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Politinė įvykių savaitė
KIMAS NEUTRALISTŲ BLOKO IR AMERIKOS PRE 

ZIDENTŲ KONFERENCIJA PANAMOJE
Nepasisekęs Egipto diktatoriaus Nessero žaidimas su ugnim. 
Tito, Nessero ir Nehru susitikimas. Kanados atsakymas 

Maskvai. Septyniolika prezidentų Panamoje. 
Douglas rezoliucija JAV senate.

Šaltasis karas vyksta ir vis aptarė bendruosius
didėja ne tiktai Vakarų valsty pirmoje eilėje — saugumo 
bių su sovietija, bet šaltasis ka kalus ir lygiagreta žmonių 
ras jau vyksta tarp Vakarų ir būvio kėlimo klausimus, 
vadinamųjų „neutarlistų“, ku Eiscnhoweris Amerikos 
riuos pagimdė Indijos premje zidentų konferencijoje pabrėžė 
ras Nehru, patylomis palaiko tuos principus, kuriais vadovau 
mas Maskvos „koegzistentų“, jasi JAV ir visas laisvasis pa 
vis dėlto nenorinčių savęs jskai saulis: žmonės gimsta visi su 
tyti į neutralistų bloką, nors šių lygiomis teisėmis į gyvenimą, 
suorganizavimas Maskvai nepa jo gerbūvį, laisvę ir laimę. Mus 
prastai rūpi. riša 1947 m. susitarimas, kad

Tai ir suprantam, nes jeigu .priešo užpuolimas vienos ku 
tskvai pasisektų suorganizuo rios valstybės bus laikomas vi 

sų mūsų užpuolimu, nuo kurio 
mes visi bendrai ginsimės. Mes jus tęsiamas, 
prižadėjome, kad visus nesusi mu minime sekančius vajaus da 
pratimus tarpusavyje spręsime lyvius ir lietuviškosios spaudos 
taikiu susitarimo keliu. Mes ne 
pripažįstame jėgos priemonių 
užpulti ir pavergti kitas tautas. 
Bet mūsų organizacija neturi 
būti tsatiška. Kaip mes esame 
sutarę bendromis jėgomis gin 
tis nuo užpuolimo, taip mes tu 
rime

BENDROMIS JĖGOMIS 
KELTI ŽMONIŲ GERBŪVĮ, 
kuris mums garantuoja daugu 
mos pripažinimą. Ir šioje srity 
je mes turime būti veiksmingi.

pre

MONTREAL, 1956 m. LIEPOS-JULY 25 d.

Mokytojų kursai Montiealyje. kairės pirmoje eilėje lektoriai — J. Kardelis, Br. Lukoše 
vičienė, sės. Felicija, J. Rimkevičienė, kun. dr. J. Kubilius S. J, kursų iniciatorius ir reikalų 
vedėjas Stp. Kęsgailą, A. Ališauskas ir dr. H. Nagys: stovi kursus baigusieji — M. Stan 
kaitytė, J. Jokubaityte, N. Kličiūtė, J. Baltuonienė, R. Siniūtė, V. Birieta, J. Blauzdžiūnie 
nė, V. Gurčinienė ir trūksta J. Rimkevičiūtės. Foto B. Kerbelienės.

ti
„NEUTRALISTŲ BLOKAS“, 
tai tuo pačiu Vakarai netektų 
neutralisms sudarančių valsty 
bių, kurios vis dėlto atvirai su 
Maskva dėtis nepasiryžusius.

Maskvai tas labai apeina, to 
del ji į Kairą buvo pasiuntusi 
naująjį užs. r. minister; Šepiio 
va. Tas faktas, kad sugrįžęs iš 
ten, Šepilovas pareiškė, jog Ru 
sija nėra pažadėjusi Egiptui Ii 
nansuoti Nilo užtvankos As 
wan, rodo, jog Egiptas dar ne 
krinta į maskvinės meškos gle 
bi. Šepilov įsitikino, kad Egi 
gina. Šepilov įsitikino, kad Egi 
plo diktatorius Nesser kol kas Tam mes susirinkome j šį nepa 
dar žaidžia. Todėl jis paskelbė, prastą susirinkimą, 
jog Maskva Egiptui nieke nė 
ra žadėjusi ir dabar atvirai tą pa 
sako, kad Nesser apsigalvotų. 
Gal tas paspaudimas ir drauge 
Amerikos ir Anglijos atšauki 
mas jau pažadėtų 300 miioinų 
dolerių paskolos, ir privers Nes 
serą

KELIAUTI I MASKVA 
PRAŠYTI MALONĖS.

Bet kol kas Nesser beliko tik 
tai su. . . ilga nosim, kaip neat 
sargiai politikuojąs ir perdaug 
įsivaizduojąs „neutalistų“ va 
das, kokiu jis projektavo būti.

O Maskva nesiskubins Nesse
rui duoti paskolos, kai jai pačiai reikalauja įsileisti Vakarų juris 
trūksta resursų ir ypač, kai ji tų komisiją. Jeigu JAV Sena 
žino, kad Egiptas už ginklus iš tas šias rezoliucijas priims, JA 
sovietų yra įsiskolinęs per 200 V valdžia bus įpareigota jas 
milionų dolerių. Nesserui arba vykdyti.
teks Maskvai parsiduoti su kū 
nu ir siela arba grįžti prie Va 
karų. Pats neutralistų gimdyto 
jas, Nehru .manevruoja ir nors 
daug Maskvai pataikauja, bet 
vis dėlto jai pasidouti nenori. 

xNes žino, koks būtų po to Indi 
os likimas, kurį nesunku numa 
.yti, ypač pagal pašonėje esan 
tį Kinijos pavyzdį.

O Egiptui labai svarbu pa 
statyti galingą elektros stotį.

EGIPTO ELEKTROS 
STOTIS, 

kuri kaštuotų apie pusantro 
liono dolerių, Egiptui būtų 
ganymas, nes visą šalį aprūpiu 
tų elektros jėga ir užtvanka du 
otų galimybę drėkinti didžiu 
liūs 
liui. 
litis 
tytas už ginklus, o užtvankos 
statyba nėra kuo paremti, jei 
gu Vakarai atsisako remti ją pa 
siiemiant netvirtu pasižadėji 
mu. Bet, žinoma, Vakarai Egip 
tui atsakė paskolą tiktai už tai, 
.<ad Egiptas įsiflirtavo su so 
vietais ir dar tebevaro neutralis 
tų propagandą, nukreiptą prieš 
Vakarus, kurie organizuoja ko 
lektyvin; apsigynimą nuo ko 
munistų užmačių. Tat, čia vyks 
ta mažasis šaltasis karas.

PANAMON SUVAŽIAVĘ
17 PREZIDENTŲ

MASINU FONDO VAJUS
„N. L.” Mašinų Fondo va Andrius Masevičius, 

Dideliu dėkingu

įtakos Viduriniuose Rytuose. 
Jų manymu komunistai kursty 
darni rasinę neapykantą, gali 
lengvai perkelti į tempimą ir į 
visą Afriką. Atvirkščiai Indija, 
labai nepatenkinta Pietų Airi 
kos rasine politika, pareiškė ir 
tuo reikalu skirtingą nuomonę.

Kai kurie pašaliniai stebėto 
jai parodo tam tikro nusivyli 
mo, kad šioje konferencijoje ne 
buvo nutarta nieko konkretaus. 
Šitokiems asmenims galima bū 
tų atsakyti: B. T. Bendruome 
nė greit sugrius, jei tik jos posė 
džiaują vadai pradės priiminėti 
ir taikyti kokius giežtus nutari 
mus.

Kai Mr. St. Laurent atvyko 
i Londoną ir buvo koresponden 
tų paklaustas, kas svarbiausio 
numatoma išoje konferencijoje 
nutarti, jis atsakė: „Svarbiau 
šia yra tai, kad mes susirinko 
mt“. Taip ir buvo. Mr. St. Lau 
rent paaiškino konferencijos da 
lyviams Amerikos (JAV) nusi 
statymą Komunistinės Kinijos 
atžvilgiu, o taip pat kas liečia 
šios valstybės vietą Jungtinėse 
Tautose. Mr. Nehru išdėstė Pei 
pingo vyriausybės ir kitų Azi 
jos tautų mintis tuo reikalu. Sv 
arstyti Kipro salos reikalai. To 
liau Britai ir Ceiloniečiai jieš 
kojo taikių kelių suderinti cei 
loniečių tautines aspiracijas su 
britų karinėmis būtinybėmis.

Kaip žinome, Ceilone nese 
niai radikaliai pasikaitė vyriau 
sybė. Naujasis Ceilono Ministe 
ris Pirmininkas, kurio nusista 
tymas B. T. Benduomenės rei 
kalu iki šiol buvo miglotas, Lon 
done pasirodė didelis to reikalo 
gebėjas. Tik jis visą laiką, o 
ypač pabaigoje, vis siūlė B. T. 
Bendruomenę paversti į „tre 
čia jėgą", kuri būtų labai nau 
dingą šių dienų pasaulyje, su 
skilusiame į dvi stovyklas.

Entuziastingas „trečiosios 
jėgos” siūlymas buvo, tur būt, 
nuoširdus, bet, tiesą sakant, 
klaidingas. Kiekviena pastanga 
paversti B. T. Bendruomenę į 
„trečiąją jėgą" neatneš nieko 
gero — gali tik visą bendruo

MINTYS BRITŲ TAUTŲ 
BENDRUOMENĖS KONFE 

RENCIJAI PASIBAIGUS
Rašo John Collingwood Reade 

(Canadian Scene). Faktas, 
kad Kanada yra Britų Tautų 
Bendruomenės narys, yra daug 
prisidėjęs tiek prie šio krašto 
svorio tarptautiniuose reikaluo 
se, tiek prie jo vidinio subrendi

Talon, P. Q................. $ 10.00
Pp. Bulotų dukros krikštynose 
p. Masevičius sako: Retai susi 
tinkame, tat šio susitikimo pro 
ga priim> ir iš mano šeimos N L 
Mašinų Fondui dešimkę. . . Iš 
tikrųjų kiekviena proga yra ge mo. B. T. Bendruomenė yra ne 
ra ir niekad nevėlu tokią pro tik savotiška sąjunga, apjun 
gą rasti ir išnaudoti geram tiks gianti gana skirtingas tautas, 
lui. bet taip pat tų tautų politinė ta
Kaip būtų gera, kad ir daugelis ryba bei vieta, kur tautos gali 
išnaudotų tokias ar panašias pr parodyti savo nuoširdaus bend 
ogas. . . ra'barbiavimo dvasią.

Visiems vajaus dalyviams Paskutinioji B. T. Bendruo 
P. Simas Gerulis serui pinigus nuoširdžiai dėkojame ir prašo menės konferencija Londone, 
atnešė su prenumeratos apmo me atsiliepti daugiau tautiečių, kur Kanadą atstovavo Ministe 
kėjimu, pasinaudodamas atosto Spaudos Bendrovės „Neprikla ris Pirmininkas St. Laurent, tu 
gornis. Padaryta praktiškai ir usoma Lietuva“ įgalioti vesti rėjo politinės tarybos pobūdį, 
nuoširdžiai. vajų: P.Narbutas ir J.Kardelis, šiuo atveju nebuvo siekiama pa

“ ~ _______ ‘ daryti kokiu bendru nutarimu,
VILNIAUS KATEDROJE MUZĖJUS Įjet tįk išdiskutuota eile opių

Daug visokių spėliojimų bu viskas pasikeis ir muzėjus vėl reikalų. Nagrinėti buvo gana 
vo apie Vilniaus katedrą-baziii teks išardyti?... Bet tai tuščias įvairūs klausimai, dėl kurių ats 
ką, bet vis tikresnių žinių nebu laukimas. Oficialiai Rusijoje ir kiri nariai turėjo labai įvairių 
vo. Nors, reikia pasakyti, kad jos okuputose valstybėse Chruš nuomonių, kurie visiems labai 
spėliojimai nebuvo toli nuo tie čiovo kalba neskelbiama. Ten, opūs, 
sos.

Dabar yra gauta tikrų žinių,

židinio rėmėjus:
J. L. iš Čikagos, USA, $ 10.00 
Siųsdamas dešimkę, kaip pride 
ra nuoširdžiam skaitytojui ir 
kultūrininkui, p. J. L. prašo ne 
skelbti visos pavardės 
vardo. Tai įrodo,, p. J. 
nuoširdumą. Yra gerų
Simas Gerulis,

Montreal, P. Q. ...

ir viso 
L. tikrą 
žmonių.

.$ 10.00

Beveik lygiagreta su Ameri 
kos prezidentų konferencija, 
Amerikos senate išsivystė žy 
mūs politiniai žygiai. Senato 
rius Douglas į Senatą įnešė dvi 
svarbias rezoliucijas. Viena re 
zoliucija

KELIA REIKALAVIMA, 
KAD MASKVA IŠVESTŲ

KARIUOMENĘ IŠ OKUPUO kad Vilniaus katedroje - bazili 
TŲ KRAŠTŲ koje yra įruoštas jau muzėjus,

ir kad tuose kraštuose būtų pa kuriam duotas Feodalinių lai 
daryti laisvi žmonių balsavimai, hų muzėjaus vardas. Muzėjus 
tarptautinės komisijos kontro 
Įėję. Antra — Poznaniaus su 
kilimo tyrinėjimo bylos sekti

kaip veikė, taip etbeveikia stali 
ninė dvasia ir metodai. Todėl 
tikimasi, kad netrukus Vilniaus 
katedroje bus ir oficialiai atida 
rytas Feodalinių laikų muzėjus.

O propaganda vis plepa,

B. T. Bendruomenės gyven 
tojų skaičius yra labai didelis: 
daug didesnis už Rusijos su jos 
visais satelitais. Ir turtingumo 
atžvilgiu šios visos tautos, grei 
čiausiai, turtingesnės už Komu 
nistinę Imperiją. Bet, kaip sadar neatidarytas. Esą laukiama,

kad gal, Chruščiovui paskelbus kad tikyba nepersekiojama ir kyta, tai yra laisva sąjunga, bet 
Stalino nuvertinimo kalbą, gal bažnyčių niekas neliečia. ne unija. B. T. Bendruomenes

nariams neprivalctna suderinta men? išardyti.

VILNIAUS RADIJĄ KLAUSANT
ŽIAURI

Pagaliau, Kanada atsakė į 
Maskvos notą dėl sumažinimo 
kariuomenės.

KANADOS PREMJERAS 
ST. LAURENT

atsakė Bulganinui, kad Kana 
dai nėra kaip mažinti kariuome 
nę, nes ji maksimaliai sumaži 
no karui pasibaigus. Be to, 
sumažinimas turėtų pasitikjimą 
tiktai tada, jeigu tai būtų pada 
ryta efektyvios kontrolės prie 
žiūroje.
TRUMPOS ŽINIOS
— Beipino radijas pripažįsta, 

kad žemės ūkio produkcija kol 
ūkiuose eina mažyn.

— V. Vokietijos seimas pri 
ėmė kariuomenes įstatymą, ]5a 
gal kurį įvedama privaloma ka 
ro tarnyba.

— Chochlovui, siųstam nužu 
dyti emigrantų veikjo, JAV su 
teikė teisę apsigyventi Ameriko 
jc.

— 65.000 JAV plieno darbi 
ninku sustreikavo.

— Grupė armėnų, sugrįžusių 
iš JAV į Kaukazą, padavė pra 
šymą Eisenhoweriui grąžinti 
juos atgal į JAV.

— Liepos 25 d. j Kanadą at akių gyvenimo kilimą ir klėstė 
vyksta Australijos premjeras 
Menzis, o po 3 dienų vyks į J 
AV.

— Vengrijos stalinistas Ma 
tias Rakoši išmestas iš kompar 

iš visos Amerikos kontinento tijos centro.

bi 
iš

žemės plotus pakelti der 
Bet Egipto medvilnės der 
ilgiems metams aju užsta

• ” ’j Įdomios ir kitos Mr. Banda
praeityje daz ranaike mintys. Jis pasakė; „Ar 

kas su tuo sutiks ar ne, bet B. 
saulinės krizės metu B. T. Bend * ■ Bendruomenės Ministerial 
ruomenės nariai visad būdavo Pirmininkai turi dėti visas pas 
kažkuo sujungti ii jieškodavo tangas, had pavojų keliančiose 
suderintos akcijos. Korėjos ir Indijos problemos

Tarp kitko įdomu pažymėti, butų pakankamai išspręstos“, 
kad B. T. Bendruomenė, nors B® taiP Pat Pagyrė Ministerių 
ir rasdama bendrus kelius, yra Pimrininkų pastangas, kurios 
sudėta iš įvairių tautų, turinčių privedė prie amerikonų lakūnų 
gan skirtingas padėtis ir skii išlaisvinimo iš nelaisvės Komu 
tingus interesus. Indija ir Ceilo nistinėje Kinijoje. Pagaliau jis 
nas (pastarasis nori artimiau nepamiršo pridėti, kad Britai ir 
siu laiku tapti respublika) yra Kanada praktiškai jau daug kar 
neutralistai ir laisvių šalininkai, ril buvo „trečiosios jėgos" vaid 
Australija ir Naujoji Zelandija, menyje, siekiant sumažinti pa 
nors ir priklausydamos sterlin saulinę įtampą.
go blokui, daugiausia dėmesio Faktas, kad Ceilonas greitai 
skiria Pacifiko reikalams. Kana taps respublika, B. T. Btndruo 

.B. 
Turėdama ir Pacifiko’’ ir Atlan T- Bendruomens nariai iš Azi 
to krantus, Kanada visdėl/o da j°s linkę pripažinti ir pripažįs 
ugiau interesuojasi Atlanto pa ta Karalienę kaip B. T. Bend 
jėgomis ir ne tiek domisi Toli ruomenės Galvą, bet iš jų nega 
maišiais Rytais. Įima reikalauti visko, ko iš kitų,

Nežiūrint didelių skirtumų, dėl jų religinių įsitikinimų. Jie 
B. T. Bendruomenės vadai nuo gali pripžainti lojalumą karalie

akcija tam tikrais konkrečiais 
atvejais, tačiau į

PROPAGANDA iŠ VILNIAUS PER MASKVOS niausiai taip yra buvę/kad pa įf
Radiją

Vilniaus vardu kas vadinti. Tai yra pasityčiojimas 
į užsienius žiaurią iš alkanų žmonių.

Jaunimui Lietuvoje nėra 
sąlygų gyventi.

Vis tebeplepama apie jauni 
mo „savanorišką" išvykimą į Si 
birą. Tikrenybėje jaunimui Lie 

Liepos 21 dieną okupantas tuvoje gyventi nėra sąlygų. Lie 
per Maskvos radiją iš Vilniaus tuva Rusijos okupantui taip eks 
didele pompa paskelbė, kad Vii ploatuojama, ir taip alinama, 
niuje esanti didžiulė statyba, kad žmonės joje negali išsimai 
miestas augąs kaip pyragai ant tinti. Todėl, desperacijos pagau 
mielių. ti, jie vyksta kur tiktai pakliu

Mes žinome, kad tai yra aki vo, kur tikisi bent kaip nors su 
plėšiškas melas ir blefas. Bet daryti sau pragyvenimo saly 
štai ir patys okupantai, sau prie gas. Kadangi Sibire dar begalės fja nepriklauso sterlingo blokui, menės ryšiams nepakenks, 
štaraudami, 26į504)-me „Lite tuščių vietų, kurių jokie kol • • • — ...................... m —1------------- -------
ratūra ir Menas“ savaitraštyje ūkiai nesuima, tai ten žmonės 
Architektūros kandidato K. Še statosi lūšnas, dirba žemės ga 
šelgio plunksna pirmame pusią balus 
pyje rašo: „Gyventojų skaičius 
(Vilniaus) senamiestyje poka 
lio metais nepadidėjo; didelė 
dalis gyvenamojo fondo karo 
metu buvo sunaikinta; naujų 
statybų skaičius nežymus“. . . 
Tat Maskvos radijo tvirtinimai, 
kad namai auga kaip ant mie 
jių, yra tikras blefas. 
Badmirių uždarbiai kolūkiuose. 

Tas pat ir plepalai apie kol

Maskva 
dien varo 
propagandą, kuri visiškai nesi 
skaito su faktais, meluoja per 
akis ir blefuoja kiekvienu žo 
džiu.

Blefinės „statybos“ Vilniuje.

įima. Koks gi ten kilimas ir 
klestėjimas, jeigu kolūkietis už 
darbadieni teuždirba nuo pusės 
svaro ligi pusantro svaro grū 
du? Taigi yra bado „uždarbis“, 
kurio ir uždarbiu negalima pa tinti.

ir gali bent išsimaitinti, 
galo žiauri sovietinė tik 
Nepaprastai tragiška. Bai

Be 
rovė, 
si.
Naujausia soivetinio gerbūvio lat randa reikalo rinktis Lon nei, bet negali jai pilnai prisiek 

dovaną. done, ramiai pasikalbėti įvai ti, nes Karalienė, tarp kitko,
Sovietinis žemės ūkis visai riausiais degamais klausimais, Yia „tikybos gynėja“. O tiky 

bankrutuoja. Visoje Rusijoje ir pasakyti savo nuomones ir iš ba, kurią Karalienė yra prisie 
jos okupuotuose kraštuose atė klausyti kitų, tuo turėdami nau kusi ginti, yra labai tolima nuo 
jo badas. Todėl Stalino palikuo dos ir patys asmeniškai — padi Budistų, Hindu ar Moslem ti 
nys griebėsi, kaip skęstantis už dindami savo' žinojimą ir suge kybų. Tuo budu B. T. Bcndrim 
šiaudelio, paskutinės priemo bėjimą. menės narių iš Azijos linkimas
nės: uždraudė gyvulius šerti Pagal paprotį ir šiuo kartu 1 respublikonizmą nėia antago 
bulvėmis. Kas šers bulvėmis gy nevengta opių klausimų. Britų mzmas monarchijai, bet grei 
vulius, bus baudžiamas 3 tūks politika Kipro saloje buvo kričiau tik noras pabrėžti savo ne 
tančiais rubliu pabaudos. tiškai peržiūrėta tiek dėl pra krikščioniškus religinius princi 

Labai aišku, kodėl toks drau eities, tiek dabarties ir ateities, pus.
dimas: nėra kuo žmones mai Pietų Afrika išreiškė didelę bai — Tibete vyksta sukilimas 

Ateina visiškas badas. mę dėl didėjančios komunizmo prieš sovietus.

lima reikalauti visko, ko iš kitų,

O tiky
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Redaktorius Jonas Kardelis.

EGZILINĖS LENKIJOS VYRIAUSYBES PAREIŠKI 
MAS DĖL ĮVYKIŲ POZNANIUJE

Liepos 17 d. egzilinės Lenki galima buvo gauti.
jos vyriausybes atstovas Que Egzilinės vyriausybės atsto 
beco provincijai p. Oktawian vo buvo paaiškinta, kad Pozna
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rusų komunistini okupacinį re jančioms nuomonėms, NL atsto 
žimą pirežastis ir aplinkybes. vas pasiteiravo, kaip yra su eg 

Prezidentas Zaleskis, reikš ziilne Lenkijos vyriausybe?
damas užuoajutą nukentėjusie Atstovas paaiškino, kad Len 
ms, įspėja Lenkijoje gyvenan kijos konstitucija nustato tvar 
čius lenkus, kad jie butų labai ką, kurios reikia laikytis esant 
atsargūs ir nepasiduotų išprovo egzilyje. To ir laikomasi. Au 
kilojami okupacijos agentų bei gustas Zaleskis yra teisėtas Le 
pačių lenkų, kurie nėra gerai nkijos prezidentas. Jis, pagal 
pergalvoję savo sumanytų žy konstituciją, sudaro vyriausy 
gių. Prezidentas teigia, kad Len bę, kurios pirmininku dabar yra 
kija ir kiti Euorpos vidurio ir Pająk ir užsienių reikalų min. 
rytų kraštai yra okupuoti ir 
okupanto valdomi jėga, parem 
ta okupacine kariuomene. Toks 
sukilimas nešąs nepalyginamai 
daugiau žalos, negu naudos. 
Sąlygos esančios tokios, kad jo 
mis neįmanoma atsiekti laisvės 
ir nepriklausomybės. Reikia la 
ūkti. Kai toks laikas ateis, pati 
Lenkijos valdžia kreipsis į kraš 
tą ir paprašys imtis žygių.

Aiškinant sukilimo priežas ją, jog lenkų egzilams reikia pa 
tis Poznaniuje, konstatuota, sinaudoti išlaisvinimo tikslams 
kad tai įvyko, politinių ir ekono bet iš kur gaunamomis lėšomis 

„Parama“, ip kitose kredito įstaigose: daž minių priežasčių dėliai. Lenki (kad ir Douglas projektu gan 
Prieš trejus metus Paramos da niausią mokėjo žemesnį procen ja imperialistinio kolonisto yra namais 25 mil. dol.), o Lenki 
rbas, pradėtas iš nieko, lietuvių tą, gale metų dar gavo sumokė žiauriai eksploatuojama ir Len jos konstitucija tai draudžia da 
visuomenės susipratimu ir Pa tų nuošimčių rabatą ir skolin kijos darbo žmonėms stinga pa ryti, nes iš kur pinigai imami, 
ramos valdybos rūpestingumu, tojo mirties atveju paskola ne prasčiausių kasdieniniam gyve su tuo ir susirišama. Dėl tų pi 
išaugo j rimtą įstaigą. Šiuo me buvo jieškoma iš jo palikimo ar 
tu Parama yra sukaupusi per žirantų, o ją sumokėjo draudi 
200.000,00 dolerių kapitalą ir 
tą kapitalą paskirsčiusi koopera 
tyvo narių tarpe paskolomis. 
Daugiausia buvo paskolinta na 
mams įsigyti, toliau ėjo įvairių 
mašinų pirkimui, skolų atmokė 
jimui ir panašiai.

Šis Paramos sukauptas ka 
pitalas atnešė naudos ir taupy 
tojui ir skolintojui. Taupytojas 
gavo augštesnius nuošimčius, 
kaip banke (gavo 3 nuošimčius 
ir daugiau) ir iki 1000 dolerių 
mirties atveju buvo apdrauskas ~ 
dviguba suma. Vadinas, jei in 
dėlininkas, tuiįs 1000 dolerių 
Paramoje, būtų miręs, tai jo šei 
ma būtų gavusi 2000 dolerių 
(tokių atsitikimų per trejus Pa 
ramos veikimo metus yra buvę 
keli). Tų sąlygų bankai neduo 
da.

ko
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Dar kartą šaukiame- 
Dėmesio savajai 

kooperacijai!
NL redakcija labai džiaugiasi, kad mūsų pačių

operatiniai bankeliai susilaukia vis didesnio ir tikrai vel
to pasitikėjimo ir tuo pačiu sparčiai auga, kyla ir progre 
suoja, — dar didesniam visų turinčių santaupas dėme 
siui skelbia pasigėrėtinus reiškinius konstatuojantį strai 
psnį apie Toronto Paramos kooperatinį banką ir Hamilto 
no Talkos tikslus ir teisingus išsiaiškinimus. Red.

TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
„PARAMA“ DARO DIDELĘ PAŽANGĄ.

Jau ketvirti metai, kai Toron Skolintojas Paramoje gavo 
to Lietuvių Namuose veikia kre paskolą geresnėm sąlygom, ka 
dito kooperatyvas , ~

Jastrzębski informavo Montre niuje sukilimo metu buvę užmu 
alio spaudą apie įvykius Pozna šta per 100 asmenų, o sužeista 
niuije. keli šimtai. Suimtųjų gi skai

Pirmiausia jis paskaitė Len čius toks didelis, kad tiksliai jis 
kijos prezidento Aug. Zaleskio kol kas negalima nustatyti, 
pareiškimą, nukreiptą į Lenki Vykstant lenkų tarpe tūloms 
ją ir plačiai paaiškino Poznania nesantaikoms ir spaudoje besi 
us darbininkų sukilimo prieš reiškiant įvairioms dezorientuo [;am 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.

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS

Antrasis Kanados Lietuvių vybės klausimais pašnekesys, 
studentų suvažiavimas - stovyk po kurio stovyklinis laužas, 
la Įvyksta rugpjūčio 4—5 dd. Sekmadienį pamaldos ir, vėliau, 
pp. Tamošaičių vasarvietėje, is JAV atvykstančio žinomo mū 
kuri yra prie antro vieškelio 10 sų jaunosios kartos literato K. 
mylių Į išaurę nuo Kingstono, Ostrausko paskaita.
link Gananoque. Vykstantieji privalo neatidė

Kaip iš s-gos Centro Valdy liojaut užsiregistruoti pas Da 
bos patirta, suvažiavusiems bus nutę Mitalaitę 96 Pinecrest Rd. 
prūpintos palapinės, gi opės Toronto, tel. RO 2-5144. Ten 
niems vasarotojams bus suda pat gaunamos ir smulkesnės in 
ryta proga apsinakvoti aplinki formacijos.
muose vasarnamiuose. Suvažia Tikimasi, kad šis suvažiavi 
vimo progarma bus nesudėtin .mas — stovykla dalyvių skaičių 
ga ir trumpa su pakankamai lai mi žymiai pralenks pernykštį si. 
ko susipažinimui ir pabendravi sibūrimą Honney Harbour salo 
mui. Oficialioji dalis prasidės je. Šį kartą kviečiami ir visi stu 
šeštadienio posėdžiu, kui-ame dentų bičiuliai, gi patiems stu 
bus aptariami organizaciniai dentams jau gal ir nebereikia " 
reikalai, skyrių į z‘ .• ..... i.<-.
pan. Vakarop numatytas lietu suvažiaviman.

A. Zawisza.
Ta proga atstovas Montrea 

lio spaudai paaiškino, ,/Fhe Mo 
ntreal Star” pasirodžiusią ži 
nią, jog čia atvykęs Lenkijos 
prezidentas Ciolkosz, esanti 
blefas, kokių emigracijoje pasi 
taiko ir kitose tautose.

Ryšium su to pono pasirady 
mu, p. Jastrzęmbski paaiškino, 
kad tas p. Ciolkosz varąs akci

pranešimai u aiškinti apie jų pareigą atvykti
— apb —

nimui patenkinti daykų. Kaip nigų atsirandą ir nauji „prezi 
pavyzdį, p. Jastrzęmbski nuro dentai“. . .
dė faktą, kad .pav. Lenkijos Gaunamoji spauda iš Lenki 
anglis kasdien ištisais trauki jos rodo, kad ten žmonės, net 
niais buvo išvežama iš Lenki režimo pavylioti, gyvena didelę 
jos, o žmonės šalo namouse ir tragediją, kuri negali baigtis ki 
Įstaigose, nes vietoje anglies ne taip, kaip katastrofa.

LONDON, Ont.
ŠIURPIOS PRAEITIES IŠKASENA

Šiomis dienomis Londone, šiurpus siautusios choleros 
Ties Delaware g-ve, mažas ber dininkas. 
niukas, bekasinėdamas žemę, 
tik veinos pėdos gilumoje, iška 
sė žmogaus griaučius. Atitinka 
mi miesto organai tuoj tuo 
sirūpino ir šią neįprastoje 
toje rastą iškaseną atidavė 
tyrinėti.

mas.

Parama visą laiką gerino pa 
tarnavimą. Prieš trejus metus 
pradėjusi veikimą vieną vaka 
rą į savaitę, šiemet priėjo prie 
to, kad yra atdara penkias die 
nas iš ryto nuo 10 iki 12 vai. ir 
keturias dienas vakarais nuo. 7 
iki 9 vai. Bet vis dar buvo trū 
kūmas tame, kad Parama netu 
rėjo savo čekių. Dabar, nuo lie 
pos mėn. 30 d., ir tas tųūkumas 
pašalinamas. Nuo tos dienos 
kiekvienas, kuris norės, galės 
turėti čekius ir juos naudoti 
taip, kaip ir visų bankų. Lau 
kiama, kad Toronto lietuviai 
įvertins Paramos dideles pas 
tangas ir savo santaupas per 
kels Į Paramos kooperatyvą.

Paramos narys.
KUR GERIAUSIA SKOLINTIS PINIGUS?

Dažnam iš mūsų, įvairiems mis kompanijomis, o perkant 
bėgamiesiems reikalams, tenka prekes — geriausia mokėti gry je vietoje, kur rasti griaučiai, bu 
skolintis pinigų trumpam lai nais, arba pasiskolinus — ne vęs puodžiaus iškasinėtas kie 
kui nedidelėmis sumomis (vad. mokėti tokių didelių palūkanų, mas. Kadangi nuo choleros žm 
personal loan). Tokioms pasko Kiek liečia didžiuosius ban onės mirę tiesiog masiškiai, tai 
loms pasiūlų yra begalės—įvai kus (taip vadinamus charterred gyvieji buvę taip išgąsdinti, Londono lietuvių skautų rėmė 
rios finansinės kompanijos siū banks), tai pastarieji savo skel 
lyte siūlo imti paskolas. Bet nė bimuose irgi siūlo personai ioa 
vienam neateina mintis patik ns ir teigia imą tik 6% metinių 
rinti, kiek gi tokios kompanijos palūkanų. Tačiau patikrinus, 
ima palūkanų už paskolas. „Tai gaunasi visai kas kita. Štai, tu 
kos“ Valdyba atsidėjusi visą šį rime prieš akis vieno žymaus 
reikalą patikrino ir štai kokie banko (vardo neminėsime) to 
gavosi rezultatai: finansinės kios paskolos apskaičiavimo len 
kompanijos už tokias paskolas telę, iš kurios aiškėja, kad už 
paima vidutiniškai 24% meti paskolą paimama daugiau ne 
nių palūkanų; krautuvių kredi gu 12% metinių palūkanų, no 
to biurai už paimtas skolon pre rs skelbiama, jog imama tik 6 
kės priskaito 18% metinių pa % metinių palūkanų. Kad būtų 
lūkainų. Iš to, aišku, kad nėra aiškiau duosime čia pavyzdį — 
protinga susirišti

Paskolos suma

PADĖKOS

liu

su 
vie 
pa

Montrealio Apylinkės Lietu 
vių Seimelio Prezidiumas dėko 
ja buvusiam Montrealio Šal 
pos Komitetui, susidėjusiam iš 
p.p. J. Kęsgailienės, Pr. Šime 
laičio, Ir. Lukoševičienės, Sk. 
Remeikaitės ir K. Leipaus, už 
sėkmingą darbą praeitais me 
tais, kada buvo pravestas aukų 
rinkimas, vaikščiojant po na 
mus. Ir todėl buvo surinkta 
šalpai gana graži suma—1.152 
dol.

Ponams P. Adamoniui ir A. 
„District Estate Br 

Įstaigos savininkams, 
kas buvęs apdraustas, bet nu paaukojusiems dalį savo pelno 
kentėjusieji sako, kad tai tik Įvairioms lietuviškoms 
bėdos reikalas, apdrauda nie 
kad neprilygsta laimingai nuim 
tam derliui. Šiose apylinkėse 
yra ir lietuvių auginančių taba 
ką.

LINKSMA GEGUŽINĖ
Liepos 28 d., — šeštadienį,

NUKENTĖJO 
TABAKIN1NKA1

Londono artimesnėse apylin 
kėši per kelis sykius ledai ap 
naikino tabako pasėlius, o lie 
pos 13 d. užėjusi ledų audra kai
kam net visai sutrypė tabako Budriūnui 

Istorikas A. Miller nustatė, derlių. Tiesa, duagumoje taba okers“ 
kad tai daugiau kaip šimtą me 
tų žemėj išbuvusi žmogaus ka 
ukuolė ir kt. kaulai. Jis pažy 
mėjo, kad 1854 m. Londone 
siautusi cholera. Tuo metu šio

kad mirusius tuoj pakasdavę mi jai rengia Dorchesteryje—„Dre 
nėtame kieme paskubomis ir amland“ smagią gegužinę, 
net nakčia. Vėliau .cholerai pra Gros gera kapela. Veiks bufe 
ėjus, apie 1860 metus, R. Kata tas. Bus turtinga loterija. Pel 
likai savo mirusius iškasę ir nas skiraimas skautų Džiambo 
palaidoję kapinėse, bet, matyt, re Fondui. Laukiame gausaus 
kai kas pasiliko ir iki šiai dienai, tautiečių atsilankymo.
Taigi tie žmogaus griaučiai yra L. E-tas.

DIDŽIĄ PADĖKĄ 
reiškiame mūsų mieliems drau 
gams ir prieteliams, kurie mū 
sų gilaus skausmo valandoje, 
netikėtai mirčiai ištikus mūsų 
šeimos motiną, augnitoją ir žm 
oną Genovaitę Zavadskaitę-Ma 
tulionienę, mus nuoširdžiai už 
jautė: prie mirusios karsto at 
siuntusiems gėlių A. ir J. Vit 
kams, Hartforde, Conn., E. ir 
V. Andrulioniams, Rodney, 
Ont., Dr. H. ir G. Kirkpatrick, 
Naujoje Škotijoje; pareiškusie 
ms užuojautą per laikraščius ir 
laiškais E. ir J. Kardeliams, V. 
ir P. Efertams Montrealyje; 
Narbutų šeimai Rodney, Ont.; 
Kl. Prielgauskui, Hamiltone; 
Dr. J. Vydui (Petukauskui) 
ir šeimai, Maine valst.; Dr. S. 
Pacevičiui ir šeimai Woodsto 
cke, Ont., Dr. Urbaičiui ir šei 
mai Toronte; Dr. Pūdymaičiui 
ir šeimai Halifaxe; Dr. A. Ma 
tukui ir šeimai Woodstocke, 
Ont., o taip pat visiems, pareišie 
kusiems užuojautą žodžiu, reišų 
kiame širdingšiausią padėką.

A. a. Genovaitė Matulionienė 
gegužės mėn. 3 

d., jos trumpo viešėjimo vieto 
je — Halifaxe, N. S.

Dr. B. Matulionis, vaikai Ni 
jolė, Ina, Algis, Mindaugas, 
augintinės Aldona ir Regina. 
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JUOKDARIAI...

oi gani 
16,66 dol.

šeštadie 
reiškiame 
padėką.

palyginti, 
sa

zacijoms, kurių tarpe 
Montreajio Lietuvių 
ninėms Mokykloms, 
nuoširdžią lietuvišką

Šie du lietuviai, 
dar neseniai suorganizavę 
vo Įstaigą, duoda sektiną pa palaidota š. m 
vyzdį ir kitiems verslininkams 
nepamiršti bendrų lietuviškų 
reikalų ir juos paremti savo au 
ka.

Seimelio Prezidiumas.

su finansinė palyginimą:

Kuriam laikui Nuošimčiai Grąžinama rata 
Į mėn.

24.00 dol.
23.50 dol.

PONIAI GA1LIUVIENEI
ir jos seimai, mirus Tautos Fondo Valdybos pirmininkui 

VIKTORUI GAILIUI, 
reiškiame gilią užuojautą.

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje.

24 mėn. 69.12 dol.
24 mėn. 65.00 dol.

■
Mielam tėveliui ir uošviui

Persitvarkymai be galo. nėjama visose valgyklose. Pa 
Sovietija — tai begalvija valgyti dažnai nieko negausi, 

ūkio srityje. Čia jie vienkiemius bet degtinės visada pakanka. . . 
suvaro į kolchozus, čia tuos Tokia jau girta santvarka, „gra 
kolchozus stambina, čia, po me žus" carinis dar palikimas. Tai t 
tų, tuos pat kolchozus skaldo, girtasis Rusijos biudžetas to rei /r 
mažina. Patys nežino ką daro.

Taip yra ir su jų ministeri 
jom. Čia vienas steigia, kitas 
naikina. Čia panaikintas atstei 
gia, o Įsteigtas naikina. Ir vis 
pasigirdami, kad tai didelis pro 
gresas.

Dabar štai Įsteigta Grūdų mi 
nisterija. Kam? — Na gi, kad 
okupantas būtinai turi iš kol 
chozininkų surinkti duokles, ku 
rių jie nesiskubina duoti, nes 
neturi iš ko. Tai grūdų ministe 
rija įpareigota žūt-būt grūdų 

kos“. Kur skolintis, — yra kiek duokles, mūsiškai sakant —

KAZIUI JONIKUI 
mirus, skaudaus liūdesio valandoje,
DANUTĘ ir JURGĮ VIDŽIŪNUS, 

giliai užjaučiu
Jonas Jonikas.

■a

kalauja.. . .
Dar didesnė propaganda.

Rusijos ir okupuotų v aisty 
bių darbininkai ligšiol piivaiėjo 
dirbti 48 vai. per savaitę, visas 
6-šias dienas po 8 vai. kasdien. 
Neseniai buvo kompartijos pa 
žadėta, kad Rusijos ir okupuo 
tų kraš|tųdarbini.nkams darbosa 

vaite bus sumžinta 2—4 valan 
dom. Tat dabar sovietinė dar 
bo savaitė turi 44—46 darbo va 
landas. O birželio'15 dieną per 
Maskvos radiją Vilnius fonta 
zavo: 6-me, girdi, penkmetyje 
darbininkams atlyginimas bū 
siąs pakeltas 30 proc., o darbo 
savaitė sumažinta ligi 42 vai. 
Tai vis pasakos durneliams. Ar
ne geriau būtų kad be šių kvai 
ių plepalų sovietai darbimnka 
rus darbo savaitę sumažintų 
nors ir ligi 42 valandų, jau da 
bar. Kam tie' plepalai apie lai 
kus, kurie bus po keliolikos me 
tu, kada, galimas dalykas, pra 
gyvenimo lygis nukris ne 30, 
bet 50%, o valiuta, kaip tas so 
vietuose nuolat reiškiasi, nu 

_ . kris ligi % savo vertės, nes m 
Talkos” Valdyba, nės pakanka. Degtinė pardavi fliacija ten pastoviai didėja.

Bankas 500 dol.
„Talka“ 500 dol.

Čia paduotas palyginimas ro už visus 500 dolerių. Štai, ko 
do, kad bankas, sakydamas kiu būdu bankai iš jūsų paima 
imąs tik 6% metinių palūkanų, daugiau negu 12% metinių pa 
paima 4.12 dolerių daugiau, ne lūkanų. 
gu sumokėtumėte „Talkoje“, Tuo tarpu, „Talka“ palūka 
kuri skaito 12% metinių palu nas skaičiuoja ne nuo visos pas 
kanų. Tuo būdu bankas is jūs kolos sumos, bet nuo skolos 
už tokios pat paskolos dydį to kiek jos liko neišmokėtos ir tos
kiam pat laikui paims per 12% palūkanos neimamos pirmyn. |jiarnos mūsų išvados yra pare 
metinių palūkanų, nors garsina Jeigu jums beliko mokėti sko nųos objektyviais duomenimis, vieno asmeniškas reikalas. Ta kontribucijas — surinkti. At 
si imąs tik 6%. Šitas rėkiami los 200 dolerių, tai nuo tos su viso to, kiekvienam turėtų 
nis skelbimasis ne vieną klaidi mos iš jūsų ir bus paimtos pa būti aiškus atsakymas — geriau tautiečiai nebūtų išnaudojami. dar įsteigtos pieno, kiaušinių,
na iš mūsų ir ne vienas mes su lūkanos t. y. mažėjant paskolai, sįa skolintis pinigus tik lietuvių Todėl visi, kas tuo interesuoja vilnų, mėsos (žuvies jau yra),
mokame bankui didelius pini mažėja ir palūkanos. Dabar bus kredito draugijose. Taip darysi, prašomi drąsiai kreiptis i UCK> ir skudurų l_. ------
gus, manydami, jog gavome pin aišku, kodėl bankas, skelbdama darni sutaupysite sunkiai uždir „Talkos“ Valdybos narius ir vi Anuomet vienas miestelio pre
kiomis sąlygomis paskolą. Ši sis imąs tik 6%, paima iš. jūsų btus pinigus ir paremsite lie sada
tas įvyksta todėl, 
palūkanas paima (atjskaito iš iš pu 
mokėtos sumos) už visą laiką Kredito Koopeartinės draugi pasirengusi duoti kiekvienam 
pirmyn ir vėliau grąžinant pas jos iš jūsų paimtų mažiau ne paaiškinimus bei patarimus — 
kolą—skolos suma mažėja, bet gu 12% metinių palūkanų. jeigu kas norėtų skolintis iš ki 
palūkanos poimtos už visą pas „Talkos“ Valdyba turi pažy tų bankų ar finansinių įstaigų, 
kolos sumą. Pav., paskolos be mėti, kad šitie duomenys yra Nemanykite, jog visa tai čia 
liko išmokėti 200 dol., bet vis tikri, bankų apskaičiavimo len kalbama norint pritraukti tau 
tiek palūkanų jau paimtos kaip teles yra autentiškos ir čia skel tiečių daugiau skolintis iš „Tai nis tikslas.

čiau „Talkai“ rūpi, jog mūsų rodo, kad šiuo pavyzdžiu bus

kreiptis į °dų *r skudurų surinkimo. . .

gausite patarimų, jums kybininkas surinkdavo skudu 
kad bankas net daugiau negu 12%, tuo tai tuviškus reikalus. „Talkos“ bus apskaičiuotos paskolų len rus’ o dabar reikia ministeri 

„Talka“ ir kitos lietuvių Valdyba kiekvienu metu yra teles ir nurodyta -j- kiek tikrai j°s- • • Tai baisi okupantiška 
nulups iš jūsų ne lietuviškos dr biurokratija. Bet^ daroma, kad 
augijos.

Tikimės, kad šituo, paaiškini 
mu pasitarnausime tautiečiams, 
koks ir yra „Talkos“ pągrindi apsirengti žmonėms, bet degti

tiktai daugiau išluptu turto iš 
okupuotų kraštų.

Už tai žmonės girdomi...
Nėra ko valgyti, nėra kuo
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Chruščiovas nuvainikuoja 
Stalina

NIKU OS CHRUŠČIOVO KALBA UŽDARAME 
XX KOMPARTIJOS SUVAŽIAVIME MASKVOJE.

„Šią kalbą turėtų skaityti irstudijuoti visame pasaulyje“, — 
pasakė JAV seki. D. F. Dulles.

Kriminalinį komunistu partijos išsigmimą skatino tėvas 
ir mokytojas Stalinas.

„Genialaus ir neklystančio" kus sprendė Stalinas ir kad be 
komunistų vado ir mokytojo jo įsakymo ir pritarimo Jezovas 
Stalino sąmokslininkas Nikita nebūtų galėjęs to padaryti. 
Chruščiov toliau taip kalbėjo:

„Masinės represijos neigia 
mai paveikė partijos moialines- 
-politines sąlygas, sukūlė netik 
rūmo padėtį, prisidėjo prie ne 
sveikų įtarinėjimų plitimo ir pa 
sėjo nepasitikėjimą tarp komu 
nistų. Veikė visokios rūšies 
šmeižikai ir karjeristai.

Mes pagrįstai kaltiname Je 
žovą už išsigimėliškus darbus 
1937 metais. Bet mes turime

Trautmano knygoje „Die Alt 
preussischen Sprachdenkma 
ler“ rasime lytį „piusiskan tau 

Mažosios Lietuvos klausimui Lietuvos klausimo populiarini tan“ ir prieveiksmį „prūsiškai“, 
suaktualėjus, jos praeities nag mą. Neabejotina, kad jie save vadi
rinėjimas vis dažniau pasitaiko Tik viena bėda. Dr. M. Any no prūsais ir savo kraštą Prusa, 
spaudos puslapiuose. Esti rifo sas iš didelio susidomėjimo se o ne prūtėnais ir Prūta. 
tų studijų, sužiba originalios naisiais raštais ir apdulkėjusio Žymiai anksčiau negu Pet 
mintys, bet pasirodo ir gana pa mis kronikomis pamiršo įsigi ras Dusburgietis gyveno ir ra 
viršutiniškų, o kartais net ir linti ir į moderniąją lietuvių kai šė, kiti šaltiniai jau mini prūsų 

vardą, kad ir kiek susvetiintoj 
formoj. IX a. vadinamas bavarų 
geografas mini „Bruzi“ tauta, 
o X a. ispanų žydas geografas 
Ibrahim-ibn-Jakūb rašo apie 
„Brusus“ (Bros). Danijos ka 

įdomių praeities nagrinėjimų. Petro Dusburgiečio kronikas, raliaus Valdemaro II žemės kn 
Džiugu, kad nepailstamai puo Dr. M. Anysas perša mums var 
selėja Mažosios Lietuvos prob toti terminus kaip: prūtėnai, 
lemas, malonu, kad iškelia jau pomezaniečiai, sambiečiai, bar 
seniai įvykusius faktus, kurie tonai, skalaviečiai ir tt. Tat ne 
daug padeda ir dabartį supras nuostabu, kad š. m. balandžio 

Dr. M. Anysas yra vienas iš 4 d. D. šio laikraščio skiltyse 
i retų mažlietuvių, kurie taip klausia „Kas tie prūtėnai? Kas 
aktyviai įsijungę į Mažosios ta Kulmija, Pogezanija, Pome 

zanija ir visa eilė mums negir 
dėtų vardų?“ (žr. „Daugiau aiš 
kūmo apie lietuvius ). Į tai at ju tevadinamos kai kurios prū atsakyti į šiuos klausimus: pa
siliepdamas^ Dr. M. Anysas š. sll gentys. Pagal K. Būgą, prū vyzdžiui, ar Ježovas būtų gale

' -1' saįs pradžių buvę žinomi tik jęs suimti Kosiorą be Stalino
Pagudės gyventojai — pagudė žinios?
nai. V. Vileišis savo knygoje Ne, būtų naivu manyti, kad 
„Tautiniai santykiai Mažoje tai buvo vien tik Ježovo dar 
Lietuvoje“ mano, kad XIII am bas. Yra aišku, kad tuos daly 
žiuje prūsais pažįstami tik Pa 
medės srities gyventojai arba 
pamedėnai. Adomas Bremietis 
XI a. tuo vardu žino sembus.
Jau vėlesniais laikais prūsais va 
dinami visi į vakarus nuo lietu 
vių gyveną Baltai.

Baigdami pirmą argumentą, 
galime konstatuoti, kad prūsų 
vardas buvo pačių prūsų varto 
jamas, šaltiniuose jau minimas 
prieš kryžiuočių atėjimą Prū 
suosna ir lietuviuose taip pat 
seniai ir plačiai pažįstamas.

Prusai ar prutenai

klaidinančių dėstymų. bos dvasią. Nesusipažinęs su
Dr. M. Anysas, išstudijavęs didžiųjų mūsų kalbininkų dar 

senesniąja mūsų praeities isto bais, paberia visą eilę gana se 
riją, ypač lietuvių ir prūsų ko noviškų prūsų ir prūsų kilčių 
vas su kryžiuočiais, pastaruoju pavadinimus. Vergiškai sekda 
metu patiekė visuomenei gana mas senuosius šaltinius, ypač
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ygose, rašytose tarp 1249 ir 
1269 rasime „Pruzie“ lytį (Ter 
ra Pruzie). Jau minėtasis Ghil 
lebert de Lannoy 1413-14 m. 
keliavęs per Prūsus, pažįsta ju 
os kaip „Prusse“.

Pati prūsų vardo kilmė bei 
reikšmė dar po šiai dienai neiš 
aiškinta.

Iki XIII amžiaus prūsų var

Mes patikrinome tas bylas ir 
reabilitavome Kosiorą, Rudza 
taką, Postyševą, Kosarievą ir 
kitus. Už ką jie buvo areštuoti 
ir nuteisti? Peržiūrėjus jrody 
mus, pasirodė, kad tam nebuvo 
pagrindo. Jie, kaip ir daug ki 
tų, buvo 
žinios.

Esant 
vo jokio

suimti be prokuroro

nuo J. G. Skaisčio 
KAIP IŠSAUGOTI 

PREKYBĄ
NUO PRIVERSTINO 

LIKVIDAVIMO
Vertė prekybos priklauso 
nuo sugebėjimo asmens, ku 
ris ją turi ir vadovauja. Ka
da šis asmuo miršta, trage
dija prasideda, nes prekyba 
parduodama priverstinu bū
du ir šeima paliekama be pa
jamų ir nuostoliuose. Šiai 
problemai išspręsti reikalin
ga „Business Insurance“ ir 
patarnavimas tam darbui 

kvalifikuoto Co. atstovo
J. G. SKAISTYS 

627 E. Main St. Hamilton 
JA 2-1194

MANUFACTURERS 
LIFE INS CO.

(331-55)

siliepdamas J
m. liepos 11d. šio laikraščio sk 
iltyse (žr. „Pažinkime, ko ne 
žinome“) dėsto, kad prūsai esą 
vadintini prūtėnais, nes Dus 
burgąs tas tarp Vyslos ii Ne 
muno gyvenusias gimines „be 
išimties vadina prutenarum ge 
ntes, reiškia prūtėniškomis gen 
timis“. Tat ir mums tektų jas 
taip vadinti. Kitas argumentas 
esąs, kad prūsais pasivadino vo 
kiečiai, už tat „jokiu būdu juos 
negalime vadinti prūsais, nes ši 
tas pavadinimas sumaišytų ši 
tų kraštų autochtonus gyvento 
jus su jų krašto užkariautojais 
bei kolonistais“.

Norint 
rtojamus 
resnių 
Vien dėl to, kad XIV a. Petras nieku nepateisinamas. 
Dusburgietis ir kiti lotyniškai 
rašantieji savo kronikose mini 
prūtėnų formą, mesti jau visuo 
tinai įprastą seną lietuvišką prū 
sų vardą, vargu ar galima rei 
kalauti. Nejaugi reikėtų atsi 
sakyti taip pat ir žodžių, kaip 
„lietuvis, žemaitis ir vokietis“ 
ir juos pakeisti lotynų raštuose 
pasitaikančiomis formomis, 
kaip „lituanus, samogitas ir ge 
rmanas“. O gal žemaičius pa 
versime į Samėtus, nes Ghille

pakeisti jau seniai va 
terminus, reikėtų stip 
argumentų jieškoti. Tat jo pakeitimas kitu žodžiu

Taip pat mažai įtikinamas 
yra antras argumentas, kad vo 
kiečiams pasisavinus prūsų vai
dą, tatai sumaišytų autochto 
nūs gyventojus su užkariauto 
jais. Istorijoje pasitaiko ne kai
tą. kad nukariautieji perleidžia 
savo vardą užkariautiems. Šian 
dieniniai britai perėmė nugalė 
tų keltų kilties britų vardą. Ru 
sams teko skandinavų giminės 
„Ruossi“ vardas. (Dar ir šian 
dien suomiai švedus tebevadi

bert de Lannoy, Vytauto lai na Routsi). Pagaliau ir mes pa 
kais keliavęs po Lietuvą, juos tys kaitaliojame vaidus, pei kei ninkas Petras Dusburgietis sa 
vadina „Sammette“. O kaip su darni germanų tautos vardą sla vo kronikoje mini šias prūsų

tokiai padėčiai, nebu 
reikalo Įrodyti, ir ko 

kių gi Įrodymų reikėjo, jei vis 
ką nuspręsdavo Stalinas. Jis bu 
vo šiose bylose vyriausiu pro 
kuroru .Stalinas ne tik kad pri 
tardavo, bet dar savo iniciaty 
va įsakydavo suimti.

Faktai rodo, kad

...
E. J. HARDY

R. W. Robinson, Brading 
Breweries Limited Ontario 

Sales Manager skelbia
Elmar J. Hardy 

paskyrimą Brading‘s 
atstovu Toronte.

DAUG NETEISYBĖS BUVO 
PADARYTA PAGAL 

STALINO ĮSAKYMUS, 
nesiskaitant su jokiomis parti 
nėmis ar valstybinėmis įstaty

pasisavino diasių ir kalingų ja, Pogezanija, Skalavija ir tt. mų normomis. Stalinas pasižy 
prūsų vardą. Matyli, kad prū ir jų gyventojus vadina nadru mėjo dideliu nepasitikėjimu, Ii 
sai buvo to verti, kad juos įam viečiais, natangais, pamezanic guistai karinėdavo; mes tai ži 
žintų kolonistai, save ir būsimą čiais, skalaviečiais ir tt. 
valstybę jų vardu vadindami. 
Ne mums vokiečių vartojamus 
vardus keisti. Bet mes patys tu 
rime vokiečiams puikų savą vai 
dą — vokiečiai. Tuo vardu juos 
ir toliau vadinkime, o prūsų 
vardą palikime mūsų kraujo 
broliams, vakariniams baltams 
tarp Vyslos ir Nemuno gyvenu 
siems dar prieš vokiečių atsi 
kraustymą į Prūsiją.

nome iš savo darbo su juo. Jis 
galėdavo pažiūrėti ir paklausti: 
„Kodėl šiandien tavo akys to 
kios gudrois?“ Arba, „Kodėl 
tu šiandien taip sukinėjiesi ir 
nenori žiūrėti man į akis?“ Vi 
sur ir visuose jis matydavo 
„priešus“, „dviveidžius“ ir šni 
pus“.

TURĖDAMAS NERIBOTĄ 
GALIĄ, JIS PASIDAVĖ DI 
DELIAM SAUVALIAVIMUI 
ir nupurtindavo žmogų morališ 
kai ir fiziškai. Susikūrė padėtis, 
kurioj nebuvo galima išreikšti 
savo paties noro.

Kai Stalinas pasakydavo, 
kad vienas arba kitas turi būti 
areštuotas, reikėdavo tai sutik 
ti, tikint, kad jie yra „liaudies 
priešai“. O Berijos gauja, kuri 
valdė valstybės saugumo orga 
nūs, pralenkė save, įrodinėjant 
suimtųjų kaltumą ir tikrumą 
medžiagos, kuri buvo suklastO' 
ta.

Ir kas būdavo pateikiama įro 
dymui? Suimtųjų prisipažint 
mai; o teismo tardytojams 
„prisipažinimų“ užtekdavo. 
Ir kaip galima, kad žmogus 
sipažįsta prie nusikaltimų. 

Nukelta į 6-tą pusi.

Jau daugiau kaip trisdešimt 
metų lietuviai vartoja lietuvis 
kesnes lytis negu Dusburgas zi 
no. Tiek kalbininkai, tiek isto 
rikai šiandien bevartoja didžio 
jo mūsų kalbininko K. Būgos 
nustatytąsias, žinomo latvių 
kalbininko J. Endzelyno priim 
tąsias lytis, kaip seka (alfabe 
tine tvarka) : Barta: bartai, 
Galinda: galindai, Nadruva: na

Vokiečiai taip pat šiandien druvai, Notanga: notangai at
grįžta i senesnį ir tikslesnį ir ba notangėnai, Pagudė: pagu 
tikslesnį prūsų pavadinimą, dėnai, Pamedė: pamedėnai ar 
Jau ne vieinoj knygoje esu už ba pamediečiai, Sasna: sasnė 
tikęs „Prussen“ pavadinimą, nai, Semba: sembai, Skalva: 
kas rodo vokiečių priartėjimą skalviai, Sūduva: sūduviai, Var 
prie originalaus prūsiškai lietu 
viško termino: Prūsai.

Išvadoje: vakarinė baltų gi 
minė vadintina prūsai, o jų kraš 
tas Prūsai arba Prūsija.

Prūsų kiltys
Kryžjuočių ordino kroniki

mė: varnienai arba varmiečiai.
Geografiniu atžvilgiu vaka 

ruošė gyveno pamedėnai, pagu 
dėnai ir varmėnai; viduryje — 
bartai, nadruviai, notangai ir 
sembai; pietuose — galindai ir 
sasnėnai: rytuose — sūduviai 
ir šiaurėje — skalviai.

Baigiant tenka pasakyti, kad 
sūduviais? Ar jie ne sūdynai? vams, kaip senąjį gotų pavadini žemės sritis: Bartha, Galindia, visos minėtos giminės laikyti 
Juos gi graikų goegrafas Pto mą prikergdami gudmas. Tai, Nadrowia, Nattangia, Pogesa nos prūsų giminėmis. Tai ro 
lomėjus jau antram amžiuje po žinoma įvyko labai seniai, dar nia, Sambia, Scalowia, Sudowia do labai trūktinos kalbos lieka 
Kristaus gimimo tokiais mini prieš Kristaus gimimą, kada pa ir Warmia. 
(Soudinoj).

Prūsų vardas yra senas, sa daz“. 
vas ir prūsų kalboj žinomas. R.

Remdamasis šiuo nos, išlikę vietovardžiai bei ar 
tys gotai save tebevadino ,,ghu kronikininku, Dr. M. Anysas cheologiniai radiniai. Tokiais 

vartoja tokias pat sulotynintas jas laiko ir senieji kronikinin 
Nenuostabu, kad vokiečiai lytis, kaip Nadravija, Natangi kai. V. Pėteraitis.
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Jocai, bet ji nežinojo, ką vežuo Važiuojame sveiki ir linksmi, 
si aš. Kontrolieriaus paklaus — Na, tai gerai, — pralinks 
tas, aš pasakiau, ką vežuosi, bet mėjo žmona. — Aš apie tai pa 

Jocų brolį

Kelionės ir svajonės. 2.

Iš VLIK’o sesijos
J DIDŽIĄSIAS ČIKAGOS IŠKILMES 

su ponų Jocų šeima.
liu, tai bus nepalyginamai tai daiktus, kurie turi būti pa palikome Detroito' 

patogiau ir saugiau... Ne! Va tiekti muitinei. Tai buvo nesą 
žinosiu, kaip sutariau, su pp. Jo monė, žinoma, bet ne mes gi J 
cais! A V mutinėms rašėme įstaty

— Geras saugumas Ameriko mus. . . Todėl turėjome pereiti 
je mašina važinėti! Ten kiekvie muitinę su visais formalumais

Mums
vie

aš.

pasirodė, jog esanti tokia tvar informuosiu ir pp. 
ka, kad vairuotojas turi žinoti Adomą, 
visą mašinos turinį. Todėl mus — Labanakt! 
įtarė, kad norime pravežti slap Saulė švietė jau

New Yorką, kaskart vis susiža važiuojant tą vietą, atskubėjo 
viu technikos padariniais. Sa greitosios pagalbos mašinos. Su 
ko, poetui nėra kuo žavėtis te sidūrusios mašinos žiobsojo nu 
chnika. Tai netiesa. New Yor trenktais ir iškraipytais šarvais, 
kas taip technikos įformintas, sulankstytais buksyrais, o jose 
kad tas siekia žavumą. Jeigu vaitojo keleiviai. . .
kažkas yra pasakęs: Pamatysi Antrą kartą vykau įčikagą ir 
Neapolį ir mirti, tai man, mačiu abu kartu ties jos vartais ma 
šiam ir Neapolį, ir kitus mies čiau žiaurias katastrofas. . . Su 
tus, bei nuostabius vaizdus, at žmonių aukomis. O juk, atrodo, 
rodo toks, Neapoliui taikomas taip nesunku, ypač kryžkelėse, 
pasakymas, geriau tinka New susilaikyti, apsižiūrėti, nes gi ir 
Yorkui, kurio technikinis įpavi šviesų signalai nėra nesugenda

augštai, kai
užmiesčius.

AMERIKOS ŽEMĖS
VAIZDAI

Stebėjome JAV žemės vaiz 
j________  ________ ___________ ________________ _ ____ _____ dus. Pakelėse dar daug tuščių
na savaitgalį šimtai gauna galą ir galų gale dar sumokėti 2.50 vietų — nedirbamos žemės, ty dalinimas yra vertas fantazijos, mi. Niekas už juos negarantuo 
važinėdami karais. . . " ’ " * ’ ' vv 1 ’ ' ‘

— Aš gi ne šimtai, vienui vie
nas. Kodėl jau būtinai aš turiu ypač, kad Amerikai mes visi žmonių.
galą gauti važiuodamas su ge turime didelių simpatijų, ne 
rais žmonėmis ir puikiais vai įvertinamų tais dviem su puse 
ruotojais? Ne, važiuosiu!.. . dolerių... Perėję muitinę, jau

Ir taip žmonai besijaudinant, tėmės, kaip šaltu vandeniu per 
vidunaktį išvažiavome į tolimą pilti. Net ir kalba nesirišo. Susi 
kelionę, pradžioje dar uždaina nervinę, pasukome važiuoti 
vę: priešinga kryptimi... Tas pri
„Kelias tolimas, bet mielas. . baigė vairuotojų energiją, ir

Visi trys pp. Jocai vairuoto nutarėme nakvoti, nors tą pa 
jai, bet visą kelią nuo Montr^a čia dieną galėjome pasiekti Či 
lio ligi Čikagos tevairavo p. Ve kagą, sukorę daugiau kaip 900 
ronika Jocienė ir p. Povilą Jo mylių.
cas. Jie abu puikūs vairuotojai,
todėl kelionė sekėsi kuo pui vienu balsu. — Bet reikia kuo 
kiaušiai. Mašina veikė be kliu nors ir nervus atgaivinti. . .
vinių. Zimbėme ligi 85 mylių
per valandą. Toronte aplenkė ryti, nes čia pat vyninė, nestora 
me pp. Jocų ketvirtą brolį VIa nas, taverna. Radome ir vyno
dą. Papietavę ir pailsėję 2 vai., ir gėrimų didesniais laipsniais 
vykome toliau.

TURĖJOME VIENA
TROBELJ

Telefono skambutis. . .
— Kalba Povilas Jocas. Gal 

žinote, kas važiuoja į Čikagą?
— Kol kas žinau, kad važiuo 

ju aš pats. ..
— Mes važiuojame masina,

— gal jums bus varginga?
— Nemanau. Jeigu priimsi

' į mašiną, dar primokėsiu už 
enziną. . .
— To tai nereikia,

malonu bus, kad būsime ne 
ni. . .

— O kas Jūsų važiuoja?
— Juozas su žmona ir

Tamsta būsi ketvirtas. Toks ke
leivių skaičius mašinai labai ge 
ras.

— Ačiū! Kada išvažiuoja 
me?

— Ketvirtadienį 15 minučių 
po antros, naktį. Būkite pasi 
ruošęs.

— Sutarta! Lauksiu.
Sutartą valandą ir minute p. 

Juozo Joco Pontiakas jau dūz 
gė ties durimis. Mano žmona 
jaudinosi, kad važiuoju aulomo 
biliu į tolimą kelionę — 900 
mylių!

— Važiuok traukiniu. Vis 
dėlto saugiau. . . Įkalbinėjo 
prisispyrusi.

— Ne! Važiuosiu automobi Tai verta žinoti ir kitiems maši viename žingsnyje. Užvalgę, iš 
liu. Dviračiu važinėdavau ir ga nu vairuotojams. Detroite, įžen gėrę, išsimaudę po dušu, galėjo 
lo negavau, tiktai dantis išsimu giant į JAV teritoriją, kontro me gerai pamiegoti. Bet... te 
šau, žandikauli perskėliau ir ko lierius paklausė, ką mes veža ko susisiekti su Montrealiu.
ją nusilaužiau. . . Bet gi gyvas mės? Ponia, kuri per sieną vai — Mes jau už Detroito, Čika 
Csu. O čia važiuosiu automobi ravo mašiną, atsakė ką turi pp ga jau čia pat. Viskas tvarkoje.

realy ja- Ir kur žmonės taip skuba? 
Į mirtį? Numirus užteks laiko 
atilsėti.

Radome pp. Jocų tetulę na 
mie. Ji — nuoširdi 
mums tuojau siūlo 
rybių, užveda vėją 
sparnelius ir siūlo 
šių, nesumanydama, kaip ir kuo 
mums padaryti malonumą.

Padėkojęs pp. Jocams už tik 
rai puikią kelionę ir jų man pa 
darytą didelę paslaugą, o jų te 
tūlei už vaišingumą, aš turiu 
dasigauti ligi savo švogerio 
bino Raciborsko, Ciceroje.

Kelis kartus suklaidintas 
ferių, vis dėlto savo jėgomis 
siekiu tikslą. Čia pat ir dar vie 
nas mūsų geradarys — Juozas 
Gudelis, apmokėjęs mums per 
sikėlimo iš Vokietijos į Kanadą 
kelionės išlaidas. Kaip malonu 
susitikti! Kaip malonu paspaus 

ti pietinėje Čikagoje — Šo. Chi ti ranką ir dėkoti už mielašir 
Žemėlapyje susiradome dingą darbą.

...................... O Čikaga jau pasiruošus di 
dėlėmis kultūrinėmis dienoms— 
Kultūros kongresui ir Dainų 
šventei. Lietuvių ūpas pakilęs. 
Čikaga jau apgulama atvykstan 
čiųjų. Ryt prasideda kongresas.

(Bus daugiau)

muito. . . rulių, reta gyvenviečių. Ameri praokančšios, atrodytų,
Tai mus nemaloniai nuteikė, ka dar daug gali priimti naujų bės lėmus. Neveltui visas pašau 

lis į Ameriką vyksta visų pirma
Bet įdirbtieji ir įsėtieji lau pasimokyti technikos. Bet ir 

kai yra labai gražūs. Javų dir žemės ūkio čia yra ko pasimoky 
vos visiškai švarios, be jokių ti. 
piktžolių. Visoje Europoje, 
kaitant kultūringas žemės ūkio 
šalis, kaip Vokietija, Prancūzi 
ja ir ypač Čekoslo/akija, kur 
žmonės rankomis išravi piktžo 
les, — vis dėlto tokių švarių 
laukų nesu niekur matęs. Čia 
jų niekur neteko matyti ravint. 
Nes nėra kas ravėti. Kviečiai, 
kaip auksas, daržovės — išri 
kiuotos, kaip kareiviai gretose. 
Tiesiog idealus švarumas.

Tai mašinų, pirmaeilės tech 
nikos padarniys. Kam žmonėms 
ravėti laukus, kad mašinos 
prieš javus pasėjant visa tai pa 
daro — nuravi visas, lig vienos, 
piktžoles. Todėl laukuose berną 

i mašiną kaupiant 
pomidorus, kopūstus, bulves. 
Tai puiku!

Yra ko pasimokyti ir žemės 
ūkio srityje iš Amerikos. Ne 
tiktai technkios srityje, kuri, ži 
noma, yra vienintelė visame Že 
mės rutulyje ir kuri yra nuosta

— Nakvosime! — sutarėme

Amerikoje tai nesunku pada

matuojamų.
Pavažiavę gerą gabalą, susi 

radome pakelės namelį ir pasi patysi tiktai 
samdėm visą už 17 d. Tu name 

Kur gi, jeigu ne muitinėje? lių - motelių, katidžių — kiek

i — Mes jau už Detroito, Čika 
O čia važiuosiu automobi ravo mašiną, atsakė ką turi pp ga jau čia pat. Viskas tvarkoje.

O ypač rusams, nors pas 
įs juos „visko yra“ ir net „apeisi 

nūs fabrikuose mašinomis da 
ro“. . .

Juo mūsų mašina riedėjo ar 
čiau prie Čikagos, juo 
laukai buvo atrandami 
ni. Ties Čikaga jie jau 
ti pjūties, kai Kanadoj, 
ntrealiu, jie dar nevisai 
net dar be varpų mūsų buvo pa 
likti.

PIETINĖJE ČIKAGOJE
Juo arčiau artinomės prie 

Čikagos, juo pp. Jocai daugiau 
pradėjo kalbėti apie savo tetų 
lę, pas kurią jie važiavo. Ji, p. 
Lenkartienė, pasirodė gyvenan

kviečių 
gelsves 
visai ar 
ties M o 
suaugę.

cago. 
ją, išstudijavome kelius ir tiks 
liai pataikėme.

Bet prie pat Čikagos mes jau 
radome tai, ko bijojo mane išly 
dinti žmona. Vienoje kryžke 
Įėję vienu metu radome susidū 

bi.Kai vykstu iš Montrealio į rusias. . . 4 mašinas! Mums pra

žemaitė — 
visokių gė 
keliančius 

visokių vai

Al

šo
pa
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LIETUVIŠKOS KNYGOS KANADIEČIŲ 
BIBLIOTEKOJ

Seniai knietė užeiti į didesnį mis, paaiškino, kad jie turį kon 
kanadiečių knygyną ir pasižiū taktą su lietuviais, kurie jiems 
reti, ar jie turi lietuviškų kny patarią. Bet pasižiūrėjus į sky 
gų? Anądien tai ir buvo pada riaus turinį, i“ ' \
ryta. Tai Central Circulating ‘ 
Library, kampa sCollege St. ir 
St. George St., Toronto. Te 
nai labai lengvomis sąlygomis 
duodamos knygos skaityti į na 
mus.

Lietuviškų knygų jie turi: dėjo ir kažin kas ir dabar nors 
ir tai tokių, kurių ne labai kur ir partizaniškai triskatikį pri 
rasi. Kai kurias jų pasižymė 
jau. Daukantas, Lietuvos Isto 
rija. I. Slovackis, Mindaugas, 
Lietuvos karalius, J. Basanavi 
čius, Iš Gyvenimo Vėlių ir Vėl 
nių; Lenkai Lietuvoje (1903). 
J. Šliūpas, Gadynė Šlėktos vieš 
patavimo; Lietuvių protėviai 
Mažojoje Azijoje Nuo Senovės padovanoti po vieną Lietuvių 
Iki Jie Pateko Po Valdžia Per Enciklopedijos egzempliorių 
sų (1899). J. Kruk, Vytauto dviem svarbiausiom vietinėm 
sūnūs. Apysaka. Fromas, Iš kanadiečių biblitekom; kitos 
griovimas Kauno Pilies. Aga apylinkės padovanoja po vieną 
ras, Lengvutė Lietuvos Istori tos enciklopedijos agzemplio 
ja (1910). D. P. Chantopie De rių vienai svarbiausiai vietinei 
La Saussaye, Tikėjimų Istorija bibliotekai: L. E. egzempliorius 
(1914), 1080 pusi., iliustruota, reiškia — visus enciklopedijos 
vertė Laukis. Aprašymai apie tomus. 2) Vietinės bendruome 
kitų tautų kovas už nepriklau nės apylinkės turi suorganizuo 
somybę. Lietuvių gyvenimas ti lietuvių ekspertų kolektyvą, 
USA (istoriškai) ir kt.

Yra ir naujųjų leidinių.
Grinius, Atsiminimai ir mintys, tuviškas knygas 
Maironis, Pavasario Balsai me suprantama, 
(1947). Balys, Tautosakos Da daryti tuojau, 
lykai. Daumantas, Partizanai Latvių kalba 
už Geležinės uždangos. Joni go kortelių apie aštuntadalis to, 
kas, Lietuvių Kalbos Istorija, kas lietuvių kalba. Estų dar ma 
Grišmanauskas, Tolimieji kvad žiau. Lenkų — kokius keturis 
ratai ir kt. kartus daugiau už lietuvių, o

Katalogo kortelių stulpelis prancūzų knygų — kokį šimtą 
sudaro apie 8 colius. Bet kadan kartų daugiau už lietuvių. Len 
gi kataloge surašytos knygos tynoje lietuvių kaimynai žydai 
pagal autorius ir pagal dalykus, ir kažin kuri slavų tauta, 
tai kortelės kartojasi ir nusta i 
tyti knygų skaičių per trumpą dėjo.

KAIKURIE JAV LIETUVIŲ 
DAINININKAI

St. Baranauskas — A. Stem 
pužienė — P .Varis.

Subuvimų metu Čikagoje te 
ko išgirsti ir naujųjų lietuvių 

__ dainininkų, apie kuriuos reikia 
rinktos knygos. Kad ir nedaug parašyti, nes jie dažnai spaudo 
svarbių lietuviškų leidinių da ic suminimi, 
bar išleidžiama, bet ir tai jie čia 
ne visi. Ir ko norėti. Dar ir 
tai gerai, kad kažin kas tai pra

iš karto matyti, 
kad tai pripuolamumo būdu su

Kultūros kongreso vakarie 
nės metu1) dainavo St. Bara 
nauskas ir A. Stempužienė, pa 
lydimi A. Kučiūno fortepiono.

St. Baranauskas yra plačiai 
pažįstamas ir apie jį dažnai pa 
rašoma. Šį kartą tenka pastebė 
ti, kad jo balsas gana žymiai 
kinta. Europoje mes jį pažino 
me kaip nepaprastai stiprų dra

deda.
Bet užtai dabar organizuoti 

bendruomenės padaliniai gali 
ir turi čia ką nors padaryti. 
Vietinės lietuvių bendruome . . . . .
nės apylinkės turi padaryti du matinį tenorą, kuris dar ne vi 
dalyku: 1) Montrcalio, Toron sai valdė dinamines priemones, 
to ir Hamiltono apylinkės turi Amerikoje šia prasme jis pra 

džioje padarė pažangą, išlaiky 
damas dramatizmą. Prieš me 
tus jo balsas jau buvo žymiai pa 
kitęs lyrizmo kryptimi. Dabar, 
kai jis dainavo Shermano salė 
je, jo balsas dar daugiau reiškė 
lyriškumo. Dabar jam jau dau 
giau tinka lyriškai dramatinio 
pobūdis. Trumpame koncerte • 
jis gražiai padainavo St. Šim 
kaus Pilių stiklelį, A. Kačanaus 
ko Kaip miela išgirsti, Bizet iš 
„Carmen“ ariją Gėlė, kurią 
tau dovanojau ir Halevi iš „Žy 
dės“ Eleazaro ariją „Rachil, tu. 
Publika dai-ką karštai priėmė.

Pirmą kartą teko girdėti A. 
Stempužienę, Ohio steito daini 
ninku konkurso laimėtoją. So 
listė padainavo A. Kačanausko 
Sielvartą, St. Šimkaus Kur ba 
kužė samanota, 
Na, tai kas? ir iš
Karlos“ ariją. A. Stempužienė 
turi geros skalės, 
mbro, tyrą, švarų ir gana sultin 

Kažin kas kažin kada tai pra mecosopraną, kurio dainavi 
x c J . Dabar nereikia prašyti, mas daro gerą įspūdį. Tačiau

laiką sunku. Patikrinus knygas kad sutiktų. Jau yra. Tęsti tą solistės balsas dar reikalingas 
lentynose, tą dieną rasta jų 39. dalyką visai lengva. Ir reikia! tvirtesnio pastatymo, didesnio 
Reikia manyti, kad dalis jų pa J. D.
imta skaityti. Be to, svarbesnes — Šiaulių dramos teatras, su 
knygas administracija laiko kurtas Lietuvos nepriklausomy 
„po ranka“ (atskirai), o ne be bės laikais, minėjo 25 m. sukak 
ndroje lietuviškų knygų sky tuves. 
riaus lentynoje, kad kartais ne — Esąs išleistas leidinys apie 
prapultų. .. Druskininkų kurortą, o dar bū

Užklausus, kaip jie papildo šią išleista apie Birštoną, Pa 
tą skyrių lietuviškomis knygo langą, Zarasus, Kuršių mares.
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GYVENIMAS KANADOJE

kuris konsiįtuotų kanadiečių 
J. bibliotekoms vietoje, kurias lie 

Savai 
reikia

pirkti, 
kad tai

knygų katalo

K. Kavecko 
Verdi „Don

malonaus te

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) ...................................................   .

pastovumo ir pageidaujamo Me 
cosopranui stiprumo. Dabar j 
galima vertinti kaip lyrini, bet 
jo pobūdis daugiau linkęs į di 
dėsnį dramatiškumą, tačiau, 
kaip minėta, lauktinas jo sustip 
rėjimas. Bet dainininkė ir da 
bar daro- visai gerą įspūdį. Pu 
blikai ji patiko.

Malonu pastebti, kad abiem 
solistam A. Kučiūnas tikrai 
puikiai, dideliu meniniu skoniu 
ir mokamai akompaniavo.

S 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
8 
S 
i 
I

Kaip įsigyti prekybą arba ūkį
Pirma — Yra naudinga padirbėti Jūsų norimoje prekyboje (arba ūkyje), 

kol gerai susipažinsite su gyvenimu Kanadoje.

Antra — nepasirašykite jokių dokumentų ir nesudarykite jokių sutarčių 
paskubomis. Klauskite jums artimiausio — imigracijos SETTLE 
MENT OFFICER* patarimo.

Kaip jūsų SETTLEMEN TOFFICER* gali jums padėti. . .
Jis žino — arba jis gali pajieškoti — geriausių progų pre
kybai jūsų gyvenvietėje, kokie bizniai ar ūkiai pasiūlyti par
davimui, jų vertė, geriausias išsimokėjimo sąlygas, ir t. t. 
Jis gali jus pristatyti vietos valdžios organams.
Jis žino, kurios vyriausybės įstaigos gali jums padėti gauti 
paskolos žemės ūkiui, ūkio pagerinimui, ir pan.
Jis jums gali nurodyti tinkamą advokatą (jei gyvenate 
Cuobec’o provincijoje—notarą), kuris jums parūpins ati
tinkamus dokumentus, kurie suteiks jums įgyti turto lega
lias teises ir pilną protekciją. Ši tarnyba gali jums padėti 
ir išvengti nemalonumų ir sutaupyti pinigų.

SET ELEMENT OFFICER’S adresas yra: Immigration Branch,

1)

3)

4)

Jūsų SETTLEMENT OFFICER’S adresas yra: Immigration Branch, 
Governament of Canada, jums artimiausiame viename iš šių miestų:: 
Halifax, Quebec, Montreal, Toronto, London, Ottawa, Winnipeg, 
Regina, Edmonton, Vancouver. Jūs turite teisę i šį patarnavimą, todėl 
neabejokite ir kreipkitės!

SPAUSDINAMA, KAD PADĖJUS DŽIAUGTIS GYVENIMU KANADOJE. . .
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BRAVING BREWERIES LIMITED 
Ottawa • Windsor • Montreal • Hamlltor,

BRADING’S — tariama BRĖDINGS)(Prašykite
IŠSIKIRPKITE, NUSINEŠKITE PAŠTO ĮSTAIGON.

(Žodžiai angliškai skirti jūsų pašto viršininkui).

POSTMASTER
Please help bearer 
to get in touch 
with Settlement 
Officer, Immi
gration Branch, 
in nearest city.

Detroite SLA seimo vakarie vatorijos studentė p. Variakojy ninių gaidų, krūtininio regist Dėl to viso, kas rodo studentės 
nės metu, be vyrų trio, kurie tė, besivadinanti Varis. Jos dai ro; po to ji dainavo kažkąlyriš visišką dezorientaciją, galima 
yra mėgėjai, dainuoją gražiu nu programą ir jaunos daininin ko ir gale — šlagerinį dalygą, daryti tiktai vieną prielaidą, 
susidainavimu, pasirodė konser kės balsą tuo tarpu sunku ver o pati sakosi esanti „dramati kad ji turėtų keisti mokyklą, 
----------  tinti didesniu tikrumu. Ji pra nis sopranas". Dar keisčiau at nes jos lankomoji nėra rimta ir 
*) Vakarienės JAV daromos be džioje dainavo iš „Fausto“ Z rodė, kad trecio kurso dainavi 
alkoholinių gėrimų-, todėl kon belio ariją „Pasakykite jai“, ir mo studentė nežino, jog Zybe tingai skambantį balsą, 
certuoti įmanoma. J. K. atrodė, kad ji neturi mecosopra lio partija yra mecosopraninė. J. Kardelis.

prielaidą,

;ali pražudyti jos gana šimpa

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Kaip Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atsiminimų ištraukos).
RAŠO BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

PULK. K. ŽUKAS.

viskas buvo daroma su žinia 
ir palaiminimu paties 

maršalo Fošo
(T Pasaulinio karo nugalėtojo). 
Jis pilnai pritarė lenkams, ku 
rie įrodinėjo, kad tarp Sovietų 
Rusijos ir vakarų Europos turi 
būti galimai stipresnė Lenkija, 
bet jokiu būdu ne koridorius 
silpnos Lietuvos pavidale. 
(Kaip Antrasis Pasaulinis ka 
ras įrodė, Fošo ir kitų panašių 
viltys buvo be pagrindo. Red.).

Mano nuraminimui tas pats 
majoras Pargeter davė supras 
ti, kad mes už tokiai aiškią sk 
riaudą būsime greitu laiku kur 
kitur kompensuoti. Tariant 
šiuos žodžius, jis savo nykščiu 
parodė per petį, užpakalin. Aiš 
ku, kad jis turėjo galvoje Klai 

j po pėdos kraštą, kur tie patys ali 
pietų, kai tenai jau buvo Želi antai irgi komediją suvaidino, 
go-vskis.

Kartu su komisija atvyko iš 
Kauno anglų atstovas, pulkinin 
kas Ward, kuris pasiėmė rolę 
tarpininko ir prižiūrėtojo,

MINISTERIS

30.

49. KLASTA ANT KLASTOS
Užsienių Reikalų ministerija 

tuojaus susirišo ir telegrama ir 
telefonu su ahantų komisija Su 
valkuose, keldama didelį aliai 
mą prieš tokią lenkų klastą. Ko 
misijos pasipiktinimas atrodė 
didelis. Jie lyg ir nepatikėjo ši 
tai žiniai, bet paprašė 12 valan 
dai paduoti jiems į Vilkaviškio 
stotį ekstra traukinį, kuriuo jie 
važiuosią stabdyti lenkų žygio. 
Atsirado viltis!

Traukinys buvo laiku paduo 
sa 

j
tas, bet komisija puikiausiais 
vo automobiliais iš Suvalkų 
Vilkaviškį,

apie 60 km, važiavo... 
tik 24 valandas!

Į Vilnių atvyko kitą dieną

50. ANTRO PULKO 
PERTVARKYMAS

Rugsėjo pabaigoje minister!
■ - •“*- ■ -j kad J°ie pamačiau kažkokį nepap

Želigovskio kariuomenė ir vie rastos išvaizdos žmogų: apdris 
tos gyventojai — „sukilėliai“ kęs, apskuręs su tamsia-tankia 
nieko blogo lietuviams nedary ruda barzda iki pusės krutinės, 
tų ir leistų jiems evakuotis.

Komedija baigta!
Kiek vėliau, bene gruodžio *^a- 

mėnesį, iš anglų karinio atsto 
vo, majoro Pargeter sužinojau, vojau. 
kad Staiga

šis „gnomas” O aš jums daug dovanų
prisiartino prie manęs ir prade atvežiau.
jo raportuoti: Tuojau priimkite iš manęs pri

— Tamsta minister!! 2 pės klausantį Jums pagal taikos su 
tininkų pulko bataliono vadas, tartį atvežtą auksą, o po 2—3 
majoras Petruitis. Atvykau iš dienų gausite 17.000 naujų šau 
lenkų apsupimo. tuvų ir 17 miiionų šovinių...

Majoro Petruičio nepažino Bet kas čia darosi, kodėl taip 
jau, tik daug buvau girdėjęs daug žmonių ir krovinių?
apie jo didelę drąsą ir sumanu Nusivedžiau jį į atskirą, bu 
mą kautynėse su bolševikais, vusį „caro“ kambarį ir trum 
Patariau jam krieptis į Vilnia pai paiškinau jam padėtį.
us komendantą, kuris padės „.. -v bumiso.jarų atsipeikėti ir įgauti žmonis
kai-karišką išvaizdą. Už šautuvus ir šovinius padėko

Kitą dieną jis atėjo pas ma jau, o auksą pasiūliau tuo pa 
ne jau visai kitoks: jaunas, žva čiu traukiniu vežti į Kauną ir
ius ir, kaip visuomet vėliau bu perduoti Užsienio- Reikalų ar 
vo, drausmingas. ba Finansų ministeriui, nes

n j man dabar ne auksas rupi.Paskyriau j} 2 pešt, pulko vadu _ Jeį taįp> taį ag auksą vešiu 
ir pavedžiau jam sutvarkyti to atgal, bet labai abejoju, ar kas 
pulko pakrikusius likučius. Įga nors ir kada nors jums vėl jį 
liejau jį tvarkyti pulką pagal atvežtų, 
savo nuožiūrą, o esamus pulke 
tris bataliono vadus tuojau iš 
siųsti į Kauną į kariuomenės re 
zervą.

Bataliono vadus pašalinau, 
nes jie visi trys buvo lenkai ir 
dėl jų visas pulkas, ypač jaunie 
ji karininkai, buvo labai pasi 
piktinę.

51. TRAGIŠKU MOMENTU 
AUKSAS

Spalių 8 d. Vilniaus evakua 
cija ėjo pilnu tempu. Stotyje ge 
rai šeimininkavo geležinkelio 
karo viršininkas, majoras Biro 
ntas, griežtas ir energingas ka liai įrodysiu, 
rys.

Man būnant stotyje, nuo Da 
ugpilio atėjo keleivinis trauki

— Tikras gnomas, — pagal nys, iš kurio išlipo bolševikų
■ atstovas Akselrod.

— Kaip gerai, kad Jūs č,ia! Tuojau pasiunčiau su juo į Kau

— Kodėl jūs taip sakote?
— O todėl, kad aš pasitikiu 

tik Tamsta ir daktaru Grinium. 
Juk jūsų

kabinete yra trys prochvostai 
ir žulikai.

išgirdęs, aš net. atšo— Tą.
kau nuo jo.

— Ponas ministeri, nedary 
kite tragiškos pozos! Aš jums 
tuojau juos išvardinsiu: A., S. 
ir P. Du pirmieji tai seni caro 
ochrankos agentai, o 'trečias tie 
siog didelio masto žulikas. Jei 
norite, aš Jums tą dokumentą

Ypatingai metėsi man į akis ta 
jo garbanuota ir susivėlusi barz Akivaizdoje tokių, deja, visai 

teisingų argumentų, aš

pasirašiau aukso 3 miiionų 
rublių vertės priėmimą.

na majorą Birontą su kariška 
apsauga. Auksas buvo odiniuo 
se maišeliuose su plombomis: 
„kalimo 1902 m.“. Dėl visa ko 
kelios monetos buvo pasiųstos 
į Berlyną ir Stockholmą išmė 
ginti. Auksas buvo tikras.

17.000 šautuvų ir šoviniai 
mums neteko, nes jau lenkai bu 
vo užėmę geležinkelį. Jie grį 
žo į Rusiją.

52. VILNIAUS 
EVAKUACIJA

Vilniaus evakuacija praėjo 
gana sklandžiai. Žymią dalį tur 
to pavyko išgabenti traukiniais 
ir vežimais per Širvintus, bet 
visgi dalis turto ir valdininkų 
su nuosava manta pasiliko Vii 
niuje. Tarpininkaujant anglų 
pulk. Ward, ir jie buvo išgaben 
ti, bet, ką ir sakyti, mūsų nuos 
toliai ir materialiai ir moraliai 
buvo dideli.

Spalių 9 d. apie 11 vai. ryto 
paskutiniu traukiniu išvažiavo 
me mudu su gen. Žukausku ir 
štabo likučiais. Neprivažiavus 
Lentvario tunelio, iš vagono 
langų buvo matyti greit zova 
da jojantieji lenkų raiteliai. Bu 
vo jie nuo mūsų atstumo kokių 
1% km, o kuomet stovėjome 
Lentvario stotyje, išgirdome 
sprogimą: tai
lenkų kavalerija susprogdino 

tunelio angą,
kad atkirstų mums gclžkelį.

Vice vietis! Vargas nugalė 
tiesiems!

kad apvylei jų pasitikėjimą.
Dabar, 35 metų perspektyvo 

je, galima šaltai pasvarstyti,

ar galėjome mes Vilnių 
apginti?1)

Ar buvo išnaudotos visos tam 
priemonės?

Turint prie Vilniaus tik vie 
na skystą L diviziją, duoti „ge 
neralinį mūšį“ savo sostinei ap 
ginti būtų neįmanoma. Toks 
mūsų pasiprięšinimas būtų dės 
peratiškas ir beviltiškas žings 
nis.

Sulaikyti Želigovskio žygį 
kuriam laikui, kol ateis III divi 
zija, irgi buvo neįmanoma, nes 
mūsų kariuomenės dalys, stove 
jusios pietinėje Lieutvoje, bu 
vo gerokai demoralizuotos ka 
tastrofos Augustavo miškuose 
ir ties Seinais.

Be to, sulaikyti Želigovskį 
pietus nuo Vilniaus,

buvo didelis pavojus,
kad tos dvi kavalerijos brigą 
dos, kurias turėjo Želigovskis 
savo žinioje, galėjo apeiti mū 
sų besipriešinančią kariuome 
nę ar iš dešinės, ar iš kairės ir 
atkirsti mums atsitrąukimo ke 
lią. O ką mes galėjome tai ka 
Valerijai prieš pastatysi, jei sa 
vo kavalerijos, galima sakyti, 
visai neturėjome!

Darėme viską pagal savo są 
žinę ir išmintį.

’) Dr. K. Grinius, kalbėdama
Grįžome į Kauną .su jausmu, sis su Tuchačevskiu buvęs įti 

kurį žodžiais išreikšti neįmano kinamas, kad tam tikslui reikė
ma. Kažkoks slogutis. Iš gė ję, viso ko atsisakius, mesti vi 
dos ir bejėgiškumo nesinori su sas jėgos. To reikalavusi situ 
žmonėmis kalbėti, jiems į akis acija. Red.
žiūrėti. Lyg visi tau iškalba, (Bus daugiau)
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MŪSŲ ^SPORTAS KULTORLVEgRJiOAIKA
ĮDOMŪS DAKTARŲ GIMBUTŲ IR DR. BALIO 

DARBAI
Kas lankėsi Karaliaučiaus et parodą atidarė Contemporrary 

nografiniame muzėjuje, visi gr Art Society of Australia pirmi 
ožėjosi tautiniais rytprūsių iiau ninkas Weaver Hawkins, ku 
diniais drabužiais, lietuviško ris, kaip moderniojo meno ats 
mis gričiomis, lietuviškais na tovas, teisingai Įvertino šių 
mų apyvokos daiktais. I'ai ne dviejų dailininkų kūrybą, pasi 
abejotinas įrodymas, kad Ryt džiaugdamas jų atsiekimais bei

— Futbolo rungtynių pasek prūsiai yra lietuviškas kraštas, jieškojimu savo individualybę 
mės: Švedija tik lygiomis sužai Dabar, kada numatomai Eu pareikšti naujų kelių, formų ir 
dė su atnaujinta Vokietijos rin ropos taikos sutarčiai bus aktu priemonių.
ktine 2 :2, Sov. Sąj. — Izraelis alus ir Lietuvos sienų klausi Parodoje išstatyta H. Šalkau 
5:0, Rumunija — Švedija 0:2, mas, yra susirūpinta iš anksto sko 20 grafikos ir A. Šimkūno 
Jugoslavija — Austrija 1:1.

— Lenkas Sidlo jieties meti 
me atsiekė naują pasaulio rekor
dą — 86,66 m.

— Iš Pabaltijo valstybių, pir 
mieji estai sportininkai, išvyko 
Į užsienį ir tai nepertoliausiai, 
nes tik pas savo brolius šuo 
mius.

— Apskaičiuojama, kad Oli

KANADOS SPORTO APYGARDA SKELBIA.
1. K.S.A. sporto komitetas niame stadione pasekme 4:2. 

atsistatydinęs iš einamųjų pa — Hamiltono Tiger Cat foot 
reigų nuo šių metų liepos m. 1 ball komandos pirmą treningą 
d., F.A.S. K-to prašomas, pasistebėjo net 1000 žiūrovų. Pir 
lieka tose paičose pareigose iki 
rugsėjo mėn. 15 d.

2. Šių metų atviros Kanados 
lietuvių lauko teniso pirmeny 
bės pavedamos ruošti L,SK Vy 
čiui Toronte. Datą šioms pir 
rnenybėms rengėjai parinko r u 
gpjūčio mėn. 18—19 d. Toli 
rnesniup pranešimus pirmeny 
bių reikalu tieks LSK Vytis.

mus treningus taip pat pradėjo 
Montrealis, Torontas ir Otta 
wa.

tam pasiruošti. Tuo tikslu VLI 17 grafikos bei tapybos darbų. 
Kas yra išrinkęs dvi komisijas 
— Lietuvos vakarų ir Lietuvos 
rytų sienoms ištirti ri nustaty 
ti. z

Yra aišku, kad mūsų reikalą suruošęs dail. L. Žygas, kaip 
viniai turi būti rimtai pagrįsti Contemporary Art Society na 
ir įrodyti. Tuo tikslu renkama rys dalyvauja sios draugijos 
medžiaga. Vieni iš pirmųjų Lie metinėje parodoje. Čia jis išsta 
tuvos vakartį komisijai paruošė tė 2 savo darbus, kurie jury ko 
rimtas ir labai įdomias studijas misijos priskirti prie dešimties 
Inžinierius Dr. Gimbutas — geriausių, iš 66 šioje parodoje 
Rytprūsių statybos studiją ir išstatytų, darbų, 
archeologė Dr. Alseikaitė-Gim Adelaidės simfoninio orkest 
butienė Rytprūsių proistorės ro dirigentas Henry Krips, ju 
studiją. Abiejų Gimbutų darbai ry komisijos narys, ir žymus 
yra labai įdomūs kiekvienam prp|hitektas amerikietis Dean 
lietuviui ir yra labai vertingi Pietro Belluschi, specialiai at _ _
tarptautine prasme, nes jie ob vykęs iš JAV į architektų kon nesnė už pirmąją. Be to, pri vius: visuomenininkus, profe
jektyviai moksliškai nagrinėja venciją, parodė itin didelį susi imant dėmesin, kad šios laidos sionalus, biznierius ir t. t.
Rytprūsių praeitį, kuri yra per domėjimą L. Žygo darbais. Pa esminės dalys bus ir angliškai, Talkininkai kviečiami atsilie 

— Sov. Sąjungos futbolo pir dėm lietuviška. starąsias labjausiai patiko, iš kad ji bus iliustruota ir turės pti ir žinias siųsti: Mr. A. Si
; Taip pat ir tautosakininkas visų parodoje išstatytųjų, L. Žy platoką anglišką skyrių apie mutis, 41 W. 82~Street, New

go paveikslai.

NAUJAS INŽINIERIUS 
AUSTRALIJOJE

Balandžio mėn., Sydnėjaus 
metu, Alfredui Olšauskui įteik 
universiteto metinių iškilmių 
tas šio universiteto baigimo pa 
žymėjimas — statybos inžniie 
riaus diplomas.

A. Olšauskas į Australiją at

pat Įrodo, kad 
lietuviškas kraš

ŽEMĖLAPIS

Or.LIETUVIAI ATSIDĖJĘ 
retRUOŠIASI PASAULINEI 

OLIMPIADAI
Melbourno Tautinių Šokių 

Grupei, pakviestai dalyvauti 
pasaulinės olimpiados atidary 
mo iškilmėse, o vėliau tautinių
šokių festivalyje, remti Melbou mpjadės metu Meloourno mies 
rne jau sudarytas specialus ko tas padidės 70 tūkst. gyvento 
mitetas. Jo pirmininkas yra jų. Šį skaičių sudarys apie 15 
Vytautas Šalkūnas, nariai — tūkst. užsienio turistų, 7 tūkst. 
Zenonas Samuolis, Juozas Pet sportininkų, 40 tūkst. australų 
rašiūnas, Jonas Motiejūnas, Al iš kitų miestų ir tt. 
bertas Zubras ir Vladas Bosi — Liepos 25 d. Toronte Įvy 
kis. ks bokso rungtynės tarp Archie

Komitetas rūpinsis sukelti Moore ir J. Patersono. Laukia 
reikalingas lėšas ir kitaip patai ma apie 30 tūkst. žiūrovų, 
kauti „Atžalynui“. . Z ‘

Pinigus siųsti komiteto pir menybėse Maskvos Spartakas __ r r__  .. _______________
^g^ninko adresu: V. Šalkūnas, aį§kiai yra atsiplėšęs nuo lygos Dr. J. Balys yra tai komisijai 
z40 Lygon St., Carlton, Vic.

VILNIUS — STOCKHOL 
MAS 2:1

Vilniuje viešėjo Stockholmo 
futbolo komanda, sužaisdama 
čia draugiškas rungtynes su 
Vilniaus Spartaku. Laimėjo' vii 
niečiai pasekme 2:1. Dar augš 
tesne pasekme švedai pralaimė 
jo Rygos Daugava klubui net 
5:1. Apie šias gastroles Pabal 
tyje pranešė vokiečių sporto lai 
kraštis.
LIETUVIAI KANADIEČIŲ 

KLUBUOSE.
Buv. Kanados footbal meiste 

rio klube — Hamiltono Tiger 
Cat komandoje žaidžia lietuvis 
P. Skinulis, nors čia gimęs, ta 
čiau puikiai kalba lietuviškai. 
Brantforde tuo tarpu, beisbolą 
žaidžia taip pat lietuvis iš JAV 
univesirteto J. Zavorskas. Abu 
du šie žaidėjai' yra priskaitomi 
prie geriausių savo klubuose.

TRUMPAI IŠ VISUR

nauojko buv. Rumunijos mies paruošęs Rytprūsių danių stu 
to Kišiniovo komandos. Tenka diją, kuri taip 
pažymėti, kad Maskvos Spat 
takas Sov. Sąjungos rinktinei 
duoda net 7 žaidėjus.

— Švedijos futbolo meiste 
riu liko Norrkoping komanda, 
Įveikdama paskutinėse rungty 
mėse FF Mahno 2:1. Abudu 
klubus treiruoja austrai.

— Pietinėje Amerikoje lan 
kėši Sov. Sąjungos krepšinio 
rinktinė, kurios treneriu yra lie 
tuvis V. Kulakauskas. Rinkti 
nėję žaidžia 3 lietuviai; Ston 
kus, Petkevičius kapitonas) ir 
Laurentas, 3 latviai ir vienas 
kaukazietis. Geriausiais žaidė 
jais yra laikomi lietuvis Ston 
kus ir 2,12 m. augščio latvis 
Kruminš.

MOTERŲ SUSIRINKIMAS 
AUSTRALIJOJE

Gegužės 3 d. Canberroje Įvy 
ko skaitlingas moterų susirinki 
mas, kuriame išrinktas naujas 
Moterų socialinės globos komi 

— Vokietijos futbolo meiste tetas: R. Jarašienė — pirminin 
tapo Dortmundo Borussia, kė, E. Valtienė

^Teikdama KSC Berlyno olimpi B. Gružienė — iždininkė.
sekretorė ir

!
 MONTREAL OVERSEAS PARCEL SERVICE
? 4112 St. Laurent Blvd.,

PL 4725

I SIUNTINIAI LIETUVON

! Nauji ir dėvėti drabužiai, medžiagos, maistas, vaistai.

; Mūsų vilnonės ir medvilninės medžiagos

į urmo kainomis!

I Visos persiuntimo išlaidos ir muitai priimami čja — ga-
► vėjui nereikia nieko mokėti.t Penktadieniais atidaryta iki 9 valandos vakaro.

enz
■’4

Rytprūsiai yra 
tas.

LIETUVOS
jau išėjo iš spaudos ir siuntinė
jamas užsisakiusiems.

Devyniomis spalvomis jame 
atvaizduota Lietuvos žemė: 
augštumos, kalnai, lygumos, vyko vienu pirmųjų transportų 
žemumos, ežerai, upės, upeliai, iš Vokietijos. Pradžioej dirbo 
keliai. Jame rasi visus Lietu Queenslande, kur kirto cukri 
vos miestus, miestelius, bažnyt nes nendres.
kaimius, buvusias ir tikimas šie 1951 m. įstojo į Sydnėjaus 
nas su kaimynais. Žinovai sa universitetą.
ko, kad tokio Lietuvos žemėta A. Olšauskas visą laiką akty 
pio dar neturėjome. viai reiškėsi akademinio jauni

Prie žemėlapio pridėta atski mo gyvenime, 1954-1955 me 
ra knygelė — vardynas su že tais buvo ALS Sąjungos Sydnė 
mėlapio paaiškinimais ir 7000 jaus skyriaus pirmininkas, 
vietovardžių. Diplomas ir techniniai gabu

Žemėlapis išleistas dviejų for mai naujajam inžinieriui atida 
mų: sulankstomas, knygelės pa rė duris į savarankišką gyveni 
vidalo, 3.50 dol., ir sieninis, spe m<)> ° j° asmeninis laimėjimas 
cialaus popierio, suvyniotas j Yra sykiu ir visos mūsų bend 
vamzdelį, 4.50 dol., su persiun ruomenės laimėjimas, 
timu 5.00 dol.

Žemėlapio reikalu kreiptis i 
Lietuvių Enciklopedijos admi 
nistraciją, 265 C Street, South 
Boston 27, Mass, į LE platin 
tojus ir lietuviškų knygų parda 
vėjus.

H. ŠALKAUSKO — A. ŠIM
KŪNO MENO PARODA
Birželio 7 d. 6.15 vai., Sydnė 

juje, Bissietos meno galerijoje 
(70 Pitt St.) Hemiko Saikaus 
ko ir Algirdo Šimkūno meno

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

VICTORIA CLEANERS ’ &.DYERSC0.
Tel. TR. 1135

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

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0,95 
0.95 
0.90 
0.85

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

Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
TEL. TR 1135 — 283S ALLARD ST.—MONTREAL.

Z F, WHS OH
I laidotuvių Direktorius |
® 5531 Verdun Ave, VERDUFTR 6331

BELLAZZI-LAMY, INC
TR 5151 7679 George St“ Ville Lasaile. !■ :

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

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, »av.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM-Į 
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).
2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292

APIE L. ŽYGO KŪRYBA 
AUSTRALIJOJE

Neseniai savo darbų parodą

5 PUSL.

KINGSBEER

NUO 1910 —

KANADOS'

GERIAUSIASi

ALUS

SBEER

NAUJOJI PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNO LAIDA
Daugiau negu Įpusėjus nau ją. Taipgi gauta eile vertingų 

josios P. L. Žinyno laidos ruo straipsnių apie Argentinos, Au 
Šime jaučiu reikalą pąinfonnuo stralijos, Brazilijos ir kitų šalių 
ti lietuviškąją visuomenę, kas lietuvius.
daroma ir kas padaryta. Pra Jungt. Amerikos Valstybėse 
dėjus naująją laidą ruošti, atsi didesnėms kolonijoms pakvies 
rado visa eilė naujų talkininkų, ti atskirų miestų redaktoriai, 
ko pasėkoje esu Įsitikinęs, kad kurie renka žinias ir ruošia str 
ši laida bus nepalyginamai pil aipsnius apie tų miestų lietu

Susiatupęs pini

Lietuvą ir lietuvius, tai ji ne York 24, N. Y. Tiesa, veik vi 
abejotinai patarnaus ir mūsų ta sų lietuvių parapijų klebonai at 
utos aspiracijų populiarinimui siliepė ir pagrindines žinias 
ir kitataučių tarpe. apie kolonijas suteikė, bet pil

Vos pradėjus darbą, vienas nesnės informacijos gaunamos 
iš pirmųjų atsiliepė lietuviškų iš ten, kur ir pasauliečiai prie 
knygų bibliografas A. Ružan žinių rinkimo darbo prisideda, 
covas ir sutiko paruošti alfabe Iš savo pusės dedu visas pas 
tinį sąrašą „Laisvojo Pasaulio tangas, kad visos lietuvių kolo 
Lietuvių Mokslininkų ir Rašy nijos būtų pilnai ir bešališkai ap 
tojų Kūryba 1950—1955“ ir
taip pat laisvojo pasaulio lietu 
vių leidinių apžvalgą. Kun. Rai 
la davė daug vertingų sugesti 
jų angliškąjam knygos skyriui, 
kun. Dr. Prunskis paruošė ang 
lišką straipsni apie Romos Kat. 
bažnyčios persekiojimą Lietu 
voje bolševikų okupacijos me 
tu. Vincas Rastenis ruošia strai 
psnį apie Lietuvos valdymą ir 
administracinį padalinimą bol 
ševikų okupacijoje, J. Šlepetys 
— apie Pas. Lietuvių Bendruo 
menę, Ligija Bisdiukienė — 
apie Pabaltijo Moterų Tarybą 
ir liet, moterų veiklą tarptauti 
nėse organizacijose, Juozas Au 

Šiuo metu A. Olšauskas dir dėnas — apie Liet. Taut. San 
darą ir Tėvynės Mylėtojų D- daug įdomios medžiagos.

rašytos, todėl labai vertinsiu 
bet kokią talką. A. Simutis

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Žemėlapis REGNI POLO 

NIAE ET DUCATUS LITHU 
ANIAE, Voliniae, Podoliae, 
Ukraniae, Purssiae, Livoniae 
et Curlandiae descsiptio emen 
date per F. de Wit. Amsteloda 
mi. Lithuania in XV and XVI 
centuries. Išleista Chivcagoj, 
V. M. Stulpinas, 839 W. 33 Rd. 
Street. 1956 kovo mėnesi. Re 
produkcija Rand McNally.

MOTERIS Nr. 3(4), liepos- 
-rugsėjo mėnesių, 1956 m.

AIDAI 6 nr. 1956. Numery
ba kaip inžinierius valdinėj Įs 
taigoj Sydnėjuje.

— Dailininkui A. Justinui 
Vienožinskiui sukakę 70 metų, 
jis dirbąs Vilniuje Valstybinia 
me dailės muzėjuje. O kur jam 
pensija? Kodėl jis senatvėje tu 
ri dirtbi? Kur gi „šlovingosios“ 
rūpesčiai senimu?

— Esąs baigiamas lietuvis; 
kas filmas „Tiltas“.

— Vilniaus universitetą šie 
met esą abigę 592 studentai.

DOVANŲ SIUSTINIAI 1 SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

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

dalykų persiuntimą
Prašykite mūsų naujo kainoraščio it kt. informacijų pas 

Montrealio atstovą
Mr. Manfred Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

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

International Gift Parcel Service
1176 SHERBROOKE ST. W----------- Tel.: BElair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

IDE LUXE DRY CLEANERS;
143—8th AVENUE, LACHINE |

« 71417^7 K7T7 Lietuviams nuolaida. |
j IVlIL J-V / / sav.: P. RUTKAUSKAS. |

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

5: i: 4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440. f
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nėjome teismo tardytoją Rodos, 
kuris savo laiku apklausinėjo ir 
tardė Kosiorą, čubarą ir Kosa 
rievą.

Jis yra niekšinga asmenybė 
su paukščio smegenimis, o mo 
rališkai visiškas išsigimėlis. Ir 
šitas žmogus sprendė garsių 
partijos veikėjų likimą. Jis sp 
ręsdavo ir tų dalykų politiką, 
kadangi, nustatydamas jų „nu 
sikaltimus“, jis tuo pateikda 
vo medžiagos, iš kurios būdavo 
galima padaryti svarbias politi 
nes išvadas.

Kyla klausimas, ar tokio in 
telėkto žmogus galėjo vesti tar
dymą, kad įrodytų kaltę tokių 
žmonių kaip Kosior ir kitų? 
Ne, jis nebūtų galėjęs tai atlik 
ti be aiškių nurodymų. Centro 
komiteto sesijoj jis mums paša 
kojo : „Buvo sakoma,kad Kosior 
ir Čubar esą liaudies priešai ir 
dėlto

AŠ, KAIP TARDYTOJAS, 
TURĖJAU PADARYTI, KAD 

JIE PRISIPAŽINTŲ ESĄ 
PRIEŠAI”.

Jis tai galėjo padaryti tik per

CHRUŠČIOVAS. , .
Atkelta iš 3-čio pusi, 

rių jis nėra padaręs? Tiktai vie 
nui vienu būdu — paspaudžia 
nt jį fizinėmis priemonėmis, 

KANKINANT, PRIVEDANT 
PRIE SĄMONĖS 

NETEKIMO, 
atimant sugebėjimą galvoti, at 
imant žmogaus vertę. Šitokio 
mis priemonėmis būdavo išgau 
narni „prisipažinimai“.

Kai masinių areštų banga 
ėmė 1939 metais atslūgti ir kai 
vadai pradėjo kaltinti NKVD 
teritorinių partijų organizacijų 
darbuotojus fizinio spaudimo 
priemonių vartojimu suimtiesie 
ms, Stalinas 1939 m. sausio 20 
d. išsiuntinėjo slaptą telegramą 
kraštų ir sričių komitetų sekle į 
toriams, respublikų komunistų 
partijų centro komitetams, vi 
daus reikalų liaudies komisarą 
ms ir NKVD organizacijų va 
dams. Telegramoje buvo paša 
kyta:

„Visasąjunginės komunistų 
partijos centro komitetas paaiš 
kiną, kad nuo 193 7 metų yra į]gas tortūras, kurias jis ir da 
leista NKVD organams naudo 
ti fizinio spaudimo metodus pa 
gal visasąjunginės komunistų 
(bolševikų)

PARTIJOS CENTRO KOMI 
TETAS MANO, KAD FIZINI 
SPAUDIMĄ PRIVALU IR

TOLIAU VARTOTI, 
kaip išimtį žinomiems ir atkak 
liems liaudies priešams, kaip 
teisėtą ir tinkamą priemonę“.

Šitaip Stalinas užgyrė visasą kus nuo įvairių 
junginės komunistų centro ko kryplių, kurių pasitaiko ne tik 
miteto vardu patį brutališkiau Hamiltone, bet kiekviename 
sį socialistinių įstatymų laužy mieste. Vienu tokiu pavyzdžiu 
mą, — tortūras ir kankinimus, gali būti neseniai įvykęs teis 
kas privedė, kaip jau matėme, mas vieno vyro už nuskriaudi 
prie nekaltų žmonių šmeižimų mą berniuko, arba iki šiol dar 
ir savęs kaltinimų. policijos nepagautas vyriškis,

Dar ne taip seniai, keletą die suviliojęs ledų nupirkimu dvi 
nų prieš šį suvažiavimą, mes 7 ir 8 metų mergaites, išvežęs 
buvome užėję į centro komite jas 18 mylių į mišką ir ten nu 
to prezidiumo sesiją ir apklausi skriaudęs. Dar laimė, kad buvo 
----- ----------------------------- -—........ tik apie 8 vai. v. ir mergaitės 

fSAelbimasJ verkdamos pasiekė artimiausią 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ūkininko sodybą,Jš kur jos bu
Lietuvių bendrovė OVER 

SEAS CARGO CO., atstovau 
janti didelę anglų firmą HAS 
KOBA Ltd., Londone, sitmčia 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me 
džiagomis, maistu, avalyne, vai 
stais ir kit. 100% garantija — 
pilnas draudimas. Visus reika Didelis numeris, daug įdomios 
lingus mokesčius sumoka siun medžiagos. Kaina numerio 50 
tėjas, gavėjui mokėti nieko ne centų. Šis politinis žurnalas ga 
reikia. Siuntiniai siunčiami iš unamas „Neprkilausomos Lie 
Londono Anglijos, tad labai tuvos“ redakcijoje.
greitas pristatymas. LIETUVA, politikos žurna

Prašykite mus į LIETUVĄ las, 1956 metų Nr. 8. Turinyje 
siunčiamų gėrybių sąrašų:

Overseas Cargo Company
4426 S. Rockwell St., 

Chicago 32, Ill.
Tel.: YArds 7-4337

maocm-- - --.   ____ __ « >. • lt-

Port Arthur ir Fort William, Out
LIETUVIAI METINĖJE PARODOJE

Rugpjūčio 6—11 d. d. kana firmą atstovaujantis skyrius, 
diečįų metinėj parodoj FortW’il Naujaisiais radijo aparatais ir 
liam lietuvių apylinkė turės jau muzikos kabinetais yra didelis 
iš eilės 4-tą savo lietuvių tauti susidomėjimas. Skyriui vado 
nių išdirbinių bei Lietuvos tau vauja ir kitas Fort William il
tinį charakterį reprezentuojan Port Arthur radijo krautuves 
tį skyrių, kuriam exponatus su aptarnauja diplomuotas radijo 
tiko mielai duoti A. Tamošaitie inžinierius p. Boris, jaunas ir 
nė iš Kingston iš taut, audinių, energingas prekybininkas. Be 
o K. Motušis iš Toronto1 ginta šios firmos tarpininku yra pa 
ro, odos ir medžio išdirbinių, to teko patirti, kad tiesioginiu 
Parodos metu bus galima įsi kviestas A. Jonaitis, žinovmas 
gyti kai kurių šioje parodoje iš K. L. Bendruomenės Fort Wil 

„Tėvynė“ statytų dalykų papigintomis liam apylinkės uolus veikėjas, 
skautų kainomis. DR £ jASEviČIŪTĖ

Veda sktn. inž. J. Bulota.

SLA 49-SIS SEIMAS PRI ĖMĖ TOKIA REZOLIUCIJA 
JAUNIMO REIKALU:

Paskirta 500 dol. džiamborės fondui.
„Esant nesugriaunamai tie vienetuose sudaryti SLA jau 

sai, kad tautiniam lietuvių išsi nimo kuopas.
4) Savaitraštyje

duoti bent dvi skiltis 
reikalams. Artimųjų apylinkių gyvento

5) Iš Jaunimo Fondo lėšų pa jai yra prašomi taip pat savo ta dalyvavo plaučių ir krūtinės lą 
skirti 500 dol. pirmą vienkart: utiniais išdirbiniais laiku prisi stos ligų gydytojų specialistų,

rė, gaudamas smulkius nurody 
mus iš Beri jos. Tenka pasakyti, 
kad jis centro komiteto sesijoj 
ciniškai pareiškė: „Aš maniau, 
kad vykdau partijos Įsakymus“. 
Šitokiu būdu buvo praktikoje 
vykdomi Stalino įsakymai apie 
fizinio spaudmo metodų naudo 
įima suimtiesiems“, — kalbėjo 
Chruščiov.

SAUGOKIME

(b. d.)

SAVO VAI 
seksualinių iš

vo policijos nuvežtos į ligoninę. 
Taigi aiškinkime savo vaikams, 
kad su nepažįstamais asmeni 
nūs niekur nevažiuotų, ar tai 
būtų iš mokyklos, ar grįžtant 
iš draugų, jiems pasisiūlius nu 
vežti į namus.

LIETUVA 1956 m. Nr. 8.

laikymui Amerikoje, o lygiai ir 
mūsų organizacijos tolimesnei 
veiklai pagrindinė sąlyga yra 
vyresniųjų bendravimas su jau 
nesniaisiais ir atvirkščiai.

Priaugantis jaunimas nuola nę auką Lietuvių Sakutų Broli dėti ir tuo reikalu tartis su lie o vėliau Amerikos gydytojų są 
tos ir nepertraukiamai papildo jos Džiamborės Fondui“, 
vyresniųjų eiles.

Visa tai imdamas dėmesin S 
LA keturiasdešimt devinta 
sis Seimas, susirinkęs 1956 m. 
liepos mėn. 2-6 dienomis Detroi 
te, Mich., minėdamas savo 70- 
ties metų veiklos sukaktį, iškla 
usęs jaunimo Komisijos rapor 
tą, tuo klausimu diskusijas ir 
Skautų Brolijos atstovo kalbą, 
rado:

kad tarp Susivienijimo Lie 
tuvių Amerikoje ir lietuvių sk 
autų yra visiškai artimas dvasi 
nis ir ideologinis bendrumas,

a) Susiivenijimas Lietuvių skautų Jarriborettę prie Nicos. 
Amerikoje, kaip fraternitalinė Jie ten atstovaus lietuvių skau 
organizacija, remiasi tėvynės tų Broliją. Brolijos Džiambo 
meilės, žmoniškumo ir artimo rėš Fondas šiam reikalui skyrė 
pagelbos principais, 
tais pačiais principais vadovau das netrukus 
jasi ir skautai.

b) SLA nariai 
dina broliais ir 
pat vardais tarp 
mi ir skautai.

Suprasdamas lietuvybės rei 
kalo ir mūsų organizacijos už 
davinių svarbumą, Seimas nuta 
rė:

1) Pavesti Pildomąja! SLA 
Tarybai, apskričių ir kuopų 
dyboms teikti moralinę ir 
terialinę paramą lietuviams 
utams ir skautėms; o kur 
kia juos ir globoti.

2) Įpareigoti Jaunimo Komi 
siją išdirbti SLA ir jaunimo pla 
tesnio bendradarbiavimo for 
mas, peržiūrėti ir plačiau pritai 
kyti Moksleivių ir Jaunimo Fo 
ndus.

3) Kviesti skautų-čių ir kitų 
artimų lietuvių jaunimo organi 
zacijų narius susidomėti SLA 
tautiniais ir fraternitaliniais už 
daviniais ir savų organizacijų

tuvių parodos skyriaus vadovy jungos suvažiavimuose Čikago 
be: dr. E. Jasevičiūte, Sanato je.
rium, Fort William, Ont.; P. Jo — Stella Giedraitytė ištekėjo 
naitiene, 241 N. Syndicate Ave, už George Donald Mc Kinnon. 
Fort William; P. Druktenienė, 
P. Bružienė. /

LANKĖSI PREKYBININKAS
Šiomis dienomis lankėsi iš

Toronto, Atlantis Export-Im ir vertingų dovanų.
port Co. savininkas Kazys Mo — P. p. Kaminskai susilaukė 
tušis, prekybos reikalais. Lie sūnaus, sveikiname laimingus

Ši rezoliucija priimta visuoti 
na balsų dauguma su pastaba 
prie 5-jo skirsnio: „Pirmoji 500 
dol. auka rekomenduojama sku
ti LSB Džiamborės Fondui, pa 
vedant tai atlikti SLA Tautiš 
kų Centų Fondo Komisijai“.

MŪSŲ SKAUTAI PRANCŪ 
ZIJOJE IR ŠKOTIJOJE
Iš LSB Užseinio Skyriaus

gautomis žiniomis liepos 5 d. 7 pos 16 d. buvo atidaryta šią tėvus. Kor. 
lietuviai skautai iš Vokietijos 
rajono pilnose lietuviškose sk.
uniformose išvyko į prancūzų

o lygiai 250 dol. Būtų gera, kad DF iž 
vėl pasipildytų, 

nes mūsų skautus laukia ii kiti 
vieni kitus va dideli žygiai tarptautinėje skau 
sesėmis; tais tų armijoje, 
savęs vadina

vai 
ma 
ska 
rei

Liepos 25 — rugp. 3 d. lie 
tuvių skautų skiltis yra pakvies kuopos ir visos kaimyninės lie 
ta dalyvauti tarptautinėje Jam 
borettėje Škotijoje. Iš Anglijos 
rajono skautų sudarytam viene 
tui vadovaus vyr. skitn. J. Al 
kis. Tad ir Skotų žemėje lietu 
viškoji trispalvė būsianti iškel 
ta mūsų skautų.

— Cleveland© Neringos tun 
to skautės šią vasarą stovykla 
us nuo liepos 21 iki rugpj. 4 d. 
prie Round - Up ežero. Skau 
tės stovyklai registruojasi pas 
tuntininkę psktn. M. Pažemė 
nėnę, telef. UT 1-2821 arba pas 
psktn. A. Patukauskienę, tel. 
RA 1-1435. Stovyklos mokes 
tis — 25 dol., iš kurių 15 dol.

Į vestuves buvo kviesta 500 žm 
onių. Jauniesiems palinkėta ge 
riausios sėkmės. Prieš vestus 
jaunąjai buvo suruošta daug 
„showr“ ir gauta daug gražių

NIAGAROS PUSIASALIS
IR VĖL DIDELIS PARENGIMAS NIAGAROS 

PUSIASALYJE.
Rugpjūčio mėn. 4 d. Wellan Į minėjimą atvyksta iš New 

de, St Stephen Hall, 278 SLA Yorko Vyr. Lietuvos Išlaisvini 
kuopa rengia Susivienijimo Lie 
auvių Amerikoje 70 metų jubi 
lėjaus minėjimą.

Parengime kviečiamos daly 
vauti Toronto, Hamiltono, Bu 
ffalo ir kitos Amerikos SLA

tuviškos organizacijos bei pa 
vienės lietuvės-lietuviai.

daug įdomių ir svarbių straips 
nių. Kaina tiktai 50 centų. Žur 
nalas gaunamas „Neprikl. Lie 
tuvos“ redakcijoje, 7722 Geor 
ge St. Ville Lasalle, Montreal 
32, Canada.

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

RESTORANAS
Išnuomojamas arba 

parduodamas restoranas 
su penkiasdešimt sėdimų 
vietų ir gyvenamas butas 
iš šešiti kambarių. Labai 
geromis sąlygomis. Reta 
proga su mažu kapitalu 
įsigyti nuosavą biznį, ku
rio pasisekimas garantuo
tas. Paskubėkite kol nevėlu.

Kreiptis į G. Sinkus, 
90 Tiffin St., Barrie, Ont. 
Telef. PArkway 8-4236.

įmokama registruojantis. Skau 
čių stovyklai vadovaus sktn. J. 
Gulbinienė, psktn. M. Pažeme 
nienė ir vyr. skautė M. Leknic 
kaitė.

Birž. 22 d. Piliečių Klubo sa 
Įėję, Brooklyne, buvo New Yor 
ko skautų tėvų susirinkimas. 
Sk. tėvų-rėmejų k-to pirm. J. 
Audėnas pranešė apie k-to veik 
lą. Kartu jis paprašė tėvus ir 
visuomenę padėti surasti patai 
pas skautų būklui.
<r ' ... .—j

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

ADVOKATAS
(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052 A Bloor St. W. Toronto.

mo Komiteto narys Ponas J. 
Audėnas.

Minėjime p. Audėnas pačia 
rys pranešmią visiems lietuvia 
ms šiuo laiku rūpimais klausi 
mais.

Po programos, kuri žada bū 
ti įdomi, bus orkestrui „Aidas“ 
linksminant, šokiai ir kiti sma 
gumai. Pradžia 4 vai. po pietų.

Programa punktualiai 5 vai. 
p. p. Niagarietis.

------ xic _:x>c:
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

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

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

TEISININKAS —

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. 
Minneapolis Minn., Newark N. J., Philadelphia Pa., 

Pittsburg Pa. ir kitur.

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

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

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

VIENYBĖJE — GALYBĖ!
TAUPYK 

savo kredito kooperatyve 
„P A R A M A”

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 10—12 vai. prieš piet ir nuo 7—9 vai. va

kare. šeštadieniais nuo 2—4 vai. po piet.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 

Toronto, Ont. LE 3-3027

> NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE. |

i International Service Bureau t
> 91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario. g
> LE 6-5613 g
> Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius X

adv. A. L I Ū D Ž I U S. |
k Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, ® i atliekami dar šie reikalai: a

EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS |
l (reikalai, iki vizų gavimo imamai), —• X
į DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYMĄ’ LIETUVON j 
į ir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) | 
| su pilna siuntinių gavimo garantija. — |
^PINIGŲ PERSIUNTIMAS į VISAS PASAULIO ŠALIS.| 
| — KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS |
« iš įvairių Draudimo B-vių ir f
g Workmen's Compensation Board. — j
| PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — l 
j PILIETYBĖS REIKALAI. — «
| NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.

PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ * 
PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI. j

MAZAR TRADING Co
852 Dundas St. W. Toronto, Ont. 

Tel. EM 3-5520

Hamilton — 65 Grove St. tel. JA 9-5695.

L

į PRIIMA SIUNTINIUS IŠSIUNTIMUI > 
į Į LIETUVĄ g

® Siuntiniai gali būti įvairaus turinio ir negali svert dau- W
giau su įpakavimu nei 19 svarų ir 4 uncijas. Gyvenantie- įfe 

$ ji ne Toronte gali savo siuntinius prisiųsti mums, o §fe 
h mes juos peržiūrėję ir įvertinę, sąskaitas prisiųsmie Ju- M 
h ms. Sovietų muitą ir kitas išlaidas Tamstos apmokate W 
fe pas mus. Gavėjas Lietuvoje — nieko nemoka. Be to, B? 
fe galite užsakyti siuntinį pas mus, o mes jį sudarysime pa- W 
fe gal Tamstų pageidavimą. W
£ P a s t a b a: Labai pigiomis kainomis siunčiame maisto W 
fe ir vaistų siuntas iš Vakarų Europos į Lietuvą. Vaistų W 
S? siuntinys iki 2 svarų svorio eina kaipo laiškas ir gavėjas ffe

Lietuvoje jį gauna po 3 savaičių nuo užsakymo dienos. ffe 
fe Maisto siuntinys trunka iki 5 savaičių. Vaistų siuntos gfe 
fe Kainuoja du kart pigiau iš Vak. Europos nei iš Kanados aį 
fe ar USA. g
fe Rašykite fietuviškai (savininkas tauragiškis).

Naudokitės mūsų patarnavimu. W8?
<IU#
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T T A A A T T S' X k T kių vakarą. Tai bus pirmiejiI—J /\ /\ f\ I I l l ) l\ / ru^ens sezono šokiai ir tikime1 1 J—X. 1 V 1 L-/ k IV si, kad nors jie bus penktapjeni,
laa'zza,bet i gražią naująją vokiečiu sa 

le sutrauks nameža hamiltonie

* Visi iš visur i paskutinę gegužinę, f , Skautų rėmėjų vykdyta aukų
f 4 & lapais rinkliava liepos 1 3d. da
S kuri Įvyks š. m. rugpjūčio 6 d., pirmdaienį, £ vė šiuos rezultatus:

„B R A N T I N N S K Y C L U B“ | 2 L ^MevSenTSUnnk° 28

< patalpoje-aikštėje, Burlington, Ont. y 3-. A.Tumartis
S Atvykę tikrai nesigailėsite, bet drauge su pažįstamais, ai- ? 4. St Bakšys 
\ ūmiausiais ir mylimiausiais maloniai praleisite laiką ir at- Y ................ Viso oi.
{ sigaivinsite. Viskas vyks po atviru dangum ežero pakran- y , Keturi rėmėjai dar neatsisuai 
« tėję. Esant blogam orui — persikeliama i salę. § te» tac^ aL*kų rinkimas tęsiamas 
Į Pradžia 7.30 v. v., pabaiga 12.30 v. n. Gros Benny Per- j ,k™as‘ sur‘nktl netol‘ ‘■°0

ri, 10 žm. sąst., orkestras. Veiks įvairus bufetas, loterija | °Kadangi skautai turi 2 pala
ir t. t. Važiuojant nuo Hamiltono, Toronto kryptim:, y pines ir skautės 2, tad šįmet, 

apie 10 m. prie 2-ro kelio. S stovyklaujant 50-čiai Hamiito
Visus ir iš visur maloniai kviečiame atsilankyti.. y no skautų buvo degamas reika

las nupirkti 2 palapines, lain 
TF Hamiltoio Sk. Valdyba. tikslui k-tas paskyrė 100 dol.

Skautės Bartkutės, tėvams 
neišgalint padengti jos stovyk 
lavimo išleidų, k-tas nutarė šias 
išlaidas 15 dol. apmokėti iš 
savo kasos.

Poniai Valevičienei plikiau 
so didelė padėka už pakvietimą 
posėdžiui į savo puošnų butą, kai netekę savo Tėvynės n gim Tai Įgalina ryžtis dirbti, 
už jaukų priėmimą ir malonias tosios pastogės, įsikūrėme ant tam darbui pritarimas yra. 
vaišes. Šia proga teko susipaži rojoj tėvynėj — Kanadoje, 
nti su šeimininkės viešnia ri Či Kraštas didelis, nuo vieno 
kagos, p. Numgaudiene - bud vandenyno iki kito tūkstančius 
ryte, konsulo Budrio dūkra, ku myjįų tęsiasi Kanados žemė. Ši 
ri gyvai domisi Hamiltono lie £Oje plačioje erdvėje nuo pat 

pirmųjų atvykimo metų, bet

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. ZOTIQUE ST. E„ MONTREAL.
TELEFONAS: CR 0851.

t

PASKUTINĮ KARTĄ!
Tikrai maloniai laiką bus ga 

Įima praleisti tik atsilankius 
Tautos Fondo Hamiltono sk^r. 
Valdybos ruošiamą šiais me 
tais paskutinę gegūžnię, įv/ks 
tančią rugpjūčio 6 d., pirmadic 
nį, ežero pakrentėje — Br«nl 
Inn, Sky Club aikštėje, Burling 
ton, Ont.

Jausdami didelį visu

LIETUVIŲ DIENOS
reikalais Hamiltone lankėsi 
Windsor© LB pirm. V. Kačins 
kas ir sekr. P. Petraitis, pakvie 
sdami šeštadienio pobūviui - šo 
kiams Aido orkestrą ir sol. V. 
Panavaitę, taip pat aptardami 
su kaikuriais hamiltonieciais 
Lietuvių Dienos klausimus. Iš 
Hamiltono vindsoriečiai pasuko 

Jausdami didelį visų tautietį Torontą, kur žadėjo dar tartis 
čių prielankumą, visus Hamilto su Toronto Varpo choru ir so 
-o ir artimesnių bei tolimesnių listais.

.ylinkių lietuvius 
kviečiame atsilankyti į šį paren 
girną, o atsilankę tikrai nesigai 
lėsite. Čia gražus aikštės įien 
girnas, puikūs reginiai į ežerą 
vakaro prieblandoje, linksma 
muzika, skanios vaišės, šokių 
pertraukos bus paįvairinamos 
ir kitokie malonumai.

Pradžia 7.30 v. v. — pabai 
ga 12.30 v. n. Šokiams — Ben 
ny Ferry orkestr.

Dalyvaudami mūsų parengi 
me, ne tik moraliai mus parem 
site, bet prisidėsite ir prie lė
šų telkimo mūsų tėvynės laisvi 
nimo darbe.

Laukdami visų malonaus at 
silankymo, visiems linkime ge 
riausios sėkmės. Iki pasimaty 
mo gegužinėje, rugpjūčio 6 d. 
TF Hamiltono Skyr. Valdyba.

mėnesius, yra susidariusi inicia suomenę duoti apie visą gyve 
toriška namų Įsigijimo valdyba, nimą ir jo reiškinius žinių—tie 
Per jos trumpą veikimo laiką siog redakcijai arba mūsų ben 
jau yra pasiekta gražių rezulta dradarbiams. 
tų. Pirmiausias valdybos rūpės 
tis ir pastangos — telkti lėšas, ms,
Pinigų telkimo laikas yra pra lankyti kitų kolonijų lietuviai, 
matytas trejų metų laikotai kaip iš Kanados, taip ir iš JAV. 
piui. Galima pasakyti: buvo dii Mūsų tautiečiai, apie svečių at 
bta visai neilgas laikas, bet jau vykimą prašomi pranešti šio lai 
šiandieną kasoje turime nema

Jau prabėgo keletas metų žą sumą namų įsigijimo vaidu.
nes

Gauta aukų:
a) iš Brant Inn...................... 8.00
b) iš Russel A. Reinke . .5.00
Viso skelbimų ir aukų 403.00 
Koncerto pelnas ............453.88
Viso ...................................857.88

St. Bakšys, pirmininkas.
V. Kazlauskas, iždininkas.

HAMILTONO LIETUVIŲ 
NAMAI

N L Red.
Prasidėjus vasaros atostogo 

hamiltoniečius pradeda

kraščio Hamiltono bendradar 
biui telef. LI 5-0979,

Europos gydytojas
Dr. N. Skaab

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

_ Hamilton, Ont. LI 4-6405.

malonia PRAšyMAS Į HAMILTONO 
LIETUVIUS.

Skautų rėmėjų komitetas lie 
pos 13 d. posėdyje nutarė kreip 
tis į visus tautiečius, prašyda 
mas rinkti laikraščių, žurnalų 
ir kartono dėžių popierių, kuris 
komiteto bus surenkamas kartą 
per mėnesį, o už jį gautos pa 
jamos skiriamos skautų veiki 
mui paremti. Apie jų surinkimo 
datą bus pranešta vėliau.,

Suorganizuoti šį vajų pasi 
ėmė Ig. Varnas ir Z. Laugalys, 
kurie sudarys smulkų planą 
šiai akcijai vykdyti ir paskelbs 
jį lietuviškai visuomenei.

Skautų rėmėjų k-to posėdis 
Įvyko liepos 
levičių bute.

Svarstant 
galimybes, 
zuoti popieriaus makulatūios 
vajų, prašant visus lietuvius se 
nų laikraščių, žurnalų nemesti 
Į šiukšles, bet rinkti ir nurody 
tu laiku atiduoti jį atvykusiam 
rinkėjui.

Rugsėjo 7 d. suruošti vokie

13 d. gražiame Va

finansų sukėlimo
nutarta suorgani

I A. Norkeliunas, esc ir F. Dupuis
I 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.

Tel. RAvmond 7-3120
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas

£

Dupleksas 5 kamb., 
centr. šild., garažas.

$ 16.000, Įmok. $ 1.500

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
P A S I R I N K I M A.

DARBĄ A T L I E K U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS
KAIP KITUR.

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

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

PAJIESKOJIMAI
— Pajieškomas Lazdutis Mo 

tiejus, pasiekęs Canadą 1948 
metais. P. Bursdžius. Box 188. 
Jasper-Albert.

— Pajieškau savo buvusio 
drauginio Vlado Sedeikos, ku 
ris paskutiniu laiku gyveno Mv 
ntrealio apylinkėje. Vladai at 
siliepk nes tavęs Įieško buvęs 
tavo geras „chum“, yra svarbių

Sakoma: gera pradžia — pu 
sė atlikto darbo. Reikia tikėtis, 
kad visų lietuvių prtiarimu ir 
pastangomis po kelių metų tu 
rėsime nuosavus namus.

S. Pilipavičius.
„NEPRIKLAUSOMOS LIE 
TUVOS“ BENDRADARBIS
p. K. Baronas, gyvenantis 131 
Kengsington Avenue N., pri
ima „Nepriklausomos Lietu žinių. Mano adresas: P. Runas, 

, Vancou

tuviška veikla. Sk. bt.
VISI ATVYKĘ IŠ DAINŲ kur atlikę darbo sutartis, pra 

v dėjome rinktis į didesnius viene
šventės, atsivežė gražiausius js ^us žinoma, tie vienetai darėsi 

didesniuose pramonės ir preky 
bos centruose.

Vienas toksai vienetų, pačių 
pirmųjų lietuvių, apie keturias, vos“ prenumeratą, skelbimus ir 856 East, 12th Avė., 
penkias dešimtis asmenų buvo visokias žinias (apie visokius 
pirmoji užuomazga lietuviškos lietuvių gyvenimo įvykius—gi 
kolonijos Hamiltono mieste, mimus, krikštynas, vedybas, 
Vėliau, metai po metų, Hamil pakasynas, nelaimes, kultūri 
tono lietuvių skaičius ėmė grei nius Įvykius, parengimus ir t.

d. tai augti. Įsikūrė parapija, tau t.). Apie visa tai jam galima pr 
tinės ir sporto organizacijos, ir anešti telefonu LJ(berty) 5-09 
visokis kolonijos gyvenimas bu 79. Su juo visada galima susi 
vo ir yra gyvas ir judrus. tarti ir pas jį pasiinformuoti.

Plečiantis ir didėjant visoke Pasitaiko, kad laikraštis, re ntreal, Que.
riopai veiklai, nebegalima išsi dakcija esti pakaltinami arba — Kazė Rilytė, iš Lietuvos, 

__ versti be savų namų. Tas reika jiems pareiškiamas nepasitenki Įieško savo brolio- Jono Rilio, 
35’5q las jau yra pajudintas ir bando nimas, kad apie tą ir tą nieko sūnaus Adolfo. P. Jonas Rilys 

ma eiti prie jo realizavimo. laikraštis neparašęs. Bet gi iš arba jį žinanteiji, prašomi atsi
Tarpe daugelio jau atliktų tikrųjų, kai niekas nepainfor liepti adresu: J. Skučas, 7241 

darbų, sekantis dienotvarkės rnuoja, kaip gi galima parašy —24th Ave, Ville St. Michel, 
punktas — savų namų įsigiji ti? Todėl maloniai prašome vi Montreal, Canada.
mas. Šiuo 
pas kitus 
mokyklai, 
jimams ir

Prieš keletą metų mūsų bu 
vo tiktai kelios dešimtys, o šian 
dieną jau skaičiuojame apie try 
lika šimtų Hamiltone gyvenan 
čių lietuvių. Lyginant su didės 
nėm lietuviškom kolonijom, ko

dėjome rinktis į didesnius viene

pūdžius iš šio didelio lietuvių 
kultūrinio Įvykio. Nusiskųsta 
tik dideliais karščiais Čikagoje. 
Ar nevertėtų KLB KV pagal 
voti apie šios šventes surengi 
mą šiame krašte, pravedant ją 
Hamiltone?

Hamiltono Lietuvių Namų 
Fondo atidaromojo koncerto

Įvykusio 1956 m. gegužės 21 
Brant Inn., Burlingtone, 

apyskaita.
1. Už 391 parduota biletą

po $ 1.50 ............. . .. .586,50
2. Už parduotų įėjimo biletų 

moksleiviams po $ 0.50 7,50
3. Už programas . . . . . ''''
4. Bufeto pelnas ............. 168.00
5. Loterijos pelnas .... 187.37

Viso koncerto paj. $ 984.87
1. Salės nuoma ir scenos

apšvietimo ..................155.00
2. Kvartetui už progr.. .90.00
3. Vietinėms solistėms už

programą ...................... 30.00
4. Composers, Authors and

Publishers Assn, už lei
dimą ............................. 10.00

5. Spaustuvei už programas
ir blietus..................... 185.29

6. Už programos viršelio
nupiešimą .................10.00

7. „TŽ“ už skelbimą ..15.00
8. „NL“ už skelbimą . . 10.00
9. Programos dalyvių ir

orkestrantų pavaišin.. .7.05 lų supraitmą ir Įvertinimą, drą
10. Važinėjimo išlaidos ir

telefonas ...................... 17.65
Viso koncerto išlaid. 529.99

Surinkta skelbimų progra
mai už ...........................390.00

ver, B. C. 10.
— Bronislava Zenkovicienė, 

Lietuvoje, Įieško savo tėvo Bro 
nislav Shiman, 1945 m. gyvenu 
šio. Montrealyje. Prašoma atsi 
liepti ar žinančius jo adresą pra 
nešti: The Canadian Red Cross 
Society, Quobec Provnicial Di 
vision, 3416 McTavish St., Mo

metu turime jieškoti
patalpų šeštadieninei U _ ?
parengimams, minė » GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS g 

tt.
D-E. BELANGER A SONS 

13 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 
GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

miltono kolonija nėra didžiauS'SSXKX Adamonis ir Budriūnas j
DISTRICT ESTATE BROKERS” | 

šiai galima pradėti savų namų | NAMAI ŽEMĖ ŪKIAI — pardavimui |
nysVtvir?OT?, ku^b^uotįsi PASKOLOS NAMAMS ir visų rūšių draudimas. | 

visa musų lietuviškoji veikla, s D. N. Baltrukoms VI 7634
Neseniai, dar tik prieš tris » A. Markevičius OR 1-9816

I
 GALIONAS DIVA MODE I

SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. |
4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19. |

Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256

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

R. Quellette-paskolu reikalams RA 7-3369
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
P. Adamonis PO 6-7594 A. Budriūnas RA 7-2690.

Tripleksas Rosemounte, 
2 metų, $ 23.000, 
įmok. $ 12.000.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

reikmenis su nuolaida.

TAUPYK, SKOLINKIS |
savo kredito kooperatyve X

„LITAS” |
Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai K
duodamos betkokiam geram tikslui. $

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

Banko kambary. &
Pirm. A. Norkeliunas ............................. RA 7-3120 a

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
Lietuviams nuolaida. <

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

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10

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

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

MOTERŲ DIENA: telef.:
kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. 0094 
Masažistės Jūsų patarnavimui.

Susitarimas iš anksto nereikalingas. 
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL 

(2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)
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EKSKURSIJA 1 KETVIRTA LIETUVIŲ DIENĄ 
WINDSORE

Lietuvių 9954 iki liepos 30 d. Studentą 
ms dalyvavimas būtinas. V-ba 

PRANEŠIMAS
Paskutiniame Montrealio Ap 

ylinkės Lietuvių Seimelio ple 
ruimo posėdyje buvo nutarta 
studentams ir moksleiviams i 
Seimelio prezidiumo ruošiamus 
parengimus įėjimo mokestį su 
mažinti 50%.

Šio i 
kviečiamos visos Montrealio lie 
tuvių organizaciojs.

12 m. amžiaus 
Bileto kaina, 

grupe, tiek pa 
pati. Pasinau

Į IV-tą Kanados
Dieną Windsore yra organizuo 
jama iš Montrealio ekskursija 
traukiniu. Biletas ten ir atgal 
vienam asmeniui kaštuoja 21. 
50 dol. Už vaikus iki 5 m. am 
žiaus nemokama nieko. Vaika 
ms nuo 5 m. iki 
— pusė kainos, 
tiek važiuojant 
vieniui, lieka ta
dojama tik savaitgalio nuolai 
da.

Jei susidarys norinčių važiuo 
ti 65 asmenys, bus gautas ats 
kiras vagonas, kuriame bus va 
žiuojama be persėdimų. Nesusi 
darius minėtam skaičiui ekskur 
santų — važiuojama pavieniui.

Čia parinktas patogiausias 
traukinys:

Iš Montrealio Central st. iš 
eina rugpjūčio mėn. 31 d. — 
penktadienį 11 vai. vakaro.

Į Windsora ateina šeštadieni 
2 vai. 20 min. po pietų.

Grįžtama:
Iš Windsoro išeina rugsėjo 

mėn. 2d. — sekmadienį 11 vai. 
05 min. vakaro.

Į Montrealį ateina pirmadie 
nį 4 vai. 20 min. po pietų.

Čia duotas standartinis lai 
kas. Vasaros laikas yra visur 
vieną valandą vėliau.

Ekskurfeįjai registruotis 
pinigus kartu įmokėti šiems 
menims:

J. Adomaitis, 207 — 
Ave., Ville LaSalle,

J. Baltuonienė, 4040 
rio E. ap. 3, Montreal.

L. Balzaras, 6935 
Ville Emard,

Dom. Norkeliūnas, 
an d'Arc, Rosemount

Br. Staškevičius, 658—2nd 
Ave., Verdun.

Registracija baigiasi rugpjū 
čio mėn. 25 d.

Seimelio Prezidiumas. 
STUDENTŲ IR AKADEMI 
NIO SAMBŪRIO DĖMESIUI

Rugp. 4—6 dienomis pp. Ta 
mošaičių ūkyje ties Kingstonu
įvyks Kanados lietuvių studen jau pasveikęs.

• Petronis Povilas su šeima — pasaulį išsimėčiusių lietuvių tar • 90 jaunimo išvyko stovyklai! 
žmona ir dviem dukrom išvy pą, Ponas Balzaras asmneiškai ti į tėvų prancišoknų vasarvie 
ko atostogų, į JAV. Pp. Petro Džemborės Fondui (D. F.) pa tę Wasagoje. Jų dienotvarkė: 
nių šeima lankysis Bostone, Ro aukojo 5 dol., bei Seiernlio var malda, sportas, užsiėmimai, ke 
chesteryje, Bufaflo, Niagara du dar kitus 10 dol. Jam tenka turis kartus valgo, tris kartus 
Falls, Toronte, Hamiltone ir 
pas tabako augintojus Ontario 
provincijoje.
• P. Bitneris Ville Lasalle sta 
tosi namus.
• Pradedantiems mokytis ang sutvirtėjo kūne — puikiai mai skienė, berniukų vadovas — L. r 
lų kalbos kursai prasidės rug 
pjūčjo 1 d. 9 vai. vakaro YMC 
A patalpose, 5550 Park Ave.

ir
as

4 th

Onta

Mazarin,

5637 Je 
ir

SEND MEDICAL PARCELS OVERSEAS’ 
To Your Sick Relative and Friend 

through
TRENNMORE PHARMACY

FOREIGN PRESCRIPTION SPECIALISTS 
TR 1193

6302 Bannantyne Ave., Verdun, Que., Canada.

% V; VI! W hi Li . ; "' ( Ui)

MIN. LOZORAIČIO 
LANKYMOSI ATGARSIAI

Lietuvos Diplomatui šefo To

SIŲSKITE VAISTUS Į UŽJŪRIUS 
Savo sergantiems artimiesiems ir draugams 

p e r
TRENNMORE PHARMACY

Užsieninių receptų specialistai
6302 Bannantyne Ave., Verdun, Que., Canada.

TR 1193

MEDICINOS PAGALBA 
GIMDYVĖMS MOTERIMS

Kasmet visuomenė bei jos or 
ganizacijos vis daugiau ir dau ronte lankymosi proga lietuvių 
giau supranta, kokią didelę rei tarpe vyksta gyvas minčių pa 
kšmę vaiko fizinei ir psichinei sidalinimas. Vienus jis sužavė 
sveikatai turi motinos sveikatos jęs, kiti jaučiasi vizitu nusivy 
globa dar prieš gimdymą. ię. Ypač gerokai komentuoja

Toronto gimdyvių sveikatos ma, kad ministeris nedavė sa 
patikrinimą ir tolimsene jų glo vęs išgirsti viešame pranešime 
bą siūlo Wdmens College Hos kurioje nors saleje, o tenkinosi 
pital (kuris yra Grenville gat oficialia puota, į kurią atsilan 
vėje, truput į šiaurę nuo Colle kant, reikėjo apsimokėti po pen 
ge gatvės, netolFBay). Motinų kis dolerius. Pastarieji mano, 
sveikatos patikrinimui ir toli kad vadovaujančiųjų mūsų vei 
mesnei priežiūrai ši ligoninė tu ksnių žodis turi būti pasiekia 
n pačius moderniausius įrengi mas visiems kuo If/ngviausiu bū 
mus. du.

Šiuo metu ligoninė ypač nori 
atkreipti motinų — naujųjų ka 
nadiečių dėmesį. Vienas ligoni 
nės gydytojas yia pasakęs: 
„Stengiamės, kad kiekivena iš

nutarimo laikytis yra GRAŽIAI PAVYKUSI ABIEJŲ MONTREALIO SKAU 
TŲ-Č1Ų TUNTŲ ST. DONAT STOVYKLA.

Netik mūsų jaunimas gražiai • Girinis Leonas turėjo savaitę 
Seimelio Prezidiumas, išsiteko vienoje vietovėje, bend atostogų, kurių metu turėjo su

• Aukštaitė Marija, rašytoja, rante lauže bei palapinėmis ap šeima išvykų už miesto,
ilgesnį laiką vieši Romoje, Ita kaišytame nuostabiai gražiame 
lijoje, pas sūnų kunigą. Iš Ro jaunų medelių miške, bet dar 
mos p. Aukštaitė atsiuntė mon sutvarkė ir iki šiol nematytą tė 
trealiečiams sveikinimų. vų ir svečių gausybę.
• Arlauskaitė Marija, Tautos po neaiškaus pavasario, oro,
Fondo Kanadoje atstovė, da vietovės, ir kitos stovyklinės są 
bar, mokykloms turint vasaros lygos pasisuko stovyklaujančių 
atostogas, ilsisi, bet šiemet nie naudai, nebent, kad abu savait 
kur neišvyksta. galiai buvo lynoti.
• Juškevičienė Petronėlė jau Stovyklai labai sėkmingai 
ilgesnis laikas kai yra sugrįžusi vadovavo mūsų prityrę stovyk 
po operacijos iš ligoninės ir da lautojai: berniukams v. skit. V. 
bar namie taisosi ir stiprėja. Piečaitis ir mergaitėms sk. v.
• Vilimas Antanas, vilasalietis, sk. I. Kibirkštytė.
nusipirkęs prie Golden Lake va Šioje stovykloje, gražiose vi 
sarnamį, turėjo didesnį darbą, durnakčio apeigose Montiealio 
nes gerokai jį pagerino, pertvar skautai susilaukė dviejų naujų 
kė ir padarė higienišką ir pato paskautininkų — Juozo Piečai 
gu-
• Parojus Juozas, atostogauda 
mas JAV, maudoti Atlanto van 
denyne, Old Orchard Beach, 
Maine.
• Tuokiasi šį šeštadienį A V baž
nyčioje A. Pilypaitis ir J. Nar Mišias, bei pritaikytus pamoks 
butaitė.
• Ruošiasi sutuoktuvėms J. A.
Rugienius su M. A. Mackievicz.
• Tėvas J. Aranauskas išvyko 
atostogų.
• P. Gaurienė su dukra Aldona
vasaroja savo vasarvietėje prie nedalyvavome tuose dar lais 
St. Donat. vuose lietuvių teatruose — lau
• Pakrikštijo sūnų pp. Žitkaus žuose?!
kai ir dukrą pp. Vasiliauskai. Malonu konstatuoti, kad sto
• Dr. Šegamogas yra išvykęs vyklautojai ir ypač svečiai per 
atostogų ligi rugpjūčio 6 dien. užbaigiamąsias Mišias — Dže
• P. Viskanta buvo susirgęs, mborės Fondui suaukojo gražią 
St. Mary ligoninėje jam pada apie 40 dol. sumą.
ryta gerklės operacija. Ligonis Be to, per tik ką pasirodžiu

šią rinkliavą, kuri bus per visą

® Adomonis Henrikas 
ganja, bet atostogas jis 
išnaudoti sumanymams 
ti.
• Pp.Bakanavičių ūkyje,prieBro
me Lake, šiemet vasarojo pp. Europos atvykusi motina žino 
Petronių, pp. Kinų, pp. Berno tų mūsų modernią įstaigą ir pa 
tų, pp. Kiškių šeimos. Be to, sa sinaudotų jos patarnavimais.

Drauge patariame, kad kiekvie 
na moteris, kuri pajunta neštu 
mą, nieko nelaukdama tuoj pat 
kreiptųsi į kliniką“.

Visi gydytojai pripažįsta, 
kad pirmasis nėščios moters pa

atosto 
bando 
vykdy

čio ir Pauliaus. Daug skautu ir 
skaučių pasistūmėję patyrimo 
laipsniuose bei specialybėse.

Mačiusiam stovyklos atidary 
mą, bei uždarymą — abiejų sek 
madienių iškilmingas stovyklos

lūs, švelniai atlaikytus tėvo 
kun. Raibužio, susidaro tiesiog 
pavydėtinas įspūdis: kodėl mes 
neskautai? Kodėl mes nesidžiau 
gėme jau anksčiau ta Dievo do 
vana — stovykla?! Kodėl mes

vaitgaliais vis kas nors dar už 
suka ir praleidžia dieną — dvi 
poilsiaudami.
• Gudas Leonas, savaitgalį pra 
leido' pas pp. Baaknavičius, jų 
farmoje ties Brome Lake.
• Pp. Ališauskų šeima, Stasė ir tikrinimas turėtų įvykti kuo an 
Augustinas, susilaukė antro sū 
naus, liepos 17 dieną.
• Banque Canadienne Nationa 
le, Ville Lasalle skyrius, nuken 
tėjo nuo gaisro, kuris kilo gre 
ta esančioje vaistinėje. Dabar 
bankas yra persikėlęs laikinai j dimą, svorį ir kitus reiškinius, 
atostogaujančią mokyklą Ed ir juo anksčiau tas sekimas pra 
ward gatvėje. Nusiskundžia su dedamas, juo geriau.
ardytu darbu banko Direkto „Ankstyvas nėščiosios patik 
rius p. Lecompte. rinimas klinikoje ir tolimesnė
® Pp. Liesunaičių šeima atosto jos priežiūra yra vienas iš svar 
gavo ir ta proga buvo išvykę biausių veiksnių, labai sumazi 
plačiau pasivažinėti ir aplanky nusių gimdyvių mirtingumą pe 
ti savo giminių bei gerų pažįsta teitų 20 metų laikotarpyje“, — 
mų.
• Kizerskis Petras turi privers 
tines atostogas, nes jo įmonė 
jau ilgesnis laikas kai uždaryta.
• Gorys Izidorius drauge su p. 
Kizerskiu, laikinai užsidarius 
jų įmonei, taip pat nedirba jau 
ilgesnis laikas.

ksčiausiai. Pirmiausia pačiai 
moteriai svarbu žinoti ir su gy 
dytoju pasitarti dėl įvairių jos 
nereguliarumų. Bet ir visai svei 
kai moteriai nėštumo laikotai 
pyje svarbu sekti kraujo spau

TOR ONTO
tų suvažiavimas. Vykstama sa 
vo priemonėmis. Norintieji va 
žinoti registruojasi pas J. Gra 
žytę RA 1-3148, V. Vaičiūnai 
tę WA 4313, E. Dainių LA 1-

DR. J. Š E G A M O G A S
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

priėmimo vai.: 2—4; 7—9; 
šeštadieniais 11—1 

) arba pagal susitarimą, 
ij namų 1038 Osborne Av. 

i Verdi-n. Tel.: PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

$ DR. J. M A L I S K A
ž priima: 9 a. m. — 10 p. m.

5303 Verdun A.. Verchin, 
b Tel.: TR 4M7

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

Dr. R. CHARLAND
1123 St. Joseph Blvd. E.

Tel. CA 2506

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

tik didelis ačiū! maudosi, laisvalaikiai ir poilsis.
Stovykla tarp berniukų ir Stovyklos vadovybė: stovyklos 

mergaičių praėjo visiškoje har komendantas — J. Dvilaitis; 
monijoje — pasilsėjo, pastiprė dvasois vadovas — T. Rafaelis; 
jo dvasioje, na ir neižmirštamai mergaičių vadovė — S. Sakalai!

MOTERYS
siūti prie Singer mašinų prity 
tusios aę neprityrusios) dide 
liam suknelių fabrike. Geras at 
lyginimas ir geros darbo saly 
gos. Darbas ištisus metus, 5 
dienų savaitė, apmokamos atos 
togos, muzika darbo metu.

Sanple Dress Inc.,
372 St. Catharine St. W., 

kamb. 418.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. 

Suite S5—X6
152 Notre Dame St. E.

UN 6-8969*
Res. 5657—12 Ave., Rsm.

RA 2-5229

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

tinami prityrusios ir pasiauka Januška. Yra ir sporto vadovai, 
vusios Ponios Kudžmienės rū laikraštėlio redaktorius, ‘ 
pėsčių. vės štabas ir pan. Stovykla turi

Negi čia išvardysi visas skau atspausdintą ir gausiai iliust 
tams padėjusias mašinas, t. y. ruotą 27 lapų Stovyklos Leidinį 
jų malonuosius vairuotojus!? su Kūrybos Priedu.

Ačiū! ir iki sekančios — • Tuokiasi Antanas Baltkojis 
dar didesnės — malonesnes mū ir Laima Akelaitytė.
sų jaunimo stovyklos! J. B.

REIKALINGI SIUVĖJAI 
vyrai ir moterys 

siūti vyriškus drabužius, maši 
nom ir rankom. Kreiptis: 

Preferred Sports Wear, 
4374 St. Laurent Blvd.

I. G. ELECTRIC Rd
Elektros

IGNAS
3260

kontraktorius

GURČI N AS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

I
 Raštinė vakraais:

2104 Mount Royal St. E. 3
LA 1-7926—8873 |Renė T ALB OT |
Advokatas

Suite 306, Aldred Bldng. S 
507 Place D’Armes$ MArquette 8045

NOTARAS
MILTON W. WINSTON, 

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

4 Notre Dame St. E.
Montreal. HArbour 2468

BINGO ŽAIDIMAI
Nesenas laikas, kai Prisikė 

limo salėje tėvai pranciškanai 
pradėjo bingo žaidimus. Žmo 
nių susirenka gana daug ir ren 
gėjai gali pasidžiaugti bingo 
pasisekimu. Prie pastato, para 
pijos aikštėje prikaltos didžiu 
lės iškabos „Bingo“, kas, mato 
mai, turi įtakos propagandai ir 
atsilankymui į lošimus. Bet 
„Bingo“ lošimai, kitur drau 
džiami, nėra geras reiškinys.
ATOSTOGOS WASAGOJE

Nuo liepos vidurio' Wasago 
je vyksta pats atostogų įkars 
tis. Pilnas paplūdimys knibždė 
te knibžda lietuviais: iš Toron 
to, Hamiltono ir iš USA. Sek 
madienį pamaldų metu vasarvie 
tėję 11 vai. žmonės netilpo sa 
Įėję. Pamaldas kultūringai lai 
kė kun. dr. Pr. Gaida. Anksty 
bosios devintos valandos pa 
maldos laikomos kanadiečiams, 
kurių taip pat gausiai atsilanko. 
Tuo būdu lietuvaii kunigai ap 
tarnauja visus aplinkui gyve 
nančius katalikus. Vasarotojai 
daugiausia laiką praleidžia prie 
vandens. Vakarais vyksta įvai 
rios pramogos: kuklios vaišės 
savo artimųjų draugų tarpe, šo 
kiai parapijos salėje, įvairios žu 
vavimo iškylos, lankymasis įdo 
miose vietovėse, kaip tai Mid 
landė ir kitur. Wasaga šiuo lai 
ku tikrai gyva.
• Ingelwoode, maždaug 30 my 
lių nuo Toronto skautų stovyk 
la prasideda šį šeštadienį. Lin 
ketina, kad stovyklaujantieji ne 
tik fiziškai sustiprėtų, bet ypač 
dvasia — ypač naudodami lietu 
vių kalbą, pasikalbėjimus, pa 
sitarįmus ir tt.
• Stovyklos uždarymo progra

pareiškė vienas įtakingas gydy 
tojas.

Nėščiųjų patikrinimas mini 
mos ligoninės klinikose atlieka 
mas pilnai privačiai. Duodami 
patarimai apie dietą, miegą, pra 
timus, sveikatos draudimą ir 
visais kitais reikalais, kurie neš 
čiąjai žinotini. Moterys pamoko 
mos, kaip paruošti kūdikio krai 
telį, kaip patį kūdikį užlaikyti, 
maudyti, maitinti ir globoti.

Womens College Hospital 
nėščiųjų klinikos atidaros 
madieniais, antradieniais ir 
virtadieniais nuo 12.30 — 
nos metu ir trečiadieniais 
karais nuo 6.30.

Naujos lankytojos prašomos ma bus liepos 29 d., sekmadie 
pirmiausia susitarti telefonu nį, 2 vai. p. p. Į ją kviečiami at 
Walnut 3-7381, kad būtų gali silankyti visi tautiečiai. Jei susi 
ma išvengti nVeikahngo susi 
grūdimo. Moterys, nemokan norinčių į stovyklą nuvažiuoti, 

virtu člos gerai anglų kalbos, dažniau bus galima nuvažiuoti specia 
siu atveju nereikalingos paly liais autobusais. Kelionė į abi 
dinčių vertėjų,, nes ligoninė tu puses kainuos 3.33 dol. vienam 

asmeniui. Norintieji vykti auto 
busais, prašomi šios savaitės be 
gyje registruotis Prisikėlimo 
klebonijoje. Autobusas į stovyk 
lą išvyktų nuo Prisikėlimo baž 
nyčios po 8 vai. Mišių. Esant 
blogam orui, stovyklos uždary 
mo programa neįvyks.
• Susituokė Vytautas Jučas ir

pir 
ket 
die
va

darytu pakankamas skaičius,

ri personalo, kalbančio dauge 
liu kalbų, kurio nariai galės pa 
tarnauti gimtąją kalba. (CS).
• Konsulatų sąraše Toronto te 
lefonų knygoje yra estų, latvių, 
o lietuvių konsulo nėra. Kodėl? 
Ar mūsų diplomatai to reikalo 
nesutvarko? Dipl. šefas ir čia 
būdamas pasigyrė, kad jo pa

• Lankėsi Cleveland© JAV B. 
apyl. pirm. J. Virbalis su p. Ra 
thum ir susipažino su Toronto 
lietuvių gyvenimu.

DAUG VESTUVIŲ
Šį savaitgai lietuviškus šei skyrimai galioja? Ar Kanadoje Valentina, Diehninkaityte, Jj.io 

židinius sukūrė net

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

pen negalioja?
poros. Jų tarpe >— dvi uo
Toronto liet, choro „Var 

pas“ choristės: Kanadoje moky 
tojos cenzą įgijusi mok. J. Če 
paite ir Aid. Kavaliauskaitė. Po 
vestuvių, Lietuvių Namuose jau 
nosios turėjo puikius pobūvius.

DARBININKUS 
ATLEIDŽIA

Didžioji ūkiškų mašinų Toron 
to įmonė Massey Harris pasku 
tiniuoju laiku vėl pradėjo atlei 
dinėti iš darbo daug darbiniu 
kų. Girdėtis, kad dar daug dar
bininkų bus atleista šios savai 
tės gale.

mos 
kios 
lios

• Lietuvių namų vedėjui išvy 
kus atostogų, tas pareigas ei 
na v-bos narys J. Simonavičius.

zas Vosylius ir Alvyra Laivu 
šaitytė, Juozas Kazakevičius ir 
Catherine St. Luis.
• Vasaros sekmadieniais PP. 
mišios laikomos 6, 8, 9, 10, 11 
ir 11,30 apatinėj salėj.

Išparduodame 80 namų 
po 2 butus 

prie Crawfod Park, Ville Lasai 
le su mažu įmokėjimu. Tuoj 
užsisakant, galima pasirinkti 

vietą.

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 
709 Dunsmuir Street 
Vancouver 1, B.C., Canada. 

Telefonas: Pacific 4511.

Dr. A. Pacevicius
Gydytojas ir Chirurgas
280 Roncesvalles Avė

i 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

Raštinė: LE 4-4451 $

Dr. P. MORKLS
DANTŲ GYDYTOJAS

ir šeštadieniais\ Vakarais
X pagal susitarimą.

1982 Bloor W. Toronto 4.
į rytus nuo Dufferin St.

Dr.A.VALADKA 
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin) 
Telefonas LE. 1-2933 

RENTGENAS 
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.

g
g DR. V. SADAUSKIENĖ

I
 Dantų gydytoja

Baigusi Kauno ir 
Toronto universitetus.

129 Grenadier Rd., 
(2-ras namas nuo 

H Roncesvalles) Toronto, 
« Tel. LE 1-4250
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