
MONTREAL, 1957 m. RUGPJŪČIO-AU GUST 21 d.Nr. 33 (243) KAINA 15 et.

LIETUVA
INDEPENDENT Ll

Politinių įvykių savaitė'
‘□VIETAI SKVERBIASI Į
Amerika ne veltui yra pa 

skelbusi Viduriniųjų Rytų ap 
saugos sistemą. Rusijos impe 
rializmas čia skverbiasi tiesiais 
ir kreivais keliais.

SIRIJOJE JAU PASTATY 
TAS KARO VADAS,

kuris Maskvos pavyzdžiu „va 
lo“ Sirijos kariuomenę nuo pa 
triotinio elemento ir vieton jo 
sodina Maskvos agentus. Dėl 
šito Sirija susikivirčijo su Jor 
danu. Sirijos diktatūra kaltina 
Jordano karilių Huseiną orga 
nizavus Sirijoje pei versmą. 
Dėl to Sirija pareikalavo išvy 
kti ir JAV atstovus, į ką atsi 
iepiant JAV išvarė Sirijos ats 

covą.
MASKVA GINKLUOJA 
SAVO ŠALININKUS

Egipte ir Jemene. Į Egiptą Ma 
skva pasiuntė povandeninių 
laivų po to, kai Egiptas jau ga 
vo kitos karo medžiagos. Da 
bar Maskvos lakūnai su spraus 
miniais lėktuvais ir būriu ins 
truktorių jau užplūdo Arabijos 
pusiasalio rytų pietuose esan 
tį Jameną, kurio akivaizdoje 
yra Raudonosios jūros vartai. 
Šitos rusų karinės jėgos ture 
jo padėti ir Omano dvasiniam 
vadui Imamui nuversti vieti 
nį vadą — sultoną Timurą. . . 
Tat Rusijos grėsmė Viduriniuo 
se Rytuose yra visiškai reali. 
NUSIGINKLAVIMO DERY

BOS LONDONE
žinoma neduos Vakarų laukia 
mų vaisių, kurie laidotų pašau 
lyje taiką, nes Maskva nesu 
tinka nusiginkluoti. Ir nesuti 
ks. Nors būtų priimtas ir JAV 
siūlomas kontrolės planas. De 
rybos dėl nusiginklavimo yra 
blefas, reikalingas Maskvos 
propagandai.

Rusija atsidėjusi ginkluojasi 
TREČIAM PASAULINIAM 

KARUI.
Ypatingai plačiai vystomas 

šnipų tinkslas. Kaip JAV seki 
mo įstaigos išaiškina, Jungti 
nės Valstybės, Kanada ir tt. 
yra apsuptos tankiu sovietinio 
šnipinėjimo tinklu. Sobolio žmo 
na ir Alabam jau nuteisti po 6 
yietus kalėjimo (dėl to Sobo 
fų vaikas turėsiąs būti atgaben 
tas į Montreal} auklėtį pas gi 
mines, kurie čia gyvena), pats 
Sobolis bus teiisamas rudenį,

VIDURINIUOSIUS RYTUS 
nes jo byla susijusi su dideliu 
šnipų tinklu, kuris išsiplėtęs ir 
j Paryžių, kur jo dalyviais yra 
Zlotovskiai, veikę Morozo ži 
nioje, kaip ir Soboliai. Jie visi 
Maskvai teikė slaptas žinias iš 
visų kraštų, o ypač iš Ameri 
kos. Šiame špionažo vorų tink 
le buvo ir mirtim nubaustieji 
atominių paslapčių išdavėjai 
Rosenbergai. Tai yra didžiulė 
sovietinio špionažo organizaci 
ja, kuri vis daugiau aiškėja.

Labai svarbus praeitos savai 
tės įvykis buvo

LENKIJOJE ĮVYKĘS 
DARBININKŲ STREKAS.
Lodzėje apie 5060 transpor 

to darbininkų paskelbė streiką, 
nes Gomulka neišpildęs paša 
dų paeklti atlyginimą už darbą, 
o iš mizerno dabartinio atlygi 
nimo (800 zlotų arba 33 doį. 
per mėnesį) darbininkai nega 
Ii išgyventi. Bet Gomulka pa 
naudojo darbininkų streikui 
malšint ipoliciją ir kariuomenę 
ir darbininkus privertė dirbti. 
Spėjama, kad Maskva šiuo st 
reiku pasinaudos... Gomulkai 
paspausti, kad jis būtų paklus 
nesnis Maskvai. Pagyvensim- 
-pamatysim.

TRUMPOS ŽINIOS
— Vak. Vokietija, pradeda 

ma prekybos derybas su Mask 
va, pareikalavo, kad į jų prog 
ramą būtų įtrauktas 80,000 vo 
kiečių repatriavimo klauismas.

— Vengrijoje suėmimai ir 
žudynės tebesitęsia. Pakartas 
74 metų ūkininkas.

— Adenaueris atsakė Chruš 
Čiovui į kaltinimus: ejigu Ch 
ruščiovas būtų mane pagyręs, 
aš turėčiau susirūpinti, ką aš 
padariau, kas jam patiko...

— Imamo suiklimas Omane 
likviduotas.

— Amerika ir Rusija pasi 
keis medicinos darbuotjų dele 
gacijomis.

— Vėl vienas Lenkijos dip 
lomatas pasitraukė į Vakarus.

— Maskvos studentai pask 
leidė žinią, kad Molotovas esąs 
nusižudęs.

— Chruščiovas reabilitavo 
Stalino 1938 m. likciduotą Ru 
sijos karo vadą Tolimuose ry
tuose maršalą Bliucherį, kurio 
1939 m. nepasisekė reabilituo 
ti, nes pasipriešino Molotovas.

5-JI Kanados Lietuvių Diena
Didžioji Kanados lietuvių 

šventė Niagaroje jau tik už ke 
lėto dienų, tadėl V-tosios Ka 
nados Lietuvių Dienos Rengi 
mo Valdyba geresniam visuo 
menės orientavimui duodo dar 
šį papildomą informacinį pra 
nešimą.

Gautas sveikinimas iš Jo E. 
Kanados Minister 10 Pirminio 
ko J. Diefenbaker; į šią šventę 
atvyksta iš Ottawos Kanados 
Federalinės Vyriausybės ats 
tovas J. E. Teisingumo Minis 
teris E.< D. Fulton; šventės 
garbės svečiais sutiko, būti Nia 
gara Falls miesto majoras Mr. 
E. M. Hawkins, parlamento 
atstovas St. Catharines apylin 
kėje ir St. Catharines miesto 
majoras Mr. J. Smith, parla 
mento atstovas Wellando apy 
linkės MPP. Mr. E. Morning 
star ir Wellando miesto majo 
ras Mr. Armour McCrae; iš 
lietuvių pusės sutiko garbės 
svečiais dalyvauti; Gen. Kon 
sulas Kanadoje Ministeris Vy 
tautas Gylys, 
Dr.
CV 
Kr. 
lūs, 
Dr.

G.

d.:

Už Lietuvos išlaisvinimų! Už ištikimybę Kanadai! 
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Naujienos iš pasaulio sostinės
VLIKO PREZIDIUMAS

Įteikė Jungtinėms Tautoms sk 
undą prieš sovietus, dėl Sibire 
nužudytų dviejų lietuvių stu 
dentų. Skundas priimtas ir jam 
duota eiga.
PASAULINĖ LIUTERONIŲ 

KONFERENCIJA
prasidės rugpjūčio 22 d. Mine 
apoly, JAV. Buvo žinių, kad į 
ją galį satvykti iš Lietuvos liu 
eronių kunigu tapęs teisinin 

Kas Bartkevičius. Šiam svar 
biam įvykiui stebėti, Pavergtų 
jų Europos Tautų Generalinis 
Komitetas išrinko stebėtoju 
Lietuvos delegacijos narj p. 
Martyną Braką.
• Rugpjūčio 10 d. J. Audėnas 
per J. Stųko radijo kalbėjo apie 
tarptautinę padėtį.

DR. A .GERUTIS, 
kelias savaites praleidęs Ame 
rikoje, 
Yorko 
pjūčio 
gerbti 
namuose padarė priėmimą, ku 
riame ge p. Geručio dalyvavo 
Liet. Gen. Konsulas J. Budrys, 
Vliko pirm. dr. A. Trimakas, 
NLT pirm. V. Rastenis ir Fron 
tininkų pirm. J. Brazaitis.

MIN. ŠKIRPA, 
grįždamas iš atostogų, kurias 
su šeima praleido pp. Devenių 
ūky, rugpjūčio 9 d. buvo su 
stojęs New Yorke išsiaiškinti 
padėties politinių grupių kon 
solidacijos reikalu. Jis tarėsi ir 
su V. liaudininkų žmonėmis.

rugpjūčio 9 d. iš New 
išplaukė į Europą. Rug 
6 d. išvykstančiam pa 
V. Sidzikauskas savo

VLIKo pirm. 
A. Trimakas, JAV B-nės 
pirm. St. Barzdukas, KLB 
V-bos pirm. Vytautas Mei 

„Tėviškės Žiburių“ red. 
A. Šapoka ir „Nepriklauso 

mos Lietuvos“ red. J. Karde 
lis. Tikimės, kad vėliau gausi 
me ir iš kitų užkviestųjų suti 
kimą ir garbės svečių skaičius 
dar padidės.

Lietuvių Dienos Šventė pra 
sidės rugsėjo 31 dieną lietuvių 
dailės .parodos atidarymu. Ją 
organizuoja Lietuvių Dailės 
Institutas vadovauajnt dail. Te 
lesforui Valiui. Parodos jury 
komisiją sudaro dailininkai: 
P. Augius, A. Valeška, J. Rač 
kus, E. Docienė ir T. Valius. 
Joje bus išstatyta visa eilė Ka 
nados ir JAV lietuvių dailinin 
kų kūrinių ir tęsis dvi dienas.

Valandą vėliau tose pačiose 
patalpose prasidės sporto rung 
tynės, kuriose dalyvauja visos 
Kanados moterų ir vyrų krep 
šinio,komandos ir JAV ~ 
to ir iš kitur.

Vakare didžiulėje 
Memorial Arena, yra 
mas šokių vakaras — 
žinimo Balius. Ten pat bus 
įrengta naujoviška loterija — 
„Laimės šulinys“ — turtinga 
fantais; kas ketvirtas laimi. 
Svečių patogumui bufetas vei 
ks nuo 12 valandos dienos.

Kitą dieną, sekmadienį iš ry 
to bus iškilmingos pamaldos 
Romos katalikams. Pamaldas 
laikys pralotas J. Balkūnas; 
giedos Alice Stephens ansamb 
lis ir solistai. Evangelikams pa 
maldos bus laikomos kun. Dr. 
M. Kavolio.

Po pamaldų dalyvaujant vi 
suomenei padedamas vainikas 
prie žuvusio kario paminklo.

Vakare Collegiate - Vocatio 
nal Instituto saleje įvyks iškil 
mingas aktas, sveikinimai vai 
džios atstovų ir lietuvių, spor 
to laimėtojams dovanų įteiki 
mas, rezoliucijos ir koncertas. 
Koncerte dalyvauja Alice Step 
hens ansamblis iš Chicagos, ne 
seniai iš Italijos grįžęs sol. St. 
Baranauskas, aktorius H. Ka

Detroi

saleje, 
rengia 
Susipa

činskas ir Hamiltono tautinių 
šokių grupė vadovaujama 
Breichmanienės.

LIETUVIŲ DIENOS 
PROGRAMA:

Šeštadienį, rugpjūčio 31
10 vai. ryte. Lietuvių dailės 

parodos atidarymas.
11 vai. Sporto rungtynių pra 

džia.
Paroda ir sportas vyksta to 

se pačiose patalpose, Collegia 
te-Vocational Institute, Epwo 
rth Circle, Niagara Falls, Ont.

6 vai. vak. šokių vakaras — 
susipažinimo balius, Memorial 
Arena, 1145 Centre St., Niaga 
ra Falls, Ont

Sekmadienį, rugsėjo 1 d.:
12 vai. R-mo katalikams pa 

maldos, St. Anthony's Church, 
570 Portage Rd., Niagara Fal 
Is, Ont.

12.30 v. Evangelikams pa 
maldos, St. Paul's Evangeli 
kal Lutheran Church, Victoria 
& Kichener St., Niagara Falls, 
Ont.

1.30 vai. p. p. Vainiko užde 
jimas prie žuvusio kariams pa 
minklo, Viktoria Park t prie 
pat Niagaros krioklio).

6 vai. vakaro iškilmingas ak 
tas rezoliucijos ir koncertas, 
Collegiate- Vocational Institu 
te, Epworth Circle (ten pat 
bus sportas ir paroda).

Pirmadienį, rugsėjo 2 d.:
Lankymas žymiųjų Niagaros 

apylinkių vietovių.
Šventės rengimo valdyba ge 

resnei informacijai yra išleidu 
si informacinį leidinėlį. L. Die 
nos rengimo valdyba prašo vi 
sus gavusius šį leidinėlį, kaip 
galima plačiau, išplatinti.

Smulki programa ir informa 
cija šventės metu bus galima 
gauti: rugpjūčio 31 d., šešta 
dienį, nuo 10 vai. ryto, Memo 
rial Arena, 1145 Centre St., 
Niagara Salls, Ont. Tel. Elgn 
8-3322. Sekm. rugsėjo 1 d. 
nuo 10 vai. ryte Collegiate-Vo 
cational Institute, Epworth Ci 
icle, Niagara Salls, Ont. Tel. 
ELgn 4-567. Ten pat galima 
bus įsigyti V-tosios Kanados 
Letuvių Dienos Metraštis.

Iš anksto visais informacijos 
reikalais kreiptis į valdybos na 
r į Juozą Navasaitį, 61 Rykert 
Ave.), |St. Catharines, Ont. 

Tel. MU 5-7281.
Taip gi valdyba prašo visus 

norinčius gauti nakvynę, regis 
truotis iš anksto pas butų pako 
misijos pirm. St. Ulbina, 840 
Willmott St, Niagara Falls, 
Ont., tel. ELgan 4-8448. Norin 
tieji tikrai užsitikrinti nakvy 
nę, būtinai turi iš anksto susi 
rišti su St. Ulbinu ir patarti 
na prisiųsti užstatą nurodant 
nakvynės brangumą. Neapsun 
kinkime paskutiniomis dieno 
mis rengėjus i rpatys save.

Penktosios Kanados Lietu 
vių Dienos Rengimo Valdyba, 
rengdama šią šventę, sudėjo di 
deles pastangas šventės gėrės 
šiam pasisekimui ir viltį į gau 
su visuomenės atsilankymą. Di 
džiausiąs pasisekimas — gau 
sus svečių otsilankymams.

Tad iki malonaus naismaty 
mo Niagaroje. Valdyba.

Vilniaus radiją klausant 
LIETUVOJE MIRĖ RAŠYTOJAS ŽUKAUSKAS 

VIENUOLIS
ntrealio — J. Lesevičius, P. 
Trečiokiene, B. Šalčiūnas ir M. 
Gudas; iš Toronto — A. Pau 
žienė, B. Janauskienė, A. Mor 
kis, S. Kuisis ir J. Žulys; iš 
Vancauverio — A. Ginkus ir 
K. Meškauskas; iš Winnipego 
—J. Radzevičius; iš Windsoro 
— W. Savickas; iš Londono-— 
P. Pajuodis ir iš Hamiltono— 
A. Astyla. Iš Montrealio lėktų 
vu jie išskrido rugp. 15 d. Už 
geležinės uždangos jie išbusią 
6 savaites: Lietuvoje išbūsiu 4 
savaites ir Maskvoje, Leningra 
de kitą laiką, gal dar bus pa 
maudyti Kryme ar Kaukaze.

Ekskursijos lyderis J. Lese 
vičius, 15-kai ekskursantų pa 
siekus Vilnių, rugp. 18 d. aal 
bėjo per radiją. J. Lesevičius 
pasidžiaugė, kad ekskursija 
Lietuvą pasiekė laimingai. Vii 
niuje sovietinė valdžia ją iš 
kilmingai pasitikusi. Ekskursi 
ja iš Vilniaus vyksianti pasiziū 
rėti pas savo gimines (M. Gu 
do sesuo Sibire...). Sekmadienį 
ekskursantai buvę Vilniuje te 
atre. Iš Lietuvos ekskursantai 
vyksią į Maskvą.

J. Lesevičius pareiškė, kad 
sugrįžę į Kanadą, jie papasako 
šią, ką Lietuvoje matę gera ir 
ką bloga.

— Šiemet į augštąsias Lie 
tuvos mokyklas būsią priimta 
690 studentų. Būsią lengvatų 
tiems, kas dalyvavo Maskvoje 
jaunimo festivalyje.

— Išėję dr. St. Matulaičio 
atsiminimai.

— Lietuvoje esą pradėsią šia 
tyti kultūros namai, bet tuo tar 
pu ruošiami projektai.

Vilniaus radijas pranešė, 
kad rugpjūčio 17 dieną Anykš 
čiuose mirė rašytojas Antanas 
Žukauskas, plačiai žinomas 
Vienuolio slapyvarde.

Antanas Žukauskas gimė 18 
82 metų kovo 26 dieną Užuo 
žėriu kaime, ties Anykščiais. 
Išėjęs 4 gimnazijos klases Lie 
pojos gimnazijoje ir atsisakęs 
eiti į kunigų seminariją, nete 
ko tėvų globos. Siekdamas mo 
kslo, persikėlė į Maskvą ir įs 
tojo vaistinėn, kur po 3 metų 
praktikos išlaikė provizoriaus 
padėjėjo egzaminus ir dirbo 
vaistinėse Vladikaukaze ir Tif 
lise. Už dalyvavimą 1905 metų 
revoliucijoje buvo kalinamas 
Tifliso kalėjime Vėliau Mask 
vos universitete tęsė farmaci 
jos studijas ir dirbo Maskvos 
vaistinėse, plačiai dalyvauda 
mas lietuvių veikloje.

Po pirmojo karo sugrįžęs 
Lietuvon, pirma dirbo Vilnių 
je, paskui Kaune ir pagaliau 
pastoviai įsikūrė gimtuosiuose 
Anykščiuose, kur ir mirė.

Vienuolis buvo produktin 
gas rašytojas, žurnalistas ir pu 
blicistas. Yra parašęs eilę ro 
manų, Kaukazo legendų, karo 
reportažų (iš Lietuvos nepn 
klausomybės karo) ir t. t. Ben 
dradarbiavo geveik visuose Ne 
priklausomos Lietuvos diėnraš 
čiuose ir žurnaluose. Iš jo no 
velės „Paskenduolė ’ padaryta 
opera.

EKSKURSIJĄ Į LIETUVĄ, 
kaip praneša „Liaudies Bal 
sas”, įdėjęs visų 15-kos atvaiz 
dus, sudaro šie asmens: iš Mo

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDASŠULA ITI S

LIETUVIŲ MUZIKOS KOMISIJA
ris turės vieno semestro atosto 
gas.
• Ant. Nako muzikos studijo 
je jo atostogų pianino pamokos 
prasidėjo rugpjūčio 19 d. J jas 
yra priimami ir nauji mokiniai.
• Brilvicas Aloyzas „Angelica 
Uniforms" firmoje yra paskir 
tas vyriausiu bosu. Firma, jam 
dirbant, pradėjo sparčiai aug 
ti; dabar ji įsigyja didesne® pa 
talpas, ir mūsų tautietis galės 
dar plačiau pasireikšti. P. Bril 
vicas padeda lietuviams, norin 
tiems gauti darbo.
• Šv. Marijos parap. klebonas 
kun. J. Paškauskas paaugstin 
tas į prelatus. Šią žinią parve

MONTREALIS
• Pp. Išganančiai Longueuil, 
1148 Champly Rd. nusipirko 
gazolino ir auto remonto stotį 
„Fina“. Ponia Išganaitienė ei 
lę metų yra veikli ešštaa. mo 
kyklos tėvų k-to pirmininkė.
• P. Buika nusipirko St. Hu 
bert namus ir atidarė savo dir 
btuvę, kuri turi gerą pasiseki

mą. P. Buika jau samdo eklis 
darbininkus.
• Į Putnam, į ateitininkų sto 
vykią, iš Montrealio p. Dikinis 
ir p. Baltauskas mašinomis iš 
vežė 12 vaikų .
• Dr. Kaškelis su pp. PikČiiin 
giais iš Toronto lankėsi Mont 
realyjt ir už jo ribų ežeruose 
turėjo sėkmingą žūklę.

ORGANIZUOJAMA EKSKURSIJA Į NIAGARĄ
Rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 ja iš Montrealio. Juo daugiau 

bei 2 dienomis Niagaroje bus žmonių joje dalyvaus, 
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

juo ji 
bus pigesnė. Kas nori traukiniu 
vykti į Niagarą, prašomi užsire 
gistruoti pas Seimelio Prezid. 
Pirm. p. Kęsgailą telel. PO 7- 
5956 arba NL redakcijoje tel. 
PO 7-7920.

Nakvynes galima gauti už 
2—4 dol. Įmokėti ekskursijos 
pinigus nevėliau trečiadienio.

Bendruomenės C. V-ba, Var 
gonninkų s-ga ir buv. Dainų 
šventės komitetas sudarė Lietu 
vių Muzikos Komisiją, kuri rū 
pinsis bendraisiais lietuvių mu 
zikos reikalais ir muzikine veik 
la. Pirm, išrinktas Vladas Jaku 
bėnas, vicepirm. Alice Stephe 
ns ir Alf. Mikulskis, nariais 
Bruno Markaitis, Jonas Zdana 
vičius, Alb. Dzirvonas ir Juo 
zas Kreivėnas. Kaip praneša 
ma, komisija jau aiškina II 
Dainų šventės suorganizavimo 
galimumus.

REGISTRUOJA į LITU 
ANISTINĘ MOKYKLĄ 
Mokinių registracija į Chica žė Chicagos kardinolas Štrich 

gos Augšt. Lituanistinę Moky 
klą įvyks rugsėjo 7 d. Čia bus 
registruojami naujai įstojan 
tieji mokiniai ir 1956-57 moks 
lo metais mokyklą lankiusieji. 
• Prof. VI. Jakubėnas pakvies 
tas dėstyti kompoziciją ir ins 
trumentaciją De Paul un-to 
muzikos mokykloje. Jis pava 
duos komp. A. Čerepniną, ku tėję, įvykusioje Pilsen Parke.

TREČIOJI KANADOS LIETUVIŲ STUDENTŲ STOVYK 
įvyko šį savaitgalį pp. Tamošai 
cių ūkyje prie Kingstono. Da 
lyvavo apie 70 studentų ir sve 
čių, daugumoje iš Toronto ir 
Montrealio. Stovyklos metu 
kalbėjo dr. H. Nagys aktua 
liais išeiviško politinio ir kul 
tūrinio gyvenimo klausimais. 
Sveikino Montrealio akad. Sa 
mbūrio vardu stud. Aneliūnas 
ir Akad. Skautų Sąjūdžio cent 
ro valdyba raštu. Prie laužo 
literatūrinę programą atliko 
Montrealio Dramos Teatro ak 
toriai B. Pūkelevičiūtė, J. Aks 
tinas, L. Barauskas, V. Vaičių 
naitė ir H. Nagys. Šeimininkų 
namuose buvo studentams iš

sugrįžęs iš Romos.
• Lituanistinės paskaitos rug 
pjūčio 17 d. pradėtos Lietuvai 
čių Seselių institute.
• Cicero liet, tautinių šokėjų 
grupe „Žilvitis“ pasirodė tele 
vizijos programoje. Rugpjūčio 
17 d. ši grupė išpildė dalį pro 
gramos airių tradicinėje šven

statyta A. Tamošaitienės, A. 
Tamošaičio ir T. Vizgirdos 
darbų parodėlė. Sekmadienį pa 
maldas atlaikė iš Toronto atvy 
kęs T. Paulius Baltakys O. F.

Neatvykus Lituanus red. ko 
lektyvo nariui V. Vygantui, 
žurnalo reikalais pranešimą pa 
darė Br. Vaškelis. Artimiau 
šioje ateityje numatoma suda 
ryti vajaus komitetas Kanado 
je ir išvystyti aukų, prenumera 
tų ir adresų telkimo akcija.

Be jau pa 
minėtų aktorių, atsilankė dail. 
T. Valius, ten atostogavęs dail. 
T. Vizgirda, red. A. Šapoka, 
jų šeimos ir daug kitų. — a.
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Lietuvos laisvinimo baruose
Porai mėnesių po paskutinės 

VLIKo sesijos praėjus, visuo 
menei bus pravartu žinoti, ką 
Vyriausias Lietuvos Išlaivini 
mo Komitetas per tą laiko tar 
pą yra nuveikęs ir kokias prob 
lemas jam tenka spręsti.

Bendradarbiavimas su Lietu 
vos diplomatais, konkrečias 
problemas sprendžiant, vyksta 
abipusio susitarimo dvasia. Po 
paskutinės VLIKo sesijos Lie 
tuvos diplomatai buvo painfor 
muoti apie sesijos eigą ir joje 
tartus klausimus, pasiunčiant 
jiems VLIKo sesijos protoko 
lų nuorašus, priimtas rezoiiuci 
jas ir VLIKo prezidiumo ko 
munikatą. Lietuvos diplomatai 
buvo prašyti atkreipti dėmesį 
ir daryti žygių prie akredituo 
tų vyriausybių del Lenkų Eg 
žilinęs Vyriausybės Londone 
išsiuntinėtos notos - memoran 
durno, kuriuo Vilnius reikalau 
jamas priskirti prie Lenkijos.

VLIKo prezidiumas ir Vyk 
domoji Taryba kreipėsi tiesio 
giai ir per Lietuvos diplomą 
tus i atitinkamas vyriausybes, 
sugestijonuodami joms įtrauk 
ti į spaudos pasikeitimą su So 
vietais lietuvių išeivių periodi 
nę spaudą ir išleidžiamas kny 
gas, kad jos pasiektų Lietuvos 
žmones. Taip pat buvo daromi 
žygiai betarpiai ir per Lieta 
vos diplomatus dėl Soievtų plė 
šikiškų muitų sumažinimo, nes 
tie muitai lygiai paliečia lais 
vąsias valstybes, iš kurių siun 
tiniai siunčiami ir kuuų valiu 
ta augštos muitu duokles So 
vietams mokamos ir lygiai pa 
galbos siuntinių siuntėjus, ku 
rie faktinai sovietų yra išnau 
dojami. Be to tuomi apsunki 
namas pagalbos tiekimas jos 
reikalingiems. j

VLIKo pirmininkas Dr. A. 
Trimakas, perimdamas par ei 
gas iš buvusio pirmininko J. 
Matulionio, per Lietuvos pa 
siuntinybę Washington'e išsirū 
pino audienciją Slate Depart 
mente, kur p. J. Matulionio bu 
vo pristatytas State Depart 
ment'o pareigūnams. Ta proga 
ten buvo apžvelgta Lietuvos 
laisvinimo problema bendrai, 
painformuota apie VLIKo ir 
jo organų veiklą ir žodžiu pa 
reikštas protestas dėl Lenkų 
Egzilinės Vyriausybės Londo 
ne deklaracijos, kurią tos vy 
riausybės užsienių reikalų mi 
nisteris p. Zavisza asmeniškai 
įteikinėja vyriausybėms, lanky 
damasis pasaulio sostinėse. 
Taip pat buvo iškeltas Sovietų 
Sąjungos plėšikiškų muitų pa 
galbos siuntiniams klausimas 
ir JAV vyriausybė prašė at 
kreipti dėmesį ir panaudoti 
kiekvieną progą šiai neteisybei 
pašalinti.

VLIKo sesijos įpareigotas, 
VLIKo prezidiumas surašė pro 
testo memorandumą dėl Sovie 
tų Sąjungoje, Dubrovo priver 
čiamojo darbo stovykloje kali 
namų trijų lietuvių studentų 
nužudymo. Memorandumas su 
dokumentais ir foto nuotrauko 
mis buvo įteiktas Jungtinių 
Tautų Generaliniam Sekreto 
riui, prašant žygių lietuvių jau 
nimo trėmimui ir žudymui So 
vietų Sąjungoje sustabdyti. Į 
memorandumą gautas atsaky 
mas su nurodymu, kad jam duo 
ta eiga. Tą pat klausimą p. j. 
Glemža, Vykd. Tarybos pirmi 
ninkas, iškėlė Tarptautiniame 
Socialistų Kongrese Vienoje, 
prašydamas pasmerkti Sovietų 
žiaurų elgesį ir užkirsti kelią 
tolimesniam lietuvių tautos nai 
kūlimui.
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Pajieskojimų kaina . . . .$ 1.00

Vykdomosios Tarybos pas 
tangomis baigta sutvarkyti Lie 
tuvos pasiuntinybės Vakarų 
Berlyne griuvėsių ir*sklypo ap 
sauga. Griuvėsiams ii sklypui 
tvarkyti Vykdomoji Taryba pa 
skyrė įgaliotinj, kurį Bonna pri 
pažino. Sklypas atleistas nuo 
mokesčių.

L. Raudonojo Kryžiaus Vy 
riausiąjai Valdybai Europoje 
atsistatydinus (pirm. buvo 
kun. K. L. Gronis), VLIKo 
prezidiumas pavedė Vykdomą 
jai Tarybai sudaryti naują L. 
R. K. Vyr. Valdybą iš pirmi 
ninko p. Jono Norkaičio ir na 
rių kun. A. Bungos ir inž. L. 
Prosinsko. Nauja L.R. K. Vyr. 
Valdyba prašyta atnaujinti 
glaudesnius ryšius su Tarpiau 
tiniu Raudonuoju Kryžiumi ir 
per jį rūpintis išplėsti pagal 
bos tiekimą lietuviams tremti 
niams Sovietų Sąjungoje.

Baltiškų tautų — lietuvių, 
latvių, estų — bendradarbiavi 
mo ir spręstinų problemų pro 
gramai nustatyti VLIKo pre 
zidiumas sudarė specialią komi 
siją, į kurią pakviesti pp. J. Ma 
tulionis, Dr. M. Anysas ir teis. 
K. Grigaitis, visi iš Toronto, 
Ont. Kanadoje. Ligi šiol tas 
oendradarbiavimas buvo spora 
diškas be aiškios programos ir 
nustatytų tikslų.

Lietuvos Vakarų Studijų 
Komisija jau paruošė spaudai 
pirmąją knygą apie etnografi 
nes Lietuvos Vakarų proble 
mas. Knygoje tilps sekančios 
studijos: Dr. M. Gimbutienės 
— Mažosios Lietuvos proisto 
rė; inž. J. Gimbuto — Mažo 
sios Lietuvos Kaimo architek 
tūra; J. Lingio—Studija apie 
arklą Pabaltijyje: Dr. J. Ba 
lio — Mažosios Lietuvos tau 
tosaka; Prof. J. Žilevičiaus — 
Mažosios Lietuvos giesmes, 
dainos ir muzikiniai instrumen 
tai. Leidinį spausdinti taiiama 
si su L. Enciklopedijos spaus 
tuve Bostone, Mass.

Ateinančiais metais minėti 
fne Lietuvos Nepriklausomybės 
40 metų sukaktį. Neeilinei pu 
kakčiai atžymėti VLIKo pre 
zidiumas, bendradarbiaudamas 
su Amerikos Lietuvių Taryba 
ir kitomis organizacijomis, sva 
rsto būdus naujam ir efektin 
gesniam minėjimui, kuris pa 
stiprintų ir išplėstų Lietuvos 
laisvinimo darbą.

Taip pat ateinančiais jubilė 
jiniais Lietuovs Nepriklauso 
mybės minėjimo metais VLI 
Ko prezidiumas planuoja pa 
ruošti ir išleisti knygą anglų 
kalba apie Lietuvą ir jos prob 
lematiką, patiekiant dokuinen 
tinę medžiagą.

Kad plačiau informuotų lais 
vąjį pasaulį apie Sovietų vyk 
domus nusikaltimus okupuoto 
je Lietuvoje ir kad daugiau su 
aktualinus Lietuvos laisvinimo 
problemą, VLIKas per eilę me 
tų leidžia Eltos biuletenius vo 
kiečių, italų, lietuvių ir nuo 
pernai metų anglų kalbomis. 
Yra planuojama ir ispaniškoji 
laida. Daug spaudos organų 
panaudoja Eltos teikiamas ži 
nias. Be to eilė organizacijų ir 
institucijų renka Eltos biulete 
nius dokumentacijai. VLIKas 
išlaiko monotoringo stotį V. 
Voketijoje, kuri užrašo visus 
bolševikų per Vilniaus radijo 
stotį daromus pranešimus apie 
gyvenimą okupuotoje Lietu 
voje ir apie komunistų žygius 
krašte ir užsienyje. Šioji me 
džiaga reikaliga kontrakcijai 
prieš Soivetų propagandą ir ja 
naudojasi ne vien VLIKas, bet

„Darbininkų Balsas“ rašo: 
„Tik ką pasibaigė dviejų pa 

saulinių darbo sąjūdžių kong 
resai: Socialistų Internaciona 
lo V Kongresas Vienoje ir Lai 
svųjų Profesinių Sąjungų Tar 
ptautinės Konfederacijos V 
Kongresas Tunise. Abu šie ko 
ngresai įspūdingai pademons 
travo laisvojo pasaulio darbo 
žmonių solidarumą su paverg 
tomis Rytų Europos tautomis, 
jų kovoje dėl išsilaisvinimo. Ne 
vienas kalbėtojas paminėjo pa 
vergtuosius, kiti pasakė ištisas 
kalbas. Lietuvos ir kitų Balti 
jos kraštų likimas taip pat ne 
buvo užmirštas. Abiejų kong 
resų priimtos , rezoliucijos 
įvairiais žodžiais išreiškia tą pa 
tj jausmą — tarptautinį soLda 
rūmą.

Vientik su tarptautiniu soli 
darumu, ir visiškai be tautinio 
solidarumo, sunkios kovos dėl 
laisvės nelaimėtume. Laimei, 
mūsų broliai ir sesės pavergto 
je tėvynėje, kaip visos gauna 
mos žinios rodo, nešdami vie 
nodai sunkią dalią, laisvės šie 
kimuose yra solidarūs. Jie taip 
pat solidarizuoja su savo išei 
vija, pasitraukusia iš tėvynės 
dėl svetimos invazijos.

Solidarumas labai reikalin 
gas, bet to, deja, dažnai štoko 
ja tarp mūsų išeivijos. Mes daž 
nai kartojame mūsų Himno žo 
džius apie vienybę, bet gyveni 
me einame skirtingais keliais. 
Mūsų spauda dažnai talkinin 
kauja gen. Michaiiovo komite 
tui kompromituodama savo or 
ganizacijas ir veikėjus, ir tuo 
būdu daug patarnaudama mū 
su krašto pavergėjui. Net la 
bai rimti ir nesroviniai laikraš 
čiai, neišvengia atspausdinti

EDMONTON, Alta.
ALBERTOS GYVENTOJAI GERAI ATLYGINAMI

Kaip rodo Albertos Provin 
cijos Statistikos Biuro duoine 
nys, visi šioje provincijoje dir 
bantieji džiaugiasi labai gerais 
uždarbiais.

ir daugelis savų ir svetimų or 
ganizacijų ir spaudos organų.

Lietuvių tautą okupuotame 
krašte informuoti,, kas darosi 
laisvajame pasaulyje, kaip, iš 
tikrųjų vyksta tarptautinių po 
litinių įvykių raida, kas daro 
ma lietuviui ir kitų tautų išlais 
vinimui, kaip veikia lietuvių iš 
eiviai, jų organizacijos ir bend 
rieji veiksniai, kas naujo įvyks 
ta lietuvių išeivių kultūrinio ir 
kitose gyvenimo srityse, o taip 
pat komentarai apie Sovietų 
politiką bei laikyseną paverg 
tame krašte ir jų skelbiamų 
melų atkirtimą, VLIKas išlai 
ko laisvųjų lietuvių radijo tar 
nybas Romoje, Vatikane ir 
Madride.

Pavergtoji tauta tų praneši 
mų godžiai klausosi, o Lietu 
vos (okupantas nesitveria ap 
maudu, kad tiesa pasiekia pa 
vergtuosius, kurių išsilaisvini 
mo ir geresnės ateities viltys 
nuolat palaikomos. Dažnai, 
ypač paskutiniu metu, JL-ietu 
vos okupantas per . sovietinę 
spaudą ir radijo šmeižė, keikė 
ir koneveikė VLIKą ir jo vei 
kėjus pačiu šlykščiausiu būdu. 
Tai tik parodo, kad VLIKo tr 
ansliacijos laisvąja erdve pasie 
kia tikslą ir pataiko okupantui 
į pačias skaudžiausias vietas. 
Žinodamas, kad mūsų informa 
cija ir j laisvąjį pasaulį per EI 
tas svetimomis kalbomis ir yp 
ač į pavergtąjį kraštą radijo 
bangomįs šiandien yra vienos 
ir pačių veiksmingiausių Prie 
monių Lietuvos laisvinimo siek 
ti, VLIKo prezidiumas taria 
būdus informacinę veiklą dar 
labjau sustiprinti ir patobulin 
ti. VLIKo prezidiumas tiki, 
kad visi geros valios lietuviai 
patriotai, nebodami pažiūrų 
skirtumo, jungsis į šią svarbią 
ir konkrečią veiklą ir, kas savo 
auka ar darbu, padės informa 
cijos sritį plėsti ir gerinti.

VLIKo prezidiumo naujasis 
adresas yra: 233. Broadway, 
Room 3014, New York 7, N. 
Y. Telefosas BE 3-1398.
1957 m. rugpjūčio mėn., 
New York. 

tokių „deimančiukų“, kaip „Pa 
sigendame“ (Žiūr. „Europos 
Lietuvis“ Nr. 29, 1957), ku 
riais skatinamas nepasitikėji 
mas savo politine vadovybe, ir 
tuo būdu skaldoma išeivijos 
vienybė. Siti vėl, lyg susitarę 
su Michaiiovo „T. Balsu", juo 
dina mūsų politines partijas ir 
kalba apie jų atgyventas die 
nas“.

Panašų politinių veiksnių 
puolimą pergyvename netik 
mes. Mūsų kaimynai turi tą 
patį. Ypatingai tą jaučia len 
kai, kurių tėvynė išsikovojo di 
desnes laisves, nei bet kuris ki 
tas satelitinis kraštas. Šimtai 
jų tautiečių turi galimybės at 
lankyti savo gimines laisvame 
pasaulyje. Paklausykime, ką 
sako tie, kurie gyvena anapus 
geležinės' uždangos.

Lenkų tariamieji komunis 
tai, atvykę į Vakarus ir susiti 
kę su egziliniais politiniais vei 
kėjais, maldauja, kad jie tęstų 
savo politinę veiklą, kurios ti 
kslas yra iškovoti Lenkijai pil 
na politinę laisvę ir nepriklau 
somybę. Jie sako, kad nė viena 
tauta, esanti Sovietų Sąjungos 
kontrolėje, pati viena neišsiko 
vos sau laisvės. Kova bus lai 
mėta tik tuo atveju, jeigu tau 
ta tėvynėje ir išeivija laisvame 
pasaulyje vieningai sieks to pa 
ties tikslo, bet skirtingomis 
priemonėmis.

Ar tie balsai iš už geležinės 
uždangos nesako mums, kad 
laisvei iškovoti reikalingas tau 
tinis solidarumas? Ar neatėjo 
laikas tvirtai apsispręsti, kad 
mums reikalingos politinės or 
ganizacijos ir centrinė politinė 
vadovybė?“

Atskiromis darbo rūšimis 
imant, daugiausia uždirba naf 
tos ir anglies kasyklų darbiniu 
kai: jų bendras savaitinis už 
darbis yra 94 dol. Tai yra vi 
dutiniškai į savaitę 5 dol. dau 
giau, negu pereitais metas.

Savaitinio atlyginimo vidur
kis statybos darbininkams yra 
77.96 dol., o transporto, susi 
siekimo ir sandėliavimo darbi 
ninkams—77.14 dol. Kitų dar 

Nukelta į 7-tą psl.

PADĖKOS
Už man suruoštą piiešvestu 

vinę staigmeną širdingai dėko 
ju seseriai M. Murauskienei, p. 
L. Navickienei, p. Baršauskie 
nei ir visoms dalyvėms nuošir 
dus ačiū. Jūsų nuoširdumas ir 
gražios dovanos paliko man ma 
lonų prisiminimą.

Taip pat dėkojame visiems 
dalyvavusiems ir padėjusiems 
mūsų vestuvėse: mamai, sese 
i iai ir švogeriui Murauskams; 
mieloms šeimininkėms — p. 
Girdauskienei, p. Piečaitienci, 
p. Navickienei, p. Pupurėlie 
nei; šeimininkams —p. Juozui 
Valiuliui, p. P. Piečaičiui.

Mieliems choristams už gra 
žų giedojimą, puikias gėles ir 
visiems svečiams už dalyvavi 
mą, brangias dovanas, gražius 
sveikinimus telegramamomis 
bei žodžiu, širdingai dėkoja 
me.

K. Paužėnaitė -
- K. W. Gentemann.

* * *
„Neringos” Skaučių ir Mon 

trealio Skautų Tuntai širdin 
gai dėkoja visiems savo gera 
dariams, mielai pr.isidėjusiems 
prie šios vasaros stovyklų pa 
rengimo. Skautiškas ačiū „Ne 
priklausomos Lietuvos” ir „Tė 
viškės Žiburių“ redaktoriams 
už stovyklinių skelbimų bei ap 
rašymų patalpinimą savuose 
laikraščiuose. Ypatinga pade 
ka priklauso p. J. Lukoševi 
čiui, P. Paškevičiui, J. Simona 
vičiui, A. Gražiui, I. Mališkai, 
pp. Kerbeliams, Zubams ir Gr 
iciams už talką skautus ir sk 
autes nuvežant ir parvežant iš 
stovyklos. Dėka jų visų pagel 
bos abi stovyklos praėjo su 
gražiu pasisekimu.
„Neringos” Skaučių ir Mont 

realio Skautų Tuntų 
Vadovybės.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

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

SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTREAL, 

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

gauna bar gan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

posveTisnu

Veda sktn. inž. J. Bulota.

SVEIKINIMAI IŠ JUBILĖJINĖS SKAUTŲ 
DŽIAMBORĖS

Dabar Anglijoje vyksta ju 
bilėjinė tarptautinė skautuos 
džiamborė. Joje dalyvauja ir 
lietuvių skautų dalinys, 22 as 
mens, kurie yra iš pačios Ang 
lijos ir dalis iš Vokietijos, tik 
tai vienas skautas iš JAV — 
ps. Banionis iš Detroito, Mich. 
Kun. Šarka yra jų kepelionas.

Šis lietuvių dalinys dėvi lie 
tuvišką uniformą, tiksliau — 
lietuviškas žymes, žinoma, pen 
kiasdešimties tūkstaničų skau 
tų, suplaukusių iš viso pašau 
lio masėje, toks mažas dalinys 
dydžiu nelabai žymus, bet. . . 
vis dėlto jis yra daug žymesnis 
negu palyginamasis jo dydis. 
Dagar šios jubilėjinės skautų 
džiamborės vaizdai nuolat ro 
domi per televiziją. Lietuviai 
tuose vaizduose gali atsekti ir 
Lietuvos Reprezentacinį viene 
tą.

JUOKDARIAI...
Begėdiškas Bimbos melas
Parašius, kad Gvatemalos 

prezidentą nužudė komunistai, 
Bimba reaguoja: „tai juk be 
gėdiškas meias. Jį nužudė jo 
paties sargas“. . .

Taip, Armas nužudė „sar 
gas“, bet tas sargas buvo ko 
munistas. Tai yia tikra tiesa. 
Juk ir Trockį nužudė taria 
mai „trockininkas”, bet tai bu 
' o trockininku apsimetęs Mas 

vos agentas komunistas. Vei 
;ui Bimba Armas žudiką lygi 
na is u pasikėsintoju į Hit 
lerio gyvybę. Visam pasauliui 
. inoma, kad ne „hitlerininkai 
norėjo atsikeršyti Hitleriui”, 
liet Hitlerio priešininkai. Taip 
l.uvo ir su Armas žudiku. Bim 
ba šitą gerai žino, bet jis tik 
.ai begėdiškai meluoja „Lais 
vės” skaitytojams.

Bimba „Nepriklausomą Lie 
tuvą“ gretina su „Dirva“ ir ma 
no bus atradęs tapatybę... Bet 
c. r tai rimta? Juk tarp „N. L.” 
ir „Laisvės“ nieko nėra bend 
ra, o vis dėl to mes sutariame, 
‘ ad Chruščiovas, nutrenkęs į 
užtvarčjus Molotovą, Malenko 
vą, Kaganovičių ir kitus Stall 
no smurto dalininkus, gerai 
yra padaręs. Tat, ar šis sutapi 
mas nuomonių dėl Stalinistų, 
ar jau sutapdina NL su Lais 
ve? Bimba pritaria Chruščio 
vui, kad nutrenkė stalinistus, 
ir Mandrapypkis pritaria tam. 
Ir dar daugiau. Mandrapypkis 
rimtai pataria Chruščiovui bū 
ti atsargiam su tais stalinis 
tais, nes jeigu jis jų nesuval 
dys, tai jie jį sudoros, kaip ir 
Stalinas kad darė. Ar ne tiesa, 
drauge Bimba?
Komunistinio fanatiko balsas

Bukaprbčiausis kietagalvis, 
Lietuvos okupacijos garbinto 
jas, L. Jonikas, atsiliepia į ru 
tų neįsileidžiamo dantisto A. 
Gussen pasisakymus „Naujie 
nose“ ir, kaip pilypas iš kana 
pių, iššokęs priduria:

„Dr. Gusseno ir pabėgėlio 
Kardelio uparai pasakysiu dar 
ciaugiaus: Kanadiečius vizito 
rius pakvietė atsilankyti Lietu 
vos Tarybinės Lietuvos Profsą 
junga (unijų federacija). Pa 
kvietė per kanadiečių Litera 
tūros Draugiją“.

Tokios profsąjungos Lietu

Šiomis dienomis Lietuvių 
Reprezentacinis Vienetas Džia 
mborėje atsiuntė „Nepriklauso 
mai Lietuvai“ atvirutę, kurio 
je sveikina NL redakciją ir vi 
sus „Nepriklausomos Lietu 
vos“ skaitytojus bei aukotojus 
Džiamborės tikslams. Lietuvių 
vienetas rašo iš Rover Moot's 
ir Indobos. Džiamborė vyksta 
Sutton Coldfield Park, Engia 
nd. Manoma, kad Džiamborės 
dalyviams būtų malonu gauti 
sveikinimų iš tautiečių ir jų 
skautų.

Gautasis atvirukas vaizduo 
ja Jubilėjinės Džiamborės ati 
darymą-mases išsirikiavusių 
skautų ir tribūnas su publika, 
kurios taip pat suplaukusios di 
džiulės masės. Lietuviai skau 
tai turi savo ženklelį su lietu 
višku įrašu ir žemėlapiu, kuria 
me žymūs Lietuvos kontūrai.

voje nėra ir kol joje viešpataus 
okupantas, tokios ir nebus. In 
turistus iš Kanados pasikvie 
tė okupantų rusų kompartija. 
Ir „Literatūros draugijos” Ka 
nodoje nėra. Jeigu tokiu var 
du pridengiamas komunistų 
partijos vardas, tai bent jau Jo 
nikas tą žino. O kai dėl to, kad 
„Pabėgėlis Kardelis šimtapro 
centinis smetonininkas", tai 
Paleckis, tur būt, geriau už Jo 
niką žino, kad jį kviečia grįžti 
į Lietuvą? Bendrai, Jonikas 
yra vienas iš nekultūringiausių 
ir kiečiausios galvos komunis 
tų, mokąs tiktai burnoti ir plū 
stis.

Prūseika 
tebesideda neišmanėliu

Maskvinės okupacijos Lietu 
voje rėmėjų organe „Vilnis“ . 
L. Prūseika ar papirktas, arA 
sveiko proto netekęs, rašo: „Ar^ 
Salomėja supranta, kaip inizer 
nai išrodo „tautos vaduotojų“ 
pastangos torpeduoti socialist! 
nę santvarką?”

Taigi, kad ne socialistinę, o 
okupantinę, kolonialistinę.

Ten pat vaivama, kad Gvia 
noje okupantai anglai, kurie 
esą neprileidžia į valdžią „pro 
gresyvios“ partijos. Bet gi, ta 
„progresyvioji“ partija ten ne 
uždaryta ir tas jos vadas varo 
propagandą prieš anglus.

O kaip gi yia Lietuvoje: ar 
kam nors leidžiama varyti pro 
paganda kitokia, negu leidžia 
okupantas? Tegul Prūseika atd 
sako į šį klausimą. Ir kur yra’ 
daugiau laisvės—rusų okupuo 
toje Lietuvoje, ar anglų oku 
puotoje Gvianoje? Ir kodėl 
Sibiras pilnas lietuvių tremti 
nių?

Kitiems siūlo, o patys 
nevažiuoja

Amerikos komunistiniai va 
dai giria, perša ir siūlo visiems 
grįžti į Lietuvą. Štai tūlas pa 
sislėpęs po raidėmis S. J. J., pa 
sigavęs laiško ištrauką, kurios 
jis nesupranta arba tyčia krei 
vai aiškina, rašo: „tenai žino 
nės džiaugiasi nauju gyveni 
mu“. Tat drauge S. J. J„ ko 
dėl nevažiuoji į tą „naujo gy 
venimo” kraštą? Juk Tamsta 
ėsi šaukiamas. Ko dar lauki?

Mandrapypkis.



1957. VIII. 21. — Nr. 33(243) NEPRIKLAU SO MA LIETUVA 3 PSL.

Vokietija prieš rinkimus
RAŠO J. AUDĖNAS

Vokietija yra didelė Vidurio 
Europos valstybė. Daug konf 
liktų Vokietija turėjo su arti 
maišiais ir tolimaisiais kaimy 
nais, tarp jų ir su Lietuva.

Per paskutiniuosius du Pa 
sauliniu karu, Vokietija, kaip 
užpuolike, buvo viso pasaulio 
centru. Visos didžiosios vals 
tybės buvo įtempusios visas 
savo jėgas pergalei. Taip ir 
įvyko. Abu kartu Vokietija bu 
vo nugalėta. Bet ir nugalėjus, 
ypač po paskutinio karo, pašau 
lis Vokietijos neužmiršo.Važia 
ųo ten žiūrėti karo griuvėsių. 
Važiuoja dabar ir stebisi visi, 
kaip Vokietija atsistatė, stebisi 
tuo, kad iš po karo griuvėsių 
Vokietijos ūkis jau vėl pirmau 
ja. Paskutinysis karaas ne tik 
sugriovė Vokietijos miestus ir 
pramonę, bet ir pačią valstybę 
suskaldė į dvi dalis. Šitaip ne 
laimingai yra padalyta ir visa 
Europa. Nelaimingai todėl, 
kad visa rytų Europa atiteko 
Rusijos imperialistams, kurie 
vergia užimtus kraštus ir milio 
nūs žmonių naikina.

Vokietija, padalinta į dvi da 
lis, šiandien jau nebėra vien 
ekskursantų stebėjimo vieta. 
Vokietija yra tas lemiantis sva 
/■stis, kuris gali nusverti pašau 
linių jėgų pusiausvyrą.

Mes gerai žinome, kad di 
džiausiąs interesas yra patiems 
vokiečiams turėti vienalytę sa 
vo valstybę, kuri apimtų visą 
tautą. Šituo reikalu Rytų Vo 
Kietijos gyventojai, būdami bol 
ševikų priespaudoje, jokios sa 
vo valios pareikšti negali. Tuo 
tarpu Vakarų Vokietija, atga 
vusi visišką laisvę, tolimesnį 
savo likimą jau turi savose ran 
koše. Jie patys jieško keiių ir 
būdų, kuriais būtų galima at 
statyti visos tautos į vieną va 
Istybę apsijungimą.

Viena vokiečių tautos dalis 
su dabartine vyriausybe pryša 
kyje mano, kad geriausias yra 
kelias eiti su Vakarų pasauliu 
ir visomis priemonėmis stip 
rintis visose srityse ir jungtis 
į visus galinguosius tarptauti 
nius junginius, organizuoti sa 
vo kariuomenę, stiprinti savo 
ūkį ir t. t. Šituo savo visapusiš 
ku pajėgumu, manoma, privers 
Sovietų Rusiją skaitytis.

Kita vokiečių tautos dalis, 
būdama visai tos pačios nuomo 
nės, kad reikia visapusiškai sa 
vo viduje tvarkytis ir tvirtin 
tis, yra visai nusivylusi Vaka 
rais. Ji netiki, kad Vakarai ką 
nors konkretaus darytų Vokie 
tijos susivienijimui. Šitoji gy 
ventojų dalis yra nuomonės, 
kad Vokietijos susivienijimas 
priklauso ne nuo Vakarų pašau 
lio, bet nuo Maskvos. Todėl jie 
ir mano, kad beprasmis esąs
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jungimasis į Nato, į bendros 
Europos rinkos, į Europos plie 
no ir anglies ir kitas sąjungas. 
Šituo keliu tik esanti erzinama 
Maskva, be kurios, susivieniji 
mas nesąs įmanomas.

Ateinantį mėnesį Vakarų Vo 
kietijoj bus parlamento (sei 
mo) rinkimai. Visa vokiečių 
tauta tam labai intensyviai ruo 
šiasi. Bet šitais rinkimais dar 
daugiau yra susidomėjęs ir lais 
vasis Vakarų pasaulis ir Sovie 
tų Sąjunga.Busimieji rinkimai 
parodys, kurią kryptį paims po 
rinkimų Vokietija: ar ji eis 
prie apsijungimo stiprindama 
save su Vakarais, kaip buvo 
ligi šiolei ar ji, tarkim, kaip pa 
darė Austrija, pasiskelbs visiš 
ką neutralumą ir tuo tikėsis iš 
Sovietų ir iš Vakarų išgauti ap 
sijungimą, pasirašyti taikos su 
tartį, kurios ligi šiolei vis dar 
nėra ir sutvarkyti visas savo 
sienas.

Didžiosios Vakarų valsty 
bės stengiasi palaikyti dabar 
tinę Vakarų Vokietijos vyriau 
sybę. Tuo pačiu norima paro 
dyti vokiečių tautai, kad tik 
šitokia Vakarų Vokietijos Vy 
riausybės politika ir toliau iš 
laisvojo pasaulio didžiųjų vals 
tybių turės visokeriopos para 
mos.

Adenauerio politikos svoriui 
prieš rinkimus pakelti, liepos 
29 d. Berlyne Amerikos, Did. 
Britanijos, Prancūzijos ir Va 
karų Vokietijos vyriausybių 
atstovai pasirašė plačią dėklą 
raciją Vokietijos apjungimo 
reikalu. Šia deklaracija reika 
liaujami laisvi demokratiniai 
visos vokiečių tautos parlamen 
to rinkimai, po kurių pati vo 
kiečių tauta savarankiškai nu 
sistatys savo politiką.

Tuojau po to, rugpjūčio 7 d. 
į Rytų Vokietiją atskubėjo iš 
Maskvos Nikita Chruščiovas 
su savo palydovais ir Rytų Vo 
kietijos liaudies seimo posėdy 
paskelbė, kad abi Vokietijos da 
lys, tų kraštų pačių vyriausy
bių susitarimu turinčios sudary 
ti federaciją. Bolševikai laisvų 
demokratinių rinkimų bijo ir 
niekur jų nepraktikuoja. Boise 
vikai žino gerai, kad jokia tau 
ta, per laisvus rinkimus nepa 
duos daugiau balsų už komu 
nistus. Laisvuose rinkimuose 
jie visur pralaimėtų. Todėl ir 
pačią Rusiją ir pavergtuosius 
kraštus valdo ginkluotos jėgos 
pagalba.

Verta pabrėžti ir tai, kad 
Chruščiovo pasiūlymas sufede 
ruoti abi Vokietijos dalis tie 
siogiais pasitarimais nė vieno 
je Vakarų Vokietijos partijoje, 
į rinkimus einančioje, nesulau 
kė pritarimo. Visos pasisakė 
prieš, nes nė viena Rytų Vo 
kietijos valdovų nelaiko teisė

NIAGAROS KRIOKLYS % 
LAUKIA LIETUVIŲ

Niaga 
atsiia 
atsira

Niaga

Kai žvelgi į Niagaros kriok 
lį, iš Kanados pusės, matai jo 
visą didybę ir galią. Masė van 
dens krinta per uolas, dieną po 
dienos tūkstančius metų. Kur 
šiandien yra krioklys, prieš tu 
kstančius metų jo čia nebuvo, 
nes jis nestovi vietoje, o kėliau 
ja prieš srovę. Geologai ir ar 
cheologai nustato, kad Niaga 
ros krioklys turi apie 30.000 
metų senumo ir yra atsiradęs 
Ledynų amžiais. Kada gi buvo 
tie ledynų amžiai bei jų Gady 
nė? Atsakymą duoda Niaga 
ros krioklys. Aišku prieš Le 
dų Gadynę jo nebuvo, nes vis 
kas čia buvo ledo masė, 
ros upė ir Didieji ežerai 
do tirpstant ledui, tada 
do ir Niagaros krioklys.

Eidami nuo krioklio 
ros upės pasroviui rasime vie 
tą, kur krioklys prasidėjo. Aiš 
kiai matome krioklio prieš sro 
vę kelią, kuriuo jis jau nukelia 
vo 7 mylias. Jo pagraužtas uo 
las ir tas liekanas geologai ty
rinėdami nustato, kad krioklio 
amžius yra ne senesnis kaip 
30.000 metų ir ne jaunesnis 10. 
000 metų.

Pirmieji baltieji, europiečiai, 
kurie Niagaros krioklį išvydo, 
tai 17 šimtmetyje tėvas Louis 
Hennepin ir jo draugai Prancū 
zų misionieriai. Sakoma, kad 
nuo to laiko prieš srovę Niaga 
ros krioklys paslinko 500 pe 
dų.

Nuo 1841 metų Niagaros 
krioklys yra inžinierių priežiū 
roję. Jie apskaičiuoja, kad jis 
kasmet paslenka maždaug 5 pė 
das. Šių dienų technika jam tą 
darbą dirbti padeda, sprogdin 
dama pavojingas atsilikusias 
uolas ir gražindama jo veidą. 
Tas prieš srovę krioklio kelia 
vimas yra natūralus gamtos 
reiškinys ir kiekvienam aiškiai 
suprantamas.

Kada gi jo ėjimo bus galas, 
jeigu taip išsiaiškinti, ir kaip 
toli jis nueis? Tą klausimą 
atsako savo vaga ir dugnu pla 
ūkianti iš Erie ežero pati Nia 
garos upė. Aišku, kad krioklys 
eis upe iki Erie ežero. Kas tuo 
met atsitiks kai krioklys priar 
tės prie Erie ežero? Mokslinin 
kai galvoja, kad tada 4 didieji 
ežerai susilies į vieną vandens 
masę ir užlies didelius žemės 
plotus, esančius žemiau Kriok 

ta vyriausybe, o tik Maskvos 
pastatyta agentūra. Todėl su 
ja niekas ir nesitaria.

Mes, lietuviai, šiuos didžiuo 
sius tarptautinės reikšmės įvy 
kius sekame labai atydžiai. Vo 
kietijos gyventojų per rinki 
mus pasisakymas, gali sudary 
ti naujas sąlygas ne tik rytų ir 
Vakarų didžiųjj santykiams, 
bet ir pavergtieseims.

J. Audėnas.

atvaizdas yra paimtas iš 
Canadian Na 
”, kuris

Šis 
anglų žurnalo „ 
tional Magazine”, kuris dar 
1953 metais buvo įsidėjęs šį at 
vaizdą, vaizduojantį mūsų tau 
tietį Antaną Žuką, kaip žymų 
laikrodininką Kanados Natio 
nal Railway geležinkelių tar 
nyboje, kur jis taisė vaistybi 
nių geležinkelių laikrodžius, 
ne tiktai paprastus laikrodžius, 
bet ir laikrodžius specialios pa 
skirties. Šis darbas jam buvo 
patikėtas todėl, kad A. Žukas, 

lio, nušluos miestus ir visą ki 
tą iš paviršiaus.

Ar taip atsitiks? Aišku, kad 
ne! Šių dienų protu galvojant 
ir žinant kur Niagaros kriok 
lys keliauja, ką jis gali atnešti, 
ką jis duoda ir kokį grožį su 
teikia Niagaros miestams, pro 
tas neleis jam išeiti iš Niagara 
Falls. Inžinieriai jį lakyis, maž 
daug čia, kur jis dabar yra.

Jo kelias, iš kur ir kiek jau 
nukeliavo, yra žinomas. Toji 
7 mylių srovės išgriauta uola 
aiškiai parodo, koks ilgio ir 
koks tas nueitas- kelias. Tik 
pradžioje tų 7 mylių kelyje ak 
muo yra kietas, bet dabar Nia 
garos krioklys yra tokioje vie
toje, kur apatinis akmuo aroa 
uola yra minkštas. To pašėko 
je pernai sugriuvo Hydro sto 
tis, kurios gnovėsiai matomi 
iš Kanados Niagara Falls pu 
sės. Tad kada Niagaros kriok 
lio vanduo sudihns viršutinį- 
-kietąjį sluogsnį, tada jis pir 
myn pradės eiti daug sparčiau, 
nes su minkšta uola bus labai 
lengva apsidirbti. Ir iš didingo 
Niagaros krioklio liks tiktai 
gruvėsiai. Kada tai gali įvyk 
ti? Spėjama, kad po 3.000 — 
5.000 metų.

Visą tą Niagaros krioklio nu 
eitą kelią ir jo 'daromą savęs su 
naikinimo darbą galima bus pa 
matyti atvykus į V-tąją Kana 
dos Lietuvių Dieną, Niagara 
Falls, Ontario, rugpjūčio 31d. 
ir rugsėjo 1 ir 2 dienomis.

Inform, pakomisija. 

kaip savo srities specialistas, 
darbus mokėjo atlikti labai ge 
rai. Jis taisė sudėtingiausius 
laikrodžius. Tą darbą A. Žukas 
dirbo kelis metus. Dabar A. Žu 
kas, plačiai jau žinomas kaip 
specialistais laikrodininkas ir 
auksakalis, pradėjo savarankis 
ką darbą, atidaręs savo krau 
tuvę Verdune, prie Bannanty 
ne ir Church gatvių kampo 
Nr. 976, iš Church gatvės pu 
sės. A. Žukų krautuvėje gali 
ma gauti ne tiktai visokių laik

MŪSŲ ^SPORTAS
KANADOS PABALTIEČIŲ 

rugpjūčio 24—25 d. d., rengia 
Amerikos pabaltiečių lauko te 
niso turnyrą.

Žaidynių pradžia 9 vai. ry 
to. žaidžiama vieno minuso 
sistema. Pravedama: vyrų vie 
netas ir dvejetas, moterų vie 
netas bei dvejetas ir mišrus dve 
jetas. Dalyviai pristato „Sle 
zinger" sviedinius. Žaidžiama 
Riverdale teniso aikštėse 
(Danforth ir Brodview gtv. 
susikirtime). Registruojasi Ii 
gi rugpjūčio 17-tos dienos pas 
J. Balsį, 34 Kennedy Ave., To 
ronto. Tel. RO 2-3738.

Kanados Pabaltiečių 
Sporto Apygarda.

SPORTO ŽINIOS IŠ 
LIETUVOS

— Prieš kurį laiką Maskvo 
je įvykusiose Sovietų S-gos bo 
kso pirmenybėse, iškilo naujas 
bokso meisteris lietuvis. Tai de 
vyniolikametis R. Tamulis, fi 
nalinėse rungtynėse aiškia per 
švara nugalėjęs rusą Bojerši 
novą. Tamulio kaip boksininko 
stiprioji pusė: šaltakraujišku 
mas, sumani orientacija ir pui 
ki technika.

Iki šiol lietuviai boksininkai 
Sovietų S-gos pirmenybėse pa 
sižymėjo sunkiame ir pussun 
kiame svoriuose. Dabargi, Ta 

rodžių, bet ir visokių brange 
nybių, papuošalų, parkerių ir 
kitokių prekių. Be to, A. Žukas 
taiso laikrodžius. Jis patarnau 
ja ne tiktai tiesiogiai jo krau 
tuvėje atsilankiusius, bet pri 
ima užsakymus ir paštu. Jis 
pats pristato ir j namus. Dabar 
jo krautuvė turi naują telefo 
na — PO 9-5841. Lietuviai pas 
A. Žuką turi specialę nuolaidą. 
Žiūrėkite šiame laikraštyje jo 
įmonės skelbimus.

SPORTO FEDERACIJA, 
mulio asmenyje, susilaukta nu 
galėtojo ir pusvidutiniame svo 
ryje.

— Maskvoje įvykusiose 15 
km ėjimo rungtynėse Sovietų 
S-gos meisetris ir Melbourno 
olimpiados Il-sios vietos ėjime 
laimėtojas vilnietis Ant. Mikė 
nas supasavo prieš rusą Spiri 
ną, kuris šią distanciją praėjo 
per 1.05.45,8. Sekančiose uing 
tynėse Mikėnas tikisi atsigrie 
bti ir atgauti prarastąjį ineiste 
rio vardą.

— Helsinkyje įvykusiose 
Lietuvos-Suomijos sunkumų 
kilnojimo rungtynėse, laimėjo 
Suomijos ekipa rezultatu 4:3. 
Žinant suomių augštą klasę šio 
je sporto šakoje, lietuvių nežy 
mus pralaimėjimas rodo mūsų 
tautiečių pasisekimą sunkumų 
kilnojimo sporte.

— Žinomas mūsų stalo teni 
sininkas V. Variakojis, šiuo 
metu gyvenąs Panevėžyje, ap 
dovanotas sporto medaliu „už 
šaunų darbą". Tokį pat meda 
lį gavo ir bėgikas J. Pipynė.

— Savo laiku buvęs vienas 
geriausių Lietuvos dviratiniu 
kų šiaulietis J. Važys, dabar 
vadovauja dviratininkų klubui 
Šiauliuose. M. K.

Nekask duobės kitam
(Atsakymas „Tėvynės Balso“

„Už sugrįžimą į Tėvynę" lai 
kraštukas, beveik kiekviename 
savo Nr. šmeižia mūsų tremties 
gyvenimą. Ir pakeitęs savo pa 
vadinimą į „Tėvynės Baisą" 
(skambus ir gražus vardas, de 
ja, netinkamas pavergėjui!) ne 
nustojo lieti pamazgų ant JA 
V ir Kanados lietuvių, neaplen 
kdamas mūsų spaudos ir atro 
do labai „mielai“ skaitomos 
„Nepriklausomos Lietuvos". 
Šį kartą, birželio mėn. 6 Nr., 
jjan ilgame St. Vaitkūno strai 
psnyje „Sporto apžvalga ar 
faktų klastojimas“, pradeda 
ant savo kurpaliaus mauti ma 
no rašytus NL straipsnius apie 
dabartinį sportinį gyvenimą 
Lietuvoje. Štai kaip St. Vait 
kūno straipsnis pradedamas: 
„Ne vienas mūsų aplankęs čir 
ką, yra gėrėjęsis mikliais foku 
sininko“ judesiais. Štai, žiū 
rėk, jis iš po apykaklės ar iš 
ranokvės ištrauks įvairių įvai 
riausius kaspinus, margaspal 
ves skarales ir net. . . gyvą an 
tį. O paskui mostels ranka — 
ir viso to lyg nebūtų. Kai ši 
taip cirke daro „fokusinin 
kas”, mes nesigailime jam ka 
tučių. Kas kita, jeigu „fokusi 
ninkas“ išeina ne į cirko are 
ną, bet į... tribūną, kas kita.

bendradarbiui St. Vaitkūnui) 
kai jis tai ištraukia, tai vėl ka 
žin kur nukiša ne nosinaites ar 
skepetaites, bet. . . faktus. Tai 
jau nebe menas, o švelniai ta 
riant, kišenvagystė.

K. Baronas Kanados „Ne 
priklausomos Lietuvos“ spor 
to apžvalgininkas nėra naujo 
kas, dalyko nežianntis žmogus. 
Jis — senas vilkas. Padėties 
nežinojimu jo neapkaltinsi 
(mano pabraukta — K. B.). 
Vadinasi, jeigu jis, mostelėjęs 
burtininko lazdele, iš už an 
ties išsitraukia spaudos antį, 
tai šitaip „Nepriklausomos 
Lietuvos“ apžvalgininkas da 
ro visai sąmoningai*'.

Vargšas tas St. Vaitkūnas. 
Pats sėdėdamas Michailovo čir 
ke, leidžia antis tokias riebias, 
kad jų negali paslėpti nei ran 
kovėje, nei nosinėje, o tik šm 
eiždamas Red. J. Kardelį ir K. 
Baroną už faktų klastojimą.

Atleiskite St. Vaitkūnai už 
tokią, bendrą, įžangą, bet esu 
tikras, kad ji bus įdomi NL sk 
aitytojams ir tremties sportinin 
kams. O dabar — ad rem!

Sakote, kad aš esu ne naujo 
kas, dalyko nežinantis žmo 
gus, senas vilkas, (turbūt tik 
ne .amžiumi? — K. B.). Pade 

ties nežinojimu manęs neapkal 
tinsi. Teisingai. Visuomet, ra 
šydamas sporto žinias, sten 
giuosi būti objektyvus, nes sp 
ortas yra apolitinė tautos gyve 
nimo sritis, priešingai Sov. S- 
goje. Naudojuosi angliška, vo 
kiška, lenkiška, rusiška ir be 
abejo, vilniške („Sportas“) sp 
auda, taigi nesu toks aklas šio 
je srityje, kaip Tamsta, sekda 
mas tendencingus TASS’o age 
ntūros žinių pranešimus ir pa 
sigiriant, kad anksčiau J. Kar 
delio „Lietuvos Žinios" (žur 
nalistinė etika reikalautų pri 
dėti mažą, bet reikšmingą žo 
delį — Red. J. Kardelis — K. 
B.) neturėdavo užsienio ko 
respondentų Melbourne, New 
Yorke, Prahoje ar kitur. Atro 
do, kad dar lakstėte ant grin 
dų su marškinėliais, jeigu ne 
atsimenate, kad visi N. Lietu 
vos dienraščiai turėjo savo už 
sienio korespondentus, kurie 
ir prie brangiausių telefono ta 
rifų, pranešdavo svarbiausias 
politines ir sporto žinias savo 
skaitytojams. Ar šabloniškus, 
visoms pavergtoms Sov. Sąjun 
gos tautoms TASS’o agentu 
ros vertimus jau laikote užsie 
nio korespondencija? O gal So 
vietų S-gos- rinktinės krepši 
ninko St. Lauritėno tendencin 
gus įspūdžių aprašymus iš oli 
mpijados Melbourne, kuriose 
nei puse burnos nebuvo paša 

kyta apie žaidžiusius du lietu 
vius tremtinius Australijos ri 
nktinėje prieš Sov. Sąjungą. 
Jeigu turite tiek daug atstovų 
įvairiuose miestuose ir valsty 
bėse, kodėl nieko nepranešate 
apie lietuvių laimėjimus sporte 
JAV, Europoje, Kanadoje, Au 
stralijoje? Juk tokios pavardės, 
kaip Vaitonis, Tautvaiša, Škė 
ma, Merkys, Žalys, Arlauskas, 
Gvildys, Norkus, Vaitkus, M i 
kšys, Mikus, Banionis, Česna 
uskas, Bačkus, Blažys, Ignata 
vičius ir t. t. ir t. t. yra žino 
mos vakarų pasaulio sporto vi 
suomenei, bet aišku, tik ne 
okupuotosios Lietuvos. Tai 
kur tie lėktuvai, vežini žinių, 
kur tie fotografai, Vilniaus Sp 
ortui?

Kad esate šmeižtų meninin 
kai, tur būt patys prisipažinsi 
te. Paimkime, kad ir tą patį 
Sportą Nr. 40 ir paskutiniame 
puslapyje tilpusias nuotraukas 
su Įrašu „Buržuazinio sperto 
grimasos“. Tiesa, jog gana da 
ug pasako apie laisvai kiestin 
tį sportą ir entuziastingus jo 
mėgėjus, tačiau jūs, rusai, nie 
kuomet neišleisite iš Sov. Są 
jungos į vakarų pasaulį nuot 
raukų, kuriose būtų baudžiami 
kalėjimu nuo lo iki 7 melų ba 
usmėmis sporto entuziastai, už 
nusižengimus „tvarkai“ rung 
tynėse, (prisiminkite St. V. 
Leningrado Zenit ir Maskvos 

Dinamo rungtynes šį pavasa 
rį) arba niekuomet neparašysi 
te teisybės apie Ninočkos nuo 
tykius Londone.

Tik vakarų laisvajame pa 
šaulyje gali būti spaudos lais 
vė, kuria ir aš pasinaudoju vi 
suomet, rašydamas savo strai 
psnius, ne taip, kaip Tamsta, 
St. Vaitkūnai, verčiamas gen. 
Michailovo.

Sakote, kad aš savo straips 
niuose prieštarauju pats sau. 
O ne! Sportas Lietuvoje paki 
lo profesionalizmo linkme, bet 
ne mėgėjiškumo. Tikiu, kad ne 
užginčysite eman, kad Sov. Są 
jungoje sportas yra pastatytas 
ant profesionalizmo pagrindo, 
nes jis jai tarnauja, kaip dar 
viena propagandinė meškerė. 
Bet, jeigu; Sov. Sąjunga šian 
dieną turėtų tikrą sporto mė 
gėjų atstovų klasę, o Lietuva 
gyventų nepriklausomu gyve 
nimu, mūsų tautos sporto ly 
gis būtų tikrai augštesnis už 
Sov. S-gos mėgėjus. Ne gana 
to. Nors jokio profesionalizmo 
neturėjome, tačiau išmokėme 
rusus žaisti krepšinį, stalo te 
nišą. Taigi, „ buržuazinės*' Lie 
tuvos likučių šaknys įsiveisė 
komunizmo pagrinduose! Ką 
daryti, gerb. St. Vaitkūnai? 
Gal kaip nors išrauti? Bet juk 
negalima. Negalėsite uždėti 
Europos meisterio laurų vaini 

ko, nuo lietuviško medžio!
O kad yra lietuvių meisterių, 

mes tikrai džiaugiamės* Lietu 
vių tauta negali atsispirti ru 
siškai fizinei ir ginkluotai jė 
gai, bet savo pranašumą prieš 
pavergėją parodo kitoje gyve 
nimo srityje — s'portc. Visai 
teisingai cituojate gerb. St. 
Vaitkūnai seną romėnų šūkį: 
„sveikame kūne — sveika dva 
šia“, visai teisingai sakote, kad 
Lietuvos jaunimas yra stiprus 
dvasiškai. Tai jis įrodė įvairio 
se antikomunistinėse demons 
tracijose prieš okupantą, tai ga 
Įima spręsti iš nuotraukų, ma 
tytų pavergtos Lietuvos žurna 
le „Švyturys“, kaip jis reaguo 
ja j mušamus įvarčius rusams 
ir kaip Vilniaus Spartakui.

Pabaigai — maža pastabelė, 
nerašykite apie senus lietuvių 
laimėjimus, kaip kad pareiškė 
te apie sunkumų kilnojimo ru 
ngtynes, įvykusias prieš 3 mė 
nesiūs, J. Pipynės atsiektus lai 
mėjimus. Mums tai yra anks 
čiau žinoma, negu per prievar 
tą gaunamam „Tėvynės Bai 
se". Turime radiją, televiziją, 
įvairių kalbų laisvai gaunamą 
spaudą. Patarčiau Tamstai, ga 
vus „Nepriklausomą Lietuvą“, 
objektyviai supažindinti „Spor 
to ir „Tiesos“ skaitytojus su 
lietuvių sportininkų atsieki 
mais užjūriuose — tremtyje — 
emigracijoje. K. Baronas,
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Lietuviai Lenkij oj e Nauji A. Miškinio eilėraščiai Mosklo - Technikos naujienos
KAIP LIETUVOS FILHARMONIJOS LIAUDIES 

ANSAMBLIS KONCERTĄ VO LENKIJOJE
Kaip jau žinoma, lietuviai su 

lenkais pirmą kartą pasikeitė 
meno dekadomis — lietuviai 
Lenkijoje ir lenkai Lietuvoje 
koncertavo, ruošė parodas ir 
literatūros vakarus. Žinoma, 
tai buvo daroma sovietine for 
ma. Vis dėlto skirtumas buvo 
tarp lenkų ir lietuvių sovietiš 
kūmo. Lietuviai visu šimtu pro 
centų jautėsi ir elgėsi kaip oku 
puotos šalies žmonės, okupan 
to nustatytose ir leidžiamose 
ribose. Lenkai ne tiktai jautė 
si satelitais, bet ir gomulkiškai 
laisvais. Jiems gal negaliojo, o 
gai jie ir nepaisė Maskvos „ge 
neralinės linijos“. Jiems, kaip 
atrodo, neįdomi ir net ignoruo 
tina sovietiška kultūra, — to 
dėl jie leidinyje pasinaudojo 
senaisiais lietuvių rašytojais, 
nors neblogų poetų, jaunųjų, 
yra jau ir dabartinėje Lietuvo 
je. Šie, tur būt, atsilankę L,en 
kijoje, susipras, kad ir okupa 
cijoje galima išvengti okupan 
tinio trafareto. Reikia spėti, 
kad lietuviams atsilankymas 
Lenkijoje išeis Į naudą. Len 
kai vis dėlto davė aiškiai su 
prasti, kad negarbinga yra ak 
lai sekti okupanto įsakymus; 
kad reikia turėti savigarbos ir 
daugiau paisyti savo vidujės 
dvasinės esmės.

Daugelis nepriklausomos 
Lietuvos žmonių, atsidūrusių 
už Lietuvos ribų, atsimena Jo 
no Švedo vedamąjį Liaudies 
Ansamblį, nes jis yra koncer 

‘tavęs ne tiktai Vilniujr ir 
Kaune, bet ir plačiai po visą 
Lietuvą — vokiečių okupaci 
jos metu ir dar anksčiau. Šis 
ansamblis, kurio koncertų da 
lykai yra lietuvių tautos liau 
diniai kūriniai — dainos, mu 
zika, vaidinimai, yra mažiau 
šia propagandiški ir todėl vi 
soje tautoje turi augštą įverti 
nimą ir didžiulį pasisekimą. 
Nedirbtinis liaudies menas, vi 
sai natūralu, yra žavingas ne 
tiktai savo tautos žmonėms, 
kurie jame jaučia tyrą lietuviš 
kurną, bet jis žavi ir svetimtau 
čius — ir gi tuo pat nedirbti 
niu tautiškumu ir meniškumo 
nuoširdumu. Tat Lietuvos Lia 
udies Ansamblis ir Lenkijoje 
turėjo didžiulį pasisekimą.

Štai kaip Ansamblio vedėjas 
J. Švedas pats pasakoja apie sa 
vo koncertus Varšuvoje ir ki 
tuose Lenkijos miestuose. 
Varšuvoje atidaromasis dėka 
dos koncertas:

„Vakare koncertas. Prigū 
žėjo svečių. Vyksta iškilminga 
akademija — lietuvių kultūros 
dekados Lenkijoje atidarymas. 
Mes jaudinamės. Užkulisiuo 
se vietos maža, o tai labai nedė 
kinga situacija kolektyvui, 
kai nervai įtempti, — vienas ki 
tą dar labjau įelektrina.

Akademija baigėsi. Scena 
paruošta. Keturi trimitininkai 
išsirikiavę laukia ženklo pra 
dėti koncertą, kuris toks reikš 
mingas dekados sėkmei. Radi 
jo, scenos technikos šviesų ir 
mostų signalai mirga lyg pro 
pervažą važiuojant traukiniu, 
žiebiasi prožektoriai, gęsta sa 
lės šviesos ir, kerdžių trimitą 
ms aidint, skleidžiasi uždanga. 
Šis momentas yra visų reikš 
mingiausis kiekviename kon 
certe. Kelių tūkstančių delnų 
plojimo audra, nustelbdama 
net skardžiuosius trimitus, pa 
sveikina mūsų pirmąjį pasiro 
dymą Lenkijoje. Aš nesu prie 
taringas, bet tai reiškia — sėk 
mė iš auditorijos pusės užtik 
rinta, visa kita priklauso nuo 
mūsų pačių: Toliau jau nebesu 
nku—viskas vyksta pagal tai, 
kaip surepetuota. Dirigentui 
bereikia tiktai vairuoti koncer 
tą ir gražiai lenktis. Bet šiame 
konęerte, kurį diriguoti garbė 
teko man, susidūriau su dviem 
netikėtumais, kurių iš anksto 
nebuvau numatęs: kolektyvas 
psichiškai perdaug Įsitempęs— 
nelankstus, auditorija nuste 
busi, nepaprastai jautri — la 
bai juntamai tiria kolektyvą. 
Tai dirigentas pajunta ir iš ko 
lektyvo akių ir betarpiškai — 
savo visais nervais. Teko grieb 
tis „specialių kolektyvo išjudi 
nimo priemonių“ ir kantriai

Pralekiantys paukščiai
Sidabrą pavasaris lieja, 
Ir kelia upelio jausmus.
— Kur lekiate, paukščiai

mielieji?
Sustokite! Likit pas mus.
Tirpsta saulėje dienos ir 

sniegas.
Širdis jau aprims ir neliūs. 
Upelis dainuodamas bėga. 
Per žydinčius akmenėlius. . . 
Prie kelio nuoga epušėlė 
Jau kelia į saulę šakas.
— Kur lekiate paukščiai

pašėlę?
Jums galvas apsuko kajkas.
Mes čia pralenkėm bėgant} 

laiką.
Mes mylim ir paukščio vaikus. 
Visi mes, kaip vienas, už taiką, 
Ir polėkis mūsų taikus.
Bus vasara. Dainos ir vaišės. 
Bus gilūs kasdien vakarai. 
Monulis karos, lyg apkvaišęs, 
Ir žvaigždės žėrės būriais.
Ir gandrui, ir strazdui, ir zylei 
Erdvės bus, ir vietos bus daug 
Iškils geltonsnapiai mažyliai, 
Cypsės jie ir augs, ir užaugs! 
Mes niekam nejaučiam 

pavydo, 
Mes kuriame laimę visiems. 
Žiūrėkite — žemė pražydo, 
Tai širdys jėgų pasisems!

Pavasario lietus
Einu pasižiūrėti laukų:
I širdį krinta pirmučiausia — 
Gegulė ant šakos ku-kū, 
Lakštingala prieš naktį 

čiauška.
Širdis, kaip volungė, pragys; 
Lynoja sidabru ir auksu.
Man kalba žiemkentys rugys:
— Aš augu, augu ir užaugsiu. 
Man kalba šlama aviža,
Man kalba pasistiepęs miežis. 
Ir bulvė kyla dar maža, 
Girdžiu, — griežle per lietų 

griežia.
Ant karties raitos apynys, 
Kažkuo jis miežiui giminingas. 
Abu jėgų jie kupini — 
O man žiedais po kojų 

sninga. . .
Aš augu su jumis drauge, 
Rugy ir žirni iškerojęs.
Mane svaigina parugė 
Ir apkerėjo vasarojus.

laukti kol publika apsipras su 
jai neįprastomis lietuivų liau 
dies meno ypatybėmis. Po šeš 
tojo programos numerio — 
„Lenciūgėlio“ — santykiai ta 
rp atlikėjų ir klausytojų atė 
jo į vėžes: kolektyvas atsikvo 
šėjo, auditorija kiekvieną to 
lesnį‘ programos dalyką prade 
jo priimti „su išankstiniu pa 
lankumu“. Prasidėjo plojimai 
vidury šokių, bisai. Ansamblis 
laimėjo jautrių, bet kartu ir la 
bai reiklių Varšuvos klausyto 
jų — žiūrovų simpatijas.

Po koncerto apdovanojo mus 
gėlėmis ir, plojimų audra išsivy 
stė į gaivališką tautų draugys 
tės demonstraciją, kurios me 
tu, draugiškiems šūkiams aidi 
nt, suskambėjo nediriguojama 
lenkų liaudies geriausių linko 
jimų daina „Sto liat“. Vėliau le 
nku spauda pažymėję, kad mū 
sų kolektyvui teko būti pirmuo 
ju, kuriam Varšuvos publika 
uždainavo „Šimtą metų“.

Taip rašo J. Švedas „Tieso 
je”. Jis konstatuoja, kad an 
samblio koncertai dar buvo Ba 
Itstogėje, Liubline, Lodzėje, 
Krokuvoje, Nowa Hutą, Gdy 
nioje ir baigiamasis vėl Varšu 
voje.

(Be ko kita, J. Švedas paste 
bi, kad Gdynioje yra daug lie 
tuvių, kurie teiravęsi apie gy 
venimą Lietuvoje, bet grįžti ne 
sutikę).

Žinoma, dekados metu Su 
valkų-Punsko lietuviai buvo ap 
eiti. Nei į Suvalkus, nei į Puns 
ką ansamblis nenuvyko, nors 
ir delegaciją j Balstogę buvo 
atsiuntę. . .

SPAUDA OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

Lietuvoje dabar išeina 137 
perodiniai leidiniai, kurių bend 
ras vienkartinis tiražas siekia 
859,000 egz. Vilnaius „Tiesa” 
turinti arti 20^000 skaitytojų. 
Tuos skaičius paskelbė Vilnia 
us radijas gegužės 5 d. Toji die 
na okupuotoje Lietuvoje buvo 
„spaudos diena“.

Šis prisipažinimas yra labai 
įdomus. Jis leidžia padaryti pa 
lyginimą dabarties su praeiti 
mi. Nepriklausomoje Lietuvoje 
periodinių leidinių buvo apie 
350 pavadinimų, — tai dabar 
jų nėra nei pusės. Nepr. Lietu 
voje vien dienraščių tiražas šie 
kė arti 500,000 egz. skaičių, o 
savaitraščių tiražas buvo irgi 
apie 500,000. Be to, visa eilė 
ąurnąlų, kurių bendras tirą 
žas siekė nemažiau kaip 100, 
000.

Įdomu ir tai, kad „Tiesa” te 
turi tiktai 20,000. Tai ubagiš 
kas tiražas. Iš to galima spręs 
ti, kad, jeigu tikrai bendras 
periodikos tiražas siekia 859, 
000, tai tas parodo, kad žmo 
nės daugiau skaito žurnalus, 
kuriuose mažiau propagandos 
ir daugiau tiesos.

• M. Saulius, violončelistas, 
vienintelis lietuvis muzikas, ku 
ris dirba Danvario, JAV, sim 
foniniame orkestre, dar groja 
trio, oktetuose ir kvartetuose, 
Danveryje jis turi nuosavus na 
mus ir gerai gyvena.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Dr. V. Tumėnienė-Mingailai 

tė. MANO ATSIMINIMAI. 
Chicago. 1957. 176 puslapiai. 
Kaina 3 dol.

Knyga iliustruota, gražiai at 
spausta ir įdomiai parašyta. 
Knyga gaunama „Nepr. Lįetu 
vos“ redakcijoje.

Valgių GAMINIMAS. Para 
šė kelios specialistės, namų 
ūkio agronomės: E. Drąsutie 
nė, O. Radaitienė, E. Starkie 
nė ir A. Šližienė. Išleido J. Kar 
velis Čikagoje. 564 pusi., dide 
lio formato, įrišta kietais vir 
sėliais. Kaina 7.50.

Tai didžiulė, moderniškai su 
daryta, gausiai iliustruota vai 
gių ir instrumentų, kuriais ga 
minami valgiai, atvaizdais. Šis 
leidinys yra kultūringai pada 
rytas valgių gaminimo vado 
vėlis. Knygą galima gauti „N. 
Lietuvos“ redakcijoje, 7722 
George St., Ville Lasalle, Mo 
ntreal 32.

Einu nušvitęs ir tylus 
Man kalba lapai, veidą plaka: 
Užaugs ragaišis ir alus — 
Laukai dabar iš tikro platūs!

Berželis
Šlami prie upės kranto, 
Berželi, — kas yra?
Rasa sidabro krenta, 
Kaip ašara tyra. 
Ar,tu žinai, berželi? 
Tu nieko nežinai. 
Tu nestovėsi žalias 
Prie upės amžinai. 
Kodėl tu lyg be ūpo, 
Žaliuonužėlis tu?
Mes tvenksime šią upę, 
Išvesim iš krantų.
Tau liemenėlį trynė 
Kruša, ledai, pūga. . . 
O mums čia elektrinę 
Pradėti pareiga.
Tave ir saulė glosto, 
Ir mėnesis vėlai. 
Dabar čia susiklostė 
Kitokie reikalai.
Tai teks užleisti vietą. . . 
Darbam mus greit iškives. 
Čia stočiai tik stovėti — 
Ji šildys mus. Ir švies!
— Kam skirta nykt—tenyksta. 
O kam žydėt — tegu.
Visos šalies jaunystę 
Stebėt ir man smagu.
— Jūs puoškit šitaip šalį, 
Tai jums dainas dainuos. 
Atsakė taip berželis 
Prie upės mėlynos.

Visa eilė greit stosis 
Naujų čia pastatų. 
Tai vyksta prie Šventosios 
Netol nuo Dusetų.

• Prof. St. Kolupaila, akivaiz 
doje pp. Raštikiu antrame to 
me piešiamųjų įvykių, kuriuo 
se aprašoma, kaip p. Raštikie 
nė neteko savo dukrelių, ape 
liuoja į Paleckio sąžinę — iš 
leisti pas tėvus pp. Raštikiu 
šeimą. Bet juk veltui apeliaci 
ja, nes Paleckis yra Maskvos 
viešpačių žaisliukas, kuris pil 
do marionetės pareigas. Pats 
jis nepajėgus tokius reikalus 
tvarkyti. Tai yra Maskvos 
viešpačių valioje.

• Kun dr. J. Prunskis ruošia 
knygą „Mano pasauliožiūra“.

CHATEAUGUAY!
NETOLIMOS ATEITIES MODERNIŠKAS MIESTAS.

DIDŽIOJO ST. LAURENT LAIVŲ KELIO IR SUNKIO

SIOS PRAMONĖS KAIMYNYSTĖJE.

NETOLI KELIO NR. 4.

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

Be nuošimčių ir taksų!

PENKIOS MINUTĖS NUO MERCIER TILTO.

Geriausias investavimas!
! SKLYPAI VAISMEDŽIŲ SODE.

Kaina tik $ 329. j
: ’ J
’PIRKĖJUI PAGEIDAUJANT, KIEKVIENU METU DA-į

’ ROMI NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI PAS NOTARĄ. :

’ GEROMIS MŪSŲ SĄLYGOMIS JAU YRA PASINAUDOJĘ! DAUGELIS LIETUVIŲ ; Į

Skambinkite šiandien HU 9-36911
; MŪSŲ ATSTOVAS JUS PAIMS IŠ NAMŲ, PARODYS SKLYPUS ! Į
’ IR PARVEŠ NAMO BE ĮSIPAREIGOJIMO PIRKTI. g

ŽIOTIM A Development, Ine.
WH I Atstovas P. Juodkoįis

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.

KETURIASDEŠIMT METŲ
1915 metais dujų apšvieti 

mas buvo pakeistas elektra. 
Daugumas namų vaitojo seno 
visiškas anglies siūlelio elekt 
ros lemputes, kurios teikė ne 
daug ką daugiau šviesos kaip 
dujos. Eletrinės virimo plyte 
lės buvo labai retos, o elektn 
nių šaldytuvų visai nebuvo. 
Tik keletas namų turėjo elekt 
rinį siurblį.

Miesto susisiekimas buvo ne 
reguliarus ir nepatogus. Labai 
nedaug metų praėjo nuo to lai 
ko, kai gatvėmis važinėjo ark 
lių traukiamos „konkės“. Vago 
nuošė būdavo šalta.

Anuomet automobiliai nebu 
vo labai patikima susisiekimo 
priemonė ir mažai kas jų ture 
jo. Darbininkas negalėjo nė 
sapnuoti, kad jis turėtų nuosa 
vą auto.

Kinas jau buvo, bet radijo 
ir televizijos reikėjo laukti dar 
daugelį metų. Už tat daug dau 
giau namų turėjo pianiną ar 
fisharmoniją. Didesnis asme 
nų skaičius mokėjo valdyti ku 
rį nors muzikos instrumentą 
savo ir kitų malonumui.

Kanados miestai minimų ke 
turiasdešimties metų laikotar 
pyje labai pasikeitė, bet dar 
daugiau pasikeitė gyvenimas 
kaimuose. Tiesa, vakarų preri 
jose garinis traktorius jau ir 
tada buvo plačiai naudojamas 
žemei arti ir kulti javams, bet 
ūkininkas buvo pririštas prie 
vietos. Dabar daugelis vakari 
nių ūkininkų, kviečių auginto 
jų, gyvena miestuose ar bent 
miesteliuose, o į savo ūkius va 
jžinėja automobiliais ar net 
skrenda lėktuvu.

Daugelis iš minimų pasikei 
timų yra įvykę ryšium su au 
to išsivystymu. Prieš keturias 
dešimt metų ūkininkai gabeno 
bitonus su pienu vežimuose 
(labai augštais ratais) į gele 
žinkelio stotį, vežimai skęsda 
vo iki ašių purvyne. Gi šian 
dien tirščiau apgyventose da 
lyse sunku rasti kelią, kuris 
būtų neišvažiuojamas bet ku 
riuo metų laiku.

Ūkininkė vandens turėjo ei 
ti į šulinį už 50 pėdų nuo na 
mų. Koks buvo kaimynų pavy 
das, kai vyras jai nupirgo skal

ATNEŠĖ DAUG NAUJOVIŲ 
bimo mašiną, benzininio mo 
toro varomą.

Kitu atveju ji vėl buvo apy 
linkės pavydo ,objektas: vy 
ras jai nupirko melžimo maši 
ną, taip pat su benzininiu mo 
toru.

Susisiekimas buvo palaiko 
mas arkliais, kinkant juos į ve 
žimą ar roges pagal sezoną.

Prieš keturiasdešimt metų 
niekam nė į galvą neatėjo va 
lyti kelius nuo sniego. Jei pri 
snigdavo tiek, kad arklys ne 
begalėdavo išbristi, tekdavo sė 
dėti namie.

Šiandien visa tai pasikeitė. 
Senojo ūkininko sūnus turi žvy 
riuotą kelią iki pat savo namų 
durų. Jis turi auto ir sunkve 
žirnį. Arkliai užleido vietą tra 
ktoriams. Javai nebekuliami 
klonuose, bet laukuose. Ta pa 
ti mašina kerta, surenka ir iš 
kulia.

Elektra pakeitė rūkstančias 
žibalines lempas ir didžiąsias 
malkomis kūrenamas krosnis. 
Medis kaip apkūrenimo prie 
monė retai kur benaudojamas. 
Šildymo krosnyse dabar dau 
giau dega nafta („alyva"). 
Karvės nebemelžiamos seno 
viškuose tvartuose, bet specia 
liose patalpose, kur tam reika I 
lui naudojamos elektrinės mel 
žimo mašinos.

Atrodo, kad Kanados pakry 
pimas į pramonę yra vienas iš 
svarbiausių faktorių, suteiku 
siu kraštui tarptautinės reikš 
mės.

Pastarųjų 15 metų laikotar 
pyje Kanados ekonominis ir 
socialinis gyvenimas pergyve 
no tam tikrą revoliuciją. Iš 
„miškakirčių tautos“ titulo se 
niai išeita.

Kanadiečiai vis daugiau ir 
daugiau tampa miestiečiais — 
ekonominis gyvenimas keičia 
si iš žemės ūkio į pramoninį.

Bet, tur būt, jau yra atėjęs 
laikas, kad išmintingas pilietis 
su vidutiniu kapitalu ir dau 
giau negu vidutine energija tu 
retų grįžti į kaimą. Nuolat au 
gąs pasaulio žmonių skaičius 
kelia vis didesnius miesto ga 
minių pareikalavimus ir daro 
ūkininką svarbiausiu krašto 
piliečiu. (CS).
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CALGARY, Alta.
CALGARIO APYLINKĖS GYVENIMO REIŠKINIŲ 

APŽVALGA
Buvo jau kelios koresponden 

cijos šiais metais parašytos, 
bet gaila, kad korespondentai 
apsilenkė Tu šių metų svarbiau 
siu lietuvių įvykiu visoje Al 
bertoje. Nes iki Alberta vieš 
pataus ir du svarbiausi Alber 
tos miestai išliks atomų nesu 
skaldyti, lietuvių vardas tapo 
taip pat aukso raidėmis įrašy 
tas Albertos istorijoj.

Gal jau daugeliui teko ne 
tik, kad per radiją klausytis, 
laikraščius skaityti, bet net ir 
į įtraukas matyti, apie per vi 
s . Kanadą nuskambėjusį naujų 
dviejų auditorijų atidarymą. 
Jos pripažintos kaipo moderniš 
kiaušio stiliaus ir mechaniniu 
atžvilgiu geriausios visame 
Amerikos kontinente ir gal net 
visame pasaulyje? Tų auditori 
jų atidarymas įvyko 1957 m. 
balandžio 29 d. Calgario audi 
torija buvo atidaryta oficialiai 
Albertos premjero E. Man 
nig, 2 vai. po pietų, o Edmon 
tono (sostinėj), tą pačią die 
ną 5 vai. vakaro, taip pat, j. e. 
p. E. Mannig. Į šį auditorijų 
atidarymą buvo sukviestos pa 
čios gabiausios Amerikos kon 
tinento meninės pajėgos. O

P pat ir vietinės su visatau 
dais. Šis parengimas Albertos 
provincijai, kainavo milionai 
dolerių. Calgario lietuviai, sa 
vo mieste taip pat dalyvavo 
šioje programoje. Ne tik, kad 
Calgario lietuviai, bet ir visos 
Albertos lietuviai gali didžiuo 
tis savo pasirodymu šioje pro 
gramoje.

Calgario lietuviai, rengda 
miesi šiam atidaiymui, kreipė 
si ir į kitose provincijose vei 
kiančias lietuvių organizacijas, 
kad padėjus suruošti kuklią 
parodą lietuvių tautodailės, de 
ja, pagelbos nebuvo gauta, iš 
skyrus vietinius Albertos lietu 
vius. Bet pažadėjusių ir nepri 
sidėjusių, manau, nuodėmė yra 
atleista, nes skaitant laikraš 
čius ir klausantis radiją, lietu 
vių tautodailė patraukė nevio 
ną mokslininką, bet ir daugu 
mą žiūrovų. Latviai ir Estai, 
taip pat buvo neaplenkti. Di 
dėsniu lietuvių suisdomejimų, 
patraukė p. R. Baltrušaitienės 
solo išpildytos liaudies dainos. 
Edmontono lietuviai šį susido 
mėjimą pagilino tautiniais šo 
kiais. Dėl šio garbingo žygio, 
tegriūva padėk;# visiems Alber 
tos lietuviams, kurie nors ir iš 
siblaškę po 661.200 kv. km plo 
tį, vistik parodo, reikalui esą 
nt, vienybę ir ryžtumą.

| Vaistai i Lietuvą, I 
| LATVIJĄ, ESTIJĄ, LENKIJĄ IR KITUS SOVIETŲ | 
X OKUPUOTUS KRAŠTUS |

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. $
$ Pigiausia ir greičiausia pasiųsite vaistus savo artimiesiems 
t per Janiną ADOMONIENĘ. |
? Siunčiame įvairiausius vaistus, akinius, mediciniškus X 
X gydymo reikmenis. Vaistų kainos ir oro pašto tarifas $ 
” yra žymiai sumažinti. X

Siuntiniai pilnai apdrausti. £
Kreiptis: 1319 St. Germain, Ville St. Laurent, X

Montreal, P. Q. Tel, RI 4-6940. X s©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©-^.*,-^-
,©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©g.- X TAIJPVKSICniINKIS $
mmmmmmummummmmmmmmummmmmtmmmmmmmmmt | iaukyk, skolinkis x

v savo kredito kooperatyve $
| „LITAS” I
S Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir gr-ūtai X 
$ duodamos betkokiam geram tikslui. X
K Ved. D. Jurkus, PO 7-4280. g
Ž „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje X 
£ Banko kambary. \
$ Pirm. A. Norkeliūnas ...................................... RA 7-3120 X
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©s

Calgario lietuvių veiklą, at 
rodo, yra truputį pagyvėjusi. 
Nes įsikūrus KLB — Calgario 
apylinkei, žmonės turi apie ką 
pakalbėti, na ir Calgario Dr- 
ja, kuri buvo piramsis Calga 
rio lietuviu pradas KLB-nės 
Calgaryje, dėl neaiškių' priežas 
čių atsisakė tos garbingos pa 
saulinės lietuvių vienijimo or 
ganizacijos tikslų ir pasiliko 
viena, lyg sala vandenyne, plau 
narna iš visų pusių, vėl po tru 
pūtį pradeda pagyvėti. Žino 
ma, tik ateitis parodys, kokia 
jų pažiūra pasaulio lietuvių at 
žvilgiu.

KLB-nės Calgario apylinkė, 
pradėjusi su dvylika narių, da 
bar jau priskaito per tnsde 
šimt. Džiugu, kad visi savano 
riai, bet ne varu prispirti. Tik, 
kaip atrodo, kad KLB-nės Cal 
gario apylinkė bus apsikrėtu 
si atostogų liga, nes didesnes 
veiklos nėra parodžiusi, vasa 
ros gražiam orui pasirodžius. 
Tiesą, ji jau turi savo kuklią 
biblioteką, kuri prieinama kie 
kvienam lietuviui.

Vienas iš liūdniausių Calga 
rio lietuvių gyvenimo faktų 
yra, kad jaunoji karta neper 
daug aktyviai dalyvauja lietu 
viškuose parengimuose, bei vi 
suomeniniame gyvenime. Jei 
žmogus turėtų gyvenimo sun 
kūmų, suprantama, bet Calga 
ryje kiekvienas sočiai paval 
gęs, darbu aprūpintas ir turi 
nemaža atliekamo pinigo įvai 
rioms išdaigoms. Kaip jau vi 
sam pasauliui yra žinoma, Al 
berta yra viena iš turitngiausių 
sviete provincijų. Ji prilaiko 
14% viso pasaulio anglių, tu 
ri per 200.000 mil. tonų naftos, 
neišsemiamus kiekius dujų. Be 
to, nuimamas ir geriausias kvie 
čių derlius Kanadoje. Cukrinių 
runkelių auginimas ir jų fabri 
kai. Bedarbių kiekį sudaro tin 
giniai ir tik norintieji kelis mė 
nesiūs metuose dirbti. Be to, 
Edmontonas ir Calgaty yra sp 
arčiai augantieji miestai, kur 
paskubomis steigiami įvairių 
rūšių fabrikai, bei fabrikėliai. 
Statybos tuose dviejuose mies 
tuose pakilo per 50% nei pa 
staraisiais metaiš. Calgario mie 
ste yra sukoncentruota veik 65 
% visos Albertos pramonės įs 
taigų. Miestas po kokių dvejų 
metų pasieks % mil. gyvento 
jų, neskaitant jų priemiesčių. 
Per 4 metus priaugo 50 tūks 
tančių gyventojų. Šiandien tu 
rime per 190.000 gyventojų. 
Ir vistik miesto plėtimuisi ne

LONDON, Ont.
ŽODIS LONDONO LIETUVIAMS

Mieli tautiečiai,
Tiek mes, Londono lietuviai, 

tiek ir kitų apylinkių tautie 
čiai, iki šiol ypatingai sielojo 
mės dėl to, kad negalėjome pa 
dėti labjausiai nuskriaustai mū 
sų tautos daliai, Sibiro šaitį, 
alkį ir baisią moralinę skriau 
dą kenčiantiems mūsų tautie 
čiams. Kaip nemėgiamas šune 
lis, išguiti iš savo nuosavų na 
mų, nutremti į tolimiausias ne 
gyvenamas vietoves, apsuptas 
nepereinamų miškų, — jie ta 
po atskirti nuo viso pasaulio ir 
paskirti lėtai mirčiai. Gyveni 
mas nežmoniškose sąlygose, 
nuolatinė baimė dėl artėjančio 
kaž ko dar baisesnio ir begali 
nis krimtimasis dėl to, kad štai 
būdamas nekaltas žmogus dėl 
kieno nors tuščių sadistinių už 
gaidų esi ištremtas iš tėvynės 
ir paskirtas katorgai ir mirčiai, 
— sudaro tas milžiniškas Si 
biro lietuvių kančias, kurias 
mums tikrai sunku įsivaizduo 
ti. Kai kurie iš jų gyvena nuo 
latiniame 60 laipsnių ir dau 
giau žemiau nulio šaltyje, ne 
turėdami atitinkamų rūbų. Su 
sisiekimas su tokiomis vieto 
vėmis palaikomas retkarčiais

matyti galo. Norintieji dirbti 
ir netinginiai čia turi labai pui 
kų pragyvenimą, savaitgalyje 
gali nuvykti | pasaulyje išgar 
sintas vietoves, kaip Banffas, 
Jasper parkus, kur kalnai ir 
kriokliai sužavi žmogų ir duo 
da naujesnių jėgų, bei idėjų sa 
vo darbui. Drumheler, pagar 
sėjęs savo dinosauru, bei ki 
tais priešistorinių laikų gyvuni 
jos kapais, kurie tokie brangūs 
mokslininkams. Ir šios visos 
vietovės vos keliasdešimties 
minučių nuo Calgario miesto 
mašina važiuojant. Turistams 
numatytas kitais metais prade 
ti statyti 15 mil. dol. vertės 
viešbutis su visais moderniš 
kiaušiais įrengimais.

Kaip čia būtų gera gyventi, 
jei tik daugiau lietuvių čia įsi 
kurtų. Bet reikia tikėtis, kad 
jų atsiras. Kai jie iš čia vyko 
rytuosna, prieš keletą metų, 
pradės plaukti vakaruosna. Nes 
čia, Calgaryje, lietuvis jau vai 
kščiojo 1894 metais, jo čia ir 
kaulai pūva ir kapas baigia iš 
nykti, nejaugi jau jo nieks ir 
nebepuoš?! Pakeleivis.

atskrendančiais lėktuvais, o 
vietos reikalams naudojami ei 
niai. Nei plentų, nei gelezinke 
lių ten nėra. Aplinkui — tik 
žvėrių apgyventi miškai. Ne 
daug ir saulutės jią temato. 
Šaltis, tamsa, alkis ir neviltis— 
jų nuolatiniai „draugai' ...

Jei mes pajėgtume jų sąly 
gas, jų kančias sau ir kitiems 
tautiečiams perteikti, — visi 
tikrai būtume labai jautrūs jų 
reikalams ir nepagailetume at 
sisakyti nuo vieno kito, kad ir 
sunkiąi uždirbto dolerio. Tik 
truputį apkarpykime savo pra 
mogų išlaidas, ir tuoj bemata 
nt... susidarys pajamų pozici 
ja Sibiro lietuviams šelpti. Mū 
sų ūkis dėl to tikrai nesugrius, 
o jiems ten tas mūsų paskiitas 
doleris gali reikšti gyvybės iš 
gelbėjimą.

Vengrijos sukilimo metu te 
ko skaityti šviečiantį nepap 
rasto pasiaukojimo pavyzdį. 12 

’ —14 m. amž. vengrė mergaitė, 
1 niekaip kitaip negalėdama pa 

dėti baigiamiems naikinti veng 
rų daliniams, sugalvojo nors 
sulėtinti rusų tankų slinkimą 

' plentu pirmyn. Apsivyniojusi 
• sprogstamą medžiagą ir aplink 

save susinešusi benzino gakus, 
išsprogdino porą pirmųjų tan 
kų, pati žūdama savo pačios 
įžiebtoj ugny. Ji nepagailėjo 
nė gražiausiojo žmogaus laiko 
tarpio — jaunystės! Ji visą sa 
vo gyvenimą, viską, ką tik ji 
turėjo, paaukojo tam, kad tik 
nors dalele padėtų saviesiems! 
Skaitant apie tokius pavyz 
džius, savaime kyla klausimas: 
kodėl vienas žmogus gali viską 
bendriems reikalams atiduoti, 
o kitas — nė dolerio neįstengia 
atsisakyti? Niekas nereikalau 
ja iš mūsų augščiau paminėtos 
aukos. Užtenka vieno kito dole 
ria ar dėvėto rūbo. Tačiau jei 
ir to neįstengiama, atrodo, te 
galima daleisti tik noro stoką 
ir visą reikalą apgailėti kaip 
liūdną gyvenimo reiškinį tų lie 
tuvių, kurie geriausiai iš visų 
tautiečių yra įsikūrę.

Šį ir ateinantį mėnesį Lon 
done bus vykdoma rinkliava 
Sibiro lietuviams paremti, rū 
bais ir pinigais. Aukojantieji 
rūbus prašomi iš anksto juos 
atskirti, kad rinkliavą būtų ga 
Įima greičiau pravesti. Rinkė 
jai atvyks pas Tamstas į na

Dr. Roman Pniewski I
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.

■ė

Dr. TASSV SINGtRMAH 
optometristas • optikas

TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI 

4281A St. Lawrence Blvd., Montreal. VI 5-7928

BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George St.PO 8-5151 ' ” Ville Lasalle. g

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 1 
x Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. | 
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Tel. PO.8-II35

VICTORIA 
CLEANERS 
&DYERSC0.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

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

ir t. t., ir t. t.

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

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

Sta Nu DE LUXE DRY CLEANERS 
117 —6th AVENUE, LACHINE 

g Ąjf jo rv Lietuviams nuolaida.
g IkZZLSav.: p. RUTKAUSKAS. |
'•>©©©©©©©©©©S^©©*><rX*©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©<,

Lietuviška motery kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM

PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).

2544 CENTRE St., Montreal. WEllington 5-3292

STATAI AR REMONTUOJI NAMUS
pirk statybines medžiagas vienintelėje tos rūšies 

lietuviškoje prekybos įstaigoje Montrealyje

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

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

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

Greitas pristatymas.

II.
PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS

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

neseniai įsteigta, specialiai statybos reikalams, 
nauja lietuviška bendrovė:

LINDA Construction Co. Ltd.
Dėl namų 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 g 

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

AMLIT B-VĖS VALDYBA. Į

mus, arba prie progos pasiū 
lys aukų lapą. Anksčiau daug 
kas žadėjo aukoti Sibiro lietu 
viams net po kelias dešimtis 
dolerių. Dabar bus kaip tik su 
daryta proga tuos pažadus įgy 
vendinti realia auka. Labdary 
bė — viena iš gražiausių žmo 
niškumo dorybių. Artimo mei 
lė — vienas iš pagrindiniu 
Dievo įsakymų. Remiami — 
vieno kraujo broliai, tos pat lie 
tuviškos šeimos nariai. Taigi 
tiek iš religinių, tiek iš tautinių 
ir žmoniškumo įsitikinimų iš 
einant, šitokios aukos reikšmė 
ir jos reikalingumas yra neabe 
jotini. Londono lietuviai (jų 
tik apie 200 su mažaisiais) vi 
sada buvo jautrūs šalpos reika 
lams. Prieš keletą metų jie net 
daugiau 700 dolerių per vie 
nūs metus pasiuntė Vokietijos 
lietuviams. Tikime, kad ir šį 
kartą jie parodys minėtai rink 
liavai reikiamą dėmesį ir įpras 
tą nuoširdumą. Šį rudenį mū 
su dėmesys tegul būna paskir 
tas gyviesiems mūsų kankinta 
ms — Sibiro broliams ir sesė 
ms!

Už Jūsų dosnumą iš anks 
to širdingai dėkojame.

Šalpos Fondo Įgaliotinis 
ir Komisija.

RAŠYTOJAS 
KAZYS BORUTA,

„Baltaragio Malūno“ autorius, 
gyvena Vilniuje. NL turi tikrų 
žinių, kad K Boruta į Sibirą 
nebuvo išvežtas, kaip vis dar 
kaikuri mažiau informuota sp 
auda kartoja. Bet K. Boruta 
kelis metus buvo kalinamas Vii 
niaus kalėjime. Todėl, atsiliep 
damas į tvirtinimus, kad jis bu 
vęs Sibire, per spaudą reaga 
vo, kad jis niekur iš Vilniaus 
nebuvo išvežtas. Tai yra teisy 
bė. Bet K. Boruta savo reaga 
vime nepasakė, kad jis buvo 
kalinamas Vilniaus kalėjime ir 
kad išsėdėjo ten 8 metus.

Paleistas iš kalėjimo ir ma 
tyt nenorėdamas daugiau ja 
me būti, jis jau dalyvauja so 
vietinėje spaudoje, kaip ir kiti 
rašytojai, kurių vieni, kaip Mi 
škinis, Graičiūnas, Keliuotis, 
tikrai buvo Sibire, o kiti ir ne 
buvę, kaip Inčiūra, įtraukiami 
i sovietinę propagandą.

— ĮVykusios irklavimo run 
gtynės tarp Vilniaus ir Rygos 
rinktinių baigėsi vilniečių per 
gale, šios sporto šakos varžy 
gos tarp minėtų miestų įvyko 
ketvirtą kartą, iš kurių vilnie 
čiams teko trys pergalės.

HICKSON GROCERY
Čia rasite 

įvairių bravorų
ii: ALAUS,
J; įvairiausių rūšių dešrų, rūkytos mėsos, sviesto, sūrių, : 
J sūdytų silkių, raugintų agurkų, vaisių, juodos duonos ir 

j: įvairiausių konservuotų produktų.
Užsisakykite čia alų savo pobūviams!

2 241 Hickson Ave. Tel.: PO 6-5641 Verdun.
į: Sav. PaulJocas.
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BALIONAS DIVA MODE
SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS.

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

1 BALTIC
į’ Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai
2 ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
| SAV. K. K I A U S A S ir J. Š I A U C 1 U L I S

v yra tos srities specialistai su 20 metų praktika
S Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
X Lietuviams nuolaida.
$ Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle,
| Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162. f

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

VERDUN COAL Rėg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS—KURO ALYVA {

f C



6 PSL.

SPRINGHURSTO VASARVIETĖ
Mėgiamiausia Toronto ir 

apylinkės lietuvių vasarojimo 
vieta yra Springhursto-Vasa 
gos vasarvietė, į kurią vasaros 
mėnesiais praleisti atostogų su 
važiuoja nemaža tautiečių ir 
iš tolimesnių Kanados vietovių, 
o taip pat ir Jungtinių Valstiy 
bių.

Ši vasarvietė kasmet labjau 
plečiasi ir lietuviškėja. Paeže 
rėje, o ypač čia pat esančiame 
miške, kaip grybai po lietaus, 
dygsta lietuvių stilingi vasar 
namiai. Skamba lietuvių kalba 
plačiame paplūdimyje ii miš 
ke. Nejučiomis žmogus gali pa 
sijusti Palangoje ai kuriame 
kitame Lietuvos kurorte. Tik 
tai anglų kalba įrašai gatvių ir 
krautuvių pavadinimuose išsk 
laido šią nuotaiką.

Prie pat plento esančioje lie 
tuviškoje bažnytėlėje sekmadie 
niais, pamaldų metu, pilna 
šventadieniškai nusiteikusių 
tautiečių. Greta bažnytėlės sto 
vi erdvus p. Petrulio restora 
nas-valgykla ir krautuvė. Kiek

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

tų mechanikų greitai ir 
z sąžiningai.
DUFFERIN GARAGE 
1423 Dufferin St., LE 3-6149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.)

Sav. V. DUNDYS

toliau, gražiame pastatėlyje, 
turi įvairių prekių krautuvėlę 
p. p. Chvedukai. žodžiu, viskas 
aplink lietuviška, sava. Anks 
čiau ir viena miško gatvelė tu 
rėjo lietuvišką Nidos vardą. 
Deja šiemet, dėl nežinomų prie 
žasčių, gatvės vaidas pakeistas 
į anglišką.

Didžiausias vasarvietės pliu 
sas geras smėlėtas paplūdimys 
ir puiki, nuolaidi maudymosi 
vieta. Tiktai gaila, kad pučiant 
nuo ežero vėjui, į pakraščius 
suneša nešvaraus dumblo, kas 
gadina paplūdimio vaizdą ir 
sudaro nemolonumų besimau 
dantiems.

Miškas, kuriame stovi dau 
guma lietuvių vasarnamių, yra 
žemoje vietoje, drėgnas. Per 
tai šiltais vakarais atsiranda 
daug uodų, kurie savo įkyru 
mu neduoda ramybės norintie 
ms ilsėtis gryname ore. Tačiau 
ateityje kurorto vadovybė žada 
mišką' nusausinti ir sukultu 
rinti. M. K.

LIETUVIŲ KOMITETO 
DR. PR. ANCEVIČIAUS 
RINKIMINEI AKCIJAI 
PAREMTI APYSKAITA
Komitetas laiko pareiga pa 

tiekti lietuvių visuomenei apys 
kaitą, liečiančią praėjusius fe 
deralinius parlamento rinki 
mus birželio 10 d. Apyskaita 
parodo, kokį platų atgaisį su 
kėlė lietuvių tarpe rinkimai ir 
kaip rimtai lietuviai įvertino

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 eum coffein

100 „ 2.60
Novecyl 100 ,, 3.00

Vaistai nuo kraujo spaudimo
Rautotal (Serpasil)

50 tabl. 1.25
Digitrin (Digoxin)

100 „ 1.60

Turime visą eilę

SINTINIAI I LIETUVĄ PER 3—4 SAVAITES.

„ORBIS“
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 
tų muitas. Išsirinkus prekes reikia tik pridėti $ 6.50 Ii 

cencijai, persiuntimui ir apdraudimui.

Sklerozė
Collojod 100 tabl. 1.85: 
Theophillin comp. 

100 „ 2.10: :

Nuo astmos
Calcibromin 50 tabl. 3.00; ■ 
Astrophillin 10 „ 2.85: : 

Vitaminai
Multavitamin. Spec. •

100 caps. 2.45: : 
Multavitm. Akvamin

100 „ 2.15 : 
B-vimin comp inj.20 c. c. 1.80; ■ 
B-12 Hepagon inj.10 „ 1.30; ; 
B-vimių comp forte

1001. 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:

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 
has Lietuvoje. Geriausia dovana šiame sezone tai 22 sva 
rų cukraus siuntinys, kad Jūsų artimieji galėtų pasiga 
minti žiemai uogienių ir kitų preser. Dabartiniu metu 
Lietuvoje krautuvėje cukraus norma % kg vienam kartui.

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

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

instrumentus — akordeonus ir kitas reikmenis.

0 R BIS EXPORT - IMPORT
298 Bathurst St. Toronto 2B. Tel. EM 4-2810; 

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

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

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

toms reikiamus pakvitavimus.
Rašykite lietuviškai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

pirmojo lietuvio pastangas pa 
sireikšti Kanados politikoj. Že 
miau skelbiame sąrašą tautie 

talkininkavusių

aukojo: X. Y.

čių pinigiškai 
tame darbe.

Po $100.00
J. Kr., X. Z., 
po $50.000 B. S.; po $25.00 N. 
B.; po $20.00 K. Ba-is, J. V. 
M., Pr. Js„ D-a, J. St-is, X. Y. 
Z. ir X. N.; po $10.00 J. B., A. 
Ramonas, A. J. Mačionis, L. 
V-as, J. M., V. M., A. S-se, 
Dr. M., P-s, I. Bieliauskas, 
Py-s ir Rap. Sk-s; po $5.00 E. 
Dam., Krivickai, J. Juodviršis,
F. J-as^ P-as, St. Ps, Bu-s, U-ie 
nė, B. S., P. L-s, ir J. V-is; J. 
Steponavičius $1.00, Pr. ir O. 
Levinskai $6.00, B. P.•$2.00,

Hamiltino lietuvių Socialde 
mokratų Skyriaus nariai ir pri 
jaučiantieji per K. Lukoševi 
čių $20.00, J. Bugailiškis $15. 
00, Br. Andriušis $15.00, J. St 
akevičius $5.00; Montrealio 
Lietuvių Darbininkų Dr-ja 35 
kuopa per P. Petronį $10.00; 
St. Catharines lietuviai per J. 
Navasaitį $25.00. (St. Cathari 
niečių aukavusių pavardės an 
ksčiau jau buvo paskelbtos ,,N. 
L.”). Iš Port Arthur lietuvių: 
V. Selgauskas $2.00', F. Motie 
jūnas $2.00, W. Stukonis ir
G. Pūras po $1.00. V. Dagilis 
ir A. Švelnys po $5.00, J. Vit 
kūnas $3.00.

Iš Winnipego lietuvių per
K. Beniušį aukojo: po $5.00 
K. Beniušis ir J. Januška; po 
$3.00 Dr. A. Yauniškis; po $ 
1.50 J. Pronskus; po $1.00 
kleb. kun. J. Bartašius, K. Mus 
teikis, V. 
kalauskas, 
mereckas, 
Daubaras,

Dabašinskas, J. Mi 
A. Balčiūnas, J. De 
U. Yauniškienė, V.

M. Zavackas, P.
----- m—...... ----------- >

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

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

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

IK____ XX

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —

I
A.E. McKAGUe!

Barrister and Solicitor X 
Advokatas ir Notaras 4 

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

330 Bay Street, 4 
TORONTO 1, Ontario. 4

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

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

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

ir 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 KURI KITĄ BIZNI 

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

1957. VIII. 21. — Nr. 33(243)

Blusis, P. Matulionis, V. Ser
PARDUODAMI $

4
DIDELI IR MAŽI ŪKIAI |

su ar be pieno kontrakto, gyvuliai, ūkiškos mašinos, cuk- 4 
rimai klevai, miškas, upė, kalnas. Kaina $ 25,000 iki $ 4 

45,000. Įmokėti tik $ 500.00. 4
Rašykite dėl katalogų, pažymint anglų ar prancūzų kalba. 4

MARCHESSAULT & ENRIGHT INC., 
West Shefford, P. Q.

Dlllolo, x tunviuo, v , ovi

kėnis, Ė. Šneideraitis, A. No 
lis, A. ir L. Samulaičiai, V. St £ 
ankevičius, M. Bukauskas, L. ‘4 
Bartnikas, P. Kumpauskas, M. $ 
Januška, J. Banikonis, S. Bu $ 
jokas, J. Karalius, V. Novo 
grodskas, V. Januška, V. Ste 
ponavičius, A. Ginkuvienė 50 
et.

Visos tos aukos buvo sūdė 
tos j Trinity apygardos bend 
ra rinkiminį fondą ir sunaudo 
tos rinkiminiams reikalams, 
kurie šiame krašte yra susiję 
su didelėmis islaidonns.

Komitetas širdingai dėkoja 
visiems aukavusiems pinigais, 
Klebonui kun. P. Ažubaliui ke 
lėtą kartų suteikusiam nemo 
karnai parapijos salę, 'levams 
Pranciškonams parodžiusiems 
daug palankumo mūsų rinki 
miniame darbe. Visiems lietu 
viams savanoriškai talkininką 
vusiems rinkimų metu prie vi 
šokių darbų, ypatingai gerbia 
miesiems: Šimkui, Lukošiūnui 
ir Kriaučialiūnui įdėjusiems be 4 SIUNTINIAI J LETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS, 
gales darbo į rinkiminę akciją, a , . ...
Visas tas talkininkavimas pa Naujas skelbimas su naujenybėm,
dėjo mūsų tautiečiui Dr. Pr. 4 Prašau perskaityti šį skelbimą ir įsitikinti, kad pasiųsti 
Ancevičiui labai gražiai užsire 4 bet kokį siuntinį, o ypatingai vaistų ir medžiagų į Lie- 
komenduoti ,Trimty rinkimi' 4 tuvą bei kitus kraštus yra prieinamiausiai ir pigiausiai 
nė j apygardoj surenkant per X tik per
4.000 balsų. Mūsų įsitikinimu 4 c — , _
tas pirmas lietuvių įžengimas | LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ
į Kanados federalinę politiką 
buvo visais atžvilgiais sveikin 
tinas ir praėjo labai teigiamai, 
nugalėdamas daugybę įvairių 
Ijjiūčių. Esame tikri, kad po to 
pirmojo žingsnio seks kiti, ku 
rie anksčiau ar vėliau prives 
prie sėkmingo lietuvių kilmės 
kanadiečio išrinkimo į federali 
nį parlamentą.

C. C. F. partija, kurią Dr. 
Ancevičius pereituose rinki 
muose atstovavo, yra sociali 
nės pažangos partija, kuriai 
Kanados gyvenime lemta suvaį 
dinti svarbus vaidmuo. Esame 
tikri, kad tautiečiai apsispręs 
už tos partijis politiką, parem

M

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5081

4 4
X ,

tą socialiniu teisingumu, žmo 
niškumu ir tautų laisve — re 
ms ją ir ateity. Nes tik C. C. F. 
atstovaujamos ir skelbiamos 
idėjos gali laiduoti šviesesnę 
ateitį Kanados darbo žmonė 
ms.
Lietuvių k-tas Dr. Ancevičiui 

rink. komp. paremti.
— Palestinos teismas aiški 

na bylą, kurios dalyvai turėję 
tikslą sueklti pasaulinį karą.

— Kauno Kūno Kultūros

Instituto dekanas P. Norman 
tas praneša, kad nuo ateinan 
čių mokslo metų pradžios, įve 
damos naujos specialybes, trū 
kstančioms trenerių - mokyto 
jų ši.oms sporto šakoms: dvira 
čių, irklavimo ir rankinio. K.B

— Šiauliuose įvykusiose < 
lo teniso draugiškose rungty 
nėse tarp Šiaulių ir Kaliningra 
do (Karaliaučiaus) komandų, 
aiškia persvara laimėjo šiauhe 
čiai. .
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i BALTIC EXPORTING Co
4 849 COLLEGE ST. (PRIE OSSINGTON),
5 TORONTO, TEL. LE. 1-3098

, X Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaistų ir 
. 4 kitų reikmenų įvairius siuntinius.

$ Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiu-
4 mams ir paltams medžiagų, kostiumams priedus
4 ir kitas prekes.

4 DĖMESIO! dėl siunčiamų vaistų ir medžiagų iš Anglijos.
X Nuo š. m. rugpjūčio mėn. 6 dienos žymiai atpiginti vais-
4 tai siunčiami iš Anglijos, pavyzdžiui:
X Streptomycine arba Dihydro-Streptomycine
4 30 a 1 gr.......................................................... su muitu $
4 Isoniazid 1000 tabl. 50 mgm...................

i & Penicillin in oil 1X10 cc 3 mil. u.........
X Cardophyllin (Theophillin) 100 tabl. 0.2
X Multivitamin 500 tabl...............................
4 Vitamin B. Complex Forte 500 tabl.. .
4 Serpasil 500 tabl. 0.1 . . . .........................
X Serpasil 500 tabl. 0.25...............................
X Vitamin B. Complex 250 tabl................
4 Phenobarbiton 500 tabl. 1 gr....................
4 Aspirin 1000 tabl.........................................
6 Digoxin 500 tabl............................................
X Butazolidine 100 tabl. 100 mgm..............
X ir t. t. ir t. t.
X Siunčiame įvairius antibioticus:
X Aureomycin, (Achromycin, Chloromycetin, Crystamy- 
4 cyne, Erythromycine, Penicillin, Estomycin, Mixtamy- 
4 cm, Seromycine, — Cycloserin, Streptomycine, Dihyd- 
X ro — Sterptomycine, Terramycin, Viomycin ir jvairias 
X medžiagas ir instrumentus dantims taisyti.
4 Taip pat yra žymiai atpigintas oro pašto mokestis.
t DAR DIDESNĖ NAUJIENA:

X Yra gauti iš Anglijos vyriškiems ir moteriškiems kos- 
X tiumams bei paltams naujų vilnonių juostelėmis medžia- 
4 gų pavyzdžiai. Tų medžiagų kaina pasakiškai žema, t. y.: 
X Keturiems kostiumams — 14 yrd. medžiaga su pamuša
le lu ir šerine (klijonke) įskaitant visus mokesčius — tik- 
X tai — $ 72.30. Arba už tą pačią kainą 3 kostiumai ir vie- 
4 nas paltas arba 2 kostiumai ir 2 paltai.
4 Siunčiant į Aziją (Sibirą) reikia pridėti dar $ 1.80.
X Medžiagų pavyzdžius galite pamatyti mūsų įstaigoje 
X Toronte ir pas ponią Juraitienę Hamiltone. (Užsakant šį 
£ pakietą laiškais prašome nurodyti pageidautiną spalvą).
X Be to siunčiame iš Anglijos kaip seka:
X švediškas elektrines siuvamas mašinas,
X 38-nių modelių Hohner akordeonus,
X Moderniškiausias mezgimo mašinas,
4 Šveicariškus laikrodžius firmos „Cyma" ir „Dixton",
& Stiklui pjauti peiliukus su deimantu ir metalinius,
X Parkerius,
X Dviračiams padangas ir šliaukąs įvairių išmierų,
4 Plaukams kirpti mašinėles, '
4 Skustuvus,
4 Plaukams dažyti įvairių spalvų dažus,
X Avalynę,
X Maistą,
4 ir t. t. ir t. t.
4 Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.
4 Kiekvienas siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų ne- 
X viršijant nustatyto svorio.
X Pagal mūsų patyrimą — dabar pats laikas pasiųsti siun-
X tinį Kalėdoms bei žiemai.
4 Mūsų skyrius Hamiltone, 105 Cannon Str. E., pas P. V. 
4 Juraitienę, tel. JU 8-6686, priima užsakymus vaistams ir
X kitokioms gerybėms siunčiamiems iš Anglijos.
4 Gyveną ne Toronte, gali vaistų, medžiagų ir kitus užsa- 
& kymus bei savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio siun- 
X tinius siųsti mums paštu.
4 Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
X Darbo valandos:
k Pirmadienį
4 šeštaditniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. 4
X Sav. A. K a 1 ū z a. X

penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak.
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HAM! LTON
SENIAU ATVYKUSIŲ LIETUVIŲ

kančius ją per NF, ir dar paaiš 
kino, kad gausiąs jų ir dau 
giau. Ir visa tai padarė savo 
iniciatyva. Šiuo savo darbu jis 
padidino NF lėšas 45 dol. Nuo 
širdus ačiū!

pagerbimo vakaras, rengiamas 
NF V-bos, įvyks rugpjūčio 30 
d., penktadienį, laabi puikioje 
Prudhomme's Gaden Centre sa 
Įėję. NF v-ba suorganizavo 
visą eilę dovanų, kurios burtų 
keliu bus paskirstytos anks 
čiau atvykusioms tąytiečiams. 
kaip mūsų, naujųjų ateivių at 
sidėkojimo simbolis už jų pa 
galbą mums.

-■ Visus kviečiame skaitlingai

ir
8

ftI i

£ e

£

NAMŲ FONDO
darbuose pasitaiko gražių pa 
vyzdžių, Aleksas Vindašius 
vieną dieną pranešė, kad sura 
dęs 3 alyvos klientus, užsisa

Europos gydytojas
Dantistas

Dr. N. Skaab
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

SU EKSKURSIJA Į 
LIETUVĄ

kitas Sov. S-gos dalis rugp, 
d. išvyko ir vienas hamilto 

nietis — Petras Astyla. Nurna
tomą, kad ekskursija tęsis 6 
savaites.

SKAUTŲ STOVYKLA 
vykusi Br. Aselskio ir P. Bra 
so ūkyje prie Erie ežero nuo lie 
pos 27 iki rugp. 5 d., piaejo 
su geriausiu pasisekimu. Joje 
buvo 20 Hamiltono lietuvių 

' berniukų. Jaunimas šia stovyk 
la labai patenkintas, o lietuvy 
bės išlaikymui jaunimo tarpe 
tai buvo tikrai didelis įnašas.

Už šios stovyklos suorgani

S

£

Moderniškiausia lietuviška
NEKILNOJAMO TURTO ĮSTAIGA HAMILTONE

' Namai — Bizniai — Ūkiai — Žemė

1147 Main Str. East. Tel. LI 9-3597 arba LI 9-3238 <■
Savininkai: <į

ZIGMAS DIDŽBALIS, A. PRANCKEVIČIUS, 
G. I. MILLER

Pardavimo ir pirkimo reikalais kreipkitės į mūsų atstovus: jį
M. STUKAS, S. BA1PŠYS, L. GASIŪNAS, MR. GRAU. ?!

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus — 

TALKOJE
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. 

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

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

įvyks trumpas minėjimas ir po 
£ to balius su įdomia programa: 
£ loterija, sportinės įvairenybės 

ir aktorius - humoristas iš Bro 
oklino V. Žukauskas, griežiant 
Aido orkestrui, linksmins sve 
čius iki pat vidurnakčio. Ypa 
tingai su dideliu susidomėjimu 
laukiame pasirodant pirmą kar 
tą Kanadoje V. Žukausko, ku 
ris j savo repertuarą yra įtrau 

/ kęs lietuviškąjį Elvis Presley- 
-Preslauską ir jo dainas, rau 
donarmietį vakarų Europoje, 
eilę kupletų ir t. t. Tektų pri i minti, kad rugsėjo 14 d. paren 

| girnas yra pirmas po vasaros 
| atostogų, tad, laukiama labai 
? daug svečių ne tik iš Hamilto 
J no, bet ir jo apylinkių. Nieks 
| atvykęs nesigailės, nes repre 
£ zentacinėje Hamiltono vietoje 
£ — Royal Connaught viešbuty 
S je, rugsėjo 14 d. vakarą tikrai 

Prudhotiime Gardens Centre! plima bAus paleisti labai im 
’c ksmai. Atsiminkime, koo Ha 
£ miltonas moka dirbti ne tik tau salėje, VINELAND, Ont. 1 tinį darbą, bet taip pat smagiai 

ir kultūringai praleisti šešta 
£ dienio vakarą.

Sale yra apie 20 mylių į rytus nuo Hamiltono prie pat $ BEDARBIŲ SKAIČIUS 
Queen Elizabeth Highway. $ Hamiltone gerokai pakilo. Jis

S jau siekia beveik 10 tūkst. skai 
; Prašome visus senuosius ir naujuosius lietuvius kuo £ čių. Lietuvių bedarbių beveik 

skaitlingiausiai dalvvauti. ' I nėra> nor,S dau& kas?UVO nU

matęs vykti (ypač is moterų 
tarpo) į tabako nuėmimo der 
lių, tačiau dėl audros, sunaiki 
nusios kai kuriems ūkininkams 
beveik 100% derlių, ir tie tu 
rėjo pasilikti Hamiltone.

TURISTŲ SKAIČIUS
šią vasarą Hamiltone taip pat 
sumažėjo. Didelės porceliano 
krautuvės King g-vėje savinin 
kas pareiškė, kad pereitais me 
tais iš JAV turistai kartais su 
vcnyrams išleisdavo po 1000 
dol., tuo tarpu šiemet, tenka 
„ant pirštų“ suskaičiuoti klie 
ntus, kurie nupirko po 200 dol. 
Kaip viena amerikietė turistė 
pareiškė, Hamiltone nieko įdo 
maus nėra apžiūrėjimui, todėl 
daugumas jų pravažiuoja tik 
per šį miestą, vad. Kanados 
plieno širdimi. Turistai yra di 
dėlė parama miesto ekonomi 
niame gyvenime, nes jie palie 
ka vasaros metu kartais po ke 
lėtą milionų dol. K. B.

PADĖKA
Hamiltono Nemuno Tunto

Rugpjūčio 30 d., penktadienį,

HAMILTONO

Lietuvių Namų Fondas
maloniai kviečia visus tautiečius į

Senųjų Lietuvių

PAGERBIMO VAKARĄ
kuris įvyks gražiausioje

salėje, VINELAND, Ont.
Sale yra apie 20 mylių j rytus nuo Hamiltono prie pat 

Queen Elizabeth Highway.

Prašome visus senuosius ir naujuosius lietuvius kuo 

skaitlingiausiai dalyvauti.

Gros Vyt. Babecko ved. orkestras „A i d a s“.

Veiks bufetas ir loterija.

Pradžia 8 v. v. Pabaiga 1 vai.

Hamiltono Liet. NF Valdyba.

£ £ £

£ £ £
£ £

■ klauso Juozui Trečiokui. Jai 
: vadovavo Adolfas Tumaitis, 
: kurio didelio atsidavimo dėka, 
J jaunimas per savaitę laiko pil 
; nai sugrįžo į lietuvišką kelią:

•t

M. MACIUKAS I

AUGŠTOS KOKYBĖS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

skaniai vaikus maitino G. Brei 
chmanienė, M. Tumaitienė ir 
J. Laugalienė.

RAŠTIKIO ATSIMINIMŲ
II tomas jau siuntinėjamas 
juos užsisakiusiems.

Kas dar norėtų juos užsisa 
kyti, prašomi skambinti St. 
Bakšiui IA 9-4662. II tomas 
kainuoja 7 dol., o I tomas 6.50 
dol. Galima užsisakyti ir paš 
tu, rašant jam 38 Stanley 
Ave., Hamilton, Ont. Sk. St.

NEPAMIRŠKIME, 
kad rugsėjo 14 d. yra rengia 
ma HLSK Kovo 8-nių metų 
veiklos sukaktis, kurios metu, 
bus sporto turnyras, dalyvau 
jant 2 svečių klubams. Vakare,

jo angliškai, o paskutinę, be 
lietuvių kalbos kito nieko , jų 
tarpe negirdėjai. Malonus kad 
ir šis faktas: p. Jakučjnskienė 
nustebusi išsireiškė, kad jos 
vaikas prieš stovyklą namuose 
tekalbėjęs angliškai, o po jos 
vien tik lietuviškai

Lietuviškumo išlaikymas 
nėra jau toks sunkus, jei tėvai 
bent kiek daugiau dėmesio į tai 
kreiptų. Kitais metais tvirtai 
apsispręskime visi iki vieno sa 
vo vaikus į stovyklas išsiųsti.

Šios stovyklos metu labai

I Lietuviška Kirpykla |
I — - — • ®
£

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

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

Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ.

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

Lietuvoje 
ir visoje Europoje. 

JEAN TALON 
DRUG STORE

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

c 
£

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

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588.

Adamonis ir Budriunas
DISTRICT ESTATE BROKERS”

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

NAMAI — APARTMENTAI — ŽEMĖ 
PASKOLOS— DRAUDIMAS

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

Darbo laikas nuo 9 vai.

V. Liesunaitis PO 7-6719 £
S. Rudnik VI 5-8864 |
J. Vautour OR 4-6238 X
S. Pelt PO 7-0539 |

A. Budriūnas RA 7-2690. £
ryto iki 9 vai. vakaro. $

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ
pasirinkimą'.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

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

DARBĄ A T LIE K U
SĄ ŽININGAI
IR ŠVARIAI.

: KAINOS PIGESNĖS
I KAIP KITUR.

1
3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAymond 1-6005.
Kreiptis bet kada. I

 CUMMINGS MOTORS Ltd
5925 DECARIE BLVD., MONTREAL |

(kampas Van Horne) $

Naujos ir vartotos mašinos. £

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

Universal Auto Bonders garantiją.

Prieš perkant naują ar vartotą mašiną, kreipkitės pas mus. £Lietuvis atstovas: A. S c e r b a. £| RE 1-4981,---------------------------------Namų PO 8-2935 |

liep. 27—rugp. 5 d., viršinin 
kui s. v. inž. A. Tumaičiui už 
rūpestingą stovyklos vadova 
vimą, kun. dr. J. Tadarauskui 
už atlaikytas stovykloje pamal 
das, šeimininkėms, kurios ga 
mino stovyklai maistą — pp. 
Tumaitienei, Laugalienei ir 
Breichmanienei, Skautų Rėmė 
jų Komiteui, vadovaujamu! ps 
ktn. Z. Laugalio, kuris parūpi 
no stovyklai palapinių ir parė 
mė materialiai, stovyklavietės 
savininkams p. B. Aselskiui ir 
p. P. Brasui, kurie nemokamai 
leido naudotis stovyklaviete, 
elektra, gazu ir patalpomis, ir 
visiems tautiečiams, kurie ap 
lankė mus stivykloje, nuošir 
dus skautiškas ačiū.

Nemuno Tuntas Hamilton.

PAJIEŠKOJIMAI
— Pajieškomas Jonas Mic 

kevičius, gyvenąs Australijoje. 
Jieško jo tėvas Vincas Micke 
vičius, gyvenąs šiuo adresu: 
Lietuva, Kaunas, Vilijampolė, 
Tekstilininkų 3—1. Jieškoma 
sis, taip pat prašomas atsiliep 
ti Jonui Misevičiui, gyvenan 
čiam: Regan, Ont., Canada.

— Požėra Jonas, anksčiau 
gyvenęs 2541 Hogan Str., Mo 
ntreal, prašomas atsiliepti, Jo 
pajieško giminės iš Sibiro. Jis 
pats ar apie jį žiną prašomi pra 
nešti: J. Astas 11 Florance 
Str., Hamilton, Ontario, Cana 
da.

EDMONTON...
Atkelta iš 2-ro psl. 

bininkų, išskyrus žemės ūkį, sa 
vaitinio atlyginimo vidurkis 
yra 69.75 dol.

Atlyginimų didumu varžosi 
Edmontonas ir Calgary. Ed 
montone didesni atlyginimai 
smulkiojoje pramonėje, staty 
bije ir pramonės pagelbinėse 
šakose, tuo tarpu Calgary dau 
giau uždirbama prekyboje.

(CS).

NAUJIENA!!!
Pinigai siunčiami į Sov. Są

jungą, Lietuvą, Latviją, 
Estiją.

Pristatoma per 2 savaites.
Pilnai garantuota 

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

perlaidų kiek norite.
GRAMERCY

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

Licensed and Bonded 
by N. J. State 

Banking Commission

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

BEI SOVIETŲ RUSIJON

LAIKRODININKAS - A ŪKS AK ALIS
A. ŽUKAS

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

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

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

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.------- Tel. PO 9-1193 |
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KAS SIUNČIATE SIUNTINIUS Į LIETUVĄ 
prieš siųsdami užeikite j

JACK’S CLOTHING SHOP,
63 Craig Street East,

arba pasiteiraukite telefonu UN 1-6529
Čia Jūs galite gauti pigiausiomis kainomis visokių dra
bužių — naujų ir iš antrųjų rankų: kostiumų, paltų, ku
rių ypač didelis pasirinkimas kailinių ir kita. Kam per
mokėti, jeigu galima ir pigiai ir gerai gauti. Užeikite ir 

įsitikinsite. ..

PRANEŠIMAS ŠEŠTADIENINIŲ MOKYKLŲ 
REIKALU

paliks nė vieno vaiko be lietu 
viškos mokyklos.

Tėvas J. Kubilius SJ
Šeštadieninių Mokyklų 

Globėjas. < 
. Stp. Kęsgailą

KLB Montrealio Seimelio Pre 
zidiumo pirm, ir L. e. Kultūros 

Fondo Įgal. p.
J. Petrulis

Šeštadieninių Mokyklų Globos 
Komiteto pirmininkas.

ŠEŠTADIENINIŲ MOKYK 
LŲ MOKINIŲ TĖVŲ 

ŽINIAI
pranešama, kad mokyklos ino 
kestis už praėjusiu* mokslo 
metus po 3,50 nuo šeimos pra 
šoma galimai greičiau apsjmo 
keti pas mokyklų tėvų komite 
tų pirmininkus.

Aušros Vartų mokyklos tę 
vų tėra labai mažas skaičius 
apsimokėjusių Globos komite 
tui yra labai reiaklingi pinigai 
ir, be to, turi būti sutvarkytas 
atsiskaitymas prieš naujo ko 
miteto rinkimus.
Buv. Longueuilos mokinių pą 
togumui bus samdomos susisie 
kimo priemonės nuvežti ir par
vežti mokiniams į Rosęmoun 
tą. Išlaidas apmokės Globos 
komitetas.
RINKLIAVA MOKYKLOMS

Seimelio pirm, patvirtintais 
aukų lapais Mok. Globos ko 
mitetas darys piniginę ir daik 
tų, tinkančių loterijai, rinklia 
va. Aukotojų sąrašai bus skel 
biami spaudoje.

123 SLA KUOPOS 
narių susirinkimas šį sekma 
dienį bus AV salėje po pamal 
dų. Prašoma apsimokėti bokes 
čius.

SKELBIMAS 
SAVANORIAMS

Š. m. rugpjūčio 25 d. A. V. 
parapijos salėje tuoj po 11 vai. 
pamaldų šaukiamas Savanonų- 
-Kūrėjų skyriaus narių susirin 
kimas. Reikalas svarbus — da 
lyvavimas visu būtinas.

Sk. Valdyba.
• Inž. J. Bulota su šeima išvy 
ko atotsogų į JAV, kur lanky 
sis New Yorke ir kt. vietose.
• Advokatas dr. St. Daukša 
sugrįžo iš atostogų ir pradėjo 
darbą.
• Kerbelis Vacį, per P. Mazei 
ką nusipirko namus lietuvių ko 
Jonijoje už Backriver.

Vasaros atostogoms daugiau 
negu įpusėjus, laikome sau už 
malonią pareigą iš anksto pra 
nešti, kad mokslo metai Mont 
realio lietuvių šeštadieninėse 
mokyklose prasidės sekančia 
tvarka:

Rugsėjo 7 d. (šeštadienį) 10 
vai. Aušros Vartų bažnyčioje 
pamaldos, po jų ten pat salėje 
trumpas aktas bei naujų moki 
nių registracija. Pamaldose ir 
akte prašomi dalyvauti visi mo 
kiniai bei jų tėvai ir globėjai.

Rugsėjo 14 d. 9 vai. prasi 
dės pamokos:

Aušros Vartų mokykloje — 
1525 Anger St. (ten pat, kur 
ir pereitais metais). Mokyklos 
vedėja — Seselė Felicija, rno 
kytojai: Seselė Celina, p. St. 
Baršauskienė, p. Jokūbaitytė 
ir p. Birieta; kapelionas — T ė 
vas Kulbis SJ.

Rosemounto mokykloje — 
3125 Dandurand (ten pat, kur 
ir perėtais metais). Mokyklos 
vedėja — p. E. Navikėmenė; 
mokytojai — p. Gurčinienė, p. 
Kavaliūnaitė ir p. Blauzdžiūnie 
nė; kapelionas — Tėvas J. 
Aranauskas SJ.

Longueuil šeštadieninė mo 
kykla, norint pasiekti geresnių 
mokymo rezultatų, sujungiama 
su Rosemounto mokykla. Per 
vežimui mokinių iš Longueuil 
į Rosomountą tėvams į pagal 
bą ateina Mokyklų Globos Ko 
mitetas.

Pasitraukiančioms mokyklų 
bedėjoms p. I. Rimkevičienei 
ir p. Vaišvilienei bei mokytojo 
ms p. Paškevičienei ir p. Siniū 
tei už pasišventusį darbą šeš 
tadieninėse mokyklose įeiškia 
me nuoširdžią padėką.

Tikime, kad gerbiami tėvai 
ir globėjai pilnai supras ir 
įvertins šeštadieninių mokyklų 
reikšmę bei mūsų dedamas pas 
tangas šių mokyklų išlaikymui 
ir sekančiais mokslo metais ne

Vengru tautinės dainos, 
Bokso rungtynės. 
Vaikams joti poni arkliu

DR. J. ŠEGAMOGAS 8
CHIRURGINĖ ir | 

BENDROJI PRAKTIKA £ 

Office 5441 Bannantyne 8 
(kamp. Woodland)

Verdun. Tel. PO 7-3175. |

Priėmimo vai.: 2-4; 7-9; 8 
šeštadieniais 11-1 8

arba pagal susitarimą. 8 
Namų 1038 Osborne A v. 8

Verdun. Tel.: PO 6-9964. 8 
*^©©©©©©©©©©©©©©^^*z'z©©*z*

I X

i DANTŲ GYDYTOJAS :
| DR. J. M A L I ŠKA iį: 

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

(kampas Woodland)
| Tel.: PO 8-4547

DAINAVOJ
PARDUODAMI SKLYPAI 
vasarojimui ir investavimui.

Tel. vakarais:
DE 2384 arba RA 1-0614

V AnVOKATAH

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

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

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

Suite |
152 Notre Dame St. E. 8UN 6-8969* |

Res. 5657—12 Ave., Rsm. |
RA 2-5229

>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*

BUS LABAI ĮDOMI 
GEGUŽINĖ

Ateit). šfšt. ir sekmM rųgp. 
24 ir 25 dd. vengrai ruošia ge 
gužinę. Programoje:

1) Originalus čigonų orkest 
ras, vienintelis Šiaur. Ameri 
kos kontinente.

2) Vengry ir bavarų taut, 
šokiai,

3) Vengrų ir bavarų gražiau 
siu tautinių drabužių įvertini 
mas.

4)
5)
6) 

kai..
Per įQOQ sėdimu vietų. Mol 

šono alus. Sepps dešrelės. Pep 
si Cola. Loterija su įžangos bi 
lėtais.

Autobusai: kas valandą šešta 
dįepį nuo 6 vai. vak.; sekmadie 
nį — nyo 9 vąl, ryto iš St. La 
wrence Blv. ir Sherbrooke aįkš 
tės nuo kino „Melody**.

Mašinomis: vyktį 18 kelių, 
prieš Terrebonne tiltą pasukti 
Kairė nįr sekti geltonas rodyk 
les „Rockland Garden".

Esant lietingam orui, pikui 
kas atidedamas vienai savaitei. 
Daugiau inform, suteiks P, Mą 
žeika, tel. MO 4-0507.

Progress Constrųmtįon Co. 
Ltd, maloniai kviečia lietuvius 
dalyvauti,

GRAŽIAI PAVYKUSI 
GEGUŽINĖ

Rugpjūčių U d. pp- Mozū 
raičių ūkyje, L, K. Motery Dr 
jos ruošta gegužinė tikrai grą 
žiai pavyko, Oras pasįtąikė 
gražus, todėl į gegužinę šyvą 
žiavo nemažai svečių. Daugelis 
ėjo maudytis į netoli esantį 
upelį, kiti šoko ar dainavo. Vei 
kė turtingas bufetas. Visi ge 
rėjos! p. Laurinaičio gamybos 
dešromis.

Baigiantis gegužinei, byyo 
loterijos fantų traukimas, Po 
dėžę alaus laimėjo: p. Zubis, 
p. Murauskiene, p. Launnaitie 
nė. Gaidį laimėjo p-lė Svote 
lytė, Loterijai fantus po dėžę 
aukavo prekybininkai p. Lay 
rinaitis, p, Joęas, gaidį ir 3 tų 
zinus kiaušinių aukavo ūkio 
šeimininkas p, Mozūrąitįs,

Didelis ačiū priklaus^ pp. 
Mozūraičiams, kurie nemoka 
mai davė piknikui vietą, vįsįe 
ms fantų aukotojams, Montre 
alio lietuvių visuomenei taip 
gausiai atsilankiusiai į geguži 
nę.
L. Kat. Moterų Dr, Valdyba,
• LDD Pirmininkas J. Bakana 
vičius baigė trijų savaičių atos 
togas ir sugrįžo į darbą.
• Dom. Gražienė vasaroja p,p, 
Leknickų vasarvietėje prię Qol 
den Lake, kur savaitgalius pra 
leidžia ir p. J. Gražys.

ŠAULIŲ GEGUŽINĖ 
GRAŽIAI PASISEKĖ

Erdvioje ir gražioje sauso 
miško Romuvos vietovėje sek 
madienį įvyko didelė Šaulių or 
ganizacijos gegužinė su įvairia 
programa. Arti šimto vežimų 
išsidėstė gražių puštų paunks 
mėje. Didėlį pasisekimą turėjo 
Šaudymas. Pirmąjį šaudymo 
prizą laimėjo St. Vyšniauskas, 
antrąjį Ign. Žemaitis, trečiąjį 
Jurgis Šimkus ir ketvirtą Alf. 
Žukauskąg. Buvo įr loterija ir 
kitokių prizų, kaip bėgimas mai 
šuoše prie butelio degtinės (lai 
mėjo p. Montvila) ir kt. į va 
karą buvo if šokėjų. Gegužinė, 
geram orui esant, praėjo labai 
gražiai. Beje, gegužinė iškil 
mingai atidaryta Z. Lapinui sk 
elbiant trimitu vėliavos pakėli 
mą. Org. pirm. P, Barauskas 
tvarkė šaudymą, o p. Jųodko 
jis bėgipjp rūpindamas kitus 
reikalus, loteriją vedė p. Jurgu 
tis su p. Liesųnaičiu, žaidimus 
p. Žųkąs, Q, Stankūnaitė su 
būrių moterų tvarkę bufetą. 
Kąs maudėsi Romuvos juroje, 
o kąs dainavo, ir skambėjo vi 
sas miškas.,.
• ;Pp, Norkeliūnai, Dominin 
kas ir Albertas su šeimomis lan 
kėši Rochesteryje p. Petro Nor 
keliūno šeimoje, km įturėjo šei 
myninę šventę.
• Pp. Speičiai vasarojo pp. Ker 
šųlių vasarvietėje prie Golden 
Lake.
• Vasaros metu NL ekspedijuo 
tj be nuolatinių E, šulmis 
traitės ir P- Rukšėnįenęs, patai 
kiną p. Lįnkonienę, p. Rųpšįe 
nė sų dukrele Emilija, praeitą 
pirmadienį talkoje buvo p, Tau 
teraįtė, atsilankė ir atostogau 
janti M. Leknickienė, kurį 
taip pat yra nuolatine musų 
talkininkė,

Visai talkai nuoširdus ačiū.
• Pp. Staškevičių šeimą atosfo 
gavo Toronte pas gimines.

ARTIMIAUSIOJE MQNTRE 
ALIO LIETUVIŲ 
VASARVIETĖJE

prie St. Jerome, kurios pavadi 
nimąs siūlomas „Palanga" ar 
bo „Romuva", geromis sąlygų 
mis ir Žemą kaina pąrduodąmi 
sklypai pušyne 11QX160 ir dį 
dęspi. Nprįntiejį įsigyti sklypą 
prie pat vąndens> prašomi pą 
skubėti, nes šiauriniame cžepq 
krante, kuris yra tik už 80Q 
pėdų buvo ąsfąltųoto kelio, yrą 
likę tik keletas sklypų. Yra 
ęlęktra ir labai geras šaltinio 
vąndltb: Skambinkite vakare 
Clover Land & Construction. 
PO 6-5130.

KANADOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ FEDERACIJOS 
suvažiavimas šaukiamas rugsė 
jo 7 dieną prisikėlimo parap. 
muzikos salėje. Aną sekmadie 
nį įvyko ištikrųjų Kanados L. 
Kat. Moterų D-jos suvažiavi 
mas, į kurį atsilankė Montreo 
lio, Toronto ir Hamiltono sky 
rių atstovės. Suvažiavimas iš 
rinko naują valdybą, kuri per 
kelta iš Montrealio į Toronto, 
arčiau prie „Moters“ redakci 
jos. Vaidybon išrinktos: A. Su 
ngailienė, S. Sakalauskienė, Z. 
Daugvainienė, V. Dalindienė 
ir R. Kulienė.

FUTBOLO ŽINIOS
Praeitą savaitę Vyties futbo 

lo vienuolikė Continental ly 
goję turėjo susitikimus su Ma 
kedoniečių Alexander the Gre 
at ir italų Puglia — abiem stip 
riais varžovais. Pirmosios rung 
tynės laimėtos 2 :1, o antrosios 
tokia pat pasekme pralaimėtos. 
Šituose susitikimuose įvarčius 
pelnė J. Vėlyvis, A. Kasperavi 
čius ir P. Rožaitis.

Futbolo mėgėjai kviečiami 
sekti miesto dienraščių sporto 
skyrių „Today in Sports" skil 
tis dėl artimiausių vytiečių ru 
ngtynių, kadangi, persitvarką 
nt lygos tvarkaraštį, apie rung 
tynęs iš anksto pranešti nega 
lime.

IŠGANYTOJO 
LIUTERONIŲ 

bažnyčioj, 1691 Bloor St. W. ir 
Indian Road kampe, rugpjūčio 
25 d., 12.30 vai. pp., lietuvių 
pamaldos. Kun. dr. M. Kavolis.
• Prekybininkas K. Motušis 
prekybos reikalais išvyko j Eu 
ropą.
• Sudetų vokiečiai rugpjūčio 
31 d. Toronte ruošia suvažia 
vimą „Vorwerts" klube.
<? Klierikas Augustinas Simą 
navičius lankėsi Toronte pas 
gimines,
• Dr, A- Užupienė sugrįžo iš 
atostogų ir pradėjo darbą.
• Kupiškėnas Kostas Šimonis, 
buvęs Lietuvos prezidento šo 
feris, mirė rugp. 2 d., sulau 
kęs 67 metų amžiaus.
® Min, Fulton, einąs imigraci 
jos ip pilietybės min, pareigas, 
Toronte padarė pranešimą apie 
emigracijos sulėtinimą. Dėl 
daugelio priežasčių, o daugiau 
šia dėl darbo patiekimo, atei 
nant žiemai žymiai suvaržo 

naujų ateivių į Kanadą 
Šiemet į Kanadą

mas
įsileidimas.
įvažiuos apie 250.000. Suvaržy 
mai taikomi tiktai žiemos lai 
kui,
• Jonui Rusteikai gautas laįŠ 
kas iš Lietuvos. Pasiimti P- P. 
raštinėje,

Raštinė; LE 4-4451
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)r.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

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

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

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

IŠNUOMOJAMAS
kambarys (foe baldų), 

galima naudotis modęrmąka 
virtuve.

Teirautis po 6 vai. vak.
PO 8-1887

A. Norkelittnas
Commissioner of the Puperiot 

Court of Montrv

MONTREAL 
ENTERPRISES REG D,

KUR APSIDRAUSTI, 
PIRKTI, PARDUOTI?

Raštinė vakarais: 
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873
Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes
VI 9-8045

NOTARAS
I MILTON W. WINSTON, I

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

K 4 Notre Dame St. E. j
| Montreal. UN 6-6556 1

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R C I N A S 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

Namai, bizniai sklypai, ūkiai, 
visų rūsių draudimas.

Triplex, Rosemounte 
$ 27,000.-—, grybais.

i Dr, P. MOKK1S 
t DANTŲ GYDYTOJAS
jį Vakarais ir šeštadieniais į 
r pagal susitarimą. L 
} 1982 B loot W. Toronto 4. 1

į rytys nuo Dufferin St. |

A 2

| Dr. A. Bacevičius i
I Gydytojas ir Chirurgas ;
! ’ 280 Roncesvallos Avė 

Telefonas LE 4-4778
V Priėmimo valandos: 11-1 v. ' 
y vakarais nuo 6-8 v.; trečia- y 
J į dieniais ir šeštadieniais 11-3 s 
5 ’ v. pp. Kitu laiku, susitarus, v 
f Naujas kabinetas g

METINEI PARODAI 
ARTĖJANT

Kanados Valstybine Paroda, 
didžiausia pasaulyje metinė 
paroda, atidarys savo vartus 
šiemet rugpjūčio 23 d. 14-kai 
dienų.

Prieš septyniasdešimt devy 
neris metus paroda pagaliau 
pastoviai sustojo Toronte. Nuo 
to laiko ji vis auga, kasmet kuo 
nors praturtėdama. Toks pra 
turtėjimas įvyks ir šiemet: bus 
atidaromas naujas moterų pa 
vilionas, kaštavęs 3.500.000 do 
lerių ir pavadintas Queen El» 
zabeth Building. Naujasis p/ 
tatas turi 63.000 kv. pėdų pto 
to parodos reikalams. Be to čia 
yra teatras su 1.325 sėdimomis 
vietomis ir judančia scena. 
Čia taip pat yra du restoranai. 
Visa tai sudaro sąlygas ruošti 
šiame pastate didelius suvažia 
vimus tiek parodos metu, tiek 
po jos.

Dabar CNE jau pasidariusi 
kanadiškoji tradicija. Jos įruo 
Šimo principas yra — paten 
kinti kiekvieną žiūrovą, kad jis 
rastų čia sau ką nors įdomaus.

Ir dar. . . Čia yra parodų iš 
atskirų kraštų... Čia matysime 
du didelius paradus: kariuo 
menės paradą rugpjūčio 24, y 
Darbininkijos paradą Dari\ 
Dieną... Girdėsime daugelio 
garsių orekstrų muziką, tarp 
kitų — Irish Guard Band!

Dvi paskutiniąsias dienas — 
rugsėjo 6 ir 7 matysime Tarp 
tautinį Oro paradą. Vandens 
sporto diena, rugpjūčio 30, šie 
met vadinama Lake Fair Day 
ir numatoma su dar nematyto 
mis prašmatnybėmis. (CS).
• Kanados Sporto Apygardos ' 
lengv. atletikos pirmenybes. Iš 
geresnių pasekmių paminėtinas 
O. Vėlyvytės pakartojimas 
tremties rekordo šuolyje į au 
gštį (140 cm), ir O. KriauČiū 
naitės pasekmė rutulio metime 
su 9.69 cm.
• Iš JAV į Torontą savo dūk 
terų aplankyti atvykęs buv. 
Kėdainių karo komendantas, 
kūr.-savanoris pulk. Įeit. Br. 
Pečiulis, susirgo ir jam padą 
ryta sunki galvos operacija. Li 
gonis serga.
• Ištisa metą veikia vaikų dar 
želis, 46 Delaware Ave., vado 
vaujamas lietuvaičių Nekalto 
Prasidėjimo Seselių. Visitėvai 
raginami siųsti savo vaikučius 
į šį darželį ne dėl to, kad ne 
turi kas namuose juos prižiūri, 
bet kad vaikai gautų pradinį 
lietuvišką išauklėjimą. Visais 
reikalais kreiptis telefonu LE 
4-5773,
• Laiškai iš Australijos: Kuz 
mą Ę., Stančikas A„ Cechavi 
čius M„ Sakavičius V. Laiškus 
pasimti iš P.P. klebonijos raš 
tinės.

I
Dr, A. VALADKA

1081 BLOOR ST. W.
(prie Dufferin) 

Telefonas LE. 1-2933 
RENTGENAS 

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. 
Šeštadieniais nuo 11 vai. 
iki 1 vai. p. p. Ketvirtadie
niais kabinetas uždarytas.

: DR. v. SADAUSKIENĖ f 

:: 
::
' ;(2 namas nuo Roncesvalles)!

TORONTO j 

TeL LE 1-4250

Dantų gydytoja 
129 Grenadier Rd.

Konsultacijos: išanksto susitarus.
A N D RE W W. DUDLEY, B.Sc., D.S.C., A.C.C.F. 

Chiropodistas — kojų specialistas

| 6975 St. Denis. CR 4-2556 Montreat..

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu PO 7-2922

Trjplex, Rosemounte 
$ 28.5QQ.-, įmokėti $ 12,000.-

Triplex, Rosernoųnte 
$ 25,000.-, įmok, pagal susit.

6695—35th Ave., Rsmt.

Tel. RA 7-3120
Namų: RA 8-6314

Vienybėje — Galybė!
[ Taupyk ir skolinki* kredito kooperatyve

Indėliai apdraus^. Augitos palūkanos.
Darbo valandos:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 10—12 vąl. 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. ' Telefonas LE 2-8723
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