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Politinė įvykių savaite
ADENAUERIS SVEIKAI GALVOJA IR TEISINGAI 

SPRENDŽIA.
Pabaltijo valstybės satelitinių teisių negaus.

Amerikoje lankąsis Adenaue rpa jis kalbėjosi apie dvi valan 
ris, kaip teigia JAV spauda, su das ir visus rūpimus klausimus 
Dullesu negalėjęs 
nes Dulles manąs, kad 
KOLEKTYVINĖ SOVIETŲ

TIRONIJA
būsianti kitokia, negu vieno St 
alino tironija. Adenaueris gi 
manąs, kad tironija vis vien yra 
tironija, būtų ji vieno ar kelių 
asmenų.
Negalima nesutikti su Adenau 
erių.

Kalbėdamas Čikagoje, Ade 
naueris pasakė, kad geriausis 
būdas susitarti su Maskva — 

iti ^asiruošusiems ir stiprie 
ms, ir reikia parodyti, kad nie 
kas rusų nebijo. Sovietai pėrė 
jo „Į naują politiką“ tada, kai 
įsitikino, kas yra naujieji, ato 
miniai, ginklai.

VAKARAI YRA IR 
ATEITYJE BUS

nepalyginamai stipresni už 
vietus, — sako Adenaueris. — 
Jiems reikia tiktai vienybės, ši 
tą gerai supranta sovietai ir to 
dėl bando r,naują politiką“, kai 
esmėje jie lieka tie patys.

Mums įdomu, kad buv. Lat 
vijos telegramų agentūros „Le 
tu“ direktorius Beržinš telefo 
nu turėjo pasikalbėjimą su Ry 
ga. Jis paklausė ministerio pir 
mininko sekreto'/ų,

AR LATVIJA GAUS 
SATELITŲ PADĖT}?

Atsakyta — Ne! Į klausimą, 
kur yra Ulmanis? Atsakė — 
miręs. Kur? — Nepasakė.

Iš lietuviškųjų reikalų mums 
gali būti įdomu, kad

DIPLOMATŲ ŠEFAS 
REVIZITUOS VLIKĄ 

5r esąs pasiryžęs kalbėtis su 
■vių organizacijomis.

nisteriu Vokietijai pulk. K. Ški

MASINU FONDO VAJUS peticija prezidentui
Amerikos Lietuvių Jaunimo čių, maža dalis visoje pavergtų 

peticijos Prezidentui Eisenho jų tautų problemoje, kadangi 
weriui tekstas buvo spaudoje, pavergtuose kraštuose gyvena 
Parašai po ja buvo renkami vi daug milionų žmonių ir tūkstan 
sose JAV lietuvių kolonijose, ciai, šimtai tūkstančių buvo iš 
Buvo suplanuota surinkti 25. gabenti į Sibirą ir netgi dabar 
000 parašų, bet surinkta 38, tebėra darbo vergų stovyklose.

< 500. Susidarė 6 didoki tomai. Jūs suminėjote faktą, kad na 
Peticija su visais tais tomais pa ujieji Sovietų Sąjungos valdo 
rašų turėjo būti įteikta Prezi vai pastaruoju metu yra kalbė 
dentui Eisenhoweriui. Jis, de ję apie pasikeitusią savo laiky 
ja, susirgo. Viceprezidentas Ni seną. Kaip mūsų vyriausybės 
?on pranešė Centriniam Lietu atstovai yra pažymėję, mes sv 
vių Jaunimo Peticijos Komite eikiname atmainos toje laikyse 
tui sutinkąs Prezidento vardu noje ir, aišku, nagrinėjame jų 
priimrč to Komiteto delegaciją daromus pareiškimus. O ypa 
ii pačią peticiją. čiai mes tyrinėjame jų veiks

Birželio 14 d. buvo paskirta mus, kurių buvo imtasi tiems 
tam priėmimui. Jaunimo delega pareiškimams pateisinti.

Savo paties nuomonę aš ga 
mutis ir sekr. Dr. P. Grigaitis, liu sutraukti į vieną sakinį: jo 
Pačią delegaciją sudarė jauni kiosžodžių srovės, nors ir kaip 
mo organizacijų atstovai: CK gražiai jie skambėtų ir būtų 
pirm. V. Adamkevičius, nariai. švelnūs, negalės nustelbti šau 
R. Mieželis, Vyt. Bildusas, V. ksmo tų milionų žmonių, kurie 
Soliūnas, Dirkis, Virbicjkaitė u 
Pauliutė.

Viceprezidentas Nixon pri 
ėmė delegaciją Kapitelio Rū 
muose, kalbėjosi apie pusę va 
landos, išklausė paaiškinimų ir

,,N. L.” Mašinų Fondo va Dimitrijevas Apolonas, 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu McInnis Siding, Coch- 
mu minime sekančius vajaus da rane, Ont....................... $ 10.00
lyvius ir lietuviškosios spaudos Abromonis Bronius, 
židinio rėmėjus: 
Kensas Henry R.,

Rain Lake, Regan, Ont. 
.................................$ 50.00 

Tai vienas stambiausių šio mū 
su vajus vajininkų-šėrininkų.

35 kuopa Montrealyje $ 10.00 
Tai yra veiklus gajų visuomeni 
ninku susibūrimas darbininkiš

— JAV pranešė, kad komki ku pagrindu. Kuopos pirminin 
nai atsisakė ankstyvesnio pasi kas dabar yra J. Bakanavičius, 
žadėjimo laikytis ramiai Tai sekretorius P. Šimelaitis, narių 
vano klausimu.

— Buv. Jugoslavijos vicepre 
zidentas Džilas sako, kad Mask 
va neatsisako savo tikslų paver 
gti visą pasaulį.

— Bendrame Adenauerio - 
Dulleso komunikate po pasita 
rimų primenama, kad Genevos 
susitikime Maskva buvo sutiku 
si visuotiniais rinkimais su 
jungti Vokietiją, bet vėliau nuo 
to atsimetė.

— Argentinoje, numalšinus ktą penkmetį Augštosios Lie jr šalpos reikalams buvę* paskir

susitarti, aptaręs gana nuodugniai. Da 
iyvaudamas Tautininkų sąskry 
dyje Washingtone ir kalbėda 
mas jis pasakė, kad nauja rusų 
politika yra tiktai pgaulė.

TRUMPOS ŽINIOS
— Prancūzijos užs. r. min. 

Pineau atvyks j JAV pasitarti 
politikos klausimais Su Dullesu.

tarpe p. Petronis, J. Staniulis, 
ir visa eilė kitu. Kuopa dar dau 
giau žada prisidėti. Ačiū!

Montreal, P. Q...........$ 10.00
Būtinai reikia paremti lietuvis 
kąją spaudą, sako p. Br. Abro 
ruonis, visada jautrus lietuvis 
kiems reikalams. — Dabar, sa 
ko, turiu dar kitus, bėdoje esan 
čius paremti, bet aš dar ir vė 
liau duosiu. . .

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių, 
gavusių pakvietimus.
Spaudos Bendrovės „Neprikla 
usoma Lietuva“ įgalioti vesti 
vajų: P.Narbutas ir J.Kardelis, ciją lydėjo ALTo pirm. L. Ši

so

lie
Su mi

VILNIAUS RADIJĄ KLALASNT
VILNIAUS PROPAGANDA PER MASKVOS RADIJĄ

Iš Vilniaus per Maskvos radi misija išvykusi į provinciją, 
ją visą laiką į užsienius varoma kur tyrinėsianti XII ir XIII 
propaganda. Štai birželio 12 d. šimtmečių piliakalnius, 
komunistai pūtė burbulus apie — Lietuvos biudžetas esąs 
Lietuvos jaunimą. Esą per pen }abai išaugęs. 1955 m. pensijų

— Lietuvos biudžetas esąs

Perono šalininkus, visai ramu tuvos mokyklos išleidusios 26 ta 23.400 tūkstančių rublių, pats p’asakė tokio turimo kai 
ir karo stovis panaikintas. fSUtenx:,.. «. . ...

— Bostono simfoninis orkes tos augštosios mokyklos
tras išvyksta į Europą ir Rusi kius specialistus išleido, 
ją. sakoma. Giriamasi, kad

— Vakarų Vokietijos darbo darbininkų ir tarnautojų moki 
savaitė sumažinta iš 48 į 45 va nasineakivaizdiniuosekursuose. 
landas su tuo pat atlyginimu. Taip giriantis nepasakoma, kad

— Prancūzijos socialistų de neakivaizdiniai kursai, nors jie 
legacija Rusijoje konstatavo la 
bai sunkias gyvenimo sąlygas 
darbininkų, didelius nedatek 
liūs, žiemus uždarbius ir sunkų 
gyvenimą.

— Vakarų Vokietija bir. 17 
paminėjo Berlyno darbininkų 
sukilimo sukaktuves. Kalbėto 
jai pažymėjo, kad jeigu ne ru poilsio laiku, 
sų kariuomenė su tenkais, tai 
sovietinė valdžia būtų buvusi se 
niai nuversta.

tūkstančius specialistų. Kokios 
ir ko 
nepa 

8.000

visur praktikuojami, bet jie iš 
tikrųjų iš darbininko varo ant 
rą prakaitą ir čiulpia paskuti 
nes jėgas. Kai žmogus negali ia 
nkyti reguliarios mokyklos, tai 
priverstas esti dirbti sunkius 
darbus ir drauge mokytis, po 
sunkaus darbo, vagiamu nuo

nukentėjo nuo Sovietų tironi 
jos pavergtuose kraštuose. O 
priemonės toms skriaudoms ati 
taisyti glūdi sovietų valdovų 
galioje ir jų rankose. Kelias to 
ms skriaudoms atitaisyti — tai 
paleisti iš darbo vergų stovyklų 
asmenis ,kaip kad tie, apie ku 
riuos kalba šioji peticija, o taip 
pat duoti pavergtiems krašta 
ms galimybes vėl tapti neprik 
lausomais nariais valstybių šei 
mose“.

Viceprez. Nixon’o pasikalbę

MONTREALIO LIETUVIŲ VIENUOLIO KUNIGO LIU 
DVIKO VĖŽEL1O 

PRIMICIJA
Sekmadienį, birž. 17 d., Auš 

ros vartų bažnyčioje buvo tik 
ką, birželio 16 d., “įšventintu į 
kunigus jaunučio, vos 19 metų, 
kunigo Liudviko Vėželio O.F. 
M. primicija.

Primiciantui mišių metu asi 
stavo klebonas kun. J. Kubi 
ilus. Po mišių primicianto gai 
bei buvo suruošti pietūs, ku 
riuose dalyvavo apie 100 asme 

auka šią rinkliavą nų. l iškilmę buvo atvykę tėvai 
ir seserys iš Rochesterio, N. Y. 
kur antrosios mišios bus šį sek 
madienį.

Klebonas gražiai primicien 
tą pasveikino, padėkojo jam už 
tikybos pamokas Rosemounto 
šeštadieninėje mokykloje ir lin 
kėjo' jam sėkmės siekiant pasi

ŽINIAI
Susitarus su KLB Montrea 

lio Seimelio prezidiumo pirmi
" ninku, skelbiama Montrealyje 
rinkliava, tikslu paremti Vasa 
no 16 d. vardo gimnazijos sp 
orto klubą Vokietijoje.

Pagal pagamintus ir patvir 
tintus trimis parašais aukų la 
pus, kuirų yra viso penki (5), 
aukas rinks Montrealio sporto 
klubo „Tauras“nariai.

Tautiečiai kviečiami savo 
nuoširdžia 
'aremti ir tuom finansiškai pa 
.imti mūsų sportuojantį jauni 

mą, vienintelėje lietuvių gimna 
zijoje laisvajame pasaulyje.

P. Šimelaitis
Įgaliot. Gimnazijos reikalams.

MONTREALIO ATEITININ
kų Sendraugių, studentų ir mo žymėtų tikslų. Montrealio Sei 
ksleivių metinė šventė įvyks mėlio Prezidiumo pirm. L. Bal 
birželio 24 d., sekmadienį, A. žaras, sveikindamas jauną kuni 
V. Baž. salėj, kur jaunieji atei gą linkėjo,

— Dramos ir operos teatrai 
išvykę į provinciją gastrolių. 
Duosią 200 spektaklių ir paro 
dysią 27 veikalus.

— Kauno archeologinė ko'

o šiemet tiems reikalams esą pa jja •
skirta 345 milionai rublių. „Labai džiaugiuosi galėda

— Lietuvos statybos ir archi mas Jungtinių Valstybių Prezi 
tektūros reikalų komiteto pir dento vardu priimti šią petici 
mininku prie Ministrų tarybos ją, skirtą Jungtinių Valstybių 
paskirtas inž. St. Vabalevičius, Prezidentui, ir paruoštą lietuvis 
baigęs Kauno technikos moky kojo jaunimo su trisdešimt aš 
klą ir inžinieriaus statybininko tuoniais tūkstančiais parašų iš jime su lietuvių jaunimo delega 

viso krašto. tais dalyvavo Amerikos spau
Manau, kad visiems čia esan dos atstovai ir foto reporteriai.

tiems žinoma Prezidento Eisen Jo žodžiai buvo tuojau per Voi 
bowerio vyriausybės politika ce of Amerika perduoti į Lietu 
šiuo metu. Prezidentas kelio vą. Taip pat ir jaunimo delega 
mis progomis yra pareiškęs, cijos nariai gavo progos tarti 
kad Jungtinių Valstybių vyria žodį į Tėvynėje kenčiančius bro 
usybės ir gyventojų siekimas lius-seses.
buvo ir pasilieka taikingas pa Jaunimo delegacija taip pat 
vergtųjų tautų išlaisvinimas. atsilankė pas Atstovų Rūmų 

Įvykiai, kuriuos jūs taip vaiz mažumos lyderį senatorių Kno 
džiai papasakojote įteikdami šią wland, kurs delegatus priėmė 
peticiją, tik paliudijo šią Ame ypatingai širdingai ir padrąsi 
rikos gyventojų ir vyriausybės nančiai.
politiką esant išmintingą ir tei Tenka pastebėti, kad jauni 
singą. Faktas, kad 1941 metais mo peticijos įteikimas nebuvo su 
keliasdešimt tūkstančių lietai rištas su tautiriTKkų sąskrydžiu 
vių buvo išvežta į Sibirą, — fak Vašingtone, kaip to kai kas no 
tas, kurį daugelis iš mūsų pri rėjo. Priešingai, lietuvių jauni 
miršo, — tikrai vertas vėl pri mas parodė čia gražų pavyzdį, 
minti. kaip bendrieji, visiems lietuvia

Mes taip pat žinome, kad Lie ms rūpimieji reikalai gali būti 
tuva yra tik dalis problemos - atlikti visų sutelktinėmis jėgo 

labai reikšminga dalis, tačiau, mis, be partinio skaldymosi.
atsižvelgiant j gyventojų skai J. P. J.

specialybę Čekoslovakijoje.
— Naujai įsteigtos Lietuvos 

geležinkelių valdybos viršinin 
ku paskirtas A. R. Kažuchovs 
kij. Valdybos žinioje bus ir 
Mažosios Lietuvos geležinke 
liai, Karaliaučiaus srityje.

— Gimdyvėms lovų skaičius 
esąs pakeltas iš 300 iki 2000, 
bet skaičius nesunku juk falsi 
fikuoti, jeigu komunistai moka 
falsifikuoti bylas ir apkaltintus 
žmones žudyti.

ROSEMOUNTO ŠEŠTADIE PLIAS MONTREALIO
NINĖS MOKYKLOS MOKI skyriaus metų veiklos užbaigi 

NIŲ TĖVŲ DĖMESIUI. visuotinis susirinkimas įvy
Šį šeštadienį birželio 23 d., ks privačioje nuotaikoje pas v- 

9 vai. ryto Rosemounto šešta bos iždininką — 7500 2nd Str. 
dieninės mokyklos mokiniams Ville St. Michel. Montieal, bii 
ruošiama ekskursija į Rawdon. želio 22 d., 8 vai. v. Bus inž. 

Gali važiuoti ir tėvai, moki Daniliausko apie šv. Lauryno 
pranešimas 

Taip pat bus 
revizijos komisijos ir PELL 
atstovo pranešimas, visų narių 
bei kandidatų dalyvavimas bū 
tinas. Valdyba.
KANTAUTAS Adomas su žm kurią ruošia Toronto at-kai, 
ona lankėsi Montrealyje ir vic įvyks nuo liepos 21 iki 29 d. 1. 
šėjo peš pp. Ladygas. Pp. Kan T. Pranciškonų vasarvietėje, 
tautai iš Edmentono, Altą, va prie Georgian ežero, netoli 
žiuoja savo mašina. Wasagos. Į stovyklą priimami
PP. MILERIŲ šeima Vilie La berniukai ir mergaitės nuo 10 
šalie pasistatė naujus namus, m. amžiaus, nežiūrint ar jie pri 
kuriuose turės savo ofisą ir pp. klauso organizacijoms ar ne.
Milerių sūnus advokatas Juo Stovyklavimo mokestis — 1.50 
zas Mileris. dol. dienai arba 13 dol. už visą
PAUKŠTAIČIŲ šeima įsigijo laiką. Jei iš tos pačios šeimos 
gražų automobilį. Paukštaitis stovyklauti vyksta dugiau, ne 
junjoras, baigęs dvejų metų ka gU vienas vaikas, mokestis su 
ro mokyklos kursą, dabar atlie mažinamas iki 1 dol. dienai už

niams važiavimą apmoka mūsų upės kanalizaciją 
bendruomenė, Tėvai turėtų pri su diskusijomis, 
mokėti už save apie 1.30 et. Su 
sirinkimo vieta — Rosomounte, 
mokykla. Registruotis prašoma

j’ vakarais iki ketvirtadienio, bir 
‘želio 21 dienos. Telef. RA 1-

1656 arba HE 3285.
EILĖ VESTUVIŲ: birž. 23 d. 
p. Puzarauskaitės su inž. Povi 
laičiu ir G. Guogelevičiūtės su 
F. R. Kušleika; birželio 30 d. 
p. Narbutaitės su p. Pilypaičiu 
ir liepos 7 d. p. Baltuonytės su 
p. Remeika.

V. Baž. salėj, kur jaunieji atei gą linkėjo, kad be pagrindimo LADYGOS, Cecilija ir Jonas, 
tininkai duos iškilmingą įžodį, savo tikslo — tarnauti Dievui, susilaukė sunaus. 
palydint Ateitininkų himnui. 
Po pamaldų ateitininkai ir kvie 
stieji svečiai, kurių laukiama iš 
Montrealio liet, organizacijų ir 
visuomenės veikėjų, dalyvauja 
bendruose pusryčiuose parap. 
salėje. Šiai šventei specialiai pa 
kviestas prof. Dr. A. Ramūnas 
iš Ottawos skaitys paskaitą ak 
tualia tema. Svečiai ir ateitinin 
kai turės taip pat progos pusry

VASAROS STOVYKLA 
JAUNIMUI,

jis niekad neužmirštų ir lietu LUKOŠEVIČIUS JONAS, dir 
vybės. Sekė eilė katalikiškų oi bąs Sullivan Realties Co., gavo 
ganizacijų sveikinimų su dova įgaliojimus parduoti 80 duplek ka inžinieriaus praktiką karo da kiekvieną vaiką. Norintieji vyk 
nomis. Pagerbimo rengėjų var su tarp Verduno ir Villelasalle. liniuose. Dažnai apsilanko ir ti į šią stovyklą prašomi nedel 
du sveikino ir dovaną įteikė p. Namai yra trijų rūšių ir kainų, Montrealyje. siant registruotis Toronto liet.
O. Motuzienė. lengvomis išsimokėjimo sąly F. KATASANOVAS statosi parapijose: Prisikėlimo — 32

T. kun. L. Vėželis F.M.O. dė gomis. Jau daugelis lietuvių pa namus greta p. Šulmistro ir p. Rushholme Pik eres., telef. LE 
kojo už sveikinimus, linkėji sinaudojo jo patarnavimu. Tiki Leipaus. 3-0621 arba LE 3-0977, Šv. Jo
mus ir dovanas ir ta proga la masi, kad čia susidarys didelė P. PUKTERIS nusipirko na no __  941 Dundas St. W., tel.
bai gražiai pasisakė apie tauty lietuvių kolonija, nes vieta čia mus šiauriniame Montrealyje ir EM 4-7646. Gyvenantieji už To 
bės suderinimą su Dievo įsa ’ ' ’ ’ •

čių metu išgirsti ateitininkų sa kymais. Jo kalba buvo graži ir 
viveiklos ratelio išpildomą mu 
zikos bei poezijos programą. 
Šios šventės rengėjai tikisi, kad 
kviestieji svečiai atsilankys į 
šią šventę, nors daugelis turės 
pagundą išvykti į užmeistį nu 
pelnytam savaitgalio poilsiui.

patriotiška.
ŽUKAUSKAS Albinas pasista 
tė naujus nuosavus namus Iber 
ville gatvėje. Sėkmės nuosa 
vuose namuose.
SERGA Elena Petronytė Šimo 
nelienė.

gera ir sąlygos prieinamos. juose apsigyveno. SĖkmės. ronto ribų, gali užsiregistruoti 
laišku. Stovyklos rengėjai.

TORONTO
BAIGĖSI PARENGIMAI
Orui atšilus, parengimų ren 

gėjai susiduria su problema, 
kaip sukviesti svečius j sales? 
Antai, esant geram orui, reng 
tas liet, namuose dainiečių pa 
i engimas šalpos tikslams, susi 
laukė vidutinio dalyvių skaičia 
us, o tą patį vakarą įvykęs „Au 
šios“ klubo sportininkų šokiai 
tesusilaukė vos keleto šokėjų.

— Lauko teniso treniruotės 
kiekvieną antradienį nuo 7 iki 
9 v. v. I-je ir Il-je aikštėje (Ea 
rlscourt Park) ir šeštadieniais 
nuo 2 iki 6 v. v. H-je aikštėje 
tame pačiame parke.

PASKUTINIS ĮSPĖJIMAS
I V-tos Kanados Lietuvių

Dienos leidinio komisija pasku 
tinį kartą kreipiasi į L. B-nės 
Centro organus, L. B. apylin 
kių ir visų liet, organizacijų vai 
dybas, prašydama neatidėlio 
jant parašyti savo metines veik 
los apžvalgas, parūpinti nuo

— Vasaros stovykla jauni traukų ir šią medžiagą pasiųsti 
mui, kurią ruošia Toronto At- šiuo adresu: J. Urbonas, 1421 
kai, įvyks nuo liepos 21 d. iki Pelissier St. Windsor, Ont. iš 
29 d. tėvų pranciškonų vasar siuntimo paskutinioji data bir 
vietėje, Wasaga. Prašomi regis želio 25 d.
tiuotis abiejose klebonijose. Leidinio Komisija,

P. p. PETRUI ir OLGAI KEREVIČIAMS, 
jų brangiam tėvui ir uošviui mirus Vokietijoje 

reiškiame gilią užuojautą

K. ir M. Š i m k a i.
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Dėmesio Mažajai Lietuvai!
Mažoji Lietuva — tai yra tre yra būtina turėti šiam svarbiam 

čdalis etnografinės Lietuvos ir 
Lietuvos valstybės, tai yra ir tr 
ečdalis mūsų tautos.

O betgi laikai ir sąlygos taip 
piktai sužalojo mūsų tautos ir 
mūsų valstybės reikalus, kad 
šiandein ne visi net lietuviai ži 
no, kas yra Mažoji Lietuva, ko 
kias sritis apima ir kokią įeikš 
mę ji turi mūsų tautai ir Lie 
tuvos valstybei. Tat yra labai 
didelis reikalas, kad visų pii 
miausia mes patys, žinotume sa 
vo tautos etnografines ribas.

Visai suprantama, kad jeigu 
mes patys gerai ir tvirtai neži 
nosime savo etnografinių ribų, 
tai dar daugiau bus supranta 
ma, kad kiti, svetimieji, to ne 
žinos, o nežinodami jie nieku 
negalės mums padėti, nors ir 
būtų jie geriausių mums norų 
ir palankiausiai nusiteikę. Tat

DR. VYDŪNO PREMIJA
(1956—57 metu)

Mažosios Lietuvos Bičiulių Dr lių Draugijos Kanados Centro 
augijos Kanados Centro Valdy Valdybos antrašu:
ba norėdama suaktyvinti Mažo V. Pėteraiitis, 5155 Bourbon 
sios Lietuvos idėją mūsuose ir niere, Apt. 6, Montreal, Que. 
sudominti Mažąja Lietuva mū 
sų rašto žmones .skelbia:

Dr. Vydūno vardo $ 1.000.00 
vertės premiją už geriausią

reikalui tinkamos literatūros.
Štai kodėl mums visiems rei 

kia atkreipti rimčiausis dėme 
sys į Mažosios Lietuvos Bičių 
lių draugijos iniciatyvą įsteigti 
Vydūno vardo premiją, kuri 
teikiama veikalui apie Mažąją 
Lietuvą, ir kviesti visus lietu 
vius ją paremti.

Labai malonu bus, jeigu kas 
ją parems didesne auka, bet b į 
tų dar maloniau, jeigu ją parem 
tų, nors ir ne didelėmis auko 
mis, bet didžiausis mūsų skai 
čius, kad Vydūno vardo premi 
ja būtų mūsų tautos premija. 
Paremkime ją visi!

Čia pat skelbiant premijos są 
lygas, yra maloni pareiga kvies 
ti tautiečius masiškai paremti 
šios premijos fondą.

J. Kardelis.

Canada.
4. Neatsiųsti veikalai 

svarstomi.
5. Skiriama premija nebus 

1956-57 m. parašytą (neišspau skaldoma tarp atskirų autorių, 
sdintą arba išspausdintą, bet
dar nepremijuotą) Mažąją Lie sui veikalų premijuotino veika 
auvą liečiantį veikalą.

1. Veikalas turi būti iš
žosios Lietuvos gyvenimo, da 7. Pinigų premijai sutelkti 
barties ar praeities, parašytas rūpinasi MLBD Kanados Cen 
grožinės literatūros ar mokslo tro Valdyba, talkinama 
veikalo pobūdžio, netrumpesnis MLBD skyrių.
kaip 250 puslapių spausdintos 8. Pirmoji premija bus 
knygos normalaus formato ir ta 1958 metais kovo mėnesio pa 
tinkamas versti i svetimas kai 
bas.

2. Premijai galima siųsti 
mašinėle parašytus veikalus 
egz.)

nebus

6. Jeigu iš atsiųstų konkur

lo neatsirastų, premija tais me 
Ma tais nebus skiriama.

7. Pinigų

visų

įteik

ir
(3

3. Premijuotini veikalai 
siunčiami iki 1957 m. gruodžio 
1 d. Mažosios Lietuvos Bičių

at

baigoje Montrealyje, minint 
Dr. Vydūno 90 metų gimimo 
sukaktį.
Montrealis, 1956 metais 
gegužės 14 dieną.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Kanados Centro 

Valdyba.

V. Pėteraičiui
5155 Bourbonniere Ave., Apt. 6,
Montreal, Que.
Pritariu Dr. Vydūno vardo 1956-57 metų Literatūros 
Premijos sudarymui už geriausią Mažąją Lietuvą lie
čiantį veikalą ir mielai prisidėsiu, prisidedu $............prie
premijos fondo.

Vardas ir Pavardė............................................................
______Antrašas (Adresas) ........................................... ............

ATOMINĖS JĖGAINĖS STATYBOS SUNKUMAI
Kai prieš vienerius metus bu būtų statomos remiantis tų ba 

vo paskelbta apie atominės jė ndymų išvadomis.
gainės statybą, buvo pranašai: Minimoji stotis kainuos apie 
jama, kad ji pradės veikti 1958 15 mil. dol. Ji bus nuosavybe 
metais. Jėgainė bus prie Otta trijų bendrovių: Ontario Hyd 
wos upės, sujungta su Ontario ro, Canadian General Electric 
Hydro Des Joachims stotimi. Co. ir Atomic Energy of Cana

Dabar paaiškėjo pirmieji sun da Ltd. Minimasis plieno tan 
kūmai: gauti atitinkamo didu kas turi atlaikyti spaudimą 
mo ir stiprumo plieno tanką, apie 1000 svarų vienam kv. in 
kuris atlaikytų reaktorių. Ry čui. Jo didumas apie 12 pėdų 
šium su tuo sunkumu skelbia diametre ir 36 pėdos augščio. 
ma, kad atomo jėgainės atida (CS).
rymas atidedamas vieneriems — Tarptautinė Valstiečių 
metams vėliau, t. y. 1959. . Sąjunga padarė spec, atspaudą

Ši pirmoji atomo jėgainė bū H. Blazo straipsnio „Komunis 
tų bandomoji. Joje būtų išban tai žygiuoja ekonominės agre 
dyta tokių jėgainių statyba, sijos keliu“. Tai pranešimas J 
naudojimo išlaidos ir apmoky A V kongresui. Leidinys plačiai 
tas personalas. Kitos jėgainės išplatintas.

Birželio pradžioje Jungt. Amerikos Valstybių vy 
riausybė iš nenurodytų šaltinių paskelbė kalbą, kuria 
sovietų komunistų partijos šefas Nikita Chruščjov pasakė 

j slaptoje sesijoje 20-tame komunistų partijos suvažiavime, 
įvykusiame Maskvoje š. m. vasario mėn. Šioji 25.000 žo 
džių kalba sukėlė didelį susidomėjimą Vakaruose, kaipo 

1 išreiškimas naujos sovietų linijos kolektyvioje vadovybė
1 je . Jungt. Amerikos Valstybių atsakingi vyriausybės

pareigūnai įsitikinę, kad šioji kalba yra parengta kitų tau 
tų ir valstybių komunistų partijų vadams už Sovietų Są 
jungos ribų.

Nikita Chruščiovas šioje kalboje apibudina mirusį 
Sov. Rusijos diktatorių Staliną kaipo nesveiką ir įtarinėji 
mų manija sergantį žmogų, kuris planavo sulikviduoti sa 
vo vyriausius bendradarbius ir padėjėjus prieš pat savo 
mirtį. Taigi atidengiama paslaptis, kaip Stalinas naudo 
jo savo neturinčią ribų valdžią ir galią savo neaprašomai 
baisiems žiaurumams, kruviniems „valymams” ir kitiems 
neturintiems pavyzdžio, nežinantiems pasigailėjimo sadis 
tiškiems veiksmams. . .

Chruščiovo paduodama, Staliną liečianti, apyskaita 
susideda iš kruvinų neaprašomo baisumo žudymų, kanki 
nirnų ir intrygų. Jokia išgalvota istorija ar fikcija negali 
prilygti tai, kurią padavė Chruščiovas apie savo mirusį 
bosą. Tačiau tai yra istorija, nes daug kas iš to yra pagrįs 
ta dokumentais.

Patiekdama skaitytoajms Chruščiovo kalbą, kurią 
jis nuvainikavo Staliną, NL redakcija turi pastebėti, kad 
šis tekstas nėra visai pilnas. Maskvos bosai, duodami šį 
tekstą, kaip vadovavimosi pagrindą ir gaires užsieniuose 
gyvenantiems komunistams, atskirose valstybėse sudarau 
tiems „Penktąją koloną“, tuo pačiu nuslepia tai, kas buvo 
pasakyta Rusijos partijai. Šioje Chruščiovo kalboje pri 
krauta labai daug panegirikų partijai ir komunizmui, kas 
yra neteisinga jau vien dėl to, kad ta „šlovingoji partija" 
prileidžia tokius dalykus, kad Rusiją per 30 metų valdė 
Stalinas, baisiausis žmogžudys, pasistatęs save Dievu. 
Chruščiovas giria partiją, kuri yra visai supuvusi, kaip ir 
pats Chruščiovas, kuris, kaip pelė po šluota, tylėjo ir tik 
tai Stalinui pataikavo. Duodame šį tekstą dar ir todėl, 
kad, kaip matysime, užsienių komunistai vadovausis šia 
kalba, tat žinosime iš anksto, kas bus kalbama, rašoma ar 
daroma.

Toliau seka Shruščiovo kalbos tekstas.
„Draugai! Centrinio parti 

jos komiteto pranešime 20-ta 
me suvažiavime, visoje eilėje 
kalbų, kurias pasakė atstovai 
laike suvažiavimo ir taip pat an 
ksčiau laike plenumo sesijų, da 
ug kas buvo pasakyta apie vie 
no asmens kultą ir apie to viso 
žalingas pasekmes.

Po Stalino mirties centrinis 
komitetas pradėjo peržiūrėti sa 
vo politiką aiškindamas suglau 
štai ir tvirtai, kad yra neleisti 
na ir svetima marksizmo lėni 
nizmo dvasioje veikiantiems iš 
kelti vieną asmenį, padaryti 
jį „supermanu“ (antžmogiu) 
turinčiu antgamtinę charakte 
ristiką panašią j dievybę. Buvo 
prileidžiama, kad toks žmogus 
viską žinojo, viską matė, galvo 
jo už kiekvieną ir galėjo viską 
daryti, nes jis buvo neklaidin 
gas savo veiksmuose. Toks įsi 
tikinimas apie žmogų, ir šiame 
ypatingame atsitikime apie Sta 
liną, buvo mūsų tarpe puoselė 
jamas laike daugelio metų.

„VISUOTINAI ŽINOMA” 
STALINO ROLĖ.

Dabartinio pranešimo tikslas 
— pilnas įvertinimas Stalino 
gyvenimo ir veiklos. Kas liečia 
Stalino nuopelnus, tai visai ne 
mažas skaičius knygų, pamfle 
tų ir studijų yra jau apie jo gy 
venimą parašyta. Stalino rolė 
revoliucijos parengime ir įvyk 
dyme, civiliame kare, ir kovoje 
už pastatymą ir įgyvendinimą 
socializmo mūsų krašte yra vi 
suotinai žinoma. Šiuo tarpu 
mes turime kitą klausimą, ku 
ris yra nepaprastos svarbos ir 
reikšmės partijai dabar ir atei 
tyje — apie tai, kaip Stalino as 
mens kultas buvo palaipsniui 
auginamas. Kultas, kuris tam 
tikrais žinomais protarpiais ir 
vietose pasidarė šaltiniu visos 
eilės labai rimtų ir gilių iškry 
pimų partijos principams, parti 
jos demokratijai ir revoliuci 
niam teisėtumui.

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.

ksizmu svetimomis pažiūromis mūsų tarpe, pasidaro defektu, 
apie „herojų" ir „minią", taip kuris negali būti toleruojamas 
pat visomis pastangomis panei asmenyje, užimančiame genera 
gia „herojaus“ priešingumą ma linio sekretoriaus poziciją. Dėl 
sems ir žmonėms. viso to, aš pasiūliau draugams

Leninas mokė, kad partijos apsvarstyti metodą, kuriuo Sta 
stiprumas priklauso jos netarpi linas būtų iš šios pozicijos pa 
škame vieningume su masė 
mis ir tame, kad užpakalyje pa 
rtijos seka žmonės - darbinin 
kai, ūkininkai ir inteligentija. 
„Tiktai tas laimės ir išlaikys 
valdžią ir jėgą", sako Leninas, 
„kuris pasitiki žmonėmis, kuris 
save panardina gyvenančio žm 
onių kūrybingumo šaltinyje“.

PARTIJA KAIPO ŽMONIŲ 
VADAS IR MOKYTOJAS.

šalintas“.

ATSTOVAI NUSPRENDŽIA 
PALIKTI STALINĄ

Šis Lenino dokumentas buvo 
paskelbtas 13-tojo komunistų 
partijos suvažiavimo 
ms, 
ną 
kad 
kas

Draugai! Partijos suvažiavi 
Leninas su pagarba kalbėjo mas privalo susipažinti su dv 

apie bolševikų-komunistų par iem naujais dokumentais, kurie 
tiją kaip žmonių vadovą ir mo patvirtina Stalino chaiakterį 
kytoją. Jis sakė, kad visi svar taip vykusiai apibūdintą Lėni 
biausi klausimai turi būti pa no „testamente“. Šie dokumen 
statyti - išspręsti reikalą nusi tai yra laiškas Krupskaja (Le 
manančių darbuotojų ir jų par nino žmonos), rašytas Stalino 
tijos: „Mes tuo tikime, mes ma likviduotam Kamenevui, kuris 
tome tame išmintį, garbę, u mū tuo laiku buvo politbiuro galva, 
sų epochos sąžinę.

Leninas tvirtai stovėjo prieš 
kiekvieną bandymą taikantį pa 
žeminti, sumažinti ar susilpnin 
ti partijos vadovaujamąją rolę 
sovietų valstybės struktūroje. 
Jis išdirbo bolševikų principus 
partijos vadovavime ir partijos 
gyvenimo normas, pabiėžda 

Leiskite man visų pirma pri mas, kad vadovavimo principas 
minti jums visiems apie tai, ar partijos vadovybė yra kole 
kaip griežtai marksizmo-leniniz giškumas. Jau laike prieš revo 
mo klasikai pasmerkė ir panei bucinių laikų Leninas partijos 
gė kiekvieną vieno' asmens gar centrinį komitetą 1 
binimo pasireiškimą. Savo laiš partijos lyderių (vadų) kolek pasakė jums sutinkanti užmirš 

tyvu ir sargu ir aiškintoju par ti viską, kas buvo pasakyta, Zi 
tijos principų. „Tarpe suvažia novjevas ir Kamenevas viską iš 
vimų", nurodė Leninas, „cent jos apie tai sužinojo. Aš nesi 
finis komitetas saugoja ir aiški rengiu taip lengvai pamiršti 
na-interpretuoja partijos princi lai, kas buvo padaryta prieš 
pus“. mane ir nėra reikalo pabrėžti,

Išvedžiodamas partijos cent het aš tai laikau taikoma man, 
rinio komiteto rolę ir jos autori bas buvo padaryta prieš mano 
tetą, Leninas nurodė: „Mūsų žmoną. Todėl aš prašau jūsų, 
centrinis komitetas susideda pa 
ts kaipo glaudžiai centralizuo 
ta ir augščiausiąjį autoritetą 
rinti grupė“.

NIEKUOMET JĖGA 
NESKIEPIJAMOS 

PAŽIŪROS
Chruščiovas toliau sake:

VIENO ASMENS KULTAS 
(GARBINIMAS) GRIEŽTAI 

PASMERKTAS.

ke Marksas rašė vienam vokie 
čių politiniam veikėjui, Wilhel 
m‘ui Bloo'ui:

„Todėl, kad aš jaučiu antipa 
tiją ir labai nemėgau bet kokio 
vieno asmens garbinimo (kul 
to), aš niekuomet viešai nepa 
skelbiau laike I-ojo internacio 
nalo susirinkimo tų visų skait 
lingu adresų iš įvairių kraštų, 
kuriuose buvo pripažįstami ma 
no nuopelnai, kas mane erzino. 
Aš netgi neatsakiau į tuos adre 
sus, išskyrus tuos atvejus, kada 
reikėjo papeikti ar pabarti tų 
adresų autorius“.

Toliau Marksas rašo; „En 
gelsas ir aš pirmieji prisijungė

atstovą 
kurie nutarė palikti S tali 
šiame poste, tikėdamiesi, 
jis paims dėmesin kritiš 

Lenino pastabas.

Aš perskaitysiu šiuos doku 
mentus. Ir Chruščiovas pers 
kaito Krupskos laišką, kuriame 
ji skundžiasi Stalino grubumu 
ir grasinimais jos adresu.

1923 m. kovo mėn. VI. II. Le 
ninas pasiuntė Stalinui laišką, 
o nuorašus jo Kamenevui n Zi 
novjevui:

„Mielas drauge Stalinai,
Jūs leidžiate sau šiurkštų te 

lefoninį pasikalbėjimą su mano 
žmona ir grubiais žodžiais išba 

vadindavo rėte ją. Nežiūrint fakto, kad ji

kad atsargiai apsvarstytumėt, 
ar jūs malonėsite atsiimti savo 
žodžius ir atsiprašyti, ar jūs 
geriau pasirinksite nutraukti 
santykius mūsų tarpe“.

Draugai! — tęsė Chruščfo 
vas, aš neaiškinsiu šių dokume 
ntų. Jie patys puikiausiai kai 
ba už save. Jeigu Stalinas ga 

me į slaptą komunistų draugiją ninas niekuomet jėga neprime Įėjo taip elgtis dar gyvenant 
(bendruomenę) su ta sąlyga, tė savo pažiūrų bendradarbia Leninui ir galėjo taip elgtis su r 
kad ivskas, kas vestų į prieta ms- J*s bandydavo įtikinti; jis Krupskaja, kurią partija gerai 
ringą autoriteto garbinimą, bu kantriai išaiškindavo savo nuo pažįsta, augštai vertina kaipo 
tų išmesta iš statuto. Vokiečių monę kitiems. Jo budrus protas lojalią Lenino draugu ir akty 
socialistas Ferdinand Lassalle, pasireiškė taip pat ir tame, kad via kovotoją už partijos reika 
tačiau pasielgė visai priešin j*s sugavo tuo laiku Stalino cha lūs nuo partijos įsikūrimo, tai 
gai“. ' rakteryje tuos neigiamus bruo mes lengvai galime įsivaizduo

Kiek vėliau Engelsas viena žus, kurių rezultate vėliau ture ti, kaip Stalinas elgėsi su kitais 
me savo laiške rašė: ~ ~

„Abu, Marksas ir aš, __j_______ ____r____ ____ ____
met buvome priešingi bet ko vietų valstybės ateities likimo, pastoviai, palaipsniui, o laike , 
kiam viešam pareiškimui ar ma Leninas padarė pilną ir tikslią paskutiniųjų metų jis jau ture 
nifestacijai, išreikšti pagarbą Stalino charakteristiką, nurody j° visiškai nepakenčiamą cha 
individualams, su išimtimi to damas, kad reikia apsvarstyti raktelį, 
kiais atvejais, kada tai daroma Stalino atleidimą iš generalinio Kaip vėlesni įvykiai parodė, 
abai svarbiu tikslu. Mes griež sekretoriaus vietos todėl, kad Lenino baiminimasis buvo pa 
tai buvome priešingi tokioms Stalinas yra kraštutinai šiurkš teisintas: pirmame periode, tuo 
manifestacijoms, kurios dar mu tus, užgaulingas, kad jis netuti jau po Lenino mirties, Stalinas 
ms gyviems tebesant liestų geros nuomonės apie savo drau dar kreipė dėmesį į Lenino pa 
mus pačius”.

DIDELIS LENINO KUKLU 
MAS BUVO ŽINOMAS
Didelis kuklumas revoliuci 

jos genijaus, Vladimiro IlijČ 
iaus Lenino yra žinomas. Lėni 
nas visuomet pabrėždavo žino 

Dėl šio fakto, kad dar ne visi nių rolę kaipo istorijos kūrėjų, 
ligšiol pilnai suprato praktis vadovaujamą ir organizacinę 
kas pasekmes, kurios kilo rezul partijos rolę kaipo gyvybinio

tu

rakteryje tuos neigiamus bruo mes lengvai galime įsivaizduo

ta labai gilių pasekmių. žmonėmis. Tokias neigiamas 
visuo Bijodamas dėl partijos ir so būdo savybes Stalinas išvystė

Mielam giminaičiui
STEPUI ANDRULIUI, 

gyvenančiam Ausralijoj, mirus Lietuvoj jo sesutei
TUOSEI GARLIENEI, 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Broliai J o c a i Kanadoje.

gus, kad jis yra kaprizingas ir tarimus ir nurodymus, tačiau 
kaip jis piktam panaudoja savo vėliau jis visai nekreipė dėme 
galią.

ABEJINGI BALSAI 
SUVAŽIAVIME.

1922 m. gruodžio m.: parti 
jos suvažiavimui Leninas rašė: 
„Po perėmimo generalinio sek 
retoriaus pozicijos, Stalinas su 
sirinko į savo rankas neišma 

tate vieno asmens kulto ir dide ir kūrybinio organizmo, ir taip tuojamą galią ir aš nesu tikras 
lę žalą, kuri įvyko sulaužant ko pat centrinio komiteto rolę, ar tvisuomet jis sugebės, atitin 
lektyvios vadovybės principą Marksizmas i 
partijoje ir pasisavinime milži ninku plasės vadų rolės jų va panaudoti“.
niškos, nežinančios ribų galios dovavime revoliuciniam išlaisvi šis laiškas žinomas kai 
ir jėgos vieno asmens rankose, nimo judėjimui. Aprašydamas po Lenino „testamentas“, buvo 
partijos centrinis komitetas lai “ ' ' 
ko visiškai reikalinga visą su 
rinktą šiuo reikalu turimą me 
džiagą paskelbti 20-tam Sovie 
tų Sąjungos komunistų parti 
jos suvažiavimui.

šio į rimtus Lenino įspėjimus. 
(Seks didelis valdžios jėgos pa 

naudojimas blogam).

— Birželio 1—3 d.d. Pary 
žiuje vyko Vidurio ir Rytų Eu 
ropos laisvojo jaunimo Tary 
bos sušauktas antrasis kongre 
sas. Dalyvavo 11 tautybių ats 
tovai — visų tų, kurie įeina į 
pavergtąsias Europos Tautas, 

nepaneigia darbi kam7 reik^avūn^s/šią gdfc be to- ukrainiečių, ir jugoslavų 
■ • - atstovai. Savo atstovus atsiun

tė ir pasauliniai internacionalai

— Vilniuje buvo sušauktas 
didelę svarbą rolės vadų kaipo išdalintas tarpe 20-jo suvažiavi kolchozinių piemenų susirinki 
masės organizatorių, Leninas mo atstovų. Jūs tai skaitėte. mas, kuriame kalbėjo Paleckis, 
tuo pačiu taiku be pasiganlėji Leninas pasakė: „Stalinas Vazalinskas, Sniečkus, raginę 
mo stigmatizuoja kiekvieną as yra nepaprastai šiurkštus, stor piemenis geriau ganyti galvi 
mens kulto manifestaciją ir ne žieviškas, ir sis defektas, kuris jus, nes pieno kiekis vis mažė 
permaldaujamai kovoja su mar gali būti laisvai toliaruojamas jąs.
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Gerard THIBEAULT
Montreal - Mercier

Lucien TREMBLAY
Montreal - Maisonneuve

Paul DOZO1S 
Montreal - St. James

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Maurice DUPLESSIS — Premjeras

Notre-Dame de Grace
Charles C. BROWN

Edgar CHARBONNEAU 
Montreal - St. Mary

KURIS YRA JŪSIŠKIS?

Arsene GAGNE 
Montreal - Laurier

Maurice MERCURE

Vienas iš šių vyru yra National Union Partijos kandidatas rinkimams jūsų rinkiminė
je apylinkėje. Atpažinkite jį iš parašo po jo atvaizdu. Įsidėmėkite, koks malonus, 

draugiškas ir gabus jis atrodo nuotraukoje.

Birželio 20, balsuokite už jį, kad National Union vyriausybė galėtų tęsti didelius ir 

gerus dalykus, kuriuos ji yra dariusi per paskutiniuosius dešimt metų jūsų Kvebe

ko provincijai — jūsų Montrealiui — ir jums.

Atsiminkite, kad šios National Union vyriausybės dėka milžiniškai augo pramonė 

ir gerbūvis Kvebeke. Ši vyriausybė paska tino didžiulį mūsų kasyklų išvystymą ir di

džiulį mūsų kelių pagerinimą. Pastatė 1.510 modernių tiltų, 119 puikių naujų li

goninių, 40 sveikatos centrų ir 3.023 modernių mokyklų. Ji paskyrė milionus do

lerių kovai su džiova, neturtingų žmonių gydymui ligoninėse ir senatvės pensijoms.

Ši vyriausybė pakėlė atlyginimus ir apsaugojo darbininką.

Kad galima būtų tęsti šiuos laimėjimus, turėtų būti išrinkti National Union kandi

datai. Šie vyrai turi patirties vaikyti reikalus gerai. Kitų partijų žmonėms trūks

ta šios patirties.

BIRŽELIO 20
BALSUOKITE UŽ

NATIONAL UNION VYRA
A

National Union Party

Robert HODGE
Jacques-Cartier

Sarto BLAIS
Montreal - St. Louis

Albert OUELLETTEMontreal - Outremount

Reginald PLIMSOLL 
Montreal - Ste. Anne

Marcei LaFAILLE 
Montreal - St. Henry

Leopold POULIOT
Laval

Verdun

Graham GOULD
Westmount - St. George

LIETUVOS niaus ir Kauno sklandytojų var konstruktoriui B. Ožkiniui pa nieriumi“. Išbandžius šį sklan Ligi šiol lietuviai sklandytojai Lietuvių sklandytojų laimėji
SKLANDYTOJAI žybose 3 pirmosios vietos ati statyti puikias skraidymo maši dytuvą Sovietų' meistrui Fimo buvo pasiekę geresnių rezulta mais gauna pasinaudoti net ir 

Kulautuvoje veikia „Laisva teko bolševikiniam žurnalistui nas (BRO—9, BRO—10, BR novui, nutarta „Pionierių ga tų už latvius ir estus. Be kitų, didžioji rusų tauta“, apie kurią 
noriškos Draugijos Armijai, V. Dovydaičiui, Kauno polite O—11), kurios „dabar jau pla minti masiškai“. Šio tipo sklan kaip konstruktorius pasižymi ir skelbiama, kad tik ji viską išra 
Aviacijai ir Laivynui Remti“ chnikos instituto fizikos kated čiai žinomos ir už respublikos dytuvais bus aprūpintos visos Bronius Karvelis su savo rekor dusi ir atradusi. E. 
Kauno sklandytojų stovykla, ros asistentui J. Balčiūnui ir mi ribų“. Ypač didelio pasisekimo So v. Sąjungos sklandymo sto ainio tipo sklandytuvu „E. K. — Korėjos taikos priežiūros 
Sklandymo' sporto mėgėjų skai nimosios draugijos sklandymo sulaukė pernai išbandytas sk tys, klubai ir rateliai. Šiemet va —4“. Taigi, net ir sklandymo komisija pavaryta iš Korėjos, 
čius nuolat augąs. Pereitų me instruktoriui Z. Brazauskui, landytuvas, skirtas pradiniam sąrą Kulautuvoj ruošiamos Pa sporte lietuviai duoda pavyzdį nes ji negalėjo dirbti ir taikos 
tų rudenį tarpmiestinėse Vii Sklandytojai padėję kauniečiui apmokymui ir pavadintas „Pio baltijo sklandymo pirmenybės, sovietams, bet ne. priešingai, sąlygų negalėjo prižiūrėti.
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VYT. ALANTAS

Išgliaudintas Gliaudą
Pastabos apie jo raštus

Prieš kurį laiką Jurgis Gliau jas, kaip Urnužis ir Vėtra, 
da buvo pradėjęs zeikštis „Dra ba bekraujus šešėlius, kaip 
ugo“ literatūriniame priede ir karas 
kaipo recenzentas, 
gailestingai vanojo 
savus rašytojus, ir 
kad jis tą linksmą 
traukė, 
zijas pagalvojau, kad reikia, pa f 
galiau, žvilgterėti ir į jo paties kad jie kovoja su rusais, bet ta 

kova taip nudėvėtai ir šabloniš 
kai atvaizduota, kad skaitant 
be nuobodulio daugiau nieko no į Vilnių. Irena, rašo Gliau 
skaitytojui nesužadina. Ir aps da, „norėdama patikrinti apsi 
kritai knyga skaitosi labai sun svaiginimo jausmą, žiūrėjo į 
kiai, nes mat intriga „gyveni Vaitkūno akis. Švelniai, lyg gi

ar 
vi 

Sakalauskas, Antanas, 
Jis ten ne Ona ir kiti. Jie geri lietuviai, 

savus ir ne geri kovotojai už lietuvišką rei 
labai gaila, kalą, išskyrus kleboną ir, žino 
lektūrą nu ma, ruskius, bet, imant literatu 

Skaitydamas jo recen riškai, jie bekraujai šešėliai.
Žinoma, pagirtinas dalykas,

buities.

orijomis ir mėgėjiškais polin Šatrio tėvas. Vaitkūnas buvo 
kiais filosofuoti. Jis ne gyveni nuteistas aštuoneriems metams 
miškas, bet knyginis komunis kalėjimo. Užplūdus Lietuvą bol 
tas. ševikams, Vaitkūnas pasidarė

Gliaudos moterys, kaip vė didelis komunistų veikėjas. Jis 
liau matysime, iš kailio neriasi susitinka su Šatriu Palangoje 
stengdamosios įtikti savo myli ir nori užverbuoti jį parašyti ro 
miesiems. „Orą pro nobis“ ro maną iš bolševikinės
mane yra vaizduojamos dvi mo Čia jis vėl pamato ir Mariją ir 
terys, vaidinančios Vaitkūno jo meilė vėl atgyja. Vaitkūnas 
gyvenime didelį vaidmenį: tai pasiūlo Šatriui tarnybą Švieti 
Irena, kuri beviltiškai įsimylė mo Komisariate, Šatriai persi 
jusi Vaitkūną ir Marija Šatrie kelia į Kauną ir apsigyvena 
nė, kurią beviltiškai įsimylėjęs Vaitkūno jiems surastame bu 
Vaitkūnas. Apie Irenos santy te. Ir štai vieną dieną, kai Šat 
kius su Vaitkūnu galima spręs rys sėdi tarnyboje, pas Mariją 
ti iš šios scenos, vykstančios va užeina Vaitkūnas. Jis labai jau 
gone, jiems važiuojant iš Kau

FIRST FOR 
RECREATION

Gerai nutaikyto smu- 
gio sviedinio zvimbi
mas per 200 jardų yra 
ausiai muzika dauge 
liui kanadiečių, kurie 
golfe randa poilsį.

dirbtuvėlę, nes gi gali žmogus 
užsigauti, kad kaimynai jo ne 
lanko. Juo labjau, kad ir pro 
ga atsirado: Visai neseniai 
knygų rinkoje pasirodė jo nau 
jas romanas „Raidžių pasėliai“.

Reikia pastebėti, kad Gliau 
da priklauso prie produktingų 
rašytojų. 1951 m. išėjo jo pre 
mijuotas romanas „Narnai ant 
smėlio“. Kitais, 1952 m., pasi 
rodė jo kitas premijuotas romą 
nas „Orą pro nobis“. 1954 m. 
išėjo vėl apystorė „metmenų“ 
knyga „Gęstanti saulė“, o 1955 
m. vėl pasirodė daugiau kaip 
300 psl. romanas „Raidžių pa 
sėliai“. Be to, 1949 m. jis išlei 
do dilėĮraščių ijinkinėlį ;,,Ave 
America“. Susidaro įspūdis, 
kad Gliaudą prisiekė savo mū 
zai kasmet apdovanoti savo sk 
aitytojus nauju šedevru. Paga 
liau spaudoje pasirodė žinių, 
kad jis rašąs ir vaikams. O kiek 
jis prirašė straipsnių periodine 
je spaudoje kas juos suskaitys! 
Nei laisvoje Lietuvoje, nei tre 
mtyje, Vokietijoje, apie Gliau 
dą, kaipo rašytoją, nieks nieko 
nežinojo, bet Amerikos produk 
cine atmosfera, matyt, ir jį bus 
užkrėtusi gamybinėmis nuotai 
komis. Mes tik galime būti dė 
kingi dėdei Šamui, kad jis išgel 
bėjo Gliaudos talentus nuo pra 
žūties. . .

NEDAIGŪS PASĖLIAI
Pradėkime savo pastabas ; 

nuo1 paskutiniojo jo 1 
„Raidžių pasėliai“. Skaitant tą ra. Tai yra labai pesimistinė ir 
knygą, niekaip negali nusikra beviltiška knyga. Viskas deda 
tyti įspūdžiu, kad tai yra pasku si rudenį. Žemaitijoje šlapia, 
bomis pagamintas, neišnešiotas niūru ir nyku. Gliaudos knygo 
ir neišjieškotas gaminys, 
turn jis būtų buvęs rašomas na Lietuvai, 
ujam konkursui... Gliaudą paša 
koja apie knygnešių veiklą ma 
žame Žemaitijos miestelyje Lio 
liūnuose. Mes čia randame kny 
gnešius: ūkininką Vėtrą ir biti 
ninką "Urnužį, randame senų pa 
žiūrų kleboną Bylewicze ir nau 
jų pažiūrų vikarą Sakalauską, uti, kad autorius nori būti už dentavimo laikų meilė. Studen tume, kad šis Kanados liet, su 
randame čia isprauninką ir žan muštinai rimtas, o žiūrėk ima taudamas Vaitkūnas gyveno manymas leisti pasitobulinti 
darą Nikitą, randame, paga ir šmikštelėja į operetę. Šaky pas Marijos tėvus. Jis ją įsimy dainavimo mene sol. Baranaus 
liau, ir seną, mirštantį 1863 m. sime, kad ir tas „Orą pro no Įėjo, piršosi, bet ši atsisakė už kui, kartu yra pasitarnavimas 
sukilėlį bajorą Gyntbwtą, ran bis“ herojus Vaitkūnas. Gliau jo tekėti. Jis su ja vėl susitiko ir bendriesiems Lietuvos 
dame čia ir antraeilių veikėjų: da, be abejo, galvojo jį padary tik per pirmąjį bolševikmetį, resams.
Urnužio sūnų Antaną, Vėtros ti baisų, žiaurų ir beširdį ko kada ji jau buvo ištekėjusi už Fondo Valdybos vardu 
dukterį Oną, skalbėją Veroni munistą, bet skaitytojas toli rašytojo Šatrio. Ir vėl nuosta kiame Tamstai pagarbą 
ką ir kitų, bet nerandame nė gražu negali patikėti, kad jis biu sutapimu kai Vaitkūnas bu 
vieno sąžiningiau apdoroto cha toks yra. Jam atrodo, kad tas vo suimtas ir teisiamas už ko 
rakterio. Gliaudą čia mums pa Vaitkūnas greičiau yra juokin munizmą, tai valstybei atstovą 
rodo arba vaikščiojančias idė gas su savo komunistinėmis te vo prokuroras Šatrys, rašytojo

dinasi ir prašo ją padainuoti 
(Sic!), bet ši, žinoma, nedainuo 
ja. O paskum, rašo Ghauda „st 
aigiu judesiu jis puola prie jos 

_ „ ir atsiklaupia prieš ją. . . Kaire
mišką’ , kitaip sakant, jokios in Imdamasi į jo kiiną, ji glostė ranka apkabino jos kojas ir eks 
trigos. Probleminių konfliktų jo atvirą plaukuotą krūtinę, šie 
taip pat jokių, jei nelaikysime kdama ranka pro atlapų marš 
probleminiu konfliktu rusų im kinių apykaklę. Ji glostė šiurkš 
perializmo susidūrimo su lietu čius jo krūtinės plaukus. Ir su 
vių tautiniu atgimimu. O atro griebusi nykščiu ir rodomuoju 
do viena labai įdomi problema stangrų plaukelį, vis neatitrauk 
pati piršte piršosi iškeliama: bū dama žvilgsnio nuo jo blankių 
tent, kodėl tie kyšininkai, gir akių, staiga išrovė tą plauką, 
tuokliai, krtivatikiai rusai Lie Jis krūptelėjo nuo staigaus, du 
tuvą vis dėlto pavergė, valdė, riančio skausmo, ir jo akyse su pro nobis, 189 psl.). 

Bus daugiau.

tazės beprotybėje pradėjo bu 
čiuoti jos suknelę. Jis išplėšė re 
volverį iš kelnių kišenės ir iš 
tiesė jai: — Nušauk mane. Nu 
šauk mane. Meilė, kaip mirtis, 
stipri. Nušauk. . . — Jis virpe 
jo nuo svaigulio mirti nuo jos 
rankos. . . Jis sustingo tame bu 
riančiame laukime. . .” (Orą

Po

FIRST FOR 
ENJOYMENT

malonaus golfo rato, nie
kas taip nepagyvina pokalbio 
svetainėje, kaip stiklas vieno 

iš puikiausių pasaulyje 
DOW alus.
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Tik DOW „Cool Control“ gamybos.

išnaudojo, o teisingieji, tikro blizgėjo godi aistra“. (Orą pro 
katalikų tikėjimo ir savo žemės nobis, 68 psl.).
sūnūs lietuviai turėjo lindėti Aistringumo laipsnis patik 
po pavergėjo batu? Bet ta pio rintas, ir Irena galėjo’ būti ra 
blema autorius nesidomėjo: jis mi, kad Vilniuje, viešbutyje, 
pasitenkino pasakydamas to viskas bus tvarkoje! Šiaip Irę 
kius dalykus, apie kuriuos mes na vaizduojama simpatingomis 
esame šimtus kartų girdėję, ir spalvomis, bet kad ir palyginti 
kurie mums yra nusibodę. Kny padori moteris griebiasi beveik 
gnešių gadynė yra didelė mūsų sadistinių priemonių savo mei 
tautinio, politinio bei kultūri lūžio aistringumo laipsniui nu 
nio atgimimo gadynė, ir rašyto statyti, tai tik parodo, kokion 
jo uždavinys jieškoti naujų ke vieton Gliaudą pastato moteris 
lių jai pavaizduoti. Gliaudą pa santykiuose su vyrais. Visas jos 
sitenkino išmintais takeliais... nusikaltimas yra tas, kad ji my 
Tiesa, jis savo knygą baigia Ii Vaitkūną. Dėl to ji ir nuken 
(Kražių įvykiių pavaizdavimu i čia. Galutinai Vaitkūno atstum 
bet tie įvykiai nieko bendra ne ta, ji nusiskandina Nemune. Ar 
turi su įvykiais, kuriuos jis ap toks Vaitkūno pasielgimas su

Irena parodo jo ypatingą ko 
munistinį žiaurumą, reikia abe 
joti. Tokit/s numerius ne vie 
nas bernas ir laisvoje Lietuvo 
je sukombinuodavo. Taip pat 
nieko neįrodo ir tas faktas, kad 
Vaitkūnas nužudo Šatriu kūdi 
kį. Tas nužudymas skaitytojui tos redaguojamame laikrašty 
taip neparengtas psichologiškai je sol. Stasiui Baranauskui re 

tar je nematyti jokių prošvaisčių taip netikėtas, kad jis greičiau mti dainavimo tikslu įsisteigu
jam palieka deus ex machina siojo Kanadoje Fondo praneši 75, K. J. Gutauskas — 50, inž. 
įspūdį, kaip kad parodo Vaitmą. Valdybos būtų didelis pra j. Sližys — 50, inž. P. Lelis — 
kūno ,,baisumą”. šymas į Jus, kad spausdinant 50, inž. J. Kšivickas — 25, J.

Bet vietomis Gliaudą daro kartu prijungtą, pranešimą, jei Matulionis — 25, S. R. Simona 
iš savo „žiauraus“ raudono di tamstos turėtumėt ir tai Jū viqius — 25 ir K. Baronas — 
dvyrio tikrą operetinį herojų, ms būtų įmanoma, laikraštyje 
Sakysime, ta jo’ meilė Marijai, įdėti ir mažą klišę su sol. Ba 

Skaitant Gliaudos knygą ja Šatrio žmonai. Tai jo sena stu ranausko atvaizdu. Mes many

rašinėja savo romane.
Draugas, reklamuodamas 

„Raidžių posėlius“, vadina Gli 
audos knygą „įkvėpimo kny 

romano ga“. Bet jokio įkvėpimo ten nė

Jis sėjo raides per 
300 psl., bet, imant literatūriš 
kai, tas pasėlys išėjo visai nedai 
gus.

SCENOS IŠ OPEREČIŲ IR 
STEBUKLAI

DOW

ST. BARANAUSKUI
PAREMTI FONDAS

Didžiai Gerbiamas Ponas 
Redaktoriau,

Malonėkite paskelbti Tams

inte

K. P. Ažubalis, pirm.
J. R. Simanavičius, sekr. 

Sol. St. Baranauskui remti 
fondas

KULTŪR A
JUOZO PRONSKAUS KNYGA APIE KANADOS 

ŠIAURĘ
„Nepriklausomos Lietuvos“ rašyti, tai ši, gal viena pirmųjų 

bendradarbis rašytojas ir žur šio žanro knygų mūsų leidybo 
nalistas Juozas Pronskus, susi je, bus pasiskaitymų knyga. Pa 
domėjęs Kanados šiaure ir pa ts autorius šios knygos išleidi 
ts joje keliavęs, parašė knygą mo reikalu buvo nuvykęs į Či 
„Šiaurė šaukia“, kurioje pavaiz kagą ir susitarė su Terros lei 
duoja nepaprastai įvairią, gam dykla.
tos ir žmonių atžvilgiu, Kana 
dos šiaurę. Knyga, kurią išleis 
Terra, turės apie 700 puslapių 
dydžio. Kadangi autorius moka 
labai gyvai ir intriguojančiai

Kelios ištraukos iš šios kny 
gos buvo spausdinamos „Nepri 
klausomoje Lietuvoje ', ir skai 
tytojų tarpe sukėlė susidomėji 
mą. Todėl lauksime pasirodant 
šios naujos ir įdomios knygos.

Kanados lietuvių girtina ini 
ciatyva solistui Stasiui Bara 
nauskui suteikti galimybę pa 
sitobulinti dainavimo mene pa 
siunčiant jį į Italiją plačioje vi 
suamenėje susilaukė gražaus at 
garsio. Įsikūręs fondas praneša 
sekančius fondo rėmėjus:

Dr. A. Pacevičius—300 dol., 
J. Strazdas — 300 dol., K. P. 
Ažubalis — 300, Toronto Te 
vai Pranciškonai — 150, J. V. 
Margis — 100, VI. Germanavi 
čius — 100, inž. V. Balsys —

NAUJI LEIDINIAI
Ventos leidykla Vokietijoje 

išleido K. Grigaitytės naują ly 
likos rinkinį „Širdis Pargamen 
te". Anksčiau K. Grigaitytės 
yra išleisti rinkiniai „Akys pro 
vėduoklę“, „Paslaptis“. „Ven 
tos“ baigiama leisti A. Vaičių 
laičio pasakų rinktinė „Auksinė 
kurpelė“ ir J. E. Riveros P. Ga 
učio išverstas romanas „Prara 
ja“, laikomas vienu iš geriausių 
tos rūšies P. Amerikoje veika 
lų.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
PRISIKĖLIMO PARAPI 

JOS LEIDINYS, 1956. Pradi 
nės Prisikėlimo parapijos staty 
bos pašventinimo proga, 1956

Fondo Valdyba yra pasiry m. birželio 3 d. Viršelis dail. J. 
žūsi sol. Baranausko studijoms Bakio. Leidinio kaina 1 doleris, 
remti sukelti bent 3.000 dol. 
Tam tikslui Fondo Valdyba ar 
timiausioje ateityje žada kreip 
tis į solisto Baranausko pažįs 
tarnus ir gerbėjus Kanadoje ir

reiš JAV prašant keliamam fondui 
aukų. Speciali fondo sąskaita 
yra atidaryta Kredito bankely 
je „Parama“, sąskaitos Nr. 545, 
„S. Baranauskas Fund“ vardu.

Fondo Valdyba.

25.

Leidinyje yra išdėstyta visa 
Prisikėlimo parapijos kūrybos 
istorija. Leidinys gausiai ilius 
truotas atvaizdais iš parapijos 
ir parapijiečių gyvenimo. Leidi 
nys atrodo gražiai.

PROF. DR. RAMŪNAS sek 
madienį lankėsi Montrealyje ir 
dalyvavo kun. Jono Kubiliaus 
garbei iškilmėje.

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Kaip Lietuva iSsivatlavo iš okupantu

(Atsiminimų ištraukos).
RAŠO BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTERIS PULK. K. ŽUKAS.
26. priešams, įtakingiems bolševi

34. MEŽLAUKAS 
NUSIVYLĖ

Rugpjūčio 17 d. grįžo mūsų 
delegacija, o kartu su jais ir 
Mežlaukas su Marchlevskiu. Iš 
grįžusių mūsiškių veidų išraiš 
kos buvo matyti, kad Vilniuje 
įvyko kažkas nepaprasto. Pa 
galiau, Mežlaukas didžiai sumi 
šęs pasakė man:

— Ir velnias mane patrau 
kė už liežuvio prašyti jūsų pra 
keikto Voldemaro. Tik nema 
lonumų turėjau.

Kaip vėliau sužinojau,

profesorius Voldemaras
visą laiką bolševikus tiesiog 
triuškino. Pasirodė, kad į kiek 
vieną bolševikų sakinį Voldema 
ras oponavo citatomis iš nau 
jausiu Lenino, arba iš leistos jo 
Šveicarijoje prieš 20 metų „Is 
kros“. Bolševikų oratoriai neži 
nojo, ką jam ir atsakyti, nes jis 
citatas sakė taip drąsiai ir įti 
kinamai, kad klausytojų tarpe 
jokios abejonės nesukėlė. Jo

kams, buvo nepatogu, kad jie 
savo vado naujausių straipsnių 
neskaitė, o senus jau pamiršo...

Kai mūsiškiai po taip didelio 
triumfo grįžo- į viešbutį ir ste 
bejosi, iš kur Voldemaras taip 
gerai žino Lenino raštus, jis šy 
psodamasis atsakė:

— Leninas taip ir visai nėra 
šė. Tai buvo

mano paties sugalvota. ..
— Tikslas pateisina priemo 

nes, — pagalvojau aš.

35. DERYBŲ SU RUSAIS 
UŽBAIGIMAS

Dėl Vilniaus srities perleidi 
mo mums buvo galutinai susi 
tarta. Tos sutarties įvykdymui 
kliūčių nebuvo numatoma. Šį 
„biznį” gražiai užbaigti aš už 
kviečiau Mežlauką ir Marchle 
vskį vakarienės į Versalį.

Susirinkome apį£ 20 žmonių 
atskirame kabinete. Pats Mez 
laukas buvo labai įdomus žmo 
gus, Charkovo universiteto ma

tematikos fakulteto docentas. 
Nustebo jis, kai aš jam papasa 
kojau apie jį, dar nedidelį gim 
nazistuką. Dalykas tas, kad jo 
tėvas buvo gimnazijos inspek 
torium Charkove, o aš pro jų na 
mus eidavau į miestą, todėl jį 
patį gerai atsimenu.

Besikalbant apie rusų revo 
huciją ir bolševizmą, jis paša 
kė, kad ir aš, jei geriau pažin 
čiau jų mokslą, pats pasidary 
čiau komunistu. Toks, girdi, jų 
mokslas aiškus ir neabejotinas. 
Tuomet aš jam priminiau Ka 
rolio Markso žodžius apie ru 
sus:

— Šitie
Azijos barbarai 

paskutinieji supras mano mo 
kslo esmę.

Dar pridūriau, kad aš ptas 
pasidaryčiau komunistu, jei jis 
man įrodytų, kad Anglijos, Vo 
kietijos, Prancūzijos ir Ameri 
kos proletariatas yra kvailes 
nis, negu rusų. Manau, kad yra 
priešingai, o jei taip, tai kokia 
teise kvailiausias proletauatas 
nori pasaulyje pirmauti su sa 
vo aziatiškai - barbariškais me 
todais?

Sumišo Mežlaukas. Prižade 
jo sekančio pasimatymo proga 
įrodyti mano pažiūrų klaidin 
gumą, bet, deja, pasimatyti mu 
ms jau neteko.

Po kelių savaičių 
bolševikai galvatrūkčiais bėgo 
nuo lenkų, o traukinį su Mež 
laukio vagonu mūsų raiteliai, 
rodos Įeit. Labučio ir Račiūno 
vadovaujami, nuleido nuo be 
gių. Jo vagone rado didelį gro 
bį — šokolado, visokių skanės 
tų ir daug odinių švarkų. Per 
Akselrodą jis prisiuntė man lai 
šką, kur prašė išgelbėti tame 
vagone buvusius jo mokslinius 
darbus. Deja, abu karininkai 
griežtai užsigynė, nepripažino 
net paties traukinio nuleidimo 
fakto, nors ir turėjau žinių, kad 
tai buvo jų darbas.

Vėliau Mežlaukas buvo taip 
vadinamo STO (darbo ir gyny 
bos tarybos) pirmininku. Bol 
ševikų valdžios hierarchijoje tai 
buvo pirmas po Lenino asmuo. 
Dar kiek vėliau, jau Leninui 
mirus, Mežlaukas buvo Stalino 
sušaudytas, kaip „vreditel — 
kenkėjas“.

36. TILTAS PER VOKĖS 
UPĘ

Bevakarieniaujant Versalyje, 
Mežlaukas prasitarė, kad lenkų 
susprogdintas Vokės tiltas, 
bus atstatytas rugpjūčio 31 die 
na.

— Kuriais metais — paklau 
siau aš, žinodamas, kad tas til 
tas nepaprastai augštas ir ii 
gas,, kaip Lyduvėnų tiltas per 
Dubysą.

— Šiais,—atsakė Mežlaukas 
ir, matydamas mano abejonę, 
pakvietė į to tilto atidarymą. 
Tikrai, rugpjūčio 31d. rytą ga 
vau telegramą su pakvietimu at 
vykti 3 vai. po pietų į to tilto 
atidarymą.

Vėliau Vilniaus komendan 
tas, kap. Kurkauskas atgabeno 
perrengtą į mūsų kareivių rū 
bus III bolševikų armijos inži 
nierių Gumeniuką, kuris man 
papasakojo, kad Mežlaukas, 
grįžęs iš Kauno, pasišaukė jį 
ir pasakė:

— Per dvi savaites tiltas per 
Vokę, arba „siena“, (atseit — 
arba pastatyk tiltą arba būsi su 
šaudytas).

Buvo tiltas. Gumaniukas su 
varė tūkstančius vilniečių, iš 
ardė plačioje apylinkėje na 
mus, iškirto daug medžių ir til 
tą laiku pastatė. Antrojo tokio 
„užsakymo“ laukti daugiau ne 
panorėjo ir pabėgo pas mus. . .

37. VĖL KARIUOMENĖS 
VADO KLAUSIMAS

Kuomet liepos mėn. pabaigo 
je bolševikų-lenkų karinė ban 
ga persirito toliau į pietus, te 
ko mums savo kariuomenę sku 
biai pergrupuoti, tai yra didės 
nę jos masę permesti iš Kauno 
į Suvalkiją, kur buvo galima 
laukti visokių netikėtumų.

Rugpjūčio mėnesį dėl nepa 
prastai įtempto darbo jau bu

vau gerokai išsisėmęs. Prašiau 
Resp. Prezidentą atleisti mane 
nuo kariuomenės vadovavimo 
pareigų. Tai pareigai turi būti 
atskiras asmuo.

Prezidentas ir d-ras Grinius 
panorėjo sužinoti mano nuomo 
nę,

kas galėtų užimti 
kariuomenės vado vietą.

Paskyrimas gen. Žukausko, ne 
seniai grįžusio iš Lenkijos iš 
šauktų didelį karininkų nepasi 
tenkinimą, nes prieš jį buvo va 
romą agitacija už nevykus} 
straipsnį lenkų spaudoje

dėl unijos.
Liko- du kandidatai: pulk. 

Ladyga ir pulk. Musteikis, abu 
pasižymėję kovoje su bolševi 
kais, abu tuomet divizijų vadai. 
Dėl jų abiejų susiraukė ir pre 
zidentas A. Stulginskas ir d-ras 
Grinius. Kito pasirinkimo ne 
buvo.

Laimėjo pulk. Ladyga, 
karštas žmogus ir gana karštas 
krikščionis demokratas.1) Jis 
ir buvo paskirtas Armijos va 
du. (Bus daugiau).

*) P. Ladyga būdamas Vilnių 
je gimnazistu buvo karštas auš 
rininkas. Tokių pažiūrų buvo 
ir 1914 m. būdamas Vilniaus 
karo mokykloje. Red.
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Darbdaviai!
Atnaujindami savo nedarbo draudimo knygeles

KIEKVIENAM APDRAUSTAM TARNAUTOJUI

UŽPILDYKITE REGISTRACIJOS BLANKĄ

Šiais metais visi apdraustieji asmenys Kanado
je privalo būti užregistruoti. Visiems darbda
viams todėl yra išsiuntinėjamos blankų formos, 
vad. UIC 409R. Jei dar šias blankas nesate 
gavę iki š. m. birželio 25-tos dienos, rašykite 
ar skambinkite į savo apylinkės

NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE

JS1DĖMĖTINA:
Naujos 1956-57 metų nedar 
bo draudimo knygelės ne
bus išduotos neužpildžius 
registracijos blanko.

5 PSL.

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 0051.

» Unemployment Insurance Commission
J. G. Bisson

C. A. L. Murchison R. J. TiRv*
Commissioner C.—n~Sid~"Tr

kuriame padare pareiškimą, tarti? — neiškenčiau nepertrau 
kad jis su visuomene palaikys kęs kun. V. Mirono, 
ryšius per spaudą ir kalbėjosi 
su jos atstovais jos patiektų 
klausimų temomis, kai J. Tube 
lis nė vieno viešo pasikalbėji 
rno su spaudos atstovais nebu 
vo turėjęs. . .

Man, kaip vienam iš „didžių 
jų“ ir, be to, vienam seniausių 
ir pastoviausių redaktorių (ki 
tų didžiųjų dienarščių redakto 
riai buvo keičiami, ypač oficio 

kome moraliai sutrypti. Ar be teko sėdėti greta Ministe 
gali būti tautos ir valstybės gy rių Pirmininko. Man knietė iš 
venime tragiškesnių momentų? siaiškinti su kun. Mironu, ku 
Ir todėl ar begali būti nuosta ris> 
bu, kad mano minėtame p. Sta 
nišausko pranešime Ministeriu 
Kabineto patalpose, susirinku

ja buvo pripažinta Lenkijai. 
Tautininkų pagrindais išrink, 
tasis seimas tą patvirtino. Li

J. KARDELIS

Lietuvių - Lenkų 
santykių klausimu

IV.
STASYS LOZORAITIS, TADEUSZ KATELBACH 

IR VLADAS MIRONAS.
2. vės, kurioms vadovavo Liudas s*ejj tiesiog siuto!
Trijų didžiųjų dienraščių re Gira. Dalyvavo V. Gustainis, 1 ...

.aktorių konferencija su užsie F. Neveravičius,

žinojau, taip pat aktyviai 
buvo dalyvavęs neviešose de 
rybose su lenkais. Retkarčiais 
net spaudoje pasirodydavo ži 
nių, kad kun. Mironas ten ir 
ten dalyvavęs mezgant Lietu 
vos-Lenkijos santykius. Todėl

-- - • Pasikeitus ministeriu kabinę
Bičiūnas keli fui, pirmininko pareigas paėmė.dKlUllu i\um Li vuvija on ii£.3iv x’. iNVVCiavi^iuo, uivuinuo, avi! * *

niu reikalu ministeriu, kaip sa rašytojai, žurnalistai ir kt. T. Daugų dekanas kunigas VIa aš kun. Mironą ir pasiteiravau, 
Pilsuds Katelbach prastai jautėsi. At das Mironas, su kuriuo ir anks kaip gi ištikrųjų yra? Ar jo ži

A a . 4-nL x 1 w 9 a a o a 4-a 1 r 4 a ir 1^ O O 1 - a - - - - ▲. - 1___ __ 2 A- „ 1 _ ’ . _ .. 11 - 1 ... M 1 — 1 .
kiau, pasibaigė naujųjų 
kio pasiūlymų lietuvai atmeti 
mu.

Manau, kad T. Katelbach, 
rašydamas apie viltis „sudaryti 
ateityje galimybę baigti 
niaus problemą“ ir 
žlugimą, kada „buvo bepi aside ros premjera, bet p. 
dąs aiškus atoslūgis lenkų-lie joje dalyvavo. Labai 
tuvių santykiuose įvyko štai pasikalbėjime, fojė, 
gus posūkis į senąsias pozici gai man pasakė (maždaug ši 
jas”, — p. Katelbach turėjo taip) :

— Pamačiau

rodė, lyg būtų moraliai sutryp 
tas. Beveik tragiškas išsiskyn 
mas.

Atsimenu paskutini su juo 
Vii susitikimą Valstybės 

šių vilčių atsimenu kokia tada

A. Smetona nesikėlė. . .
(Jeigu čia padariau kokių 

klaidų, prašau patikslinti p. V. 
Alantą ir p. St. Lozoraitį. 
Skrupske'lis, deja, sovietų 
kankintas).

— A. Smetona pasakė: „Tai 
kam mes j Kauną sukišom tiek 
milionu litu, kad keltunjės i 
Vilnių?“. Ir tuo pasibaigė visos 
derybos. O dabar. . .

Tai paradoksalu ir sunkiai 
patikima, — kas nors pasakys. 
Tat noriu priminti dar vieną 
dalyką. Maždaug apie tą dery 
bų laiką oficioze „Lietuvos Ai 
de“ tuo metu pasirodė straips 
niai nukreipti. . . prieš Vilniaus 
grąžinimą Lietuvai.(kai visą lai 
ką buvo giedama „Mes be Vii 
niaus nenurimsm...’’). Neatsi 
menu, kas tuos sraipsnius buvo 
pasirašęs (tai galima patikrin 
ti, kas turi, „L. A-do“ komplek 
tuose)-. Nežinau, kas juos rašė, 
tiktai juose buvo įrodinėjama, 
kad Vilnius Lieutvai būtų nepa 
keliama našta; kad Vilnius yra 
alkanų žmonių, maisto laukian 
ti praraja; kad Vilniaus krašto

■ žemė esanti nederlinga, ir, galu 
tinėje išvadoje, Vilnius mums 
būtų nepasotinama sritis, nepa 
keliama našta, ir, suprantama, 
mums — nereikalingas. . .

Profesorius Albinas Rimka 
griežtai į tai reagavo, keliais 
straipsniais įrodė šių tvirtinimų 
absurdiškumą, o dar didesnę 
mums tautinę ir valstybinę ža 
lą, netekus Vilniaus. Bet. . . ši 
tie straipsniai, nukreipti prieš Brundulas“. Šioje knygoje bus 
Vilnių, nepaprastai sutapo su dar ir kitų autorių raštų, skirtų 
kun. Mirono pcitiektu A. Sme Švaisto sukakčiai paminėti, 
tonos, kuris be abejojimų nulė • Dailininkė J. Katiliūte Sta 
įnė naujųjų Pilsudskio pasiuly niulienė Ženevoje, Šveicarijoje, 
mų atmetimą, pasisakymu. Gal suruošė savo dailės darbų pa 
todėl net ir atgautan Vilniun rodą.

Dr. 
nu

Duodu šį pasisakymą ne 
n. St. Lozoraičio asmeniui ap 
ginti nuo dažnu atveju tikrai 
nepamatuotų kaltinimų ir įtari 
nėjimų, bet nenorėdamas jo tei 
sinti ten, kur jis vertai kaltina 
mas, — kiek tuo tikslu,«kad mu 
ms visiems būtų aiškesnis anų 
laikui svarbus valstybinis ii tau 
tinis metas, susitelkęs ties mū 
sų sostinės Vilniaus ir lenkų 
imperializmo problemomis.

Man galvojasi, kad dai atsi 
•as daugiau pasisakančių šia 
tema, kad galutinai gal susida 
rys ta moralinė atmosfera, ku 
ii leis klausimus išsiaiškinti 
taip, kad ateityje tie klausimai, 
kurie praeityje buvo nesutan 
mų ir nesugyvenimo piiezasti 
tni, kad ateityje būtų mūsų bro 
liškų santykių pagrindu.

Šiems klausimams „Nepri 
klausoma Lietuva“ mielai už 
leis vietos savo skiltyse.

J. Kardelis.
NAUJA ŠVAISTO KNYGA

Rašytojas Juozas Švaistas 
(Balčiūnas) paraše naują kny 
gą. Tai yra pasaka „Milžinas

tiek

čiau tekdavo susitikti ir pasi niomis tikrai tokius Pilsudskio 
ginčyti politinėmis temomis, pasiūlymus buvo atvežęs T. 
ypač dėl režimo, nes kun. Miro Katelbach ir kodėl tie pasiūly 
nas buvo vienas iš žymiųjų tau mai buvo atmesti?
tininkų šulų ir vienas iš nedau Kun. V. Mironas man maž 
gelio kunigų tautininkų, ture daug — taip atsakė:
jęs dėl to ir Kapituloje tūlų ne — Taip. Tokius pasiūlymus 
malonumų. turėjome. Aš pats dalyvavau

Kun. V. Mironas buvo daug derybose. Buvau nuvykęs į Ry 
daugiau viešesnis ir visuomeniš gą, kur lenkai buvo atsiuntę sa 
kesnis asmuo, negu J. Tūbelis, vo delegaciją su Vidaus reika 

įsitikinau J*s’ ėmęsis pirmininkauti minis lų ministeriu pryšakyje (rodos, 
• •• ’ terių kabinetui, tuojau paėmė Lietuvos dvarininku Koscial 

kitą kursą viešumos ir visuome kovskiu?). Lenkai mums siūlė 
niškumo prasme, negu prakti lietuviškąsias sritis su geležiu 
kavo- p. Tūbelis. Vienu iš pir keliu perimti tuojau ir pageida 
mųjų savo veiklos žingsnių, vo Vilniui laikinio, pereinamo 
kun. Mironas tuojau susišaukė jo, režimo, po ko jis būtų mums 
spaudos atstovus, Tautininkų perduotas visiškai. . .
namuose, ir suruošė priėmimą, — Tai kas gi sutrukdė susi

teatre. Ne 
buvo ope 
Katelbach 
trumpame 
jis nervin

jas’
mintyje jo pasiūlymų pradinį 
priėmimą ir staigią permainą kad geruoju Lietuvos-Lenkijos 
V. Alantui atsakius „Ne“. santykius išspręsti neįmano

Tuo pasibaigė T. Katelbacho ma!.. Dabar spręs Warszawa... 
misija, kurios tikslas, kaip jis Nesunku buvo suprasti, apie 
sako buvę: „daryti viskas, ką T. Katelbach kalba. Aš šito 
kad ateityje iš mūsų pusės ne jo pasisakymo paslaptyje ne 
būtų pavartotos Lietuvos atž laikiau. Vieno trečiadienio me 
vilgiu prievartos ar jėgos prie tu jį pasakiau ir p. Lozoraičiui, 
monės“. kolegų redaktorių akivaizdoje.

Katelbach sako „tikėjęs, kad Žinoma, anuometinėmis sąlygo 
geravališkas lietuvių sutikimas mis tai buvo nieko nereiškiąs 
pradėti normalizacijos veiks dalykas, nes jeigu jau buvo pa 
mus atvers galimybę kalbėtis reikštas „Ne“, tai buvo ant jo 
Vilniaus temomis“. Esą tą jo pastatytas taškas. P. St. Lozo 
tikėjimą „sustiprino maršalo raitis ir norėdamas ką daryti, 
’’ilsudskio žodžiai“. negalėjo. Jis ir nedarė, nors ir

Atmetus naujus Pilsudskio turėjo daryti.
pasiūlymus, T. Katelbacho mi ------------
sija pasibaigė. Grįžtančiam į Įvyko nesunkiai numatoma 
Warszawa T. Katelbachui bu sis Lenkijos ultimatumas. Vii 
vo suruoštos kuklios išleistu nius ir visa Vilnijos Augštaiti

GENFRALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS i

A. Norkeliunos, c s c ir F. Dupuis
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

H Dr. Roman Pniewski<8

Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal nariai

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

D- E< BELANGER & SONS
Id METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

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

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

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas

8

Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikom 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialists n 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Adamonis ir Budriunas
DISTRICT ESTATE BROKERS”

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

D. N. Baltrukoms VI 7634 F. Yasutis LA 2-7879
A. Markevičius OR 1-9816 J. Skučas RA 2-6152

R. Quellette-paskolu reikalams RA 7-3369 
{staiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
P. Adamonis PO 6-7594 A. Budriūnas RA 7-2690.

v Naujas 6 butų namas, 
paj. $ 5.000, kaina $ 35.000,

Ą įmok. $ 15.000.

3 butų namas, 
paj. $ 1550, kaina 

$ 16.000. Įmok. $ 7.000.

I
 TAUPYK, SKOLINKIS

savo kredito kooperatyve

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

Ved. D. Jurkus, He 4280.

g „Litas“ veikia sekmadieniais 11—I vai. A. V. par. salėje 8 
$ Banko kambary.
$ Pirm. A. Norkeliūnas ................................... RA 7-3120 \

£

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

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

reikmenis su nuolaida.

SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS.
4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tol. WA 8 2 19.

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

J. GRAŽYS

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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, 
R Aymon d 1-6005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

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

SAV. K. KIAUŠAS irj. ŠIAUČIULIS
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo- ; 

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, ;
P. Q. Tel.: HU 8—0162,;

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10

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

Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui.
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 iš anksto nereikalingas. 
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL 

(2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)
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DOVANŲ SIUSTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

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

dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio it kt. informacijų pas 
Montreaho atstovą

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados didžiausia 
ir labiausiai prityrusia davaųų siuntinių persiuntimo 
firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

AWSWP ORTAS
ISTORINĖ SPORTO DATA

— Jūsų bendradarbis buvo 
pirmas iš lietuviškos spaudos-

DAILIŲJŲ MENŲ KLUBAS ateities veikimo.
Mintis Los Angeles didmies 

tyje steigti Dailiųjų Menų Klu 
bą kilo rašytojui Juozui Tini 
niui ir poetui Bernardui Braz 
džioniui. Pirmas didesnis Dai 
liųjų Menų Klubo pasireiškimas 
buvo. dail. Antano Rūkštelės 
meno paroda, gegužės 26—27 
d.d., suruošta Los Angeles, Ca 
lifornijoj.

Birželio 10 d. įvyko Dailiųjų 
Menų Klubo narių susirinki 
mas pp. Rūkštelių bute. Be šei

Šiemet, gegužės mėn. suėjo 
17 metų, kai 1939 m. Kaune _ 
buvo surengtos Europos krep pastebėjęs apie Uragvajaus lie 
šinio pirmenybės (gegužės 21 tuvių futbolininkų dalyvavimą 
—28 d. d.) dalyvaujant Estijai, valstybinėje rinktinėje ir Dauk 
Latvijai, Lenkijai, Prancūzijai, šos su Kuliu žaidimą viename 
Suomijai, Vengrijai, Italijai ir klube. Vokiečių sporto laikraš 
Lietuvai ir antrą kartą iš eilės tis Der Sport Magasin turėjo 
jas laimėjo mūsų valstybinė rin net trumpą pasikalbėjimą su 
ktinė. Gaila tik, kad vakarų pa Brazdžioniu (įdomu kokia kai 
šaulio lietuviškoji spauda apie ba?), kurioje Juan Brazionis 
šias iškilmes - laimėjimą beveik (taip įrašyta) vartoja pietų 
nieko nepranešė, nors tremtyje Amerikai charakteringą žodį 
randami dar ir šių laimėjimų „caramba“. 
patys dalyviai, kaip A. Audru 
lis, J. Baltrūnas, V. Norkus. 
Tiesa, Lietuvių Dienos (ir 
šis žurnalas!) atspausdino 
Gustaičio straipsnį apie 
Liubiną, pailiustruodama

PABALTIEČIŲ FUTBOLO 
VARŽYBOS TORONTE
Jau šešti metai, kai Kanado 

je yra tęsiama dar Nepriklauso 
mybės laikais pradėta pabaltie 

> žaidynių tradicija. 
Birželio 6 d. Toronte įvykusio 
se šių žaidynių futbolo varžy 
bos nedavė Baltų Federacijos 
pereinamosios taurės laimėto 
jo.
.Pereitų metų nugalėtojams es

tik
A.

Pr.

Jei kitose lietuvių kolonijose nuotraukomis iš buv. pirmeny čių sporto
esantieji lietuviai menininkai ųją Kaune. Ar nevertėjo mūsų 
norėtų pasiteirauti Los Ange Sporto klubams (o gal ir kas 
les kolegų vienokiais ar kito met) didžiuli laimėjimą at 
kiais klausimais, galima kieip žymėti krepšinio turnyru, aka 
tis į B. Brazdžionį (115J-4 E. cjemjja> ypatingai nurodant mū 
87th Place, Los Angeles, Ca Są sportinio gyvenimo laimėji , —. . o------------ ,-----
lif.) ar į Algirdą Gustaitį rnus priaugančiai kartai, kuriai tams laimėjus 2:0 (0:0) prieš
(1132 N. Hyperion Ave), Los NL spOrtims gyvenimas bend latvius ir mūsiškiams pastaruo 
Angeles, Calif.).

ATVYKO Į KANADĄ?
Balandžio 2 d. „Orion“ laivu

KANADA GAMINA
GERIAUSI SŪRĮ 

PASAULYJE

Vėsios žalios ganyklos, tinkamai išaugintos 

melžiamų karvių bandos, taip pat dar sena

jame kontinente įgytas mokėjimas — pade

da pagaminti puikų Kanados sūrį, kuri su 

pasigardžiavimu valgo milionai žmonių dau

gelyje svetimų kraštų.

Kasmet eksportuojama didžiuliai kiekiai sū
rio, vad. sunny Cheddar ar mellow Oka, 

kurie žinomi visame pasaulyje kaip nepa

prasto skonio ir kokybės produktai.

sius taip pat pergalėjus 3:1 (2: 
0), abu laimėtojai, turėdami vie 
nodą taškų ir įvarčių santykį, 
sužaidė lygiomis 1:1 (1:1). Re 
ngėjams nenumačjus tokios pa 
dėties iš anksto, varžybų laimė 
tojas bus sprendžiamas prie ža 
liojo- stalo. Bet, kaip atrodo, lie 
tuviams teksią iš naujo su es 
tais persirungti.

Gražiame šęstadienio pava 
kary mūsų vienuolikė, kad ir 
be 4 pajėgių žaidėjų, parodė 
puikią, ryžtingą kovą. Pirmose 
rungtynėse su latvių rinktine 
mūsiškiai be perstojo spaudė ir 
susitikimą užtikrintai laimėjo 
3:1 (2:1). Įvarčiai J. Žuko —2 
ir A. Suprono — 1. R. Preikšai 
tis asistavo vienam įvarčiui. 
Vienintelis latvių įvartis atsiek 
tas iš baudinio.

Tuoj po trumpos pertraukos, 
žaidžiant prieš jau pailsėjusius 
estus, lietuviai iš kart paėmė 
niciatyvą ir pirmose minutėse 
J. Žuko įvarčiu padarė 1:0. Ga 
le kelinio estai iš baudinio pa 
sėkmę išlygino. Antrame keli 
nyje mūsų pavargę vyrai pere 
jo daugiau į gynimą ir rungty 
nes užbaigė lygiomis.

Lietuvių rinktinė šioms vai 
žyboms buvo sudaryta iš To 
ronto Vyties komandos ją pa 
pildžius Aušros žaidėjais, ta 
čiau neskaitant vartininko, tik 
aušriečiai J. Česnauskas ir D. 
Vaičiūnas tepritapo prie kom 
binuoto vytiečių žaidimo. Var 
tuose pasigėrėtinai darbavosi 
R. Šimkus, kurio drąsa ir suge 
bėjimu rungtynėse su estais 
buvo išgelbėtas ne vienas įvar 
tis mūsų nenaudai. Be papras 
tai visuomet užtikrintai žai 
ūžiančio J. Žuko, dar išskirti 
nai pasirodė K. Bųdreckas ir R. 
Preikšaiatis. Tačiau ir visi kiti 
musų vyrai dėjo visas pastan 
gas, kad tinkamai atstovavus ką gretas jau pradės grįžti se

— Vengrijos futbolo rinkti lietuviškas spalvas.
nė po 13 metų pralaimėjo pas 
save čekams net 4:2 ir Briuse 
lyje belgams 3:1. Šie pralai 
mėjimai yra tuo reikšmingi, ka

rai yra kaip terra incognita.

LIETUVIAI MELBOURNO 
OLIMPJADĖJE.

Olimpiniuose žaidimuose 
Melbourne, kartu su atvykstan 
čiais 400 Sov. Sąjungos sporti

mininku, dalyvavo B. Brazdžio ' Kanad^ lsvyko ankstyvesnių 
nis, Alg. Gustaitis, D. Mitkie kll™S zfarD°ra Ald°™
nė, Tininis, E. Tumienė. PirmiVllsonaite (W!lson>- B ,A- Vd 
ninkavo Bern. Brazdžionis, se įonaite neseniai /ra baiSusl ninkais, mūsų turimomis zinio 
kretoriavo Ala Gustaitis Sydnejaus universitetą, Austrą misK dalyvaus ir lietuviai spor

J. Tininis skaitė referatą „Sa ,kur studijavo politinius 
ntykis tarp tautinės ir univer mokslus ir istoriją. Ji buvo ge 
salinės literatūros“, sukėlusį la rai ,zinoma Sydnejaus lietuvių 
bai gyvas ir įdomias diskusijas, studentų tarpe ir bendradarbia

Susirinkimai numatyti dary v° Svie*°s Sambūrio skyriuje 
ti kartą per mėn. Tartasi dėl „Australijos Lietuvyje 

______ Atsisveikindama su Sydne 
(Skelbimas) Jumi B- A- Vilsonaitė „Mūsų 

Pastogei“ naaukoio S 10. o tiekSIUNTINIAI Į LIETUVĄ pat pfskyP ir 16J Vasario Gim 

Lietuvių bendrovė OVER nazijai Vokietijoje.
SEAS CARGO CO., atstovau 
janti didelę anglų firmą HAS VEDYBINIS SKELBIMAS. 
KOBA Ltd., Londone, siunčia Esu lietuvis ir noriu vesti lietu 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus vaitę, kuri nori būti gera žmo 
siuntinius su vilnonėmis me na ir gera šeimininke, mokanti 
džiagomis, maistu, avalyne, vai gaminti maistą namie, 
stais ir kit. 100% garantija — Esu 32 metų amžiaus, 6 pėdų 
pilnas draudimas. Visus reika ūgio, 165 svarų svorio, blondi 
lingus mokesčius sumoka siun nas. Turiu nuosavus namus ir 
tėjas, gavėjui mokėti nieko nesavo automobilį. Mergaitė ga 
reikia. Siuntiniai siunčiami iš lėtų būti 22—32 metų amžiaus. 
Londono . Anglijos, tad labai Sutinkančią būti mano žmona, 
greitas pristatymas. prašau rašyti lietuviškai arba

Prašykite mus į LIETUVĄ angliškai ir su pirmu laišku siu 
siunčiamų gėrybių sąrašų:

Overseas Cargo Company
4426 S. Rockwell St.,

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

sti savo foto. Paslaptį išlaiky 
siu. Laiškus adresuokite „Ne 
priklausomos Lietuvos“ adire 
su: 7722 George St., Ville La 

šalie, Montreal 32, P. Q. ir 
įrašykite raides G. M.

MONTREAL OVERSEAS PARCEL SERVICE 

4112 St. Laurent Blvd., 

‘ PL 4725

SIUNTINIAI LIETUVON
Nauji ir dėvėti drabužiai, medžiagos, maistas, vaistai. 

Mūsų vilnonės ir medvilninės medžiagos 
urmo kainomis!

Visos persiuntimo išlaidos ir muitai priimami čja — ga
vėjui nereikia nieko mokėti.

Penktadieniais atidaryta iki 9 valandos vakaro.

tininkai, atstovaudami pavęrj 
gėjus bokse, krepinšyje ir leng 
voje atletikoje(?) Daug vilties 
dedama į sunkiasvorį Juškėną, 
iš kurio tikimasi pamatyti būsi 
mąjį olimpiadės meisterį, o taip 
pat aukso medalio laimėtoją 
Sov. Sąjungai.

Vytis — Aušra 4:0 (4:0)
Seniai lauktos Can-Continen 

tai futbolo lygos rungtynės ta 
rp T.L.S.K. Vyties ir P.P.S.K. 
Aušros, įvykusios praėjusį pen 
ktadienį, nepatiekė jokių staig 
menų. Susitikimas laimėtas Vy 
ties 4 :0 
liko per 
nančiam 
žymėti.

Pradžioje vykus apylygiam 
žaidimui, Vytis vėliau galuti 
nai prasilaužia ir įkerta visus 
keturius įvarčius pirmame ke 
linyje. Po pertraukos Aušros iri 
ternacionalas tik retkarčiais te 
pereina į Vyties pusę, žaidimas 
gi vyksta ištisai prie Aušros 
vartų. Tačiau sėkmingas gyni 
mas ir vytiečių silpnokas puo 
limas, ypač sužeidus J^. Vėlyvį, 
neįstengia pasekmės pakelti. Įv 
arčius pelnė: J. Žukas — 3, 
Vyt. Kasperavičius —- 1. R. Pr 
eikšaitis asistavo trims įvarčia 
ms. Geriausiu žaidėju aikštėje 
tenka skaityti H. Ružaitį. Lie 
tuvių žiūrovų arti 20. Po šių 
■rungtynių mūsiškiai laikosi an 
troje vietoje iš 12 galimų taškų 
pasiekę 9. — apb —

TRUMPAI Iš VISUR.

(4:0), tačiau pasekmė 
kukli vytiečių triuški 
vyravimui aikštėje at

Viršuie esanti iliustracija ir tekstas yra pa
imti iš skelbimų, kurie The House of Seag

ram yra spausdinami žurnaluose ir laikraš

čiuose visame pasaulyje. Šie skelbimai ski

riami tam, kad Kanada ir jos gaminamų 

produktų vertė būtų geriau pažįstami pa

saulyje.

(She J louse of Seagram
Distileriai nuo 1857

do yra lauktina linksmesnės pa 
sėkmės, nes į mūsų futbolinin

nugalimais ir stipriausia pašau
X rV-i — - — - ____ — X lio komanda.Tel. TR. 1135

Lygiąsias su estais tenka sk 
aiyti nemenku mūsiškių atsie 
kimu, atsimenat prieš porą sa 
vaičių vytiečių patirtą skaudų 
5 :0 pralaimėjimą tai pačiai vie 
nuolikei Can. Cont. Lygoje. 
Peraidžiant dėl nugalėtojo var

zono pradžioje sužeisti J. Vėly 
vis, P. Rožaitis ir A. Lietuvnm 
kas, vieni iš pagrindinių Vyties 
žaidėjų.

Varžybas stebėjo per 500 žiū 
rovų, ir skautų pastebėti, kad 
iš jų gal tik dešimta dalis tebu 
vo lietuvių. — apb —

PADĖKA

Mane ligoninėje lankiusiems 
ir suteikusiems dovanas reiškiu 
nuoširdžiausią padėką: Aušros 
Vartų Parapijos Klebonui Tė 
vui Kubiliui, p. p. Safrončika 
ms, p. p. Adamoniams, p. p. 
Vasiliauskams, p. Jankui, br 
liams, brolieniems ir kitiems.

P. Jocas.

VICTORIACLEANERS8. DYERS CO.
SPECIALIAI NUPIGINTA

RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas .............0,95
Paltas (lengvas) 0.95
Suknelė ................. 0.90
Skrybėlė .............

ir t. L, ir t t
0.85

X Paimam iš namų ir pristatome j visas Montrealio miesto *] 
| dalis. Darbą atliekame sąžiningai. r
» Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas, a 
| TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL, f

J. F. Wi ISO N 
laidotuvių Direktorius |

5531 Verdun Ave, VERDU^FR 8331 S

EELLAZZI - LAMY, INC
TR 5151 7679 George St ’ Ville Lasalle.

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

HE 0211 Offine: 727 Argylą
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

|| Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

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

v

fcWHIDE LUXE DRY CLEANERS]
143—8th AVENUE, LACHINE «

K 71 zi 17^7 Lietuviams nuolaida. «
S IVlilj J-o J Z d Sav.: P. RUTKAUSKAS. \

LIODESSO 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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LONDON, Ont.
PAMALDOS LIETUVIAMS.

Vietos klebonui kun. J. Da nius per mėnesį. Sekantį kartą 
nieliui išvykus ilgesniam laikui lietuviams šv. Mišios bus laiko 
į Europą, pamaldos lietuviams mos birželio mėn. 24 d., 12 vai. 
Šv. Juozapo bažnyčioje bus lai Prašome sekti spaudą del toli 
komos ne kiekvieną sekmadie mesnių pamaldų1 datų.
nį, bet maždaug du sekmadie TT. Pranciškonai.

LIETUVIŲ NAMŲ FONDO
vaidybos posėdis įvyko perei nės paramos iš visuomenės tar 
tą šeštadienį VA parapijos sa po. ŠF pinigai eina daugiausiai 
leje. Jį atidarė pirm. St. Bak į Vokietiją, seneliams, ligonia 
šys, pažymėdamas, kad šiuo ms ir vaikams, tokiems patie 
metu Fondo nariais yra 25 as ms, kaip ir mes, lietuviams, 
menys (14 valdybos ir 11 iš Daugumai pasisakius už davi 
visuomenės), įnešę 3.400 dol. mą 10% ŠF, šis reikalas nebu .
Su gautu koncerto pelnu (85 7, vo balsuojamas. Nagrinėtas ta ,,Brant Inn“ Burlingtone, vi

Hamiltono skyrius š. m. liepos lietuvių tauos meilė ir ryžtas 
mėn. 2 d., pirmadienį, rengia kovoti. Mes pasižadame likti 
puikius šokius, kurie įvyks gerais lietuviais!

i Reikia pasebėti, kad N. Ric 
88 dol.) ir buv. Laik. valdybos ip pat LNF įregistravimas vai siems žinomoje puikioje paeže kytės asmenyje mes turėsime 
(22,79), įnašais, kasos stovis džios įstaigose, pavedant šį rei rėš vietoje. Kviečiame visus Ha gerą^ visuomeninninlęę, pasižy 
yra 4.280,67 dol. Tačiau tuoj kalą planavimo komisijai, iki 
po posėdžio, p. Steblys prie jau rugsėjo mėn. išverčiant į anglų 
duotų 200 dol. dar pridėjo 300 kalbą įstatus.
dol. taip, kad šio mėnesio pa Valdybos nariai buvo prašo 
baigoje, galima tikėtis apvalios mi kuo daugiausiai dėti pastan 
5°00 dol. sumos. Per 3 darbo gų suverbuoti naujų narių, ka 

lesius, be jokio vajaus, tai dangi kiekvienas naujas narys- 
jau gražus įnašas Į Hamiltono -šėrininkas artina LN statybos 
Lietuvių Namų pamatus.

Sekret. V. Subatnikaitei 
skaičius prokolą, ilgesnės 
kusijos kilo dėl išmokėtų 
% nuo koncerto gryno pelno 
vietos Tautos Fondo skyriui. 
Kai kurie nariai pasisakė prieš, 
griežtai reikalaudami, kad atei 
tyje panašūs išmokėjimai nepa 
sikartotų, vien tik nutarus LN 
F parengimų komisijai. Tokie ms, lygiai kaip ir hamiltonie 
ms išmokėjimams, jau reikalin čių privaliuose pasikalbėjimuo 
gas yra visos valdybos nutari se, dėl nedėjimo pinigų į lietu 
mas. Pirm. St. Bakšys paaiški viškąjį Hamiltono bankelį Tai 
no, kad koncerto data, gegužės ka, laikant juos tik Canada Per 
21 d. buvo užimta TF, tačiau manent Mortgage Corporation, 

buvo perleista su sąlyga, kad nubalsuota atidaryti s-tą ir Tai 
_»s duota nuo gryno pelno 25 koje, paliekant laisvą apsispren 

.% TF. Vienas valdybos narys dimą kiekvienam hamiltonie 
paklausė, kaip būtų, jeigu kon čiui pinigų įnešimo vietą. Pati 
certas atneštų nuostolį, ar TF valdyba į Talką pradžiai įnešė 
valdyba taip pat jį padengtų. 500 dol. koncerto pelną, palik 
Nutarta pastatyti balsavimui, dama iždininko kasoje 200 dol. 
ar parengimų komisija, turi tei įvairiems išmokėjimams, kurių 
sę, prieš rengdama kokį nors pasitaiko labai dažnai, kai tuo 
pasilinksminimą - koncertą, kol tarpu operacijos čekiais nėra vi 
dar pinigai nėra įnešti į banką, suomet patogios, reikalauja pe 
daryti kokius nors skirstymus nkių asmenų parašų, gali kas 
(10% ŠF neliečiamas, jis pa nors dirbti ar pan. Taigi, neti 
lieka galioje, kaip visų Harnil kėtiems išmokėjimams ir palik 
tono organizacijų nutarimas) ta kiek grynais iždininko žinio 
kitoms organizacijoms. Nubal je. 
suota parengimų komisijai, su Bendrai posėdis praėjo dar 
teikti teisę paskirstyti prieš pa bingoje nuotaikoje. Kaip ir T. 
rengimą pinigus, jeigu to reika Fondo darbe, taip ir LNF ’ 
lautų^ sąlygos, taip, kaip. pav. čiasi stipri organizacinė St. 
gegužės 21 d. atvejis, kada vie kšio 
toje 857 dol. pelno atsisakius 
mokėti 25%, galima būtų nu 
stoti stiprios 
mos busimųjų LN statybai. Ta birželio 30 d. rengiamos Hamil 
X._.. ..11 1 tono 72 gL^ kp y jQaru§io

ūkyje. Ruoškimės jai iš anksto 
su visais pažįstamais ir drau 
gaiš, kaip ir Hamiltono, taip ir 
apylinkių, nes ji tą dieną ir bus 
vienintelė Ontario provincijo 
je, kaip Vladų, Petrų ir Povilų 
vardinių atšventimo vieta, Pui 
kus bufetas ir žinomas Aido or 
kestras su lietuviškom melodi 
jom visus linksmins gražioje 
vietoje iki 12 vai. nakties,

TF GEGUŽINĖ
TF Atstovybės Kanadoje,

• VIRTUVĖS SPALVOS!
• VALYMO PATOGUMAI!
• AUTOMATINIS

GREITAS VIRIMAS!

per 
dis
25

finansinės para

čiau vėl buvo grįžta prie 10% 
ŠF. Vieni pasakė, kad tuos 10 
% nemokėti, kiti vėl mokėti, 
nes parengimais LN nepastaty 
sime. Neduodant tų 10% ŠF, 
bus sulaužytas visų organizaci 

nutarimas, ir tuo pačiu, nu 
stojant moralinės ir materiali

Europos gydytojas
Dr. N. S k a a b

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

lietu
pačiu

Pra
links

minčią puikia iškalba. Neveltui 
ji ir Aldona Eismonaitė savo 
mokyklos kalbėjimo grupinia 
me konkurse laimėjo savo gru

pradžią. Oficialų vajų pradėti 
spalio mėn., aplankant namuo 
se kiekvieną hamiltonietį. Ka 
dangi daugumas šeštadienių 
yra užimti parengimais, lygiai 
kaip ir salės, oficialiai vajų pra 
dėti baliumi penktadienį, suren 
giant tą pačią dieną dar vieną 
parengimą ir lapkričio mėn.

Pasirodžius spaudoje baisa

ranka.

NEPAMIRŠKIME 
GEGUŽINĖS

jau 
Ba

miltono ir ap. kolonijų 
vius atsilankyti ir tuo 
maloniai praleisti laiką, 
džia 7 vai. 30 min. Griež 
mas Benni Ferri orkestras. Vei pei I ir II vietas, 
ks įvairus, gaivinantis bufetas.

Valdyba.
ŠEŠTADIENINĖ LIETUVIŲ 

MOKYKLA
birželio 9 d. iškilmingai užbai 
gė mokslo metus. 10 vai. ryto 
kun. dr. J. Tadarauskas atlaikė 
pamaldas ir savo pamoksle mo 
kiniams nuoširdžiai kreipėsi j Mureika — II mok.; nepr. pa 
mūsų jaunimą, prašydamas iš mokų Ged. Blekaitis ir Kęs. Gu 
likti visiems laikams lietuviais žas :t
patriotais. Kaip pavyzdį nuro III sk. Arv. Vindaius — I 
dė Sibire esantį jaunimą, kuris mok., Ter. Tumaitytė—I mok.; 
nepalyginamai sunkesnėse sąly nepr. pamokų Bir. Kybartaitė, 
gose randa progos išmokti lie Algis Kybartas ir Juozas Eidu 
tuviškai gražiai ir taisyklingai kaitis.
rašyti. Tą mes daugelis mato II sk. J. Chrolavičius — 1 
me iš gaunamų laiškų. mok., Kalmatavičius—II mok.;

Oficialiame pažymėjimų įtei ir Leonas Klimaitis. I sk. I gr. 
kimo akte dalyvavo Kultūros nepr. pamokų Alf. Palčiauskas 
Fondo P-kė p. Matusevičiūtė ir Bugailiškytė Ona — I m., Gra 
Prisikėlimo parapijos Tėvas Ra 
faelis iš Toronto.

Išleidžiamąjį VI skyrių šie 
met baigė 8 mokiniai, kurie vi 
si buvo apdovanoti gražiu Au 
gustino albumu „Tėvynė Lie 
tuva“: Rickytė Nijolė, Staniu 
tė Vida, MačJulaitytė Liuda, 
Pusdešrytė Milda, Paulaitytė 
Dalia, Valevičius Juozas, Ble 
kaitis Antanas ir Choromausky 
tė Danutė. Šia proga Breichma 
nui Gediminui įeikta I premi 
ja 30 dol. kurią jis laimėjo Lie 
tuvos vaizdų rinkimo konkur į tuos tėvus, kurie vaikų į liet, 
se. Danutė Choromanskytė ga mokyklą neleidžia! Būkime lie 
vo 25 dol. — I premiją už die tuviais, žmonėmis su nusistaty 
noraščio rašymą.

Mokinių vardu labai gražų 
padėkos žodį tarė Nijolė Ric 
kytė. Štai jos kalbos viena min 
tis, kuri mums vyresniesiems 
teikia vilčių, kad ir jaunoji kar 
ta liks ištikima mūsų tautos ide 
alams.

— Mūsų sielose yra įkvėpta

Geriausiai skyriuose baigę 
mokiniai ir nepraleidę pamokų 
mokiniai apdovarJpti liet, kny 
gomis. Jas gavo: V sk. Aid. Eis 
montaitė — I mokinė ir Ged. 
Breichmanas — II mok. Nepra 
leido pamokų — N. Gurgždytė 
ir Laima Šopytė. IV sk.: Silv. 
Marinkutė — I mok. ir Romas

žiną Dramantaitė — II mok.
I sk. II gr. Pašilytė Vilija — 

I m. Edv. Juozokas—II mok.; 
nepr. pamokų1 Keršytė Birutė.

Mokyklos Tėvų K-tas moky 
tojams įteikė pingines dova 
nas.

Oficialioji dalis baigta Tau 
tos Himnu. Po to sekė vaišės 
vaikams ir mokytojams, kurias 
surengė Tėvų K-tas, o mokyto 
jams kun. dr. J. Tadarauskas 
klebonijoje.

Ir dar kartą drįstu apeliuoti

mu ir nuo ateinančių mokslo 
metų, visi leiskime savo vaikus 
j šeštad. liet. vysk. M. Valau 
čiaus vardo mokyklą! Nebūki 
me mūsų tautos nykimo kalti 
ninkais!

SIUNTINIAI LIETUVON, RUSIJON IR SIBIRAN
MEDŽIAGOS — MAISTAS — VAISTAI.

Oro pašto pristatymas per 2—3 savaites 
100% garantija — visi mokesčiai priimami čia.

JANIQUE TRADING Co.
835 Queen St. W., Toronto, Ont. Tel. EM 4-4025

Skyriai: Hamilton, Ont. 652A Barton St, E, Tel, LI 5-0264 
St. Catharines, Ont. 198 King. St. Tel. MU 2-6796 
Winnipeg, Man. 677 Main St. Tel, 927 695 
Edmonton, Alta. 10649—97th St. Tel, 23839 
Windsor, Ont. 439 Mercer St. Tel. CL 6-3866

ir USA: Buffalo N. Y., Chicago Ill., Cleveland Ohio. 
Minneapolis Minn., Newark N. J., Philadelphia Pa., 

Pittsburg Pa. ir kitur,

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

savo kredito koperatyve

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

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

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

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

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

Sav. V. DUNDYS

VAS. 16 G-JAI
birželio 11d. pasiųsta U. S.
338.50 dol. Šią sumą suaukojo 
nuolatiniai šios g-jos rėmėjai 
per kovo, balandžio ir gegužės 
mėnesius:

1. Rėmėjų būrelis Nr. 16, 
dovas St. Pilipavičius 57.50

2. Rem. būr. Nr. 18, vad. 
Orvidas 41 dol.

3. R. b. Nr. 82, vad. V. Nar 
kevičius 60 dol.

4. R. b. Nr. 178, vad. J. Tre 
čiokas 60 dol.

5. R. b. Nr. 184, vad. J. Mik

va 
d. 
Z.

H

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

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

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

I International Service Bureau | 
g 91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.
| LE 6-5613 |

Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius
| adv. A. LIŪDŽIUS. |
X Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, a 
x atliekami dar šie reikalai: X
| EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS |
g (reikalai, iki vizų gavimo imamai), — g
| DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ LIETUVON g 
|ir j kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) f 
a su pilna siuntinių gavimo garantija. —
SPINIGŲ PERSIUNTIMAS J VISAS PASAULIO ŠALIS. |

— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS |
iš įvairių Draudimo B-vių ir ' r

Workmen's Compensation Board. — v
! PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — | 

PILIETYBĖS REIKALAI. — |
; NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI. ' J 

PATARIMAI NAMUS AR BET KURI KITĄ BIZNI I 
PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI. g

Westinghouse
IMPERIAL 30

Nauja, žavinti 30" konstrukcija . . . šviesių virtuvės spal
vų .. . su Greičio-Elektros-Automatiniais virimo' patogu
mais ir veikimu. Didžiulis, Fibre stiklu uždaroma kros
nis automatiniai kontroliuojama, išverdama, pakankamai 
maisto visai šeimai ... ar jūs esate namuose, ar išvykę! 
Per garais neapsitraukiantį langelį galima stebėti visą vi
rimo eigą . . . visiškai neliečiant krosnies šilumos sistemos.

TURI „E A S I-O U T” ELEMENTĄ.. .
Lengva valyti — patogu virti!

Nauji elementai lengvai išimami iš krosnies — be jokių 
vielų — lengva ir patogu valyti apačią. Westinghouse 
duoda dar „Super Cor</x“ elementą ... jo pagalba iške
pama kiaušiniai su lašiniais per tris minutes.
APŽIŪRĖKITE PAS ARTIMIAUSIĄ PARDAVĖJĄ 

DABAR,

Geriausios rūšies moderniški elektros reikmenys.
Pakeičiama iš anksto nepranešus.

šys 60 dol. visiems aukotojams g-jos var
6. R. b. Nr. 187, vad. Br. du nuoširdžiausia padėka! 

Grajauskas 60 dol. Sk. St.
Viso 338,50 dol.
Z. Orvido būreliui dar trūks J KANADOS ARMIJĄ 

ta 5 rėmėjų. Gerieji hamilto įsijungė hamiltonietis J. Devei 
niečiai skambinkite jam šiuo- kis, eidamas apmokymą Camp 
reikalu JA 2-9980. Borden, netoli Barrie. Jo dali

Malonu pastebėti didelį past nys sekančiais metais išvyksta 
aukojimą būrelių vadovų, ku į Vokietiją. Karišku gyvenimu 
ne taip pareigingai aukas su mūsų tautietis yra patenkintas: 
renka ir laiku pristato. Jiems ir

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

m'-------

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.

W. A. LENCII.

TEISININKAS —
Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

Per birželio trėmimų minėjimą 
bažnyčioje jau buvo matomas 
uniformuotas.

SENELIAI, LIGONYS IR 
NEDARBINGIEJI LAUKIA 
DOSNIOS LIETUVIŠKOS 

RANKOS
ZWGKzr--— vk-------- m

Lietuvio Advokato įstaiga 
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras 
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088
w .„ , W" I .. MW——

I
 Lietuviai advokatai

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN

! Barristers, Selicitors, 
Notary Public.

H e y d e n Street

: (netoli Bloor ir Yongle) ■ 
Toronto 5, Ont.

Tel.: Ofice WA 4-9501 1Res.: BE 3-0978 |
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MOKTfREAL
DIDELĖS BENDRUOMENINĖS IŠKILMĖS

Mokytojų kursų išleistuvės. — Mokslo metų užbaigimas šešta 
dieninėse mokyklose. — Šių metų Verduno mokyklos laida.

Šiemet mokslo metų pabaig Šiemet 6-tą skyrių pabaigė: 
tuvės šeštadieninėse mokyklose Barteška Kazys, Burbaitė Al 
Montrealio Lietuvių Seimelio dona, Bendžiūtė Liukrecija, Da 
Prezidiumo buvo suruoštos la rgytė Dalia, Januškevičiūtė 
bai gražiai ir apstatytos labai Gražina, Gorytė Eglė, Malaiš 
šiltai. kaitė Gražina, Morkūnaitė Sau

Birželio 16 d. rytą Aušros lė, Mikalajūnaitė Elvira, Luko 
Vartų bažnyčioje buvo iškilmių ševičiūtė Aušra, Lukoševičius 
gos pamaldos, kuriose dalyva Vaidevutis, Rubšys Viktoras, 
vo visos trys šeštadieninės mo Tekutis Eimutis, Tauteraitė Jo 
kyklos su savo mokytojais ir hta, Urbonas Rimgaudas, 
tėvais. Didelis vaikų būrys už K. F. Įg. p. Kęsgailą tuo me 
pildė bažnyčios navą. Mokiniai tu, kai p. Lukoševičienė įteiki 
į bažnyčią atėjo organizuotai nėjo pažymėjimus, visiems bai 
su tautine vėliava, prie kurios gusiems įteikė po Augustino 
pamaldų metu stovėjo mokinių vaizdų albumą „Mūsų Lietu 
garbės sargyba. va“.Ši dovana kiekvienam baigų

Po pamaldų, parapijos salėje šiam yra įgyta bendromis, su 
vyko pažymėjimų įteikimo ce Jėtinėmis, pastangomis Seime 
remonijos, kurias vede mokyt, lio prezidiumo ir Tėvų komite 
p. Rimkevičienė. Ji pirmiausia 
pakvietė garbės prezidiumą: 
kleboną kun. J. Kubilių, Seime 
lio Prezidiumo pirmininką L. 
Balzarą, Kult. Fondo Įgaliot. 
Stp. Kęsgailą, Lietuviškųjų ku 
rsų (gimnazijos) dir. dr. H. 
Nagį, mokyklų vedėjus — Ve 
rduno p. Lukoševičienę ir Lon 
geuil p. Belecką, o ji pati atsto ' 
vavo Rosemounto mokyklą. £

Klebonas J. Kubilius šiltais 
žodžiais įvertino mokinių, mo 
kytojų ir tėvų pastangas ir dar 
bą.

Sveikinimo ir gražaus visų 
metų mokyklų darbo įvertini 
mo kalbas pasakė Montrealio 
Seimelio Prezidiumo pirminin 
kas L. Balzaras, Kultūros Fon 
do Įgaliotinis Stp. Kęsgailą, 
Lietuviškosios gimnazijos (lie 
tuviškųjų dalykų) ved. dr. H. 
Nagys. Visi jie džiaugėsi, kad 
mūsų jaunimas lanko lietuvis 
kas mokyklas, išmoksta lietu 
viškai skaityti, rašyti, šeštadie 
ninėse pradžios mokyklose išei 
an pradžios mokyklos kursą, o 
kursuose papildolietuviškais da 
lykais gimnazijos (High Scho 
oi) kursą. H. Nagys pažymėjo, 
kad šiemet teveikė tiktai pirma 
sis kursas, bet nuo rudens jau 
bus ir antras kursas, tat kursai 
jau bus pilni.

Po to Verduno šeštad. mok. 
ved. p. Lukoševičienė įteikė pa 
žymėjimus 6-tą skyr. baigusie 
ms mokiniams.

DR. J. ŠFGAMOGAS
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

priėmimo vai.: 2—4; 7—9; 
šeštadieniais 11—1 

arba pagal susitarimą, 
namų 1038 Osborne Av. 
V erdu n. Tel.:P0 6-9964.

MALONIAI PRALEISKIME LAIKĄ!
Pirmadienį, liepos m. 2 d. (Dominion Day) 

visus maloniai kviečiame atvykti į

T. Fondo Hamiltono skyriaus 
valdybos ruošiamą

LINKSMĄ GEGUŽINĘ! - ŠOKIŲ VAKARĄ, 
kuri įvyks gražioje ir nuotaikingoje „Sky Club“ vietoje, 
prie mėnulio šviesos, Burlington, Ont. (apie 10 mylių nuo 
Hamiltono, Toronto kryptimi, prie 2-ro kelio). Esant 
blogam orui viskas vyks visiems žinomoje „Brant-In“ 

puošnioje salėje, ten pat.

Šokiams groja puikus Benni Ferri orkestras. 
Veiks Įvairus bufetas ir loterija. Staliukai nemokamai. 
Pradžia 7.30 vakaro. Pabaiga 12 vai. 30 min.

T. Fondo Valdyba.

to.
Perkėlimai iš skyriaus j skyrių.

Sekamai visų mokyklų moky 
tojos ir mokytojai įteikė pažy 
mėjimus savo skyrių mokinia 
ms, kurie perkeliami i augštes 
nius skyrius.

Po T. Himno sekė vaikams 
giažios vaišės, kurioms darba 
vosi kom. pirm. p. Petrulis, p. 
Barteška, p. Burba ir motinė

MONTREALIO SKAUTŲ IR SKAUČIŲ IŠKYLA.
Šį sekmadienį, birželio 24 d., žiuojama lygiai 8 vai. ryto, tad 

„Neringos“ Skaučių ir Montre reikia susirinkti bent 15 minu o ________ „ J o
alio Skautų Tuntai ruošia vie čių anksčiau. Iškylos mokestis tos lentų grindys. Pavargusieji 
nos dienos iškilą į Vėžlių salą, 
esančią ties St. Anne de Belie 
vue miesteliu. Rosemounte ir 
apylinkėse gyveną skautai-ės 
renkasi ties Lafontaine parku, 
kampas Papineau ir Sherbroo 
ke. Verdune ir apylinkėse gy 
veną renkasi ties Aušros Vartų 
bažnyčia, 1465 de Seve. Iš abie 
jų susirinkimo vietų bus išva

IŠTRŪKIME IŠ MIESTO KARŠČIO IR DULKIŲ
KLB Toronto. Apylinkės Vai Visi birželio 24 d. į Šalpos 

dyba ir Šalpos Fondo. Komite Fondo gegužinę!
tas, norėdamas bent šiek tiek KLB Toronto Apylinkės V-bos 
padėti Toronto lietuviams iš 
trūkti iš miesto dulkių ir karš 
Čio nors savaitgalių popietėmis, 
surado ir išnuomavo visai vasa 
rai 40—50 akrų miškelį apie 14 
mylių į šiaurę nuo Bloor gat 
vės, kur bus galima pasijusti sa 
voj aplinkoj. Čia mūsų mažieji 
galės laisvai pabėgioti. Gi paau 
gusieji — vieną kitą polkutę su 
trenkti ar valsą apsisukti tyra 
me ore. Manome, kad mūsų jau 
nimui ir organizacijoms bus pa 
togi ir artima vieta lietuviško 
ms iškiloms - gegužinėms su 
ruošti.

Pirmąją gegužinę birželio 24 
d. ruošia Šalpos Fondas. Šokia 
ms gros orkestras ir bus jreng

Šalpos Reikalų Vedėjas.
PALAIDOTA

Užpraeitą savaitę Toronte 
pasimirė a. a. Uršulė Agnietė 
Ročiūtė-Grubevičienė. A. Gru 
bevičienė yra torontiečiams ge 
rai pažįstamo prekybininko J. 
Grubevičiaus žmona. Velionė 
jau ilgus metus negalavo stu 
burkaulio skausmais. Prieš ke 
lėtą dienų Toronao Wellesley 
ligoninje ėpdarius operaciją, 
ligos nebepavyko nugalėti. Ve 
lionė paliko vyrą, dvi ištekėju 
sias dukteris ir sūnų. Palaido 
ta Toronto Vilties kalno kapi 
nėse.

A. a. Uršulė Ročiūtė mirė vė 
žio liga. Pirmieji ligos ženklai 
pasirodė prieš pora metų. Ve 
lionė Kanadoje artimesnių gi 
minių neturėjo. Jos trys broliai 
gyvena Australijoje. Jos sun 
kios ligos metu daug kas lietu 
vių ją lankė ligoninėje.

IŠGANYTOJO 
LIUTERIONIŲ 

bažnyčioje, 1691 Boor St. W. 
n Indian Road kampe, šv. Jono 
dieną, birželio 24 d., 1.30 vai. 
pp., lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis. 
LIETUVIAI WASAGOJE 
Birželio mėnesiui įpusėjus, ir

— 50 centų.
Iš 

telio į Vėžlių salą perkels „D. kių staigmenų gali būti, kurias 
L.K. Gedimino“ Jūrų skautai teks sužinoti vietoje, 
savo

Iškylos metu bus keli skautiš ti Dufferin gatve iki 7 kelio. 7 
ki žaidimai bei specialybių eg keliu pavažiavus apie 1% my 
zaminai. Norintieji iškyloje da lios į vakarus pasukti į šiaurę 
lyvauti registruojasi pas s. v. Maple keliu ir už % mylios pir 
skilt. A. Kličių, telef. TR 9326. mas po kairei ąžuolynas. 
Iškyloje gali dalyvauti ii skau 
čių bei skautų tėvai.

Šv. Mišias iškylos vietoje 
našaus tėvas S. Kulbis, S. J., 
vai. ryto.

Esant blogam orui iškyla
įvyks. Tuntininkai.

M. L. BENDRUOMENĖS 
CHORO ŽINIAI!

Šį sekmadienį, t. y. birželio

galės pasistiprinti ir atsigaivin 
St. Anne de Bellevue mies ti. Teko nugirsti, kad ir kito

laivu „Naras“.
Vartai

bus atrakinti 3 vai. p. p. Važiuo

Atvažiuodami į šią gegužinę 
Jūs rasite ne tik sau malonumą, 
bet ir kitiems suteiksite, o kaip 
kam gal ir ašaras nušluostysi 
te, nes kiekvienas Jūsų centas 
tik vargan pakliuvusiam bus atšilus pagaliau orui, jaučiasi 
panaudotas.

Tuo pačiu norime priminti, 
kad rugsėjo 8 d. Prisikėlimo pa 
rapijos salėje bus Šalpos Fondo 

mėn. 24 d. išvykstame į p. p. parengimas. Parengimo tikslas 
Skruibių ūkį 9 vai. 30 min. ry—Vasario 16 Gimnazijos išlai 
to. Autobusas išvyks nuo At kymas. Taip pat norime papra 
water ir St. Catharine W. kryž syti, kad tą dieną kitos organi 
kėlės (Forum), čia ir bus visų zacijos susilaikytų nuo bet ko 
susirinkimo vieta. Prašome vi kio parengimo. Už tai ne tik 
sus nevėluoti ir rinktis minėtu Apylinkės Valdyba, Šalpos Fo

ta, MarijaDanutė Stankaitytė, 
Viktorija Gurčinienė, Julija Jo 
kubaitytė, Jadvyga Baltuonie 
nė, Joana Blauzdžiūnienė, Jonė 
Rimkevičiūtė, Regina Siniūtė 
ir Nijolė Kličiūtė. Visi nauji mo 
kytojai gavo pažymėjimus, pa 
sirašytus kursų lektorių, Kult. 
F. Įgaliotinio, patvirtintus Kul 
tūros F. Pirmininko ir vizuotus 
Lietuvos Generalinio Konsulo 
Kanadoje.

Baigiant iškilmes, Kultūros 
Fondo Įgaliotinis Stp. Kęsgailą 
atsisveikino s uvisais savo ben 
dradarbiais ir talkininkais, vi 
siems dėkodamas už paramą ir laiku, kad galėtume išvažiuoti ndo Komitetas, ^bet ir visi To 
bendradarbiavimą. punktualiai. Choro Valdyba, ronto lietuviai bus labai dėkin

Mokslo metų užbaigtuvės bu DAUGELAVIČIAI, Viktorija gi. 
vo tikrai gražios, nuoširdžios ir ir Alfonsas, nusipirko puikią ‘ 
įspūdingos. paskutinio modelio mašiną.

Vakare Seimelio Piezidiu 
mas drauge su baigusiais pir 
muosius mokytojų kursus, 9 ku 
rsantais, suruošė dienos iškil 
mių užbaigtuvės ir vaišes.

Čia vėl klebonas kun. J. Ku 
bilius plačiainušvietė mokytojų 
darbą, įvardindamas juos pa 
vardėmis. Seimelio Prezidiumo 
pirmininkas L. Balzaras pažy
mėjo, kad pagrindinis Bendruo 
menės tikslas yra išlaikyti lie 
tuvybę ir kultūrinį lygį, be ko 
Bendruomenė neturėtų di&žio 
jo savo egzistencijos tikslo. Jis 
pažymėjo, kad tie tikslai ir už 
daviniai ir iš piniginės pusės su 
daro didįjį rūpestį, nes vien Ve 
rduno mokyklai išlaikyti reikia 
apie 700 dol. Vis dėlto Prezi 
diumas metų užbaigai sumobili 
zavo per 500 dolerių ir mokyto 
jams net įteikė po dovanėlę (iš 
tikrųjų pirm. L. Balzaras pats 
tam tikslui pervedė savo pi 
nigus, tikėdamasis, kad visuo 
menė susimokės solidarumo mo 
kesčius ir tą sumą padengs).

Po to Kultūros Fondo Įgalio 
tinis Stp. Kęsgailą įteikė pažy Joninės. Šios Joninės paskirtos 
mėjimmus baigusiems mokyto vajui> kurio tikslas sutelkti lė

šų išleisti angliškai dr. A. Ša 
pokos knygai apie Vilnių.

Programos leidinėlyje rengė 
jai šitaip paaiškina savo tikslą, 

Kursus baigė su teise būti mo prieš tai prisimindami, jog se 
kytojais visose Kanados lietu 
vių šeštadieninėse mokyklose 
šie mokytojai: Vytautas Birie

WELLAND, Ont.
GEGUŽINĖ LIETUVIŠ KAI PROPAGANDAI

Birželio 23 d., iš Lietuvos at 
sivežtomis tradicijomis, St. Cat 
harines Vilniaus krašto Liet. 
Sąjungos skyrius rengia Joni 
nes. Tačiau tai ne paprastos

at
10

ne

Vasario 16 gimnazija visų 
bendras reikalas. Tai mūsų kcn 
čiančios tautos prestižas!

Apie parengimo pobūdį bus 
pranešta vėliau.

| DANTŲ GYDYTOJAS : :

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

Tel.: TH 4*47

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS
Dr. R. CHARLAND
1123 St. Joseph Blvd. E.

Tel. CA 2506

jų kursus.
Kanada išleido pirmuosius 

šeštadieninių mokyklų 
mokytojus.

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

Raštinė vakarais:
X 2104 Mount Royal St. E.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. 

Suite 85—86
152 Notre Dame St. E.

UN 6-8969*
Res. 5657—12 Ave., Rsm. 

RA 2-5229

novėje Lietuvoje laužai liepsno 
davę Joninių naktį: „šiandien 
Lietuva kraujuose skandinama 
ii degti laužus, skelbiančius ar 
tėjantį pavojų, pervėlu. Šian 
dien reikia degti laužus, ku 
riuos pamatytų žmoniškumo 
dar turintis pasaulis, parodyti 
jam, kaip žiauriai naikinama 
lietuvių tauta. Gal jis atkreips 
dėmesį, susimąstys, pagalvos, 
kad tylėdamas susilauks to pa 
ties likimo“.

Ir kivesdami savo tautiečius
ADVOKATAS

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

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

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

NOTARAS
MILTON W. WINSTON, 

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

4 Notre Dame St. E.
Montreal. HArbour 2468

LA 1-7926—8873

Rene TALBOT

Suite 306, Aldred Building
5 0 7 Place D'A r m e s MArquette 8045

I. G. ELECTRIC Rd
Elektros

IGNAS
3260

kontraktorius

G U R Č I N A S 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

atsilankyti toje gegužinėje, ren 
gėjai nurodo, jog parengimo 
pelnas eis pasaulio informavi 
mui apie Lietuvos praeit} ii 
dabartinę padėtį. „Tokių knygų 
leidimas ir yra pavojaus laužų 
deginimas“.

Apie spaudos reikšmę Lietu 
vos bylos gynime rengėjai pa 
kvietė viešnią kalbėtoją iš New 
Yorko. Tai ilgametė „Draugo“ 
korespondentė Jungtinėse Tau 
tose Salomėja Narkeliūnaitė, 
kuriai praktiškai yra tekę ne ka 
rtą įsitikinti, ką reiškia sveti 
momis kalbomis leidžiama me 
džiaga apie Lietuvos proble 
mas.

Meninėje programoje bus h 
teratūrinis šiupinys, kurį atliks 
Hamiltono teatro „Aukuro“ ak 
toriai. Šiupinio programą pa 
rengė Elena Dauguvietytė-Ku 
dabienė, o muzikinę dalį Vytau 
tas Babeckas. Be to, dar bus Jo 
nų sveikinimas ir vainikavi 
mas, žaidimai ir šokiai, grojant 
V. Babecko vadovaujamam oi 
kestrui.

Parengimas prasideda 4 vai. 
Meninė programa 5 vai. punk 
tualiai.

Joninės vyksta Wellando 
miestelyje, vadinamoje St. Ste 
phen Hali, kuri yra rytinėje 
Wellando dalyje, gražiame miš 
kelyje prie Main East Street ir 
Port Robinson Rd. Tenai pat 
salėje galima bus įsigyti vokų 
su Vilniaus vaizdais ir knyga 
„Vilnius lietuvių gyvenime“.

didelis aktyvumas Wasagos va 
sarvietėje, kur daug torontiš 
kių lietuvių yra pasistatę arba 
šiais metais stato vasarnamius. 
Daug lietuvių, net iš U.S.A., 
jau dabar užsisako kambarius 
vasaros atostogoms. Nuo birže 
lio 24 d., sekmadienio, Wasago 
je kas sekmadienis lietuviams 
bus (laikomos lietuviškos pa 
maldos. Šiais metais yra įsistei 
gūsių lietuviškų valgyklų. Ti 
kimasi, kad ir p. Petrulis, kuris 
savo didžiuliais pastatais nori 
paimti viršų, dalinai juos už 
baigs vasaros naudojimui. Wa 
sagoje sezonas prasideda nuo 
Šv. Jono šventės.

— Vaikučių Pirmoji Komu 
nija birželio 24 d. per šv. Joną.

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877. 1 

- H 
Išparduodame 80 namą 

po 2 butus
prie Crawfod Park, Ville Lasai 
le su mažu {mokėjimu. Tuoj 

užsisakant, galima pasirinkti 
vietą.

IŠNUOMOJAMAS Šviesus 2 
kambarių apartmentas, apšildy 
tas, šiltas vanduo. $ 42.50 mene 
siui — 631 Vitre St. West, 
prie University. Teirautis tel. 

UN 1-1865.

IŠNUOMOJAMAS mažas apa 
rtmentas su baldais $ 52.50, be 
baldų $ 50.00 mėnesiui; apšil 
domas, šiltas vanduo, elektra ir 
gazas apmokėta — 2032 Jean 

ne Mance, prie Sherbrooke.
Teirautis tel. MA 1944.

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

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

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 Dunsmuir Street 

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

& j

&

Raštinė: LE 4-4451

Dr. P. MORKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais
pagal susitarimą. S

1982 Bloor W. Toronto 4. $ 
į rytus nuo Dufferin St. A

ir šeštadieniais

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 

niais 1—3 pp. X-ray 
(Roentgeno) kabinetas.

Tel. ME 2933

MAZAR TRADING CO 
852 Dundas St. W. Toronto, Ont.

Tel. EM 3-5520
PRIIMA SIUNTINIUS IŠSIUNTIMUI

Į LIETUVĄ
Siuntiniai gali būti įvairaus turinio ir negali svert dau
giau su įpakavimu nei 19 svarų ir 4 uncijas. Gyvenantie
ji ne Toronte gali savo siuntinius prisiųsti mums, o 
mes juos peržiūrėję ir įvertinę, sąskaitas prisiųsmie Ju
ms. Sovietų muitą ir kitas išlaidas Tamstos apmokate 
pas mus. Gavėjas Lietuvoje — nieko nemoka. Be to, 
galite užsakyti siuntinį pas mus, o mes jį sudarysime pa

gal Tamstų pageidavimą.
Pastaba: Labai pigiomis kainomis siunčiame maisto 
ir vaistų siuntas iš Vakarų Europos į Lietuvą. Vaistų 

siuntinys iki 2 svarų svorio eina kaipo laiškas ir gavėjas 
Lietuvoje jį gauna po 3 savaičių nuo užsakymo dienos. 
Maisto siuntinys trunka iki 5 savaičių. Vaistų siuntos 
Kainuoja du kart pigiau iš Vak. Europos nei iš Kanados 

ar USA.
Rašykite lietuviškai (savininkas tauragiškis). 

Naudokitės mūsų patarnavimu.


	1956-06-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1956-06-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1956-06-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1956-06-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1956-06-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1956-06-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1956-06-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1956-06-19-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

