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Politinių įvykių savaitė
CHRUŠČIOVAS GRASINA VAKARAMS ATOMINĖMIS 

RAKETOMIS
Naujo Stalino kelionė daug pasako

MASINU FONDO VAJUS
Praėjusios savaitės pasauli 

nių įvykiu centrą sudaro lyg 
ir nelaukta
CHRUŠČIOVO KELIONĖ Į 

RYTŲ VOKIETIJĄ
Pirmiausia, ji įrodo, kad Ch 

ruščiovas turi labai sunkius lai 
kus, nes dar nėra įsistiprinęs 
Stalino pozicijoje. Sunkiai jam 
sekėsi laimėjimas prieš stalinis 
tus, kurie dar nėra paguldyti 
ant menčiu. Bulganinas, pasiro 
dęs taip pat stalininku tarpe, 
•e+ft-uščiovui dar nepasiseke įju 
ngti į Molotovo „antipartinę 
grupę". Bet Bulganinas jau nu 
stumtas į užpečkį, o vietoje jo 
keliamas Mikojanas. Bulgani 
nas neprileistas į Chruščiovo 
derybas su Titu ir dabar ne 
įsileistas į delegaciją į rytinę 
Vokietiją. Bet
CHRUŠČIOVUI NEPASISE 

KĖ IR VOKIETIJOJE.
Jis šaltai sutiktas. Vokiečiai 

jau spėjo nusivilti „chachlu". 
Jam, nors lydimam Mikojano 
ir Gromyko, vokiečiai neplojo 
ir nešaukė valio. Todėl jam ne 
liko nieko kita, kaip tiktai gra 
sinti.

Chruščiovo atvykimas į ryti 
nę Vokietiją aiškiai įrodė, kad 
jis vokiečius, kurie jam darosi 
vis abejingesni, sumanė pabau 
ginti, taikydamas kitu lazdos 
galu ir Amerikai. Jo grasinimu 
tikslas yra
PASPAUSTI VOKIEČIUS, 

KAD PRALAIMĖTŲ 
ADENAUERIS

besiartinančius seimo rinki 
mus. Pralaimės Adenaueris, 
Chruščiovas tikisi, kad tokiu 
būdu laimės opoziciją, kuri 
atsimes nuo Atlanto pakto ir 
ginklavimosi gintis nuo Mask 
vos agresijos, jau spėjusios pu 
sę Vokietijos pasiglemžti.

Tais grasinimais Chruščio 
vas drauge baugina ir sovieti 
jos žmones, kad jie jį palaiky 
tų prieš Stalinistus, kurie, Ch 
ruščiovo įaigotjimu, priešinasi 
taikos palaikymui ir skatina šal 
tąjį karą.

Antras savąitės įvykių Čiu 
kuras — atidengtoji

JAV SOVIETINIO 
ŠNIPINĖJIMO AFERA.

Išaiškinta gauja šnipų su rusų 
pulkininku R. I. Abelių pryša 
kyje, kuri veikė Brooklyne fo 
toateljės priedangoje. Ta šni 
pu gauja turėjo ryšių su pa 
garsėjusiais „lietuviais” Sobo 
iiu ir jo grupe. Ryšiai siekia ir 
Kanadą.
JAV SENATAS REIKALAU 

JA PAVERGTIEMS 
LAISVĖS.

Jis priėmė rezoliuciją, reikalau 
iapčią. kad JAV vyriausybė J 
T organizacijoje dar šio rude

Vilniaus radiją klausant 
VILNIUJE IŠKASTI MAMUTO GRIAUČIAI

Darant archeologinius kasi 
nėjimus, Vilniuje trijų su pu 
se mero gylyje iškasti mamuto 
griaučiai-kaulai. Kaip žinoma, 
mamuto griaučių Lietuvoje yra 
rasta ir kitose vietose vietose. 
Spėjama, kad tai yra likutis iš 
po ledyninio laikotarpio, gal 
nuo 12 tūkstančių metų, kada 
Lietuvoje buvo šaltas klimatas.
JAUNIMO FESTIVALYJE 

MASKVOJE
Vilniaus universiteto choras 
gavo antrą premiją; šokių an 
samblio orkestras gavo sidab 
ro medalį; sportininkai gavo 3 
aukso medalius, 3 sidabio ir 7 

ns sesijoje iškeltų laisvės rei 
kalavimus.
DIDELĖ ORINIO SUSISIE 

KIMO NELAIMĖ
ištiko Kanadą, kai transport! 
nis lėktuvas su 73 Kanados ka 
ro veteranais ir 6 įgulos na 
riais, kurių dauguma buvo iš 
Toronto, begrįžtant iš Angli 
jos, ties Quebecu nukilto ii su 
degė.
IMIGRACIJOS | KANADĄ 

SUVARŽYMAI
Naujoji vyriausybė paskel 

bė imigracijos suvaržymus, įsi 
galiojusius rugpjūčio 1 d.

Ir suvaržymams veikiant, į 
Kanadą iki šių metų pabaigos 
dar visvien įvažiuos apie 100. 
000 imigrantų, pakeldami šių 
metų įvažiavusiųjų skaičių iki 
275.000. Pagrindinė naujųjų 
suvaržymų naujovė yra ta, kad 
sustabdoma imigracija asme 
nu, kurie numato jieškotis Ka 
nadoje darbo laisvoje rinkoje.

Leidžiama ir toliau įvažiuoti 
šioms asmenų kategorijoms: 
Europiečiams, kurie turi taip 
vadinamus „sponsonus“, t. y. 
kuriems kas nors garantuoja 
darbą ir butą ar iš viso išlaiky 
mą. Kanadoje jau gyvenančių 
imigrantui giminėms. Imigran 
tams iš Jungtinės Karalijos, 
Prancūzijos ir JAV, kuriems 
vizų nereikia.

Į Kanadą šių metų bėgyje 
įvažiavo 33.000 vengiu imig 
rantų. (CS).

TRUMPOS ŽINIOS
■— Jugoslavijos b. vįceprezi 

dentas Džilas išleido knygą, ku 
rioje įvertina komunistus, ka 
ip blogiausios rūšies santvar 
kos darytojus.

— JAV Maroku! pasiuntė 
daug kviečių gelbėti žmones 
nuo bado.

— Vatikano radijas 22 kai 
bom pranešė Popiežiaus pasi 
sakymą prieš komunistų klas 
tą ir apgaulę.

•— Amerikos katalikų gi upė 
su laikraščio redaktore D. Day 
pryšakyje pradėjo agitaciją 
prieš atomines bombas.

— JAV Indianos valstybės 
11-kos miestų gyventojai matė 
danguje šokinėjančią šviesą, 
trukusią 5 minutes.

— JAV senatas priėmė pi 
lietinių teisių apsaugos įstaty 
mą.

— Formozos laivai susidūrė 
su komunistų karo laivais, ku 
rių 4 nuskandinti ir 5 sužalo 
ti ties Amoy sala.

— Bostone sprogo dinamito 
sandėlis ir sugriovė 100 namų, 
bet žmonių aukų nėra.

— Omano sukilėliai, puola 
mi, lengvai pasiduoda. Sulto 
nas Taimur tikisi lengvai ko 
vas laimėti.

bronzos; augštus pažymėji 
mus gavo dainininkas V. No 
reika ir šokių ansamblio instiu 
mentalistas Tamošaitis.
OFICIALUS DŽIAUGSMAS 
reiškiamas Vilniaus sovietinėje 
spaudoje dėl lenkų-lietuvių de 
kadų. Esą dideliu pasisekimu 
Varšuvos operoje dainavę Lįe 
tuvos solistai, op. „Tosca“ — 
Adamkevičius, Petraškevičiūtė 
ir Stasiūnas. Bet lietuvių kolo 
nijai nei liaudies ansamblis 
negalėjo pakoncertuoti, nors 
Punsko bei Suvalkų ir Baltsto 
gės lietuviai gyventojai buvo 
atvykę lietuvių pasveikinti.

„N. L.” Mašinų Fondo va 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu 
mu minime sekančius vajaus da 
lyvius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
Mickus Pranas,
Ville Jacque Cartier,

Montreal So..................$5.00
P. Pr. Mickus iš Ville Jacque 
Cartier, kur jis turi pats pasi 
statęs dvejus namus, atsiian 
kęs AV parapijon ir prie pro 
gos apsimokėjęs ,,Nepriklauso 
mos Lietuvos” prenumeratą, 5 
dolerius aukų paskyrė ir NL 
Mašinų Fondui.

Pasaulio lietuvių sostinėje 
EDVARDASŠULAITIS

MIRĖ POVILAS ABELKIS
Rugpjūčio 6 d. staiga mirė 

rašytojas Povilas Abelkis, gy 
venęs Chicagoje. Jis susitrenkė 
dirbdamas prie namų statybos. 
Velionis buvągimęs 1906m.sau 
šio 14 d. Žemaičių Kalvarijoje. 
Yra parašęs Kalnų dvasia, Gy 
venimo sūkuriuose, Tilto sar 
gas, Žemaičių Krikštas, Atlai 
du pavėsyje. Į Ameriką atvy 
kęs prieš 8 metus, buvo sunkiai 
sužeistas, bet išsigelbėjęs iš 
degančio autobuso.
ATVYKSTA MONT.REAL1O 

VAIDINTOJAI
Spalio 12 d. Montrealio lie 

tuvių teatro kolektyvas atvy 
ksta Chicagon ir tą dieną jis 
čia duos „Baltaragio malūno” 
veikalo pastatymą.

JAUNIMO ŠVENTĖ
Cicero Lietuvių Bendruo 

menės apylinkė, talkinama sp 
ecialaus komiteto, rugpjūčio 
18 d. tėvų saleziečių ūkyje 
prie Cedar Lake, Ind. rengia 
jaunimo šventę-gegužinę. Bus 
plati programa. Rengėjų tar 
pe yra dr. F. V. Kaunas, B. 
Babrauskas, J. Kreivėnas, Z. 
Juškevičienė, E. Šulaitis, dr. Z. 
Ašoklis, J. Arštikys ir kt.

L. BENDRUOMENĖS 
TARYBOS SESIJA

Rugpjūčio 31—rugsėjo 2
d. Chicagoje įvyksta III-ji Lie

d.

TORONTO
VYTIS VĖL LAIMĖJO

Laimėję Continental lutbolo 
lygos pirmąjį ratą, vytiečiai 
tęsia laimėjimų virtinę, šešta 
dienį, gražiai žaidžią mūsiškiai 
jau antrą kartą šiais metais 
įveikė latvių Vanagus 7.0 (1: 
0). Įvarčius pelnė R. Preikšai 
tis (5), O. Kulys ir J. Vėly 
vis. Įvarčių jkirime dabar pir 
mauja R. Preikšaitis 17 ir J. 
Vėlyvis — 10.

Vytiečių futbolo rungtynės 
įvyks šį šeštadienį, rugpj. 17 
d., 7 v. v. su italų Puglia ir pir 
madienį, rugp. 19 d., 7 v. v. 
su Austria, 
Danforth ir 
sankryžoje, 
čių gausiau

Millen stadione, 
Broadvitw g-vių 
Laukiama tautie 
atsilankant.

— apb —
• Kanados Sporto Apygardos 
p-kas J. Gustainis praneša, 
kad VH-jų Š. Amerikos liet, 
sportinių Žaidynių I-jo rato 
pravedime Toronte buvo gau 
ta 2433.10 dol. pajamų. Išlai 
dos 2093.56 dol. Iš 339.54 gry 
no pelno 20% atiduota F AS 
Kui (vyr. sporto vadovybei). 
Likęs pelnas paskirstytas po 
37% Aušros ir Vyties sporto 
klubams ir 26% apygardai.
• Sporto klubo Vytis gegužinė 
Wasagoje praėjo gražiai ir 
kiek papildė aktyvios vasaros 
sportinės veiklos ištuštintą khi 
bo kasą. Vytiečiai dėkoja nuo jis nieko negalėjęs sužinoti, nes

/\JetuvosX 
/ nacionalinė \ I << I

Mačiukas Mamertas,
Montreal, P. Q.......... $ 10.00

Žymusis mūsų siuvėjas (žiūrė 
kite jo skelbimą) NL Mašinų 
Fondui įdavė per p. Parojų de 
šimkę dar Spaudos baliaus me 
tu, bet tiktai dabar skelbiamas, 
kai eilė NL Mašinų Fondo va 
jininkų susidarė ilgoka.

Nežinant, ką jūs, emigracijo 
je esantieji, apie mus žinote, 
sunku atspėti, kas jums yra 
įdomiausia. Aš aprašiau bend 
rais bruožais bendras studentų 
gyvenimo sąlygas.

Turiu pastebėti, kad valdžia, 
kuri yra Rusijos komunistų 
partijos rankose, nuo mūsų

Visiems vajaus dalyviams nuo daug ką slepia. Pavyzdžiui, kai 
širdžiai dėkojame ir prašome į Kanadą išvažiavo Pedagogi 
atsiliepti daugiau tautiečių. Sp. nio instituto studenė Bediko 
audos Bendrovės „Nepriklauso nytė, 
ma Lietuva" įgalioti vesti vaju.

P. Narbutas ir J. Kardelis.

Cice

d.1
May

tuvių Bendruomenės Tarybos 
sesija. Jos metu pranešimus da 
rys pirm. St. Barzdukas, vice 
pirm. dr. A. Nasvytis, J. StaniŠ 
kis, A. Mikulskis, L Malėnas. 
Tarybos posėdžiai yra vieši ir 
juose gali dalyvauti visi lietu 
viai. Rugpjūčio mėn. 31 d. va 
kare Tarybos nariams pagerb 
ti įvyksta vaišės, gurias ren 
gia L. Bendruomenės Chica 
gos apygardos valdyba ir 
ro apylinkė

SĖJOS GEGUŽINĖ 
įvyks sekmadienį rugsėjo 
Maywood Grovė No 3, 
wood Illinois, 1st Avė, 2 blo 
kai į šiaurę nuo Lake St. Bus 
muzika, šokiai, loterija su ver 
tingais fantais. Visi kviečiami 
asilankyti.

JŪRŲ SKAUTŲ 
STOVYKLA

Rugpjūčio 10 d. didelis 
rys Chcogosi lietuvių jūros 
autui išvyko į stovyklą, esan 
čia įpietus nuo Custer, Mich.
• Arch. dr. St. Kudokas gavo 
architekto valstybines teises 
Illinois valstybėje, seniau Ohio 
valstybėje.
• L. B. Kultūros Fondo valdy 
bos nariai: J. Kreivėnas—pirm. 
B. Babrauskas, dr. V. Manelis, 
S. Tamulaitis posėdžiavo rug 
pjūčio 3 d. Ciceroje.

bū 
sk

širdziam savo bičiuliui Šv. Jo 
no par. klebonui kun. P. Ažu 
baliui už nemokamai suteiktą 
salę.
• Toronto skautai, V. Valaitis 
ir R. Namikas, burine jachta 
„Budys 3“, buvo atplaukę į 
Montrealį ir išvyko Ottawos 
upe atgal.
• Montrealio jūrų skautai — 
V. Remeika, A. Piešina, R. Si 
nius ir V. Dikaitis — „Naru" 
buvo nuplaukę į Ottawa, kur 
viešėjo kelias dienas, apžiurę 
jo sostinės įžymybes ir sugrį 
žo atgal. Prieš srovę kelionė 
pareikalavo 27 valandų, o pa 
sroviui — tiktai pusės to laiko.
IŠ TORONTO | LIETUVĄ 

vykstą šie asmens: p. Kuisis, 
p. Merkis senj., p. Paužiene, 
p. Kilikevičienė („Liaudies 
Balso” administratoriaus žmo 
na), p. Janauskiene ir p. Žulys. 
Jie išvyksta pirma į Montrea 
lį, kur susirinks visa 15 leidžia 
mų iš Kanados lietuvių, ir iš 
Montrealio lėktuvu, kaip tei 
giama, į ""
vėje, jie 
vą, visų 
kur bus 
dą.

Čia pasakojama, kad kai 
prieš kelis metus iš JAV buvo 
nuvežtas į Sovietiją Bimba, tai

Vilnių. Pabuvę Lietu 
bus perkelti į Mask 
komunistų Mekką, iš 
gražinti atgal į Kana

Studento laiškas iš Vilniaus
3. MŪSŲ KOVOS GINKLAS — TAUTINĖ MŪSŲ 

KULTŪRA
tinio. Ir mes turime tą bendro 
sios šviesos šaltinį — savąją 
lietuviškąją kultūrą, ypač — 
sukauptą liaudies dainose, pa 
sakose, padavimuose ir indivi 
dualioje tautos sūnų kūryboje, 
kuri dabar vadinama, pagal 
Maskos trafaretą, „kultūriniu 
palikimu“, — tai yra Basana 
vičius, Kudirka, Maironis, Ba 
ranauskas ir kt. Tai ir yra mū 
su pasilaikymo Šaltinis ir stip 
rybės ramstis. Tegul propagan 
da į šią medaus statinę vis dau 
giau krauna „deguto", mes mo 
kame atskirti „grūdus nuo pe 
lų“. Ir mes įsiremiame į savo 
tautos kultūrą, iš kurios mus 
išmušti neišmuš nei soivetinis 
okupantas, kaip neišmušo cari 
nis, tas pat rusiškas okupan 
tas.

Bet jūs, laisvėje esantieji, ži 
nokite, kad mūsų egzistencija 
yra nepaprastai sunki. Mus sk 
laido „po didžiąją tėvynę". Vie 
ton lietuvių į Lietuvą veža ru 
sus ir kitų pavergtų tautų žmo 
nes. Mus nori sumaišyti, mū 
su kalbą jau dabar niekina, nes 
rusų kalbą Lietuvoje stato au 
gščjau visko. Universitete ir ki 
tose augštosiose mokyklose ne 
lietuvių kalba statoma konkur 
sine, bet rusų kalba. Mums su 
nku. Bet mes laikysimės. Tik 
tai jūs ten būkite vieningi ir 
bendrai veikite. Žinokite, kad 
ir mus čia ta pati okupacinė jė 
ga bando skaldyti, ypač mus su 
statant į du ideologinius lage 
rius — tikinčių ir netikinčių, 
kad mes patys pjautumės. Tai 
yra senas metodas „skaldyti ir 
valdyti".

Jeigu laimingai praeis šitas 
mano laiškas, vėliau bandysiu 
daugiau parašyti.

Studentas Y. Z.

mums buvo pranešta, 
kad ji iš Instituto pašalinta už 
kažkokius nusikaltimus. Tik 
tai, jau jai išvykus, sužinojo 
me, kad ji gavo leidimą išsikel 
ti Kanadon.

Kitas pavyzdys. Ilgą, laiką 
mes nežinojome, kad „Už su 
grįžimą į Tėvynę" spausdina 
mas Vilniuje. Vis dėlto mums 
pasisekė sužinoti, kad tas laik 
raštukas, kurio čia niekam ne 
duoda skaityti, o jį spausdinan 
tiems darbininkam įsakyta nė 
puse žodžio niekam neprasitar 
ti apie jo spausdinimą, yra sp 
ausdinamas Vilniuje.

Iš daugelio jau asmenų suži 
nome, nors tas griežtai drau 
džiama, o tas draudimas įsipa 
reigojamas iš kiekvieno paim 
tu parašu, kacĮ niekam nepasa 
kys, — jog jie prievarta pasi 
rašo suminėto laikraščio pro 
pagandos reikalams laiškus, no 
rs jie tokiems laiškams, kaip 
rašantiems neteisybes, neprita 
ria. Tai taip rašomi jums, už 
sieniuose esantiems, pakvieti 
mų laiškai. Jie yra bjaurus tai 
silikatas, bet juos pasirašantie 
ji prievarta turi tai padaryti.

Šitie pavyzdžiai rodo, kokio 
se sunkiose sąlygose mes gyve 
nams. Bet. . . ir tamsiausią nal: 
tį juk yra nors truputėlis švie 
sos, ateinančios iš bendrojo šal

Aktualios vietovės

OMANAS
Paskutinėmis savaitėmis pa 

saulinių įvykių eilėn įsiterpė 
įvykiai Omane. Kas yra Omą 
nas ir su juo rišamas Maskato 
vardas?

Oman yra savarankiška vals 
tybė, sultoną tas, vadinamas 
Maskato sultonatu, kai Masakt 
yia Omano sostinė.

Omanas tęsiasi apie tuks 
tantį mylių šiaurės ir pietų ry 
tų Ararbijos pusiasalio pakraš 
čiu, nuo Ras Rekkan iškišulio 
šiaurės vakaruose irligi Mir 
bet pietLi rytuose. Šis Persijos 
ir Omano įlankų bei Indijos 
vandenyno pakraščio ruožas, 
turėdamas apie 1000 mylių ii 
gio, turi apie 150—100 mylių 
pločio. Į pietus ir vakarus nuo 
Omano yra anglų kolonijos 
Hadhramaut teritorija, kurios 
didžiąją dalį sudaro Didžioji 
dykuma — Rab ai chali beveik 
žmonių negyvenama. Ir Omą 

Kažin, ar 
vykstantie

STUDEN

net miegoti turėjęs su palydo 
vu žvalgybininku, 
bus laisviau dabar 
ins?
KANADOS LIET.

TŲ SUVAŽIAVIME 
įvykstančiame šį savaitgalį p. 
p. Tamošaičių ūkyje, prie Kin 
gstono, žada dalyvauti V. Vy 
gantas, kuris yra vienas iš „Li 
tuanus“ redaktorių. Ten jis mė 
gins įtraukti Kanados studen 
tus į JAV studentų leidžiamo 
anglį; kalba propagandinio žur 
nalo vajų. Kaip žinome, prie 
šio svarbaus darbo ligi šiol nei 
Kanados jaunimas, nei bendrai 
visuomenė neprisidėjo. 

nas nors ir užima jūrų pakraš 
tinę zoną, tiktai pajūriuose tu 
n pakankamai drėgmės ir tik 
tai siaurame ruože turi derliu 
gą, žemę, o į pusiasalio gilumą 
pereina j dykumas, Rab ai Cha 
Ii — Didžioji dykuma, kurios 
drėgmės tegauna labai mažai ir 
dėl to nederlingos.

Omano teritorija turi apie 
82,000 ketvirtainių mylių ir 
apie 850,000 gyventojų. Omą 
no plotai, nutisę paliai jūras, 
turi tris aiškias zonas: pakraš 
čių žemumų ruožą, toliau į Arą 
bijos pusiasalio gilumą kalvu 
ruožą, dar giliau — plokščią 
augštumą, kuri mažai gauna 
drėgmės ir susilieja su Ral ai 
Chali dykuma. Kalnų, siekian 
čiii 9,900 pėdų augščio, yra į 
vakarus nuo Omano sostinės 
Maskat, kuri yra šiaurrytinia 
me krašto pakraštyje.

Omano klimatas tropikinis. 
Temperatūra ištisus metus lai 
kosi apie 80 laipsnių F. Teiš 
krinta tiktai apie 10 colių lie 
taus, negausios Omano upės di 
desnę metų dalį esti gausos ir 
tiktai po lietų turi vandens. 
Pakraščių zonoje, kur dirva 
gauna daugiau drėgmės ir yra 
derlinga, auga oleandrai, akaci 
jos, pieniniai krūmai, apelsinai, 
citrinai, vynuogės, persikai, ab 
rikosai, granatai, datulės, man 
go ir kt. šiltųjų kraštų augalai. 
Derlingiausia krašto sritis yra 
pakraštys į vakarus nuo1 Mas 
kat, nusitęsiąs per 200 mylių. 
Gyventojai be žemės ūkio ir 
žvejybos, dar augina geros

Nukelta į 8-tą psl.
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Laiškai iš Sibiro
„...TAIP VAITOJA

SVETIMAIS PONAIS...”
Daug laiškų ateina iš už ge 

leŽinės uždangos — vieni iš Lie 
tuvos, kiti iš Sibiro. Is to pa limojo 
ties Sibiro, kurin Rusijos caro „bambos“, nes čia šalčiai siekia 
valdžia trėmė lietuvius, o dabar 75 C žemiau nulio. Nežinau, ka 
tremia Rusijos diktatūra. Tas da galėsiu Tave pasveikinti Tė 
pat Sibiras ir tie patys Lietu vynėje. Žinau tik, kad tiktai ta 
vos okupantai. Rusijoje pasi da, kada pasibaigs tremtis. Aš 
keitė valdžios žmonės, bet nepa ir visi kiti lietuviai, nors ir esą 
sikeitė rusiškas imperializmas me apkaltinti, bet tuo tiktai di 

$ 6.00 ir kolonializmas. Štai keletas

MŪSŲ BROLIAI PO 
A. Baranauskas.

Gėda mus ištrėmusiems. . .
... Ir vėl Tave sveikinu iš to

Sibiro, žemės šalčių

PO5VCTKDU

ga 
ma

Palaikykime gražią tradiciją
METINĖ LIETUVIŲ DIEN A — VISŲ LIETUVIŲ 

ŠVENTĖ
Turime gražią ir tvirtai be 

silaikančią tradicijon įėjusią 
šventę — kasmetinę Kanados 
Lietuvių Dieną.

Šiemet turime jau Penktąją < 
Kanados Lietuvių Dieną. Šie 
met ji įvyks Niagaroje, oficia 
liai —- Niagara Falls, Ontario, 1 
Canada, — rugpjūčio 31 — ru 1 
gsėjo 1 ir 2 dienomis.

Tokios dienos įvyksta ir Ju ! 
ngtiniu Amerikos Valstybių 
lietuvių gyveenime, tiktai jos 1 
turi kitus vaidus.

Kanados Lietuvių Dienų is 
torija trumpa, tiktai penkerių 
metų. Pirmoji Kanados Lietu 
vių Diena įvyko Hamiltone, ( 
daugiausia iniciatyvingo mūsų 
bendradarbio Kazimiero Baro ' 
no iniciatyva. Antroji Kanados ■ 
Lietuvių diena įvyko Toronte, ; 
trečioji — Montrealyje, ketvir 
toji — Windsore ir penktoji, 1 
šiemetinė — Niagara Falls.

(Reikia, be ko kita, aiškumo 
ir tikslumo dėliai, pabrėžti, kad 
Kanados Lietuvių Diena įvyks , 
Kanadoje, Kanados pusėje, nes 
Niagara Falls miestai yra du: 
vienas Kanadoje ir kitas, vis-a 
-vis, Jungtinių Amerikos Vals 
tybių pusėje).

Pernykštė Kanados Lietuvių 
Diena, įvykusi Windsore, Ont., 
Canada, ėjo Kanados ir JAV 
lietuvių susiartinimo šūkiu, ka 
dpngiWindsoras yra tiktai per 

upę nuo Detroito, kuris yra jau 
JAV miestas. Nors šių metų 
Lietuvių Dienos ruošėjai susi 
artinimo šūkio kartoti nenori, 
bet ir šių metų Kanados Lietu 
vių Diena tikrumoje dar didės 
nio susiartinimo, o gal susibi 
čiuliavimo šventė. Bendrai, J 
AV ir Kanados lietuvių tarpu 
savio saitai ne tiktai tamprūs, 
bet bendravimas taip rutulioja 
si, kad atrodo, mes galime su 
daryti vieną Bendruomenę. 
Juk Kultūros, Jaunimo kongre 
sai, dainų ir šokių šventes bu 
vo bendra JAV ir Kanadai. Ir 
mūsų Bendruomenes organiza 
cijos bendrai ruošia Pasaulio 
Lietuvių Seimą, turi bendrus 
posėdžius. Yra organizacijų, 
kaip Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, arba Lietuvių Dar 
bininkų Draugija, arba tūlos 
unijos, kurių skyriai ir JAV ir 
Kanadoje turi bendrus centrus. 
Tat mūsų bendravimas yra la 
bai didelis, kaikuriais atvejais 
tas pat abiejų valstybių lietu 
viams. Tat visiškai natūralu, 
kad ir šiemetinė Kanados Lie 
tuvių Diena, taip pat bus bend 
ra abiejų valstybių lietuviams. 
Abu Niagara Falls miestus — 
Kanados ir JAV-teskiria tiktai 

garsi Naigaros krioklių Niaga 
ros upė, kurią kiekvienu metu 
lengva ir paprasta peržengti 
čia pat prie krioklių esančiu til 
tu.

Neabejotina, kad garsioje vi 
same pasaulyje Nigaroje šie 
met susitiks tūkstančiai JAV 
ir Kanados lietuvių. Kanados 
lietuviai turėtų susirūpinti,

Yearly Subscription Rates:
Canada ........... $5.00
America & S. America. . $ 5.50 
Other Countries
Pajieskojimų kaina . . . .$ 1.00 ištraukų iš laiškų iš Sibiro;

Abraomo draugai.. .
. . . Nepaprastai nustebau 

vęs, broli, Tavo laišką. Jau 
niau, kad Tu ir kiti jaunystes
draugai seniai esate Abraomo 
draugais ir kad už jus reikia tik 
amžiną atilsį kalbėti. Kaip džiu 
gu, kad likimas jums lėmė gy 
venimą, nors ir ne savo tėvynė 
je, kaip ir man- Tat mes laimiu 
gi, nes esame tvirtai įsitikinę, 
kad jeigu ne šiandein, tai rytoj 
tikrai sugrįšime ir susitiksime 
Lietuvoje. Ir džiaugsmui nebus 
galo. . . Bet kodėl neparašei, 
kaip atsidūrei Kanadoje? . .

Perdaug mergaičių,
. . . Mielasis, pasaulis susi

džiuojamės, gėda yra tiems, 
kas mus ištrėmė, , .

Skubu dėkoti už siuntini.
Jo laukėm kiekvieną dieną. 

Visus patenkinai, tat nežinau, 
kaip ir dėkoti. Visa, kas gauta, 
pas mus nauja, nematyta, nesą 
ma. Mes Ameriką seniai jau 
pralenkėme. . . nieko neturėji 
mu. Kas gauta, viskas mums 
gera ir viskas tinka, viskas — 
kaip nulieta. Didelis mums džia 
ugsmas.

Kai parsinešiau siuntinį, žiū 
rėti subėgo visas barakas. Ke 
lias dienas neturėjome ramy 
bės — visi žmonės plaukė pasi 
žiūtėti gautų daiktų. O žmone 
le, kur buvus, kur nebuvus, vis 
eina pasižiūrėti ir vis projek

kad jie neliktu mažumoje šio 
je Kanados Lietuvių Dieno 
je, nes JAV lietuviai, kurie mė 
gsta turizmą, Niagaroje Kana 
dos lietuvius gali nustelbti. . .

Žiūrint iš šito punkto, būti 
na atkreipti Kanados lietuv. dė 
mesį į Penktąją Kanados Lie 
tuvių Dieną Niagaroje. Mes, 
Kanados lietuviai, turime pa maišė. O tu dar esi vienas. Kaip tuoja, ką iš to padarys, ką pa 
sirodyti kaip organizuoti, susi i" 
pratę, patriotingi ir nesigailį s 
nei tūlo žygio, nei reikalingų i 
tam tikslui išlaidų, Kanados lie 1 
tuviai, palaikydami gražią tra ’ 
diciją, kuri tūkstančius lietu 1 
vių kartą per metus suveda | 
vieną vietą, sudaro galimybes 
tūkstančiams pasimatyti, suda , 
ryti pažinčių, pasitarti, aptarti , 
svarbiuosius tikslus iškelti šū . 
kius ir nužymėti artimiausio , 
veikimo gaires, — Kanados lie 
tuviai ypač turėtų augštai įver , 
tinti ir todėl masiškai joje da , 
lyvauti.

Negalima išleisti iš akių ir . 
to fakto, kad Niagara yra gar ] 
si visame pasaulyje. Niagaros 
krioklių, kaip gamtos stebuk 
lo, pasižiūrėti masės žmonių at 
vyksta iš viso žemės rutulio, 
tat mes, būdami čia pat ir gale 
darni naudingumą suderinti su 
malonumu, turime ypač pasi 
naudoti šia proga būtinai atsi 
lankyti Penktoje Kanados Lie 
tuvių Dienoje, Niagaroje.

Pigią ir patogią kelionę į Nia 
garą galima gauti sudarius eks 
kursijas geležinkeliais, kurie 
mielai laukia tokių progų ir su 
teikia ypatingų patogumų ir le 
ngvatų. Pasinaudokime tuo.

Galima suminėti, kad tokio 
masinio suvažiavimo proga yra 
gera ir visokios rūšies savo or 
ganizacijoms padaryti susirin 
kimus, nes tam ir laiko ir gali 
mybių yra labai gerų. Taip, 
pav., Tautininkų organizacija 
šiomis progomis pasinaudoja 
savo suvažiavimui bei posė 
džiams, o šiemet ir L V Liaudį 
ninku organizacija šaukia JA 
V ir Kanados savo narių šuva 
žiavimą. Kitos organizacijos 
taip pat galėtų pasinaudoti šia 
proga padaryti savo organiza 
cijų, visu kanadiniu ii JAV 
mastu, suvažiavimų, susirinki 
mų ir tt., pav. Vilniečių org.

Penktosios Lietuvių Dienos 
didelė, plati ir įdomi programa 
dar paliks tarpų, kuriais orga 
nizacijos galės laisvai pasinau 
doti. Praktiška bus jas išnaudo 
ti, kad laikas būtų sunaudotas 
konstruktyviai - pozityviai. Be 
ko kita, galima suminėti, kad 
Penktosios Kanados Lietuvių 
Dienos programa sudaryta ta 
ip, kad ji iš tikrųjų apima ne 
tiktai Kanados lietuvius, bet 
lygiai ir Jungtinių Amerikos 
Lietuvių lietuvius.

Todėl visi iš anksto jau ruoš 
kimės ir visi dalyvaukime Pen 
ktojoje Kanados Lietuvių Die

i noje, kuri įvyks Niagaroje š.
m. rugpjūio 31 — rugsėjo 1 ir 

s 2 dienomis.
J, Kardelis.

Ką rašo kiti
VARŠUVOS SPAUDA RA ŠO APIE VILNIŲ

Po lenku-lietuvių dekadų 
Lietuvoje ir Lenkijoje, lenkai 
savo spaudoje papylė žodingų 
straipsnių apie Lietuvą; strai 
psnių, patemptų ant sovieti 
nio kurpalio, bet vis dėlto su 
tūlu lenkišku laisvumu ir per 
dideliu nesižavėjimu „sovieti

Veda sktn. inž. J. Bulota.
MŪSŲ SKAUTAI AMERIKOS DŽIAMBORĖJE

Liepos 12 — 21 d. Valley 
Forge, Pa., istorinėje genero 
lo Washingtono stovyklavietė 
je jspūdinvai praėjo 4-ji tauti 
nė Amerikos Skautų džiambo 
rė. Jon iš visų šio didžio kraš 
to kerčių suskrido per 50.000 
skautų. Būta ir kitų tautų sk 
autų. Lietuvių Skautų Broliją 
Vyriausiojo skautininko pave 
dimu atstovavo skiltis sudary 
ta iš Worcesterio ir Bostono 
lietuvių skautų.

Šion džiamborėn mūsų skau 
tai išvyko su tautinėm juostė 
lėm prie uniformų. Tačiau po 
poros dienų stovykloje jie bu 
vo džiamborės vadovybės pa 
stebėti ir savo pasiieiškimu 
sulaukė paskatinimo iškelti sa 
vo stovyklavietėje lietuviškąją 
trispalvę it dėvėti pilnas lietu 
viškas skautu uniformas. Mū 
siškių stovyklinės įrangos — 
iš beržo pagamintas lietuviškas 
kryžius, meniški stovykliniai 
vartai bei tvorelė apie rajoną.

Džiamborės metu buvo du 
masiniai laužai, kurių turinys 
buvęs skirtas Amerikos Skau 
tų vadovybės iš anksto skirto 
ms temoms, surištoms su Vai 
ley Forgo praeitimi ir pa. Ta 
č.iau mažesniuose — apygardi 
niuose laužuose mūsų skautai 
dalyvavo Texaso valstybės sk 
autų tarptautiniame lauže, ku 
rj stebėjo ir vienas Texaso se 
natorių. Taip pat pasirodė Mo 
ntanos, Oregono ir Nebiaskos 
indėnų ruoštame lauže, kur 
mūsiškių tautiniai šokiai bu 
vd dėmesio centre.

Didelį pasisekimą turėjo ir

čia yra? Kiek pas mus yra pri siųs. . . 
spėjusių mergaičių, kurios tik 
tai laukia, kad kas nors čiup 
tų. . . Kas darosi dabar Lietu 
voje: mergaičių daug, o vyrų 
nėra. Jie smarkiai nubyrėjo.

Lietuvos nepažinti.
Gavau laišką iš draugo, su ta niekas' nesirūpina. Sukimšti 

gyvename, tat purvyno negali 
me išsivalyti, o nešvarumuose 
ir ligos veisiasi.

Vakar gavau iš Lietuvos laiš 
ką. Mūsų brolis neįiasi iš kailio 
nuimti nuo mūsų ištrėmimą, 
bet jo pastangos ligšiol bergž 
džios. Visi mus kviečia namo, 
bet niekas nenurodo, kaip nu 
graužti pavadį, kuriuo, kaip 
asilai, esame pririšti prie kuo

Lietuvoje į visas geresnes pa lo. Baisiai čia nusibodo ir dūšia 
reigas prisibruko ruskių ir lietu veržiasi į tėvynę, bet sakoma, mūsiškių parodėlė, kurioje bu 
viui čia nėra vietos. Jeigu mus, kad entuziazmo dėl to neturė dėję mūsų skautai turėjo lan 
kaip tremtinius, ir leistų grįžti tume, nes į sugrįžusius žiūrima, kytojams pasakoti apie savo 
į Lietuvą, tai jis nepataria grįz kaip į kruvinus. Bet. . . jau še kraštą. Taip pat jiems dalintas 
ti. Jis rašo, kad mano brolis esą šiolika metų kai gyvename bai specialus anglų kalba leidinys 
gyvenąs neblogai, bet tas bro šioje šiaurėje. Gyvenam po du su origialiomis iliustracijomis, 
lis man nieko nerašo, nes esą mėnesius 
jam tai pakenktų. . .

Rašyk mielasis ir perduok iš 
Kanados mano motinėlei hnkė 
įimus, nes jos adreso Tavo laiš 
ke negalėjau išskaityti (cenzu 
ra sugadino). Tavo Jonas.

Kitame laiške iš Sibiro rašo tas sunkus be šviesos gyveni 
ma: mas... Tavo Petras.

grįžusio jau iš Sibiro. Labai 
skundžiasi, kad Lietuvos nepa 
žinti, Žmonės labai vargsta, bai 
šiai girtuokliauja ir visi vagia. 
Esą, kitaip negalima gyventi. 
Geria samagoną netiktai vyrai, 
bet ir mergaitės, jaunos. Geria 
ligi žemelės graibstymo. . . Nė 
ra nei dorovės, nei kuklumo, 
nei sarmatos.

Ponavoja ruskiai

niais atsiekimais“. Štai lenkų 
laikraštis „Kierunki“ rašo:

„Mėgstamiausia lenkiškojo 
jaunimo bažnyčia yra Šv. Dva 
sios. Sekmadienj 8 vai. šv. mi 
šioms čia gausiai renkasi ne tik 
studentai ir profesoriai, bet net 
ir iš tolimesnių kaimų ir mies

Gyvenam neblogai, 
kaip š , ... po lapu, nes turim 
angelus sargus, kurie dieną ii 
naktį mus saugo, tad mes ir jau 
čiamės panašiai. Sūnus serga 
skarlatina, nes čia mūsų sveika

nematydami saulės. 
Vasarą be šiltų drabužių neiš 
eisi, nes baisūs vėjai, o žiemą 9 
mėnesiai baisios sniego audros; 
6 mėnesius temperatūra tarp 
50 ir 60 C žemiau nulio. Tiktai 
3 mėnesiai vasaros. Atsibodo ši

telių mokytojai. Lenkiškos pa 
maldos laikomos šv. Rapolo, 
šv. Dvasios ir šv. Tereses baž 
nyčiose. Visose kitose bažnyčio 
se laikomos lietuviškos pamai 
dos.Visi lietuviai kunigai moką 
lenkiškai. Aušros Vartų koply 
čioje laikomos ir lietuvių ir le 
nkų kalbomis. Ji prieš dvejetą 
metų buvo atnaujinta ir perda 
žyta ryškiomis „rytietiškomis“ 
spalvomis.

Prie Jaunimo parko, kuris 
seniau vadinosi Bernardinų 
parku, stovi trys bažnyčios — 
gotinė iš XVI amžiaus — šv. 
Onos, barokinė su gotme var 
pine — Bernardinų ir renesan 
sinė taip pat iš XVI amžiaus— 
šv. Mykolo. Pamaldos laikomos 
tik šv. Onos bažnyčioje. Šv. 
Stanislovo katedroje įrengta 
paveikslų paroda.

Prieš karą Vilniuje buvo 40 
bažnyčių. Šiuo metu yra žy 
miai mažiau“.
TRUMANAS ATSAKĖ 

KOVUI IR 
EISENHOWERIUI

Eisenhoweris spaudos korės 
pondentam buvo prasitaręs, 
kad jam buvę sunku paaiškin 
ti Žukovui, kai tas įrodinėjo, 
kad korpunizmas geresnis už 
demokratiją. Trumanas nusi 
juoke:

„komunizmas daro žmogų 
valdžios vergu, o demokratija 
valdžią daro žmonių tarnu.

Nereikia čia didelės filosofi 
jos tiem dalykam suprasti 
paaiškinti“.

LIETUVIŲ DIENOS 
LENKIJOJE

Lietuvių kultūrininkų dele 
gaciją Lenkijon palydėjo keli 
„politrukai“: Preikšas, Zima 
nas. Buvo nuvykę dar šie asme

ŽU

ir

ns: Mokslų akad viceprez. J. , 
Žiugžda, kalbos ir literatūros 
instituto dir. prof. Korsakas, 
švietimo min. pavad. Kavaliaus 
kas, dailininkų s-gos pirm. Vyt. 
Mackevičius, komp. St. Vainių 
nas, Vilniaus dramos dir. Ru 
dzinskas, Vilniaus universiteto 1 
vyrr. dėstytoja Ir. Koskevičiū 
tė, poetai E, Mieželaitis ir J. 
Marcinkevičius .rašytojai A. 
Gricius, Vyt. Kadaitis, ,,TS liau 
dies artistas“ Balys Dvarionas, 
kultūros min-jos meno reikalų 
v-bos virš. Vyt. Pečiūra, redak 
toriai Jonas Karosas ir Vacys 
Reimeris. Dekadoje meninę pro 
gramą išpildė dainų ir šokių 
liaudies ansamblis, vad. Švedo 
ir Lingio, toliau valst. filharmo 
nijos styginis kvartetas ir kai 
kurie solistai. Lietuvių paren 
girnai buvo Varšuvoje, Kroku 
voje, Balstogėje, Liubline, Bre 
slave, Lodzėje, Dancige ir Šte 
tine. Be to, dalis Lietuvos me 
nininkų vyko koncertų dar į 
kelis kitus vakarinės Lenkijos 
miestus. Varšuvoje vyko lietu 
vių liaudies meno, grafikos ir 
knygų parodos. E.

— Zoninėse moksleivių pir 
menybėse Ąlytaųs apygardoje 
100 m bėgimą laimėjo Diską 
(Vievis) 11,8 sek., geriausiai 
sušaudė alytiečiai, palikdami 
trakiečius ir kaišedoriečius.

Kėdainių apygardoje jaunas 
1 Ancevičius 1500 m bėgime pa 
. rodė 4 min. 25,8 sek. laika. Vii i . . .maus zonoje geriausiai pasiro 

dė Ignalinos rajonas, pralen 
kęs Molėtus, Pabradę, Švencio 
nėlius, Širvintus, Nemenčinę, 
Dūkštą ir kt. Ir čia 100 m bė 
gimė Baranauskas (Ign.) at 
siekė 11,8 sek. laiką, o Matke 
vičiūtė (Ign.) disko metime 
29,32 m.

Dėl susižeidimų ar nelaimiu 
gų atsitikimų visoje džiainbo 
rėje buvo uždrausta nešioti 
prie diržo skautiškus peilius. 
Vienintelė išimtis buvo pada 
ryta lietuvių skilčiai, kuriai 
tai buvo pripažinta oficialia 
uniformos dalimi. Ta išimtis 
50.000 skautų tarpe ypač pa 
kėlė lietuvių prestižą ir atkrei 
pė visų dėmesį

Džiamborės pabaigon buvo 
vertinami vienetai įvairiose 
srityse. Bosono 29-ji dr-ve, ku 
rioje mūsų lietuvių skiltis, ga 
vo pirmąją vietą stovyklavimo nės garbę.

nagingume ir higienos srityje. 
Vadovybė ir aplinkiniai skau 
tų vienetai puikiai žinojo, kad 
tiedu laimėjimai atsiekti tik 
lietuvių skautų.

Mūsų skautus džiamborėje 
aplankė LSS Tarybos Pirmi jos 
pirm. vyr. sktn. dr. V. Čepas, 
psktn. A. Banionis iš Detroito.^ 
vyr. sktn. V. Kizlaitis iš Cleveį® 
lando, Brolijos Užsienio ak. ve ” 
dejas psktn. A. Banevičius iš 
Bostono ir kt. Psktn. A. Bane 
vičius buvo oficialiai pakvies 
tas į 14-jį džiamborės skyrių, 
kuriame stovyklavo 8,000 skau 
tų. Ten jis lietuvių skautų var 
du pasakė kalbą, kurios klau 
sėsi apie 35,000 skautų.

Po šios džiamborės mūsų sk 
autai autobusu nuvyko į Wa 
shingtoną. Čia jie dviem cadil 
lakais buvo nuvežti į Baltuo 
sius Rūmus. Iš viso Bostono 
skautų tik lietuviai turėjo gar 
bę vizituoti Baltuosius Rūmus/ 
Mūsų skautus priėmė Valsty 
bės Pasekretorius Christian^ 
Herter ir kongresmanas Thow 
mas Lane. Jie su lietuviais dra 
ugiškai pasikalbėjo ir nusifoto 
grafavo. Pažymėtina, kad mū 
sų skautai į Baltuosius Rūmus 
buvo įleisti pilna uniforma. Rū 
mu sargas painformavo, kad 
leidimas eiti su ginklu į Baltuo 
sius Rūmus yra duodamas la 
bai retai, tik ypatingais atve 
jais. Šį kartą pagerbta mūsų 
skautų uniforma ir parodytas 
pasitikėjimas lietuviais.

Po šio vizito mūsų skautai 
aplankė Washingtono įžymy 
bes, valgė puikiausiuose ręsto 
ramiose nemokamai, nes visas 
jų išlaidas padengė Roger Shi 
th viešbutis. Iš Washingtono 
jie buvo nugabenti New Yor 
kan, kur jų gerbūviu ir išlai 
domis rūpinosi Statler viešbu 
tis.

Rekomenduojant Mr. Hen 
ry, visiems mūsų jauniesiems 
ambasadoriams yra pažadėtos 
stipendijos JAV universitetuo 
se. Dviem iš jų pasiūlytos sti 
pendijos į garsiąją šio krašto 
West Point karinę akademiją.

Mūsų skautų įtemptas dar 
bas ir nepaprastai puikus pasi 
rodymas 4-je Amerikos Skau 
tų tautinėje džiamborėje dar 
kartą parodė, kad jie savo jau 
nais pečiais sugeba tinkamai 
iškelti savo pavergtosios Tėvy

JUOKDARIAI
Prie ėdalo lovio. . .

8-me „Tėvynės Balso“ n- 
ryje L. Stašaitis labai įdomiai 
apibūdina komunistų partijos 
ir jos lyderių pjautynes, anot 
jo dėl „valstybinio lovio“.

L. Stašaitis, žinoma, tai tai 
ko „buržujams“. Esą Smetona 
po perversmo „susidorojo su 
komunistų partija, o vėliau at 
stūmė nuo valstybinio lovio ir 
krikdemus su liaudininkais“... 
Kadangi dabar valdžioje komu 
nistai, tai pagal L, Stašaitį, da 
bar komunisati užvaldė tą „va 
Istybinį lovį“... Taigi, vėl anot 
to paties L. Stašaičio, „Plepėti 
gali kaip kas nori, bet nuo to 
rekalai nesikeičia. O nuo tu 
plepėjimo rietenos nemažės...”

Reikia pripažinti, kad L. Sta 
sąitis teisingai ir gaųa taikliai 
ąpįbūdino komportijoje vyks 
tančias rietenas, Rietenos dėl 
plepėjimo tikriausiai nemažės. 
Komunistiniai lyderiai riesis ir 
pjausis. Kiek jau jų tose riety 
nėse išsipjovė ir kiek dar išsi 
pjaus. Tūkstančiai, kaip XX 
suvažiavime patvirtino Chruš 
čiovas, jau išsipjovė prie Stall 
no; jau šimtai išpjautų 
Chruščiovo; paskutinės riete 
nų aukos yra Molotovas, Ma 
lenkovas, Kaganovičius ir kiti. 
Tai vis rietenos, drauge Stasai 
ti, kompartijoje dėl valstybinio 
ėdalo lovio...

prie

Paleckis rašo neteisybę
J. Paleckis jau antrą kartą 

važinėjosi per Prancūziją ir po 
to parašė savo įspūdžius. Apie 
Nicos miestą jis šitaip rašo:

„Iš 250,000 gyventojų dau 
guma užimta atvykstančių sve 
čių poilsiautojų aptarnavimu. 
O per metus čion atvyksta ši 
mtai tūkstančių kurortininkų. 
Tačiau čia nieko pasaašus j mū 
su tarybinius kurortus, nors ir 
daug išorinio panašumo su So 
či ir kitais Juodosios jūros ku 
rortais. Nicoje nėra tokių sa 
natorijų ir poilsio namų, ko 
kius žinome mes savo kurortu^ 
se ir kur poilsis bei pasigyčB 
mas prieinamas ir darbininką 
ms bei valstiečiams ir darbo in 
teligentams“.

Paleckis labai gerai žino, 
kad visų pirma Soči yrą ųe 
„mūsų”, be( -rųsų kųrqrta§! 
Paleckis taip pat gerai žino, 
kad Soči prienamas ne bet kq 
kiems rusams, bet pačioms vir 
šūnėms, valdančiąja! srųetonė 
lei. Nei vienas darbinikas va 
sarpti tep negajį nuvykti jau 
vien dėl lo, kad jam niekas ne 
duoda leidimo ten vykti, Dar 
^minkai ir valstiečiai ten reika 
lingi tiktai juodam darbui, ku 
ris badmiriškai apmokamas. 
Tat Paleckio palyginimas visiš 
kai neturi realaus pagrindo.

Mandrapyplci*.
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Kas yra sičiai
RAŠO PROF. DR.

Su technikos, chemijos ir ki 
tų mokslų pažanga — ir medi 
cinos mokslas smarkiai žengia 
pirmyn ir šakojasi, stengdama 
sis apimti ne tik paskiras kūno 
dalis, bet ir visas gyvenimo sri 
tis. Be visiems žinomų specia 
lybių, kaip pav., chirurgijos, 
akušerijos, akių ligų ir t. t., yra 
daug specialybių, apie kurias 
daugelis nėra ir girdėję, kaip 
pav., onkologija, endokrinolo 
gija, chiropodija, gerontologija 
ir ,kt.

Kai kurios specialybės, ne 
alėdamos aprėpti savo sričių, 

.ma šakotis į smulkesnius sky 
rius. Pavyzdžiui chirurgijos 
specialybė išsišakojo j atskirų 
organų chirurgijas, k. a. ausų- 
-nosies-gerklės, plaučių, mote 
rs lyties organų, burnos, sme 
genų ir t. t. Dabartiniu metu 
ima garsėti kosmetinė, chirur 
gija, kurios atstovai sėkmingai 
šalina gamtos trūkumus bei kei 
čia žmonių išvaizdą juos pagra 
žindami. . .

Naujų faktorių ir reiškinių 
atsiradimas gyvenime iššaukia 
augimą ir naujos medicinos ša 
kos; kaip ,pav., atominis am 
žius jau spėjo išugdyti atomi 

ės medicinos šakutę!.. .
Palikę nuošaly eibę medici 

nos šakų ir šakelių, šiuokart 
pakalbėsime tik apie vieną sta 
mbią šaką — Socialinę Mediči 
ną, su kuria visiems, o ypatin 
gai darbininkijai, reikėtų susi
pažinti.

Nors socialinės medicinos 
vardas retai kam žinomas, bet 
jos tikslai ir uždaviniai yra la 
bai svarbūs. Ateity socialinė 
medicina gal bus svarbiausioji, 
vadovaujanti medicinos šaka.

Žodis „socialinis-ė“ yra pa 
darytas iš lotynų kalbos žodžio 
„socialis, ė“, kas reiškia „drau 
giškas“, bendruomeninis“. Tai 
gi socialinę mediciną galėtume 
pavadinti bendruomenine medi 
eina.

Keliais žodžiais neįmanoma 
nusakyti socialinės medicinos 
tikslų ir uždavinių. Tai paaiš 
kės iš vėlesnių paaiškinimų ir 
pavyzdžių.

Socialinės medicinos atstovai 
teigia, kad netikslu yra žiūrėti 
į žmogų, kaip į rinkinį atskirų 
kūno dalių, kurios dažnai pa 
genda ir reikalingos remonto. 
Žmogų reikia gydyti kaip vic 
netą, t. y. padarą su labai kom 
pilkuotos konstrukcijos kūnu, 
persunktų dar niekam nežino 
ma gyvybine jėga, vadinama 
siela bei dvasia. Šitokį padarą 
gydant nereikia pamiršti jo dar 
bo, šeimos, jį supančios aplin 
kos ir bendruomenės, religinių 
pažiūrų ir t. t. Labai dažnai už 
tenka tik pakeisti darbą, aplin 
ką ar net tik galvojimo būdą, ir 

( ^laimingas ligonis bei paliegė 
js virsta laimingu darbingu 
žmogumi ir maloniu bendruome 
nės nari u.

Kai dėl įvykusio nelaimingo 
atsitikimo kurio invalido, palie 
gelio nebegalima grąžinti į pir 
mykštį darbą, tai socialių insti 
tucijų jis yra „perauklėjamas“, 
t. y. išmokomas kitokio amato 
arba pritaikomi atitinkami pro 
tezai (dirbtinės kūno dalys) ir 
tuo jam sudaromos sąlygos bū 
ti naudingu bendruomenės na 
riu; tas, žinoma, pakelia jo dva 
šią, pagerina savijautą. Čia 
kaip matom, gydomas žmogus, 
o ne vien tik kuri ligota jo kū 
no dalis.

( Į socialinę mediciną galima 
žiūrėti ir iš sanitarinio taško. 
Gyvenimo gerinimo (maisto, 
butų ir darbo higiena, tinkama 
kanalizacija ir vandentiekis, ko 
va su parazitais ir prietarais ir 
t. t.) dėka civilizuotas pasaulis 
jau pamiršo tokias žmonijos pa 
baisas kaip maras, cholera, rau 
pai. Net dėmėtoji ir vidurių šil 
tinės, difteritas ir kitos limpa 
mos ligos jau yra retenybė šiais 
laikais.

Vienas iš Socialinės medici 
nos tikslų yra ne tik apsaugoti 
žmogų nuo ligos, bet ir išlaiky 
ti sveikatą; pastarasis uždaVi 
nys yra labai sunkus. Tam dar 
nėra specialistų. Dabartiniai 
gydytojai dar nemoka „gydy 
ti“ sveiko žmogaus... Paga 
liau, mes dar nelabai daug ži

inė medicina?
K. VALTERIS
nome apie normalų sveikatos 
stovį. Turim žinoti, kad ,,nor 
malumas" yra gana nepašto 
vus dalykas. Kas vienai žmo 
nių grupei yra normalu — ki 
tai nenormalu. Kas praeity bu 
vo laikoma nenormaliu dalyku 
(pav., apsivėlęs liežuvis, kai 
kurie širdies ūžesiai, padidėju 
sios tonzilos) — šiandieną lai 
koma normaliu... Taigi sveika 
tos ribos dar nenustatytos. Ir 
tik plačiu mastu pradėjus sv 
eikųjų „gydymą“ (tyrinėji 
mą) gal pavyks nustatyti svei 
katos ribas, o tuo pačiu ir pa 
lengvins išlaikyti sveikatą.

Gydytojai turi gerai nusi 
manyti sociologijoj, psicholo 
gijoj ir ekonomijoj, kad gale 
tų praktikuoti pozityvią svei 
katą žmonėse. Gydytojai ture 
tų tyrinėti šeimų ekonominę, 
maitinimosi ir dvasinę padėtį, 
vedybų nesklandumų priežas 
tis ir pan.

Labai sveiką pažiūrą į svei 
katą turėjo kiniečiai. Ten gy 
dytojui buvo mokamas hono 
raras tol, kol jo pacientas bu 
vo sveikas. Gydytojas eidavo 
iš namų į namus ir rinkdavo 
sutartoj vietoj paliktą honora 
rą. Neradęs honoraro — gydy 
tojas suprastadavo, kad tuo 
se namuose kas nors serga. Ir 
nuo to momento honoraras ne 
buvo mokamas tol, kol ligonis 
pasveikdavo. Aišku, gydyto 
jas buvo suinteresuotas kaip 

ORTAS'
SPORTAS LIETUVOJE

Rašant apie paskutiniųjų me je pakilo. Taip, jis pakilo pro
nešiu Lietuvos sportini gyveni 
mą, be jokių abejojimų, į pir 
mą vietą, reiktų pastatyti iut 
bolą ir krepšinį. Šios abi spor 
to šakos, šalia lengvosios atle 
tikos ir bokso yra pačios po 
puliariausios Lietuvoje, juo la 
bjau, kad ir laikas joms kulti 
vuoti yra pats geriausias. Kaip 
jau anksčiau esu pažymėjęs, 
mūsų futbolininkų sezonas 
pradedamas daug anksčiau ne 
gu N. Lietuvoje, išvykstant 
treniruotėms į pietinę Sov. Są 
jungos dalį, krepšininkai po 
žiemos sezono, rungtynes žai 
džia atvirame lauke, o lengva 
atletai taip pat turi galimybę 
ištisus 12 mėnesių treningui, 
kaip pav., Sov. Sąjungos meis 
teriai Pipynė, Mikėnas. Bend 
rai paėmus, gan didelis Lietu 
vos sportininkų skaičius yra 
įtrauktas į Sov. Sąjungos elitą- 
-rinktinę.

1960 m. Romos Olimpiadoje 
rusai lengvojoje atletikoje pa 
siryžę pralenkti amerikiečius. 
Sov. S-ga jau dabar daro visus 
pasirengimus, įtraukdama ir 
Lietuvos sportininkus.

Nesutinku su p. A. Banelio 
tvirtinimu, kad sportas Lietu

Komanda sužaistos rungt.
1. Viln. Spartakas 12
2. S'tanislavavo Spartakas 11
3. K. N. Lvivas 12

Iš mūsų kaimynų — Talli 
no Dinamo yra aštuntoje vieto 
je, o Rygos Dauguva paskuti 
nėję. Atsimenant, kad dar liko 
žaisti antras pirmenybių ratas, 
reik tikėtis, kad Vilniaus Spar 
takas pirmavimo iš savo rankų 
neišleis ir pateks į finalinius 
žaidimus su kitų dviejų zonų 
nugalėtojais, iš kurių laimėto 
jas pateks į Sov. Sąjungos au 
gštąją lygą. Tik Rygos Dau 
guvai buvo pavykę vienus me 
tus joje dalyvauti, tačiau atro 
do, kad mūsų kaimynai per 
gyvena stiprią krizę, iškritę ne 
tik iš „A“ klasės, bet taip pat 
asidtūrę ir „B“ klasėje pačia 
me gale.

Lietuvos respublikos futbo 
lo pirmenybėse kol kas piwnau 
ja Inkaras ir Elnias. Toliau se
ka Spartakas, Lima, MSK.

Paskutinėje vietoje yra Klai 
pėdos Švyturys. Pirmenybėse 
dalyvauja 13 komandų

Sav. Sąjungos augštosios ly 
gos krepšinio pirmenybėse, vy 
rų ir moterų grupėje dalyvau 
ja Kauno Žalgirio komandos. 
Jau pasibaigė pirmojo rato žai

galima greičiau ligonį pagydy 
ti, kad. . . vėl galėtų gauti ho 
norarą. . . Deja, tada labai ma 
žai buvo žinoma, kaip apsisau 
goti nuo ligos.

Kai kas socialinę medieną 
bando pakreipti psc*hologi,ne 
linkme. Šios mokyklos atsto 
vai tikisi pagydyti ne tik mū 
sų kūniškus ir ypatingai dva 
siškus negalavimus, bet ir pa 
šalinti savitarpinius žmonių ir 
tautų nesklandumus. Jų gydy 
mo priemonė — psichoanalizė, 
apie kurią plačiau teks pakai 
bėti kitą kartą. Visuomenės 
vadai, politikai bei valstybės 
vyrai turėtų būti psichoanali 
zuojami ir tik po to jiems gali 
ma patikėti svarbius žmonijos 
reikalus. Tada pranyks žmo 
nių nesantaika, „šalti“ karai ir 
tarpusavis įtempimas, o tuo 
pačiu žmonės pasijus laimingi 
ir sveiki! .. .

Be čia paminėtų klausimų 
socialinės medicinos sričiai pri 
klauso kūdikių mirtingumas 
ir jų priežastys: alkoholizmas, 
pripratimas prie nuodų (adik 
cija) k. a. morfijaus, heroino, 
kokaino, nikotino, hašišo ir 
kt., venerinės ligos ir prostitu 
cija, kurtumas, nebylumas, ak 
lumas, abortai, džiova, senat 
vė ir t. t.

Kaip matom, socialinės ine 
dicinos sritis yra labai plati; 
ir jei kada pavyks savo uždą 
vinius įvykdyti, tai žmonija 
bus tikrai laimingesnė, nes 
luoši vaikščios, akli matys, 
kurti girdės! (D. B.)

K. Valteris.

Vaclovas ir Nelė Šipeliai per 
nai rudenį įsigijo vasarvietę 
prie Point Fortune, ant Otta 
wa upės kranto, kur ir leidžia 
šią vasarą. Turi erdvius na 
mus, apsčiai žemės, miško ir

NIAGAROS PUSIASA1
Niagaros pusiasalis be apy 

linkės įžymybių ir Niagaros 
krioklio yra dar garsus Wel 
lando kanalu, kuris jungia Erie 
ir Ontario ežerus, Niagaros 
kriokliui apeiti.

Wellando kanalas yra 25 
mylių ilgio. Juo perplaukia 
kiekvieną dieną apie 30 laivų. 
Kanalas įdomus savo į padangę 
pakylančiais tiltais. Daugiau 
šia tokių tiltų kanalas turi 
Welland mieste, nuo Niagara 
Falls iki Welland yra tiktai 15 
mylių. Kai laivas piaukia ka 
nalu pro tiltą, tiltas yra iške 
liamas į viršų, o pro jo apačią 
praplaukia didieji vandenyno 
laivai. Kol laivas išlenda pro 
tiltą, trunka apie 10—15 mi 
nučių; kadangi Welland mies 
te yra tokie 5 tiltai, tai miesto 
gatvės visuomet prikimštos ma 
šinų, kurios laukia nusileidžia 
nt tilto. To nemačiusiam, tas

fesionalizmo plotmėje, bet ne 
mėgėjiškumo. Ar galėtų Nepri 
klausomos Lietuvos sportinin 
kas (arba net visa futbolo, kre 
pšinio komanda) kiekvieną sa 
vaitę vykti rungtynių į Odesą, 
Stanislavovą, Lvivą, Kijevą 
futbolo rungtynių? Ar galėtų 
krepšininkai ištisus mėnesius 
gastroliuoti Š. Korėjoje, tuoj 
pat grįžę, vykti i Maskvą, Le 
ningradą? Aišku, kad ne! Joks 
fabrikas negalėtų laikyti tokių 
darbininkų, jokia įstaiga nemo 
ketų pinigų vien tik figūruoja 
nt Stonkaus, Lauritėno, Pipy 
nės ar kitoms panašioms pavar 
dėms, įstaigos tarnautojų algų 
lape. Taigi, Lietuvos sportas 
pakilo tik dėka Sov. S-gos įgy 
vendinto profesionalizmo, ku 
ris lygiai taip pat yra taiko 
mas ir Lietuvos sportiniame 
gyvenime.

Suminėjus Lietuvos futbolo 
gyvenimą, pirmu smuiku grie 
žiančią komandą tenka laikyti 
Vilniaus Spartaką, kuris daly 
vauja „B“ lygoje su kitom 17 
vienuolikių. Iki birželio mėn. 
pabaigos vilniečiai savo grupė 
je stovėjo lentelėje pirmoje vie 
toje. Paduodu 3-jų pirmųjų 
vietų komandas:

Įvarčių skaičius taškai. 
17: 5 17
28:10 16
21:15 16

dimai. Komandos išsirikiavo 
sekančia tvarka:

Vyrų grupėje: taškai
1. Leningrado Burevestnik 8
2. Maskvos Dinamo 8
3. Rygos KN S
4. Kauno Žalgiris 7

Dvyliktoje, paskutinėje vie 
toje yra Tartu Laler su 1 taš 
ku. Moterų grupėje:
1. Maskvos Dinamo 9 tšk.
2. Kauno Žalgiris 8 „
3. Maskvos S'troitel 8 „
4. Rygos Daugava 7 „

Lietuvos krepšininkai, grįžę 
iš gastrolių Š. Korėjoje (kur 
laimėjo visas rungtynes, o La 
uritėnas Vilniaus Sporte apra 
šinėja savo įspūdžius) tuoj 
pat buvo įtraukti į Sov. Sąjun 
gos rinktinę Europos krepšinio 
pirmenybėms Sofijoje. Į ją pa
teko Stonkus, Lauritėnas ir 
Būzelis. Prieš išvykdami į 

Bulgarijos sostinę, Sov. S-gos 
rinktinė sužaidė draugiškas 
rungtynes su 1955 m. Eruopos 
meisteriu Vengrijos rinktine, 
laimėdami pasekme 67 ;49. Pa 
grindinis penketukas: Ozerov, 

Nukelta į 6-tą psl.

3 PSL.

SĖKMINGA ŽŪKLĖ pp. ŠIPELIŲ VASARVIETĖJE.
gražią upės pakrantę, kur p. p. 
Makauskai baigia statytis va 
sarnamį Jų kaimynai yra p. p. 
Skruibiai.

Čia šiemet ypatingai gera žūk 
lė. Atvaizde p. p. Šipeliai su

.YJE PASIŽVALGIUS.
viskas įdomu pamatyti. Kana 
las įdomus šliuzais, vadinamais 
„locks", kurie iškelia ir nulei 
džia laivus. Tokias „ceremoni 
jas” galima matyti Thorold 
mieste, kuris yra 10 mylių nuo 
Niagara Falls.

Dar viena Niagaros pusiasa 
lio garsenybė, tai Chrystel Be 
ach. Jame kiekvieną dieną su 
sirenka tūkstančiai žmonių. 
Tai visokių karuselių n supy 
nių miestas. Be to, labai gra 
žus paplūdimis.

Visai prie Niagara Falls yra 
Kingston parkas.

Niagaros pusiasalis tai vai 
siu ir daržovių kraštas. Jordon, 
Vineland, Fendwick, Sonthill, 
Weinfleet ir kiti miestukai sk 
ęsta vynuogynuose ir soduose. 
Pakelėse visur pardavinėjami 
vaisiai.

Neseniai Niagaros pusiasaly 
je buvo kroatų tautinė diena, 

ŠTAI PAŽĮSTAMAS VEIDAS!

tinkamas parduot

GERIAUSIAS PASAULYJE ALUS GAMINAMAS BRAVORO

BEER

Išbandykite.

Jums patiks jo puikus skonis.

Turėkite galvoje, kad tai puikus 

lengvas atsigaivinimas, visuomet!

. . . ir tarptautinis ženklas taip 

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

alus yra daugeliui pažįstamas. 

Štai kodėl

BLACK LABEL
yra vienintelis kanadiškas alus 

ir gerti kiekvienoje pasaulio šalyje 

BLACK LABEL

BREWERY LIMITED 
(Tariama: „Karlings blek lėbel byr”).

yra tarptautinis svetingumo ženklas. . .

jei kur tik susirenka geri draugai, visur rasi

BLACK LABEL

savo vasarotojais — p. p. Pet 
rulių šeima ir p. V. Vilimu po 
sėkmingos žūklės. Pagauna da 
ug ir didelių lydžių. Verta iš 
jų išgauti, kokias blizges jie 

i naudoja?

Wellande. Buvo suvažiavę apie 
šešis tūkstančius kroatų. Ir mu 
ms, lietuviams, nereikėtų nusi 
leisti. Nepasirodykime apsnū 
dę ir nemoką susikurti.

Yra tik viena Lietuva pa 
šaulyje, vienas Nemunas, vie 
na Neris, Šventoji ir Šešupė; 
yra tik vienas Gedimino kai 
nas, vieni Aušros Vartai, vie 
ni „Pelėsiais ir kerpėms apau 
gę augštai“ Trakų pilies griu 
vėsiai. Jeigu negalime dabar su 
sirinkti ant Gedimino kalno, 
jeigu negalime pasimelsti prie 
Aušros Vartų, tai V-tosios Ka 
nados Lietuvių Dieną, susirin 
kime Niagara Falls.

Kol turime jėgų, nepamirš 
kime V-sios Kanados Lietuvių 
Dienos, kuri jau visai arti.

Žmogus susitinki gimines, 
pažįstamus ir draugus, pasi 
kalbi, posijuoki, nusišiuostai 
ašarą, kaž kaip lengvesnė pa 
sidaro likimo dalia.

Kanadietis M. Š.
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Lietuvoje mirusieji 
kultūrininkai

Marija Lastauskienė
Liepos 19 dieną Kaune mi 

rė rašytoja Marija Lastauskie 
nė-Lazdynų Pelėda, gimusi 
1872 metais Šiauliuose ir susi 
laukusi 85 metų amžiaus.

Lazdynų Pelėdos vardas ii 
gą laiką buvo apgaubtas pa 
slapties, nes, kaip 1926 metais 
paaiškėjo, šituo vardu rašė dvi 
seserys Ivanauskaitės — Sofija 
Pšibiliaskienė, kuri mirė 1926 
metais ir Marija Lastauskienė, 
kuri mirė dabar.

Marija Ivanauskaitė Lastau 
skienė kilusi iš bajorų, Niko 
demo Ivanausko šeimos. Tė 
vas buvo tapytojas ir rašytojas, 
bet nepraktiškas bajoras.Duktė 
Marija, kaip ir Sofija, negavo 
iš tėvo tinkamo paroušimo gy 
venimui, bet iš jo paveldėjo pa 
linkimą menui, kuris išgareino 
jų vardą ir padėjo gauti pragy 
venimui lėšų.

Marija Varšuvoje mokėsi 
muzikos, bet muzike pasidary 
ti negalėjo. Ten pat ji mokino 
si ir rankdarbių, iš ko daugiau 
šia ir gyveno Petrapilyje, o iš 
tekėjusi už gudo Lastausko, 
apsigyveno Rygoje, vėliau Vii 
niuje, kui gyveno ir sesuo So 
iija, jau buvusi žinoma Lazdy 
nu Pelėdos vardu.

Marija sumanė pasekti se 
sers pėdomis ir pradėjo rašyti. 
Kadangi jos raštai, skelbti tik 
ru vardu, neatkreipė skaityto 
jų dėmesio, tai ji pradėjo juos 
leisti sesers — Lazdynų Pelė 
dos — slapyvarde. Taip ir ėjo 
raštai abiejų seserų vienu var 
du — Lazdynų Pelėdos vardu. 
Paslaptis paiškėjo, kai 1926 
metais mirė Sofija, kuri savo 
seseriai padėjo literatūros dar 
bę.

Mirus Sofijai, Marija Las 
tauskienė pradėjo raštus leisti 
jau savo tikrąja pavarde. Jos 
raštų yra šiais pavadinimais: 
Paša, Vanka, Kazematų sap 
nas, Pirmoji tarnyba, Verpe 
tai, Dėdės šposas, Spinduliai ir 
šešėliai, Naujasis takas, Už 
lizdą, Iki mirties, Liucipieria 
us piršlybos, Lėta, Atsilikęs.

M. Lastauskienė savo raštuo 
se mėgsta vaizduoti miesto gy 
venimą ir psichologinę analizę. 
Jų nuotaika — susitaikymas su 
gyvenimu, rezignacija.

Lastauskienės — Lazdynų 
Pelėdos mirtį paskelbė eilė ra 
šytojų, kurių tarpe Putinas, 
Grušas, Gricius, Ląstas, Simo 
naitytė ir kiti.

Nikodemas Martinonis
Žinios iš Lietuvos praneša, 

kad Kaune liepos 19 d. mirė ži 
nomasis muzikas Nikodemas 
Martinonis, sulaukęs 70 metų 
amžiaus.

N. Martinonis iš profesijos 
buvo vargonininkas, bet moks 
linęsis muzikos srityje. Apie 
1924 metus sugrįžęs iš karo tre 
mties — Rusijoj, dirbo Lietu 
vos valstybinėje Konscrvatori 
joje Kaune, kur dėstė chorve 
dybą ir chorinį dirigavimą. Ly 
giagreta jis dirbo kaip Šaulių 

sąjungos centrinio choro diri 
gentas ir šaulių organizacijos 
chorų instruktorius. Su šaulių 
choru yra pastatęs rimtų kuri 
nių. Jis taip pat yra suorgani 
zavęs Šaulių s-gos chorų dai 
nų švenčių, į kurias suvažiuo 
davo gausūs šaulių chorai.

Tą darbą nutraukė okupaci 
jos, nes rusų okupaciją panai 
kino Šaulių s-gos organizaciją. 
Martinonis tada Konservatori 
joje dėstė dar vargonus.

Okupacijos metu N. Marti 
nonis pasireiškė kaip kompozi 
torius. Daugiausia jis yra pa 
rašęs dainų chorams, bet taip 
gi ir solo dainų su fortepiono 
pritarimu. Vokiečių okupaci 
jos metu Kauno karininkų ra 
movėję buvo suruoštas jo ku 
rinių koncertas, kurio solistė 
mis buvo op. sol. E. Kaidelie 
nė ir op. sol. A. Kalvaitytė bei 
mišrus choras „Daina“, sukur 
tas vieton panaikinto Šaulių s- 
gos choro.

Antrosios rusų okupacijos 
metu, 1944-46 metais, ėjo Ko 
nservatorijos direktoriaus pa 
vaduotojo pareigas, o vieton 
Konservatorijos, kuri įsteigta 
Vilniuje, sudarius J. Gruodžio 
vardo muzikos mokyklą, jis bu 
vo tos mokyklos direktorius ii 
dėstė chorvedybą bei dirigavi 
mą.

Velionis buvo veiklus, ener 
gingas muzikas. Jo žmona, p. 
Martinonienė - dainininkė ir 
muzikos mokytoja, dabar likti 
si našlė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Dr. K. Gudaitis. LIETU 

VIAI EVANGELIKAI. Lietu 
vių tautoje yra dešimtoji dalis 
evangelikų, kurie jau keletą š: 
mtmečių turi savą gyvenimą. 
Iki šiol apie juos turėjome ma 
žai žinių tik šiomis dienomis pa 
sirodžiusi Dr. K. Gudaičio kny 
ga „Lietuviai Evangelikai“ šią 
spragą užpildo. Knyga yra sta 
mbi, 434 psl., su daugybe loto 
grafijų, Įrišta į kietus viršelius. 
Autorius kruopščiai nagrinėja 
lietuvių evangelikų gyvenimą 
paliesdamas visas sritis: orga 
nizacini, bažnytinį, spaudos ir 
t. t. Surinktoji medžiaga aiškiai 
nušviečia jų kovas su pastango 
mis juos paversti kitatikiais iš 
veinos pusės ir vokiečiais iš ki 
tos pusės.

Knyga gaunama tik leidyklo 
je šiuo adresu: Rūta, 89 Na 
pier St., Hamilton, Ont. Kaina 
5 dol.

• Apie Lietuvos vasarvietę Pa 
langą yra išleista informacinė 
knyga „Palanga“, 126 pusi.
• Pirmasis Lietuvos jaunimo 
festivalis įvyko Vilniuje liepos 
13 ir 14 dienomis, dalyvaujant 
iš visos sovietijos atstovams, iš 
skyrus satelitus. Vilniuje buvo 
kolektyvų pasirodymai ir atvi 
roję scenoje pastatyta Klovos 
opera „Pilėnai“. Festivalis už 
baigta eisena su fakelais, kurie 
užgesiti Neryje prie tilto i Žve 
ryną.

Aldona Kanaukaitė, 
baigusi New Yorko umversite 
tą Meno Magistro laipsniu.

Daugumas lietuvių, studijuo 
darni augštuosius mokslus, pa 
sirenka „praktiškiausius“ mo 
kslus — inžineriją, matemati 
ką, mediciną, chemiją, ir labai 
nedaugelis studijuoja humani 
tarinius — literatūrą, kalbas, o 
dar mažiau — meną.

Aldona Kanaukaitė, 
žinomojo Vytauto Didžiojo 
Universiteto profesoriaus ir žy

JE. NETOLI KELIO NR. 4.

Įmokėti $ 50.
LIKUTIS IŠSIMOKĖJ1MUI PER 1—4 METUS, 
arba $ 1.75 per savaitę 

Be nuošimčių ir taksų!
PASINAUDOJĘ DAUGELIS LIETUVIŲ

CHATE AUGU A Y! I 
NETOLIMOS ATEITIES MODERNIŠKAS MIESTAS. | 

DIDŽIOJO ST. LAURENT LAIVŲ KELIO IR SUNKIO-
SIOS PRAMONĖS KAIMYNYSTĖJE. i

PENKIOS MINUTĖS NUO MERCIER TILTO.

| Geriausias investavimas!
I SKLYPAI VAISMEDŽIŲ SOI

|Kaina tik $ 329J
I \

I
PIRKĖJUI PAGEIDAUJANT, KIEKVIENU METU DA-: 

ROMI NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI PAS NOTARĄ, j

GEROMIS MŪSŲ SĄLYGOMIS JAU YRA

I
 Skambinkite šiandien HU 9-3691

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

/"OPTIM A Development, Ine.Wl% I II1M Atstovas P. Juodkojis 
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.

Mosklo - Technikos naujienos
PIRMAS ATOMINIS KELEIVINIS LAIVAS

Atominė energija nuolat pla 
čiau taikoma gyvenimo reikalą 
ms Ne tiktai karo tikslams. 
„Nautilius“ buvo pirmas po 
vandeninis karo laivas, kurio 

miojo Lietuvos chirurgo Vinco 
Kanaukos duktė, sudaro vieną 
iš negausių išimčių — ji šiemet 
pabaigė muzikos meno moks 
lūs Columbia universitete New 
Yorke.

AldonS Kanaukaitė įgijo Ma 
ster of Arts degree Columbia 
Universitete New Yorke š. m. 
birželio mėn. Specialybė — foi 
tepionas.

1955 m. ji baigė Bennington 
College (Vermont State) ir įsi 
gijo Bachelor of Arts laipsnį. 
College be muzikos studijavo 
ir politinius mokslus. Parašė 
diplominį darbą „The North 
Atlantic Treaty Organiza 
tion“ pas profesorių M. Salva 
dori. New Yorko universitete 
ji gavo Master of Arts laipsnį 

plačiai ir yra tvirtai pasiryžusi ir to 
liau studijuoti muzikos moks 
lūs.

varykliams panaudota atominė 
energija. Tai yra JAV karo po 
vandeninis laivas. Amerika pir 
moji statosi ir keleivinį atomi 
ne energija varomą laivą.

New Yorko firma George C. 
Sharp, Ine., sumrojektavo ato 
minį keleivinį laivą, kuris bus 
pradėtas statyti 1958 m. ir 
baigtas 1960 metais. Tai bus 
pirmas atomine energija varo 
mas keleivinis laivas pasaulyje. 
Jis plauks 20 mazgų per valan 
dą. Atomine energija teks jį 
aprūpinti kas treji metai. Lai 
vas kainuos apie 42 milionus 
dolerių. Pinigus statybai duo 
da JAV vyriausybė.

RUOŠIAMI SKRAIDANT1E 
JI AUTOMOBILIAI

Žmogaus protas — neramus. 
Jis vis juda ir vis siekia nauja. 
Jieškojimai yra ta žmogaus sa 
vybė, kuri neduoda jam nurim 
ti.

Neseniai JAV inžinieriai su 
projektavo individualų helikop 
terį, kuriuo gali skristi vienas 

žmogus. Dabar Amerikos išra 
dėjai jau projektuoja dar prak 
tiškesnį dalyką—skraidantį au 
tomobilį. Mat. turint automobi 
IĮ, reikia helikopterio, o turint 
helikopteri, reikia ir automobi 
lio, — todėl būtų labai patogu, 
kad drauge būtų ir lėktuvas ir 
automobilis... Žinoma, tokios rū 
sies išradimais ypač yra susido 
mėję žmonės kariškais tikslais, 
visų pirma. Tai Amerikos armi' 
jos štabas paskyrė 1,700,000 
dolerių trim firmom bandyti pa 
gaminti „skraidančius automo 
bilius“. Lėšos paskirtos Deve 
lopment Co. (Santa Barbara, 
Cal.)—330.000 dol., Chrysler 
Co. (Detroit, Mich.)—661,000 
dol. ir Piasecki Aircraft CoLr 
(Philadtlphia, Pa.)—653,000.< 
„Skraidantieji džipai" galėtų 
žeme važiuoti, skusti 50 mylių 
greičiu, laikytis ore keletą va 
landų ir pavežti 1000 svarų. 
Jeigu jie pasirodytų tinkami ir 
praktiški, tai būtų gaminami ir 
„skraidantieji sunkvežimiai“...

Viena atrodo yra aišku: jei 
gu tokie bandymai yia finan 
suojami ir pradedami, tai yra 
lyg ir tikra, kad išradimas kaip 
ir tikras.

Sovietinis
Okupuotoje Lietuvoje nese 

niai pradėjo eiti „atgaivintoji“ 
sovietų humoristinė „Šluota“, 
kuri retkarčiais patiekia tikrai 
juoką sukeliančių gabalų iš oku 
pantinio „Liaudies demokrati 
jos“ gyvenimo. Tas humoras 
tuo Įdomus, kad tiksliai ir taik 
liai parodo, jog sovietinis oku 
pantas Lietuvos gyvenimą pri

humoras
vedė prie to, kad skaudūs gy 
venimo tikrovės faktai atrodo, 
kaip tikra humoristika. Štai ke 
Ii pavyzdžiai iš „Šluotos* sky 
riaus, pavadinto „Šluotos albu 
mas“. Kadangi mūsų cinkogra 
fijai nepasisekė gerai padalyti 
klišių, tai sunkiai išskaitomus 
tekstus pakartojame.

Viršuje kairėje atvaizdo pa 

rašyta: „Pavasarį pranašauja 
iš po sniego besikalančios žibu 
tės. Nuotraukoje matome žibu 
tę — dvivagi plūgą. Ši „gėlytė“ 
nuo 1956 m. pavasario puošia 
Užvenčio rajono „Naujojo gy 
venimo“ kolūkio laukus. Šią 
naują gėlių rūšį išvedė kolūkio 
pirmininkas Pr. Kazlauskas. 
Kiti sako, kad tai amžinai ža 
liuojanti gėlė. Ar tai tiesa, drg. 
Kazlauskai?"

Viduryje tarp paveikslų pa 

rašyta: „Šis Ukmergės rajono 
„Raudonosios Vėliavos“ kol 
ūkio klubas buvo pastatytas 
prieš keletą metų. Kartą papu 
tė smarkesnis vėjas. . . ir sukry 
po naujas klubas. Nuotraukoje 
matome, kaip kolūkio vadovy 
bė REMIA savo klubą. (I, skai 
tytojo A. Paulausko laiško)“.

Virš atvaizdo dešinėje, kur 
didelėmis raidėmis parašyta 
„Paštą veža“. ..”, tekstas yra 
sekantis: „Užvenčio rajono 
„Varputėnų“ kolūkio laiškinin 
kas S. Gumbeikis, nuvažiavęs 
Į Šaukėnų paštą, tiek paima 
„ant šilumos“, kad kojos sun 
kiai beišlaiko. Pasiklojęs po 
šonu spaudą, Gtimbeikis atsi 
duoda arklio valiai ir užmiega. 
Dėl Gumbeikio saldaus miego 
kolūkiečiams netvarkingai pri 
statomi laiškai ir spauda". . . 
Tai toks humoras, dėl kurio rei 
kia verkti. Štai prie ko priveda 
žmones sovietinis gyvenimas 
okupantų sukurtame „komunis 
tiniame rojuje“.

---- PASTĄ VEŽA...
■■ 1
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AMERIKOS—KANADOS 

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Amerikos Lietuvių Gydyto 

jų Draugijos inciatyva, Darbo 
Dienos savaitgaly, rugpjūčio 
31 d. ir rugsėjo m. 1 d., yra 
šaukiamas Amerikos bei Kana 
dos lietuvių gydytojų bei prak 
tikuojančių dantų gydytojų su 
važiavimas, kuris įvyks Čika 
goję, Morrison Hotel patalpo 
se.

Suvažiavimo Rengimo Ko 
mitetas paskyrė Dr. J. Valaitį 
būti mokslinių paskaitų mode 
ratorium, kuris pagaliau susta 
tė sekančią darbų dienotvar 
kę: šeštadienį, rugpjūčio 31 d. 
bus šios paskaitos: Kas naujo 
akušerijoj ir ginekologijoj; 
Kas naujo ortopedijoje; Posto 
peratyvinis tromboembolizmas: 
Degeneratyvinio artrito prob 
lemos; Steroidų terapija akių 
ligose; Gastroenterologinės 
problemos. Polio virusas ir kiti 
nauji virusai. Dr. V. Pavilanis, 
Montreal, Kanada.

Amerikos Lietuvių Gydyto 
jų Draugija kviečia visus lie 
tuvius gydytojus ir visus pi ak 
tikuojančius dantų gydytojus 
bei jų šeimos narius suvažiavi 
man.

Šeimos nariams bus paruošta 
atskira programa. Suvažiavi 
mo rengėjams yra labai svar 
bu iš anksto žinoti suvažiavimo 
dalyvių skaičius.

Jau yra pats laikas užsire 
gistruoti, todėl nedelsiant pra 
šoma rašyti AM. Liet. Gyd. D- 
jos sekretoriui Dr V. Taurui, 
5100 S. Western Ave., Chica 
go 9, Ill.

IŠ AUSTRALIJOS ATVYKO 
ŠOKĖJA E. KEPALAITĖ
Trumpai buvo suminėta, 

kad iš Australijos į Montreal}

atvyko p. Kepalaitė. Dabar pa 
tirta, kad tai yra Australijoje 
gerai pasižymėjusi ir net pa 
garsėjusi išraiškinio šokio šo 
kėja E. Kepalaitė. Sydnėjaus 
laikraščiai paskelbė, kad ji ke 
liasi į Montreal}. E. Kepalaitė 
iš Australijos gražiai išlydėta 
AL Bendruomenės ir parapi 
jos, nes ji ne tiktai dalyvauda 
vo lietuvių parengimuose, bet 
ir buvo savaitgalio mokyklos 
mokinių šokių mokytoja.

TEATRAI LIETUVOJE
Lietuvos Teatrų Dr-jos ži 

niomis, Lietuvoje dabar yra 9 
profesionaliniai teatrai: Vilnių 
je 3, Kaune 2, Klaipėdoje, Šiau 
liuose, Panevėžy ' ir Kapsuke 
(Mariampolėje) po vieną. Ne 
priklausomybės laikais Vilnių 
je buvo 7, Kaune 3, Klaipėdoje 
3, Šiauliuose 2, Panevėžy 1, vi 
so 16.

Profesinių aktorių dabai esą 
675, kuriuos scenai paruošia 
prie Valstybinės Konservatori 
jos veikiąs Teatro fakultetas, 
dabar turįs 39 studentus. Teat 
rai turi šiuos režisierius: 
Juknevičių, J. Rudzinską, 
Vencevičių, C. Čaikauską ir 
Kyamntaitę.

Pabaltijo teatriniame festiva 
lyje Lietuva laimėjusi pirmas 
pirmas vietas operos ir baleto, 
bet žemiau stovinti drama, pa 
lyginus su latviais ir estais.

LIETUVOJE VYRESNIUO 
SIUS ARTISTUS VARO I 

PENSIJĄ
„Lit. ir Menas" praneša, 

kad operos ir baleto teatre įvy 
ko atsisveikinimas su vyrės 
niaisiais artistais, išlydėtais į 
pensiją. Į Pensiją paleista 16 
artistų, kurių suminėtos šios 
pavardės: A. Končius, A. Gra 
bauskienė, B. Ustinavičiūtė, 
E. KaleseviČiene, P. Zaniaus 
kaitė, J. Jasaitytė, St. Sodei 
ka, A. Andrijauskienė, J. By 
ra, V. Gogelytė. Trūksta dar 
6 pavardžių, bet laikraštis jų 
nepaduoda.
• B. Sruogos Lietuvoje išleista 
me 5-me raštų tome yra atsp 
ausdinti atsiminimai iš Stutho 
fo koncentracijos stovyklos 

• „Dievų miške“, 494 pusi.

R.
H.
K.

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

ir visoje Europoje.

JEAN TALON
DRUG STORE

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

KĄ .DUODA „LITUANUŠ“’ VAJUS
Lietuvių Studentų Sąjunga 

JAV-se, kuri yra oficialusis Li 
tuanus žurnalo leidėjas, vajaus 
pravedimą planavo 2-ose plot 
mėse: a) spaudoje išvystyti 
kuo stipriausią akciją žurnalo 
reikalu, idant skaitytojai ir be 
ndral lietuviškoji visuomenė 
patirtų apie patį leidinį, jo ver 
tę ir naudą bei reikalnguimą 
leidinį remti bei b) tiesioginiu 
kontaktu pasiekti visą eilę tau 
tiečių ir prašyti jų konkrečios 
paramos. To vajaus pravedimui 
buvo sudarytas Lituanus rem 
ti komitetas (kurio veiklos ap 
imtis nesiriboja šiuo vienkart! 
niu vajum) ; jam vadovauja inž. 
V. Šliūpas. Spauda nepaprastu 
uolumu prisidėjo prie žurnalo 
minties populiarinimo. Tiesio 
gio kontakto reikalams buvo 
atspausdinta 20.000 
jų apie 12.000 buvo 
ta tautiečiams.

Iš viso į minėtus
atsiliepė lik 372 tauteičui. Iš 
jų 108 užsisakė sau leidinį, pri 
siųsdami prenumeratos mokes 
tį; 85 užsisakė leidinį bei prie 
prenumeratos mokesčio prijun 
gė savo auką; 179 letuviai at 
siuntė žurnalo leidimui parom 
ti auką, leidinio sau neuzsisaky 
darni. Nuo gegužės 15 d. iki 
liepos 28 d. Lituanus štabą 
(Brooklyno adresu) pasiekė 
991.00 dol. Ši suma nevisiškai 
padengia vieno numerio leidi 
mo išlaidas. Be minėtos sumos, 
dar gauta 316.10 dol. iš įvairių 
organizacijų, V. Adamkavičra

us surinkti 200 dol. vienoj Chi 
cagos inžinierių firmoje (šias 
aukas sudėjo ten dirbą lietu 
viai) bei Los Angeles vajaus 
komiteto tiesiogiškai surinktos 
aukos, kurių bendra suma 143. 
00 dol. Tokiu būdu iš viso per 
augščiau minėtą laikotarpį su 
rinkta 150.10 dol.

Per metus pasirodo 4 Litu 
anus numeriai; žurnalo tiražas 
siekia 5000 egz. Šio darbo įgy 
vendinimui reikia 5000 dol. su 
ma (tai tik faktinės leidimo iš 
laidos, nes nei vienas Lituanus 
štabo narys negauna jokio atly 
ginimo). Vajaus metu tikėtasi 
reikalingą sumą sukelti, tačiau 
iki šiol tepavyko gauti vieną 
trečdalį numatytos sumos. Ji 
padengė kovo ir birželio nume 
rių išlaidas. Tikimasi, kad Jau 
nimo Kongreso pelno 1000 
dol., kuriuos numatyta paskirti 
Lituanus leidimo reikalams, su 
balansuos rugsėjo mėn. nume 
rio sąskaitas. Gi po to Litua 
nūs žurnalą gaubia labai neaiš 
ki ateitis. Jei tolimesnių aukų 
nesusilauksime, reikės jo leidi 
mą sustabdyti. Tačiau viliamės, 
kad pradėtą naudingą daibą ir 
toliau galėsime tęsti.

„NIDA” IŠLEIDŽIA SKAI 
TYMŲ KNYGĄ

Jau keletas metų, kai labai 
sunku pasigauti tokią knygą, 
kurioje būtų sudėta krūvoje 
juo daugiau mūsų literatūros 
turto. Tokios knygos pasigen 
da senimas, kai užeina noras 

!►©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

Vaistai į Lietuvą, 
LATVIJĄ, ESTIJĄ, LENKIJĄ IR KITUS SOVIETŲ 

OKUPUOTUS KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

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

Į 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 
.©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©$

laiškų; iš 
išsiuntinė

prašymus

V

j

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 informacijų 

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.: BElair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

nmmmmmtrmmnmmtmnmmmmmtmmmntmnmammmmmmm 

| BELLAZZI- LAMY, INC I 
į o 7679 George St., „į PO 8-5151 Ville Lasalle. g

| Į vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. H 
♦ Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. g

>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©r

& DYERS CO.
i

Tel. PO. 8-1135
SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

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

ir t. t., ir t. t.
0.85

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

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

STATAI AR REMONTUOJI NAMUS

pirk statybines medžiagas vienintelėje tos rūšies 
lietuviškoje prekybos įstaigoje Montrealyje

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

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

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

Greitas pristatymas.

II.

PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS

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

neseniai įsteigta, specialiai statybos reikalams, 
nauja lietuviška bendrovė:

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

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

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

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

nariams 10, kiet. įriš. 17,6 (au 
strališka valiuta). Pardavimui 
neįrišta 20, kiet. įriš. 30. Dole 
rio kraštuose: nariai, 2 dol. kie 
tame įrišime 3 dol. Pardavine 
jama neįrišta 3 dol., įrišta 4 
dol.

DAINA „KARVELĖLI, 
MĖLYNASIS” ESANTI 

KUDIRKOS
Lietuvoje dainų tyrinėtojai 

nustatė ir išaiškino, kad žino 
moji č. Sasnausko harmoni 
zuotoji daina „Karvlėlei, mėly 
nasis, karvelėli, tu pilkasis” iš 
tikrųjų yra ne liaudies daina, 
kaip ligišol buvę manyta, bet 
yra parašyta Vinco Kudirkos, 
jam gydantis Kryme ir pasiil 
gus Valerijos. Kudirka šią dai 
na atspausdino dainų rinkinyje 
„Kanklės”, 2-je dalyje, iš kur 
Č. Sasnauskas ir paėmė melodi 
ją. Kudirka leidinyje padaręs 
prieragą, kad „žodžiai netikri, 
naujai prirašyti". Remiantis 
šiuo ir dainos analize nustato 
ma, kad daina ne liaudies, bet 
individualiai sukurta ir kad tai 
yra padaryta V. Kudirkos.
NIEKAS tiek daug nerašo apie 
Montrealio lietuvių gyvenimą, 
kaip „Nepriklausoma Lietuva”, 

todėl naudinga ją skaityti.

vakarais paskaityti ką nors am 
žinesnio, ilgiau tveriančio, gal 
jau ir skaityto, bet pamiršto. 
Taip sakant, pasigenda tikrą 
ja žodžio prasme knygos lietu 
viškai atsigaivinti. Bet už se 
nimą dar blogesnėje padėtyje 
yra jaunimas. Eina jis svetimo 
je mokykloje mokslus. Ko jam 
trūksta išlikti stipriu lietuviu 
— tai lietuviškosios kultūros 
augštybių ir grožybių bent nuo 
trupomis. *

Nidos Knygų Klubas Didž. 
Britanijoje nutarė čia ateiti į 

0 90 Pagalbą visiems, seniems ir jau
6 00 X niems. Jis išleidžia K. Barėno
2 50 S paruoštą storą (apie 550 pusi.)
2 50 & letuvių literatūros skaitymų
2 5Q knygą, kurioje skaitytojas ras

T beveik visus mūsų literatūroje
ę pasireiškusius autorius čia su
> pluoštu eilėraščių, čia su bū
> dingiausiomis prozos ištrauko
'< mis ar net trumpesniais išti
£ sais kūriniais.
> Šitoji knyga („Sauja Der
> liaus“) išeina rudeniop. Be jo 

kių rūpesčių ją gaus Nidos 
Knygų Klubo nariai, Britani 
joje ir Europoje sumokėję kaip 
už du eilinius klubo leidinius. 
Neįrišta 8, kiet. įrišime 12. Rin 
koje bus pardavinėjama: neįr. 
15, kiet. įriš. 20. Australijoje,

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų speclialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. HICKSON GROCERY
Čia rasite 

įvairių bravorų 
ALAUS,

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

įvairiausių konservuotų produktų.
Užsisakykite čia alų savo pobūviams!

241 Hickson Ave. Tel.: PO 6-5641 Verdun.
Sav. Paul J o c s i.

Dr. TASSy SIHGERMAN 
op tometristas-optikas

$ TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI 

iii 4281A St. Lawrence Blvd., Montreal. VI 5-7928
j^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^  
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I
 TAUPYK, SKOLINKIS

savo kredito kooperatyve

„LITAS”
Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai ; > 
duodamos betkokiam geram tikslui. XVed. D. Jurkus, PO 7-4280. X
„Litas" veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje XBanko kambary. j*

J Pirm. A. Norkeliūnas ................................... RA 7-3120 $
>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©4 
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DE LUXE DRY CLEANERS!
117 —6th AVENUE, LACHINE |

a J7 ^7 Z. ^7 O ^7 Lietuviams nuolaida. $
iVL Tj/ Z / Sav.: P. RUTKAUSKAS. | 
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SALIONAS DIVA MODE
SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS.

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Sta Nu
8ALTIC

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š 1 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.

i Lietuviška motery kirpykla h 
t DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- | | 
; PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. | 

į Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon). | įį 

i Į 2544 CENTRE St., Montreal. WEllington 5-3292
><>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©<

PO 7-0211 Office: 727 Argyle
PO 7-0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS—KURO ALYVA
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MŪSŲ SPORTAS...
Atkelta iš 

Valdmanis, Stonkus, Zubkov, 
Siemionov (Kruminš — 2,12 
cm milžinas yra ligoninėje). Iš 
faulavus šiems žaidėjams, ant 
rame puslaikyje žaidė: Stude 
neckis, Minašvil, Lauritėnas, 
Bočkariov, Torban. Geriausiu 
rungtynių žaidėju, vienbalsiai 
buvo pripažintas lietuvis Ston 
kus, pelnęs Sov. S-gos rinkti 
nei 19 taškų.

Nors pereitame NL Nr. ra 
šiau, kad Europos bokso pir 
menybėse nedalyvavo nė vie 
nas lietuvis, šį kartą turiu tai 
ištaisyti, nes pasirodo, kad pir 
menybėse, pussunkį svorį ats 
tovavo Murauskas. Deja, jis 
pirmose rungtynėse pralaimė 
jo lenkui Voicechovskiui, kurį 
vėliau Įveikė rumunas Negrea, 
tapęs Europos meisteriu. Bū 
dingą, kad Sov. Sąjungos spa 
ūda su pasididžiavimu skelbia 
sunkiasvorį Abramovą, kaip tę 
siantį Šociko ir Juškėno tradi 
ciją. K. Baronas.

KITOS LIETUVOS 
SPORTINĖS ŽINIOS

— Šiauliuose pravestos Lie 
tuvos šachmatų komandinės 
pirmenybės. Pirmoji vieta ati 
teko Vilniaus rinktinei, surin

3-čio pusi.
kušiai 25 taškus iš 32 galimų. 
Toliau komandos išsirikiavo. 
Kaunas 23%, Šiauliai. Vilnia 
us rinktinę atstovavo Chol 
mov, Vistaneckis, Baršauskas, 
Krimeris, Česnauskas, Matule 
vičiug, Kaušylaitė, Steponavi 
čiūtė. Labai atkakli kova buvo 
tarp Cholmovo ir 18-mečio 
Klaipėdos žaid. Barstaičio. Po 
devynių su puse valandos, šim 
tajame ėjime, Cholmovas įvei 
kė jauną klaipėdietį.

— Rugpjūčio 16—26 d. d. 
Lietuvoje viešės Čekoslovaki 
jos ,,Slovan Orbis" iš Prahos 
vyrų ir moterų krepšinio ko 
mandos, kurios sužais drau 
giškas rungtynes Vilniuje,

Kaune ir Klaipėdoje. Rungty 
nės įvyks stadionuose, ant 
specialiai įrengtų iš lentų aikš 
telių. Abi čekų komandos, sa 
vo krašte užima pirmą vietą.

— Rugpjūčio mėn. Minske 
įvyks sunkumų kilnojimo rung 
tynės tarp Vilniaus, Varšuvos 
ir Minsko miestų rinktinių.

— Lietuvos tinklinio pirme 
nybes vyrų grupėje laimėjo 
Kauno Politechnikos Institu 
tas, surinkęs vienodą taškų

— Kaune viešėjo Lenkijos 
Olimpijos moterų krepšinio ko 
manda ir sužaidė rungtynes 
su Kauno Žalgiriu.

— Tartu įvyko Pabaltijo 
ŽŪA studentų lengvosios atle 
tikos žaidynės. Tryliką pirmų 
jų vietų laimėjo estai, lietuviai 
devynias ir latviai — vieną.

— Lauko teniso pirmenybė 
se, meisteriais vyrų grupėje h 
ko: Liubartas, Baliūnas, Au 
gustatis.

PARDUODAMI
8 DIDEL1IRMAŽIŪK1A1 f

g su ar be pieno kontrakto, gyvuliai, ūkiškos mašinos, cuk- g 
g rimai klevai, miškas, upė, kalnas. Kaina $ 25,000 iki $ ©
8 45,000. Įmokėti tik $ 500.00. 8
8 Rašykite dėl katalogų, pažymint anglu ar prancūzų kalba. 8 
8 8
g MARCHESSAULT & ENRIGHT INC.,
8 West Shefford, P. Q. 8

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

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

Sav. V. DUNDYS

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai į 

tėvynę

JKAMIĖNSKL
JANIQUE TRADING CO. J

835 QUEEN ST.W.-TORONTO 3-EM4-4O25

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

skaičių su Kūno Kultūros Ins 
tituto komanda, tačiau turėda 
mas geresnį setų santykį. Mo 
teru grupėje — KKI prieš PS 
K.

— Stalo teniso rungtynės 
tarp Vilniaus ir Tallino rinkti 
nių baigėsi mūsų sostinės lai 
mėjimu pasekme 5:1. Vilnius 
žaidė susilpnintoje sudėtyje, 
be A. Saunorio ir V. Baltakio.

— Sov. Sąjungos meisteris 
J. Pipynė mėgino Vilniuje pa 
gerinti 2000 m rekordą. Jam 
tas nepavyko, nors šioje distan 
cijoje jis atsiekė naują Lietu 
vos rekordą — 5; 12,5. Sov. S- 
gos rekordas yra 3,3 sek. ge 
resnis už Lietuvos.

— Lietuvos jojimo trikovės 
meisteris A. Juodžbalis yra 
įtrauktas į Sov. Sąjungos eki 
pa.

— Kaune įvyko įdomios fut 
bolo rungtynės tarp Vilniaus 
ir Kauno Sporto meistrų. Kati 
no sporto meisteriai prieš tai 
sužeidė kontrolines rungtynes. 
Vienoje pusėje žaidė buv. Lie 
tuvos rinktinės žaidėjai, kaip 
Kersnauskos, Penkąuskas, Sa 
baliauskas, kitoje vienuolikė 
je — A. Šocikas, Dzindziliaus 
kas, Butautas, Lagunevičijus, 
Vietrinas ir kt.

Šį kartą pirmenybėse neda 
lyvavo daugkartinis meisteris 
J. Anilionis. Vyrų dvejetą lai 
mėjo Liubartas - Lopata įvei 
kę Baliūną Korkutį. Moterų 
grupėje meisterės vardas atite 
ko M. Šližytei, antroji vieta 
Baltrūnienei ir trečioji Levi 
nienei. Dvejetą laimėjo Levi 
nienė — Sližytė ir mišrų Sli 
žytė — Augustaitis.

— Vliniaus „Sportas“ ats 
kiru vedamuoju straipsniu, at 
žymėjo Pirčiupiu kaimo trage 
diją, kada vokiečių okupacijos 
metu, už nužudymą augštų vo 
kiečiu pareigūnų, buvo išžudy 
tas šis buv. okupuotas Lenki 
jos kaimas, netoli Valkininkų 
miestelio. Sportas rašo: „Pir 
Čiupis. . šio žodžio ištarti nega

Įima nesijaudinant. Tai čia, pu 
šyoiėlių apsuptameDzūkijos kai 
melyje, liejosi niekuo nekaltų 
žmonių kraujas, tai čia gyvi bu 
vo deginami vyrai ir moterys, 
vaikai ir seneliai — hitlerinių 
žmogėdrų ir jų pakalikų —„lie 
tuviškųjų buržuazinių naciona 
listų kruvinos puotos aukos“.

Gaila, bet už šią suruoštą 
„puotą' tenka dėkoti ne lietu 
viškiems nacionalistams, bet 
lenkams partizanams, kurie no

rėdami atkeršyti grynai lietu 
viskam kaimui ir nušovė maši 
na vykusius vokiečių pareigu 
nūs. K. Baronas.

— Vilniaus miesto lengvo 
sios atletikos pirmenybių ge 
resnės pasekmės: 100 m bėgi''A1 
me Volungevičius 10,9 sek. ’A 
800 m Astrauskas — 1; 56,0 
sek., Žadvydas 1 ; 56,2 sek., Ra 
džiūnas — 1 ; 56,7 sek. Mote 
rų 800 m bėgime laimėtoja Ii 
ko Karaliūnaitė — 2; 20,6 sek.

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

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

KOKYBĖ. ŽEMA KAINA.

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.

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

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

Antibiotikai - vaistai nuo 
džiovos

Dihydrostreptomycin
10 gr. 2.60 

Isoniazid (rimifon)
1000 tabl. 7.00 

Penicilinas 3 mil.
10 c. c. 1.05 

PAS granulate
500 grm. 5.50 

Tetradecin (archromycin)
10 caps. 5.40 

Vaistai nuo reumatizmo 
Cortodrin (cortizon)

50 tabl. 9.50 
Fenalgin cum coffein

100 „ 2.60 
Novecyl 100 ,, 3.00

Vaistai nuo,kraujo spaudimo 
Rautotal (Serpasil)

50 tabl. 1.25 
Digitrin (Digoxin)

100 „ 1.60

Sklerozė
Collojod 100 tabl. 1.85: 
Theophillin comp.

100 „ 2.10!

Nuo astmos
Calcibrornin 50 tabl. 3.00: 
Astrophillin 10 „ 2.85!

Vitaminai
Multavitamin. Spec.

100 caps. 2.45 
Multavitni. Akvamin

100 „ 2.15 
B-vimin comp inj.20 c. c. 1.80 
B-12 Hepagon inj.10 ,, 1.30 
B-vimiu comp forte

lOOt. 3.50 
B-12 Hepaforte 150 gr. 2.50 

įvairūs vaistai-tabletės 
Barbiphen 100 tabl. 1.00
Barbitropin 100 „ 1.10
Saccharin 1000 ,, 0.50
Asperin 250 „ 2.30

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont. 

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

I
A.E. McKAG(JE|

Barrister and Solicitor 8 
Advokatas ir Notaras g 

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

330 Bay Street, 8 
TORONTO 1, Ontario. £

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

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

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

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

instrumentus — akordeonus ir kitas reikmenis.

ORBIS 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.), 
mūšų agentas atvyks paimti Jūsų užsakymo.

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

toms reikiamus pakvitavimus.
Rašykite lietuviškai.

VEDYBINIS SKELBIMAS
Birutė Pacevičiūtė, 26 m., da
bar gyv. Lenkijoje, noriu iš
tekėti už lietuvio, gyv. Kana
doje arba JAV. Esu baigusi 6 
klases Mažeikių gimnazijos, 
Lenkijoje gailestingųjų seserų 
mokyklą. Dirbu ligoninėje. 

Noriu ištekėti už lietuvio. Nei 
mokslas, nei profesija man nė
ra svarbu. Noriu gero, geros 
širdies žmogaus. Jis gali būti 
nemažiau 10 metų už mane 
vyresnis. Noriu išvykti iš Len 
kijos ir pradėti naują gyveni
mą. Kas norėtų mane atsiimti, 
prašau rašyti mano dėdei Ka
nadoje tokiu adresu: Mr. Vyt. 
Vaidotas, 35 Bay Street Sou
th, Hamilton, Ont., Canada.
k-.1:'--.- xx------- x>f ■ ■ ---- - w

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088
Kr-T~:"’xx   xx---------xx---------x

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —

A d vokalas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Av«nue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

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

atliekami dar Šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS. 
— KOMPENSACIJŲ IŠROPINIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. — 

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

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

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

I
 SIUNTINIAI Į LETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS. 

Naujas skelbimas su naujenybėm.
Prašau perskaityti šį skelbimą ir įsitikinti, kad pasiųsti 8 
bet kokį siuntinį, o ypatingai vaistų ir medžiagų į Lie- X 
tuvą bei kitus kraštus yra prieinamiausiai ir pigiausiai 8 

tik per g

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ 8

BALTIC EXPORTING Co. K

849 COLLEGE ST. (PRIE OSSINGTON), 
TORONTO, TEL. LE. 1-3098 g

Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaistų ir g 
kitų reikmenų įvairius siuntinius. 8

Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiu- g 
mams ir paltams medžiagų, kostiumams priedus 

ir kitas prekes. &

DĖMESIO! dėl siunčiamų vaistų ir medžiagų iš Anglijos, g

Nuo š. m. rugpjūčio mėn. 6 dienos žymiai atpiginti vais- 8 
tai siunčiami iš Anglijos, pavyzdžiui:

Streptomycine arba Dihydro-Streptomycine 
30 a 1 gr.......................................................... su muitu $

Isoniazid 1000 tabl. 50 mgm...................

Penicillin in oil 1X10 cc 3 mil. u.........

Cardophyllin (Theophillin) 100 tabl. 0.2 
Multivitamin 500 tabl...............................

Vitamin B. Complex Forte 500 tabl.. . 
£ Serpasil 500 tabl. 0.1 ...............................8 Serpasil 500 tabl. 0.25...............................
X Vitamin B. Complex 250 tabl................
g Phenobarbiton 500 tabl. 1 gr....................
8 Aspirin 1000 tabl.........................................
8 Digoxin 500 tabl............................................
8 Butazolidine 100 tabl. 100 mgm..............
8 ir t. t. ir t. t.
8 Siunčiame įvairius antibioticus:
8 Aureomycin, (Achromycin, Chloromycetin, Crystamy- g 
g cyne, Erythromycine, Penicillin, Estomycin, Mixtamy- 8 
8 cm, Seromycine, — Cycloserin, Streptomycine, Dihyd- 8 
8 r o — Sterptomycine, Terramycin, Viomycin ir j vairias g 
g medžiagas ir instrumentus dantims taisyti. g
8 Taip pat yra žymiai atpigintas oro pašto mokestis.
i DAR DIDESNĖ NAUJIENA: |

8 Yra gauti iš Anglijos vyriškiems ir moteriškiems kos- g 
8 tiumams bei paltams naujų vilnonių juostelėmis medžią- 8 
8 gų pavyzdžiai. Tų medžiagų kaina pasakiškai žema, t. y.: 8 
8 Keturiems kostiumams — 14 y rd. medžiaga su pamuša- 8 
8 lu ir šerine (klijonke) įskaitant visus mokesčius — tik- g 
g tai — $ 72.30. Arba už tą pačią kainą 3 kostiumai n vie- 8 
8 nas paltas arba 2 kostiumai ir 2 paltai. ?
8 Siunčiant į Aziją (Sibirą) reikia pridėti dar $ 1.80. 8 
8 Medžiagų pavyzdžius galite pamatyti mūsų įstaigoje g 
8 Toronte ir pas ponią Juraitienę Hamiltone. (Užsakant šį 8 
įc pakietą laiškais prašome nurodyti pageidautiną spalvą). 8
8 Be to siunčiame iš Anglijos kaip seka: J
8 švediškas elektrines siuvamas mašinas, j
8 38-nių modelių Hohner akordeonus, 
8 Moderniškiausias mezgimo mašinas, 
g Šveicariškus laikrodžius firmos „Cyma“ ir „Dixton“, < 
8 Stiklui pjauti peiliukus su deimantu ir metalinius, I 
8 Parkerius, į
8 Dviračiams padangas ir šliaukąs įvairių išmierų, 
8 Plaukams kirpti mašinėles, j
8 Skustuvus, 2
8 Plaukams dažyti įvairių spalvų dažus, Į
8 Avalynę,
8 Maistą, '
8 ir t. t. ir t. t.
g Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų. į
8 Kiekvienas siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų ne- 
8 viršijant nustatyto svorio.
8 Pagal mūsų patyrimą — dabar pats laikas pasiųsti siun- 
8 tinį Kalėdoms bei žiemai.
g Mūsų skyrius Hamiltone, 105 Cannon Str. E., pas P. V. 
8 Juraitienę, tel. JU 8-6686, priima užsakymus vaistams ir 
8 kitokioms gerybėms siunčiamiems iš Anglijos.
8 Gyveną ne Toronte, gali vaistų, medžiagų ir kitus užsa- 
8 kymus bei savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio siun- 
8 tinius siųsti mums paštu.
8 Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
8 Darbo valandos:
8 Pirmadienį — penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak.
8 Šeštaditniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.
8 Sav. A. K a 1 ū z a.

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

7.90
4.70
1.00
1.10
2.80
4.20
4.70

11.10
1.70
1.60
1.70
3.80
4.60
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DANGUJE,
kurį rugpjūčio 1 dieną dauge 
lis hamiltoniečių matė ir stebė 
jo šiaurinėje miesto dalyje — 
šviečiantis ir blizgantis daiktas, 
— sukėlė didelį susidomėjimą. 
Ne vienas sakė, kad tai yra sk 
laidanti lėkštė; kiti su pajuo 
ka atsakinėjo, kad gyventojai 
atskrenda iš Marso i mūsų že 
inę; treti — rusai puola Kana 
dą ir t. t. Radio stotys, laikraš 
čiai, metereologijos stotis buvo 
užpiltos telefoniniais paklausi 
<*is. Tik sekančią dieną spau

_oje tilpo platus paaiškinimas, 
kad tai buvo meteorologijos 
stoties su visokiais instruniea 
tais paleistas balionas net iš J 
AV oro bazės Japonijoje . Ta 
čiau vieta buvo greit ištaisyta, 
nurodant baliono pakilimą iš 
JAV. Kur jis nusileido, neteko 
sužinoti. K. B.

SPORTO KLUBO KOVAS 
astuonių metų veiklos sukak 
ties minėjimas yra rengiamas 
rugsėjo 14 d. Be sporto rung 
tynių su Toronto ir viena JA 
V komanda, vakare, Rayal Con 
naught viešbutyje , numatomas 
didelis balius, kurio programo 
je taip pat pakviestas dalyvau 
ti aktorius-humoristas V. Žu 
kauskas iš Brooklyn©. Tai bus 
pirmas, didesnis, parengimas 
po vasaros atostogų ir atrodo 
turės didelį pasisekimą, nes 
Sporto Klubo parengimai, vi 
suomet susilaukia labai daug 
svečių iš Hamiltono ir jo apy 
linkių.

Europos gydytojas

Dr. N. S k a a b
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus — 

TALKOJE
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.

;; Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p. 
i; parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite 
'< iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114,

Hamilton, 15 Homewood Ave.Aidimi LUll, 1J I 1 vJIIC w UUU AVC, (
1

Urugvajus ir jo lietuviai
RAŠO A. GUMBARAGIS

9. IŠVYKO J MASKVOS FSTIVALJ, 
Skambino visų bokštų var 

pais, pumpavo baseinus visa jė 
ga ir triūbino visomis dūdo 
mis ragindami ruoštis į Mask 
vos festivalį, per du mėnesius 
be nuovargio. Todėl manėme, 
kad po tokios triukšmingos 
propagandos keletas šimtų jau 
nuolių asiras vykti, bet šį 
kartą apsirikome ir dabar sųsį 
duriame su tokia padėtimi, kad 
Urugvajaus jaunimas nelyg bū 
tų buvęs kurčiu.

Iš tokio pompastiško didžia 
vimosi komunistiniais laimcji 
mais vos atsirado 64 įvairiau 
siu tautybių, bet tik vienos ko 
munistų partijos jaunuoliai, kų 
rie liepos 3 d. sėdo į italų „Co

ntc Grande" laivą ir išplaukę 
į Maskvą. Iš šių 64 vyruku u 
vienas lietuvis, — Antąna# Sau 
sis. Kaipo jaunuolis — 33 me 
tų amžiaus, kaip darbininkas, 
— iš profesijos šoferis, kuris 
lietuvių komunistų vakaruškų 
se groja armoška,

Nors buvo dėtųs pastaugus, 
kad gausus lietuvių jaunuoliu 
būrelis dalyvautu Maskvos feg 
tivaly, bet kai rusu kolegą Pa 
vilianskas nuvyko į Sov, Rusi 
jos pasiuntinybę prašyti paią 
mos kelionei ir buvo iŠ ten iš 
mestas kaip „stalįnįstas'', tą 
da net „delegacijos" dalyvių 
vaikai buvo nustota raginti pa 
čių tėvų vykti į festivali,

M. MACIUKAS

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

u . -inacijos tapo prastumta da 
lis gabių darbuotojų, todėl šia 
is metais, ši kruvinoji Lietų 
vai naktis buvo paminėta tik 
per vieną radijo stotį ir neat 
žymėta vietos spaudoje, kaip 
kitais metais.

10. KRIMINALIŠKAS 
SABOTAŽAS.

Buvo manomą, kad esančio 
se sovietinėse ambasadose Lo 
tynų Amerikos respublikose, 
vietos komunistų partijos turi 
labai pasyviai veikti, nes tuo 
būdų šių ambasadų lizdąi ne 
bus Įtartini nei saugomasi nup 
jų destrųktyvinių veiksnių, kų 
rie nukreipti į kaimyninių vą 
Istybių liaudis kelti nepasiten 
kinįmą, raginti į streikus ir sa 
botažą. Ir tokį sveiką triūsų pro 

' tavimą galime dar kartą argų 
: mentuoti. Jei Urugvajaus ko 
■ munistų partija būtų kiek pa 

syvesnė už kitų valstybių, 
ji yrą tiek kenksmingą, kaip ir 
ąnų, apie kurią kalba patys ak 
tyąliaųsį įyykiaį.

Prieš kejis mėtys Rincon dę 
Ęaigorria prie Uruguay upės 
buvo pradėtą statyti didžiulė 
elektros stųtią. Darbas gerokai 
pastūmėtas ir neužilgo bus bai 
gtąs, Prie šio pastato ramiai 
dirbo 780 dąrbinįnkų jau me 
tas, Bet štai paskutiniuoju lai 
ku ėmė važinėti paa jyųs iš s@§ 
tinės žinomi kųipųnistų agitą 
toriai ir jų tarpe infiltravę sa 
vo 70 narių, ėfnė juos raginti 
streikuoti, be tų inspirąvo šabo 
tažuoti,

Tikslas buvo, ątsjek.iamą§ | 
Už nesilaikymą disciplines, su 
spęndųųjamį trys staliai, bet už 
jų suspendavimą išeina visi i 
streiką.

Labai natūralu. Streikai čia 
legalūs, ir jie 99 puošįmeiais 
ląimėjami, bet kas slėpėsi yž 
jo ? Sąbotažaą. Kr-iminąlįškąs 
sabotažas! Gerai, kad nespėtas 
įvykdyti, nes laiku syseRtąs.
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munistų partijos agitatoriai: 
Hector G. Olivera ir Henęįęr 
son Cardozo, kunuqso taipgi 
nurodoma slapyvardžiais, kad 
H3 tyri užimti mašinų skyrįų, 
C7 išjungti telefoną su tele g 
rafų, Z. 14 paskirtas, prię dina 
mitų sandėlių, q F6 praneš ka 
da viskas bus paruošta ir įsa 
kyg sprogdinimo laiką.

ARIE, Ont. ~ PADĖKOS

VYRUKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGSTO5 KOKYBES
RANKU DARBĄ§ 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

į Lietuviška Kirpykla
& 410 Myrray Ayę, Gręęųfield Park.

Dąraų pysmętįnįys, dažymu*, Šaltus šukavimus 
I>ęį visokeriopus odos masažus.

Kreiptis tel. OR 1-8951
| Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ.

t

UM E NUVEIKTI
) ėjo, taip ir tebeeina. . . Liū 
pristūmusių pinigą tautie 
veidai. . . Jeigu ir nusišyp 
tai jau apsipratusio savo 

mu mirtin nuteisto nusikal 
o šypsena. . . Gaila vyrų, o 
labjau, kad vietoj šėrų pa 

mo vis dažniau girdimi ga 
ii apie artėjantį ekonominį 
slūgį. . . Nei bėgti, nei rėk

Arba vėl kiek kolonijoje tu 
te įvairių neišspręstų reika 
ir aktualijų. Kodėl tas nepa 
ildenti ir nepajudinti? Kad 
šeštadieninės mokyklos mo 

'tojo klausimas. Suorganiza 
i šį pavasarį mūsų valdyba 
•Štadienio mokyklą ir moky 
>ją po labai sunkių pastangų 
rrado. Tačiau po b pamokų 
tėjo mokslo metų galas ir 
uvęs mokytojas iš kolonijos 
įsikėlė. Dabar šeštadienio mo 
yklos klausimas dėl mokyto 
o trūkumo lyg ir „pakibęs 
irę“. Argi tik užgimusi lietu 
?iška mokykla taip ir numir 
ų?| Ar jau toks sunkus tas mo 
rytojo darbas, kad valdybos 
jirmininkas p. Grgeliaitis bai 
jia batus nuplėšti mokytojo 
□ejieškodamąs. Juk turime ko 
lonijoję ir truputį daugiau pa 
sįmokiusių ir save inteligert 
tais skaitančių ir net dar buvu 
siu mokytojų, kurie kaip ir dau 
gelis tik 40 vai. savaitėje fabri 
ke tedirba. Reikia tikėtis, kad 
energingas ir veiklus valdybos 
pirmininkas neleis lietuviškai 
mokyklai numirti ir suras mo 
kytoją, o tie tautiečiai, kurie 
save lietuviais skaito, pajus pa 
pareigos jausmą savų vaiku 
čius į tą mokyklą leisti.

Kitas,,, vėl įdomus klausi 
maa, ne tik Šių eilučių autoriui, 
bet ir daug kam iš kolonijos 
tautiečių. Tai skaitėme „N. L- 
voje“ paskelbta keleto mūsų 
kolonijos tautiečių pavardes 
sumetusiu po vieną kitą dole 
lį parėmimui J. Amerikos V-

NAUJIENA!!!
Pinigai siunčiami i Sov. Są

jungą, Lietuvą, Latviją, 
Estiją,

Pristatoma per 2 savaites.
Pilnai garantuota 

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

perlaidų kiek norite.
GRAM E RCY

118 East 28th St., 
New York 16, N.Y., U.SA.

i Licensed and Bonded 
by N-. A State 

Biųikųig Commission 
VwUM.......... . n 11 iiMMimniiii hi ■

Mirus mūsų Mielam Tėvu 
čiui - seneliui — Jonui Kuncai 
čiui, mums liūdesio valandoje 
padėjusioms, prisiuntusiems gė 
lių, bei užprašiusiems Šv. Mi 
šias, nuoširdžią padėką reiškia 
me: — Mr. & Mrs. A. Račiūną 
ms, Kun. J. Bobinui, pp. Bobi 
nu šeimai, pp. Rudžiauskų šei 
mai, Mrs. M. Bendžiūnas, Kun. 
J. Kubiliui, Mr. & Mrs. Ahonia 
ms, Mr. & Mrs. Arlauskams, 
Mr. Murauskui su šeima n pp. 
Pakulių šeimai.

Taip pat nuoširdžiai dėkoja 
me visiems mus užjautusiems 
ir atsilankiusiems į šermenis 
bei laidotuves.

Liūdinti Piečąičių šeima.

PAJIESKOJIMAI
— Jonas Štitilis, gyvenąs 

Venezueloje, Calle 10 de Di 
ciembre Nr. 117, Maracay Es 
tado Aragua jieško pusbrolio 
Jurgio Štitilio, kilusio iš Limei 
kių km., Raguvos valsč., Pane 
vėžio apskr., Kanadoq atvykti 
šio apie 1929 m. Spėjama, ver 
čiasi žemės ūkiu.

— Visoje Lietuvoje vėl mi 
tingų banga, ryšium su Moloto 
vo „antipartinės“ grupės paša 
linimu. Liepos 3 d. įvyko res 
publikinis partinio aktyvo susi 
rinkimas, kuriame A. Sniečkus, 
J. Paleckis ir keliolika kitų So 
vietinių pareigūnų visokiais pik 
tais žodžais pasmerkė tos gnu 
pės narius. Po to visoje Lietu 
voje įvyko vietiniai mitingai, 
kuriuose „karštai pritarta" 
Maskvos permainoms.

— Jieškomas Feliksas Ru 
gys, gyvenęs Suvlakų Kalvari 
joje. Prašomas atsiliepti Sta 
siui Aneliūnui 7722 George 
St., Ville LaSalle, Montreal 32.

gėse išeinančiam anglų kalba 
žurnalui „Lituanus“. Kažin 
kodėl šį darbą neįvykdė mūsų 
valdyba per visą koloniją? Ar 
viršpaminėtoji tautiečių grupe 
lė (ar kuris vienas inicialo 
rius) savo inciatyva paėmusi 
valdybos darbą tuo nepadaiė 
„Lituanus“ žurnalui meškos 
patarnavimą? Valdyba, be abe 
jo, būtų kelis kartus didesnę 
pinigų sumą žurnalui paremti 
surinkusi, nes reikia tikėtis, 
mūsų kolonijos tautiečiai su 
pronta Lietuvos laisvinimo ko 
vos reikšmę ir antikomunisti 
nės propagandos svarbumą. 
Juk mūsų kolonijoje, prie pro 
gos paminėsime, yra tautiečių, 
kurie anitkomunistinei spau 
dai yra išleidę kelis kartus dau 
giau pinigų negu šios inicialo 
rių grupelės surinktoji suma 
iš antikomunistinei propagan 
dai sugaištančių kas savaitė iš 
tisas valandas.

Neariantis ir nemeluojantis.

GENERALINIS statybos kontraktorius

D. E* BELANGER & SONS
Ifi METU JŪBŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave,, Ville Lasalle. PQ 8-45,88.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU
KAILINIUS PALTUS.

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

DARBĄ A T LIEKU 
SĄŽININGAI 
ir SVARIAI-

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

\

aara

Muskrat 
paltus 

duodu gerom

į 4 q i ua o k ė t i

Adamonis ir Budriunaa
,, DISTRICT ESTATE BROKERS" 

MeptręąĮių Regi Estate Board Nariai
177 Sherbrooke St. W. PL 8501

NAMAI — APARTMENTAI — Ž E M į 
PASKOLOS — DRAUDIMU

D. N. Baltrukonis CR 6-5075 | \r įavsunaitis PO 7-6719
A. Markevičius OR '
F. Yasytį§ LA.
J. Skučas RA 2-6152

F. Adamonis PO 6-7594.
Darbo laikas nuo 9 vai.

S. Rudnik VI 5-8864
J. Vautour OR 4-6238 
Š. Pelt PO 7-0539

A. Budriūnas RA 
ryto iki 9 tęįį, vakaro.

— VAUXHALL ------------  PONTIAC

CUMMINGS MOTORS Ltd
5925 DE^ĄRIfc BLVD., MONTREAL |

(kampas Van Horne) X
Naujos ir vartotos mašinos. X

Pas mus pirksite geresnėmis sąlyg^y#*, nei kad kur kitur. V
Vartotoms mašinory* duodame 12 mėnesių w

Universal Auto Bonders garantiją. X
Prieš perkant naują ar vartotą mašiną, kreipkitės pas mus. x

Lietuvis atstovas: A. S c e r b a. **
RE 1-4981,---------------------------------Namų PO 8-2935 $

VAISTINĖ j 
| Guy Dugrė !
$ 2348 Hochelagft, Tel. LA 5-4053 Montreal. I*
X Paruošia vaistus pagal receptus ir X
| SIUNČIA LIETUVON f
| BEISOVIETŲRUSIJON |

į LAIKRODININKAS - AUKSAKALlS
g A. ŽUKAS

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

Taisau laikrodžius. Žiedus ir visas kitas puošmenas.
Ųf&safcymai priimami ir paštu.

976 Church Ave., Verdun (kampas Baanantyne) 
Telefonai: Biznio PO 9-5841, namų: PO 9-5841 $

*r LIODtSfO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių Į
C. Halpin Funeral Home Reg’d. j

KOPLYČIA VERDUN — WILL1BRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. PO 9-1193
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ORGANIZUOJAMA EKSKURSIJA Į NIAGARĄ
Rugpjūčio 31 ir rugsėjo I 

bei 2 dienomis Niagaroje bus 
5-ji Kanados lietuvių diena. 
Tai bus gera proga ne tiktai 
dalyvauti tradicinėje Kanados 
lietuvių šventėje, bet ir aplan 
kyti garsius visame pasaulyje 
Niagaros krioklius, kurių pasi 
žiūrėti atvyksta turistų iš visų 
pasaulio kraštų. Kad kelionė 
būtų pigesnė ir patogesnė, or 
ganizuojama lietuvių ekskursi 
ja iš Montrealio. Juo daugiau 
žmonių joje dalyvaus, juo ji 
bus pigesnė. Kas nori traukiniu 
vykti į Niagarą, prašomi užsire 
gistruoti pas Seimelio Prezid. 
Pirm. p. Kęsgailą telef. PO 7- 
5956 arba NL redakcijoje tel. 
PO 7-7920.

Kelionės sąlygos yra sekan 
čios: normali bileto kaina į abu 
galu 26.30, bet ekskursijoms 
nuo 10 iki 14 asmenų — 21.90, 
nuo 15 iki 24 asmenų — 18.25 
ir daugiau kaip 25 asmens -- 
16.10. Išvykti reikia visiems jjur yra statomas popieriaus 
drauge, bet grįžti kada kas no 
ri individualiai, tuo pačiu bile 
tu - tikėtu. Išvykimas penkta 
dienio vakarą, rugp. 30 d., 11 
valandą Standart laiku. To 
ronte būsime 7.05 am. ir Niaga 
ra Falls 10.50 am. Giįžti trau 
kiniai: Niagara Falls 12.45 p. 
m., Toronto 9.55 p. m., Mont 
m., Toronto 3.25 pm., Montre 
aly 10.45 pm, arba N. Falls 
7.05 pm, Toronto 9.55 p. m., 
Montreal 7.30 a. m.
• Dr. J. Šegamogas su šeima 
sugrįžo iš atostogų ir pradėjo 
darbą.
O Dr. S. Daukša su šeima atos 
togauja Cap Cot lietuvių vasar 
vietėj.
• Kunigai K. Balčys ir M. Čy 
vas iš Amsterdam, JAV, lankė 
si Montrealyje.
• Dr. B. Povilaitis, ilgesni iai 
ką dirbęs McGill Agronomijos 
mokykloje, gavo valstybinę tar 
nybą Tillsonburge ir su šeima 
išsikėlė. Pp. Povilaičiams pa 
darytos gražios išleistuvės. Į 
pp. Povilaičių butą atsikelia 
agr. P. Lukoševičius su šeima.
• Naujai atvyku'dems—iš Ang 
lijos, pp. Montvydams rcikalin 
gas butas, geriausia Ville Laša 
lie antroje dalyje, bet gerai bū

tų ir Verdune, o atvykusiem 
iš Australijos, V. Drešeriui re 
kalingas darbas. Kas žinotų 
maloniai prašomi pirmam skan 
binti telefonu AV 8-0798 i 
antram telefonu PO 7-8305 
arba NL tel.; PO 7-7920. P. 
dėkime tautiečiams įsikurti.
• Lapino Kęstučio užsakai su 
J. M. Poškute pakelbti, o ves 
tuvės įvyks rugp. 31 d.
• Pp. A. Stankevičiai pakriks 
tijo sūnų Danielių-Aleksand 
rą-
• Audros Vartų klebonas pra 
šo bažnyčios skoloms padeng 
ti Įmokėti po 10 dolerių.
• Žolinės šventė bus ketvirta 
dienį — mišios rytą ir vakarą.
• M. Pusarauskas už St. Aga 
the nusipirko 3 sklypus žemės 
žema kaina. Ten 
ir p. Černišovas.
• Inžinierius p.
dirbąs Dominion 
iškomandiruotas

ivy 
To

iš
Mo 
pla 
bei

žemės pirkęs

Pusarauskas, 
Stil Co., yra 
už Ottawos,

fabrikas.
® Pp. Bulotų sūnelis Žilius-Ute 
nis buvo susirgęs ir turėjo bū 
ti paguldytas į Verduno ligoni 
nę, kur buvo tiriamas ir gydo 
mas, bet jau sugrįžo i namus.
• J. Parojus kelioms dienoms 
išvyksta apsižiūrėti į New Yor 
ką, kur projektuoja persikelti 
gyventi.
• J. Vasiliaukas su kitais 
St. Agathes nusipirko kelis 
lypus žemės už dokumentų 
darymo kaina (11 dol.).
• K. L. M. Moterų Dr-jos
gužinė praėjo gražiai, bet maši 
nų nedaug beatvyko. Dėl tiks 
lesnio kelio nenurodymo, kai 
kas jieškojo pp. Mozūraičių1 
ūkio, bet nerado.
• Skautų stovykla aną sekma 
dienį Įspūdingai užbaigta lau 
žu.

UŽ 
s k 
su

ge|

ft I ft

ft 
ft

DR. J. ŠEGAMOGAS
CHIRURGINĖ ir ft 

BENDROJI PRAKTIKA ft 
Office 5441 Bannantyne ft 

(kamp. Woodland)
Verdun. Tel. PO 7-3175. | 

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

arba pagal susitarimą. ft 
Namų 1038 Osborne Av. & 

Verdun. Tel.: PO 6-9964. ft

DANTŲ GYDYTOJAS | 

DR. J. M A L l š K A | 

priima: 9 a. m.—10 p. m. » 
5441 Bannantyne, Verdun,

(kampas Woodland)
Tel.: PO 8-4547

OMANAS
Atkelta iš pirmo pusi, 

veislės kupranugarius.
Gyventojai didžiausioje dau 

gumoje yra arabai, bet pakraš 
čiuose pajūriais yra didelė pr 
iemaiša negrų.

Omano sostinė yra Maskat, 
drauge ir vienas didžiausių ša 
lies uostų, per kurį vyksta im 
portas ir eksportas, bet jis te 
turi tiktai apie 4,500 gyvento 
jų. Didžiumą jo gyventojų su 
daro indai, baludžistaniečiai, 
negrai ir labai mažai arabų. 
Maskat yra pakeliui laivų lini 
jos Bombėjus — Basra (Tigro 
ir Eufrato žemupiuose). Lai 
vai jį lanko kartą per savaitę.

Svarbiausi eksporto dalykai 
yra citrinos, datules, džiovinta' mį išorės, 
žuvis, granatai; importo — ry

žiai, kava, cukrus, kviečiai ir 
medvilnės dirbimai.

Omanas yra sultono valdo 
mas, kuris 1939 metais yra su 
daręs su Anglija draugingumo 
sutartį, pagal kurią Anglijos 
laivai vykdo Omano importą - 
- eksportą, tarp susitarusių va 
Istybių vyksta didžiausia pre 
kybą ir Anglija yra įsipareigo 
jusi Omanui padėti gintis nuo 
priešų.

Kadangi paskutiniais laikais 
Omane yra rasta naftos, tai 
jis darosi jau tarptautinių var 
žybų objektu, ir dabar vyksta 
Omane neramumai yra kursto

DAINAVOJ
PARDUODAMI SKLYPAI 
vasarojimui ir investavimui.

Tel. vakarais:
DE 2384 arba RA 1-0614

Rusai leidžia gandus, kad 
amerikonai sumanė paveržti iš 
anglų šias sritis, vykdydami sa 
vo planus — išstumti anglus ir 
prancūzus iš jų turimų pozici 
jų. Bet greičiausia yra taip, 
kad vykstąs tūlas sukilimas 
Omane bus pakurstytas sovie 
tų, kurie visur kursto sukili 
mus ir kitokius neramumus.

ATLANTIS IMPORT ŠĖk» 
NINKU SUSIRINKIMAS
Atlantis Export-Import Li 

mited liepos 31 d. turėjo visuo 
tini šėrininkų susirinkimą, 
kusį Lietuvių Namuose, 
ronte.

Susirinkimui vadovauti 
rinktas firmos įkūrėjas K. 
tušis. Pirmininkaujantis 
čiai nušvietė b-ves veiklą
naujos jos planus. B-vės pas: 
sekimas ir jos greitas augimas 
glūdi tame, kad ji naudojasi 
išimtinomis importo, paskitsty 
mo bei pardavimo teisėmis vi 
sai Kanadai pagal sudaratytas 
raštiškas sutartis su stambiau 
siomis vokiečių radio bei rnuzi 
kos kabinetų gamintojais.

B-vė, kaip generalinis atsto 
vas-importeris, tiekia prekes 
įvairioms krautuvėms ii be to, 
pati prekiauja per savo nuosa 
vas krautuves Toronte ir Mo 
ntrealy ir agentūras, esančias 
kiekviename didesniame Kana 
dos mieste.

Direkcija, nustatydama vei 
kimo planą antrąjam š. m. pus
mečiui, patiekė sąmatą, kur 
numatyta ketvirtis miliono ap 
yvartos ir nuo apyvartų 72. 
500.00 pajamų, $ 39,450.000 iš 
laidų ir $ 33,050.00 gryno pel 
no.

Nauja direkcija sudaryta iš 
4 torontiečių, 2 montrealiečių 
ir 1 hamiltoniečjo sekančių as 
menų: Jonas Matulionis, dipl. 
teis., buv. Lietuvoje bonko di 
rektorius, ir tremtyje buv. 
VLIKo pirmininkas, Kęstutis 
Grigaitis, dipl. teis., buv. Pa 
nevėžio apyg. teismo prokuro 
ro padėjėjas, tremtyje — pre 
kybininkas, Kazimieras Motu 
šis, dipl. teis., buv. A/B. D. Ju 
rjonas & Co. Kaune direkto 
rius, tremtyje — prekybinių 
kas, VI. Stankevičius, dipl. in 
žinierius - prekybininkas, Pet 
ras Mažeika, dipl. inžinierius- 
-prekybininkas-pramonininkas, 
Jurgis Preikšaitis, pint, techn. 
-inžinierius, prekybininkas.

Susirinkimas nutarė mokėti 
šėrininkams už prefered šėrus 
7% mt. ir dividentą išmokėti 
2 kortus per metus. Bendrovė 
turi už 28,000.00 dol. neišpar 
duotų šėrų, kurie nutarti par 
duoti, nes bendrovė pereina į 
naują sritį — gamybą su di 
desnėmis perspektyvomis Ka 
nados rinkai. Dalyvis.

A. Norkeliūnas
Commissioner of the merior 

Court of Montr<

MONTREAL 
ENTERPRISES REG D.

ADVOKATAS

NOSIES, GERKLĖS IR Į 

AUSŲ SPECIALISTAS |
IR CHIRURGAS |

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

Tel. PL 9958 8 I
 STASYS DAUKŠA, LL. D.<

Suite es—tt
152 Notre Dame St. E. Į 

UN 6-8969*

Res. 5657—12 Ave., Rsrn. * 
RA 2-5229 'St'/'.

DUDLEY FOOT CLINIC |

Tai vienintelių, baigusiųjų «
Colege of Chiropody & « 
Foot Surgery, klinika. v

CR 4-2565. 6975 St. Denis. |

KUR APSIDRAUSTI,

PIRKTI, PARDUOTI?

Namai, bizniai sklypai, ūkiai, 
visų rūšių draudimas.

| Dr. E. A ndr (įkaitis
| 956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236
K

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

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

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČ1NAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

Snack Bar, gera proga, 
įmokėti $ 2.000.—

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

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873

ft Advokatas
ft Suite 306, Aldred Bldng.
ft 507 Place D’Armes
x' VI 9-8045

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

Suite 504 ir 505
4 Notre Dame St. E.

H Montreal. UN 6-6556

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų telefonu PO 7-2922

STASIUI BANELIUI 60 METŲ
Vienas iš ryškiausių Toron 

o visuomeninkų, Stasys Bane 
iš, šiemet švenčia 60 metų gy 
enimo sukaktį. Jis yra gimęs 
897 m. rugpjūčio 3 d. Vilka 
dėviu kaime, prie Panevėžio, 
au ankstyvoje jaunatvėje pra 
Įėjo reikštis' lietuviškoje veik 

loję ir 1919 m. savanoriu jsto 
jo Į Lietuvos kariuomenę. Pa 
sibaigus laisvės kovoms, tarna 
vo šaulių s-goje instruktorių 
mi, vėliau Panevėžio kraštory 
ros muzėjaus vedėju ir, iki iš 
vykimo, miesto savivaldybėje 
užimdamas atsakingas parei 
gas.

St. Banelis buvo žinomas ir 
veiklus panevėžietis. Priklausė 
daugeliui vietos ekonominių ir 
kultūrinių organizacijų ir buvo 
nuolat renkamas į jų valdomuo 
sius organus. Ypatingai uoliai 
veikė šaulių š-goje, kur ilgą lai 
ką renkamas rinktinės valdy 
bos nariu. Taip pat dalyvavo 
kūr.-savanorių skyriaus valdy
bose ir Lietuvos Ugniagesių 
S-gos centro taryboje. Buvo ap 
dovanotas Šaulių Žvaigžde, 
Vytauto Dldž. medaliu su kar 
dais ir kt. Įvairiais klausimais 
bendradarbiavo „Panevėžio 
Balse“, „Mūsų Krašte“, „Tri 
mite“, „Savivaldybėje“, „Lie 
tuvos Aide“, „Išlaisvintame 
Panevėžiety“.

Tremtyje su šeima gyveno 
Augsburgo - Haunstetteno sto 
vykioje, kur dirbo komitete. 
1949 m. pradžioje atvyko į Ka 
nadą ir netrukus įsijungė į vi 
suomeninį darbą Toronte. Nuo 
įsisteigimo, Lietuvių Namuose 
eina vicepirmininko, o taip pat 
ir ūkio bei, vėliau, spaudos ir 
kultūros vadovo pareigas. Ša 
lia to, priklauso bankelio Para 
ma valdomiesiems organams, 
B-nės apylinkės kontrolės ko 
misijai. Suorganizavo sekmin 
gai veikiantį kūrėjų-savanoi ių 
skyrių ir jam nuo pat pradžios 
vadovauja. Be to, aktyviai pri 
klauso eilei kitų visuomeninių 
ir kultūrinių organizacijų.

Kartu su ištikima gyvenimo 
palydove, pagal tėvus Ona Pa 
vilonaite, patriotiškoje dvasio 
je išaugino tris sūnus: Algir 
dą, Vytautą ir Algimantą, ku 
rie jau šiame kontinente uzbai 
gė mokslus, seka tėvų pėdomis 
lietuviško visuomeninio gyve 
nimo kelyje.

Likimo ranka neleido sukak 
tuvininkui, kaip ir visai jo pir 
majai nepriklausomo gyveni 
mo kartai, pasinaudoti užpel 
nyto darbo vaisiais, o viską pra 
radus, privertė bastytis po sve 
timus kraštus. Tačiau sukaktu 
vininkas tvirtai tiki, kad Augs 
čiausias bus gailestingas ir 
leis jam dar išvysti gimtojo Le 
vens pakrantes.

Sveikatos, ištvermės ir ilgiau 
siu metų! Kor.

TORONTAS VASARĄ
Vasaros karščiai kolonijos 

visuomeninį gyvenimą visiškai 
apmarino. Neberuošiami pobū 
viai, nebešaukiami susirinki 
mai, o ir gegužinės nebeturi 
ankstyvesnio pasisekimo. Tik 
„kultūrinį" gyvenimą dar kiek

S • š
I Dr. A. Pocevicius | 
ft Gydytojas ir Chirurgas ft

ft 280 Roncesvalles Ave ft 
ft Telefonas LE 4-4778 jį 
X Priėmimo valandos: 11-1 v. j? 
x vakarais nuo 6-8 v.; trečia- ; t 
X dieniais ir šeštadieniais 11-3 j r 5 v. pp. Kitu laiku, susitarus, j ? 
ft Naujai kabinetas 3

palaiko Lietuvių Namų penkta 
dienio alučiai.

Daugelis torontiečių turi įsi 
’giję vasarnamius lietuviškoje 
vasatwieteje Springhurste prie 
smėlėtų Georgian Bay krantų. 
Saulėtais savaitgaliais ten išti 
sas sodžius tautiečių, vasaros 
malonumais besinaudojančių. 
Ir amerikiečiai „Naująją Pa 
langą’’ mėgsta — važiuoja ten 
atostogauti, ar senų bičjulių 
aplankyti. O žmonių sekmadįe 
niais tiek, kad į pamaldas 
Jono parapijos klebono P. Ažu 
balio pastatyoje salėje nebesu 
telpa. Už tad mieste bažnyčio 
se laisviau.

Jaunimas atostogas išnaudo 
ja stovyklavimui. Tėvų Pran 
ciškonų Wasaga Beach vasar 
vietėje stovyklavę ateitininkai 
vietą užleido sportininkams ir 
kitam parapijos jaunimui. Sp 
ringhurste poilsiavo „Vande 
nių“ laivo jūrų skautės, o nuo 
savoje stovyklavietėje prie Til 
Isenburgo palapines iškėlė skau 
tų tuntai. Ir akademinis jauni 
mas ruošiasi iškylauti. Rugpjū 
čio vidury į dailininkų Tarno 
šaičių vienkiemi, netoli KinįMČ 
tono, suvyks studentai savo irM, 
ftinląm suvažiavimui. . Gi La 
bour Day savaitgaly prie Til 
Isenburgo akademikai skautai 
iš visos Amerikos turės studijų 
dienas.

Ir šiaip daug kas atostogau 
darni pakelia sparnus į Jungti 
nes Valstybes ar leidžiasi į ke 
liones po plačiąją Kanadą. 
Taip ir malonios atminties Tau 
tinių Šokių Festivalyje Čikago 
je buvo matoma galybė toron 
tiečių; vieni šokt, kiti hetuviš 
koje mugėje pasižmonėt atvy 
kusių. Tačiau Jaunimo Kongre 
sas mūsuose taip ir nebuvo po 
puliarus. Nežinia, iš kur Tėv. 
Žiburių korespondentė jame 
taip gausų jaunimą iš Kanados 
iŠmačiusi. Dievaži — tiktai se 
ptyni jaunesni tedalyvavo, ku 
riems su keletą paaugusių ir te 
ko kukliai atstovauti visą Ka 
nadą. Taigi torontiečiai dar te 
begyvena, nors ir Nepriklauso 
moję Lietuvoje mažai kas apie 
juos dabar girdėtis. Mat ir ko 
respondentams Springhurste 
ne pro šalį. — a.
• B-nės apyl. pirm. J. R. Simą 
navičius dalyvavo etninių gru 
pių susitikime su naujuoju imi 
gracijos ministeriu Hon. J. 
Fulton.
• Mirė Kostas Šimonis. Velio 
nis buvo vyresnio amžiaus. Pa 
liko žmoną ir sūnų, Dundas 
Auto Bony savininką. Palaido 
tas St. Clair-Landsdownc ka 
pinėse.
• J. R. Simanavičiaus naujok 
radijo programa pirmadieniaą 
iš CHUM iki rudens sustabdy

I
Dr. A.VALADKa|

1081 BLOOR ST. W. S
(prie Dufferin) ft 

Telefonas LE. 1-2933 ft
RENTGENAS

priima ligonius ir gimdyves ft 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v.

' Šeštadieniais nuo 11 vai. ft 
; į iki 1 vai. p. p. Ketvirtadie- x 
ft niais kabinetas uždarytas, jį

I DR. V. SADAUSKIENĖ^ 

ft Dantų gydytoja \,. 
ft 129 Grenadier Rd., 
5(2 namas nuo Roncesvallesja

TORONTO
S Tel. LE 1-4250

Tripleksas su krautuve, >
$ 29.000,-, įmokėti $13.000-. ■

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

—, įmokėti $ 15.000.—.

6695—35th Avė., Rsmt.
Tel. RA 7-3120 — RA 7-3560

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

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

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

Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont.
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