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Pasaulio lietuvių sostinėje 
/ PASAULINIUS ĮVYKIUS TEBEDOMINUOJA 

ĮVYKIAI MASKVOJE
Nors pasauliniai įvykiai vyks darni Rusijos pavergtieji žmo 

ta nesustodami, bet Maskvos nės bei tautos spontaniškai ver 
įvykių klausimai dar tebedomi žiasi į laisvę ir tas sudaro di 
nuoja visus kitus. Visi komunis džiulį spaudimą i Kremliaus dik 
tai klausia, kas dabar bus Rusi 
joje, kai „big Šatai“ — „bolšy 
je šiški“ nublokšti, arba kaip 
Chruščiovas kad Čekoslovakijo 
je pasakė, „juodosios avys už 
uodegų išmestos iš gardo“?

Atsakymas galimas toks:
PAGAL RUSIJOS DIKTA 

TŪRINĘ TVARKA, IŠMES 
TIEJI TURI BŪTI 

LIKVIDUOTI.
, Jeigu jie-aebus likviduoti, tai 

•^atsigavę jie likviduos juos išme 
tusius. O jie atsigauti sąlygas 
visada turės, nes „kolektyvines 
šino Žukovo pasimatymui su ka 
čiovo, Bulganino — triumvira vesnes gyvenimo sąlygas. Bet 
to valdymas žmonių vis vien ne 
patenkins. Nes jokia vergija 
žmonių negali patenkinti. To 
dėl ir „triumviratui“ pavojus 
gresia, ir jis nemažės.

Galimas dalykas, kad Moloto 
vas su Kaganavičium jau likvi 
duoti, arba suimti ir sėdi kale 
jime, nes tiktai apie vieną Ma 
lenkovą paskelbta, kad jis pa 
siųstas į Kazachstaną vienos 
elektrainės direktorium.
KOVA SU STALINISTAIS 

VYKSTA TOLIAU
Chruščiovas su Bulganinu da 

bar valo satelitinių valstybių ko 
mpartijas. Tai nelengvas uždą 
vinys, nes stalinistais apstaty 
tos visos satelitinės partijos, o 
ir užsieniuose kompatijų cent 
ruošė gausu dar paties Stalino 
paskirtų vadų.

Bet labai svarbu, kad
KOVA UŽ LAISVĘ VYKS 

TA IR TOLIAU.
Ji ypač prasiveržia Lenkijo 

je. Šiomis dienomis Zoppote ja 
unimas suruošė antikomunisti 
nes demonstracijas, kurių me 
tu įvyko susirėmimų su polici 
ja.

Tuščių vilčių sukelia Ameri 
kos spauda siūlydama Eisenho 
werio susitikimą su Žukovu. 
Deja, Eisenhoweris nepasiprie 
šino Žukovo pasimatymui su ka

• ro ministeriu Wilsonu. Bet tuo 
jau pasipylė protestai, nes Žu 
kovas juk buvo pagrindinis Ve 
ngrijos laisvės kovų smaugi 
kas, kas su JAV politika visiš 
kai nesiderina.
LAISVĖS KOVOS VEDA J 

LAISVĘ.

Didžiai Gerbiamus
LEONĄ GUDĄ ir MARIJĄ SLĖNIENE, 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, nuoširdžiai 
sveikiname ir linkime gražaus gyvenimo

KLOT ir N L.

TORONTO
LIETUVIŲ KATALIKŲ FE 

DERACIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

Kanadoje šaukiamas rugsėjo 
dieną Toronte. Federacijos

tatūrą, kuri to spaudimo jau ne 
pajėgia atlaikyti. Ateityje spau 
dimas neabejotinai didės ir arti 
ns įsigalėjimą laisvės. Štai ir Ki 
nijos komunistai neatlaiko Ti 
beto pasipriešinimo, todėl ruo 
šia jau autonomiją. Ir Rusijos 
pavergtos tautos siekia laisvės, 
ii' ją atsieks.

ALŽYRAS IR KIPRAS,
kur vyksta laisvės kovos, taip 
pat eina i naujas santykių for 
mas. Prancūzija pradėjo dery
bas su Alžyro sukilėliais ir An 
glija derasi su Kipro sukilėliais. 
Tikimasi, kad kovos duos lais

I Uliniu i vyk i u savaitėc c J c
ŠULA1TIS

LIETUVIAI CHICAGOS
PARODOJE

Cicero lietuvių tautinių, šo

būtų geriausiai, jeigu sparčiau 
būtų einama prie pasaulinės va 
Istybės, kurioje nebūtų kruvinų 
kovų, o vyktų tiktai kultūrinė 
rivalizacija.
NUSIGINKLAVIMO DERY 

BOS LONDONE
tebevyksta, bet nieko gera ne 
sutariama. Todėl Dulles kalba 
apie tai, kaip Eruopos karo da 
linius aprūpinti atominiais gin 
klais, kurių dabar yra išrasta ir 
atominė raketa. Rusija, siekda 
ma už valdyti visą žemės rutulį, 
niekad nesutiks nusiginkluoti, 
todėl ir kalbos apie nusiginkla 
vimą yra bergždžias darbas.

Paskutinėmis dienomis
PASIREIŠKĖ BANGA 

STREIKŲ,
kurie eina per Kanadą, JAV 
Angliją. Darbo žmonės kovoja 
už geresnes darbo ir atlygini 
mo sąlygas. Bet dažnai dėl st 
reikti nukenčia nieku nekalti 
žmonės, kaip pav. esant trans 
porto streikui, nukenčia kėlei 
viai. Todėl reiktų jieškoti prie 
monių, kad derybų būdu būtų 
atsiekta stas pats tikslas.
TRUMPOS ŽINIOS
— Afganistano karalius lan 

kosi Maskvoje. Jam ] 
darni, prieš 
Chruščiovas, 
rošilovas.

— Arabai 
pakraščiuose 
liui užkirsti kelius į Indijos van 
denyną.

— Bulgarijoje iš valdžios kė 
džių išmesti keli stalinistai.

— Draugingumo sutartį Pra 
hoje pasirašė ne Bulganinas, nų dolerių.
kaip valdžios galva, bet Chruš © J. Em. Kardinalui Legcr pa 

Visai žmonijai yra aišku, kad čiovas, 1
perversmas Kremliuje yra ko — Nasser suėmė savo prie goninėje.
vų už laisvę vaisius. Daugiau ap šus, kurie bandė grąžinti į vai © p)r. J. šegamogas 
sišviesdami ir daugiau susipras džią prezidentą Naguib. liepos 21 d. išvyko atostogų į 
------------------------------------------------------------------------------------------------ JAV ir Montrealy nebus ligi ru

LINKSMA GEGUŽINĖ, LONDONE, ONT. "Plučl° ,12 dl.enos-
® Pp. Giriniai atostogas leidžia 

Londono Tautos Fondo įga tįsaus atsilankymo. Tai bus ant savo neseniai nupirktoje farmo 
liotinis, remiamas gausių talki ras šiemet didesnis išvažiavi je .kurią dabar ir tvarko.

Ą ninku, šių metų liepos 27 d. — mas i gražią gamtą. Nepraleis © H Adomonis su šeima atosto 
šeštadienį — Do; chester'yje kime gražios progos. L. E-tas.
„Dreamlandc“, rengia labai sm 
agią gegužinę.

Gros gera kapela, veiks tur 
tingas bufetas, bus loterija ir 
kt. Pradžia 4 vai. vak.

Lauktina visų londoniškių ir rojus gavo gražių įvertinimų ir 
apylinkių vietovių tautiečių ga brangią dovaną.

EDVARDAS
PAMINĖJO DARIŲ IR 

GIRĖNĄ
Liepos 21 d. prie Dariaus-Gi

rčno paminklo, Marquette parkin grupė, „Žilvitis“ atstovavo 
ke, sustojo eisena atėjusi nuo lietuvius tarptautiniame pasiro 
69-tos ir Western gatvių ir pa dyme Chicagos parodoje, kurio 
minėjo šiųjų žygį per Atlantą, je dar dalyvavo škotai, vokie 

ČIURLIONIO MENO čiai’ airiai> Prancūzai ir ameri 
GALERIJA

Lietuvių - Amerikieč.ių meni 
ninku klubas šį rudenį Tėvų Jė 
zuitų Jaunimo namuose yra nu 
matęs atidaryti Čirlionio vardo 
galeriją. Paveikslams į ją atrin 
kti šis klubas pakvietė jury ko 
misiją: Amerikos Lietuvių Dai 
lininkų S-gos atstovas M. Šilei 
kis, Lietuvių Dailės Instituto 
— P. Kaupas, nepriklausomųjų 
atstovas — A. Cooper-Skupas, tos gyventojams pridarė bėga 
JAV Lietuvių Bendruomenės ]es nuostolių. Kiek yra žinoma, 

iš lietuvių tarpo niekas skaudž 
iau nenukentėjo.

ATOSTOGŲ ŽENKLE
Prasidėjus vasarai, Chicagos 

lietuviškasis gyvenimas žymiai 
susilpnėjo. Šiuo metu savaitga

čiai, airiai, prancūzai ir 
kiečiai. Dviejose programose įjnaudoti palapinėmis 
lietuviai pašoko kelis šokius.
DR. A. GERUČIO PASKAITA
tema „Vokietijos krašto proble 
ma Lietuvos išlaisvinimo by 
loj“. Paskaita buvo gana turi 
ninga ir įdomi .tačiau klausyto 
jų susirinko nedaug.

SIAUTĖ AUDRA
LJepos 19 d. naktį Ch cagoje 

siautė didžiulė audra, kuri vie

MONTREALIS
J SVEČIUS PAS SKAUTUS 

IR SKAUTES
Jau kelios dienos, kai Mont 

realio skautai-tės stovyklauja 
puikiame pušyne ties Pontbria 
nd ežeru. Šį savaitgalį Montre 
alio visuomenė yra kviečiama 
aplankyti bestovyklaujantį jau 
nimą. šeštadienio vakare įvyks 
didžiulis ir įdomus laužas. Sek 
madienį pamaldos bus atnašau 
jamos 10 vai. ryto. Po pietų 
įvyks skaustiški pasirodymai - 
- žaidimai, o taipgi ir futbolo 
bei tinklinio rungtynės tarp 
svečių ir stovyklų komandų. 
Laimėjusiems bus įteiktos do 
vanos.

Svečiai, norintieji abi dienas maldos. Po pamaldų šaukiamas 
pasilikti skautų tarpe, galės pa visuotinis parapijiečių susii n 

kimas, kuriame jūsų kunig s 
praneš apie jo gautą pakvietimą 
naujam darbui.

Kun. dr. M. Kavolis.
Pp. JURKŠFAMS, 

sulaukusiems didabrinių vedy 
binių sukaktuvių, šeštadienį ru 
ruoštos šaunios pagerbtuvės su 
sveikinimais ir dovanomis.

7 
centras prašo tą pačią dieną ša 
ūkti Toronte suvažiavimus Ka 
nados Ateitininkų ir Kanados 
Lietuvių Katalikių Moterų or 
ganizacijų. Federacija šaukia 
savo metinį suvažiavimą, p igai 
4 statuto paragrafą.

IŠGANYTOJO 
LIUTERONIŲ

bažnyčioj, 1691 Bloor St. W. ir 
Indian Road kampe, liepos 28 
d., 12.30 vai. p. p., lietuvių pa

JAV Lietuvių ]
Chicagos apyg. pirm. dr. j. Ba 
jerčius ir Kultūros Fondo pir- 
-mkas J. Kreivėnas.

UŽDARYTA LIETUVIŲ 
DAILĖS PARODA r

dvi savaites užtrukusi Mo
son viešbutyje. Pasidžiaugta liūs praleisti nemaža chicagie 
jos pasisekimu. Apie š.tą paro čių važiuoja į Beverly Shores, 
dą neblogai atsiliepė ir didieji Ind. vietovę, kur daugelis lietu 
amerikiečių laikraščiai. vių turi savo vasarvietes.

staty 
tomis netoliese stovyklų. Iš an 
ksto užsiregisitrfivusieji ir įmo 
kėjusieji po 2 dol. dienai bus ap 
rūpinti maistu. Mašinoms yra 
paruošta didelė parkinimo vie 
ta, už kurią iš kiekvienos maši 
nos savininko bus imamas 1 
dol. mokestis parai.

Dėy smulkesnių detalių pra 
soma kreiptis į tuntininką s. S. 
Naginioni, tel. T.A 6-3021 arba 
LA 4-3704.

Stovyklavietės yra pasiekia 
mos sekančiai: 18-jų keliu va 
žinoti į Rawdon miestelį, esan 
tį už 45 mylių nu oMontrealio; 
miestelį pasiekus, vykti Queen 
gatve iki Vienuoliktos gatvės, 
kuria reikia važiuoti apie 4j2 
mylios. Stovykla yra dešinėje 
kelio pusėje. Tuntininkai.

VASARVIETĖS „DAINA 
VA” PAŠVENTINIMAS

įvyko liepos 14 d. buvo suvažio 
vę apie 40 mašinų. Kun. J. Ku 
bilius atliko pašventinimo apei 
gas prie ežero užtvankos. Dau 
gelis tautiečių nusipirko skly 
pus. Plačiau apie „Dainavą“ ki 
tame nr.
• Pp. Lazauskai ties St. Jeanu, nas kun. J.Kubilius. Vaišės, 1 i 
prie Richeleau upės, pasistatė riose dalyvavo tiktai keli asine 
puikų ir brangų vasarnamį, ku ns. buvo naujosios šeimos n • 
rio įkurtuves suruošė praėjusį muose Ręsemounte. Nauja po 

ra povestuvinės kelionės iš/y

IŠ KALIFORNIJOS 
SVEČIAS

Pas pp. Bakanavičius iš C"’t 
fornijos lankosi švogeris p. Va 
liukonis, buvęs bostonietis, n?t 
paskutinius 5 metus gyveii: s 
Californijoje. P. Valiukon s 
yra buvęs Keleivio redaktorius. 
Sūnui jis davė teisininko išsilą 
vinimą. Dabar jis yra JAV vals 
tybinėje tarnyboje, Patentų . įš 
taigos viršininkas. Svečias 
Kalifornijos atostogaus pp. Bn 
kanavičių farmoje apie 2 savai 
tęs.

KUKLIOS VESTUVĖS
Aną pirmadienį susituokė K 

I.CT narys Leonas Gudas su 
Marija Slėniene. Šliūbą d: 
Aušros Vartų parapijos klebo

MONTREALIS
GERINAMAS MONTREA LIO SUSISIEKIMAS

Kad Montrealio miestas turi • Susituokė liepos 20 d. Bor- 
labai blogą susisiekimą, yra ži chertas su p. Latvaityte.
noma viseims, o ypač, tiems, e Butkevičius K. iš Hamiltono 
kam tenka toliau miestu pava lankėsi pas A. Navickį.
žiuoti. Savaitgaliais gi pasida © p ir B Mackoniai lš Čikagos 
ro tikra kankynė, kai prie tiltų - 
tenka prastovėti po valandą ir 
net dvi.

Natūralu, kad yra susirūpini 
pataikau mo gerinti susisiekimas. Tuo ti 

karalių lankstosi kslu miesto savivaldybė sudarė 
Bulganinas ir Vo planą išilgai miestą nutiesti pa 

grindinę autostradą, kuri nuo 
St. Anne de Bellevue, vakaiuo 
se ligi Bout de I’lle rytuose tęs 
tusi apie 32 mylias, kurių 6 mie 
sto viduryje būtų iškeltos virš 
gatvių ir skersinių kelių. Šios dideliu liepsnos pluoštu prasi 
autostrados statybai miestas veržė į kambarį, nors perkūm 
paskyrė apie 10 su puse miho ja buvo dar labai toli. Tai atsi 

tiko vienam tautiečiui kalbant 
telefonu, kai prie miesto artino 

kaip kompartijos galva, daryta operacija Hotel Dieu li s' audta- lat, atsargiau kalbėti 
telefonu, kai siaučia audra.

su šeima • Gražios sutuoktuvės aną šeš 
tadienį buvo ' Genės Mackevi 
čiūtės su Juozu Stulginskiu. Ja 
unavedžius sutuokė Šv. Kaži 
miero par. klebonas kun. J. Bo 
binas. Šauniose vaišėse dalyva 
vo daug svečių ne tiktai iš Mon 
trealio, bet ir iš JAV bei kitų 
Kanados vietų.
© Inž. V. Civinskas su šeima iš 
Cleveland© ir p. Sonda iš Toro 
nto praėjusį savaitgalį lankėsi 
Montrealy, viešėjo pas pp. Bu 
lotas ir lankėsi NL redakcijoje. 
Inž. Civinskas, buv. Kauno 
miesto inžinierium, buvo erni 
gravęs į Australiją, bet prieš 
metus persikėlė į JAV.
® Svečiai iš JAV — N. L. bend 
radarbis V. Sirvydas ir‘žymu

ir

tvirtinasi Akabos 
ir ruošiasi Izrae

GRAŽIOS IŠLEISTUVĖS
Šeštadienį pp. Joneliui bute 

guvo suruoštos gražios išleis 
tuvės Juozui Parojui, išvyks 
tančiam gyventi į JAV. P. Pa

Mielam prieteliui

INŽ. JURGIUI ŠABLAUSKUI, 
mirus brangiam tėveliui, 

ALEKSANDRUI ŠABLAUSKUI, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame

M. ir J. Šegamogai.

lankėsi pas pp. Mockus, Jone 
liūs ir kt.
• Dudonaitei Onai, ištekančiai savaitgalį.
už kitataučio, buvo suruoštos • Penia Išganaitienė iš Longu ko į Detroitą, 
pagarbtuvės.
© B. Barzdenytė susižiedavo su kiniui 
kitataučiu.
® Serga Jurgis Kynas ir Ant. 
Mikolojūnas, ir buvo ligoninė 
je.
• Žaibas pro telefono vamzdelį

euil šeštadieninės mokyklos mo © Broliai Pukteriai ir p. J .c 
tėvų surinko Mokyklų nas sudarė grupę, kuri pašto 

Globos Komiteto nustatytą mo viai remontuoja arba papildo 
kęsti. Po 3.50 sumokėjo pp. Am setus antikinių baldų, kuriuos 
brozaičiai, Buikai, Burčikai, Iš jiems duoda didžiosios firmos: 
ganaičiai ir Krujelskiai. Nesu Morgan, Simpson, Eaton ir kt. 
mokėjo dar viena šeima.
© Pp. Ptašinskai Ville Lasalle, 
prie Broadway, pasistatė gra 
žius namus, kuriuos labai gra 
žiai apmūrija akmenimis p. Li 
ngaitis su p. Snapkausku.
O Daniliauskas Vincas sunkiai 
serga, bet sveikata pamažu ge 
rėja.
® Jocui Juozui padaryta opera 
cija ir jis jau namie.
® V. Girinienei dr. Šegamogas 
padarė operaciją. P. G. jau svei 
ksta.
® Paužėnaitė Kotrina
už V. Pentemann’o.
O Poniai Greitaitienei 
ta operacija Verduno 
je-
* Šventės: ketvirtadienį Šv. 
Jokūbo ir penktadienį Šv.Onos. 
o O. ir T. Stankūnaitės atosto 
gavo Bonstone ir Cap Cot.
« J. Bakanavičius išėjo 2 sav. Ona Balkevičienė (Karpavičių 
atostogų, kurias praleis savo tė) 84 m. amžiaus; laidotut s 
farmoje.
© P. K< revičius Ville Lasalle 
baigia statyti antrus namus.
® Inž. J. Balčiūnas už Lachutės

• Lukoševičius Juozas ir V. Čė sis šachmatininkas Kazys Mcr nusipirko farmą su žentu inž. ir 
sna atostogauja Kennebunk Po kys, pasižymėjęs JAV sachma dabar ten atostogauja.
rt. tininkų veikloje, vienas nuo JA 3 Inž. P. Narbutas išvyko atos
• Nevardauskas Jonas išskrido V ir Kanados sienos, kitas i- to"ti į Nt w Yorką ir Atl. City, keliu, iš už krūmų iššoko elnias
į New Yorką ir atostogaus At Bostono, viešėjo Montrealyje ® E. ir V. Juozopaičiai sugrįžo ir bėgo per kelią, bet. atsimušė 
lantic City. ir lankėsi NL redakcijoje. K. iš atostogų. į pravažiuoajnčią mašiną ir i
• L. Černišovas išvyko poilsio Merkys ta proga užsiprenume ® P. Stropus iš Čikagos viešėjo simušė. Auto remontas atsėjo
prie St. Gabriel ežerų. tavo NL. pas pp. Latvius. 300 dol.

gauja pp. Girinių farmoje.
O Iš Anglijos Į Montreal} atvy 
ko pp. Montvydų šeima, 6 as 
mens: Jonas su Bronislava ir 
vaikai — Gražina, Jonas, Eleo 
norą ir Antanas.
© Lito Direktorius, D. Jurkus 
išėjo atostogų.
• E. Mačionienė išvyko 2 sav. 
atostogų į Londoną, Ont.
• P. Rakauskas atostogauja 
prie Bostono.

' Lietuvos v 
w»ri(MiilhnC \

ištekėjo

padary 
ligoninė

• P. Mažeika lėktuvu buvo nu 
skridęs į New Yorką.
O Ant. Gražys su žmona atosto 
gavo Detroite, kur. p. Gražienė ■ 
slaugė susirgusią seserį j. Ru 
dytę, o p. Gražys'lankėsi ir Či 
kagoje.
• A. Morkūnienė su sūnum a 
saroja pp. Leknickų viloje, Gol 
den Lake.
© Br. Katilius atostogauja prie 
St. Lin.
® Lankėsi pas pp. Linkonus iš 
Cleveland© p. Valė su sūnum 
ir iš Ottawos J. Buivydas.
• Adomonis Jonas su šeima 10 
dienų išvažiavo atostogų.
® Mirė 20 d. liepos Marijona 
Kvietkauskienė-Naujokienė 69 
m. amžiaus; laidotuvės antra 
dienį liepos 23 d. per Šv. Kaži 
miero bažnyčią ir liepos 20 d.

; laidotu! s 
liepos 24 d. 9 vai. per Šv. Kaži 
miero bažnyčią. Jos yra pašar 
votos pas J. H. Benoit, 2102 
Fullum St.

ELNIAS SUSIDŪRĖ SU 
AUTOMOBILIU

Torontiečiui važiuojant vieš
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Didžiosios jaunimo dienos |
RAŠO A. B A N E L I S

Dominion Day savaitgalyje ndę ir ambicijų pasėkoje susi X, 
iš JAV ir Kanados kolonijų į skaldę veiksniai neša kenksrhin $ 
Čikagą suplaukė tūkstantinė ja gą įtaką jaunimo tarpan, o ki 
unimo minia pademonstruoti sa tus veda į apatiškumą ir even 
vo tautinį gajumą ir tikėjimą tualų atitrūkimą nuo savo tau X 
Lietuva. Pasaulio lietuvių sosti tos. „Susiskaldėte patys, bet ne Y 
nėję vyko Jaunimo Kongresas, skaldykite jaunimo ir tuo neuž $ 
Tautinių Šokių 
Meno paroda.

JAUNIMO KONGRESAS
Jau šeštadienio rytą ištaigin 

goję Morrisson viešbučio salėje 
suvykusios jaunuomenės, dau 
gumoje studentijos, veiduose 
buvo matoma darbinga, pakel 
ta nuotaika, kuri išsilaikė per bui. Tokiai jaunimo
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Adamonis ir Budriūnas
.DISTRICT ESTATE BROKERS” 

Montrealio Real Estate Board Nariai
177 Sherbrooke St. W. PL 8501

NAMAI — APARTMENTAI — ŽEMĖ 
PASKOLOS — DRAUDIMAS %

Festivalis ir kirskite kelio į lietuvybės švie 
sesnę ateitį!“, apeliavo paskai 
tininkas, palydimas entuziastiš 
kų plojimų.

Br. Vaškelis siūlė sukurti vie 
ningą jaunimo organizacijų sam 
būrį, kuris, kaip lygus su lygiu, 
sėstų su veteranais prie vieno 
stalo bendram lietuviškam dar 

„ > vienybei
visą kongreso laiką. pradžia jau padaryta organizuo

Po atidarymo kalbų ir svei jant peticiją, kongresą, ir lei 
kinimų, kongreso darbai buvo džiant „Litu anus“. Jeigu jauni 
atlikti trijuose plenumo ir pa mas organizuotai plačiai įsijun 
skirų sekcijų posėdžiuose. Visi gs į laisvinimo ir kultūrinį dar 
pagrindiniai plenumo paskaiti bą, jis geriau įstengs patraukti 
ninkai svarstė lietuvybės palai šalia organizacijų stovinčias 
kymo ir puoselėjimo klausimus, mases ir bebręstančią kartą, 
A. Krikščiūnaitė kalbėjo tema nes vyresnieji to jau nebepajė 
„Jaunimas ir Šeima". Ji apžvel gia atlikti. Prelegentas dar iš 
gė šiame žemyne vyraujančias kėlė mintį įsteigti bent vieną 
teįidencijas lėkštam gyveni jaunimui skirtą laikraštį, nes 
mui ir jų įtaką lietuviškam jau esamoje spaudoje telpą skyrė 
nimui. Gilesnio įsigyvenimo ir liai yra nuspalvinti juos pri 
galvojimo pastangų reikalaujan glaudusių srovių ideologija, 
čios kultūrinės apraiškos, kaip Užbaigiamajame posėdyje 
koncertai, meno parodos, litera kalbėjęs
tūra yra vengiamos. Individua V. Adamkavičius susumavo pir 
lumas, tas kultūrinės pažangos mųjų dviejų pagrindines min 
didžiausias akstinas, neįvertina tis ir savo skambioje kalboje iš 
mas ir nemėgstamas. Jaučiamas reiškė viltį, kad gražiai ližsime 
visuotinis noras prisitaikyti. Sf zgęs bendradarbiavimas jauni 
udentai daugumoje pasirenka me persimes ir į vyresniųjų ei 
griežtuosius mokslus, nes tai les ir suves abi kartas į bendrą, 
atneša greitą ir apčiuopiamą našų lietuviškos kultūros ir iš 
medžiaginę naudą. Augštose laisvinimo darbą.
mokyklose auginami siauri spc 
cialistatai su siauru, o ypatin 
gai humanitarinių žinių bagažu. 
Prelegentė pabrėžė ir pastebėjo 
tai, kad laiko dvasia sukelianti 
abejingumą religijoje. Madm 
ga laisvės sąvoka žavinti, bet 
dažnai tinkamai nesuprantama. 
Net ir jaunimo organizacijų Nors ir neprieita konkrečių iš 
veikloje pasireiškia blogai su vadų, tačiau išaiškėjo bendra 
prasta laisvė — pabrėžiamas nuomonė, jog menininkai į kū 
indiferentiškumas religijai. Iš rybines augštumas gali pakilti 
vadoje — laisvė yra mums nei lik per savo tautą.
giama Amerikos įtaka.(?) Visuomenininkai diskutavo

Lietuvybės išlaikymo pagrin tremties jaunimo socialines pro

D. N. Baltrukonis CR 6-5075
A. Markevičius OR 1-8951
F. Yasutis LA 2-7879
J. Skučas RA 2-6152
F. Adamonis PO 6-7594.

Darbo laikas nuo 9 vai.

V. Liesunaitis HE 6719 
S. Rudnik HA 8864 
J. Vautour OR 4-6238 
S. Pelt HE 0539

A. Budriūnas RA 7-2690. 
ryto iki 9 vai. vakaro.
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Laiškai Redakcijai
Mokslinimosi pažanga

Norisi nuoširdžiai pasidžiaug kai manoma, kad baigus High 
ti, kad Kanadoje gyveną lietu School jau yra atsiekta tiek, 
viai metai po metų vis skaitlin kad tuo ir reikia pasitenkinti, 
giau, gausiau ir plačiau eina i High School iš tikrųjų yra tik 
mokslus, o tuo pačiu įsigyja au tai paruošimas į augštąją mo 
gštojo mokslo profesijų, kurios kyklą - universitetą. Žinoma, 
garantuoja geresnį gyvenimą ir tai; lyra jau , didelis pliusas, 
galimybes kilti į augštesniojo nes ir su High School kartais 
gyvenimo pakopas. galima pasidaryti geresnį gyve

Šioje srityje per palyginti mmą, negu be mokslo. Bet dau 
trumpą laiką yra padaryta dide gumoje baigę High School esti 
lė pažanga. Per visą Kanadą, visokių biurų darbininkai ir ga 
kur tiktai yra lietuvių, vis dau una palyginti mažą atlyginimą, 
giau jų jaunimo eina mokslus ir Be to, dažniausia jie neturi sa 
siekia augštojo mokslo pakopų, varankiškumo, nes jie yra pri 

Kai Kanadą pasiekė paskuti rišti, kaip eiliniai tarnautojai, 
nioji didelė ateivių iš Lietuvos prie biurų, 
banga, čia buvo dar tūlų neaiš Visai kas kita yra baigus au 
kūmų. Čia buvo rasta plačiai įsi gštąjį mokslą. Baigęs jį, iškart 
galėjusi nuomonė, kad eilinis tampa augštos kvalifikacijos 
darbininkas geriausia uždirba specialistu ir dar mokslų nebai 
ir todėl nėra prasmės džiovinti gęs paprastai jau angažuojam 
smegenis mokslams. Šiai nuo as atsakingoms pareigoms, ir 
monei pasidavę, tautiečiai taip iškart gauna augštą atlygini 
ir elgėsi. Todėl per pirmuosius mą. Baigusiam augštąjį moks 
50 metų, kai Kanadoje pradėjo lą yra atidarytos visos durys, 
kurtis lietuviai, tiktai atskiri atverti visi keliai. Baigęs augs 
vienetai yra siekę augštųjų mo tąjį mokslą, gauna visas augš 
kslų, o pasiekė dar mažiau, tik čiausio standarto gyvenimui są 
tai du-trys. Tai yra labai apgai lygas. Štai kodėl NL informuo 
lėtina, nes lietuviai yra gabūs ja apie baigusius mokslus asme 
mokslams. nis; štai kodėl įtaigoja tautie

Viskas stipriai pakito, kai į čiams: Kas pabaigė High Scho 
Kanadą atvyko paskutinė poka oi, tegul eina į universitetą, 
rinė banga. Per trumpą laiką ji bet tegul nepasitenkina tuo mo 
jau davė dešimtis augštojo mo kslu. 
kslo specialistų, kurie iškyla i Tuo pat tikslu ir šiame NL 
gyvenimo paviršių, užima atsa numeryje skaitytojai mato visą 
kingas pareigas ir turi pirmos eilę tiktai šiemet baigusių 
rūšies pragyvenimą. Šie faktai augštuosius mokslus Montrea dan Krikščiūnaitė deda šeimą- blemas, sportininkai — spoito 
parodė kelius ir tiems, kurie gal lio lietuvių, kurių dauguma yra -grynai lietuvišką ir giliai reli įtaką tautos auklėjime, litera 
vojo, kad mokslas ne ką duoda, inžinieriai. Pridėkim Toronte gingą. Greitai persiimąs naujų tai — jaunimo kelią spaudoje, 
Ir jie pasekė geru pavyzdžiu, baigusius. Visi jie, dar nebai laikų dvasia ir besistengiąs pri griežtųjų ir pritaikomųjų moks 
todėl ir iš jų tarpo jau yra šie gę universitetų, jau buvo anga sitaikyti prie daugumos, jauni lų atstovai — jaunosois kartos 
kiančių ir jau pasiekusių augš žuoti darbams kaip augštojo mas dažnai susilaukia tėvų ir lietuvį profesionalą Amerikoje, 
tąjį mokslą. Deja jų pažiūros mokslo specialistai ir jiems ke kitų vyresniųjų prieštaravimų, Į kongresą užsiregistravo 
vis dar perkonservatyvios ir jie lias į augščiausiojo gyvenimo jaučiasi nesuprastas, neįvertin 485 dalyviai. — Tai gražus bū 
labai sunkiai eina į augštuisius standartą yra atviras. Garbė jie tas ir nuo jų, kaip atstovaujan rys pilnai tautiškai sąmoningų 
mokslus. Todėl labai norėtųsi ms! O visiems kitiems tebus tai čių senus laikus, taipgi ir savo žmonių ir energingų visuomeni 
juos paskatinti, sudominti ir paskatinimas siekti augštojo tautos, šalinasi. Tačiau pamirš ninku, kurie neužilgo galės pa 
tuom patraukti siekti augštųjų mokslo pakopų, kurios jų gyve tama, kad vertybės tegali būti keisti pavargstančių vyresnių 
mokslų, kuriuos suteikia univer nimui suteiks galimai geriau sukuriamos tik ant tvirtų pag 
sitetai, arba tam tikri specialy sias sąlygas — darbe, visuome rindų, o atmetant tautą jos pra 

kandamos.
Galop, su užtikrinta poza ir 

laisvumu kalbėjusi prelegentė 
patiekė savo programą lietuviš 
kumui išlaikyti. Ji siūlė padary 
ti lituanistikos kursus studen 
tams ir, kur įmanoma, už tai ga kad gyva, bet ir ją stengiamasi 
uti kreditus (kaip Fordham u- puoselėti; kad esama naujų vi 
rite) ; raginti ir jaunesniuosius suomeninių ir kultūrinių pajė 
domėtis ir mokytis lituanisti’gŲ’■ kad Lietuvos reikalai stovi 
nių dalykų; plėsti savo akiratį arti jaunimo širdžių; kad pasi 
ne vien tik pasirinktoji specia gendama vyresniųjų užnugario 
lybeje ir tuo būdu tapti pilnes ir autoritetų; kad veiksnių ne 
niu žmigumi ir sąmoningesnių santaika yra nesuprantama ir 
lietuviu; priklausyti lietuviško smerkiama; ir kad jaunimas 
ms organizacijoms; nesigėdyti moka dirbti vieningai, 
savo papročių ir kalbos; būti re Šio istorinio jaunimo sąskry 
ligingu ir budriu dvasiniame džio mintys neabejotinai atneš 
gyvenime (nereligingas — blo naudingų vaisių ir atnaujins 
gas lietuvis); gi svarbiausia, mūsų merdėjantį išeivietišką 

gyvenimą.
Bus dauigau.

MARIBIRNONGO SAVAIT 
GALIO MOKYKLA

Šiais mokslo metais Australi 
jos Maribyrnongo Savaitgalio 
mokykloje mokosi 22 mokiniai, 
moko mokytojai: A. 
M. Bulakienė ir V. 
Prie mokyklos veikia 
biblioteka. Mokyklos 
mitetas pastatydino krepšiniui 
žaisti lentą. Tėvai glaudžiai su 
mokykla bendradarbiauja. Ir 
šiais mokslo metais tėvų susi 
rinkimas nutarė mokėti nuo šei 
mos po vieną svarą bibliotekai 
praplėsti ir po 2 svarus bendrie $ 
ms mokyklos reikalams. Moky $ 
klai patalpas duoda mokyklos 
vedėjas A. Krausas savo name. $ 
AUKOK BESIMOKANČIAM | 
JAUNIMUI — VASARIO 16 &

GIMNAZIJAI

bių skyriai kolegijose. nėję ir valstybinėse pakopose.
Labai didelė klaida daroma J. Kardelis.

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

. A. f A.
ALEKSANDRUI ŠABLAUSKUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą

Gražina ir Stasys Daukšai.

Jei plenumo posėdžiuose kai 
beta apie lietuvybę plačiąja pra 
sme, atskirose sekcijose buvo 
svarstomos specifinės proble 
mos. Ištisai išklausius dailės se 
kcijos posėdį, matėsi, jaunųjų 
menininkų jautrumas sunkiai 
tautiškumo problemai mene.

jų eiles. Kongreso organizacini 
darbą atliko čikagiečiai, kurių, 
o ypač komiteto pirmininko, 
Adomo Mickevičiaus, pasakoji 
mu tenka stebėtis ir visiems di 
džiuotis. Šis istorinis sąskrydis 
parodė, kad dar didelėje jauni 
mo dalyje lietuvybė yra netik

PRANCŪZAI PROJEKTUOJA ATGAIVINTI SACHA 
ROS DYKUMĄ

Afrikos dykuma Sachara už vo kasamas Panamos kanalas, 
ima didžiulius plotus, maždaug tas pat kanalo projektuotojas 
lygius Europos žemyno plotui, inž. Lesseps buvo suprojekta _ 
Bet tuose plotuose tegyvena ti vęs Sacharos atgaivinimą. Deja kurti grynai lietuviškas šeimas, 
ktai apie 2 milionai gyventojų, po kiek laiko tai buvo užmiršta. Antrasis plenumo paskaiti 
Tai yra beveik visiškai tušti Tiktai dabar tie projektai atgai ninkas kanadietis 
plotai, kuriuose, jeigu būtų su vinti, ir prancūzai galvoja apie Br. Vaškelis, kalbėdamas apie 
darytos augmenijos sąlygos, dideles Sacharos reformas. Vie ateities perspektyvas jaunimui, 
galėtų gyventi šimtai milionų na, kad Sacharoje beveik tikrai iškėlė vyresnės kartos nenorą 
žmonių. spėjama esant naftos. Antra, ar nesugebėjimą jaunimą pri

Sacharos praeitis ir rodo, kad dideli Sacharos plotai yra že traukti į aktyvų 'bendruomeninį 
kažkada joje vyko žmonių gy miau vandens lygio vandenyne, gyvenimą. Vyresnieji, tebegy 
venimas. Tą liudija likuičai mie net ligi 100 pėdų. Tiktai 13 ki vendami prieškarinėmis užjū 
stų, sodybų. lometrų reikia prakasti perka rio nuotaikomis, tinkamai neįsi

Seniai jau gaivinama mintis, sas ligi Gabes įlankos, ^r Sacha jautė į šiandieninių sąlygų rei 
kad Sachara reikėtų atgaivinti, ros viduryje pasidarys 250 kilo kalavimus ir taip kartoms nuto 
Bet tie sumanymai iškyla ir vėl metrų ilgio ir 60 kilometrų plo lūs, nebeatliko natūralių vado 
užsimiršta, nes žmonės daugiau čio ežeras, kuris atgaivins dide vo pareigų. Laiko dvasiai nebe 
galvoja apie tai, kaip kitus žmo liūs Sacharos plotus. O jeigu atitinkančiais metodais, jie ne 
nes pavergti, o ne apie tai, kaip Sacharoje slepiasi naftos šalti bepajėgus išvystyti reikiamos 
sudaryti sąlygas, kad būtų su niai, tai perspektyvos dar didės kultūrinės ir politinės akcijos ir 
kurtos galimybės išnaudoti tai, nės. Todėl naujoji Bourges-Ma šiame žemyne išsilavinęs jau 
kas yra gamtos duota ir kas unory Prancūzijos vyriausybė nuolis yra priverstas jos jieško 
gali būti išnaudota daug našiau yra susirūpinusi Sachara, kaip ti svetimuose. „Mūsų veiklos 
ir naudingiau žmonijai, negu ir naujoji Kanados vyriausybė dirvonai plėšiami arklais, kuc 
kad vieni iš kitų jėga pagrobia, susirūpinusi Kanados šiaure, met reikia arti traktoriais“, 
nešdami dideles nelaimes. kuriai yra paskirtas net specia Asmeniškuose ir bereikšmiuo

Štai jau tais laikais, kai bu lūs ministeris. se sroviniuose ginčuose paske

Prašome Gerb. Redaktorių Toliau seka dar įdomiau. K. 
leisti ir mums pasisakyti dėl til L Tarybos Vanc. Skyriaus Vai 
pusio K. L. Tarybos Vcnc. Sky dyba prašo kaž kokios Spaudos 
riaus V-bos straipsnio „Laiškai Baliaus apyskaitos ir,, kad pel 
Redakcijai” š. m. gegužes 15 nas buvęs nutartas skirti Kana 
d., „N. Liet.” Nr. 20. doje leidžiamiems savaitraščia

K. L. B. Britų Kolumbijos ms. Jeigu Tarybos Skyriaus 
Apylinkės ir K. L. Tarybos Sk Valdyba yra padariusi tokį nu 

? yriaus Valdybos š. m. sausio tarimą, mes nieko prieš nega 
mėn. 18 d. turėjo bendrą posė lim turėti, bet tai nereiškia, kad 
dį, kuriame buvo nutarta: savo nutarimus galėtų primesti

1) Vasario 16 minėjimą ruoš Bendruomenei ir jais privalėtu
ti kartu, mėm vadovautis. K. L* B. Bri

2) Vasario 16 d. minėjimo iš tų Kolumbijos Apyl. Vaidyba 
laidoms padengti š. m. kovo m. jokio bendro posėdžio su K. L.
2 d. ruošiamas šokių vakaras, Tarybos Vanc. Skyraius Valdy 
aoiejų Valdybų kartu. Nepaka ba neturėjo ir jokio nutarimo® 
nkamai gavus pelno, abi valdy dėl vadinamo „Spaudos Balifl® 
bos solidariai padengia iš savo us“ nebuvo padaryta. K. L. B', 
kasų. Britų Kolumbijos Apr. Valdy

3) Prie įėjimo Tautos Fondo ba ruošė Žiemos Balių, o ta pro
Įgaliotinis renka Tautos Fon ga buvo suruošta loterija, iš su 
dui aukas. aukotų fantų, savąjai spaudai

Visos surinktos aukos, be at paremti. Atrodo, kad labai aiš 
skaitymų, Tautos Fondo įgalio ku: vienas — Žiemos Balius, 
tinis pasiunčia Tautos Fondui, antras — loterija savajai spau

Pasibaigus minėjimui išlaido dai paremti. K. L. Tarybos Va 
ms apmokėti buvo paprašytas ncouverio Skyriaus Vaidyba bu 
K. L. Tarybos Vanc. Skyriaus vo prašyta prisidėti: pagelbėt: 
Pirm. E. Smilgis pasilikti. Mini fantus rinkti ir ta pačia proga 
inas pirmininkas atsisakė, pa spaudą platinti. Tarybos pirmi 
reikšdamas, kad Tautos Fondo ninkas atsisakė 
įgaliotinis turi pinigų ir gali iai darbui tinkamų žmonių. Dabar 
kinai išmokėti. Taip ir buvo pa K. L. Tarybos Vanc. Skyriaus 
daryta. Valdyba prašo apyskaitos. Ka

Ruošiant š. m. kovo mėn. 2 dangi jokiu darbu prie šios lote 
d. šokių vakarą buvo susitarta rijos, nei prie vakaro ruošimo 
su Tarybos pirm. E. Smilgių, neprisidėjo, 
kad jisai nupirks gėrimą ir iš duoti nepriavlome. Kitų nuveik 
ims leidimą, o visą kitą paruoši tais darbais praturtint savo vei 
mą: užkandžius, muziką, rūbi klos istoriją.
nę, kasininkas ir kt. pasiima tv Iš loterijos, savąjai spaudai 
arkyti Bendruomenes Valdyba, paremti, buvo gauta 52,30 dol. 
Prasidėjus šokių vakarui, paaiš pelno. Ši suma lygiomis dalimis 
kėjo, kad Tarybos pirmininkas pasknstyta šiems laikraščiams: 
nei alaus - gėrimo, nei leidimo .Nepriklausoma Lietuva", „Tė 
neparūpino. Žinoma, tokiu bū viškės Žiburiai", „Draugas“, 
du šokių vakaras turėjo iširti. „Skautu Aidas“ ir „Lituanus". 
Vis dėlto pasisekė iešiti iš pade K. L. Tarybos Vancouverio 
ties ir vakaras įvyko, kuris da Skyiiaus Valdybai buvo pasiųs 
vė 37,19 dol. pelno. Pagal susi tas raštas š. m. kovo mėn. 17 d., 
tarimą tuos pinigus perdavėm kuriame buvo nurodyta: Vasa 
Tautos Fondo Įgaliotiniui, su no 16 d. minėjimo išlaidų 59, 
mažinus Vasario 16 išlaidas. 30 dol., kovo mėn. šokių vak.

K. L. Tarybos Vanc. Skyria gauta pelno 37,19 dol. Liko ne 
us Valdyba norėjo gauti šio va padengta iš Vasario 16 minėj, 
karo apyskaitą, kaip korespon 22,11 dol.
dencijoj parašyta ir įsirašyt sa Šitą sumą pagal susitarimą 
vo veiklos istorijon. solidariai abi valdybos turėjo

Jeigu K. L. Tarybos Skyria padengti iš savo kasų. Bendrui® 
us Valdyba nieko neprisidėjo menė savo dalį sumoj 11,06 d®s i 
prie šio vakaro ruošimo, tai ko įmokėjo. Tarybai neįmokėjus, 
dėl save nori reklamuot ir savo Tautos Fondo Įgaliotinis nega 
veiklos istorijon įsirašyt? Kiek Įėjo visas surinktas aukas Tau 
pelno buvo gauta pranešta Ta tos Fondui išsiųsti, nes turėjo 
rybai raštu. Nukelta į 7-tą psl. ...

MONTREALYJE
GALIMA UŽSISAKYTI SIUNTINIUS J LIETUVĄ IR 
KITUS KRAŠTUS UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS PER

— neturįs tam

, tad ir apyskaitas

I

■

■S 
B

K

i

■c

$J

£

I

Krausas, 
Motuzą, 
mokinių 
tėvų ko f

I

Overseas Parcels Agency
P. RUDINSKAS, 2415 PARK ROW EAST, N. D. G., 

MONTREAL, TEL. HU 1-2957
Darbo dienomis nuo 6—10 vai. vakaro, o sekmadieniais j 

Aušros Vartų Parapijos Spaudos Kioske pas P. Rudinską. 
Pagal katalogus ir medžiagų pavyzdžius, Įskaitant muitus, 

galima užsisakyti:
Vyr. ir mot. kostiumams nuo $ 19.60 iki $ 61.60.
Paltams medžiagas nuo $ 14.50 iki $ 30.80.
Suknelėms medžiagas nuo $ 6.00 iki $ 30.00.
Odas batams nuo $ 11.00 iki $ 35.00.

Pagal katalogus galima užsisakyti:
Įvairių rūšių batai, megstukai, kojinės ir kita tekstilė, 
įvairiausi vaistai, maisto produktai, akordeonai, laikro
džiai, plunksnakočiai, dviračiai, siuvamos mašinos, įvai

rūs darbo įrankiai ir kiti dalykai. 
Pasirinkimas standartinių siuntinių.

Visi siuntiniai siunčiami iš Anglijos, yra pilnai apdrausti, 
pristatomi adresatui 5 — 8 savaičių laikotarpyje, visi 

muitai ir mokesčiai apmokami šioje pusėje.
Norintiems katalogai siunicami į namus.

PASITEIRAUK PAS MUS, JEI NORI KĄ SIŲSTI.

Y
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Jie šiemet baigė augs tuosius mokslus
i
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Valteris Trumpa Algirdas Jurkus Zigmas Lapinas Česlovas Januškevičius Eugenijus A. Dainius

PADĖKOS
Mums išsikeliant iš Rodney, 

Ont j Hamiltoną, Ont., už su 
ruoštas malonias išleistuves ir 
gražias dovanas širdingai dėko 
jame visiems tautiečiams, prie 
šių išleistuvių prisidėjusiems.

Ypatingą padėką sakome, 
pp. Maziliams, Kojelaičiams, 
Repšiams, Statkevičiams, Ma 
krizams, Jociams, Cipariams, 
Cipariams , Kauzinams, Minio 
tams, Zinskiams, Jesinskams,
Enskaiė.ianvs.

Pranas Enskaitis n šeima.

L. K. Moterų Dr-jos ruošto 
(ji Tradicinė Joninių Vakarienė, 
birželio 22, puikiai pasisekė ir 
davė gražaus pelno parapijai, 
tik dėka gerbiamai pubhkai 
taip gausiai atsilankiusiai, Ben 
druomenės chorui taip žavingai

: y

Algirdas Kliičus Rimas Lapinas Antanas Popieraitis

Vytautas PauliusAlfredas B, Pusarauskas

riją. 1957 univeristetą pabaigė 
gavęs Statybos Inžinerijos Ba 
kalauro laipsni.

A. Kličius yra veiklus skau 
tas, dalyvavo Kanados studen 
tų organizacijoje ir yrą visųo 
r mišką asmenybė, Būdamas 
veiklus bendruomenės narys, da 
bar yra Montrealio Lietuvių Se 
linelio Prezidiumo sekretorius.

ziją) išėjo nelankydamas gim 
nazijos, bet pasiruošdamas na 
mie ir išlaikydamas egzaminus, 
kurių paskutinieji jam buvo 
Montrealyje,

Gavęs, brandos atestatą, įsto 
jo McGill universiteto inžineri 
jos fakultetan, kurį šiemet, 
1957 metų pavasarį baigė ir ga 
vo civilinės inžinerijos laipsnį,

V. Paulius yra veiklus skau 
tas ir studentų sąjungos narys.

Dar nebaigęs studijų, jau bu 
vo angažuotas į tarnybą pagal 
savo inžinierišką specialybę.

Antanas Popieraitis
Baigęs D‘Arcy McGee high 

school, šiemet baigė Loyola Co 
liege B. A. laipsniu. Bet A. Po 
pieraitis tuo nesitenkina ir šįe 
met įstojo į McGee unjvęrsite

_ . dainavusiam ir visai eilei gerų
to Medicinos fakultetą, pasiry lietuvių taip gausiai aukavusio 
žcs būti gydytoju.

Alfredas B. Pusarauskas
Gimęs Kaune 1932 m. gruo 

džio 21 d. Gimnaziją lankė Dr. 
Basanio gimn. Garmisch, Vo 
kietijoje ir D'Arcy McGee Hi 
ghschool Montrealyje.

Į Mc-GiH universitetą Mont 
realyje įstojo 1952 metais ir 
195 7 m. gavo B. Eng. (civil.) 
laipsnį.

A. B. Pusarauskas dalyvauja 
organizacinėje jaunimo veiklo 
je-

Valteris Trumpa
V. Trumpa gimė Montrealy

je 1935 metų gegužės 31 dieną, angažuotas į darbus ir visą va 
Catholic High School pabai sąrą būdamas komandiruotėse 

ges, įstojo Loyola College, kurį įvairiuose Kanados miestuose, 
195 7 metų pavasarį pabaigė B. atlieka praktikos darbus.

ms loterijai fantus, moterims 
kepusioms skanius pyragus ir 
visam būriui draugijos narių pa 
tarnavusioms prie stalų ir virtu 
vėje.

Už visa tai, Draugijos valdy 
ba visiems nuoširdžiai dėkoja. 
Ypač didelė padėka priklauso 
p. Motuzienei vyriausiai šeimi 
nikei ir jos padėjėjoms, Bend 
ruomenės choro vedėjui p. Am 
brozaičiui ir choristams, ir vi 
siems kurie aukavo vertingus 
loterijai fantus. Vaidyba.

Sc. laipsniu.
Baigęs kolegiją, tuojau buvo

Trumpos biografijos
of Proffessional Engineers 
Quebec.

Dirba Montreal Engineering 
Co Ltd. Montreąlyje, prie hyd 
ro-elektrinių jėgainių projektų. 
Specializuotis ruošiasi hydraų 
lines inžinerijos srityje,

Muzikali ąsmepybę, dalyvaų 
ja „Lituanicos“ orkestre ir gro 
ja keliais instrumentais.

Algirdas Jurkus
Gimė Klaipėdoje 1935

ŠTAI PAŽĮSTAMAS VEIDAS!

tinkamas parduoti

GERIAUSIAS PASAULYJE ALUS GAMINAMAS BRAVORO

Išbandykite.

Jums patiks jo puikus skonis.

Turėkite galvoje, kad tai puikus 

lengvas atsigaivinimas, visuomet

yra tarptautinis svetingumo' ženklas. . .

jei kur tik susirenka geri draugai, visur rasi
BLACK LABEL

. . . ir tarptautinis ženklas taip 

CARLING’S BLACK LABEL 
(tariama: Karlings blek lėkei) 

alus yra daugeliui pažįstamas. 

Štai kodėl

BLACK LABEL
yra vienintelis kanadiškas alus 

ir gerti kiekvienoje pasaulio šalyj 

BLACK LABEL

BEER
BREWERY LIMITED

(Tariama: „Karlings blelc lėbel byr”).

Rimas Lapinas C
Gimė Kaune 1932 m. spalio 8 

d. Mokėsi: 1941-44 m. Kauno & 
VIII gimnazijoje, 1945-49 Kas K 
sėlio Lietuvių gimnazijoje, J 949 
54 m. Sir George Williams Col X 
kge ir įgytas laipsnis; B. Sc. £

1954-57 m. McGill Universi $ 
ty, įgytas laipsnis; B. Eng. (Ci 
vii-). k

R. Lapinas, vos pradėjęs dar \ 
bą, jau gerai savo specialybėje x 
užsirekomendavo. Jis taip pat, 
kaip ir kiti du broliai, yrą daly 
vis vadinamo Lapinų—Lituani

G1 kos r— orkestro dalyvįs,
Zigmas Lapiųaą

Zigmas-Juozas Lapinas gimė 
Kaune 1925 m .sausio 16 d. Bai 
gęs Dr. J. Jablonskio pradžios 
mokyklos 3 skyrius i.giaike eg 
zaminus į Kauno Aušros Ber 
piukų gimnazijos I-mą klasę. 
Vokiečių okupacijos metu per 
sikėlė į VHI-tą gimnaziją (bu 
vusią Saulės gimnaziją), kurią 
baigė 1944 metais. Vos gavęs 
brandos atestatą, turėjo pasitr 
aukti Vokietijon.

Vokiečiams kapituliavus, at 
sidųrė Wiesbadeho pabėgėlių 
stovykloje; ten grojo p. Oba 
levičiaus vadovaujamame pučia 
mųjų instrumentų orkestre, v<? 
dė vyrų kvartetą, mokė jaun. 
skautus ir skautes groti lumzde 
liais bei kanklėmis ir vargonų 
vo stovyklos bažnyčioje, Kai 
stovykla buvo perkelta j Kasse 
lį, stojo į Pąimstadto universi 
tetą studijuoti inžinerijos. Po 
dvejų metų atėjo emigracijos 
dokumentai ir Z. Lapinas atsi 
dūrė Kanadoje, Montrealyje, 
Čia padirbęs vienerius metus u

m.

Eugenijus A, Dainius
Gimė liepos mėn. 1 d,, 1932 

m. Jurbarke, Lietuvoje. 1945r 
-1949 m. Vokietijoje lanke Kas 
sėlio lietuvių gimnaziją, kųi 
baigė 5-tą klasę.

Į Kanadą atvyko 1949 me 
tais. 1949 — 51 m. lankė ir bai 
gė „Sir George Williams Eve 
ning High School“, Montrealy 
je-

1951—53 m. studijavo „scie
nce“ (gamtos mpkslus ir mate birželio 11d. Pradžios mokyk 
matiką) fakultete, Sir George los .3 skyrius baigė Telšiuose. 
Williams Evening College.

1953 m. įstojo į Mc. Gili uni 
versitetą, kurį baigė 1957 m. st 
atybos inžinieriaus laipsniu 
(Bachelor of Engineering įų. Ci 
vii Engineering).

Studijų metu priklausė šio 
ms organiazcijoms: Dr. J, Ba 
sanavičiaus Sk. Vyčių būreliui, —- i- - ------ z —
PLIAS’ui, Montrealio Lietuvių s3> ir šį pavasarį, 
Akademiniam ambūriui, Kana m- gavo B. Sc. (Applied) laips 
dos Lietuvių Studentų Sąjun nj su specialybe elektros inzine 
gai.

Česlovas Januškevičius
Vokietijoje lankė Wiesbade 

no ir Kasselio - Mattenfoergo 
lietuvių gimnazijas, kur baigė 
5 klases 1944 m.; augštesnįjį 
mokslą užbaigė Kanadoje — 
Montrealyje 1951 m. baigda 
mas Sir Georke Williams vaka 
rinę gimnaziją. Ligi 1953 metų 
lankė Sir George Williams va 
karinį koledžą kol 1953 m, rt4 
denį buvo priimtas i McGill uni 
versiteto inžinerijos fakultetą. 
Universitetą baigė Šį pavasarį 
ir įgijo Bachelor of Engineer! 
ng laipsnį civilinės inžinerijos 
srityje.

Studijų metu buvo Kanados Augštesnįjį, gimnazijos, mokslą 
lietuvių studentų Sąjungos na baigė St. Willibrord's High 
rys. Šiuo metu yra skautas vy School, Montrealyje 1952 m. 
tis, priklauso Engineering Insti Į McGill University įstojo 1952 metais rugsėjo 8 dieną Kaune, 
tute of Canada bei Corporation m. ir studijavo statybos inžine Augštesnįjį mokslą (gimna

Gimnaziją: 1) College St. Mi 
chel, Fribourg, Šyeįcąrįjoje, iš 
ėjo 4 plases, nuo 1946 iki 1950.

2) College St. Stanislas, Mo 
ntreal, nuo 1950 iki 1953. Čia 
baigė gimnaziją B. A. laipsniu. 
Universitetas; Eęolę Polyteęh 
nique, Universitete de IVfontrc 
ą], įstojo 1953 m., į antrą kur 

, 1957

njoj.
Šią vasarą dirba National Re 

search Council, Radio and Ele 
ctrical Engineering 
prie mikro - bangų 
matavimo,

A. Jurkus baigęs 
tą, gavo Athlone 
dvejiems metams s 
glijoje.
Sheffield© universitete milimet 
rinių radio bangų teoriją, su 
tikslu gauti magistro laipsnį 
(Master’s degree),

A. Jurkus dalyvauja visuome 
ninėje veikloje.

Algirdas Kličius
Gimė Ukmergėje 1934. 3. 19.

R '
K i i
K8888888R-X-:W:

division, 
energijos pramokęs anglų kąlbos, 1951 

m. įstojo į Sir Georgę. Williams 
universite College, kurį lankė vakarais ir 
stipendiją šiais 1957 metais užbaigė gau 

tudijuoti An damas Bachelor of Science lai $ 
Studijuoti nusistatęs psnį. A

Z. J. Lapinas yra veiklus be 
ndruomenės ir vienas aktyviau $ 
siu L,. Akademinio sambūrio na £ 
rys, dalyvaująs ir politinėje vei 
kloję. Be to, jis yra vedėjas po 
puliaraus „Lituanicos“ orkest 
ro ir šiaip gyvas bei sąmonin 
gas lietuviškosios visuomenės 
narys.

Vytautas Paulius
V. Paulius yra gimęs 1930
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Prancūzijos kinoteka
RAŠO NL BENDRADARBIS IŠ PARYŽIAUS

KULTURWwKKO^IKA PASAULIO LIETUVIŲ žl NYNO PF ENUMERATORIŲ 
DĖMESIUI.

Netikėtai susirgus vienam teatrinis festivalis. Estai pato
i MONTREALIO LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS

(Bibliotheque tą, nes turėjo reikšmės kinema Padėkos dienai yra pakviestas meruoti, „Neprikl. Lietuvos” 
r " J į Čikagą — parodyti ten K. Bo redakcijoje dar galima tai pa

rūtos „Baltaragio malūną“, daryti ir tai palengvintomis iš 
Bet, turėdamas ilgesnį savaitga simokėjimo sąlygomis. Rašyki 
lį, Teatras yra pasiryžęs jį iš te: 7722 George St., Ville Laša 
naudoti ir ta pačia išvyka duo lie, 
ti bent du spektaklius —■ arba 
abu Čikagoje, arba vieną, pake

Apie garsiąją Paryžiaus Tau įkalbėti į magnetofoninę juos 
tinę Biblioteką ( .
Nationale) daug kas girdėjo, tografijos istorijos papildymui. 
Tai yra milžiniškas kultūros lo O tikrumoje, „apsaugoji 
bynas, užimantis didžiulį pasta mas kartais būna lygiai tiek 
tų kompleksą, sudarantį atski pat dramatiškas, kiek „gelbeji 
rą gatvių kvartalą. Toje biblio mas, ypač kad ekrano kuriniai 
tekoje yra apie 1500 tarnauto yra parašyti ant taip labai glež 
ju ir milionai tomų knygų, ran nos medžiagos, kur gali būti su________ __________

naikinta cheminių reakcijų, ga iiui> DeLoite arba Windsore, 
h išblukti, perdziuti, sulūžti. Teatras, kaip žinoma, K. Boru 
Reikalinga speciali technika ir tos „Baltaragio malūną“ paro Indra parašė baletą 
milžiniškos pastangos gauti po ’ 1—-- r*-t—1i-:-
zityvua rekonstruojančius jse 
nų negatyvų gyvybę, net ii šia 
ndieną, sveikiems filmams, o 
tuo labjau filmams jau neįžiu 
rimiems.

Montreal 32.

NAUJAS BALETAS 
LIETUVOJE

Solistas ir kompozitorius
į „Audio 

kuris Pabaltijo festivaly 
je pripažintas geriausiu pasta 
tymu.

Baleto veiksmas vyksta XIII 
amžiuje, karaliaus Mindaugo 

vedamas Lietuvos Baleto solis laikais, kada Lietuvos karaliui 
Tas Kino muzėjus nėra joks tės T. Babuškinaitės - Vasiliau teko kovoti su besiveržiančiais 

mauzolėjus, 
muoti kūnai.

Prancūzijos Kineteka kiek 
vieną vakarą, kiaurus metus, sa 
vo gerai žinomoje mažoje salė 
je prie Avenue de Messine gai 
vino didžiausių režiserių - reali 
zatorių veikalus. Prisiminkime 
tik keturius didžiausius to rne 
no artistus: Chaplina, Griffith, 
Douglas Fairbanks bei Mary 
Pickford, arba Jacques Feyder, 
Jean Epstein, Jean Renoir, ar 
ba Eisensteiną bei daugelį kitų.

Dėka tiems seansams, vakar 
dienos šedevrai dar pajėgia jau 
nimą ir šiandieną emocionuoti.

Pagaliau buvo pasakyta, jog 
Kinoteka nėr vien tik filmotp 
ka. Henri Langlois yra vienas 
pirmųjų, kuris pajuto ir gerai 
suprato visą istorinę vertę ran 
kraščių ,škicų, maketų, apara 
tų ir visų tų daiktų, kurie suda 
ro esmę, klimatą, egzistavimo 
sąlygas bei rezultatus kinema 
tografinės kūrybos.

Nuo pirmųjų Epinalo pavei 
kslėlių, projektuotų su pagalba 
senosios magiškos lempos, iki 
pirmųjų projekcinių aparatų, 
rodančių Lous Lumiere kaspi 
nūs, pereinant pro visus eta 
pus tikrai Heroines prieškine 
matografinės veiklos, kiekvie 
noje relikvijoje matome tą keis 
tą patrauklumą, kurį jaute žmo 
gus prie negyvojo paveikslo 
bei jojo pastangas tą paveiksią 
padaryti gyvu, Įjungiant jaut 
riausias expresijos priemones.

Nuo 1945 metų ji suorganiza ruojasi 15 egzempliorių, 
vo visą virtinę parodų užsieny:

Varšuvo 
Berlyne, Mun

spaustuvės rinkikui, P. L. žiny dė E. Raneto pjesę „Sąžinė’", 
no rinkimas užsitęsė ir jo išlei latviai J. Rainio tragediją „Gro 
dimą teko atidėti iki rudens, jau, šokau“ ir lietuviai geriau 
Angliškoji Žinyno dalis, kuri, siu pripažintą J. Grušo tragedi 
neįskaitant iliustracijų, suda ją „Herkus Mantas“, 
rys ištisą knygos trečdalj (da 
ugiau kaip 100 puslapių), jau 
surinkta. Ji sudaro apie Lietu 
vą ir lietuvius plačią ir gerą in

kraščių, dokumentų.
Bet apie Prancūzijos Kinote 

ką iki šiol labai mažai kas teži 
no. Tuo tarpu, toji institucija, 
įsteigta 1935 metais, neabejoti 
nai esanti pašaukta tapti kinui 
bei filmams tuo, kuo knygoms, 
rašiniams kaip tik ir yra toji ga 
rsioji Paryžiaus Tautinė Biblio 
teka. Gal skirtumas tik toks, 
jog Biblioteka yra valstybinė Įs 
taiga, o Prancūzijos Kinoteka, 
kol kas tvarkosi pagal privati 
nių draugijų nuostatus.

Prancūzijos Kinoteka, visų 
pirma meno bei istorijos požiū 
riu, turi tikslą steigti, palaikyti 
ir kuo tikslingiau panaudoti ki 
nematografijos muzėjus bei ar 
chyvus, Prancūzijoje.

Šiandienine forma ji egzis 
tuoja nuo 1936 metų. Ją įsteigė 
jaunas kino mėgėjas entuzias 
tas, kuris nesigailėjo nei savo 
jėgų, nei savo lėšų apsaugoji 
mui bei išlaikymui filmų ir juos 
liečiančių dokumentų ir viso 
kių duomenų. Tai buvo jaunas 
prancūzų studentas Henri Lan 
glois, kuris visą savo liuoslai 
kį nuo studijų skirdavo rankio 
jimui visokių senienų krautuvė 
se, išpardavimuose, varžytinėse 
bei garsioje t. v. Blusų Turga 
vietėje Paryžiuje visokiausių se 
nų filmų ir su jais susietų bet 
kokių dokumnetų. Langlois 
tuos filmus rinkdavo azartiš 
kai, o kai susirasdavo „objek 
tą”, kurio įgijimo kaina viršy 
davo jojo kišeniaus išteklius, ta 
da pinigus tam reikalui krapš 
tydavo net iš šeimyninio loby 
no.

Neseniai p. Langlois, kuris 
nuo pat pradžios yra tos Pran 
cūzijos Kinotekos direktorius, 
buvo paklaustas, kaip jis sau 
įsivaizduoja tos institucijos pa 
grindinius tikslus.

„Tokį klausimą, sako, aš jau 
seniai sau stačiau. Savaime su 
prantama, jog esminis uždavi Lozanoje, Brussely, 
nys yra — konservuoti, regist je, Venecijoje, 
ruoti ir klasifikuoti. Bet ką kon chene, 1954-tais metais ji gana 
servuoti, registruoti ir klasifi plačiu mastu dalyvavo tarptau 
kuoti? tiniame festivalyje Sao Paulo,

Jeigu filmai prekybininkų Brazilijoje, 
bei kolekcionierių būtų saugo Ji suorganizavo maketų, de 
jami taip, kaip yra saugojami koracijų bei plakatų parodą 
paveikslai, klausimo esmę suda Moderniškojo Meno Muzėjuje 
rytų konservavimas. Amsterdame, — paskui parodą

„Reikia visų pirma išsaugoti aparatų bei dokumentų prieški 
konservavimui“. nematografinio ir kinematogra

„Mūsų uždavinys, tęsė jis, linio laikotarpio, Milane, o vė 
glūdi tame, kad sutrukdytų pa liau tokią pat parodą ir Belgra 
tekimą filmų bei dokumentų Į de, gi Melbourne bei Helsinkiu© 
sąšlavyną. . .“ se surengė prancūzų kino deko

Kiek daug buvo ekrano še racijų bei prancūzų filmų apžv 
devrų, kurių niekas daugiau ne algos parodą. Šiuo metu ji su 
būtų matęs, jei jie nebūtų išgel organizavusi didžiulę ekspozi į 
bėti tikrai paskutiniu momen ciją užvardintą „60 metų pran % 
tu. Gelbė’imas kartais buvo tik cūzų kino” kaip tik Moderniš 
rai dramatiškas. . . kaip pavyz kojo Meno Muzejuje New Yor J 
džiui kai karo metu okupacinė ke. į
valdžia buvo nusprendusi, kad Pagaliau per paskutinį „Tai J 
visi filmai iš ankstyvesnių lai ptautinį Filmų Archyvų Fede į 
kų negu 1937 metai, turi būti racijos“ kongresą nutarta, kad j 
sunaikinti, o iš vėlesnių filmų jauni bendradarbiai užsienio ki z 
tie, kurie neatitinka jųjų ideolo nematografijos galės savo sta Į 
gijai turi būti atiduoti sutirpdi žą atlikti prie Prancūzijos Ki ^PIRKĖJUI PAGEIDAUJANT, KIEKVIENU METU DA-j 
nti. . . notekos, kaipo tam reikalui ge X i

Prancūzijos Kinotekos loby riausiai pasiruošusios įstaigos. | ROMI NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI PAS NOTARĄ. į 
nas galėjo būti išgelbėtas tik de Gi Paryžiaus Miesto laryba, su X 
ka didelio palankumo ir reikalo sitarusi su Meno Muzėjumi, nu X 
supratimo vienos senos pilies sa tarė, jog Kinoteka turinti Pary X 
vininko iš Lot departmento. žiuje įsteigti atskirą Kmemato X 
Tas savininkas atidarė mums grafijos Muzėjų. Sutarta, jog X 
pogrindžius bei pastoges savo dalis didžiulių patalpų Moder v 
sios pilies, kur mes galėjome ninio Meno Muzėjaus, prie Pre X 
pergabenti slapičomis tonas zidento Wilson’o avenue, tam & 
dokumentų. Jūs galite puikiai reikalui perduodami Prancūzi X 
įsivaizduoti visus tuos sunku jos Kinotekai. Tai bus pirmasis X 
mus. Bet tai mums pade pasaulyje Kinematografijos mu X 
jo pilnumoje apsaugoti visus zėjus. Atitinkami kreditai tam X 
tuos prancūzų bei užsienio fil reikalui jau yra numatyti ir pa $ 
mus nuo naciško sunaikinimo, rengiamieji darbai jau pradėti. X

Tas gelbėjimo darbas apėmė Jau ne užilgo to muzėjaus du X 
ne vien tik filmus, bet ir įvairi rys atsidarys plačiąjai lankyto X 
us dokumentus liečiančius jų rė jų miniai. X
alizavimą: rankraščius, dekorą Kalbant apie visą tai, reikia X 
cijų maketus, kostiumus, muzi nepamiršti, jog tai yra išdavos X 
kalines dalis ir ne vien tik do vieno kuklaus studento sugal X 
kumentarinius objektus, bet ly voto ir pradėto realizuoti su X 
giai taip pat ir 
sakojimai bei prisiminimai 
rinių tyrinėjimų komisijos sūri Rimvydas. X
nkti, paprastų užrašų forma ar Paris, 21. 06. 1957.

dyti yra pakviestas Bostono ir nė 
Hamiltono lietuvių.

BOSTONO LIETUVIŲ 
BALETAS,

J-

© Skulptorius A. Moneys Pary 
žiuje, Rodeno muzėjuje, daly 
vavo parodoje su jaunaisiais sk 
ulptoriais.
• Skulptorius J. Bakis iš Pary 
žiaus persikėlė studijų tęsti į 
Ispaniją.

Dabar renkama bendroji da 
lis, o po to —• adresynas ir ats 
kirų kolonijų aprašymai. Darbą 
sutrukdė dar ir ta aplinkybė, ® Lietuviškumo paskaitos Či 
kad keletas kolonijos redakto kagoje bus nuo 
rių neištesėjo pažado surinkti " • —
žinias apie savo kolonijos orga mos mokytojams ir jas darysi 
nizacijas ir visuomenės vadus, visa eilė žinovų. 
Tad ir dabar dar nevėlu prisius 
ti informacijas apie organizaci 
jas, apie kurias iki šiol žinių nė 
ra prisiųsta. Taipgi dar nevėlu 
ir Žinyną užsiprenumeruoti. Iš 
anksto užsiprenumeravusieji jį 
gaus už penkis dolerius kietais 
viršeliais, vėliau — 6.00 dol. 
Informacijas ir prenumeratas 
prašoma siųsti: Mr. A. Simutis. 
41 W. 82 Street. New York 24, 
N. Y., U. S. A.

PLUNKSNOS KLUBO 
SUEIGA

„M. P.“ redakcijoje įvyko 
Sydnėjaus lietuvių plunksnos 
klubo sueiga, kurią atidarė pir 
mininkas Vincas Kazokas. Pra 
nešimą apie tautinės kultūros 
reiškimąsi okupuotoje Lietuve 
je padarė J. Veteikis. Diskusi 
jose vyravo nuomonė, kad nors 
pastaruoju metu okup. Lietuvo 
je ir yra reiškinių, 
kad varžtai kiek ir 
bet kūrėjas tebėra 
komunistų partijos 
ir todėl tautinės kultūros poreiš 
kiai tėra tik atsitiktinės pi ošvai 
stės. Naujai kadencijai klubo 
pirmininku perrinktas V. Kazo 
kas.
• Dailininkas T. Valius Lietu

rugpjūčio 17 
iki 27 dienos. Paskaitos ruošia

• Pianistė S. Levickienė, gyve 
nanti New Yorke, liepos 3 d. iš 
vyko atostogų į Europą.

SPAUDOS BALIUS 
MELBOURNE

Įvyks liepos mėn. Jo pelnas ski 
riamas mūsų bendruomenes sp 
audai remti. Balių ruošia Kul 
tūros Fondo Melbourne sky 
rius.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Tautinių Šokių Šventės VA 

DOVAS. Chicago 1957. Vado 
vą paruošė Juozas Kreivėnas. 
Tautinių šokių šventės komite 
to leidinys. 76 puslapiai, didelui 
formato.

Pirmuosius Vadovo pusią 
pius užima šokių šventės prog 
rama — lietuviškai ir anglis 
kai. Po to eina komitetų sūdė 
tis ir jų atvaizdai. Dar toliau 
šokių šventės dalyviai — atvaiz 
duose ir aprašymuose, išvardi 
nant juos ir pavardėmis. 47-me 
puslapyje V. Radauskienės str 
aipsnis Liaudies šokiai ir 49- 
me puslapyje V. Vaičiūnienės 
straipsnis Mūsų tautinių šokių 
istoriniai bruožai. Šis skyrius 
iliustruotas atvaizdais iš tauti 
nių šokių švenčių, įvykusių Ne 
priklausomoje Lietuvoje. S. Ba 
rzdukas 67 puslapyje rašo st 

pirm. E. Turauskas, Muzikas S. Gailevičius išplau raipsnį Lietuvių bendruomenė 
Šlepetytė-Venskuvie kė atostogų laivu į Europą, sė ir mes. Po red. J. Kreivėno str 

L. Encikiope nė, atstovas prie Laisvųjų žur dęs iš Montrealio uosto.

kur guli užbalza skienės, kaip paaiškėjo, į Mon i Lietuvą kryžiuočiais. Intryga 
trealį galės atvykti vėliau, ne susidaro, kai tarp bajoro Giri 
gu tikėtasi ir, remiantis tuo, bu nio dukros Audronės ir jauni 
vo jau ir salė pasamdyta. „Co kaičio Ugniaus įsižiebia meilės 
ppelia“ pastatymu bus atžyinė ugnis. Jų laimei kelią pastoja, 
tos dvejos sukaktuvės — bale žinoma, kryžiuočiai ir kunigai 
to vedėjos ir dailininko Vikio kščiai ir vyksta didelė kova, ku 
ro Andriušio, kurio dekoracijo ri laiminagi išsiriša. 
mis baletas statomas.

JAU IŠĖJO VIENUOLIK 
TAS LIETUVIŲ ENCIKLO 

PĖDUOS TOMAS
Paminklinė Lietuvių Enciklo

pedija eina gražiai ir sėkmin dmenis atliko: Audronės T. Sv 
gai. Jau išėjo ir prenumerato entickaitė, bajoro Girinio V. 
rių gaunamas 11 tomas, apimąs Raudonikis, Ugniaus H. Kuna 
gausius lietuvių kalboje K tai vičius, kunigaikščio Kunoto S. 
dės žodžius. Ką tiktai išėjusia Gončiarov, dirigentas I. Aiter 
me tome yra sudėti žodžiai „Ka 
rinė bazė — Kjustendil“. Kaip 
ir kituose tomuose, ir šiame gau 
su iliustracijų.

Labai įdomu, kad L. Encik
lopedija gauna visuotinį pripa išrinkta birželio 10 dieną, pasi 
žinimą. Enciklopedija yra susiskirstė pareigomis sekančiai: 
domėjusi ir Lietuvos Mokslų pirmininkas K. Obuolėnas, 1 
Akademija, kuri L. E-jos leidė vicep. S. Norkeliūnaitė, II viep. 
jui, J.Kapočiui, yra pasižadėjusi A. Šalčius, ižd. D. Penikas ir 
tiekti visokeriopą informaciją, sekr. V. Rastenis. Kandidatais 

Lietuvos mokslininkai supra į valdybą liko: J. Tysliava, Pr.
nta, kad L. Enciklopediją yra Naujokaitis ir A. Rimvydis. 
svarbu išleisti pilnesnę, objek • Paryžiuje gyvenantieji lietu 
tyvesnę ir tobulesnę, todėl pa viai žurnalistai išsirinko naują vių Namams piešia Kanados 
sižadėjo duoti visokią turimą in valdybą, kuri pasiskirstė parei miestų herbus, 
formaciją, bei kitą enciklopedi gomis: pirm. E. — 
ne medžiagą. «:ekr. B.

Kaip žinoma, L. Encikiope nė, atstovas prie Laisvųjų žur dęs iš Montrealio uosto. aipsnio — Tautinių šokių šven 
dijos tam tikras egzempliorių nalistų sąjungos J. Lanskoions • Kun. Dr. P. Gaida atostogau tę pasitinkant — seka šokių šv 
skaičius eina ne tiktai Lietu kis. damas lankėsi Čikagoje ir daly entės rėmėjų sąrašas, pagal ku
von, bet ir Maskva jos prenume • Mykolaičio-Putino naujai pa vavo šokių dienoje. ri aukų gauta apie 2,000 dol.

rašytas romanas „Sukilėliai“ iš • Gegužės 26 — birželio 3 die Leidinys duoda tautinių šo 
Norintiems L. E. užsiprenu leidžiamas šiemet. nomis Vilniuje vyko Pabaltijo kių šventės vaizdą.

Bet pagal maskvinį kurpalį 
darant baletą, būtina yra įvesti 
šnipus, todėl baletas išeina pa 
gal Gliero „Raudonosios aguo 
nos” trafaretą.

Premjeroje svarbiausius vai

man.

NAUJA JAV IR KANADOS 
LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 

SĄJUNGOS VALDYBA, rodančių, 
atsileidžia, 
pajungtas 
doktrinai,

i i

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.* Įmokėti $ 50
l LIKUTIS IŠSIMOKĖJIMUI PER 1—4 MET

GEROMIS MŪSŲ SĄLYGOMIS JAU YRA

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

Be nuošimčių ir taksų!
PASINAUDOJĘ DAUGELIS LIETUVIŲ

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

IR PARVEŠ NAMO BE ĮSIPAREIGOJIMO PIRKTI.

A/IDTIM A Development, Ine.
Wil I II1A Atstovas P. Juodkojis

BETTER BUSINESS BUREAU NARYS. • —
DARBO VALANOS KASDIEN NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO.

ir biografiniai pa manymo. Svarbu laiku suprasti 169 CENTRAL ST., VILLE LASALLE, DUE. 
prisiminimai isto ir tinkamai įvertinti įvykius. X " "

— ■ | PRIE MERCIER TILTO. DIDELĖ AIKŠTĖ MAŠINOMS NEMOKAMAI.

150*

■ >

Cortfan Bwilp, 
OfflM
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Mosklo - Technikos naujienos
LIEPOS 1 DIENĄ PRASIDĖJO GEOFZINIAI METAI 

Ruošiamasi skristi į Mėnulį
JAV prezidentas *5isenhowe čiais metais. Anglija ir Rusija 

ris liepos 1 dieną oficialiai pa be bendrų pažadų tuo tarpu 
skelbė geofizinius metus, kurie, nieko daugiau nepraneša, 
pradėti 1957 metų liepos 1 die Kai dėl Amerikos, tai ji, kaip 
ną, tęsis ligi 1958 metų sausio atrodo, kažką didesnio sumanė 
1 dienos. Bet reikia patikslinti, padaryti, negu paprastas dirbti 
kad faktinai geofiziniai metai nis Žemės satelitas. Nes Amen 
yra pradėti jau pernai, kada į ka paseklbė, kad dabar jau pra 
Pietų ašigalį, Antarktiką, yra deda daryti bandymus su tarp 
suvažiavusios kelios kelių vals planetine raketa, kuri jau seniai 
tybių ekspedicijos ir ten suda jų yra suprojektuota. Ilgai ne 
riusios savo bazes. JAV vieną trukus, kaip oficialiai pranešta, 
tokių bazių yra sudariusi pačia bus daromas mokslininkų ban 
me Antarktės ašigalyje. Lėktų dymas „gyventi tarpplanetinė 
vais, propelerinėmis rogėmis ir se raketos sąlygose“. Atseit, į 

autinių šunų traukiamomis ro tarpplanetinę raketą bus patai 
^emis ekspedicijos dalyviai iš pinti įvairių sričių mokslininkai 
bazių daro išvykas ir vykdo ty — fizikai, aeronautai, gydyto 
rinėjimus. Tokių tyrinėjimo ba jai, psichologai, fiziologai, che 
zių yra sukurta visa sistema, mikai ir kiti specialistai, kurie 
Bazių arba tyrinėjimo stočių įv turės iš visų pusių ištirti saly 
airiose Žemės vietose yra su gas esant tarpplanetinio susisie 
kurta 2,500, bet ypatingas dė kimo būvyje. Neabejotina, kad 
mesys atkreiptas į Antarktę, tai yra pasiruošimas tarpplane 
kuri mažiausiai yra ištirta. tiniam skridimui.

Šiaurės ašigalio sritis arba Kaip žinoma, dar neseniai di 
Arktika yra vandenynas, vadi deię problemą sudarė kiausi 
namas šiaurės vandenynu, Pie mas» kokiu būdu išeiti iš Žemės 
tų gi ašigalio sritis arba Antar traukos sferos — atitrūkti nuo 
ktika yra sausuma, septintas ko Žemės. Dabar šitas klausimas 
ntinentas. Tyrinėtojų bazės jau išspręstas. Tam tikslui mo 
yra ir šen ir ten, ir yra kitose kslininkai sugalvojo kelių fazių 
žemės vietose, kad galima būtų raketas. Vienu sprogimu rakę 
tyrinėti sausumą, jūrą, orą i. -- -
rdves.

Erdvių tyrinėjimas yia pats 
svarbiausis geofizinių metų už 
davinys ir tikslas. Šiam atsiek 
ti yra suprojektuotos tarppla 
netinės raketos, o visų pirma — 
dirbtiniai £____ _______
palydovai, lyg ir dirbtiniai Mė galės orientuotis, vykti ir sugri 
nuliai. žti. ?'"*■ A----- ~

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.
Dėl namų užsakymu, darbų prie jau vykdomos statybos 

ir visais kitais statybą lieičaničais reikalais 
prašome kreiptis į naujos bendrovės raštinę:

5290—16th Ave. ROSEMOUNT. Tel.. RA 1-7524
arba vakaiais skambinti statybos b-vės techniškojo 

vedėjo-kontiaktoriaus Zenono Tamašausko tel. CL 5-1558.
AMLIT B-VĖS VALDYBA.

MONT1REAL

tt H
jr ta išmetama j orą, kitu sprogi

mu ji gauna naują smūgį ir pa lionę aplink Žemę ra ketose ir tų gaminama eilė dalykų, kaip 
varoma dar augščiau, trečiu 
dar augščiau ir taip išmušama 
iš Žemės traukos sferos.

Dabar lieka klausimas, kaip 
žmonės, kurie sumanys skristi 

Žemės satelitai — i Mėnulį, kaip jie jausis, kaip

žmonės. vaistai, kosmetika, įvairūs sin
Todėl geofiziniai metai žmo tetinės gumos dirbimai, piklžo 

nijai žada daug nauja ir įdorna lems bei kenkėjams naikinti sk 
us. Reikia sekti jų įvykius.

KANADOS NAFTA
Prieš dvidešimtį metų Kana 

nuliai. žti. Tat Amerika jau pradeda da gamino tik 1 % miliono sta
Dirbtinius Žemės satelitus daryti tokius bandymus. Gali tinių naftos per metus. 1955 Ka

žada paleisti trys valstybės, ma spėti, kad greičiausia pir nados naftos produkcija jau šie vamzdžių linijos.
Amerika, Anglija ir Rusija. Am 
erika jau buvo pasiroušusi pa 
leisti, bet kažkodėl susilaikė ii 
greičiausia paleis tiktai ateinan

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

ysčiai if tt.
Kanadoje turime 44 

valyklas, priklausančias 
kiroms kompanijoms, 
gi nafta yra vakaruose, 
pergabenti jau nutiestos ilgos 

1950 metais 
mas bandymas bus skristi ne i kė 129 mihonus statiniu Į ine buvo nutiesta 1.129 myliu ilgu 
Mėnuli, bet būti Žemės sateli tus, ir beveik kasdien buvo iš mo linija iš Edmontono iki Su 
tu ir apskristi aplink Žemę tarp gi ęžiama naujų šulinių, perior, Wis., kaštavusi 90 imi,
planetinio skridimo sąlygose. Nafta (įskaitant ir natūrali dol, 1953 nutiesta tos linijos ša 
Yra labai galimas dalykas, kad nes dujas) duoda apie 52% Ka ka iki Šarma, Ont., kaštavusi 
Amerika prie to dabar ir eina, nadoje naudojamos energijos, 76 mil. dol. Tomis linijomis jau 
nes kam gi ji darytų tokius ban Nežiūrint to, kad esame didžia dabar prateka iš Edmontono 
dymus, kurie pavadinti bandy u si naftos gamintojai visame 217.000 statinių į dieną, 
mais tarpplanetinio skridimo są Britų Commonwealthe, mums Kita didelė linijų sistema yra 
lygomis. visvien dar jos trūksta: apie 42 nutiesta iš Edmontono į vaka

Tat yra natūralu, kad pirmia % tenka Įsigabenti iš kitur. rus. Tai Trans-Mountain linija, 
tįsia gali būti paleistas dirbti Kaip rodo statistikos (luome gabenanti naftą iš Edmontono
nis Žemės satelitas be žmonių, nys, Kanada yra antroje vieto per kalnynus i Vancauverį ir to
tiktai su instrumentais, kurie je pagal tai, kiek sunaudojamos liau j pietus.
tyrinėtojams praneš žinių apie naftos tenka vienam asmeniui. Šalia naftos pažymėtini ir na
veiksmus tarpplanctinėse saly Mus viršija tik JA Valstybės, tūralinių dujų turtai. Apskai
gose, o tomis žiniomis pasinau Naftos žaliava čia pat Kanado čiuota, kad natūralinių dujų re 
dojus, galės bandyti leistis į ke je ir valoma. Iš valymo produk zervai Kanadoje siekia 22 triho

naftos 
24 ats 
Kadan 
tai jai

MŪSŲ VASAROS KRONIKA
® Pr. Rudinskas gavo siuntinių ® Pp. Barauskų, Stasio, sūnus 
— medžiagų ir vaistų — atsto baigė Loyola kolegijoje dvejų 
vybę į Lietuvą ir kitus Rusijos metų pasiruošimą teises studi 
valdomus kraštus bei sateliti joms ir dabar yra išvykęs į ar 
nes valstybes ir tautiečiams pa mijos karininkų kursus privalo 
tarnaus taip, kaip skelbiama ats mo apmokymo.
kirame jo skelbime. • High School šiemet baigė Vi

-------------------------------------------rbalas, Šileris ir Kaušpėdą.
nūs kūb. pėdų. • Kvedaravičienė Julija iš Win

Natūralinių dujų vamzdžiai nipego viešėjo pas sesrį O. Juk 
jau pasiekė rytinę Kanadą.

Saskatchewano i
pietų vakarų kampas, anksčiau buvo pasveikintas sulaukęs 28 
buvęs vien žemės ūkio kaštu, gimtadienį ir gavęs paaugštini 
pastaruoju metu labai sparčiai mą fabrike.
auga į naftos centrą. • Susituokė B. Ciplijąuskaite

Ši sritis tęsiasi apie 125 my su p. Tunner. Sutuokė AV kle 
Manitobos bonas J. Kubilius. Po šliūbo bu 

vo labai gražios vaišės.
• K. Leipus su šeima ir p. Šul 
mistrienė atostogavo Rawdone 
p. Matisaitytės vasarnamyje.
• Juškeviičūtė Birutė su drau 
gėmis išvyko atostogų į Bosto 
ną pas gimines.
• Pp. Juškevičiai, Petronėlė ir 
Jonas, atostogų metu šiemet tu 
ri daug darbų namie, todėl nie 
kur, kaip kitais metais kad da 
rydavo, neišvyko ir darbuoja 
si namie.
• Buvo išvykę j Detrotą į girni 
nių, pp. Rugienių, šeimos iškil 
mes Kudžma su žmona ir p. 
Gaurienė.
• J. Bakanavičius savo farmoje 
ties Brome Lake pastatė mote 
liuką, kuris vasarotojams labai 
patiko, ir jis jau visai vasarai 
išnuomotas. P. Bakanavičius tu 
ri sumanymą farmą išplėsti va 
sarojimo tikslams. Jo farmoje 
jau yra ir maudynės nors ir eže 
ras netoli.
• Pp. Giriniai, Įsigiję farmą, sa 
vaitgalius praleidžia pas save ir 
ją tuo pačiu metu tvarko bei pe.

1___ nelienę.
provincijos • V. Juozapaitis Buchervillėje

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

pas Montrealio atstovą
Mr. Manfred Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

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,

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

International Gift Parcel Service
1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: BElair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

Dr. TASS* SINCčRMAN 
optometristas - optikas

TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI 
4281A St. Lawrence Blvd., Montreal, HA 7928.

I
BELLAZZI -LAMY, INC

TR 5151 ■ 7679 G“rge St- Ville Le.alle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popierts.

I ?

«•?*

Tel. TR. 1135

a H

»
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VICTORIA 
CLEANERS 
&DYERSCO.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas ................0.95
Paltas (lengvas) . .0.95

Suknelė .................... 0.90
Skrybėlė ................0.85

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

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

TAUPYK, SKOLINKIS |
savo kredito kooperatyve g

„LITAS” j
Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai g
duodamos betkokiam geram tikslui. &

Ved D. Jurkus, He 4 280. • |
„Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje X 

Banko kambary. x
Pirm. A. Norkeliūnas .... ..................... RA 7-3120 £

FIDE LUXE DRY CLEANERS!
117 —6th AVENUE, LACHINE |

> A T7 ri s P“! yrr Lietuviams nuolaida X
Al “ 6 7^4 7 Sav.: P. RUTKAUSKAS. |

į Lietuviška moterų kirpykla į 
į $ DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS TR TRUM- § 
J* X PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. $

i

H

t s

č

§«

$
i 
a

Sav. BIRUTĖ DODONA ITĖ B. M. Dodon).
2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292 3

lias į vakaus nuo 
sienos, o nuo JAV sienos eina į 
šiaurę apie 40 mylių. Naftos 
pramonininkai pripažįsta, kad 
ta sritis yra „viena iš karščiau 
s.ų paskutiniųjų metų atradi 
mų“, žadančių apylinkei gražų 
praturtėjimą.

Pripažįstama, kad bandomie 
ji. gręžimai toje srityje yra sėk 
mingi net iki 90%, netgi gręži 
mai už keletos mylių nuo ban 
domųjų laukų yra davę gerų re 
zultatų. Tuo tarpu kai paskuti 
nis vidurkis yra vienas atradi 
mas iš 10 gręžimų.

Pirmasis šios apylinkės šal 
tinis įruoštas 1954 metų kovo 
11 d. Dabar čia yra 750 šalti 
nių, o žemėse, spėjama, yra at 
sargų apie 250 mihonų statinių 
lengvosios nevalytos naftos, ku 
ri labai tinka kanadiškoms va 
lykloms.

1956 metais Saskatchewano 
provincija pagamino 20 miiio 
nų statinių naftos, 1955—11,3, 
milionus st., 1954—5,4 mil. st., 
1953 — 2,8 mil. st., 1951 —■ 1, 
2 mil, st. _. _

Didžiausias Kanados naftos rtvarko. Čia atvyksta savaitga 
gamintojas yra Albertos pro 
vincija. Šiandien čia dirba 7250 
šaltinių ir išpumpuoja per die 
ną 390.000 statinių. Šiuos gar. 
narnos naftos kiekius dar gali 
ma bus padidinti. Visoje Saska 
tchewano provincijoje šiandien 
veikia 2250 šaltinių ir išpum 
puoja 60.000 statinių pel die 
ną.

Nafta, išpumpuojama Saskat dviem savaitėm atostogų, 
chewano provincijos pietryčių ® Pp- Juodeliai, Petras ir sesu 
kampe, kur yra Weyburn ir Es tė, atostogouja Lachutėje pp. 
tevan vietovės, nuleidžiama tar Jurėnų vasarvietėj „Malvina . 
pprovinciniu vamzdžiu, kuris iš • Juozapaitis Valdemaras Lon 
Edmontono eina į Samia, Ont. gueilos lėktuvų fabrike pake! 
Nafta iš provincijos pietvaka tas į skyriaus vedėjus ir savo 
rių kampo perduodama nevaly žinioje turi 20 darbo jėgos asme 
ta į Minnesotos valstiją, JAV. nų.

liais ir H. Adomonio šeima.
• Pp. Aneliūnų šeima visą sa 
vaitgalį triūsė „Dainavoje“ 
valydami sklypą vasarnamio st 
atybai.
• Parojus Juozas, NL bendra 
darbis, keliasi j Ameriką, kur 
tikisi išvykti apie rugpjūčio 10 
dieną.
• Canadair liepos 13 d. išėjo

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 J o c a s.

| SALIONAS DIVA MODE
| SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS.

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

t LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

d A t T!C
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š 1 A U C I U L I 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.

I

s*
X muiuicai, * . \

HE 0211 Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA
»
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tu su šia dovana. Tačiau sovie ry Fund". Ir į viską atsakymas mis kaip pritaikyti technologi 
tų vyriausybė aiškiai matomai yra technologija, be kurios visi ją ar savo gudrumą biznyje su 
bijodama to dosnumo efekto so ištekliai ir žemės turtai lyg ir " ' ‘ •
vietinei kontrolei rusų ir sate neegzistuotų lygiai taip, kaip 

Ir čia reikia sutikti su drau litų masėms, trumpai ir aiškiai tais laikais, kada indėnai viešpa 
tavo Amerikoje, visiškai nežino 
darni, ką jie galėtų pasiekti su 
turtais ir medžiagomis, kurie vi 
sai nenaudojami guli aplink 
juos.

Tiktai technologijos pagalba 
ir priemonėmis tikroji revoliuci 
ja buvo pasiekta kapitalistinėje 
Amerikoje, bet ne komunistinė 
je Rusijoje.

„Žmonių masės“, nurodo sa 
vo knygoje dr. Dewhurst, „pa 
sidarė pagrindiniai naudos sė 
mėjai — išnaudotojai iš šio di 
džiulio medžiaginio progreso... 
Didelių ir mažų pajamų žmonių 
grupės abidvi naudoja tuos pa 
čius šaldytuvus, dulkių siurb 
liūs, valymo aparatus, alyvos 
pečius, elektrines virtuves ir 
televizijos aparatus."

Ir, savaime aišku, jie džiau 
giasi dvasinėmis ir kultūrinė 
mis pirmenybėmis, laisvėmis ir 
iš to siekiančiais malonumais ir 
nauda, kas yra negailestingai iš 
žmonių atimta totalinių rėži 
mų.

Stačiai žavinga ir gražu spė ros ir laisvės, negali būti išsp 
lioti ir skaičiuoti kokius pasikei ręstas vargšu sovietų žmonių 
timus padarytų Rusijos žmone naudai vietoj dabra ijems užde 
ms kapitalizmas ir asmeninė tos prievartos ir priespaudos, 
laisvė. Kad ir Rusijoje daug J. Skardis,
kur žemdirbystei yra nepalan • Lietuvių Namu dešimtmetis 
kios sąlygos, tačiau turimi mi bus minimas rugsėjo 21 d. Ba 
neralai ir žaliavos 
pramonės gaminių, 
nai pakaktų pirktis 
myninių valstybių 
iionai keliautojų ir įdomesnių 
vietų lankytojų užplūstų Rusi 

šytoje dr. J. Frederic” Dewhur J* norėdami pasivažinėti Volga 
st išleistoje „Twentieth Centu ar stovyklavimo ekskursijoms

nuo to atsisakė.
Galimas dalykas, kad net 

Marshall’io plano priėmimas 
nebūtų padėjęs Sovietų Sąjun 
goję pakelti gyvenimo standai

Anapus geležinės uždangos
MEILŪS ŽODELIAI DRAU GUI MOLOTOVUI.

Vienoje, jau prieš porą metų
pasakytoje, ilgoje 17.000 žo go Molotovo žodžiais, kad ame
džių prakalboje buvęs Sovietų rikiečiai nieko daugiau nenore 
Sąjungos užsieniu reikalų mi tų matyti, kaip pavergtųjų pa 
nisteris V. M. Molotovas yra šaulio žmonių išlaisvinimą, o 
pasakęs: „Nesunku yra maty ypatingai tų, kurie yra Sov. Są 
ti ir suprasti, kad vadovaujan jungos vergijoje, kurie yra pri tą ligi pakenčiamo ar patenkina 
tieji Jungt. Amerikos Valsty versti gyventi nepakenčiamose mo lygio tol kol rusai nesugebė 
bių sluogsniai, pavyzdžiui, vie sąlygose, uždėtose jiems komu tų atsikratyti komunizmo.
šai skelbia savo užsienių poiiti nistinių tironų. Dvi, prieš porą metų išleis
kos pagrindinius tikslus, kurie Laike paskutinių dešimt me tos, knygos suteikia mums ypa 
yra nei kiek nemažesni, kaip tų, mes (suprasti, amerikie tingai įtikinantį tokio sampro 
taip vadinamas „išlaisvinimas“ čiai) išdalinome per 40 bilionų tavimo patvirtinimą. Pirmoji 
tų kraštų, kurių darbininkai ir dolerių pagalbą — paramą pini knyga, parašyta Syracuse uni 
valstiečiai triumfuoja, kur dar gaiš ir prekėmis — gaminiais, versiteto profesoriaus George 
bo žmonės patys yra valdžioje... kad padėtų kitiems kraštams at B. Cressey, vadinasi „How Str 
Jie (suprask, amerikiečiai) no sistoti ant kojų po baisaus II- ong is Russia?" (Kaip stipri 
retų, grąžinti kapitalizmą taip rojo pasaulinio karo sunaikini yra Rusija?). Šioje Knygoje pr 
pat ir mūsų kraštui“. mo. Mes pakvietėme ir sovietų ofesorius Cressey sako, kad so

Į tai labai gražiai atsakoma žmones dalyvauti Marshall’io vietų pažanga - progresas yra 
viename didelio, gražaus ir an plane nejvesdami ar neuždeda varžoma ir apsunkinama dėl pi 

mi politinių ar kokių sąlygų kar astos žemdirbystei naudojamos 
—mm_mmmm■> žemės, dėl nepalankaus klima 

N A II I I F N A i i i to ir išblaškytų žemės turtų.
* ‘ Tačiau prisiminus geras Ūkiai

Pinigai siunčiami į Sov. Są- nos žemes, o ypač, mineralus, 
jungą, Lietuvą, Latviją, alyvą, žibalą ir kitas pogrindi 

Estiją. nes žaliavas, tai Sovietų Sąjun
Pristatoma per 2 savaites. ga yra tuo nei kiek nemažiau 

Pilnai garantuota apdovanota, kaip Jungt. Ameri 
ir oficialiai. kos Valstybės, o daug geriau

100 rublių ..............$10.00 ka?P tokia BntaniJa ar Francu
Persiuntimas ..........$ 5.00
Perlaidos didžiausia suma to savai*pe iškyla kiausi
$ 50. Tačiau galite siųsti mas, kodėl milionai žmonių Ru 

perlaidu kiek norite. sijoje gyvena tokiose nepakeli 
CRAMFRCY čiamose sąlygose, o daug iš jų 
u n/i ivi t ne i dirba tikrose vergų darbo sto
744 Broad Street, vykiose. Į tai atsakymas randa

Newark, N. J., U. S. A. mas milžiniško dydžio apžval 
7 TV, goję, vadinamoje „Amerikos

Licensed and Bonded reikalavimai ir ištekliai“, para 
hv I\1 I Stato

tikomunistinio savaitraščio 
„The Satarday Evening Post“ 
vedamajame.

Sakoma, kad vienas iš vaka 
riečių nesugebėjimų ir trūku 
mų, ypatingai taikomas ameri 
kiečiams, tai nemokėjimas suti 
kti ir atsakyti įvairius konmnis 
tų puolimus bei kaltinimus pa 
čia paprasčiausia forma ir pa 
čiais paprasčiausiais žodžiais ir 
faktais.

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

NAUJIENA!!! . 1 . . 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.
G RA M E RC Y
744 Broad Street, 

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

Licensed and Bonded 
by N. J. State 

Banking Commission

duotu tiek 
kad to pil 
iš savo kai 
maisto. Mi

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138
SINTINIAI f LIETUVĄ PER 3—4 SAVAITES. 

„O R B J S“
GREITAS PRISTATYMAS. AUGŠTA PREKIŲ 

KOKYBĖ. ŽEMA KAINA.

SKELBIMAS NR. 3.

Siunčiame veistus į Lietuvą ir kitus kraštus pagamintus 
pagal naujausius metodus ir moderniškiausius inediciniš 
kus reikalavimus. Mūsų kainose jau yra įskaitytas sovie 
tų muitas. Išsirinkus prekes reikia tik pridėti $ 6.50 Ii 

cencijai, persiuntimui ir apdraudimui.

Antibiotikai - vaistai nuo 
džiovos

2.60

M. D. MORTON,
B. A., EL. B.

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

Sklerozė
Collojod 100 tabl. 1.85 
Theophillin comp.

100 ,, 2.10

1.05

5.50

10 gr.
Isoniazid (rimifon)

1000 tabl. 7.00 
Penicilinas 3 mil.

10 c. c.
PAS granulate

500 grm.
Tetradecin (archromycin)

10 caps. 5.40

Vaistai nuo reumatizmo
Cortodrin (cortizon)

50 tabl. 9.50 
Fenalgin eum coffein

100 „ 2.60 
Novecyl 100 ,, 3.00

Vaistai nuo,kraujo spaudimo
Rautotal (Serpasil)

50 tabl. 1.25 
Digitrin (Digoxin)

100 ,, 1.60

Nuo.astmos
Calcibromin 
Astrophillin

Vitaminai
Multavitamin. Spec.

100 caps. 2.45 
Multavitm. Akvamin

100 „ 
B-vimin comp inj.20 c. c 
B-12 Hepagon uij.10 „ 
B-vimiu comp forte

100 t.
B-12 Hepaforte 150 gr. 2.50

Įvairūs vaistai-tabielės
Barbiphen 
Barbitropm 
Saccharin 

| Asperin

50 tabl. 3.00
10 „ 2.85

2.15
1.80
1,30

3.501-

100 tabl.
100 „

1000 „
250 „

1.00
1.10
0.5G
2.30

Turime visą eilę ir kitokių vaistų.
Vaistų pavadinimas turi būti labai aiškiai parašytas ir 
nuo kokios ligos. Vaistai gali būti siunčiami ir su kitais 

dalykais, kaip su maistu, medžiagom ir t. t.
Primename, kad jau greit prisiartins vaisių ir uogų sezo 
nas Lietuvoje. Geriausia dovana šiame sezone tai 22 sva 
rų cukraus siuntinys, kad Jūsų artimieji galėtų pasiga 
minti žiemai uogienių ir kitų preser. Dabartiniu metu 
Lietuvoje krautuvėje cukraus norma%kg vienam kartui.

22 svarai cukraus $ 6.45 plius $ 6.50......... Viso 12.95.
22 sv. kiaul. taukų I rūš. 17.10 plius $ 6.50. Viso 23.60.
15 sv. cukraus ir 50 pokelių cigarečių Phillip Morris 
$ 18.00 plius $ 6.50............................................ Viso 24.50.

Siunčiame maistą pagal mūsų skelbimą Nr. 1, tekstilės 
medžiagas pagal Nr. 2 siunčiame odą, avalinę, muzikos 

instrumentus — akordeonus ir kitas reikmenis.

0 R BIS EXPORT - IMPORT
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.

Gyvenantieji už Toronto ribų siųskite savo užsakymus 
paštu, prijungiant money orderį, mes prisiusime Tams 

toms reikiamus pakvitavimus.
Rašykite lietuviškai.
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uždaviniu padaryti Sovietų Są ft 
jungą žydinčiu ir laimingu kra ft 
štu, kur žmonės galėtų džiaug ft 
tis tokiu gyvenimu, kokį dabar « 
turi tik juos valdantieji komu ft 
nistų biurokratai. ft

Ir šiam visam laimingam pa « 
sikeitimui - transformacijai yra i? 
tik viena sąlygą—tai laisvė, ku ft 
ii viena duotų žmonėms ener ft MEDŽIAGOS — 
gijos ir vaizduotės kūrybai. ft MAISTAS — VAISTAI

Tačiau šią sąlyga, aišku, ka ft „............................................ip dieną, sovietų vadovybė nie I Greičiausiai ir pigiausiai 
kuomet neprims. Vietoj to jie ft persiunčiami siuntiniai į 
yra pasirinkę dogmą (ikėjimo ft tėvynę
dėsnį), kurią 1880 metais sufor 
mulavo sunkiai suprantamas, 
apmaudingo būdo pseudo - eko 
nornistas vardu Kari Marksas, 
kuris neapkentė nei žydų, nei 
rusų ir kurio klaidas aiškiausiai 
įrodė pramoninė revoliucija, iš 
sirinkę šią liūdną ir baisią dokt 
riną, sovietiniai vadai priiipo- 
-prikibo prie jos. net kad ir dėl 
to jų ekonomija yra labai atsili 
kusi užpakalyje.

Nežiūrint viso to, yra labai 
gaila, kad toks svarbus ir reikš 
mingas idėjų ir pažiūrų susikir 
timas, taip kaip tarpe diktatu

JMMIENSKI
JANIQUE TRADING CO,

835QUEEN ST.W.-TORONTO ?>EM4-4025

Skyriai: Hamiltone, 
St, Catharines ir kitur.

PAJIESKOJIMAI
— J ieškau savo giminaičio 

Benedikto Rinkevičiaus, s. Jo 
no, kilusio iš Kauno priemies 
čio Aleksotas. J Kanadą išvyko 
1948 metais. Jieškantysis, arba 
apie jį žinantieji, maloniai pra 
šomi pranešti šiuo adresu: S. 
Rinkevičiūtė, 1003 Island 
Ave., Rockford, Ill. U. S. A.

— Pajieškomas Vitas ir į 
liūs bus šaunus." ' ” nda Ru£ys> gyvenąs Toront<,

apylinkėje, prašomas atsiliepti 
NEPRIKLAUSOMA LIETU----- Vitas Mitčelis. Apt. 5,

VA yra visų lietuvių vėliava, 19155 Schoolcraft, Detroit 23, 
todėl visi ją skaitykime. Mich., U. S. A.

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. McKAGlJEj 
$ Barrister and Solicitor $ 
v Advokatas ir Notaras
| Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 $ 
$ 201 Northern Ontario Bldg.S;
& 330 Bay Street, £
y/ TORONTO 1, Ontario. £

miškuotuose vietose. Daugelis 
iš turtingųjų amerikiečių, ku 
rie noriai rizikuoja savo pini 
gaiš stačiai neįgyvendinamiems 
planams ir projektams, toki ka 
ip Conrad Hilton ar Charles E. 
Wilson, irgi vyktų Rusijon su 
savo nesuskaitomomis idėjo 
x~~r~-xx:  —- --m

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras 
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088
V —-—XX- ------MW- —XX ■■■ X

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

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras
i . 100 Adelaide St. W. 

Room 107
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE. 

International Service Bureau 
91 Roncesvalles Avunue, Toronto, Ontario. 

LE 6-5613 
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. LIŪDŽIU S.
Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar-šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS J 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 KURI KITĄ BIZNĮ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

ĮVAIRŪS SIUNTNIAI Į LIETUVĄ,
LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KT. KRAŠTUS PER| 

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ t

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

TORONTO, TEL. LE. 1-3098 I
Siunčiame iš Kanados: į

Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaistų ir s 
kitų reikmenų įvairius siuntinius. (Turime pardavimui h 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams me- « 
džiagų, kurių kaina nuo $ 5,50 iki $ 13.00 už 3y2 yar- 

do) kostiumams priedus ir kitas prekes į

siunčiame iš Anglijos: <
• Pigiausiomis kainomis įvairius vaistus, švirkštus, ste- 5 

toskopus, sphygmanometrus, klausos aparatus, clnrur- į 
ginius diržus, dantų taisymui bei plokštelių pagaminimui <( 
medžiagą (cementą, porcelaną, sidabrą), kosmetiką ir tt, 2

• Kostiumams, paltams ir suknelėms įvair. medžiagas.
• Dviračiams padangas ir šliaukąs įvairių išmierų. į
• Stiklui piauti peiliukus su deimantu ar metalinius.
• Plaukams dažyti įvairių spalvų dažus.
• Įvairių kainų laikrodžius ir žadintuvus šveicariškų fir- 2

mų „Cymau ir „Dixton". 5
• Parkerius ,^Demi Duofold” (su muitu).................... $ 7.00 y
• Parkerius „251" (su muitu)............................... $17.00 4
• Moteriškus sport, arba išeig. batukus (su muitu) $10.80 j
• Moteriškus augštus žieminius šiitus batus su zipenu 2

ir vidus kailio (su muitu)............................................$14.50 5
• Vyriškus batus (tuflius) (su muitu).........................$12.5jl 5
• Vyriškus batus (su auliukais) (su muitu)...............$12.38

Standartinius maisto siuntinius: ~ 4
20 svarų brutto sviesto.................................................. $29.00 į
20 svarų brutto rūkytų riebių lašinių......................... $31.00 '
16 svarų brutto medaus.................................................$23.00 ‘

6 sv.7. Cukraus6. Cukraus . ■ . ...........5 sv.
Taukų ........... 5 sv.
Sviestų. ........... 5 sv.
Ryžių .......... ...........2 sv.

Taukų 10 sv.

$22.00

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

x Brutto 20 sv. — $25.50 
£ ir kitus įvairios sudėties 
1| siuntinių kainos — įskaitant visus mokesčius).

DĖMESIO! DĖMESIO!
Pradėjome siųsti iš Anglijos 38-nių modelių HOHNER J 
AKORDEONUS, kurių kaina nuo $48.50 iki 1.169.50. j 
O taip pat Anglijoje pagamintas nauajusio mod. MEZ- ' 
GIMO MAŠINAS, kuriomis galima megzti visk<u»'š L 
įvairaus storumo siūlų, bei keletos spalvų. Vieno me» • ! 
tinio numezgimas trunka TIKTAI 45 minutes. Užeikite ' 
ir pamatykite žurnaluose šią idealią mezgimo mašiną ir ■ 

gražiausių modelių AKORDEONUS.

Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų, i 
Kiekvienas siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų < 

neviršijant nustatyto svorio.

Mūsų, skyrius Hamiltone, 105 Cannon St. E„ pas p. V. 
Juraitienę, tel. JA 8-6686, siunčia tiktai įvairius vaistus, i 
maisto siuntinius, stiklui piauti peiliukus, dažus plauka*.. 
ms dažyti, parkerius, žadintuvus ir mezgimo mašinas.

Gyveną ne Toronte, gali vaistų, maisto ir kitus užsaky
mus bei savo sudarytus siuntinius iki 17 svarų gryno svo- . 
no siųsti mums paštu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. į

VASAROS DARBO LAIKAS: Nuo 1957 m. gegužės ; 
mėn. 1-mos d.: pirmadienį-penktadienį nuo 9 v. r. iki 7 J 
vai. vak. Šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5. vai. vak.

Sav. A. KALUZA

Brutto 20 sv 
maisto siuntinius. (Maisto
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viškiems reikalams atitinkama 
dalis galės būti paskirta. X

J- D. g
MŪSŲ KOLONIJOS f

ŽINIOS ft
.... xBirželio trėmimų minėjimas-

- demonstracija
šiais metais praėjo labai kuk v 
liai. Kas metai dalyvių skaičius 
demonstracijų eisenoje vis ma ft 
žėja. Daromės nebejautrūs ir ne ft 
bepaslankūs raginimam. Šiemet ft 
demonstracijos eisenos nebely ft

HAAAIfigLTOtV
HAMILTONO LIETUVIŲ BANKELIS TALKA 

turėjo valdybos, kredito komi paprastai tiksliai ir tvarkingai 
teto ir revizijos komisijos po vedama. Taipgi stebėjosi tokiu 
sėdį priėmimui pusmetinio ba greitu bankelio augimu, kuris 
lanso. Posėdyje dalyvavo atvy iš nieko pradėjęs operacijas 
kęs iš^ Toronto Ontario Credit dabar tampa žymiu stambiu f i 

nansiniu vienetu. Ta proga ir 
valdyba galėjo pasidžiaugti tv dėjo”vet‘e?anį” orkestras'?/ne

NEPAMIRŠKITE

Uion L»-aque Field Representa 
tive J. Turley, kuris nuodug 
niai prieš posėdį susipažinęs su 
bankelio atskaitomybe bei kny irtindama pusmetinį balansą, buvo leista prie Žuvusių kanų '< 
gomis pareiškė, kad viskas ne kurio skaitlinės taip atrodo:

^Šėrų sąskaita ............. 38.649.91
jpositoriai ................12.038.26

Išduotos paskolos ..44.528.15 
Kasoje pinigais........... 7.101.70
Grynas I pusm. pelnas 1.309.12 
Balansas už I pusm. 52.556.44

Palyginus su praėjusiais me paramą ir pasitikėjimą, kuris iš dingą kalbą, kuri 
tais paskolų išdavimas padidė ugdė bankelį iki dabartinio ly 
jo 329%, indėliai 303%, depo gio. Bet kas yra atsiekta, tai nė 
šitai 292% ir nariai paaugo 149 ra galutinis tikslas, tai tik pako 
%. Šiuo metu bankelis turi 210 pa tolimesniems užsimojimams 
narių, depositorių 20 ir skoli ir didesniam kooperatinės veik 
ninku 89. Išklausius komisijų los išplėtimui. Kviečiami dar ne 
pranešimus, matyti, kad viskas prisidėję rašytis nariais, tėvai 
tvarkingai ir tiksliai vedama, prašomi prirašyti savo vaikus, 
Nuolatinis bankelio augimas pastoviai taupyti bankelyje, 
parodo, kad Hamiltono visuo jau įsirašiusiems nariais perves 
menė teisingai supranta banke ti savo santaupas iš bankų į sa 
lio reikšmę ir kaskart vis dau V į j į. bankelį nepasitenkinti 5 do

paminklo padėti vainikus, nors ft 
kalbos ir buvo sakomos. Minė ft 

' 7O‘_ jimas buvo tęsiemas susirinkus ft 
Li\97'qqx RaYal Connaught Hotel salen, X 

kur kanadietis Ron Gostick bu ft 
vo pagrindinis kalbėtojas tik ft 
rai gerai pasiruošęs ir susipaži ft 
nęs tuo klausimu pasakęs įspū ft 
dingą kalba, kuri labai tiktų ft 
kanadiškai visuomenei nežinan \ 
čiai ir nesuprantančiai bolseviz 
mo pavojaus. Kalbėjo ir visų 
trijų Baltijos tautų bendruome 
nių pirmininkai gimtosiom kai 
bom, kurias palydėjo tautiniai 
himnai. Ugningą žodį tarė ra 
dio komentatorė E. Hyder. Me 
ninėje programoje pasirodė lie 
tuvių sol. p. Ščepavičienė, estų 
sol. Otmar Pello ir latvių vyrų 
choras vedamas J. Cirulis. De 

iau ir daugiau jungiasi į narių lerių privalomu šėru, reikąlin nionstracijas ir minėjimą ryto 
eiles. Rašančiam šias eilutes tai giems paskolos skolintis tik sa jaus dieną trumpu aprašymu 
pgi malonu, kad bankelis pro voje įstaigoje. Atsiminkime paminėjo vietinis dienraštis, 
gresuoja, o skaitytojai teisingai tuos pliusus, kuriuos suteikia 
supranta kooperacijos reikšmę bankelis, ko nerandama jokia 

me banke: šėrų sąskaitoję nuo 
šimtis yra išmokamas nemažės 
nis kaip 4%, indėliai apdrausti 
iki 2000 dol. sumos dvigubai vi 
sai nemokamai, paskolos duo 
damos 1000 dol. sumai iš 1% 
mėnesiui ir jos irgi nemokamai 
apdraustos, nes mirties atveju 
įpėdin ams paskolos nebereikia 
grąžinti. Visiems jungiantis 
; pie savąjį bankelį padarysime 
jį tikrai stiprų ir pajėgų, o kai 
Lankelis bus stiprus tai ir lietu

ir spaudoje nušvietimą priimda 
mi kaipo netuščią reklamą, bet 
pozityvų ir gyvenime būtiną 
reikalą.

Taipgi bankelio vadovybė dė 
kinga visuomenei už aktingą

ŠIO VYRO

(pernai 
(pernai 
(pernai 
(pernai 
(pernai 
(pernai

13.527.99) 
.2.710.42) 

. . .441.23) 
16.314.23)

Jei tik pasikviečiate draugus 

linksmai praleisti vakarą ar šiaip 

pasikalbėti, nepamirškite 

VYRO RAUDONA KEPURE..
jis visuomet linksmo pobūvio 

dalyvis. 

Ir jūsų draugai bus patenkinti 

gerdami 

CARLING’S RED CAP ALE
(tariama: ,,karlings red kep eil“).

Jo vieta pas jus.

Sekite kanadišką paprotį ir 

vaišinkite savo svečius su 

RED CAP ALE.
Jie džiaugsis 

jūsų pasirinktu gėrimu.

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.

M. MACIUKAS

AUGŠTOS KOKYBĖS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

Ville Lasalle. TR 4588259—3 Avė.

16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

GARANTUOTAS DARBAS

1 GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS 1

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

Apylinkės Valdybos nario 
K. Žukausko pastangomis 

buvo paminėta Čikagoje Įvykęs 
Tautini ųšokių Festivalis n 
Jaunimo Kongresas per tclevi 
zijos stotį ir vietinį dienraštį. 
The Hamilton Spectator birže 
lio 2 8d. įdėjo nuotrauką tauti 
nių šokių grupės dviejų mergai 
čių su grupės vadove G. Breich 
maniene ir trumpą aprašymu 
apie įvykstančią šventę. Taipgi 
vietinė televizijos stotis buvo 
aprūpinta tautinių šokių grupės 
nuotraukomis ir sekmadienį, 
birželio 30 d. per žinias buvo 
pranešta apie vykstančias lie 
tuvių iškilmes Čikagoje pailius 
tiuojant tą tautinių šokių gru 
pės paveikslais.

Apylinkės Valdyba 
gavo padėkos laišką iš Litua 
mis administracijos už užsaky 
tus žurnalus kanadiečiams. Ta 
ip pat prašo ar neatsirastų dau 
giau hamiltoniečių, kurie pare 
mtų šį žurnalą prenumeratomis 
ir aukomis. „Lituanus“ adresas 
yra 916 Willoughby Ave., Bro 
oklyn 21, N. Y.

— Hamiltone yra renkamos 
vieno asmens aukos keliems 
tikslams aukų lapais. Tačiau 
aukų lapai niekeno neantspau 
duoti ir nepasirašyti. Ar nerei 
ketų aukų rinkėjams, kurie

GERIAUSIAS PASAULYJE ALUS GAMINAMAS BRAVORO

CARLING'S RED CAP ALE
BREWERY LIMITED

(Tariama „Karlings red kep ėil“)

imasi asmeniškos iniciatyvos r i stralijos Valdyba gavo iš biblio • Jonas Grinius ir Stepas Vykiu 
nkliavas pravesti, sutvarkyti ir 
formalinę pusę, kad nekiltų ne 
pasitenkinimo ir įtarinėjimų.

tekos vadovybės padėkos raštą, tas nuo gegužės mėn. dėsto Va 
sario 16 d. gimnazijoje lietu 
vių kalbą ir literatūrą. Dr. J.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T LIE K U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAITROS PI G ESN Ė S 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RA ymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

LAIŠKAI REDAKCIJAI
’Atkelta iš

atskaityti neįmokėtąją išlaidų 
dalį. Kur liečia visuomenės pi 
nigus, ten turi būti viešas atsi 
skaitymas, todėl Tautos Fondo 
įgaliotinis K. Skrinskas davė 
pilną atskaitomybę viešai.

Einant 1956 m. rugsėjo mėn.
9 d. abiejų Valdybų nutarimu: 
po kvietimais pasirašo abi vai 
dybos, bet pelnas eina tiems, ku 
ric ruošia tą paruošimą. Šį nuta 
rimą iki šiol K. L. Tarybos Ve 
n ouverio Skyr. V-ba nėra at 
šaukusi.

Nesvarbu kokiai politinei pa Šiems devyniems tomams pini 
rtijai priklausai ar visai neprik gus sutelkė, LKF Australijos 
lausai, šiandien visų mūsų tiks Valdybos pakviesti mūsų veik 

*2 las kovoti dėl Lietuvos laisvės lieji tautiečiai Vincas Lazaus 
: ir tautinės egzistencijos. Dau kas ir Povilas Baltutis. LJCF Au

o ft
t BUICK------------ VAUXHALL-------------- PONTIAC ft

• Lenkų laikraštis „Związkow 
iec“ paskelbė konkursą, kurio 
laimėtojas gaus nemokamą ke Grinius, be to, eina ir v.cedirek 
lionę į Lenkiją ir atgal. toriaus poreigas

2-ro psl.
giau nuoširdumo lietuviškuose 
reikaluose ir tada tokiais nerei 
kalingais straipsniais nereikėtų 
nei Gerb. Redaktorių, nei visuo 
menės varginti.

Su pagarba
K. L. B. Britų Kolumbijos 

Apylinkės Valdyba.
MELBOURNO LIETUVIAI 

VEIKIA.
Įteikti devyni Lietuvių Enci 

klopedijos tomai Viešąjai Vic 
torijos Bibliotekai Melbourne.

&

2348 Hochelaga. Tel. LA 5-4053 Montreal.
Paruošia vaistus pagal receptus ir
SIUNČIA LIETUVON 

BEI SOVIETŲ RUSIJON

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.

CUMMINGS MOTORS Ltd.
’ 5925 DECARIE BLVD., MONTREAL „

(kampas Van Home), > J
Naujos ir vartotos mašinos.

Pas mus pirksite geresnėmis sąlygomis, nei kad kur kitur.
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. ft
RE 1-4981,------- ,----------------------------- Namų: TR 2935 ft g ----------- ----J'

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Halpin Fur.eral Home Reg’d
KOPLYČIA VERDUN — WILL1BRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440
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Didžiausia šios vasaros gegužinė - piknikas
ĮVYKS ŠĮ SEKMADIENĮ, LIEPOS 28 DIENĄ, TIES TERREBONNE.

GALIMA BUS LOTERIJOJE LAIMĖTI ŽEMĖS SKLYPŲ!
TOKS PIKNIKAS YRA PAR PIRMASIS 
MONTREALIO LIETUSIŲ GYVENIME

3. VISI, KAS DALYVAUS LOTERIJOJE, GAUS PO 35 
DOLERIUS NUOLAIDOS NUO PROGRESS CO. SKLY

PŲ. LAIMĖJIMŲ TRAUKIMAS BUS 5 VALANDĄ 
VAKARO.

KAS NEATSILANKYS N L

• A

refreshes

ŠĮ SEKMADIENĮ DIDŽIAUSIA ŠIOS VASAROS 
GEGUŽINĖ - PIKNIKAS

Wm-oresr
'Sju.ey

mumuiui MirrnuoTioR ltd.

KAIP PASIEKTI PIKNIKO VIETĄ, ŽIŪRĖKITE ČIA 
SKELBIAMĄ PLANĄ IR SKAITYKITE MONTREALIO 

KRONIKOJE.
PIKNIKE BUS: 1. LOTERIJOJE GALĖSITE IŠLOŠTI 

DOVANAI DIDELĮ SKLYPĄ - LOTĄ ŽEMĖS NAMAMS 
PASISTATYTI. TEN PAT JUMS BUS SURAŠYTI NUO

SAVYBĖS DOKUMENTAI.
2. LOTERIJOJE GALĖSITE IŠLOŠTI PO 150 DOLERIŲ 

NUOLAIDOS DEŠIMČIAI SKLYPŲ-LOTŲ.

Today’s active 
people want 4. PIKNIKE BUS MUZIKA IR ŠOKIAI SPECIALIOJE 

PLATFORMOJE.

5. VEIKS ĮVAIRUS IR GAUSUS BUFETAS.
6. BUS STAIGMENŲ IR ĮSPŪDINGŲ APEIGŲ.

KAS ATSILANKYS — NESIGAILĖS IR GAILĖSIS,
VISI KVIEČIAMI

Light, dry (not too sweet), 
reduced in calories.

Today’s Pepsi refreshes
without fillii

BAIGĖ AUGŠTUOSIUS MOKSLUS
į is Toronto lietuviai šiemet da naziją lankė Hanau ir brandos 

į^vė didelį palyginti baigusiųjų atestatą įsigijo Toronte. Toron 
sius mokslus būrį. Štai to universitete studijavo kai 

bas ir šiemet baigė bakalauro 
laipsniu. Būdama šeimininke,

. ABfahrt: 
PIK IX Blvd. PIE IX Bruccke, 
rachta abbiegea auf Highway 18 
bla vor dla Bruecka voa lerxabcaaa.

R.o«URr,b cįAjęTEN || nnnnnrnn
Šį sekmadienį, liepos 28 die gaus $150 nuolaidos ir visi da« U U II L U L L L 

ną, ties Terrebonne, 5-kios my lyvavusieji loterijoje gaus po Į; __ _ _ .5 L _
lios nuo Montrealio, prie 18-to 35 dol. nuolaidos. Laimėjimų 
kelio, gražioje vietoje, arti prie traukimas bus lygiai 5 vai. vak. 
upės Progress Co. vietovėje įvy Piknike veiks bufetas, bus mu 
ks didžiausia šios vasaros gegu zika ir šokiai specialiai pastaty 
žinė - piknikas, kurioje daly toje estradoje. Bus ir staigme 
vauti yra užkviesti dar estai ir nu. Pasiekti gegužinės vietą 
latviai. Visi dalyviai galės daly galima vykstant 18 keliu, per 
vauti loterijoje, kur Progress žengus Backriver, per St. Vin 
Co. duoda vieną sklypą dova cent a Paul. Privažiavus Terre 
nai ir kas išloš, tam vietoje bus bonne tiltą, sukti į kairę ir žiū 
padaryti ir nuosavybės doku rėti gairių, bet pikniko vieta 
mentai. Kiti dešimt išlošimų nuo čia labai arti. Kas vyks 

autobusu, tas tegul paprašo šo 
ferį sustabdyti mašiną prie Ter 
rebonne tilto, nuo kurio ligi pik 
niko vietos bus tiktai apie 3—5 
minutės kelio.

Autobusai
kampo išeina 9.05, 9.55, 12.15, 
12.35, 12.55, 1.25, 2.05, 3.45,

I
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DR. J. ŠEGAMOGAS
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
Office 5441 Bannantyne 

(kamp. Woodland) 
Verdun. Tel. HE 3175. 
Priėmimo vai.: 2-4; 7-9;

šeštadieniais 11-1 
arba pagal susitarimą. 

Namų 1038 Osborne Av. 
Verdun. Tel.: PO 6-9964.

iš Berri-Ontariu

X 4.35. Maždaug tokia tvarka ei 
K na ir į Montreal}. Žiūrėkite sk 
s? elbimą šiame puslapyje viršuje.
X Visi tautiečiai, su pažįstama 
v is, prašomi atsilankyti. Popietis

DANTŲ GYDYTOJAS |

DR. J. M A L I š K A f 
priima: 9 a. m.—10 p. m. | 

5441 Bannantyne, Verdun, 
(kampas Woodland) x

Tel.: TR 4547 1

Advokatas S. DAUKŠA 
išvykęs atostogų 

nuo liepos 26 iki rugpjūičo 19. 
Esant skubiam reikalui, prašo 

ma kreiptis į jo bendradarbį 
advokatą D e s c h a m. p s, 

tuo pačiu adresu bei telefonu.

X ADVOKATAS

Atstovas
PETRAS MAŽEIKA 

Tel. MO 4-0507

bus tikrai puikus. Jeigu pasitai © Genovaitės Matulytės vestu 
kytų lietinga diena, tai piknikas vės įvyks šį šeštadienį, 
nukeliamas į sekantį 
nį, rugpjūčio 4 dieną 
čiomis sąlygomis.

• Šaulių organizacija
ulišką gegužinę, su šaudymais 
ir tt. Vieta ir laikas bus praneš 
ta vėliau.

• Linksmą gegužinę su visokia 
is šposais ir malonumais ruošia 
L. K. Mot. Draugija rugpjūčio 
11 dieną Mozūraičio ūkyje.

sekmadie 
tomis pa

ruošia ša

S T. D O N A T 
A. Gaurio 

vasarvietėje 
prie gražaus 

Ouareau ežero 
išnuomojami butai ir kamba
riai su miesto patogumais. 

Puikios maudynės 
smėlėtame paplūdimy.

Tel. HE 6004.

I. G. ELECTRIC R d. Į
Elektros kontraktorius

© Klimas Jonas persikėlė Į nuo 
savus namus i St. Eustache sur 
le Lac. Dabar p. Klimas atosto

-xve aiueų 
y Igaugštuos 

(jie: 
> Gintas P. Mitalas 
; Jis gimė 1928 m. bal. 28 d., nes augina sūnų ir dukrą, p; 
[mokėsi Vilakviškyje ir Vokieti 
>joje. Gavęs brandos atestatą, 
Ų953 metais pradėjo studijuoti 
[mechaninę inžineriją Toronto 
(universitete, kurį šiemet baigė 
(bakalauro laipsniu. Jaunas inži 
jnierius, kaip pasižymėjęs gabu 
?mais, pasiųstas specializuotis 
(Ryerson Institutan. Jis pasiry 
?žęs yra įsigyti mokslinį magist 
?ro laipsnį bei siekti galimų spe 
zcialybės augštybių.
i Romas Mitalas
:< . .Gimęs 1933 metais ir Port 
(Arthur Collegiate Institute įsi 
Sgijęs brandos atestatą, Toron 
’to universitete studijavo mate 
matiką. Universitetą baigė 
muoju ir tęsia studijas gauti 
kslinį magistro laipsnį. 

Birutė Petrulytė
1934 m. gimusi Klaipėdoje, 

Lethbridge Collegiate įsigijusi 
brandos atestatą; Toiontc bai 
gė Loretto College ir Toronto

Pir 
mo

INŽ. P. MAŽEIKA
turi parduoti dar du namus iš universitete studijavo psicholo 
5%% morgičių ir kitomis leng giją- Universitetą šiemet baigė 
vatomis. Skambinkite MO 4- bakalauro laipsniu ir kaip pasi
0507

A. Norkeliūnas
Commissioner of the ' nerior 

Court of Montrx.

žymėjusi moksle yra pakviesta 
dirbti Toronto universitete. Ji 
yra pasiryžusi gilinti mokslus 
ir siekti magistro laipsnio kli 
nikinės psichologijos specialy 
bėję. Petrulytė pasižymi ir kaip 
muzikė, nes studijuoja ir muzi

MONTREAL
ENTERPRISES REG'D.

Leonida Mickevičiūtė-
- Ramanauskienė

1934 m. gimusi Tauragėje, gim

KUR APSIDRAUSTI,
PIRKTI, PARDUOTI? Raštinė: LE 4-4451

Namai, bizniai sklypai, ūkiai, 
visų rūšių draudimas.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

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

Tel. PL 9958

a
$ STASYS DAUKŠA, LL. D.| 
I Suite t5—f« y

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

Res. 5657—12 Ave., Rsm. V
RA 2-5229 |

4 ADVOKATAS

!
l)r.E.Andrukaitis|

956 SHERBROOKE E. I
Tel.: LA 2-7236 |

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

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

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

IGNAS
3260

G U RČI N A S 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

Snack Bar, gera proga, 
įmokėti $ 2.000.—

6 butų po 3 kainb. namas,
$ 30.000, įmokėti $ 13.000.

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

GYDYTOJAS
ir šeštadieniais 
susitarimą.

Dr. P. MORRIS
DANTŲ
Vakarais

,pagal
1982 Bloor W. Toronto 4. |
į rytus nuo Dufferin St. i

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

Real Estate Board 
1410 Guy St. Tel. FI 6351 
Perkant ar parduodant ncju- 

domą turtą kenptis pas mūsų

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

Dupleksas, 25X49 pėdų, su 2 
įrengtom krautuvėm, $ 30.000.

—, įmokėti $ 15.000.—.

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų telefonu HE 2922

6695—35th Ave., Rsmt.
Tel. RA 7-3120

s*i
Dr. A. Pacevičius
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

dą 7

I
 Raštinė vakarais: ®

2104 Mount Royal St. E. ©
LA 1-7926—8873 |[Renė TALBOT t
Advokatas vSuite 306, Aldred Bldng. 2'

507 Place D’Armes 1
MArquette 8045 y NOTARAS 

MILTON W. WINSTON, 
B. A., B. C. L.

Suite 504 ir 505 
4 Notre Dame St. E. 
Montreal. UN 6-6556

v

: x
1 a

Lietuviška Kirpykla
MISS MARK’S BEAUTY PARLOR 

410 Murray Ave, Greenfield Park.
Darau pusmetinius, dažymus, šaltus šukavimus 

bei visokeriopus odos masažus.
Kreiptis tel. OR 1-8951

Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ. •

dė didelę ištvermę. Baigusi j 
kslus, pakviesta būti mokytoja 
gimnazijoje.

Juozas Stankus
Gimęs 1922 m. Radvyliškyje, 

lankė Kaune Augštesniąją Te 
chnikos mokyklą, vėliau studi 
javo Vyt. Didžiojo universite 
to mechanikos mokslus, kuriuos 
užbaigė Toronto universitete, 
šiemet įsigijęs mechanikos inži 
nieriaus laipsnį.

Elena Zubrienė, 
universitetą baigusi jau Lietu 
voje, Kanadoje, kuri nepripa 
žįsta Europinių dantų gydytto 
jų diplomų, truėjo kursą akrto 
ti, ir šiemet pavasarį Toronto 
universitete gavo dantų gydy 
tojos Daktaro laipsnį. Antrą 
kart diplomuota, Dr. E. Zubrie 
nė imasi dantų gydytojos prak 
tikos.

Pastebėtina, kad visi baigų 
šieji yra vadinamieji dipukai. 
Jie tik ką Kanadon atvykę, ne 
sirūpino stipriau įsikurti, bet 
tuojau ėmėsi mokslų, nes jie la 
bai gerai supranta, kad geriau 
sis įsikūrimas yra — pasiekti 
augštuosius mokslus. Kas jau 
gauna universitete augštojo mo 
kslo diplomą, tas yra labai ge 
rai įsikūręs, nes augštasis moks 
las suteikia visas galimybes ge 
rai prasigyventi ir kilti visuo 
meninėmis pakopomis.

Pastebėtina, kad beveik visi 
baigusieji augštuosius mokslus 
yra visuomeniški asmens, daly 
vauja lietuvių kultūriniame gy 
venime. 4

|Dr. A. VALADK.a|
t 1081 BLOOR ST. W. i

> Telefonas LE. 1-2933 $
RENTGENAS

» priima ligonius ir gimdyves ū
> nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. $ 
i Šeštadieniais nuo 11 vai.
[iki 1 vai. p. p. Ketvirtadie-x 
; niais kabinetas uždarytas.

' S[ DR. V. SADAUSKIENĖ <
1 <■
[ Dantų gydytoja <
• 129 Grenadier Rd.,
[(2 namas nuo Roncesvalles)'} 
! TORONTO | 
! Tel. LE 1-4250 į

?( Vienybėje — Galybe!
v »

X Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve
„F A R A M A”

£ g Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

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

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

a
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