali padėti, o pats žmo 
gus, nuolat turėdamas galvoje 
savo nelaimę, ją taip gerai pa 
žįsta, žino kaip ji reaguoja į tai 
ar šitai, kad, pasitaiko, suranda tojus“ žiūri kitos tautos? Duo vilizuoti kraštai, ypač Vokieti 
vaistą. Be to, yra dar stačiai ne sįu vieną kitą pavyzdį. 1945 m. ja. Tatai rodo, kad namų gydy 
aiškių reiškinių, kur gydytojo Jungtinėse Amerikos Valstybė mosi vadovėlio reikia ir mums 
mokslas nieko nepadeda, o pa se išleistas rusų kalba namų gy 
tyręs žmogus išgydo. Štai vie 
nas faktas: inžinierius NN ture 
jo įsisenėjusią egzemą pečiuo 
se; vieta nepatogi -— nei tu ap 
žiūrėsi, nei ką; eilę metų jis bu 
vo atsidavęs gydytojų globai; 232 pusi, (antras leidimas). Au 
būdavo tai geriau, tai blogiau, gydymosi vadovėlis rusų kalba 
tai geriau, tai ir vėl blogiau, torius P. M. Kurenna. Šis vado 
Matydamas, kad oficiali medici vėlis duoda rusų liaudies gydy 
na nepadeda, jis pats ėmėsi gy mosi receptus (žinoma, ne už 
dytis vandeniu pagal kun. Knei kalbėjimus), 
po metodą; ir nežiūrint to, kad 
visos egzemos pablogėja nuo 
vandens, jis išsigydė tik tais 
Kneipo patartais vandens apsi 
liejimais. Sirgdamas nesipasa 
kojo draugams, bet kai išsigy 
dė—pasisakė^ tarp kitų ii šiuos 
žodžius rašančiam. Ar neapsi pusi, knyga „Die Kneippkur, 
mokėjo Kneipo gydymo kny die kur der Erfolge“. Autorius 
gos išleidimas, imant žmogiš Sanitaetsrat Dr. Albert Schal

O 
il

ga 
be

cialybę. Ji pavyzdinga buvo stu 
dentė, — buvo garbės sąrašuo 
se ir baigė universitetą summa 
eum Įaudė su aukso medaliu. Ji y 
ir visuomenininke — dalyvau Y 
ja Londono lietuvių chore ir £ 

psniui. A. Gudelis yra"visuome tautinių šokių grupėje. Ji tęs £ 
nininkas — veiklus tautinių šo studijas ir ruošis mokytojos dar ė 
kių grupės dalyvis ir KLB Lon bui. $
dono skyriaus dalyvis. Regina Narakaitė yra baigu |

Gražina Narakaitė, 1934. I. si trejų metų St. Joseph gailės y 
Jis 6. gimusi Kaune, šiemet pabai tingųjų seserų mokyklą ir yra

Arvydas Gudelis, baigęs We 
stern Ont. universiteto chemi 
jos skyrių Londone bakalauro 
laipsniu. Dabar jis tęsia moksi 
us toliau—ruošiasi magistro lai

---- >
kai, sugrąžinus gyvenimo džiau le. Taigi, ir JAV žemėje ir Vo rėš didesnio pasitikėjimo, ne 
gsmą jau nors ir vienam šiam kietijos žemėje gyvenantieji gu originalus vidutiniško auto 
žmogui žmonės neapsieina be namų gy

Kaip į šitokius „namų gydy dymosi vadovėlio. O tai juk ei

dymosi vadovėlis 688 pusi. Au 
torius dr. med. V. C. Vainberg. 
Autorius laikosi oficialios far 
makopejos vaistų. 1955 m. taip 
pat JAV išleistas kitas namų

1949 m. Vokietijoje 3-č,iu lei 
dimu išleista siaura 177 pusi, 
knygelė ,,Wie Kneippkur? Wa 
rųm und wann?“ Autoriai: Dr. 
med. Flamm ir Dr. med. A. Ho 
ff. Taip pat Vokietijoje 1950 m. 
dvyliktu leidimu išleista 568 

„Die Kneippkur,

V. Pėteraičiui
5155 Bourbonniere Ave., Apt. 6, 
Montreal, Que.
Pritariu Dr. Vydūno vardo 1956-57 metų Literatūros 
Premijos sudarymui už geriausią Mažąją Lietuvą lie
čiantį veikalą ir mielai prisidėsiu, prisidedu $............prie
premijos fondo.

Vardas ir Pavardė...........................................................
Antrašas (Adresas) ...................................................   .

Kaip
I RAŠO

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atsiminimų ištraukos).
BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

PULK. K. ŽUKAS.
Pasirodė, kad

abu kareiviai, pasirašę skundą, gerokai didesni. 
80. LIETUVIŠKAS 

PUGAČIOVAS.. .

MINISTERIS

riaus darbas. Kneiop gydymo 
būdas yra tiek pagarsėjęs, kad 
pro jį praeiti vargu bau būtų 
verta; bet prie to dar pridėti S 
gydymo būdą oficialios farma 
kopėjos vaistais būtų taip pat % 
gerai.

Rašantysis mano, kad lietu 
vių laikraščiai turėtų šią idėją 
populiarinti. L D.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Paulius Galaunė. LIETU 

VIŲ LIAUDIES MENAS, jo

sava lietuvių kalba.

Nereikia pasakoti pasakų, 
kad jau gerai mokame anglų 
kalbą ir galime naudotis n gy 
dymosi knygomis ta kalba. Be 
to, dar klausimas, ar anglų kai 
ba iš viso yra parašyta kas nors 
panašaus, pav., į Kneipo gydy
mo būdą. Ne be reikalo ir dr. 
dr, Biezis su Gustainiu rašė lie meninių formų plėtojimosi pa 
tuviškai. Ir dar vienas dalykas : grindai. 131 piešinys tekste, 43 
iš kultūros kelius nutiesusių ta ant 
utų žinome, kad Biblija ir na 
mų gydymosi vadovėlis yra tau nas 
tiniai veiksniai — kuria kalba St. 
jie parašyti, ta kalba jie ir skai 
tomi. Todėl ir mums belieka pri 
pažinti gydymisi vadovėlį pir 
mosios reikiamybės objektu. At 
rodo, reta šeima nepirktų to 
kios knygos. Gen. Raštikio atsi 
minimų knyga išparduota per 
kelias savaites. „Namų gydyto 
jas” kilos rūšies knyga, bet ne 
mažiau svarbi uj aną.

Ką rašyti — ar ką origina 
lauš ar išversti kurią pagarsėja 
šią knygą; kokio metodo laiky 
tis — vaistų gydymi ar Knei 
po būdo? Tam apsispręs pagal 
savo1 išmanymą tasai, kuris ra 
šys. Bet paprasto aiškumo ir čia je. Tai yra gražus vaikams lei 
yra: jau pagarsėjusi knyga tu dinėlis.

56.
78. DR. DRAUGELIO 

PAKLAUSIMAS
Kartą buvau pakviestas

St. Seimo posėdį, kur buvo sva jiems atsirado didelis apetitas 
rstomas paklausimas man dėl ir jįe reikalavo vienas silkės, ki 
netvarkos ir piktadarybių Kau tas lašinių, jiems gi davė: vie 
no Karo Ligoninėje. Audringus nam kisieliaus, kitam monų sky 
priekaištus darė man paklausi stos košės. Geri jie būt buvę, 
mą pasirašęs daktaras drauge jej jų reikalavimai būtų paten 
lis. Jis rėmėsi dviejų kareivių- 
-ligonių skundu, būk tai Karo 
Ligoninėje ligonys badu mari 
narni, o jos vadovybė sau tur 
tus krauna. . .

Išklausiau šitą man nemalo dininkų frakcijos nariais: Ru 
nų priekaištą, .prižadėjau ištir secku, Natkevičium ir Bortkevi 
ti, bet pasiūliau, kad būtų 
riausia,

jei St. Seimas pats 
paskirtų savo komisiją

tam klausimui vietoje ištirti.
Keliom dienom praėjus St.

Seimo posėdyje buvo komisijos ir net reikalavimus statė man 
pranešimas, kurį darė išrinktos St. Seimo narė p. F. Bortkevi 
komisijos pirmininkas, kapito čienė kuri, 
nas Ruseckas. Užėjęs ant tribu 
nos kalbėjo:

— Ar mes iš proto išėjome,
ar. .. „

— Žinoma, Elizėjuš seniai 
jau iš proto išsikraustęs, — pa

buvo tik persirgę vienas šiltine, 
į kitas kruvinąja. Besveikstant

ge

NAILONU SUSTIPRINTAIS KULNAIS IR
PIRŠTAIS

DARBINIU KOJINIU
JOS IŠLAIKO ILGIAU UŽ KITAS

Jos tikrai laikys 
giau — labai patogios

— labai vertingos 
PENMANS

DARBO KOJINĖS. 
Yra jų įvairių rūšių 
ir svorių, tinkamų 
kiekvienam darbui — 
tai geriausias pirki
nys bet kokių kainų 

grupėje.

PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
& 
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atskirų lapų ir XXX lente
Antras leidimas. Išleido Jo
Karvelis, 3322 So. Halsted čių Šilelio“ leidimas. Šalia Na 
Chicago 8, Ill., USA. Lira do rastenio angliškojo vertimo 
5000. 400 puslapių, didelio lietuviškąjį tekstą kruopščiai 

formato. Kieti viršeliai. Kaina parengė ir paginos žodį parašė 
8.50.

Tai yra puikus leidinys, gra 
žiai atspaustas, puikiame popie 
ryje. Kapitalinis darbas. Kny 
ga gaunama NL redakcijoje, 
7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32.

Antanas Baranauskas, THE DAINŲ ŠVENTĘ IR 
FOREST OF ANYKŠČIAI. KULTŪROS KONGRESĄ 
English translation by Nadas
Rastenis. With original Lithua labai plačiai mini poatostoginis, 
nian text. Edited by Juozas Ti tik ką išėjęs iš spaudos „Lietu 
ninis. Lithuanian Days, 9204 S. vių Dienų” rugsėjo numeris. 
Broadway, Los Angeles 3, Ca Jame telpa 30 didelių ir mažės 
lif. Woodcuts by J. Kuzmins 
kis. Photo Cover by Vytautas 
Maželis. 1956. 44 pp. $ 2.00.

Tai pirmas dvikalbis „Anykš

žas

„Lietuvių Dienų“ liteartūros re 
daktorius J. Tininis. Šis dailiai 
išleistas, didelio formato mūsų 
klasiškasis kūrinys bus ne tik 
lietuviui skaitytojui mielas pa 
imti į rankas ir dar kartą pasi 
grožėti nemirštančia Lietuvos 
girių poezija, bet jis taip pat 

Vincas Krėvė. MILŽINKA parodys ir lietuviškos poezijos 
PIS. Iliustravo dail. Vladas Vi 
jeikis. Išleido „Tėviškėlė”. La 
bai graži knygelė vaikams. Kai 
na tiktai 30 centų. Gaunama 
„Neprikl. Lietuvos“ redakcijo

nio formato foto nuotraukų, 
vaizduojančių bendrą chorą, vi 
są publiką Dainų šventės atida 
rymo metu, atskirus dirigentus 
su jų diriguojamais chorais, pre 
mijų įteikimo momentą, diri 
gentų ir muzikų posėdį Coliseu 
me ir kt. Taip pat gausu ilius 
tracijų iš Kultūros kongreso: 
čia randame mokslo, švietimo, 
teatro, akademinio jaunimo, ra 
šytojų, žurnalistų ir kitų sekei 
jų posėdžius ir jų prezidiumus, 
kongreso bendrą vaizdą, prele 
gentus sekretoriatą, pamaldas 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje ir kt.

Kongrese ir Dainų šventėje,grožį tiek silpnai lietuviškai be 
mokančiam, tiek svetimtaučiui, kur dalyvavo daugiau kaip 10. 
Leidinys bus labai parankus ir 000 lietuvių iš JAV ir Kanados, 
mūsų šeštadienio bei kitų mo daug kas galės čia save pama 
kyklų mokiniams, kurie puikiai tyti kaip aktyvų tos gražios kul 
galės naudotis abiem tekstais, tūrinės manifestacijos dalyvį.

vargsta ir visokeriopai karinin perdedamas, gal net paties ko ras Grinius. Tai buvo malonus ma. Soloveičikas iš proto krau 
kų yra skriaudžiami. Vieną 
tą aš neiškentęs pasakiau

— Ponia Felicija, kodėl 
vien tik „kareivėliais” ir 
reiviukais“ rūpinatės, nors kar ves neigiamų Rusijos kariuome 
tą pasirūpintumėt ir „karinin nės įpročių rusiškai keiktis ir 
kiukais“, kurie fronte vienodą nežmoniškai elgtis, kur to visiš 
vargą vargsta, o kraujo liejimo kai nereikia, ir prieš d-rą J. Bu 
atžvilgiu savo nuošimčiu

kar mendanto Zaleskio, kuris mėgo 
jai: didžiuotis ir forsuoti savo elge 
jūs šių „laisvumą". Zaleskis esmė 
,,ka je buvo geras vyras, bet pasiga

kinti!
79. SUSIDŪRIMAS SU 

LIAUDININKAIS.
Daug ginčytis reikėjo su liau

yra zelį padarė netaktą ir turėjo tū 
lą su juo nesusipratimą, kažką 
panašaus į skrybėlės numetimą. 
Šis incidentas buvo žinomas pla 
čiai ir apie jį pasakojo pats dr. 

Lapkričio mėn. pabaigoje, lai J. Buzelis ir kar. Zaleskis.
ke Želigovskio puolimo, viena----------  Red.
lenkų kariuomenės dalis pano 
rėjo užimti mūsų Zarasų mies 
tą. Apskrities komendantas, ka 
pitonas Zaleskis, kuris buvo 
pravardžiuojamas „Pugačiovu“ 
dėl savo didelės barzdos ir grie 
žto būdo, atmušinėjo priešo 
puolimą. Turėjo jis vieną kuo

įdomus pirmininkauajntis. stosi. Visas išraudęs kumščiais 
nesikarščjuodavo, daužo stalą.

nesinervino. Man jis priminda 
vo' gerą, tvarkingą ūkininką, 
kuris protingai tvarko savo šei 
myną. Neleisdavo jis ilgų disku 
sijų. Klausimo pabaigoje visuo 
met trumpai ir aiškiai pada 
rydavo apibendrinimus.

ir
Niekuomet

„Pogromas tęsiasi. Daug mi 
lionų nuostolių. Labai daug au 
kų“.

Čia jau aš neiškenčiau. Pa 
prašiau Soloveičiką tuo tarpu 
nesikarščiuoti. Išeina, lyg tą 
pogromą darome mes. Aš labai

Aš stengiausi kuomažiausia abejoju dėl telegramų tikslumo, 
kalbėti kitų ministerijų kiausi nes gana gerai žinau Kovarską 
mais, nes ir savo rūpesčių buvo ir užtikrinu, kad tenai „daug mi 
perdaug. lionų nuostolių“, tai jau tikrai

--iv-ii • negali būti, nes visas to miesteMano iškeliami klausimai ° ■ho turtas su visais pastatais var 
beveik be jokios opozicijos pra gu ar vertas tik vieno miiiono.

Tuojau mane pakvietė prie 
telefono kalbėti 
komendantu iš 
sirodo,

čiene. Pirmieji du skaitė save 
labai prityrusiais kariais, davi 
nėjo man dažnai savo patari 
mus ir* nurodymus, kurie nieko 
bendro su realybe ir sveiku pro 
tu neturėjo.

Keistus pageidavimus, norus

Skandalas!
Soc. - liaudininkai ruošia vy 

riausybei interpeliaciją. Kad tu 
rėčiau medžiagos,liepiau tuojau pavojuje, tai jo apsaugos minis 
padaryti kvotą, iš kurios paaiš terija turėjo pirmauti prieš ki 
kėjo sunki Zaleskio būklė lai j-as

Viename iš pirmųjų posėdžių 
Žydų Reikalų ministeris Solo 
veičikas gavo telegramą, kurią 
perskaitęs paprašė nutraukti 
svarstomą klausimą ir išklausy 
ti jo nepaprasto pranešimo. Per čios stovėjo keli staliukai su ba 
skaitė telegramą: ronkomis ir saldainiais. Vienas

„Kovarske eina didelis žydų naujokas, susipykęs su žyde, 
— Mažai jam Zaleskis dar pogromas. Reikalinga neatidė spyrė jos staliuką koja. Stalių 

hotina kariška pagalba“. kas apsivertė ir baropikos pra
Nepaprastai susierzinęs, dėjo ristis. Kiti naujokai juo

. ,, .... ... . kėši ir jas gaudė. Tas patiko
Soloveičikas pradeoj iškalbinėti, kitiems naujokams ir jie pra 
kad mūsų demokratinėje vals dėjo spardyti kitus staliukus ir 
tybėje tokie dalykai negali būti gaudyti baronkas. Keliose krau 
toleruojami. Kreipdamasis į ma tuvėse išplėšė tabaką, degtu 
ne, beveik reikalavo, kad as sa kus ir saldainius. Du ar trys žy 
vo galią pilnai panaudočiau, o dai turėjo sukruvintą nosį.
kaltininkus tuojau perduočiau į- 
teisman. Paskambinau į minis cininkaūs veikiai 
terija, kad sujungtfų mane su 
Ukmergės komendantu.

Per pusvalandį kita telegra žiavo.

eidavo. Tikrai pasakius, taip ir 
turėjo būti, nes kai krašto ne 
priklausomybė buvo dideliame

su Ukmergės 
Kovarsko. Pa

taip:kėjo sunki Zaleskio būklė lai 
ke lenkų puolimo, iš kurios jis 

P3» grupę šaulių ir vietos gyven labai sumaniai išėjo ir pats sa 
tojų, kure savaoriiška priisidė vo didelę drąsą rodė. Iš kitos 
jo prie lenkų atmušimo. gi pusės didelis netaktas d-ro

Jam betvarkant apsigynimą, B., nors jis ir buvo St. Seimo na 
priėjo apskr. gydytojas d-ras J. rys. Kuomet aš apie kvotos tu 
Buzelis ir pradėjo davinėti jam rinį painformavau d-rą Grinių, 
savo- patarimus. jis pasakė :

— Atsitrauk ,daktare, — pa 
sakė jam Zaleskis. — Aš pats 
žinau, kas man reik daryti ir Ta 
mstos patarimų neprašau.

— Kaip taip? Aš esu Steig. 
Seimo narys.. .

Čia Zaleskis įsiuto. Ištraukęs 
iš aulo nahaiką, kurią jis beveik 
visuomet ten nešiojo, gerokai 
apšventino neprašyta patarė 
ją-1)

buvo
Kovarske prie valsčiaus vai 

dybos susirinko kelios dešim 
tys naujokų, kuriems vežti į 
Ukmergę komendantas užvarė 
pastotes. Aikštėje prie bažny

davė. Tiesą pasakius, ir aš pats 
jam ausis suskaldyčiau.

Neduoti progos kitų frakci 
jų Seimo nariams pasityčioti iš 
interpeliantų — liaudininkų ir 
pritarti Zaleskiui, d-ras Grinius 
patarė interpelaiciją atsiimti.

81. „POGROMAS“ 
KOVARSKE.

dėl begaliniai didelio 
geraširdiškumo

moteriškumo dažnai ir mane 
kanrybės išvesdavo.
Jos manymu, kariuomenė iš 

sigirdo- iš soc. dem. pusės. Mat, dviejų elemeintų susideda: iš 
Elizėjus tai buvo pats paklausi engėjų karininkų, kurie puikia i) Nors p. K. Žukas tą „apšv Ministerių kabineto

ir 
iš

posė 
mą pasirašęs daktaras Drauge usiai gyvena ir engiamųjų — entinimą“ remia net kvota, bet džiai buvo du kartu savaitėje, 
lis- kareivių, kurie tik kraują lieja, atrodo pašventinimo reikalas Visuomet pirmininkavo pats d-

Komendantas su keliais mili 
...........— -------- i visą „pogro 

mą“ numalšino ir naujokai, dai 
nuodami kariškas dainas, išva 

( bus daug.)
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KULTŪRWB>KWJVIKA
ČIKAGOS LIETUVIAI STATYS OPERĄ?

Patartina statyti Banaičio „Jūratė ir Kastytis“.
JAV spauda pranešė, kad Či 

kagos lietuviai sumanė pastaty 
ti operą. Tai geras sumanymas, 
ir toks sumanymas tikrai gali 
ma Įgyvendinti, nes tam tikslui 
meninių jėgų galima susirasti. 
Tiktai kyla klausimas, kokią op 
erą statyti?

Esą sumanyta statyti Verdi 
„Rigoletto“. Tai labai graži 
opera, tiktai jai dalyvių nebus 
lengva rasti. Kai Italijon išvyks 
ta Baranauskas, iš kur galima 
bus gauti Hercogą? Be to, daly 
vaujant nemažam kiekiui naujo

„Rigoletto“ pastatymu, nors 
tai bus ir gerai, bet nieko ne 
nustebinsime. Kas kita būtų, 
jeigu būtų pastatyta naujai pa 
rašyta ir lietuviška opera. Tat 
tenka sveikinti gerą sumany 
mą, tiktai visu nuoširdumu ten 
ka siūlyti ir patarti statyti nau 
jai parašytą lietuvišką komp. 
Banaičio operą „Jūratė ir Kas 
tytis“. J. K.

VILNIUJE STATOMA 
TELEVIZIJOS STOTIS
Ji statoma miesto augštumo

d.

mu. Solistė rugs. 30 d. dainuos 
Madlenos rolę „Rigoletto“ ope v - 
roję, gruodžio mėn. dalyvaus X 
Clevelando moterų simfoninia X 
me koncerte soliste ir kitur kon g 
certuose. g

BLOGAI SU KNYGŲ g 
LEIDYBA LIETUVOJE g 
„Lit. ir Menas“ rugpjūčio 4 g 
Įdėjo ilgą straipsnį, kuriame g

pasakoma, kad geresnių knygų X 
Lietuvoje neįmanoma gauti, X 
kad esąs kažkoks juodas sąra X 
šas, iš kurio knygos nespausdi g 
narnos. Juodame sąraše yra da g 
ug senovės klasikinių rašytojų X 
knygų. Bendrai, Lietuvoje esan X 
ti tokia bloga knygų leidimo or g 
ganizacija, kad iš viso kųygų v 
rinkoje esą visiškas pakrikimas.

K

je, Konarskio gatvėje. Darba

MAMERTAS MACIUKAS^
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 7-0051

5

v' 0

' ri ši opera, kuri muizkaliai
j0* sunki, pastatyti bus labai ms vadov. inž. V. Kaupšpėda. 

nelengva. Bokštas jau pastatytas, baigia
Sumanytojams būtų toks pa mas statyti televizijos namas, 

tarimas: pastatyti naujai para o televizavimo aparatūra bus 
syta K. V. Banaičio operą „Jū sumontuota apie naujus metus, 
rate ir Kastytis". Toks pastaty Tat Vilniaus televizijos stotis, 
mas būtų ir svarbus ir reikšmių kuri būsianti viena stipriausių 
gas. Jis būtų svarbus ir Lietu visame Pabaltijy, pradės veikti 
vos ir kitataučių atžvilgiu. tiktai ateinančiais metais. Pra

Taip savo metu Amerikos lie džioje veiksianti tiktai jos da 
tuviai ir darydavo, kai Aineri Jis, ir tiktai vėliau visa, 
koje gyveno ir kūrė Mikas Pet .......... ..... ....... ■
rauskas. Jis nesigriebė statyti SMUIKININKE
jau žinomu operų, kurių vis ELENA KUPRE VIcIuTE, 
vien geriau, negu kiti ten sta dabar ponia Bergienė, tęsia sin 
tantieji operas, nepastatys ir uiko mokslus pas garsųjį smui 
nesudarys ypatingumo. Kas ki ko profesorių L. Persingei į, 
ta būtų, jeigu lietuviai pastaty Vyrui gydytojui išėjus į JAV

ii lietuvišką operą. Ypač, kad karo tarnybą, E. Kuprevičiūtė 
,ui būtų ir reikšmingas darbas, išvyksta į Argentiną, Buenos tuvos g

Aires, kur gyvena jos tėvai.
ŽURNALISTAS

VYTAUTAS ALSEIKA
viešėjęs pas seserį ir švogerį, 
pp. Gimbutus, Bostone, apsigy 
vena Clevelande ir čia imsis dar 
bo. Jis neseniai yra sugrįžęs iš 
Europos, kur dirbo Eltoje.

A. STEMPUŽIENĖS 
ŽVAIGŽDĖ KYLA

Clevelande gyvenanti sol. Al 
dona Butkutė-Stempužienė lai 
mėjo varžybas, kuriose dalyva 
vo 111 varžovų. Kontralto bal 
sų grupėje ji laimėjo premiją su 
aukso medaliu ir garbės diplo

SIUNTINIAI

DINGO HUMORISTINĖ 
POEZIJA. ..

K. Kublinskas „Lit. ir Me __ t ..„ . • • j ]•_ IVlontrealionas laikraštyje pasigenda din 
grisios humoristinės poezijos. Mėgstu lankyti kapines, tą 
Bet koks ten gali būti humoras, ramybės ir amžinojo poilsio vie 
jeigu tauta gyvena sunkius var (a; tuos, kurie buvo tais, kas 
go ir pavergimo metus. Jeigu ir mes dabar esame. Pagaliau, ne 
būtų humoras bandomas atgai gi visuomet galvoti tik apie že 
vinti, tai apie tokį humorą sa miškas gėrybes ir blogybes, 
koma —„pakaruoklių humoras.

Ekranas.
FILMŲ REŽISIERIUS 

PASTERNAK,
gyvenęs kelis metus Lietuvoje 
ir bandęs joje sukti vieną savo 
režisuojamų filmų, yra pasiry 
žęs dabar pastatyti filmą iš Lie 

yvenimo, jeigu būtų pa 
rašytas tam tikslui geras vei 
kalas. Pasternak dirba Hollyw 
oodo MGM filmų firmoje.

PAGAMINTAS DIDELIS 
FILMAS

Režisuojant Vindorui, yra įs 
ūktas didžiulis, gal vienas di 
džiausiu meniškų filmų pašau 
lyje — „Karas ir Taika“ — pa 
gal Levo Tolstojaus to pat var 
do romaną.

Anksčiau buvo' bandymų pa 
daryti iš to romano filmą, bet 
dėl jo didumo buvo padaryti ti 
ktai atskiri jo fragmentai, ap 
imą romantinę pirmųjų jo hero 
jų dalį. Dabar gi filmas išsemia 
visą esmine romano tematiką. 
I1 ilmo peržiūrėjimas užima tris 
su puse valandos.

New Yorke pastačius šį fil 
mą, pirmame seanse jis buvo pe 
įžiūrėtas Levo Tolstojaus dūk 
terš Aleksandros, kuri pareis

Mirusiųjų miestą lankant ra kam prižiūrėti bei kuriuos ar 
timieji, giminės užmiršo, aplei 
do.

KINGSBEER
NUO 1910 —

Lietuvių bendrovė Overseas 
Cargo Čo. siunčia Į LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su: anglis ke, kad filmas, išskyrus nereikš 
kom viln. medžiagom, avaline, mingas smulkmenas, esąs pada 
vaistais, maistu, siuv. mašinom, rytas labai gerai, 
dviračiais, laikrodžiais, akorde 
onais. (Siunčiama iš Anglijos 

per Haskobą).
Bendrovė taip pat persiunčia į 
Lietuvą ir Jūsų pačių sudary 
tus ir mums pristatytus siunti 
nius (siunčiam ir oro paštu). 
Visi mokesčiai sumokami siun 
tėjo, gavėjas NIEKO NEMO 
KA. Pristatymas garantuoja 
mas—PILNAS DRAUDIMAS 
(siunčiama per Gloge Travel 

Service).
Prašykite katalogų bei

kapinėse.
kad sau ir žmonai apsirūpinčiau 
senatvę. Kelis namus įgiaju, 
pinigų banke palikau. Žmonai 
geras buvau ir namie jos dar 
bus dirbau. Rezultate viską 
palikau ir dėl persidirbimo anks

Šį kaitą pasiryžau kapines ap čiau laiko čia atsiradau. Ji ant 
eiti nuodugniau ir daugiau su mano įgyto turto kitą pasodi 
rasti ir aplankyti savo tautie no. I ai natūralus reiškinys. Aš 
čiu. ant jos už tai nepykstu, preten

Kaip džiugu, kuomet randi zijų nereiškiu ir jai tik gera lin 
kapo paminkle įrašytą lietuviš kiti, nes ją kaip ir anksčiau my 
ką vardą ir pavardę. Tas liūdi liti ir egrbiu. Žinau, kad ji irgi 
ja apie mirusiojo ištikimybę ta sugrįš į bendrus Tėvo namus, 
utai ir jo poilsio vietą globojau 
čių įamžintą savo tautai pagar 
bą. Stovi prie tokio kapo ir no 
risi, kad iš jo kas prabiltų, no 
ri su juo pasikalbėti apie seno 
vės laikus, vargus, džiaugsmus 
ir dabartines pasaulyje gyvųjų 
žmonių daromas neteisybes bei 
skriaudas mūsų tautai.

Tarp augančių ant kapo gra 
žiu gėlių, žaliuojanti rūta pri 
mena lietuvišką darželį ir lyg Yra- 
junti gimtosios sodybos šilu Pažinojau šeimas, kurios su 
mą. Rūpestinga ranka gloobją kūrė antrą kartą šeimyninį gy 
tokį kapą, reiškia mirusiam sa venimą. Kaip gražu buvo žiūrė cijai: 7722 George St., Vilic- 
vo meilę ir pagarbą. ti, kuomet jie ateidavo į kapi Lasalle, Montreal 32, Canada.

„Dulkė buvau ir dulkė esu“; nes ir triūsė prie mirusios pir 
„Motina man saulė Tavo veidą mos žmonos bei vyro kapo. Tas 
mena. . ; „Iki p\isimatymo“ ir jiems nekliudė naujam sukur
kiti Šv. Rašto, mūsų poetų žo tam gražiam gyvenimui, 
džiai ir mintys įrašytos antka Ta pačia proga, aplankiau 
piuose teikia ramumą nemirtin Montrealio krematoriumą, kur 
gai sielai.

Bet radau vieną, kitą kapą, 
ant kurių auga piktžolės. Prie 
vieno tokio kapo, su parašu 
„Mano mylimas vyras“, labai ii 
gai stovėjau, ypač, kad velionį 
pažinojau. Ir jis man taip pra 
šnekėjo : „Dirbau labai daug

Gaila, kad mes, lietuviai, ne 
turim kapinėse savo atskiro ka 
mpelio, kaip turi kai kurios 
kitos tautos. Be asmeninių ant 
kapių, ten galėtų būti 
nas bendras paminklas, 
žuvusiems ir mirusiems 
ms už Lietuvos laisve.

Br. Abromonis.

dar vie 
visiems 
lietuvia

KANADOS

GERIAUSIAS

ALUS

OVERSEAS CARGO CO, 
2412 W. 47 St., Chicago 32, Ill., 
Tel.: LA 3-5049—YA 7-4337.
Siuntinių tarnyboje 8 metai. 

S. P. Juodvalkis.

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

NAMAI ŽEMĖ ŪKIAI — pardavimui 
PASKOLOS NAMAMS ir visų rūšių draudimas.

D. N. Baltrukonis VI 7634
A. Markevičius OR 1-9816
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.

P. Adamonis PO 6-7594 A. Budriūnas RA 7-2690.

F. Yasutis LA 2-7879
J. Skučas RA 2-6152

b;' Tel. TR. 1135

į Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 

K Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų speclialistas. 
$ 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.
$ Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

VICTORIA CLEANERS & DYERS CO.
SPECIALIAI NUPIGINTA 

RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
0.90 
0.S5

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

ir t. t„ ir t. t.
g 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.

Bet, kad ji neranda reikalo iš 
mano palikto turto palūkanų, 
paskirti nors mažą dalelytę nuo 
mano akių piktžoles nuravėti, 
tai. . .“

Ilgai stovėjau prie to kapo ir 
padariau išvadą, kad mes nepri 
valome pamiršti tų, kurie ilsisi 
mirusiųjų mieste. Neprivalome 
pamiršti ir tai, kad mes irgi bu 
sime kas jie yra ir ten, kur jie

PAJIESKOJIMAI
— Jieškomas Jonas Pipiras, 

atvykęs Kanadon 1947 m. Jieš 
ko sesuo Ona Zakličkienė ir tė 
vas Mykolas Pipiras iš Lietu 
vos. Jieškomas Ralingas VIa 
das, sūn. Juozo, gim. 1910 m. 
Jieški sesuo Kazimiera Mieže 
tienė iš Lietuvos. Pajicškomi 
ar apie juos žinantieji prašomi 
rašyti šiuo adresu: Mykolas 
Staigys, 156 Fares Str., Port 
Colborne, Ont. Canada.

— Jieškomas Anis Rūkas, 
gyv. Čikagoje. Jis pats ar jį ži 
nantieji prašomi jo adresą pra 
nešti „Nepr. Lietuvos“ redak

— Pajieškoma Eugenija Ro 
manauskaitė, duktė Antano, 
gimusi 1924 m., visą laiką gy 
venusi Kaune. Yra žinių iš Lie 
tuvos. Rašyti: D. Mališkienei, 
5303 Verdun Ave, Montreal, 
P. Q. Canada.

— Jieškau Bernardo Ališaus 
ko ir Juozo Veličkos, abudu ki 
limo nuo Mariampolės. Bernar 

pirm gyveno

vieno Lietuvos kariuomenės kū 
rėjo - savanorio palaikai lau 
kia tos dienos, kuomet juos ga 
Įima bus pergabenti ir palaido 
ti Nepriklausomos Lietuvos že 
mėje, kurią jis taip mylėjo ir das Ališauskas 
dėl jos aukavosi. Jam mirštant, Anglijoje. Jie patys arba žinan 
jo mintys nuskrido i gimtąjį tieji apie juos prašau suteikti 

„ kraštą, o dėl palaikų buvo jo to man žinių, būsiu dėkingas. At
ks testamentas. siliepti ir rašyti adresu: Kaziui

Gerai būtų, kad parapijos or Ališauskui 6738 S. Maplewo 
ganizuotų kasmet apvalymą, ap od Ave., Chicago 29. Ill. U. S. 
tvarkymą tokių kapų, kurie nė A. Turiu žinių i§ Lietuvos.

BELLAZZI-LAMY, INC
_„ r--, r-. 7679 George St., ..... . „TR 5151 Ville Lasalle.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

HE 0211 Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

H Lietuviška moterų kirpykla %

& <A F. WUS0N $|LIBlU»ldM I1IULDIŲ Nippia
„ „ * , _ # DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM-

JwWtOHUS 1 PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
* g Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).

5531 Verdun Ave., VERDUN. TR 6331 | 2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292
Ti

g SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. g
g 4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19. |
g Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256 g

TAUPYK, SKOLINKIS |

savo kredito kooperatyve g
„LITAS” |

Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai g 
& duodamos betkokiam getam tikslui. g

Ved. D. Jurkus, He 4280. X
y „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje X 

Banko kambary. g
ft Pirm. A. Norkeliūnas .................................. RA 7-3120 v

DE LUXE DRY CLEANERS!
143—8th AVENUE, LACHINE |

lt 4 77 ^7 Z'7')’7 Lietuviams nuolaida. g
LVlHi /“O J £ 7 sav.: P. RUTKAUSKAS, g

StaNu

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440. :|
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LAURYNUOS KALNUOSE BESI VAŽINĖJANT.. .
Yra žinoma, kad amerikonai uplėtas, išvagotas, išraustas ir 

ypač mėgsta turizmą į Lauryni apaugęs šašais, kaip Lauryni 
jos kalnus. Tuo tikslu nuo Mo jos kalnai .
ntrealio ligi St. Agathe išves Kanada, kaip ir savo metu 
tas geras plentas Nr. 11. Bet Lietuva, buvo triskart užpulta 
turistų tas nepatenkina. Jie no ledynų. O šie negailestingai va 
ri daugiau ir plačiau pasivažinė gojo Kanados veidą, dėlto čia 
ti. Todėl dabar vedama didelė daugybė ežerų, slėnių, daubų, 
autostrada į St. Donat, kuris lig duburių. Todėl pasižiūrėti, kai 
šiol geriausiai iš Montrealio bu 
vo pasiekiamas 18 keliu.

Laurynijos kalnynas — tai 
sena Kanados ir drauge viso že 
mės rutulio istorija. Geologai 
teigia, kad Laurynijos kalnai 
žemės paviršiuje atsiradę pir 
mieji, tat juos tenka laikyti 
kaip pačius seniausius ant že 
mės veido atsiradusius kalnus. 
O tai buvo labai seniai, maž 
daug prieš penkis miliardus 
(5.000.000.000) metų. Per šį 

Prie Kipšiuko ežero (Devils žemės amželį, kuris laikomas 
Kanados

i i i

Veda sktn. inž. J. Bulota.
TORONTO JŪRŲ BUDŽIŲ 

CHICAGO SKAUTAI IR 
SKAUTĖS

liepos 8 d. turėjo smagias sto 
vyklines dienas vaist. P. Rako 
jiems paverstoje 80 akrų stovy 
klavietėje. Stovykla tęsėsi iki 
liepos 29 d. Skaučių stovyklai 
vadovavo sktn. A. Karnavičie 
nė, skautų — psktn. V. Černius 
ir sktn. J. Kaunas, o jūrų skau 
tams — psktn. A. Levanas.

H. Montė įgulos vyrai jach 
ta „Budys III“ atliko dvi vasa 
rines mokomojo pobūdžio kelio 
nes po Ontario ežerą.

Liepos m. 31 — rugpjūčio m. 
d. B. Stundžia ir R. Namikas 
(jachta plaukė su nepilna įgu 
la) aplankė Port Hope. Grįžta 
nt atgal ant vandenes išbūta 
per 40 vai. Iš viso padaryta 
per 105 jūrmylių kelio.

Rugpjūčio m. „Budys III“ 
išbėgo kursu į Olcott, mažą J 
AV uostelį. Įgulą sudarė II. St Lake) iš Chicagos didmiesčio iš vienu iš jauniausių, 
epaitis, G. Kačanauskas, V. Va trukę lietuviukai buvo tikrai veidelis labai daug patyrė per
laitis ir P. Butėnas. Be Olcott laimingi jaukioje gamtoje. gyvenimų, todėl dabar toks ra 
dar aplankyti Youngstown ir 
Niagara an the Lake. Grįžta į 
Torontą rugpjūčio 6 d. sukorus 
per 80 jūrmylių. S.

PERSITVARKĖ 
AUSTRAALIJOS SKAUTAI.

Glaudesniems ryšiams su Va 
dijomis Amerikos kontinente 
palaikyti Australijos Rajono 
Seserijos vadeive paskirta psk. 
Irma Laisvėnaitė ir Brolijos va 
deiva — psktn. A. Bakaitis. 
Brolijos - Seserijos santykiams 
derinti Pirmijos Pirmininkas 
naujai kadencijai pasikvietė Ra 
jono vadu vyr. sktn. A. Krausą, 
iki šiol šias pareigas ėjusį. Mel 
botirno tunto tuntininku patvir 
ti tas vYr- sktn. B. Dainutis. 
„’Ventos“ vietininkas psktn. J. 
Urbonas jo paties prašymu at 
leistas iš pareigų, naujuoju vie 
tininku 
vyr. skltn. P. Stelmokas, Aus 
tralijos rajono dvasios vadovu 
paskirtas kun. P. Butkus.

— Liepos 6 d. tolimoje ken 
gūrų žemėje Melbourne skauti 
ninku ramovė surengė gražias 
išleistuves savo' nariui, skautų 
globos k-to pirmininkui ir Židi 
nio tėvūnui sktn. V. Civinskui. 
Praleistos kelios malonios va 
landos, įteiktos dovanos ir pa 
linkėta laimės kelionėje. Liepos 
13 d. Civinskų šeima išplaukė 
dėdės Šamo žemėn ir štai jau 
prieš porą savaičių laimingai pa 
siekė Clevelandą, kur apsigyve 
no 1322 Gidings Bd.

— Melbourne tunto 15 skau
tų-čių įsigijo Tautinį ženklą. Jo to neužmiršti lietuvių Windso 
programą jie išėjo sktn. A. Zub re ir kartkartėmis mus aplanky 
ro vadovaujamuose lituanisti 
niuose kursusuose per 3 metus. 
Iškilmingoje sueigoje buvo įteik 
ti kursus baigusiems atitinka 
mi ženklai. Tautinio ženklo pro 
gramą ir ne Melbourne gyve 
nantieji skautai-tės gali išeiti be atlyginimo atneštą pagalbą 
Korespondenciniuose Lituanis iškilmingoms pamaldoms iiute 
tikos Kursuose, kuriuos veda ronių bažnyčioje IV Kanados 
sktn. A. Zubras. Lietuvių Dienos Windsore pro

Brisbanėje paskirtas

WINDSOR, Ont.
IŠSIKĖLĖ Į JAV PP. PATAŠIŲ ŠEIMA

Rugsėjo 3 dieną iš Windso ga: Trinity Evangelical Luthe 
ro kolonijos išvažiavo į Jungti ran Church (Pasaulio Liuterio 
nes Amerikos Valstijas p. An nių Sąjungos, Kanados sinodo) 
tanas Patašius. Čia jis turėjo anglų ir vokiečių parapijai už 
valgyklą ir gerai vertėsi. Yra ia patalpą, jos vargonininkui už 
bai draugiškas vyras ir veikius, grojimą, solistei Variakojienei 
Kai tik atvažiavo Kanadon, tuo iš Čikagos už giedojimą, Šven 
jau ėmėsi bendruomeninės veik tės Rengimo Komiteto nariui 
los. Būdamas Šiaurės Kanadoj, Gustavui Kapteinui už pakvieti 
Norandoje, buvo išrinktas KL mus ir dalyviams už veiklų Die 
T skyriaus valdybon. Ten ilgą vo garbinimą. Pamaldose daly 
laiką buvo tos Apylinkės valdy vovo 70 asmenų. Aukų altoriui 
bos pirmininku. Kai kurį laiką atnešta 30,75 dol. Iš jų atskai 
gyveno Londone, Ontario. Čia čius kunigo kelionės išlaidom ir 
buvo L. B. apylinkės vaidybos zakristijonui 9,25 dol., likusieji 
pirmininku. Surengė daug po 21,50 dol. atiduoti bažnytinei 
būvių ir linksmavakarių. furė vadovybei misijų tikslu, 
jo nuosavą valgyklą ir visi vie 
tos lietuviai jį mėgo kaip drau - 
gišką žmogų. Prieš kiek laiko 
nuvyko Čikagon. Ten vedė p. 
Rožę Juciūtę. Šiomis dienomis 
gavo Amerikos Jungtinių Vals 
tijų vizą ir išvažiavo visai į Či 
kagą gyventi. Rozelando kolo 
nijoj pirko namus už 18.000 do 
lerių. Po auto mašinos Įvykio 
už žmoną ir save laimėjo 35.000 
dol. Tai dar jaunas žmogus apie 
40 metų. Gaila mums windso 
riečiams lietuviams, kad nete 
kome gero draugiško žmogaus, j 
Pas jį buvo viengungių kelio < 
galas. Linkime jaunavedžiams z 
gražaus, laimingo gyvenimo. į 
Taip pat linkime įsijungti ir na « 
ujoj vietoj į lietuvišką darbą z 
Rozlando lietuvių kolonijoj. Be s

ti. Jums visi linkime gražios ir
saulėtos ateities. Z. T.

PADĖKA WIN 
DSORIEČIAMS

Dėkojame tųj. pasišventusiai

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami pri
tyrusių virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. vak.

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.
Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

SIUNTINIAI LIETUVON, RUSIJON IR SIBIRAN
MEDŽIAGOS — MAISTAS — VAISTAI.

Oro pašto pristatymas per 2—3 savaites 
100% garantija — visi mokesčiai priimami čia.

JANIQUE TRADING Co.
835 Queen St. W., Toronto, Ont. Tel. EM 4-4025

Skyriai: Hamilton, Ont. 652A Barton St. E. Tel. LI 5-0264 
St. Catharines, Ont. 198 King. St. Tel. MU 2-6796 
Winnipeg, Man. 677 Main St. Tel. 927 695 
Edmonton, Alta. 10649—97th St. Tel. 23839 
Windsor, Ont. 439 Mercer St. Tel. CL 6-3866

ir USA: Buffalo N.Y., Chicago Ill., Cleveland Ohio.
Min neapolis Minn., Newark N. J., Philadelphia Pa., 

Pitt s b u r g Pa. ir kitur.
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PAMALDOS WASAGOJE
Šv. Jono Kr. liet, parapijos 

kunigai šią vasarą turėjo gero 
Čia kai apsisukti: nuo birželio mėn.

bažnyčios sienos aplipintos viso 
kiais atsišaukimais, savivaldyb 
ės skelbimais. . .

Pavažaivę palei antrąjį 
ra, privažiavome garsų ten 
Gasper viešbutį in Quebec, 
turtingesni žmonės atostogau pamaldos laikomos Wasagoje, 
ja su visais patogumais. Mėgs kur du parapijos kunigai kas 
tą čia gali gerai „paūžti“.

Labai praktiškai čia atostoga 
vo inžinieriaus p. Aniolausko 
šeima. P. Aniolauskas turi savo 
motorą valčiai, todėl jo pašiau 
gurno dėka apvažinėjome visą 
ežerą, jo salas ir pakrantes.

Yra tūla legenda, kad šiame, 
Ouareau, ežere esanti JAV kan 
didato į prezidentus — Steven 
šono — sala ir vasarnamis. Bet 
pasirodė, kad tai netiesa, nes 
viena iš to ežero salų priklauso 
Kanados senatoriui, tiesa, kiek 
panašia pavarde — Stefensuį, 
bet ne Stevensonui.

Visos ežero salos uolėtos, bet vertės indų setas ir įavirūs sida 
medžiai jose auga akmenų ply bruoti stiklu ir kristalų augštos 
šiuose, vos įsikabinę. Tai suda vertės setai.
ro gražų ir įdomų vaizdą. Iš to 
galima suprasti, kokį milžiniš 
ką instinktą gyventi turi kiek 
vienas gyvas daiktas. Tai yra 
gyva pamoka kiekvienai tautai 
ir kiekvienam jos nariui.

Oras Laurynijos kalnuose 
radome be jau tikrai puikus: kalnų, miško 
būrį žmo 
tiek daug,

St.

jie daugumoje apaugę miškais 
ir pačios gamtos padabinti, yra 
labai įdomu ir gražu. Ypač atos 
togaujant, turint laiko ir susi 
siekimo priemonių.

Su Antanu Gauriu, kuris 
. ties St. Donat, prie pat Ouat 
eau ežero turi nusipirkęs didelį 
plotą žemės ir būrį vasarna 
mių, kartą sėdę į jo mašiną nu 
vykome Į tuos Laurynijos kai 
nūs, už kurių, tarytum jau bū 
tų ir Kanados kraštas, kur nei 
kelių į šiaurę nesą. Jo vasarvie 
tę, Lakewood Lodge, 
me per porą valandų. Ir nepa 
stebėjome kai įkopėme Į 1500 
—1800 pėdų augštį. Tiktai kai 
vakare su pp. Aniolauskais grį 
žome į Montrealį, atrodė, kad 
visą laiką ritamės į gana stačią 
pakalnę. Tat galima buvo ir pa 
prasta akim stebint įsitikinti, 
kad būta kalnuose.

Pas pp. Gaurius 
vasarojant didžiulį 
nių. Jų jų čia buvo 
kad jų vaikams pas pp. Gaurius 
nuomojamos patalpos vaikų dar 
želiui, kurį lanko nemažas vai 
kų būrys.

Visur aplinkui kalnai, gub visai vasarai. Jeigu čia kas pra 
riai ir jų viršūnės, o žemai tarp leidžia savaitgalius arba vasaro 
kalnų išsiraitęs didžiulis ežeras ja pavieniui, tai jau dėka pp. 
Ouareau, iš kurio teka to pat Gaurių, kurie randa vietos pas 
vardo upė, Rawdone daranti save pernakvoti arba pasiga 
krioklius.

Už 4 mylių St. Donat mieste 
lis ir čia pat kitas labai ilgas 
Archambault ežerąs, išsirangęs 
tarp tų Laurynijos kalnų.

P. Gaurys pavežiojo čia vi 
sur. Aplankėme St. Donat baž 
nyčią, kur neįprastai mums lai 
komos pamaldos ir vietos pran 
cūzai ganaoriginališkai meldžia 
si: bažnyčioje jokio garso — 
„tylu, kaip per pakėlimą“ — sybė, kas netingi pasikarstyti 
nei giesmių, nei vargonų, nei po kalnus ir parinkti. Tat ir pra 
garsių maldų. O čia pat prie di mogoms yra progų. Todėl vasa 
džiųjų bažnyčios clurų bei dury roti čia gerai.
se kiti rūko cigaretes. Čia pat Be ko fcįtą, [-as nori ir gali 

įsigyti vasarvietėms sklypų, tai 
» jų čia dar yra prie pat ežero. 

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER | Ir labai gražių.
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ | H r~~>> **----------•

8 Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

sekmadieni reguliariai turėjo 
važiuoti į vasarvietę. Pamaldos 
sekmadieniais laikomos ir to 
liau. Wasagoje atostogaują lie 
tuviai yra labai patenkinti lietu 
viškų pamaldų buvimu vasar 
vietėje ir jas uoliai kas sek 
madienį lanko.

SOL. ST. BARANAUSKO
koncertas Toronte numatomas 
rugsėjo 16 dieną, sekmadieni. 
Solistas po to išvyksta i Italiją 
pasitobulinti dainavimo mene.

— Rudens loterijoj leidžiami 
700 dol. vertės kailiai, 170 dol.

pasiekė

— Nuspręsta spalio mėnesi 
daryti Statybos Vaju paleng 
vinti tiems, kurie iki šiol nespė 
jo sumokėti pradinio parapijos 
statybai skirto 100 dol. mokes 
čio.

CHRUŠČIOVAS. . .
Atkelta iš 3-čio pusi, 

sas“ su Bimba, Mizara, Prūsei 
ka, Joniku, Andruliu ir kitais

ir ežero, t. y. tas, ko reikia kiek 
vienam vasarotojui, kuris gau 
na progą atilsėti, atgauti jėgas 
ir pataisyti sveikatą.

Nenuostabu, kad pp. Gaurių Maskvos imperializmui ir kolo 
visi vasarnamiai išnuomojami

Kun. dr. M. Kavolis.

SAVI PAS SAVUS!
Auto mašinų mechaniniai 
darbai, sulankstymai ir da
žymas atliekami kvalifikuo

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN GARAGE 
1423 Dufferin St., LE 3-6149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.) 

Sav. V. DUNDYS

minti sau maisto bendroje vir 
tuvėje.

Vis dėlto įdomu apsilankyti 
Laurynijos kalnuose. Netenka 
stebėtis, kad į Laurynijos kai 
nūs nenutrūksta JAV turistų 
mašinų vilkstinės. Kiti č,ia at 
skrenla hidroplanais, kurie nuo 
lat sukasi virš kalnų ir nusilei 
džia ant ežero paviršiaus.

Uogų, grybų čia taip pat gau

nializmui ištikimais tarnais - ra 
gangaudžiais, žmonių apgaudi 
nėtojais ir mulkintojais, dabar 
jau neturėtų nė vieno pasitikin 
čio jais žmogaus. Juk Bimba, 
Mizara, Prūseika, Andrulis ak 
lai pildė Maskvos nurodymus, 
kurie dabar skandalingai suba 
nkrutavo. Kaip gi galima jais 
pasitikėti? Ir kaip galima da 
bar pasitikėti Chruščiovu? Juk 
jie gi tikriausi smurtininkai, ap 
gavikai ir melagiai? (d. b.)

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

Te!. EM 4-1394, EM 4-1395
201 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

BALTIC EXPORTING Co.
849 COLLEGE St. TORONTO. Tel. LE 1-3098

jau galite siųsti savo sudarytus apdraustus !

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ 

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ,
Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus!

: Muitas apmokamas mūsų įstaigoje. Gavėjas nemoka nieko.
Taip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis.
■ Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.

; „Mūsų skyriai: 1) Hamilton, 105 Cannon, St. E.
> pas p. A. Juraitį, telef. JA 8-6686.
> 2) London, Ont., 388 William St., p. J. Butkus, telef.
5 7-9871, tuo tarpu siunčia tik vaistus ir maistą iš Anglijos“.

DARBO VAT.ANDOS NUO 9 IKI 7.

Gyveną ne Toronte gali vaistų užsakymus bei savo sudary
tus siuntinius iki 19 svarų pasiųsti mums paštu.

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
9 i Roncesvalles Avtnue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. L I Ū D Ž I U S.
Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

(reikalai, iki vizų gavimo imamai), — 
DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ ’ LIETUVON 

ir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) 
su pilna siuntinių gavimo garantija. —

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS.
— KOMPENSACIJŲ IŠROPINIMAS 

iš įvairių Draudimo B-vių ir 
Workmen's Compensation Board. —

t PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. —

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI. 
PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

3

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

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

K~~~ MV ■ —M

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088

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

TEISININKAS —

Lietuviai advokatai »
NEIMAN, BISSETT g

& SEGUIN g
Barristers, Selicitors, «

Notary Public. g
H e y d e n Street »

(netoli Bloor ir Yongle) «
Toronto 5, Ont. »

Tel.: Ofice WA 4-9501 »
Res.: BE 3-0978 S

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

p i) ..v? u/p ii ■ v ii ii s."? u ,-p o ii <:.v ii«s? ji įg. ii n fg»CcįįSgįį'Ph r

f MAŽA R TRADING Co.
852 Dundas St. W. Toronto, Ont.

$ Tel. EM 3-5520

Hamilton — 65 Gore St. Tel. JA 9-5695.

dau- $

§ PRIIMA SIUNTINIUS IŠSIUNTIMUI 
į Į LIETUVĄ

s? Siuntiniai gali būti įvairaus turinio ir negali svert 
giau su įpakavimu nei 19 svarų ir 4 uncijas. Gyvenantie-

® ji ne Toronte gali savo siuntinius prisiųsti mums, o įįfo 
® mes juos peržiūrėję ir įvertinę, sąskaitas prisiųsmic Ju- 
ra ms. Sovietų muitą ir kitas išlaidas Tamstos apmokate 
ra pas mus. Gavėjas Lietuvoje — nieko nemoka. Be to, 

gaiite užsakyti siuntinį pas mus, o mes jį sudarysime pa- 
gal Tamstų pageidavimą.

gL Pastaba: Labai pigiomis kainomis siunčiame maisto 
ir vaistų siuntas iš Vakarų Europos į Lietuvą. Vaistų

S? siuntinys iki 2 svarų svorio eina kaipo laiškas ir gavėjas W 
W Lietuvoje jį gauna po 3 savaičių nuo užsakymo dienos.
Į&? Maisto siuntinys trunka iki 5 savaičių. Vaistų siuntos 
ra Kainuoja du kart pigiau iš Vak. Europos nei iš Kanados (s 
W ar USA. 4
-■''J: • •ra Rašykite lietuviškai (savininkas tauragiškis). a 
ra Naudokitės mūsų patarnavimu. įį,
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Didelis JURGINU Balius
Žiemos sezono atidarymo proga rengiamas

tC
C 
ū

g .  ---------
i SP£CIALUS PRAH(ŠIMAS l

SLA 72 Hamiltono kp.
šeštadienį, rugsėjo mėn. 15 d.

Royal Connaught Hotel salėje rengia didelį

ŠOKIŲ VAKARĄ
su turtinga loterija ir kt. staigmenom.

Turtingas bufetas! Griežia Hamiltono „Aidas“.
Pradžia 7 vai. v. SLA Valdyba.

$ š. m. RUGSĖJO 22 D., šeštadieni,
Naujai užmegztų ryšių dėka ir pagal naujai sudarytas 

sutartis

HAMILTONE. ROYAL CONNAUGHT

ū
O O

Šokiams gros

Veiks

viešbuty.

Benni Ferri orkestras.

y 
y

yjMAZAR TRADING Co.|j

KUR GERIAUSIA PRALEIS 
TI ŠIS ŠEŠTADIENIS?

ŠĮ šeštadienį visas Hamilto 
nas ir jo apylinkės atvyksta Į 
di dql įš aki ų vakar ą„ ne n g i amą H a 
miltono SLA kp. Royal Conn 

;ht Hotel. Tai bus pirmas 
... as didelis parengimas po va 
saros atostogų, tad ir laukiama 
rekordinio dalyvių skaičiaus. 
Plačiajt šio psl. skelbime.

PRASIDEDA MOKSLAS

0
ir

Įvairus bufetas, loterija 

kiti malonumai.

Pradžia 7.30 v.

852 Dundas St. W. T or o n t o, Ont.

65 Gore St. Hamilton, Ont.

Pradėjo siųst standartinius pakietus

c

S

Maloniai kviečiame visus Elamiltono ir apylinkių lietu
vius atsilankyti i ŠĮ balių ir tuo pačiu paremti 

Lietuvai laisvės atstatymo darbą.
T. F. A-bės Hamiltono sk. Valdyba.

Montrealio lietuviams

gI 

s
4 
d

IR Į KITUS SOVIETŲ ŽINIOJE ESANČIUS 
KRAŠTUS.

IŠTEKĖJO ŽYMI 
HAMILTONIETĖ

Inž. J. Stankus ir Vanda Pa 
navaitė susituokė rugsėjo men. 
1 d. Šv. Kryžiaus bažnyčioje 2 
vai. p. pietų, 4557 So. Woou 
St., Čikagoje. Vaišės įvyko Ro 
yal Hali salėje, 12304 So. Hal 
sted St., 7 vai. vakaro. Hamilto 
ne jaunoji žinoma, kaip gabi 
vaidintoj(a ir poetė. Inž. J. Sta 
nkus, prieš trejus metus atva 
žiavęs į JAV iš Šveicariojs, tuo

Vysk. M. Valančiaus vardo jau įsijungė į lietuvių visuome 
šeštadieninėj prad. mokykloje, ninį ir kultūrinį gyvenimą. Da 
Hamiltone, mokslo metai pra bar jisai vadovauja lietuvių sta 
dedami š. m. rugsėjo 15 d., šeš tybos bendrovei „Mūras“, kuri 
tadienį, 9.30 vai., St. Maerry jau pastatė St. Louis 
mokyklos patalpose, Mulberry bažnyčią ir daug kitų 
ir Park g-vių kampe, (ten pat, 
kur ir praeitais metais buvo). 
Mokyklon priimami visi vaikai 
nuo 6 met. ir vyresni.

Šiais mokslo metais tebūnie 
visų tėvų pagrindinis šūkis: nė 

^nas vaikutis, sulaukęs moky 
kfinio amžiaus, nelieka namuo 
se, taipgi ir tie, kurie yra per 
traukę, tepradeda lankyti moky 
klą ir lanko tol, kol ją užbaigs.

Juk mūsų tautos ateitis pri 
klausys augančios kartos jauni 
mui.

Mok. Vedėjas ir Tėvų K-tas. giausiai dalyvauti. 
ŠF RINKLIAVA PRADEDA Bendruomenes Valdyba.

MA RUGSĖJO 15 D. JURGINŲ BALIUS,
ir tęsis iki spalių 15 d. Malonūs žiemos sezono atidarymo pro 
tautiečiai prašomi atlikti savo ga, rengiamas Tautos Rondo 
metinę artimo meilės pareigą A-bės Kanadoje Hamiltono sk. 
vargstantiems Vokietijoje ir ne Valdybos, didžiausiame Elamil 
atstumti aukų rinkėjo tuščio tono viešbuty — Rayal Connau 
mis.

„Nemažiau penkinės šalpai"

‘ Siuntiniai yra siunčiami iš Vakarų ir Šiaurės Europos, j 

| Siuntinys pasiekia gavėją Lietuvoje per 10—14 dienų. J 
į (skaitant nuo užsakymo dienos). j
f Kainos žemesnės nei iš Anglijos, o pristatymo laikas ) 

žymiai trumpesnis. Į
'Tekstilės, medžiagų avalynės ir vaistų kainas paskelbsi- ' 
J me vėliau. Šiuo metu skelbiame maisto Į
I standartinius siuntinius.

lietuvių 
pastatų

Čikogoje.

TAUTOS ŠVENTĖS IR KA tate agentai: žmones, kurie nu
RIUOMENĖS ŠVENTĖS Mi 

NĖJIMAS HAMILTONE.
Įvyks rugsėjo 16 d. sekmadienį,
6 v. vak. vokiečių salėje, 863 
King Street E.

Šventės proga kalbės mokyt.
J. Domeika. Po to seks meninė 
dalis: solo deklamacijos ir kt.

Solo dainuos solistė
laite iš Toronto. Visi 
niečiai kviečiami kuo

S. Maša 
hamilto 
skaitliu

ght, šeštadienį, rugsėjo 22 d.
Atsiįankę tikrai nesigailėsi 

šūkiu rinkliava praėjusiais me te: čia netik susitiksite savo 
timus bičiulius, kaimynus, 

pažįstamus,

ar
se
ar

tais davė arti tūkstantinės. Ži
nodami hamiltoniečių ypač jau nai bematytus 
trią širdį šalpos reikalams, ti naujas pažintis užmegsite, 
kimės, kad penkių skaičius šie bet ir jaukioje aplinkumoje 
met žymiai padidės, o tuo pa ksmai praleisite brangų laiką,

■ čiu ir bendra suma šalpai bus o tuo pačiu ir prisidėsite prie 
imponuojanti. savo tėvynės, savo brolių, sese

Neatsikalbinėkime siuntinių rų išlaisvinimui vedamos bylos 
siuntimu Lietuvon ir pan. Džia darbo, nepriklausomybės atsta 
tikimės galį padėti savo artirnie tymo.
Hems, bet negalime užmiršti ir Visi maloniai kviečiami atsi 

n, kurie dėl ligos ar senatvės lankyti į šį linksmą balių, netik 
negalėjo emigruoti ir kurių vai brangūs hamiltoniečiai, bet il
gas gali būti palengvintas tik visų artimesnių bei tolimesnių 
mūsų visų bendromis jėgomis, kolonijų malonūs tautiečiai. Ti 

Tikimės jūsų, mieli hamilto kėdami Jūsų gausaus atsilanky 
niečiai, visuotinės paramos ir mo, tariame nuoširdų ačiū, 
pritarimo.

ŠF Hamiltono k-tas.
PROF. DR. V. TUMĖNIENĖ,
praleidusi atostogas Hamiltone 
pas dr. Valaitienę, sugrįžo 1 Či 
kagą ir apsigyveno pas gimines 
pp. Žilius adresu: 7052 So. Ma 
piewood Ave, Chicago 29, Ulin 
ois, USA.

lin

Kaip su vienu iš savo priete visą mūsų turimą turtą. Manau, 
lių noriu pasidalinti tuo, kas kad galėčja mokėti nuo 6 iki 
šiuo metu man čia prie širdies. 10%. Arba galėtų būti Com 
Turiu dar didelį norą dirbti dau pany Limited, kur akcijos do 
giau, negu kad dabar dirbu. O minuotų ir pelnas priklausytų įy 
tam reikalingi žmonės, pinigai, nuo sumos ir nuo metų operaci 
planas. jose gauto pelno. Pelno gali bū

Mums yra reikalingi Real Es ti nuo 0 iki 20%. • , JT
i Trečia — prašome nepamirš It 

simano apie real estate, turi ma ti, kad parduodant ar perkant 
šiną, moka bent vieną šio kraš namus, žemę, išklius reikalui Jį 
to kalbą ir turi noro ypač pra gauti paskolą, ar apdrausti Jū M 
džioje nemažai dirbti. Naujam sų kilnoajmą ar nekilnojamą w 
agentui padedame kiek sąlygos turtą, esame pasiryžę duoti ai 
ir laikas leidžia, šiuo metu duo Jums geriausią, kokį galime ir V? 
dame ir avanso darbo pradžiai: sugebame patarnavimą. Tuo pa f! 
pirmą mėnesį $ 200,00 antrą čiu kiekvienu metu yra suma jA Medaus 2% ,, (1 kg) 
mėnesį $ 100,00. Prašau, pase a pinigų investacijai. Hf Kaina:$ 22.50
rstyti, arba jei Jūs žinote kam Jei Jus panašūs reikalai do W 
tai būtų priimtina — piašau mintų — prašau aplankyti įstai 
pranešti. gą. Jau pradedame ketvirtus da ftj Kainose yra Įskaitytas mu

Antra — norint daugiau dir rbo metus. Šis tas yra ir pada W jtas ;r vjį ,so.s persiuntimo 
bti, yra reikalinga turėti ir dau ryta. Galėsite pamatyti knygas, a-k ,v 
giau pinigų. Veržiamės dabar dokumentus. Matysit kiek age vA ls*ai“OSi lks us svoris
pusėtinai. Dirbame — t. y. par ntas uždirba, pamatysit pirki p; yra išreikštas kilogramuo 
duodame kaip agentai už komi nius ir uždarbio galimybę, da nA se gekime mūsu vėlesnius 
siją, perkame ir patys, turime bar turimus objektus, pramaty Iv 
keletą gabalėlių žemės, taip pat tus pirkti ir statybų kainą. Po skelbimus, 
statome rezidencinius namus, to darykite išvadas.
Vienas iš 3-jų namų eina prie Norėjau kiekvieną susitikti, 
galo. Bet visa tai yra tik smul prašnekėti, paprašyti, ar nors asmeninės naudos siekianti, 
kūs objektai, bendroje sumoje parašyti atskirai. Bet kad lai < 
neprašoka $ 50.000,00 ir apim kas neleidžia. Galvoju, kad jei kritiškai ir į jį žiūrėkite pagal sa rauja prancūzai. Prancūzai da 
tis nedidesnė $ 100.000. Labai Montrealio lietuviai sujungtų Vo interesus. Taip pat šį reika bar pamėgo p. Mačiuko siuvyk 
dažnai geri didesni dalykai pra didesnėmis grupėmis savo dar lą pristatau tik kaipo vreslo ga lą. Dabar jis turi jau eilę žmo 
eina pro šalį. Sukaupus dau bą, pinigus ir žinojimą - moks limybę, kuri yra apskaičiuota ir nių, kurie čia pastoviai siuvasi 
giau pinigų būtų gražaus pel lą — nereikėtų visapusiškai pri neša gerą — bet jiormalų pel drabužius. Paprastai jie tiktai 
no. Tad ir siūlau šią galimybę klausyti nuo svetimų. Noriu na. Ir bendrai čia yra tik žmo pasirenka medžiagas, o išmata 
Jums ir Jūsų pažįstamiems. kad ši Įstaiga išaugtų į stiprų gaus apskaičiavimas remiantis vimai jau yra žinomi. Kiti net

Tai galėtų būti padaryta lietuvišką ekonominį vienetą paskutinių' kelių metų verslo telefonu arba laišku duoda už 
Trust Co, kur Įdėtas pinigas ant realaus pagrindo ir princi eiga, 
dviem formomis: 1. Personai pu, būtų remiama daugelio, tat Su pagarba, P. Adamonis 
būtų paskolos forma su teise i nautų visuomenei, ne vien tik ADAMONIS & BUDRIŪNAS.

MŪSŲ SIUVĖJAS — 
MAMERTAS MAČIUKASMontreal Overseas Parcels

Europos gydytojas
Dr. N. Skaab 

t Dantistas
| 3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

v

Siuntinys Nr. L

Cukraus 6 Jį svaro ( 3 kg)
J Bekono 6% ,, (3 kg)
J Riebalų 4% „ ( 2 kg)
į Arbatos 1 ,, (/2kg)

Kavos 1 ,, (Jžkg)
I Kaina: $ 28.—

Siuntinys Nr. 2.

craus 6pįsvaro (3 kg)

Siunitnys Nr. 3.

Cukraus6pį 
Sviesto 4% 
Ryžių 2% 
Kakao 2% 
Džioviu 
to pieno 2%
Kavos 2*4

Kaina $ 27.50

sv.(3 kg)
„ (2 kg)

Siuntinys Nr. 4.

Muilo 2J/4SV. ( 1 kg)
Pipirui 
Sviesto 
Riebalų 
Ryžiu 
Kakao' 
Kavos
Arbatos 1
Cukraus2% ,, ( 1 kg)

Kaina $ 29.25

1 ,, (/2kg)
2% ,, ( 1 kg) 
4% „ ( 1 kg) 
4% „ ( 2 kg) 
1 .,(42 kg)
1 „ (%kg) 

(% kg)

i'

ai

daug per pus lietuviai ir kita 
Spręsdami šį reikalą būkite taučiai, o šioje trečioje jau vy

sakymus.
Kai žmonės Įsitikina, kad dar 

bas geras ir kaina palyginamai 
žema, tai i r turi pasitikėjimą.

Dabar p. Mačiukas vykdo abo 
nimentų trečią seriją — C šeri

tobulina ir grąžina savo siuvyk ją, kuri jau yra Įpusėjusi. Ji 
lą, esančią St. Zotique E. 79— vykdoma tokiu būdu, kad kiek 
81 nr. Puiki kontora, atskirima vieną svaitę paėmęs abonirnen 

4112 St Lawrence Blvd $ tavimo, mašinų, kirpimo n siutą įmoka po du dolerius. Tas
vykios kambariai. Gražiai įren sudaro abonirnentui didelį pa 

P L 4725 d gta vitrina, kuri traukia praei lengvinimą—'jis nejučiomis po
O •> • • g ® >? v'° aki’ dabar dar,pagražinama 2 dol. sumoka 50 dol. Kai abo
O 1IIII 1111 till LldllVOIl ir paryškinama neono šviesų iš nimentai jau išplatinti, vyksta

m r vicac oiiciinc nAi re kaba. Tat įstaiga labai graži ir savotiška loterija, kurioje laimi
IR Į VISAS BU SIJOS DALIS . | simpatingai atrodo. 25 asmens 600 dol., pradedant

Nauji ir dėvėti drabužiai, m džiagos, maistas, vaistai. K Pas p. Mačiuką daugybe me 48 ir abigiant 2 dol. kas savaitę
Mūsų vilnonės ir medvilninės medžiagos >< džiagų, didžiausis jų pasirinki išlošimui mažėjant.

, . „ • „ „ » mas. P. Mačiukas dabar vykdo Kas norėtu pasinaudoti šio
« jau trecią abonimentų seriją, mis lengvatomis ir dar laimėti 

Visos persiuntimo išlaidos ir muitai priimami čia — ga- 8 Pirmoje, sako p. Mačiukas, bu išlošimų, NL red. mielai patar
vėjui nereikia nieko mokėti. » vo vieni lietuviai, antroje maž nau.

Reikalaukite mūsų lietuviško siunčiamų daiktų sąrašo. «

Jūsų TF Valdyba. £

LD DALYVIAI, £ 
grįžę Į Hamiltoną, atsivežė gra X 
žiausių Įspūdžių. Kiek nusisku « 
ndžiama ilga sekmadienio pro 
grama. z!

N L BENDRADARBIS I 

yra išvykęs atostogų, tačiau x 
jau sekančią savaitę prašome « 
visus hamiltoniečius vėl praneš X 
ti telef. LI 5-0979. |
Šelpk vargstančius, nes rytoj $ 

gal ir pats būsi reikalingas 
paramos.

| LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

GENFRALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

A. Norkeliunas, esc Ir F. Dupuis
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal nariai

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

Namai, bizniai, sklypai, ūkiai.
Paskolos pirmam ir antram morgičiui.
Visų rūšių draudimas.

Tol. RAvmond 7-3120
5595—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas

9 Ave., Rosemounte cottage, 
6 kamb.; įmokėti $ 3.500, 

kaina $ 12.500.

REIKALINGI AGENTAI 
Namų pardavimui

Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti Įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č 1 U L 1 S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, 

Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162.

D. E* BELANGER SONS
15 METŲ JŪST TARNYBOJE

GARANTUOTAS DARBAS
259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

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

• Sav. A. NIAURA ir A.PILYPAITIS.

„G run dig“ radio aparatai, patefonai, plo
Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa

V okiški 
kštelės. 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 

Viskas tik už $ 1.10
Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 

ir artritis. Naudinga svorio mažinimui. 
Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui.

Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M. 
MOTERŲ DIENA: tdef.:

kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. PL 0094 
Masažistės Jūsų patarnavimui.

Susitarimas iš anksto nereikalingas. 
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL

| x (2 g. j rytus nuo St. Laurent BI.)
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MŪSŲ SPORTAS TORONTE
Futbolas —■ Šeštose Žaidyne 

se jau trečią kartą iš eilės lai 
mėjus viso sš. Amerikos lietu 
vių fuabolo meisterystę, Toron 
to Vyčio vienuolikė praeitą pe 
nktadienį miesto pirmenybių 
(Consols Taures) rungtynėse 
supliekė savo amžiną priešiniu šas ir Pr. Gvildys dalyvauti at 
ką estų Kalev net 4—0 (3—0). virose JAV liet. 1. teniso pirrne 
R. Preikšaitis pelnė du įvarčiu, nybėse. Po nesėkmių Toronte 
B. Rožaitis su R. Vėlyviu po bei Detroite, tikimasi, kad uiti 
vieną. Iki šiol vytiečiai visas siškių laimė pasitaisys.
Taurės rungtynes yra laimėję 
sausai. Prieš latvius laimėta 8: 
0, italų Puglią 7 :0 ir, dabar, Ka 
lev 4:0. Po šio susitikimo Vy 
tis įėjo į pusiaubaigmes, taigi 
iki pergalės tėra likusios dve 
jos rungtynės.

Tačiau nežiūrint įspūdingų 
pergaliųTaurės varžybose, vy 
tiečius lydi nesėkmė reguliariuo 
se lygos žaidimuose. Štai sek 
madienio rungtynėse su ištisai 
lygoje pirmaujančia tų pačių 
estų vienuolike,^ neišnaudojus š. Amerikos Lietuvių II-jo ratJ 
eilės progų, mūsiškiails teko pa žaidynėse, iškovojo: ajunių gru 
sitenkinti tik lygiomis 0:0. pėje: J. Laurinavičius — šuoly

ŠĮ SEKMADIENĮ VISI VYKSTAME Į 
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ

Tautos šventės minėjimas į v si buvome įžiebę. Tad 
yks rugsėjo 16 d., 4 v. p. p. D’ kviečiame šį penktadienį, t. y. 
Arcy Me Gee salėje, 220 Pine rugsėjo 14 d., 8 vai. vak. 1220, 
Ave. W. Mountain Str., į repeticiją—su

Programoje: 1) paskaita ir sirinkimą, kur mes išsiaiškinsi
2) koncertinė dalis. me ir pasitarsime rūpimais rei

Paskaitą skaitys žinomas Ma kalais.
žosios Lietuvos veikėjas dr. p.
Martynas Brakas.

Koncertinėj daly sutiko da 
lyvauti Lietuvos operos solil 
tė E. Kardelienė, Montrealio prisideda prie Choro Valdybos 
Lietuvių Bendruomenės- choras kvietimo ir prašo visus choro 
vad. muz. p. Ambrozaičio ir dalyvius-ves būtinai susirinkti, 
skautų vyčių Tautinių šokių 
grupė vadovaujama p. V. Bruz 
gelevičiaus.

Gautas iš ajakų minėjimo pel 
nas skiriamas Montrealio šeš 
tadieninių mokyklų išlaikymui. 

Kviečiami visi skaitlingai da 
lyvauti.

Seimelio Prezidiumas.
MŪSŲ ŠEŠTADIENINĖS 

MOKYKLOS
Švietimo komisijai reikalau 

jant, naujus mokslo metus pra 
dės rugsėjo 15 d.

Pamaldos, j kurias kviečiami čius, J. Dalmotas, D. Jurkus, J.
mokiniai ir tėvai, Šegamogas, J. Valiulis, A. Paš je Parodoje,
Vartų bažnyčioje kevičienė už 1955-56 m.,
rugsėjo 15 d., 10 nkaitytė, J. Rukšėnienė, G. Ru mėjimą prieš Quebec‘o geriau Batūra 

kšėnas, Vyt. Vasiliauskas, J. sius. .
už 1955-56 metus,

D. Tamošauskienė.
• Dr. J. Šegamogas pereitą sa 
vaitę sėkmingai operavo stu 
dentą C. Januškevičių, p. Šime 
laitienę, p. Martinaitienę iš Ro 
semounto, p. Norkeliūnienę sen 
jorą, p. Bartuškienę iš Verdu 
no. Ligonys vieni jau pasitaisė 
ir sugrįžo į namus, kiti sveiks 
ta.
® Pas pp. Malaiškas Montrea 
lyje lankėsi iš Toronto p. šių 
kšta ir p. Balaišis. P. Šiukšta 
NL paukojo 2 dol. Ačiū.
• J. Jasėnas su žmonele laimin 
gai grįžo į Čikagą iš Montrea 
lio. Per dvi savaites atostogų 
padarė savo nauju 1956 m. 
„Plymouth“ automobiliu 4510 
mylių. Apkeliavo JAV rytines 
valstybes ir Kanadą.

PARDUODAMI SKLYPAI
41 mylia nuo Montrealio Lau

visus

Nenutildykime dainos, kuri 
šioje kolonijoje taip skambėjo.

Choro Valdyba.
P. S. Seimelio Prezidiumas

SUMOKĖJUSIŲJŲ BEND 
RUOMENĖS SOLIDARUMO 
mokestį už 1956 metus, sąra 
šas: J. Andruškevičius, K. An 
Staškevičius, J. Ladyga, A. Ru 
sinas, P. Kuncevičius, K. Otto, 
rys, J. Gorys, A. Žukas, Br. 
Staškevičius, J. L»adyga, A. Ru 
sinas,.. P. Kunceviičus, K. Otto, 
J. Kardelis, B. Jaunius, J. Ado 
maitis, M. Adomaitienė, T. Sta 
nkūnaitė, I. Lukoševičienė, 
A. Lapinas, E. Aleksiejūnaitė, 
Pr. Rudinskas, P. Lukoševi

se krašto individualinėse pirmo 
nybėse Gvildys pusiaubaigmė 
se pralaimėjo dabartiniam Ka 
nados meisteriui, buv. čekų rin 
ktinės dalyviui, Max Mariuko.

Lauko tenisas — ŠĮ savaitga 
lį j Čikagą išvyksta O. Rautin

PRADEDAMA LIET. DALYVAUKIME VISUOME 
MOKYKLA NINKO PAGERBTUVĖSE

Sustiprėję kūnu ir dvasia, To Atžymint žymaus visuonieni 
ronto Maironio vardo šeštadie ninko Jurgio Strazdo nuopel 
ninės mokyklos mokiniai grįžta nūs Toronto kolonijai bei jo 50 
prie lietuviškų elementorių nau metų amžiaus sukaktuves, spa 
jiesiems mokslo metams. Moky lio 6 d., 7 vai., šeštadienį, Lietu 
kla prasideda tose pačiose pa vių Namuose rengiama jo pa 
talpose, kur ir anksčiau: Šv. gerbimui vakarienė. 
Pranciškaus mokykloje. Regis Visuomenė kviečiama šiame 
tracija vyksta šį šeštadienį mo pagerbime dalyvauti įsigyjant 
kyklos patalpose, o po to vyks kvietimus ne vėliau kaip rugsė 
tama į prie mokyklos esamą jo 25 d. pas sekančius Pagerbi 
Šv. Jono Kr. liet, bažnyčią mo mui ruošti komiteto narius: O. 
kinių pamaldų. Šeštadieninėje Indi elienę, P. Lazauskienę, J. 
mokykloje veikia šeši skyriai, Balsį, St. Banelį, P. Budreiką, 
kurių pirmasis turi dvi klases. P. Drunseikus, J. Pažėrą, j. Ra 
Mokyklai vadovauja mok. Ju čį, J. Sirr.onav.’.č 
bus Širka. Mokytojai tikisi, kad 
šiemet dar didesnis skaičius lie 
tuvių mokinių šeštadieniais žy 
girios šios lietuviškos įstaigos 
link. Pernai mokyklą lankė 216 
mokinių.
LANKĖSI VYSK. BRIZGYS

Prisikėlimo parapijoje sekma tuvių kolonijos. Šią vasarą, esą 
dieni vaikams buvo teikiamas nt šaltai ir lietingai, palyginti 
sutvirtinimo sakramentas. Baž mažesnis vasarotojų skaičius 
nyčioje dalyvavo daug žmonių, lankėsi Wasagoje. Šiuo metu 

lu uv-ioo pirmenybėse, Įvyks linauskas ir R. Juozaitis: — 100 Arbatėlės metu vysk. Brizgys bene vienas tik prekybininkas 
tančiose kasmet Kan. Tautine metrų estafete: jaunučių grupė palinkėjo parapijai geros sėk J. Petrulis liko ten. Jis tikisi 

60 metru mės, o par. komiteto pirminiu per žiemą laikyti savo krautuvę

Antroji Vyčio komanda vad. 
Vikt. Fundžiaus šį sekmadienį 
Campbell parke žais prieš uk 
rainiečjų rinktinę.

Parengimai. — Minint Vyčio 
klubo aštuonių metų gyvavimo 
sukaktį, lapkričio 17 d. yra nu 
matomas minėjimas - ’ pokylis 
ištaigingiausiame Toronto Ro 
yal York viešbutyje. Tai būsiąs 
pirmas toks šaunus lietuvių pa 
rengimas šioje kolonijoje.

— apb —
® „Aušros“ sportininkai Vl-se „•

sitenkinti tik lygiomis — 0:0. į •• ' - ■ 'y - “■
Klubo vadovybė žada šias rung je < v Mickevičius — 50 
tynęs apeliuoti, kadangi estų j '• 
tarpe žaidęs suspenduotas žai bulis 
dėJas- vu stiliumi, A. Augustinavi

Stalo tenisas — Kanados sta čius, E. W. Radzevičius, A. Ma 
lo teniso pirmenybėse

jardų plaukime nugara, R. Bur 
; — 50 jardų plaukime iais 
stiliumi,

ir I. 
pas

Petraitį.
Pagerbimui Ruošti Komitetas.

VASAGOJE RAMU
Rugsėjo mėnuo galutinai 

grąžino į miestą net ir didžiau 
sius vasarotojus iš Wasagos lie

atsilankyti 
bus Aušros 
šeštadienį, 
vai. ryto.

Po to salėje bus susninki Strėlienė 
mas, kuriame bus aptartas ben 
dras metų darbų planas. Į susi 
rinkimą kviečiami visų šešta 
dieninių mokyklų ir augštesjiių 
jų kursų mokytojai, visi baigų 
šieji mokytojų kursus ir moky
klų tėvų komitetai bei tėvai.

Mokytojų kadrai jau beveik 
visoms mokykloms yra sutarti. 
Bet jeigu kas norėtų įsijung 
ti į Augštesniųjų kursų ir pra 
džios mokyklų darbą, maloniai 
prašome pranešti savo sutikimą 
telefonais PO 6-5755 arba HE 
7920

M. L. BENDRUOMENĖS 
CHORO ŽINIAI!

Reikia su gailesčiu konstatuo 
ti faktą, kad choro darbas ne 
vyksta taip sklandžiai, kaip tu 
retų vykti. Dar didelė choristų 
dauguma aktyviai neįsijungia 
į jau pradėtą darbą. Dar kartą 
kreipiamės į Jūsų visų sąžines 
ir prašome neslopinti tos lietu rentian kalnuose, netoli Morin- 
viškos leipsnelės, kurią mes vi Heights miestelio ir geležinke 

,,---------- ,į„— m į lio stoties, privataus ežero pa
kraščiuose parduodami nebran 
gūs sklypai geromis išsimokėji 
mo sąlygomis. Apylinkės tinka 
medžioklei ir žiemos sportui. 
Ežero pakrantės apaugusios sp 
igliuotu mišku. Žiemą ir vasarą 
geras privažiavimas. Teirautis 
DE 2384 nuo 6 iki 9 vai. vak.

za. j- Pr. Gvildys padėję: S. Petravičius —t. ---- . -
p. Sta jo Ontario rinktinei iškovoti lai bėgime ir rutulio stūmime, K. kas, prisiminęs kai kuriuos pa atdarą, tik klausimas, kas per 

• - ~ ■ " ’ * i __  šuolyje į tolį, A. Ža lapijos sunkumus, su viltimi klientai naudosis krautuve, ka
-A- Jis "taipogi gynė Kanados liauskas, J. Puodžiukas, K. Ba pridūrė, kad užpuciami kai ku da visi žmonės yra išvykę?
garbę prieš JAV rinktinę kuri tūra ir S. Petravičius — 60 m rie debesėliai tėveliams pianciš
susitikima laimėjo 6:2. Uždaro estafetė. konams nėra baisūs, nes jie tu

---------------------------------------------- ri gerus kapišonus piidengti 
® Namų padegėjas Ville Lasai galvai, 
le gyventojams pridarė daug ru 
pėsčių, nuostolių ir įvarė bai 
mės, nes niekas nebuvo tikras, 
kad nebus padengtas. Jo pikta 
darybės dėka įvyko 8 gaisrai.

Lėktuvų fabrikas, Naujai statomus pp. Paunks 
nių namus, prie 9 ir Broad 
way kampo, bandė padegti du 
kartus. Bijodami nelaimės, pp. 
Paunksniai turėjo budėti ir sau 
goti, ir kaip tiktai piktadarį pa 
gavo padegimo metu. Villcsalie

DR. J. š E G A M O G A S 
į CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

, (kamp. Woodland) 
Verdun. Tel. HE 3175.

S priėmimo vai.: 2—4; 7—9;
SĮ šeštadieniais 11—1 
}» arba pagal susitarimą. 
® namų 1038 Osborne Av. 
jj> Verdy n. Tel.: P O 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I Š K A
'd priima: 9 a. m. — 10 p. m.
ų 5303 Verdun A.. Verdun,
i Tel.: TJČ 4S47

PAGALBA SIUNTINIAIS
JŪSŲ GIMINĖMS IR 

DRAUGAMS LIETUVOJE
Greit, patikima, pigiausia, 

garantuota.
Rašykite ar kreipkitės pas: 

G L A N T E X 
Urmo tekstilės,

4086 St. Lawrence Blvd..,
Montreal, Q. Tel. BE 7180 Į

ŠV. JONO LIUTERION1Ų 
bažnyčioje, Jeanne Mance ir 
Prince Arthur gt. kampe, rug 
sėjo 16 d„ 12,30 vai. pp., lietu 
vių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
• Darbas.
Ville Jaqcues Cartier, įieško 
technikų ir elektrikų fabriko 
darbams. Kreiptis tuo reikalu į 
inž. Zigmą Rimšą.
• Pakrikštijo savo dukrą pp. 
y i kaičiai
• Kas pasiskolino iš NL redak čiai lengviau atsikvėpė, 
cijos Amerikos lietuvių vardy 
ną, prašomas grąžinti.
PARDUODAMAS PIANINAS 
gerame stovy, su trejų metų 
garantija. Taip gi parduodami 
tautiniai rūbai. Keriptis: 2612 
Aylwin St., telef.: LA 4-4227.
IŠNUOMOJAMAS gražus ka {jun> Montreal, P. Q. 
mbarys vyrui, 4040 St. Joseph.
Apt. 7, prie pat Pie IX. Teirau 
tis bet kada. Telef.: CL 9-4174.
IŠNUOMOJAMAS pigus 4 ka 
mbarių butas Verdune. Baldai 
pardavimui. Skambinti PO 
6-5458.

GERAS UŽLAIKYMAS, 
$ 19.— savaitei 

merginai ar moteriai norin
čiai dirbti namų ruošos dar
bus. Turi kalbėti angliškai. 
Nuosavas kambarys su radi

jo ir laisvi šventadieniai.
Skambinkite šiandien 

WA 8229

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
proga, lapkričio 24 d., šeštadie 
ni, Šv. Jono parapijos salėje To 
ronto kūrėjų - savanorių sky 
rius ruošia tradicini rudens va 
karą balių.

Vakaro programai praturtin 
ti mielai sutiko dalyvauti visų 
mėgiamas sąmojingasis sąvano 
rių bičiulis Vytautas Kastytis 
su jo šiam vakarui paruošta hu 
moreska.

Jei Toronto kūr. - savanorių 
skyrius iki šiol galėjo keletą ši 
mtų dolerių pasiųsti Vokietijo 
je pasilikusiems laisvės kovų in 
validams ir į vargą patekusie

® Gražys Juozas, mūsų žymusis 
ir vienintelis kailių siuvėjas, 
jau kuris laikas kai dirba tik 
tai namie, palikęs darbus anks 
čiau jo buvusioje darbo įriionė 
je. Todėl p. Gražį namie galima 
rasti dienomis ir vakarais 
(3910 St. Zotique St. E.). Žiū 
rėkite jo skelbimą.
• P. Rutkauskas, Sta Nu de Lu 
xe Dry Cleaners savininkas, 
Lachinėje statosi didžiulius na

• Pajieškojimas. Pūslytė Adelė mus, kur pats gyvens ir kur rns kur.-savanoriams, tai tik dė 
iš Lietuvos įieško brolio Pūs bus perkelta jo valykla, į spe ka musų visuomenės, kuri tuos 

cialiai tam tikslui pritaikytas parengimus remia. Bs.
patalpas. Nauja valyklos vieta KLUBAS, KURIS NEVEIKIA 

Prieš porą metų Toronte įsi 
steigęs taip vad. intelektualų 
klubas žadėjo varyti gilią vagą 
kolonijos kultūriniuose baruo 
se, tačiau apie jo veiklą dar ne 
teko užgirsti. Nejaugi dar ne 
pradėjęs veikti Klubas būtų nu 
miręs B s.
NEVEIKIANTIS SEIMELIS

Jau neužilgo švęsime bend

lio Broniaus, sūnaus Vytauto, 
iš Skeldų kaimo, Degučių vals 
čiaus. Jis pats arba jj žinantieji 
prašomi rašyti: Mr. K. Maitine 
nas, 4257 Bannatyne Avė, Ver 

, Canada.

ADVOKATAS

I NOSIES, GERKLĖS IR 
M AUSŲ SPECIALISTAS 
| IR CHIRURGAS
I Dr. R. CHARLAND 

1123 St. Joseph Blvd. E.
1 Tel. CA 2506

Dr.E. Andrukaitis
. 956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

K Raštinė vakarais: g
2104 Mount Royal St. E. S

LA 1-7926—8873 |
Renė TALBOT I

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng. $

507 Place D’Armes 
MArquette 8045

STASYS DAUKŠA, LL. D. 
Suite fB5—16

152 Notre Dame St. E.
UN 6-8969*

Res. 5657—12 Ave., Rsm.
RA 2-5229

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

Real Estate Board
1410 Guy St. Tel. FI 6351
Perkant ar parduodant neju- 
domą turtą keriptis pas mūsų

Lietuvį Atstovą
JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų telefonu HE 7877.

EATON’S
AIRCONDITIONED 

RESTORANE 
reikalingos padavėjos 

dirbti pilnu, ar nepilnu laiku 
arba tik šeštadieniais. Turi 
kalbėti šiek tiek angliškai. 
Tarp pat reikalingos padėjė
jos virtuvėje. Vakarais ne
dirbama, 5 darbo dienų sa
vaitė, tarnautojų nuolaidos 

perkantis krautuvėje, 
Kreiptis į: Employment 
Office, 1485 Victoria St.

The T. Eatons Co. Ltd. of 
Montreal.

visai arti nuo senosios.
® Liesunaitienė Matilda yra iš 
vykusi į Detroitą, kur duktė, p. 
Pikūnienė pagimdė anūkę. Ten 
išbus bent porą savaičių.
® P. Sibitis su šeima viešėjo 
pas gimines Greenfielde, JAV. 
® Buika Pranas, gyvenąs Ville 
Jacques Carthier, verčiasi auto 
busų remontu ir prekyba. Nese 
niai jis buvo pirkęs 21 autobu 
są, kuriuos atremontavo it par ruomenės seimelio išrinkimo ir 
davė. Jis taip pat dirba metali pirmo bei paskutinio posėdžio 
nius laiptus, turėklus, telefono metines. Artinantis naujo sei 
ir svečių kambarių staliukus, mėlio rinkimams, reiktų pagal 
kurių pas jį galima Įsigyt.

I. G. ELECTRIC R d
Elektros

Dr. A. Pacevicius
Gydytojas ir Chirurgas 
280 Roncesvalles Avė 
Telefonas LE 4-4778 

Priėmimo valandos: 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.; trečia
dieniais ir šeštadieniais 11-3 
v. pp. Kitu laiku, susitarus. 
Naujas kabinetas

voti, ar apsimoka tas darbas ir 
išlaidos, taipogi ir organizacijų 
įnašai, jei seimelis tik tiek rei 
kalingas? Bs.

kontraktorius

GURČIN AS
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

IGNAS
3260

1 A-Z S

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

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

I
 NOTARAS |
MILTON W. WINSTON, I

B. A., B. C. L. |
Suite 504 ir 505 X 

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

S

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T L I E KU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS
• KAIP KITUR.

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

Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTI S, 

LL. B.
Suite 22, Tunstall Building 
Telefonas: Pacific 4511. 
709 Dunsmuir Street 
Vancouver 1, B.C., Canada.

Dr. A.VALADKA
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS* j 
priima ligonius ir gimdyves * 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. 
Šeštadieniais nuo 1 vai. pp. 
iki 3 vai. pp. Ketvirtadie
niais kabinetas uždarytas.

| DR. V. SADAUSKIENĖ 
I Dantų gydytoja

Baigusi Kauno ir 
Toronto universitetus.

129 Grenadier Rd., 
(2-ras namas nuo 

E Roncesvalles) Toronto, 
| Tel. LE 1-4250

I
 Vienybėje — Galybė! !|

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve
„PARAMA” |

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos, g

Darbo valandos: »

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penkta- w

dieniais nuo 10—12 vai. prieš piet ir nuo 7—9 vai. va- «

Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.Toronto, Ont. _ Telefonas LE 2-8723 $
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