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Politinių Įvykių savaitė
KOMUNISTŲ TERORAS VI DŪRINĖJE AMERIKOJE

Komunistas nušovė Gvatemalos prezidentą
Komunistai dar kartą įrodė, 

kad jie plačiai noudojasi tero 
ru. Kutiopovo grobimo, Mile 
rio „dingimo”, Trockio užmuši 
mo ir kitos komunistinio teroro 
aukos aiškiai parodė, kad komu 
nistų pai tija yra teroristų par 
tija. Bet šis paskutinis teroro 
laktas, kai Gvatemaloje

NUŽUDYTAS PREZIDEN 
TAS CARLOS CASTILLO

ARMAS.

Didelį susidomėjimą sukėlė 
KANADOS MINISTER1Ų 

PIRMININKAS 
DIFENBAKERIS

Britanijos tautų bendruome 
nės konferencijoje padaręs pa 
siūlymą sukviesti bendruome 
nės konferenciją prekybos rei 
kalais.

Difenbakeris imasi iniciaty 
vos pertvarkyti krašto preky 
bą, kurią nori daugiau pakreip

prieš trejus metus nuvertęs ko ti Britanijos ir kitų Commonw 
munistinę valdžią ir atstatęs ša ealth'o kraštų link. Jis siūlo su 
yje tautos suverenumą, yia mažinti importą i ŠJAV 15 pro 
pats ryškiausis taktas, įrodąs, centų, kad tuo būdu kraštas da 
kad komunistų partija yra tero ogiau galėtų pirkti britų gami 
ristų partija. nių, o britai tada galėsią dau

Liepos 2b d. Prezidentui Ar giau importuoti Kanados kvie 
mas einant su žmona rūmų ko čių, kurių atsargos esančios pe 
ridorium, sargyboje tyčia pasta rdaug didelės. JAV esą pusvel 
tytas, išmugeliuotas, komparti čiui parduoda savo kviečius, 
jos nutarimų vykdytojas 24 me tuo kenkdamos Kanados ūkiui, 
tų Romero Sanchez Vasquez, Šitie pasiūlymai ir pasisaky 
divem šūviais nušovė preziden mai sukėlė JAV susirūpinimą, 
tą Armas, po to pats, kad neiš dėl ko 
duotų teroristų viršūnių, nusi Dulles 
šovė. Jo kišeniuje rastas kom simus. 
partijos biletas. Tai yra bjaurus Dar 
kompartijos kerštas už Armas kėlė

DULLES KELIONĖS Į 
LONDONĄ TIKSLAI.

Dėl to daug spėliojama. Kol leidžia Kanadoje — aną sekina 
kas oficialiai žinoma, kad Dul dieni mišias laikė AV bažnyčio 
les nuskrido i Londoną pats pa 
tikrinti, kas ten vyksta perilgai 
trunkančiose derybose dėi nusi 
ginklavimo. Spėliojama net, 
kad iš Maskvos, susitikti su 
Dulles, gali atskristi Sovietų 
užsienių reik. mm. Gromvko. 
Visa tai leidžia spėti, kad dery 
bos lyg ir būtų už kažko užsi 
kabinusios, nors,, iš kitos pu 
sės, kaip ir nėrė tam jokiu rim 
tų duomenų.

Įvykių raidoje, verta pastebė 
ti, kad

TUNISAS MONARCHIJA 
PAKEITĖ RESPUBLIKA, 

nes monarchija laikoma jau at 
gyventa ir kliudančia santvar 
kos lankstumui.

MO NTP ?
STUDENTŲ DĖMESIUI!
Studentų vasaros stovykla 

įvyks rugpjūčio 16—18 dienc 
tris pp. Tamošaičių ūkyje ties 
Fingstonu. Smulkesnių žinių 
galima gauti peš I. Šipelytę tel 
ID 7-7559.

MONTREALIO LIET. KA 
TALIKIŲ MOTERŲ DR-JOS 
su yrius ruošia šaunų pikniką 
rugpjūčio 11 d. Mozūraičio ūky 
je. Tik privažiavus miestelį St 
Lin sukti į kairę. Važiuoti 3 my 
lias iki pikniko vietos. Galintit 
ji savo automobiliuose priimt 
keleivius į pikniką, malonėkite 
pranešti tel. R Al-2819 ir R? 
1-7524.
• P. Čipkus turi 2 savaites ato: 
togų, kurias leidžia namie.
• E. Vaupšienė su sūnumis A.
tanu ir Petru savo mašina išvj 
ko atostogų- į Kaliforniją, ku 
bus apie A savaites, o pakeliu 
dar aplankys daugelį vietų i 
pažįstamų. Tai bū s ne tikta 
atostogos, bet ir maloni atost
ginė kelionė. gūsių tikro darbo, geroje nuo to tam jubilėjui atšvęsti per Pa mo dvasia tebėra visuose, tad
• Paužėnaitė Kotrina susituo taikoje užfiksavo save istorinė dėkos Dieną, Lietuvių Namuo mums daugiau nieko nereikia.
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patriotinius veiksmus. Prczi 
dento Armas pareigas automa 
tiškai perėmė viceprezidentas 
Luis Arturo Gonzales Lopez.

Per savaitę iškilo
OMANO IR MUSKATO 

SUKILIMAS.
Pietinę Arabijos pusiasalio 

dalį užimančiame Omano bei 
Muskato sultonate, kuris turi 
draugingumo bei savitaipinės 
pagalbos sutartis su Anglija, pa 
sireiškė sukilimas. Nustatyta, 
kad automatiniai ginklai ateina 
per Saudi Arabiją, bet iš kur 
jie ateina? Spėjama, kad tai da 
romą ne be Kremliaus žinios. 
Nes ten kvepia nafta. . . Ang 
lai sukilėliams davė ultimatu 
mą liautis, o kai nepaklausė, pil 
dydama įsipareigojimus, pasiu 
ntė lėktuvus, kurie pradėjo nai 
kinti sukilėlių lizdus.

į Ottawą buvo atvykęs su Valdemaru Gentemann. je, naujos pokario emigracijos se — Toronte. Atvykstame vi Visa kita bus paruošta.
® Stankevičiai, Valė n Liudas, nuotraukoje, pakeliui į Kanadą si su visais šeimos nariais. Ne liau atvykstantys prašomi krei 
atostogauti išvyko į JAV. prieš 10 metų, liepos 31 d. pa pamirškime ir uošvių. Iniciato ptis informacijų: Vyt. Macas,
® Stankevičius Aloizas (Alen sieke pirmieji šį kraštą 1947 me rių grupė turi viską suplanavu 7 Grange Ave., Toronto 2 B. 
Stanke) liepos 19 d. susilaukė 
pirmagimio sūnaus.
• Kan. F. Kapočius atostogas

išsiaiškinti kilusius klau

didesnį susidomėjimą

PORT ARTHUR IR FORT 
WILLIAM

metinė kanadiečių paroda š. m. 
įvyks rugpjūčio 5-10 dienomis. 
Kas nors loterijoje laimės mo 
dernišką namą. Lietuviai šios 
parodos metu ruošia susipažini 
mo tikslu parengimą, kuris įvy 
ks rugpjūčio 9 d., penktadienį, 
Prosvita salėje, Simpson Stre 
et, ties Lake Theater. Pradžia 
7 vai. vakaro. Šokiams gros 5 
asmenųoųkestras. Visikviečiami 
atsilankyti, o ypač dirbantieji 
miškuose. Vakaras žada būti 
labai idomus. E. J.

je ir vizitavo kleboną kun. dr. 
J. Kubilių. Kanauniiįkąs vieši 
pas pp. Bilevičius, Vilčinskus, 
Daniliauskus, lankė p. Žemgu 
lytę ir kitus pažįstamus.
• Inž. Aniolauskas Greenfield 
Parke nusipirko namus ir per 
sikėlė į juos gyventi.
© Pp. Paukštaičių šeima atosto 
gavo JAV, Hartforde ir kt., bet 
atostogų metu pasitaikė dideli 
karščiai, kurie net ir naktimis 
išsilaikydavę apie 90 laipsnių. 
® Pas pp. Oscilas, Ville St. Mi 
® P. Šipelienė, Jadvyga, atosto 
gauja ir ta proga buvo atvyku 
si patalkinti NL ekspedicijai.
® Pp. Matulaičiai, naujai atsi 
kėlę iš Belgijos, užeina NL pa 
taikinti.
chel, viešėjo iš Hamiltono pp. 
Vitkevičiai, kurie turėjo atosto 
gas.
© Adomonis Jonas su šeima su 
grįžo iš atostogų, kurias pralei 
do važinėdami po JAV Atlanto 
pakrančių kurortus.
© Seimelio Prezidiumo pirmini 
nkas St. Kęsgailą su Ponia atos 
togas leidžia Kennebunkport, 
Mine, USA.
® Kun. Pakalniškis iš Brookly 
no, N. Y., atostogauja Kanado 
je.
© Mrs. Styles su p. Ūsonaite, iš 
Miami, Floridos, atostogauda 
mos važinėjasi pei Kanadą ir 
lanko pažįstamus.
® Kačergius Vincas rugpjūčio vo, Malenkovo, Kaganovičiaus 

Mielas Tėveli, šį kartą, kaip metu. Šis vardas mums daug re 4 d. išvyksta atostogų. ir kitų — išvalymui.
ir aną, siunčiu laiškelį apie mū iškia ir daug pasako. © P. Binkis su trim bičiuliais iš — JAV išsprogdino 9-A bom

- su vargelius ir sielvartus. Mu Būkite tikri, kad mumyse lai Illinois lankėsi Montrealyje. bą.
mė nelengva sužinoti, ar mūsų svės dvasia gyva ir ji niekad ne-----------------------------------------------------------------------------------------------
balsas pasiekia Jus užjūriuose, mirs. Vėlinių dieną Adonio Mic Taip yra, kad atskiros tautos, ir užsipuola lietuvius. O toliau, 
Bet šį kartą ir aš esu laimin kevičiaus, Maironio, Kudirkos, tarytum gavusios „autonomi lenkai ir prieš ukrainiečius ku 
gas, kad visas lietuvių pasaulis Basanavičiaus ir kitų didžiųjų ją“, tegul sau džiaugiasi gauto rstomi. Ten, dar toliau, vokie 
sužinojo apie mūsų dvasiių pra lietuvių dvasia išėjo iš kapų-mi mis „privilegijomis, joms kiek čiai prieš čekus ir atvirkščiai, 
siveržimą Vėlinių dieną. lai Ižinų ir gyveno tarp mūsų. vienai duotomis“ ir tegul negal Gudriai sukta „brolybės”' poli 

Tas spontaniškumas buvo voja apie kovą už laisvę bendro tika daro savo, ir mažina mūš i

DR. AURELIJAI ŠEREPKIENEI, DUKRAI IR
P. P. PIMPĖMS, 

Brangiam Vyrui, Tėvui ir Žentui
A. f A.

Agronomui MATUI ŠEREPKAI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą

Irena ir Petras Lukoševičiai.

Studento laiškas iš Vilniaus
Šį laišką NL redakei jai paskolino vienas prenume
ratorius, kuriam už tai dėkoja NL red.

& P. Skopas su motina iš Čika 
gos viešėjo pas brolį Montrca 
lyje ir lankėsi NL piknike.
• Pp. Paulikai iš Hamiltono 
vieši Montrealy pas pp. Žukaus 
kus ir pp. Kriščiokaičius.
® Tėv. Pauliukaitis, „Darbiniu 
ko“ štabo narys vieši Montrea 
lyje pas pp. Laurinaičius.
• Jakubka Petras nusipirko gr 
ažius namus ir 2 sklypus M ach 
aiville miestely, kur galima g?u 
ti vietos bizniams. Skambinu 
FI 4111.
® Šventė Šv. Ignoto šį tree a 
dieni. Šv. mišios 7.30 vai., po to 
pusryčiai klebonijoje.

— Brooklyne mirė buvęs L'e 
tuvos krašto apsaugos ir susi 
tsiekimo minis.teris Balys Sii 
žys.

— 80 senų Rusijos bolševi 
kų laišk uper „Pravdą“ pritarė 
savo senųjų draugei — Moloto

Oficialus stalinistų kaltinimas
Didelė kova Kremliuje

„Tuo metu, — taip sukelbia josios reformos jau įsigaliojo, 
ma birželio 22—29 dd. Mask ji priešinosi jų vykdymui ir jas 
vos kompartijos centro komuni sabotavo. Žemes ūkio 1 mu..-i 
■ ate, — kai ck vadovaujama, mais Molotovo grupė būk prie 
partija, remdamasi visos liau sinosi tam, kad kolchozaiįnka 
dies parama, dirba didžiulį dar ms būtų duodama daugiau.t i 
bą, vykdydama istorinius XX siu, ir kad iš jų nuo sekančių 
suvažiavimo nutaiimus, kuriais mctu pradžios nebūtų imamos 
siekiama toliau vystyti liaudies duok ės nuo asmeninių sklypų 
ūkį, kelti tarybinės liaudies gy ir privatinio ūkio. Toji grupė 
venimo lygį, atkurti naujas par buvusi priešinga ir priemonėms 
tijos vidinio gyvenio normas, re mėsos bei pieno gamyboje vy 
viduoti revoliucinio teisėtumo tis Jungtines Amerikos V .1.1/ 
pažeidimus, plėsti partijos ryši bes, ir iš viso visose srityse pa 
su liaudies masėmis, vystyti ta rodžiusi didelį konservatyv z 
rybinę socialistinę demokrati mą. Ypač tuo konservatyv.ziru 
ją, stiprinti tarybinių tautų dra kaltinamas pats Molotov . b . 
ugystę, vykdyti teisingą nacio buvęs priešingas ir įsi avin i 
nalinę politiką, o užsienio poiiti naujus 35 mil. ha čirvo.ių t 
’ os srityje mažinti tarptautini zachstane ir kitur.
įtempimą, siekiant užtikrinti 
tvirtą taiką, — tuo metu Malen 
kovo, Kaganovičiaus ir Moloto 
vo antipartinė grupė stojo prieš 
partijos liniją. Ši grupe antipar 
tiniais metodais siekė pakeisti 
partijos vadovaujančių organų 
-. udėtį.“ Kitaip tariant, Moloto

norėjo ir buvęs priešingas jiešk.ujimui 
naujų asmeninių kontaktu su 

komunikate keliama kitomis valstybėmis (suyask:
■ Migti 

nino dažnas keliones pc uzsie

Užsienio politikos srityje i\ o 
lotovas, kaip sakoma korm.mil- i 
te, nesiėmė jokių priemoli. ,i j,e 
rinti santykius su Jugo: i..vija. 
Tas pats Molotovas trukdę'., 
stabdęs ir sutarties su A .Iii a 
sudarymą. Kovojęs jis i u. i 
santykiui su Japonija gerinimą

. o-Malenkovo grupė 
hruščiovą nuversti.
Toliau 1

ikštėn, kad Molotovas ir jo gr buvo prieš Chruščiovo' - 
t pė priešinosi ir asmens kulto i ’ ’ ” '
panaikinimui ir naujai tautinei nius). Daugeliu klausimą Mo 
politikai, duodant tautinėms lotovą rėmęs ir Kaganovič.'.us, 
lespublikoms daugiau t 
Priešinosi T' ' 
koegzistencijos politikai ir pa 
stangoms esamus įtempimus ma 
žinti. „Jis ųMolotovas) priests 
ravo tam, kad būtų išplėstos są 
junginių respublikų teisės ūkio, 
kultūros, įstatymų leidimo sri
tyje“, taip pat priešinosi, kad ti partiją prię „neteisingo vado 

vavimo metodų“ ir net surengė 
slaptą suokalbį prieš centro ko 
mitetą.

NĖra abejonės ,kad senųjų 
stalinistų grupė ' su Molotovu 
priešakyje stengėsi surengti 
slaptą suokalbį ir nuversti Ch

teisių, o kai kuriais atvejais ir Malcn 
Molotovo grupė ir kovas, vėliau prie tos grupės,in. 

trigų prisidėjęs ir Šėpilovąs.
Visą laiką tos grupės asmens 

buvę dėl savo klaidų įspėjami, 
laukiant, kid jie susiprastų. B .. 
vietoj to, jie ėmė siekti pakeisti 
visą partijos politiką, sugrąžip.

atskirose sąjunginėse respubli 
koše būtų puoselėjama sava kul 
turą. Molotovo grupė priešino 
:.i ir valstybinio aparato, biuro 
kratijos siaurinimui ii prieš na 
ujai kuriamas liaudies ūkio ta 
rybas, nors jos buvo nutartos 
eugščiausios tarybos ir joms ruščiovo vadovybę. Bet toji — 
pritarė liaudies masės, ši gru bent šį kartą — paisrodė stip 
pė, anot komunikato, nuėjusi resnė ir nugujo Molooivą ir jo 
tiek toli, kad ne tpo to, kai nau bendrininkus. Čia reikia paste

jau kartą 
tai būtent

siveržimą Vėlinių dieną.
buvo spontaniška. Mes, visų
augštųjų Lietuvos mokyklų st pribrendęs, kaip kad pribręsta mis jėgomis. Mums tai yra smū arčiau galima būti viltis,
ridentai, savo organizacijos ne obuolys ir nukrinta žemėn, jos gis, nes mes dabar labai Įverti štai dabar per Lietuvą pa) s
turime ir susitarti negalime, traukos traukiamas. Tai buvo name Rusijos bolševikų šūkį— tas gandas, esą iš Romos, ’
Tai Jums tur būt bus aišku, ko visas pavergtas tautas palietu „kuo blogiau, tuo geriau“. Le emigrantai susitarę su egzili
kia dvasinė įtampa mūsų tarpe si laisvės išsiilgimo banga. Ne ngvatos, „privilegijos“ mus mi niais lenkais, o prof. K. Pakš
viešpatauja, jeigu mūsų mase, pirmoji, bet stipriausai pasireiš gdo, mus skaldo, kas visai ata tas jau išleidęs lietuvos žemė
tiktai vieną kitą žodį kam išta kusi. Ji mus pamokino, kad be tinga dar senųjų romėnų patar la.pį, kuriame Lietuva vaizduo boti, kad Molotovai
rus, kaip vienas žmogus, stojo vienybės mes esame nepajėgūs lei — „divide et impera”. Taip įama be Vilniaus ir net be Klai kaip okupantas moka drumsti buvo „verčiamas“,
j demonstraciją. ką nors rimtesnio atsiekti. Bet. yra, ka dšitoje vagoej, okupan pėdos, kai mes žinome, kad Lie andenj. Mus tokie gandai la 1955 m. vasarą, kai jį pašalint'

Tiktai dabar jau mes išsiaiš iš kitos pusės, ji pamokino ir tas net kursto nacionalizmą, o tuvai turi priklausyti ne tiktai bai erzina. Bet Jums gal jie ir iš užsienio reikalų mini^t '-rĮo 
kinome, kad mūsų žinios buvo okupanto. Jis dabar per Gomul nacionalizmas pakuria neapy Klaipėda, bet ir Karaliaučius, neįdomūs. Todėl šį kartą, žino posto dien ąprieš tai, kai į Mas 
paskelbtos „Nepriklausomoje kas, Kadarus ir Mao-Tse-tun kantos laužus. Taip ir nustato Mes žinoma, tais gandais neti damas, kad mano laiškas Jus pa kva atvyko Tito. Bet valdi: 
Lietuvoje“. Vyresnieji mūsų pr gus bando skaldyti pavergtuo ma viena tauta prieš kitą. Štai kimo, nors tokių galėtų iš Ro sieks, parašysiu šį tą apie mū Molotovas tuomet visvi- r 
isimena, kad toks laikraštis ėjo sius, tarytum leisdamas pasirei kodėl dabar lenkai atvirai reiš mos atvežti ir kardinolas Višin su, Lietuvos studentų, gyveni liko, patylomis burdama ■<; 
Lietuvoje vokiečių okupacijos kšti „tautiniam komunizmui“.kia savo imperialistinius tikslus-skis, bet vis dėlto tai parodo, mą ir jo sąlygas. (d. b.) save senuosius stalinistų.;. E.

/Lietuvos » 
/ nacionaline i
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Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.
Telefonas: POntiac 7-7920

Naujas Kryžių kalnas
NET UN1FIORMUOTI ČIA EINA KELIAIS...

Rašo iš Lietuvos: . . . Nese mo — du meniški kryžiai. Li 
niai rašiau, bet negaliu iškentė pant Į kalną, malda pati eina iš 
ti neparašius susikaupusių per krūtinės, tarytum nejustum pa 
gyvenimų. Džiaugiuosi, kad Tu ts savęs. Tai čia pajunti, kad mfi 
pagaliau atsiliepei ir dabar tu sų Tėvynės Dievo niekas nepa 
riu kam pasiskųsti ir pasiguos jėgs išplėšti žmonėms iš šir

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI 

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

SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA,
Prenumerata metams:

Kanadoje ........................$5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur ....................$6.00
Teksto eilutė ................et. 0.15

dies, ir tiktai Čia pajunti, kokia i722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTREAL, 
kenčianti ir varginga Ji yra. . .

Aš lipau į kalną, o vaikai — 
ėjo klupsti keliais, nes ir kiti jų

Džiaugiausi, kad tu draugai taip ėjo. Čia taip ei

ti. . .
Gyvenimas pagal planą.

Rašiau Tau, kad pirkau par 
šiukus. Brangiai, po 300 rublių, 
mokėjau. 
rėsime šeimai savo mėsos ir la giasi net ir uniformuotieji. . . 
šinukų, nes gražiai augo. Bet 
pasitaikė skiepijimo nuo raudon kaip trys tūkstančiai, yra pažy 
ligės vajus. Širdis jautė, kad mėti paskutiniųjų trejų metų 
bus negerai, bet neskiepysi — datomis. Juos stato sugrįžusie 
100 rublių pabaudos ir negydo, ji iš Sibiro gyvi, atgavę sveiki 
jeigu suserga. Davėm skiepyti tą, sugrįžusieji gyvi is kalėji 
ir. . . susirgo ir pakasėm. Li mų, išlikę gyvi nuo kulkų. . . 
kom ir vėl tuščiom rankom. . . Prie kryžių prikabinėta kujokų 
Negali įsivaizduoti mūsų siel ir kitokių nelaimės ženklų, kai 
varto. Gal ir nusišypsosi, kad šiame kalne sugrįžta laimė. . . 
dėl kiaulės turime šitiek pergy Ties kalnu yra šaltinis, kuria 
veninių. Deja, šitas mus jau ir me plauna sau akis ir veidus ser 
žilus padarė. Kur gausi pirkti, gantieji. Kai jau visur aplinkui 
o skerdenos kg 25 rubliai! Ar nuo kryžių nulupinėtos mūkos, 
būsi todėl sotus? Dabar ir tvai čia niekas ir pirštu nedrįsta pa 
tas užkrėstas, o jo gi niekas ne liesti. Niekas čia nieko nepavo 
dizenfekuoja. Vietoje sulaikyti gs. Matai, kad mūsų Tėvynės 
ligą, ją tiktai platina tie skiepy Dievo mums niekas nepajėgs iš 
tojai. Tai matai, koks gyveni širdies išpiešti, 
mas pagal planą!. . .

Naujas Kryžių kalnas.
. . . Padarėme ekskursiją į

Kryžiai, kurių čia daugiau

Yearly Subscription Rates:
Canada .............................$5.00
America & S. America. .$ 5.50 
Other Countries ........... $ 6.00
Pajieskojimų kaina . . . .$ 1.00

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Montrealio „Litas” pasisako
PUSMETINĖ VEIKLA IR KELETAS MINČIŲ.

Prieš dvejus su puse metų 2. Kaip duomenys rodo, 
Montrealyje Įsikūręs lietuviu sitikėjimas auga. Pereitais 
kredito kooperatyvas „Litas“ tais rašiau, jog indėlininkų, 
auga ir jo veikla šakojasi, dide tikėjusių mums savo santaupų 
ja. Laiks po laiko norime prisi $ 1.000,— ir viršaus buvo 13, 
statyti visuomenei ir apžvelgti šiais metais jų turime 33. Pa 
veikimo gaires. Jog mes esame garba ir nauda jiems! Bet iš ki 
tos visuomenės dalis ir jai pri tos pusės, turime priminti, jog 
klausome. Nuo jos nusistatymo dar turime 30 tokių narių, ku 
pareina ir mūsų veikia, augi rie įmokėjo pradinį indėlį $ 5,— 
mas, gyvėjimas arba visuome ir daugiau nebeįnešė. Netikiu, 
niškai snūstant lietuviškam rei kad per dvejus su puse metų 
kalui ir mūsų snūdimas. jie nieko nesutaupė. Nedidelis

Vaizdo aiškumui paryškinti būtų mūsų 
peržvelkime „Lito“ apyvartą ir tiek „Litu“ tesidomėtų. Čia tu kryžių kalną. Tai nuostabus kai 
balansą. Per 195 7 metų 6 mene rime jiems 
sius padaryta sekanti apyvar šius, pagal

nio susirinkimo nutarimą, iš jų 
sąskaitos po 60 centų nario mo 
kesnio sąjungai, jų indėlis nebe 
sudaro 5 dolerių ir jei iki Nau 
jų 1958 Metų jie to nepapildys, rengėjai tikėjosi, pasisekęs bir tūriniai klausimai. Jame bend 
būsime priversti išbraukti iš na želio 30 d. Montrealio LD Dra radarbiauja žymūs lietuvių vi 
rių tarpo. Tikru nariu gali būti ugijos piknikas - išvažiavimas suomenininkai, kt. Nepriklauso 
tik tas. kas turi indėlį nemažės PP- Prišmantų ūkyje, sukėlė mybės Akto signataras - 
nį 5 dolerių.

Turime dar 31 narį, kurių in 
dėlis yra tarp 5 ir 10 dolerių. 
Tuos irgi norėtume kviesti bū 
ti veiklesniais banko nariais. 
Našus indėlis ir indėlininkui ir 
bankui darosi kai jis pasiekia 
bent 20 dolerių. Indeliai iki $ 
20.— yra bėdos indėliai ir ture 
tų būti pereinamoji forma.

3. Čia norėtųsi tarti žodį ir 
skolininkams, kurie naudojasi 
„Lite“ sudėtais lietuvių taup 
menimis. Daugelis jų „Litą“ at 
simena tik tada, kai jam reikia 
skolintis pinigų, o jis iš to ban 
ko, kur savo santaupas laiko, 
negauna. Mes turime verstis sa 
vais pinigais ir patarnauti gale 
sime tik tiek, kiek patys suneši 
me savo išteklius, kurie laikinai 
stovi nenaudojami. Tad nelauk 
kol tau reiks skolintis, bet ateik 
kai turi dabar nenaudojamų 
santaupų. Šiandien tu pagelbė 
si kitam, rytoj tau kitas. Tai 
yra tikrai suprasta kooperacija, te įsisteigė, valdžios įstaigoje

Dalis skolininkų sunkina vei 
klą užmiršdami savo įsipareigo 
jimo terminus. Verčia vedėją 
rašyti prisiminimų laiškus, sk 
ambinti telefonu, kad priminus 
mokėjimo terminą. Tuo stato 
vedėją į labai nemalonią padėtį 
daryti priminimus suaugusiems 
žmonėms. Ar negeriau būtų, 
kad kiekvienas savo kalendorių 
je pasižymėtų savo mokėjimus, 
o kartais, negalėdamas mokėti, 
bent telefonu paprašytų atidė 
jimo.

Turime pastebėti, jog skoli 
ninkai, be atskiro atlyginimo 
naudojasi draudimu iki $ 10, 
000.—•. Jei jį ištiktų nelaimė: 

, mirtis ar visiškas invalidumas, 
jo įpėdiniai skolos iki $ 10,000. 
— neturi mokėti. To jūs netu 
rit jokiam komerciniam banke.

$$ 
išmokėta. .35,073.06 
išduota ..49,400.— 
ir draudimas 950.26 
debitoriai. . . .137.71 

26.76

pa 
me 
pa

veikimas, jei visi

priminti, jog nura 
paskutinio visuoti

nas. Tai piliakalnis su pasako 
je užkasta bažnyčia. Prie Įėji

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

gauna bar gan tol, kol prasil uria ir sugeba apsimokėti.

GINČAS DEL VILNIAUS IR KURŠIŲ MARIŲ 
įsigalint daugiau laisvės, net kils“. Labai norėtųsi, kad šitie 
Lietuvoje spauda ima svars Dr. J. Paplėno teisingi žodžiai 

, ku stipriai įstrigtų į jo vienminčių
ir 1 
tyti kaikuriuos klausimus, 1 
rie anksčiau nebuvo imama sv protus ir širdis, 
varstyti. Štai, J. Jurginiui su 
V. Mikučianiu parašius apieVil 
nių knygą, kilo ginčas, kada 
Vilnius ir kieno įkurtas?

„Tiesos“ gegužės 31 d. 
meryje polemizuoja su J. Jurgi voje, sugrįžusieji į Varšuvą pra 
niu ir V. Mikučianiu, kurie sa dėjo rašyti apie Lietuvą, vadi 
vo veikale ,, Vilnius“ 1323 me namųjų lenkų klausimu, nors 
tus laiko Vilniaus įkūrimo me žinoma, kad dauguma jų yra »su 
tais, o Gediminą Vilniaus įkū lenkintieji lietuviai. Bet imki 
rėjų. Anot Šalūgos, naujausi me taip, kaip rašo „Žycie War 
istoriniai ir archeologiniai duo szawy“. Pasak šios, Lietuv^e 
menys rodą, kad Vilnius buvęs esą dar apie 300,000 lenkųffl# 

.Per įkurtas Mindaugo. Vilnius ta rių Vilniuje esą 60.000.
pęs valstybės sostine „greičiau Varšuvoje pasakęs 
šiai tuoj po to, kai susidarė feo 
dalinė Lietuvos valstybė“.

Tai jau gerai, kad leidžiama 
ginčytis, nes, anot prancūzų pa 
taries, „iš ginčo paaiškėja tie 
sa“.

Neseniai buvo kilęs ginčas 
Pr°f- i ėl Kuršių marių. Lietuviai aiš 

Kaminskas, Dr. Repečka, j aį pasisakė, kad visos Kuršių 
i iarios turėtų būti Lietuvos ži 
i oje. Tai yra objektyvi tiesa.

ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
BALANSAS

Dr. J. Paplėnas „Drvoje“ 
ip balansuoja Pirmosios lietu 

\ ų šokių šventės vaisius:
„Ne tiek čia rūpi medžiagi 

i ių pajamų ir išlaidų gretini 
i tas, kiek kultūrinio laimėjimo 
j abrėžimas. Juo labjau, kad iš 
r mgėjų teko nugii sti esą nuos 
Ulių nebūsią. Gal netgi koks 
doleris ateičiai liksiąs.

O moralinio laimėjimo irgi 
l odyti nereikia. Ypatingai tie 
i.<s, kurie buvo šios įspūdingos 

tanifestacijqs liudytojai. Pir 
i.ioji JAV ir Kanados lietuvių 
i liūtinių šokių šventė davė la 
i ai daug. Ji dar kartą parode, 
i ad vieningu ir sutartiniu dai 
i u mes pajėgiame organizuoti skiriem politiniam sambūriam 
c.įdėlius dalykus, ji saviesiems ar jų sudėtiniams organams dė 
ir svetimiesiems pademonstra tįs bej skelbtis poiltine tautos 
o tautinį lietuvių išeivijos ga vadovybe, kada jiems tėra įma 
urną; ji pabrėžė mūsų ryžtą noma apimtį tik ribotą veiklos 

puoselėti tautinės kultūros ver 
ybes ir kovoti dėl joms būtinų 

sąlygų. Šventė, pagaliau, mus 
tikino, kad esama kelių ir jau 
:ąją mūsų kartą įtraukti į toki 

lietuvybės puoselėjimo darbą, Į 
kurį jaunoji karta mielai eina“.

LENKAI LIETUVOJE
Taip apie juos dabar rašo 

Varšuvos spauda, kai pasibai 
nu gus lenkų meno dekadai Lietu

Ir jeigu kada 
čia grįši, tai rasi mus suvargu 
sius, bet tuos pačius mylinčius

Šalta vasara.
Kitame laiške rašoma: 

Nukelta į 7-tą psl.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DRAUGIJA
Rengtas ir, geriau nei patys politiniai, visuomeniniai ir kul

Prišmantų ūkyje, 
tarn tikro susidomėjimo tautie Jz. T' 
čių tarpe, kas yra toji Lietuvių L. Dovydėnas, Jz. 
Darbininkų Draugija. ž

Susidomėta visais atvejais. 
Vieni, iš blogos valios, kiti, iš 
nežinojimo, skelbia visokių mi 
nčių. Reikia todėl padaryti pa 
tikslinimas ir, nors trumpais 
bruožais tautiečius supažindin 
ti su šia draugija.

Draugija įsisteigė JAV 1932 
metais, tai yra tuo laiku, kuo 
met Amerikos žemyne, netik 
mūsų išeivijos tarpe, bet ir vi 
same šio krašto tautų mišinyje 
pradėjo stipriai leisti šaknis ko 
munistinis sąjūdis. Draugija įsi 
steigė tam, kad organizuotai pa 
sipriešintų komunizmo

Liūdžiu s, 
Dr. Sruogienė ir visa eilė kitų.

Draugija labai gimininga, o 
Montrealyje ir susijungusi, su 
Lietuvių Socialdemokratų Są 
junga. Tas nėra jokia paslaptį 
mi. Draugija veikia viešai, vai 
džios įstaigose įregistruota, vi 
siems žinoma. Kanados gyve 
nime — politiniame, artimai 
bendradarbiauja su CCF parti 
ja ir pastarąją remia. O ši par 
tija savo antikomunistiniu nu 
sistatymu yra visiems žinoma.

Montrealio visuomeninėje 
veikloje LD Draugija iki šiol 
aktyviai dalyvavo. Nekalbėsime 
apie jos dalyvavimą ir veiklą 

pliti Taryboje. Apie tai kita proga, 
mui darbininkijos klasėje, kad Bet pi adė jus organizuoti KI.B 
šiai klasei aiškintų komunizmo -LOK nuo pat pirmųjų dienų 
skleidžiamas neteisybes, demas draugijos atstovai jos kūrime 

dalyvavo.
Savo atstovais draugija vi 

suomet papildydavo Šalpos ko 
mitetą, Vasario 16 d. gnnnazi 
jai remti komisiją ir kitus pa 
dalinius.

Neatsisakome ir neatsisaky 
sime siekimo: 
mą Lietuvos 
bės, sukūrimą 
ntvarkos turi 
galutinio laimėjimo, aukojant 
visus partinius, ideologinius ir 
konfesinius įsitikinimus“. Atsi 
stačiusius Lietuvos politinius, 
ekonominius ir kultūrinius vals

ta:
Pajamos: $$
1. Indėlių gauta . . . .56,128.25
2. Paskolų grąžinta. . 18,823.25
3. Palūkanų gauta. . . .3,156.96
4. Įstojamojo mokesnio. .4 7.—
5. Įvairūs debitoriai ...137.71
6. Iš centrinės kasos. . 4,928.76

Viso paajmų. . . .83,236.93
Išlaidos:
L Indėlių
2. Paskolų
3. Išlaidos
4. Įvairūs
5. Centrinė kasa

Viso išlaidų. . . .85,589.79
Tad per 6 mėnesius padaryta 

viso apyvartos $ 168,826.72.
Tuo pačiu metu pereitais me 

tais apyvarta buvo $ 86,444.21.
„Lito" balansas 1957 metų 

liepos 1 dienai buvo: $
Aktyvas (banko turtas) : $$
1. Išduotos paskolos 85,437.75
2. Investavimai ......... 8,000.—
3. Inventorius ...................73.—
4. Dalis sąjungoje ............50.—
5. Centrinėje kasoje. . . .100.—
6. Lito kasoje.................5,063.56

Viso banko turto 98,724.31
Pasyvas (banko įsipareigo

jimai).
1. Indėliai .................... 96,144.33
2. Atsargos kapitalas ..300.—
3. Nepaskirstytas pelnas 26.28
4. Šio pusmečio pelnas 2,253.70 
Viso įsipareigojimų 98,724.31

Tad šiais metais liepos mėn. 
1 dienai banko turtas išaugo į 
$ 98,724.31, kai tuo pačiu laiku 
pereitais metais jis buvo $ 40, 
975.49. Narių turime 271, sko 
lininkų 72.

Peržvelgus apyvartą ir balan 
sa, norisi pareikšti keletą min 
čių, kurias mums lietuviams ve 
rtėtų pergalvoti.

1. Džiaugiamės „Lito“ augi 
mu, bet susidomėjimas juo dar 
nėra toks, koks galėtų būti. Ši 
mtai ir šimtai lietuvių laiko sa 
vo santaupas komerciniuose 
bankuose, kur gauna 2,75% ir 
už kiekvieną išrašytą č.ekį mo 
ka 15 centų, kas ir suėda gau 
namas palūkanas, arba jų lieka 
labai mažai. „Lite“ jūs gaunate 
mažiausiai 4%, o gal ir dau 
giau, jei pelnas bus pakanka 
mai didesnis; nieko nemokate 
už pinigų išėmimą ir gaunate, 
nieko nemokėdami, $ 1,000.— 
draudimą, o jūsų pinigais nau venimo vyksme bankas yra to visuomenę, ypač į naujuosius 
dojasi lietuviai gerindami savo kia įstaiga, be kurios ekonomi ateivius. Skirdama įiems dau 
ūkinę būklę.

Nesakau, kad jūs visus savo Kredito įstaiga — bankas yra eilėms papildyti, bet ypač stip 
turimus pinigus turėtumėte at kertinis akmuo stipraus ūkiš rinti juose sąmoningų tautie 
nešti į „Litą“, nors galėtų būti ko pagrindo. Lietuviai turi bū čių, šio krašto piliečių — gyven 
ir taip, bet bent pastovesnes ti visi ūkiškai stiprūs ir kurti tojų sąmonei, daibininkų reika 
santaupas patartina perkelti vertingą dvasinę lietuvių tau lų sąmoningo supratimo, unijų 
pas mus. „Litas“ yra kooperati tos kultūrą. Tad pagalvokime reikalingumo ir jų naudos dar 
nė įstaiga ir jei pelnas didės, jis ar neverta mums daugiau dėme bininko kasdieniniame gyveni 
paskirstomas taupytojams ir di šio kreipti į savus kooperati me.
videndas už indėlius gali būti nius bankus, o montrealiečiams Draugija leidžia ir savąjį laik 
ne 4%, o 4,5% ar net kilti iki į „Litą“? čia gautas pelnas grį raštį - žurnalą „Darbą“, kurio 

dabartiniu metu metinė prenu 
merata yra 2 doleriai. Eina kas 
3 mėnesiai. Jame gvildenami

kuoja jų darbus, melus.
Draugija plėtėsi ne tik JAV, 

bet ir gretimoje Kanadoje. 
Taip ir mūsų Montrealio mies

Lietu v ui e 
lenkųm' i 
00. Mį; 
„ministro 

pirmininko pavaduotojas" Prei 
kštas. Jo pasakymu lenkams 
Lietuvoje esą 280 lenkų dėsto 
mąja kalba pradžios mokyklų, 
kurių mokytojams ruošti Nau 
jojoje Vilnioje esą mokytojų 
seminarija, Vilniuje veikia pen 
kios gimnazijos, dvi technikos 
mokyklos, o Širvintuose, N. Vii 
nioje, Eišiškėse, Nemenčinėje 
ir, žinoma, Vilniuje išeina len 
kiški laikraščiai.

O lietuviai, sugrįžę iš Var 
šuvos, kažin ar parašys, kad da 
bartinės Lenkijos ribose gyve. 
na lietuvių, kuriems neleidžia 
ma turėti lietuviškų laikraščių, 
kad lietuviškos parapijos netu 
ri nė vieno lietuvio kunigo, kad 
lietuviai prievarta lenkinami ir 
t. t.

VIENYBĖS VILTYS 
PALAIDOTOS?

„Laisvoji Lietuva“ J. Žvai 
mo plunksna rašo:

„LNT konstatavo, kad neita 
tūralu ir nepakankama vadova 
utis tolokoje praeityje ir visai 
kitokiose sąlygose sudaryta vei 
kimo programa, lygiai kaip ne 
reolu ir visiškai nereikalinga pa

įsiregistravo 35 kuopa.
Draugija pergyveno ir sun 

kių dienų. Jos sunkiausios vei 
kimo sąlygos buvo II-jo pašau 
linio karo metu, kuomet vai 
džios įstaigos favorizavo Co. 
džiausius darbininkijos priešus 
— komunistus. Kuomet pasaky 
ti nepalankų žodį Sovietų Są 
jungos atveju buvo lygu nusi 
kaitimui. Bet praėjo karas, ne 
atėjo viso laisvojo pasaulio žmo tybės rėmus turi nustatyti jos 
nijos trokštoji taikos valanda, gyventojų, lygiu, tiesioginiu ir 
Pasirodė visiems, kad šio kraš demokratiniu keliu išrinktas 
to sūnų pralietas kraujas už seimas, 
žmonijos laisvę negaivina tai 
kos medžio. Visa eilė Rytų Eu 
ropos tautų, jų tarpe ir Lietu 
va, neteko laisvės. Kai kapita 
listinės - kolonialistinės tautos 
suteikė laisvę buvusioms kolo 
nijoms — laisvos ir kultūrin 
gos tautos nuėjo nešti 20-jo

„kova už atstaty
Nepriklausomy 

demokratines su 
būti vedama iki

sritį“.

Lyg būtų galima sudaryti są 
lygas, kuriose galima būlflte-jp 
imti visas veiklos sritis. '

Taip reikalas atrodė ir VLI 
Kui imantis iniciatyvos grąžin 

Realiai, teisingai ir gražiai pa ti visas lietuvių sroves į bendrą 
i akyta. Norisi pabrėžti Dr. J. darbą, bet vis dėlto VLIKas 
Paplėno posmą: „kad vieningu ėmėsi iniciatyvos ir pasiūlė są 
i: sutartiniu darbu mes pajėgia lygas, kurios tiktai nenorintię 
i ie organizuoti didelius daly ms nepriimtinos. .

JUOKDARIAILietuvos laisvinimo kovai 
vadovauja, kaip esamomis sąly 
gomis, tikrasis. Tautos atstovas, 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini 
mo Komitetas. Vedamai kovai 
remti visų tautiečių remiamas 
Tautos Fondas.

.Tai mūsų pagrindiniai ir ne 
4. Kiekvienam aišku, jog no amžiaus vergijos, užkrautos so kintami dėsniai ir sąlygos, ku 

. • riomis Montrealio Lietuvių
Darbininkų draugija vėl at Darbininkų Draugija vėl akty 

. _ 1 viai veiks vietos bendruomenės 
padaliniuose.

Draugija nesutiko ir nesuti 
ks, kad Bendruomenė būtų vie 
nos ar kitos parapijos, padali 
niu. Kaip praeityje, taip ir da 
bar, Drau-ja gerbia visų religi 
nius jausmus, juos respektuoja kuo nors i 
ir augštai stato mūsų, kaip Lie žmonėms. Todėl jiTbijosi“' 
tuvių Tautos vaikų, pareigas sa Skaitytojai mato, kaip Elo. 
vajai Tėvų žemei — Lietuvai, ba viską apvertė viršun koje

Iš šių eilučių, kad ir suglaus mis: Kardelis 
tai atpasakotų, bent apytikriai 
turėtų mieliems tautiečiams bū 
ti aišku, kas yra Lietuvių Dar 
bininkų Draugija Montrealyje.

rint ką nors vertesnio atsiekti vietijos. 
tautos dvasios kultūroje, reikia p 
stovėti stipriam ūkiškam pag gaivino savo veiklą. Nors pama 
rinde: Šiam moderniškam gy žu, bet skynė kelią Į lietuvišką

nis gyvenimas neįmanomas, giau dėmesio ne tik kaip savo

5%. Tai priklauso nuo jūsų su žta mums patiems, 
sidomėjimo ir pasitikėjimo šia D. Jurkus,
įstaiga. LITO vedėjas. 35 Montrealio Kuopa.

Bimba melagis ir apgavikas
„Laisvėje" Bimba tikrai ko skaito „Nepriklausomos Lietu 

i ūnistiškai meluoja. Kaip Bim vos“. Tai yra tikrai bolšeyikiš 
■a meluoja, N. L. skaitytojai kas apgaudinėjimas juo pasili 

į .įtikins iš paties Bimbos čia de kinčių žmonių. Tai yra akiplė 
(lamo pasisakymo:

„Skaitau ir juokiuosi: Jonas 
Kardelis, kanadiškėis „Nepri 

klausomos Lietuvos’’ redakto 
r.us, bažijasi, kad jis nenori 
į.-.ti Lietuvon ir negrįš.

Plūsta Lietuvą ir plūsta 
polą MackonĮ, kam jis jį 
kvietė Lietuvon sugrįžti.

Jonas Kardelis, matyti, 
sutepta sąžine žmogus. Gal bus ne tiktai melagis ir apgavikas, 
■— nusidėjęs Lietuvos bet ir tikras lietuvių tautai nu 

sikaltėlis, nes jis pritaria sovie 
tų okupacijai Lietuvoje, prita 
ria lietuvių deportacijoms, pri 
taria žmonių žudymams, prita į 
ria smurtui. Tai kaip gi tokį » 
žmogų pavadinti? Kadangi Bi . 
mba yra tikrai nusidėjęs Lietu ; 
vos žmonėms, todėl jis tikrai i 
bijo Lietuvon grįžti.

Mandrapypkis. ?

gr

Ra 
pa

yra

šiškas melas.
O kai dėl sąžinės, tai ^Broje 

spėliojus ir tuo bjauriai įtari 
nėjus, Bimbai reiktų tiesiai pą 
rašyti, kuo gi J. Kardelis „nu 
sidėjęs Lietuvos žmonėms“. Jei 
Bimba bet ką turėtų, tuojau vis 
ką išdėtų.

Bet kas gi tas Bimba? — Tai

Bim

pasisakė, 
grįš Lietuvon, o Bimba 
kad „nenori grįžti“; K. Macko 
nio neplūdo, — rašo „plūsta". 
Kodėl taip Bimba daro?-—Taip 
daro todėl, kad apgaudinėja 
„Laisvės* skaitytojus, kurie ne

kad 
rašo,

i

4 t
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MASKVOS ĮVYKIAI IR LIETUVA
. Kelias dienas trukęs Sovietų Bolševikai palieka bolševi kietijos Hitlerio vyriausybės 
Sąjungos komunistų partijos kais. Jei šiandien sėdihtieji Kr užsienių reikalų ministeriu Von 
centro komiteto posėdis Krem emliuje pradėjo apgailestauti Rbbentropu garsiąją sutartį, 
liuje ėjo labai įtemptoje kovo daugelį bolševikų vadų, jų pa kaip garantiją, tuojau pradėti 
je. Sakoma, kad maršalas Žu čių rankomis nužudytų ir juos Didįjį Karą, kuris ir prasidėjo 
kovas buvęs įspėjęs visas Rau reabilituoti, tai jie dar nė karto savaitei praėjus, rugsėjo 1 d. 
donosios Armijos dalis būti pa neužsimena apie milionų žmo Pagal tą sutartį ir rugpjūčio 28 
rengties stovyje. Spėjama, kad nių, ne komunistų, išžudymą, 
tatai lėmė dabartiniam triumvi T*
ratui — Chruščiovui - Bulgani .ščovas - Bulganinas - Žukovas buvo paversta Sovietų Rusijos 

eina savo pirmtakų — Stalino, provincija.
Dzeržinskio, Berijos ir kitų jie 
ms panašių pramintais keliais. 
Ne kas kitas, o dabartinė trejų 
kė yra atsakinga už kruvinuo 
sius Vengrijos įvykius. Ar tai 
ne tas pats, kas 1921 m. buvo 
Kronštate, ar tai ne tas pats 
kas 1945 m. išnaikino Ingušų ir 
kitas tauteles, ar tai ne tas pa 
ts, kas vyko 1928—1933 visoje 
Rusijoj, Ukrainoj ir kitur va 
rant ūkininkus i kolchozus, 
kuomet vien ukrainiečių ūki

d. papildomą slaptą protokolą, 
Naujasis triumviratas—Chru Lietuva, be josios žinios, jau

nui - Žukovui — iškilti. Bet už 
tai pralaimėjo Molotovas - Ma 
lenkovas - Kaganovičius ir kt., 
pirmaeiliai bolševikai.

Šie pastarieji buvo išmesti ne 
tik iš CK prezidiumo, bet ir iš 
komunistų partijos ir iš valsty 
binių tarnybų — Molotovas bu 

•o valstybės kontrolieriumi, o 
lalenkovas su Kaganovičiumi 

ministerio pirmininko pavaduo 
tojai. Ar šie išmestieji jau yra 
sunaikinti, ar dar gyvi ir kur 
jie yra, mums dėl to galvos suk 
ti netenka. Mums įdomu tai, ninku buvę išnaikinta apie 6 
kad Sovietiškoji sistema nuo vi milionus. Juk tai tas pats, kas 
šokių valymų nesikeičia. Kai buvo daroma Lietuvoje 1941 m. 
Stalinas nukapodavo galvas bu išgabent 39.000 žmonių, o vi 
vusiems savo draugams bolševi sos kitos 1945-49 m. ir 1951-52 
kams, augštesniems karininka m. deportacijos, per kurias žu 
ms ir kitiems, tuomet visoj Ru Vo apie 500.000 Lietuvos gy 
sijoj pasipildavo bangos mitin ventojų. 
gų, kuriuose buvo didžiausias Priėję prie Lietuvos, mes ži 
vadui, mokytojui ir tėvui Stali nome gerai, kad ir Molotovas iš Lietuvos išvežimų į Sibirą. $ į 
nui pritarimas. O jei kuriems ir Malenkovas yra vieni iš di Jis rinko žinias, jis nustatinėjo " 
būdavo suruošiamas teismo sp džiųjų Lietuvos nelaimių kai išvežamųjų kategorijas ir skai Š 

. ektaklis, tuomet iš visų kampų tininkų. Jie abu buvo didieji ir čius, jis vadovavo visiems pla « 
plaukė į Maskvą telegramos su artimieji Stalino bendradarbiai, nams surištiems su išvežimais. » 
reikalavimais mirties bausmės 
„išdavikams“.

Panašūs mitingai buvo kar reikalų ministeriu. Jis 1939 m. tokių pat ir jie nukentėjo, 
toti ir 1956 m. kuomet N. Chru rugpjūčio 23 d. pasirašė su Vo 
ščiovas 20-me Komunistų parti 
jos suvažiavime vasario mėn. 
nuvainikavo Staliną, jau prieš 
trejus metus mirusį, ir paskel 
bė naują — kolektyvinio valdy 
mo doktriną.

Dėl pastarųjų įvykių — Mo 
lotovo - Malenkovo - Kaganovi 
ciaus nušalinimo, nuėjo tais pa 
čiais, bet jau daug toliau šie jos nesiteikė atsilankyti į Jauni gi nebuvo matyti išgalvotos re 
kiančiais keliais. Dideliuose žm mo Kongresą bijodami ilgų it žisieriaus rankos sugrupuojant 
onių susirinkimuose Lcningra tariamai nuobodžių kalbų, į Fe ratelius, numatant pagrindines 
de, švenčiant 250 metų jo įstei stivalį suplaukė visi. Daugiatū paternas. Išvadoje, beveik vi 
gimo šventę, labai griežtai pasi kstantinei miniai stebint, mar suose šokiuose nebuvo išgautas 
sakė prieš juos ir Chruščiovas, gaspalvių šokėjų kolonos už reikiamas Įspūdis. Kaip gi būtų 
buvęs „prezidentas“ Švernikas tvindė amfiteatro vidurį. Para buvę gražu matant išskiriamas 
ir Žukovas. Malenkpvas buvo das ir kitos atidarymo iškilmės eilutes, Įvairias šokimo krypčių 
stipriai apkaltintas, kąip didžia Įspūdingai pradėjo seniai lauk kombinacijas. Kiekvienas ten 
tįsias kaltininkas 194 9 m. by tą šventę. buvęs ilgai atsimins vienintelę
los, kurioje Leningrade buvo su Netrukus ėmė suktis rateliai, išimti — „Sadutę“. Anksty
naikinta daug komunistų. vyko paprasti, bet grakštūs mū vus galimybių nepramatymas 

Liepos pradžioje viešėję ke sų tutiniai šokiai, jaunų lietu negali būti būti pateisinamas re 
lias dienas Čekoslovakijoj, Ch viukų dainos ir žaidimai. Nevie peticijų stoka ar šokėjų nevie 
ruščiovas su Bulganinu drauge nai jautriai sielai ištryško džia nodumu, — nes juk iki paskuti 
su Čekoslovakijos komunistų ir ugsmo ašara stebint mūsų ta nes repeticijos nebuvo aiškus 
valstybės vadais išleido platų utos ateitį. Netenka daug ra nusistatymas šokėjų sugrupa 
komunikatą, kuriuo bendrai pa šyti apie visiems lengvai įsivaiz vime!

Molotovas tuojau paruošė 
planą ir per jėgą Lietuvoje spa 
lio mėn. Įstatė Raudonosios Ar 
mijos įgulas, kaip pradinę jėgą 
būsimai okupacijai. Molotovas 
1940 m. birželio 15 d. pasiuntė 
i Lietuvą apie 200 — 300.000 
Raudonosios Armijos jėgą, ku 
ri Lietuvą okupavo. Molotovas 
buvo Sovietų vyriausybės priša 
kyje ir kuomet 1941 m. birželio 
13—15 d. iš Lietuvos, buvo i 
Sibirą išvežta apie 34.000 ne 
kaltų žmonių. Už visą tai, Mo 
lotovas yra visas aptaškytas ne 
kaltų Lietuvos žmonių krauju, 
kurio jokia istorija nuo jo ne 
nuplaus.

Malenkovas, kaip dešinioji 
partinė Stalino ranka, buvo pa 
grindinis planuotojas žmonių

Molotovas daug metu buvo mi Vienas ir kitas yra ne tik žmo 
nisteriu pirmininku ir užsienio nių, bet ir tautų žudikai. Nuo

J. Adn.

Didžiosios jaunimo dienos
RAŠO A. P. B A N E L I S

TAUTINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALIS
Jei visi atvykėliai iš provinci ros grupės šoko gana gerai, bet

I sv ■KATA!

Kai susirenkate draugėn su senais draugais u iš

geriate stiklą už senus laikus, arba su naujais drau

gais susipažįstate kaimynystėje, laikykitės popu

liaraus papročio. . . vaišinkite

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

Tai labjausiai mėgstamas Kanadoje alus, jis pri

klauso visur, kur vaišingumas ir dr. ugišlaimas. 

Nieko geresnio nėra pobūviams kaip

CARLING’S BLACK LABEL BEER.

GERIAUSIOS ALAUS VARYKLOS PAŠAU-

LYJE — TAI CARLING’S

CARLING'S

BEER
BREWERY LIMITED

(Taiiama: „Karlings blek leibel byr“).

smerkiami visi išmestieji. Tai duojamą triuškinantį Įspūdį ste Giedriau žiūrint, Trograma , . . . . , , „„ , , . ,
vertas dėmesio faktas, visoj tar bint 700 įvairiausių raštų ir buvo sumaniai sudaryta, nenuo MENO PARODA nas, Korsakaite ugi nedalyva Malonu buvo matyti A. Gal 
ptautinėje politikoje, kad kito spalvų drabužiais pasipuoši', bodi, o atidarymo ir uždarymo Reprezentacine avajinta vo. Vietoj jų rodėsi žmonės, ku diko poi a, oi onto parodoje
krašto vyriausybė ir komunistų sius šokėjus, tačiau reikia pa apeigos prašoko visų lūkestį, dailės paroda, matyti surengta rlų darbų nepriimtų eume me nematytų rėmų. Meistriški sp
partija prisideda prie bendro stebėti, kad tokio masto jvy Nežiūrint šių kritiškų pastabų jaunimui parodyti lietuviškos no mokyklos pai odele. Jau aivų deriniai, gi lai emocin s
smerkiamojo komunikato, lie kiui rengėjai nebuvo visiškai tin (koks gi mėgėjiškas darbas yra dailės turtingumą, nors ir dar vien mėgėjiškas kata ogo vaizdo perdavimas, beveik per 
čiančio kito krašto vidaus parti karnai pasiruošę, nepajėgė išna tobulas?) vis dėlto tenka pasi bais gausi, bet nebuvo nei re viršelis nusako parodos lygį, einąs Į abstrakciją, lyriškas tie
nį gyvenimą. Tatai dar kartą udoti eilės masinės scenos ^ali džiaugti didžiu rengėjų darbu, prezentacinė, nei parodė tikrą Neaišku ką veikė iš autoritetin mentų suliejimas, žiūrovą neju
įrodoma, kad Maskvos valdo mybių. Tokioje šokėjų masėje proga išvysti naujai pertiektų mūsų dailės padėtį. Kažkodėl KV asmenų sudaryta jury komi ciomis iškelia į estetinę ekstazę
vai, visuose užimtuose kraštuo pavienis ar grupinis atlikimas mūsų tautinių šokių grožį. Ir joje nebuvo daugumos stipriau sUa> nes 171. kataloge suzy įr leidžia keliauti po dailininko 
se, nors ir turinčiuose nomina tampa antraeiliu dalyku, o es vien tik dėl to varginga kelio šiųjų, kaip Valius, Kasiulis, Pe mėto darbo, ne daugiau, kaip ir jo iššauktų, savo jausmų pa
lę nepriklausomybę, elgiasi kaip minis efektas išgaunamas vi nė tolimos kolonijos pilgrimui travičius, Dargis ir kiti. Išky pusė tetiktų Į tokio skambaus šaulį. Iš stipresniųjų, dar ga.i
savo darže. suma. To čia nesijautė. Paski buvo verta. lesni jaunieji, kaip Virkau, Ig vardo rinkinį. Nukelta į 6-tą psl.

landas iš Montrealio laisvai pa pitalo. Tiesa, čia jau kai kas pa 
i iekiama, o tai ir per pusantros, daryta — dalinai išvesti keliai,Kaip kūrėsi Kanadoje

bet to dar maža. Gyvesnis vei 
kimas čia daug dar duotų.

Labai būtų gaila, jei/u ir šią 
didžiulę, gražią ir sveiką vietą, 
kurią jau yra paėmę lietuviai, 
kad, ją parceliuojant, ji pereitų 
į kitų tautų rankas, kai ji labai 
reikalinga patiems lietuviams.

Žinoma, tvirtai galima ragin 
ti visus tautiečius, kurie t ktai 
gali, kad pirktųsi vasarvietei 
sklypus Danavoje. Kad bent 
kompaktiška mase susiglaustų 
aplink Dainavos ežerą, kad šis 
ežeras būtų tikrai lietuviškas.

Toronto lietuviai turi jau be

Viltos aplinkybės priimtinos. 
Kadangi plotas didžiulis, tai ga 
limybė sudaryti grynai lietuviš 
l.ą vasarvietę yra visiška.

, Bet yra antra medalio pusė. 
Tokiam plotui sutvarkyti reikia 
nemažo kapitalo. Tat ir čia ky 
la labai praktiškas klausimas: 
jrba savininkai tokį kapitalą tu 
rėtų patys sumobilizuoti, arba 
tą kapitalą reikia kaip nors ko 
lektyviškesniu būdu sudaryti. 
O kapitalo reikia nemažo, nes 
visų pirma reikia prakirsti ir 
nadaryti kelius, nutiesti tiltus, 
kad žmonės galėtų laisvai prie 
sklypų prieiti, kad tuos sklypus nt kelias vasarvietes. Geriau bū 
laisvai galėtų pasirinkti, o prieš tų, kad Montrealio lietuviai 
pasirenkant apžiūrėti. rėtų vieną didelę ir gražią

Tiesa, kai kas abejoja dėl sarvietę, kokia yra Dainava, 
ežero. Jis dirbtinis, patevnkus Bendrai, galima sakyti ir įtai 
upę. Bet gi visi ežerai yra dirb goti: telkimės, vienykimės, bū 
tiniai, skirtumas tiktai tas, kad kime vieni prie kitų arčiau. Sa 
vienus patvenkė gamta, o kitus vas tautietis vis daugiau ir ge 
žmogus. Rolę šiuo atveju vaidi riau supras savo tautietį. Dai 
na tiktai laikas. Bet ir Daina navos plotuose visi’ galime su 
vos ežerą galima sutvarkyti tilpti, nes jie yra didžiuliai: su

• - - . _ « • v. « i • ’ •

lietuviai
73. KURIAMA LIETUVIŠKA DAINAVOS VASARVIETĖ

Tai yra svarbus reikalas. Rei jeigu savo metu būtų susidaręs 
kalas, kuriam mes neskiriame lietuvių kolektyvas ir būtų nu 
pakankamo dėmesio. Kad savo pirkęs šitą plotą, šiandien jis 
ekonominiams, kolektyviniams savo kišeniuje jau turėtų milio 
ekonominiams, reikalams neški nūs dolerių. Ar negalime dėl 
riame tinkamo dėmesio, yra la to savęs pakaltinti nesusiprati 
bai didelė mūsų klaida. Nes kas mu? 
yra galima padaryti bendromis 
sutelktomis jėgomis, to niekad 
nepadarys atskiras asmuo.

Kad šis klausimas būtų aiš 
ke^nis, nurodysiu pavyzdį.

Prieš penkerius metus tarp 
Verdūno ir Ville Lasalle buvo , 
didžiulis laisvas žemės plotas, lai^ymas siuose kooperatiniuo 
kuris buvo parduotas uz paša 
kiškai mažą kainą, rodos — už 
200.000 dolerių. Tai yra suma, 
kurią sumesti buvo labai nesun 
ku ne tiktai visiems lietuviams, 
bet tiktai keliems arba kelioli 
kai. Aušros Vartų klebonas 
kun. dr. J. Kubilius siūlė ir ra 
gino tą padaryti ir net paskolą gauna didesnius procentus ir naudingesni, 
iš valdžios žadėjo. Deja, neuž skolintojai atgauna dalį Įmokė Štai dabar iškilo lietuviškos augęs mišriu mišku. Aplink taip, kad jis būtų dar ir giles pa visą ežerą, o kalnai supa ir 
teko mums susipratimo tą pada tų palūkonų. Nieko geresnio ne vasarvietės klausimas. Trys en gražūs vaizdai. Oras jau kalnų: nis ir visiškai imituotų natūra ežerą ir visus Dainavos plotus

Arba, štai, kitas labai ryškus 
faktas. Kanadoje yra įsteigtų 
kooperatinių bankų. Jie gi yra 
lietuviams tikras patarnavimas, 
šimtu procentų garantuotas. 
Kas tiktai turi pinigų, tiems jų Dainavos ežeras, 

tautiečių naudai? 
nesusipratimas.

Reikia manyti,

se bankuose yra naudingiausis, 
nes žymiai didesnius duoda di 
videndus, o skolintojai moka 
mažesnius procentus. Be to, mi nas mūsų perdaug įsirausęs Į sis žemes plotas yra didžiulis, 
rus skolininkui, skola nubrau savo smulkius reikaliukus ir bent 70 hektarų. Jo viduryje 
kiama ligi 10.000 dolerių. Jeigu juose skęsta, todėl ir nemato yra ežeras, į kurį teka du upe 
susidaro didesnis pelnas, jis yra didelių dalykų, kurie už smul liai. Vieta gera: kalnuose, jau 
paskirstomas — ir indėlininkai kiuosius būtų bent šimteriopai pakilusiuose apie 1000 pėdų vi 

rš jūros lygio. Visas plotas ap 
Štai dabar iškilo lietuviškos augęs mišriu mišku.

aplink kurį kuriama lietuviška vasarvietė.

Kaltas mūsų lietuvišką vasarvietę, kuriai jau 
davė ir populiarų lietuvišką 

kad kiekvie „Dainavos“ vardą. Jų užpirkta

tu 
va

ryti. Prieš metus šis plotas par gali būti: joks komercinis ban tuziastai — profesorius V. Pė tyras ir skaistus, anot poeto, lų ežerą. Jo išvaizda — tikro taip, kad susidaro atskira, visai 
duotas jau už du milionus, o jį kas šito neduoda. Bet. . . ar teraitis, inžinierius J. Šablaus „kaip kūdikio pabučiavimas“, ežero išvaizda. Jis esąs patvenk uždara vieta, kurioje lietuviai, 
nupirkusi bendrovė iš jo gaus met tą suprantame, ar visi tuo kas ir agronomas K. Andruške Kelias palyginti netolimas, nes tas prieš 30 metų. Bet ir ežero įsikūrę didesniu skaičium i 
bent 20 milionų dolerių. Tat, mokame pasinaudoti — savo ir vičius — deda pastangų įkurti tiktai apie 50 mylių. Per dvi va pagerinimui reikia taip pat ka lėtų jaustis, tikrai Danavoje.
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Bernardas Kodatis
LIETUVOS ASTRONOMAS. |

Rašo Prof. S. Dirtaantas A
1957. VII. 5. netoli Čikagos Geodezinę Konvenciją ir prade yįj 

mirė Dr. Prof. Kodatis. Jo pro jus augšto tikslumo mokslinius 
tėviai apie 1810 metus buvo ap geofizinius tarptautinio masto $ 
leidę Mažąją Lietuvą. Reforma darbus, B. Kodačiui, kaip tuo 
tų tikybos, greit suvokietėjo, laiku vieninteliam lietuviui as v 
Gimė 1879 m. Potsdame. Tėvas tronomui teko imtis vykdyti 
— kaizerio teatro menininkas, šių darbų astronominę dalį Tuo X 
Išėjo gimnaziją, mokytojų se būdu tapo išgelbėtas jaunos va $ 
minariją. Berlyno un-te studija Istybės prestižas: turėjom sa v 
vo matematikos fak-te astro vo astronomą, nereikėjo įieško 4 
nomiją ir domėjosi filosofija, ti ir samdyti svetimšalio. $ 
Dėstė gimnazijoje matematiką. Darbus vedė Krašto Apsau 6 
Buvo tipingas tų laikų vokietis g°s Min-ja, Karo Topografijos $ 
intelektualas. Skyriaus pulk. inž. A. Krikščiū

Netikėtai iš dėdės sužinojo, nui vadovaujant. Linksmakal 
kad yra kilęs iš „jau mirusios'’ ny teko Įsirengti astro ir geofi 
tautos, kurios vardas buvo „Li zinę observatoriją. Be Kodačio 
tauen“. Ši staigi naujiena giliai talkininkavo prof. K. Sleževi 
Įsmigo jautraus jaunuolio są čius ir kiti un-to žmonės. Dar 
monėn, užvirino jo protėvių bai aprašyti 2-se tomuose Karo 
kraujo likučius. Pradėjo domė Topografijos Metraščio (kitų 
tis lietuvių praeitim, išmoko nesuskubta išleisti) ir dviem 
kalbos. Nuvykęs Į pamirštą tė kalbom. Pab. Geod. Komisijos 
viškę, susipažino su atgimstan Helsinkyje leistuose apyskaiti 
čios tautos veikėjais lietuvinin niuose leidiniuose. Kas porą 
kaili Patyręs iš jų apie vokie metų darbų vykdytojai šuva 
čių darytas ir daromas skriau žiuodavo pasitarti Po Helsin 
das ir genocidinę politiką, tapo kių, Rygos, Dancigo, Stockhol 
sąmoningas lietuvis, savo tau mo, Berlyno, net Maskvos (vė 
tos reikalų užtarėjas ir gynėjas, bau ruskiai atsimetė) ir kitose 
Apsilankęs ir Didžiojoj Lietu valstybėse pasitaimų tokiu kon 
voje, vedė Viktoriją Gruzdį tę, ferencija, išsilyginus mūsų dip 

lomatiniams santykiams su len 
kais, įvyko 1938 metais Kaune. 
Pabaltiečių pavyzdingai vykdo 

usidomėję

sukūrė grynai lietuvišką šeimą, 
kurioje 1911 Potsdame gimė 
sūnus Kęstutis.

Per I-jį Pasaulinį Karą Ber mais darbais buvo 
nardas pradžioje Karaliaučiaus net pasaulinės giminingos mo ū

1 1 ^. .. f — : — 1—— _ _ 1 1 . Ir C" 1 1 A C* z-\ v rvO 1 r* • «

Itvirtovės artilerininkas, vėliau, kslinės organizacijos ir Kaune, 
vokiečiams okupavus Lietuvą, be Įprastų dalyvių, turėjo britų 
kaip išmokslintas ir lietuvių vyr. štabo atstovą iš Londono 
kalbą žinąs karys, priskiriama 
prie karinės valdžios lietuviu nizocijos atstovą, geodezininką 
ms leidžiamo vienintelio laik 
rašęio Dabartis. Čia tur vesti
provokišką, keizerišką, lietu bais visur sėkmingai atstovavo 

vių atžvilgiu žiaurią okupantų Lietuvos geodezinę astronomi 
liniją. Slaptai turi kontaktus ją- Karas ir komunistų invazi 
su lietuvių atgimimo veikėjais, ja sustabdė darbus. Atgijo po 
Susektas, uždaromas Tilžės ka vokiečiais ir dar buvo tęsiami 
Įėjime, kaltinamas Faterlando 1944 m. pavasarį, bet jau ne 
išdavimu. Karui greit pasibai Konvencijos rėmuose. B. Kodu

ir tarptautinės ■ geofizikų org.

prancūzų gener. Perrier.
B. Kodatis pats ir savo dar
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CHATEAUGUAY!
DIDŽIOJO ST. LAURENT LAIVŲ KELIO IR SUNKIO

IOS PRAMONĖS KAIMYNYSTĖJE

PENKIOS MINUTĖS NUO MERCIER TILTO

Geriausias investavimas
NETOLI KELIO NR. 4

•4 METUS

WMI NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI PAS NOTARA

GEROMIS MŪSŲ SĄLYGOMIS JAU YRA PASINAUDOJĘ DAUGELIS LIETUVIŲ

Skambinkite

Mercier

’PIRKĖJUI PAGEIDAUJANT, KIEKVIENU METU DA-

NETOLIMOS ATEITIES MODERNIŠKAS MIESTAS

LIKUTIS IŠSIMOKĖJIMUI PER 1
as-ba $ 1.75 per savaitę

Be nuošimčiu ir taksu

SKLYPAI VAISMEDŽIŲ SODE

MŪSŲ ATSTOVAS JUS PAIMS IŠ NAMŲ, PARODYS SKLYPUS 
IR PARVEŠ NAMO BE JSIPAREIGOJ1MO PIRKTI.

^^bOTjTIftil įft Development, Ine.
I INflį Atstovas I*. Juodkoj
BETTER BUSINESS BUREAU NARYS.

DARBO VALANOS KASDIEN NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO.

69 CENTRAL ST., VILLE LaSALLE, QUE.
PRIE MERCIER TILTO. DIDELĖ AIKŠTĖ MAŠINOMS NEMOKAMAI

£ N. ii

gus, mūsiškių užstotas, per čiui teko perimti Vilniaus un- šaulių Sąjungos kūrėjų. Suži sprogdinus jo sukurtą observa astronominius stebėjimus, at 
prancūzus buvo išlaisvintas, to observatoriją. nojęs, kad turės išsižadėti Lie torfj'ą, buvo kiek pritrenktas statyti išplėštą, į Pulkovą išga
Dirbo prie Lietuvių Tarybos. Buvo gilus, pareiginags lie tuvos pilietybės, nepabūgo at psichiškai. bentą Lietuvos observatoriją.
Pakviestas dėstyti astronomiją tuvis. Kaip kilęs iš Mažosios sisakyti repatrioti ir su visa Jani teko Lietuvos moksle Jis savo stebėjimais tiksliai nu 
Kauno un-te. Lietuvos ir kaip artilerininkas šeima liko kentėti komunistiš atlikti istorinę misiją: atgaivin statė Lietuvos Vietą Žemės pla

Lietuvai su kitomis dešimčia be svyravimo savanoriškai da ką bolševikmečio siaubą. Tėvy ti ruskių prieš šimtmetį Vilnių netoje. Lai maloningai Jam gu 
apie Baltijos jūrą esančiomis lyvayo Klaipėdos krašto vada nės nelaimių ir žiauraus teroro je užgniaužtą šviesą, tęsti Žeb lint Kazimirienėse, šviečia tos 
valstybėmis sudarius Pabaltijo vime. Buvo vienas iš piimųjų paveiktas, o ypač naziams iš rio, Pocebuto ir kitų pradėtus pačios žvaigždės, kurias tiek na

ktų jis po visus Lietuvos trian 
guliacijos LapJace’o punktus 
aistringai stebėjo.

Prof. Stasys Dirmantas.
® Birželio mėn. vyko dail. Leo 
no Žygo tapybos paroda, Royal 
Society M’eno Galerijoje.

ir Jaunimo Kongresui, nes be venimo. atrodančius už Sov. Sąj. kolcho norėčiau: per didelė ji yra, kad
tų 7 dol. salės nebūtų gautos O judėjimas gatvėse yra la zininkus. Maistą suranda arba galima būtų pritapti prie tų 
nemokamai. bai didelis. Teko patekti mies išmestuose iš valgyklų maisto nuotolių, prie jos tempo. Vis

Lietuviškosios Čikagos paži to centre į taip vadinamą „rush li likučiuose, katalikų labdario tik Kanada yra veikiama dau 
nimui paskyriau keletą dienų, hour“.Dieve saugok'. Jeigu kris gose įstaigose, Salvation Army giati anglo-saksiško pasaulio ir 
Ji yra- daugiausiai susispietusi tum širdies priepuoliu, atro:io, ar kitur. Buteliui vyno už b5 joje randame daugiau europie 
trijose vietovėse: Marquette kad nieks tavęs šaligatvyje ne centus nusipirkti, kaip nors i tiško antspalvio. 
Parke, Bridgporte ir Halslaed pastebėtų. Sumindžiotų, pastų dieną „sukombinuoja“, 
g-vėje. Geriausią įspūdį padarė mtų į šalį ir gulėk sau iki fab nių lietuvių tvirtinimu, 
Marquette Parkas, kuriame tel rikų darbininkai, įstaigų tarnau tautiečių Madison g-vėje yra b tas patvirtina dienraščiuose ran 
pa didesnės lietuviškos kuitūri tojai, išsiskirstytų po autobu asmenys, kurių du buvę su au damos lietuviškos pavardės, ar 
nės, tikybinės ir kt. įstaigos, sus, požeminius traukinius ar gštom valdiškom tarnybom. Ne tai mokyklų užbaigime, įvairių 
Maria High School yra ne tik kitas susisiekimo priemones, laimingi žmonės, reikalingi va organizacijų valdybų sąstate, 
šedevras pačių lietuvių, bet ir Skubotumas, laiko išnaudojimas Istybės globos ir gydymo. policininkai ir taxi šoferiai. Va 
visos Čikagos. Naujoji Nekalto iki pačios paskutinės minutės. Negrų kvartalai — sunku ir žiuojant taxi į vieną priėmimą 
Prasidėjimo bažnyčia, (gal tai vis amerikiečio ypatybės, aprašyti. Į įvairias puses pakry ir čikagietei pasiūlius duoti 
kiek per daug ryškių spalvų Greičiausiai ir pasakymas, kad pę namai, tarpe jų krūvos šiūkš fęriui „tipsų“, 
dail. Žeromskio paveikslas), „time is money" yra kilęs iš J iių ir įvairių atmatų, masės mu tuviškai atsakant — 7,ačiū 17 
Šv. Kryžiaus ligoninė, gražūs, AV, nes tokiu tempu riedantį siu, kačių ir šunų, na ir prie na bai.“ 
daugiausiai lietuvių gyvenamie gyvenimą, teko matyti pirmą mų durų, stovinčios įvairaus am 
ji namai, na ir aišku, Dariaus kartą. žiaus ir rasės moterys, užsi
ir Girėno paminklas, (dėmesio Nepasakyčiau, kad pati Čika imančios seniausia pasaulyje 
Čikaga, jis reikalingas remon ga būtų graži. Miesto centras, profesija, 
to!) sudaro milioniniame mies su 40 augštų namais, sudaro mi 
te mažąjį Vilnių ar Kauną. Čia, iioninio miesto vaizdą. Pruden

K. BARONAS

Įspūdžiai iš Chicago’s
Neteko dalyvauti pereitų me jaučiamas nusiminimas, kad Šo 

tų Dainų Šventėje, bet šiemet kių šventė nesibaigtų fiasco, 
tvirtai apsisprendžiau nuvykti Bet sekmadienį, ji netik kad 
į vieną didžiausių mūsų trem pralenkė rengėjų viltis, bet il
ties įvykių — Tautinių Šokių žiūrovų. Sunku būtų aprašyti 
Festivalį ir kartu iš arčiau pa tą vaizdą, išspaudusi ne vienam 
žinti pasaulio lietuvių sostinę, ašarą. Tektų pačiam dalyvauti 
Čikagos miestą. Jau žiemos me amfiteatre ir pamatyti, kokia 
tu, užsisakęs savaitę atostogų didinga buvo mūsų demonstra 
fabrike* tikrumoje neišnaudo cija, ne tik savųjų, bet ir sve 
jau jų poilsiui, kadangi Čikaga timtaučių akyse. Tai įvertino ir 
yra per didelis ir vasaros metu pats JAV Prezidentas, atsiųs 
per karštas miestas, beveik kie damas sveikinimo telegramą, 
kvieną dieną 95—100 laipsnių kuri buvo perskaityta ir palydė 
siekiančia temperatūra. Tad ir ta ilgais ir garsiais aplodismen 
netikslinga yra parinkti Čikago tais.
je vasaros laiką, mūsų tautiš Aštuoni tūkstaničai žiūrovų 
kai-kultūrinėms demonstracijo užpildė Amfiteatrą, palydėda 
ms, kadangi ir karščiai, ir nuo mi gražesnius mūsų tautinius 
toliai išvargina ne vieną iš to 'šokius katučiais, nepagailėda 
liau atvykusį ekskursantą. Atei mi jų parapijinių mokyklų vai 
čiai, patartina geriau gegužės kams, kurie dainavo ir šoko lie eidamas gatve, pamatysi dau tial Life Insurance Co. Beauty

. .v...... v . - • • ................. .. įia of Chicago (baltų, koklinių,
Du plytų pastatas), Sun-Time dien ___  _ __________ ___

rastis. Opera — tai Amerikos ar kt. laikraštėliuose, nerimtos Dr. A. V. Prunskiai, Dr. Dr. 
var technikos ir pažangos liudinin dainos, pamėgdžiavimas Elvis jyj. E. Ringevičiai, M. S- Untu 
tad kai. Bet važiuojant į patį„down Pilvis, Monroe, įėjęs į madą

Vieti 
mūsų

Bet kad Čikaga yra vadina 
ma pasaulio lietuvių sostinė,

teko iš

Taigi, kanadiečiai atsar 
giai su intymiom kalbom. 
Baigdamas savo įspūdžius ne 
galiu užmirštinesuminėjęs su 
tiktų brangių brolių ir sesių vii 
niečių, su jų valdybos nariais tu 
retų posėdžių. Taip gyvenimas 
susidėstė, kad su kai kuriais te

Atrodytų, kad Čikagos gyve 
nimas yra perdaug nemoralus. 
Eiliniuose naktiniuose klubuo 
se, paprasčiausia pornografija, ko pasimatyti tik Čiakgoje, be 
randama Bold, Point, Peoples veik po penkiolikos metų. Dr.

ar rugsėjo mėn., (gera data pa tuviškus šokius, nukeldami ne g ___ „
imta New Yorke rengiamam vieną žiūrovą į vaikystės, pra ir tavernų pavadinimai yra 
PSL), kada dar orai yra labai džios mokyklos laikus. . Jie nu bysa, Nemunas ir Kaunas, 
švelnūs. filmuoti hamiltoniečių brolių J. T

Be abejo, tuoj atvykęs ir kiek K. Žukauskų ir gal dar šį rude gingesnis ir senoviškesnis, 
apsitvarkęs, pasukau į Morris nį bus rodomi didesnėse Kana ir daugumas lietuvių, stengiasi town“ tenka ne kartą suspaus jauniklių tarpe („teenagers“)
son viešbutį, kuriame vyko Jaii dos kolonijose. Kas negalėjo bū keltis į geresnes gatves ar mies ti nosį, pamatyti trijų augštų kelnių nešiojimas, pirmiau iii
nimo Kongresas ir Dailės Paro ti Čikagoje, galės šias iškilmes to kvartalus, Halsted g-vė, tai aplūžusius medinius namus, pant su jomis į vonią ir duoda

'• lietuvių biznierių centras, čia siauras gatveles. Per greitai gy nt išdžiūti ant kūno, kad vė
Neišvengta ir klaidų. Po ma ir Budrik’as, J. Karvelis, Gird ventojais auganti Čikaga absor liau atsižymėtų visos kūno da 

minėsiu, pažymėdamas, kad mū sinių šokių, blankiai nuskambę vainis ir taverna „Jonas Inn“. bavo į savo ribas pramones kv lys, nešiojimas skaručių, su už 
. ‘ ' / čia ir laikraščių pardavėjai kios artalus, kuriuos dabar iškelti rištu mazgeliu ant smakro;

_ ‘ sim __________ ______ , ___
neužmiršta sa himno, sugriežtas kažkoks ame dŽiu, nemokėdamas anglų kai arch. Žemkalnio planą Vilnia patijos ir t. t. ir t. t. Bet taip bad redakcija leis man ir vie

k f I ar I a t ra »A O — l « 1 9 Ln „ a-V—» ra I , , Lo a- a a L Z-fc r-a ZV *1 L a-a V-r-a ZV a t a r ra a-a Z. a - - - r t r-a aav z, - a X a- r —a aal — v f . f J Y 2 ar • r-a --------t — J . A " —1 * 1 - > ’ - . - . - ar A a ar r

. da. Tuo reikalu plačiau musų pamatyti nors ekrane! 
spaudoje buvo rašyta, tad ir ne

giausiai lietuviškus veidus,

Bridgportas yra jau kiek
liai, J. D. Tunkiai, V. J. Kaspe 
rai, A. Dundulis, P. Seliukas, 
tai vis klasės ar gimnazijos dra 
ugai, su kuriais pasidalinome 
pergyventais lenkų okupu^fc J 
me Vilniuje įspūdžiais. SaW 
tės laiko būtų per mažai apkal . 
bėti nerūpestingas gimnazijos 
suolo dienas. Be abejo, (tikiu,

su tremties atžalynas, nors bai jo kanklininkių grupė (santy
gęs vietos vidurines ir augštą kis 800:22!) ir vietoje Kanados ke lietuviškai kalba. Vienu žo yra jau per vėlu (prisiminkime kaip įrodymo „prilaikymo“ 
sias mokyklas, i v * ... ... - ■ - ■ • ■
vų, lietuviškų reikalų, spręsda rikoniškas maršas. Tuo tarpu, bos, gali pragyventi visą amus m. sutvarkymui!) ir neįma nėra. Teko matyti didelę h šai padėkoti) mano nuoširdžiau 

gražią liuteronų jaunimo viešą sja padėka priklauso p. p. Mary

sias mokyklas,

mas juos jau atominio amžiaus mes kanadiečiai spėliojome — žiu, nes ir izraelito Slovik'o žu noma.
akimis, kas yra labai sveika, ką griež p. Jonušo orkestras, vų krautuvėje, gali lietuviškai Taigi, šalia didžiulių plieno religinę demonstraciją Michį ^ei Fr Alufonsui Norikams, ku 
nes ir busimoji N. Lietuva tu God save the Queen ar O Ca susikalbėti. fabrikų, skerdyklų, i
rėš įsijungti į vakarų pasaulio nada. . . Bet nei viena, nei ant Gražų įspūdį paliko Draugo darbininkų namai ir toliau nuo bažnyčių, (graži šv.
technikos ir civilizacijos vėžes, ra. naujos patalpos su vienuolynu, miesto, jau turtuolių gražios miesto centre), kurios dienos
i pilną jo gyvenimą. Gal kiek Vakare, gražiame Morrisson Maloniai buvau priimtas kurt, vilos. i
keistokai nuskambėjo užkulisy viešbutyje įvyko banketas — Bagdonavičiaus ir A. Barono, Daug teko Kanadoje girdėti simeidžiančių tikinčiųjų, __ _____ _______ __________
je angliški pasikalbėjimai vy vakarienė, kurios metu, ant sta kuris aprodė visą vidaus įrengi apie Čikagos „bomus“* ir neg ta valstybės kova, organizaci nuodugniai patikrino sveikatą, 
resnės kartos atstovams, tačiau lo buvo patiektas stekas, ledai, mą. Be abejo, tokių pastatų ga rų kvartalus. Norėjau tai savo jos ir, aišku, nu ' ’ ’ 
nereikia pamiršti, kad „this is pyragaičiai ir kava. Graži salė, li pavydėti ne vienas Ontario ir akimis pamatyti. Netoli miesto jaunuomenę į gerą kelią.
America“. gražus, mandagus ir iškilmin Quebeco provincijos dienraštis, centro, Madison g-veje, ant ša abejo, ___  ___ _____ t __________

Šeštadienio vakarą pasiekė gas patarnavimas, bet ir kaina Molonu buvo užsukti į čia pat ligatvio, namų laiptelių, pania įvairių nenormalumų, nes kiek čiams už vaišes*, p*, p. Untulis 
Žinios, kad tautinių šokių gru taip pat graži. Pasirodo, kad esančio vienuolyno koplyčią, su čiau sėdinčius vyrus, su raudo vienas miestas, be savo pliusų, nis, Tunkiams ir visiems kitie 
pių generalinė repeticija nevi tas banketas buvo „atpirkimo sikaupti atėjus iš triukšmingo nais, išpurtusiais veidais, bet turi ir didelius minusus. Tačiau 
siškai pavyko ir rengėjų tarpe ožys“ už sales Dailės Parodai ir tempu bėgančio Čikagos gy savo apsirengimu, daug geriau Čikagoje gyventi niekuomet ne

randami gan gjėje, teko užeiti į keletą rįe beveik 10 dienų mane globo 
i,r,„ i x... z Povilo jo Čikagoje ir supažindino su

-------- > šiuo miestu. Neužmiršiu ir Dr. .
metu buvo beveik apypilnės be a. Prunskienės, kuri kaip kla 
simelci-ziančin tikinčiuhi, griež yės draugui, taip nuoširdžiai ir 

. .......lizaci nuodugniai patikrino sveikatą,
okyklos, veda duodama daug patarimų ir grie

} feerą kelią. Be ftai atsisakė honoraro. Ačiū la
, 4 mil. mieste pasilaikys bai Į Ačū labai p. p. Jakubcevi

ms.
K. Baronai
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AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYTOJŲ SĄJUNGOS LITE 

RATŪRINĖ PREMIJA ‘

Mosklo - Technikos naujienos
IŠRASTAS NAUDAS DIRBTINIS NEPAPRASTO 

STIPRUMO KURAS
Amerikos Lietuvių Mokyto 

jų Sąjungą skiria kasmetinę 
250 dolerių premiją už geriau 
šią vaikų ar jaunimo grožinės 
literatūros kūrinį. Kūriniams 
įvertinti bus sudaryta premijos 
sprendėjų komisija.

1. Premijos komisija vertins 
1957 m. išspausdintas vaikų ir 
jaunimo grožinės literatūros 
(apysakas, pasakas, poeziją, 
dramą, etc.) knygas ir tais me

toriumi buvo inž. V. Petraitis. 
Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
šiuo metu draugijai priklauso 
72 nariai. Per šios valdybos ka 
denciją mirė šios draugijos na 
riai profesoriai: Juozas Bagdo 
nas, Vaclovas Biržiška ir Ber 
nardas Kodatis. E. Š.

DR. MARIJOS 
GIMBUTIENĖS KNYGĄ 

Ancient Symbolism of Lithua
tais parašytus, bet dėl dabartį nian Folk Art (Senoji lietuvių 
nių sąlygų neišspausdintus kū liaudies meno simbolika), 120 
inius tų autorių, kurie juos p. su apie 200 lietuvių liaudies 

prisius komisijai. Autoriai pasi meno iliustracijų. Knygą šiais 
rašo tikrąja pavarde. metais išleis American Folklo

2. Už premijos komisijos ge re Society (pasaulinio vardo 
riausiu pripažintą kūrinį skiria folkloro institucija), Indianos 
ma premija nebus skaldoma ta Universitetas, Bloomington, In 
rp atskirų autorių. diana. Lietuvių visuomenė pra

3. Knygos ir rankraščiai, 
prieš tai laimėję bet kokią pre 
miją, šios premijos negalės gau 
ti.

4. Premijuoto kūrinio, jei jis 
dar būtų nespausdintas, išleidi 
mo teises autorius sutinka be 
papildomo honoraro perduoti 
Amerikos Lietuvių Mokytojų 
Sąjungai.

5. Paskutinė data kūriniams

soma paremti ją prenumerato 
mis. Egz. 2.50. Adresas: M. Gi 
mbutienė, 4 Rutledge St., Bos 
ton Mass., USA.

t

„ŠVIESOS“ DISKUSIJOS
Šviesos Sambūrio Sydnėjaus 

skyriaus narių susirinkimui nu 
tarus daugiau dėmesio kreipti 
į tarpusavį narių bendradarbia 
vimą, ideologinių gairių išsiaiš

įteikti yra 1958 m. sausio 1 d. kinimą ir griežtesnės nario dis

Naują kurą pagamino Olin 
Matrieson Chemical kompanija 
Amerikoje. Jis yra žinomas kai 
po HEF-2. Sprausminio moto 
ro pajėgumą jis padidina 50 
nuošimčių.

Vieno to kuro svaro pagami 
n’mas kompanijai atsėjo 5,000 
dol. Kai bus įrengta nauja dirb 
tuvė, to kuro vieno svaro kaina 
bus maždaug keturi doleriai.

Kagrindą tam naujam kurui 
sudaro boraksas. Iš jo pagamin 
tas kuras yra skystas, turįs aly 
vos savybes.

Naujas kuras suteikia ncpa 
prastas galimybes. Generolas 
Clyde H. Mitchell sako, jog to 
kuro dėka Amerikos aviacija 
pirmaus pasaulyje. Nebus dau 
giau reikalingos aviacijos ba 
zės užsienyje, kadangi Ameri 
kos lėktuvai be sustojimo galės 
pasiekti bet kurią pasaulio da 
lį.

Kompanija padėjo kampinį 
akmenį naujai dirbtuvei, ku 
rios pastatymas ir rengimas kai 
nuos 36 mil. dol. Jos pastatymą 
finansuoja aviacijos depai ta 
mentas.

KULKOS GREIT? PRALEN 
KĘS LĖTUVAS

Bet jeigu Gleen valdomas sp 
rausminis garso greičiu nenu 
skrido užsibrėžto nuotolio, tai, 
viena, jis skristi gali žymiai 
greičiau negu sklinda garsas ir, 
antra, jis greitesnis už greičiau 
šią kulką, kuri gali skristi 586 
mylias per valandą.

IŠRASTA NEPAPRASTAI 
STIPRI IR TAIKLI 

RAKETA
JAV aviacija išbandė Neva 

dos dykumoj atominę raketą, 
vardu „Genie“ Ji buvo paleista 
ne nuo žemės, bet iš sprausmi 
nio lėktuvo.

Lėktuvas su „Genie“ atomi 
ne raketa pakilo iki 15,000 pe 
du augščio. Raketa buvo pa 
leista į įsivaizduojamą taikinį 
ore (priešo lėktuvus), į kur ra 
keta turėjo tiksliai pataikyti.

„Genie“ atominė raketa, lei 
džiama iš lėktuvų į lėktuvus, ga 
Ii sunaikinti ne tik paskirą, bet 
ištisą priešo bombonešių arma 
dą. — pasakojo korespondentą 
ms gen. J. H. Atkinson, oro 
gynybos viršininkas.

Nors „Genie“ atominė rakė 
ta buvo išbandyta pirmą kartą, 
bet šio ginklo atsargos yra pa 
kankamai didelės. Raketomis

STATAI AR REMONTUOJI NAMUS
pirk statybines medžiagas vienintelėje tos rūšies 

lietuviškoje prekybos įstaigoje Montrealyj?

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

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

Žemiausiomis kainomis ir patogiausiomis mokėjimo 
sąlygomis čia galima gauti visas statybines medz agas: 
visokių iii ši i] lentas, cementą, cementinius blokus, p’y- i 
tas. vinis, dažus, stogo dengimo ir izoliacines medžiaga .. |

Greitas pristatymas. f
II. |

PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS H
ant Jūsų nuosavo arba b-vės parinkto sklypo.

Statybos darbus atliks, AMLIT vadovybės rūpesčiu, j’ 
neseniai įsteigta, specialiai statybos reikalams,

nauja lietuviška bendrovė: jj

LINDA Construction Co. Ltd.
Dėl namų užsakymu, d :ib< prie jau , k or ios statybos 

ir visais kitais staty1 ą l.cičaničais reikalais 
prašome kreiptis i naujos bendrovės raštinę: h

5290—16th Ave. I O5EMOUNT. Tek. RA 1-7524 ■ *
arba vakarais skambinti statybos b-vės techniškojo

:: vedėjo-kontraktoriaus Zenono Tamašausko tel. CL 5-T553. $ 
AMLIT B-VĖS VALDYBA. įj

Siųsti šiuo adresu: B. Beleškie ciplinos reikalngumą, pp. Sau 
nė, 6921 So. Claremont Ave., dargų namuose įvyko skyriaus 
Chicago 36, 1111.

6. Premijos sprendėjų komi 
sija bus paskelbta vėliau.

PROFESORIŲ DRAUGIJOS
SUVAŽIAVIMAS

Liepos mėn. 7 d. Chicagoje 
įvyko Lietuvių Profesorių Dra 
ugi jos Amerikoje (LPDA) na 
rių suvažiavimas. Jį atidarė vai 
dybos pirm. M. Krikščiūnas, o 
jam pirmininkavo vysk. V. Briz 
gys ir prof. Šimoliūnas; sekre

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

Siekiant greičio, tolio, pato yra aprūpinti Amerikos gyny 
gurno ir naujenybių, Amerikos bos lėktuvai, tik neturi pačių 
karo žinyba pastatė lėktuvą, ku atominių užtaisų. Reikalui išti 
ris, jos skaičiavimu, turįs būti kus, raketos 
greitesnis už garso gieitumą.

mas gyvenime. Diskusijose ak Prileisdama tam tikrą paklaidą, 
tingai dalyvavo visi susirinku Amerikos karo žinyba tikėjosi, 
šieji.

• Šviesos Sambūrio Melbour 
no skyraius metiniame susirin 
kime išrinkta nauja valdyba ši 
taip pasiskirstė pareigomis: J. 
Kalpokas — pirm., D. Siman 
kevičienė — sekr., VI. Bosikis 
— ižd.
© Melbourno Lietuvių Klubo minučių.
Taryba Richmond miesto vai Sprausminis 
dybos salėje suruošė balių, ku valdė 36 metų

narių susirinkimas - diskusijos. 
Buvo aiškintasi Sambūrio ide 
ologinės gairės ir jų pritaiky

būtų užtaisytos 
per keletą minučių, aiškino 
gen. Atkinson.

IŠRASTAS NAUJAS ROBO 
T1N1S KARO GINKLAS
JAV karo aviacija padarė

kad 2,460 mylių nuotoli lėktų 
vas nuskris garso skridimo gi 
eičiu, t. y. — per 3 valandas ir 
14 minučių. Bet skaičiavimai spaudai pranešimą apie naujai 
nepasitvirtino, nes tą nuotolį iš išrastą robotinę bombą, pava 
Kalifornijos į New Yorką lėk dintą ,,Rascal“, kuri yra taiko 
tuvas nuskrido tiktai per 3 vai. ma bombonešiams B-4 7 ir B-52. 
23 min. ir 8.1 
pasivėlavimas

sekundžių. Tat Kol bus ištobulintos taipkon 
susidarė apie 9 tinentinės raketos, šie bombo 

nėšiai lieka pačiu galingiausiu 
lėktuvas, kurį ir patikimiausiu ginklu. Tiys 

majoras John tokie bombonešiai, galį gabenti 
rio pelnas skirtas namų įsigiji Gleen, pakeliui tris kartus tu ir vandenilio bombas, apskrido 
mo reikalui. Balius gerai pavy rėjo paimti benzino iš skraidau per dvi dienas pasaulį be nusi 
ko: salė buvo pilna žmonių, pel 
no gauta per 150 svarų.

• Adelaidės Lietuvių 
Mylėtojų Grupė davė 
na pastatymą — Vyt. 
3-jų veiksmų komediją 
terijos klaida“.

Teatro 
dar vie
Alanto
„Buhal

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą
Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacija 

pas Montrealio atstovą
Mr. Manfred Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.
JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 

Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 
dovanų siuntinių persiuntimo firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

i BELLAZZI -LAMY, INC
j PO 8-5151 7679 George St“ vale Lasalle.

| Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
j Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. g
ttwmmmmmmmmwmmmmnwmMtuwtttUtttmmmttunwtnjntmm::

VICTORIA
CLEANERS

i į&DYERSCO
1 .

Tel. TR. 1135
SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

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

ir t. t., ir t. t.
J Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio
| . miesto dalis. Darbą atliekame sąžiningai.
S Liet. «av.: J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė.
f TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

LONDON, Ont.
RIMTI 

SAMPROTAVIMAI
Londono „Free Press“ ved'.i

čių tankų, tuo metu, žinoma, leidimo ir tuo parodė JAV avia 
sulėtinti skridimą. Karo vado cijos smogiamąją galią.
vybės teigimu, lėktuvas skrido Toji galia atrodo dar baisės 
greičiau negu 1000 mylių per nė, kai dabar bombonešiai jau 
valandą, bet benzino ėmimas, turi robotines bombas.
pakilimas ir nusileidimas atė Apie 100 mylių nuo priešo 
mė palyginti daug laiko, todėl taikinio ir priešlėktuvinės ug 
užsibrėžtą nuotolį jis nuskrido nies užtvaros, bombonešis pa galutinai šio reikalo sprendimo 
per ilgesnį laiką. leis robotinę bombą. Ji baigs Ii — Provincijos valdžios patvir

PLANUOJAMAS D1DY 
SIS LONDONAS

Londono miesto Tarybos 
speciali komisija, gavusi rimtą mųjų straipsnių puslapyje ra
Toronto firmos „Project Plan šo, . . . kai rusai — lyg senu ti 
ners Associates”raportą, siūlo totorių naikinančios jėgos — už 
praplėsti Londono miesto ribas, gniaužė vengrų sukilimą ir brai 
Pagal tą projektą į Londono dė laisvės trokštančių žmon ų 
miestą siūloma įjungti aphnki kraujo upėse, išstumdami pabė 
nius valsčius (Townships), bū gėlių mases į Austriją, laisva 
tent tokias vietoves kaip By sis pasaulis toms tyronijos au 
ron, Hyde Park, Crurnlin, Glan koms plačiai atidarė savo var 
dale ir kt., tarp kurių net Nile tus. Ir Kanadon tuo būdu ai 
town. Taigi šiaurėje Londonas vyko daug tų pabėgėlių. Bet. . . 
siektų net 6-tą koncesiją, o pie dabar pas mus atsiranda net 
tuose — 4-tą koncesiją. Iš vi protesto balsų, kad naujų atei 
so tada Londono miesto plotas vių banga yra mums žalinga, 
pasiektų 100 kv. mylių. Įjungia Girdi, šiuo metu net pietvaka 
mas naujas plotas yra vertas rių Ontarijoj yra perdaug be 
apie 40 milionų dolerių.

Žinoma, tam projektui ypač 
priešingos aplinkinių valsčių sa 
vivaldybės. Bet yra didelių gir 
mų, įmonių, įvairių unijų ir kt., 
kurie šiltai pritaria. Laukiama

Dr. Romon 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.

Or, TASS? SiNGCRMAN 
optometristas - optikas

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

TAUPYK, SKOLINKIS I

savo kredito kooperatyve
„LITAS” |

Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai $ 
duodamos betkokiam geram tikslui.

Ved. D. Jurkus, PO 7-4280. |
„Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje X 

X Banko kambary. |
-> Pirm. A. Norkeliūnas .............................  RA 7-3120 x

DE LUXE DRY CLEANERS
117 —6th AVENUE, LACHINE | 

M7 Lietuviams nuolaida. X
LVlrj /- O // Sav.: P. RUTKAUSKAS. |

darbių. . . Naujieji tie protestai 
reikštų, kad mes turime uždai y 
ti savo duris ir nukreipti savo 
širdis nuo tų,kurie ateina , lais 
ve iš savo krašto jėga išstumti?

Tai būtų trumparegė poliu 
ką ir klaidinga moralė. Jei mes 
pamiršime ir apleisime naujuo 
sius ateivius iš už geležines už 
dangos, mes silpninsime savo 

kusią ir pačią pavojingiausią ke pozicijas visų tų akyse, kurie 
lionės dalį viena, vairuojama yra priešingi ir kovoja prieš ru 
elektroniniais aparatais. sų imperializmą. . .“ L. E-ta:,.

čių bėgyje.

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.

I
SALIONAS DIVA MODE

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

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

I LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Lietuviška mrteru kirpykla h
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- S f 
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 5*

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

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č 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

HE 0211 Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS - MALKOS— KURO ALYVA

£
$ į
I
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JAUNIMO DIENOS...
Atkelta iš 3-čio psl.

p ma paminėti V. Raulinaitį išsta 
čiusį švelnias, komiškas, malo 
naus design’o skulptūras. Taip 
gi E. Marčiulionienės elegantiš 
kus keramikos darbus. Jos reli 
ginės tematikos barljefai ture 
tų atrasti vietą lietuviškose baž 
nyčiose vietoj standartinių šve 
ntųjų saldumynų. R. Mozoliaus 

— Iš Sibiro, Marcijona L,au kas gražiai užsirekomendavo ra 
cevičienė Antano d., jieško sa miais, iškilniais biustais. Vie 
vo sesers Onos Gasiūnienės An nos iš jauniausiųjų, N. Palu 
tano d. (mergautinė pavardė binskienės — Vedegytės drobė 
Užupytė), gyvenusios ar tebe 
gyvenančios Montrealyje. Pa 
jieškomoji ar apie ją žinantieji džiagai ir priemonėms) i 
prašomi pranešti: f 
čius. 82 Eastbaurne Avė. Ha 

„Filme nuo pradžios milton ,Ont.

mus ir tam tikrą supratimą, be 
kurio deja nei pats žiūrėjimas, 
o dar daugiau įvertinimas nėra 
įmanomas. Techniškai kalbant 
Oedipus Rex buvo vadinamas nė, iš Lietuvos, prašo atsiliepti 
sekant gra.kų teatrą su specia brolį Antaną Miklušį, gyvenan 
liai darytomis maskėmis, o ne tį Kanadoje. Kazė Dikėnaitė 
kaukuolėmis ir ne baidyklių rū jieško brolio Bernardo Dzikevi 
bais, o su drabužiais specialiu čiaus-Dikėno. Atsiliepti: P. Ka 
procesu sukietintais, kad suda ziukonis, 57 Broadway St., Wo 
rytų graikų stovylos statišką įs odstock, Ont., Canada, 
pūdį, sumažintų bereikalingą 
gestikuliavimą ir, išjungus mi 
miką, paliktų aktoriui vien tik 
rafinuotą judesį ir žodį.

Nemanau, kad vieni iš gabia 
Brželio 19 d. „Nepr. Lietu tįsių šiame krašte menininkų, 

voje“ buvo įdėtas p. L. L. pasi padedami savo kolegų, būtų iš 
sakymas apie filmus. Labai ge graikų klasikinės tragedijos pa 
rai, kad kas nors jau ir apie fil darę Halloween Party — cituo 
mus parašo, mėgina populiariai ju L. L. 
jas skaitytojui pristatyti, pasi iki galo matai tik baidyklių rū 
dalinti savais įspūdžiais pasižiū b.iis aprengtas kaukuoles, klai 
rėjęs filmus, ar apie juos kur no k.a gestikuliuojančias ir kai kolas, 
rs kitur perskaitęs. Viskas pui bančias mirties karalystėje“, 
ku — išskyrus vieną daiktą — 
rašant tektų ne vien tik savo 

Šį rudenį Chicagoje yra nu skoniu pasitikėti, bet tikslingai 
matyta suruošti minėjimą, ku 
riame bus pagerbti 1957 metais 
Rygoje Europos krepšinio var 
dą laimėjusieji Lietuvos krepši 
ninkai. Tuo reikalu Lietuvių 
Auditorijoje įvyko sporto dar 
buotojų susirinkimas, kuriame 
buvo sudarytas laik. organiza

MŪS V ORTAS' i PAJIEŠKOJIMAI
— Jieva Miklušaitė-Miškinie

SPORTO

Turnyras.
Čia dalyvavo

Kirvelaitis, J.

DĖMESIO KANADOS IR Š. AMERIKOS 
KLUBAMS!

V-tosos Kanados Lietuvių Dienos Krepšinio
V-tosios Kanados Lietuvių cinis komitetas. 

Dienos proga rugpjūčio 31 n P. Petrutis, J.
rugsėjo 1 dienomis Niagara bal Vaičiūnas, E. Vengiausxas, Z. 
Is, Ontario, Canada yra rengia Žiupsnys, E. Šulaitis ir kt. E. Š. 
mas vyrų ir moterų krepšinio 
turnyras.

Visi Š. Amerikos lietuvių sp 
orto klubai yra kviečiami turny 
re dalyvauti.

Sporto klubai registruojasi 
iki rugpjūčio 10 dienos pas — 
Laimį Mačikūną, 2197 Pine 
Grove Ave., Niagara Falls, On 
tario, Canada, tel. ELgn 
4-1850.

Kanados Sporto Apygarda.
PRISIMINS LIETUVOS

KREPIŠNINKUS

Ekranas.
OEDIPUS REX

MEDŽIAGOS 
MAISTAS VAISTAI

SAVI PAS SAVUS!
Auto mašinų mechaniniai 
darb.’ i, 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

žmones informuoti, plačiau su 
reikalu apsipažinus.

Kaip jau visi žinome, Kana 
doje nėra bendrovės, kuri suk 
tų komercinius filmus. Yra Na 
tional Film Board, kurios tiks 
las yra daryti taip vadinamus 
kultūrinius filmus plačiąja pras 
me. Oedipus Rex jokiu būdu nė 
ra komercinis filmas. Tai yra 
Stratford Festival pastatymas 
ir šiuo atveju tektų j jį žiūrėti 
ir traktuoti, kaip Dramos spėk 
taklį, o ne filmą. L. L. rašo, kad 
„suabejoji ar nebūtų įdomiau 
paskaičius Sofoklio garsiąją dr 
amą“. Be abejonės, jau gimna 
zijoje reikėjo ją perskaityti. Gi 
žiūrėjimas dramos veikalo kiek 
vienam uždeda savus reikalavi

pramogavimu 
savo nežinoji

V. N.
KINOTEAT

Tektų pagalvoti, kad neverta 
maišyti meno su 
ir demonstruoti 
mą

MONTREALIO
RUOŠĖ DABAR EINA

visa eilė gana įdomių filmų, 
kaip Calypso heat wave, jau 
nuo pavasario eina kelionė ap 
link pasaulį per 80 dienų, Sine 
ramoje — septyni pasaulio ste 
buklai, ir eilė kitų, kuriuos ge 
riausia pažinti apsilankius teat 
ruošė, ypač, kad juose kąršto 
mis dienomis yra oras vėsus-vė 
dinamas.

TAUTIEČIAI! Rašykite N. 
Lietuvai iš visur ir apie viską.

SINTINIAI Į LIETUVA PER 3—4 SAVAITES. 

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

KOKYBĖ. ŽEMA KAINA.

g j

SKELBIMAS NR. 3.

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

cencijai, persiuntimui ir apdraudimui.
Antibiotikai - vaistai nuo 

džiovos
Dihydrostreptomycin

10 gr.
Isoniazid (rimifon)

1000 tabl. 7.00

2.60

Sklerozė
Collojod 100 tabl. 1.85 
Theophillin comp.

100 „ 2.10

1.05

5.50

: Penicilinas 3 mil.
i 10 c. c.
| PAS granulate
| 500 grm.
jTetradecin (archromycin)

1
10 caps. 5.40

Vaistai nuo reumatizmo
Cortodrin (cortizon)

50 tabl. 9.50Fenalgin eum coffein
100 „ 2.60Novecyl 100 ,, 3.00

: Vaistai nuo .kraujo spaudimo
Rautotal (Serpasil) 

j 50 tabl. 1.25
Digitnn (Digoxin)

100 „ 1.60

i Turime visą eilę

50 tabl.
10 „

3.00
2.85

100 tabl. 1.00
100 „ 1.10

1000 „ 0.50
250 „ 2.30

Nuo astmos 
Calcibromin 
Astrophillin 

Vitaminai 
Multavitamin. Spec.

100 caps. 2.45 
Multavitni. Akvamin

100 „ 2.15; 
B-vimin comp inj.20 c. c. 1.8U; 
B-12 ilepagon inj.10 „ 1.30; 
B-vimiu comp forte

100 t. 3.50 
B-12 Hepaforte 150 gr. 2.50 

{vairūs vaistai-tablc-tės 
Barbiphen 
Barbitropin 
Saccharin 
Asperin

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.

se matoma vertė, tapybišku 
mas (tikrumos pasirinkto me 

ir, ap 
Š. Pilipavi skritai, pasitikintis dramatiškas 

elementų apvaldymas. Jaunoji 
G. Trečiokaitė gražiai nuteikė 
skoningomis, kultūringų spal

— Jieškomas Zarinskas My vų abstrakcijomis.
sūnus Viktoro, gimęs 

1912 m. Stripeikių kaime, Sal 
dutiškio valse., Šveničonių aps. 
Jieškomasis ar žinantieji apie 
jį prašomi rašyti šiuo adresu,: 
V. Kundrotas, P. O. Box 221, 
Elie Point, Alberta, Canada.

— Vyt. Balčiūnas, gyv. Ar 
gentinoje, Buenos Aires, Tem 
perley, GR. Gral Paz 860, pra 
šo atsiliepti dėdę Vet. Gyd. 
Vincą Girdauską, naujakurį, da 
baltiniu laiku gyvenanti Kana 
doje.

— Prašomas atsilienti Anta 
nas Sutkaitis, 1951 metais iš 
vykęs iš Anglijos Italijon stu 
dijuoti. Jis yra jieškomas svar 
biu reikalu artimųjų. Prašomas 
rašyti NL adresu: 7722 Viile 
Lasalle, Montreal 32, Canada.

Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai į 

tėvynę

JKAMIENSKI
JANIQUE TRADING CO.

835 QUEEN ST.W -TORONTO 3- EM4-4025

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

Tariamų menininkų prie 
globstyje ruošta paroda, neabe 
jotinai, atstūmė pajėgesnius, į 
dabartinę kūrybos linkmę pasi 
nešusius mūsų dailininkus. Tie 
sa, reiškėsi ir modernių tenden 
cijų, atstovų, tačiau šie nepasi 
žymėjo stiprumu ir daugelis jų 
neperšoko net vidutiniškumo.

Už tad akademiškas P. Pu 
žinąs tokiame fone realistams 
laimėjo dieną. Jo subjekto trak 
tavimo gylis, efektingas švie 
sos panaudojimas, plačiai išgy 
venta nors ir šabloniška tcmati 
ka, perduota tobula technika, siekimus. Priešingai, svetimu^ 
negalėjo nepaveikti kad ir aiš se ! 
kaus dabartinio meno šalinin das ir atvirkščiai pasitarnauja 
ko. Puzinas buvo tinkama pa ma lietuviškosios kultūros pro 
moka tiems, kurie nepaisydami pagavimui.

esminių meno tiesų ar lėkštų ta 
lentų skardžiai reikalauja laurų 
vainiko.

Paroda, kaip ir Jaunimo Ko 
ngresas, vyko jaukiose Morris 
son viešbučio patalpose ir ją 
aplankė apie 1000 žiūrovų. Tik 
apgailestautina, kad rengėjams 
nepavyko suorganizuoti rinki 
nio, kuris būtų tikrai atvaizda 
vęs geriausius mūsų dailės at 

ūmus. Priešingai, svetimuor £ 
sudaromas klaidingas vai

— Jieškoma iš Lietuvos Ona 
Lapinskienė, d. Kazio, iš Vokie 
tijos išemigravusi į Kanadą ir 

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138 gyvenusi Montreal mieste. Jieš 
komoji arba ją žinantieji prašo 
mi atsiliepti adresu: Jonas Šim 
kus, Baseler Platz 7, Frankfurt 
a. M., Germany. Yra labai svar 
bus reikalas.

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

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

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public. 
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont. 

Pel.: Ofice WA 4-9501 
Fes.: BE 3-0978

A. E. McKAG(JE|
Barrister and Solicitor $ 
Advokatas ir Notaras

Tel. EM 4-1394, EM 4-13951
201 Northern Ontario Bldgh)

330 Bay Street, £ 
TORONTO 1, Ontario, t)

K
Lietuvio Advokato {staiga
VICTOR D. ALKSNIS

A d vokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088

■XX-------------

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

TEISININKAS — 

Advokatas—Notaras j
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Būna u
91 Roncesvalles Avvnue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

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

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS.
— KOMPENSACIJŲ IŠROPINIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. — 

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNJ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

-Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

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

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

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ |

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

TORONTO, TEL. LE. 1-3098

Siunčiame iš Kanados: &
Jūsų sudalytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vąistų ir £ 
kitų reikmenų įvairius siuntinius. (Turime pardavimui a 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams me- X 
džiagų, kurių kaina nuo $ 5.50 iki $ 13.00 už 3/į yar- x 

do) kostiumams priedus ir kitas prekes x
siunčiame iš Anglijos:

• Pigiausiomis kainomis įvairius vaistus, švirkštus, ste- 
toskopus, sphygmanometrus, klausos aparatus, chirur- v 
ginius diržus, dantų taisymui bei plokštelių pagaminimui 8 
medžiagą (cementą, porcelaną, sidabrą), kosmetiką ir tt. X 
Kostiumams, paltams ir suknelėms įvair. medžiagas. 
Dviračiams padangas ir šliaukąs Įvairių išmierų. 
Stiklui piauti peiliukus su deimantu ar metalinius. 
Plaukams dažyti įvairių spalvų dažus.
Įvairių kainų laikrodžius ir žadintuvus šveicariškų fir- _ 
mų „Cyma“ ir ,,Dixton“. X
Parkerius „Demi Duofold’’ (su muitu).................$ 7.00 x
Parkerius „51“ (su muitu)..........................................$17.00 £
Moteriškus sport, arba išeig. batukus (su muitu) $10.80 8 
Moteriškus augštus žieminius šiltus batus su zipenu a 
ir vidus kailio (su muitu)...........................................$14.50 x
Vyriškus batus (tuflius) (su muitu);.................... $12.50 x
Vyriškus batus (su auliukais) (su muitu)............ $12.30 į
Standartinius maisto siuntinius: 
20 svarų brutto sviesto.....................
20 svarų brutto rūkytų riebių lašinių 
16 svarų brutto medaus. . 
6. Cukraus ................. 5 sv.

Taukų .................. 5 sv.
Sviesta ..................5 sv.
Ryžių .......................2 sv.

$25.50

&

7. Cukraus

$29.00 
$31.00 
$23.00 
. . 6 sv.

Taukų 10 sv.

Brutto 20 ąv. — $22.00 
maisto siuntinius. (Maisto

x Brutto 20 sv
v ir kitus įvairios sudėties
8 siuntinių kainos — įskaitant visus mokesčius).
| DĖMESIO! DĖMESIO!

x Pradėjome siųsti iš Anglijos 38-nių modelių HOHNER J r 
v AKORDEONUS, kurių kaina nuo $48.50 iki 1.169.50. 4

O taip pat Anglijoje pagamintas nauajusio mod. MEZ- 8 
X GIMO MAŠINAS, kuriomis galima megzti viską, iš $ 
X įvairaus storumo siūlų, bei keletos spalvų. Vieno megz-4 
x tinio numezgimas trunka TIKTAI 45 minutes. Užeikite* . 
v ir pamatykite žurnaluose šią idealią mezgimo mašiną ir 4 
8 gražiausių modelių AKORDEONUS.
8 Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų. < > 
v Kiekvienas siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų 
8 neviršijant nustatyto svorio.
X Mūsų skyrius Hamiltone, 105 Cannon St. E., pas p. V. ? 
8 Juraitienę, tel. JA 8-6686, siunčia tiktai įvairius vaistus, 1
& maisto siuntinius, stiklui piauti peiliukus, dažus plauka-. .i ■ 
x ms dažyti, parkerius, žadintuvus ir mezgimo mašinas. L 
S Gyveną ne Toronte, gali vaistų, maisto ir kitus užsaky- 1 ■ 
a mus bei savo sudarytus siuntinius iki 17 svarų gryno svo- 
X no siųsti mums paštu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. X 
x VASAROS DARBO LAIKAS: Nuo 1957 m. gegužės Į 
x mėn. 1-mos d.: pirmadienį-penktadienį nuo 9 v. r. iki 7 S 
x vai. vak. Šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. a
| Sav. A. K A L U Z A
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haaaiAlton Š. M. RUGPJŪČ1O5D

Į PASKUTINĘ GEGUŽINĘ!
Iki malonaus pasimatymo.
Jūsų

PIRMADIENI,

Paremsime Lietuvos laisvini 
mo reikalus ir patys geriausioje 
nuotaikoje linksmai praleisime TF A-bės Hamiltono Sk. V-ba. 
laika atsilakę į TF Hamiltono AI I£.~ . e ?
skyriaus ruošiL, didelę ,r lin ŽU™A“S.™į . KLEMEN ;} 
ksmą gegužinę, kuri įvyks rug bAb PKItLGAUSKA5 , 
pjūčio 5 d., pirmadienį, gražiau rugsėjo 12 d. mini 45 metų sp Į 
šioje apylinkėje „Sky Club“ ai audos darbo sukaktį. Jo pirma < 
kštėje, prie „Brant-Inn*’, Bur sis rašinys buvo išspausdintas < 
lington, Ont., ant pat ežero kra 1912 m. „Rygos Garse”, 
nto. (Apie 10 mylių nuo Hamil 
tono Toronto kryptimi, prie 2- j 
r o kelio). j

Po sunkių darbų, bebaigiant 
ilgesnį savaitgalį, su savo arti 
maišiais ir pažįstamais, pasivai 1 
šinant skaniais ir vėsiais gėri ■ 
mais, — bus geriausia proga at 
sigaivinti dvasiškai, įgauti dau 
giau jėgų ir ryžto naujiems to 
Ūmesniems darbams.

Jaunimui geriausia proga su 
sirasti naujų pažinčių, senąsias 
atgaivinti, ar turimas sustiprin 
ti lietuviškoje aplinkumoje ir 
dvasioje.

Pradžia — 7 vai. vakaio — 
grojant geriausiam apylinkes 
Benni Ferri orkestrui, veikiant 
įvairiam bufetui, turtingai lote 
rijai ir tt. Esant blogam orui, 
mūsų parengimas įvyks ten pat 
esančioje salėje, po stogu.

Visus hamiltoniečius ir visų 
plačiųjų apylinkų lietuvius ma 
loniai kvieičame atsilankyti į 
šį mūsų šią vasarą rengiamą pa susiartinimo balius, kurį rengia 
skutinį parengimą, o atsilankiu rugpjūčio 30 d. Namų Fondas, 
šieji tikrai nesigailėsite. Už ga įvyks gražiausioje Prudhomme’ 
ūsų jūsų dalyvavimą iš anksto s Garden Centre salėje. Visus 
visiems tariame nuoširdžią pą maloniai kviečiame kuo skait 
dėką. lingiausiai jame dalyvauti.

Senieji kanadiečiai lietuviai 
mums daug padėjo pirmaisiais 
mūsų atvykimo į šią šalį me 
tais. Jie buvo pirmieji ir mūsų 
parapijos organizatoriai ir rėmė 
jai, tik vėliau mūsų nedėkingu

gražiausioje visoj plačioj apylinkėje

S K Y C L U B” aikštėje

prie „BRANT INN”, BURLINGTON, ONT.
rengiama

didelė ir linksma
šia 
pa

Europos gydytojas
Dantistai

Dr. N. S k a a b
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

Artimesnieji jo draugai 
proga ruošia jam oficialų 
gerbimą.

KROSNIMS ALYVOS 
užsakymai per Namų Fondą 
jau davė šiai organizacijai gra 
žiu pajamų. Iki liepos 25 d. i 
NF v-bos prašymą atsiliepė 25 
tautiečiai, nukreipdami alyvos 
pirkimą per Namų Fondą. Jų 
tautinio solidarumo dėka, N F 
papildė savo kapitalą $375.—.

Maloniai prašome visus tau 
tiečius pasekti jų pavyzdžiu ir 
ateinančiam žiemos sezonui kr 
osnims alyvą užsakyti per Lie 
tuvių Namų organizaciją. Kaip

g 
© ©

Vietovė ant pat ežero kranto, moderniškai Įrengta, 

romantiška ir jauki. Įvairus bufetas, turtinga loterija, 

linksma BENNI FERRI muzika. Pradžia 7 v. v.

Esant blogam orui — viskas vyks ten pat salėje. 

Visus ir iš visur maloniai kviečiame atsilankyti.. 

Iki pasimatymo!

TF A-bės Hamiltono Skyr. Valdyba.

SUDBURY, Ont.
IŠLYDĖJOME Į MOKSLUS

Liepos 6 d. bendradarbiai ii ti tai, kur protas nepajėgia ir i 
artimieji pp. Semaškų namuo Tėvynę Lietuvą grįžti, pąsie 
se surengė pp. M. V. Žižiams iš kus tikslą — chemijos daiktu 
leistuves. Vaclovas žižys nu 
sprendė palikti INCO laborato 
rijas Copper Cliff ir leistis pa 
sitobulinimui į Montreal!o uni 
versitetą. Po 9 metų, pragyven 
tų Sudbury, susidarė galimybė 
vėl leistis Į Alma mater pasito 
bulinti chemijos moksluose.

Linkėjimo kalbose draugai 
ir priminė mokymosi sąlygų 
kietumą tremtyje, turint darbą 
ir šeimą, bet taip pat ii drąsino, 
kad ne tik Kanadoje visa yra 
galima. Visa ir visur galima 
kur yra pasiryžimo ir valios.

ru. Sudburio atminimui Įteik 
tas adresas su parašais ir pavei 
kslas iš nikelio centro apylin 
kės, kur nyku aplinkui paviršiu 
je, bet daug gėrybių gelmėje. 
Bet pasiimti tai, reikia ir moks 
lo ir praktikos. Ir po to pp. Ži 
žiai visą savaitę buvo labai „bu 
sy“ išleistuvėmis, kurias buvo 
surengę šachmatininkai, labora 
torijos bendradarbiai ir pažįsta 
mieji, pardavimas namo prie 
ežero, kurj nupirko J. Valu i 
čjus.

Atpažinsi, Vaclovai, mokslo 
riešuto kietumą, bet dėl bian 

Palinkėta p. Vaclovui siekti duolio saldumo — kevalą kąsti 
ten, kur vizdis nepasiekia, lauž apsimoka. J. V,

NAUJAS 
Atkelta iš 2-ro psl. 

nai buvo lietinga vasara, 
met giedresnė, bet šalta.

KRYŽIŲ KALNAS.
jį ištiko paralyžiaus priepuolis, 

o šie dėl arteriosklerozės kraujui i > 
Kas siliejus Į smegenis. Serga ir b t 

vasaroja Palangoje, skundžiasi, ves profesorius Šalčius, atleis 
kad šalta maudytis. tas iš pareigų. Yra ir daugiau

Šiomis dienomis mirė senas sergančių, bet Jums gal ir n: 
kooperatininkas Sabinskas, su 
laukęs 76 metų. Daugelis žmo 
nių, senesnio amžiaus, serga: 
susirgo senasis agr. Zubovas, 
buvęs kolūkio pirmininku. Su 
laukęs 70 metų, jis išėjo pensi 
jon ir gavo po 1000 rublių, bet

L* 

žinome, už kiekveiną naują kii padarė pasyviais. kias vaišes, kuriose dalyvavo
jentą NF gauna iš Gilles Guy Namų Fondo V-ba, pasista daug svečiu ir p. Rūtos drau 
b-vės po $ 15,— ir po $ 5,—čiusi savo tikslu per Lietuvių gių bei draugų. Rūta kalba pui 
už kiekvienus sekančius metus. Namus apjungti visus tautie kiai lietuviškai. Ponia Ivanaus 
Tuojau skambinkime šiuo reika čius, susilaukė tikrai nuostabių kienė skaito ,,N. Lietuvą . 
lu p. Rimkevicienei, JA 9-7633, rezultatų. Iš turimų liepos z3 I-IAMII TONO I IETUVIU 

dienai 272 narių (kartu su ter NAMŲ FONDO 
minuotais pasižadėjimais , e
čiaus senųjų lietuvių yra 28 (12 vienų metų sukaktuvinio vaka 
įnešusių, jų tarpe 1 500 dol. ir ro-koncerto, įvykusio 1957 m. 
2 po 20 Odol. ir 16 terminuotai gegužės 4 d., 644 Barton St. E. 
pasižadėjusių), kas sudaro dau apyskaita: 
glau kaip pusę visų jų, gyvenan Pajamos: 
čių Hamiltone, 

Šio baliaus proga NF V-ba 
išreikš mūsų visų vardu seme 2. 
siems šio krašto gyventojams 
lietuviams mūsų pagalbą ir pa 3. 
dėką.

Tad visi būtinai dalyvauki 4. 
me šiame jaukiame susiatrini 
mo baliuje. Sk. St.
KANADOJE vIMUSJ P-LĖ 

RŪTA IVANAUSKAITĖ

SENŲJŲ IR NAUJŲJŲ 
LIETUVIŲ

pažįstamų. . .
Pagerėjo mityba.

. . . Žymiai pagerėjo mitybos 
reikalai. Dabar jau lengviau ra 
Įima gauti mėsos, pieno, cuk 
raus ir kitų maisto dalykų. T?s 
žmonėms jau atneša giedros 
nes dienas. . .

Labai dėkingi Jums už s'mn 
tinius. Dabar jau esame aprū 

11.10 pinti aprangos dalykais bet 
vaistų prašome, jeigu galite, at

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus — 

TALKOJE
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. 

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

iždininkui Ę. Lengnikui te]. JA 9-2114, 
Hamilton, 15 Homewood Ave.

$$
1. Ūž 191 įėjimo biletus 

po $ 1.50 .................. 286.50
Už 10 įėjimo biletų 
moksleiviams po $ 0.50 5.00 
Programos leidinėlio 
pelnas . ........................511.06
Loterijos pelnas ....216.89 
Bufeto pelnas............136.95

Viso koncerto pajamų 1,156.40 
Išlaidos: $$
1. Salės nuoma .............. 100.00

Orkestras ................... 95.00
birželio m. pirmoji taip 87 bai 3. Programos išpildymas 185 0C 
gė General Hospital nursių mo 
kyklą ir gavo pagyrimą ir do 
vanų. Mokyklos baigimo proga 
jos mamyte, N. Ivanauskienė, 
suruošė savo gabiai dukrai pui

8. Garsiakalbio nuoma. . . .5.00
9. Važinėjimo ir telefono 

išlaidos
Viso koncerto išlaidų 435.01 __ . „
Koncerto pelnas . . . .721.39 siųsti. Muitą už vaistus mums 
St. Bakšys, pirmininkas. 
K. Žukauskas iždininkas.

paima labai mažą; mes jį 
me susimokėti patys. . .

gali

5.

4. ,,N. L.“ už skelbimą . . 10.00
5. „T. Ž.“ už skelbimą . . 10.00
6. Gėlės programos

išpildytojams .................. 10.00
7. Biletų atspausdinimas. .8.91

f v 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.

M. MACIUKAS

KOKYBĖS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

| MONTREALY1E
| GALIMA UŽSISAKYTI SIUNTINIUS Į LIETUVĄ IR
$ KITUS KRAŠTUS UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS PER

■%

D- E. BELANGER 8c SONS
16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Avė., V*Ue Lasalle. TR 4588.

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 
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.

X Suknelėms medžiagas nuo $ 6.00 iki $ 30.00.
X Odas batams nuo $ 11.00 iki $ 35.00.
v Pagal katalogus galima užsisakyti:

Įvairių rūšių batai, megstukai, kojinės ir kita tekstilė, 
v įvairiausi vaistai, maisto produktai, akordeonai, laikro- 
X džiai, plunksnakočiai, dviračiai, siuvamos mašinos, įvai- 
X rūs darbo įrankiai ir kiti dalykai.
X Pasirinkimas standartinių siuntinių.
v Visi siuntiniai siunčiami iš Anglijos, yra pilnai apdrausti, 

pristatomi adresatui 5 — 8 savaičių laikotarpyje, visi
V muitai ir mokesčiai apmokami šioje pusėje.
X Norintiems katalogai siuničami į namus. ū
| PASITEIRAUK PAS MUS, JEI NORI KĄ SIŲSTI. | 
X X

A.

V. Liesunait s HE 6719 
S. Rudnik HA 8864 
J. Vautour OR 4-6233 
S. Pelt HE 0539 
Budriūnas RA 7-2690.

ryto iki 9 vai. vakaro.

Adamonis ir 
„DISTRICT ESTATE BROKERS” 

Monti ealio Real Estate Board Nariai 
177 Sherbrooke St. W. PL 8501

NAMAI — APARTMENT AI — ŽEMĖ 
PASKOLOS— DRAUDIMAS 

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.

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

BEI SOVIETŲ RUSIJON X

J. GRAŽYS
ŠIUVU NAUJUS IR

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS, 

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

D A RBA A T LIEK U
SĄŽININGAI
IR ŠVARIAI.

1; A INOS PI G ES N Ė S 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St„ E.

RAymond 1-6003.
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

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

CUMMINGS MOTORS Ltd
I 5925 DECARIE BLVD., MONTREAL |
X (kampas Van Horne) X
v Nauj'os ir vartotos mašinos. X
v Pas mus pirksite geresnėmis sąlygomis, nei kad kur kitui. v 
v Vartotoms mašinoms duodame 12 mėnesių v
X Universal Auto Bonders garantiją. X
Bl’rieš perkant naują ar vartotą mašiną, kreipkitės pas mus. $ 

v Lietuvis atstovas: A. S c e r b a. $
| RE 1-4981,-------------------------------------Namų: TR 2935 V

LAIKRODININKAS - AUKSAKALE
A. ŽUKAS

Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos Įvairios puošmeno
Didesniems pirkiniams duodu ypatingai dideles nuolaida.;

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

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

LIODĖSIO VALANDOJE
g p

Laidotuvių Direktorių j
■ H

C. Halpin Funeral Home Reg’dJ
KOPLYČIA VERDUN — WILL1BRORD AVE

KREIPKITĖS PAS

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel YO 344
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MONTREALIO ŠAULIŲ KLUBAS 
š. m. rugpjūčio 18 d. St. Colomban 

rengia labai įdomią ir

Linksmas Piknikas
SEKMADIENI, RUGPJŪČIO 11 D. 1957 

Mozūraičio ūkyje 
BUS GERAS BUFETAS.

Tik privažiavus miestelį St. L in, pasukti j kairę. 
Važiuoti apie 3 mylias iki pikniko vietos.

L. K. Moterų Dr-ja.

linksmą gegužinę
Gražioje pušynėlio gamtoje, panašiai kaip buvo rengia
mos Lietuvoje pagal šaulių s-gos tradicijas, su plačia ir 
turtinga programa, kaip prizinis šaukymas, premijuoti 
komiški žaidimai ir kiti įvairumai, linskma muzika, šo
kiai ir žaidimai. Plačiau sekančiame numeryje. Visi 
šaudymo sporto mėgėjai maloniai kviečiami rungtynėse 
dalyvauti. Registruotis pas J. Šiaučiulį HU 8-0162 arba 
A. Žuką YO 4538.

Esant blogam orui, gegužinė nukeliama i sekanti
PASISEKĘS į SKAUTŲ-ČIŲ STOVYKLŲ sekmadieni.

PIKNIKAS - GEGUŽINĖ PABAIGTUVES
Sekmadienį „Progress Co“ šį sekmadeinį, rugpjūčio 4 £ 

vietovėje įvyko NL piknikas, d., Montrealio skautai ir skau c 
kurio suvažiavo apie 100 maši tės baigia savo dviejų savaičių X 
nu. Kas domėjosi sklypais, ga vasaros stovyklas. Išvakarėse x 
vo paaiškinimų ir pasitikrino abi stovyklos ruošia pabaigtu 
planuose. Prieš loteriją, kuriai vių' laužą, kuris prasidės apie 
Progress paskyrė vieną sklypą 8 vai. vak. ir apibūdins praėju 
dovanai ir 10 su 150 dol. nuo sias stovyklos dienas bei jos įdo 
laida, į susirinkusius kalbėjo mesnius nuotykius. Kadangi 
Co vedėjas p. Holtken ir atsto stovykla yra netoli Montrealio, 
vas P. Mažeika. Buvo pasvei tad visuomenė yra širdingai 
kinti visi gegužinės dalyviai ir kviečiama dalyvauti ne vien šia 
padėkoti už parėmimą NL-vos. de lauže, bet taipgi praleisti vi 
Latviškai buvo pasveikinti da są savaitgalį skautų-čiu tarpe, 
lyvavusieji latviai. Dalyvavo ke Sekmadenį pamaldos įvyks 
Ii ir estai ir vokiečiai, nors dau 10 vai. 30 min. Neturintieji ma 
giausia buvo lietuvių. šinų, gali atvykti autobusais,

Loterijos traukimą vedė p. kurie iš Montrealio išvyksta 8 
Liesunaitis. Laimėjo: M. Pet vai. 15 min. ryto ir Rawdon pa 
rauskaitė sklypą dovanai ir ki siekia 10 vai., kur sveičus pasi 
tą su 150 dol. nuolaidos ; kitus tiks automobiliai, 
sklypus su 150 nuolaidos laimė 
jo: St. Jaspelskis, Pukteris j., 
mažytė Urbonavičiūtė Gražina, 
kitą jos broliukas Algis, J. Ki 
sielaitis, Vyt. Kijonka, Pr. Bal 
tuonis, R. Simoniūkštis ir E. 
Atraitytė. Visi kiti, kas pirko lo 
terijos biletų, pirkdami sklypus 
gauna 35 dol. nuolaidos.

Nepr. Lietuva nuoširdžiai dė 
koja loterijos donatoriui Piog 
ress Co. jos vedėjui p. Holtken, 
atstovui p. Mažeikai ir taikinio 
kams pp. Giriniams, pp. Ado 
moniams ir visiems atsilankiu 
siems gegužinėje ir tuom parė 
musiems NL.

Gegužinėje veikė bufetas, bu 
vo gėrimų ir muzika bei šokiai. 
Popietis praėjo gražiai. Piknike 
dalyvavo tautiečių iš JAV ir ki 
tų Kanados vietų.
• Apvogė p. Motušio krautuvę, 
kuri yra St. Laurent gatvėje. 
Esą išnešta 23 radio aparatai ir 
du sugadinti. Vagys esą įsibro 
vę per išmuštą langą.

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. Tei.: PO 6-9964.

ji DANTŲ GYDYTOJAS ii

DR. J. MALI ŠK A į! 
J; priima : 9 a. m.—10 p. m. ;į 
i j 5441 Bannantyne, Verdun, ;i

(kampas Woodland)
Tel.: T R 4547

Vaistai i Lietuva,
C L 7

LATVIJĄ, ESTIJĄ, LENKIJĄ IR KITUS SOVIETŲ 
OKUPUOTUS KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

v
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NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

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

Tel. PL 9958

j Dr.E.Andrukaitis| 
| 956 SHERBROOKE E. $ 
j Tei.: LA 2-7236 £

Raštinė vakarais: ©
2104 Mount Royal St. E. 8

LA 1-7926—8873 |
ReneTlLlOT t

Advokatas %
Suite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes $
MArquette 8045

©I I
$

%f
I ©

0.90 
6.00 
2.50 
2.50 
2.50

© © ©I 
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VISKAS ATOSTOGŲ 
ŽENKLE

Vasarą didmiesčiai valandė 
lei nurimsta : sekmadieniais pus 
tuštės bažnyčios, jokių didės 
nių kultūrinių parengimų, bet 
už tai pilni keliai mašinų, ve 
dančių į vasarvietes ir užmies 
čius. Torontiškiai lietuviai va 
saros mėnesiais spiečiasi Wasa 
goję: čia ir atostogaujantis be 
stovyklaujantis jaunimas, čia 
pilna lietuviškų veidų ir garsų 
ežero paplūdimy... šią vasarą 
Wasagoje atidarytas liet. J. Pe 
tiulio puikus restoranas-valgy 
kla, kurią aplanko ir mėgsta ne 
tik lietuviai, bet ir kitų tauty
bių žmonės. Wasagoje lietuvių 
laikomose sekmadieniais pamal 
dose žmonės tiesiog netelpa — 
jų pripildyta aikštė apie pasta 
tą. Žodžiu, visi naudojasi atos 
togomis: poilsis, grynas .oras ir 
smėlėti Huron ežero krantai...

LIETUVIŲ NAMŲ

TORONTO ŠALPOS FONDO 
VALDYBA

paskutiniame posėdyje, įvyku 
šiame šv. Jono Kr. klebonijoje, 
po truputi paskyrė pašalpų: 75 
dol. pasiųsti Vokietijoje atosto 
gaujančių liet, vaikų stovyklai 
paremti, po 50 dol. paskirta Vo 
Iretijoje Vasario 16-sios gimna 
zijai, Vargo Mokyklai ir sene 
liams Vokietijos prieglaudose. 
Vasaros metu prie bažnyčių pa 
darytoji rinkliava Fondui davė 
158.88 dol. pajamų. Fondo Vai 
dyba lapkričio 17 dienai y» 
pakvietusi Detroito liet, J)rv 
mos Teatrą, vadovaujamą p. 
Mikšienės, su Alanto scenos ve 
ikalu. Rugpjūčio 10 d. Wasago 
je Šalpos Fondo V-ba daro ge 
gužinę. Sergančiai valdybos na 
rei p. Dranseikienei pareikšta 
valdybos užuojauta.
LIETUVIŲ KREDITO KO 

OPERATYVAS TORONTE 
PARAMA

biblioteka, dėl vedejo atostogų, nuo liepos 1 d. moka už indėlius 
nuo liepos mėn. 19 d. iki rug 4% metinių palūkanų, skaičiuo 
pjūčio mėn. 8 d. uždaryta.

GROŽIO KARALIENĖ 
LIETUVAITĖ

Liepos 21 d. Canadian-Conti 
> nental futbolo lyga, kurioje žai 

džia ir vytiečjai, Millen stadio 
ne suorganizavo didelę sporto 
šventę labdaringam Progress 
klubui paremti. Ta proga pra 
vestuose grožio karalaitės rinki 
muose, Vida Balsytė, kaipo 
„Miss Lithuanian Vytis“, buvo 
išrinkta pirmąja ir apvainikuo 
ta „Miss Progress Club“. Šią

jant nuo mažiausio mėnesinio 
balanso. Palūkanos įrašomos į 
knygutes kas pusmetis. Indė 
liūs galima atsiimti kiekvieną 
darbo dieną grynais pinigais v’ 
na pasinaudoti Paramos *. 
kiais, kurie galioja lygiai taip 
pat, kaip ir kitų bankų čekiai. 
Visi indėliai apdrausti ir garan 
tuoti. Nė vienas komercinis ban 
kas neduoda savo indėlininką 
ms tokių gerų sąlygų, kaip Pa 
rama. Todėl Paramos valdyba 
maloniai kviečia savo senus na 
rius pervesti savo santaupas iš 
kitų bankų į Paramą, o kas dar 
nėra Paramos narys, įstoti į na 
liūs ir atidengti sąskaitą.

DAILI SKULPTŪRA
Jonas Vainauskas, daugeliui 

gerai žinomas iš Lietuvos savo 
medžio darbų baldais ir droži 
niais, Šv. Jono Krikštytojo baž 
nyčiai medyje išdrožė Vilniaus 
Aušros Vartų Madonos skulp 
turą, kuri puikiai deunasi ma 
hagoni tamsiame altoriaus fo 
ne. Naujas altorius gražiai deri 
naši prie bendros bažnyčpis nu 
otaikos, ir kartu yra brangi re 
liginė - tautinė relikvija.

LIETUVIŠKAS KRYŽIUS
Tautos Šventėje, rugsėjo 8 

d., Midlande, Kanados kanki 
nių šventovėje, Kanados lietu 
viai stato stilingą medinį kry 
žiu. Projektą kryžiui gamino ar 
chitektas Dr. Kulpavičius, o 
medžio darbus atlieka J. Vai 
neckas. Šiuo metu daromas au 
kų vajus. Pažymėtina, kad Mid 
landė vasaros metu atvyksta tū 
kstančiai žmonių iš Kanados ir 
USA. Lietuviškas kryžius, skir 
tas Lietuvos kankiniams už Die 
vą ir Tautą, žuvusioms pagerb 
Ii, atvykstančių maldininkų J-"v ,z 
pe bus puiki propaganda Ą 
mus.

I
Dr.A.VALADKA|

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

Telefonas LE. 1-2933 K
RENTGENAS

pr iima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. $ 
Šeštadieniais nuo 11 vai. $ 
iki 1 vai. p. p. Ketvirtadie-x 
niais kabinetas uždarytas, ©

©
©

Pigiausia ir greičiausia pasiųsite vaistus savo artimiesiems 
per Janiną ADOMONIENĘ.

1. Penicilinas 3 mil. 10 cc. . .
2. Isoniazid 1000 tabl...............
3. Phenobarb. 500 tabl. ....
4. Serpasil 100 tabl. a 0.25 . . .
5. Butazolidine 50 tabl. a 100
šias kainas yra jau įskaitytas Sovietų reikalaujamas 

muitas. Vaistų pasirinkimas labai didelis. Be to turiu 
malonumą pranešti, kad oro pašto tarifas yra žymiai 

sumažintas.
Siuntiniai pilnai apdrausti.

Kreiptis: 1319 St. Germain
Ville St. Laurent, Montreal, Q. Tel. RI 4-6940

VAISTAI LIETUVON IR 
KITUS OKUPUOTOS 
RUSIJOS KRAŠTUS 

Daugelis tautiečių kreipiasi
; tolymų Kanados ir USA vie karūnaciją pažymėjo visi Toro 

laiškais dėl vaistų siuntinių.
, kad užsakymus pri 

imu laiškais. Reikia nurodyti ko 
kius vaistus norit siųsti ir jų

Į

Stovyklavietė yra pasiekia 
ma sekančiai: vykti 18-ju ke 
liti į Rawdon; pasiekus Queen 
gatvę, važiuoti iki 11 gatvės ir, 
pasukus kairėn, keliauti apie 4 
mylias. Parkinimo vieta yra kai 
rėje kelio puseje.

Tad iki pasimatymo stovyk 
loję. Tuntininkai.

LABAI SUSIRŪPINĘS 
SKOLOMIS

Auros Vartų klebonas kun. 
dr, J. Kubilius. Rugpjūčio 2 d. 
jis turi mokėti 5,200 dol. baž 
nyčios skolų ir labai prašo para 
pijiečius aukoti tai skolai pade dolerius. P. Valuiokms šią sa 
ngti.
© Daukša A. P. iš Brooklyno ir 
p. Olekienė-Žilinskienė vieši 
Montrealyje, P. Daukša žymus 
sportininkas, pagarsėjusio Bro 
oklyno atletų klubo narys. Jie 
vieši pas pp. Vaclovą Kerbe 
liūs.
® Neavrdauskas Jonas, atosto 
gas praleidęs New Yorke, At 
Jantic City, siigrižo i Montrea 
lį.
PROGRESS CO. PRANEŠA, 

kad baigiant išparduoti senuo 
sius sklypus, naujas sklypų pro 
jektas yra atiduotas pardavi 
mui prie i8 kelio, labai gera vie 
ta, pigūs ir dideli sklypai. Atsi 
lankiusieji pereito sekmadienio bažnyčioje, 3594 Jeane Mance 
gegužinėje tikrai žino vertę ir Prince Arthur gt. kampe, 
šios įdomios vietovės. Skambin rugpjūčio 4 d., 12.30 vai. pp., 
kite tuo reikalu P. Mažeikai lietuviu pamaldos. Po jų įvyks 
MO 4-0507.

X X

B. KELEIVIO 
REDAKTORIUS

Petras Valiukonis, iš Kalifor 
nijos, lydimas švogerio Juozo 
Bakanavičiaus, kurio šeimoje ir
kurių farmoje leidžia atostogas, tų 
apsipažindamas su Montrealio Pranešu, 
miestu, lankėsi ,,Nepriklauso
mos Lietuvos“ redakcijoje ir, 
kaip buvęs redaktorius, domė kiekį. Jei turit receptus, juos 
josi NL darbu. Laikraščiui pa 
remti p. Valiukonis paaukavo 5

lito dienraščiai, o karalaitė dar 
gavo 50 dol. premiją dovanų.

SKAUTŲ AKADEMIKŲ 
SUBUVIMAS

Pp. Meilų namuose buvo jau 
kus akademikų skautų subuvi 
mas naujų studentų supažindi 
irimui su šio studentų sąjūdžio 
tikslais. Pluoštą nuotraukų ir 
lilmų parodė neseniai iš atosto 
gų Europoje grįžę G Šernas ir 
Br. Vaškelis.

® Rugpjūčio 3 d. Wasagoje, šv. 
Jono par. saleje sporto klubas 
Vytis rengia jaunimo pasilinks 
minimą - gegužinę su plačia pro

prisiųskit, arba tiksliai nurašy 
kit pavadinimus jų sudėtį ir 
stiprumą. Receptus grąžinsiu 
atgal. Pažymėkit kaip siunti 
nys būtų siuničamas — oro pas 
tu ar paprastu.

Siuntiniai priimami iki 18 sv.
Pranešimą gavus, tą pačią 

dieną išsiunčiamas siuntinys ir 
pranešu kiek kaštuoja. Siuntė 
jas atsiskaito prisiuntęs Money 
Order.

Siuntiniai oro paštu Lietuvą grama. Pradžia 6 vai. 
pasiekia per 2—3 savaites. Dėl 
skubumo siunčiama per Londo 
ną, Švediją ir Rygą.

Be to pranešu, kad jau atsp 
ausdinti vaistų kainoraščiai, 

redakci Juos prašome sulyginti su ki 
jon. Juo greičiau — juo geriau. ta*s *r matysite, kad yia pigiau

ŠV. JONO LIUTERONIŲ "

i

atsi

vaitę vyksta į Bostoną, kur jis 
yra Lietuvių klubo dalininkas, 
oiš Bostono grįš, plačiai pasiva 

žįnėjęs po JAV ir Kanadą, vėl 
Kaliforniją.

PAGELBĖKIME 
TAUTIEČIAMS

Iš Anglijos į Montrealį
kėlė pp. Montvydų šeima, 6 as 
mens, kurių jauniausiasis turi 
jau 6 metus. Šeimai reikia bu 
to ir jo nariams darbo. Kas turi 
arba žino butą, arba žino dar 
bą, maloniai prašomi pranešti 
telefonu A V 0798, arba Nepri. 
klausomos Lietuvos i

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.

parapijiečių susirinkimas, ku 
riame kunigas praneš apie jo 
gauta pašaukimą naujam bažny 
tiniam darbui.

negu jper svetimas įstaigas ir 
vaistu pasirinkimas didesnis.

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Kreiptis: Janina Adomonienė 

1319 St. Germain. Ville St. Lau 
rent. Montreal. Que. Telefonas 
RI 4-6940.

STASYS DAUKŠA, LL. D.|

& 152 Notre Dame St. E. ©
| UN 6-8969* ©
8 Res. 5657—12 Avė., Rsm. 
t RA 2-5229

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

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

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

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON, 

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

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

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. 

Tei. HE 6004.

I. G. ELECTRIC R d.!
Elektros kontraktorins I

IGNAS GURČ1NAS
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 2922

A. Norkeliūnas
Commissioner of the J -nerior 

Court of Montr<

MONTREAL 
ENTERPRISES REGD.

KUR APSIDRAUSTI, 
PIRKTI, PARDUOTI?

Namai, bizniai sklypai, ūkiai, 
visų rūšių draudimas.

Snack Bar, gera proga, 
įmokėti $ 2.000.—

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

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

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

O Vytiečių futbolo rungtynes 
įvyks rugpjūčio 5 d., 8 vai. Mil 
len stadione su svarbiausiu 
vo varžovu graikų Heilas.

TRUMPOS ŽINIOS
— Vakarų Vokietijos saugu 

mas susekė ’šnipę Wallbruch, 
kuri
gaiš įruošė liuksusinį viešbutį, 
kuriame apsistodavo diplomą 
tai, o jo grindyse iš rytinio B e r 
lyno atkviestas inžinierius įruo 
šė mikrofonus, kurie užrašinėjo 
diplomatų kalbas.

— Vengrijoje esąs susektas 
naujas perversmo sąmokslas, 
todėl labai daug suėmimų.

— Naujas sukilimas buvo iš 
siplėtęs Kinijoje, bet komunis 
tai jį numalšinę.

— Jugoslavijos b. viceprezi 
Jentas Džilas pareiškė, kad ko 
nunistai išvystė didžiausį pa 

oaulyje despotizmą.

i1

(
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

sa

komunistų duotais pini

K

Dr. A. Pacevicius !
©

tli

DR. V. SADAUSKIENĖ 
Dantų gydytoja

129 Grenadier Rd.. 'į 
if (2 namas nuo Roncesvalles 
j TORONTO
I Tei. LE 1-4250 '

3 
§

i

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

Dupleksas, 25X49 pėdų, su 2 f Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos. J
įrengtom krautuvėm, $ 30.000.8 Darbo valandos: J;

__, įmokėti $ 15.000 __  » Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penkta- ;i; 
'________ « dieniais nuo 10—12 vai. prieš piet ir nuo 7—-9 vai. va- ė

ccac A „ . K Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet. «
ft Būstine: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. ft 

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