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Politinė įvykių savaite
ŽYMIŲ ĮVYKIŲ IR POLITINIU ZONDAVIMŲ 

SAVAITĖ
Nuverstas Rusijos užsienių reikalų ministeris Molotovas. —

Rusai zonduoja konkordato su Vatikanu galimybes.
— Tito grįžta į gangsterių gengę.

Apie Molotovo atsistatydini Bulganinu buvo nuvykę į Tito 
mą iš Rusijos užsienių reikalų „kanosą“. 
ministerio pareigų buvo kalba 
ma ir rašoma. Tačiau tai buvo 
daugiau neaiškūs ir ne labai pa 
tikimi spėliojimai. Todėl štai 
gus jo nuvertimas, sudarė nema 
žą šiomis pilkomis „šaltojo ka 
ro” dienomis sensaciją.

VIAČESLAV MOLOTOV 
yra senas bolševikas, įsišakni 
jęs, įsikerojęs sovietiniame gy 
venime. Molotovas, sugebėda 

,s laviruoti tarp sovietinių 
. ,llų ir Charibdų, kurios ten 
siautėja, staigiai ir netikėtai už 
klupdamos politinius veikėjus, 
mokėjo kiekvienu metu atšilai 
kyti sovietinėse viršūnėse. Jis jos kapitulos vikaro vyskupo 
mokėjo įsiteikti Stalinui - gan Maželio“ to laikraščio atstovui 
gsteriui ir tuo pat metu „šlovin Maskvoje. Esą Telšių vysku 
gąjai partijai“. Molotovui teko pas Borisevičius ir jo sufraga 
didelės ir atsakingos pareigos nas vyskupas Ramanauskas su 
per ilgus sovietinius metus. Va imti ir kalinami, o kun. Maželis 
kariečiai tiek jį gerai pažino, tuo metu, kai minimi vyskupai 
kad net jam originalų vardą bu 
vo davę, — tai

„TOVARIŠČ NIET“, 
nes Molotovas dešimtis kartų 
savo „garsiuoju“ pasakymu 
„Ne“, yra sutrukdęs daugelį 
naudingų vakariečių sumany 
mų. Ar jis buvo komisarų pirmi 
ninkas, ar vėliau užsienių reika 
lų ministeris, visada težinojo 
tiktai vieną tvirtą žodį—„Ne”. 
Tai drauge buvo Stalino žodis, va „Unitą“ korespondento 
kurio valią Molotovas ištiki sikalbėjime, pageidauja, kad 
mai vykdė. tų sudarytas konkordatas.

Rašantis šią apžvalgą, niekad ne keista, kad Maskva nori 
nepamirš viešo ir oficialaus Mo daryti su Vatikanu konkoida 
lotovo žodžio per Maskvos ra 
diją, Rusijos kariuomenei oku 
•mojant Lietuvą.

MOLOTOVAS PASAKĖ:
Pabaltijo valstybės yra Rusi 

jos dalis, kurią vakarų imperia 
listai atplėšė iš Rusijos, — tat 
dabar mes šiuos kraštus grąžina 
me sau! Kai kas vis dar tvirti 
na, kad Maskva okupavusi Lie 
tuvą ir kitas valstybes siekiant 
komunizmo tikslų. Molotovo 
kalba 1940 m. birželio 15 d. įro 
do, kad Maskva pagrobė Pabal ir Vatikano 
tijo valstybes grynai imperia Tai sutrukdo turėti kasdieni 
listiniais sumetimais. Taigi, Mo nius ryšius. Bet tai nėra nepa 
lotovas yra vienas pagrindinių mainomas daiktas, nes bažnyti 
sovietinių budelių, karų su Ko niai įstatymai leidžia vadovau nėjęs Vakarų doleriais, Titas ūkio imami žmonės į Sibirą sta rinkti V. Jurgulytė, V. 
rėja, Vietnamu ir kt. ruošėjas, ti tikintiesiems ir be tų ryšių, vėl bendradarbiaus su komunis tyti fabrikų, gaminančių karo lis, G. Mitalas, kandidatas J. 
Tai yra didrusių 
vykdytojas.

Įdomuv kad jis pavarytas iš kais. Vyskupas Paltarokas pa

MASINU FONDO VAJUS

Žinoma, visai nesvarbu, kas 
valdys Rusijos užsienių reikalų 
ministeriją, nes skirtumo nesu 
daro, kad vieton vieno budelio 
stoja kitas. Svarbu budeliškasis 
režimas. Kai budelių režimas 
išnyks, tai ir budelių nebus. 
Tat iš „naujojo“ Rusijos užs. 
reikalų ministerio nieko gera 
laukti nėra pagrindo.

Galima spėti, kad ne be jo yra Dr. J. Zulonas, 
sugalvota

NAUJA KLASTA
Romos komunistų laikiaš 

tis „Unitą“ paskelbė praneši 
mą, neva duotą „Telšių diocezi

buvo suimti, 1955 m. buvo 
įšventintas vyskupu.

Kadangi Maželio pavardė pa 
rašyta „Majelis“, o Telšiai 
„Telsciu“, tai galima suabejoti 
autentiškumu.

Bet gal ne tame esmė. 
Esmė yra tame, kad Maskva 
per vysk. Maželį prakalbėjo

APIE KONKORDATĄ.
Vyskupas Maželis tame, ne 

pa 
bū 
Ar 
su

tą? Kuo velnias nežaidžia?
Komunistinio laikraščio „L* 

Unitą“ atstovas, Giusseppe Bof 
fo, kuris į Lietuvą buvo nuvy 
kęs su kitais užsienių korespon 
dentais, 
Maželio 
mus
APIE

įdeda į vyskupo Petro 
lūpas tokius pasisaky

KONKORDATĄ SU 
MASKVA:

— Kokie yra jūsų ryšiai su 
Vatikanu?, — paklausęs,

— Kaip žinote, tarp Rusijos 
nėra konkordato, 

turėti

VILNIAUS RADIJĄ KLALASNT
PERKELIAMAS BIRŠTONO KURORTAS

Nukrito Lietuvos žemės ūkio derlius.
Birželio 1 d. Vilniaus radijas pus. . . Tai yra tikras bepročių 

pranešė, kad ryšium su hidro šokis: čia didina, čia mažina, 
eletrinės statyba ties Kaunu, že O kaip gi kolūkiečiams, kurie 
moji Birštono kurorto dalis bus verčiami šokti šį sovietinį kazo 
apsemta, todėl kurortas perke ką? 
liamas į augštesnes vietas Visi 
pastatai iš kairiojo kranto per 
kiliami į dešinį. Ir dešiniojo 
kranto pastatai iš žemųjų vietų 

Birš 
vajaus dalyviams tono šaltiniai — Birutė ir Vy 

___ r._rj -——-—-a—-j - 
me atsiliepti daugiau tautiečių, vietas. Miškai,^tie puikūs pušy 
gavusių pakvietimus.
Spaudos Bendrovės „Neprikla 
usoma Lietuva“ įgalioti vesti 

St. Boniface, Manit. $ 10.00 vajų: P.Narbutas ir J.Kardelis.
SPAUDOS BENDROVĖS „NEPRIKLAUSOMA LIETU 

VA” ŠĖRININKŲ DĖMESIUI
Pranešame, kad Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lie

tuva ‘ šėrininkų-akcininkų visuotinis susirinkimas yra šaukia
mas 1956 metų liepos mėnesio 8 dieną, 3 valandą po pietų, 
163—9 Avenue, Ville Lasalle, P. Q_, pp. M. ir J. Leknickų 
leje, šia dienotvarke:

Susirinkimo atidarymas, 
Prezidiumo rinkimas, 
Mandatų komisijos rinkimas, 
Praėjusiojo susirinkimo protokolo skaitymas, 
Valdybos pranešimai apie jos kadencijos darbus, 
Revizijos komisijos pranešimas, 
Diskusijos dėl pranešimų, 
Valdybos ir revizijos komisijos rinkimai, 
Einamieji reikalai ir sumanymai, 
Susirinkimo uždarymas.

Nustatytą valandą nesusirinkus kvorumui, po valandos 
susirinkimas bus laikomas teisėtu nežiūrint dalyvių skaičiaus. 

Visi šėrininkai-akcininkai kviečiami dalyvauti. Kas nega 
lėtų dalyvauti, gali siųsti įgaliojimus (tiktai turintiems šėrų), 
kuriuo tikslu patiekiami adresai visų valdybos narių: 
Pirmininkas: L. Girinis, 3885 St. Ųrbain St., Montreal, P. Q. 
Vicepirmin.: J. Leknickas, 163—9th Ave, Ville Lasalle, P. Q. 
Iždininkas: J. Knystautas, 35 Strathyre Ave, Ville Lasalle, 

P. Q.
Šėrų sekret.: K, Leipus, 176—8th Avenue, Ville Lasalle, P. Q. 
Reikalu vedėjas: J. Kardelis, 7722 George St., Ville Lasalle, 

P. Q.
Direktoriai; Pr. Paukštaitis, 7510—1st Ave Ville St, Michel, 

Montreal, P. Q, 
P. Narbutas, 3512, Shutter, Apt. 4, Montreal, P.Q.

Įgaliojimas:
Šį pasirašęs,.........................................................................................

„N. L.” Mašinų Fondo va Zažeckienė Ditta, 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu Montreal, P. Q........... S 10.00
mu minime sekančius vajaus da p p Zažeckienė, įteikdama de 
lyvius ir lietuviškosios spaudos šimkę, pareiškė 
židinio rėmėjus:

Shilling Edward, Racine,
Wisconsin, USA. . . $ 10.00

P. E. Shilling amerikietis, bet 
lietuviškus reikalus visada pa 
remia, ypač — spaudą.
Zavadskienė Vera, Norwood,

Manitoba .....................$10.00
Daugelavičius Alfonsas,

Montreal, P. Q........... $ 10.00

Lietuviškąją, 
savąją spaudą, visi turime pa 
remti“.
Avižius Algirdas, 

Toronto, Ont........$ 10.00
Dargis Viktoras,

L.achine, Mntr., P.Q. $ 10.00 perkeliami į augštesnes. 
Visiems

nuoširdžiai dėkojame ir prašo

sa-

1.
2.

4

6.
7.
8.
9.

10.

gyvenąs ..............
turįs Šerų Nr. Nr

(vardas ir pavardė)

šiuo įgaliojo 
atstovauti mane

Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lietuva“ šėrininkų 1956 
metų visuotiniame susirinkime.

Data. (parašas)
Valdyba.

Trumpos žinios.
— Birželio 1 d. Lietuvoje bu 

vo minima „vaikų gimimo die 
na“. Vilniuje Dramos teatre, 
minint tą dieną, kalbėjo kultu 
ros ministerio pavaduotoja Mi 
chasė Meškauskienė.

— Lietuvos kurortai šiemet 
esą pasiruošę priimti 50.000 va 
sarotojų. Palangoje esą pertvar 
kytas Birutės kalnas, o Druski 
ninkai padaromi kurortu, vei 
kiančiu visus metus be pertrau 
kos.

— Panevėžio teatras išvykęs 
į kaimus mėnesio gastrolių į 
kolchozinius kluonus.

— Lietuvos baletas išvažia 
vęs revizituoti „broliškų respub 
likų“ teatrus.

— Birželio mėnesį praside 
sianti spartakiada.

— Naujosios Vilnios staklių 
gamykla „Žalgiris“ giriasi apie 
100 staklių išsiuntusi į Indiją,. 
Kiniją, Korėją ir Lenkiją.

— Lenkų kalba dėstomose 
Lietuvių mokyklose iš lietuvių 
kalbos egzaminų nedaroma. Už 
tenka lenkų ir rusų. Lietuvos 
valstybėje yra privaloma lenkų 
ir rusų kalbos, bet neprivaloma 
lietuvių. . . Tokia jau okupanto 
valia.

— Dar smarkiau pažaboja 
kolūkiečius. Privačius žemės 
sklypelius, kurie leidžiami iki

Pas komunistus, kaip sako šešių dešimtųjųi hektaro dy 
ma, per vieną savaitę septynios džio, Lietuvos okupantas įsakė 
pėtnyčios. Jie sudarė kolcho sumažinti ligi dviejų dešimtųjų 
žus. Po to tuos kolchozus su ha dydžio, jeigu kolchozininkai 
stambino. Dabar. . . tuos kol neišdirbs nustatyto kiekio dar 
chozus jau smulkina. . . Apie badienių. Ar gi tai ne baudžia 
100 kolchozui jau skaldoma per va?

tautas — esą nuvedami j kitas

nai, kurie Birštonu! sudarė sve 
ikojo oro rezervuarus, iškerta 
mi.

Skandinama 900 sodybų.
Ryšium su Kauno hidroelekt 

rinės statyba bus paskandinta 
apie 900 sodybų. Jas reikia per 
kelti, o medžius iškirsti. Sun 
kiau būsią su durpynais, ku 
riuos esą reikia pirma iškasti, 
nes jie galėsią pakilti ir užkimš 
ti eletrinės turbinas. Todėl, 
jau dabar pradėta rašyti, kad 
statyba galinti nusitęsti ilgiau 
negu 5 metus. . . Greičiausia jai 
teks laukti nepriklausomybės...

Labai sumažėjo derlius.
Suvarius iš vienkiemių ūki 

ninkus į kolchozus bei sovieti 
nius dvarus ir padarius juos ku 
mečiais, jie ir dirba, kaip ku 
mečiai. Todėl pasak žemės ūkio 
ministro pav. Augustinaičio sk 
aičiavimų, Lietuoje žemės ūkis 
visai nusmuko. Palyginus su 
1939 metais, dabar javų derlius 
tesudaro tiktai ketvirtą dalį to, 
kas buvo 1939 metais.

Kolchozų kazokas.

KANADOS LIETUVIŲ 
STUDENTŲ ŽINIAI.

. . Rinkimams pasibaigus į K. 
L. S. S-gos Centro Valdybą 
yra išrinkti balsų dauguma šie 
studentai: B. Vaškelis, B. Gri 
gaitytė, G. Kačanauskas, E. 
Dainius, I. Šipelytė, kandida 
tais liko B. Petrulytė ir 
kauskas.

Į Revizijos komisiją

K. Šal

yra iš 
Petru

AUKOS „N. L”
Pr. Pekarskas, Long Lac, 

Ont......................................5.-
X.

G.

Y........................................... 2.—
Dargis, Kitimat, B. C. 2.— 
Kliūgas, Rodney, Ont. 2.— 
Sagaitis, Sudbury, Ont. 3.— 
Dubauskas, Mtl................1.—

.3.—
F.
G. Gaurienė, LaSalle, .
M. Wisniewski, Mtl............2.—
P. Petronis, Verdun, P. Q. 5.— 

Rėmėjams - aukotojams nuo 
NL.

reikmenis. Stankevičius.
— Egipte paleidžiama revo Rinkiminė komisija, širdžiai dėkojame,

liucinė karo taryba, kuri nuver —... .- - ..... - ■ - .. . . —
tė Parūką, nes įvedama nauja kus santykius. Sovietų valdavai susidaryti tikrą vaizdą, kokia 

per savo spaudą — savo oru yra deportuotųjų padėtis po pa 
mui ir populiarumui pakelti — skutinių Sovietų žygių, skel 
visaip stengiasi iškelti tiek sa biančių priverčiamojo darbo 
vo valdovų atsilankymus sve panaikinimą Sovietuose, 
tur, tiek kitų valstybių atstovų 
viešnages Maskvoje.

Posėdžio metu buvo pasitar 
ta dėl Sovietų užmačios išgau 
ti dabartinės padėties pripažini 
mą. Buvo taip pat plačiai ap 
tarta padėtis okupuotose tėvy 
nėse ir deportuotųjų likimas.
Latvijai atstovavęs p. Šildė pa pusstreikį — atsisakė dirbti 
teike patikslinti ir papildyti že viršvalandžius todėl, kad jiems 
mėlapį, kuriame sužymėtos iš mokyklų komisija atsisako pa 
trėmimo vietos ir priverčiamo kelti algas. Jie, su augštuoju 
jo darbo stovyklos, kuriose ka mokslu, dabar gauna į metus 
linami Pabaltijo, kraštų gyven 5.850 dol., bet šį atlyginimą lai 
tojai. Prie šio žemėlapio bai ko nepakankamu.
giama ruošti išsami dokumentą MATULYTĖ Genovaitė sugrį

imperializmo Jei atsiranda koks rimtas reika tais prieš Vakarus... Daugelio 
spėta žinia, bet ne visai maloni 
vakarams. .. .
TRUMPOS ŽINIOS
— Jau skelbiamas ištisas Ch 

ruščiovo kalbos XX komparti
nės, aš° pasakysiu? ką' galvoju? j°s suvažiavime tekstas. Chruš 
ateityje santykiai tarp sovieti čiovas kalbos pradžioje, opeiuo 
nės vyriausybės ir Vatikano ga "
lės būti sureguliuoti konkorda 
tiniu ar kitokiu būdu, — atsa 
kęs vysk. Maželis.

Korespondentas baigia:
— Turiu paminėti, kad vysk. 

Maželis puikiai žinojo politinę 
mūsų laikraščio spalvą ir mano 
asmeninį įsitikinimą. Mudviejų 
pasikalbėjimas praėjo labai nuo 
širdžiai. Nukrypom į kitus po 
kalbius, paklausiau apie jo svei 
katą, kuri esanti gera, nežiū 
rint senyvo amžiaus. Mielai su 
tiko su manim nusifotografuo 
ti“. . .

Gana įdomią naujieną, nors 
dar nepatvirtintą, atnešė žinios 
iš Maskvos, jog

TITO GRĮŽTA Į 
KOMUNISTINĮ BLOKĄ.

Maskvoje jis pareiškęs: Dabar
vėl esame draugai, ir tokiais lik ventojų gyvenimas dar dau< jo pasaulio kraštai yra pasiren linti laisvajame pasaulyje esan dieniais ir ketvirtadieniais 7— 

nes iš žemės gę megzti su Maskva draugiš čius Pabaltijo kraštų piliečius 8 vai. vakaro.

las, su Vatikanu susirašom laiš

pareigų kaip tiktai tada, kada į rašė Romon apie lietuvių baž 
Maskvą

ATVYKO TITO.
Atmintina, kad savo metu 

Molotovas Tito išvadino „Va 
karų imperialistų šnipu ir šu 
nim”. Žinoma, dabar Titui susi 
tikus su tokiu užsienių reikalų 
ministeriu nebūtų smagu. Tie 
sa, komunistai turi stiprias 
akis, bet. . . naujasis Rusijos 
diktatorius Chruščiovas rado 
labai gerą progą pavaryti Mo 
lotovą. Šio vieton dabar pasta 
tytas

DIMITRIJ ŠEPILOV, 
jau spėjęs pasitarnauti rusiš 
kam imperializmui. Ne kas ki 
tas, bet Šepilov Egipto Nesserą 
įtikino dėtis prie Maskvos blo 
ko' ir pirkti ginklus sovietijoje.

D. Šepilov nuo 1952 metų bu 
vo kompartijos oficiozo „Prav 
dos’’ vyriausis redaktorius, — 
ne nauja žvaigždė sovietijoje. 
Jis jau per 50 metų ir visa 16 
metų jaunesnis už Molotovą. 
Ne Molotovas, bet Šepilovas 
jau atstovavo užsienių reikalų 
jninisteriją kai Chruščiovas su sime visados. . . Atseit, atšipę giau pasunkės,

nytinę padėtį ir gavom iš Vati 
kano atsakymą. Jei jau norite 
mano grynai asmeninės nuotno

konstitucija.
— Maskva pakvietė Ameri 

kos karininkus į aviacijos šven 
te.

— Mollet su Pineau ir Ade 
naueris su v. Brentano susitiks 
aptarti santykių klausimus.

PABALTIJO TARYBOS 
POSĖDIS

Gegužės 18 d. Reutlingene po

Aptarus visą eilę bendrų žy
gių politinėje srityje ir dienos 
reikalų, Pabaltijo Taryba pa 
prašė p. Devenienę, artimiau 
siu metu vykstančią į JAV-es, 
atlikti visą eilę uždavinių.
MONTREALIO MOKYTO 

JAI PASKELBĖ

ja Lenino testamentu, kuriame 
sakoma, kad reikia Staliną, ka 
ip labai žiaurų ir nežmonišką, 
pašalinti.

— Grupė Vašingtono lietu
vių paskelbė laišką, kuriame sa 
koma, kad Tautininkai, organi sėdžiavo Pabaltijo Taryba; da 
zuodami visų lietuvių vardu są lyvavo visų trijų Pabaltijo vals 
skrydį Vašingtone, nesikreipė tybiųi atstovai. Lietuvai ten at 
į kitas lietuviškas organizaci stovavo VT nariai: pirmininkė 
jas, kad reiktų sąskrydį ruošti A. Devenienė ir URT valdyto 
bendrai. jas Dr. P. Karvelis.

— Eisenchoweris pareiškė, Vertindama politinę padėtį,
kad karo niekad nebus. Pabaltijo. Taryba priėjo vienin

— Azerbaidžano pirminiu gą išvadą, kad tai, kas vyksta 
kas Bagirov su 3 bendradar Sovietų Sąjungoje, nesuteikia 
biais sušaudyti, apkaltinus Be apčiuopiamų duomenų išvadai C1ia aPie deportuotųjų buitį, re žo iš kelionės po Pietų Ameri 
rijos bendradarbiais, o iš tikrų padaryti, jog Sovietai iš esmės miantis visų kraštų pačiais pas ką ir savo įspūdžius žada para 
jų — Chruščiovo priešai. keistų politiką ir atsisakyti! sa kutiniaisiais duomenimis. syti „N. L-je“.

— Jungtinių Tautų sekreto vo ligšiolinio imperializmo bei Pabaltijo Taryba ta proga BIRŽELIO 5 dieną YMCA pa
rius Hamerskjold lankėsi Mont kolonializmo. Sovietai savo vi nutarė pačiu artimiausiu metu atlpose pradedamas naujas ang 
realy. daus politikos sumetimais šie paskelbti turimą medžiagą apie lų kalbos kursas pradedantiems

— Laukiama, kad Rusijos gy kia sudaryti įspūdį, kad laisvo deportuotųjųi padėtį ir tuo įga mokytis. Pamokos vyks antra
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Liūdnuosius įvykius 
prisimenant

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
. DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 

7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTREAL, 
P. Q. Nebuvo- atsitikimo, kad pinigai butų žuvę.

Kam patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraštį 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

KULTŪROS KONGRESO REIKALU.
Birželio 30 d. Čikagoje įvy Kultūros Kongreso ir Dainų 

ksta JAV ir Kanados Lietuvių Šventės banketas. 
Kultūros Kongresas. Jį ruošia Liepos 1 d. Čikagoje įvyksta 
JAV ir Kanados LB Kraštų didžiulė Dainų Šventė. Kultu 
Valdybos. Jo pasisekimas ir ros Kongresas ir Dainų Švent
reikšmė priklauso nuo mūsų vi baigiami bendru banketu liepo, 
sų. Rengėjai daro viską, kad 1 d. 6 vai. 30 min. vak. tame pa 
Kultūros Kongresas prisidėtų čiame Sherman viešbutyje. Ban 
prie kultūrinio mūsų gyvenimo keto tikslas — ne tik sudaryti 
suaktyvinimo bei pagilinimo, progą visiems vienoje vietoje 
Bet šitam reikia ir mūsų visų susitikti bei pasidžiaugti, bet ir 
dėmesio bei aktyvumo. Reikia, kongreso- ir šventės oficialiuo

„Canadian Scene“ leidiniui specialiai parašytas George Bain, kad visų dalyvavimas padarytų sius dalyvius pagerbti. Todėl 
Toronto dienraščio „The Glebe and Mail“ specialaus korės Kultūros Kongresą didelį ir rei taip pat svarbu, kad ir bankete 

kšmingą. Todėl Kanados Lietu dalyvautų kuo daugiausia sve 
vių Bendruomenės Krašto Vai čių. Kanados Lietuvių Bendruo 
dyba visas apylinkių 
prašo:

1) stengtis, kad 
Kongrese dalyvautų

Kova del transkanadinesArtėja liūdnųjų birželio mė kykime juos dar gausingiau. 
nėšio įvykių sukaktis. Pirmasis Manifestuodami mūsų nepalau 
toks įvykis buvo, kai 1940 m. žiamą valią būti laisvais ir ne 
birželio 15 d. Sovietų Sąjunga, priklausomais, siųskime rezoliu 
brutaliai sulaužydama taikos, cijas ir peticijas mus priglaudu 
nepuolimo ir tarpusavio pagal šio krašto Vyriausybei, kur tik 
bos sutartis bei savo vadų iškil mūsų esama, kreipkimės į Jung 
mingiausius pažadus, okupavo tines Tautas, į parlamentus, po 
Lietuvą. Tuojau po to, panau litines partijas. Bažnyčių atsto 
dodama raudonosios armijos jė vus, tarptautines ir ideologines 
gą, Maskva, prieš t-flutos valią, organizacijas, į spaudą, vienu 
įjungė mūsų kraštą į Sovietų balsu prašydami, kad nebūtų laikas, kai Kanados 
Sąjungą. nusileista Sovietų imperializ niame parlamente vyksta stip kova dėl dujų įstatymo eina to

Su nemažesniu skausmu pri mui ir kad nebūtų Sovietams ri kova: dvi partijos, konservą liau su tokiu įsikarščiavimu ir aš 
simename ir 1941 m. birželio pripažinta tai, ką jie yra užgro toriai ir CCF, nori priversti Mi trumu, kokio Kanados parla 
14 d. įvykius, kada tūkstančiai bę. Prašykime, kad visur ir vi nisterį Pirmininką,, kad jis mente seniai nėra buvę. Ji jau giausia Kanados Lietuvių Bend
nieku nekaltų mūsų sesių ir bro sada būtų statoma Sovietams tuoj skelbtų federalinius linki turėjo labai didelį balsavimų sk ruomenės apylinkių atstovų,
hų buvo nakčia suimti ir žiau sąlyga — atitaisyti padarytas mus, kurie parodytų tautos nuo aičių (vienos savaitės laikotar
riausiu būdu deportuoti į sovie skriaudas, grąžinti laisvę ir ne monę natūralinių dujų transka pyje balsuota net 15 kartų),
tines priverčiamojo darbo sto priklausomybę mūsų Tėvynei nadinių vamzdžių tiesimo reika Joje panaudota jau daug aštrių 
vykias. Suimami ir išvežami bu Lietuvai ir visiems, kam tik So lu. Ministeris Pirmininkas, ma žodžių (opezicijos vadas Drew 
vo ne tik sveikieji ir jaunesnie vietai jas yra išplėšę. tydamas, kur reikalas kreipia Vyriausybės šalininkus pavadi
ji, bet taip pat vaikai, moterys, Beveik kasdien spaudoje skai mas, jau davė šiuo klausimu ir no „treniruotomis uodegomis“, 
seneliai ir net ligoniai. tome, kad Sovietuose vyksta rū tiesioginį atsakymą: prieš rin o Pramonės Ministeris Howe

Lietuvių tauta niekados neuž girnas, kad Sovietų diktatūrinis kimus turi būti atlikti du daly atsilygino pavadindamas kpn 
mirš šio- Sovietų atentato prieš režimas ima pats savim bodėtis lai: a) turi būti privestas prie servatorius tiesiai „utėlėmis“), 
raikius, ramiai savo tėvynėje ir kad Sovietų Sąjungos žmo galo centro ir provincijų susita Pagaliau toje kovoje pirmą, kar 
gyvenančius, darbštumu ir iš gus, neturėdamas nustoti nie rimas mokesčių paskirstymo tą beveik dvidešimtpenkerių 
tverme savo krašto gerovę ku ko kito, kaip tik bolševikinės reikalu ir 2) transkanadiniai metų laikotarpyje buvo- panau 
riančius žmones. Ir šiais me vergijos pančių, ima nerimti ir dujų vamzdžiai iš Albertos į dota parlamento daugumos tei 

sė susiaurinti arba ir visai nu 
traukti diskusijas kuriuo nors 
klausimu.

Turės pereiti tam tikras laiko 
tarpas, kol bus aišku, ką kuri 
partija iš to visko laimėjo. Šiuo 
metu galime tik nupasakoti esą 
mą padėtį.

Dabartiniame Federaliniame
Parlamente liberalai turi daugu dis, Lietuvių Enciklopedijos re 
mą, pakankamą, pravesti jų pro daktoriaus dr. J. Girniaus pas 
jektui. O tas projektas turi dvi kaita: „Tautinė lietuvių kultu 
atskiras dalis. 1) trumpalaikė ra — mūsų tautos išlikimo pag 
5% paskola, kurią vyriausybė 
suteiktų pastatymui dujų vamz 
džių linijos nuo Albertos iki 
Winnipego. Paskolos dydis — 
80 mil. dol. 2) Pratęsimas lini 
jos toliau į Ontario provinciją, 
kuris kaštuotų 118 mil. dol. ir 
kuris būtų vykdomas kartu su 
Ontario valdžia. Ši linija būtų

PRANEŠIMAS IŠ OTTAWOS

pondento Feder aliniame Parlamente.
(Canada Scene). Jau kuris nę tik patvirtina.

Federali O tuo tarpu parlamentarinė valdybas menės apylinkių valdybos yra 
prašomos kviesti svečius ir į 
mūsų banketą. Kvietimo kaina 
6 dol. vienam asmeniui. Kadan 
gi banketo svečių skaičių vieš 
bučiui reikia pranešti iš anksto, 
tai apylinkių valdybos iki bir 
želio 23 d. praneša, kiek svečių 
iš jų apylinkės dalyvaus. Kar 
tu su pranešimu siunčiami ir 
pinigai. Kvietimai atsiimami į 
Čikagą atvykus. Banketo reika

Kultūros 
kuo dau

riančius i 
tais skaudžiuosius birželio įvy pradeda burnoti. Ir vėl atrodo, Quebecą turi būti pradėti ties 
kius minės lietuviai Tėvynėje, jog „pavasaris jau eina Karpa ti.
naujo ryžto pasisemdami savo tų kalnais. . .“ Tiesa, abi šios sąlygos nesu
sunkioje kovoje su okupantais, Nesiimdami pranašauti, kaip daro pagrindo atidėti rinkimus 
juos minės Sibiro tundrose ir išsiplėtos prasidedančio ji So tolimai datai. Jas galima būtų 
taigose išrėmimą kenčiantieji vietuose naujoji raida, mes turi įvykdyti gana greitai ir daryti 
mūsų tautiečiai, juos minėsime me konstatuoti, kad 
ir mes — visur, kur tik laisva 
jame pasaulyje yra lietuvių.

Ypač didelė atsakomybė 
tenka mums, esantiems šia 

pus geležinės uždangos.
Mūsų uždavinys yra be pa ką. Jeigu spręsti iš Sniečkaus 

liovos belstis ir belstis į viso ir estų kvislingo Kabino kalbų, 
laisvojo pasaulio sąžinę, kol pasakytų komunistų XX-jo- su 
kiekvienas padorus žmogus, vis važiavimo Maskvoje proga, tai 
tiek, kurios tautos jis bebūtų, atrodo, tartum Sovietai ir to 
supras, kad Soveitai Lietuvoje liau būtų nusistatę laikytis tų 
yra įvykdę Dangaus bausmės skelbiamos aiškios neteisybės, 
saukiantį nusikaltimą prieš pa meluodami per akis, esą, lietu tingais keliais — gali be kliu
grindines žmogaus teises, kad vių tauta, Sovietų okupuota ir čių ir vėl į bendrą darbą grįžti,
jie išplėšė iš mūsų brangiausią inkorporuota, esanti laiminga Sėkmingam Lietuvos reikalų 
turtą — mūsų Tėvynės laisvę įr tuo-būdu tikrąją nepriklauso gynimui yra reikalinga, kad išnuomota amerikonų kompani 
ir kad toji mums padarytoji sk mybę atgavusi. Sniečkaus žo bent kuriam mūsų susiskaldy jai Trans-Canada Pipelineas.
nauda turi būti atitaisyta, su džiais, svarbiausias komunistų mui būtų padarytas galas. Mū Liberalai, kaip sakyta, tą pro

.... uždavinys Lietuvoje — kovoti sų orumas visų svetimtaučių jektą gina, tačiau ir jų tarpe
su nacionalinės buržuazijos ide akyse kenčia, jei einama pakri yra kitaip manančių. Konservą
ologija, atsieit, su lietuvių tau kai. „Vienybėje — galybė“ tin
tos aspiracijomis nusikratyti so ka mums ypač šiuo metu, ir ta
vietiniu jungu. Mūsų pareiga vienybė yra mums daugiau ne

pavergtųjų kraštų išlaisvi 
nimo atžvilgiu Sovietuose 

jokio prablaivėjimo nematyti 
Sovietai pasmerkė Staliną, bet 
uoliai vykdo jo užbrėžtą politi

rinkimus, sakysime, spalio m. 
Točiau sostinėje retas kuris, 
net ir tie, kurie šias sąlygas re 
dagavo, mano, kad rinkimai tik 

. rai įvyktų 1956. Jau gana se 
• niai ir gana užsispyrusiai buvo 
tvirtinama, kad naujų federali 
nių rinkimų nebus anksčiau, 
kaip 1957 m. vasarą. Tą tvir 
tinimą žmonės jau priėmė kaip 
tiesą. Pastarieji Ministerio Pir 
mininko pareiškimai šią nuomo

2) Rūpintis, kad į Kultūros 
Kongresą vyktų kuo daugiau 
šia ir visų mūsų organizacijų 
bei draugijų (ypač kultūrinių) 
atstovų ir apskritai lietuvių.

Kultūros Kongreso registrą lais reikia kreiptis į Banketo 
cijos mokestis yra 1 dol. asme Komisijos pirmininką: Jonas Ja 
niui. Studentai ir moksleiviai 
leidžiami nemokamai.

Kultūros Kongreso tvarka.
Kultūros Kongresas bus ati 

darytas birželio 30 d. 9 vai. 30 
min. rytą Sherman viešbutyje 
(Randolph ir Clark gatvių ka 
mpas) iškilmingu posėdžiu. Sv 
arbesnieji jo momentai: atidai y 
mas, himnai, invokacija, mirų 
šiųjų pagerbimas ir prisimini 
mas, Garbės Komiteto ir Darbo 
prezidiumų kvietimas, Kana 
dos ir JAV LB pirmininkų žo

saitis 4430 So. Campbell Avė, 
Chicago, Ill., Tel. LA 8-2180.

Nakvynių užsakymas
Kultūros Kongresas ir Dai 

nų Šventė sutrauks daug lietu 
vių iš visos Amerikos ir Kana 
dos. Jau dabar jaučiama dide 
lio susidomėjimo šiais dideliais 
kultūriniais įvykiais. Čikagos 
Lietuvių Bendruomenė pada 
rys viską, kad atvykusioms bū 
tų jauku ir malonu. Pas Čika 
gos lietuvius daugelis taip pat 
ras ne tik pastogę, bet ir nakvy 
nę. Tačiau bus daug ir tokių, 
kurie norės apsistoti viešbu 
Čiuose. Kadangi Kultūros Kon 
gresas ir banketas vyks Sheer 
man viešbutyje, tai jame ir nak 
vynes bus patogiau turėti. To 
ks yra pageidavimas ir paties 
viešbučio, leidžiančio naudotis 
patalpomis. Užsisakąs kambarį 

vak. antrasis plenumo prašomas nurodyti, kad užsako 
Kanados Lietuvių Be ma ryšium su Lietuvių Kultu

laužyta teisė ir teisingumas tu 
ii būti atitaisyti. Anapus geleži 
nės uždangos esančių mūsų tau 
trečių rankos yra supančiotos 
ir burnos uždarytos. Todėl 
mes, laisvajame pasaulyje esan yra šiuos akiplėšiškus melus iš gu kada nors reikalinga, 
tieji, juo garsiau turime kelti sklaidyti ir tikruosius lietuvių Minėdami liūdnus ir mums 
balsą, kol laisvasis pasaulis atsi tautos siekimus atskleisti vi be galo skaudžius birželio įvy 
stos mūsų pusėje ir įsisąmoni sam pasauliui. kius, po visus kontinentus liu
ns, jog su sovietais negali būti Jei laiko dvasios paveikti Lie dykime visam laisvajam pašau 
taikos ir gero sugyvenimo, kol tuvos ar Maskvos komunistai liui, skelbkime, kad niekas nė 
jie neatsisakys savo imperializ ir pradėtų kitaip kalbėti, tai ne ra taip pasiilgęs taikos, ramaus 
mo ir kolonializmo ir grąžins turėtų nei mūsų paveikti, nei ir darnaus visų tautų sugyveni

rindas“.
Nuo 1 vai. iki 6 vai. po pie 

tų vyks 
džiai.

6 vai. 
posėdis: 
ndruomenės Kultūros Fondo ros Kongresu (Lithuanian Cul 
pirm. Iz. Matusevičiūtės pask turai Congress). Oficialus vieš 
aita: „Tautinės kultūros išlai bučio adresas šiuo reikalu yra 
kymo būdai ir priemonės“ rezo toks: Reservation Department 
liucijų priėmimas bei Kultūros Hotel Sherman, Randolph and 
Kongreso uždarymas. Nukelta į 7-tą psl.

atskirų sekcijų posė

niai prieš parlamento debatų vyzdžiui, Maritimes provincijo 
pradžią jis pasisakė, kad balsuo se, iki kurių ta linija visvien 

• ■ na s^as darbų ankstybą pradžią, neprieis, o prie kurios tiesimo 
ivati kom vadinasi už Vyriausybės pasiū jiems tektų prsidėti (finansiš 

lymą. kai). Linijos suvalstybinimas
Kito smūgio konservatoriško turėtų dar ir tų sunkumų, kad 

ji opozicija susilaukė iš jų pa abiejuose jos galuose būtų pri 
( Čių partiečių Ontario provinci vatiniai interesai (privatiniai 
‘. joje. Ontario Vyriausybė, kuri, dujų gamintojai ir privatiniai 

kaip žinome, sudaryta iš kon vartotojai).
servatorių, pasisakė už centro 
vyriausybės planą. Ontario At 
torney-General Porter pareiškė

toriai ir CCF kietai projektui 
priešinasi svarbiausia tuo moty 
vu, kad kanadiečių į ’ 
galba sustiprinama privati kom 
panija, ypač užsienine (JAV). 
Vieningas opozicijos frontas iš 
principo, tolimesnėje eigoje ei 
goję taip pat išsiskiria. Konser 
vatoriai maon, kad linija turi į 
būti kanadiečių pastatyta ir ka 
nadiečių valdoma. CCF nuomo 

tai, ką jis yra iš kaimyninių tau laisvojo pasaulio suklaidinti. Jo mo, kaip mes, sunkios tremties ne nereikia prie to prisileisti jo 
tų pagrobę. kie Sovietų viliojimai, jokie pa dalios ištiktieji. Mes nieko taip kios privačios kompanijos (ka ^/©"reil^luRaiška"kurį M?*Ho

Sovietai dedasi atsisakę Sta žadai ar pasigyrimai neturi mū netrokštame, kaip grįžti į mū nadeičių ar amerikonų) — lini 1
lino ir nusigręžę nuo jo vartotų sų nukreipti nuo aiškaus ir tie sų gimtuosius kraštus, pas sa ja turinti būti valdžios nuosa 

vuosius, ir ten grįžę visas jėgas vybėje ir valdyme, 
pašvęsti mūsų Tėvynės gerovei 
ir jos žmonių laimei kurti. Mes 
niekam karo neskelbėme, nieko 
pagrobti nesiekėme, bet

mes iš laisvojo vasaulio rei 
kalaujame, kad būtų sudraus 

tas Maskvos gobšumas.
Ne savo valia, ne geresnio Diskusijų apribojimą ar net nu

Social Credit partija, kurio, 
visas pagrindas yra Albertos 
provincijoje (iš kurios dujos 
būtų imamos), pasirinko- šūkį 
„Juo greičiau, juo- geriau“. To 
dėliai jie nesvyruodami balsuo 
ja už centro valdžios projektą. 
Kadangi partija šioje kovoje 
šalia liberalų yra lyg jaunesny 
sis partneris, tai visas šis reika 
las partiniu atžvilgiu jiems pa 
sibaigs, tur būt, be pliusų ir be 
minusų.

Federalinė Vyriausybė neno 
ri rišti to viso dujų reikalo su 
rinkimais. Tad skubina jį anks

we su malonumu skelbia. Laiš 
ke, tarp kitko, sakoma:

„Kiekviena diena, sutrukdau 
ti linijos tęsime pradžią, neša 
didžiulius nuostolius tiek Onta 
rio provincijai, tiek viso krašto 
ūkiui“.

Taigi, kaip matome, konser 
vatoriams trūksta tuo reikalu 
vienos ryškios linijos. Tokios Ii 
nijos nebuvimas padaro visuo

metodų Sovietų Sąjungoje jam saus kelio — 
viešpataujant. Jei dabartiniai 
Sovietų valdovai yra nuošir 
dūs, tegu įrodo tai ne žodžiais, 
o darbais.

Tarp didžiųjų Stalino nu 
sikaltimų yra Lietuvos ir 
mūsų kaimynų pabaltiečių 

pavergimas.
Tegu Sovietai grąžina Lietuvai 
laisvę ir nepriklausomybę, te 
gu atitraukia savo kariuomenę 
ir valdžios aparatą iš mūsų kra čiuosius, dar stipriau jungtis ir vų kraštą. Savo ‘ir gavo vaikų ksti: kai Pramonės Ministeris tumJ*nė7a7Pro7ėkto“*suvaTstybi tik "pirmoji 7am7džiu‘ Hmja ?au 
sto, tegu duoda mums galimy laikytis vienybes. To laukia is vardu mes pakartojame mūsų Howe paskelbė šitokį pozicijos nimas atitinka ju politinei filo bus žemėje ir ypač kai ja iš Al 
be ivvkdvti laisvus rinkimus ,r kurį. kiekvienas nusistatymą, dar joks opozici sofijai ir be to> kaip jie sako> bertos į JWinnipegą pradės te

nebuvo tuo reikalu prakti§kiems dienos reikalavi keti dujos, visa ši nemaloni pro 
mams. To dėliai jie galėjo jau cedūra, ypač parlamentinės 
seniai prieš debatų pradžią pa priemonės, jau bus gerokai pri 

mirštos. Minimoji kompanija 
80 mil. dol. paskolą turi grąžin 
ti 1957, balandjio 2 d. Po to, 
kai paskola būtų grąžinta, ma 
noma, visas šis klausimas ture 
tų rinkimuose tik gerokai ant 
raeilės reikšmės.

tik laisvės ir nepriklauso
mybės grąžinimas Lietu 
vai tegali mus patenkinti, 

niekas kitas.
Kol Lietuva — Sovietų paverg 
ta, veltui visi viliojimai grįžti, 
veltui įtaigojimai apsisprasti 
su Soivetų sudarytąja padėti 
mi. Liūdnųjų birželio įvykių mi pragyvenimo ir skanesnio duo traukimą, kuris parlamente jau menės akyse visą jų vedamą ko 
nėjimas turi paskatinti mus, nos kąsnio jieškodami, mes bu įgavo savotišką „giljotinos” va nepakankamai aiškią, 
laisvajame pasaulyje gyvenan vome priversti apleisti savo te vardą, teko paskelbti gana an CCF eilėse tokių didelių skir čiau užbaigti. Manoma, kad kai

Visas šis klausimas vyriau 
sybei yra labai sunkus. Pirmiau 
šia, daug kas mano, kad šis pro 
jektas nėra geriausias iš gerų 
jų. Antra — jam pravesti rei 
kia pasinaudoti labai nemalo 
niais parlamento suvaržymais.

bę įvykdyti laisvus rinkimus ir mūsų tautiečiai anapus geleži šventą įžadą, J 
susilaukti Lietuvos Respubli nės uždangos. davėme, apleisdami gimtąją že jos asmuo
kos priešakyje valdžios, kuri Lietuvos laisvinimo kovoje mę, — kovoti, kovoti be atvan kalbėjęs.

Bet konservatoriams šis kla 
usimas taip pat nėra rožėmis 
klotas. Antai vienas iš žymių 
konservatorių, daugiausiai su 
sijęs su naftos ir natūralinių du 
jų pramone, — Carl O. Nickle be sunkumų. Vamzdžių linijos 
iš Calgary — jau seniai ir vie suvalstybinimas negali būti la 

„. Se bai entuziastingai sutiktas, pa

_ t llUVUll MC di V till

butų laisvai išrinkto Seimo pa yra susijungusios visos demok gos, kol mūsų Tėvynė Lietuva 
statyta ir atstovautų lietuvių ratinės jėgos. Jos, Lietuvos Sei vėl bus laisva ir nepriklausoma.

Tam sutelkime visas jėgas, o 
kai laimėsime — mes visi grįši 
me skaudžių mūsų tautai pada 
rytų žaizdų gydyti ir jos kultu 
ros bei gerovės kelti.

Vykdomoji Taryba, šai reiškia savo nuomonę.

tautos valiai. mus demokratiniu būdu renka
Liūdnųjų įvykių išvakarėms nt, sudarė daugiau kaip 95% 

artėjant, kviečiame visus mūsų lietuviškojo parlamentinio ka 
tautiečius į Didžiąją Talką, mieno. Visai patriotinei visuo 
Šiais metais ruoškime birželio menei jungtis kelias yra atvi 
minėjimus dar iškilmingiau, lan ras. Kas pasuko ir nuėjo skir

skelbti, kad kovos už visus 2. 
200 mylių ilgio vamzdžių lini 
jos suvalstybinimą.

Tačiau ir jų programa nėra
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J. KARDELIS netekimo vaizdas. Daug kas iš 
pranešime dalyvavusiųjų kalbė 
jo piktai ir, rodos, p. Stanišaus 
kui į akis pasiūlė greičiau iš pa 
reigų pasitraukti. Taip ir įvy 
ko. Visas kabinetas pasitraukė, 
o jo sudėtyje ir p. Loozraitis.

Jeigu p. Joteikis teigia, kad 
p. Lozoraitis rodęs lenkams pa 
lankumą, tai tikriausiai taip ne 
būtų atsitikę, nebūtų prileista 
prie tokios katastrofos, jeigu 
p. Lozoraitis būtų veikęs, kaip 
p. Joteikis teigia.

Man, kiek aš galiu orientuo 
tis apie praeitį ir tai derinti su 
dabarties reiškiniais ir faktais, 
— man atrodo, kad p. Lozorai 
tis anuomet buvo ne tiek užsie 
nių reikalų ministeris, kuris po 
litiką formuoja, o gal vairuoja 
tą valstybės užsienių politiką, 
kiek valdininkas, kuris klauso 
kitų, kurie dedasi galį jam dik 
tuoti. Man atrodo, kad J. Pil 
sudskio pasiūlymas buvo tos rū 
šies, kuris politikos vairuoto 
jui, kūrėjui, formuotojui, davė 
galimybių, sakyčiau — net pla 
čių galimybių, vairuoti, planuo 
ti ir kombinuoti. Ne teigdamas, 
bet galiu spėlioti, kaip vėliau 
pamatysime — ir ne be pagrin 
do, kad taip ir buvo: jam dikta

Kiek žinoma, St. Lozoraitis vo A. Smetona, kuris, neabejo 
turėjo apleisti Užsienių reikalų tina, kluso ir savo partijos nu 
ministeriją kaip tiktai dėl ne sistatymų. Ne mano uždavinys 
sėkmių santykiuose su Lenki dabar nagrinėti, kas toje politi 
ja. Ant to suklupo visas anuo nėję srovėje foimavo opiniją, 
metinis ministerių kabinetas, Gana to, kad formavo ir kad A. 
Lietuvai gavus 
matumą.

Man ir dabar 
je tas tragiškas 
sudarė tuometinio 
pirmininko p. Stanišausko pra 
nešimas spaudai ir visuomenės 
organizacijų atstovams Minis 
terių kabineto patalpose, Duo 
nelaičio g-je, gavus Lenkijos 
ultimatumą. Daugelis dalyvavu 
siu tame pranešime, ir tai iš vy 
riausybinių sluogsnių, atvirai 
reiškė pasipiktinimą vyriausy 
bės nepasiruošimu įvykiams. 
Pasak p. Stanišauską, kariuo 
menė buvo tiek neparuošta, 
kad net mobilizacija buvusi ne 
įmanoma. Kažkas, bene K. Žu 
ko atsiminimuose 

pa ras Gužas, piktai pasakė, kad kydavo — viešai 
Neabejo girdi tūloms mūsų kariuomenės Visa tai buvo žinoma paslaptis, apie drausmę 
p. Lozo viršūnėms, kurios darė gruo Todėl,

Lietuvių - Lenkų 
santykių klausimu

III.
TADEUSZ KATELBACH
protį vadinamieji „didžiųjų 
trečiadieniai“. T. y. — trijų di 
džiųjų deinraščių — „Lietuvos 
Aido“, „Lietuvos Žinių“ ir 
„XX Amžiaus“ — redaktoriai 
kas trečiadienis atsilankydavo 
Užseinių reikalų ministerijoje 
ir Užsienių reikalų ministerio 
kabinete turėdavo politines ko 
nferencijaš* užsienių politikos 
klausimais. Žinoma, visi išky 
lą politiniai klausimai buvo per 
leidžiami per Lietuvos valsty 
binių pažiūrų bei reikalų verti 
nimo’ prizmę. Tas konferenci 
jas buvo pradėjęs, regis, dar 
Dr. D; Zaunius. Jos buvo tęsia 
mos ministeriaujant St. Lozo 
raičiui ir dar vėliau — min. J. 
Urbšiui, kurio ministeriavimas 
buvo nepaprastai nesėkmingas 
ir nelaimingas, ir jam pačiam ir 
Lietuvai. Jį išprievartavo pir 
ma Hitleris, o po to ir šio sąmo 
kslininkas — Stalinas.

(Geriausias draugas
Jūsų nosiai!

STASYS LOZORAITIS,
3.
Apie J. Pilsudskio padarytus 

Lietuvai 1937 m. pasiūlymus, 
kuriuos aš trumpai išdėsčiau 
(praėjusiame „Nepriklausomos 
Lietuvos“ n-ryje), užsimena ir 
T. Katelbach tokiu pasisaky 
mu: „... su savo bičiuliu Kaži 
mierz Wyszynski darėm ivai 
rių variantų projektus, kad Vii 
niaus miestas priklausytų bend 
rai abiem tautom, kad tai būtų 
oks miestas, kuris jungia, o 
ie skiria tas tautas“. (Cituota 

pagal minėtą „Naujienų“ prie 
dą).

Labai gaila, kad T. Katelba 
ch plačiau ir konkrečiau neiš 
dėstė tų pasiūlymų, kuriuos jis 
atvežė į Kauną Lietuvai ir ku 
riuos man išdėstęs, prašė per 
duoti Lietuvos užsienių reikalų 
ministeriui Stasiui Lozoraičiui, 
prašydamas su juo pasimaty 
mo. Mūsų santykiuose su len 
kais, toks nutylėjimas, ypač da 
bar, kada mums reiktų gerai ir 
nuoširdžiai santykių klausimus 
išsiaiškinti ir rasti susitarimų 
dėl 
rėti 
nau 
giu 
nėra bloga, bet, manau, tokiais 
klausimais rašant neturėtų bū 
ti neaiškumų.

Taigi, pasiryžęs tarpininkavi 
mo misijai, aš aplankiau p. Lo 
zoraitj ir jam viską, ką man sa 
kė T. Katelbach, perdaviau.

P. St. Lozoraitis atidžiai iš 
klausė ir pareiškė sutikimą pri 
imti p. Katelbachą. Kiek prisi 
menu, per mane jam paskyrė 
pasimatymo laiką Užsienių rei 
kalų ministerijoje.

Suprantama, kad ten bu$o 
pasikalbėjimas tete-a-tete, nes 
tokie reikalai taip ir daromi.

Kad T. Katelbach visa tai, 
kas buvo išdėstyta man, pakar 
tojo ir p. Lozoraičiui, kaip Už 
sienių reikalų ministeriui, 
aiškėjo ilgai netrukus, 
ju, kad T. Katelbach 
raičiui reikalą išdėstė plačiau, džio 17 d. perversmą, lengviau kad p. 
giliau ir išsamiau, nes

Yra didelių, vad. vyiiškc 

dydžio—raudonoje ir gel 

tonoje dėžutėje. . . minkštesnes 

super stiprios, drėgnos ar 

sausos!

Veidui

nosines

Stebėkite
Face-elle
ženklą

po s venom

kitų nuomonę ir paklusti dau 
gumai. Stropesnis skautiško 
sios ideologijos įsisąmoninimas 
stipriau visus sujungs bei ras 
kiekvienam broliui ir kiekvie 
nai sesei mielą vietą skautavi 
me“.

„4. Pasaulis sparčiai žengia 
pirmyn medžiagiškai. Kartais 
ta pažanga nustelbia dvasines 
gėrybes. Baden - Povellio su 
kurtoji skautybė vispusiškai 
auklėja jaunuolį. Negerovėms 
atsverti, reikia daugiau atkreip 
ti dėmesį į praktišką skautiškų 
programų bei pilnesnį ideologi 
jos vykdymą. Vienetų veikloje, 
greta tarnavimo Tėvynei ir Ar 
timui, skirkime daugiau vietos 
religinei programai išeiti. Tai 
tevykdo skautiškasis jaunimas 
ir vadovai, o kapelionai bus 
mieli jų talkininkai ir patarėjai. 
Mūsų gyvenimas bus pilnesnis 
ir gyva religinė praktika“.

Šeštadienio vakarą vėsioje 
Juozinės (St. Joseph River; 
upės pakrantėje buvo sukurtas 
nuotaikingas laužas ir vėliau so 
dybos salėje smagūs šokiai, ra 
teliai ir žaidimai.

ateities, kuri neturėtų tu 
jau turėtų formų, — ma 
kažką neaiškų mūsų atžvil 
slepia. Gal ir nieko tame

Lenkijos uiti Smetona, kaip prezidentas, to 
vis dėlto įsiklausydavo.

stovi atminty 
vaizdas, kurį 

Ministerių

AMERIKOS SKAUTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Geg. 25 d. Cincinnati, Ohio, 
buvo 46-sis JAV skautų meti 
nis suvažiavimas. Jame naujuo 
ju Amerikos Skautų (BSA) pir 
mininku buvo išrinktas Ken 
neth K. Bechtel iš San Francis

Veda sktn. inž. J. Bulota.
VADOVIŲ IR VADOVŲ SĄSKRYDIS

Gegužės 19—20 d. — Sekmi sios veiklos aktualijomis. Sese 
nių savaitgalį pavasirio žaluma rijos sueigoje š. m. vas. 16 d. į
pasipuošusioje Tabor Farm so paskautininkes pakeltoji Nijo co. Jis yra jau aštuntasis Ame 
dyboje praėjo darbštusis Sese lė Jankutė davė skautininkės rikos Skautų pirmininkas ir 
rijos ir Brolijos vadovų sąskry įžodį, 
dis, kuriame dalyvavo per 100 
atstovų iš Chicagos, Clevelan 
do, Detroito ir Toronto. Jų tar
pe buvo Seserijos Vyr. Sk. v. 
s. O. Zailskienė ir Brolijos 
Vyr. Sk. v. s. Stp. Kaitys.

yra išaugęs iš šautų eilių, tuo 
Sąskrydis nutarė pasveikinti tarpu kiti 7 buvę pirmininkai 

LSS Tarybos Pirmininką v. s. nebuvo skautavę jaunystėje. 
Vyt. Čepą, o Tarybai persiųsti Naujuoju BSA vicepirmininku 
čiaa rezoliucijas: išrinktas Norton N. Clapp ir iž

„1. Sąskrydis išklausė pra dininku Gerald F. Beal. Taip 
nešimus apie Seserijos ir Broli pat darrnkti naujai kadencijai 

Maloni p. Į. Bačiūno viešna j°s Vadijų bei vienetų pastari įvairių komisijų nariai.
gė davė puikią progą sąskry " . .
džio dalyviams išsikristalizuoti skautijos pozicijas tarptautinė 
pageidavimus Lietuvių Skautų je skautiškoje šeimoje. I ~~ p" 

.. . 'T'____—cf^ncrnc npea ninVnic

Tat vieną trečiadienį, didžių 
jų dienraščių redaktoriams su 
sirinkus Užsienių reiklų minis 
terio kabinete, p. Lozoraitis iš 
dėstė maždaug tą pat, kas ma 
no buvo pasakyta skyriuje „Le 
nkijos pasiūlymai Lietuvai“ ir 
atsiklausė mūsų nuomonės, at 
seit — ką mes, 3 redaktoriai, 
apie toki Lenkijos pasiūlymą v. . .1 I J 1 S-gos Tarybos suvažiavimui,manome? , • , x , •kuris bus šaukiamas sios vasa

Kaip žinoma, politinės ir ide ros pabaigoje. Sąskrydį skaityti jėgomis plėsti. Sveikinamos Se 
ologinės Lietuvos žmonių orga 4 pašnekesiai, kuriuos prave 
nizacijos buvo uždarytos 1936 dė: 1) vyr. sktn. M. Budrienė 
metais. Bet nebuvo paslaptis, apie tarptautinį bendradarbia. 
kad jos veikė pogrindyje. Paga vimą, 2) psktn. Vyt. Kaman 
liau jų lyderiai kartais ir pasisa tas apie tautinį jaunimo auklė

ir neviešai, jimą, 3) psktn. Vyt. Černius re abi Vadijos duoda puikių ins
ir toleranciją ir trukcijų bei programų. Pagal do Arenoje buvo Amerikos sk 

savaime suprantama, 4) vyr. sktn. J. Vaišnys apie jėgas ir priemones tevykdo jas autų vietos tarybos surengtas 
Lozoraičio atsiklausi religinį auklėjimą. Temos sukę vienetai. Didžiausias lietuvy milžiniškas pasirodymas, kuris 

man jis buvo nešioti ant rankų A. Vol mas redaktorių nuomonės—tai lė gražias diskusijas, kuriose bės išlaikymo veiksnys yra kie simbolizavo į 4 milionus augan

minimas Pet

šias

gas sustiprinti lietuviškosios

. Tos pa 
stangos neša puikius vaisius ir 
jas reikia su didesne energija ir

serijos pradedamos pastangos 
veikti kartu su kitų tautui trem 
tinių skaučių organizacijomis 
pasaulio skaučių šeimoje“.

„2. Lietuvybės išlaikymo ba

JAV prezidentas D. D. Eise 
nhoweris specialia telegrama 
pasveikino skautus ir jų vado 
vus. Jis yra perrinktas Ameri 
kos Skautų garbės pirmininku. 
Šiuo metu JAV-bėse virš trijų 
milionų berniukų skautauja 
100.000 vienetų.

PASIRODYMAS 
DIDŽIULIS

Gegužės 18—19 d. Cle-velan

galėjo pasakyti kaip įžangos ve demarą ir kt. perversmo hero buvo asiklusimas tų srovių bei vyresn. vadovai dalinosi savo kviena lietuviška šeima. Mūsų čios šio krašto skautybės sieki 
rtą pasisakymą, iš kurio Lietu jus, negu dirbti tikrą, kanuome tų politinių partijų, kurias trys patirtimi, o atžalynas reiškė skautija jai gelbsti, bet tik tėvų mus. Didžiajame pasirodyme
vos užsienių reikalų ministeris nei skirtą, darbą — būti pasi redakoriai atstovavo. Aišku, sveikų naujų minčių. Seserijos autoritetas ir pastangos išau abu vakarus dalyvavo 17.000
galėtų spręsti, kad reikalas ti ruošus apginti savo tėvynę nuo kad tam atsiklausimui reikėjo ir Brolijos vadovės-vai su savo gins atspariausius lietuvius“. clevelandiškių skautų. Jų tarpe 
krai yra rimtas. išorinių priešų. Tą slegiantį tūlo laiko, todėl redaktorių at Vyriausiasiais,Skautininkais tu „3. Emigracinės negerovės gražiu tautiniu koloritu pasi

— — — vaizdą didino p. Stanišausko vi sakymai sekė tiktai sekančios rėjo atskiras sueigas, kuriose kartais atsiliepia į toleranciją ir reiškė Clevelando Pilėnų tunto
Anais laikais buvo įėję j pa siškas suglebimo ir orientacijos konferencijos metu. (b. d.) pasidalinta šio meto skautiško drausmę. Mokėkime išklausyti Nukelta į 6-tą pusi.
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Kaip
ŽVILGSNIS PRAEITIN

Lietuva išsivadavo iš okupantu
(Atsiminimų ištraukos). mums.

Prasidėjo posėdis, 
me klausimą

apie Vilniaus srities 
perleidimą

Strateginiais
RAŠO

— O kodėl aš to nepadary rių paklausyti, ypač kai jie karš
siu? tose diskusijose susikimba. Iš

— O todėl, kad mūsų pusės bus stiprūs kalbėto
„ — , „ , . , jai, K. A. Smilga ir, rodos, Jot

as Tamstą anksčiau pakarsiu! fe Duokite ir jūs )>stipruo
— Aaaa. . . liūs“. Girdėjau, kad
Mežlaukas išsyk sėdo i fote

lį. Balutis rodė man akimis kaž tunte kažkokį Voldemarą, 
ką, bet aš nieko nesupratau. Gal jį prisiusite?
Po minutės tylos aš pratariau:

— Rodos mudu abu pasikars Bolševikams įsvaziavus, pa
čiavome. Man, kaip šeiminin prašiau d-rą Grinių tuojau su 
kui netiko to daryti. Gal atsiim kviesti „mažąjį kabinetą“. Te 
tumėte savo žodžius? nai padariau pranešimą apie vi

— Atsiimsime. są audringą posėdį. Gavau ir
— Ir numatomus veiksmus? pabarimą ir pagyrimą, ir prita
— Ir numatomus veiksmus, rimą. D-rą Purickį paprašiau, 
Toliau ir aš ir Balutis įrodi kad į mūsų delegacijos sudėtį

nėjome Mežlaukui, kad pralei įjungtų ir Mežlauko prašomą 
dimas per savo teritoriją kariau profesorių Voldemarą, kuris su 
jančios šalies kariuomenės yra juo viename bute gyveno. Pri 
aiškus neutraliteto laužymas ir žadėjo.
prisidėjimas prie vienos kariau Kitą dieną d-ras Purickis 
jančios pusės. Į tokį mūsų vei man pranešė, kad Voldemaras 
ksmą negalės nereaguoti Pran apie važiavimą į Vilnių ir klau 
cūzija, Anglija ir Amerika. Ka syti nenori, griežtai atsisakė, 
žin, ar tas eis į sveikatą ir pa Nuėjau pats. Ilgai profesorius 
čiai Sovietų Sąjungai. Matyti, atsisakinėjo, pagaliau, visdėlto 
įtikinome. man pavyko jį prikalbėti.

Šį nemalonų mūsų pasikalbę Iš Užs. Reik. Ministerijos pu 
jimą gana tiksliai aprašė pulk, sės 
Petraitis savo knygoje „Laisvę r. i •
ginant“ važiavo p. Balutis, kuris ir

buvo visos delegacijos 
33. MAŽLAUKAS PAPRAŠĖ pirmininku,

VOLDEMARO prof. Voldemaras ir p. Černec
Toliau buvo tartasi su Mež kis. Iš Kr. Aps. Min. važiavo 

lauku dėl sudarymo komisijos tas pat generolas Katche, Ope 
Vilniaus sričių perleidimo mu racijos skyriaus virš, majoras 
ms. Ta komisija susirinks Vii Šumskis ir Vilniaus komendan 
niuje rugpjūčio 16 d. tas kap. Kurkauskas. Gen Kat

Kai oficialioji dalis pasibai che turėjo duoti man garbės žo 
gė, mane Mežlauskas pasišau dį, kad iki grįžimo Kaunan nė 
kė į šalį ir pasakė: vieno lašo alkoholio negers. Sa

— Aš esu didelis elokvenci vo žodį ištesėjo ir laike derybų
jos (gražbylystės) meno mėgė buvo nepaprastai naudingas, 
jas. Labai mėgstu gerų orato Bus daugiau.

Svarstė vome, nes tas būtų aiškus mū 
sų neutraliteto laužymas, su 
kuo mūsų vyriasuybė jokiu bū 
du nesutiks. 

Mežlaukas 
kadsumeti

mus įtikinėjo,

mais jie užleisti Vilniaus kraš 
tą tuojau negalį, nes dar eina ka 
ro veiksmai, bet veiksmams nu 
tilus, ar karui pasibaigus, jie 
tuojau visą mums priklausomą 
sritį žada atiduoti.

Po ilgų ginčų bolševikai suti 
ko tuojau pradėti perleidimą 
šiaurės Vilnijos iki Naujųjų 
Švenčionių. Vidurinės zonos

BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 
puLK K ŽUKAS, 
ninkas, bet jis, nelaimei, kelin 
tą dieną „sirgo“. Į visus miesto 
užkampius buvo išsiųsti karinin 
kai, kurie žūt-būt turėjo gene 
rolą Katche surasti ir visai 
„sveiką“ galimai greičiau pri 
statyti į ministeriją.

Gal po dviejų valandų man perleidimą, tarp Švenčionėlių ir 
pranešė, kad štabo viršininką Valkininkų, pradėti po mene 
jau surado kažkokioje landynė šio, gi liksios Lietuvos dalies 
je, atsivežė į namus ir pila jam perdavimo laiką dabar nustaty 
ant galvos šaltą vandenį. Dar ti negalima, nes tenai dar eina 
per gerą pusvalandį praneša, karo veiksmai. Kiekvienu atve 
kad jau generolas visoje tvar ju visas geležinkelis Daugpilis 
koje, tik „atsigaivinimui“ turi -Vilnius-Gardinas turi pasilikti 
dar išgerti bonką alaus. bolševikų rankose, nes tai yra 

Galima įsivaizduoti, kokia bu jkl fronto svarbiausioji teikimo 
vo mano padėtis prieš Mėžiau arterija. Vliniuje iki karo pa 
ką ir Marchelevskį, kurie su 
prato mūsų sumišimą. Visą lai 
ką bovinome juos „beletristi 
ka“, bet galų-gale ir jie dėl to 
kio delsimo pradėjo nerimas 
tauti.

Pagaliau į mano kabinetą pla 
čiai atsidarė durys ir įėjo... gir 
tutėlis generolas Katche. Kuo 
met jis sunkiai atsirekomenda 
vo ir dar sunkia įgriuvo į fotelį, 
Mežlaukas į ausį man prašmbž

pagal naujai sudaryti} sutartį 
toks jų kariuomenės praleidi 
mas karo metu yra numatytas, 
bet mes su p. Balučiu tą griež 
tai paneigėme.

Dabar, 
pripuolamai su manim 
kęs p. N., buvęs 1920 m. 
pasiuntinybės Maskvoje 
konsultas, papasakojo, 
prie taikos sutarties su bolševi 
kais buvo slaptas priedas, ku 
ris atitiko Mežlauko žodžiams. 
Keista, kad tokio svarbaus da 
lyko Krašto Apsaugos ministe 
ris visai nežinojo. . .

32. KARŠTI GINČAI
Prasidėjo karšti ginčai. Abi 

pusės pradėjo karščiuotis. Mež 
laukas atsistojo, atsistojau ir 
aš. Vėliau p. Balutis ir kiti da 
lyviai sakė man, kad mudu su 
Mežlauku buvome panašūs į 
gaidžius, pasiruošusius viens ki 
tą pulti. Čia Mežlaukas ištarė 
sakinį, kuris mane galutinai iš 
vedė iš pusiausvyros.

— Jei taip ,tai aš iš čia duo 
du telegramą, kad nukreiptų 
tris divizijas, krioš užims tiltus 
Prienuose, Alytuje ir Merkinė 
je ir praleidinės mūsų kariuo 
menę per Lietuvos pietinę dalį.

— Ne, Jūs šito nepadarysite!
■ pasakiau aš.

būti kariniai — diplomatinio po čiau. dėti kovoje su bendru priešu. — Ne, padarysiu!
būdžio, tai būtinai turėjo daly Buvau kaip karštu vandeniu Ir aš ir p. Balutis prieš tokį — Ne, nepadarysite! — su 
vauti ir generalinio štabo virši apipiltas. pasiūlymą griežtai užprotesta šukau aš.

MINISTERIS
25.
29. RSFSR ATSTOVAS

Liepos mėn. pabaigoje į Kau 
na atvyko bolševikų atstovas 
Akselrod su gana dideliu per 
sonalu. Apsistojo Metropolio 
viešbutyje, bet greit persikraus 
tė į Ožinskio namus (kampas 
Laisvės Alėjos ir Vytauto pro 
spekto), kur vėliau buvo pasta 
tyti didžiuliai Apskr. Valdybai 
namai. Tai buvo 55—60 metų 
senas žydas, buvęs Suvienyto 
jo Banko Odesoje direktorius. 
Greitu laiku padarė jis man vi 
zitą namuose. Gyvenau aš nuo 
jo per keturis namus. Vėliau 
jis pas mane, o. aš pas jį buvo 
me gana dažni svečiai.

30. DERYBOS SU RUSAIS 
DĖL VILNIJOS

Rugpjūčio 13 ar 14 d. į Kau 
na atvyko III rusų armijos ko 
misaras Mežlauk (latvis) su sa 
vo padėjėju Marchlevskiu (len 
ku) svarbių pasitarimų. Tuose 
pasitarimuose dalyvavo Užs. 
Reik. Ministerijos rytų depar 
tamento direktorius Balutis ir 
St. Seimo norys Čarneckis dėjo: 
(1941 m. birželio mėn. depor 
tuotas Sibiran).

Kadangi pasitarimai turėjo _ — Aš jį, kalės vaiką, pakar ninkai, turime bolševikams pa —

— Tai štabo viršininkas.
— Mh. . .,, — atsakiau.

baigos pasilieka ir jų 
mendantūra.

31. DERYBOS 
BOLŠEVIKAIS

Toliau prasidėjo antrojo 
no nelaukto klausimo svarsty 
mas. Jis buvo toks: bolševikų 
kariuomenei laukiamas pasi 
priešinimas iš lenkų pusės prie 
linijos Gardinas — Augustavo 
miškai. Geriausias klausimo iš 
sprendimas, tai apeiti Augusta 
vo miškus iš vakarų pusės. 
Tam reikalui, kaip jie pasakė, 
mes, kaip nauji ir tikri sąjungi

etapo. ko

SU

ma

praėjus 35 metams, 
susiti 
mūsų 
juris 
kad
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STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
IŠRINKTA AMERIKOS LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄ 

JUNGOS CENTRO VALDYBA
Rinkimai buvo daromi korės gali, susikvietę savo narius, 

pondenciniu būdu. Balsus at melbourniškius studentus, čia 
siuntė 376 studentai iš 692 są besimokanti jaunimą ir keletą 
jungos narių, tat balsavo apie vyresniosios karos akademikų:, 
pusę sąjungos narių. Iš atsiųs turėjo labai reikšmingą sovyk 
tų 376 balsų keli neatitiko bal lą — konferenciją.
savimo taisyklėms, todėl rinki Į stovyklą suvažiavo 33 as 
mų komisija pripažino teisiu menys. Ją atidarė penktadienio 
gaiš 367 balsus. vakare A.S.S. Melbourne Sky

Pagal balsų daugumą Į Cent riaus pirmininkas sen. L. Pan 
ro Valdybą išrinkti šie asmens: kevičius, stovyklai vadovauti 
Ramutė Kliorytė, Vytautas Va pakvietęs senj. Alg. Žilinską, 
laitis. Dalia Tallat Kelpšaitė, Pirmąją paskaitą, tema. 
Tomas Remeikis, Kęstutis Je „Tautinių mažumų problema“, 
čius, Juozas Karklys ir Juozas skaitė Danutė Žilinskienė, 
Liubinskas. Dipl. Soc- Stud-> šiemet, šalia

MC GILL UNIVERSITETĄ MONTREALYJE Rumbanis Teodoras (įrašyta 
, • • .... i • • Roumbanis Theodore) iš Toba.ge keli lietuviai ir kaikurie jų gavo mokslinius laipsnius. ronto, Ont gavęs Master of 

Montrealio mieste veikia 2 šiemet iš 1.150 baigusių univer Science” (Physics). Tai yia ne 
dideli universitetai ir 10 kole sitetą, labai didelė dalis yra at abejotini lietuviai, bet apie juos 
gijų (College), kur kasmet mo vykusių, galima sakyti, iš viso mes nieko negirdėjome. Jeigu 
kosi didelis skaičius mokslus pasaulio valstybių. Vien iš Am mūsų studentų organizacija

Į Kontrolės komisiją išrink 
ti: Vytautas Kamantas, Algis 
Vedeckas ir Ričardas Kontri 
mas.

J Garbės teismą išrinkti: Al 
girdas Avižienis, Antanas Su 
žiedelis ir Rimvydas Šilbajoris.

AL>SS šiemet sukanka 5-ri 
metai egzistavimo ir veiklos. 
Sąjunga leidžia anglų kalba 
„Lituanus“ ir lietuvių kalba 
„Studentų gaires“.

S-ga atstovaujama Baltų Stu 
dentų Federacijoje.

S-ga dabar skelbia leteratūri 
nj konkursą, kuriame gali daly 
vauti S-gos nariai ir 1956 m. 
abiturientai. Konkursui tinka 
bet kurio žamo litetatūnnė kū 
ryba. Kurinius komisijai reikia 
asiųsti ligi 1956 m. rugsėjo 1 
d. šiuo adresu: Lie. Stud. S- 
gos Literatūros Konkursui, 
680 Bushvvick Ave, Brooklyn 
21, N. Y., USA.

LIETUVIŲ STUDENTŲ 
SUSIRINKIMAS 
AUSTRALIJOJ

Adelaidės universitete studi 
juoja 24 lietuviai. Kiti jų jau 
yra bebaigią, keli įstojo šiemet.

Australijos Lietuvių Stud. S 
gos Adelaidės skyriaus susg 
rinkimas, apsvarstęs aktuaiiuo 
sius reikalus, išrinko naują vai 
dybą, kuri pareigomis pasiskirs 
tė taip: R. Urmonas — pirmi 
mnkas, E. Petrikaitė — sekre 
tore, A. Jankauskas — iždinin 
kas.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
AKADEMINĖ STOVYKLA

Jau ne pirmas sykis Melbour 
no akademikai skauai, susijun 
gę į Akademinio Skautų Sąjū 
džio Skyrių, gražiai pasireiškia 
Melbourno lieuvių akademinia 
me gyvenime.

Šiemet per atvelykio savait

savo profesinio darbo, pradėju 
si dėstyti Melbourno universi 
tete. Prelegentė nagrinėjo kul 
tūrines ir psichologines proble 
mas, iškylančias tautinių mažu 
mų grupėse ir ypatingai jų įta 
ką tautinių mažumų jaunimui. 
Sek. dieną buvo E. Žižienės pas 
kaita, tema: „Tarpgeneraciniai 
nesutarimai ir lietuvybės išlai 
kymas“. Prelegentė iškėlė 
daug aktualių klausimų šių die 
nų jaunos ir vyresniosios kar 
tos santykiuose. E. žižienė, dės 
tydama gimnazijoje, galėjo pa 
lyginti besimokanti jaunimą 
Ausralijoje ir Europos mokyk 
lose. Atkreipė dėmesį, kad rei 
kia daugiau dvasinio auklėji 
mosi, lavinimosi, o nesitenkinti 
vien tik specialybe.

Tą pačią dieną paskaitą skai 
tė ir dipl. ekon. VI. Jakutis, te 
ma: „Lietuvybės išlaikymas 
tremtyje“. Plačiai teoretiškai 
nagrinėti faktoriai, apspren 
džią tautinį reiškimąsi bendruo 
menėje, ypatingai išeivijoje, ir 
analizuota bendruomenės sąvo 
ka aplamai.

Sekmadienio saulėtą rytą at 
vyko kun. dr. Bačinskas. Di 
džiojoje salėje, prie mažo gėlė 
mis papuošto altoriaus, atlaiky 
tos šv. Mišios. Kun. dr. Bačins 
ko pamokslas apie jieškojimą 
tiesos ir kova dėl jos, bei dedi 
kavimas mišių už Lietuvos aka 
demikus, nevienam paliko gilų 
įspūdį ilgam laikui.

Po pietų dr. A. Zubras skai 
tė prisiminimus iš netolimos 
praeities: „Žvilgsnis j praeitį“. 
Prelegentas nagrinėjo pastarų 
jų nepriklausomybės metų po 
litinius įvykius.

Po diskusijų, sen. E. Panke 
vičiaus pakviestas, Fil. A. Ba 
kaitis uždarė savaitgalį.

Arch. Vyt. Žemkalnis, sykiu 
stovyklavęs, pasidžiaugė gra

žia stovyklos tvarka, kultūrin 
gai praleistu savaitgaliu u pui 
kia nuotaika.

LIETUVOJE STUDENTAI 
NENORI VYKTI Į KAIMĄ

Vilniaus pedagoginį institu x . _____ _______ _ __o______
tą baigiančių studentų tarpe ki einančio jaunimo. Vien abiejuo erikos JV McGill universitetą prie jų būtų priėjusi, juos pa

se Montrealio universitetuose pabaigė apie 100 asmenų: iš kalbinusi, gal jie būtų aktyvūs
-— McGill ir Montrealio (pir Anglijos — per 20: toliau po lietuvių bendruomenės nariai,
masis angliškas, antrasis pran kelis ar keliolika iš šių kraštų: 
cūziškas) — mokosi per 30 tu Indijos, Barbados, Trinidado, 
kstančių akademinio jaunimo. Šiaurinės Rodezijos (Afrika), 

Gegužės 30 dieną McGill uni Hon Kongo (Azija), Jamaikos, 
versitetas turėjo oficialų moks Britų Gvianos, St. Dominik res 
lo metų užbaigimą, kuris kas publikos, Etiopijos, Egipto, Ko 
met daromas labai iškilmingai, lombijos, Aukso Kranto (Afri 
Kadangi Universitetas neturi ka), Nigerijos (Afrika), Bei 
labai didelės salės, kurioje ga mudu, Graikijos, Japonijos, Ki 
lėtų suruošti iškilmes, tai jas nijos, Olandijos, Irlandijos, 
paprastai ruošia Universiteto Pietinės Afrikos, Venezuelos, 
sode-kieme, jegu eisti graži sau Ekvadoro, Švedijos, Brazilijos, 
lėta diena. Kadangi geg. 30 bu Guatemalos, Turkijos, Lenki 
vo apsiniaukusi ir lietinga die jos ir Lietuvos, 
na, tai iškilmės buvo surouš 
tos Forum salėje, talpinančioje 
apie 30.000 asmenų. Buvo tik 
rai impozantiškos iškilmės. Pro 
fesūra užėmė estradą, o 1150 di

Šis studentų nenoras vykti į plomantų — visą parterį, 
kaimą smerkiamas oficialiai, Reikia pasakyti, kad McGill 
bet ypač nusiskundžiama, kad universitetas buvo pradėtas or 
studentų net komjaunuolių tar ganizuoti tūlo James McGill 
pe neatsirado tokių, kurie to 1813 metais, bet oficialiai 
kioms nuotaikoms pasipriešin darytas 1829 metais. Per 
tų. metus McGill universitetas

nadai davė didžiulę armija kul 
DR ?NIE tūrininkų, kurie iškėlė kana

RIŲ MOKYKLOJE dos kultarą. moksl, ir žmonių 
Thiel College Greenville, Pen gerbūvį ligi didelio, vieno iš 
nsylvania, liepos 23—27 d. Mi pirmaujančių visame pasauly 
sijų Tarnybos štabo New Yor je, augštumo. Bet kultūriniai ii 
ke yra pakviestas dalyvauti dis moksliniai M c Gili universiteto 
kusijose tema „Misionieriai ne atsiekimai yra svarbūs ir dide 
paprastuose kunigo uždaviniuo Ii ne tiktai vienai Kanadai, bet 
se“. ir viam pasauliui. Štai kad ir

lo murmėjimas kai jiem buvo 
paskelbta maskvinės Augšto 
sios mokslo ministerijos įsaky 
mas Nr. 1227 (1955 m. gruo 
džio 20 dienos), iš kurio maty 
ti, kad institutą baigusiųjų dau 
gumai teks vykti į septynme 
tęs kaimo mokyklas, kur lab 
jausiai trūksta mokytojų. Stu 
dentai nurodinėjo, kad pilnose 
vidurinėse (dešimtmetėse) mo 
kyklose dirba daug mokytojų, 
instituto nei nelankiusių tad, 
anot jų, tie turėtų eiti dėstyti į 
žemsniąsias mokyklas. Ir stu 
dentai bibliotekininkai nurodi 
nėjo, kad Vilniuje, pačioje Švie 
timo ministerijoje esą daug ma 
žamokslių, tad jie galėtų keltis 
j kaimo bibliotekas...

ati
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S kubėk.
L letuvi,

A p drausti
brangiausią turtą—sveikatą ir gyvybę Susivienijime Lietu 
vių Amerikoje. Tai yra seniausia lietuvių apdraudos ir 
visuomeninė organizacija, veikianti jau nuo 1886 metų.

S L A draudžia: Gyvybę — iki $ 10.000,00
Sveikatą — mokant į mėnesį iki $ 325.00 ligos ar ntiaimin 
go atsitikimo atveju. SLA suteikia progą taupyti vaikų 

mokslo ar gyvenimo pradžiai.
Lietuvis, dalyvaudamas Susivienijime, nuolatos bendrauja 
su savo tautos žmonėmis ir apsaugo savo šeimą nuo atšali 
mo lietuvybei. Apdrauda Susivienijime Lietuvių Amerikoje 
yra pigi ir paranki lietuviui. Čia lietuvis ras visų rūšių rei 

kalingą gyvenime apdraudą.
Apie SLA visas informacijas suteikia vietinės kuopos, ku 
rios yra kiekvienoje žymesnėje lietuvių kolonijoje. Jei no 
rit gauti platesnių žinių apie Susivienijimą, knygučių ir 
nurodymų kaip pasidaryti SLA nariu, parašykit šiuo adresu:

Lithuanian Alliance of America, 307 W. 30 «t.
New York 1, N. Y., U. S. A.

Be to, sąraše radau pavar 
džių, kurios apytikriai turėtų 
būti lietuviškos, nors nepatikli 
nūs sunku tai teigti. Tai yra: J. 
Šarvas (Įrašyta Szarvas), L. 
Jonas (gal graikas, jeigu ne lie 
tuvis?), P. Spira, C. Malonė ir 
J. Purvis (gal latvis?). Jeigu 
mūsų studentų organizacija 
būtų buvusi veiklesnė, ji tikria 
usia būtų išsiaiškinusi, kas iš 
jų lietuviai ir kas iš jų dar gy 
vi lietuvybei. O gal vieną kitą 
jau ir apmirštantį galima būtų

Labai gaila, kad mūsų, Lietu grąžinti lietuviškai gyvybei, 
vių studentų sąjunga, nepasirū Kas gi geriau gali tą padaryti, 
pina surinkti žinių apie visus kaip ne jaunimas? Tat, atspė 
studijuojančius augštosiose mo siu daugumos lietuvių pageida 
kyklose. O tai nesunku padary vimą, kad mūsų studentų orga 
ti, apėjus visas mokyklas.

Eidamas į McGill universite 
to iškilmes, žinojau tiktai vie 
na, kad mūsų visuomenininkas 
Agronomas Petras Lukoševi 
čius šiemet gauna Agronomijos 
Magistro laipsnį. Oficialiai jo baigtos malda ir karalienės hi 
titulas yra Master of Science mnu, kurį grojo raitosios poli 
(Agronomy). Bet peržiūrėda cijos orkestras. Gražu buvo žiū 
mas baigusiųjų sąrašą, radau rėti, ypač kai tvarkingomis eilė 
dar šiuos lietuvius: B. J. Sližy mis, įvairių spalvų uniformomis 
tė (įrašyta Slizis Betty Julie), pasipuošę divlomantai ėjo į sa 
Edmonton, Alberta, gavusią lę ir impoazntišku būriu -užpil 
„Diploma in Teaching ant Su dė visą didžiulį Forumo parte 
pervision in Schools of Nur 
sing“: Zienius Raymundas(įra 
syta Zienius Raymond Henry) 
Montreal, gavęs diploma 
„Degree of Bachelor of Scien užsakiusi 
ce“; Baublys Juozas (įrašyta las DC-8 
Baublis Joseph) iš Gardner, su Britų gamybos Rolls-Royce 
Mass., USA, gavės „Degree of Conway jet motorais. Numato 
Doctor of Medicine and Master ma juos gauti apie 1960 m.
of Surgery“, lietuviškai sakant Naujieji lėktuvai pakels 120 
—gydytojo laipsnį; Gargasas keleivių kiekvienas ir turės vi 
Jonas (įrašyta Gargas John) iš dutinį greitį 550 mylių į va 
Montrealio, gavęs „Degrees in landą. Kelionė iš Montrealio į 
the Faculty of Graduate Stu Londoną (Anglijoje) sutrum 
dies and Research“ (P. Garga pės iki 6 vai. 10 m., o iš Toron 
są mes pažįstame kaip DLK Vy to į Vancouver} iki 4 v. 10 min. 
tauto, klubo buv. pirmininką),! (CS).

nizacija bent jau lietuvius stu 
dentus, kiek jų čia esti Montre 
alio augštosiose mokyklose, 
kad sužinotų ir juos paglobo 
tų. . .

Iškilmės buvo' pradėtos ir pa

DIDELI
Trans

sėja

g

J. Kardelis.
TCA UŽSAKYMAI
Canada Airlines yra 
JAV-bėse šešis Doug 
keleivinius lėktuvus

š
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik 
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

1023 N. Keystone Ave, Chicago 51, III. USA.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS

107 N. 20 Ave., Melrose Park, Ill., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 2 dol. metams.

Didžiausioji Stalino paslaptis
RAŠO NKVD GENEROLAS ALEKSANDRAS ORLOVAS.

4. do Stalino slaptosios caro poli
Kelioms dienoms praslinkus, cijos agento bylą, pats nusišo 

aš sugrįžau į Ispaniją. Slinko vė. Kossior, nežiūrint jo ūži 
savaitė po savaitės, mėnuo po mamos vietos politbiure, buvo 
mėnesio. Aš sekiau dienraščius nugalabintas. Gamarnik pats 
ir kiekvieną laisvą valandėlę įsi nusižudė prieš viršpaminėtųjų 
jungdavau savo trumpų bangų generolų likvidavimą. Balitskis 
iadijo aparatą. Užtekdavo tik buvo nušautas. Apie 1937 m. 
kam paklausti ar esu girdėjęs liepos mėn. vidurį gavau žinią, 
žinias, tai aš pajusdavau kaip kad mano pusbrolis Zinovijj 
įgeltas. Aš laukiau naujienų.

1937 m. birželio m. 11 d. va 
žiavau savo' automobiliu nuo 
prancūzų-ispanų sienos į Bar 
celoną. Buvo puikus oras. Aš 
dairiausi į gražius pakelėje vaiz 
dus ir klausiau lengvos muzi 
kos iš vienos prancūzų radijo 
stoties.

Staiga muzika buvo pertrauk 
ta ir buvo skaitomos žinios pra 
ncūziškai. „Radijo Tuluza! 
Ypatingas pranešimas! Sovietų 
maršalas Tuchačevskis ir kele 
tas kitų raudonosios armijos ge 
nerolų yra areštuoti. Jie kalti 
narni išdavimu ir bus karo lau 
ko teismo teisiami“.

Sekančios dienos rytą ypatin 
gas oficialus sovietų praneši 
mas painformavo šios žinios pri 
trenktą paslaptį, kad karo lau 
ko teismas jau įvyko ir kad aš 
tuoni patys vyriausieji sovietų 
kariniai vadai —

Tuchačevskij, Jakir, Kork,
Ubarevičius, Putna (abu 
paskutinieji lietuviai! ver 
tėjas), Eideman, Fėldman, 
ir Primakov buvo nubausti 

mirtimi.
V ėliau sužinojau, kad Štein, 
NKVD karininkas, kuris atra

si liudininkai, vadovai ar daly istorikų pradėjo rašyti apie mar laisvame pasaulyje buvę čekų mai, tuo momentu visai prara 
viai raudonosios armijos valy šalo Tuchačevskio „kolaboravi vyriausybės pareigūnai, kurie do nervus. Vietoj, kad atssiaky 
me — žmonės, kurie galėjo ži mą“ su naciais, lyg tai būtų bu pripažins ir parems toliau se ti kalbėti ir reikalauti apie savo 
noti tą baisiąją Stalino paslaptį vęs pilnai patvirtintas faktas, kančių aiškių faktų tikrumą: 
—buvo pašalinti. Maršalai ir ge Beveik visi tokie rašytojai pa 
nerolai, kurie pasirašė suklasto minėdavo ir imdavo buvusį Če 
tą karo lauko teismo sprendi koslovakijos prezidentą Bene 
mą Tuchačevskiui, dingo be šą, kaipo informacijos šaltinį, 
pėdsakų. Tas pat atsitiko su ne Nemažiau buvo susimaišęs ir 
suskaitoma daugybe NKVD ka Winston Churchillis, kuris ra 
rininkų ir valdininkų. Kiekvie šė, kad......... jis (Benešąs) suži
no sovietinio departamento va nojo, kad per sovietų ambasa 
dovybė ir pareigūnai visiškai dą Prahoje, yra palaikomi ry 
pasikeitė. šiai tarpe labai svarbių asmeny

1937 m. spalio mėn. vienas iš bių Rusijos ir Vokietijos vy 
augščiausiųjų sovietų NKVD riausybėse. Tai buvusi dalis 
pareigūnų, pavarde Spigelgla taip vadinamo karinių ir senos 
sas, atvyko pas mane Ispanijon, gvardijos komunistų sąmokslo 
Matomai raudonosios armijos nuversti Staliną ir pastatyti na 
karininkų gaudymas persimetė uja režimą pagrįstą provokiška 
net užsienin ir pasiekė mano politika. Prezidentas Benešąs 
gyvenamąją vietovę. negaišino laiko perduodamas

Kalbant apie Tuchačevskio viską, ką jis apie tai galėjo su 
areštą ir egzekuciją, šis parei žinoti, Stalinui. Po to sekė 
gūnas pasakė:

areštą pranešti sovietų ambasa 
dai, jis pradėjo teisintis. „Ar 
aš esu jų agentas?“ pasakė jis 
su savo profesijos pasididžiavi 
mu. „Yra kitas kelias aplinkui 
—jie yra mano agentai! Šios 
filmos, kurias aš gavau iš jų yra 
nuotraukos vokiečių generali 
nio štabo’ slaptų dokumentų!“ 
,Čekų policijos valdininkai, ma 
tomai nebuvo kvailiai, tuojau

1936 m. sovietų ambasadoje 
Berlyne buvo 
nis karininkas, 
vičius, kurį aš 
Tarp daugelio 
nėjimo—žvalgybos uždavinių^ 
Israelovičius palaikė ryšį su 
dviem pranešėjais, dviem turin 
tiems svarbias vietas vokiečių 
generalinio štabo karininkais.
Tačiau todėl, kad susitikimas ir pradėjo savo sovietų svečią gir 
pasimatymas su šiais vertin ti jo sėkmingame žvalgybos dar 
gaiš žiniomis vyrais pačioje na be ir davę pasirašyti atitinkamą 
cių Vokietijoje, kur galėjo pa dokumentą, jie Israeloičiv pa 
siekti visur buvusioji Geštapo, leido. Tačiau visas reikalas tuo 
buvo perdaug rizikinga, tai Is jau buvo praneštas užsienių rei 
raelovičius kartas nuo karto pa kalų ministerijon ir, savaime 
simatydavo su šiais karininkais suprantama, greitai viskas pa 
Čekoslovakijoj. siekė Benešą.

Vieną dieną, 1936 m., Israelo Stengdamasis ir siekdamas 
vičius susitiko, kaip iš anksto kiek galima draugiškesnių san 
buvo susitarta, abu vokiečių ka tykių su komunistine Rusija, to 
rininkus vienoje Pragos kavinė dėl, kad nacių Vokietijos grės 
je. Kada jų pasikalbėjimas pa mė ir pavojus vis augo, Bene 

komi pilnos parengties - aliar tybės gynėjas, meistriškai išpil smaigė, pasitaikė, kad vokiečiai šas pasiuntė policijos raportą 
mo padėtyje. Matomai, tturejo dė savo rolę...
būti tikras sąmokslas!“ „Kitu keliu aplinkui1

Po kruvinos Tuchačevskio .
aferos užbaigimo, būta dar ir paveldėtojai prisipažįsta, kad apleido kavinę, tačiau po kelių pranešti apie įvykį, jei galima, 
fantastiško viso to antraeilio Stalinas praktikavęs t_______
derliaus. Norėdamas pridengti ar teismo „įrėminimus“ ir pri 
tikrąją raudonosios armijos vertimus prisipažinti primestus 
„valymo“ priežastį. Stalinas ap — išgalvotus kaltinimus pla 
kaltino išžudytus sovietų gene čiausiu mastu ir kad raudono

Katsnelson buvo sušaudytas. 
Nuo tos dienos aš nieko dau 
giau nebegirdėjau apie jo žmo 
nos ir dukrelės likimą.

Trumpai apibūdinant, buvo 
likviduotas ne tik pats sąmoks 
lininkų ratelis, kuris žinojo Sta 
lino, caro slaptosios policijos 
agento, bylą, bet sekė areštai ir 
žudynės ir kitų visų, kurie tik 
spėjamai galėjo ką nors apie 
šią didžiausią Stalino paslaptį 
ir gėdą žinoti ar kurie buvo an 
ksčiau nužudytųjų sąmokslinin 
kų draugais. Kiekvienas raudo 
nosios armijos karininkas, ku 
rio užimamoji vieta tiesiogiai 
ar netiesiogiai priklausė ku 
riam nors iš sušaudytųjų są 
mokslininkų generolų, pasidarė 
kandidatu mirčiai. Šimtai, o vė 
liau ir tūksančiati raudonosios 
armijos karininkų buvo pašalin 
ti iš savo užimamųjų vietų ir at 
rado sau žiaurų gyvenimo ga ro]us šnipinėjimu nacių Vokie sios armijos generolai nėra bu 
lą Stalino naikinimo rūsiuose.

Pirmasis įvykęs Maskvoje 
„valymo teismas, kurio aš bu žudytų generolų — lakira.s, Ei nešas galėjo tai patvirtinti ką

ne 
„Panika buvo gailestingas, bet gali būti, rei 

apėmusi pačią viršūnę. Visi pa kalingas karinis ir politinis va 
sai įėjimui į Kremlių staiga bu lymas Sovietų Sąjungoje, ir se 
vo paskelbti negaliojančiais, rujos teismų 1937 sausio m., ku 
Mūsų NKVD daliniai buvo lai riuose Vyšinskis, sovietų vals

NKVD įgalioti 
pavarde Israelo 
gerai pažinojau, 
jo įvairių šnipi

pirmieji apleido kavinę. Po at 
sargaus laikotarpio ir sovietų

ir raštelį su Israelovičiaus pa 
_ _ leidimo parašu čekų ambasado

Da^r/kada^StahnčTval’džios darbdavys apmokėjo sąskaitą ir riui Maskvoje su insrukeijomis

teisiškus minučių J1S buvo cekoslovakų pačiam Stalinui asmeniškai, ar 
rį policijos areštuotas ir atgaben ba jei ne, tai sovietų užsienių 

tas į vyriausiąją būstinę. Polici įeikalų komisarui M. Litvino 
ja iškračiusi pas j} rado filmų vui. Sovietų užsienių reikalų įs 
rutulėlius, kuriuos jis tik nese taiga Stalino vardu karštai pa 
niai buvo gavęs iš vokeičių ka dėkojo Benešui už jo draugiš 
rininkų.

„Mano žmonės
__ ___________ pareiškė Israelovičiui policijos

vau liudininku, greitai pasiro demanas ir Feldmanas — buvo dabartiniai Kremliaus valdovai šefas. „Jie matė tamstą su vo 
dė buvęs švelnus^ jei palyginti žydai. Tačiau tas Stalino prisi paskelbė melu. Pripuolamai kiečiais. Taigi, tu šnipinėji na 
tai su laukine nežmoniška tero dengimas buvo toks sėlknžn man teko sužinoti į tai atsaky ciams!“
ro ir staigios mirties saturnali gas, kad ilgus metus vis dau mą, visai smulkmeniškai ir esu Israelovičius, kurį aš pažino 
ja, kuii dabai buvo pradėta. Vi giau ir daugiau žurnalistę* ir užtikrintas, kad esantieji dabar jau kaip savotišką bailį, mato

tijai. Tas kaltinimas buvo juo vę Hitlerio šnipais, tai Chur 
kingas, nes trys iš aštuornų nu chillis turėtų stebėtis kaip Be sekė tave“.

kus veiksmus. Gi Israelovičius 
buvo skubiai atšauktas Mask 
von, areštuotas, ir tik dėl jo ži 
nomų nervų silpnumo ir bailu 
mo, jis buvo nuteistas tik 5 me 
tams Kem koncentracijos sto 
vyklon, prie Baltosios jūros.

Bus daugiau.
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Taryba savo sąskaitoje turi 
apie 1800 svarų.

SAVAITGALIO MOKYKLA 
AUSTRALIJOJ

Geelongo lietuvių savaitga 
lio mokykla balandžio 8 d. pra 
dėjo naujus mokslo metus. Pir 
mąją dieną atvyko apie 30 vai 
kūčių. Tikimasi, kad skaičius 
dar padidės. Kol nebaigta savų 
namų statyba, mokykla naudo 
jasi Ball Park parapijos moky 
klos patalpomis. Pamokos vy 
ksta kiekvieną sekmadienį tuoj 
po lietuviškų pamaldų (pamal 
dos 11 vai.), todėl patogu tėvą 
ms, ateinantiems į pamaldas, pa 
lydėti ir vaikus į mokyklą.

AUSTRALIJOJ MOKINIŲ 
SKAIČIUS AUGA

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS VIII TOMAS JAU 
IŠSPAUSDINTAS

ir atiduotas įrišti. Jis apima Gu eiptis augščiau nurodytu adre 
adalajara — Instrumentacija. su.
G ir H. raides redagavo Pr. Če 7. Chicagoje gyveną lietu 
penas, I, Į ir Y — J. Girnius, viai yra prašomi paskambanti 
Jiems talkininkavo 176 bendra telefonu PRospect 8-5952, ar 
darbiai, įvairių sričių specialis ba užeiti į 2523 W. 69 St., ir 
tai. pranešti, kiek kas galės priimti

Iš didesnių straipsnių pami nakvynėn žmonių. Kadangi šis 
nėtini: Gudija, Guma, Habs didysis įvykis vyksta Chicago 
burgai, Hanza, Heidegger, He je, tai chicagiškiai turi bent tuo 
rezija, Hititai, Homeras, Liono prisidėti prie bendrojo lietuviš 
rijus, Hugo, Humanizmas, Hu kojo reikalo, 
moras, Iliustracija, Impresio Visi chorai nevėluokime ir 
nizmas, Indėnai, Indija, Indo skubiai praneškime Komisijai 
europiečiai, Inkai, Inkvizicija, reikalingą nakvynių skaičių. 
Su lietuvių gyvenimu susiję di Visi ruoškimės dalyvauti šio 

įsnieji straipsniai: Gultuvės, je pirmoje Kanados ir JAV lie 
lfimbinė, Gustaitis, Hambur 

gas, Hamiltonas, Hanau, Hart 
fordas, Herbas, Hetmonas, Hy 
manso projektas, Horodlės ak 
tai, J. ir M. Yčai, Ignalina, 
Ylakiai, Ilgasis grašis, Ilguva, 
Inkorporacija (Lietuvos į So 
vietų Sąjungą). Instrukcija se 
nojoje Lietuvos-Lenkijos vals elongo lietuviai sunaudojo ben 
tybėje. druomenės namų statybai. Tęs

Tomą puošia per 450 įvairių darni gražiai pradėtą talkininką 
iliustracijų.

Įrištos knygos pažadėtos ati 
duoti leidyklai išsiuntimui pir 
mąją birželio (3 — 9) savaitę. 
Administracija ruošia išsiunti 
mui reikalingus sąrašus. De 
vintasis tomas pradėtas rinkti, kelti ant stogo. 
r __ . _ __ Energingas statybos komite
1AINŲ ŠVENTĖS KOMITE t pirmininkas M. Davalga ma alias') Savickienės ir Bernotai TO PRANEŠIMAS NR. 12. noPkad pirmieji ALB-nės na dejaS)> Savickienes ir Bcrnolai

Dainų Šventės reikalai Įgavo mai turės stogą, dar prieš rude 
jau savo judriausią fazę. Visi nio liūtims užeinant, 
paruošiamieji darbai jau eina Grindims medžiaga jau se 
prie pabaigos. Šį kartą praneša niai nupirkta, todėl uždengus 
me, kad: stogą, nebus kliūčių įdėti ir

1. Sudaryta Nakvynių Komi grindis. Pamūrijus sienas, o 
sija, kuri rūpinasi visų atvyks ypač stogo griaučius uždėjus, 
tančiųjų chorų narių nakvynė namas įgavo formą. Visa tai 
mis. Nakvynių aprūpinimo ko pakėlė entuziazmą ir pasparti 
misijos pirm, yra Jonas Peštu no darbą. Net ir pesimistai įti 
kas, o nariais: Z. Bazaras, L. kėjo į greitą pabaigą. Mažai

P. Gribienė, V. In beatrasi Geelonge lietuvių, vie
P. Nedzinskas, E. nu ar kitu būdu, neprisidėjusių 

Strikienė, E. Šulaitis ir F. Va prie bendro namo statybos.
linskas. Geelongo lietuvių namų sta

2. Nakvynių komisija prane tybos gražūs vaisiai, tūrėtų bū 
ša visų choristų ir jų vadovų 
žiniai, kad visi, kurie atvyks 
Chicagon į Dainų Šventę, bus 
aprūpinti nakvynėmis.

3. Dar kai kurie chorai nėra 
pranešę, kiek jiems reiks nak 
vynių. Todėl prašome šiuos cho 
rus kuo greičiausiai, iki birže 
lio 15 d., pranešti, kiek ir kam 
reikia nakvynių, pridedant cho 
ro vardinį sąrašą. Vėliau bus te 
pasirūpinusieji, gali sudaryti 
.unkurnų Nakvynių komisijai.

4. Jei kas iš atvykstančiųjų 
norėtų apsistoti viešbutyje, cho 
ro sąraše tai turi būti atžymė 
ta. Jiems bus rezervuotos vie 
tos viešbutyje.

5. Sąrašai, kuriems yra būti 
na parūpinti nakvynę, turi būti 
siunčiami Komitetui šiuo adre 
su: Dainų Šventės Komitetas, 
2523 W. 69 St. Chicago, Ill.

6. Kadangi prieš pačią Dainų tautiečiai. Tokiu atveju, jeigu 
Šventę Chicagoje vyksta Kultu dauguma pritars namų statybai 
ros Kongresas, tai ta pati komi Bankstowne^ prie jų įsigijimo 
sija rūpinsis ir į šį Kongresą at su savo aktyvais prisijungs Ba 
vykstančiais kultūrininkais, jei nkstowno lietuviai, šiuo metu 
jie bus reiaklingi nakvynės. Kr grynais pinigais turj surinkę

tuvių Dainų Šventėje.
JAV ir Kanados Lietuvių 

Dainų Šventės Komitetas.
BAIGIAMI STATYTI GE 

ELONGO LIETUVIŲ 
NAMAI

Šių metų vasaros sezoną Ge

Bildušas, 
driulėnas,

MAMERTAS MACIUKAS

vimo būdą, baigė mūro darbus, 
sudėjo' langų ir durų rėmus, 
pabaigė stogo griaučius.

J. Renkauskas pradėjo dirbti 
vandens surinkimo latakus ir 
po kelių savaičių mano juos už

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
BŪRELIŲ ŽINIOS

Būrelis 13, Torone, P. J. Bal 
Cabramattos savaitgalio mo siūti pasitraukus iš vadovo pa

kykla pradėjo mokslo metus, reigų, būrelis naujo vadovo ne 
Buvo susirinkę 22 mokiniai. Pe išrinko. Šio būrelio nariai, ku 
įtraukos metu visi mokiniai, ap ne sutinka būti gimnazijos rė 
ylinkės v-bos lėšomis, buvo pa mėjais ir toliau prašomi savo 
vaišinti vaisvandeniais ir sumuš 
tiniais.

CAMPERDOWNO 
MOKYKLOJE

Camperdowno savaitgalio 
kyklą lankančių vaikų tėvų su 
sirinkime išrinktas naujas mo 
kyklos tėvų komitetas: pp. Ju 

l5 raitienė, Šidlauskas ir Sarpalie 
nė.

Mokykloje, be anksčiau dir 
busiu mokytojų: Bakaičio (ve

mo

V Y R 1 Š K V ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. ZOTIQUE ST. E., MONTREAL.

TELEFONAS: CR 0951.

KOMUNISTINĖ SPAUDA
KANADOJE SIUNTINIAI į LIETUVĄ

(Canadian Scene). Jau se Lietuvių bendrovė OVER 
niai žinoma tiesa, kad komunis SEAS CARGO CO., atstovau 
tai laiko spaudą vienu iš pag janti didelę anglų firmą HAS 
rindinių savo propagandos įran KOBA Ltd., Londone, siunčia 
kių. į LIETUVĄ ir kitus kraštus

Pagal tą dėsnį ir Kanados siuntinius su vilnonėmis me 
komunistai šiandien stengiasi džiagomis, maistu, avalyne, vai 
leisti daug ir populiarių laik stais ir klt> 100% garantija - 
raščių, kad tuo būdu turėtų sa

įnašus įmokėti naujo 132 bure 
lio vadovui V. Sendžikui, 130 
Evelyn Cres. RO 6-3726.

Tai bus naujas būrelis, suda vo įtakoje galimai didesnį skai 
xytas iš sujungtų dviejų 
to ir 136-to). Buvę 13-to 
lio nariai, kurie prašomi įnašus 
toliau mokėti, yra šie:
V. Balsys, J. Bakis, St. Kairys, 
Lazauskas K., Meilus V., Radz 
evičiūtė, Sližys J., Valius T., 
Grigaliūnas St., p. Krupovi 
čius, Matulevičius V., Krasaus 
kas Srg., j 
vienė E., Katchytė U., p. Kat 
chienė, p. Ščepavičienė, Al. Va 
lieriė, Kriaučiūnaitė O., Pul 
kys St., p. Svečinienė, p. Daug 
vilienė ir J. Maurukas.

Būrelis 88. Vancouver. Tai 
yra tolimiausias būrelis. Įsistei 
gė 1952 m., vadovu buvo iki 
1953 m. kun. TraškeviČius, da 
bar vadovas A. Baronienė, na 
rių turi 20, 1955 m. pasiuntė 
275 dol., nuo pradžios persiun

595 dol. (TraškeviČius 140 
Baronienė 455).
F. Gimn. reikal.

ii vertas pavyzdys skaičiumi ga 
usesnėms lietuvių kolonijoms.

KUR BUS SYDNĖJAUS 
LIETUVIŲ NAMAI

Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Tarybos ir Bankstowno atsto 
vų bendrame posėdyje, buvo 
svarstomas Sydnėjaus lietuvių 
namų įsigijimo klausimas. Ka 
dangi bankstowniskiai sutinka 
dėtis prie Sydnėjaus lietuvių 
namų tik tuo atveju, jeigu na 
mai bus statomi Bankstowne, 
tad apžiūrėjus naujai surastą 
sklypą, Sydnėjaus Lietuvių Na 
mų Taryba nutarė, kad nors šis 
sklypas yra žymiai geresnėje 
vietoje ir tinkamesnis, negu an 
ksčiau bankstowniškių Įsigy 
tas, tačiau galutinai nuspręsti, 
ar Sydnėjaus lietuvių namai sta 
tytini Bankstowne, bus papra 
syti namų įsigiijmą remiantieji

GALIONAS DIVA MODE
SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. 

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

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St ZOTIQUE St.,E. 
RAymond 1-6005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

pilnas draudimas. Visus reika 
lingus mokesčius sumoka siun 
tėjas, gavėjui mokėti nieko ne 
reikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono Anglijos, tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus į LIETUVĄ 
siunčiamų gėrybių sąrašų:

Overseas Cargo Company
4426 S. Rockwell St., 

Chicago 32, Ill.
Tel.: YArds 7-4337

tančios visuomenės kiekį. Ne 
apdairiam skaitytojui apgauti, 
tiesioginė komunistinė propa 
gandai dažnai būna labai gud 
riai užmaskuota, o kartais tam 
tikram laikotarpiui jos ir visai 
atsisakoma — kad tik pagau 
tų naujų skaitytojų. Šitokį suk 
ti keliai ypač dažnai taikomi 

p. Tamulaitis, Senku jaunimo spaudai. Stengdamasi 
kalbėti daugiau apie tai, kas ja 
unimui patinka, pavyzdžiui sp 
ortas. Duodama pasikalbėjimų 
su sporto žvaigždėmis, gausių 
iliustracijų.

Savaime suprantama, kad kie 
kvienas į komunistinės spaudos 
tinklą patekęs neutralusis skai 
tytojas tik didina raudonojo 
fronto jėgas, tuo pat silpnin 
damas laisvės garanijas.

Žemiau išvardintieji Kanado 
je anglų kalba išeiną, laikraščiai 
yra komunistų arba bent seka 
komunistinę liniją:

The Canadain Tribūne, The Lietuvos“ redakcijoje, 
Pacific Tribune, National Af George St., Ville Lasalle, Mon 
fais Monthly, Champion (jau treal 32, PQ. 
nimo laikraštis), Le Combat, 
News Facts, New Frontiers, 
Horizons. Visi tie laikraščiai 
išeina Toronte. Tik The Pači 
tie Tribune leidžiamas Vancou 
veryje.

Tautinių grupių kalbomis lei 
diami šie komunistiniai laikraš 
čiai:

Jedinstvo (Vienybė, jugosla 
vų), Kanadai Magyar Kunkas 
(Kanados vengras darbinin 
kas, vengrų), Kronika Tygod 
niowa (Savaitinė kronika, len 
kų), Liaudies Balsas (lietu 
vių), Ludove Zvesti (Liaudies 
žinios, slovakų), Novo Vreme 
(Naujasis laikas, bulgarų), Uk 
rainske Zhitya) Ukrainiečių 
gyvenimas, ukrainiečių), 
paus (Laisvė, suomių), Voche Kaina 3.50. 
nblatt (Savaitraštis, žydų), Uk --------------------------------------------- •
rainske Slovo (Ukrainiečių žo Taip pat yra laikraščių, ku 
dis, ukrainiečių), Vestnik (Ži riuos leidžia komunistuojan 
niaraštis, rusų), Ukrainian Ca čios draugijos, kaip, sakysime, 
nadian (Kanadietis ukrainietis, „Womans Voice“ 
skirtas angliškai kalbantiems Balsas“), leidžiamas 
ukrainiečiams), Club Life. Moterų Kongreso.

(13- 
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tės, tėvų komiteto prašomas su 
tiko mokytojauti buv. Banksto 
wno savaitgalio mokyklos mo 
kytojas J. Kantonas.

Mokyklą lanko per 20 vaikų.

• Melbourne suruoštoje meno 
parodoje, tarp 1370 eksponatų, 
savo kūrinius išstatė ir 3 lietu 
viai dailininkai: Teisutis Zika 
ras, Petras Vaičaitis ir Jurgis 
Baukus.

T. Zikaras išstatė įdomią 
„Skulptūrą pliene“, 40 pėdų 
augščio abstraktinę plieno kons 
trukcjją, „Kompozicija“, ir du 
piešinius. Po vieną akvarelė pa 
rodai davė J. Baukus ir P. Vai 
Čaitis.
• Newcastlio savaitgalio moky 
kla pradėjo antruosius mokslo 
metus. Yra užsirašę 13 vaikų ta apylinkėje gyvenantiems ta 
(pereitais metais lankė 8). Šie utiečiams biblioteka, kuri laiki 
met mokytojauja Jadvyga Za nai patalpinta p. Bitinų bute, 
karauskaitė, kun. S. Gaidelis, Bibliotekoje yra per 200 įvai 
Vac. Liūgą ir dr. M. šeškus. raus turinio knygų.

tė 
ir 
Š. įgal.

P, Lelis.
ATIDARYCABRAMATĖJE

TA BIBLIOTEKA
Nuo balandžio 15 d. atidary

DOVANŲ SIUSTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ bei kitų

dalykų persiuntimų

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt informacijų pas
MontreaHo atstovą 

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados didžiausia 
ir labiausiai prityrusia davai^t siuntinių persiuntimo 
firma

International Gift Parcel Service
1176 SHERBROOKE ST. W----------- Tel.: BElair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

Detecto T. V. & Radio Service Reg’d
3994 WELLINGTON ST.. VERDUN TR. 7798.

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAJT1S.
Vokiški „G r u n d i g“ radio aparatai, patefonai, plo 
kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.
8 ii

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. ; 
medžio dirbiniai. <

SAV. K. K I A U ŠAS ir J. ŠIAUČIULIS ; 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo- ;

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
Lietuviams nuolaida. ;

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, < 
g g P. Q. Tel.: HU 8—016^
S į©©©©©©^©©©©©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®®®©©©?

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Jūrininko SINDBADO NUO 

TYKIAI, kaip jie surašyti kny 
goję, pavadintoje „Tūkstantis 
ir viena naktis“. Išleido Terra. 
110 puslapių. Kaina 2 dol.

Leidinys iliustruotas gražio 
mis iliustracijomis ir gražus. 
Jis didesnio formato ir atspaus 
tas didelėmis raidėmis. Tai yp 
ač, puiki dovana vaikams.

Ši knyga gaunama „Nepi.
77722

Brolių GRIMŲ PASAKOS. 
Vertė St. Vainoras ir V. Civins 
kas. Išleido Terra. Leidinio du 
tomai po 200 puslapių. Kaina 
vieno tomo 3 dol.

Leidinys labai gražiai ilius 
truotas ir atspaustas didesnė 
mis raidėmis, taikan jį vaika 
ms. Bet Grimų pasakas sveika 
pasiskaityti ir suaugusiems.

Br. Grimų pasakos gauna 
mos „Nepriklausomos Lietu 
vos’’ redakcijoje.

Jieva Simonaitytė. PAVASA 
RIŲ AUDROJ. Terra, 230 pus 
lapių. Kaina 2 dol.

Andrius Valuckas. NEMU 
NO SŪNŪS. Romanas, II d. 

Va Autoriaus leidinys. 430 pusU

(„Moterų 
Kanados

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve 

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

Ved. D. Jurkus, He 4280.
„Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje 

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

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbagu 
ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.

Masažo ekspertai Jūsų patarnavimu.. 
Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.

MOTERŲ DIENA: telef.:
kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. PL 0094

” Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas is anksto nereikalingas. Zf? \ <

3963 COLONIAL AVE., MONTREA ;
(2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)  y

ll/ZA.ru
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'SPORTAS į
PAS CHICAGOS SPORTININKUS $

Po Vl-jų Š. Amerikos liet, bių šachmatų meisterių klasę. $ 
sporto žaidynių, daugumas Chi Be to, pažymėtina, jog šį laimė a 
cagos lietuvių sportininkų, išė jimą jis pasiekė švęsdamas sa | 
jo neribotų atostogų. Didysis vo 40-tąjį gimtadienį. vf
vietos liet, sporto klubas „Ne _ Evaldas Leifertas, vienas & 
ris“, kuris žiemos metu sužais -g pajėgesniųjų LFK „Vainų | 
davo vienas, kitas krepšinio ru tas“ futbolininkų išvyko atlikti | 

karinės prievolės. Be jo, karine X 
je tarnyboje šiuo metu yra dar g 
du klubo nariai: K. Pūdymaitis g 
ir A. Mikulskis. 8

— Edvardas Šulaitis, redaga 8 
vęs sporto skyrių „Laisvoje 
Lietuvoje“, iš šių pareigų pasi 
traukė.

— Juozas Janickas, Ciceroje 
gyvenęs sportininkas, atlikęs 
karinę prievolę, sugrįžo atgal į -- 
namus.

— Ramūnas Bužėnas, LFK 
„Vainutas“ narys, prieš kiek 
laiko sukūrė lietuvišką šeimą su 
Irena Chmieliauskaite.

— Regina Radvilavičiūtė va Sherbrock St. W„ Tr.
dovauja LFK „Vainutas“ mote Church patalpose, Montrealio 
rų sekcijai. Estų Bendruomenė ruošia baž

— Ona ir Elena Blandytės nytinį koncertą, į kurį nuošir 
yra labai aktyvios Chicagos sp džiai kviečia atsilankyti Mont 
ortininkės. Jos nevien tik spor 
tuoja, bet ir dainuoja, o taip 
pat reiškiasi ir organizacinėje 
lietuviškoje veikloje.

ngtynes, dabar kažko laukia ir 
nesirodo viešumoje.

Šiuo metu aktyvumo rodo tik 
naujasis Chicagos liet, futbolo 
klubas Vainutas, kurio futbolo 
komanda dalyvauja „National 
Soccer“ lygos pirmenybėse. Iki 
šiol ji yra turėjusi 4 pirrneny 
bių susitikimus, iš kurių 3 lai 
mėjo ir vieną pralaimėjo. Mū 
siškiai įveikė: Wanderers „B“ 
— 8:0, Harnmond 7:3 ir Rose 
land 6:1. Šį sezoną lietuviams 
yra likę trys pirmenybių susrti 
kimai.

Gegužės 26 d. lietuvių futbo 
lo komanda turėjo pirmąsias ru 
ngtynes su vietos „Stars“ lat 
vių futbolo vienuolike, kuri 
taip pat dalyvauja amerikiečių 
pirmenybėse, bet tik kitoje gru 
pėje. Jos buvo draugiško pobū 
džio ir čia mūsiškiai pelnė gra 
žią — 4:1 pergalę. Lietuviams 
įvarčius pelnė: Jakštas 2, Ci 
bus 1, Linartas 1.

LFK „Vainutas“ šiuo metu 
plečia savo veiklą, norėdamas 
apimti visas sporto, šakas. Klu 
bo stalo teniso komanda yra 
dalyvavusi Vl-se Š. Amerikos 
liet, sporto žaidynėse, o nese 
niai buvo įsteigta klubo moterų 
sekcija, kurion yra užsiregistra 
vę 15 sportininkių.

Taip pat pažymėtina, jog 
šis klubas gegužės 19 d. buvo 
surengęs meno vakarą su šo 
kiais. Čia programą išpildė Ali 
ce Stephens Moterų trio ir Jū 
ros skautų taut, šokių grupė.

Chicagos Lietuvių Futbolo 
Klubo „Vainutas“ dabartinę 
valdybą sudaro: Edv. Šulaitis 
—pirm., K. Baltramonas—reik, 
vld., Alg. Malinauskas —sekr., 
J. Perkūnas — iždin., R. Rad 
vilavičiūtė — moterų vad. —Š.

TRUMPAI IŠ CHICAGOS
— Povilas Tautvaišas, gegu - .... ,c noii nedidele bažnytėlė kapinezes 6 d pakartojo pergalę Chi J ... , r , - V ■ '/ . v . r ” se. Virbalio bažnyčios vietojecagos miesto šachmatu pirme , . J? . .j • ' ■ tebestūkso griuvėsiai.nybese, tapdamas naujuoju Chi “

cagos šachmatų meisteriu. Taip 
pat tą dieną jis gavo praneši

E. ŽINIOS IŠ LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS”
spaustuve

ATLIEKA VISOKIUS S1?JDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES 
KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 George Street, Ville Lasalle, Montreal, P. Q.
arba

SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920.

MONTREAL1O 
I.

Birželio 9 d., 7 vai.

realio lietuvius.

V WINDSOR, Ont.
ŠEŠTADIENINĖ MOK YKLA ATOSTOGOSE

Gegužės 26 d. Windsoro tus ir tos dienos mokslo darbai 
„Marijos Pečkauskaitės“ var padėkojo 
do šeštadieninė mokykla užbai ms prie mokyklos išlaikymo il
gė mokslo metus. Šiais metais veikimo; 
veikė penki skyriai.

Egzaminų komisiją sudarė: 
mokyklos vedėja Emilija Bari 
sienė, kultūros Fondo atstovė 
Bronė Statkevičienė ir kun. 
Rudzinskas.

Buvo egzaminuoti tik 4-to ir 
5-to skyriaus mokiniai, o kitų 
mokslo pažangumas įvertintas 
iš trimestro pažymių.

Iš 4-to skyriaus egzaminus 
išlaikė Irena Butavičiūtė ir Da 
na Kozulytė. Iš 5-to skyriaus: 
Milda Rakauskaitė ir Saulius 
Ražauskas.

Iš kitų skyrių kai kurie gavo 
pataisas ir, norėdami pereiti į 
augštesnius skyrius, turės iš 
tų dalykų egzaminuotis.

Egzaminų komisija konstata 
vo, kad:

Nijolė Giedriūnaitė — 
tiausia mokyklos mokinė.

Saulius Ražauskas — pavyz 
dirfgai lankė mokyklą ir metų 
bėgyje praėjo 4-to ir 5-to sky 
riaus kursą ir iš abiejų išlaikė 
egzaminus.

Milda Pakauskaitė baigė 5 
skyrių ir dukart pamečiui lai 
mėjo kultūros fondo konkurso 
premijas.

Jonas Jokubauskas — metų lankytų mokykloj ir tuo prisi 
bėgyje išmoko lietuviškai kai dėtų prie tinkamo vaikų elge 
bėti, rašyti ir skaityti. šio išlaikymo ir dėstomų daly

Apylinkės Valdyba už tai kų išmokimo, 
ir mokytoja E.

visiems prisidėjusie '

v„ 5220 
Memor.

bendruomenės,II.
Šiais metais, birželio pirmų 

jų trėmimų iš Pablatijo kraštų 
paminėjimas įvyks birželio 14 
d. (ketvirtadienį), 7.30 vai. v.

Kun. J. Vailokaitis mirė ir Dominion Skv. prie žuvusiųjų 
palaidotas 1953 m. rugpjūčio 5 karių paminklo.
d. Paštuvos kapinėse, tarp Vii 
kijos ir Kulautuvos, 
roso 
bažnyčioje. Marijampolėje kle 
bonauja Petrauskas, buv. karo 
kapelionas. Su juo Marijampo 
Įėję yra 4 kunigai, tarp jų — ir 
senukas kun. V. Dvaranauskas, 
Buvusi kat. bažnyčia Vytauto 
g-vėje, dabar vad. Černiachovs 
kio g., yra uždaryta. Joje įtaisy 
tas knygų krautuvės sandėlis. 
Tuo tarpu evangelikų bažny 
čios Kauno gatvėje, bokštas 
nugriautas, o 1955 m. ten įreng 
ta sporto halė. Kauno g-vėje 
buvo dvi žydų sinagogos, kurio 
se dabar yra įrengti audimo 
fabrikai. Marijampolėje žydų 
vos keli. Provoslavų veikia se

tėvams už susiprati 
mą, vaikams, ypač pavyzdin 
giesiems, paragindama atsiliku 
sius pasekti pirmųjų pavyz 
džiu, linkėdama linksmų atosto 
gų ir sekančiais mokslo metais 
visiems sugrįžti ir tęsti moks 
lą tėvų kalba.

Be praeito mokslo, mokyklos 
mokiniai su savo programom da 
lyvavo, ruošiant:

Kalėdų 
„Šventoji 
dainavo.

Vasario 
deklamavo

Motinos 
„Be Motinos 
grupiniai 
jos.

Kolonijoj yra 22 mokyklinio 
amžiaus vaikai. Mokyklą lanko 
16. Mokykla turi savo knygy 
nėlį, kuriame yra 32 knygos. 
Apylinkės V-ba pasamdė patai 
pas. Mokytojai atlyginimą mo 
kėjo tėvai per p. Statkevičių ir 
meniniams pasirodymams talki 
ninkavo O. Ražauskienė.

Džiugu, kad mokykla visu 
kuo žengia pirmyn. Prie pagei 
davimų, ateičiai reikia iškelti: 
kad visi vaikai lankytų mokyk 
lą ir kad tėvai retkarčiais apsi

Eglutę, vaidinimas 
Naktis“, pašoko ir

LIETUVIŲ SEIMELIO ŽINIOS
bus perkelta į IWCA salę, Dor 
Chester Str. (ten pat, kur ir pe 
reitais metais buvo). Salėje 
bus:

a) Visų trijų tautybių atsto 
vų žodis, po žodžio tos tauty 
bės himnas.

b) Garbės svečių žodis.
c) Koncerinė dalis.
Nuo mūsų

koncertinę dalį atliks bendruo 
menės choras, vadovaujamas 
A. Ambrozaičio. Choras išpil 
dys: Libera me Domine — V. 
Paulausko, Maldą už tėvynę— 
J. Dambrausko ir Kur bėga Še 
šupė — Č. Sasnausko.

16 ar 17 d. birželio minėjimo 
ruošti negalime, nes tomis die

16-tos minėjime —

Pabaltiečių vardu 
Vysk. Ka tas bendras vainikas 

kapas yra Marijampolės glų kalba tars 
nas. Sekanti programos dalis nomis užimta salė.

bus užde 
ir žodį an 

A. Norkeliū

Dienoje — vaizdelis 
ir pavieniai ir 

šokiai ir deklamaci

KANADOS GYVENIMAS IR KŪRYBA PLEČIASI
Canadian Pacific geležinke keleiviniams. 10 mil. dol. pra 

lių bendrovė sutrumpintai vadi plėtimui bendrovės nuosavo Ro 
narna CPR, yra didžiausia pa yal York viešbučio Toronte, o 
šaulyje susisiekimo bendrovė, taip pat sumoderninimui ir pra 
Ji valdo apie 20.000 mylių ge plėtimui kitų bendrovės viešbu 
ležinkelių ir duoda darbo kelie čių visoje Kanadoje, 
ms šimtams tūkstančių kana Toliau plane numatyta sku 
diečių. Be geležinkelių, ji dar b;ai pastatyti antrąjį okeaninį 
turi laivų. Bendrovės lėktuvai laivą (šalia ką tik į darbą pa 
jungia tolimiausius Kanados Risto Empress of Britania 26. 
kampus, o taip pat palaiko su Q00 tonų). Planuoti trečiojo to 
sisiekimą su Centrine Amerika kio pat laivo statymą, o taip pat 
ir Pietų Pacifiku. Bendrovė tu pastatyti tam tikrą kiekį preki 
ri didelį skaičių viešbučių, va nįų laivų St Lawrence jūros ke 
sarviečių, telegrafo linijų, ka jio tarnybai, 
sykių, fabrikų. Dabar Kanado 60 mil. dol. susižinojimo tar jiem paskyrė ir mokytoja E. Visiems bet kuo prisidėjo,
je geri laikai, tai ir CPR pelnas nybai pagerinti, kitus 60 mil. d. Barisienė įteikė dovanas, ir bai siems prie makyklos veikimo, o

‘ > metais sieke 44 lėktuvų tarnybos praplėtimui, gus darbą, visiems suruošė vai ypač mokyklos ved. Poniai
Savaime suprantama, kad to šes. Prie vaišių prisidėjo ir bu Emilijai Barisienei, — už dide

Prieš keletą mėnesių bendro kįe dideli ateities planai nebūtų vusi tos mokyklos mokytoja lį lietuvybės darbą,. — tėvų var 
Statkevičienė. Mokyklos vedė du, nuoširdus Ačiū.
ja E. Barisienė užbaigdama me Tėvų jgal. J. Ražauskas.

TILLSONBURG-DELHI, Ont
PAMALDOS EVANGELKAMS

Pranešama Hamlitono ir apy E. ir Weftcford gatvių kampas, 
linkės evangelikams, kad sekan bus laikomos birželio 10 d. 3 
čios pamaldos Redeemer Lut vai. po pietų.
heran bažnyčioje, Main Street Kun. L. Kostizenas.

ge

Vilkaviškio katedra per ka pastaraisiais 
rą buvo sulyginta su žeme. Dr. mil. dolerių. 

;ną, jog yra įkeltas į JA Valsty L. Bistras gyvenąs Lietuvoje.
vė pakvietė grupę žinomų eko daromi, ji^ nebutu pasitikima 
nomistų iš McGill ir Harvardo Kanados ateitimi. (CS). 
universitetų ir paprašė, kad ji 
padarytų Kanados ateities pajė 
gumo apžvalgą. Grupės darbas 
dar nėra baigtas, bet iš to, kas 
jau žinoma, matyti, kad 1970 
metais spėjamasis Kanados gy govė, kuriai vadovauja pasktn. 
ventojų skaičius bus 21 milio VI. Bacevičius. Kęstutėnai vaiz 
nas (dabar yra 16,5 mil.), meti davo šienapjūtę. Dr-vė šalia 
nė gamyba sieks 45 bilionų (da žvaigždėtosios vėliavos nešė 
bar yra 26,5 bil. dol. — 1955). lietuviškąją trispalvę. Mūsų 

, Šitokių pranašavimų išvado jaunųjų grupei vadovavo tauti 
j je,CPR jau paskelbė ateinančių niais rūbais apsirėdžiusios O. 
> 15 metų planą, kurio prasiplėti Jokūbaitienė ir sktn. J. Gulbi 
! mui skirta 1,5 bil. dol. Minimo nienė, o jas sekė taut, drabužė 
? ji suma paskirstoma maždaug liais pasirėdę vilkiukai su dal 
j šitaip: 600 mil. dol. — geležin giais ir grėbliais. Eiseną sekė 
, kelių statybai ir taisymui. 125 šieno vežimas, traukiamas dvie 
! mil. dol. — naujiems garvežia jų skautukų improvizuotų ark 

ms, -
prie dyzelio garvežių 1961 m. rovų talpinanti Arena palydėjo 
480 mil. dol. prekiniams vago mūsų kęstutėnus gausiais katu 
naras (50.000) ir 45 mil. dol. čiais.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS
13 METŲ JŪSį TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Laealle. TR 4588.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialists*. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų

Tel.TR.1135 į

fe

VICTORIA CLEANERS OYERSCO.
SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

Kostiumas .... 
Paltas (lengvas) 
Suknelė .............
Skrybėlė .............

ir t. t., ir t. L

SKAUTAI...
Atkelta iš 3-čio pusi.

DLK Kęstučio vilkiuku drau

numatant baigti perėjimą lių. Abu vakarus per 28.000 žiū

BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George St.TR 5151 vUle Lasalle.

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

HE 0211 Offine: 727 Argyle !
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, uv.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA j;

x Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio miesto
X dalis. Darbą atliekame sąžiningai.
K Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
g TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL. ~ „

F j. r. wus9n Lietuviška moterų kirpykla ž
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- | 
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. |

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon). |
2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292 $

laidotuvių Direktorius |
5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331 Sį

DE LUXE DRY CLEANERSl
143—8th AVENUE, LACHINE |

& 714 17^7 Lietuviams nuolaida. g
$ LVlrL J 4 J Sav.: p. RUTKAUSKAS. £

StaNu

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

NAMAI ŽEMĖ ŪKIAI — pardavimui
PASKOLOS NAMAMS ir visų rūšių draudimas. 

D. N. Baltrukonis VI 7634 
A. Markevičius OR 1-9816

F. Yasutis LA 2-7879
J. Skučas RA 2-6152

R. Quellette-paskolu reikalams RA 7-3369
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.

P. Adamonis PO 6-7594 A. Budriūnas RA 7-2690.

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440. :
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HAAAI^LTON kas yra bent dviem laipsniais 5 
augštesnis. Charakteringa, kad į 
šis italas G. Polidori, Hamilto < 
no konservatorijoje turėjo savo 2 
atskirą pasirodymą ir specialis ' 
tų buvo pripažintas 3-čiuoju j 
Kanados tenoru. Pirmadieni < 
jis turėjo vykti Į Torontą ir čia < 
prisistatyti Metropolitain ope į 
ros direkt. Mab< Rudolph. At Į 
rodo, kad jis turi stiprius „pe < 
čius“, kurie Polidori gerokai < 
remia. į

DIDELĖ GEGUŽINĖ
yra ruošiama SLA 72 Hamilto 2 
no kp. birželio 30 d. V. Narušio 2 
ūkyje. Prieš ilgą savaitgalį, < 
reik tikėti, kad gegužinėn at Į 
vyks didelis skaičius mūsų tau į 
tiečių ir bendrai atšvęs Petrų, <

BAISIŲJŲ BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
Hamiltone įvyks birželio 19 d., L, Šturmaitytė ir L. Šukytė, 
sekmadienį, kaip kitais metais, Nuoširdžiu pasigėrejįmusvečiai 
taip ir šiemet organizuojama priėmė pirmąjį Toronto vyrų 
bendra pabaltiečių eisena. Eise kvarteto Hamiltone pasirody 
na prasidės tuoj po pamaldumą, kuriam vadovauja sol. V. 
nuo lietuvių bažnyčios ir baigsis Verikaitis. Rengėjai ir svečiai 
miesto centre Gore Park, kur 
įvyks trumpas minėjimas.

Po to visi renkasi į Royal
Connaught Hotel salę, kur bus ties ir nepaėmė iš Namų Fondo 
užbaigiamas minėjimas ir įvyks už tai jokio atlyginimo.
meninė dalis. Iš lietuvių daly Į vakarą atsilankė 406 asine 
vauja solistas A. Pavilionis is nys (tiek parduota biletų), ii 
St. Catharines. jo rezultate gauta gryno pelno

Visi Hamiltono lietuviai kvie (kartu su skelbimais programo povilų ir Vladų vardines. Bufe 
čiami kuo skaitlingiausiai daly je) 857,88 dol.
zauti. Šis pirmasis Namų Fondo va

Nors ir ne visiems yra lengva karas suteikė v-bai daug vilčių, 
dalyvauti eisenoje, bet mes ta kad jos pasiimtas didelis ii sun 
maža nuovargio dalelyte pri kus darbas, padedant geriems 
siimsime ir pagerbsime mūsų iš hamiltoniečiams ir apylinkių 
tremtuosius brolius, kurie ken lietuviams, bus ateityje vaini 
tė visokeriopas kančias užkalti kuotas gražiais Tautos Namais 
vagonuose. Hamiltone.

Tad kuo mažiau iš lietuvių Visi remkime Hamiltono Lie 
stebėtojų šaligatviuose, kuo ma tuvių Namų Fondą ir stokime 
žiau „reporterių“ su foto apaia į jį nariais.
tais, bet kiekvienas teranda vie Sk. St.
tą eisenos gretose. NAMŲ FONDO V-BOS

Išvežimų minėjimo proga per Y
Hamiltono radiją kalbės žino narių posėdis kviečiamas atei 
ma lietuvių draugė, radijo ko nantį šeštadienį, birželio 9 d., 5 
mentatorė Mrs. Hyder. Jos kai *' 
bos prašome klausytis birželio 
12 d., antradienį 9.30 v. po pie 
tų per CHML Banga 900.

Hamiltono B-nės Valdyba.
MOKSLO

METŲ UŽBAIGIMAS.
Hamiltono lietuvių Vysk. M. 

Valančiaus vardo šeštadieninės 
prad. mokyklos mokslo metų už pilietybės įteikimo 
baigimas įvyks birželio 9 d., 
šeštadienį, šia tvarka:

1) 9.45 vai. visi mokiniai su
sirenka į „Aušros Vartų“ para kviestas ir Jūsų bendradarbis, 
pijos salę, 58 Dundurn St. N., kaip „N. L.“ atstovas.

2) 10 vai. pamaldos bažny 
Čioje, kuriose visi mokiniai da 
lyvauja organizuotai,

3) 11 vai., ten pat salėje, įvy 
ks mokslo metų užbaigimo ak 
tas: išleidžiamojo 6 skr. mokin. 
mokyklos baigimo pažymėjimų 
įteikimas, į augštesnius skyrius 
perkėlimo pažymėjimų, konku 
įsuose laimėtų premijų ir kito 
kių dovanų — įteikimas, sveiki 
nimai ir t. t.

4) Po to mokiniams arbatė 
le ir pasilinksminimas. Arbatė 
lę ruošia mokyklos mokinių tė 
vų komitetas.

Nuolankiai kviečiame visus joje iš 4000 varžovų kontestą 
mokinių tėvus, organizacijų ats ir plačiai reklamuotas vietos ra 
tovus ir visus hamiltoniečius at dijo ir spaudos, taip pat pasiro 
silankyti į šią mokyklos šventę dė scenoje su „.pigiais“ daly 
ir kartu, kas gali, paremti mo kais, kaip Sorento, O Solo Mia, 
kyklos išlaikymą. tačiau didelio įspūdžio lietuvia
Mokytos Vedėjas ir Tėv. K-tas. ms klausytojams nepadarė, ka 

dangi visi jį girdėję vieningai

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles — $ 1.00 mėnesiui.
Metamorfoža kremas šlakams — $ 1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $ 1.50 dėžutė.
Kosmetika: Tussy — Du Barry — Chanel — Yardley.

i

buvo maloniai nustebinti Ben 
ni Ferri orkestru, kuris atvyko 
net 10-ties orkestrantų sude

vai. vak. parapijos salėje, 58 
Dundurn St. N. Laisviems nuo 
darbo v-bos nariams dalyvavi 
mas būtinas. V-bos P-kas.
RYŠIUM SU PILIETYBĖS 

SAVAITE
čia lankėsi Kanados užsienių 
reikalų ministeris Mr. Pearson 
ir dalyvavo naujųjų kanadiečių

> iškilmėse, 
taip pat ir pietuose, surengtuo 
se Royal Connaught Hotel. Į 
šias iškilmes ir į pietus buvo pa

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

tas su įvairiais gėrimais, o šo 
kiams grieš Hamiltono Aido or 
kestras.
„NEPRIKLAUSOMOS LIE 
TUVOS“ BENDRADARBIS 
p. K. Baronas, gyvenantis 131 
Kengsington Avenue N., pri 
ima „Nepriklausomos Lietu 
vos“ prenumeratą, skelbimus ir 
visokias žinias (apie visokius 
lietuvių gyvenimo įvykius—gi 
mimus, krikštynas, vedybas, 
pakasynas, nelaimes, kultūri 
nius įvykius,, parengimus ir t. 
t.). Apie visa tai jam galima pr 
anešti telefonu LJ(iberty) 5-09 
79. Su juo visada galima susi 
tarti ir pas jį pasiinformuoti.

Pasitaiko, kad laikraštis, re 
dakcija esti pakaltinami arba 
jiems pareiškiamas nepasitenki 
nimas, kad apie tą ir tą nieko 
laikraštis neparašęs. Bet gi iš 
tikrųjų, kai niekas nepainfor 
muoja, kaip gi galima parašy 
ti? Todėl maloniai prašome vi 
suomenę duoti apie visą gyve 
nimą ir jo reiškinius žinių—tie
siog redakcijai arba mūsų ben pijos salėje įvyko parapijos ba 
dradarbiams. NL Red. liūs. Reiškiame didžiulę pade

ką šeimininkėm p. Gargždienei 
ir p-lei L. Skripkutei ir padėję 
jom Lionei ir Gintai Bakaity 
tėm, Virbickaitei ir kitom. Di 
dėlė padėka tenka p. Kudabie 
nei ir aukuriečiams, kurie pui 
kiai suvaidino vakarienės metu, 
p-lei Koniavaitei, pagrojusiai 
akordeonu ir vyrams skautams, 
kurie p. Trečioko' paroušti, pui 
kiai pasirodė. Taip pat dėkoja 
me visiems prie šio pobūvio pri 
sidėjusiems aukomis ir atsilan 
kymu. Komitetas.

kaip „N. L.“ atstovas.

TAUTYBIŲ PASIRODYMAS 
su tautinėmis dainomis, šokiais 
ir muzika Įvyko gegužės 25 d. 
Hamiltono Forum sporto salė 
je. Lietuvius atstovavo duetas 
L. Šturmaitytė ir V. Panavaitė, 
sudainavusios dvi St. Gailevi 
čiaus kompozicijas. Ir kitos tau 
ybės pasirodė tik su keliais nu 
meriais, kai tuo tarpu vengrai 
(vengrai tvarkė visą meninę 
programą) savo tautinį meną 
reklamavo net pusę valandos.

Neseniai atvykęs į Hamilto 
ną italas tenoras, laimėjęs Itali $

NAMŲ FONDO 
atidaromasis koncertas - balius 
gegužės 21 d. pirmadienį, Vic 
toria Day, praėjo su didžiau 
siu pasisekimu. Labai gražiai 
programoje pasirodė mūsų vie 
tinės solistės — V. Panavaitė

Europos gydytojas
Dt. N. S ka a b

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

!į GENERAL INSURANCE
i Visų rūšių draudimas
! WA 48539
g SAVI PAS SAVUS!

W. A. LENCKI.

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

Lietuviai advokatai 
" NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

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

VIENYBĖJE — GALYBĖ
TAUPYK 

savo kredite koperatyve

K

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos: 

antradieniais 7 w.—9 vv., penktadieniais 7 w.—9 w., 
šeštalieniais 2—4 vai. pp.

Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 
Toronto, Ont. LE 3-3027

PRIIMAM? UŽSAKYMAI Ik PAŠTU SU NEMOKAMU PRISTATYMU Į | 
VISAS KANADOS VIETOVES. |

SKUBIAM PRISTATYMUIĮ NAMUS |

telef. LE. 5-1944
Jonas V. MARGIS, Phm. B. |

Laiškai Redakcijai
Gerb. p. Redaktoriau! Gi tikrumoje taip nėra. Štai

prašau patalpinti „N. L.” mano 1936 m. Ziuriche Socialistų in 
šį pasisakymą. Esant reikalui, ternacionalo konferencijoje, ku 
prašau ištaisyti. Už faktus at 
sakau.

„Draugas“, „Tėviškės Žibu 
riai“ ir „Darbininkas“ tam tik 
rais laikotarpiais, kaip ir taisyk 
lė, įvairiai puola socialdemo 
kratus juos šmeiždami, prikiš 
darni, kad soc. dem. pataikauja 
komunistams ir su jais bendra 
darbiauja ir, bendrai, kad sočia 
lizmas yra tas pat, kaip komu 
nizmas.

Nuo spaudos neatsilieka ir ki 
ti politikieriai. Dar į talką jie 
ms pasišovė Toronte radijo va 
landėlės „Tėvynės prisimini 
mai“ vedėjas, kuris net soc. de 
mokratus išvadino šiaudadū 
šiais.

Tie šmeižtai ir puolimai yra 
visai nepagrįsti, ir tik išgalvoti 
tam, kad klaidintų visuomenę ir 
ją nustatytų prieš socialdemo 
kratus.

V.A.V. PARAPIJOS SKOLŲ 
padengimo vajuje aukojo:

po 50 dol.: Linčiauskai V. O., 
Kėžinaičiai V. J. M.; po 30 
dol. Perkauskas V.; po 25 dol.: 
Norkevičiu sV.; po 22 dol.: Mi 
kuckas V., Vindašiai L. G., Ge 
ležinis A., Sudikas E., Kažemė 
kas J., Steiblys J., Renkys A., 
Bolskis Z., Ryckis J.; po 20 
dol.: Apanavičienė O.; 16 dol. 
Jonikas M.: po 15 dol.: Čelkus 
J., Ručinskas V.; po 10 dol.: 
Šniuolis M., Stankus P., Jazbu 
tis A., Urbanavičius K.; 5 dol.: 
Šopys B., Laparskas V., Pana 
vaite V., Prunskis K.

Visies aukojusiems nuošir 
dus ačiū!

— Bal. 28 d. V. A. V. Para

JŪSŲ LAIKRAŠČIO 
bendradarbis gavo JAV ir Ka 
nados Dainų šventės plakatus, 
kuriuos iškabins prie didesnių 
lietuvių susirinkimo vietų. 
Kviečiami Dainų šventėje Čika 
goję dalyvauti ir hamiltonie 
čiai, kuriems tik leis darbo są 
lygos.

SENELIAI, LIGONYS IR 
NEDARBINGIEJI LAUKIA 
DOSNIOS LIETUVIŠKOS 

RANKOS

£

A. Norkeliunas, esc ir F. Dupuis
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal nariai

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

Namai, bizniai, sklypeli, ūkiai.
Paskolos pirmam ir antram morgičiui.
Visų rūšių draudimas.

Tel. RAvmond 7-3120
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas

Naujas 6 butų namas, , 3 butų namas,
** paj. $ 5.000, kaina $ 35.000, j paj. $ 1550, kaina 

įmok. $ 15.000. 1$ 16.000. Įmok. $ 7.000.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

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

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

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

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS. 
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. —

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURI KITĄ BIZNĮ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

rion buvo suvažiavę viso pašau 
lio socialistai, jų tarpe buvo ir 
Lietuvos socialdemokratų ats 
tovai, tos konferencijos taryba 
davė komunistams aiškų atsa 
kymą, kad socializmas ir komu 
nizmas neturi nieko bendra, 
kad komunistai yra socializmo 
idealų klastotojai ir t. t.

Anglijos socialistai drožė an 
tausį budeliams Chruščiovui ir 
Bulganinui, reikalaudami pa 
leisti esančius sovietų ir sateli 
tų kalėjimuose 200 socialistų 
veikėjų.

Tas teisingas socialistų rei 
kalavimai taip įsiutino Kremlia 
us valdovus, kad jiems grįžus į 
Maskvą, pirmi neapykantos žo 
džiai buvo nukreipti prieš Ang 
lijos socialistus.

Kada socialistų internaciona 
lo konferencijoje išnešami griež 
ti prieš komunistus nutarimai, 
ir reikalaujama pavergtoms ta 
utoms laisvė; kada Anglijos so 
cialistai stato komunistams 
griežtus reikalavimus, Anglijos 
konservatoriai karališkai pri 
ima kruvinojo Stalino budelius 
ir karalienė, bažnyčios galva, 
karališkuose rūmuose su jais 
geria arbatą. Anglijos bičiulis 
—Amerika irgi neatsilieka. Ke 
turiu didž. konferencijoje, ka 
da komunistų atstovas pareis 
kė, kad Pabaltijo kraštai sava 
noriškai prisijungė prie Sov. 
S-gos, tai prez. Eisenhoweris 
tą girdėdamas nutylėjo, nerado 
reikalinga pabrėžti, kad tai ne 
tiesa, nes mes turime tam iro 
dymų, Kersteno surinktą me 
džiagą. Amerika priėmė Jungt. 
Tautų nariais 5 komunistų sa 
telitus, ir dar darė spaudimą j 
Tautinę Kiniją, kad nevetuotų 
priėmimo kom. Mongolijos, ir 
t. t.

Tai, kas gi pagaliau bendra 
darbiauja su komunistais, kas 
pataikauja? Kas yra šiaudadū 
šiai, ar socialistai, ar Anglijos 
konservatoriai, ar Amerikos res 
publikonai?

Anksčiau ar vėliau komuniz 
mas žus. Tai kokį tada naują

MARIJOS DIENA
paminėta šiemet dar iškilmių 
giau, surišant šią šventę su Ha 
miltono 100 m. diacezijos įstei 
gimo iškilmėm. Prie lenkų Šv. 
Stanislovo bažnyčios buvo pa 
statyta atskira garbės svečiams 
tribūna, pro kurią praėjo orkest 
rai, gyvi paveikslai, įvairios pa 
rapijos, jų tarpe ir lietuvių, su 
Popiežiaus - Vatikano ir Lietu 
vos vėliavom, Marijos statula.

Neapsieita ir be amerikoniz 
mo: šalia gyvų paveikslų, vaiz 
duojančių Kristaus dangun iže 
ngimą, Šv. Dvasios apsireiški 
mo, žygiavo ir marjonettės su 
trumpais sijonėliais, kilnoda 
mos augštai savo kojytes, mėty 
damos iš rankų į rankas savo la 
zdeles. . . Stadione buvo kalbė 
tas rožančius ir Šv. Sakramen 
to palaiminimas. Savo žodyje J. 
E. vyskupas J. F. Ryan, ko ki 
ta ko, džiaugėsi gausiu naujųjų 
kanadiečių dalyvavimu, kurie 

w kalba skirtingomis kalbomis, 
Ą negu mūsų (suprask anglų) ta 
X čiau išpažįsta tą patį Dievą. Šis 
X vyskupo atskiras naujųjų kana 
v diečių išskyrimas yra pilnai su

prantamas, kadangi Hamiltone šmeižimo būdą išgalvos socializ 
""""" r katalikų padidėjo bent dvi mo priešai? Pagyvensim — pa 

gubai, išaugo naujos parapijos matysim. K. Lukoševičius, 
ir taip pat padidėjo vyskupijai 
pajamos.
x-....—XX

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088
W".......XX XX XX— X
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©
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A. E. McKAGEE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street,
TORONTO 1. Ontario.

KULTŪROS KONGRESAS...
Atkelta iš 2-ro psl.

Clark Streets Chicago 1, Ill. U. 
S. A.

Užsakant nakvynę laišku ar 
ba atviruku, be savo vardo pa 
vardės ir adreso, taip pat reikia 
nurodyti atvykimo bei išvyki 
mo datas, lovų rūšį, skaičių ir 
kt.
Kanados Lietuvių Bendruome 

nės Krašto Valdyba.
MM ---------- '■*>

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

ADVOKATAS
(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052 A Bloor St. W. Toronto.
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MOKtIrEAL
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

BAŽNYČIOS STATYBOS 
PAŠVENTINIMAS

DĖMESIO TORONTO 
LIETUVIŲ 

BENDRUOMENEI.
MOKSLO METŲ PABAIGA MONTREALIO LIETUVIS 

KOŠE MOKYKLOSE.
Pranešu lituanistinių kursų pės repeticija įvyks ateinantį } 

ir visų trijų šeštadieninių mo sekmadienį, birželio 9 d., 2 vai. * 
kyklų mokinių ir tėvų maloniam 30 min. po pietų 4249 Berri St., j 
dėmesiui, kad mokslo metų už mokykloje. Kviečiami ir nauji i 
baigimui yra nustatyta sekanti bei naujos šokėjai-jos prisidėti ' 
tvarka:

1) Birželio 16 d. (šeštadie 
nį), 10 vai. „Aušros Vartų“ pa 
rapijos bažnyčioje pamaldos. 
Mokiniai prašomi susirinkti į 
parapijos salę 15 min. ankš 
čiau, iš kur organizuotai daly 
vaus pamaldose.

2) Tuoj po pamaldų parapi 
jos salėje mokslo metų užbaigi 
mo trumpas aktas, kurio me 
tu baigusiems šeštadienines mo 
kyklas bus įteikti pažymėjimai.

Malonu būtų, kad tiek pamal 
dose, tiek akte, dalyvautų kiek 
galint didesnis skaičius tėvų.

Stp. Kęsgailą,
L. e. Kultūros Fondo Įgal. p.
MONTREALIO LIETUVIŲ

ORGANIZACIJOMS

prie grupės, kuri dabar yra pra x 
plečiama ir didinama.
PAGERBIMAS — JONINĖS $

Birželio 10 d. rengiami iškil 8 
mingi joninių pietūs, su tikslu 
pagerbti mūsų mielą A. V. Pa 
rapijos kleboną tėv. J. Kubilių, 
Jo 50 Jubilėjaus 
pat pagerbti visus 
Jonus bei Jones.

A. V. Parapijos 
šv. Mišios 11 vai.;
giedos op. solistė E. Kardelie 
nė, tuojau po šv. Mišių A. V. 
Parapijos salėje iškilmingi pie 
tūs, sveikinimai ir tt.

Visi maloniai kviečiami daly 
vauti šiose iškilmėse.

Rengia Kanados Lietuvių 
Katalikių Moterų Dr-jos Mont

Montrealio Šalpos Komitetas realio skyrius, 
šiuo laiku yra atsistatydinęs, 
kurio laikiną tęstinumą palaiko 
tik kai kurie šalpai atsidavusieji 
nariai, todėl kuo skubiausiai rei 
kia sudaryti naujas ir pastovios 
formos komitetas. Organiza 
cijos, siųsdamos savo atstovus 
naujam komitetui sudaryti, pra 
Somos daugiau dėmesio kreip 
ti į asmens atsidavimą šiam rei 
kalui, kam Montrealio lietuvių 
tarpe tokių asmenų netrūksta.

Šiam komitetui sudaryti šau 
kiamas susirinkimas birželio 
24 d. tuojau po pamaldų Auš 
ros Vartų parapijos salėje. 
Montrealio Seimelio Prezidiu 

mo P-kas L. Balzaras. 
Šalpos reikalams narys 

Pr. Paukštaitis.
KVIEČIAMI DALYVAUTI 

ŠOKIŲ GRUPĖJE
Lietuvių Tautinių Šokių Gru

proga; taip
Montrealio

Bažnyčioje 
kuriu metu

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suite 25—26

152 Notre Dame St. E.
tel. UN 1-2013 ir BE 7296
Res. 5657—12 Avė., Ram.

RA 2-5229.

DR. J. ŠFGAMOGAS
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

(kamp. Woodland) 
Verdun. Tel. HE 3175.

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą, 

n a-m ų 1038 Osborne Av. 
Verdi-n. Tel : PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I š K A
priima : 9 a. m. — 10 p. m.
5303 Verdun A.. Verdun,

Tel.: TR 4547

NOSIES, GERKLĖS IR 
g AUSŲ SPECIALISTAS 
|; IR CHIRURGAS

Dr. R. CHARLAND
< 1123 St. Joseph Blvd. E.
1 Tel. CA 2506

Būrelio valdyba.

SKAUTŲ-ČIŲ TĖVŲ IR 
RĖMĖJŲ SUSIRINKIMAS
Ateinantį sekmadienį birže 

lio 10 d., tuojau po 11 vai. pa 
maldų, Aušros Vartų parapijos 
salėje yra šaukiamas vilkiukų 
bei paukštyčių tėvų susirinki 
mas, kuriame bus išklausyti 
draugininkų pranešimai bei nu 
tarti svarbūs ateities veikimo 
klausimai. Tuntininkai.

D-jos vardu p. Povilaitienė su JASECKAITĖ Birutė išvyksta 
p. O. Stankūnaite. Sveikintojai atostogų į Europą, kur išbus 
pasakė daug gražių įvertinimo apie 3 mėnesius. Ji su p. Niau 
žodžių ir mokytoją apdovano raitė, kuri Paryžiuje speciali 
jo puikiomis gėlėmis. Daug gė zuojasi kaip modistė, yra suda 
lių ir dovanų gavo jaunieji kon riusios kelionių ciklą per Pran 
certantai. Apie koncertą ir kon cūziją, Italiją, Ispaniją, Vokie 

Neringos’’ Skaučių ir Mont certantus žada būti parašyta se tiją ir Angliją, kur aplankys žy 
realio Skautų Tuntai skelbia, 
kad šios vasaros Tuntų stovyk 
los įvyks liepos 14—22 dieno 
mis. Sesių stovyklos komendan 
te bus vyr. skilt. Irena Kibirkš 
tytė, gi brolių stovyklos konien 
dantų yra paskirtas s. v. vyr. 
skilt. Vincas Piečaitis.

Stovyklose gali dalyvauti ir 
neskautiškas jaunimas, tarp 10 
ir 16 metų amžiaus. Stovyklos 
mokestis yra 12.50 dol. asme 
niui, įskaitant visas kelionės iš 
laidas. Iš šeimos vykstant dau 
giaut kaip vienam skautui ar sk 
autei, šis mokestis sumažina 
mas iki 10 dol. asmeniui. Gavus 
paramą iš šalpos organizacijų 
bei pavienių asmenų, keletas ne 
turtingų skautų ir skaučių bus 
galima sušelpti ir juos nuo mo 
kesčio atleisti.

Tėvai yra prašomi išnaudoti 
šią progą ir leisti savo vaika 
ms ne vien tik pastovyklauti, 
bet taipogi geriau vienas antrą 
pažinti. Tuntininkai.

SKAUTIŠKA IŠKYLA.
Birželio 24 d. sekmaditnį, 

Montrealio skautės ir skautai 
ruošia vienos dienos iškylą. 
SUSITUOKĖ Jonas Mocejū 
nas su Ona Valančiūnaite per 
Šv. Kazimiero parapiją. Šliū 
bas, kurį davė klebonas kun. J. 
Bobinas, buvo vienoje Verdu 
no banyčioje. Po to buvo šau 
nios vaišės.

Įėjimas 1.25 dol.
. . Rengėjos.

L. STUDENTŲ S-GOS
Montrealio skyriaus susirin tuoniene i 

kimas šaukiamas birželio 8 d., 
8 vai. vakaro 4249 Berri St. Na 
rių dalyvavimas būtinas.

Valdyba.
MONTREALIO SKAUČIŲ 

IR SKAUTŲ VASAROS 
STOVYKLA

E. KARDELIENĖS 
MUZIKOS STUDIJOS 

mokinių koncertas praėjo labai 
gražiu pasisakymu, dalyvaujant 
artipilnei salei publikos. Studi 
jos vedėją pasveikino mokinių 
tėvų vardu p. Tauteras su p. Še 
gamogiene, Seimelio Prezidiu 
mo ir Kultūros Fondo Įgalioti 
nio vardu p. Kęsgailą su p. Bal 

Katalikių Moterų

įvyko dalyvaujant Toronto kar Lietuvių Kredito Kooperaty 
dinolui Mc Guignan su svita, vas „Parama“ tiek padidino sa 
Pamaldom vyko II augšto salėj, vo bankines operacijas, kad jau 
kur negalėjo visi sutilpti ir pa reikalingas nuolatinis tarnauto 
statytais garsiakalbiais lauke jas — Reikalų vedėjas. Toms 
galėjo sekti pamaldas ir išklau pareigoms eiti paskirtas „Para 
syti kardinolo pamokslo. Pirmo mos“ v-bos narys Petras Šer 
augšto salėje buvo paroušti sta nas.
lai su užkandžiais apie 500 me Nuo birželio 15 d. „Parama“ 
tų, kur po pamaldų susirinkę bus atidaryta 5 dienas per sa 
parapijiečiai su bažnyčios dig vaitę, būtent: pirmadieniais, an 
nitoriais pietavo. tradieniais, trečiadieniais ir pen

BALTŲ FEDERACIJA ktadieniais nuo 10 — 12 vai. 
nuolankiai kviečia kiekvieną lie Prieš P\et ir nu° 7“9, va!’ vak” 
tuvį, latvį ir estą, kuris jaučia ° šeštadieniais, kaip iki šiam lai 
si nukentėjęs nuo bolševikiniu kui buvo- T‘lktai n\’° 2“4 vaL 
okupantu, lankytis birželio 16 P° P1*?- Ketvirtadieniais, „Pa 
d. 4 vai. po pietų, Massey Hall, rama„ bus įdaryta. Tokiu bū 
1940 m. birželio' 15 ir sekančių du „Parama duoda galimybę 
dienų įvykiu paminėjime. savo klientams kiek dienos me

Politinė padėtis Sovietu Są tu- tiek vakarais saugiai ir pel 
jungoje reikšmingai keičiasi'. ni^ai Padetl savo, santaupas 
Šiose dienose yra atleistas iš pa aiba PatoSlo™ls sąlygomis uz 
reigų daugmetinis užsienio rei trauktl paskolas.
kalams komisaras ir ministeris, SUSITIKS VYTIS—AUŠRA
Stalino-Hitlerio susitarimo ir 
Pabaltijo valstybių okupacijos 
iniciatorius, Stalino arčiausias 
draugas ir senas bolševikas Mo 
lotovas - Scriabin.

Kiekvieno pabaltiečio dalyva 
vimas šitame minėjime ir pro 
teste yra reikalingas. Mes turi 
me parodyti ne tik Sovietų Są 
jungai, bet ir laisvam pasauliui, 
kad mes ir toliau reikalausime

Šį penktadienį, 8.45 v. v. Mil 
len aikštyne, Danforth ir Broad 
view g-vių kampe įvyksta Can- 
Cont. futbolo lygos rungtynės 
tarp L. S. K. Vyties ir P. S. K. 
Aušros. Laukiama gausaus To 
ronto visuomenės atsilankymo.

T. L. S. K. „Vytis.
IŠVYKO Į CHICAGĄ

Dr. J. Kaškelis, kuris dirbo

Dr. E. A ndr ukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

PARDUODAMAS AUTOMO
BILIS firmos „Morris“ — 

rame stovyje.
Skambinti YO 8367

ADVOKATAS

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

168 Notre Dame St.
Montreal. UNiversity 6-7026 

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

E.

ge

kančiame NL numeryje. miąsias vietas.
INŽ. J. BULOTAI dr. Segamo PAULAUSKAS Aleksas su šei 
gas padarė rankos operaciją. ma iš Hamiltono viešėjo Mont 
T. KUBILIUS, A. V. klebo realy pas pp. Juodgudžius ir kt. 
na's, buvo išvykęs i Toront.,kur 
praėjusį sekmadienį įvyko nau 
josios TT. Pranciškonų staty 
bos pašventinimo iškilmės.
P. PAŽEMĖNAS su žmona iš 
New Yorko lankėsi Montrealy 
je ir E. Kardelienės muzikos 
studijos mokinių koncerte. 
SERGA. Lietingas ir šaltas pa 
vasaris pastoviai daro ligonius. 
Angina sirgo p. Tekutytė. Bu 
vo susirgusi V. Petronytė.

Dr. Šegamogas į Lašinės Ii 
goninę paguldė p. Juodienę, ku 
ri ruošiasi operacijai.
MICKUS Juozas gavo žinių iš 
Lietuvos, kad jo tėvelis Anta 
nas Mickus pasimirė balandžio 
14 dieną.
PP. VIZGIRDAI statosi 
mus 9 Ave, Ville Lasalle. 
L. BARAUSKAS, aktorius, 
sipirko 
Drake gatvėje.
JANKUS Jonas išskrenda lėk 
tuvu per Goos Bay į Aliaską, 
kur vyksta pagal kontraktą 6 
mėnesiams.
MAČIUKAS Mamertas jau pra 
dėjo platinti trečiąją savo abo 
nimentų seriją. Kas nori lengvo 
mis išsimokėjimo sąlygomis įsi 
gyti kostiumą, paltą ir tt., būtų 
tai vyras ar moteris, tesikreipia 
į jį ir gauna abonimentą, pa 
gal kurį kas savaitė mokės 2 do 
lerius tiktai ir, be to, dalyvaus 
dar 50-tyje išlošimų, kurie suda 
ro 600 dolerių. Antrosios šeri 
jos išlošimai jau vyksta. Aną 
penktadienį 48 dolerius išlošė 
abonimento nr. 26.
E. ŠULMISTRAITĖ ir p. Pta 
šinskienė buvo išvykusios į To 
ronto, kur viešėjo visą savaitę.

NAUJIENA ŽUVAUTOJAMS 
„Nontwist Line Leading 

Plate“
visiškai apsaugo šniūrą nuo su 
sisukimo. Tinka kiekvienam 
metaliniam lyderiui. Patentuo 

ta Kanadoje ir užsieniuose.
Gaunama sporto reikmenų 

parduotuvėse, arba 
pas p. Beržinską, 

1212 Dundas Str. W., 
Toronte.

Palaidų plokštelių kaina 3 
25 et.

Pasiuntę $ 1 Rėmiau nurodytu 
adresu gausite 8 plokšteles.

P. O. A. Metal Stamping Co., 
Bqx 13, P. O. Station E., 

Toronto, Ontario, Canada.

už

na

nu
namus Cote St. Paul,

jų išlaisvinimo iš raudonųjų 
Kremliaus valdovų.

Ligi pasimatymo tautiečiai. 
LIUTERIONIŲ PAMALDOS 
birželio 10 d., 6 vai. vak., Įvyks 
Hamiltono priemiestyje. Dėl 
vietos ir susisiekimo priemonių 
sužinoti telefonu MI 8-3449.

Kun. dr. M. Kavolis.
LIET. NAMŲ BIBLIOTEKA

Vasaros metu, nuo birželio 
1 d. bus atidaryta tik du kartu 
savaitėje — antradieniais ir 
penktadieniais 7—8 vai. vaka 
ro. Bibl. Vedėjas.

PRIEŠVESTUV^NĖS 
STAIGMENOS

praėjusį šeštadienį buvo suruoš 
tos Jūrai Narbutaitei ir Algir 
dui Pilypaičiui. J. Narbutaitei 
staigmena buvo suruošta pas 
p. p. Šimelaičius, o A. Pilypai 
čiui — pas pp. Dikaičius. Vie 
nur buvo- vienos moterys, kitur 
vieni vyrai. Staigmenos praėjo 
gražioje nuotaikoje. Jaunieji pa 
sveikinti, apdovanoti ir palinkę 
ti laimingos ateities.

A. Pilypaitis nuoširdžiai dė 
koja iniciatoriui Valdui Dikai 
čiui, dalyviams ir pp. Dikaičių 
šeimai už patalpas.
PATIKSLINIMAS. Rašant

lietuvių sukurtoje Joint Realty 
bendrovėje kaip selsmanas, iš 
vyko įChicagą ir tenai jau yra 
gavęs pastovų darbą. Ob.
„RŪTA” VIETON „TULPĖS”

Pereitą savaitę po trumpos 
pertraukos atidaryta Dundas 
g-vėje nauja lietuvių valgykla 
„Rūta“ vieton tose patalpose 
buvusios „Tulpės“, kuri gegu 
žės mėn. pradžioje užsidarė.

„Tulpės“ valgykla buvo ati 
daryta 1951 m. Jos laikytojais 
pradžioj buvo pp. Grigaičiai, p. 
p. Simonavičiai ir pp. Stepai 
čiai, o paskutiniu laiku pp. Gri 
gaičiai ir pp. Basalykai.

„Tulpė“, be aptarnavimo sa 
vo klijentų, paliko tam tikrą 
įnašą lietuvių kultūriniam ir or 
ganizaciniam gyvenime. Ten 
buvo ir spauda, ir koncertų sk 
elbimai, ir solid, mokesčio pri 
ėmimas, ir susitikimo vieta.

Dabar, nauji valgyklos laiky 
tojai pp. Ivanauskai, visą tą na 
mą nupirko, patalpas gražiai at 
remontavo ir papuošė. Skonin 
gai paruoštas maistas ir geras 
patarnavimas, leidžia manyti, 
kad ši valgykla turės pasiseki 
mą ir tęs „Tulpės“ pradėtą tra 
diciją be savo biznio patarnauti 
ir Lietuvių Bendruomenei. L.

apie šauerį p. O. Valančiunai 
tei, dėl nepakankamos informa

EVANGELIKAMS 
PAMALDOS

cijos, buvo praleista viena ruo Pranešama Tillsonburgo ir 
sėjų pavardė. Šauerį suruošė apylinkės evangelikams, kad se 
nuotakos sesutės — ponia Mar kančios pamaldos Rheinlando 
garita Pare, p. A. Gaurienė ir bažnyčioje bus laikomos birže 
patalkino p. Dauderienė. lio mėn. 10 d. 6 vai. 30 min.
P. ALIŠAUSKIENEI birželio Kun. L. Kostizenas.

I. G. ELECTRIC Rd
Elektros

NOTARAS

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

Suite 504 ir 505
4 Notre Dame St. E.

Montreal. HArbour 2468

IGNAS
3260

kontraktorius

G U R Č I N A S 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

2 d. buvo suruoštas „baby sho 
wer“.
CANADAIR lėktuvų fabrikas 
Montrealyje gavo didelį CL už 
sakymą.

Dr. A. Pūtevičius
Gydytojas ir Chirurgas 
280 RoncesvaHes Avė 
Telefonas OL. 4778. 

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

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

Real Estate Board
1410 Guy St. Tel. FI 6351

KINGSBEER

I
 Raštinė vakarais: LA 1-7926—8873 8

2104 Mount Royal St. E. 8

Renė T ALB OT |
ADVOKATAS |

$ Suite 306, Aldred Building X
•Į 507 Place D'A r m e s MArquette 8045

Perkant ar parduodant neju- 
domą turtą keriptis pas mūsų

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų telefonu HE 7877.

Dviejų butų namas Verdune. 
Kaina $ 10.000, įmokėti $ 2.000

NUO 1910 —

KANADOS

GERIAUSIAS

ALUS

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ 
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas ir Notaras 
JONAS J. JUSTI S, 

LL. B.
Suite 22, Tunstall Building 
709 Du n s m u i r Street 

Vancouver 1, B.C., Canada. 
Telefonas: Pacific 4511.

PAMALDOS 
EVANGELIKAMS.

Pranešama, kad sekančios pa 
maldos Malones Bažnyčioje, 
1424 Davenport Rd., bus laiko 
mos birželio m. 10 d. 9 vai. 45 
min. Kun. L. Kostizenas.

I
 Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MOKKIS
DANTŲ GYDYTOJAS §

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 Bloor W. Toronto 4. | 

j rytus nuo Duffcrin St. $

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St.. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv., 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
iiais 1—3 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933
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