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Birželio 28 d. rytą prie devy viai su svečiais ir spaudo.s ats 

nių pavergtų tautų vėliavų, pr tovais. Kylant ligi stiebų pusės 
iešais JT plevėsuojančias vėlia vėliavoms, buvo grotas atitinka 
vas, susirinko PET Seimo daly mos tautos himnas. Lietuvos 
---- ----------------------------------------- himnas jau nebe pirmą kaitą sk 

ambėjo Didžiojo New Yorko ai

d.

„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” BENDRADARBIO 
PRANEŠIMAS

ne visi sukilimai ar demonst
racijos, prieš sovietus paverg
tuose kraštuose jvykstan 
cios, pasiekia laisvojo pašau

lio ausis arba akis.

IŠ NEW YORKO
penkerius metus malšinęs gin 
įduotus Lietuvos sukilėlius 

prieš Sovietiją.
Ir sukilėliai ir Raudonoji Armi 
ja turėjusi nepaprastai didelių

Birželio sukilimas Poznanėje ir nuostolių. Lietuvių sukilimo 
spalio sukilimas Budapešte pra dvasia nepraėjusi. Ji reiškiasi 
simušę į laisvąjį pasaulį. Bet kitokiais metodais.
apie lapkričio sukilimus ir de Posėdyje buvo ir svečių kai 
monstracijas Vilniuje prieš so bėtojų. Pirmasis svetys kalbė 
vietus ne daug ką pasaulis teži tojas buvo JV Ambasadorius 
nąs. Ten buvusi stipri sukilimo prie JT James J. Wadsworth, 
kibirkštis. Bet Lietuva per da Tai 
ug yra Sovietų Rusijos pajėgų 
aprėpta, kad jiems nebuvę da 
ug vargo Lietuvos studentus ir 
kitus Vilniaus miesto gyvento 
jus užgniaužti. Kiek Lietuva 
per tai turėjo aukų, niekas 
žino,
apie Lietuvoje vykstančius nuo se įvykiuose, visiškai pritarė pa 
latinius sukilimus geriausia pa stangoms sušaukti JT extra po 
liudijęs 1954 m. į Vakarus per sėdį, įvertinti Sovietų Rusijos 
bėgęs MVD pulkininkas Burle vaidmenį, pagal penkių komisi 
cky. Jis jos paruoštą raportą. Boigda

LIETUVIŠKAS KRYŽIUS 
ši sekmadienį, liepos 7 dieną, 
šventinamas pp. Masevičių ūk 
yje, Talon, P. Q. Šį kryžių pa 
t’arė J. Žiaučiulis, Baltic įmo 
nės dalininkas, Baltic imonėje. 
Kryžių pašventins AV klebo 
nas kun. dr. J. Kubilius.

ntley (buv. Kersteno komiteto 
narys). Jis yra labai gerai susi 
pažinęs su pavergtųjų tautų pa 
dėtimi. Jis

gerokai pokritikavo JV ir ki 
tų laisvųjų tautų laikyseną 
Vengrijos sukilimo metu, 
kad jos sukilusiai tautai nesu 

teikė efektingos paramos.
Jis pacitavo visą eilę Kongreso 
rezoliucijų, pavergtosioms tau 
toms laisvinti. Patarė seimo ats 
tovams ir visoms delegacijoms 
kiekvieną dieną ir kiekviena pi 
oga kelti savųjų pavergtųjų tau 
tų klausimą į viešumą ir rodyti 
pasauliui visas pavergtuose kr 
aštuose bolševikų daromąsias 
žaizdas. Be to, patarė

visuomet būti pasiruošusie 
ms ir žinoti, ką jos turės da 
ryti, kuomet ateisainti išlais 

vinimo diena.
JV Kongresas ėjęs ir eisiąs dra 
uge pavergtųjįi tautų išlaisvini 
mo keliu.

Trečias kalbėtojas buvo Chr 
istopher Emmet, Amerikiečių 
draugų Pavergtosioms Tauto 
ms, pirmininkas. Jis pasisakė 
už tai, kad penkių komisijos ra 
portas Vengrijos reikalu ture 
tų būti toujau specialėjc JT 
sesijoje svarstomas, o nelaukia 
ma iki rugsėjo mėn. kaip dabar 
esą proejktuojama. Tokiais at 
vėjais turį būti veikiama greit 
ir efektingai. Sovietai paverg 
tuose kraštuose esą liek prida 
rę blogybių, kad JT niekuomet 
netruks medžiagos svarstyti.

Įdomų sveikinimą prisiuntė 
kongresmanas daugumos lydė 
ris John W. McCormack, l'eleg 
rama skamba taip:
„Nelaimingosios Pabaltijo 
valstybių estų, latvių ir lietu 
vių tastos, pavergtos drauge 
su vengrų, rumunų ir kitų to 

kių pat kraštų tautomis, 
pastaruoju metu retai kada pa 
sidžiaugia taikos palaima. Po 
pirmojo pasaulinio karo jos br

mas savo kalbą ambasadorius 
paminėjo, jog
JT delegacija viską daranti 
Rytų ir Vidurio Europos pa 

vergtosioms tautoms 
išlaisvinti.

Tik reikią vis dar laiko ir kant 
rybės. Pirmininkaujantis dr. 
Manuil, rumunas, padėkoda 
mas kalbėtojui, pabrėžė, kad P 
ET Seimas tai nėra tik egzylų 
orgonizacija. Šis seimas kalbąs 
visti šimto miliono gyventojų, 
susidedančių iš devynių tautų 
vardu.

Antrasis svečias kalbėtojas 
buvo kongresman Alvin M. Be

Po šių trumpų ir jaudinančių 
iškilmių

PET Seimas susirinko 
specialaus posėdžio.

Šiam posėdžiui birželio 28
buvo parinkta, nes sunkanka ly 
giai vieneri metai nuo Pozna 
nės gyventojų sukilimo prieš 
Sovietų Rusijos barbarizmą. 
Kaip dabar paaiškėjo, per su 
kilimą žuvo 59 žmonės. Bet ši 
tas specialus posėdis buvo su 
šauktas ne Poznanės sukilimui 
minėti, nes sukilimas tai tik vie 
nas aspektas. Specialusis posė 
dis buvo sušauktas įvertinti bir 
želio 20 d. JT komisijos paskel 
btą raportą dėl įvykių Vengri 
joje- .

Kaip žinome, speciali komi 
sija ištirti Vengrijos įvykius, 
apklausinėj© 111 liudytojų ir pa 
ruošė 400 šimtų puslapių rapor 
tą, rodantį didžiausius Sovietų 
Rusijos nusikaltimus.

Pavergtų Tautų delegacijo 
ms teko skubiai raportą pastų 
dijuoti ir dėl jo pasisakyti. Sv 
arbiausia pasisakyti

prieš Sovietų smurtą Ven 
grijoje ir visuose kituose 

pavergtuose kraštuose.
Kalbėjo visų delegacijų atsto 
vai. Lietuvos delegacijos vardu 
kalbėjo M. Brakas ir dr. V. Vi 
liamas Krikščionių Demokratų 
Internacionalo vardu. P. Bra 
kas priminė, kad komisijos ra plačiojo Amerikos kontinento, Kalbėtojas padėkojo mūsų me A. Mickevičius, pažymėjęs, jog 
portas parodas didvyriškos ven bUVo liudininkais šios puikios nininkams už gražų dalyvavimą Kongreso svarbiausias tikslas 

yra paraginimas liet, jaunimo 
įsijungti į lietuviškąją veiklą 

nuvykusiam (io įeį darbo gairių nustatymas.
Sukalbėjus invokacijasz— ka 

talikų vysk. V. Brizgys, eva 
ngelikų kun. A. Trakis, sveiki 
nimo kalbas pasakė konsulas 
P. Daužvardis ir LB Chica 
gos apygardos pirm. dr. J. Ba angia karna atgavo savo nepri 
jerčius.

Pirmąją kongreso plenumo 
paskaitą tema „Jaunimas ir šei

bkaitė Aldona Krikščiū 
naitė, kuri kalbėjo apie liet, jau

Nukelta į 8-tą psl.

grų tautos aukojimąsį už laisvę. 
Tokiomis priešsovietiškomis 
nuotaikomis gyvena visos pa 
vergtosios tautos ir pasyviai a. 
ba aktyviai pasireiškia prieš vi 
sokius kadarus, sierovus ir chr 
uščiovus. Tik toli gražu

MAŠINŲ FONDO VAJUS
„N. L.” Mašinų Fondo va kioje pat padėtyje esančius kr 

, jus tęsiamas. Dideliu dėkingu aštus, bet, kaip lietuviška įmo 
( ''u minime sekančius vajaus da nė, remia ir lietuvišką spaudą. 
V vius ir lietuviškosios spaudos ORBIS NL Mašinų Fondui pa 

židinio rėmėjus: remti atsiuntė 10 dolerių aukų.
ORBIS, Toronto, Ont. $ 10.00 Tai yra gražus pavyzdys.
Firma ORBIS, veikianti 'loron Visiems vajaus dalyviams nuo 
te (adresas: 298 Bathurst Stre širdžiai dėkojame ir prašome 
et, Toronto, Ont., Canada), tu atsiliepti daugiau tautiečių. Sp. 
rinti skyrių Hamiltone (telef.: audos Bendrovės „Nepriklauso 
JA 8-5257), ne tiktai siunčia ma Lietuva“ įgalioti vesti vajų, 
siuntinius į Lietuvą ir kitus to P. Narbutas ir J. Kardelis.

Politinių įvykių savaitė
LABAI OPUS ŠALTOJO KA RO LAIKOTARPIS

Nusiginklavimas ar nuginklavimas?
Tarptautinė politika paskuti lį kaltinimą ir sumažinti jo ba: 

niais laikais įėjo į labai opų ir sius įspūdžius, Maskva neriasi 
Vapų šaltojo karo laikotarpį, iš kailio. Tarptautinei opinijai 
* rį sudaro vadinamieji

NUSIGINKLAVIMO
KLAUSIMAI VENGRIJOS 

RAPORTO FONE.
Maskva stovi prieš labai ne 

malonų Jungtinių Tautų susi 
rinkimą^ kuris svarstys, kaip 
Rusija pasmaugė Vengrijos pa 
stangas atgauti laisvę ir nepri 
klausomybę. Sušvelninti šį dide

palenkti bent dalinai savo nati 
dai, Kremlius griebiasi despera 
tiškų priemonių. Visų pirma jis 
rodo „didelį nuolaidumą" Ldn 
done vykstančiose nusiginkla 
vimo derybose.

KREMLIUS BANDO FRA 
LENKTI ESENHOWERIO 

SIŪLYMUS 
NUS1GINKLUTL

ALEKSANDRUI ŠABLAUSKUI 
mirus, Jo sūnui 

INŽ. JURGIUI ŠABLAUSKUI
ir Jo šeimai gilią užuojautą reiškiame 

Dr. Stasys Žmuidzinas, 
Halina, Jonas ir Jonas S.

Žmuidzinai.

pirmasis atsitikimas, kad JV 
delegacijos prie JT atstovas 

atvyko i P ET Seimą
ir tarė savo žodį. Jis apžvelgęs

ne JT nutarimus dėl Vengrijos įvy 
Kalbėtojas pabrėžė, kad kių ir Sovietų Rusijos rolės tuo

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULAITIS

CHICAGA DIDŽIŲJŲ ĮVYKIŲ ŽEKLE

Tada žodį tarė Chicagos mie 
sto burmistro Richard Deley at 
stovas J. Mozeris, kuris taip 
pat perskaitė asmenišką bur 
mistro pasveikinimą parodos 
rengėjams ir dalyviams. Ypa 
tingai svarų žodį pasakė Lietu 
vos Konsulas Chicagoje dr. P. 
Daužvardis, kviesdamas visais 
būdais įsijungti į kovą dėl tėvy 
nės laisvės atgavimo.

Taip pat gražią kalbą paša 
kė ir vysk. V. Brizgys. Jo min 
timis buvo užbaigtas oficialusis 
parodos, kurioje dalyvauja 49

Praėjęs savaitgalis pasaulio jos, kuri taip pat atkreipė ir ki dailininkai su 171 darbu, atida 
lietuvių sostinėje Chicagoje tataučių aki, 
buvo paženklintas didžiaisiais 
lietuviškojo gyvenimo įvykiais: 
l ietuvių Meno paroda, Lietu 
vių Jaunimo Kongresu ir JAV 
—Kanados Lietuvių Tautinių 
šokių festivaliu, apie kuriuos 3 
dienas sukosi gausių šių iškil liem šimtam Chicagos publikos, būtyje.
n ių dalyvių mintys. Apie 10. pirmasis prabilo parodos komi Kongreso atidaromąjį žadi 
000 žmonių, suvažiavusių iš teto pirm. kun. J. Borevičius. tarė jo rengimo komiteto pirm.

rymas.
LIETUVIŲ JAUNIMO 

KONGRESAS
šeštadienį savaitgalio progr

LIETUVIŲ MENO PARODA
Šios trijų dienų iškilmės bu 

vo pradėtos Lietuvių Meno pa 
rodos atidarymu, kuris įvyko ama buvo pradėta Lietuvių jau 
penktadienio vakarą Morrison nimo Kongreso atidarymu, ku 
viešbutyje. Čia, susirinkus ke ris įvyko taip pat Morrison vieš

lietuviškojo ryžto demonstraci ir bendrą reikalų supratimą.

Susidaro „lenktyniavimas’ , su „poklonu“ i 
kas daugiau pasiūlys. Bet iš mulkai parodė „špygą“, kurios 
M.askvos siūlymų viena aišku, „kandęs“ šis atidimbhno su nu 
kad ji siūlo Amerikai nusigink lenkta galva Varšuvon. Lenkai 
hioti, sujaukti Atlanto sąjun suprato, kad Chrušičovo paša 
gą, bet pati ne tiktai nemano kymas: „nelaukite paramos iš 
nusiginkluoti, bet visomis jėgo Maskvos, nes turite jau kitus 
r. is ginkluojasi ir ginkluoja sa šaltinius“ (Amerika. . .) yra ne 
telitus bei pavergtus kraštus. tiktai nenoras skaitytis su Len

Šiame savotiškame lenktynia kija, bet ir jos įžeidimas, kai 
vime, kai jam skiriamas labai di Maskva akiplėšiškai ją išnaudo 
d :lis dėmesys,

ATSIRANDA POLITINIŲ 
PLYŠIŲ, 

pro kuriuos prasiveržia 
ros šviesos spinduliai, 
tokių yro komunistinės 
saugumo tarybos vicepirminin 
ko generolo Lung Jun viešas pa 
reiškimas, kad
KINIJA MASKVOS BUVO 
PRIVERSTA KARIAUTI

KORĖJOJE
ir tam karui ,nors jis neva turė 
jęs tarnauti komunizmui išplės 
ti, Kinija turėjusi išleisti milži 
niškas lėšas, o tuo tarpu Rusija 
tuo metu išplėšė Mandžūriją ir 
išsivežė iš jos fabrikus. . . To 
dėl Lung Jun viešai paklausė 
kada gi Rusija atlygins Kini 
jei nuostolius?

Kitas šviesos spindulėlis pra 
siskverbė
PRO KOMUNISTINES V1D

AUS NESANTAIKAS IR 
AUGANČIĄ TARPUSAVIO

TRINTĮ,
tai Kinijos komvado Mao-Tse- 
tungo „liberališkas“ mintis ir 
jo premjero Ču-En-lai griežtai na visada Maskvai palankus 
priešingus pasisakymus, kurie Nehru viešai pasakė, jog 
rodo, kad nei Kinijoje, nei kita NĖRA JOKIŲ ABEJOJIMŲ, 
me kompasauly nėra vieningos 
nuomonės, kad ten vyksta tar 
pusavė kova.

KOMUNISTŲ LAGERIS 
VIS DAUGIAU VELIASI Į 

TARPUSAVIUS
PRIEŠTARAVIMUS.

Štai Chruščiovas Maskvon nais narių.

tūli tik 
Vienas 
Kinijos

ja. Tai karti komdraugų pilių 
lė.

Trečias šviesos spindulys 
yra <

AIŠKUS JAV PAREIŠKI 
MAS, KAD BE GARANTIJŲ 

NUSIGINKLUOJAMA, 
NEBUS

Tai pasakė įr Dulles ir patvirti 
no Eisehoweris. Dėl to ir ato 
miniai bandymai negali būti nu 
traukti. Suprantama, kad lais 
vasis pasaulis tuo ir galingas, 
kad turi pranašumą prieš Sovie 
tiją. Neprotingiausia gi būtų, 
„kirsti šaką, ant kurios sėdi 
ma“.

O kai dėl kompasaulio nesu 
tarimų, tai juos pasakė viešai 
ir Tito, pabrėžęs, kad

NĖRA VIENO KELIO J 
KOMUNIZMĄ

Tito nurodė, kaip pavyzdį, 
Lenkiją, kurį pasipriešino Stali 
no nežmoniškumo linijai. Jugos 
lavija jau prieš keliolika metų 
pastebėjusi, kad ji negali jos pa 
tenkinti, atsimetė, nors Chruš 
čiovas ir dabar ją palaiko.

Pagaliau, lyg alyvos į lieps

KAD RUSIJA PASMAUGĖ 
VENGRIJOS LAISVĖS 

KOVAS, 
todėl tokie veiksmai negali pa 
tarnauti taikai ir sugyvenimui.

— Rusijoje po karo sumažė 
jo komsomolo eilės dviem milio

' Lietuvos \ 
naęionalinė' 
M. Mažvydo: 
ūiibliolfk* i

klausomybę, o tarp abiejų karų 
maždaug per dvi dekadas jos 
tvarkėsi savo nuosavu demok 
ratijos pasirinktu keliu. Mes 
laisvajame pasaulyje jų neuž 
miršome. Mes visi tikime, kad 
neužilgo baigsis jų nelaimės ir 
kad jos vėl atgaus savo puošė 
lėtą laisvę“. •

Po kalbų ir diskusijų buvo 
priimta rezoliucija.

Reikalaujama:
kad visos laisvojo pasaulio vy 
riausybės savo delegacijas JT 
instruktuotų kuogreičiausia su 

sk šaukti JT generalinę asamblėją

KANADOS LIETUVIAI KO 
MUNISTAI VYKS j 

LIETUVĄ 
bet tiktai pasižiūrėti, ne 

gyventi.
Dabar vyksta verbavimo 

jus. Ekskursijoje į Lietuvą 
Ii dalyvauti tiktai patikimi, 
sus kandidatus į ekskursiją 
ryninguoja atstovybė. Nepatiki posėdžio, kuriame turėtų būti. 
mi atmetami, o patikimi, jeigu 1. patvirtintas specialiosios ko 
neturi kelionei pinigų, tai jie misijos raportas, 2. nutarta pri 
bus parūpinti. taikyti efektingas kolektyves

Jau yra žinoma, kas iš vyks priemones prieš Sovietų Rusiją 
tančiųjų į Lietuvą yra reikalau pildyti pirmesnes JT rczoliuci 
jama ir kaip jie galės ekskursi jas, pirmoje eilėje rezoliuciją, 
joje dalyvauti.

Ekskursija iš Kanados 
nuvežta tiesiai į Maskvą, km įr deportacijų užbaigimą ir su 
jai bus parodyta tai, kas 
ekskursantams iš kitų kraštų je kontrolėje rinkimų; 3. išva 
rodytina. Žinant, kad jie yra ko 
munistai, jie bus Maskvoje spe 
cialių vadovų — gidų, paaiškin 
ti, kaip jie Rusijoje turi elgtis 
su žmonėmis, ką kalbėti ir ko 
nekalbėti. Dėl to visi vykstan 
tie turi duoti pasižadėjimus, 
kad reikalavimus išpildys.

Iš Rusijos, ekskursantai, ly grupių ir frontininkų, 
dimi specialių palydovų, vyks kęs ilgokai, bet nieko nauja ne 
į Lietuvą, kur jau iš anksto jie davęs. Išsiskirsčiusios komisi 
ms yra nustatytas keliavimas jos kas sau, net nebenutarusios, 
— maršrutas. Jiems bus leista kada vėl susitikti. Vilkinės gru 
pasimatyti su savo giminėmis, pės laikosi Vliko struktūros įr 
bet prie to pasimatymo, atsai nelinkusio%*pazaisti Vliko kil 
gurno dėliai, dalyvaus agentas mės — mandatų, gautų pačioje 
palydovas. tautoje ir atsivežtų iš Lietuvos.

va 
ga 
Vi

liečiančią Sovietinių karinių pa 
bus jėgų atitraukimą, persekiojimų

yra organizavimą laisvų tarptautinė

ryti iš JT dabartinę Kadaro re 
žimo delegaciją. Kor.
PASITARIMAI DĖL VIENY 

BĖS NUTRŪKO?
Birželio 21 d. N. Y. jvyko 

dar vienas posėdis trijų komisi 
jų — Vliko grupių, tautininkų

Ūžt r u
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rių leisti mon trumpai atsakyti lietuvių visuomenė (turint ome 
„Tautos šventė“ žinutės korės nyje taipogi tautiečius, kurie iš 
pondentui dėl jo pareikštos „N sisklaidę gyvena dar didesnėse 
L” Nr. 21 mano „netiesos rašy „prerijose“ negu koresponden 
mo (?B. A.)“. tas) supranta, kad šio meto

Gerb. korespondente, duota Liet. Nepriklausomybės šventė 
žinutė „NL* Nr. 16 yra ne ma yra ne džiaugsmo ir linksmy 
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Sparčiai kylanti valstybė
KANADOS VALSTYBEI DEVYNIASDEŠIMT MĖTŲ

Nuo Kolumbo laikų, beveik jų, kurių ’ kiekviena turi savo 
per 500 metų, europiečiai už valdymosi aparatą — savo sei 
valdė visą Amerikos kontinen mus ir savo provincijos vyriau 
tą ir, žiauriose kovose, beveik sybes ir dvi teritorijos — Juko 
visai išnaikino vietines tautas, nas ir Šiaurinė teritorija, ku 
kurių beliko tiktai likučiai. Tai rios yra valdomos federalinės 
faktai, kurie parodo, kokia yra valdžios.
žiauri gyvių kova už būvį. Kanados gyventojų kiekis la 

Kovodami su Amerikos auto bai sparčiai kyla, nes be natų 
chtonais, europiečiai kovojo ir ralaus prieauglio kasmet Kana 
tarpusavyje. <

Europiečiai, po Kolumbo, 150 tūkstančių. Taip trumpu 
Amerikos kontinente pradėjo laiku Kanados gyventojų skai 
kurti kolonijas, kurios pradžio čius peršoko jau 16 milionų as 
je visos priklausė Europos va menų.
Istybėms. Šiaurinės Amerikos Greta gyventojų kiekio augi 
kontinentas, išskyrus jo pieti mo auga ir Kanados valstybė 
nę dalį, priklausė didžiajai ko — plečiasi pramonė, didėja že 
lonialei valstybei — Anglijai, mės ūkis, atrandama didelė gau 
Tačiau 'besivystančios kolonia sybė visokių žemės turtų — 
linės Amerikos tautos panorę mineralų, metalų, naftos, natų 
jo būti savarankiškos. Taip 
1776 metų liepos 4 dieną iš An 
glijos kolonijų susikūrė Jungti 
nės Amerikos Valstybės, o po 
nemažų tarpusavio kovų, 1867 
metų liepos 1 dieną apsijungė 
keturios Kanados provincijos- mas finansų duoda tokių rezul 
-Quebec su sostine Quebec, On tatų, kad Kanados valiuta jau 
tario su sostine Toronto, Nova dominuoja JAV valiutą, nes 
Scotia su sostine Halifax ir Kanados doleris, buvęs žemes 
New Brnsuwick su sostine 
Fredericton, „sudaryti ir būti 
Dominija vardu Canada“, kaip 
skelbia oficialus sutarimas.

Tokiu būdu šiemet liepos 1 
dieną Kanada jau mini savo 90 
metų sukaktuves.

Ne iškart visos Konados pro 
vincijos apsijungė Į dominijos 
vienetą. Jau po 1867 metų Į Ka 
nados dominiją Įėjo dar šešios 
provincijos: 1870 Įėjo Manito 
ba su sostine Winnipeg, 1871 
metais Britų Kolumbija (Briti 
sh Columbia) su sostine Victo 
ria, 1873 metais Princo Edwar 
do Salos (Prince Edward Isla 
nd) su sostine Charlottceown, 
1898 metais Jukonas (Yukon 
Territory) su sostine Dawson, 
1905 metais Alberta su sostine 
Edmonton, Saskačevanas (Sas 
katchewan) su sostine Regina

IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.
TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 

DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 

7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTREAL, 
P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai butų žuvę.

pintos „NL” Nr. 4. Redakcija švenčia. Džiaugiasi ir linksmi Kam patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
perspausdinant iš mano laiško, naši Liet. Nepriklausomybės 
žinutės antraštę „TAUTOS akto priešai - pavergėjai, o lie 
ŠVENTĖ” ir žodį „bus švenčia tuvių tauta džiaugsis ir links 
ma“, atspausdinoo „Tautos Šv minsis, kai Gedimino kalne vėl 
entė”, ir „buvo švenčiama“. Ka iškels savo trispalvę.
dangi tas nekeičia žinutės ant Kad skaitytojai galėtų patik 
raštės žodžių reikšmės, nepra rinti, maloniai prašau Gerb. Re 

. . j • Be daktorių leisti išvardinti „NL"
numerius: korespondento žinu 
tė Nr. 4 ir laiškai redakcijai Nr. 
10 ir 21 ; mano laiškai redakci 
jai Nr. 6 ir 16.

Su pagarba ir geriausiais lin 
kėjimais gerb. tautiečiui-kores 
pondentui.

Br. Abromonis.

— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraštį 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

Kad skaitytojai galėtų patik

šiau Redakcijos pataisyti. ] 
to, Jūs savo korespondencijoje 
tik apie tokią šventę rašėte, bet 
ne „tautos šventę“, kaip vėliau 
aiškinate. Tai kas klaidina vi 
suomenę?

Žinutę Jūs ne sau parašėte, 
bet ją skaitė tautiečiai kitose 
Kanados vietovėse ir kraštuo 
se. Skaitytojai nežino ir jiems 
nesvarbu, ką Jūs manėte rašant 
minimą žinutę, bet skaitė, kas yra paaiškėjęs visai, todėl toli kurios daug žmonių patyrė di 
joje buvo parašyta. Tad kam mesni pasisakymai nebus reika delius nuostolius. Todėl ir šiuo 
reikia „sąmoningai“ klaidinti lingi. Be to red. pastebi, kad metu žmonės yra labai jautrūs 

da įsileidžia naujų ateivių per skaitytojus ir versti juos otspė abi nuomonės beveik nieku ne infliacijos pavojui ir visą laiką 
---- — “• — ' ‘ ti Jūsų mįslę? siskiria viena nuo kitos. Kai dėl su nerimu žiūri į ateitį bijoda 

Į kitus korespondento laiš vardo, tai čia susitarimo klausi mi, kad jų taupmenų verte dau 
ke iškraipytus mano laiško sa mas. Lietuvos sąlygose tauta giau nebekristų. 
kymus „užtemptus ant jo kur ir valstybė sutampa. Kai dėl 
palio“, nerandu reikalo atsaky minėjimo ir šventimo pobūdžio, 
ti. Kam balta atrodo juoda, tik tai geriau yra panaudoti prie 
rybės Įrodyti neįmanoma. mones, kurios suburtų lietu 

Labai džiaugiuosi, kad tokių vius tai šventei paminėti, negu 
korespondencijų ir taip galvo ta ševntė visai nebūtų paminė 
jančių tautiečių spaudoje dau ta. Atrodo aišku?

Red. mano, kad klausimas venusios

Spaudos apžvalga <
KAS YRA INFLIACIJA IR KAIP NUO JOS 

APSISAUGOTI. ♦
Ekonomijos Daktaras J. Bu ir kiekvienam prekių vienetui 

dzeika „Darbininke“ tais klau tenka didesnis pinigų kiekis, 
simais rašo: Dėl šio reiškinio kainos kyla.

„Dabartinis laikotarpis yra Juo daugiau pinigų paleidžia 
vadinamas infliacijos amžiumi, ma į apyvartą, tuo greičiau 
nes per paskutiniuosius dešimt kainos kyla, 
mečius visos tautos yra pergy 

didelę infliaciją, dėl
Amerikos infliacijos eiga
Amerikos ūkyje infliacija 

ypatingai stipriai reiškėsi 1940 
—1948 metų laikotarpyje. Tuo 
metu bendras kainų dygis padi 
dėjo dvigubai. 1949 metais in 
lliacija buvo kiek pristapdyta, 
bet 1950 metais, Korejos^karujO 
prasidėjus, infliacija vėl pradek 
jo stipriau reikštis ir 1951 met

tine Ottawoje, ir paskutinis 
1949 metais prisijungė Sjufaun 
dlendas (Newfoundland) su so 
stine St. John. Tokiu būdu da 
bar Kanadą sudaro 10 provinci

raliųjų dujų ir tt. Pastoviai ir 
sparčiai kyla Kanados pramo 
nė, prekyba ir kyla žmonių ger 
būvis.

Nuosaikus ir atsargus valsty 
bės ūkio vedimas bei tvarky

nis už JAV dolerį, ne tiktai su 
juo susilygino, bet ir pralenkė, 
šiuo metu 5 centais.

Kanados žemės plotai, lygūs 
visos Europos žemės plotui; 
Kanados turtai — natūralūs ir 
pagaminami darbo rankų yra 
tokio masto, kad Kanadai už 
tikrina didelę ateitį, o toje atei 
tyje ir mes, lietuviai, galime bu 
ti reikšmingi ir naudingi sau ir 
naujajai mūsų tėvynei — Kana 
dai, jeigu būsime susipratę, šie 
ksime augštesnių kultūrinių pa 
kopų ir atsidėję pareikšime sa 
vo tautinius, lietuviškus, suge 
bėjimus, kurių mes turime da 
ug, nes mus labai gausiai apdo 
vanojo gamta ir Dievas.

Kanada mums miela tuo, 
kad ji valdosi demokratiškai u 
tuo pačiu visus naujus ateivius 
laiko lygiais su kitais žrnonė 
mis. Tai yra laidas, kad mes 
čia galime pasireikšti visapusiš 
kai.

Tegyvuoja Kanada ilgiau 
sius metus!

posveTisnu

J. Bulota.
ORGANIZUOJAMA

Stovyklos mokestis $ 10 ar 
ba $ 2.50 dienai vienam asme 

Stovyklautojai registruo

Kodėl atsiranda infliacija?
Infliacijos metu bendras kai ais pasiekė naują viršūnę. 1952 

nų lygis kyla, nes pinigų kiekis metais infliacija vėl tapo prista 
apyvartoje didėja greičiau, ne bdyta, bet tas pastovumo laiko 
gu prekių ir patarnavimų kie tarpis buvo gana trumpas. 1955 
kis rinkoje. Didėjant pinigų ap metais vėl pradėjo reikštis aiš 
yvartai, kiekvienai pilietis vi kus kainų kilimas, kuris ir šiuo 
dutiniškai tur daugiau pinigų metu tęsiasi.

Infliacija yra mūsų didelis 
priešas,

nes ji griauna kainų ir algų pu 
siausvyrą, naikina pasitikėjimą 
pinigu, nuvertina piliečių san 
taupas, žlugdo norą dirbti ir 
taupyti. Tačiau didžiausia inflia 
cijos auka yra eiliniai taupyto 
jai, nes kainom kylant, jų taup 
menų perkamoji galia mažėja. 
Kai kuriems taupytojams tai 
yra didelis ir skaudus nuosto 
lis, nes jų taupmenos yra sun 
kaus ir ilgų metų darbo vaisius. 
Jeigu taupytojas buvo šutau 
peš 10.000 dolerių 1939 metais 
ir visą laiką tuos pinigus laikė 
banke, tai šiandieną jo santau 
pų vertė yra per pusę mažesnė, 
nes 195 7 metais už 10.000 dole 
rių galima pirkti tiek, kiek už 
5000 dolerių 1939 metais.
Kaip nuo infliacijos saugotis.

Matydami tokią didelę inflia 
cijos žalą, eiliniai taupytojai 
yra labai susirūpinę, kaip nuo 
jos apsisaugoti. Tam yra du 
būdai: pirkti žemę ir namus ar 
ba pirkti promonės įmonių ak 
cijas (šėrus). Eiliniam taupyto 
jui akcijų pirkimas atrodo la 
bai komplikuotas ir rizikingas 
dalykas, nes jis dažniausiai m<^^ 
žai apie tas akcijas nusiman^K. 
ir bijo investuoti savo santaiF^ 
pas. Šita baimė iš dalies yra pa 
grįsta, nes investavimas į akci

1.— 
4.—

i.—

AUKOS „N. L
J. Misevičius,

Regan, Ont........................
P. Markūnas,

Mtl. N. .............................
V. Matulaitis, Mtl................
J. Jauneika,

Ateville, Ont.....................
D. C. Naginskas,

Westcott, Alta.................1.—
S. Vyšniauskas, Mtl........... 1.—
Z. Vyšniauskienė, Mtl. ..1.—

Nuoširdžiai dėkojame mielie 
ms savosios lietuviškosios sp 

NL.

Veda sktn. inž.
_ ŠIĄ VASARĄ YRA 

pirmoji Paatlančio sk. vyčių ir 
kandidatų keturių dienų stovyk
la. Jos vadovybė pramatė inten niui. 
syvią programą - žygius, foto jasi per būrelio vadus ar betar 
grafinius užsiėmimus, šaudy piai pas psktn. V. Pilęiką, 1030 
mą, pionieriją, pirmąją pagel Maple Ave., Hartford, Coon, 
ba, sportą, ideologinius pašne Reg. mokestis — $ 2, įskaitant atidos rėmėjams. 

Registracija -------------------------
d. čių bei jūrų sk. sueigos. Savait
c v-autu galiai būtų rengiami kultūri

. - niai lietuviškos dvasios parengi
mai. Būklas būtų dekoruotas 

Stud. Skautų Korp! Vytis lietuviškais motyvais. 
New Yorko sk. jųnjorų sueigo Newyorkieciai, kurie žinotų 
je birž. 17 d. iškelta mintis ak šiam reikalui tinkamą patalpą 
ad. skautams įsitaisyti būklą. (rūsį, krautuvę, butą ir pn.) ar 
Jame būt ųlietuviška skaityk norėtų ją pavesti naudotis 
la - knygynėlis, įv. žaidimų akad. skautams, prašomi pra 
(stalo tenisas, šachmatai ir nešti Romui Keziui, 130 Hend 
kt.). Be akad. skautų sueigų, rix St., Brooklyn 7, N. Y., te 
ten vyktų sk. vyčių, vyr. skau lef. AP 7-3244. Pageidautines 

vietovės Woodhaveno ar East 
New Yorko apylinkės.

CLEVELANDO „NERIN 
GOS“TUNTO SKAUTĖS
šią vasarą stovyklaus liepos 13 jas reikalauja daug nusimany 
—27 d. Round-Up-Lake parke, mo apie akcijų rinką. Yra ta 
Stovyklai vadovaus pasktn. Jū čiau finansinių institucijų, ku 
rate Laikūnaitė. Šiai stovyklai rios stengiasi sumažinti smui 
gauta sausa aikštelė prie pat kiųjų taupytojų nepasitikėjimą 
ežero. Ten pat yra šulinys, ir ir sudaryti jam galimybes sau 
plotas svečių automobiliams pa giai ir pelningai investuoti sa 
statyti. Kaip pernai, taip ir šie vo santaupas į Amerikos pra 
met stovyklautojos galės nau monės akcijas. Tos institucijos 
dotis parko įrengimais — sau yra vadinamos investavimo fon 
goma maudykle, persirengimo 
kabinomis, šiltais dušais ir kt.

Stovyklavimo 
vienai skautei $ 25, dviem iš 
šeimos — $ 40. Skautės stovyk 
lai registruojasi iki liepos 10 d. 
pas tuntininkę sktn. Petukaus leidžia savo akcijas, ir eiliniai 
kienę, telef. RA 1-1435 arba taupytojai jas perka. Tuo būdu 
pas pasktn. J. Laikūnaitę, tel. paskiri fondai gali sutelkti ke 
LI 1-5477. ' ' ’

MONTREALIO SKAUTŲ 
IR SKAUČIŲ VASAROS 

STOVYKLOS
Šių metų vasaros stovyklos 

įvyksta liepos 20 — rugpjūčio 
1 dienomis. Skautų stovyklai 

bų pasaulyje Maskva buvo ver visados privalu būti kietais, tv vadovaus broliai J. Ramanaus 
čiama įsikišti prieš savo norą, irtais ir apsisprendusiais — ži kas ir A.Kličius. Stovyklos dva 
Ją dabar ypač baugina Atlanto nančiais, ko norima. Čia kantru sios vadovu sutiko būti kun. S. 

Užsienio politika maža tepa sąjungos siekis apsirūpinti ato mas, pasiryžimas ir mokėjimas Kulbis,
Stovyklos mokestis, įskaita 

nt transporto išlaidas, asmeniui tais žodžiais, asmuo, turįs ku 
yra $15.00 savaitei arba $25.00 rios nors Įmonės akcijas, yra tos 
dviems savaitėms. Registracija įmonės bendrasavininkas)”. 
vedama pas stovyklų komenda Už šituos investavimus ion 
ntus ir ji baigiama liepos 15 d. dai moka dividendus.

kėsius ir laužus. į stov. mokestį.
Laikas — liepos 3—7 d. Vie baigiama liepos 1 

ta — So. Woodstock, Con. Eri 
cksono ūkis (netoli Putnam, 
Conn.). Stov. vadovybė: psktn. 
V. Pileika — viršininkas, psk 
tn. A. Bobelis — komendantas, 
vyr. skltn. K. Stasiukevičius— 
ūkio reik, vedėjas, dr. kun. ps 
ktn. V. Cukuras — kapelionas. 
Instruktoriai — sktn. R. Šilba 
joris, psktn. A. Banevičius, ps 
ktn. J. Raškys ir vyr. skltn. V. 
Strolia.

SUMANYTAS 
BŪKLAS

J. Kardelis.

INŽ. JURGIUI ŠABLAUSKUI SU ŠEIMA, 
brangiam Tėvui, Uošviui ir Seneliui

Ką rašo kiti
AMBASADORIAUS ĮSPŪDŽIAI.

Amerika pakeitė savo amba pavyksta, jau Į kapus nenuvalo 
sadorių Maskvai ir vietoje ketu mi.
rius metus ten išbuvusio Bohic Sovietų Sąjungos vidų vei 
no paskyrė Austrijoj tarnavusį kia visoki prieštaravimai. Pa 
Thompsoną. Ta proga „New vyzdžiui, moderninio pobūdžio 
York Times" korespondentas pramonė sunkiai alsuoja po se 
Maskvoje, Jorden, savais žodž nos mados politikos ir ekono 
iais atpasakoja įspūdžius Boh mijos formomis. Šis prieštaravi 
leno minčių, kurias patyrė pasi mas ypač aštrus dabar, kada vi 
kalbėjimuose per paskutinius suomenėje apstu profesiškai ge 
aštuonius mėnesius. rai apsišvietusių inžinierių, mo

Bohlenas manąs, kad bolše kslininkų ir technikų. Kitas pr 
vizmo pagrindai nepakitę, ne ieštaravimas yra ideologinių šū 
žiūrint visų taktikos bei strate kių nebeįstengimas visuome 
gijos posūkių. Ideologinis pag nės nuotaikų veikti. Ideologija 
rindas — Markso. Leninas jį sustingusi. Trečias galvosūkis 
pritaikė kasdieninei praktikai yra tautinės grupės ir ištisos 
ir Sovietų santvarką palenkė la tautos valstybėje. Jų nacionahz 
bjau atsižiūrėti praktikos, ne ™ą komunizmas per 40 metų 
gu teorijos. Stalinas buvęs kie neįveikė. Gyvenimas spiria ras 
tos praktikos politikierius, ku ti pusiausvyrą tarp traukimo 
ris neleido idealams vairuoti vietinės, tautinės autonominės 
kasdienių reikalų. savivaldos ir reikalo išlaikyti

Stalino nuvainikavimo tiks valštybę nesusikaldžiusią. 
las buvęs ne visai jį nuneigti, 
bet nubraukyti iškrypimus, sikeitė po Stalino mirties. Jos miniais ir rakietiniais ginklais, palaukti gali duoti puikių išda 
Čia virš visko siekia slaptąją po pagrindinis siekis yra pasilaiky Diktatoriai nenorėtų būti šaltu vų mums ir žmonijai, 
liciją pavesti partijos, ne vieno ti viską, ką po antrojo pasauli karu iš pasaulio išskirti, bet ne v. .
asmens kontrolei. Jei kito Sta nio karo pasigrobė,'neįsiveliant žino, kas daryti. Tai šitokiomis nuotaikomis
lino neatsiras, stalinizmas nebe į tretįjį pasaulinį karą. Įvykia Su rusais tariantis, reikia ne Bohlenas apleidžiąs Maskvą, 
sugrįš. Pareigūnai, kuriems ne ms Lenkijoj, Vengrijoj ir ara daryti vienos klaidos. Visur ir Vyt. Sirvydas.

ALEKSANDRUI ŠABLAUSKUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą

J. ir G. Rukšėnai.

Mieli
ALFA, JANINA ir ALFONSAI,

Jūsų brangiam Tėveliui,
JONUI BUDR1ŪNU1, 
mirus, kartu liūdžiu su Jumis

Leonas Černišovas.

mokestis

dais.
Investavimo fondų 

organizacija
Investavimo fondai angliškai P » 

vadinami Investment Funds <JHL, 
ba Mutual Funds.Šie fondai

I

A. f A.
JONUI LEKAVIČIUI

mirus, giliausią užuojautą reiškiame pasilikusiai šeimai.

Buvę Kauno Miesto P-jos Bendradarbiai.

lių ar net keliolikos milionų do 
lerių sumas. Sutelkę dideles su 
mas pinigų, investavimo fondai 
perka Įvairių Amerikos pramo 
nės Įmonių akcijas krašto bir 
žoje. Tuo keliu eilinis taupyto 
jas netiesioginiai gali investuo 
ti savo taupmenas i daugelio di 
džiųjų Amerikos Įmonių akci 
jas ir tapti tų Įmonių bendrasa 
vininkais (kaip žinia, pramo 
nės įmonių akcijos yra tų Įmo 
nių nuosavybės Įrodymas. Ki
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1 T) • • • niės mokesčių, nei duoklių, ant keliu pataisytų savo būklę. Teiollkllimo rOZUaiieie metines raišiais bei trečiaisiais metais kiamos lengvatos, palyginus su 
J čia buvo taikomos lengvatos, individualiu ūkininku padėti

LAIŠKAS IŠ POZNANĖS Bet svarbiausia — tai: mokes mi, tikrai buvo didelės, bet jos
Pernai birželio mėnesio 28 d kurio minios sekė tą įvykį. Tai čiai bei duoklės kolchozams bu nė kiek neįtikino Lenkijos ūki

tūkstantinės Poznanės darbi buvo minios neapykantos prasi vo skaičiuojama pagal 1 ha nor ninku del tariamo kolc rozų sis
ninku minios išėjo į gatvę pa veržimas prieš labjausiai neap taikomą maziausiems ūkia temo/, pranašumo. Tai geriau 
reikšti protestą prieš jų išnau kenčiamos įstaigos atstovą, 
dojimą. Tai buvo desperatiškas Vėliau, tų įvykių bylų metu 
žygis, nes komunistinėje siste paaiškėjo, jog kaltinamųjų tar 
moję jokio streiko negali būti pe kaip tik būta to lenkų komu 
ir kiekvienas toks pasireiški nistinio jaunimo. Kapralo Izbe 
mas toje sistemoje yra žiauriai dno užmušimo byloje buvo kai 
baudžiamas. tinami trys jaunuoliai, visi trys

priklausę komunistinio jaunimo 
sąjungai ir net prieš tai turėję 
ryšių su bolševistiniu saugumu.

Porinkiminės refleksijos
1. Aplinkybės taip susiklos ir simboliška yra tai, kad libera 

tė, kad tiktoi dabar tegalima iš lų režimo visagalintis ramstis 
reikšti kuoširdingiausią pade C. D. Howe Port Arturo apy 
ką visiems tautiečiams ir tautie gardoj buvo rinkimuose nuga

Poznanės įvykiai parodė, jog 
net komunistinis teroras nega 
i sulaikyti mases tyliajame pa Toje b . - buv0 kaltinami tik 
klusnume. Vėlesnieji Vengri trys, bet besivejančių , minią, 

kaip sakiau, sudarė mažiausiai 
trys šimtai žmonių. Poznanie 
čiai jųjų tarpe matė ne vieną, 
prieš tai labai aktingą ZMP na 
rį, kurie komunistinių švenčių 
metu kaip tik paradavo su rau 
donais kaklaraiščiais, net ir ka 
ip „tvarkdariai”. Besiveajnčių 
jų tarpe, kiek mačiau pats, kaip 
tik ir tokie buvo

Matę tą įvykį, poznaniečiai 
sakė, jog tokie „pasireiškimai“ 
visų pirma yra komunistinio ja 
unimo auklėjimo išdava. Sako, 
„mokino jaunimą kovoti su da 
rbininkų išnaudotojais“, tai da
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rns. Praktikoje (priklausomai šiai parode praeitų metų pabai pnsidejusiems prie mano lėtas CCF atstovo Douglas Fi
nuo zonos) kolchozai mokėjo ga, kada net ir gerai prosperuo 
normas, taikomas 2—5 ha ūkia jantieji kolchozai masiškai sten 
ms. gėsi likviduotis.

Greta to, kolchozai iškarto žemės nuosavybės 
gaudavo pašalpas bei įvairiau 
sias paskolas, statybos medžią 
gas, javus, mineralines trąšas, 
pigesnį darbą „mašmo-trakto 
rių stočių” ir t. t. Gi individua 
lūs ūkininkai, ypač 1951-53 me 
tais to visiškai negaudavome 

už neatidavimą duoklių laiku 
tuojau buvo suimami ir 

teisiami.
Duoklių atidavimo terminai ne 
retai buvo ankstyvus, jog supili 
davo su rugiapjūte. «

Savaime suprantama, jog to 
kios „politikos“ išdavų neilgai 
teko laukti, 
kaip tik buvo

> ūkiai, kurie pagamindavo ne 
tik sau, bet ir pardavimui, gi

1 mažesni ūkiai, gamindami tik 
’ ne didelius perteklius, nebega 
L Įėjo duoti rinkai reikiamo že 
( mės produktų kiekio. Užtat, 
j 1952—53 metais Lenkijoje su 

žemės produktais buvo gal net 
blogiau negu 1945-46 metais. 
Gi valstybiniai ūkiai, lygiai, 
kaip ir kolchozai, daugiausia 
50% duodavo rinkai to, kiek 
iš jųjų galima buvo laukti.

Dėka tokiai politikai Lenki 
jos žemės ūkis atsidūrė ant 

bedugnės krašto.

rinkiminės akcijos į federahnį
Kanados parlamentą pinigais, 10 rinkimų padariniai suteikė 
savanorišku darbu ir moraline progos daugeliui politinių ko 
parama. Be šitokio daugelio
Amerikos ir Kanados, ypač gi mą CCF atgimimą ir smarkų au 
Toronto lietuvių talkininkavi girną liberalų sąskaiton, kaip 
mo nebūtų pavykę taip sėkmin kad savo laiku vyko su darbie 
gari pasireikšti man Trinity— čiais Anglijoj ir apie tai, kad 
Toronto rinkiminėj apygardoj. Kanados ateities partijomis bus 
Keikia turėti galvoje, kad toje tik konservatoriai ir CCF.
apygardoj prieš mano atstovai! Nesiimu pranašauti, kokia Ii 
jamą CCF partiją ir mane asme nkme eis tolimesnis politinis gy 
r.iškai buvo išvystyta milžiniš venimas Kanadoj. Faktas yra, 
ka liberalų, konservatorių ir kad paskutinieji rinkimai iki to 
komunistų propagandinė akcija laipsnio sukrėtė liberalus, kad 
pagražinta šūkiu „nebalsuoti jie jau nepajėgia nuslėpti di 
už svetimtautį”. Ir jeigu nežili džiulės išvidinės krizės, susiju 
r.nt to man pavyko surinkti sios su busimojo lyderio klausi

ser. Kaip tiktai tokie birželio

Individualios 
jausmas 

yra geriausias ginklas kovoje 
su kolchozine sistema. Bet Len 
kijos komunistai, priešaky su 
Gomulka, ir dabar nuo kolcho 
zinimo politikos neatsisako.

Sekminių proga(! )Gomulka 
kreipėsi į Lenkijos ūkininkus. 
Tame rašte jis atvirai sako, jog 
kolchozų sistemoje (Lenkijos 
komunistų) partija matanti 
„šviesią“ ateitį ūkininkams bei 
kraštui.

Kolchozų likvidavimasis Len
Rijoje vyko gaivališkai. Čia jau didesnį balsų skaičių negu bent mu. Tolimesnis faktas yra tai, 
jokios represijos nieko nepadė kada CCF toje apygardoje su kad Kanados unijos, po to kaip 
tų, bet partija ir šiandieną „lai rinko ir apsaugoti rinkiminę ka atsipalaidojo nuo Amerikos 
ko“, kad kolchozai tie formaliai uciją gaunant per 4000 balsų— unijų, pradėjo aiškiau apsispręs 
nėra likviduoti. Nauji parėdy tai tas rodo, kad CCF atstovau ti už CCF. Unijistai katalikai, 
mai toje srityje aiškiai nurodo, jamos socialinio teisingumo idė kuriems priklauso didelis žodis 
kad. kolchozo įsiskolipimas tu jos, 
ris būti išskirstytas visiems bu 
vusiems kolchozo nariams ir 
kad kolchozo likvidavimas tu 
rįs būti pravestas formaliai, gi 
patylomis, dar šią žiemą, buvo 
nurodoma, jog taip partinis 
aparatas, taip „žemės valdy
bos” turi likvidavimo procedū 
ra kuo ilgiausiai vilkinti. Ki 
taip tariant, kova ir toliau vy 
ksta, tik kitokiomis priemonė 
mis. Rimvydas.
Poznan, Polska.
• Iš Detroito Montrealy šį sa liškai nuo liberalų metėsi prie nesiskiria nuo liberalų.

„Suvisuomenintieji” ūkiai nepa vaitgalį lankėsi p. Miltys ir p. kontfervaUorių-išėjo sustiprėju 3. Asmeniškai džiaugiuosi, 
kantos prieš Maskvos režimą, teisino savo lūkesčių bei įdėtų Žvirblis, dalyvavusieji ir Joni si kaip atstovų, taip ir balsų sk kad daugelis lietuvių dalyvauda 
bet drauge ir įrodymu, kad ko į juos kapitalų, gi individualūs nių parengime. aičiumi. Būdingiausia, o kartu Nukelta į 6-tą psl.
munistinis jaunimo auklėjimas ūkiai nedavė net ir to, ką jie 
niekad nepasiseks, kad jauni duodavo vokiečių okupacijos 
mas, blogiausiu atveju, iš komu metu, nes stambesni, „kuloki 
nizmo sugebėjo „pasisavinti” niai“ ūkiai tapo sužlugdyti, gi

mentatorių kalbėti apie gali

klusnume. Vėlesnieji
s įvykiai tai dar labiau patvir 

.jno. Drauge tie įvykiai aiškiai 
parodė, jog ten komunistinis 
režimas remiasi vien rusiškais 
durtuvais ir kad jaunimas ko 
munistiniam auklėjimui visiš 
kai nepasidavė, nes tuose įvy 
kiuose labjausiai pasireiškė jau 
nimas ir tai kaip tik toks, ku 
ris priklausė lenkiškajai komu 
nistinio jaunimo sąjungai (Z 
MP), partijos „avangardui“.

Tokių sukilimų metu visuo 
met pasireiškia ne tik kilniau 
šieji jausmai, bet neretai ir 
žemiausieji instinktinai. Poz 
nanės įvykių metu, greta nepa bar tas jaunimas ir pradėjęs ko 
prastos drąsos ir pasiryžimo pa va su savo tikraisiais išnaudoto 
sireiškimų tdko matyti ir ,siižvė jais, o kad, sako, auklėjo tą jau 

..ėjimo faktų. Birželio mėnesio nimą bedieviai, tai ir to jauni 
28 d., kai prie Saugumo rūmų mo veiklos pasireiškimas irgi 
ėjo kautynės, apie 15 valandą esąs bedieviškas. Sako, chuliga 
Geležinkelio gatve, Poznanės nizmas Lenkijos jaunimo tarpe 
geležinkelio stoties kryptimi, plėtėsi ir augo visų pirma ko 
bėgo kiek įmanydamas unilor munistinio auklėjimo įtakoje, 
muotas saugumietis. Tai buvo, 
kaip vėliau paaiškėjo, saugumo 
kapralas Izdebnas. Paskui jį 
bėgo, vydamasi jį, minia, kokie 
trys šimtai žmonių, beveik vien 
susidedanti iš jaunimo. Toji mi 
nia saugumietį vijosi staugda 
ma. Kuriam nors iš besivejan 
čių pavykdavo prisivyti bėgan 
tį ir kuo nors suduoti jam, o vien tik neapykantą bei „sužvė maži ūkiai gamino tik tiek, kiek 
parkritusį spardyti, mušti. Sau rėjimą“ savo priešų atžvilgiu, tai jiems buvo naudinga savo 
gumiečiui pasisekus pasikelti o ne kokius nors idealus, 
„žaidimas“ tęsėsi toliau. Taip Šiandeiną, vienų metų pers 
tas vijimasis tęsėsi beveik nuo pektyvoje, Poznanės įvykiai pa 
pat saugumo rūmų, esančių Ko rodo, jog su komunizmu sėk 
chanovskio gatvėje, iki Stoties, minga kova gali būti tik tada, 
t. y. maždaug pusantro kilomet kai visos pavergtos tautos ir 
ro. Saugumiečiui peršokus per vienu metu pradės atvirą kovą, 
tvorelę į stoties peroną, besi Pavienę rykštę lengva yra su 
vejantieji irgi įbėgo į peroną ir laužyti, bet iš tokių rykšių su 
ten, ištraukę iš vagono, užimt sidedančią šluotą net ir didžia 
šė. Toji Geležinkelio gatvė pra tįsias stipruolis nepajėgs sulau 
eina apačioje Stoties Tilto, iš žyti. Dn.

Kitaip tariant, Poznanės Įvy 
kiai ne tik buvo prasiveržimu 
Lenkijos darbininkijos neapy

nes pirmiausia
sužlugdyti tie

paremtos krikščioniškos unijų veikloje, reiškia nuomo 
moralės nuostatais, yra gyvos nę, kad tarp CCF ir katalikų 
darbo žmonėse ir kad nors ne bažnyčios socialinių doktrinų 
buvau išrinktas, mano asme nėra jokio esminio skirtumo, 
niui buvo pareikštas gana dide O tai kaip tik pakirto liberalą 
lis pasitikėjimas, nežiūrint ves ms šaknis, kurios bnvo darbi 
tos prieš mane akcijos, ninkijoj. Abejotina, kad libera

2. CCF idėjų patrauklumu lams pavyktų atgauti darbo žm 
reikia aiškinti ir tą įdomų faktą, onių balsus, kuriais jie sugebė 
kad CCF nežiūrint jai pranaša davo patikrinti sau daugumą 
utos mirties i štų istoriškų lin iki paskutinių rinkimų. Abejo 
kimų, kuriuose daugelis kana tina, kad darbo žmonėms būtų 
diečių, reikšdami nepasitenkini pakeliui su konservatoriais, 
mą esama padėtimi, emociona kurių socialinė politika niekuo

reikalams. «
Iki Gomulkos atėjimo į I Se « 

kretoriaus vietą, t. y. iki 1956 « 
m. rudens, »

Lenkijoje buvo «
apie 16.000 kolchozų, x 

kurie buvo praktikoje apėmę « 
apie 2,5 milionų ha naudojamo » 
sios žemės (išviso Lenkijoje » 
yra virš 31 miliono ha tok.os X 
žemės). Daugumoje buvo tai t. » 
v. poparcelaciniai ir poregula « 
ciniai ūkiai, t. y. ūkiai sudaryti g 
po karo ir kurių teisinė padėtis » 
iki šiol ūkininkams sukelia da « 
ug neaiškumų. Ir čia sąmonin g 
gai buvo stengiamasi kuo ii v 
giau uždelsti su naujakurių g 
nuosavybės teisės sutvarkymu, g 
kad ir tuo keliu „spaustų“ ūki » 
ninkus, kad jie kuo greičiau su g 
darytų kolchozus. Užtat priva g 
tūs, prieškariniai ūkiai tuose ;!• 
Lenkijos kolchozuose net ir 1 <:<: 
pore, nesudarė. Parceliantas, 
dar pilnumoje nesuspėjęs patir 
ti žemės nuosavybės „jausmo”, j! 
įvairiausių spaudimo priemonių g 
įtakoje greičiau palūždavo. Da g 
žnas iš jų pasakydavo: „tiek g 
to, jog toji žemė ir taip dar nė g 
ra mano, tai ko čia aš dar prie g 
šinsiuos”. Tuo tarpu žemės » 
nuosavybės jausmas pas senus « 
ūkiniAkus liko kolchozini g 
mo atžvilgiu nenugalima kliu >> 
timi. Čia ūkininkų didžiausiu « 
„ginklu” buvo jų pasingumas, g 
tylus pasipriešinimas, lauki g 
mas. 1951—1953 m. kolchozų g 
steigimo „apogėjuj,e“ dažnai g 

į kaimus atvykdavo ištisos » 
vilkstinės agitatroių, g 

kurių gražbylystei išklausyti g 
vis šaukiami buvo „suinteresuo g 
tų ūkininkų susirinkimai”; čia » 
ūkininkai kantriai išklausydavo g 
pamokymų bei pažadų, klausia g 
mi kartais net pritardavo, bet g 
agitatoriams išvykus stengdavo g 

Ūkininkai pradėjo masiškai si tuojau pat apie tuos pamoky g 
mesti žemes. mus bei paraginimus pamiršti, g

Lygiagrečiai su tokiomis re Savaime suprantama, jog di g 
presijomis atžvilgiu individua dėlė dalis tų kolchozų įsistei g 
lių ūkių, pradžioje patylomis, o gė ir ekonominių išskaičiavimų g 
nuo 1948-49 m. (po Gomulkos dėlei. Visas bolševistinis ūkis g 
nušalinimo ir suėmimo) ir gar, skirstosi į du periodus : organi g 
šiai pradėta kalbėti, jog geriau zacinį ir eksploatacini. Organi g 
šiai būsią organizuoti „žemės zaciniame laikotarpy bolševisti g 
ūkio kooperatyvus“ t. y. kolch nė sistema duoda visokias pre g 
ozus. Stojantiems į kolchozus, mijas, lengvatas, pašalpas, pas g 
už žemes gautas iš reformos, kolas ir t. t. Apsukresni ūkinin g 

didesnis kaip 15 ha irgi galėjo buvo sustabdomas mokėjimas kai gerai suprato tą padėtį, ii g 
būti „palaikytas“ kulokišku ratų. Pirmaisiais metais kolcho be didesnio pasipriešinimo su g 
ūkiu. Taip, jei tas ūkis turėjo zai, paprastai, nemokėjo nei že tiko dėtis į kolchozus, kad tuo

Lenkijos žemės ūkio 
kolchozinimas

LAIŠKAI IŠ POZNANĖS
ii. 5 ha II klasės, 7 ha — III kla
Visos duoklės natūroje (ja-sės ir 3 ha IV klasės (neužmirš 

vų, bulvių, mėsos bei pieno) sk kime, kad tos „klasės" ir taip 
aičiuojamos pagal ūkio dydį, jau buvo dirbtinai pakeltos 19 
bet bolševikai nebūtų bolševi 49 metais), tada tas ūkis iš vi 
kais, jei nebūtų išnaudoję duck so turės (5x1,8 lygu) 9,0 plius 
^ių sistemos savąjai priespau (7x1,6 lygu) 11,2 plius (3x1 
dai Įgyvendinti. Duoklės, kaipdai Įgyvendinti. Duoklės, kaip ^ygLl) 3 lygu 23,2 h, t. y. toks 
ir žemės mokesčiai Lenkijoje ūkis jau pasidarė „kulokišku 
skiriami progresiniu būdu, t. y. ūkiu“, nes visi ūkiai virš 20 lia 
mažažemis ūkis iš veino hekta 
ro duoda mažiau ne didesnis 
ūkis. Bet ir to dar ne gana.

1949 m. visoje Lenkijoje ta 
po Įvesta t. v. visuomeninė 

žemės klasifikacija, 
kur buvo leista patiems ūkinin 
kams savo kaime nustatyti že 
mės klasę, tačiau kiekviena aps 
kritis, kiekvienas valsčius, kie 
kvienas kaimas iš augščiau ga 
vo nurodymą, jog tame apskri 
tyje, valsčiuje ar kaime turi bū 
ti tiek ir tiek žemės paskirose 

^klasėse. Ta „ęroga“ visur žemė 
ouvo Įvertinta net 2 klasėm au 
gščiau. Šitaip „pagerinus“ dir 
bamą žemę, mokesčiams bei 
duoklėms apskaičiuoti buvo įv 
esti t. v. „apskaičiavimo hekta 
rai“, kur pagrindai! buvo paim 
tas 1 ha IV klasės. Tada 1 ha V 
klasės dirvos buvo prilygintas 
0,8 ha, 1 ha VI kl. — 0,6 ha. 
Gi UI kl. — 1,2 ha, II kl. — 
1,6 ha ir I kl. — 1,8 ha. Kitaip 
tariant geresnėse dirvose „aps 
kaičiavimo hektarų“ bus dau 
giau nė silpnesnėse. Tokios sis 
temos pagalba

siekta visų pirma sužlugdyti 
stambesniuosius ūkius.

Pavyzdžiui vidutinis ūkis, ne

turintieji jau buvo laikomi ku 
lokiškais. Čia dar reikia atsimi 
nti, jog 15 ha ūkyje 1 ha turėjo 
mažesnį apsunkinimą nė ūkyje 
turinčiame virš 20 ha. Išdavo 
je tokių „apskaičiavimų“ gau 
davo (pagal atitinkamą duok 
lių „klasę”) toks ūkis iki 5 dvi 
gubų centnerių javų duoklės 
nuo 1 „apskaičiavimo hekta 
ro“. Paprastai ūkininkai ture 
davo atiduoti, iš tokių ūkių, ve 
ik visą derlių ir tai dar neužtek 
davo tokiam „reikalavimui” pa 
dengti. Tada tekdavo dasipirk 
ti iš šalies, mokant už centnerį 
200—300 zlotų, o atiduodant tą 
centnerį už 60 zlotų. Aštriau 
šiai 
ma

tokia sistema buvo vykdo 
1950-53 metais. Tada 
veik visi geresni ūikai 

buvo sužlugdyti.

I SVEKATA Į

GERIAUSIOS ALAUS VARYKLOS PASAU

LYJE — TAI CARLING’S

CARLING'S

(Tariama: „Karlings blek leibel byr“).

Tai labjausiai mėgstamas Kanadoje alus, jis pri

klauso visur, kur vaišingumas ir draugiškumas. 

Nieko geresnio nėra pobūviams kaip

CARLING’S BLACK LABEL BEER.

Kai susirenkate draugėn su senais draugais ir iš

geriate stiklą už senus laikus, arba su naujais drau

gais susipažįstate kaimynystėje, laikykitės popu

liaraus papročio. . . vaišinkite

CARLING’S BLACK LABEL BEER 
(tariama: „Karlings blek leibel byr“).

BEER
BREWERY LIMITED



4 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1957. VII. 3. — Nr. 27 (237)

DRAUGO”REDAKTORIUS 
SUKAKTUVININKASMeno paroda Toronte

Birželio 14 d. Prisikėlimo sa tuviškam žiūrovui, — ir tą jis 
lės muzikos kambaryje Kultu neblogai atliko . Spaudoje jau 
ros Fondo globoje atidaryta daug buvo rašyta apie jo dar 
dailininkų Adomo Galdiko, Vy bus, špachtelio technika, premi 
tauto Kazimiero Jonyno ir 
Juozo Pautieniaus darbų paro 
da, užsitęsusi tik keturias die 
'pas, sulaukė didelio pasiseki 
mo, jei tai matuoti pagal atsi 
lankiusių skaičių. Jau ketvirta 
dienį, kada parodą atidarė min. 
V. Gylys ,gana maža patalpa 
buvo prikimšta Toronto lietu 
viškos „grietinėlės”, gi sekma 
dieni lankytojų skaičius pakilo 
ligi 500. Jie turėjo progos ste 
bėti 41 išstatytą darbą, iš jų 9 
Galdiko, 12 Jonyno ir 20 Pau 
tieniaus, pagyventi lietuviškos 
bakūžės sentimentais ir kraipy 
ti galvas prie Jonyno pusiau- 
-abstrakcijų. Daugumas išsta 
tytų darbų jau yra apkeliavę ei gūs, vėlesniuose, pastebimas aiš 
lę parodų, kur juos matė tūks kesnis užsitikrmimas, formos 
tančiai amerikiečių. Į Torontą apvaldymas ir tapybiškumo su 
ši paveikslų grupė tiesiogiai at vokimas. Grubi špachtelio tech 
keliavo iš Clevelando, kur lie nika padraikai dedant dažų 
tuvių tarpe sukėlė irgi nemažą juostas, dvelkia pretenzija ir, 
susidomėjimą. šio stebėtojo manymu, nereikia

Po pereitais metais toje pat ma^ formiškai apriboja dailinin 
patalpoje matyto Lietuvių Dai ko pastangas. Tik vėliau, perei 
lės Instituto rinkinio, šiemetei nant piie konkretesnio pienių 
parodai, kad ir kitoniško pobū 
džio, buvo sunku išlaikyti kon 
kurenciją. Kuomet pirmąja sa 
vo augšto meninio lygio, su ma 
žomis išimtimis, vienodumu bu 
vome maloniai priblokšti, šie 
metė kiek nuvylė, bent iš dvie 
jų meisterių pusės. Be naujoko 
Pautieniaus, ypatingai lauke 
me naujesniais keliais paseku 
šių Jonyno bei Galdiko plates 
nio pasirodymo. Tačiau pasta 
rujų dviejų daugumoje lėkštus 
ir indiferentiški darbai sudarė 
vaizdą, jog jie Į šią parodą pa 
puolė atsitiktinai ar dėl „fir dailėje — jo kūrybinis kelias 
mos** mažiau žinomo trečiojo iš per trumpas. Tačiau jis ir to -
samesnei apžvalgai. Žinoma, Jo liau eidamas nuoširdaus jieško ^PIRKĖJUI PAGEIDAUJANT, KIEKVIENU METU DA-j 
nynas įprastai stebino techniš jimo keliu gali patiekti ne vic 
ku užbaigtumu, nepaprasta Ii na staigmeną skeptikams, 
nijos elegancija, skoniu ir atsai 
giai spausdiniuose įvestos spai 
vos teisingumu. Bet argi vien 
tik toks virtuoziškumas eilinį 
paveikslą jau pakelia iki meno 
ribos? Malonu buvo stebėti ir 
Galdiko spalvingus lyriškus 
peizažus, tačiau neperseniai 
„Draugo“ kritikas Galdiką pri

jas — išleista net monografija. 
Tačiau tik Prisikėlimo salėje da 
ugelis pirmą akrtą gyvai išvy 
do šio dailininko „antrosios jau 
nystės” kūrybos vaisius. Kaip 
kataloge pažymėta, 57 metu 
dailininkas, jaunystėje išėjęs 
meno studijas, vėliau ilgą laiką 
buvo atitrūkęs nuo gyvojo dai 
lės gyvenimo ir tik prieš 8 me 
tus Vokietijoje vėl iš naujo ku 
rybiškai užgimė. Tokia pertrau 
ka, gal būt, ir paaiškina Pantie 
niaus natūralų blaškymąsi. Iš 
20 matytų darbų, atliktų per 
trumpą metų eilę, kone visi sa 
vaip skiriasi. Jei ankstyvesni 
darbai kiek manieringi, nesau

JAUNIMO LITERATŪRINIŲ PREMIJŲ 
KONKURSAS

KLB Kultūros Fondas 1956 gauta 4 konkursiniai veikalai ir 
m. buvo skelbęs tris jaunimo 3 vaikų literatūros.
literatūrines premijas: 1. Konkurse gali dalyvauti
1. Jaunimo dramos — $ 500,— visi lietuviai rašytojai, gyveną
2. Jaunimo apysakos ar Įvairiuose pasaulio kraštuose,

legendos ..................$ 300,— 2. Mašinėle rašytus rankraš
3. Vaikų (8—14) scenos veik i čius bei slapyvardžiu pasirašy 

lėlio ar apysakos ..$ 300,— tus, pridėjus voke savo tikrą 
Konkursinių rankraščių įtc i pavardę, siųsti Kultūros Fon

kimo laikas pratęsiamas ii.i do Literatūrinės Premijos Ko 
1957 m. liepos mėn. 10 d. misijai šiuo adresu: 235 Ossin 

reda Jaunimo apysakos ar legen gton Avė., Toronto, Ontario, 
ktoriui Leonardui Šimučiui su dos premija $ 300,— panaikina 
kako 30 metų kai jis redaguoja ma, negavus iki 1957 m. sausio 
„Draugą*“ ir, be to, 65 amžiaus 1 d. nė vieno rankraščio, 
metai. Jis yra gimęs 1892. XI. 
(i. Šėrikų kaime, Šilalės vai., 
Tauragės aps. 1913 m. atvyko seimo narys. 1927 m. grįžo į Įvyks š.
Amerikon ir studijavo Loyolos Ameriką. Nuo 1940 m. ALT ir d., 3 vai. p. p. Prisikėlimo para CBC.
universitete Čikagoje ir Fortha LRKSA pirmininkas. Spaudos pijos auditorijoje, 32. Rushol • ŠĮ savaitgali, sutapus 3 die
mo New Yorke. Sugrįžęs į Lie darbo pradžia buvo Kaune me Pk. Cr. Toronto, Ontario, nom laisvalaikio, Montrealyje
tuvą, buvo trečiojo Lietuvos „Vienybėje* 1911 metais. Canada. lankėsi labai daug žmonių

Vyriausiam „Draugo”

Iki šio laiko jaunimo dramc

$
i

traktavimo atsiekiami geresni 
rezultatai. J. Pautienius, savo £ 
paties pasisakymu, esąs nuosai 'J 
kus modernistas, nepripažįstąs v 
abstrakcijos ir „zuperinio mai S 
šo“ laisvės mene. Tokia pažiū X 
ra, neabejotinai, apriboja j pla x 
tesnę vaizdinę išraišką pasine v 
šusį dailininką, o dažnai toks su $ 
stojimas pusiaukelėje reiškia kū & 
rėjo susinaikinimą, gi to neblo % 
gai užsiangažavusiam Pautie v 
niui nelinkėtume. $

Per anksti yra kalbėti apie J. -č 
Pautieniaus vietą lietuviškoje &

a) Vaikų literatūros jury ko 
misija sudaryta Toronte iš šių 
asmenų: Kun. Boleslovas Pace 
vičius, Stasė Prapuolenytė, Va 
lerija Anysienė, Juozas Gurevi 
čius, Tėvas Steponas Rapolas, 
OFM.

b) Jaunimo dramos jury ko 
misija sudaryta Montrealyje; i 
ją pakviesti ir sutiko Įeiti: Dr. 
Henrikas Nagys, Juozas Akstį 
nas, Kazimieras Veselka, Jonas 
Žmuidzinas ir Jonas Kardelis.

KLB Kultūros Fondas.
• Susiginčijo Verduno radijo 
stotis CKVL su Montreaho C J

Canada.
3. Autoriai, laimėję premijas

dėl veikalų išleidimo tariasi su AD stotim, nes pirmoji nori pa
KLB Kultūros Fondu. didinti galingumą ligi 50,000

4. Premijų Įteikimo iškilmės kw, o ontroji priešinasi, nes j1 •«!
m. rugsėjo mėn. 29 būsianti nustelbta. Ginčą spręs

CHATEAUGUAY!
NETOLIMOS ATEITIES MODERNIŠKAS MIESTAS.

DIDŽIOJO ST. LAURENT LAIVŲ KELIO IR SUNKIO

SIOS PRAMONĖS KAIMYNYSTĖJE.

PENKIOS MINUTĖS NUO MERCIER TILTO.

Geriausias investavimas!
SKLYPAI VAISMEDŽIŲ SODE. NETOLI KELIO NR. 4.

Kaina tik $ 329. j Įmokėti $ 50
ROMI NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI PAS NOTARĄ. į— apb —

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Felix Timmermans. KAI 

MIETIŠKOJI PSALMĖ. Ro 
manas. Vertė Vincas Kazokas. 
Nidos leidinys Nr. 18. London, 
Anglija. 1957 metai.

Šis romanas iš kaimiečių gy 
skyręs prie dviejų lietuviškų di venimo parašytas labai gyva ka 
džiūnų — Čiurlionio ir Soutine, lba, kupina žvalių minčių, ne 
matyti tai darė tik ne iš Toron paprastos intrygos, labai leng 
te matytų rėmų! Nesiimant kri vai skaitomas.
tikuoti šių dviejų dailininkų, lie • Gražina Račytė, šiemet bai 
tuvių dailėje jau užėmusių pir gusi humanitarinius mokslus 
maujančias pozicijas, vis dėl to Toronto universitete, išvyksta
turime teisę reikalauti iš tokių j New Yorką, kur dirbs Jungti 
asmenų ir atitinkamo pasirody nėse Tautose.
mo. Vidutiniškumas nepatrau — Chicagos oro skautų im 
ks net ir meniškai neišprususio ciatyva šią vasarą skautų mece
žiūrovo. nato Pr. Rako skautams paves v mrnrt a «- t a m a t -r za. ■ via

Kadangi Galdikas su Jonynu tame ūkyje rengiama oro skau | 69 CEJN I R AL ST., VILLE LASALLE, QUE
(gal sąmonmgai?) stovėjo tik tų stovykla nuo rugp. 31 d. iki X " ~ <-
tai fone, ši paroda esmėje buvo rugsėjo 7 d. Vieta — Custard, v PRIE MERCIER TILTO. DIDELĖ AIKŠTĖ MAŠINOMS NEMOKAMAI.
J. Pautieniaus prisistatymu lie Mich. s^©©©©©©©©©©©©©©^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*;©©©©©©©©©©©©

LIKUTIS IŠSIMOKĖJIMUI PER 1—4 METUS, 
arba $ 1.75 per savaitę 

Be nuošimčių ir taksų!
GEROMIS MŪSŲ SĄLYGOMIS JAU YRA PASINAUDOJĘ DAUGELIS LIETUVIŲ

Skambinkite šiandien HU 9-3691
MŪSŲ ATSTOVAS JUS PAIMS IŠ NAMŲ, PARODYS SKLYPUS 

IR PARVEŠ NAMO BE ĮSIPAREIGOJIMO PIRKTI.

A ADTIM A Development, Ine.I IIvfIl Atstovas P. Juodkojis
BETTER BUSINESS BUREAU NARYS.

DARBO VALANOS KASDIEN NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO.

Mercier
1 Offlc* 

150* p— -

MoIom, M.T.
4J,

FELIX TIMMERMANS jau kitą vaikelį. Ir taip pamažu tiną. Tai matydama pribuvėja ir tada turi storokai nusikeikti, Man jų nereikėjo, bet vis

Kaimietiškoji psalmė
Mūsų grįtelė linko nuo ver ir jis eina miegulio, galvoji; 

ksmo ir raudų.
Buvo tirštas rūkas, kai mūsų 

kaimynė Belą Salamandra nešė 
mano paties dirbtą baltą kars 
telį i kapus. Aš ėjau drauge. 
Kai jį leido į duobę, aš sykiu ir 
verkiau ir keikiau. Duobkasys 
atrodė toks susikrimtęs, kad aš 
jam į delną įspaudžiau keletą 
centų.

— Nusiramink, Šakny, — jis 
man kalbėjo: — dabar jis yra 
angelėlis danguje.

Tada aš jam taip šėriau į au 
sį, kad jis net persivertė. Man 
juk reikėjo kaip nors numalšin 
ti savo širdies skausmą. Falai 
doję mes susimetėme į smuklę, 
ir čia taip nusilakiau, kad vaka 
rop Belą Salamandra turėjo ma 
ne karučiu namo pargabenti.

Ir po to. Namas tuščias. Čia 
būta vaiko. Balsas prasimuša 
ligi palėpių. Nedrąsu net gar 
šiai prabilti. Nesinori kalbėti 
apie vaiką, kad kitam širdies ne 
užduotum, bet apie ką gi kitą 
kalbėti? Šita tyla. Šita tyla. Mi 
rtis žengia laipteliais. Ir vaiko 
jau nėra, tokio vaiko! Jis guli 
jau tenai giliai po žeme, ir ta 
čiau jo lauki kiekvieną akimir 
ką su viltimi išgirsti jo juoką ir 
šauksmą. Štai septinta valanda.

mums grįžo nuotaika. atsiliepė:
Aš išlaikiau žodį. Tam juk — Put, 

esi žmogus, ačiū Dievui. sk vaikui
Nethė išsiliejo: visi laukai Ir ji pakišo mūsų naujagimį sivaržiau prie jo lopšelio gerą —pasakė moteris sumekenda 

štai ketvirta ir is tiri a t’ van^en'u *r mūsų javų kū man panosėn. Mano Fina juoke valandą sėdėdamas užtraukti ma, kaip ožka, ir pabraukė ran
1 V1 „ . J1S url &au 1 giai, vandens paplauti, per slen si, ir aš juokiausi taip pat. lopšinę tokiu skardžiu baisu, ka per jo galvytę. Ji pasišalino,

V 1 kstį veržėsi vanduo. Tą patį va Niekad aš nesijaučiau toks kad net mūsų šuo drauge pra ir nepraėjo nė ketvirtis valan
Šuo jieško jo visur. Jis apuos katą, kai mes ligi kelių stovėjo laimingas. Tuo momentu slen dėdavo staugti. Sekmadienio ry dos, kai vaikas pasidarė ruža

to jo batukus ir iškicena laukan me vandeny, gimė mūsų Pau kstį peržengė mūsų klebonas, tą, kai žmogus ilgiau padrybsai vas ir negalėjo pastovėti ant ko
jieškoti mūsų Pauliuko.

— Kur mūsų Pauliukas? — 
girdi, kaip žmona klausia šuns. 
Ir tau belieka tada tik baisiai 
nusikeikti arba nerti kuo grei 
čiausiai laukan. Ir tie žaislai. 
Juos paslėpti, bet lygiai tas pa 
ts, lyg juos sudėtum į stiklinę 
spintą. Kartą mačiau, kaip ma 
no žmona prie jų klūpojo, tada 
juos pridengiau skara. Bet kai 
aš namuose palieku vienas, aš 
juos patsai išsitraukiu, ir tada 
arkliukas pradeda siūbuoti, o 
malūnėlis suktis. Aš pradėjau 
gerti. Bet vieną dieną pilsimi 
niau žvaigždes ir savo pažadus, 
duotus aną mūsų vestuvių nak 
tį. Ir išpyliau degtinę į mėšly 
ną. Mūsų šeima iro. Darbas sly 
do iš rankų. Ir vis tik reikėjo 
dirbti.

Mes buvome laukuose ir so 
dinome burokus. Žmonos veidu 
riedėjo ašaros, ir ji puolė ant ke 
lių: „Aš neturiu vaikelio: Mes 
nebeturime vaikelio!**

Man pasidarė trošku. Aš ją Į vandenį ir verkiau kaip mažas po Finos krūtinę — taip bežiu ti degtukais, 
pakėliau, apkabinau ir prižade vaikas, melsdamas į Dievo Mo rint net kojose pasidaro silpna, — Gal reikia degtukų?

kad vėl atsigautum vyru. Nela tik Fina jai davė sumuštinį su 
put, put, gaideli, mc bai aš mėgau dainuoti, bet kai medum.
plunksnelę. reikdavo vaiką migdyti, aš ne — Koks gražus berniukas,

liukas. Pradėtas prie vandens pasikaišęs sutaną, su auliniais lovoje, aš jam leidžiu mano kū jų. Jis taip graudžiai dejavo ir 
ir gimęs beveik vandeny. Bet batais ir pypke dantyse: nu ridinetis ir taip timptelėti už vartė akis, kaip koks ūdra. AŠ
gražiausia, kad aš Visus gyvu — Sveikinu, sveikinu, Šak ūsų, kad net ašaros iš akių trys puoliausi daktaro. Šis gi nusu 
liūs, išskyrus arklį, kuris pakan ny, — prabilo jis: — bet savo ko.
karnai didelis, turėjau iš tvartų mažiuką tu turi pakrikštyti Mo 
susivaryti į savo trobą: veršiu ze: vanduo jau slūgsta.
ką, ožką, paršiukus ir triušius Po to sekė dar du nelaimingi 
— kitaip jie būtų prigėrę. Gy gimimai, bet mūsų nusiramini 
vuliai buvo gimimo liudininkai, mas ir paguoda buvo Pauliu 
Mūsų kaimynė, šimto amatų kas. Gaila neilgam. Dar ir šian 
moteris, buvo pribuvėja. Kiek dien aš negaliu atsikvošėti, ko 
vienam buvo darbo per akis, dėl mielasai Dievulis man taip 
nes nelengvas buvo kelias į pa padarė, ir k< aš vieną dieną 
šaulį. pas jį nueisiu, jis man turės sa

Matydamas savo Finos sopu vo nuosavom lūpom pasiaiškin 
liūs, aš užmiršau potvynį ir ti, kodėl jis mane taip nubau 
abiem rankom griebiausi už šit dė. Aišku, jis tam turėjo prie 
dies. Pribuvėja pastebėjo, kad žasčių, bet gi aš turiu jas patir 
Dievas siunčia žmogui tik to ti, kitaip aš negalėsiu ramia są 
kius skausmus, kokius žmogus žine jam giedoti Aleliuja, 
gali pakelti (arba po jais suklu Tai buvo vaikas! Tai pienas 
pti, pridūriau savo mintyse), ir kraujas. Ir nenuostabu, prie 
Tik dabar aš pilnai supratau ii tokio pieno, kaip mano Finos, mūsų Pauliukas turėjo stoti ant laimė. Visi šuliniai buvo skiidi
įvertinau savo žmoną. Aš kar Man net pypkė užgęsdavo be trečių. Aš kaip tik tuo metu bu ni. Nebežinau, kaip ir sugrjžau
čiai apgailestauju visus jai kada žiopsant, kai jis čiulpdavo jos vau pašiūrėj ir tvarkiau mor 
nors tartus piktus žodžius ir, gražias ir pilnas krūtis. Ir tos kas. Pauliukas stovėjo šalia. St
kaip suaugęs žmogus, visai ne mažos, rausvos rankytės, kaip aiga tarpdury išdygo sena iš
sigėdydamas puoliau ant kelių žavūs gyvi padarėliai, rėplioją džiūvus moteriškė, prekiaujan

sęs asilas pasakė: „Persival 
gęs“ ir prirašė buteliuką. Bet 
nuo to dar blogiau pasidarė. 
Vaikas buvo kaip žarija. Pasi 
šaukiau kunigą, kuris kažką piaH 
skaitė iš knygos; ir keletą kartųjį 
peržegnojo. Mūsų kaimynė Be 
la Salamandra uždėjo vaikui 
ant širdies švento Benedikto 
medalikėlį ir uždegė Liurdo žv 
akę. Pasivadinau ir užkalbėto 
ją Alyzą. „Tai pikta ranka“, pa 
sakė jis: „Bėk ligi Kryžiakal 
nio, ir jeigu pakeles šuliniai nė 
ra išdžiūvę, vaikas posveiks. O 
tada per ištisus metus kiekvie 
ną penktadienį turės atkalbėti 
Karolio Didžiojo maldą". Aš 

Artinosi žiema. Kovo mėnesį kūriau į Kryžiakalnj. Kokia

Guvus tai buvo vaikas. Jis 
žaidė su šunim ir kate. Ir juo 
kesi susiriesdamas, gavęs timp 
telėti kiaulei už uodegos. Aš jj 
pasisodindavau ant arklio ša 
lia savęs, išskėstom kojom ir 
mano pypke dantyse. Dažnai 
kada tik būdavo galima, aš jį pa 
siimdavau Į laukus, į smuklę, o 
sekmadieniais išeidavom abu 
pasivaikščioti. Per jį aš buvau 
pametęs savo galvą. Ir ko aš 
jam neišgalvodavau; jam pada 
riau čigonėlių, antelių, kurios 
paleistos vandenyje plaukiojo, 
vėjinį malūnėlį.

namo. Rodos, skriste peiskri 
dau griovius ir tvoras. Bet kai 
pravėriau duris, mūsų Pauliu 
kas gulėjo miręs ant motinos 
kelių. Jis buvo nažiiliavęs.

Bus daugiau.
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antrą kartą bus paskirta Lietu {pasižadėjimų, kurie paeižadė VYTIS VĖL LAIMĖJO
vių Akademinio Sambūrio Mojusių sklandžiai palaipsniui ap Pereitą penktadienį LSK Vy sigriebė laimėdami 3:0 (2:0). 
ntrealyje, Kanadoje, už 1955-6 mokami. Džiugiai konstatuota, tis futbolo vienuolikė Continen Įvarčius įkirto K. Budreckas, 
m. išleistą, dar nepremijuotą he kad prie naujųjų namų prade tai lygos susitikime su FC Lio R. Preikšaitis ir H. Rožaitis.
tuvių grožinės literatūros kuri jo telktis ir organizacijos. Be ns pelnė du tašku. Consol Cup Po šių rungtynių Vytis pirmą
nį š. m. rugsėjo mėn. 21d. Pre anksčiau prisidėjusių „Atžalos ‘ varžybose prieš tą patį vienetą vietą dalinosi su austrų ASC
mijos dydis — 500 dol. Jury teatro, „Charitas“ ir Sydnejaus nelaimingai pralaimėjus 1:2, šį Toronto.
komisija (dr. H. Nagys, B. Pu Lietuvių Katalikų Kultūros D- kartą mūsų vyrai užtikrintai at
kelevičiūtė, J. Kardelis, K. Ve jos, dabar nariu įstojo Mažosios 
selka, B. Cipliajuskaitė) kny Lietuvos Bičiulių dr-ja, įmokė 
gas jau pradėjo svarstyti. Apie jusi du įnašus. Bankstowno sa 
premijos įteikimo iškilmes ir vivaldybė (Municipality Coun 
laureatą pranešimai paisrodys cil) prie sklypo prieinančią gat 

vę ištisai užpylė žvirgždu ir už 
smalavo: padarytas puikus ir 
platus privažiavimas prie būsi ma pailginta 
mųjų namų.

LABAI GABUS VYRAS
Algis Kavaliūnas, Aldonos 

alek'sandros ir Prano Kavaliū 
britų Winsor & Newton meno nų sūnus, besimokydamas augs 
reikmenų firmos premija Long 
Island dailininkų parodoje ati 
teko lietuviui. Pernai ją buvo 
laimėjęs dail. Povilas Puzinas, 
o šiemet dail. Česlovas Janušas. 

Laimėtojui buvo įteiktas at 
žymėjimas — juosta, sąjungos 
direktorių ir parodos komiteto naujas ateivis 
pasirašytas raštas ir dėžė — universitetą kaip gydytojas, su 
pilnas komplektas tos firmos diplomu Cum Įaudė ir aukso 

įteikė Queens medaliu, pirmuoju iš 78 baigų 
James A. Lun šiųjų mediciną.

OPEROS SUKAKTUVĖS 
Scenos meno

ma opera, pirmą kartą buvo pa bourne gimsta antras choras, 
statyta Italijos Mantua mieste Tai jaunimo 
1607 metais. Tai buvo Claudio 
Montaverdi opera „Orfeo“.

Pirmasis operos teatras taip 
pat pastatytas Italijoje, Vene 
cijos mieste, 1637 metais.

Po to opera plėtėsi labai gr daryti visas sąlygas, kad lietu 
eit ir labai evoliuciomzavo. Iš viška daina juo sultingiau ska 
primityvios muzikiniu 
giu, opera išaugo į labai sude nos sambūrio 
tingos muzikos, vaidybos, įkom 
ponuojant ir baletą, kūrinį, ku 
riame simfoninė muzika sudaro 
visos operos eigos pagrindą.

Per 350 metų opera iš pnmi 
tyvios išaugo į sudėtingą, ku 
riai reikia augštai kvalifikuotų 
solistų ir simfoninio orkestro 
instrumentalistų, o baletui kva 
lifikuotų šokėjų.

Opera paprastai hgšiol dar 
skirstoma į dramatinę ir komis 
ką. Jeigu opera turi daug tauli 
nių elementų, tai ji vadinama 
tautine opera.

Prieš 50 metų Mikas Petraus 
kas parašė pirmąją lietuvišką 
operą (Birutė), po to jau yra 
daug parašyta lietuviškų operų 
— J. Karnavičiaus, S. Šimkaus, 
A. Račiūno, J. Klovo, Juzeliū 
no ir kt.

„TĖVYNĖS GARSAI”
Tokiu vardu Brazilijos lietu 

viai Sao Paulo mieste turi savo 
radio pusvalandį, kurio organi 
zatoriai yra prof. A. Stonis,

<
'®sėjo mėn. pradžioje.

Lietuvių Akademinis 
Sambūris Montrealyje.

DAILININKAS ČESLOVAS 
JONUŠAS LAIMĖJO 

PREMIJĄ.
Antri metai iš eilės garsios

tesniojoje mokykloje visą laiką 
buvo garbės (honor) grupėje. 
Garbės grupėje pabaigė ir Pre 
medical mokyklą Čikagoje. Me 
dicinos kursą išėjo per 4 metus, 
baigė honor grupėje pirmuoju. 
A. Kavaliūnas yra ir pirmasis 

baigęs Loyola

pilnas komp] 
AĮ žų. Premijas 

liesto meras
dy, kuris yra Long Island Ari 
League garbės pirmininkas.

AUSTRALIJOS BANKSTO* 
WNE AUGA LIETUVIŲ 

NAMAI
Bankstowno lietuvių namų 

rėmėjų metiniam susirinkime iš 
klausyti ir užgirti laik. namų 
t-bos p-ko J. Ramanausko, iždi 
ninko P. Zarembos ir Banksto 
wno apyl. reviz. k-jos p-ko A. 
Miliausko pranešimai, iš kurių 
paaiškėjo, kad visi pirmieji for 
maliniai ir materialiniai sunku 
mai yra įveikti ir ant talkos je 
ga užbaigtų pamatų jau prade 
jo stiebtis viršun mūrinės šie 
nos. Mūrijimo darbus, pagal su 
darytą sutartį, atlieka lietuvis 
rangovas Pauperis, kuris su sa 
vo darbo jėga tūkstantį plytų 
sumūrija už 12 sv. Talkininkų 
pagalba numatoma atlikti kana 
lizacijos, vandentiekio, betoną 
vimo, tvorų ir kt. darbus. Šiuo 
metu kasoje yra apie 900 sv. gr 
ynais pinigais ir apie 2000 sv.

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

Lietuvoje 
ir visoje Europoje.

JEAN TALON 
DRUG STORE

1361 Jean Talon E., 
Montreal. Tel. CR 2-1949

— Šeštadienį Toronte Kana 
dos valstybinė futbolo rinktinė 

agr. A- Boguslauskas, J. Vala laimėjo pasaulio pirmenybių iu 
vičius ir Alf. Žibąs. Per metus ngtynes su JAV pasekme 5.1. 
laiko „Tėvynės garsai“ davė 61 
transliaciją ir išgrojo lietuvis 
kų dainų bei muzikos 300 plo 
kštelių. Nuo kovo 3 d, progra 

dar 15 minučių, 
kurioms duotas vardas „Lietu 
viai interpretuoja lietuvišką 
muziką“. Ši Branzilijos lietu 
vių radio valandėlė turi 8 nuo 
latinius pranešėjus: Olga Ivaš 
kaitė, Stasė Ambrozevičiūtė, 
Bruną Lydia Jarmalavičįūtė, 
Vanda Valiulytė, Elena Narbu 
taitė, Jonas Valavičius, Algi 
mantas Žibąs ir Alfonsas Kub 
liekas. Jie kiekvieną sekmadie je ir Kaune lankėsi pirameiiė 
nį pasveikinę radio klausytojus lenkų komanda iš Poznanės, 
gražiai pradeda programas.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
PROGRESUOJA

Melbourr.o Damos Sambūrio 
choras yra sustiprėjęs naujo 
mis pajėgomis. Savo kolektyve 
turi ir lietuvaitę pianistę — Irę 

rūšis, vadina ną Zableckytę. Bet, be to, Mel

choras, kuriame 
šiuo metu yra per 30 daininin 
kų. Jam vadovauja dirig. Pet 
ras Morkūnas.

Jaunimo chorą globoja vyrės 
nieji dainoriai ir stemgasi su

STATAI AR REMONTUOJI NAMUS

pirk statybines medžiagas vienintelėje tos rūšies 
lietuviškoje prekybos įstaigoje Montrealyje

AMLIT Builders Supplies Ltd.
6720 E. Henry Bourassa Blvd., Montreal North,

Naujas telefonas DUpont 1-0182,
reikale šauk bet kokiu laiku.

Žemiausiomis kainomis ir patogiausiomis mokėjimo 
sąlygomis čia galima gauti visas statybines medžiagas: 
visokių rūšių lentas, cementą, cementinius blokus, ply
tas, vinis, dažus, stogo dengimo ir izoliacines medžiagas. 

Greitas pristatymas.

II.
PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS

ant Jūsų nuosavo arba b-vės parinkto sklypo.
Statybos darbus atliks, AMLIT vadovybės rūpesčiu, 

neseniai įsteigta, specialiai statybos reikalams, 
nauja lietuviška bendrovė:

LINDA Construction Co. Ltd.
H Dėl namų užsakymų, darbų prie jau vykdomos statybos 

ir visais kitais statybą lieičaničais reikalais
* prašome kreiptis į naujos bendrovės raštinę:
j 5290—16th Ave. ROSEMOUNT. Tel.. RA 1-7524

arba vakarais skambinti statybos b-vės techniškojo 
vedėjo-kontraktoriaus Zenono Tamašausko tel. CL 5-1558.

K AMLIT B-VĖS VALDYBA.

ir pavienes varžybas laimėjo komanda žaidžianti Sovietų B 
lietuviai. Geriausiu dviiatinin klasėje, po pirmų penkių rung 
ku pasirodė B. Krulikauskas. tynėse laikosi lentelės pradžio 

Atletika, lengvoji, kaip ir vi je. Tačiau TSRS taurės varžy 
same pasaulyje, gerėja ir Lietu bose vilniečiai iškrito dar pir 
voje, rekordai sparčiai kinta, mame rate, pralaimėję Nikola 
Vien tik pastaruoju laiku buvo jevo Avangardui 0 :2.
pastatyti šie nauji rekordai: „Sportas“ aštriai iškelia chu

— Andriuškevičius, Karpavi liganizmo pasireiškimus futboli
-S-V $ 150.00, Toronto Prisikė čius, Švederauskas ir Strazdas ninku tarpe. Pavyzdžiui, Pane 
limo parapijos Katalikių Mote pagerino 4x1500 m estafetės re vėžio MSK komanda, Plungėje 
rų Draugija — $ 50.00, KLB kordą su 16:54,8 min. 
Kultūros Fondas — $ 50.00. 16:56,4). 
Viso — $ 250.00. Ryšium su 
tuo pasikeitimu premijos skirs numetė diską 44.15 m 
tomos taip:

Pirma premija $ 75.00, dvi 
po $ 50,00 ir trys po $ 25,00.

Konkurso Komisija peržiūrė 
jusi ir apsvarsčiusi prisųstus da 
rbus, nutarė premijas paskirs tį 47.66 m. 
tyti sekančiai:

Pirmą premiją $ 75.00 skirti žybas, šiemet įvykusias Rygo
Saleziečių Gimnazijos Italijoje je, jau kelinti metai paeiliui lai noti, kad Vilniaus miesto spi 

Panevėžio 
užsitarnavo

SPORTAS LIETUVOJE
(Pagal vilniškį „Sportą“)

Krepšinis — Lietuvos vyrų 
ir moterų rinktinės gegužes mė 
nesi buvo išvykusios j Š. Koore 
ją, kur laimėjo visus susitiki 
mus, o prieš Š. Korėjos rinkti 
nes vyrai sužaidė 90:45, mote 
rys — 43:27 Lietuvos naudai.

— Užbaigus TSRS pirmeny 
bių pirmąjį ratą, Kauno Žalgi 
rio moterys užėmė antrą vietą, 
o vyrai — ketvirtą.

— Gegužės pabaigoje Vilnių

Visas rungtynes lengvai laimė 
jo lietuvės.

Dviračių sportas Lietuvoje, 
atrodo, yra plačiai kultivuoja 
mas: rengiama daug varžybų, 
kelionių ir šiaip daug apie tai 
rašoma. Pereitą mėnesį įvyko 
didelės metinės lenktynes tarp 
Lietuvos ir Latvijos dviratiniu 
kų. 1945 km nuotolis Ryga — 
Klaipėda —Kaunas — Vilnius 
— Kaunas — Šauliai — Ryga 
įveiktas per vidutiniškai 386 v.

Komandines, respublikines

(buvo pralaimėjus rungtynes, susimu 
šė ir gerokai aplaužė savo vieš

— ŽŪA studentė Veikalaitė būtį. Iš Vilniaus Spartako už 
(buvo girtuoklystę ir chuliganizmą tu

43.32). rėjo būti pašalinti keli žaidėjai.
— A. Varanauskas peršoko Ir daugelyje kitų komandų tar

16 metrų ribą rutulyje su 16.08 pe tebegyvuoja senas paprotys 
m. laimėjus, ar pralaimėjus, nuba

— B. Zalagaitytė numetė jie liavoti. Taigi tuo atžvilgiu lai 
kai nepasikeitė. . . (O gal tai

— Trijų Pabaltijo tavtų vai yra soclenktynės? Red.).
Žuvininkams bus įdomu suži

atzvil mbėtų iš jaunųjų krūtinių. Dai
> koncei to metu 

įvyks jaunimo choro krykšty 
nos.

„MANO GIMTINĖ“ TEMA
, KONKURSO PASEKMĖS

K. L. B. Švietimo skyriaus pa 
skelbto mokinių konkurso te 
n:a „Mano Gimtinė“ Konkurso 
Komisija birželio 14 d., spren 
dė premijų paskirstymą.

Posėdyje dalyvavo: KLB mokiniui Povilui Vaišvilai. Dvi mėjo latviai. Lietuviai liko tre ningistų varžybose
Kult. Fondo pirm. Iz. Matuse antrąsias po $ 50.00 — Irmgri č,ioje vietoję. Po šio chroniško ežere pirmą vietą
vičiūtė, A. Rinkūnas, p. Daug dai Stašaitei, Clevelande ir Dž pralaimėjimo rinktinės treneris A. Šaulys, pagavęs 8.4 kg žu
Vainienė, O. Gailiūnaitė ir C. iugui Augiui, Chicagoje. skundžiasi permenku mūsų len vies. Jei taip būtų Kanadoje, sa
Senkevičius. Tris Trečiąsias po $ 25.M Zi gvaatletų paisruošimu, tinka kytume, kad tą dieną nesisekė.

Konkursui prisiųsta septynio gmui Teichertui, Saleziečių mo susidomėjimo stoka ir to
l'ka darbų: 2 iš Lietuvių sale Gimnazija Italijoje, Irenai Br kiai padėčiai esant nepranašau
/iečių Gimnazijos Italijoje, 2 eimerytei Chicagoje ir Daliai ja sėkmingesnių metų, bent ar
iš Cleveland©, JAV, 13 iš Čika Kolbaitei, Chicagoje. timoje ateityje.
gos, JAV. Premijuotų darbų ištraukos Futbolas. Vilniaus Spartako

Pasiūlyta pakeisti premijų bus spausdinamos periodinėje vienuolikė, vienintelė lietuvių nį ženklą.
i urnas. Motyvai: 1) atsirado spaudoje, tikslu su tais moki .
<'.augiau aukotojų ir 2) prisius nių darbais supažindinti liet, 
ta daug vertingų darbų. Premi visuomenę. Patys darbai grąži
i'.i sumos sudarytos iš šių mece narni autoriams.
natų: Trijų asmenų grupė: M- KLB Kultūros Fondas.

— apb —
• NL skaitytojas Jonas Budrys 
Point O’Barril įlankoje pagavo 
18 sv. lydeką. Už tai jis iš „To 
ronto Daily Star ‘ gavo sidabri

I Dr. TASSy StHCeUMAH I
» _  - . *•* Koptometristas - optikas

TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI 

4281A St. Lawrence Blvd., Montreal. HA 7928.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

HICKSON GROCERY
Čia rasite 

įvairių bravorų 
ALAUS, 

įvairiausių rūšių dešrų, rūkytos mėsos, sviesto, sūrių, 
sūdytų silkių, raugintų agurkų, vaisių, juodos duonos ir 

įvairiausių konservuotų produktų.
Užsisakykite čia alų savo pobūviams!

241 Hickson Ave. Tel.: PO 6-5641 Verdun.
Sav. Paul Jocas.

BELLAZZI-LAMY, INC |j
Cat-7679 George St,TR 5151 -s- vakj Lagalle

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, 
s, statybinis popieris.■ ' Insuliacija, Ten - Test, Masonite,
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Jį TAUPYK, SKOLINKIS I

vĮ> savo kredito kooperatyve
| „LITAS” i
c Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai $
$ duodamos betkokiam geram tikslui. $

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

Banko kambary. x
Pirm. A. Norkeliūnas ................................... RA 7-3120 v*

;®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®« 
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®<

$

1 %

Tel. TR. 1135

VICTORIA 
CLEANERS 

I & DYERS CO,

SPECIALIAI NUPIGINTA \
RŪBŲ VALYMO KAINA. į

Kostiumas ................. 0.95 į
Paltas (lengvas) . .0.95 £

Suknelė ...................... 0.90 $
Skrybėlė ..................0.85 |

ir t. t,

ME7-6727 Lietuviams nuolaida.
Sav.: P. RUTKAUSKAS.

ir t. t.

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

Liet, sav.: J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė.
TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST—MONTREAL.

i Lietuviška moterų kirpykla
| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM-
| PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
t Sav. BIRUTĖ DODONA 1TĖ B. M. Dodon).

X 2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292

«.®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®<

I
 GALIONAS DIVA MODE |

SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. |

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

,-^®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®A
i LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE |

T!C
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

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

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

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

HE
HE

0211 Office: 727 Argyle
0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, «av.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA



Š PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1957. VII. 3. — NL 27 (237)

GRAŽI TORONTO 5LA KUOPOS IŠKYLA
Birželio 9 d. 236 SLA Toron atingai jos pirm. p. J. Strazdui 

to kuopa turėjo savo susirinki ir maloniems pp. Dronseikams. 
mą, nes tai buvo paskutinis Labai gaila, kad mūsų tau 
prieš vasaros atostogas. Po sus tįejįaį dar vįs neskaitlingai bu 

rįasj į seną ir girbangą, prieš 
70 metų įkurtą draudimo ir Ii 
goję pašalpos, nesiekiančia pel 
no, organizaciją. Todėl ir 236 
Toronto kuopa yra savo veikla 
pavyzdinga ir garbinga. Visi 
Toronte gyveną lietuviai ture 
tų įsijungti į SLA.

Naujas narys.

• Sugrįžo iš Europos, kur atos 
tegaudami praleido penkias sa 

Ponas Dronseika norinčius vaites, E. Čuplinskas, G. Šcr 
pavažinėjo didele nauja motori 
ne valtimi, 
malunomo. 
pagrojo St. 
vo progos 
bei padainuoti. Be to, visi daly 
viai nusifotografavo.

Tai buvo gražiai praleista se 
kmadienio popietė su vaišėmis, 
muzika ir daina, už ką visi liko 
dėkingi kuopos valdybai, o yp

-mo visi nariai ir svečiai savo 
automobiliais nuvažiavo į Port 
Credit, 12 mylių nuo Toronto, 
kur yra J. Strazdo ir pp. Dron 
seikų graži rezidencija. Čia vi 
si nariai ir svečiai buvo draugiš 
kai priimti malonios ponios Dr 
onseikienės. Visus labai nuste 
bino skanūs valgiai ir gėrimai, 
o ypatingai p. Dronseikienės ne 
paprastai nuoširdus vaišingu 
ma.

kas suteikė daug 
Akordeonu gražiai 
Jokūbaitis, tad bu 
linksmai pasišokti

nas ir B. Vaškelis. Kad ir ke 
liaudamas pastarasis dar spėjo 
paruošti paskaitą, kurią skaitys 
Jaunimo Kongrese Čikagoje.

ŠALPOS FONDO 
RINKLIAVA

sekmadienį prie abiejų Toron 
to kat. bažnyčių: prie šv. Jono 
Kr. bažnyčios surinkta 65.50 
dol. ir Prisikėlimo par. - baž 
nyčioje — 63.38, viso surinkta 
128.88 dol.

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

1------tfr n 'M  — 1

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

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

0 R BIS EXPORT - IMPORT
SINTINIAI Į LIETUVĄ PER 3—4 SAVAITES. 

SIUNČIAME PIGIAUSIA KAINA AUGŠTOS KOKYBĖS 
PREKES, TRUMPAS PRISTATYMO LAIKAS.

100% GARANTIJA.
SKELBIMAS NR. 2.

Ankstyvvsnjo skelbimo Nr. 1 kainos ir toliau galioja. Šia-j 
me skelbime patiekiame kainas mūsų tekstilės medžiagom. 
Šiose kainose yra įskaitytas Sovietų muitas. Išsirinkus me
džiagas - prekes ir susumavus reikia dar pridėti licenci-i 
jos, apdraudimo ir pašto persiuntimo išlaidas sumoje $6.50.; 
Mūsų siuntiniai yra 22 svarų (10 kg) svorio. Siuntiniai! 
pagal sudėtį gali būti maišyti t. y. maistas, medžiagos, ■

■ vaistai ir kitos reikmenės gali būti viename siuntinyje. !
Medžiagos vyriškiem ir moteriškiem kostiumam; 

58—59 col. pločio; kaina už jardą
;E1 Anglišk. worsted, didelis pasirink.; Ijar. 18 unc $ 11.70;
■ E2 Angliš. tweed, did. pasirinkimas, 1 jardo svoris

18—21 uncija ..................................................................... $ 6.65 ;
Šios medžiagos 100% viln. su štampais „Made in England“ 
OI Worsted viln. mėlina ir ruda su dryžėmis........... $ 6.05
;M3 Tweed, įvair. spalvų 60% viln. ir 40% raj $2.74 
M9 Pick&Pick įvair. spalvų, vilnonė medž.................. $4.20

;M10 Gabardinas įvair. spalvų viln. medž........................ $4.70
MII Gabardinas įv. spalvų 60% viln. 40% raj.........$3.65

;M12 Serges tamsi spalva vilna ..........................................$4.47
Medž. moter. paltam viln. 56-57 colių ploičo kaina už jard. 
'M16 
!M17 
|M18 
|M19 
ĮM20

Moterišk. suknelėm ir bliuskutėm medž. įvairių spalvų ; 
|N1 Georgette viln. 52-53 col. pločio..............................$5.60;
|N2 Rajonas 36 colių ploičo.................................................. $ 0.96;
|N3 Raj. vistra įvair. spalvų 36 col. pločio.......................$1.32;
Į N4 Medv. medž. gingham įvairių spalvų 28 col. pločio $ 0.54 ; 
|N5 Medv. medž. print įvair. spalvų 36 col. pi..............$0.89;
I N6 Medv. Poplinas bliuskom 36 col. pi.............................$0.93;

Sandartinis medžiagų siuntinys Nr. 1
! 3 metrai vyr. kostiumui, viln. medž., 3 m mot. košt. vilu. ; 
; 3 m paltui viln. medž.; 3 m graži raj. medž. suknelei.

5 m pamuašlin medž. 1% m viln. 2 m klijonkos. medviin. 
inter.; 2 m kišenėm medž.; 3 por. vyr. kojinių, 3 por. mot.

/nylon kojinių. 2-ji vyr. sport, marškiniai; 3 didelės špūlės 
siūlų. Kaina už siuntinį Nr. 1 $ 79.00 plius $ 6.50 persiun
timo licencija. Kaina su persiuntimu $85.50.

Standartinis siuntinys Nr. 2
3 m viln. medž. košt.; 3 m paltui medž.; 4 m pamušalui, 3 
poros nylon mot. kojinių ir mot. pavilkinys (slip).
Kaina $ 35.50 plius $ 6.50. Viso $ 42.00.
Gyvenantieji už Toronto užsakymus siųskite su money or
der. Mes prisiusime visus reikiamus pakvitavimus.
Rašykite lietuviškai

Vilu. Flannel. įvairiu spalvų .............................. $2.83
Boucle tik joudos spalvos ( tamsiai mėl. spalv.) $ 3.42
Boucle įavirių spalvų ............................................... $ 3.20
Paprasta palto medžiaga įvairių spalvų............$2.74
Georgette tik juodos spalv.....................................$4.65

t:

„OREI S“
298 Bathurst St. Toronto 2B. Tel. EM 4-2810; 

darbo vai. nuo 9 ryto iki 8 vak.; šeštadieniais nuo 9 iki 6.

Hamiltone skambinkite JA 8-5257 (Brodick St.), 
mūsų agentas atvyks paimti Jūsų užsakymo.

Siuntiniams į Sibirą specialus primokėjimas $ 1.40.

WINDSOR, Ont.
PABALTIJO TAUTŲ TRA GĖDIJA PER VISA 

KANADĄ
Šiemet pirmą kartą per visą jų įvykių metines mini kasmet 

Kanados radijo tinklą iš Wind gedulingomis pamaldomis baž 
soro buvo perduotas Pabaltijo nyčiose ir specialiais aktais sa

APYLINKĖS VALDYBA
mu rengtis nepriklausomos Lie 
tuvos gyvenimui.

Toliau sekė Romo Masiulio 
nio paskaita. Paskaitininkas sa 
vo turiningoje kalboje jautriai tautų — lietuvių, latvių ir estų lėse. Pabaltiečiai niekad nega 
priminė mūsų tautos kančia.-, bei jų valstybes ištikusi sovieti lės užmiršti, kaip birželio 14 d. 
ragino kuo glaudžiausio tarpu nes okupacijos tragedijos mine naktį tūkstančiai žmonių buvo 
savinio bendradarbiavimo, ypa jimas bei baisiojo birželio ma sugaudyti — vaikai, seneliai ir 

kultu tingai kreipėsi į jaunimą, kad sinės deportacijos suminėtų ta suaugę — ir išvežti į tolimus 
utų žmonių į Sibirą ir kitas to kraštus, iš kur jie negali sugrį 
limas Rusijos pavergtas šalis, žti, kur jų daugumas tapo išžu 
kaip Kazakija, Komi, Chiva, dytų, nukankintų, badu išma 
Buchara ir tt.

Tai padaryta dėka energin 
gosios Windsoro lietuvių Bend 
ruomenės Valdybos su iniciaty 
vingu ir veikliu pirmininku Pe 

lietu primindamas lietuvių organiza tru Januška pryšakyje. Tai yra

išrinkta

WELLAND, Ont
NAUJA KLB WELLANDO

Birželio 2 deiną K. L. B-nės 
Wellando apylinkės visuotina 
me narių susirinkime
nauja valdyba, kuri pareigas 
pasiskirstė sekančiai: pirmi 
įlinkas Vincas Markūnas, vice 
pirm. Juozas Paužuolis, sekre 
torius Antanas Kalvaitis, kasi 
ninkas Vincas Žinaitis, I 
ros ir švietimo reikalams Mikas jis išliktų ištikimas gimtajai kai 
Šalčiūnas, šalpos ir parengimų bai.
vadovas Petras Šidlauskas. Su Kun. Vėželis jautriais žodžia 
sirašinėjimo centras: A. Kalvai is kreipėsi į susirinkusius minė 
ris 52 Riverbank Str. Welland, jimo dalyvius, kad tėvynės m i 
Ont. Apyl. V-ba. lė būtų rodoma ne žodžiais, bet

darbais. Savanorių kūrėjų var 
du kalbėjo Pr. NaiduškevičjusNETIKĖTA MIRTIS

Wellando apylinkes 1
vius sujaudino staigi Jono Le vimąsi po pirmojo pasaulinio tiesiog nuostabu, kad mažos be 
kavičiaus mirtis. Velionis, sir karo Rusijoj, linkėjo vienybės ndruomenės vieneto iniciaty 
gęs trumpą laiką, pasimiiė bir ir pasišventimo tautiniams rei vos ir veiklumo dėka visas Ka 
želio 20 d. turėdamas 47 metus kalams, skaudžiai kaltino b-nis nados radio tinkslas buvo pa 
amžiaus. Paliko nuliūdusią narius, kurie užsidarė materia jungtos tai translaicijai ir visi, 
žmoną ir du vaikučius. Velionis lizmo kiaute. Tautinės s-gos kas tiktai kalba angliškai, 
buvo aktyvus apylinkės b-nės vardu K. Žukauskas priminė, 
narys ir skautų rėmėjas. Tebū kad jau 12 metų, kai deklaruo 
nie Tau, Jonai, lengva Kana ta pasauliui taika, bet mūsų tė 
dos žemelė. Apylinkės valdyba, vyne jos neturi ir vargsta sun 

kioj komunizmo priespaudoj, 
jautriais žodžiais linkėjo nepa 
lūžti kovoje už mūsų šventus 

Birželio 16 dieną St. Colum tautinius idealus ir greitai su 
bus salėje buvo paminėti 1941 grįžti prie Baltijos gintaro kra 
metų birželio men. 14—15 d. ntų.
masiniai trėmimai. Minėjimas B-nės valdybos vicepirm. J. 
pradėtas gedulingomis pamal Paužuolis kalbėjo propagandos 
domis už mirusius mūsų tautos reikalu, ragino kuo plačiau in 
kankinius. Pamaldas atlaike ir formuoti vietinius gyventojus, 
įspūdingą pamokslą pasakė kas yra komunizmas, ko jis šie 
kun. Vėželis. kia ir ką jis padarė su tautomis,

Po pamaldų bendruomenės kurios pakliuvo į jų vergiją, re 
valdybos pirmininkas V. Mar komendavo kuo daugiausia iš 
kūnas pakvietė } garbės prezi platinti Krašto Valdybos išleis 
diumą: kun. Vėželį, svečią is to antikomunistinio leidinio 
Bafflo R. Masiulionį, savanorių Red Tyrany.
kūrėjų atstovą Pr. Naiduškevi po kalbų literatūrinę dalį iš 
čių, tautinės sąjungos atstovą pildė: A. Kalvaitis inprovizavo 
K. Žukauską. Savo atidaromo A. Šalčiūno dialogą Partizano 
joj kalboj V. Markūnas primi vėlė. J. Paužuolis skaitė B. Bi
ne minėjimo reikšmę, skaudžią azdžionio Didieji vandenys. M. 
anų dienų tragediją mūsų tau Salčiūnas skaitė savo kūrinį: 
tai, paprašė tylos minutes susi Tenai. Minėjimas baigtas tau 
kaupimu pagerbti žuvusius ko 
munizmo vergijoj mūsų toutie 
čius, priminė šių dienų politinę 
padėtį ir ragino visu atsidėji

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

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

I
A. E. McKAGUE 1

Barrister and Solicitor S 
Advokatas ir Notaras $ 

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

330 Bay Street, £ 
TORONTO 1, Ontario. %

Komi, Chiva, dytų, 
rintų.

Budinant kiekvieną tautą, bu 
vo duoti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos himnai. Pranešėjas g'/B 
va ir vaizdinga kalba nupiešė*, 
deportacijų vaizdus ir pabrėžė, 
kad Pabaltijo tautos niekad ne 
atsisakys savo laisvės ir nepri 
klausomybės, nors ir kaip būtų 
persekiojami ir nors rusiškas ok 
upantas kažin kaip klastotų jų 
valią.

Pranešėjas apibūdino atski 
rai kiekvieną tautą ir suminėjo 
kiekvienos tūlas tradicijas, jų 
apsirengimą, būdą.

Baigdamas jis pasakė, kad 
nors išeiviai iš pavergtųjų Pa 
baltijo kraštų ir toli dabar nuo 
nelaimingos tėvynės, bet jie ją 
kiekvienas tvirtai laiko savo šir 
dyje ir niekad neatsisakys k o 4' 
voti už laisvę ir nepriklausomy^ 
bę.

Šis vindsoriečių žygis didžiai

gir 
dėjo visoje Kanadoje, nuo At 
lanto ligi Pacifiko, tą transliaci 
ją apie Pabaltijo tautų tragedi 
ją ir Rusijos smurtą, panaudo 
tą prieš tas tris tautas.

Transliaciją paruošė p. John 
Jeannette, kuris yra „Traciitio 
nal Echoes“ pusvalandžio vedė 
jas Windsoro CBE radijo stoty 
je. Medžiagą jam parūpino su 
minėtų tautų organiazcijos, da 
ilgiausia lietuviai.

Transliacijos metu pranešė 
jas p. J. Jeannette pirmiausia 
paaiškino Baisiojo birželio jvy pagirtinas, o ir pranešėjui p. J. 
kius Pabaltijo valstybėse — Jeannette už šiltą žodį priklau 
masines deportacijas 1941 me so nuoširdi padėka visų Pabal 
tais. Po to jis paaiškino, kad tijo tautų. Didelė padėka pri 
JAV ir Kanadoje apsigyvenę klauso Kanados radijo vadovy 
lietuviai, latviai ir estai baisių bei už gražią transliaciją.

SAULT Ste. MARIE, Ont
BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Apyl. Vald. pirm. St. Grige ukščiais ir mūsų bendruomenes 
laičio pastangomis per radio neaplenkė gandras. Atskrido ir 
pusvalandį pravedė bendrai lie padidino lietuvių skaičių dviem 
tuviai, latviai ir estai. Taip pat jaunais nariais. A. A. Vanagai 
jo iniciatyva vietos dienraštis susilaukė dukrelės, kurią jau 
'patalpino tam tikslui paruoštą birželio 5 d. dalyvaujant gra 
išsamų straipsnį. Čia mūsų apy žiam draugų būreliui, pakriks 
linkės valdybai teko nusivilti tijo. J. I. Kvoščiauskai gavo br 
Kraš. V-bos žadėta pagalba, oliuką vyresniam sūnui Jonui, 
bet nesulaukta. Sveikinam ir linkime jiems lai

Darbai ir sunkumai mes.
Šiais metais į Sault Ste Ma Parėmimas

rie iš Toronto atvyko viena šei Į Lituanus skelbiamą vajų iš 
ma ir du viengungiai vyrai, o mūsų apylinkės atsiliepė ir au 
paskutiniu laiku vienas vyras kavo šie asmenys: V. Mockus

tos himnu. V. h
k:—--XX-- ------------- -------------------- -

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 iš Winnipego. Visi gavo dar 5, R. Galinis 5, Kun. L. Kemė

bus savo specialybėse. Bendrai šis 2, Augštikalnis 2, ir po 1 
paėmus darbų šiame mieste ne dol. Girdvainis, A. Vanagas, J. 
trūksta. Tik vargas, kad į fab Kvosčiauskas, J. Meškys. 
rikus vyresnius kaip 40-ties ine Mtįsų (šeštadieninės mokyk 
tų vyrų nelabai nori priimti, los mokytojas V. Skajžinskas 
Šiuo metu pradėjo veikti vokie išvyko į Torontą tikėdamas su 
čių Mannesman firmos vamzdž rasti sau atitinkamą darbą. No 
ių fabrikas. Dirbs per 500 dar rs gaila mums su juo skirtis, 
bininkų. Pradinis atlyginimas bet nuoširdžiai linkime jam lai 
1,65 vai. Bet, kaip visur, taip mės ir gerų įsikūrimo sąlygų, 
ir čia į nekvalifikuotus darbus 
priima tik iki 40 metų amžiaus 
vyrus.

Lietuviai statosi namus
Smagu pasižiūrėti, kada lie 

tuviai kas metai vis stengiasi 
gražiau įsikurti. Jau dabar po 
visą miestą išsimėčiusių surasi 
me gražių lietuvių statytų na 
mų, ypač vienaaugščių (bunga 
low). Šiuo metu statybas pra 
deda pp. Staškūnai ir pp. Chi 
nai. O broliai Sendžikai tai kas 
metai pastato po keletą gražių 
namų pardavimui.

Kolonijos prieauglis
Su pavasario grįžtančiais pa

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. L I 0 D Ž I U S.
Pei šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, > 

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS I VISAS PASAULIO ŠALIS. 
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. — 

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 

. PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

I
•v'

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

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

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI
t

Artojas.
PORINKIMINĖS £ ;
REFLEKSIJOS <

Atkelta iš 3-čio psl. 
mi rinkiminėj, akcijoj turėjo pro 
gos arčiau •susipažinti su kana 
diškos demokratijos mechaniz 
mu. Tas patyrimas bus pamo 
ka ateičiai. Esu tikras, kad lie 
tuivai nebus abejingi šio krašto 
politiškiems reiškiniams ir, kl 
ausydami savo sąžinės balso, 
apsispręs už tokias socialines 
idėjas, kurios atstovauja tautų 
laisvę', žmoniškumą, socialinį 
teisingumą ir stato žmogų ou 
gščiau už dolerį.

Dr. P. Ancevich-Ancevičius.

ii
PRANEŠAMA VISUOMENEI, KAD

ĮVAIRIŲ siuntinių persiuntimo

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING Co
849 COLLEGE ST. (PRIE OSSINGTON),

TORONTO, TEL. LE. 1-3098

Š. M. VASAROS ATOSTOGOMS YRA UŽDARYTA

liepos mėnesį nuo 8 iki 20 dienos imtinai.

Praneša sav. A. Kalūza. X
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RAGINA RUSUS TRAUKTIS 
IŠ PABALTIJO

New York — (LAIC)—Um 
ted Press praneša, kad Respub 
likonų vadas John F. Dulles Se

Urugvajus ir jo lietuviai
4. LIETUVOS DIPLOMATAI

lietuvių vardo gerbūvį, J. A. V. „Keleivio“ nuolatinis 
už tėvynės nepriklauso korespondentas, taipgi „Argen 
ir už palaikymą lietuvių tinos Lietuvių Balso“, P. Čiuč.e 

Nikitos S. Chruščiovo gera va tautos egzsitencijos, yra judi hs, kelių laikraščių ir žurnalų

Už
SKAUTŲ TUNTO PENKERIŲ METŲ SUKAKTUVĖS nate, William F. KmZvland, įt kova 
Liepos 7 d. „Širvintos“ skau tek: JA 2-5109. 1!^^’

tų tuntas ruošia penkerių metų „Austos“ organizuojama lia> jQ siūlyme atšaukti Sovietu narna įvairių profesijų tautie redaktorius ir gabus poetas, J. 
veikimo sukaktuvių pamineji Wasagoje jaunių stovykla bus ir Amerikos armijas lg R tu d’čių, bet daugiausiai tą atlieka Miklovis, „Argentinos Lietuvių 
mą. Sekmadienj 11 vai. pamal nuo liepos 28 d. iki rugpjūčio-- ■ — - -
dos, 3 vai. po pietų parapijos 11 dienos.
salėj sueiga, po kurios arbatėlė nam asmeniui 20 dol. 
ir šokiai.

JAUNIMO STOVYKLOS
Ateitininkų stovykla Wasa 

goję ruošiama liepos 20 — 28 
f norms. Mokestis vienam as 
^,,vjniui 13 dol. Interesuoti krei • Vincas Iškalas iškrito iš ma 
ptis telefonu į A. Grajauskaitę šinos ir įskėlė šlaunies kaulą, 
JA 2-2698 arba į G. Bakaitytę dėl ko turi gydytis.

Stovyklavimas vie 
Fiates 

nių informacijų teikia suminė 
ti ateitininkų stovyklos infor 
matoriai.

• Ponai Jokūbaičiai nusipirko 
gražų namą.

pareiga it 
bei ugdy 
įpareigoja

VASARIO 16 GIMNAZIJOS ATSIŠAUKIMAS
Brangios Tautietės ir 

Tautiečiai!
Lietuvio tremtinio 

lietuvybės išlaikymo 
mo uždaviniai mus
kreiptis į Jus, brangūs Tautie 
čiai, ir pasidalinti bendrais džia 
ugsmais ir vargais. Tikime, kad 
šiuo nuoširdžiu žodžiu Jums 
įkyrėsime.

Nepaslaptis, kad Vasario

ne

16 
<~imnazija laikosi dosniųjų lie 

uvių pagalba. Nors ši pagalba 
trunka jau eilę metų, bet, ten 
ka pasidžiaugti, ji nemažėja, o 
didėja. Nuolatinių aukotojų pa 
rama gimnazijai ne tik iki šiol 
išsilaikė, bet paskutiniu metu 
ir gimnazijos skolos sumažėjo. 
Jei praėjusiais metais rudenį 
skolų buvo 46 tūkstančiai, tai 
šiuo metu jų liko per 20 tūks 
tančių. Tai nuopelnas gimnazi 
jos nuolatinių rėmėjų, kurie ne 
pristigo nei pasiaukojimo, 
ištvermės. Vasario 16 
jos Mokytojų Taryba 
niai tai mini su dideliu 
mu.

Tačiau Vasario 16 
jes ateitis priklausys nuo visų 
lietuvių įsitikinimo, kad betku 
ri įstaiga tegali egizstuoti ir sė 
kmingai dirbti, kada ji neturi 
jokių skolų ir turi atsarginio ka 
pitalo. Todėl ir dar kartą krei 
piamės į visus laisvojo pasaulio 
lietuvius-lietuves, kviesdami 
juos nuoširdžion lietuviškon ta 
Ikon: savo aukomis atpalaiduo 
ti gimnaziją nuo skolų ir su 
kurti normalias darbo sąlygas.

Gimnazija yra, tarytum, mū 
su kūdikis: jis yra reikalingas

nei 
Gimnazi 
ir moki 
dėkingu

Gimnazi

Europos gydytojas &
Dantistas «

Dr. N. Skaab |
3 Barnesdale Avė. S. «

Hamilton, Ont. LI 4-6405. »

kiekvieną dieną tam tikro, nu 
statyto kiekio maisto. Gimnazi 
jai išlaikyti lėšų reikia ne tik 
žiemą, bet ir vasarą, ir ypač va 
sąrą ir rudenį, kada paprastai, 
lėšų telkimas susilpnėja ir 
mokykla gauna mažiau įplaukų. 
Vasario 16 Gimnazijos Mokyto 
jų Taryba, nuoširdžiausiai dė 
kodama už Jūsų dosnumą, ma 
loniai kviečia Jus, brangūs Tau 
tiečiai, neužmiršti Gimnazijos 
ir vasarą .

Visi žinome, kokį svarbų už 
davinį atlieka Vasario 16 Gini 
nazija. Ji ruošia jaunas jėgas 
Lietuvos ateičiai. Ji ruošia jau 
nuolius-es tremties gyvenimui. 
Ji ugdo lietuvybę. Šiems dide 
liems uždaviniams reikalingos 
ir didelės lėšos. Tikime, kad ša 
lia nuolatinių gimnazijos rėmė 
jų, kurie nepavargo ir nepava 
rgs, atsiras naujų talkininkų, 
kurie aukomis padės gimnazi 
jos skolas išlyginti ir jos pade 
tį sustiprinti.

Mūsų tautai yra ypatingai 
reikalingas mokslinių jėgų prie

NAUJIENA!!!
Pinigai siunčiami į Sov. Są

jungą, Lietuvą, Latviją, 
Estiją. 

Pristatoma per 2 savaites.
Pilnai garantuota 

ir oficialiai.
100 rublių .............$ 10.00
Persiuntimas .........$ 5.00
Perlaidos didžiausia suma 
$ 50. Tačiau galite siųsti 

perlaidų kiek norite.
GRAMERCY 
744 Broad Street, 

Newark, N. J., U. S. A.

Licensed and Bonded 
by N. J. Statę 

Banking Commission

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus — 

TALKOJE
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. 

Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p. 
parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite 

iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114, 
Hamilton, 15 Homewood Ave.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

PLB SEIMAS REIKALNIG 
AS LIETUVIŲ AUKOS
PLB Seimo Organizacinio Ko 
miteto ir jo finansų komisijos 
pirmininkai šaukiasi lietuvių vi 
suomenės paramos.

Pasaulio Lietuvių1 Bendruo 
menės Seimo' ir jo proga įvyks 
tančių parengimų reikalams, vi 
sai kukliai skaiičuojant, reikia 
apie 34.000.— dol. Dalis jų at 
eis už parduotus „tikietus". 
Bet didžioji dalis išlaidų šau 
kiasi lietuvių visuomenės para 
mos.

Netenka aiškinti kultūrinių 
tautinių parengimų vaidmens 
ir reikšmės. Kiekvienas lietu 
vis supranta, kad mūsų tauti 
niai kūrybiniai laimėjimai, pa 
rodyti amerikiečiams ar kitų 
tautų žmonėms mūsų meno pa 
rodoje, muzikos dainos vakare, 
spaudos ir filatelijos parodose, 
sporto žaidynėse yra akivaiz 
dus mūsų tautinio kultūringu 
mo įrodymas ir labjausiai įtiki 
nąs argumentas, kad mūsų Lie 
tuva verta nepriklausomybes.

Organiazcinis komitetas ir 
jo finansų komisija tvirtai tiki, 
kad kiekvienas lietuvis savo as 
menine auka parems komiteto 
pastangas. Aukos prašomos šių 
sti į žemiau nurodytas banki 
nes įstaigas arba tiesiai komite 
to iždininkui A. S. Trečiokui. 
Fidelity Union Trust Compa 
ny, Citizens-Clinton Office, 
505 Clinton Ave, Newark 8, 
N. J. Liberty Federal Savings 
& Loan Association, 202 N. Bi 
oad St. Philadelphia 2, Pa. Sch 
uyler Savings & Loan Associa

Vakarų Europos. spaudos žmonės — žurnalistai. Balso“ uolus korespondentas,
Pagal Senatoriaus W. F. Kn Tai nepakeičiami ir nepaprasti St. Štabinskas išleidęs kelis 

owland planą, kurį jis įteikė va mūsų tautos išlaikymo ir gaivi laikraščius ir parašęs porą teat 
Istybės sekretoriui J. E. Dulles, nimo veiksniai, kurių dėka mes ralinių veikaliukų, ir Pr. Sači 
rusai turi pasitraukti iš Veng esame pasauliui tiek žinomi, už kauskas, daug rašęs antikomu 
rijos. Už tai JAV-bės sutiktų, stojami ir paremiami. nistine tema vietos Urug. spau
kad Norvegija įeitų į Pabaltijo Po jų bene sekajaunuohai at doje ir išleidęs vieną lietuvišką 
neutralių valstybių bloką. lėtai, kurie dalyvaudami įvai laikraštį.

Knowland pareiškė, kad jis riti šakų sporte, pradedant sa“ ,z: '
savo pasiūlymus raštu įteikė J. vo lietuviškomis pavardėmis ir
F. Dulles, vadovaujantis tais baigiant veiksmu.
pasiūlyma.s, JAV-bes žengtų garsina lietuvių vardą, 
pirmuosius žingsnius" ir rusų
komunistų bosą „prispaustų jų galima rasti viso pasaulio (ir reikia apgailestauti, nes pui 
prie sienos“. valstybėse, kur tik yra kiek da kus ir turiningas žurnalistas),

Chruščiovas savo filmuotame ugiau susispietusių lietuvių, dėl stokos laiko įsigijus nuosa 
pasikalbėjime, kuris buvo rody Bet yra dar viena rūšis tautie vią spaustuvę.
tas Amerikoje, pareiškė, kad čių, kurie ne kiekvienoje lietu Vikonis, buvo manyta, dėl 
Sovietų kariuomenė išsidangin vių kolonijoje galima užtikti, šlubuojančios sveikatos. Dabai, 
tų iš Vengrijos, Lenkijos ir Ry bet kurie labai daug pakelia netikėtai pasirodė Berlyno „Už 
tų Vokietijos, jei JAV-bes su lietuvių vardą ir palaiko gaivią grįžimą į Tėvynę“ komunistų

j tiktų atšaukti savo kariuomenę kovą už Lietuvos nepriklauso landinėlyje Nr. 26, pirmame 
iš Vakarų Vokietijos ir Francu mybės atgavimą ohcialėse vals pusi, jo laiškas rašytas Albinui 
zijos. tybių sferose. — tai Lietuvos Žukauskui, kuriame užginamas

Knowland savo pasiūlyme J. diplomatinis korpas. pastarasis, už raginimą grįžti
F. Dulles pareiškė, kad JAV- štai Urugvajuje turime Lie prof. Skardžių į tėvynę ir pata 
bės neturi atšaukti savo karluo tuvos minister} ir nepaprastą ria, kad ir kiti mūsų intelektua 
menės iš visos Europos is kar pasiuntinį Pietų Amerikai dak lai būtų paraginti grįžti. Kiek 
to, bet padarytų mėginimą, su- tarą Kazį Graužinį. Jį Urugva čia yra tiesos, reikia susilaiky 
rusais, tardamiesi dėl Vengri jus laiko pilnateisiu Nepriklau ti, pažįstant komunistų veiklos 
jos. somos Lietuvos diplomatu ir oportunizmą ir provokacijas,

Knowland numatė Vengri todėl jis yra kviečiamas daly va todėl komentarus paliksime at 
jos - Norvegijos pasiūlymui ai uti į visas diplomatinių ii vals eičįai.
ternatyvas. Jei Vengrijos - Nor tybinių sluogsnių oficiales suei
vegijos reikalu pasiūlymą So gas., kaip Lietuvos ministeris. Miklovis, dėl nežinomų prie tion of Kearny, 24 Davis Ave, 
vietai atmestų, tai jis sako, kad šiose sueigose dr. Graužinis žasčių. ’r- ” ’ - - — -
JAV-bės reikalautų Sovietus pa primena laisvųjų tautų atstovą 
sitraukti iš Estijos, Latvijos ir ms Lietuvos tragediją ir lietu 
Lietuvos ir už tai Norevgija pa vių vardą išlaiko gaivų.
sidarytų nautrali valstybe. Deja, atstovų mes turime

Jei rusai sutiktų priimti vie mažai, kad ne tik ne visose vals 
ną i štų dviejų planų, tai JAV- 
1 ių karinės jėgos pasitrauktų iš 
Graikijos, o už tai sovietai tu 
r tų išsikraustyti iš Lenkijos.

Jie puikiai

Tiek pirmųjų, kaip ir antrų

Kiel: iš jų paliko?
Trys.
M. Krasinskas, L. Čibiras ir 

rašantis šias eilutes.
Lazdauskas susilaikė rašęs

Čiučelis miręs.

Kearny, N. J. Standard B'ede 
Štabinskas, miręs. ral Savings & Loan Associa
Sačikauskas, dėl politinių ne tionof Chicago, Chicago 32, III. 

susipratimų, įtartinas paskuti A. S. Trečiokas, 311 Walnut 
niuoju metu bendradarbiaująs St. Newark 5, N. J. 
komunistiniame Montivideo 
„Darbe“.

Tūo būdu Urugvajaus lietu 
vių korespondentai, palikę tik

Siųsdami savo auką, neuž 
mirškite pažymėti, kad siunčia 
te PLB Seimo reikalams.

Aukotojams iš anksto taria

tybėse, kur randasi Lietuvių 
didžiosios kolonijos, bet dargi 
ne visuose kontinentuose.

Be' abejo mes jų daugiau ir trys, turi apibūdinti kolonijos me nuoširdžią padėką. 
JAV-bės ir SSSR pradėtų sprę negalime turėti tokiose sąlygo visuomeninį ir politinį gyveni 
sti tas problemas viena po kt se, kuriose dabar randamės, be mą, visą demokratinę lietuvių
tos ir pamatytų ir stebėtų rezul tėvynės. Bet jei atsirastų tokių, spaudą ir atremti klastojančias
tatus. kurie be atlyginimo užsiimtų komunistų žinias.

Jis spėja, kad komunistų- eiti garbės konsulų pareigas, 
valdžia Vengrijoje netesėtų nė tas žymiai pagyvintų mūsų ko 
savaitės, jei Sovietai iš jos pasi 
trauirtų. Tačiau san. Knowland 
ragino JAV-bes siūlyti rusams 
priimti tuos planus ir tada pa 
saulis pamatytų, ar vengrai lais 
vuose rinkimuose remtų Kadar 
režimą.

PLB Seimo Org. Komiteto 
Pirmininkas

Msgr. Jonas Balkūnas.

vos barus. Bet nėra, kas tuo 
pintųsi.

5. NYKSTA LIETUVIŲ 
SPAUDOS ŽMONĖS.

Prieš keletą metų mūsų
auda turėjo Urugvajuje kelis 
gerus korespondentus.

J. Lazdauskas, „Naujienų"

rū

sp

r ūglis. Tik ta tauta yra gyva, 
kuri atsigaivina per jaunimą, nuolatinis bendradarbis, Pr. Vi 
Ir Birželio įvykiai mus žadina konis rašė į kelis demokratinės 
visas jėgas sutelkti, kad išlaiky minties organus ir yra išleidęs 
tume sveiką ir į mokslus besi ispanų kalboje Sov. Rusijos ge 
veržiantį jaunimą. Todėl malo ografiją, K. Čibiras, nuolatinis 
niai kviečiame Birželio įvykių „Laiko” bendradarbis, J. A. V. 
p oga paremti Vasario 16 Gim katalikiškos ir vietos Urugv. 
nazija ir jos jaunimą.

PAnEKOS
Mūsų brangiam broliui Albe 

rtui Mažioniui mirus, mūsų sk 
atidaus liūdesio valandoje nuo 
širdž ausiai dėkojame kun. Izi 
doriui Grigaičiui už paskutinius 
patarnavimus koplyčioje, baž 
nyčioje ir kapuose, karsto nešė 
jams, Edmontono Lietuvių Be 
ndruomenės Valdybai ir kitie 
ms pavieniams asmenims už pri 
siųstas gražias gėles ir vairu

Jieškoma Magdė Navic kus, ir visiems Edrnonto apy 
Poviliatienė, gimusi linkės lietuviams, gausiai daly 

m. ir jos sūnus Leonas, vavusiems rožančiaus kalbėji 
1935 m. Jieško tėvas Na me koplyčioje ir taip pat už ga

Albinas Guir-baragis.
AUKOK BESIMOKANČIAM 
JAUNIMUI — VASARIO 

GIMNAZIJAI
16

PAJIESKOJIMAi
— Jieškomas J.nčius Petras, 

kilęs iš Laazuninkų. Prašo 
ma atsiliepti adresu: Miss B. 
Žemgulytė, 32 Ramsay Rd, 
Westmount, Montreal, Canada.

kaitė 
1908 
gim.
viekas Jonas iš Lietuvos, Kaz ūsų palydėjimą velionio į amži 

spaudos -korespondentas, išlei li^-Rūda, Vytauto g-vė 35 nr. nojo poilsio vietą.
Vasario 16 Gimnazijos dęs kelias knygas apie Lietuvą Prašomi atsiliepti jieškomieji Nuliūdusios seserys ir kiti 

Mokytojų Taryba. ispanų kalboje, M. Krasinskas, arba juos žinantieji. giminės.
J t'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.SSSSSSSSWSS,-'

D. E. BELANGER & SONS i
16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE | |

GARANTUOTAS DARBAS. | c
» ja 

259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588. «

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS 
DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E., g
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. $

&

'j v

2348
Guy ly Dugrė i

Hochelaga. Tel. LA 5-4053 Montreal. &
Paruošia vaistus pagal receptus ir S)
SIUNČIA LIETUVON |

BEI SOVIETŲ RUSIJON |

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
P ASIRINKIM Ą.

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

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

BAymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

BUICK-------------VAUXHALL-------------- PONTIAC

LAIKRODININKAS - AUKSAKALlS
A. ŽUKAS

Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos Įvairios puošmenos.
Didesniems pirkiniams duodu ypatingai dideles nuolaidas. 

Taisau laikrodžius, žiedus ir visas kitas puošmenas. 
Užsakymai priimami ir paštu.

976 Church Ave., Verdun (kampas Bannantyne) 
Telefonai: Biznio YO 4538, namų: YO 4538.

I
 CUMMINGS MOTORS Ltd.!

5925 DECARIE BLVD., MONTREAL I

(kampas Van Horne) &

Naujos ir vartotos mašinos. X

Pas mus pirksite geresnėmis sąlygomis, nei kad kur kitur. v 
Vartotoms mašinoms duodame 12 mėnesių $

Universal Auto Bonders garantiją.

Prieš perkant naują ar vartotą mašiną, kreipkitės pas mus. £ 

Lietuvis atstovas: A. S c e r b a.
| RE 1-4981,

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — W1LL1BRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440Namų: TR 2935 Į _ _______
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MOWREAL
MONTREALIO SKAUTŲ DIDŽIAUSIS MONTREA 

IR SKAUČIŲ STOVYKLOS LIO PIKNIKAS
įvyks nuo liepos 20 d. iki rugp liepos 28 dieną bus naujoje vie 
jūčio 5 d. prie puikaus Pont toje už Backriver, kur daugelis 
briand ežero ties Rawdon mies lietuvių iš , 
teliu apie 50 mylių į šiaurę nuo nijos įsigijo žemės. Ta vieta yra _ 
Montrealio. Vieta yra ideali st už akmenų laužyklos, tarp Mo 
ovyklavimui! Abi stovyklos ntrealio ir Terrabonne miestel., 
bus patalpintos sausame ir nuo prie 18 kelio. Tai bus gegužinė, 
stabiai gražiame miške, esančia kurioje dalyvaus ir latviai su 
me šiaurinėje Pontbriand ežero estais. Plačiau sekančiame N L 
pusėje. Šalia stovyklos trykšta numeryje.
šaltinis ir prie jo bus pastatyta 
bendra virtuvė. Miško papėdė 
je tyvuliuoja didelis ir gražus 
ežeras su smėlėtu paplūdimiu. 
Kelias praeina netoli stovykla 
vietės ir mašinoms savininkas 
praves specialius įvažiavimus.

Į stovyklas yra kivečiami vi 
si ir visos Montrealio skautai- 
ės, o taipgi ir neskaniai vaikai 
bei mergaitės, nuo 7 metų am 
žiaus. Stovyklų mokesčiai yra 
$ 15.00 savaitei ir $ 25.00 dvie 
ms savaitėms. Iš šeimos vyks 
tant daugiau negu vienam as 
meniui bus daroma nuolaida. 
Neturtingi skautai-ės, negalį 
apsimokėti stovyklinio mokes 
čio, prašomi paduoti prašymus 
tuntininkams ir jų mokestis bus 
sumažintas arba visai panaikin 
tas. Stovyklaujantieji savaitga 
liais moka $ 2.00 dienai.

Skautų-čių tėvai yra širdin 
gai kviečiami kuo daugiau pri 
sidėti prie stovyklų parengimo. 
Turintieji mašinas prašomi pra 
nešti A. Kličiui, TR 9326. Ga 
lintieji kai kurias pareigas ap 
siimti stovyklavimo metu, pra 
šomi apie tai pranešti tuntinin 
kui s. S. Naginioniui, tel. LA 
6-3021.

Norintieji vykti stovyklon sk 
autai-ės nedelsdami registru© 
jasi pas savo vienetų vadovus 
arba tiesiog pas komendantus,

AUDRA IR LIETUS SUGADINO VISĄ SAVAITGALĮ *
Nepasisekė Dainavoje laužas ir piknikas . . ___ k T ? a A

Praėjusį savaitgalj visiškai • Pp. J. ir M. Juodviršiai, atos I C ) I £ Jf y J’v/ I C >
sujaukė iš Meksikos Įlankos at togų išvyksta į JAV ir jas pra -*>■ -L. J©
bildėjusi audra su stipriu lie leis Atlantic City SLA veikėjų o
turn ir smarkiu vėju.'Dėl to ne poilsio namuose. Pernai ten va AUGŠTESNIEJI LIETUVIŲ TORONTIEČIAI MUZIKOS 
galėjo, kaip reikiant, įvykti sarojo montrealietis inž. Zubas, 
Dainavoje Akademinio Sambū taip pat SLA narys. ___
rio Joninių laužas, nei sekau • P. Girinienė susirgo ir pagul sįems įteikė pažymėjimus: Ge torijos egzaminų žinyne sužy

Pr crresą“ komna dieną Dainavos krikštas su dyta į Lachinės ligoninę, kur nOvaitei Karazijūtei, Gražinai mėta, kad IV kurso egzaminus
žemės Ta Vieta vra lu^-'usju « palydėti pikniku - jos sveikatą tiria dr. J. Segamo >šlekytei> Reginai Augaitytei, išlaikė iš teorimų dalykų Do

Jūratei Dailydaitei, Audronei mas Petrelis, II kurso — Br. 
Kuolaitei, Živilei Stančikaitei Jurkšas, D. Skrinskaitė, I. Vai 
ir Daliai Skrinskaitei. Kursai tkutė ir S. Žemelytė. Piano sk 
kuriuos veda Iz. Matusevičiūtė, yriuje ARCT laipsniu egzami 
kitais metais numato papildyti nūs išlaikė D. Ščepavičiūtė, ir 
programą, kad kursai būtų jdo C. Stradomskytė, X kurso — 

C. Bričkutė, VIII kurso — D. 
Skrinskaitė, D. Petrelis. Var 
gonų skyriuje VIII kurso egza/ 
minus išlaikė kun. Br. Jurkšas.\
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI 
JOS PRENUMERATORIŲ 

DĖMESIUI
Lietuvių Enciklopedijos XI 

tomas jau atspausdintas ir iš 
; prenumeratoria 

ms. Visi, kurie dar nesate atsi 
skaitę už LE X ar ankstyves 
nius tomus, prašomi poskubin 
ti pinigus pasiųsti J. Kapočiui, 
265 C St., So Boston 27, Mass., 
USA, arba, kam patogiau, įneš 
ti Į Toronto kredito kooperaty 
vo Parama Liet. Enciklopcdi 
jos sąskaitą nr. 894 arba mokė 

Šeštadienio popietėje vyko atstovui Aug. Kuolui,
posėdžiai sekcijose, kurių buvo Oakrnount Rd., 1 oronto,/ 
5: meno (vadov. Danutė Saka Unt. \
lauskaitė), visuomeninių ir so 

nelaim'ngai cialinių mokslų (vad. J onas Šo _____ T _______________
paslydusi, nusilaužė ranką, dėl liūnas), sporto (vad. Aleksas liepos ir rugpjūčio mėn. bus ati 
ko turėjo lankytis ligoninėje, Lauraitls), literatūros ir span dara tik penktadieniais nuo 7 
kur jai uždėtas gipsas. d ' 1 v
• Vestuvės M. Stankaitytės su kas)5 .

-> ° jų mokslų (vad. Algis Avižie 
p. G. Matulytės liepos 27 dieną. nis). 

Sekmadienį po pamaldų bu 
vo uždaromasis Jaunimo kong 
reso posėdis, kuriame baigiama 

maniūkštį ir kitus. ją paskaitą skaitė Valdas Ada
• K. Nevardauskas dvi savaites mkevičius. Vėliau sekė rezoliu 
atostogų praleido Laurynijos cijų priėmimas ir Kongreso už 
kalnuose.
• Pp. Sinių šeima „Dainavoje“ 
įsigijo plotą žemes prie ežero,
• Atostogauja daugelis tautie 
čių, kiti savaitgaliais išvyksta 
iš miesto į vasarvietes. Pp. Gau

KURSAI STUDIJOSE
pabaigė mokslo metus ir baigų Toronto muzikos Konservą

gegužine. gas.
Tiesa, šeštadienį laužas bu • Inž. J. Bulota šį ketvirtadie 

vo pakurtas, bet namuose ir tik nį jau grįžta iš ligoninės, 
tai peleninėje, sukrovus kelis • P. O. Ilevičienė ketvirtadie 
degtukus. . . O sekmadienį ge nj atvyko iš Floridos ir kurį lai 
gužinė dėl nuolat besikartojau ką viešės Montrealyje.
čio lietaus visai negalėjo jvyk • inž. Šablauskas yra išvyk s 
ti. Tiesa, ir šiuo atveju AV kle į New Yorką — laidoti ten mi 
bonas kun. dr. J. Kubilius, pa rūsį tėvą.

GRAŽIOS VESTUVĖS 
Panelei mokytojai Lorenai

Bandžiūtei buvo surengta net tarnaujamas „klapčiukų“ seniu šeimai.
„septyni įteikimo pobūviai“ no, V. Lukošiaus, atlaikė Lai • Rašytoja 
(Showers), kuriuose jai įteikta navoje pamaldas, bet ne po at Stankienės 
buvo daugybė dovanų. viru dangum, oi _ j .

Šliūbas panelės Lorenos su kur tesusirinko apie 30 asme 
Robert Gibliss įvyko šeštadie nų. Todėl nutarta Dainavos kri 
nį, birželio 29 d. 195 7, Šv. Kaži kštynas atidėti dviem savaitėm 
miero bažnyčioje. Vestuvines ir įvykdyti liepos 14 d. Tada su 
vaišės Bucharest svetainėje. ruošti ir gegužinę..

Panelė Lorena yra Viktoro DAINAVOS VASARVIETĖS 
ir Lilianos duktė, Mokytojų PAŠVENTINIMAS 
Helenos Jasutienės ir Onos Bu 
rokienės brolio duktė.

Lnrena mokslus ėjp St. Domi 
nic’s mokykloje ir Hochelaga 
Convent ir Superior Diplomą 
įgijo Jacquos Cartier Normal 
School.

Daug laimės naujame gyve 
nime. Frank Jagutis.
MONTREALIO VISUOME

NĖS ŽINAI
Kadangi praeitais mokslo 

metais taip daug buvo kalba 
ma apie šešt. mokyklų išlaiky 
mą ir mokytojų atlyginimą, 
kad visuomenė nesusidarytų 
klaidingos nuomonės, mes, šeš 
tadieninių mokyklų mokytojos 
-ai jaučiam pareigą pranešti, 
kad atlyginimas, gautas iš Ka 
talikų Mokyklų Komisijos, pa 
sidalintas su negavusiais atlygi 

arba tiesiog pas komendantus, nimo mokytojais, ir kiekvienas 
A. Kličiu, tel. TR 9326 ir J. Ra mokytojas už 1956-7 mokslo me 
manauską, tel. CL 5-9166. Sk tus Savo 131 dol. 90 et. Į tą su 
autės registruojasi pas I. Šipe įeina 50 dol., gautų iš J ėvų 
lytę HE 7559 ir S. Pakulytę ” ""
YO 3203. Registruojantis rei 
kia įmokėti $ 2.00, kurie bus 
įskaityti į bendrą stovyklos mo 
kestį. Sesių stovyklai vadova 
us tuntininkė Ir. Vilgalienė.

Registracija vykdoma iki lie 
pos 15 d. Tuntininkai.
• Studentas Lapinas Kęstutis 
yra išvykęs į Rochesterį, JAV.

DR. J. ŠEGAMOGAS | 
CHIRURGINĖ ir | 

BENDROJI PRAKTIKA | 

Office 5441 Bannantyne $ 
(kamp. Woodland) g 

Verdun. Tel. HE 3175. 1 

Priėmimo vai.: 2-4; 7-9; S 
šeštadieniais 11-1 S 

arba pagal susitarimą. & 
Namų 1038 Osborne Av. & 

Verdun. Tel.: PO 6-9964. į

Komiteto.
Šešt. Mokyklų Mokytojos-as.
• Dr. J. Šegamogas sėkmingai 
operavo p. Burkšaitienę, tiria 
sveikatą p. Briksnis. Baltuotus 
jr. jau pasveiko.
• Pas Vitą Razmų šį savaitgą 
lį lankėsi iš JAV motina.
• Inž. P. Mažeika su šeima iš 
vyko atostogų į JAV, prie šil 
tos Golfo srovės.

NAUJA KOLONIJA
Tautiečiai, norintys patys sta 

tytis sau namus naujoje lietu 
vių vietovėje Montrealio šiau 
rėje, galite patogiomis sąlygų 
mis įsigyti sklypą atitinkantį 
centrai Morgage sąlygoms. 
Sklypo dydis 58 and 100 pėdų. 
Vandentiekis ir kanalizacija 
pravesta.

Skambinkite: P. Mažeika 
MO 4-0507.

Užuojauta jam u

p. Aukštaitė iš p. 
nusipirko ties St. 

kambaryje, Jeanu vasarnami.
• Cicėnas Jeronimas, rašytojas 
ir žurnalistas, iš Omaha, Nebr 
askos, liepos 5 dieną lankysis
• P. Šarkis, pasiilgęs Montrea 
lio, atvyko iš Floridos ir čia vie 
ši.
• Lukas Kazimieras lankėsi N 
L redakcijoje. Jis šiemet augi 
na 6.000 kalakutų.
• Inž. R. Lapinas tarnybos rei 
kalais buvo komandiruotas į 
Edmontoną tikrinti valstybinių 
statybų.
• P. Palubinskienė, vilasalietė, 
buvo išvykusi į Čikagą, kur da 
lyvavo brolio Puodžiūno laido 
tuvėse.
• P. Kirkuvienė,

mesni ir daugpusiškesm.

PASAULIO LIETUVIŲ...
Atkelta iš 1 psl. 

nimą svetimoje aplinkumoje, 
apie šeimą kaip lietuvybės iš 
laikymo pagrindą, apie jaunuo 
Ii kaip didesnės šeimos — Vi 
suomenės narį ir apie jaunuolio 
pareigas Lietuvai. . ...

Po jos sekė Kanados atstovo siuntmėjamas 
Br. Vaškelio paskaita — „Jau 
nimo ateities perspektyvos”. 
Prelegento paskaitos mintys su 
kosi apie jaunimo prasmę ir pa 
skirtį, apie jaunuolio kelią į at 
eiti, apie ateitį lemiančius vei 
ksnius ir apie artimosios at 
eities svarbesniuosius veiks 
mus.

‘ atidėtas į sekmadienį liepos 14 
. d. 12 vai. dalyvauajnt A. V.
1 klebonui Dr. J. Kubiliui, S. J.

Bus atlaikytos pamaldos bū 
I simoje koplyčios vietoje, kurią 
padovanoja ir ta pačia proga 
įteiks parapijai Dainavos B-vė. 
įvairumais.

Po oficialios dalies bus gegu 
žinė-piknikas su bufetu ir kitais 

Gerbiami tautiečiai maloniai 
kviečiami atvykti į iškilmes ir 
pasisvečiuoti pirmoje grynai lie 
tuviškoje vasarvietėje Kanado 
je. Taip pat bus suteikiama ga ’ K";im7b*“s gf^^adienj 
hmybė apžiūrėti puikius ežero - -- -
sklypus ir lietuviškos koply 
čios vietą.

Yy,kt.V- Priemonfin vfešėj'cT pas'pp. GHgaliūna? Si 
11 keliu iki Piedmont, pasukti J 1 1 1
į St. Saveur ir Morin Hights; 
nuo Morin Hights laikytis 30 
kelio Alpino Lodge linkui. Se 
kite rodykles.

Autobusas į Morin Hig 
hts iš Central Terminus išeina 
9 vai. ryto, o traukinys iš Cent 
ral Station 9.05 ryto mūsų lai 
ku.

Morin Hights miestelyje au rių vasarvietėje, prie ežero Oua 
tobusų ir geležinkelio stotyje reau, ties St. Donat, atostogau 
—pasitiks jus jūsų mašinos ir ja Jono Lukoševičiaus šeima, p. 
nuveš į Dainavą. Tiek autobu p. Dauderiai, pp. Vilimai ver 
su, tiek traukiniu kelionė į abu duniečiai, savaitgalį praleido p. Chicagos International Amphi 
galu 3 dol. Platesnių informa p. Šimkūs.
cijų suteiks p. K. Andruškevi « p. Baltauskas, sugrįžęs iš at 
čius DE 2384 arba RA 1-0614.

Tat iki malonous pasimaty 
mo Dainavoje. Dainavos B-vė.
LDD 35 KUOPOS PIKNIKAS
pp. Prišmantų ūkyje, dėl blogo 
oro, taip pat, kaip ir Dainavos, Viršutiniai išnuomoti po $ 75. 
nebuvo sėkmingas, nes tesuva 
žiavo tiktai kelios mašinos. Bet 
kadangi ūkyje yra salė, tai joje 
galima buvo pasišokti.

• Vienažindis Vladas iš Filą 
delfijos lankėsi Montrealyje ir

ostogų, rado švariai išvogtą bu 
tą.
PARDUODAMAS NAUJAS 

moderniškas trepleksas
3 augštų po 5 kambarius.

00, o apatinis (apšildomas) 
laisvas pirkėjui.
1452 Leclaire St.

St. Catrarine E. ir Adam.

TORONTO LIETUVIŲ 
NAMŲ BIBLIOTEKA

dos (vad. Raimundos Mišaus—s Val. vak. ir nuo liepos 19 
’ - griežtųjų ir^pritaikomų d. iki rugpjūčio 8 d., dėl vedėjo 

atostogų, bus visai uždaryta.
Bibliotekos Vedėjas.

• Sutuokti Išganytojo liut. baž 
nyčioj Herbertas Rožaitis ir So 
fija Jakavičiūte.
• Pakrikštyta Kristina Marija 
Marta Paulaitytė.
• Tėvynės prisiminimų radio 
valandėlė pirmadieniais bus 8

darymas.
Kongrese dalyvavo daugiau 

kaip 400 registruotų žmonių. Jį —9 va^- vak., banga 1050. 
vedė V. Kamantas ir L. Saba • Galvos apdangų paroda bus 
liūnas: sekretoriavo — Ina Čc Toronte nuo rugp. 23 iki rūgs, 
pėnaitė ir Vida Gaškaitė, rezo 7 d. Kanados tautinės parodos 
liucijų komisija — Gabrielius moterų skyriuje. Mrs. E. Jenki 
Gedvilą, Birutė Petrulytė ii ns prašo moteris paskolinti pa 
Antanas Dundzila.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

rodai savo tautinius apdanga 
lūs — skrybėles, skareles ir kt. 
Jai rašyti: Mrs. E. Jenkins, Ca 
nadian National Exibition Pa 
rk, Toronto, Onr.
® Serga A. Aperavičienė (ope 
ruota) ir p. Zubrickeinė.

DANTŲ GYDYTOJAS 
įį DR. J. MALIŠKA ;j: 

?: priima : 9 a. m.—10 p. m. ;į; 
I: 5441 Bannantyne, Verdun,:;;

(kampas Woodland) :į;
Tel.: TR 4547 |

DĖL VAISTŲ SIUNTIMO Į 
LIETUVĄ

ir kitus kraštus per Montrealio 
atstovę Janiną Adamonienę pra 
eitam N. L. nr. buvo paskelb 
tas klaidingas tel. nr. Turi būti 
RI 4-6940.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS
Dr. R. CHARLAND
78 St. Joseph Blvd. W. 

Tel. PL 9958 I
 STASYS DAUKŠA, LL. D.g 

Buito tB—M
152 Notre Dame St. E. gUN 6-8969* j;Res. 5657—12 Avė., Rsm. rRA 2-5229 j

;►©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©<

VASAROTOJAMS, 
turistams, keliautoajms ir no 

rintiems patogiai praleisti 
savaitgalius, 

geriausia vieta yra puikus smė 
lėto miško, maudynių ir nuosta 
bių krioklių kalnų kurortas — 
garsusis Rawdon. Čia jums-vi 
sus patogumus ir nebrangiai su 
teiks — kamabrius išnuomos ir 

maistą parūpins lietuvaitės 
Jadvygos Matisaitytės 

vasarnamis, kurio adresas yra 
is: 117 Metcalfe Street, 

Rawdon, P. Q.
Informacijų galima gauti Mon 
trealyje telefonu: CL 6-1176, 

po 6 vai. vakaro.

tarp
Teirautis tel. CL 5-9/82, 

o vakarais LA 2-9173
Victor Hamelin Fils Ltd.

A. Norkeliūnas
Commissioner of the Superior 

Court of Montn. .

MONTREAL 
ENTERPRISES REG'D.

KUR APSIDRAUSTI,
PIRKTI, PARDUOTI?

Namai, bizniai sklypai, ūkiai, 
visų rūšių draudimas.

I. G. ELECTRIC R'd. i
Elektros

Dr.E.Andriikaitis|
956 SHERBROOKE E. j 

Tel.: LA 2-7236 f

JOSEPH P. MILLER, 
B. A., B. C. L Į
Suite 205 '

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

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

kontraktorius

GURČINAS 
Curatteau

Snack Bar, gera proga, 
įmokėti $ 2.000.—

Raštinė vakarais: 
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7925—8873

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

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. UN 6-6556

IGNAS
3260

Montreal. Tel. CL 5-5515

j 6 butų po 3 kamb. namas, 
I $ 30.000, įmokėti $ 13.000.—

Tripleksas su krautuve, 
$ 29.000,-, įmokėti $13.000-

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

Groserija su alum, moderniškai 
įrengta, $ 13.000. 
2.500.—.

■, įmokėti

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 2922

theatre praėjo su dideliu pasise 
kimu. Čia programą išpildė apie 
1.500 dalyvių — tautinių šokių 
šokėjų ir Chicagos parapijinių 
mokyklų mokinių. Žiūrovų pri • Wasag.ojc pamaldos bus 9— 
sirinko pilnutėlė salė. Viso bu H vai. kas sekmadienį 9—H 
vo šokta 18 taut, šokių ir išpil vai. kas sekmadienį.
dyta 5 vaikų choro dainos ir 4 • Pakrikštyta Irena Marija Pš 
žaidimai bei keli dalykai kank ezdzieckytė.
lėmis.

JONINIŲ LAUŽAS
Birželio 22 d. Mažosios Lietu 

vos Bičiulių dr-ja ir Vilniaus 
krašto lietuviai bei Šaulių S-ga 
surengė gražų Joninių laužą, 
įvykusį Spaičio darže. Jo pro 
gramoje buvo deklamacijos, ch Je 
oro dainos ir kit.
• Su didelėmis 
vo pašventintos 
augo“ patalpos.
• Petronėlė ir
dideli Chicagos liet, veikėjai, iš 
vyko apsigyventi į Floridą.
• Šv. Kryžiaus lietuvių parapi 
jos mokyklos mokiniai pasiro 
dė CBS televizijos programoje.

• Jokšys Petras serga ir gydosi 
General ligoninėje.
® Petrulis Jonas sirgo ir gydė 
si Queen Elisabetr ligoninėje.
• P. Grumbinas iš Toronto lan 
kėši Montrealyje ir „Neprik 
lausomos Lietuvos“ redakcijom

iškilmt ūs bu 
naujosic. „Dr

Jurgis Gribai,

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

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

I
Dr.A.VALADKAf

1081 BLOOR ST. W. |
(prie Dufferin) a

Telefonas LE. 1-2933 |

RENTGENAS |

priima ligonius ir gimdyves & 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. » 
Šeštadieniais nuo 11 val.$ 
iki 1 vai. p. p. Ketvirtadie- X 
niais kabinetas uždarytas, gI
DR. V. SADAUSKIENĖ |

Dantų gydytoja 9

129 Grenadier Rd., v

(2 namas nuo Roncesvalles)X

TORONTO iTel. LE 1-4250

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

Dupleksas, 25X49 pėdų, su 2 | Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos,
jrengtom krautuvėm, $ 30.000. » Darbo valandos:

—, įmokėti $ 15.000. . « Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penkta-
_______________ __________ » dieniais nuo 10—12 vai. prieš piet ir nuo 7—9 vai. va- Ji

669S—3Sth Avė., R™t. ketvirtadieniais tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet.
» Būstine: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.

Tel. RA 7-3120 — RA 7-3560 | Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8723
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