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BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS VISAI KANADAI.
įvyks šeštadienį, birželio 14 d.iš Windsoro CBE radio stoties. Paminėjimas bus pertransliuo 
jamas per visas Kanados „Canadian Broadcasting" radio stotis ir taip pat apie 50 mažesnių 
jų radio stočių. Windsore ir Detroite programa bus girdima 4 vai. p. p. (5 vai. Eastern Day
light) iš stoties CBE, banga 15 50; Toronte 5 vai. p. p. is stoties CBL, banga 740; Montrea 
lyje 5 vai. p. p. iš stoties CBM,banga 940; Ottawoje a vai. p.p. iš stoties CBO, banga 510 
Halifaxe 6 vai. p. p. is stotiesCBH, banga 1330; Wi nip g< iš stoties CBW, banga 990 4 v. 
p. p.; Vancouvery 2 vai. p. p.iš stoties CBU, banga 090; Sudbury CKSO, banga 790; Fort 
William CKPR, banga 580 irt. t.

Prie anglų kalboje paruoštopranešimo bus duota lietuvi .kos, latviškos ir estiškos muzi 
kos n dainų. Programą paruošė„Traditional Echos" radio pusvalandžio vedėjas Mr. |. Jea
nette, talkininkaujant tautinių grupių atstovams, Mr. IlmarHeinaru — estų, Dr. Sigurdis 
Rudzitis — latvių ir Petras Januška — lietuvių.

Prašoma pasiklausyti, o kadangi radio stotis piogramąduoda nemokamai, tai padėkai 
verta parašyti trumpą padėkos laiškutį adresu: CBE RadioSlation, Security Bldg., Wind 
sor, Ont.  Kor.

PRANCŪZIJOS VIDAUS ĮV YKIAI NUSTELBĖ VISUS 
KITUS ĮVYKIUS

Genele Gaulle (ištariama de 
Gol) į valdžią atėjo beveik kla 
sišku diktatūrų būdu ir rimtu 
momentu gavo Įgaliojimus 6 
mėnesius valdyti be oficialios 
kontrolės, tiktai su savo pade 
jėjais. Bet padėjėjus jis pasirin 
ko tokiu būdu, kad visos sro 
vės de Gaulle valdžioje turi sa 
vo lyderius, išskyruus komunis 
tus. Tas rodo, kad de Gaulle be 
kontrolės nenori imtis atsako 
mybės.
PIRMASIS DE GAULLE ŽY 
GIS PADARYTAS LABAI

RIMTAI.
Apsiraminus Paryžiui, gen. 

de Gaulle tuojau išskrido i Al 
žyrą, kuriame esanti ir nemo 
kanti sėkmingai kariauti su ai 
žyriečiais prancūzų kariuome 
nė iškėlė reikalavimus Prancū 
Gaulle, 
zijos valdžią atiduoti gen. de

Alžyre triumfališkai sutiktas 
minių prancūzų, de Gaulle pa 
sielgė labai apdairiai, jis nekal 
bėjo nepasitaręs su vadinamuo 
ju „gelbėjimo" komitetu. O kai 
kalbėjo, kalbėjo labai įimtai ir 
protingai.
DE GAULLE ALŽYRIJOS 

ARABAMS PAŽADĖJO 
LYGIAS TEISES.

Savo programą trumpą, bet 
aiškią, de Gaulle paskelbė ši 
taip: Per tris mėnesius visoje 
Alžyrijoje bus padaryti laisvi 
rinkimai ir bus sudaryta vietos 
valdžia, su kuria jau tarsis jo 
vadovaujama vyriausybe.

Kadangi Alžyre yra apie 10 
milionų arabų ir tiktai apie 1 
milionas prancūzų, tai savaime 
aišku, kad arabai rinkimais įro 
dys savo absoliutinę daugumą. 
Nėra abejonės, kad de Gaulle 
supranta šią padėtį. Ir kadangi 
jis pareiškimą padarė pasitaręs ks. Jeigu Maskva „didžiųjų" su

su vadinamuoju „gelbėjimo" 
komitetu, tai yra aiŠKU, kad 
„gelbėtojai” yra netekę issigel 
bėjimo vilčių, todėl yia aišku, 
kad
PRANCŪZAI KAP1TUL1UO 

JA PRIEŠ ARABUS.
De Gaulle planas yra, žino 

ma, naudingas prancūzams, bet 
dar didelis klausimas, ar arabai 
priims šitą pasiūlymą, ai jie lai 
kysis prie senojo savo nusista 
tymo, kad prancūzai pasitrauk 
tų iš Alžyro be jokių sąlygų. 
Abejojimų kelia tas faktas, 
kad kovos Alžyre tebesitęsia.

Prancūzijos įvykiai sukėlė su 
sirūpinimą Atlanto oiganizaci 
jos partnerių, ypač JAV ir Ang 
lijos, kurios gerai žino, kad de 
Gaulle nėra lengvai sukalba 
mas. Jie šita žino iš praėjusio 
karo, kai su de Gaulle jie ture 
jo bendradarbiauti ir Karo lau 
kuose ir politinėje arenoje. To 
dėl

Į WAS1NGTONA IR OTTA 
WA ATSKRIDO DB 

PREMJERAS MCMILLAN.
Jis pirmiausia tariasi su JAV 

prezidentu D. Eisenhuweriu, o 
po to tarsis su Kanados pirmi 
ninku J. Diefenbakeriu, atskri 
dęs į Ottawa. Nauja situacija 
reikalauja naujo aiškumo. Ma 
noma, kad šitie pasitarimai ap 
ims ne tiktai Prancūziją liečian 
čias problemas, bet ir nesibai 
giamas kalbas apie „didžiųjų“ 
susitikimą ir jam pasiruošimus. 
Tiesa, šis reikalas yra labai jau 
nuvėsęs ir netekęs populiaru 
mo, kokį buvo išpūtę Maskvos 
diktatoriai. Svarbiausia, kad iš 
„didžiųjų“ susitikimo kol kas 
nieko gera laukti nėra jokio pa 
grindo. Koegzistencija kaip vy
ko, taip ir vyksta. Ji dar ir vy

sitikimą vis dar skatina, tai tik 
tai todėl, kad
DINAMIŠKASIS BOLŠEVIZ 
MAS SIEKIA EFEKTINGES 
NIŲ LAIMĖJIMŲ IR SUDA 

RYTI NAUJUS 
PRASIVERŽIMUS, 

kaip savo metu buvo padare 
Graikijoje, Korėjoje ii Indoki 
nijoje. Nesant dabar tokių saly 
gų, Maskva virškina tai, kas pa 
sigrobta ir, be to, Chruščiovas 
bando priverstis paklusti savo 
valiai Jugoslaviją ir padėti In 
donezijoje tvirčiau įsigalėti pe 
nktąjai kolonai. Bet, iš kitos pu 
sės, ši Chruščiovo politika turi 
ir antrąją medalio pusę — su 
kelia nepasitenkinimą „neutra 
listų“ tarpe, kaip Indijos Neh 
ru.

Mums labai svarbus taktas, 
kad
LIETUVOS OKUPANTAS 
TOLIAU VYKDO LIETU 

VIŲ NAIKINIMĄ.
Rusai, okupuodami Lietuvą, 

pareiškė, kad jie nepadarysia 
tos klaidos, kurią padarė cari 
nių laikų Rusijos imperija: bol

Ševikai lietuvių nepatiksią Lie 
tuvoje, bet tris lietuvių milio 
nūs išbarstysią po visą Ruusiją 
ir taip pabaigsią lietuvių tautą 
išnaikinti. Dabar matome, kad 
rusai savo planus vykdo, nes ru 
sų „1-iavda“ rašo, kad iš Lietu 
vos išvežami kolūkiečiai apgy 
vendinti i Kazachstaną. Tuo 
tarpu is Rusijos vis daugiau ru 
sų atgabenama į Lietuvą, — to 
kiu būdu Lietuvoje lietuvių sk 
aičius mažėja ir mažėja. Tą ro 
do ir rusų statistikos duome 
nys. Tai "yra pats baisiausis oku 
pacijos darbas. Todėl šį šešta 
dienį, minėdami baisiųjų depor 
tacijų dieną,

KELKIME PROTESTUS 
PRIEŠ LIETUVIŲ TAUTOS 

NAIKINIMĄ
Lietuvos vardas iš tarptauti 

nių i engimų, kaip Briuselio pa 
rodą, jau išbrauktas. Maskva 
Lietuvos vardo ten neleido sk 
elbti. Briuselio parodoje Lietu 
va išsklaidyta po Rusiją. Taip 
dabar rusai daro ir su lietuvių 
tauta — išblaško ją po plačiąją 
„nedalomąją Rusiją"...

Prancūzijos įvykiai nustelbė
RINKIMINES AKTUALI 

JAS DAUGELYJE 
VALSTYBIŲ.

Rinkimai įvyko Italijoje, Ja 
ponijoje, Graikijoje, Švedijoje, 
Belgijoje. Domėjimąsi jais nu 
stelbė įvykiai Prancūzijoje. Tie 
sa, jie nieko ypatinga ir neda 
vė. Jie beveik visur išlaikė se 
nas pozicijas.

— Vokietijos socialdemokra 
tų suvažiavimas Stuttgarte pa 
sisake už solidarumą su rusų pa 
vergtomis tautomis. Austrijos 
socialdemokratai taip pat reika 
lauja pavergtiems apsisprendi 
mo teics.

EDVARDAS š U L A I T I S 
MIRĖ ANTANAS OLIS 

rytą Billings Ii 
adv. Antanas 
buvęs Čikagos

kandidatavo į tas pačias parei 
gas perrinkimui. A. Oho nomi 
nacija jau buvo patvirtinta pir 
mimuose balsavimuose, įvykti 
siuose balandžio 1 d., ir buvo 
pradėta kampanija, rengiantis 
dėl galutinių rinkimui lapkričio 
mėnesj. tačiau velionis jų jau

MASINU FONDO VAJUS

Birželio 3 d. 
gonineje mirė 
Olis, ilgą laiką 
sanitarinio distrikto preziden 
tu ir Amerikos Lietuvių 1 ary 
bos vicepirmininkių Velionis, 
kuriam šiemet būtų sukakę bO 
metų amžiaus, buvo ganęs Cika 
goję ir čia baigęs teises moks nesulaukė: jis nukeliavo poilsio 
lūs. 1921 metais pradėjo vers 
tis advokato praktika, lygiagre 
čiai aktyviai dalyvaudamas šio 
krašto politiniame gyvenime. 
1946 m., kaip respublikonų par 
tijos kandidatas, buvo išrinktas 
į sanitarinio distrikto patikėti 
nius, o 1950 m. pateko į atsa 
kingą distrikto prezidento pos 
tą, kuriame išbuvo iki pat inir 
ties.

A. Olis savo sugebėjimais sa 
nitarinio distrikto pozicijoje su 
silaukė gero įvertinimo. 1955 
m. šio distrikto atsiekimus 
Amerikos civiliniu inžinierių 
draugija priskyrė prie „septy 
nių pasaulio stebuklų“. Jo var 
das didžiojoje amerikiečių spau 
doje buvo dažnai mimmąs.

Nors velionis Lietuvos nebu 
vo matęs, tačiau daug darbavo 
si jos labui. Buvo didelis Lietu 
vos patriotas, konkrečių darbų 
athkėjęs. Yra nemaža dirbęs 
Tautinėje Sąjungoje, Maiguty 
je, Balfe, Amerikos Lietuvių 
Taryboje ir kitose oiganfzaci 
jose. Jis yra dalyvavęs įvaiiiuo 
se pasitarimuose su Amerikos 
augšlaisiais pareigūnais, kai 
bantis Lietuvos laisvinime rei 
kalaus. A. Olio, kaip iabjausiai 
Amerikos politikoje pasizymė 
jusio lietuvio balsas, amerikie 
čių tarpe visad buvo svarus ir 
daug ką lemiantis.

Velionis sirgo jau ilgesių lai 
ką. tačiau ligoninėje išbuvo tik 
dvi savaites prieš mirtį. Jis, ne 
žiūrint gydytojų draudimo, dar

po didelių darbų lietuvių ir vi 
sų žmonių gerovei.

Keistas sutapimas: A. Olis 
mirė tą pačią dieną, kada šimtai 
tūkstančių Čikagos gyevntojų 
atsisveikino su kard. Samuel St 
rich. Kaip Čikagos tikintieji liū 
di dėl savo ganytojo kard. St 
rich mirties, taip lietuviai pat 
riotai gedi netekę didelio lietu 
vio ir žmogaus — adv. Antano 
Olio. Jo mirtis yra nemažas sm 
ūgis Čikagos ir visos Amerikos 
lietuviams, nes netekta žmoga 
us, kurio vietą užimti šiandien 
niekas nebegali.

Velionis paliko žmoną Ver 
ną, dukterį Jean Baltušką ir 
tris anūkus. Palaidotas penkta 
dienį, birželio mėn. 6 d.

— Čikagos lietuviai studen 
tai birželio 7 d. Lietuvių Audi 
torijoje turėjo tradicinį „Finis 
Semestri“ vakarą.

— „Rigoletto" operos pasta 
tymas įvyko praėjusį šastadienį 
Jaunimo Namuose. jis buvo 
duotas statinėje formoje.

— Krikščionių demokratų 
konferencija buvo gegužės 30 
—31 d. d. Čikagoje. Naujuoju 
pirmininku išrinktas dr. K. Šid 
lauskas.

— „Naujienų" pavasarinė gc 
gužinė yra rengiama birželio 15 
d. Bučo darže.

— Cicero jaunimo šventė - 
išvažiavimas įvyksta birželio 
15 d. saleziečių sodyboje prie 
Cedar Lake, Ind.

Aušros Vartų lietuvių šeštadieninės mokyklos mokytoją
STASĘ BARŠAUSKIENĘ-RIMAVIėlūTĘ, 

jos tėveliams mirus Lietuvoje, skausmo ir liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučia

Aušros Vartų mokyklos tėvų komitetas.

Mielą „Pelkių Žiburėlio” dalyvę
BIRUTĘ PŪKELEVIČIŪTĘ,

Motinai mirus, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
Sambūrio „Šviesa" Čikagos skyrius ir 
„Pelkių“ Žiburėlio“ kolektyvas.

Mielą kolegę
BIRUTĘ PŪKELEVIČIŪTĘ,
Jos mylimai mamytei mirus, 

nuoširdžiai užjaučia
Montrealio Lietuvių Dramos Teatras.

„N. L.“ Mašinų Fondo vajus 
tęsiamas. Dideliu dėkingumu 
minime sekančius vajaus daly 
vius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:

Advokatas J. Mileris,
Montreal, P. Q...........$ 10.00
Jaunas, bet nepaprastai dar 

bštus ir dėl sugebėjimų, darbš 
tumo ir rūpestingumo patarna 
vimo visuomenei, labai greit ky 
lantis ir progresuojantis advo 
katas, Juozas Mileris, jau gra 
žiai ne tiktai įsikūręs, bet ir 
prasigyvenęs, plačiau Įeina į lie 
tuviškąjį gyvenimą, todėl ir N.

L. Mašinų Fondui paskyrė pir 
mąją duoklę — vieno šėro su 
moję.
Ona Meizienė,

Hamilton, Ont..............$2.00
Musų miela skaitytoja p. O. 

Meizienė, susirūpinusi sau ir 
marčiai įsigyti tautinius parė 
dus, piašydama laišką pasiųsti 
dail. A. Tamošaitienei (R. R. 
1, Kingston, Ont.), atsiuntė N. 
L. Masinu Fondui auką.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Neprik 
lausonia Lietuva“ Valdyba.

V. SIDZIKAUSKAS APIE PAVERGTŲJŲ EUROPOS 
TAUTŲ SESIJĄ.

jūsų nenustoti drąsos. Jei tatai 
gali bent kiek jums padėti, ti 
kėkite, — mes nesusvyruosime 
dėl principų. Niekas negalės 
mus priversti atšaukti pasmer 
kimą, kurį mes esame pareiškę 
jūsų pavergėjams,“

Tuo pačiu laiku Strasburge 
turėjo savo pavasario sesiją ir 
Laisvosios Europos dalies Fata 
riamasis Seimas ir Ministcrių 
Komitetas, drauge Europos Ta 
ryba vadinami. Taigi turėjome 
progą nuoširdžiai politiškai pa 
bendrauti abi Europos dalys — 
laisvoji ir pavergtoji. Europos 
Tarybos vicep. Bichet ir Gen. 
Sekr. Benvenuti, laisvųjų Euro 
pos valstybių parlamentų atsto 
vai — žymūs prancūzai, anglai, 
vokiečiai, italai, belgai, olandai, 
airiai, švedai ir danai lankėti 
Paveigtų 
džiuose, darė 
mus. Europos 
yranedaloma.

Ir šį pavaasrį turėjome apsi 
jungiančios Europos laikinoje 
sostinėje, Strasburge, Paverg 
tųjų Europos Tautų Seimo sesi 
ją-

Pirmas musų pasii eiškimas 
Europoje buvo Paryžiuje Cirk 
le Interallic, suruoštas banke 
tas, j kurį buvo pakviesti n da 
lyvavo apie 20 žymių piancuzų 
politikų, rašytojų ir spaudos 
atstovų, jų tarpe du vyriausy 
bės nariai. Prancūzų Akademi 
jos narys Jules Romams, eilė

Jules Romains kitą dieną at 
siuntė mums laišką, kuriame 
jis, tarp kitko, rašo: „Sąžinė 
man išmetinėja, kam as nepra 
bylau į ius vakar. Mane sulaikė 
gėdos jausmas. Taip, aš gedi 
nuos, kad mes neturime nieko 
kito pateikti jums, Pavergto 
sios Tautos, kaip tik daugiau 
ar mažiau skambius žodžius. 
Mes vos drįstame reikalauti iš

Tautų Seimo pose 
svarius pareiški 
laisvė, sakė jie, 
Visa_Europa ir
/tjCtUVOS . ' 
, nacionaline 
\ M

i vėl turi būti laisva ir apjungta, 
nes tai yra gyvybines Euiopos 
ir laisvojo pasaulio interesas.

i Mūsų Seimo posėdžiai Stras 
. buurge vyko tuo metiį kai Ma 

skva primygtinai persą viršū 
nių konferenciją .r kai netru 
kus Kopenhagoje turcjo rink 
tis Šiaurės Atlanto Pakto vals 
tybių užsienio reikalų ministe 
riai. Todėl ir mūsų Seimo dar 
bu svarbią dali sudarė tarpiau 
tinių politinių problemų, kiek 
jos yra susijusios su musų kraš 
tų nepriklausomybės ii laisvės 
atstatymu, svarstymas. Seimas

- priėmė atsišaukimą j laisvojo 
pasaulio tautas, pasiuntė tele

į grama; Šiaurės Atlanto Pakto 
valstybių užsienio reikalų mi 
nistenanis į Kopenhagą.

Kitas svarbus datbetvarkės 
ounktas buvo Soviet, kolomaliz 
mas. Išsamų raportą paskelbė 
min. Sidzikauskas. Jo praneši 
mas susilaukė gražaus atgarsio 
ir didžiojoj Europos spaudoj.

Kadangi šie metai yra jubilė 
jiniai Žmogaus Teisių Metai, 
tai mūsų Seimas pavaizdavo 
taip pat, kaip žiauriai žmogaus 
teises u pagrindinės laisves yra 
okupanto mindžiojamos mūsų 
kraštuose.

Gyvename rimlą politinį mo 
mentą. Vengrijos revoliucija, 
įvykiai Lenkijoj, neramumai vi 
suose kituose Sovietų paverg 
tuose kraštuose akivaizdžiai pa 
rodė, kaip netikra yra okupan 
to padėtis ir kaip sunku, teisin 
giau negalima, yra užslopinti 
tautų laisvės troškimą, (d. b.) ,

• Dominion Textile darbinin i 
kai, 5000, pareikalavo pakelti . 
atlyginimą už darbą po 40 ct. 
už valandą. Vyksta derybos.

ĮVAIRIOS ŽINIOS Iš 
OKUPUOTOS LIETUVOS 

(Is Vilniaus radijo ir kitų 
šaltinių)

• Daugumas butų naujai stato 
muose gyvenamuose namuose 
Lietuvoje yra labai mažos kvad 
ratūros. Vilniaus radijas, pra 
nešdaniaes apie gyvenamųjų na 
mų statybas, atvaizdavo ir kai 
kuriuos trukumus EIckUos lai 
dai butuose pravesti ne po tink 
lu, bet viršuje. Gimdys sudėtos 
iŠ nedžiovinto medžio par keto 
lentelių kurios vėliau dziūna *r 
gridyse atsiranda plyšiai.
• Kovo 20 d. Kapsuko (Ma 
riampolės) cukraus fabrikas 
baigė perdirbti cukrinius run 
kelius. Porą mėnesių mašinos 
buvo remontuojamos ir dabar 
prasidėjo naujas cukraus garny 
bos sezonas: gaminama iš cuk 
rinių nendrių, importuotų iš 
Kubos.
• Mažeikių rajono Čapajevo 
vardo kolūkio plytinė jau treti 
metai neveikia, įi engimai nyks 
ta. Aiškinamasi, kad nėra dar 
bo jėgų.
• Naminė degtine dar daug 
kur varoma ir pardavinėjama.
• Plieno lydimo krosnis jreųg 
ta Baltijos laivų statykloje Kl 
aipėdoje.
• Kauno žvejai vyko j Nemuno 
žemupį stintų gaudyti. Per 5 
dienas įvykdę visą metinį pla 
na, pranešė Vilniaus radijas ge 
gūžės 15 d.
• Neturį darbo tautiečiai pata 
riami užsiregistruoti NL redak 
cijoje, nes pasitaiko darbo pa 
siūlų ir taip greit, kad neįmano 
ma paskelbti per laikraštį, bet 
jeigu norintieji gauti darbo re 
dakcijai būtų žinomi, jie būtų 
apie tai painformuoti telefonu.
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Lietuvos Briuselio parodoje 
nėra

Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

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

Vaclovo Sidzikausko, Lietuvos Laisvės Komiteto ir Lietuvos 
Delegacijos Pavergtose Europos Tautose pirmininko žodis 

okupuotai Lietuvai per laisvą radiją
Seses ir Broliai Lietuviai, po įvairius rusu paviljono sky 
Balandžio 18 d. Belgijos ka rius, su aiškia tendencija pa Veda sktn. inž. J. Bulota.

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

Yearly Subscription Rates:
Canada ............................. $ 5.0C
Amenica & S. America. . $ 5.5C 
Other Countries . . 
Pajieškojimų kaina

ralius išklimingai atidarė Briu 
sėlio universalinę ir tarptauti 
nę parodą. Parodos obalsis — 
pasaulio atsiekimai kuriant 

$ 6.0d žmoniškesnį pasaulį. Taigi, pa
$ 1.00 r°da nėra komercinė, o grei 

čiau mokslinė ir kultūrinė. Pa
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) rodoje pavaizduoti ir materiali 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų. niai įvairių kraštų laimėjimai, 
kiek jie tarnauja ar gali tarnau

brėžti, kad Lietuvos kaipo vals 
tybės, kaipo savito politinio, 
ekonominio ir kultūrinio viene 
to nėra, o yra tik viena ir neda 
loma Rusija su eile jos įnamių, 
kurių tarpe yra ir lietuviai. Jūs 
suprasite todėl, sesės n broliai, 
kaip skaudu lietuviui, gyvai at 
simenančiam nepriklausomos 
Lietuvos dalyvavimą 193 7 m.

MIELI MONTREAL1O SKA UTŲ TĖVELIAI

BALF’as padeda 
lietuviams anapus

RAŠO DR. V. TERCIJONAS
Birželio mėnesį sueina 17 me kur galima vilnonių ir kitokių 

tų, kai Sovietų Rusija, okupa medžiagų arba rūbų.
vus Lietuvą, pradėjo pirmus Sykiu neturėtume užmiršti 
masinius trėmimus j Sibirą ir į likusių Lietuvoje, o ypatingai 
šiaurės Rusiją. Kelios dešimtys tų, kurie grįžta iš Sibiio ir pra 
tūkstančių nekaltų Lietuvos gy džiai gyvenimo jiems daug ko 
ventojų neįprastu žiaurumu bu trūksta — rūbų, avalynės, o 
vo išvežti gyvuliniuose vago ypatingai vaistų, kad dėl sun 
nuošė ir daugumos jų likimas kių įsikūrimo sąlygų Lietuvoje 
iki šiol nežinomas. Kas ir kiek nebūtų priversti „savanoriškai“ 
iš jų mirė, ar kas gyvas iki šiol grįžti Sibiran.
rusų valdžia nepranešė, nors BALFas pasiryžęs vienu ir 
daugelis iš jų jau po velėna ir kitu atveju patarpininkauti, 
tik maža jų dalis po 15 ar dau nes per BALFą galima užsakyt 
giau metų, netekę sveikatos, prieinama kaina vaistus ir stan 
kaip beverčiai invalidai buvo dartinius paketus su medžiago 
grąžinti į Lietuvą. mis, vaistais ir vitaminais ir nu

Po tų pirmų išvežimų masi siųsti nurodytais adresais.
niai žmonių trėmimai iš Lietu rašantiems iš Sibiro arba 
vos buvo pakartoti keiis kartus lš Lietuvos vaistų, kur tik gali 
rusu antros okupacijos metu, ina reikia Paminti, kad jie at 
jau karu, pasibaigus. Kiek viso s,llstū savo vietini° gY^Y^Jo 
Lietuvos gyventojų buvo išvež receptą, kuriame būtų nurody 
ta tikiu žinių neturime, bet iš ,a- kokių vaistų ir kiek reikia 
tremtųjų skaiičus siekia kelis ar bent nuo kokios ligos. Tuo 
šimtus tūkstančiu. Ju gyveni me* LALFui daug lengviau pa 
mas Sibire yra sunkus, nes dar rinkt tinkamus vaistus ir be to, 
bas, klimatas ir kitos sąlygos gavu* vaistus vieloje it atsnm 
yra neįprastos ir daugeliui pa ant ,š Pašto-. būk> nereikia mo 
kerta sveikatą, trumpina amžių ket muito’ Jei Yra vatinio gydy 
ir nemažas jų skaičius atsisky toJ° (Is anaPus uždangos) re 
rė iš gyvųjų tarpo. ceptas. , , ,

Reikia priminti, kad paskuti
Minint liūdnus 1941 metų niu laiku vaistus į Lietuvą ir 

biiželio ir kitus masinius lietu į Sibirą galima siųst oro paštu 
vių trėmimus į Sibirą, turėtume betarpiai per J. A. V. ir Kana 
stengtis ne vien reikšti jiems dos pašto įstaigas, kas labai su 
užuojautą ir paminėt mirusius mažina persiuntimo išlaidas, 
mūsų maldose, bet ir palengvin nes siuntimas per agentūras ir 
ti jų vargingą gyvenimą, nu kontoras vistų siuntimo išlai 
siųsti jiems vaistų gydymui, o das padvigubina.

MŪSŲ Wp ORTAS
SPORTAS LIETUVOJE,

ti žmoniškesnio psaulio kuri 
mui. Briuselio parodoje atsto 
vaujamos beveik visos laisvo 
sios Europos valstybės. Paverg 
toji Europos dalis parodoje at 
stovaujama tik Čekoslovakijos, 
Vengrijos ir Tito valdomos Ju 
goslavijos. Paroda vyksta prasi 
dedant atominei erai, kuri dar 
nežinia ką duos žmonijai — pa 
laimą ar pražūtį. Todėl įdomus 
atomiumo pastatas, vaizduojan 
tis geležies branduolį, yra kaip 
ir visos parodos simbolis.

Pasaulinės Briuselio parodos 
dėmesio centre yra Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos n Sovie 
tų Sąjungos pavilionai. Aps 
čiai lankomas taip pat ir Civi 
tas Dei — Vatikano pavilionas, 
kuriame specialus skyuus yra 
pašvęstas Tyliąjai Bažnyčiai, 
taigi bažnyčios būklei Sovietų 
pavergtuose kraštuose. Jame 
yra atvaizdai komunistų nukan 
kintų ar nuo jų nukentėjusių 
augštųjų Romos Katalikų Baž 
nyčios jierarchų.

Prieš apleisdamas Europą, 
aš buvau užsukęs į Buuselį ir 
porą dienų su pik. Juozu Lans 
koronskiu lankiau parodą. Jieš 
kojau joje Lietuvos. Deja, Lie 
tuvos joje neradau. Sovietų pa 
viljone, įvairiuose jo skyriuose 
yra šiek tiek eksponatų iš Lie 
tuvos. Yra pora lėlių tautiniais 
lietuvių rūbais, vienas kitas da 
lykėlis iš mūsų liaudies meno, 
rodoma lietuviškoji birbynė, ir 
skudučiai, yra lango dydžio pla 
katas, vaizduojantis Gedimino 
Kalną Vilniaus miesto fone su 
užrašu „Vilnius“. Panašiai pa 
vaizduota Ryga bei Talinas gre 
ta kitų sovietinių respublikų 
sostinių. Rusiškųjų gėialų sky 
riuje yra keletas trejųdevyne 
rių bonkučių. Yra ir buv. nepri 
klausomos Lietuvos Užsienių 
Reikalų Ministerijos rūmų at 
vaizdas, — juose dabar yra įsi 
kūręs Kauno Politechnikos Ins 
titutas. Visa tai yra išmėtyta

Paryžiaus ir 1939 m. New Yor 
ko pasaulinėse parodose, lanky
ti šių metų Briuselio parodą, 
stebėti Lietuvos pažeminimą, 
mūsų tautinės savigarbos bru 
talų pažeidimą. Vargas tautai, 
kad ir kiek ji būtų kūrybinga, 
be nepriklausomybės ir be lais 
vės!

Sovietų paviljono pastato iš 
orė yra įspūdinga. Tačiau įėjus 
į vidų įspūdis mažėja. Perdaug 
prikrauta, dvelkia bazaru. Vy 
rauja propaganda. Milžiniška 
Lenino statula, propagandiniai 
šūkiai už taiką ir už taikingą 
tautų sambūrį. Prisigrobę sveti 
mų žemių ir turtų, pavergę de 
vynias prieš antrąjį pasaulinįka 
ra buvusias nepriklausomas va 
Istybes, jų tarpe ir Lietuvą, 
Maskvos valdovai dedasi esą 
taikos apaštalai, kai tikrumoje 
jie tik nori įteisinti smurtą ir 
įamžinti tautų pavergimą. Gra 
žiai pavaizduoti Kaukazo ir 
Krymo kurortai, tariamai poil 
šio vietos dirbantiesiems. Jūs 
geriau žinote, kas ten vasaroja 
ir gydosi. Tik ne Lietuvos nu 
teisinti darbininkai, ne nuskur 
dinti Lietuvos kolchozininkai. 
Veržte veržiasi noras surikti: 
gana mulkinti vakariečius ro 
dant ištaigingus kilimus, šil 
kus, valgius ir gėralus, apie ku 
riuos eilinis sovietinio tautų ka 
Įėjimo žmogus gali tik svajoti. 
Parodykit tikrąjį sovietiškojo 
rojaus vaizdą — kolchozus, va 
Istybės tvarkomus fabrikus ir 
dirbtuves, prievartinio darbo 
stovyklas, Sibiro taigas ir Kaza 
kstano dykumas, kur tiek aša 
rų, vargo, skurdo ir kančių pa 
tyrė ir šimtai tūkstančių nie 
kuo ir niekam nenusikaltusių 
lietuvių.

Gražių ir kilnių tikslų Briu 
sėlio pasaulinę parodą Mask 
vos valdovai panaudojo savo 
politikai, kuri yra visiŠKai prie 
šinga parodos šūkiui — kurti 
žmoniškesnį pasaulį.

Štai ir vėl ne už kalnų kasme 
tinė mūsų vasaros stovykla. Pa 
čiame vasaros viduryje, stip 
riaušių karščių metu mes nori 
me bėgti iš tvankios didmiesčio 
atmosferos į žavingą gamtą, 
kur sustiprėsime fiziškai, pra 
turtėsime dvasiškai. Tai mūsų 
pagrindinė mokykla, tai mūsų 
svajonė.

Daugiausia veržiamės mes 
mažos paukštytės ir jauni vii 
kai pagyventi žmogaus rankos 
nepaliestoje gamtoje, išmokti 
daug gražių skautiškų dalykų, 
pabendrauti su vienminčiais 
draugais, išsimaudyti kiikštoli 
niame vandenyje ir būti nugios 
tyti gyvybingų saulės spindu 
Jių.

Taip pat mes, mažiukai, ži 
nome, kad būsime stiprių vadų 
rankose, kurie rūpestingai mus 
globos, saugos ir mokins. Ju 
ms, Tėveliai, nereikia tuo atve 
ju abejoti ir neleisti savo brolio 
vilkiuko ar sesės paukštytės į 
stovyklą,, nes esu tiki as ir pa 
sitikiu brolio vado globa. O 
mums sugrįžus iš stovyklos nu 
stebsite pasteibma permaina: 
būsime geresni, tvirtesni, su 
stambiu patyrimo bagažu ir di 
dėsniu apetitu, nes grynas oras 
ir mankšta paspartins mūsų au 
girną. Be to, esame tikri, kad ir 
Jūsų ilgesys nebus toks didelis, 
nes turėsite du gražius savait 
galius atvykti pas mus ir pabū 
ti kartu prie lauželių, kartu su 
dainuoti skambias dainas ir pa

matyti musų linksmus pokštus 
laužų programoje.

Brolis draugininkas mums 
jau minėjo, kad stovykla prasi 
dės liepos 26 d. ir baigsis rug 
pjūčio 3 d., t. y. ji tęsis 9 die 
nas. Dar nėra tvirtai nusistaty 
ta dėl vietovės, bet buvusiame 
tuntų štabų posėdyje, kuriame 
be mūsų vadovų dalyvavo ir 
gerb. Aušros Vartų parapijos 
klebonas Tėvas Borevicius bei 
tėvelių atstovas, buvo apsistota 
prie pernykštės vietovės. Ji mu 
ms labai patogi įvairiais atžvil 
giais, o ir nuotolis nuo Montre 
alio gana trumpas. Tai Jūsų, 
Tėveliai, patogumui.

Šiemetinis stovyklos mokes 
tis numatyta toks: 1 asmeniui 
18 dol., 2 — 30 dol., 3 — 40 
dol. Jis bus šiek tiek didesnis, 
bet tai savaime supiantaina, 
nes tiek maisto, tiek transporto 
ir kitos kainos yra pakilusios ir 
mes esame priversti daugiau 
prašyti. Bet mes manome, kad 
tas poros dolerių pakėlimas ne 
nugąsdins Tėvelių leisti savo 
sūnelį ar dukrytę į tik*-vieną 
kartą metuose įvykstančią vasa 
ros stovyklą.

Sesės ir broliai, padėkite 
man išprašyti Tėvelius, kad 
šiais metais visi iki vieno ture 
tų progą pabūti stovykloje, 
kad nė vienas nepaliktų dusti 
dulkiname, įkaitintame didmies 
tyje, bet džiaugtųsi švarioje, sv 
eikoje gamtoje. Skautukas.

WINDSOR, Ont
LAIMĖJIMAI IR NUOSTOLIAI

Dantų gydytoja D. Natkevi 
čiūtė-Naikauskienė baigė Hali 
faxo universitetą ir gavo teises 
verstis dantų gydytojos plakti 
ka. Dantų gydytoja D. Naikaus 
kienė savo kabinetą atidarys

Windsore. Geriausios sėkmės 
naująjai mūsų dantų gydytojai.

Inž. Gavėnas su šeima, Pov. 
Budrikas ir Mindaugas Banio 
nis gavo vizas ir persikelia nuo 
latiniam apsigyvenimui į JAV.

St. CATHARINES, Ont
KUNIGŲ PERMAINOS

Iš St. Catharines išvyksta 
Tėvas Juvenalis Liauba OFM, 
o į jo vietą atvyksta keli metai 
prieš tai buvęs klebonu Tėvas

Bernabas Mikalauskas OFM.
Oficialus pasikeitimas įvyks 

sekmadienį, birželio 15 dieną, 
jd.

LONDON, Ont
Veda K. B

Tenka pranešti du įdomės 
nius Lietuvos sportinio gyveni 
mo įvykius: dviračių rungty 
nes Vilnius — Ryga — Vilnius 
ir tarptautinius stalo teniso su 
sitikimus Kaune ir Vilniuje. 
Tiesa, negalima pamiršti ir ant 
ro rato SS krepšinio pirmeny 
bių rungtynių, kuriose Kauno 
Žalgirio komanda, pasirodo žy 
miai geriau, negu pirmame ra 
te.

Taigi, iš eilės apie dviračių 
rungtynes, Vilnius — Ryga— 
Vilnius. Šis nuotolis yra su 
skirstytas į etapus. Lenktynė 
se, be lietuvių (Lietuvos ko 
mandos kaip Žalgiris, Nemu 
nas, Dinamo ir Spartakas yra 
sudarytos, su mažom išimtim, 
grynai iš lietuvių) dar dalyvau 
ja lavių ir rusų atstovai. Atro 
do, kad rusai į šias varžybas at 
siuntė susilpnintas komandas, 
arba jie yra silpnos formos, nes 
įau grjztant iš Rygos į Šiaulius, 
individualiai pirmauja latvis 
Heamiagis, prieš Krulikauską 
ir latvį Kugą. Komandiškai ir 
tautiškai pirmieji eina latviai, 
po jų seka lietuviai ir rusai. Tai 
gi, sena latvių forma, dar iš ne 
priklausomybės laiku, atrodo 
dar ir dabar dar galioja.

Tarptautinis stalo teniso tur 
nyrąs, dalyvaujant lietuviams, 
rusams, kiniečiams, vengrams, 
estams, rumunams: baigėsi Azi 
jos atstovų laimėjimu : vyrų vie 
netas, mišrus dvejetas, moterų 
vienetas — tai kiniečių perga 
lės. Lietuviai vienetuose (Pas 
kevičius ir Zablockis) užėmė 
ketvirtą vietą, Tvaronaitė penk 
tą, vyrų dvejete (Tvaronaitė-— 
Ramanauskaite). Kiniečiai, lai

a r o n a s.

kydami „aziatišku“ stiliumi sa 
vo raketes, puikiai puldavo ir 
neblogai gindavosi, o lietuviai 
nesurasdavo nuo to atatinkamų 
vaistų ir turėjo jiems pralaimė 
ti. Kiniečiai, išvykdami iš Lie 
tuvos pareiškė, kad nuo 1955 
m. lietuviai yra padarę didelę 
pažangą. Čia nėra daug ką aiš 
kinti kiniečiui: leiskite Lietu 
vai nepriklausomai gyventi, o 
pamatysite, kaip lietuviai žais 
stalo tenisą!

Krepšinio pirmenybių antras 
ratas eina jau prie pabaigos. 
Kaip atsimename, pirmame ra 
te, Kauno Žalgirio komanda Ii 
ko paskutinėje — dvyliktoje 
vietoje. Talline, po 16 kos žai 
dimų, žalgiriečiai atsistojo i de 
vintą vietą, palikdami Maskvos 
Spartaką, Svcrdlovską ir Tbi 
lisio komandas už 3avęs tik 
dviejų taškų skirtumu. Ir to 
iiau pirmauja Rygos /\SK, tu 
rėdama savo eilese Kruminšą, 
Valdmanį ir kt. žaidėjus. Nors 
latviai, šiuo metu yra skaitomi 
stipriausiais visoje Sov. Sąjun 
goję (net penki žaidėjai rinkti 
nėję — Kruminš, Valdmanis, 
Muižnieks ir kt.), tačiau jie Le 
ningrade „neatlaikė“ amerikie 
čių ir pralaimėjo jiems panašiu 
rezultatu, kaip Suomija Lietu 
vai Europos krepšinio pirmeny 
bėse — 101 : 58! Amerikiečiai, 
įkrovę latviams šimtinę, baigė 
savo gastroles SS be pralaimė 
jimo, tuo pačiu, parodydami au 
gštą šio kontinento ki epšinio 
žaidimo klasę.

Iš Lietuvos futbolo gyveni 
mo, reiktų atžymėti SS — B 
klasės pirmenybes, kutiose, po 
penkių sužaistų rungtynių, Vii

niaus Spartakas yra atsidūręs 
septintoje vietoje, o Lietuvos 
A klasėje pirmauja Vilniaus 
Raudonoji Žvaigždė. įdomu, 
kad į Lietuvos A klasės futbolo 
pirmenybes susirenka Kaune ir 
Vilniuje po 400—500 žiūrovų, 
o kai turima vieną tūkstantį — 
jau sakoma kad yra daug!

Iš lengvosios atletikos vaežy 
bų reiktų atžymėti J. Pipynės 
1500 m bėgime atsiektą gerą 
laiką — 3 min. 48,8 sek. ir J. 
Veikalaitės disko metimą — 
4 7,14 m kas yra naujas Lietuv. 
rekordas. Labai gražiai Lietu 
vos sportininkai pasirodė Ma 
skvoje, įvykusiose pavasario 
kroso bėgimuose, Lietuva už 
ėmė aštuntą vietą,pralenkdama 
Latviją, Estiją ir kt. Ypač gra 
žiai pasirodė I. Patamsytė, atsi 
likusi nuo rusės 3,5 sek. ir A. 
Bungardaitė.

Kaip jau nekartą esu minėjęs 
šio laikraščio puslapiuose, spor 
tas yra apolitinis žmogaus ir 
tautos elementas: Kitaip yra 
Sov. Sąjungoje ir dabartinėje 
okup. Lietuvoje. Sportas įjung 
tas komunizmo propagandai. 
Neatsilieka nuo to ir vilniškis 
dvisavaitinukas „Sportas“, sk 
elbdamas įvairius įsakus, gegu 
žės mėn. 1 d. progos „laimeji 
mus“ ir tariamus sportininkų 
pagrobimus ar viliojimus i va 
karinę Europą iš už geležinės 
uždangos. Vietoje užsiimti pro 
paganda, patartina vilniškiui 
Sportui skelbti daugiau žinių 
apie laisvojo pasaulio sportą, 
tuo pačiu ir emigracijos lietu 
vių laimėjimus.

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Penktosios Pabaltijo vals

tybių Pedagoginių Institutų 
studentų žaidynės vyksta Vii 
niuje. Lietuviai laimėjo krepšį 
nį ir stalo tenisą, pralaimėjo tin 
klinyje.

— Kauno baseine Puodžiuky 
nas 100 m laisvu stilium plau 
kyme atsiekė neblogą laiką — 
1 min. 1,2 sek. 100 m nugara 
laimėjo Jakševičius — 1; 12 
sek., 200 m krūtine — Banytė 
3; 20,1 min.

— Irklavimo sezonas atidary 
tas Vilniuje Neries upėje. Daly
vavo Kauno, Vilniaus n Šiaulių 
atstovai. Daugiausiai pirmų vie 
tų laimėjo vilniečiai.

— Draugiškose krepšinio ru 
ngtynėse Kauno Nemuno ko 
manda sužaidė lygiomis (71 
71) su Lenkijos meisteriu Legi 
ja-

— Lietuviai Židonis ir Vaup 
šas (geras šuolininkas) jau šie 
met 100 m bėgime atsiekė 10,8 
ėsk., Lietuvoje apsigyvenęs ru 
sas Rusinov — 10,6 sek. K. B.

HAMILTONAS
— Iš Hamiltono LSK Kovas 

valdyoos pareigų pasitiaukė iž 
din. A. Grajauskas. Kandidatė 
Z. Rickicnė užėmė iždininko pa 
reigas.

— Spėjama, kad ŠA Žaidy 
nių 1959 m. pavasario latas bus 
pravestas Hamiltone. Tam sąly
gos yra labai geros: vienoje vie 
toje yra net šešios salės, o fina 
liniems susitikimams numato 
ma paimti Me Master Universi 
teto salę, talpinančią beveik tū 
kstant| žiūrovų.

— Nors FASK'as buvo kvies 
tas į HLSK Kovas žaidynes ir 
prašytas finansinės paramos, ta 
čiau į raštą nesusilaukta jokio

LABATT ŠELPIA S
Neseniai milžiniškos alaus 

gamyklos Londone „Laoatt“ 
atstovai įteike šios apylinkės 
Šalpos Fondo įgaliotiniui 200 
dol. čekį Sibiro lietuviams selp 
ti, kartu išreikšdami geriausius 
linkėjimus Šalpos Fondui ir vi 
siems lietuviams.

Ne vienam lietuviui yra tekę 
girdėti John Labatt Limited 
vardą, gražius apie šią bendro 
vęatsihepimuusirgardžiuotisjos 
skoningu alučiu. Tačiau arčiau 
šią gamyklą pažįstą ir daugiau 
smulkmenų apie ją žino gar tik 
Londono lietuviai. Tat, šia pro 
ga tebūna leista pasidalyti to 
mis žiniomis ir su kitų apylin 
kių lietuviais.

Ši firma savo pradžią sieja 
su maža šeimos masto prekyba, 
pradėta 1828 m. Jos steigėju ir 
ugdytoju laikomas John La 

atsakymo. Tuo tarpu, FASK'o 
statute, pirmuose paragrafuo 
se sakoma: FASK'o tikslas yra 
gaivinti ir išlaikyti tautinę są 
monę išeivijos lietuvių sportuo 
jaučiame jaunime, organizuoti 
lietuvišką jaunimą sportiniam 
judėjimui, jungti aktyviuosius 
sportininkus, reprezentuoti lie 
tuvių sportą Šiaurės Amerikoje 
ir t. t. ir t. t. Gražus statutas, 
gražūs žodžiai ant popieriaus. 
Tikrovėje — klubai paiiekami 
veikti savo nuožiūra, nesusilau 
kdami jokio atgarsio. TASK e.

K. B.
• Sovietinė Lietuvos telegra 
mų agentūra „Elta“ Vilniuje, 
Tasso žinios jau Massvoje yra 
pakai tolinai išcenzūruotos, jos 
Vilniuje dar kartą eina per cen 
aurą.

IBIRO LIETUVIUS!
batt, senelis po antrojo pašau 
linio karo mirusiųjų John La 
batt ir Hugh Labathh. ši bend 
rovė ypač suklestėjo po antro 
jo pasaulinio karo, kai ji pra 
dėjo vykdyti modernizavimo 
ir išplėtimo programą. Ji 1946 
m. Toronte nupirko Copland 
alaus gamyklą, 1953 m. Winni 
pege įsigijo Shea's — didžiau 
šią gamyklą visoj Manitoboj; 
1956 m. pastatė šešių ir pusės 
miliono dolerių alaus gamyklą 
Montrealy ir čia Londone išplė 
tė fabriką, pristatydami dar 
naujų pastatų už 12 miuonų do 
lerių. Pastatuose yra išvestas 
geležinkelis, ir traukiniui vago 
nai pakraunami sandelių vidų 
je. Be to, dar stambios pinigų 
sumos buvo išleistos naujoms 
mašinoms pirkti ir bendrai vi 
sai gamybai sumoderninti.

Šiomis dienomis Labatt už 
pirko ir dar vieną alaus gamyk 
lą Vaucouveryje. Tačiau ši be 
ndrovė yra labai populiari ne 
dėl savo milžiniško gamybinio 
pajėgumo ir puikaus alaus, dau 
gelio vadinamo geriausiu, bet 
dėl kai kurių kilų ypatybių. 
Vos tik į gamyklą įėjus ( akis 
metasi keturi dalykai: garny 
bos masyviškumas, moderniš 
kos mašinos, nepaprastai pui 
kios sąlygos darbininkams(gra 
ziausios valgyklos, poilsio kam 
bariai, sporto aikštės ii kiti pa 
togumai; ir švara. Labatt’s 
alus laikomas vienas iš geriau 
šių ne tik Kanadoje, bet ir vi 
same pasaulyje. Tą patviitina 
ir didelis skaičius gautų aukso 
medalių pasaulinėse parodose, 
k. t. Anglijos Londone, Pary

Nukelta į 7-tą psl.



1058. VI. 11. — Nr. 24 (586)

WELLAND, Ont.
I STRAIPSNĮ, ATSPAUSDI NTĄ „N. L.” NR. 22,

skaitytojų informacijai norėtu 
me atsakyti, kiek tai liečia Wel 
lando ir apylinkės medžiotojų- 
-meškenotojų klubą „Lituani 
ca“.

Straipsnio rasėjęs, pasivadi 
nęs save ,,Dalyviu“, rašo, kad 
neturi nieko prieš įvairias or 
ganizacijas ir klubus. Viskas 
jam esą miela, kas 'jetuviška ii 
tautiška. Įdomu, kodėl straips 
nio autorius abejoja minėto klu 
bo lietuviškumu ir tautiškumu. 
Jau vien klubo pavadinimas pa 
sako, kad tai yra lietuvių, o ne 
kitokių tautybių klubas, o kaip 
toks, aišku, dirba lietuvybės iš 
laikymo labui, o ne jos silpnini 
mui.

Dėl Motinos Dienos paminėji 
io atrodo, kad „Dalyvis“ buvo 

.Jogai painformuotas šiuo rei 
kalu.

Be to, tenka konstatupti, 
kad „Dalyvis“ turi menką su 
pratimą apie klubo veikimą. 
Klubas neina Bendruomenės 
Apylinkės valdybos pareigų ir 
nerengė visuotinio Motinos 
Dienos minėjimo, o jeigu klu 
bas visuotiniame narių susirin

kime pagerbė motinas Motinos 
Dienos proga, tai tas niekam 
neturėtų skaudinti širdies.

Toliau „Dalyvis“ rašo: „ne 
maišykime medžioklės, meške 
riojimo ir biznio su visuomenės 
veikimu”.

Šiam pareiškimui mes pilnai 
pritariam ir gerbtume kiekvie 
ną, kuris to prisilaikytų. Pats 
„Dalyvis“, atrodo, yrakitosnuo 
monės, tik jam minėtas sakinys 
išsprūdo pamiršus, ką jis rašė 
savo straipsnio pirmoje dalyje. 
Kaip tik „Dalyvis“, o ne kas ki 
tas, maišo benruomenes rinki 
mus su medžiotojų ir meškerio 
tojų klubu.

Mums iš vis neaišku, kodėl 
tautiečiui „Dalyviui" užkliuvo 
klubas, kuris nieko bendro ne 
turi su politiniu veikimu.

Kyla mintis, ar „Dalyvis“ ne 
bus iš tų, kurie pirma sudrums 
čia vandenį, o paskui eina žve 
jiti?Norėtųsi ^priminti, kad mes 
žvejojam gryname vandenyje 
ir medžiojame dienos šviesoje, 
taip kad „Dalyviui“ yra maža 
vilties. Klubo Valdyba.

Port Arthur ir Fort William, Ont.
MŪSŲ GYVENIMO

Motinos diena minėta gegu 
žės 10 d. vak. italų salėj Arto 
na.

Jaunosios dukros — Bružai 
.ė, Mitalaitė, Jonaįtyic ir Ka 
minskaitė papošė visas motinas 
raudonomis rožėmis — meilės 
ir prisirišimo simboliu. Apyl. 
pirmininkė klabėjo apie di 
tižiuosius motinos nuopelnus 
vaikui, paskiram asmeniui, šei 
mai, žmonijai bei visam pašau 
liui.

Taip pat iškelta didžiausia 
reikšme lietuvės motinos praei 
ty ir dabartinėse sąlygose.

Pagrindas lietuvybės išlaiky 
mo yra motina. Nuo jos pastan 
gų ir sugebėjimo priklausys at 
eitis.

Taip, kaip ir daugybe garsių 
jų pasaulio žmonių prisipažįs 
ta, kad jų gyvenimo kely di 
džiausiąs keliodys buvo buvo 
jų motina.

Giliu susikaupimu pagerbtos

IR VEIKLOS FAKTAI
mirusios motinos, o čia daly 
vaujančioms pagerbti skiria 
mas šis parengimas.

Programą gražiai pravedė H. 
Poškus, tik ką grįžęs iš Ameri 
kos.

Motinoms sveikinimo žodį 
tarė p. K. Kaminskas.

P. Radzevičienei vadovai! 
jant meninėj programos daly 
puikiai deklamavo Jūratė Mitą 
laite pritaikintus šiai dienai ei 
lėraščius. G. Kaminskas griežė 
smuiku. Skambino pianinu tau 
tietės Kazė Kaminskaite it Mi 
talaitė. P. H. Poškus padėkojęs 
visiems programos dalyviams, 
pakvietė vakarienės, kurią pa 
ruošė p. Kaminskienė ir p. Dru 
ktenienė. Ligi atėjo 4 žmonių 
italų orkestras, V. Jonaitytė 
tvarkė plokštelių muziką, P. 
Kojutis sutvarkė garsiakalbius. 
Fantus paruošė F. Jonaitienė, 
suaukojo visi. Loteriją pravedė 
V. Jonaitytė ir H. Poškus.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
34.
Salone buvo šviesu, jauku. Pro atdarą galinį Įaugą įky 

piai krito ant grindų jau netoli laidos nusvirusios saulės spin 
dūliai. Pro augštų lapų kamienus tolyje balzganai geltonavo 
ar nepjauto vasarojaus laukas. Vėsi, kvapni vakaro srovė 

dvelkė į vidų.
Svečiai, kadangi jų buvo nedaug, kartu su šeimininkais 

spietės: viename salono kampe apie stalelį, kur Steponas sta 
tinėje arbatos stiklus, taureles ir saldumynus. Tik Viktoras 
su Jadvyga atsistojo prie galinio lango. Būtų turėję daug ką 
vienas antram pasakyti. Nesimatė dvejus metus. Per tą lai 
ką gal ir ne taip jau pasikeitė — abudu juk buvo subrendę. 
Bet dvasiniame abiejų gyvenime įvyko daug kas nauja. Ir 
abiem buvo įdomu tą naujumą apčiuopti, įvertinti. Valgoma 
jame greta vienas kito praleista valanda juodu gerai nuteikė. 
Jadvyga iš Viktoro kalbos, o jis iš jos dėmesio ir gyvo atsilie 
pimo į jo žodžius suprato, kad jų mintys ir jausmai plaukia 
viena kryptimi. Būtų gera, kad jie vienu du galėtų atvirai 
pasikalbėti. Bet šiandien tai neįmanoma. Šiandien tik iš pa 
viršutiniškų žodžių juodu gali mėgint įspėti, kokios praeities 
ir dabarties gijos jungia jųdviejų širdis.

— Ar pana Jadvyga nesigaili mus atlankiusi, — klausia 
Viktoias.

— Priešingai, labai džiaugiuosi, — atsako ji.
— Pernai vasarą aš taip pat buvau parvažiavęs, bet jūsų 

nebuvo.
— O šią vasarą grįždama aš buvau užvažiavusi į Klevus, 

bet pono Viktoro nebuvo. Iš viso, nenusisekė man tas vizitas.
— Kodėl?
— Jau sakiau. Be to, mūsų tėvai—nelabai geri ka.mynai. 
Viktoras mato, kaip nepasitenkinimo išiaiska apniaukia 

jos veidą. Jis žino priežastis ir nebando to slėpti.
—Taip. Bet argi mes turime atsakyti už tėvų veiks 

mus? (
Jadvyga valandėlę susimąsto.
— Atsakyti — gal ir ne. Bet mes turime stengtis atitai 

syti pasekmes.
— Sutinku, — pritaria Viktoras. — Aš girdėjau, kad pa 

na Jadvyga sėkmingai tą uždavinį pildo. Labai dėl to džiau 
giuosi.

Ji taip pat džiaugiasi, kad Viktoras ją supranta. Ji 
bcyeik norėtų atvirai su juo pasitarti, kaip atitaisyti tėvo ei 
gesio pasekmes, bet staiga pajunta, kad dabar, jųdviejų piimo 
suartėjimo momentu, tai daryti būtų netaktiška. Jųdviejų pa 
šnekesys nukrypsta į praeities atsiminimus ir svetur patirtus 
išgyvenimus. Tačiau netrukus jų dėmesį patiaukia pagyvė 
jusi šneka prie kampinio stalo.

Tik ką buvo nuskambėjęs Mackevičiaus balsas, bet ką jis 
sakė, nei V*ktoras, nei Jadvyga nenugirdo. Dabar atsiliepė

N k P k I k L A U U O M A

A. Jonaitis ir p. Gimbutis šei 
mininkavo prie durų priimdami 
dalyvius. Jie ir jiems p. Bru 
užienė padėjo platinti įėjimo bi 
lėtus. P.. V. Sibulis parūpino 
salę ir leidimą, tik pats nedega 
Įėjo parengime dalyvauti, nes 
turėjo vykti tarnybon. P. Sibu 
lis ir p. Bružas parūpino muzi 
ką. P. F. Tutlys ir p. Jokubaus 
kas dirbo visą vakarą oevaišin 
darni dalyvius. Praleista laikas 
labai gražiai. Žmonių buvo ne 
mažai, nes buvo daug sustoju 
siu pakeliui į miškų darbus.

Apl. pirm. Dr. Jascvičiūtė ta 
rė žodį į išvykstančius miškų 
darbams ir palinkėjo jiems ge 
riausios sėkmės. Ta proga ji ge 
rėjosi lietuviais kaip labai ge 
rais darbininkais, kiniuos jau 
įvertina darbovietės ir duoda 
paugštinimus. P. Dautartas jau 
yra prižiūrėtoju - bosu. P. V. 
Zujus paskirtas eiti prižiūrėto 
jo - boso pareigoms. Tikrai 
džiugu ir sveikiname juos. Bū 
tų malonu, kad visi lietuviai že 
ngtų pirmyn. Vertėtų bandyti 
eiti į savistovų biznį. Gal pavie 
niam būtų sunkiau, bet suside 
jus į grupes - kompanijas gale 
tų veikti daug sėkmingiau, pav. 
galėtų būti kontraktoriais ar 
pan. Taip pat galėtų prisidėti 
dalininkais j kitas rimtas kom 
panijas ir per kokią porą ar ke 
lėtą metų galėtų pasidaryti ly 
gūs partneuai. O tada ateitis 
būtų jau aprūpinta.

Malonu priminti, kad lietu 
viai dirbantieji miškuose yra 
jautrūs lietuvių reikalams. Jie 
pirmieji remia aukomis ir visais 
galimais būdais.

Sekančią dieną, t. y. gegužės 
11 d. A. Jonaitienė pas save su 
ruošė puikią kavutę parengimo 
dalyviams apyskaitos sudary
mo proga.

Minėjimo parengimo peinas 
61.10 dol. Nuoširdžiausias ačiū 
visiems atsilankiusiems moti 
nas pagerbti ir taip pat paiengi 
me prisidėjusiems vienokiu ar 
kitokiu darbu.
BUS BENDRA VAKARIENĖ

Dabar ruošiamės bendrai vi 
sų liet, vakarienei Tėvo dienos 
proga. Apie tai vėlaiu praneši 
me.

— Pp.Danėnų dėdė mirė Chi 
cagoje. Jie buvo nuvykę į laido 
tuves. Abiems broliams reiškia

L t E 't U V A

WINNIPEG, Man.
KLB WINNIPEGO AP. V-BOS VIEŠAS 

PAREIŠKIMAS
Pradėjus ilgoką susirasinėji 

mą su K. L. B-nės Krašto V-ba 
ir reikalą visapusiškai išgvilde 
nūs per apylinkės V-bos posė 
džius, dėl rinkimo - balsavimo 
Kanados Lietuvių B-nės atsto’ 
vų į Pirmą Pasaulio Lietuvių 
Seimą, išaiškėjo:

1'. Pagal Kanados Lietuvių 
B-nės Tarybos nutarimą Toron 
te) lapkričio 30 d. ir gruodžio 
m. 1 d.) atstovai į Pasaulio Lie 
tuvių B-nės Seimą turėjo būti 
renkami pačios K. L. B-nės Ta 
rybos, slaptu balsavimu, praves 
tu korespondenciniu būdu.

2. Nurodymuose Krašto Ta

me gilią užuojautą.
— Pp. Kajučiai susilaukė ant 

ro sūnaus, sveikiname.
— P. Bružienė, p. Sibuiis ir 

p. Zujus aplankė Įeit, ligonius 
esančius Ontario ligoninėj.

— Romas Mitalas pernai bai 
gė Toronto universitetą, mate 
matikos skyrių su augščiausiu 
pasižymėjimu. Gavo stipendiją 
doktorizuotis. Šiemet ga'io B. 
A. laipsnį. Motina išvyko į iš 
kilmes dokumentų įteikimo, To 
ronto universitete.

Romą Mitalą nuoširdžiausiai 
sveikiname su atsiektais rezul 
tatais. J.

rybos nariams, dėl balsavimo, 
tarp kitų smulkių nurodymų pa 
žymėta, kad gautieji vokai su 
siuntėjo (balsuotojo) pavarde 
ir adresu bus atidaryti Kiašto 
V-bos posėdyje, nes V-ba turi 
žinoti, kas ir ar turįs teisę bal 
savo.

3. K. L. B-nės krašto V-ba 
prasilenkdama su Krašto 3 ai y 
bos padarytais nutarimais (pas 
tr. nr. 1), leido balsuoti eili 
niam L. B-nės nariui (ne K. L. 
B-nės Tarybos nariui) p. J. De 
mereckui.

Užklausus K. L. B-nės Kraš 
to V-bą raštu ir prašant paaiš 
kinti, kodėl buvo leista balsuoti 
p. J. Demereckui, kuris nuo 19 
58 m. sausio mėn. 19 d. nusto 
jo buvęs K. L. B-nės Tarybos 
nariu ir kodėl nebuvo leista bal 
suoti tikrajam Tarybos nariui, 
Krašto V-ba, atsakydama į pa 
klausimą, apgailestavo įvyku 
šią klaidą ir visą kaltę suvertę 
p. J. Demereckui.

4. K .L. B-nės Winnipeg© 
Apylinkės naujai išrinktos V- 
bos sąrašą (vardinį, su einamo 
mis pareigomis), kaip Krašto 
V-ba patvirtino, gavo 1958 m. 
vasario mėn. 3 d., gi K. L. fi
nes Krašto V-bos posėdis, bal 
savimo rezultatams tikunti, įvy

Survila — ramiai, nesikarščiuodamas, su vos pastebimu ironi 
jos ir humoro atšešėliu:

— Kunigas teikeisi visai teisingai pastebėti, kad mes, 
dvarininkai, esame savanaudžiai ir kovojame pirmiausia dėl 
savo ekonominių reikalų. Tad ir santykius su valstiečiais 
mes nustatome taip, kaip mums atrodo naudingiausia. Man 
ir kai kuriems kitiems savanaudžiams atrodė, kad dabartinė 
mis sąlygomis mūsų ūkiui bus naudingiausią, jei mes bau 
džiauninkus pervesime iš lažų į činšą, įsigysime naujovišką 
darbo inventorių, samdysime gerus darbininkus, gausime ge 
rus derlius ir išnaudosime vidaus ir užsienio rinką. Mes ap 
skaitėme, kad šešiasdešimt, o kartais net penkiasdešimt, ke 
turiasdešimt laisvai samdomo darbo dienų atstoja šimtą la 
žo dienų, o derlius iš samdomu darbu apdirbtų laukų esti du 
kartus didesnis. Matote, ponai, koks yra materialinis skirtu 
mas, nekalbant jau apie moralinį aspektą ir tų dviejų sistemų 
skirtumą humaniškumo atžvilgiu.

Mackevičius į tuos žodžius kreivai šyptelėjo:
— Humaniškumas santykiuose su baudžiauninku jūsų 

luome, — prašau atleisti, ponas Survila, ne jums tai taikau,— 
buvo labai retas paukštis. Geriausiu atveju jį pavaduouavo 
sentimentalus atsidūsėjimas sąžinei nuraminti.

Survila atlaidžiai nusišypsojo:
— Dėkui už atvirumą, kunige. Kas teisybė — tai ne 

melas. ..
Ponas Šilingas geras žmogus, beveik visą laiką tylėjęs, 

čia rado progą įsiterpti:
— Kai kas, antai, humanišku ir gailestingu laiko ir Jonis 

kelio poną Karpį, tą, kuris jau prieš penkiasdešimt metų da 
vė laisvę septyniems tūkstančiams savo baudžiauninkų, atleis 
damas juos be žemės.

— Žinome kuo baigėsi ta laisvė, — pertarė jį Dimša. — 
Vieni iš tų „laimingųjų“, gindamiesi nuo bado, turėjo nuomo 
ti iš pono Karpio tą pačią žemę, kiti pigiai samdytis darbinni 
kais jo dvare ir bravoruose.

— Buvo ir yra nemaža tokių' ponų, kurie ciesoriui petici 
jas rašė, kad visiems baudžiauninkams duotų laisvę be žemės, 
— pridėjo ponas Kudrevičius.

— Teisybė, — patvirtino Survila, — buvo tokių. Bet aš 
jiems nepritariu.

— Nei aš, — tarė Kudrevičius.
— Nei aš, — pakartojo Šilingas.
Fonas Survila paaiškino nepritarimo priežastį:
— Aš jau nekalbėsiu apie teisingumo, humaniškumo, mo 

rales principus. Ne, mūsų pačių, dvarininkų, interesai ir sta 
čiai saugumas reikalauja, kad valstiečiai turėtų žemes. Ki 
taip jie mus ištaškytų, kad mes nė savo kaulų nesurinktume.

— Taip, ponas Survila, — pritarė Mackevičius. — Vals 
tiečiams reikia atiduoti žemę, kurią jie dirba! Ir atiduoti do 
vanai be jokių išpirkimų ir prievolių. Baudžiauninkai už ją 
jau atidirbo su kaupu!

Bet Survila, ramiai šypsodamasis, atrėmė:
— Dvarininkai su tuo nesutiks. Ir aš nesutiksiu.
— Ir aš, — pabrėžė Kudrevičius.
— Ir aš, — ka ip aidas pakartojo šilingas.
Mackevičius kaukštelėjo krumpliais j stalą.

3 ML
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Montrealio lietuvių NFSMM Seserų laikomas n vedamas vaikų darželis auklėja pačius ma 
žuosius, kurie geg. 25 d. turėjo parengimą. Vaikų daizelio vaikučius čia matome dainuojanč 
ius. Is kairės į dešinę : K. Baradinskaitė, V. KizersKytė, L. Jokubauskaitė, A. Jaugelis, D. 
Bemušytė, J. Žavadskaitė, R. Zubaitė, L. Kerbelyte, J. Biauzdžiūnaitė, D. Ratavičiutė, A. 
Barauskas, J. Jakubauskaitė, A. Jonelytė, D. Kerbelytė, L. Salėnaitė. Foto B. Keibelienės.

ko 1958 m. vasario mėn. 7 d. 
Taip pat, Krašto V-ba, nieko 
nepareiškė, kad p. J. Demerec 
ko balsavimo lapelis, balsavi 
mo tikrinimo Komisijos būtų 
buvęs panaikintas kaip neteisė 
tas.

Išvada: K. B. B-nės Winnipe 
go Apylinkes V-ba viską ap 
svarsčiusi su širdgėla konsta 
tuoja, kad toks didelis ir kilnus 
pasiruošimo darbas, dėl Pirmo 
jo Pasaulio Lietuvių Seimo, Ka 
nadoje vykdomas apgailėtinu 
būdu. Winnipego Apylinkės 
Valdyba negali ramiai žiūrėti, 
kada sąmoningai ar nesąmonių 
gai yra žalojami K. L. B-nes 
Krašto Tarybos nutarimai.

K. L. B-nės Winnipego Apy 
linkės V-ba konstatuoja, kad 
atstovų rinkimai j Pirmą Pašau 
lio Lietuvių Seimą, Kanadoje, 
pravesti neteisingai ii nedemo 
kratišku būdu, ir to išvadoje, iš 
rinktųjų atstovų nelaiko Seimo 
atstovais, bet eiliniais Lietuvių 
B-nės nariais be teisės kalbėti 
bei daryti nutarimus Kanados 
lietuvių vardu. Pr. Matulionis 
— Valdybos Pirmininkas. Na 
riai: K. Strikaitis, J. Demerec 
kas ir M. Šarauskas.

Šis viešas pareiškimas pri 
siųstas K. L. B-nėes Kiašto 
Valdybai š. m. gegužės men. 5 
dieną. Pr. Matulionis

K. L. B. Winnipego Apyl. 
Pirmininkas.

— Jei ponai taip galvojate, tai valstiečių pritarimo jokie 
ms savo sumanymams nelaukite.

Kudrevičiui tokia išvada nebuvo netikėta.
— Žinau tai, kunige. Aš esu paskirtas taikos tarpininku 

tarp valstiečių ir dvarininkų, sudarant išperkamuosius rastus. 
Eidamas šias pareigas, aš pažinau abiejų pusių santykius. Ir 
aš turiu pasakyti, mano ponai, kad mes riedame į tokią būklę, 
kada valstietis ir dvarininkas darosi nebesutaikomi priešai. 
Aš sakau nebesutaikomi, nes priešai jie buvo visą laiką. Ko 
voj, kuri jau tęsiasi ne nuo vakar, laimės galų gale valstietis, 
nes jo vardas — milionas. Ciesoriaus paskelbta reforma tą 
valstiečių laimėjimą, o mūsų pražūtį kuriam laikui tik atitoli 
na, bet ne pašalina.

—Dėl to reforma mums ir naudinga, — padarė išvadą 
Survila.

—Vadinasi, ponai prieš sukilimą? — paklausė Mac 
kevičius.

Suivila tik skėstelėjo rankomis:
— Sukilimas, matai, kunige, gali eiti keliomis kryptimis 

ir siekti keleriopų tikslų. Jūs su valstiečiais sieksite žemės 
reformos, bajorai — politinių valstybinių tikslų, kurie vėl ga 
Ii būti įvairūs. Bet kiekvieno iš tų tikslų pasiekimo oūtina są 
lyga — atsiskirti nuo rusų imperijos. Šitai mus jungia. Tie 
są pasakius, aš netikiu, kad sukilimas šiuo metu tą tikslą pa 
siektų. Del to aš jo ir nekurstau. Bet gyvenimas rieda taip, 
kad sukilimas greičiausiai išsivreš, net ir prieš mūsų norą. 
Ką gi? . . Tada aš savo patriotinę pareiga atliksiu ir sukili 
mą remsiu.

— Ir aš, — pritarė Kudrevičius.
— Ir aš prisijungė Šilingas.
— Bet tamstos netikite, kad valstietis savo tikslą pasiek 

tų?
— Netikime, — prisipažino Survila. — Jei sukilimą ruo 

šia ir jam vadovaus bajorija, tai geriausiu atveju jis pasieks 
tik politinį tikslą.

— Jei taip, — kandžiai tarė Mackevičius, — tai būtų 
geriau, jei jūs, bajorai, į sukilimą visai nesikištumėte. Sukili 
mą gali laimėti tik valstietis. Jei jis sukilime pasieks perga 
lę, tai ir savo tikslą pasieks. Jei pralaimės, tai viskas kol kas 
nueis velniop. O bajorija ne tik nepasieks jokio politinio tiks 
lo, bet bus taip sunaikinta, kad aju vargu ar galės kada vai 
dinti svarbesnį vaidmenį politiniame Lietuvos gyvenime.

Sukilimo tema pakrypęs pašnekesys Mackevičių pradėjo 
jaudinti. Tardamas paskutinius žodžius, jis pakilo iš savo vie 
tos ir perėjo porą kartų per kambarį. O ponas Survila, tęs 
damas ginčą, atsiliepė:

— Pralaimėjimo atveju sunaikinimas, be abejo, būtų di 
delis. Ir ne vien bajorijos, bet ir valstiečių.

»— Valstiečių pralaimėjimas būtų laikinis, nes jų siiwat 
kinti negalima. Anksčiau ar vėliau jie laimes! — susuko 
Mackevičius.

— Kaimiečiai, kunige, jau ir dabar kenčia, — įsiteipė 
Akelaitis. — Ne tik kenčia, bet ir pralaimi, priešindamiesi ba 
jorams-dvarininkms. Pavyzdžių netoli jieškojus, štai, kad ir 
Bagynų valstiečių kivirčas su Skrodskiu. Valstiečiai nuken 
tėjo skaudžiai, nelaimėjo nieko, o jų atsparumas, pasiryžimas
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Jono I ilkaičio
sukaktuvės
joje ir studentų socialdemokra 
tų veikloje.

Kilus pirmąjam pasauliniam 
karui, J. V. pateko tarnybon 
„Zemsojuz“, tai Rusijos savival 
dybių sąjunga, kuri karo metu 
fronte turėjo įstaigas, — perri 
šamuosius punktus, ligonines, 
maitinimo bei pagalbos punk 
tus pabėgėliams ir t. t. Čia bū 
damas, jis turėjo progos daug 
padėti lietuviams.

Karui pasibaigus, J. V. tuo 
jau grįžo Lietuvon ir pradžioje 
dirbo Vilniuje, o lenkams Vii 
nių okupavus jis pateko į Tau 
radę, kur mokytojavo ir veik 
liai reiškėsi savivaldybių darbe. 
Kurį laiką jis vadovavo apskri 
ties savivaldybei .Jis taip pat 
uoliai bendradarbiavo spaudo 
je-

1926 m., laimėjus linkimus 
pažangiosioms politinėms parti 
joms, J. V. pakviestas Savival 
dybių Departamento direktorių 
mi, bet po gruodžio 17 d. per 
versmo, pasitraukė.

1928 m. įsisteigus Ligonių 
Kasoms, J. Vilkaitis išrenka 
mas jų direktoriumi Kaune ir 
tame naujame darbe parodė 
daug iniciatyvos ir sumanumo.

J. Vilkaičio veikla Ligonių 
kasose verta ypatingo deme 
šio ir verta platesnio aptarimo 
ypač čia — Amerikoje ir Kana 
doje, kurios yra nepaprastai tur 
tingos, bet ligšiol dar neturi 
darbo žmonių draudimo valsty 
biniu mastu, kai palyginti ma 
ža Lietuva, vos besikurianti 
po okupacijų, jau turėjo darbi 
ninku draudimą vaistyibniu 
mastu, o ligonių kasos buvo 
puikiai susitvarkiusios. Šis di 

Nukelta į 5-tą pusi.

70 metu
Žemė greit sukasi, todėl lai 

kas bėga greit: jau 14 metu bus 
kai netekome tėvynės - gimti 
nės. Bet, kai laikas bėga greit, 
dabar mūsų žmonės labjau sku 
binasi gyventi. Anksčiau, būda 
mi tėvynėje, niekad neminėda 
vome 50 metų sukaktuvių, nes 
tai jokios sukaktuvės — tai pu 
sė žmogaus amžiaus, nei senat 
vės sukaktuvės, kurios oficia 
liai ateina su 60-tųjų metų slen 
ksčio peržengimu.

Tiesa, dėka įvairios pažan 
gos, dabar žmonės gyvena žy 
miai ilgiau, negu jie gyvendavo 
prieš 50 metų. Tat skpbėti mi 
nėti 50 metų sukaktuves nėra 
nė mažiausio pagrindo. Kas ki 
ta, kai asmuo susliaukia šaky 
sim, 70 metų amžiaus,—tai jau 
garbingas amžius , palikęs už 
jrakaly ir oficialiąsias amžiaus 
sukaktuves.

Gegužės 11d. 70-ties metų 
amžiaus sukaktuvių susilaukė 
žymus visuomenės veikėjas ir 
nenuilstamas spaudos darbuoto 
jas Jonas Vilkaitis, be ko kita, 
ir „Nepriklausomos Lietuvos” 
bendradarbis. Todėl, pasinaudo 
jant įvairiais žinių šaltiniais, 
malonu paminėti garbingas jo 
sukaktuves.

J. Vilkaitis j lietuvišką darbą 
įsijungė nuo pat savo jaunystės 
dienų ir tęsia iki šiol.

Būdamas Petrapilio universi 
teto studentu, J. V. uoliai bend 
radarbiavo „Lietuvos Žiniose“, 
ir jų priede „Mokykla“. 1913 
m. iš Maskvos į Petrapilį buvo 
perkelta „Aušrinė“. Vilkaitis 
tuojau ir čia buvo išrinktas į 
jos darbininkų eiles ir aktyviai 
veikė. Studentaudamas, jis vei 
kliai dalyvavo studentų draugi
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KULTŪRLVE#KKOAZIKA
LIETUVIAI VĖL DALY 

VAUS KANADOS TAUTINĖ 
JE PARODOJE TORONTE

A. Tamošaitienei patariant, 
Toronto vyr. skaučių draugovė 
ėmėsi iniciatyvos, šiais metais 
įrengti lietuvių skyrių Kanados 
tautinėje parodoje.

Parodos įrengimu daugiau 
šiai rūpinasi vyr. skaute Iiena 
Šernaitė-Meiblejohn.

Dail. T. Valius sutiko apsiim 
ti visą meninį dekoravimą paro 
doje.

Paroda įvyks naujajame pa 
state „Ųueen Elizabeth Buil 
ding".

KUN. DR. M. KAVOLIS 
priimtas Jungtines Liųteronių
Bažnyčios Amerikoj Illinois si 
nodo nariu šio sinodo konvenci 
joj Čikagoj gegužės 19—Z2 d. 
Illinois sinodas iki šiol rūpinosi 
bažnytine veikla vien na anglų 
kalba ir vien angliškos parapi 
jos bei jų kunigai buvo šio sino 
do nariai. Tuo tarpu kitos tau 
tinės parapijos ir dvikalbės pa 
lapijos su jų kunigais dalyvavo 
kitose tos pat bažnyčios sino 
dudse. Bet dr. Kavolis buvo pa 
sauktas aptarnauti dviKaibę pa 
rapiją Collinsvilėj ir laikyti pa 
maldas kas šventadienį lietuvių 
ir anglų kalbomis.

Tuo dr. Kavolio priėmimu II 
linois sinodas praplėtė savo vei 
klą už anglų kalbos ribų. Kaip 
žinoma, sakytoji bažnyčia Ame 
rikoj laiko pamaldas 17 kalbo 
mis. Bet visoj Amerikoj vyrau 
ja pageidavimas, kad bažnyčia 
krašte būtų „savoji" bet ne „už 
sienietinė“. Praktika parodė, 
kad nyksta egzistencialinės są 
lygos tautinėms parapijoms 
Amerikoj. Senosios kaitos žmo 
nės su jų tėvų kalba pasklinda 
ar išmiršta. O emigrantų vaikai 
ima naudotis krašto kalba baž 
nytiniame gyvenime. Ir trūksta 
kunigų, pakankamai mokančių 
kelias kalbas.

Dr. Kavolio priėmimas įvy 
ko jam pačiam prašant, Kana 
dos Sinodui jį pervedus Illinois 
sinodo žinion ir sakytos bažny 
čios prezidentui iš New Yorko 
bei Pasaulio Liuteriomų Sąjun 
gos pirmininkui specialia) reko 
menduojant.

DAIL. A. TAMOŠAITIENĖ 
HAMILTONO ŠOKĖJAMS

AUDŽIA DRABUŽIUS
Hamiltono Tautinių šokių 

grupės vardu p. G. Breicirma 
nienė užsakė A. Tamošaitienės 
Dailės Studijoje išaušti 8 poras 
vyriškų tautinių drabužių.

LITUANISTINIAI KURSAI 
AUSTRALIJOJE

Švietimo Tarybos suorgani 
zuotų Lituanistinių kursų pas 
kaitos Adelaidėje prasidėjo ba 
landžio 11 dieną ir vy ks kas 
penktadienis Lietuvių narnuo 
se.

Į pirmąsias paskaitas atvy 
ko 22 jaunuoliai ir beveik tiek
pat suaugusių.

Lietuvių Literatūros kursą 
pradėjo Pranas Pusdešns te 
ma „Rašytinės Lietuvių Lite 
ratūros pradžia.” Be jo, apie 
Lietuvių Literatūrą skaitys 
Pulgis Andriušis ir L. Pakai 
nis. Pakalnio pirmoji paskai 
ta apie Kristijoną Donelaitį. 
Pulgio Andriušio paskaita Lie 
tuvosos girių dainius (apie Si 
maną Daukantą).

Lietuvių kalbos kursą pra 
dėjo A. Gavelis. Jam talkinin 
kaus Z. Gerulaitis.

Ponia Reisonienė lūpinasi, 
kad Lituanistinių kursų kur 
santai galėtų sujungti natidin 
gumą su malonumu. Tam tiks 
lui ji, kaip Švietimo Tarybos 
jaunimo sekcijos vedėja ir akty 
viausia šių kursų organizato 
rė, pertraukų metu organizuo 
ja kursantams arbatėlės.

LIETUVIAI AUSTRALIJOS 
MENO PARODOJE

Adelaidės National galeri 
joje yra išstatyti 24 rinktiniai 
religinio meno tapybos darbai, 
išskirtinai įvertinti Blake ir 
Kristaus galvos premijų kon 
kurse. Be darbų, laimėjusių 
premijas, kitų rinktinių darbų 
tarpe yra septyni darbai tapy 
ti imigrantų menininkų, o iš 
jų keturi — lietuvių. Dviem 
darbais reprezentuojami VI. 
Meškėnas ir J. Mikševičius. 
Abiejų po vieną kūrinį kiekvie 
nos premijos konkursui.

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS?

■ Aišku, kad garisaire CAPE COD • OSTERV1LLE Moss, 
kurorte, naujai atidarytoje lietuviškoje viloje

AUDRONĖ
87 East Bay Rd. Osterville Cape Cod, Mass.

Tel. GA 8-2748
(Sav. Dr. Edv. ir M. Jansonas)

* Ištaiginga vila, erdvūs kambariai, 5 vonios. i;;
* Didelis salionas ir valgomas kambarys, 2 verandos.
* 2 akrų privatus parkas — pušynas.

; šiitas atviros jūros Craigville — Long Beach
papludimis, tik 5 min. pėsčiom. ;!■

* Geras lietuviškas maistas ir aplinkuma. <!;
Kainos tik $ 40—50 asm. per sav. Vaikams iki 10 m. 
pusė kainos. Studentams nuolaida.
Pasiekiama traukiniu iki W. Barnstable
(arba Hyannis). ;j:
Auto Route 6 iki R. 149 ir tada i Osterville ir iš
Main St. į dešinę į 87 East Bay Rd. vilą „Audrone ’. ;;;

Mosklo - Technikos naujienos
PATRANKOS Iš 

PLASTINIŲ MEDŽIAGŲ
JAV karo laivynas išbandė 

patrankas, pagamintas ne iš 
plieno ir vario, kaip ligšiol bū 
davo, bet iš plastinės medžią 
gos, kuri tesudaro tiktai pusę 
metalinės patrankos svorio. Ši 
plastinė medžiaga, kurios ga 
mybos išvystyme daly vavo ir 
vienas lietuvis chemikas inži 
nierius Domas Adomaitis, vadi 
narna „Cycolac“, yra „Aurylo 
nitrile-butadine - styrenccopoli 
mer resin thei tnoplaslic“. Ji 
lengvai padaroma bet kokios 
spalvos. Spaudimą atlaiko ligi 
35.000 svarų į ketvirtainį colį 
ir karštį ligi 4000 F laipsnių. 
Šis išradimas laikomas labai 
svarbiu karo technikai, bet ir ei 
vihams reikalams nemažiau 
svarbu.

• Aldona Šlepetytė, žinomoji 
balerina, parašė disertaciją „La 
Lithuanie dans 1‘Oeuvre de O. 
V. de L. Milosz“ — Lietuva 
O. V. Milašiaus kūryboje, už 
kurią New Yorko unievrsitetas 
iai suteikė Filosofijos Daktarės 
laipsnį. Be to, universitetas jai 
įteikė dar specialų pažymėjimą 
už augšto lygio moksliškumą.
• Quebeco provincija pernai tu 
rėja 43,081,000 dol. pajamų iš 
svaigiųjų gėrimu, o 1956 ra.— 
39,539,000.

DIRBTINIS LIETAUS Iš 
ŠAUKIMAS QUEBECO 

PROVINCIJOJE
Mokslas ir tyrimai atidengia 

vis naujas gamtos reiškinių sri 
tis, kurios ne tiktai įdomios mo 
kslo atžvilgiu, bet ir svarbios 
praktiškame gyvenime.

Taip pereitą vasarą Quebeco 
provincijos šiaurinėje dalyje, 
80-ties tūkstančių ketvirtainių 
mylių plote dirbtiniu būdu, pa 
naudojant lėktuvus, buvo iššau 
kiamas lietus. Bandymas pasi 
sekė labai gerai. Augmenija ba 
ndymų srityje gavo pakanka 
mai drėgmės, o miškai žymiai 
buvo apsaugoti nuo gaisrų.

Šis bandymas, kaip labai ge 
rai nusisekęs, yia laikomas rei 
kšmingu ir vertingu įvykiu mo 
kslo srityje. Bandymas sukėlė 
platesnį, net už Kanados ribų, 
susidomėjimą.
• Dorval lėktuvų stotis moder
nizavimo tikslui iš Federalinės 
valdžios gavo 16 mihonų 500 
tūkstančių dolerių.____________
• Po 8 savaičių intensy vaus 
gydymo, „M. P.‘ė red. J. Ka 
lakauskas išleidžiamas iš ligo 
ninės, bet į darbą dat negalės 
grįžti, nes turės prievartines 
sveikatai taisyti atostogas. Sv 
arbiausia sveikatos sunegalavi 
mo priežastis, — širdies vož 
tuvų sutrikimas po aziatinio 
gripo.

kovoti, priešintis palaužtas ilgam laikui. Sukilimo atveju jie 
laikysis pasyviai.

Mackevičius nustebęs pažvelgė į Akelaitį.
— Tamsta nepažįsti savo žmonių, pons Akeleviciau, no 

rs ir esi iš jų kilęs, — priekaištingai tarė kunigas, ir, vaikš 
čiodamas po Survilos saloną, ėmė karštai kalbėti apie valstie 
čius, kreipdamasis ne vien į Akelaitj, ne vien į ten esančius, 
bet tartum ir į visus kaimo žmonių jėga abejojančius:

— Mužikai ištvermingi ir savo skriaudų nepamiršta, ma 
no ponai. Lietuvos žmones didikai ir ponai engia jau keletas 
šimtmečių, o jie vis gyvi ir atsparūs. Dar atsparesni negu an 
ksčiau. Jie kiekvieną kartą, susidėjus aplinkybėms, kyla ko 
voti dėl geresnio gyvenimo.

Visi tylėjo ir klausė, nes žinojo, kad Mackevičius mėgsta 
kalbėti ir bekalbėdamas pats užsidega savo žodžiais, nepaisy 
damas, ar jo kas klauso, ar ne. Tad ir dabar, vaikščiodamas 
dideliais žingsniais iš kampo į kampą, jis ėmė kalbėti apie 
Lietuvos žmonių per ilgus amžius iškentėtas skriaudas ir jų 
priešinimąsi spaudėjams:

— Tamstos abejojate, ar mužikai ištvers, ar jų jėgos ne 
išsisems? Praeitis rodo, kad ne. Jums gal neteko susipažinti 
su valstiečių maištų istorija, o man teko. Kai mokiausi Vii 
niuje ir Kijevo universitete, aptikau istorinių šaltinių ir doku 
mentų, rodančių, kad dar Vytauto laikais, penkioliktojo am 
žiaus pradžioje, žemaičių valstiečiai apie Raseinius, nebepa 
kęsdami bajorų priespaudos, buvo sukilę. Sukilėlių dalis pa 
siekėnet Klaipėdos pajūrį ir puolė Ordino žvejus. Kražių vie 
tininkas, sutelkęs bajorus, stojo prieš sukilėlius. Bet tik Vy
tautas teįstengė juos numalšinti.

Ir jis ėmė pasakoti, kaip ilgainiui vis labjau spaudę vals 
tiečius kunigaikščio vietininkąi, seniūnai, tijūnai, vyskupai ir 
bažnyčių dignitoriai. Praraja tarp diduomenės ir valstiečių 
sparčiai gilėjusi. Ten — prabanga, lėbavimai, čia — priespau 
da, skurdąs, badas. Mokesčių ir duoklių našta nepakeliamai 
sunkėjusi.

Čia ponas Šilingas, kuris taip pat domėjosi istorija ir 
buvo nemažai skaitęs, Mackevičiui nutilus, panoro papildyti 
jo žodžius:

— Kunigas sako teisybę. Prabangaus, išlaidaus gyveni 
mo pavyzdį šešioliktojo amžiaus vidury rodė pats karalius Žy
gimantas Augustas. Aš tyčia įsidėmėjau kai kuliuos skaičius 
Tamstos įsivaizduokit, kad jo dvaro virtuvėje kasdien būdavo 
pjaunamas jautis, o jo dvariškiams — aštuoniolika karvių. O 
kiek ten sunaudodavo kitokio maisto! Jo dvaro arkliams su 
šerdavo kasdien po keturis šimtus gorčių avižų. Gražūs skai 
čiai — tiesa?

— Norėčiau gyventi anais laikais ir būti jomyiistos ka 
raliaus dvariškiu, — juokaudamas atsiduso Kudrevičius.

— Bet aš nenorėčiau būti vienu iš tų, kurie tas gėrybes 
karaliaus dvarui turėjo pristatinėti, — pastebėjo Survila.

O Mackevičius, atsiliepdamas į tų ponų žodžius, tęsė sa 
vo mintį:

— Minios dykūnų tuko ne vien karaliaus, bet ir didikų 
dvaruose. Dėklos, mezliavos, mokesčiai nuo dubų ir nuo žag 

rių didėjo. Raštininkai ir tijūnai, rinkdami mokesčius ir dėk 
las, siautėjo po visą kraštą. Veltui žmonės skundėsi karaliui. 
Niekas jų skundų neklausė. Nors didžiausia bėda, dangus 
augštas — neįkopsi, žemė kieta — neįlįsi, kaip sako musų 
žmonės. Beliko kruvinos riaušės, sukilimai. Plačiai nuskaro 
bėjo žemaičių sąmokslas apie Telšius, kur buvo išžudyta daug 
tijūnų, vietininkų ir bajorų. Žemaičių seniūnas stropiai suki 
Įima malšino. Vieną valstietį sukapojo į keturias dalis, kitus 
korė, iš kitų ūkius atėmė. Buvo sunaikinti ištisi kaimai. Ar 
čia gaila ponams to velnio sėklos! Nuo žemaičių neatsiliko 
nė augštaičiai. Mat, viena bėda kitai ranką paduoda. Ukrner 
gės ir Anykššių valsčiai sukilo dėl to, kad po nederliaus me 
tų jiems buvo įsakyta šieną ir avižas vežti į pat Vilnių, kara 
liaus arklidėms. Sukilėlių vadą Buivydą sugavo, ojo žmona 
pabėgo. Tai štai jums, ponai, keletas žmonių gyvenimo bruo 
žų iš viejpatavimo to karaliaus, kuris istorijoje nusipelnė hu 
manisto vardą.

— Humanistai anais laikais, deja, ne visados buvo huma 
niški, — karčiai šyptelėjęs, pritarė Mackevičiui jaunas Sur 
vila.

— Tamsta, kunige, tur būt, dar nebaigei tos liūdnos is 
torijos? — klausė Šilingas. — Prisipažinsiu, aš išgirstu iš 
Tamstos daug ko naujo.

— Dar nebaigiau. Jei ponams įdomu, prašau. Man ką 
gi? Jei kalbi — prabliūvi, jei nekalbi — dūšia skaust.

Ir jis papasakojo porą epizodų iš baudžiauninkų priešini 
mosi ponams septynioliktajame amžiuje Upytės ir Ukmergės 
pavietuose. Ir ten kelioliką maištininkų pakorė, kitus nupla 
kė rykštėmis. Kruviną bausmę užsitraukė Dii venų dvaro la 
žininkai. Tas dvaras priklausė vienuolėms, tegul joms Dievas 
atleidžia. . . Kruvinai buvo numalšintas ir Meškuičių bau 
džiauninkų maištas aštuonioliktojo amžiaus piadžiojc.

Ak, tas kunigas su savo šiurpiom istorijomis. Ponia Survi 
lienė veltui bando rodyti nekantrumą. Jis nepastebi ar ne 
paiso. O sūnus iš tolo ženklais ją prašo, kad nekliudy tų. Ir 
Jadzė nenuleidžia nuo kunigo akių — taip ji įsiklausiusi į tas 
baisenybes!

—Bet dar nebuvo buvę Lietuvoje tokio valstiečių su 
kilimo, — tęsė Mackevičius, keldamas balsą, — koks išsiver 
žė Šiaulių ekonomijos dvaruose antrojoje pusėje aštuoniolik 
tojo amžiaus. Kaip audra siautėjo baudžiauninkų pyktis ir 
kerštas. Sukilėliai atsisakė klausyti urėdų ir prievaizdų, iš 
sirinko savo vyriausybę ir bandė išplėsti sukilimą ir kitose 
Lietuvos vietose. Nepavyko jiems to padaryti. Ir šis sukili 
mas buvo nuslopintas, pašaukus kariuomenę. Vėl pasipylė 
kraujas. Nespėja sugerti to kruajo Lietuvos žemė! Vieną su 
kilimo vadą sumalė rate, dviem nukirto galvas, du sukapojo i 
keturias dalis ir susmaigste ant baslių prie vieškelio. Kitiems 
rykštės. Nieko! Surembėjusios lažininkų nugaros jau ir 
anais laikais buvo apsipratusios su rykštėmis. . .

Mackevičius nutilo, tylėjo ir jo klausytoaji. Ponia Sur 
vilienė dūsavo, prisispaudusi prie akių skarelę. Sunkus ku 
nigo žingsniai dusliai beldė salono grindis. Susirūpinimą ir 
skausmą reiškė jo suspaustos lūpos, įdubusių akių žvilgsnis 

ir visas liesas kaulėtas jo veidas. Visi matė, kad jis dai nebai 
gė tos šiurpios žmonių kančių istorijos. Iš tiesų, po valandė 
lės jis vėl prašneko žemu, aprimusiu balsu:

— Kaip žmonių priešinimasis engėjams reiškiasi mūsų 
amžiuje, mes patys matome. Trisdešimt pirmaisiais metais 
valstiečiai stojo į sukilėlių gretas. Daugely vietų it tada la 
žininkai atsisakė eiti į darbą. Jie naikino dokumentus, kur 
buvo surašytos jų prievolės, lažo dienos, činšai. Žemaičiuose 
baudžiauninkai savo ginklus nukreipė prieš baojrų valdžią. 
Dvarininkas Jacevičius su ginkluotų bajorų būriais juos nu 
galėjo. Vadus, kaip paprastai, išudė arba iškorę, o eilinius 
išplakė rykštėmis. Taip! Bajorų pranašumas prieš mužikus 
ir čia pasirodė visu ryškumu!

— Štai jums, ponai, kelių amžių tik žymesnieji valstiečių 
maištų epizodai. Ką jie rodo, kad mužikų ištvermė kovoje 
dėl geresnio gyvenimo nemenkėja, bet, priešingai, auga ir 
stiprėja. Ir aš tamstoms sakau, kad tai, ką mes šiandien ma 
tome dešimtyse Lietuvos kaimų ir dvarų, yra tik pradžia to, 
ką išvysime po metų kitų.

Jis nutilo, priėjo prie stalo, nugėrė gurkšnį atvėsusios ar 
batos ir, sėsdamas į kėdę, paklausė:

— Tai ką, ponai galvojate apie savo žmones?
Niekas neatsakė į šį klausimą. Viktoras su Jadvyga te 

bestovėjo atsišlieję prie galinio lango, kartkarčiais pasikeis 
darni pritariančiais žvilgsniais. Senieji Survilai, Kudrevičius 
ir Šilingas sėdėjo prie stalo, pamiršę arbatą ir saldumynus, o 
Akelaitis stovėjo čia pat prie sienos, rankas padėjęs ant krės 
lo atramos. Retkarčiais perbraukdamas ranka nukarusius ūse 
liūs, jis vienas sau kažką svarstė, galvojo. Nuo Stepono vei 
do seniai nuslinko santūrumo išraiška. Atsirėmęs į verandos 
duris, jis sielvrtingu žvilgsniu žiūrėjo pro sodo medžius į nu 
sileidžiančios saulės vienur kaip auksu nužertus, kitur šešė 
liais pridengtus laukus ligi pat |olyje melsva ūkana padūma 
vusio šilo.

Pagaliau atsiliepė Kudrevičius:
— Tamstos kalba, kunige, verčia mus susimąstyti. Vals 

tiečių galia milžiniška. Ir jei kada jie visi sukils, niekas pa 
šaulyje prieš juos neatsilaikys. Tačiau kol kas jie palaidi, 
pakrikę. Tai kariuomenė be vado. Jei norit, kad ji laimėtų, 
suorganizuokit ją ir veskit.

Mackevičius pripažino, kad šis ponas sako teisybę, 
bet jis nukreipė žvilgsnį į visą laiką tylėjusį Akelaity. Kuni 
gas jau ne kartą pastebėjo, kad Akelaitis, kaištai pritarda 
mas sukilimo idėjai, vesdavo, kai tik kas imdavo pulti ponus 
ir pasisekimo viltis remti valstiečiais. Kaip giliai buvo įsiė 
dusios bajoriškų pažiūrų rūdys į to „chlopo" sąmonę, nepai 
šaut viso jo kaimietiško paprastumo!

O Akelaitis kaip tyčia, tarsi patvirtindamas Mackevi 
čiaus nuomonę, į Kudrevičiaus žodžius atsiliepe savo „Gro 
matos Vilniaus senelio“ posakiais:

— Jei norim, ponai, sutelkti liaudies jėgas, vienmkim 
jas apie bajorystės idealą ir eikim išvien su lenkais. „Ba su 
lenkais kaip sutiksim, šlėktomis bajorais liksim“.

Jis nebaigė, pastebėjęs į save atkieiptą rūstų, priekaištin 
gą Mackevičiaus žvilgsnį. (d. b.)
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— GRYNA KUKURŪZŲ ALYVA

LENGVAI IŠPILAMOJE SKARDINĖJE!

KEPIMUI, TROŠKISIMU1

ST. LAĄRENCE ALYVA yra leng 
va ir švelni — gryna augaline aiyva, 
nepakeicianti patiekalo skonio.

Viskam, ką alyva gali padaryti, 
ST. LAWRENCE ALYVA tin 
ka geriau, negu bet kokia kita, 
kurią jūs esate kada nors var 
toję. Kanadiečiai sėkmingai 
šią alyvą naudoja jau daugelį 
metu.

ST.lAWRtNcf

0^
J0R SALAD* 
SafflSS,

SALO-
TAMS

| Prašykite NEMOKAMOS 36 puslapių! NEMO- RECEPTŲ KNYGELĖS „COOKING
I WITH CORN OIL' . . . rašykite Į

I

I If A All A I The St. Lawrence Starch Company Ltd. I
I Port Credit — Ontario. I
I
I
I

Bee Hive Syrup-Durham Corn Starch — u Ivory * 
Laundry Starch (baltų ir mėlynų) gamintojai.

PETRAS ŠALČIUS 
1893 — 1958.

Laisvoje tautoje pasilaiko 
žmonių, sugebančių! užimti pla 
cios gyvenimo sakos narą ir jį 
varyti per visą savo gyvenimą.

P. Šalčius, apsisarvojęs giliu, 
gerai pastatyto Maskvos uni 
versiteto mokslu, jaunas (25 
m.) ir energingas 1918 m. grįž 
ta j Lietuvą. Jis Vilniuje tuo 
jau patenka į Lietuvos is griu 
vėsių keliančiųjų branduolį ir 
imasi tiesti būsimąjai Lietuvos 
kooperacijai kelius. Piimoji 
Laikinoji Lietuvos vyriausybė 
buvo suorganizuota 1918 m. 
lapkričio 11 d. Tuojau buvo 
pradėtos leisti L. Lietuvos vy 
riausybės žinios ir jose jau ran. 
dame paskelbtą Lietuvos koope 
racijos įstatymą. Jį paluose P. 
Šalčius. Matyti įstatymas buvo 
pakankamai geras, kad jis su 
mažais pakeitimais veifce per vi 
są Lietuvos laisvės laikotarpį. 
Ir taip P. Šalčius pirmaisiais sa 
vo darbais atkuriamoje Lietuvo 
je atsistojo kooperatinio judeji 
mo pryšakyje.

Į šį darbą P. Šalčius atėjo ne 
pripuolamai. Atėjo ne tamybiš 
kai, bet atėjo savanoriškai, gi 
lauš kooperatinės idėjos supra 
timo vedamas.

Studijuodamas Maskvos uni 
versitete, jis ypatingai buvo su 
sidomejęs kooperacijos moks 
lo šaka. Jam darė didelio įspū 
džio prof. V. Totomianc (vie 
nas iš žymiausių pasaulio ko 
operatininkų) paskaitos, semi 
narei darbai ir raštai. Po kele 
rių metų, kai P. Šalčius profeso

i ■ riavo Lietuvos universitete, jie 
tt abu tapo dideliais draugais. P.H t; abu tapo dideliais draugais. P.

mmmmmmmmmmmmttmmmttumwummntuutinttununntrn::::::: šalčius rėmėsi ir kitų moksliniu 
kų ir kooperatininkų darbais. 
Jam buvo aišku, kad kooperaty 
van jungiasi ūkiškai silpnės 
nieji. Jungiasi tie, kurie arba 
bendru darbu arba bendru sa 
vųjų gėrybių realizavimu taiso 
si savo ekonominį gyvenimą.

Lietuva smulkiųjų ir viduti 
niųjų ūkininkų kraštas. Šitam 
gyventojų sluogsniui yra ypa 
tingas reikaias paduoti vienas 
kitam brolišką ranką ir sujung 
tomis gretomis iškovoti ekono 
minio gyvenimo didesnį gerbu 
vį. P. Šalčiui buvo aišku, kad 
norint Lietuvos ūkininką pauel 
ti, reikia tam kooperatines pro 
pagandos, kooperatines veiklos 
ir mokslo žinių.

Ir taip P. Šalčius aktyviai at 
sistojo visose tose trijose koope 
racinio gyvenimo šakose, jis ra 
šo į laikrascius straipsnius, t. 
y. per spaudą varo kooperatinę 
propagandą, ragindamas visus 
jungtis į kooperatyvus; jis stei 
gia Pakaunės kooperatyvų są 
jungą; jis šaukia kooperatinin 
kų suvažiavimus; jis organizuo 
ja kooperacijos departamentą; 
jis steigia Lietuvos kooperati 
nių Bendrovių Sąjungą; jis 
steigia Kauno koopeialyvą — 
garsiąją Paramą ; jis orgonizuo 
ja kooperatininkų kursus, jis 
pakviečiamas Lietuvos Univer 
sitetan dėstyti koperacijos 
kslus ir t. t. ir t. t.

Kurin tik kooperatinin 
ran pasisuksi, visur 'Petrą 
čių rasi pirmose eilėse, ne 
tada, kada mūsų kooperatinis 
sudėjimas, Lietuvai atsikuriant, 
žengė pirmuosius žingsnius, 
bet jis nepasitraukė iš tų. pozici 
jų ligi užėjo karas ir okupaci 
jos. Leidžiamas kooperatinis

Aja

AA.ONT’JgRE/VL
• Viktorijos šventė Montreal/ 
neapseina be blogybių. Šiemet 
jos vaisiai buvo šie: 60 jaunuo 
lių policija nuvežė j ligonines, 
policija buvo iššaukta 500 kar 
tų, gaisrininkai 200 kartų, ne 
atsargus vaikų elgesys su ugni 
mi, raketom ir fejerverkais su 
kėlė daug gaisrų, policija su 
ėmė 200 asmenų už visokius 
nusikaltimus.
• Verduno miesto savivaldybė 
jau persikėlė i naujus savo na

X TAISAU
£ televizijos ir radio aparatus.

H. Valiulis.
Skambinti po 5 vai. vak.

HU 1-4313.

a

mus, esančius prie Verdun 
Ave, tarp Wilibrord n 1 Ave. 
Oficialus atidarymas įvyks bir 
želio 18 d. Rūmai kastuos 
1,550,000 dol.
• Namų statyba šiemet yra di 
desnė: per praėjusius 4 men., 
šiemet statybai išleista 316, 
998,200 dol., o pernai per tą 
patį laiką tiktai 151.890,200 
dol.
• 60 metų sukako, kai Montre 
alyje pasirodė pirmasis auto 
mobilis. Šios sukaktuvės ruo 
šiamasi paminėti. Per 60 metų. 
Montrealy mašinų kiekis pa 
daugėjo beveik ligi 2 inilionų.
• Aliejaus valyklos Montrea. 
ly kasdien išvalo 270,000 sta 
tinių. Pernai Montrealis įvežė 
iš užsienio 243,000 statinių 
naftos.IESEDde luxe dry cleaners!

117_6th AVENUE, LACHINE
I A/i 17 r? X. n n Lietuviams nuolaida. $
| Sav.: P. RUTKAUSKAS. |

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

| D. E. BELANGER 8c SONS
I • 16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

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

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR. 

6820—43 Ave. Rosemount.

RA vmond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
•ąlygom 

išsimokėti
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žurnalas Talka, leidžiamas ko 
operatims laikraštis Bendras 
Darbas. Jų puslapiai mirgėte 
mirga P. Šalčiaus stiaipsniais 
tiek bendrais kooperacijos prin 
cipais, tiek praktiškais kopera 
tyvų tvarkymo klausimais.

Dėstydamas koopeiacijos 
kursą Lietuvos universitete, P. 
Šalčius nesitenkina publicisti 
niais savo rašiniais, duodamais 
periodikai, bet rašo ir mokslo 
veikalus. „Kooperativyzmas“ 
ir „Kooperacija”. Pirmasis dau 
giau teorinis - dogmatinis, o 
gal net ideologinis veikalas, pa 
ties Vytauto Didžiojo Universi 
lėto išleistas, buvo ypatingai 
naudingas jaunąjai lietuvių stu 
dentijai. Jame buvo parodyta, 
kad didžioji žmonių idėja — 
kooperacija yro gyva ir naudin 
ga. Antrasis veikalas „Koope 
racija” papildė kooperatinės 
idėjos teisingumą, kadangi visa 
me pasaulyje kooperatinė prak 
tika pilnai pateisino tai, kas ko 
operacijos principuose yra iš 
ryškinta.

Už šiuos darbus, P. Šalčiui 
V. D. Universitetas suteikė 
ekonomikos mokslų daktaro 
laipsnį. Jis buvo pakeltas į pro 
fesorius, o atgavus Vilnių, 
1939 m. rudenį, buvo išrinktas 
Vilniaus universiteto prorckto 
riumi.

Būdamas labai darbštus, pro 
fesorius P. Šalčius daug rašė iš 
bendrinės ekonomikos mokslo 
klausimais. Ypač iš tos srities 
apsčiai davė verstinės literatu 
ros. Be to, jis kruopščiai studi 
javo „Aušros“ ir „Šviesos" eko 
nomikos raštus ir 1932 m. iš to 
parašė originalų darbą.

Bendrai imant, prof. P. Šal 
čius savo publicistiniais ir vers 
tiniais raštais buvo vienas iš 
produktingiausių profesorių. 
Tad ne tik kooperacijai, bet ir 
ekonomikos mokslų šiltyje jis 
jaunam Lietuvos universitetui 
paliko nemažą indėlį. Reikia 
manyti, kad jis per šiuos pasku 
tiniuosius (1944—1958) metus 
nors bolševikų ir buvo atstum 
tas nuo mokslo darbo universi 
tete, bet savo žmonos išlaiko 
mas (jo žmoną rašytoją p. Šal 
čiuvienę-Gustaitytę, bolševikai 
buvo paskyrę namų sargu) tu 
rėjo progos „nieko kita neveik 
damas” ką nors dar parašyti. 
Bet vargu ar jo darbai bolševi 
kų valdomoj Lietuvoj galės iš 
vysti pasaulj. „Petras Šalčius 
— Lietuvos kooperacijos tė 
vas", tokia nuomonė buvo susi 
dariusi lietuvių tautoje visai pa 
grįstai. Jis jau mirė. Kooperati 
ninkams, gyvenantiems laisva 
jame pasauly praverstų šio di 
džiojo lietuvio-kuopeiatininko 
darbus ir gyvenimą visapusis 
kai paminėti ir įvertinti.

J. Audėnas.
PRIEŠ 15-KA METŲ MIRĖ 

GAMTININKE 
PRIELGAUSKILNĖ

Š. m. birželio 1 d. sueina ly 
giai 15 metų kai mirė labai pla 
čiai žinoma pedagogė n gamtos 
mokslų tyrinėtoja Di. Antani 
na Glebavičiūtė - Prieigauskie 
nė, Kaune. Šita reta asmenybė 
apleido mūsų pasaulį perdaug 
anksti. Bet apleido tik del to, 
kad iki šiol nėra išrasta beveik 
jokių priemonių prieš baisiąją 
ligą — vėžį. . .

A. A. Antanina Glebavičiūtė 
-Prielgauskienė gimė 1898 me 
tais Gegiedžiu kaime, Pašviti 
nio valsčiaus, Šiaulių apskrit.

1917 metais ji baigė Petrapi 
lio mergaičių gimnaziją. Kelis 
mėnesius tarnavo Rusijos Laiki 
nosios Vyriausybės užsienių 
reikalų Ministerijoje, kaipo pui 
ki prancūzų kalbos žinovė. Lai 
kinoji Rusijos vyriausybe jieš 
kojo jaunų ir gabių žmo 
nių. Jų tarpe buvo Ant. Gleabvi 
čiūtė. Bet 1917 metų pabaigo 
je, kada komunistai su Leninu 
priešakyje užgrobė valdžią, 
Glebavičiūtė greit susiorienta 
vo ir iš tos tarnybos pasitrau 
kė. Ji nutarė baigti 8 klases, 
kad galėtų stoti univei sitetan.
1918 m. A. Glebavičiūtė baigė 
Petrapilyje gimanzijos b metų 
kursą ir jau ankstyvą rudenį iš 
vyko Lietuvon. Ji buvo veikli 
Pašvytinio valsč. Komitetu or 
ganizatore, valsčiaus teismo 
sekretorė ir etc.

1918 m. rudenį Ant. Glebavi 
čiūtė nuvyko Kaunan ir išlojo 
užsienių reikalui ijiinisterijon, 
kuri vos buvo pradėjusi orgam 
zuotis. Ten ji dirbo iki 1919 me 
tų pabaigos. Bet jai tas diplo 
matinis darbas nepatiko ir ji
1919 m. pabaigoje perėjo dirbti 
Švietimo ministerijon.

Jauna mokytoja Ant. Gicba 
vičiūtė buvo paskirtą gamtos 
moksli! dėstytoja Joniškio pro 
gimnazijom Ji iš Karto pasirodė 
kaipo puiki gamtininke ir jau
1920 m. perėmė Joniškio gimn. 
direktoriaus pareigas, kada bu 
vęs direkt. Baiys Žygelis buvo 
išrinktas Steigiamajan Seiman,

Gabi mokytoja A. Glebavi 
čiūtė greit užsitarnavo didelį 
tėvų ir mokinių pasitikėjimą.

1923 m. rudenį studijų tiks 
lais A. G. atvyko Kaunan, įsto 
io Universitetan ii pradėjo dirb 
ti Profesinės Gimnazijos suau 
gusiems vakarinėje gimnazijo 
je. Darbas buvo gyvas, bet ga 
na sunkus. Daug reikėjo ruoš 
tis ir dirbti su gimnazijos kur

(Nukelta į 6-tą psl.)

JONO VILKAIČIO 70 METŲ 
SUKAKTUVĖS

Atkelta iš 4 pusi, 
delis darbas buvo kaip tiktai 
J. Vilkaičio.

J. Vilkaičiui vadovaujant Li 
gonių kasoms, buvo sutvarky 
tas nemokamas gydymas—pas 
privačius gydytojus ir ligonine 
se, — o ligonių šeimos gauda 
vo gydomųjų darbininkų darbo 
atlyginimus. Pačios Ligonių ka 
sos turėjo savo kabinetus, — vi 
daus ligų, akių, dantų, gimdy 
vių ir tt., — tai buvo tiesiog 
idealu. Be to, Ligonių kasos 
statė sanatorijas, kuriomis ir 
dabar rusų okupantas didjiuo 
jasi, rodydamas jas, lyg jos bū 
tų bolševikų pastatytos. Gerb. 
Sukaktuvininkas turėtų pla 
čiau apie Ligonių kasas parašy 
ti, kad ir Amerikos darbo žmo 
nės sumaniau ir organizuočiau 
galėtų už jas kovoti.

Jo sumanymu buvo Įsteigtas 
ir pradėtas leisti labai naudin 
gas Ligonių kasų žurnalas 
„Darbo Sveikata”. Tuo pat lai 
ku jis buvo nuolatinis „Moti 
nos ir vaiko“ draugijos valdy 
bos narys ir Užsienio lietuvia 
ms remti Dr-jos veiklus valdy 
bos narys.

Jis taip pat buvo uolus ko 
operacijos idėjos puoselėtojas 
ir ilgą laiką „Kooperacijos“ dr 
audimo sąjungos valdybos pir 
mininkas. Be to, jis vadovavo 
kooperatinei „Raidės“ bendro

| Verdun PO 6-5641 X
HICKSON GROCERY $

|ALUS ir MAIŠO PRODUKTAI^
v* Pristatymas nemokamai E
J* 241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas X

with the

Garsiausias 
cigaretinis 

tabakas.

vei.
Bolševikams Lietuvą okupa 

vus, J. Vilkaitis, būdamas Vals 
tybinio Draudimo Valdytoju, 
daugeliui atleistųjų iš savo vie 
tų lietuvių pareigūnų davė prie 
glaudą ir suteikė darbo, tuo bū 
du ne vieną išgelbėdamas nuo 
Sibiro tremties. Visa eilė čia da 
bar esančių asmenų jo drąsius 
darbus gerai prisimena ir su dė 
kingumu įvertina.

Vokiečių okupacijos metu J. 
V. įsijungė į pogrindžio darbą 
ruošti dirvą nepriklausomai de 
mokratinei Lietuvai atstatyti, 
bet politinės aplinkybės susi 
klostė kitaip. Jis turėjo, kaip ir 
kiti tūkstančiai lietuvių, atsi 
durti Vokietijoje.

Karui pasibaigus jis buvo ku 
rį laiką Lietuvių Bendruome 
nės Vokietijoje Valdybos Pir 
mininkas.

1949 m. J. V. su šeima (žino 
na ir dviem sūnumis) atvyko į 
JAV.

Jubiliatas dabar gyvena prie 
sūnaus ir taip pat nenuilstamai 
dalyvauja spaudoje ir visomis 
jėgomis dedasi į kiekvieną dar 
bą Lietuvos laisvinimo bare.

Pabiėžtina, kad J. Vilkaitis 
visą laiką uoliai dirba kaip lietu 
viškųjų žinių bei okupuotos Lie 
tuvos gyvenimo faktų vertin 
tojas — komentatorius, kurio 
žinios ir komentarai radio ban 
gomis per VLIKo išlaikomas 
radio valandėles kasdien plau 
kia į Lietuvą ir orientuoja jos 
žmones visais aktualiais kiaušį 
mais.

Turėdamas, dėka savo am 
žiaus ir gabumų, didelį žinoji 
mą Lietuvos gyvenimo, politi 
nių srovių ir archyvinių žinių, 
jis taikliai ir tiksliai atremia vi 
sokius Lietuvos okupanto prasi 
manymus ir išaiškina jo pasi 
gyrimus. Tai yra labai gražus 
jo darbas, kokį tiktai jis vienas 
savo apimtyje gali dirbti ir dir 
ba atsidėjęs.

Šių sukaktuvių proga palin 
kėsime darbščiam visuomeni 
ninkui ir spaudos daiouotojui 
geros sveikatos ir ilgiausių me 
tų. J. Kardelis.

3
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LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS
A. ŽUKAS

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

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

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

Commissioner of the Superior Court of Montreal 
MONTREAL ENTERPRISES REG D. 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

12 metų patyrimas.

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

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

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafieur Str., Ville LasaHe, 

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

y

$
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J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 
LENKIJĄ IR U. S. S. R.

IŠ KANADOS:
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus iubus, avalynės, 
vaistų ir kitų reikmenų įvairius siuntinius. Tunme parda 
vimui kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, 

priedų ir įvairių kitokių prekių.

IŠ ANGLIJOS:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, dantims 
taisyti įvairias medžiagas, akordeonus, mezgimo masinas, 
laikrodžius, stiklui pjauti peiliukus, parkerius, skustuvus, 
plaukams kirpti mašinėles, įvair. tekstilės medžiagas ir t. t.

STANDARTINIAI TEKSTILĖS SIUNTINIAI:
1. 2 košt. viin. medz. 7 vrd. I

1 paltui viln. medz. 3 yrd.
1 suknelei viln. m. 3 yrd.

pamušalo.............. 7 yrd.
šerinės(klijonkes)3 yrd.

Iš viso už $ 79,90
2. 2 košt. viln. medz. 7 yrd.

2 paltams viln.mdž. 6 yrd.
1 sukn. viln. medž. 3 yrd.
2 suknel. rayono m. 8 yrd.

pamušalo............ 10 yrd.
šerinės (klijonk.) 4 yrd.

stiklui pjauti peil. su deim.
Iš viso už $ 124,60

3. 2 košt, arba lengv. mot. 
palt. viln. medž. • • 6 yrd.
4 kst. vyr. viln. m. 14 yrd-

2 vyr. palt. viln. m. b yrd. 
pamušalo .... 18 yrd. 
šerinės (klijonk.) 8 yrd. 

stikl. pjauti peil. su deimant.

Ir viso už $ 173,90
4. 4 košt. viln. mdz. 14 yrd.

pamušalas.......... 8 yrd.
šerinės (klij.) . . 4 yrd.

Iš viso už $ 81,90
(Užsakant prašau nurodyti medž. spalvą ir vyrišką ar mot.)

IŠ DANIJOS:
Priimame užsakymus ir siunčiapie įv. marstą, dviračius ir 1.1.

STANDARTINIAI MAISTO SIUNTINIAI:

Viengubi:
1. Taukų ... 10 kg
2. Cukraus . . 10 kg
3. Ryžių .... 10 kg 
8. Sviesto ... 10 kg

12. Taukai ... 5 kg
Cukrus ... 5 kg

13. Sviestas . . 5 kg
Cukrus ... 5 kg

14. Taukai ... 5 kg
Cukrus ..2%kg
Ryžiai ...2%kg 

21. Cukrus ... 8 kg
Kakao .... 1 kg
Sviestas . . 1 kg 

23. Cukrus ... 3 kg
Lašinukai . 3 kg 
Taukai ... 3 kg 
Arbaos . . . %kg. 
Kavos .... kg 

25. Cukraus . . 4 kg
Sviesto .... 2 kg
Ryžių..........2 kg
Kakao .... 1 kg 
Kavos ....

32. Cukraus .
Svšiesto . . 
Pieno milt. 
Kakao .... 
Lašinukų . 
Pipirų . . .

36. Šokol. plyt. 1 kg
Kakao ....^2kg 
Kavos . . . . %kg 
Pieno milt. % kg 
Nescafe, dž.%kg 
Sviesto .... 1 kg 
Cukraus ... 3 kg 
Taukų . ... 3 kg

38. Sviesto .... 2 kg
Taukų ....2 kg 
Kavos .... 1 kg 
Šokolado . 1 kg 
Kakao . . .
Amer. cig. 2 kart. (400)
Tabako ... 1 kg

40. Cigarečių 5 kart.
(1000 cig) . . • •

41. Tab. 5 dž. 560 gr 
Vyr. ar mot. dviratis

$21.70
$12.30
$14.45
$30.90

$17.60

$21.50

$18.90

$ 17.65

$24.60

1 kg
3 kg
3 kg 
% kg

1 kg
2 kg

$22.40

$25.20

$28.77

Dvigubi:
42. Taukų . .
43. Cukraus .
44. Ryžių . . .
49. Svietso . .
53. Taukai . .

Cukrus. .
54. Sviesto . . 

Cukraus .
55. Taukų . . . 

Cukraus . 
Ryžių . . .

62. Cukraus .
Kakao . .
Sviesto . .

64. Cukraus .
Lašinukų 
Tauku . . 
Arbatos . 
Kavos . . .

66. Cukraus .
Sviesto ..
Ryžių . . . 
Kakao . . 
Kavos . . .

73. Cukraus . 
Sviesto . 
Pieno milt 
Kakao . . 
Lašinukų.
Pipirų . .

77. Šokolad.
Kakao . .
Kavos . .
Pieno milt..
Nescafe, dž.
Sviesto .. . 
Cukraus . . 
Taukų . . .

79. Sviesto . . .
Taukų ...
Kavos .... 2 kg
Šokolado . . 2 kg
Kakao ... 2 kg

Amer. cig. 4 kart. (800
Tabako . . 2 kg $76.25

81. Cigarečių 10 krt.
(2000 cigarečių) $29.90

82. Tabako 10 dėž.
1120 gramų . • • • $22.10

.20 kg 
20 kg 

.20 kg 
.20 kg 
. .5 kg 
. .5 kg 
. 10 kg 
. 10 kg 
. 10 kg 
. 5 kg 
. 5 kg 
. 16 kg 
. 2 kg 
. 2 kg 
. 6 kg 
. 6 kg 
. 6 kg 
. 1 kg 
. 1 kg 
. 8 kg

4 kg 
. 4 kg 
. 2 kg 
. 2 kg 
. 6 kg 
. 6 kg 
.. 1 kg 
. 2 kg 
. 4 kg 
. . 1 kg 

pi. 2 kg
1 ' 
1 
1 
1 
2
6 kg 
6 kg 
4 kg 
4 kg

kg

kg 
kg 
kg

1 kg

$40.25

$16.80
$12.95
$78.00

$38.80
$20.95
$24.65
$52.45

$31.05

$35.80

$31.90

$30.76

$44.95

$40.90

$45.90

$54.60

c.)

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki IV svarų 
gryno svorio siuntinius bei užsakymus siųsti mums pastų 

ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

LIETUVIŲ {STAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮTAIGA:

849 College St., Toronto, Ont.,, Canada. Tel. LE- 1-3098

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686 
ponia V. Juraitis.

94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

DARBO Valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. V.

Sav. A. KALŪZA

MŪSŲ MIRUSIEJI...
Atkelta iš 5-to puslapio, 

są peraugusiais žmonėmis.

1939 m. A. A. Antanina Priel 
gauskienė gavo gamtos mokslų 
doktoratą VD U-te Kaune ii 
pasižymėjo moksliniais atradi 
mais. Ji buvo pati pirmoji mo 
teris, kuri baigė gamtos lakui 
tetą VDU Kaune ir doktoriza 
vosi iš gamtos mokslų. Ji laiko 
ma pirmoji VDU gamtos mo 
kslų daktarė, apgynusi moksli 
nę tezę. Jos mokslinis darbas 
yra daugelio Ameukos ir Euro 
pos Universitetų bibliotekose 
kaipo geriausias pavyzdys gam 
tos mokslų tyrinėjime.

A. A. Ant. G. Prielgauskienė 
1943 m. Kaune mirė nukankin 
ta sunkios ir nepagydomos Ii 
gos — vėžio. Ji buvo Kaune pa 
laidota šalia vyro giminaičio F. 
Prielgausko, su kukliu pamink 
lu. Jos asmenybė liks pedago 
gijos istorijoje, kaip šviesiau 
sias spindulėlis, kuris tūpinosi 
Lietuvos jaunimu ir jo išauklė 
jimų! K. Girdvainis.
AUSTRALIJOS LIETUVIAI 

JSIGYJA NAMUS
Ne privačius, šeimoms gy 

venti, bet bendruomeniškus, 
Lietuvių namus, kuriuose gale 
tų daryti parengimus, subuvi 
mus, turėti mokyklas, paskai 
tas, vakarus ir, kas svarbiausia 
— jaunimui susirinkimų vietą. 
Jau beveik visos Australijos lie 
tuvių kolonijos arba įsigijo, nu 
sipirko, arba pačios statosi tai 
kos būdu namus,

Talkos būdu lietuvių namus 
baigia statyti Bankstowno, ku 
ris yra Melburno priemiestis, 
lietuviai. O Meioournas dabai 
nusipirko namus. Melbourne 
Lietuvių Klubo vardu sutartį 
pasirašė pirmininkas ir du tai y 
bos nariai. Namas mokama £65 
93. Yra ta igeras mūrinis sep 
tynių kambarių ir dviejų virtu 
vįų gyvenamasis namas su pia 
čiu koridoriumi ir talpia svetai 
ne. Kieme yra įruošta teniso 
aikštė, kur lengva įruošti ir 
krepšinio aikštę. Sklypas yra L 
raidės formos, kurio frontas 
yra 72 pėdų, užpakalyj 119 pė 
du platus; sklypo ilgis 
pėdų. Kieme yra oranžerija. Šis 
objektas nupirktas visų tary 
bos narių vieningu sutarimu.

Northcote miesto saivvaldy 
be yra davusi Klubui leidimą 
namuose įruošti lietuvių kultu

BURI Ų naktis. JONINIŲ naktis.

PAPARČIO ŽIEDAS!
^Šiemet tradicinis paparčio žiedas Niagaros pusiasalyje pražydės birželio 21 d., šeštadienio 
^naktį, St. Stephen’s Hall, prie Weliando, Port Robinson Rd. ir Main East kampas.

'Žiedo garbei programa: žurn. Al. Gunanto žodis, muz. P. Armono vadovaujamas Rocheste 
rio vyru kvartetas ir jaunosios Toronto lietuvaitės — Išraiškos Šokio Studijos mokinės va 
idovaujamos Jones Kvietytės-Urbonienes.

Šokiams muzika Vytauto Babecko. Pradžia 5 vai. p. p.

JONAI IR JONŲ draugai ir draugės šekit čia talpinamo žemėlapio kelius
į vieninteles tokio plataus masto Kanadoje

iMir

VKLS St. Catharines Skyrius.

NIAGAROS PUSIASALIS

XK
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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 8-508f
W — Xk ' - MW XX X

? A. E. McKAGl)E?|
? .. . . ........... « :Barrister and Solicitor
V Advokatas ir Notaras 
$Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 
\ 1008 North Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

JONINĖS! ŠIEMET ŠAUNI AUSIOS JONINĖS!
Birželio 21d. ruošiame dide 

les Jonines. Jos per keturius 
metus jau įėjo į Niagaros pusią 
salio lietuvių tradiciją. Jų kil 
mę ir reikšmę jau esame skel 
bę.

Šiais metais jos ruošiamos su 
ypatingu atsidėjimu ir daugiau 
paįvairinta programa su tikslu 
sutraukt didesnį skaičių svečių.

Dideliam pai engimui reik 
įdėt nemažai pastangų, triūso 
ir daug darbo, bet rengėjai lai 
kosi to principo, kad nėra jo 
ks darbas per didelis ii persun 
kus, kada reik ateit į pagalbą 
vargstančiam broliui ir sesei.

Iš Suvalkų trikampio gauna 
me graudžių laiškų šaukiančių 
pagalbos. Ten ne tik suaugę, 
bet ir vaikai alkani ir nuplyšę. 
Mūsų, laisvėje gyvenančių lie 
tuvių, yra pareiga ateiti jiems į 
pagalbą.

Todėl renkame drabužius ir 
avalynę ir jiems siunčiame. Pir 
masis drabužių n avalynes tra 
nsportas 200 svarų iš St. Cat

barines pasiųstas gegužės 
dieną. Toronto skyrius yra 
siuntęs daug daugiau. Vien tik 
drabužiui persiuntimui susidaro 
nemažos sumos. Aukų rinkt ne 
drįstame, nes rinkėjų ir šiaip 
jau labai daug įvairiausiems rei 
kalams. Šiais metais tikimės iš 
Joninių didesnių pajamų. Jei pa 
vyks galėsime suteikt umtesnę 
pagalbą vargsantiems ir verčia 
miems nutautėti Suvalkų tri 
kampio lietuviams.

Mes tikime, kad lietuviai mū 
sų darbą įvertins ir šiame įeika 
le mus parems atsilankydami

13 
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SAVI PAS SAVUS!
Auto mašinų mechaniniai 
darbai, sulankstymai ir da
žymas atliekami kvalifikuo

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

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

Sav. V. DUNDYS

į didįjį Joninių parengimą. Bet 
kuriame žemės kampelyje gel 
bet nutautinamą lietuvį yra kie 
kvieno susipratusio lietuvio pa 
reiga.

Joninių meninėje programo 
je dalyvauja iš Rochesterio mu 
ziko P. Armono vadovaujamas 
vyrui kvartetas ii is Toronto 
modernaus išraiškos šokio meis 
terė Jonė Kvietytė su savo stu 
dijos mokinėmis. Šokių choreo 
grafija ir kostiumus parengė 
Jonė Kvietytė. Be to, dar bus 
Jonų sveikinimas, vainikavi 
mas, žaidimai ir šokiai, grojant 
Vyt. Babecko vadovaujamam 
lietuviškam orkestrui „Aidas“.

Taip pat, mielai sutiko Joni 
nėse dalyvauti ir tarti žodį iš 
JAV svečias — mūsų populia 
rusis žurnalistas Al. Gnnantas.

Parengimas prasidės 5 vai. 
p. p., meninė programa 6 vai.

Jonines vyksta St. Stephen's 
Hall rytinėje Wellando dalyje. 
Main East Street ir Port Robin 
son Read kampe, lygiai viena 
mylia nuo Wellando ir lik už 
kelių mylių nuo Niaagros.

Ten pat salėje galima bus įsi 
gyti vokų su Vilniaus vaizdais.

VKLŠ St. Catharines skyr.

rinį centrą. Pirmoje eileje čia, 
žinoma, ras savo jaukų kampą 
lietuvių jaunimas.

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

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

Paskola 1 asm. iki $ 3,000.— 
Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.

Darbo valandos:
Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak.
Antradieniais nuo 10—12 v. ryt. ir
Treciad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129
Toronto, Ont.

7—9 vai. vakaro, 
ryto. Vak. uždaryta. 
Dundas St. W.

Tel. LE 2-8723.

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

SIUNTINIAI LIETUVON
Žinoma siuntinių firma ORBIS siunčia siuntinius į Lie 
tuvą ir kitus kraštus. Siuntiniams žemos kainos ir grci 
tas pristatymas. Siunčiame visas leistinas prekes.

Siunčiame maistą: geriausios rūšies - eksportinį.
* Siunčiame tekst. medžiagas - vilnones nuo $ 10.00 už 

3% y. ir daugiau.
:,! Siunčiame avalynę - batukai nuo $ 8.00 ir daugiau.
* Siunčiame odą K 10 pėdų (3-4 por. bat.) $ 11.50.

Siunčiame dviračius su visom išlaidom $ 87.50.
Siunčiame siuvamas Mašinas — kojinė mašina su iš 
laidomis $ 160.00.

'■■■ Akordeonai 120 bosų apie $ 295 su visom išlaidom.
* Plaukam kirpti įrankiai, stiklui rėžtukai ir daugelį 

kitų smulkmenų galite pasirinkti pagal kainarašų.

*

Turime didelį pasirinkimą vaistų; čia patiekiame kai 
kurias kainus:
CORTISONE 100 tab. 5 mg $ 6.90
Predmson (METICORTEN) 100 tab. 1 mg $ 5.75
Prednisolone (STERANE, METRICORTILENEj

100 tab. 1 mg 
SERPASIL 100 tab. 23 mgm 
Largactil 
Multavitaminai 
Streptomycin 
Isoniazid (rimifon) 
PAS

$ 8.00 
$ 2.15 
$ 3.b0 
$ 7.50 
$ 2.60 

1000 tab. 50 ingm $ 4.60 
0.5 gr 500 tab. $ 3.50

ORBIS
Reikalaukite kainaraščių:

298 Bathurst St. 
TARONTO, Ont. 
Tel. EM 4-2810.

Hamilton, Ont.
Tel. JA 8-5257

4414 S. Rockwell St. 
Chicago 32, III.
Tel. YA 7-2445

100 tab.
1000 tab.

10 gr

Lietuviški kainaraščiai:

5 78 Wyandotte St. E.

WINDSOR, Ont.
Tel. CL 6-3982

3570 W. Vernor

Detroit 16, Mich.
Tel. TA 5-9783
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The Centre of Real Estate

KRONAS 
1 VALEVIČIUS

LIMITED

Prieš perkant ar parduodant 
namus, biznį, ūkį etc. 

pasitarkite su mumis:

DIDzlAUSlA REAL

LONDON, ONT.
Atkelta iš 2-ro psl. 

žiuje, Australijoje, Jungtinėse
£ Amerikos Valstybėse, Kanado 
$ je ir deugely kitų vietų. Garny 
£ ba vyksta labai sklandžiai. Vie 
ft na mašina pei vieną valandą 

pagamina vidutiniškai 21,600 b 
Ikų alaus. Dirba 3 pamainos dar 

bininkų, taigi 24 valandas per 
parą ir per tą laiką viena maši 
na pagamina daugiau nega pu 
sę miliono bonkų. Mašinų į dar 
bą paleidžiama tiek, kiek jų tuo 
momentu reikia. Reikalui esant 
dabartinė produkcija gali būti 
patrigubinta. Kas prieš pora 
metų buvo dirbama rankomis, 
dabar beveik viskas atliekama 
mašinomis.

8 Bet dar būdingesnis šios fir 
X mos požymis, visoj Kanadoj 

šiai bendrovei pripažintas, tai 
— jos nepaprastai puikūs san 
tykiai su savo darbininkais ir 
tarnautojais. Ji turi seniausią 
darbininkų uniją iš visą alaus 
gamyklų. Nuo unijos įsteigimo, 
t. y. 1907 m., ligi dabai nėra bu 
vę ne tik nė vieno streiko, bet 
ir jokio rimtesnio ginčo su dar 
bininkais. Šis reikalas gali būti 
lengvai išaiškintas tuo, kad čia 
eilinio darbininko atlyginimas 

yra augščiausias Londone. To 
dėl darbininkų veržimasis į šią 

įmonę yra labai didelis. Tačiau 
pora lietuvių vis dėlto yra tų 
laimingųjų skaičiuje. Čia darbi 
ninkams yra labai geros darbo 
sąlygos. Darbininkai išdirbę 
tam tikrą metų skaičių, gauna 
atitinkamas dovanas, k. t. žie 
dus, laikrodžius, pailgintas 
atostogas net iki 4 savaičių ir 
kt. Tris metus išdirbę darbinin 
kai gali gauti iš pačios įmonės 
(ne iš kredito uni jos) paskolą 
pirmam namui (rodos, ir auto 
mašinai) pirkti ligi 500 dolerių 
be jokių palūkanų ir gali išsimo 
keti po keik tik nori. Be to, kas 
dien visi darbininkai dovanai 
gauna nustatytą normą alaus. 
Dar viena svarbi ypatybė. La 
batt firma skiria dideles sumas 

labdarybei. Keitėsi įmonės pa 
jėgumas, bet jos principai liko 
tie patys — ji jų niekad neišsi 
žadėjo. Pagrindinis jų. ,,Rūpin 
kis savimi, bet nepamiršk ir ki 
tų!” Šiam principui pamatus ji 
padėjo 1859 m., paaukodama 
vargšams - beturčiams tais dejj 
resijos metais 1000 svarų mil 
tų. Dabar ji ne tik kasmet Kalė 
doms dovanai siunčia didelius 
alaus kiekius kariuomenei, 
ypač esančiai užjūryje, bet ir 
stambiomis sumomis remia įvai 
rias labdarybės organizacijas, 
ligonines, švietimo ir kultūros 
įstaigas, naujųjų ateivių bend 
rąjį švietimą ir amatų mokymą 
ir daug kitų institucijų. Nere 
tai gatvėse matome Labbat 
Ltd. firmos paauksuotas naujas 
automašinas tokių organizacijų 
loterijoms. Patys firmų parei 
gūnai užsiminė, ka dėka šitų 
žmoniškumo, artimo meilės pri 
ncipų, ši įmonė išaugo ir pra 
turtėjo. Žmonės šiuos kilnius
AUKOK BESIMOKANČIAM jos siekimus suprato, įvertino 
JAUNIMUI — VASARIO 16 ir iš to padarė atitinkamas išva 

GIMNAZIJAI das. Pasitikėdama tais piinci

LIMITED
366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

ESTATE ĮSTAIGA HAMILTONE (3 skyriai).
Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai:

Centrinė įst.: p. Vladas Antanaitis, p. Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas 
Mikelėnas tel. JA 8-8491. „The Centre“ skyrius: p. Leonas Gasiūnas tel. Ll 9-1341.

East End Skyrius: p. Tony Zaranka, telef. LI 9-3572.

Lietuviai: norintieji atsikelti j Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pa 
geidaujamas informacijas.

suteikė J. E. Londono vysk. Tu 
Taupykime ir skolinkimės kooperatiniame bankelyje rner. Prieš sutvirtinimą J. Fks. 

u anglų kalba klausinėjo katekiz
„T ALKA. L Dalis vaikų, lankydami vie

Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už & šąsias pradžios mokyklas, iš tė 
paskolas. Indeliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta. » vų yra išmokę tik lietuviškai, to 

Darbo dienos: Penktadieniais nuo 6 vai. vak. iki 8 vai. | dėl ir atsakinėti jiems nebuvo 
vak., notaro A. Liudžiaus įstaigoje (II augštasj, 128 £ lengva. aip pat, u per pa ai 
Main St. W„ tel. JA 7-55 75. Sekmadieniais nuo 12 v. J viskas vvį° an/hl kal
iki 2 vai. p. p.. Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. f ba A,Lneverte^ Kanados Lie 
N. Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave. | tuvių Kunigų Vienybei susitar

ti su bažnytine hierarchija ir 
pakviesti į lietuvių kolonijas 
mūsų vyskupą iš Čikagos J. 
V. Brizgi?

CENTRINĖJE 
BIBLIOTEKOJE

buv. B-nės valdyba įrengė lietu 
viškų knygų skyrių. Jis mato 
mas labai aiškiai, nes virš len 
tynos yra užrašas „Lithua 
nian“”. Pasirodo, kad knygo 
mis susidomėjimas yra labai di 
delis. Biblioteka nusprendė da 
bar visas lietuviškas knygas pa 
ti pirkinėti ir paprašė B-nes vai 
dybos išeinančių knygų sąra 
šo. Reikia pažymėti, kad Centri 
nė biblioteka gauna ir L. E. to 
mus, o taip pat joje yra da 
ug anglų kalba knygų apie mu 
sų Tėvynę ir taip vertimų, kaip 
ramono „Kryžiai“, Dr. P. Jur 
gėlos „Lietuvos Istorija“ ir kt. 
Patikimus knygų patcikalavi 
mą anglų skaitytojų tarpe (im 
ant knygą, dedamas antspau 
das) pasirodo, kad jis yra taip 
pat labai didelis. Daugiausiai 
paimta yra Kryžiai, Lietuvos 
Istorija ir Harrimano Lietuviai 
kovoja už laisvę.

Ar nevertėtų ir kitoms kolo 
nijoms susirūpinti mūsų kultu 
ros propaganda Kanados biblio 
tekose. Kaip matome, reikia tik 
padaryti pradžią, o vėliau bib 
liotekos vadovybe pati knygas 
nuperka, savaime aišku, esant 
įknygų pareikalavimui. K. B.
REDEEMER LIUTERONIŲ 

BAŽNYČIOJE,
Main Stret East ir Wexford 
gatvių kampas, sekmadienį, bir 
želio 15 d., 3 vai. po pietų lietu 
viii pamaldos.

Kun. L. Kostizenas.

HAM I®.L TOM
«ŪDNOJO BIRŽELIO DE 

r*ORTACIJŲ MINĖJIMAS
Baltu Federacija Hamiltone, 

kiekvienais metais biržely ren 
gia rusu įvykdytų 1941 m. bir 
želio mėn. žiauriųjų deportaci 
jų minėjimą. Toks minėjimas 
šiais metais rengiamas birželio 
15 d. 2 vai. p. p., Hamiltone, 
Connaught Royal Hotel, Crys 
tai Hall. Šiais metais minėjimui 
vadovauja estai. Kadangi eise 
na per miestą nebesudaro rei 
kiamo efekto, tai jos šiemet ne 
bus.

Apylinkės Valdyba prašo vi 
sus namiltoniečius kuo skait 
lingiausiai dalyvauti. Būtų la 
bai gražu, kad moterys pasi 
puoštų tautiniais rūbais. Minė 
jimas prasidės punktualiai, — 
maloniai prašome nesivėluoti.

Hamiltono Apyl. V-ba.
LIETUVIS BIZNIERIUS 

mėsos parduotuvių sav. VI. Ky 
bartas, Airijos arklių lenktynių 
nupirktu biletu, gali laimėti 
140 tūkstančių dol., taip prane 
šė vietos dienraštis The Hamil 
ton Spectator. Kaip laikraštis 
pažymi, VI. Kybartas loterijos 
biletą nupirko pirmą kartą. Jo 
mažiausias, užtikrintas laimėji 
jpas yra 2 tūkst. dol. Biletas

KVIEČIAME J LN IŠKIL 
MINGA VAKARIENĘ!

Hamiltono Liet. Namų įsi 
gyjimui atžymėti, biiželio 21 
d., 7 vai. 30 min. vakaio, punk 
tualiai parapijos salėje, 58 Dun 
durn St. N. rengiame pobūvį. 
Garbės svečiais į jį pakviesti lie 
tuviškų parapijų Gerb. Ganyto 
jai, LN Garbės Nariai, buvę Na 
mų Fondo V-bos nariai, LN na 
rių atstovai iš kitų vietovių, vi 
suomenės veikėjai iš Toronto, 
Montreaho ir Hamiltono lietu 
viškų organizacijų pirmininkai.

LN nariai ir visi tautiečiai, 
norintieji šioje vakarienėje da 
lyvauti, prašomi registruotis 
pas Parengimų K-jos p-ką K. 
Mikšį, 18 Barton St. W., JA 9- 
8593, iki birželio 18 d. kartu 
įmokant 3dol. pobūvio išlaido 
ms padengti.

Būtumėm labai dėkingi tie 
ms tautiečiams, kurie šia iškil 
minga proga įstotų į HLN na 
riais.

Šią vakarienę ruošia LN pa 
rengimų K-ja, vadovaujama p. 
K. Mikšio.

H. Liet .Namų Valdyba.
SUTVIRTINIMO 
SAKRAMENTĄ 

birželio 1 d. VAV Hamiltono 
lietuvių parapijos bažnyčioje

YVON LHEUREUX LTD. ENTERPRISES

Skelbia

Split Level, Bungalow
ir Ranch tipo namus

puikioje vietoje — Beloeil, netoliese St. Hillaire kalno ir 
Richelieu upės, 15 mylių į pietus nuo Jacques Cartier ar 
Victoria tiltų. Pilna kaina $ 13,000 ir $ 13,500 su 3 mie 

v gamaisiais ir išbaigtu kambariu rūsyje.
Šie namai jau pastatyti ir galima juos apžiūrėti. Finansuo 

ti CMHC ir statytojo su tik $500 įmokejimu.

į? Statome namus ir pagal Jūsų planą.
V* Aplankykite mūsų projektą 595 Brousseau St., Beloeil 

Station. Skambinti (reverse charges) FOrest 7-5220, 
po 6 vai. vak. FOrest 7-2392, klausiant Mr. Harold.

t 

v*

C

| f ft

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBES
DARBAS

E.

«

V*

© ft

v* i

v
$

a

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

A 
ftft

sV*

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

Cannon Rexall Drugs
Kampas Cannon ir James Street

Siunčia vaistus
Lietuvon, Rusijon bei Lenkijon.

Turi padėkos laiškų iš Sibiro. Vaistinę veda labai pa 
tyręs provizorius latvis, turintis virš 20 metų patyri 
mą. Išpildo rusiškus ir Europos daktarų receptus.

Sąžiningas patarnavimas.
Lietuviams teikia privilegijų. Kalba daugeliu Euro 

pos kalbų, tame skaičiuje ir slavų kalbas moka. 
Lietuviai maloniai kviečiami!

Sav. G. Eikerts

i . .i|The Royal Connaught Hotelj
Gen. Manage r’io telefonas JAckson 7-5071 

HAMILTON, Ontario.

TAI JŪSŲ
SUEIGŲ,

BANKETŲ IR KITŲ
SUBUVIMŲ BŪSTINĖ

VpStllVPS PARUOŠIAME PAGAL
▼ UBIUVVO VIS(JS jŪSų PAGEIDAVIMUS

Geriausi linkėjimai lietuviams!

pais ši bendrovė su didelėmis 
viltimis, tvirtu žingsniu žengia 
į ateitį.

John Labatt Ltd. nuo pat lie 
tuvių čia ususiorgamzavimo 
reiškė ir tebereiškia jiems dide 
les simpatijas. Šalpos komisija 
Lpndone kreipėsi ne į vieną tur 
tingą bendrovę ar multimilio 
nierių, bet stambesnės aukos su 
silaukė tik iš John Labatt Ltd.

D. E. F.

PAJIESKOJIMAI

s

— Jieškomi: Bugailiškis Ka 
zys, kilęs nuo Šimoniu, iš Dau 
kų kaimo ir Jasaitis Bronius, ki 
lęs iš Anykščiu vienkiemio, An 
ykščių vai. Jie patys arba juos 
žinantieji maloniai prašomi at 
siliepti adresu: Jonas Bariaus 
kas, 6330 — 11 th Ave, Rose 
mount, Montreal 36, F. Q., Ca 
nada.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 
pas Montrealio atstovą

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

International Gift Parcel Service
1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: BEIair 4660 

Montreal 2, P. Q., Canada.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose į i

LIETUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 
per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me
džiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai iš kitur priimami paštu.

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

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.

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

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

j

c
v'
v*
v'

ę

ttumtma: t n: t nmr:: nmrni n:::n n:mmtctnHmtnmacmwwn:t>»«muH
| BELLAZZI-LAIWY, INC f
H PO S-S151 7879 VIII® L...I1®. <

5
 Dairi mrdžio .lalvhine medžiaga. Dury., langų rėmai, ii 

insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. ••

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų spedialistas.
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos: Nao 3 iki 9 vai. po pietų.

A. M. D 1 K I N I S
Gyvybės Draudimo Atstovas 

The Royal Guardians 
Mutual Life Assurance Company 
2055 Peel St., Montreal, P. Q.

Gyvybės draud. — Paveldėjimai. — Pensijos.
£ Įstaigoje: VI 9-5759; Namie: RA 8-9364

$

*
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LIODĖSIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių r
j C. Haipin

KOPLYČIA 1

Fur
VERDL

f 4500 VERDUN Ave., \

ktorių
■»eg’d
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MOWT^REAl. HAMILTON TO ljį''\TO
BAISIOJO BIRŽELIO Ml 
NėJIMAS MONTREALYJE

DIDELĖ JONINIŲ 
GEGUŽINĖ

MOKSLO METŲ UŽBAIGA HAMILTONE
Hamiltono lietuvių Vysk. M. mieluosius tėvelius, organizaci

TORONTE ĮKURTA NAUJA LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVE

Šį šeštadienį, birželio 14 die 
na, 3 valandą po pietų, baisųjį 
biržei; minėsime drauge su ne 
laimes draugais estais ir lat 
viais. Minėjimo rengimo vado 
vybė šiemet yra estų bendruo 
menės. Minėjimas įvyks Domi 
nion skvere, prie paminklo ne 
žinomam kariui, kur vyksta ir 
kasmet. Minėjimo saleje nebus 
bus tiktai prie paminklo sodely 
j*-

Minint baisųjį birželi, buspa 
dėti vainikai, trumpos kalbos ir 
po jų bus giedami Pabaltijo tau 
tų himnai ir himnai Kanados ir 
Did. Britanijos. Visi tautiečiai 
kvieč,ami atsilankyti skaitliu 
gai, solidariai ir visi dalyvauti 
himnų giedojime. Moterys pra 
somos atvykti tautiniais drabu 
ziais, jei jos turi. Visi jauskime 
pareigą į minėjimą atvykti ir 
padarykime jį Įspūdingu.

Seimelio Prezidiumas.
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

būrelių Montrealyje vedėjai ma 
ioniai prašomi šį sekmadienį, 
birželio 15 d., 9 vai. 30 min. su 
sirinkti į Aušros Vartų salę sv 
arbiam reikalui, bet tiumpam.
• P. Eidukevičienė, atvykusi 
iš New Yorko, vieši pas pp. 
Vyšniauskus. Drauge su ja yra 
atvykę p. Ciekavičienč su sū 
num.
• Balsytė Birutė susižiedavo 
su anglu.

DR. J. MALIŠKA 
praneša, kad (ryšyje su išvyki 
mu į Tarptautinį Dantų Gydy

jo kabinetas bus uždarytas 
nuo birželio 10 iki 23 d. 

imtinai.

$itv

DR. J. Š E M O G A S
Office 5441 Bannantyne 

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

Priėmimo valandos: 
pirmadienį ir ketvirtadienį

7 — 9 p. m.
antradienį ir penktadienį

Birželio 22 dieną, 2 valandą 
po pietų, gražiame pušyne įvy 
ksta didelė Joninių gegužinė.

Programoje :
1) Šokių muzika ir šokiai,
2) Specialus visų Jonų ir Jo 

nių pagerbimas,
3) Legenda apie paparčio žie 

dą,
4) Dainos prie laužo ir
5) Įvairios staigmenos.
Visi atsilankiusieji praleis 

laiką giažios apylinkės sveika 
me ore ir gražios gamtos saly 
gose.

Ši gegužinė bus graži vieno 
pavasario prisiminimas.
Važiuoti: nuo Lajeunesse tilto 

link St. Line. Privažiavus La 
Plaine, sukti Mascouche keliu 
ir sekti rodykles, už maždaug 
mylios ir bus pp. Girinių ūkis.

Važiuojant nuo Pie IX tilto, 
ligi Mascouche ir sukti į La 
Plaine ir sekti rodykles.
• Gudas Jonas pabaigė George 
-William College pirmuoju ir 
gavo bakalauro laipsnį rnatema 
tikos specialybe (B. A.). J. 
G. tęs augštuosius mokslus J 
AV, kur netrukus persikelia su 
šeima gyventi.
PUIKI PRIEŠVES1 UV1NĖ 

STAIGMENA
šeštadienį buvo suruošta Ertai 
Šulmistraitei ir Jonui Martinai 
čiui, kurių vestuves įvyks birže 
lio 21 d. Subuvime dalyvavo 
apie 100 asmenų. Šaunių vaišių 
metu sveikinimus, vakarą veda 
nt Jonui Gudui, pareiškė Jonas 
Šulmistras, p. Požėra, Pr. Šime 
įaitis ir J. Kardelis, besituokiau 
čius įvertinęs kaip visuomeniš 
kus tautiečius, gerus lietuvius 
ir NL talkininkus, ypač p. Er 
tą, kuli beveik nepraleidž.a nė 
vieno N L numerio ekspedijavi 

C mo. Ertai Šulmistraitei ir Jonui
Martinaičiui sugiedota „Ilgiau

Valančiaus vardo šest. prad. 
mokykloje šių mokslo metų už 
baigimas vyksta šia tvarka; bir 
želio 7 d. baigtos pamokos. Iš 
kilmingas užbaigos aktas vyks 
birželio 14 d., šeštadienį, „Auš 
ros Vartų“ parapijos salėje se 
kančiai:

1. 9,30 vai., parapijos bažny 
čioje, iškilmingos pamaldos, ku 
riose visi mokiniai dalyvauja or 
ganizuotai,

3. Po pamaldų, 11 vai. salėje 
įvyks užbaigos aktas, mokslo 
pažangumo Įvertinimui pažymė 
jimų, užsipelniusiems dovanų 
išdalinimas ir t. t.

3. Po visų apeigų ous vaiku 
čiams ir svečiams vaišės, ku 
rias ruošia tėvų komitetas.

Maloniai kviečiame visus

jų atstovus ir visus kas tik gali 
atsilankyti ir kartu dalyvauti 
pamaldose ir užbaigimo akte ir 
kartu pasidžiaugti musų priau 
gančios kartos - mažųjų pasiek 
tais rezultatais lietuvy oės išlai 
kyme.

Kartu prašome visus tėvelius 
tą dieną visus vaikučius — mo 
kinius išleisti į šią didžiąją mo 
kyklos šventę ir punktualiai at 
vykti.

Mokyklos Vedėjas ir Tėvų 
Komitetas.

PATIKSLINIMAS
Į Hamiltono Liet. Namų pra 

nišimą (7 pusi.) įsibrovė netiks 
lumas, kur kalbama apie kvieti 
mą vakarien: ten neturi būti 
kvietimo buvusios LN valdy 
bos.

Bendrovė vardu L11ON of 
Canada Ltd. praeitą savaitę ati 
darė savo patalpas prie 2223 A. 
Dundas St. W. Toronto 3. Nau 
jos bendroves tikslas yia gaben 
ti prekes iš Euiopos kraštų, 
kaip Anglija, Vokietija, Aastri 
ja ir kt. Pirmon eilėn bus par 
gabenti žinomų fabrikų iš Vo 
kietijos muzikos kabinetai, rent 
geno aparatai, radio, tape tape 
rekorderiai ir kt. Benaiovės pir 
mieji steigėjai yra: Kęstutis 
Grigaitis ,inž. J. Ksivickas, J. 
Matulionis, dr. A. Pacevičius, 
inž. Jurgis Preikšaitis, J. Sen 
kus, inž. St. Šalkauskai ir k t.

Bendrovė tvarkosi sėrų-akci 
jų pagrindais. Pagrindinis kapi 
talas yra 50.000 dol.

Kiek teko gauti žinių iš pir 
mųjų steigėjų, tai si bendrovė 
neturi nieko bendro su buvusio 
mis ar esamomis kitomis tos rū 
sies bendrovėmis. Bendrove vei 
kia kaipo urmo prekyba. Tele 
fonas bendroves: LE 1 4881.

MALONĖS L1UTERON1Ų 
bažnyčioje, 1424 Davenport 
Rd, sekmadienį, birželio 15 d. 
9 vai. 45 min. lietuvių pamal 
dos Kun. L. Kostizenas

S

!

trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m. 
arba pagal susitarimą, 
Namų tel. PO 6-9964 e

j

Martinaičiui sugiedota „Ilgiau 
siu metų" ir įteiktos gražios ir 
vertingos dovanos. Jaunave 
džių pagerbimo iniciatoriais ir 
organizatoriais buvo pp. Lei 
pūs, Paunksniai ir kiti gausūs 
tautiečiai, kurie gražiai vertina 
besituokiančius. Gražus subuvi 
mas užtruko iki vidurnakčio ir 
buvo linksmas. Abiejų vardu 
padėkos žodi tarė Erta Šulmist 
raitė, labai gražiai n nuošir 
džiai pakalbėjusi, kaip jie buvo 
„apgaudinėjami“, kai visa „pa 
slaptis“ jau iš anksto bususi ži 
noma...

E. KARDELIENeS 
MUZIKOS STUDIJOS 

mokinių koncertas, įvj kęs bir 
želio 8 d. AV salėje, buvo pra 
dėtas trumpu Studijos vedėjos 
žodžiu. Pirmiausia ji pristatė 
du naujus mokinius — M. Juod 
kojytę ir E. Knystautą, po to 
paaiškino lietuviškosios muzi 
kos ir ypač liaudies dainų svar 
bumą ir reikšmę ne tiktai meni 
nę, bet ir kitais atžvilgiais, 
ypač kaip padedančių suprasti 
lietuvio būdą ir jo dvasią, pasi 
reiškiančią dideliu humanišku 
mu ir gamtos meile. Sekęs po 
to kencertas užtruko apie 3 va 
landas. Jo metu pasirodė 19 ano 
kinių su koncerto įžanga ir 22 
numeriais. Po koncerto mokyto 
ja ir mokiniai buvo apdovanoti 
gėlėmis ir kitomis dovanomis. 
Seimelio pirmininkas J. Malaiš 
ka n Tėvų vardu J. Bulota su 
p. Baiteškiene sveikino mokyto 
ią ir jaunus muzikus ir linkėjo 
šį gražų ir svarbų darbu tęsti ir 
toliau. Koncertui pasibaigus, 
Studija buvo nufotografuota, o 
mokytoja dėkojo visiems už sk 
aitlingą atsilankymą, sveikinu 
siems ir AV klebonui už salę.

• Pasiutimo ligos atsitikimų 
esą konstatuota mieste, todėl 
patariama su gyvuliais, ypač šu 
nimis, būti atsargiems.

TRADICINIS JONŲ-JON1Ų 
PAGERBIMO BALIUS 

-VAKARIENĖ,
ruošiama birželio 21 d., 7 vai. 
vakaro Aušros Vartų parapijos 
salėje, 
įdomi. Geriausios šeimininkės 
ruošia skanius valgius, choris 
tai derina balsus skambiai dai 
nai, o lietuviška muzika net ir 
senimą išjudins pašokti. Atsi 
gaivinimui veiks įvanus bufe 
tas ir turtinga loterija.

• Palubinskaitė Birutė pabaigė 
McGill universitetą chemikės 
specialybe.

• Sipelytė Ina pabaigė kolegijo 
je chemijos mokslus ir jau ga 
vo daibą savo specialybėje.

• Keršulis Algirdas pabaigė 
McGill universitetą inžinieria 
us specialybe.
• McGill universitetą šiemet 
pabaigė 1246 studentai, kurių 
tarpe keli lietuviai.

žada būti nepaprastai

PIANINAS 
gerame stovyje parduodamas 

tuojau. Teirautis telefonu 
E L 2297.

REIKALINGA

PARDUODAMI 
valgomojo, salono ir miega 

mojo kambarių baldai. 
Teirautis tel. PO 7-8451,

« ST. NICHOLAS ISLAND MOTORBOAT SERVICE L

jauna mergina, nejaunesnė, 
kaip 16 m., padėti lengvoje na 
mų ruošoje ir prižiūrėti 2 vai 
kus moderniškuose kaimo na 
muose. Reikia mokėti angliškai.

RE 8-5000.

i DANTŲ GYDYTOJAS

į D r. J. M A L I Š K A
Pacientai priimami iš 

anksto susitarus

1
' 9 a. m. — 10 p. m.

išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.
5441 Bannantyne,

(kampas Woodland) 
Tek: PO 8-4547

Suite
152 Notre 

UN

ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D. 
25—26 
Dame St. E. 
6-8969

i Res. 5657—12 Avė., Rsm. 
t RA 2-5229

AUGsTESNIŲJŲ KURSŲ 
UŽBAIGIMAS

šiais mokslo metais įvyko šešta 
dieni AV salėje. Dir. dr. H. Na 
gys pakvietė garbės prezidiu 
man Kursų globėją Tėvą J. Bo 
revičių, Seimelio Prezid. pirm. 
J. Malaišką, KF Įgal. p. Rimke 
vičienę, Mokinių Tėvų k-to pir 
mininkę p. Navikėnienę, Lito 
dir. D. Jurkų, Kursų mokyto 
jus B. Lukoševičienę, 1. Luko 
ševičienę, V. Zubą, V. Kerbelį 
ir J. Kardelį. Išleistuvių proga 
dr .Nagys pasakė kalbą, kurio 
je įvertino knisu darbų, tikslus 
ir reikšmę. Abiturientams, ku 
rių šiemet kursai išleido 14, lin 
kėjo būti sąmoningais lietuvy 
bės ramsčiais ir puoselėtojais. 
Ta proga pasisakius dar ir Kur 
sų globėjui, Seimelio pirminin 
kui, KF Įgaliotinei, Lito direk 
toriui, Kursų inspektoiei ir Tė 
vų k-to pirmininkei, išdalyti 
brandos atestatai ir atminčiai 
po Lietuvių prozos antologijos 
knygą, kurios mecenatais buvo 
bankas Litas Monlreaiy ir Lie 
tuviškos Knygos Klubas Čika 
goję. Galiausiai pasivaišinta 
prie Kursų mokinių tėvų pa 
ruoštų stalų ir grojant muzikai 
pasisoKta. Labai malonukonsta 
tuoti, kad į sias iškilmes atsiian 
kė ir kitais metais baigusieji, to 
dėl susidarė labai gražus akade 
minio jaunimo būrys. Km sus 
pabaigė šie asmens: 1. Barteš 
ka Kazys, 2. Burbaitė Aldona, 
3. Dargytė Dalia, 4. Goiytc Eg 
lė, 5. Januškevičiūtė Gražina, 
6. Lukoševičiūtė Aušra, 7. Lu 
koševičius Vaidevutis, 8. Ma 
laiškaitė Gražina, 9. Makaiaju 
naitė Elvyra, 10. Morkūnaitė 
Saulė, 11. Rupšys Viktoras, 12. 
Tauteraitė Jolita, 13. lekutis 
Eimutis ir 14. Urbonas Rimgau 
das.
• Dieviškosios Širdies šventė 
bus šį penktadienį, birželio 13 
dieną. AV bažnyčioje mišios 7 
vai. ryto ir iškilmingos mišios 
8 vai. vakro.
• Jakniūnas Stasys baigė Layo 
la College.

PADĖKA
Ruošdami Pirmąjį Teatro Ba 

lių, iš lietuviškosios Montrealio 
visuomenes susilaukėme dide 
lio piielankumo ir visokeriopos 
pagalbos. Jautri montrealiecių 
talka bei nuoširdumas dar lab 
jau sustiprino teatro ir visuome 
nės ryšius. Ši abipusė darna 
bus tikruoju laidu mūsų atei

Dėkojame klebonui J. Borevi 
čiui už malonų leidimą naudo 
tis AV. Parapijos sale — ne tik 
pačiam vakarui, bet ir repetici 
joms. Nuoširdus ačiū už bą 
liaus garsinimą „Nepriklauso 
mos Lietuvos” puslapiuose. Gi 
Ii musų padėka priklauso visie 
ms, praturtinusiems baliaus lo 
teriją puikiais fantais, ypatin 
gai dailininkams: H. J. Žmui 
dzinienei, Vyt. Remeikai ir A. 
Tamošaičiui, parėmusiems teat 
ro veiklą vertingais savo pavei 
kslais. Dėkojame taipogi pa 
kvietimų platintojams bei mie 
loms ponioms, nuoširdžiai talki 
ninkavusioms loterijoje ir bute 
te.

Gi, dar kartą dėkodami Mont 
realio visuomenei, taip gausiai 
atsilankiusiai į mūsū vakarą, ti 
kimės,, jog rudenį susitiksime 
„Milžino Paunksrnės“ spektak 
lyje, kurio pastatymui šio Pir 
mojo Teatro Baliaus pelnas yra 
skiriamas.

Montrealio Lietuvių Dramos 
Teatras.

• A. Matulis, atsilankęs N L re 
dakcijon, pratęsė prenumeratą 
giminaičiui į Braziliją ir už 10 
dol. nusipirko knygų — B. Sr 
uogos „Dievų mišką“ ir kt.

• P. Čepulis jau keli metai kai 
yra Verduno miesto savivaldy 
bės tarnautojas. Dabai savival 
dybė, atlikusi savo rūmų staty 
bą, atleidžia iš darbo 50 darbi 
ninku, bet p. Čepulis, skaito 
mas pavyzdingu, lieka tajnybo 
je ir toliau.

$$ NOSIES, GERKLĖS IR 
$ AUSŲ SPECIALISTAS 

$$ IR CHIRURGAS
| Dr R. CHAKLAJTD
>$ 78 St. Joseph Blvd. W. 

Tel. PL 9958

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, i

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

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

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

[Dr.E.A ndrukaitis 
! 956 SHERBROOKE E.

$ Tel.: LA 2-7236

NOTARAS
MILTON W. WINSTON, 

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

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

Raštinė vakoais: $
2104 Mount Royal St. 1 

LA 1-7926 — 8873
Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng. $

507 Place D’Armes
VI 9-8045

E ! I. G. ELECTRIC R d
Elektros kontraktorius

GURČIN AS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

IGNAS
3260

MOTORLAIVIU Į ST. NICHOLAS SALĄ, 
J PAPLŪDIMĮ IR GEGUŽINIŲ AIKŠTES 

Valtys išplaukia visą dieną šeštadieniais ir sekmadie 
niais iš tos pat vietos, kur buvo MALO MOTOR

BOAT SERVICE, tai yra nuo valstybinio pylimo 
Lashine, prie 32 Avė.

JEI NORITE PARDUOTI ar PIRKTI: 
Gyvenamus namus, apartmentus, 

Žemę, statybai, investavimui, 
Užsakyti pastatyti namus.

Reikalinga namams paskola.
Draudimas (visu rūšių) 

KREIPKITĖS:
DISTRICT ESTATE BROKERS — 
ADAMONISir BUDRIŪNAS 

Pirmoji Montrealy Lietuvių Real Estate Įstaiga 
Nariai Montreal Real Estate Board 

177 Sherbrooke St. W. PL 8501 
Mūsų tikslas — Jums Padėti: 5-ji metai.

Apyvarta
D. N. Baltrukonis 
F. Yasutis 
A. Markevičius

1957 m. siekia $ 1.000.000,00
CR 6-5075 V. Liesunaitis PO 7-6719
LA 2-7879 i J. Skučas RA 2-6152 |
OR 1-8951 I E. Yaffe — Sekretorė. $

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

Raštinė: I.E 4-4451

Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos.
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.

Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120$$
Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. saleje, Banko kambary.y

jos: išanksto susitarus.
į A N D R F i5.Sc., D.S.C., A.C.C.F. :

Cb specialistas 
>ody and Foot Surgery $$ Grad

? 6P’ >65 Montreal.. y

PARDUODAMAS NAMAS 
su vasarnamiu 

prie Lake Si m c o e. 
teirautis J. Petronis, 
9 Normandy Blvd. 
Toronto OX 4-3753.

I
DR. V. SADAUSKIENĖ <

Dantų gydytoja 
129 Grenadier Rd., 

(2 namas nuo Roncesvalles)!

TORONTO ;T et. L E 1-4250 !

A. L I Ū D Ž I U S, B. L.,
Viešasis Notaras
(Notary Public)

Advokatas iš Lietuvos.
Namų, žemės ar bet kurio 
biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas ir 
visi kiti notariniai reikalai.

Teisiniai patarnavimai. 
Morgičiai.

91 Roncesvalles Avė.
Toronto 3, Ontario.

Telefonas: LE 6-5613.

Dr. P. MOIIK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

ir šeštadieniais 
susitarimą.

Vakarais
pagal

1082 Bloor W., Toronto 4. R
(į rytus nuo Dufferin St.) g

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

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