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Dideliame Lenkijos Pozna 
nės mieste, kuriame visada bu 
vo gyva laisvės ir tolerancijos 
dvasia, darbininkai neišlaikė so 
vietinės priespaudos ir sukilo. 
Susijungė

Politinė švykių savaite
"NKI.JOS DARBININKU SUKILIMAS PRIEŠ SOVIE 

TINI REŽIMĄ SUSILAUKĖ VISO PASAULIO 
SUSIDOMĖJIMO

Ar sukilimas tiktai Lenkijoje? Ar sukilimas yra ir 
Čekoslovakijoje ir Lietuvoje?

Jau buvo Berlyno darbinin 
kų sukilimas; buvo Vorkutos 
kalinių sukilimas; dabar Įvyko 
Poznanės ir Prahos darbininkų 
sukilimas. Daugelio manymu,

gretomis, jie išėjo sukilimas Sovietijoje neįmano 
Poznanės gatvėmis į demonstra mas, nes beginkliam darbinin 

Nešdami plakatus su šū kui neįmanoma esą kovoti su 
kariuomenės tankais ir lėktų 
vais. Bet palyginus tai su se 
nosios Romos vergų sukilimu, 
klausimas atrodo kitaip. Trys 
skambučiai sovietams jau su 
skambėjo.

KETVIRTASIS NULEMS 
PERVERSMĄ.

Nes kiekviena kantrybe turi 
savo ribas. Amžiais tautos ne 
vergaus. Modernūs laikai išras 
ir modernias išsilaisvinimo prie 
mones iš „šlovingosios parti 
jos“ vergijos. Visi turėtų pasi 
ruošti visuotiniam išsilaisvini 
mui ir aiškiam pakreipimui gy 
venimo į tokias sąlygas, kurio 
se kiekvienas asmuo būtų ver 
tinga asmenybė.

Įdomu, kad Poznanėje darbi 
ninku sukilimas įvyko tuo me 
tu, kai ten vyko tarptautinė pa 
rodą, kurioje dalyvavo daug už 
šiemečių. Šie ir pirmąsias tiks 
lesnes žinias apie sukilimą yra 
atvežę į Vakarus.

Taipgi įdomu, kad komunisti

DIDELIS AMERIKOS 
LIETUVIŲ LAIMĖJIMAS 

20 milionų dolerių pavergtųjų 
tautų laisvinimui.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
buvo sumanyta išsiprašyti iš J 
A V Kongreso lėšų pavergtųjų 
tautų laisvinimo tikslams. Tuo 
tikslu buvo padaryti žygiai pas 
Kongreso narius, kuriems 
vo pasiūlyta ši idėja.

ALTos iniciatyva gavo 
vą atgarsį Senato narių 
pe. Tada buvo sudaryta specia 
Ii delegacija į Vašingtoną. Dele 
gacijoje dalyvavo AL 1 pirmi 
ninkas L. Šimutis, ALI sekre 
torius dr. P. Grigaitis ir, be to, 
vyskupas V. Brizgys ir visuo 
menininkas inž. Rudis. Delega V viceprezidentas Richard Nix 
cijai padarius Vašingtone žy on savo kabinete Washingtone 
gių, Pirmojo JAV ir Kanados priėmė mūsų jaunimo delegaci 
lietuvių Kongreso dieną, birže ją, kuri per jį įteikė preziden 
lio 30, buvo gauta kongresmo 
no p. Douglas telegrama, kuri 
pranešė, jog principe šį lietu 
vių iniciatyva yra priimta, ir pa 
vergtųjų laisvės dvasios palai 
kymui tikslams yra paskirta 
speciali suma — 20 mil. dol.

Šis ALTos laimėjimas yra 
svarbus ne tiktai tuo, kad yra 
laimėta tam tikra suma pinigų 
Lietuvos laisvinimo tikslams, 
bet ir tuo, kad lietuviai čia pa

bu

tar
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Birželio 14 d. 12.30 vai. JA dentui skirtą peticiją, o delega kavičius, JAV viceprezidentas 
Richard Nixon, Irena Pauliūtė, 
Raimundas Mieželis ir Vytau 
tas Bildušas. Toliau delegaciją 
lydėjusieji — LAIC direktorė 
Marijona Kižytė, Alto sekreto

cijos nariai — parašų knygas. 
Atvaizde delegacijos nariai (iš 
kairės j dešinę) : Dr. N. Bražė 
naitė, Dalia Virbickaitė, VIatui Eisenhoweriui peticiją su

40 tūkstančių parašų, pačio jau das Šoliūnas, Vitalija Bęgutai rius dr. Pijus Grigaitis ir Alto 
nimo pastangomis surinktų, tė, Paulius Dirkis, delegacijos pirmininkas Leonardas Šimu 
Viceprez. Nixonas laiko Prezi pirmininkas Voldemaras Adam tis.
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MAŽOSIOS LIETUVOS 
REZISTENCINIO SĄJŪDŽIO 

birželio 30 d. suvažiavimo 
komunikatas

Mažosios Leituvos Rezisten

ciją. 
kiais

„DUONOS IR LAISVĖS“, 
jie ėjo gatvėmis į kalėjimą, kur 
buvo kalinami jų draugai, taip 
pat reikalavę duonos ir laisvės.

• to, darbininkai tuo pačiu rei 
Javo ir pasitraukti iš Lenki 

jos okupantus rusus, šaukdami 
plakatais

„RUSAI, VAŽIUOKITE 
NAMO“.

Įkaitus atmosferai, demons 
trantai turėjau užėmė kalėjimą 
ir paleido savo draugus — ka 
linius.

Policija, nustebinta netikė 
tos demonstracijos ir prijausda 
ma darbininkams, nesiėmė jo 
kių žygiu prieš demonstruojan 
čius darbininkus. Bet visada bu 
dintis okupantas tuojau pasirū 
pino savo saugumu ir paleido

PRIEŠ DARBININKUS 
KARIUOMENĘ.

Tankai paleido kulkosvaidžių 
ugnį ir pasiliejo pavergtųjų ir
beteisių darbininkų kraujas Po nė Lenkijos 
znanės gatvėmis. Kiek yra už 
muštų, sužeistų, sušaudytų be 
teismo ir suimtų darbininkų, ti 
kslių žinių nėra ir greičiausia 
jų nebus, bet yra faktas, kad 
nukentėjusių ginant laisvę ir 
teises yra šimtai ir tūkstančiai.

Komunistinis sovietinis im
?rialistas ir kolonialistas ge 

.ai žino, kad jis laikosi tiktai je 
gos ir smurto pagalba, todėl at 
sidėjęs budi visuose okupuo 
tuose kraštuose.

Bet ne be pagrindo tuojau pa 
sklido žinios, kad
SUKILIMAS PERSIMETĘS 

KITUR.
Buvo, žinių, kad sukilimas 

prasidėjęs Pabaltijo valstybėse. 
Apie tai plačiai rašė suomių, 
švedų, vokiečių spauda. Bet lig 
šiol tų žinių patvirtinimo nėra. 
Tačiau yra neabejotina, kad 
Čekoslovakijoje, Prahoje, darbi 
ninkai taip pat suklio ir bandė 
užimti vadinamą „komunistų 
' astiliją“ — kalėjimą, kurį bau

i sudeginti. Tai yra tikros ži 
nios, nes apie tai rašo čekų ko 
munistų laikraščiai. Tat, gali 
mas dalykas, kad ir Pabaltijo 
valstybėse atgarsių galėjo būti, 
bet, komunistams kontrolių© 
jant į (!užseinį siunčiamas ži 
nias, neviskas savo laiku gali 
pasiekti Vakarų pasaulį.

Poznanės ir Prahos darbinin 
kų sukilimas yra jau

TREČIAS SKAMBUTIS.

VALDŽIA PRISIPAŽINO 
ESANTI KALTA,

Lenkijoje darbo žmogus never 
tinamas ir nesudaroma jam mi 
nimalių pragyvenimo sąlygų. 
Tat nepaprastai sunkus gyveni 
mas ir privedęs darbinnikus 
prie sukilimo. Pašalinti keli mi 
nisteriai, gandai plinta, kad 
nauju premjeru būsiąs iš Lon 
dono pabėgęs egzilinės vyriau 
sybs premjeras Lange ar Cat- 
-Mackiewicz...
TRUMPOS ŽINIOS
— Varšuvos sukilimo vadas 

gen. Bor-Komarov/ski pareiškė, 
kad Poznanės darbininkų suki 
limas parodęs, jog lenkai dau 
giau nepajėgūs kentėti okupa 
ciją.

Eisenhoweris užtikrino
kad JAV ir atei čiančiais klausimais.
laisvuosius kinus.
Ankaroje pareiš 

kas priima iš So

___ :
DIDELĖLS DIENOS JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 

GYVENIME
Pirmasis Kultūros Kongresas ir pirmoji Dainų Diena Čikago 
je. Pasaulio lietuvių Seimas ir antroji Dainų Diena New Yor 
ke. SLA, Sandaros ir Tėvynės Mylėt. D-jos seimai Detroite.
Praėjusi savaite JAV ir Ka įspūdingas lietuviškosios kultu cinio sąjūdžio suvažiavime bir 

nados lietuvių gyvenime bus ros pasireiškimas.
darė didelę paslaugą ir visoms įrašyta lietuvių tautos iston 
kitoms pavergtoms tautoms — jon> kaip didelio kultūrinio pa 
albanams, bulgarams, rumuną sireiškimo savaitė, nes biiželio 
rr-n, lenkams, čekoslovakams ir 30 d. Čikagoje įvyko Pirmasis 
Pabaltijo tautoms — estams ir JAV ir Kanados lietuvių Kul 
latviams, nes 20 mil. suma pa tūros Kongresas, kuriame daly
skirta šiems visiems. vavo apie 1000 kultūrininkų, is antroji lietuviu Dainų Diena,

Atsižvelgiant į tai Pirmasis sėmusių didelę ir šakotą kultu kuriai chorai prašomi jau orga 
JAV ir Kanados lietuvių Kul rinių darbų programą, apiinan nizuotis nuo dabar, nes New 
tūros Kongresas p. Douglas ir čia daugelį kultūros klausimų Yorke, pasaulio sostinėje, Dai 
JAV vyriausybei išreiškė didelę —kalbos, istorijos, spaudos, Ii 
padėką.

LIETUVOS PASIUNTINY
BĖJĘ WASHINGTONE

įvyko pasitarimas, kuriame da 
lyvavo Lietuvos Diplomatijos 
Šefas S. Lozoraitis, Lietuvos 
Ministeris JAV P. Žadeikis, e. 
Gen. Konsulo p. Min. V. Gylys, 
Gen. Konsulas New Yorke J. 
Budrys, Pasiuntinybės Washin 
gtone patarėjas J. Kajeckas, choristų, o 
Konsulas Chicagoje Dr. P. Da buvo susirinkusi pilna, deja, pe 
užvardis. rmaža publikos suplaukimui, sa

Min. S. Lozoraičiui pirminiu lė, kuri talpino apie 10.000 kla 
kaujant, pasitarime buvo išsa 
miai pasikeista nuomonėmis ir 
vieningai nusistatyta aktualia 
isiais diplomatinę tarnybą lei
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P-bės Informac. Skyrius.
SPAUDOS BENDROVĖS 

„NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA“ 

susirinkimas

želio 30 d. Chicagoje dalyvavo 
atstovai iš New Yorko, Bosto 
no, Pittsburgo, Collinsville, Ch 
ieagos ir Toronto.

Suvažiavimas praėjo' darbin 
goję ir pakilioje nuotaikoje. Bu 
vo konstatuota pažanga Lietu 
vos veikloje politinėje ir orga 
nizacinėje plotmėje, taipogi ir 
mūsų vakarų sienos problemos 
ryškinime ir gvildenime. Ta 
proga suvažiavimas pareiškė 
padėką Amerikos Lietuvių Ta 
rybai už suteiktą paramą ML 
RS veiklos žygiuose.

Palieka galioje pereitų metų 
nutarimai Toronte dėl MLRS 
santykių 
veiksniais, užakcentuojant ML 
RS norą eiti vienybės keliais ir 
bendradarbiauti su visais Lietu 
vos laisvinimo veiksniais.

Buvo aiškinti MLRS santy 
kiai su Mažosios Lietuvos Ta 
ryba Europoje, pasidžiaugta 

šiuos reiškinius jos pasisekimais sunkiose dar 
bo sąlygose ir nutarta ir toliau 
artimai bendradarbiauti ir savi 
tarpiniuose santykiuose laiky 
tis nuoširdumo ir pasitikėjimo 
visuose siekiuose.

Buvo nutarta užmegzti ir pa 
laikyti glaudžius ryšius su ma 
žalietuviais, gyvenančiais ki 
tuose pasaulio kraštuose.

Suvažiavimas su pasitenkini 
mu konstatavo Lietuvos 
Rezistencijos priėmimą i 
Ką.

Buvo priimtas MLRS 
tas, pagal kurį sudaromas 30 as 
menų Centro Komitetas. Prezi 
diumo pareigas ligi sekančio su 
važiavimo ein aM. Brakas, pir 
mininkas; Dr. M. Anysas ir M. 
Purvinas, vice pirmininkai; V. 
Pitkunigis ir J. Vilgalys, na 
riai.

Suvažiavimo Prezidiumas.
BAIGUSIŲJŲ MOKSLUS 

ŽINIAI.
Visi, kas yra baigę augštuo 

sius mokslus (universitetus, 
kolegijas), augštesniąsias mo 
kyklas (high school) ir specia 
les mokyklas, prašomi atsiųsti 
apie save žinių ir savo atvaiz 
dus, kad galima būtų juos pa 

* naudoti spaudoje. Būtume dė 
kingi, jeigu mūsų bendradar 
biai arba tokius asmenis žiną 
žmonės mums patalkintų. Svar 
bu, kad lietuviškoji visuomenė 
žinotų ir galėtų pasidžiaugti 
mūsų jaunimo atsiekimais ir pa 
sinaudoti jojo įgytomis žinio 
mis, kiekvieno jų specialybės 
srityje. NL red.

Kultūros Kongrese paaiške 
jo, kad sekančiais metais, ru 
deni, — rugpjūčio 31 d. ir rug 
sėjo 1 ir 2 dienomis, New Yor 
ke, bus sušauktas Pasaulio Lie 
tuviui Seimas ir ta proga bus

nti Diena turės nepaprastą rei 
kšmę.

Detroite Įvyko 70-ties metų 
sukaktuvinis SLA seimas, pri 
ėmęs naują statutą; Sandoros 
seimas ir Tėvynės Mylėtojų sci 
mas, apvainikuotas Dr. V. Šiuo 
gienės išleista didžiule Lietu 
vos istorija, kuri gausi naujo 
mis svarbiomis žiniomis, 
vis dideli JAV 
vių gyvenimo 
būs faktai.

Apie visus 
NL seks platesnės žinios ir įs 

usovų. Tai buvo nepaprastai pūdžiai.

teratūros, meno, mokslo ir kt. 
Kultūros Kongresas buvo didin 
ga lietuvių kultūros demonstra 
cija, plačiai nuaidėjusi j visas 
pasaulio šalis.

Kaip viena Kultūros pasireiš 
kimų sritis, susieta su Kultūros 
Kongresu, 
ir Kanados 
na, kurion 
tuviškosios

su kitais politiniais

buvo Pirmoji JAV 
lietuvių Dainų Die 
suvažiavo 1100 lie 
dainos mylėtojų — 
dainos pasiklausyti

Tat 
ir Kanados lietu 
įvykiai bei svar

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS MONTREALIO LIETUVIŲ
Girnių Jonui, Juliaus sūnui, SEIMELIO PREZIDIUMO 

yra gautas laiškas iš Juozo Vai Birželio 13—15 trėmimų mine 
čiulionio (Karkariškių kaimo, jimo piniginė apyskaita. 
Kaišedorių rajono, Krakių paš 
tas). Girnių Jonas prašomas 
laišką atsiimti iš Stasio Umbra 
so: 2592 Bercy St., Montreal.

Miliauskui Juozui yra gautas

Surinkta už tautinių spalvų 
ženkliukus ir progr. 105.65 
Išleista:
Vainikas prie Nežinornoja 
Kario paminklo . . . .31.50 
Salės nuoma ..................25.00
Programos atspausdin. 5.29

Viso .... 61.79
Likutis, 43.86 dol., pasidalin 

tas lygiomis tarp lietuvių, 
vių ir estų bendruomenių 
14.62 dol.

Iš šios sumos išleista:
1) Tautinis kaspinas prie

vainiko............................... 1.37
2) Tautiniams ženkliukams

medžiaga .......................2.21
Iš viso .... 3.58 

Grynas pelnas 11.04 dol. už 
pajamuotas kasos knygoje.

Pastaba I: Tautinius kaspi 
nūs prie vainiko ir ženkliuką 
ms medžiagą pirko kiekviena 
tautinė bendruomenė atskirai.

Pastaba II: Šiemet minėjimą 
rengė latviai, o kasą tvarkė lie 
tuviai.

Seimelio Prezidiumas.
— Alfonsas Lapžindys, gim. 

1927 m., pajieškomas giminių 
__ ..........„___________ ___ ______  ;___ o__ ___________  Lietuvoje. Jis pats arba apie jį

Neprikla ^qq myjjų su 50 svarų kryžių 1956 metais bažnyčių statybai žinantieji prašomi pranešti šiuo

Čangkaišeką, 
tyje palaikys

— Nikxon
kė, kad visi, 
vietą paramą, rizikuoja patekti
Į jų -nelaisvę. Veltui Nehru 
Londone priekaištauja JAV dėl šėrininkų susirinkimas įvyko 
neutralumo. liepos 8 d. pp. Leknickų salėje, laiškas iš Lietuvos. Laišką ai

— Edenas atmetė Bulganino Susirinkimas primė valdybos ir siimti reikia iš J. Blauzdžiūno:
pasiūlymą tuojau be jokių su revizijos komisijos pranešimus, 5710 Orlean St., Montreal, 
sitarimų, atitraukti iš V. Vokie aptarė aktualius bendrovės kla Vilučiui Gvaldai yra gautas 
tijos kariuomenes, nes tam rei usimui ir išrinko naujus valdo laiškas iš Sibiro. Teirautis NL
kalui reikia garantijų. muosius organus. Į valdybą iš redakcijoje.

— Šepilov Kaire pareikalavo rinkti: H. Adomonis, J. Leknic Stepono Tamulio (kurio ad
užčiaupti JAV spaudos burnas, kas, L. Girinis, K. Leipus ir J. resas yra šis: St. Tamulis, Jur
bet JAV — tai ne SSRS, kur Kardelis; kandidatais p. Bag barkas, S. Neries gatvė 2a, Lie
valdžia laiko užrakinusi spau 
dos burnas.

džiūnas, p. žižiūnas ir p. Safion tuva) laiške „Nepriklausomos 
Čikas; direktoriais perrinkti P. Lietuvos“ redakcijai prašoma 
Paukštaitis ir P. Narbutas, ir atsiliepti šiuos asmenis: Vin 

AAAflAUI UA II If Revizijos komisijon perrinkti centas Norkus, gyv. 806 Collius
I Įg g ff-lį R bsW Į S i * Jlwljfll If AA III > S1!’- Kęsgailą, M. Juodviršis ir St., Joliet, 111., USA; Antanas
IIIHt/HlV I Vila# v I K. Andruškevičius. J. Denerich (Danevičius), gyv.

Susirinkime iškeltas susideri 191 Standich St., Hartford, Co 
nimo su leidėjais ir darbo išplė nn., USA; Joe Judavich, gyv. 
timo klausimai. Iškeltas divide 4601 S. Hermitage Ave., Chica 
ndų klausimas. Susirinkimas go, Ill. USA. St. Tamulis pra 
praėjo darbingoje ir darnioje šo atsiliepti čia suminėtus ar 
nuotaikoje. ba jų artimus, gimines ir tt.

Susirinkimui pirmininkavo® 1956 metais JAV užplanuo 
D. Norkeliūnas ir sekretoriavo ta privačių mokyklų ir kolegijų 
L. Gudas. Mandatų komisiją su statyboms sunaudoti 525 mil. 
darė Br. Bagdžiūnas, K. žižiū dol. Apie tai skelbia JAV Ko 
nas ir A. Navickas. inercijos Departamentas. Tos
■ 19 m. mergina Kuboj eina pačios įstaigos duomenimis

„N. L.” Mašinų Fondo va Jonas Markūnas, 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu 
mu minime sekančius vajaus da 
lyvius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
Janeliūnas Juozas,

Regina, Saskatchev. $ 20.00
Dr. S. Stonkus,

Lestock, Saskatchev. $ 10.00
Leipus Kostas,

Ville Lasalle, P. Q.. .$ 10.00
Armalis L., Jeweller,

Wawa-Jamestown, Ont.
.........................................$ 10.00

a)

b)

lat 
po

St. Walburg, Sask. . . 10.00
Antanas Pakalnis,

Toronto, Ont.........
Stasys Pulkauninkas,

Windsor, Ont................ 10.00
Visiems vajaus dalyviams 

nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių, 
gavusių pakvietimus. 
Spaudos Bendrovės „I” 
usoma Lietuva“ įgalioti vesti mi. Ji tai daranti, kad žmoni JAV bus panaudota apie 825. adresu: V. Jakštas, 2. Dunlop 
vajų: P.Narbutas ir J.Kardelis. joj įsiviešpatautų taika. 000.200 dol. St., Epping, Sydney, Australia.

10.00

Rytu
VLI

statu



2 PSL.

v

N-EPR ĮKLAUSOMA LIETUVA 1956. VII. 11. — Nr. 27 (478)

jVEPPJKLAUSUAAA L-lt'T-UV^
INDEPENDENT LITHUANIA CALVERT pastabos...

Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q„ Canada.
Telefonas: KEmlock 7920.

Yearij' Subscription Rates:
Canada ............................ S 5.00
America & S. America. .S 5.50
Other Countries ...........$ 6.00♦
Pajieškojimų kaina . . . . $ 1.00

Prenumerata metams:
Kanadoje ........................ 5 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur .................... $6.00
Teksto eilutė ................et. 0.15
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.)

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

„Good Guy“ (tariama gud gai)
„Good guy“ vadinamas mėgstamas vyras, pagal Guy Faw 
-es, žinomą 16-to šimtmečio konspiratorių. Originaliai 
žodis „guy“ buvo vartojamas aprašyti nevykusiai atro 
dančją figūrą, kaip Fawkes, arba iškamšą, kurią seniau 
'Jegindavo- anglai. Šiandien žodis ,,'guy“ gali būti prideda 
•nas prie kiekvieno asmens, blogo ar gero.

CALVERT HOUSE
Šalpos reikalu

Jei gyvenant normaliose są mu ir jo paruošimu mūsų Tėvy 
lygose', savame krašte, vargas ėns naudai.
ir nedateklius yra neišvengia 
mi žmonių lankytojai,

Mes su dideliu džiaugsmu se 
tai ką kame Amerikos Balio ir Kana 

jau kalbėti apie bėdas ir neda dos Šalpos Fondo pastangas mu 
teklius kai žmogus, atsidūręs ms padėti. Mums tikrai malo 
svetimame krašte, nustoja svei nu, kad mes nesame dar visai 
katos ir darbingumo. Vargas pamiršti ir kad galime turėti 
tremtyje yra dar tuo didesnis, vilties, jog ir ateityje nebūsime 
kad be rūpesčių kasdienine duo apleisti. Negalėdami nieku ki 
na, jauti moralinę depresiją, tu Jums, brangūs Kanados lie 
kad esi tarp svetimųjų, kurie tuviai, atsilyginti už _ 
ms tavo vargas nerūpi.

Visi žinome, kad dar daug 
mūsų tautiečių lietuvių (apie 8 
tūkst.) tebevargsta Vokietijoj 
—stovyklose arba įsimaišę taip 
nesvetingų to krašto .gyvento 
jų. Daugumas jų yra nesveiki, 
susenę ir nepajėgūs sau gėrės 
niam gyvenimui užsidirbti. Jie 
gauna iš Vokietijos valdžios pa 
bėgėlio pašalpą, bet toji pašai 
pa yra per maža, kad galėtum 
pragyventi, ir perdidėlė — ba 
du numirti. Dėl sveikatos ir se 
natvės, jiems išemigruoti nėra 
galimybės, ir bendrai — mažai 
vilties kaip nors savo gyveni 
mą pakeisti.

Visa jų paguoda yra ta,, kad 
jų neužmiršta savi tautiečiai lie 
tuviai, įsikūrę užjūriuose, ku 
ne sudarę šalpos organizacijas q 
stengiasi įvairiais būdais savo 
nelaimingiems tautiečiams pa 
dėti.

Šalpai surinktos aukos pa 
tenka šelpiamiems tautiečiams 
per Balfo įgaliotinį Vokietijoj 
Dr. Rugienių, kuris savo keliu 
aukas ir gėrybes paskirsto pa 
gal vietos Apylinkių Šalpos Ko 
misijas, nes tik jos geriausiai 
žino, kam labjausiai reikalinga 
šalpa.

Čia turime atkreipti dėmesį 
kaip yra svarbus šalpos centra 
ūžavimas, kadangi veikiant pa 
laidai gali susidaryti padėtis, 
kad viena šelpiamųjų grupė ga 
una pašalpą iš kelių vietų, o ki 
tai grupei reikia laukti laimiu 
gųjų eilės. Apylinkės Šalpos 
Komitetas ar Šalpos įgaliotinis, 
Šalpos Fondas, Balfas ir jo įga 
lietinis Vokietijoj ir yra to cen 
tralizavimo gradacija, kurią tu 
ri pereiti visos šalpai skirtos su 
mos, kad pasiektų jų racionalų 
paskirstymą ir panaudojimą.

Kas šių metų pradžioje buvo 
pradėta spaudoje judinti šalpos 
reikalas, o ypatingai šalpos cen 
tralizavimo būtinumas (T. Ž. 
Nr. 8, Nr. 10), tai tas kiek pa 
dėjo sutelkti daugiau lėšų į Š. man įteikė mūsų vietos šalpos nepasako, kokiu būdu proleta 
Fondą, kuris savo keliu galėjo Komitetas. Po sunkios operaci rų diktatūra Sovietų Sąjungoje 
daugiau pasiųsti Vokietijon pa jos visai nebegaliu dirbti. pasidarė komunistų 
galbos reiklaingiems tautiečia

Ką rašo kiti
BRUZDĖJIMAS jėgiais ir save iškelti visa vy 
SOVIETUOSE. riausybe, augščiausiu teisėju ir

Žymusis „New York Times“ net vietinių sovietų galva? Ko 
korespondentas, H. E. Salisbu dėl PartlJa- S?vieta* ir„ Pro^a 
ry, šitaip pasveria Sovietų im 

Jūsų hu Pcrij°je įvykusius bruzdėjimus: 
manišką artimo meilės darbą, 
mes prašome Dievo malonės vi 
siems, kurie mums gera daro. 
Prašome perduoti mūsų jautrią 
podėką Kanados Lietuvių B-

„Gyvenimo patyrimai verčia 
nelaukti didelių atmainų Stali 
no nuvertinime po įvykių Poz 
nanėje. Tiesa, saugumo sumeti 
mais atoslūgis gal bus sulėtin 

nės Šalpos Fondo Centro Komi tas-v Gal ir kiti Rytų Europos 
, • • v- Vroutai notom cnarrm 7inocnintetui ir visiems geraširdžiams 

aukotojams.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

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

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

P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų 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 i'r sugeba apsimokėti.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
P. L. B. SEIMUI RUOŠTI ORGANIZACINIO KOM1TE 

TO POSĖDIS
Pasaulio Lietuvių Bendruo kai nutarė ir sutiko dalyvauti 

menės seimui ruošti organizaci Pasaulio Lietuvių Bendruome 
nio komiteto posėdis įvyko bir nės seime, duodami sugestiją sei 
želio 28 d. Pasėdį pradėjo prel. mą ruošti Paryžiuje. Posėdžio 
J. Balkonas, paaiškinęs susirin dalyviai rado tinkamiausią vie 
kimo tikslą: ruošti Pasaulio tą New Yorke, pasaulio sostinė 
Lietuvių Bendruomenės seimą, je. Šis seimas įvyks 1957 m. 
Po ilgiau užsitęsusių diskusijų rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 ir 2 d. 
buvo prieita prie seimui rengti 
prezidiumo sudarymo. Vienbal 
šiai buvo išrinkti: pirm. prcl. J. 
Balkonas, vice pirmininkai J. 
Šlepetys ir A. Ošlapas, sekr. V.
Vaitekūnas ir ižd. E. Trečio tuvių Bendruomenių krašto vai 
kas. dyboms tai įgyvendinti. Vėliau

Toliau sekė atskirų komisijų krašto valdybos šį reikalą per 
sudarymas, kurių tuo tarpu nu davė New Yorko apygardos vai 
matyta penkios: informacijos, dybai su prašymu sudaryti ko 
vadovaujant T. B. Mikalaus mitetą seimui ruošti, kuris ir 
kui, finansų, vadovaujant E. buvo sudarytas iš 26 asmenų. 
'1 rečiokui, meno, vadovaujant Didieji Pasaulio Lietuvių 
V. Leskaitienei, sporto, vado Bendruomenės seimo uždavi 
vaujant A. Vakseliui ir ūkio, niai yra trys: išrinkti vyriausią 
kuriai dar neišrmktas. valdybą, aptarti kultūrinius rei

Buvo perskaitytas gautas lai kalus pasauliniu mastu ir rasti 
škas iš Prancūzijos, kui susirin būdus ir priemones lietuvybei 
kę L. Bendruomenių pirminiu išlaikyti.

d.
Šio seimo mintis randama 

VLIKo statute, ir VLIKas nu 
matė šį seimą sušaukti, pavcsda 
mas Amerikos ir Kanados Lie

rai nepasipriešino Stalino iški 
limui ir kodėl leista sunaikinti 
tuos, kurie priešinosi? Leninui 
mirus, matyti, padaryta klaida, 
nes leista sunaikinti visas opo 
zicines partijas ir nuslopinta 
demokratinis reikalų svarstymo 
būdas komunistu partijos vidų 
je“. V.

MAIŠTININKAS UŽKOR 
KUOTOJ BONKOJ.

10 d. birželio pasaulio spau 
da praneša apie „nusnigimą“ 
pas komunistus „žymaus len 
kų vado, Stanislovo Mackie 
wicz“, kuris „supykęs ant Va 
karų“, nes jie veidmainingai 
kalbą apie Lenkijos išlaisvini 
mą, bet 
ro kalbas 
mų vadą“ 
vęs lenkų 
yk, New 
raščiųi štai ką 5 d. liepos prane 
ša.

Mackiewicz kurį laiką 1940

Kraštai netaip sparčiu žingsniu 
diktatūrą švelnins. Komunizmo 
pasaulyje poznaniški bruzdėji 
niai ne pirmas įvykis. Įdomu, 
kad visi įvyko kaip tik paban 
dyta sušvelninti geležinę lete 
ną. Pirmiausia sukilo vokiečiai 
Berlyne birželyje 1953 m. — 
dviem savaitėms praslinkus po 
paskelbto diktatūros siekimo 
gerinti darbininkų darbo saly 
gas. Sukilimas nuslopnitas kie 
ta ranka ir kaltė suversta ame 
i ikonų agentams, tačiau, visgi, 
imtasi spartesnių priemonių ge 
rovę pakilėti.

„Antras sukilimas įvyko Vo 
rkutoje, liepos mėn., 1953 m. 
—išvakarėse švelninimo žiau 
rujų darbo stovyklų. Jis, taip metais buvo narys Lenkijos eg 
pat, kieta ranka nuslopintas, eiliniame parlamente, bet netiu 
bet tuojau atvyko augštų rau ^us buvo pašalintas ir jokiu va 
donos armijos karininkų komi dovavimu nepasižymėjo. Jis bu 
sija tirti ir reformas vykdyti. vo narys pilsudskininkų bloko 
Trečias bruzdėjimas įvyko Sta sename Lenkijos seime ir Vii 
lino tėvynėje, Tiflise. Čia, sako niuje redagavo atžagareivis 
ma, žmonės demonstravo prieš kiaušį lenkšiką laikraštį „Wile

! . ut__ _ , Li u u u mu Stalino niekinimą. Įsimaišė ka nskie Slowo“. Jis net agitavo Verduno Mokyklos mokytoja
mciiis ir nesugadintas dump duomenė, bet Stalino nuvertini lenkus draugauti su naciais, už ms atlyginti, nutarė daryti vi 
iP„ išemiPTTvo’" o mes likome mas Gruzijoej buvo sulėtintas, kariauti Rusiją ir ją pasidalinti........  -------
priverstini elgetos tarp svetimų . , - ... .
ju orinčiu mumis kiekvienu aki pmtas bruzdėjimas ir Poznane 
mirksniu atsikratyti. - .* .

Nenoriu perdaug liaupsinti aSentams‘ Taciau’ V1S81’ Pn 
ir ;
kilnių darbų svarbos. Tą jūs ži 
note patys geriau. Tik noriu 
paprašyti nepavargti mus ir to 
liau globoti materialiai ir mora 
liai. J. Stankaitis, pirmininkas.

Gauta daug ii atskilų asme socįaiistu vadas, Nenni, savo 
nų padėkos laiškelių, kurių ta organe Avanti rašo: 
čiau nėra galimybės visų čia „Rusų komunistų paitijos 
patalpinti, gal lik poia dėl pa centrįnįo komiteto ilgoji rezo 
vyzdžio. liucija, aiškinanti, kodėl leista

A. Bendiks: Mieli tautiečiai Stalinui užsirioglinti rusų pro 
Kanadoje, šidingai dėkoju už letarui ant sprando, galvosūkio 
piniginę dovaną 7 DM, kurią patenkinančiai neišaiškina, nes

Pasirašė: J. Pyragius, M. 
Dclkus, G. Gelscheit, A. Kuli 
kovskis, ,M. Pluškat, šalpos sk 
irstymo komisijos nariai.

Hanoverio Apyl. Balfo Šal 
pos komisijos laiškas:

Didžiai gerb. p. Indreliene,
Leiskite tiek Tamstai, tiek 

bendrai visiems Kanados lietu 
viams, aukojusiems per KLB 
Šalpos Fondą mūsų vargšams 
DM 200.— pareikšti didžią lie 
tuvišką padėką.

Mes tiesiog turime stebėtis 
Tamstų nepailstama veikla ir 
pastangomis mus remti mora 
liai ir materialiai. Tik jūsų mil 
žiniškų pstangų dėka mes gali 
me dar jaustis neapleisti, ne 
palikti vieni čia tarp dantimis 
kalenančių Michailovų, Serovų 
ir Chruščiovų.

Sunki yra elgetos dalia, o 
dar sunkiau, kada tuo elgeta 
žmogus būna prvierstas būti be 
be pašaukimo. Kas turėjo rau

nieko doro neda 
įkūnyti. Apie šį „žy 
kitas Stanislavas, bu 
picmjeras Mikolajcz 
York ,,Times“ dicn

AKTAS DĖL ŠEŠTADIENI NIŲ MOKYKLŲ
Montrealio šeštadieninių Mo ekskursijai ..................100.00

kyklų Globos Komiteto Pirmi Verduno- M-los sargui . . 10.00 
ninkas, Kunigas Tėvas J. Ku Verduno Mokyklos išleidžia 

mojo skyriaus mokiniams 
už knygas — dovanoms 32.00 

. Viso — 442.00
b) Seimelio, prezidiumo Pir 
mininkas L. Balzaras iš ben
druomenės lėšų apmoka:

Verduno Mok. Ved. p. B.
Lukoševičienei . . . .100.00

bilius ir Montrealio Seimelio 
Prezidiumo Pirmininkas L. 
Balzaras, dalyvaujant Rosemo 
unto Tėvų Komiteto Pirminiu 
kui p. Petruliui ir Verduno Mo 
kyklos Tėvų Komiteto Pirmi 
ninkui p. Barteškai, svarstė mo 
kslo metų užbaigimo reikalus 
ir susidariusią padėtį negavus Verduno Mok. kapelionui 
iš Verduno miesto Savivaldy 
bės jokios piniginės paramos.

Kietomis priemonėmis nusalo 1939 metais Mackiewicz iš Vii 
; niaus pabėgo Kaunan, Lietu 

je, ir kaltė suversta imperials! von ir čia sutiko Hitlerio pa 
siuntinį. Po to jis atvyko Ang 
lijon ir Prancūzijon, o tuometi 
nį lenkų prezidentą Raczkiewi 
cz ragino pasiduoti ir susitarti 
su Hitleriu. Londone jis para 
šė apie 40 pamfletų, puolusių 
generolą Sikorskį ir Mikolajczy

kun. Tėv. J. Aranauskui 50.00 
Rosemounto Mok. kapel. kun.

Tėvui Liudvikui............50.00
Longel Mokyklos Vedėjui

p. P. Beleckui ............75.00
Lituanistikos Kursų Vedėjui

p. Dr. H. Nagiui už Il-ro
pusmečio pamokas ..88.17 

Verduno Mokyklos sargui
per p. Lukoševičienę . . 70.00

sus žygius ir sumobilizuoti vi 
sus turimus piniginius ištek 
liūs, kad šeštadieninių mokyk 
lų mokytojams už visų metų da 
ibą būtų galima nors simbolis 
kai atlyginti.

Apskaičiavę turimą mokyto Longel. Mok. sargui per 
jų skaičių ir turimas lėšas, įsi 
parehgojome išmokėjimą pasi 
dalinti sekančiai:

a) Kunigas Tėvas J. Kubilius 
iš Šeštadieninių Mokyklų Glo

jums aiškinti jūsų atliekamu Pažįstama, kad darbo sąlygos 
— buvo blogos .

SOCIALISTAI STATO 
KLAUSIMUS.

Su Italijos komunistais ran 
ka rankon einąs kairiųjų italų ką.

Jo žodžius godžiai spausdino bos Komiteto turimų lėšų ap 
si lenkų komunistų spauda 19 moka:
45 ir 1946 metais. Jis tuo me Verduno Mokyklos mokyto 
tu pasisiūlė bendradarbiauti 
lenkų komunistinei vyriausy 
bei ir parašė laišką užsienio mi 
nisteriui Modzelewskiui, bet 
komunistai jo tada nepriėmė. 
1955 metais pas lenkus Lando 
ne įvyko suirutė egzilinės vy 

partijos nausybės klausimu ir Mackie 
G. Gindulytė: Mieli tautie diktatūra, kuri, savo keliu, vir wicz trumpam laikui pasidarė 

ms- čiai Kanadoje, širdingai dėkoju to vieno asmens Stalino dikta premjeru pilsudskininkų bloko,
Kai Šalpos Komiteto aukų už dovaną, kurią man įteikė mū tūra. Kodėl Stalinui taip leng kuris pagrindu skaitė fašistinę 

rinkėjas atsilanko pas mus į na su šalpos komitetas. Esu TBC vai pavyko atsikratyti priešų, 1935 metų „legalę“ Pilsudskio 
mus rinkti aukų šalpai, mes ne serganti ir per tai negaliu jokio padaryti partijos organus be konstituciją. V.
pagalvojame, kiek mes savo do 
leriu suteikiam mūsų vargin 
gam tautiečiui džiaugsmo ir mo 
ralinio sustiprinimo. Šalpos Fo 
ndas gauna iš Vokietijos daug 
padėkos laiškų Kanados lietu 
viams, kurių keletą aš čia, Š. 
F. sutikus, paskelbsiu, nes jie 
parodo mūsų tautiečių Vokieti ° šie laiškai parodo dalies mū 
joj materialini skurdą ir jų d va sų tautiečių, nors ir laisvame

pasaulyje, skurdų gyvenimą ir lietuvybės išlaikymui

darbo dirbti. Iš vietos sociali 
nių įstaigų gaunamų pinigų su 
nkiai galiu išsiversti, tuomi už 
kiekvieną šalpos dovanėlę šir 
dingai dėkoju.

Kitų, asmenų padėkos ilges 
nes. Visi skundžiasi savo var 
gaiš ir bėdomis.

Šie laiškai parodo dalies mū

jai p.
Verduno

seselei
Verduno

seselei

Gedvilienei. . . . 100,00 
Mokyklos mokytojai 
Felicijai.......... 100,00
Mokyklos mokytojai 
Celinai .............100.00

Rosemounto, Verduno ir Lan 
gel mokyklos mokinių

p. P. Belecką ..................5.00
Verduno Mok. išleidž. skyr.

mokiniams už knygas
— dovanoms ..................32.00

Lituanistikos'Kursų ir trijų 
Šeštadieninių Mokyklų 21 
mokytoju dovanoms ..24.00

Viso — 494.17 
1955-56 mokslo metų pabai 

gai išmokėta išviso 936,17 dol.
Tėvas J. Kubilius 

Šeštadieninių Mokyklų Globos 
Komiteto Pirmininkas.

L. Balzaras 
Seimelio Prezidiumo Pirinin. n

Verduno šeštadieninės Mo ntui, P. J. Piciniams, O. ir Z. 
kyklos Vedėjai p. Br. Lukoševi Žilinskams, Steigvilams, Sakia 
čienei ir Longueuil šeštadieni ms, A. Padolskiui, Rudzevičia 
nės Mokyklos Vedėjui p. P. Be ms, Burdinavičiams, p-lei Lilei 
leckui, paaukojusiems po 20 kaitei, Prapuolenytei, P. J. Jan 
dol. Montrealio šeštadieninių kauskams ir St. Jonaičiui To 
mokyklų bibliotekos įkūrimo rante, A. Prielgauskaitei-Kise 

Jūsų pasiaukojimo lietuvy fondui, reiškiame nuoširdžią pa Lenei Čikagoje, Brencių šeimai, 
rynai jo bei išlaikyti Montrealio lietu dėką. Gudinskų ir viseims kitiems,

Montrealio Apylinkės Lietuvių kurie čia nepaminėti nė dėl blo 
Seimelio Prezidiumas.- gos valios, bet skaitantis su ri 

___ ___bota laikraščio vieta.
NUOŠIRDI PADĖKA par kart? aįįū visiems už 

Nepaprastai sunkios ligos dė lankymą ir dovanas!
Kl. Preilgauskas.

a š. m. birželio mėn. 16 dienos iš kytojų Kursuose, 
pareigų pasitraukė.

Pažymėtina, kad 
pastangomis buvo suorganizuo vių bendruomenė nepamirš, 
ti ir Mokytojų Kursai, kurie * * *
Montrealiui davė 9 naujus mo Montrealio Apylinkės Lietu 
kytojus. vių Seimelio Prezidiumas dėko

Giliai įvertindami Jo pašiau ja Aušros Vartų parapijos kle 
kojimą bendruomenės labui ir bonui kun. Dr. J. Kubiliui, S. liai išbuvau ligoninėje per 4 mė

i. reiškia J., atlaikiusiam gedulingas Mi nesiūs ir turėjau 2 labai sunkias
’ Pei hSšeSi JURGIO SPURGIO SPIRGAI 

sidėjusiai 3 dol. auka prie šv. mų, atskiri Bičiuliai, pažįstami Komunistai užsikirtę nieki
Mišių, bei šių trėmimų minėji ir oficialūs asmens. Negalėda no demokratinius viešųjų reika
mo programos dalyviams: p. mas asmenišaki padėkoti, da lų sprendimo būdus, bet Chruš
A. Norkeliūnui, p. A. Ambrozai įau tai per spaudą: čiovas dabar siekia juos Stalino-
čiui ir jo vedamam Mo'ntieaiio — Dėkoju Liet. įgal. mm. ir konstitucijon įvesti. Lietuvių pa 
Lietuvių Bendruomenės chorui, Poniai M. Žadeikienei Vašing tarlė seniai sakė: „Nespjauk į 
p-lėms A. Gaurytei, N. Kličiū tone, Min. Vyt. Gyliui ii Po šulinį, nes reiks atsigerti“, 
tei ir I. Šipelytei už talkininką niai, spp Kšivickams,. kun. Dr. 
vimą minėjimo metu, M. Siniū J. Tadarauskui, Šukaičiams,

sinę pusiausvyrą.
Štai Lubcck-Meesen 

Balfo Šalpos Komisija, 
bal. m., rašo:

„Didžiai gerbiama p.
Irene, nuoširdžiausiai dėkojame pagalba artimui yra didelė do 
už per Balfo įgal. Rugienių gau rybė. P. Lelis.
tą 550 DM auką mūsų Vargo 
mokyklai, ligoniams ir senelia 
ms sušelpti. Labai džiaugiamės 
Tamstų duosnumu ir parama, 
kuri palengvina mums savo sišventimu ir rūpestingumu me 
skurdą bei ligos vargus suma tus su viršum dirbęs Kultūros kaitei iš Ottawos, kurie dėstė tei už pagaminimą tautinių žen Kazickams, Milaš'tams, Pauliu Skurdu ne kad esame pakrf 
žinti. Taipgi Tamstų rūpesčiu Fondo įgaliotiniu Montrealyje, savo specialybės dalykus Mont kielių ir visiems atsilankiusiems kams, J. K. Mikšiams, Dervai kę lietuviai, bet kad nebeturi 
musų tautos atžalyno gelbėji dėl susidėjusių aplinkybių nuo realyje suorganizuotuose Mo į minėjimą. . čiams, Koveliams, Stp. Norma me kelio. Prof. Dūda.
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Apyi- nelaimes. I as mums visuomet me Jam nuoširdžią padėką ir šias už Baisiojo Birželio tremti viduriu operacijas.
s. m. turi priminti mūsų tautinę pa linkime geros sėkmės Jo atei nius, p-lei N. Aleksiūnaitei, pri periodą mane lankė daug 

reigą padėti saviesiems. Jie mū ties darbuose ‘ ” ' " •. . . _............
Indre sų tautieičai ir mums artimi, o *

PADĖKOS
Ponas Stp. Kęsgailą, visu pa

dėkojame p. A.Nuoširdžiai
Ališauskui, Seselei M. Felicijai, 
p. J. Kardeliui, kun, Dr. J. Ku 
biliui ,S. J., p. Br. Lukoševičie 
nei, p. Dr. H. Nagiui, p. I. Rim 
kevičienei, p. A. Rinkūnui iš 
Toronot ir p. Dr. Ag. šidlaus 
kaitei iš Ottawos, kurie dėstė tei už pagaminimą tautinių žen Kazickams, Milašlams, Pauliu
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S PS.U
„Nėra tautos, jeigu ji dino protingais, vok. Die Kiti
nepažįsta savo istorijos“. RAŠO DR. M. ANYSAS gen. Iš šito pavadinimo: pro 

W. Churchill. tingieji jie ir buvę paėmę bend
tą savo giminių pavadinimą: 
protėnai arba prūtėnai.. Bet ka 
dangi seniausias Ordino kronis 
tas juos be išimties vadino prū 
tenais-prutenici, kuris pavadini 
mas daug šimtų metų liko loti 
niškuose raštuose, prisilaikau 
prie pavadinimo „prūtėnai". 
Tai tokia yra prūtėnų vardo kil 
mė.

Vadindamas jas „prutena 
rum gentes“, bet norėdamas 
tiksliau apibrėžti, su kuriomis 
giminėmis buvo kariaujama ar 
ba kurios suklio, jis joms duo 
da jų specifinį krašto pavadini 
mą, juos vadindamas: kulmie 
čiais, pomezaniečiais, sainbie 
Čiais, bartonais, galindais, var 
miečiais, nadruviečiafe, skala 
viečiais, natangais ir sudavie 
čiais. Kai kurie pavadinimai iš 
vedami iš tam tikrų istorinių 

■ asmenų arba kraštų vardu. Ne 
noriu tai tiksliau išdėstyti, nes bartiniuose laikuose pastebima 
tai išeitų iš šito rašinio renių, aiškia tendencija išmesti „prū 
Dusburgas aprašo ir jų gyvena 
mąsias vietas, jog mes dar šian 
dien galime apytikriai nustaty 
ti kraštus, kur jie gyveno.

Jeigu mes kalbame apie tų 
kraštų ir laikų autochtonus gy 
ventojus, mes jokiu būdu juos 
negalime vadinti „prūsais“, 
kaip bendrai pas lietuvius įpras 
ta. nes šitas pavadinimas sumai Išsiaiškinkime tai, ko nežinome 
šytų šitų kraštų „autochtonus Galiausiai minėto straipsnio 
gyventojus" su jų kršatų užka autorius samprotauja, ar yra 
nautojais bei kolonistais, kurie prasmės lietuviškoje visuome 
vėliau pasivadino „prūsais, Pre nėję operuoti tokiais pavadini 
ussen“. Ir patys vokiečiai, ra mais, sukelti dar eilę nežinomy 
šydami apie šituose laikus ir bių, kai ji pati nežino paties pa 
jų gyventojus, dėl aiškumo va prasčiausio- dalyko: kas yra ta 
dina autochtonus „Altpreus Mažoji Lietuva, kas joje gyve 
sen arba Urpreussen“, o jų už no, kokios yra jos sienos ir tt. 
kariautojus bei kolonistus „Pre Žinoma, kad šito straipsnio rė 
ussen“, .nuošė negalima iš karto visus

Pažinkime, ko nežinome
Atsakymas į straipsnį: „Daugiau aiškumo apie lietuvius“. 

„Nepr. Lietuva“, 1956 m. bal. m. 4 d.
Kai aš vaikas buvau, girdėda ką istoriją. Hartknochas 1686 

vau, kad už trijų mylių nuo m. išleido 700 puslapių veikalą 
Kintų parapijos yra Maskolijos apie šitą kraštą ir jo gyvento 
siena, kuri apsaugojama žiau jus, duodamas kuotiksliausių 
nų kazokų, šaudančių į žmones žinių apie jo gyventojų kilmę, 
it metančių į kalėjimą kiekvie tikybą ir karus. Be Ordino cino 
na, kuris bandė šitą sieną per nisto Dusburgo, didelį veikalą 
žengti. O Maskolijos sostinė apie tą kraštą ir jo gyventojus 
tuomet buvo Peterburgas, toli 1521 m. parašė Ordino vienuo 
prie Suomių įlankos. Buvau įsi lis Simonas Grunau iš Tolmeki 
tikinęs, kad už šitos sienos gy to, kuris skaitosi „Prutenas 
vena maskoliai, kaip mūsų kraš primus in historia" — reiškia 
to lietuvininkai rusus tuomet pirmasis prūtėnas istorijoje.

idindavo. Apie prūtėnų nukariavimą ga
na tiksliai parašęs ir dr. J. Šliū 
pas savo Lietuvos istorijoje. 
Vargu kas iš skaitytojų, išėmus 
Šliūpą, šituos reikalus pažįsta. 
Tik dabar, iškilus visam Mažo 
sios Lietuvos klausimui, prade 
___ j iš kapinių prikelti seniai 
užmirštus heroiškus kovotojus- 
-prūtėnus.

Prūtėnų vardo raida.
Po šito įvado noriu atsakyti

3.

Chruščiovas nuvainikuoja 
Stalina

NIKITOS CHRUŠČIOVO KALBA UŽDARAME
XX KOMPARTIJOS SUVAŽIAVIME MASKVOJE.

Tortūros, bylų fabrikaviinas ir masinės žudynės vadovau
jant genialiam komunizmo vadui, tėvui ir neklaidingam mo 

kytojui Stalinui.

Toliau 20-me kompartijos su nebuvo priešai, šnipai, sabotaži 
važiavime Stalino bendradar

Nelengva susigaudyti?
Vėliau iš suaugusiųjų teko 

išgirsti, kad anapus sienos f” 
vena žemaičiai, panašia kalba ' 
kalbantys, kaip ir mūsų kiašto s 
lietuvininkai. Mokykloje mums 
teko mokintis, kad už šitos šie " 
nos seniau buvo Lietuva, su 
kuria Vokiečių Riterių Ordinas 
buvo vedęs 130-metinę kovą, 
kol jis galiausiai, sujungtų lietu 
vių, lenkų ir pagelbinių tautų i p. D. iškeltus klausimus. Kai 
1410 m. prie Žalgirio buvo su 1230 m. Vokiečių Riterių Ordi 
muštas. Iš tų laikų lietuviškos no krašto magistras kartu su 
spaudos toliau pamažu supra 8 riteriais broliais ir 30 ginkluo 
tau, jog abiejuose kraštuose gy tais kryžeiviais ėjo per Vyslą 
vena tos pačios tautos žmonės, su tikslu užkariauti ten gyve 

ors jie ir kiek skirtingai kai nančias gimines, tuomet šitame 
na, rėdosi, šeimininkauja ir ki krašte, iš kurio vėliau buvo su 
tos tikybos .O pirmojo pasauli daryta Ordino Prūsija, negyve 
nio karo išdavos mums atiden no į vieną vienetą suorganizuo 
gė langą netik į visą Lietuvą, ta tauta, bet atskiros giminės, 
bet mes gavome pažinti, kas tie kurių Ordinas priskaitė viso 11. 
žemaičiai, 
čiai, dzūkai ir tt.

Tokiu būdu man, kaip ir vi 
siems mūsų krašte gyvenantie 
ms lietuvininkams, taip pat ėjo, 
kaip minėto straipsnio autoriui 
ponui D., kuris sakosi nežinąs, 
kas ištikrųjų tame krašte gyve 
no, lietuviai ar prūsai ir kas tie 
prūtėnai.

Žinoma, kad nelengva susi 
gaudyti reikaluose tau-tų, ku 
rios prieš beveik 700 metų bu 
vo užkariautos, numarintos ar 
ba dar marinamos. Aišku, kad 
užkariautojai neturėjo noro ir 
reikalo spausdinti specialius vei 
kalus, kurie tų tuomet gyvenu 
siu tautų padėtį mums lietuvia 
ms aiškintų, jeigu patys taųtie 
čiai - lietuviai per daugel šnnt 
mečių mažai tesirūpino surink 
ti reikalingų žinių ir lituos kla 
usimus išnagrinėti.

Bet reikia pažymėti, kad apie Vokiečių Riterių Ordino istori 
ukariautus senprūsius arba kas Dusburgas be išimties va 

prūtėnus. senesniųjų laiku isto dina „prutenarum gentes“, reiš 
rikai yra prirašę apie 30 dide kia prūtėniškomis giminėmis, 
lių veikalų, kurių vienas ar ba Kaip matyti iš seniausių iston 
kitas dalykas įėjo ir į lietuvis mų šaltinių, prūtėnai save va

Iš kur kilo pavadinimas
„Preussen“?

Kaip mums žinoma, prūtėnų gi 
minės gyveno labai užsidariu 
sios ir turėjo tarptautinių san 
tykių tik su vakarų kaimynais 
lenkais, kurie ne vieną kartą 
brovėsi į jų kraštą su preteks 
tu įvesti krikščionybę. Lenkai 
juos vadino „Prucci“. Ordinas 
šitą pavadinimą pakeitė į „Pru 
zzen“ ir keletą šimtmečių vė 
liau — į „Preussen“, pereinant
iš mitteldeutsch į hochdeutsch bis, pataikūnas ir sąmokslinin 
tarmę. Ordino dokumentuose 
tas kraštas iš pradžių, prisitai 
kant lenkiškam „Prucci", buvo 
vadinamas „Pruscia“ ir tik ge 
rokai vėliau „Prusia“, kuris žo 
dis vėliau pasikeitė Į ,,Preus 
šen“. Vokiečių kalba jis senuo 
sc laikuose buvo vadinamas 
„Pruzzenland". Tokia buvo 
Prūsijos vardo išsivystymo ei 
ga-

Lietuvių terminologijoje da

sų” pavadinimą, nes seniau ry 
tinė Prūsijos dalis buvo vadi 
narna „Prūsų Lietuva“, o da 
bar be išimties sakoma „Mažo 
ji Lietuva“. Ir vokiečių sudary 
tas administracijos vienetas 
apie du šimtmečiu vadinasi 
„Litauen“, bet ne „Preussisch 
Litauen“.

RAŠO

28.

ninkai ir t. t.
Juos tik taip kamuodavo, kad 

dažnai, nebegalėdami išlaikyti 
barbraiškų tortūrų, jie apkaltin 
davo patys save (liepiant teis 
mo tardytojams - klastotojams)

kas Nikita Chruščiov taip kai
bėjo apie savo draugą Staliną:

„Centro komiteto plenumas
buvo vargu šaukiamas. Pakan 
ka paminėti, kad per visus Pa visokiais sunkiais ir neįtikimais 
triotinio karo metus neivvko nė nusikaltimais“.

augštaičiai, suvalkie iš jų bent 3 giminės buvo aiš 
kiai lietuviškos, o kitos 9 skai 

į tesi prūtėniškomis. Jos visos, ro 
dos, buvo bendros tikybos, bet 
buvo valdomos artkirų kiivįų 
arba kunigų, kurie vietomis va 
dinosi ir tykiais. Šitas žodis pa 
eina iš gotiško „ryks“, kuri ga 
lūnė randama daugely gotiškų 
ii vėliau germaniškose pavardė 
se. Iš šito žodžio dabarties vo 
kiečiai išveda ir savo žodį „Rei 
ch“. Kaip mums iš istorijos ži 
noma, rytų gotai, persikėlę iš 
Skandinavijos, apsigyveno iš 
pradžių pavyslyje ir ilgesnį lai 
ką buvo prūtėniškų giminių kai 
mynai, kol jie nepersikėlė į pie 
tus, vėliau pietų rytus, kol jie 
galiausiai 50 metams užvaldė 
visą Italiją, vadovaujant jų ku 
raliuiTeodorikui.

Šitas į atskirus vienetus suor 
ganizuotas gimines pirmasis

ŽVILGSNIS PRAEITIN
(Atsiminimų ištraukas).

BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 
MINISTERIS

PANIKA DĖL28
KUPRANUGARIO

Geriausias draueas
Jūsų nosiai!

kanadiškos lignino no- 

Kanadoje gamintos pilnai 

sipaitės. ., minkščiausios. . . nepapras

tai stiprios, net ir kai drėgnos. Pirki

te vaistinėse ar maisto krautuvėse.

Stebėkite
Face-elle 
ženklą ^nosinės

in 
vi

triotinio karo metus neįvyko nė 
vieno centro komiteto plenumo 
posėdžio.

Centro komitetas, turėdamas 
po ranka apsčiai medžiagos, ro 
dančios brutališką sauvaliavi 
mą prieš partijos kadrus, suda 
rė partijos komisiją. Jai paves 
ta ištirti, kaip buvo galima ini 
tis tų masinių represijų prieš 
daugumą centro komiteto narių 
ii kandidatų, išrinktų visasą 
junginės komunistų (bolševi 
kų) partijos 17-tame suvažiavi 
me.

Komisija susipažino su dide 
liti kiekiu medžiagos NKVD 
(slaptosios policijos) archy
vuose ir kitokiais dokumentais 
ir

NUSTATĖ DAUG FAKTŲ 
APIE BYLŲ 

FABRIKAVIMĄ
prieš komunistus, apie netikrus 
kaltinimus, apie aiškius prasi 
lenkimus su socailistinC teise 
na, kas privedė nekaltus žino 
nes prie mirties. Buvo nustaty 
ta, kad daug partijos, vyriausy 
bės ir ūkio aktyvistų, kurie 19 
37-8 metais buvo apšaukti 
„priešais“, tikrenybėj niekad

STALINAS ŠAUDO DARBI 
NINKUS, TALKINAMAS 

CHRUŠČIOVO.
Nikita Chruščiov kalbėjo:
„Buvo nustatyta, kad iš 139 

narių ir kandidatų, išrinktų par 
tijos 17-me suvažiavime į cent 
ro komitetą, 98 iš jų, tai yra 70 
%, buvo suimti ir sušaudyti 
(daugiausia 1937-8 metais). 
Pagal socialinę kilmę, didžiau 
šią atstovų daugumą sudarė 
darbininkai (60% iš balsavusių 
jų atstovų). Priežastis, dėl ku 
rios 70% centro- komiteto na 
rių ir kandidatų, išrinktų parti 
jos 17-me suvažiavime buvo ap 
šaukti partijos ir liaudies prie 
šais, buvo tai, kad tikri komu 
mstai buvo apšmeižti, kad kai 
tinimai prieš juos buvo sufabri 
kuoti.

To paties likimo susilaukė 
ne tik centro komiteto nariai, 
bet ir dauguma 17-to suvažiavi 
mo atstovų. Iš 1.966 atstovų su 
balsavimo arba patarėjų teise, 
1.108 buvo suimti, apkaltinus 
kontrrevoliucine veika, tai yra 
žymi jų dauguma. Jau vien šis 
faktas rodo, kokie absurdiški, 
pašėlę Ir priešingi sveikam pro 
tui buvo tie kaltinimai kontrre 
voliucine veikla, kaip dabai maklausimus išaiškinti. Bet jeigu voliucine veikla, kaip dabai ma 

kalbama apie seniai užmirštas tome, prieš 17-to partijos šuva 
gimines ir jų kraštus, jeigu ke žiavimo dalyvių daugumą. (Pa 
liame pretenzijų į juos, manau, sipiktinimas salėj). Jis taip ei 

gėsi su kitais, kad jie galėjo tik 
klausytis ir jį girti.

RUSIJA NETURI TEISMŲ, 
NES JIE PILDO NE JSTATY 
MUS, BET KOMPARTIJOS 

{SAKYMUS.
Visame pasaulyje teismai

kad reikia turėti noro ir kant 
rybės su visais klausimais gali 
mai tiksliau susipažinti. Neuž 
mirškime, kad iš Rytų Prūsijos 
ištremtieji vokiečių mokshnin 
kai ir dabartiniais laikais tebe 
sistengia pamatuoti jų piiešin 
gus aiškinimus. Mes šituos gali 
me atremti tik įsigilinę į prūtė yra savarankiški. Tiktai „liau 
nų istoriją. dies demokratijose“ teismų nė

Ne be pamato Churchilhs yra ia, nes ten komunistų partija 
pasakęs: „Nėra tautos, jeigu ji sauvaliauja įsakinėdama ,,so 
nepažįsta savo istorijos. vietiniams teismams" vykdyti

Jeigu turėsiu progos kuomet ne įstatymus, bet partijos įsa 
vėl Montrealyje pasirodyti, kymus. 
mielai informuosiu montrealie Nikita Chruščiov taip budi 
čius tiksliai visais Čia iškeltais na sovietinius teismus: 
klausimais. Nukelta į 7-tą puslapį.

tokį baisų sutvėrimą, pradėjo Sala Umberto. Pastarasis, ma 
bėgti su vežimais, šokinėti vie tyti, buvo labai patenkintas sa — ironiškai atsakiau, 
nas per kitą, per kaimyninius vo tarnyba, padėtimi ir savimi. f” 
vežimus, per tvoras, Arklių pa 
nika persidavė žmonėms, kų 
rie, kaip pamišę, pradėjo bėgio 
ti, mėtytis į visas puses, saugo 
ns nuo „baisaus pavojaus“. Pa 
nika tęsėsi apie valandą laiko, 
kol kažkoks protingas žmogus 
dasiprotėjo šitą „pavojų“ —

Kaip žinoma iš 1919 m. atsi 
tikimo Lazdijuose, kur mūsų 
partizanai norėjo Reboul pakar 
ti, jis aiškiai man nesimpatiza 
vo.

— Diplomatiniais paketais, Kartą eidamas rytą Gedimi 
no, buvusiu Jurgio, prospektu, 

Nieko daugiau nepasakęs, iš išgirdau dviejų bobelkų tokį pa 
važiavo

PULK. K. ŽUKAS.

milžiniškos masės norinčių 
ternuotis pavyko atsikratyti 
sai j Lietuvą neįsileidžiant. Jei kupranugarį iš miesto greit pa 
nebūtų griebtasi griežtesnių šalinti..

Gavusi prie Vyslos smūgį, priemonių, tai kelių šimtų tūks 
bolševikų kariuomenė, didelės tančių masė būtų atsidūrusi 
panikos apimta, masiškai mete pas mus. 
si bėgti atgal. Visam jų deši 
niam sparnui patogiausias bė 
gimo tikslas ir užuovėja tai bu 
vo Lietuva: ir sunaikinimo pa 
vojaus nėra, ir bus geriau paval 
gydinti, negu savo kariuomenė 
je, o juo labjau Rusijoje. Taigi, 
artimiausi prie Lietuvos dali 
mai jos kryptim ir metėsi.

Mūsų dalių vadai 
prašė instrukcijų ir gavo tokią: 
prisiartinus prie mūsų sienos 
bolševikų daliniams, grupėms, 
ar pavieniems kariams, reika 
lauti sudėti ginklus, o po to 
duoti jiems kryptį išilgai mūsų 
fronto, Gardino link. Jų 
nuginklavimas buvo reikalin 
gas, nes beginkliai plėšikai bu 
vo mažiau pavojingi, negu gin 
kluoti, net jei jie ir prasiveržtų 
j mūsų kraštą. Taip ir buvo da 
romą.

Rusų kareiviai atbėgdavo 
klausdami: „a gdie tu t plėn? 
(kur čia nelaisvė). Daug jų bu 
vo internuota, bet vis dėlto nuo ją sukėlė arkliai, kurie pamatę nų kapitonas ir italų kapitonas

Ačiū už tokį malonumą!
Kur ir kaip patalpinti ir tvar 
kyti juos, nešvarius, utėlėtus, 
ištvirkusius. Svarbiausias gi bu 
vo klausimas, tai kuo juos vai 
gydinti, kai mes patys taip ma 
žai maisto turėjome.

Nežiūrint visų mūsų savisau 
gos priemonių, visdėlto bolševi 
kų karių prasiskverbė keli tūks 
tančiai, su kuriais turėjome ne 
mažai vargo. Vėliau jie nelabai 
norėjo į savo „tėvynę“ grįžti.

Vienoje vietoje bolševikų be 
glia'! paliko mums kartu su gin 
klais ir savo susisiekimo prie 
monę - kupranugarį. Sužinojęs 
apie tai, gen. Nagevičius papra 
še atgabenti jį į Kauną jo ži 
nion. Kuomet „internuotas"

sikalbėjimą:

— Prakeikti litvinai!
Mūsų erelius nuėmė, o savo er 
žilus iškabino.

Gyvenau Montvilos gatvėje. 
Už dviejų namų nuo manęs gy 
veno prancūzų misija. Vieną 
dieną mūsų žvalgybininkai su 
čiupo apygirtį pilietį, kuris ai 
kštėje priešais prancūzų misiją 
rėkė:

— Svoločai prancūzai!
Pasamdė mane užmušti Lietu 
vos Krašto Apsaugos ministe 
rj, o pinigų nemoka.!

Padarius tardymą, paiškėjo, 
kad tas pilietis buvo prasigėręs 
dvarininkas Prekeris, nuo Ra 
šeinių, ar Tauragės. Jis pareis 
kė, kad

prancūzai pasamdė jį už 
5.000 markių

mane nužudyti. Pradėjęs pran 
43. PRANCŪZAI PASAMDĖ cūzus čiulpti, jis jau pragėrė 
DVARININKĄ NUŽUDYTI 

LIETUVOS KR. APS.
MINISTER{.

Rugsėjo mėn. pradžioje per 
kėliau dalį Krašto Apsaugos mi 
uisterijos į Vilnių, kur ir pats 
pervažiavau. Lenkai* kurie ne 
seniai dievino lietuvius, ypač 
komendantą Kurkauską už iš 
gelbėjimą daugybės lenkų, ku -—-v-........—j-----------> —
riuos bolševikai norėjo išvežti, nučių atidengs ugnį.

pas d-rą Purickį ir d-rą Grinių, 
kuriems apskundė mane už pa 
sityčiojimą iš jo.

— Tegul jis džiauigasi, kad 
aš jam antausio nedaviau! — 
atsakiau jiems.

Iš tikrųjų pasityčiojimas bu 
vo iš jo pusės, nes prancūzai 
Lietuvoje turėjo gana didelį šn 
ipų tinklą. Jie žinojo apie 4 vo 
kiečius mūsų kariuomenėje, o 
nežinotų apie dešimtis tūkstan 
čių.

Tiesa, aš priėmiau į mūsų 
kariuomenę specialistą - kulkos 

pirmininkavo su plieniniais šalmais ant gal vadininką Hinnentalį, minosvy 
vų. dininką Austą ir buvusį Maria

Tur būt pabėgusieji iš tų kau nipolės vokiečių komendantu 
ros raštvedį Haškerį, gi gen. 
Nagevičiui prašant buvo priim 
tas dar menininkas-batalistas 
Jėneris, tai buvo ir visi vokie 
čiai.

Prasidėjus bolševikų-lenkų 
karui,

turėjome kautynes su lenkais 
prie Rykantų ir prie Žiežmarių. 
Kautynėse prie Žiežmarių, kuoPanikos rezultate buvo sulau 

žyta nemaža vežimų, sužeisti ke met mūsiškiai atakavo lenkus, 
arkliai ir keli žmonės. . . 1Ii norinčius per Lietuvą su gink 

lais prasiveržti, lenkai pradėjo 
bėgti, rėkdami: „Panovie, bė 
kime! Didelė lietuviu jėga su 
vokiečiais mus puola!“ Mat, mū 
siškiai buvo gerai apsirengę ii

42. KARINĖ MISIJA

Beveik nuo pat mūsų nepri 
klausomo gyvenimo pradžios į 
Lietuvą atvyko alijantų kariš 
ka misija, kuriai į 
prancūzų pulkininkas Reboult, 
aiškus lenkų simpatikas. Jis m 
formuodavo lenkus apie mūsų tynių paleido gandą apie vokie 
kariuomenės ir valstybinio gy čius, nes 
venimo padėtį. Jo padėj-ėju bu lenk doje
vo prancūzų kapitonas Ečegua T
jien (lietuviškai tariant), kuris greit pasirodė straipsniai ir di 
vėliau Prancūzijoje išleido kny 
g?

„Pologne!
labai prielankią 
kenčią lenkus.

Priešingai

Pologne!“, 
mums ir smer

nesimpatiškam 
kupranugaris prisiartino prie Rebouliui buvo anglų karinome 
Kalvarijos, tenai tuo ipetu 
vo jomarkas. Man pasakojo 
čiusieji, kad visame

mieste kilo didžiausia 
panika.

bu nės majoras Pargeter. l ai buvo 
ma tylus, bešališkas, gražus ir ra 

mus žmogus.
Be jų 1920 m. karinėje misi 

joje buvo ispanų majoras, japo

dėlėm raidėm antgalviai: „35. 
000 vokiečių lietuvių armijo 
je!” O viename laikraštyje bu 
vo net jų 70.000!

Kartą atėjo pas mane pulk. 
Reboul su tokiais lenkiškais lai 
kraščiais ir oficialiai paklausė, 
ai tas tiesa? Užvirė manyje kra 
ujas, bet šaltai atsakiau jam, 
kad tiesa, tik gal kiek mažiau.

— Kur juos laikote?
— Miškuose.
— Kokiu būdu atgabenote į dabar pradėjo aiškiai rodyti buvo padaryta.

Lietuvą? mums neapykantą. Bus daugiau.

1500 markių, o kai rėkė, tai bu 
vo iš misijos išmestas už savo 
pasižadėjimo nepildymą.

Liepiau tą tipelį nugabenti į 
Tauragę, kur komendantu bu 
vo mano švogeris kar. Dabule 
vičius. Jam parašiau, kad nu 
vežtų Prekerj prie Klaipėdos 
krašto sienos ir lieptų bėgti 
kiek tik ko j o sneša, nes po 5 mi

Taip ir
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Atsižvelgdama į guatus pa pinigų kaupimas ir konkurso 
geidavimus ir tikėdama sulauk pravedimas pasiseks. Teįtikina 
ti daugiau premijuotinų veika jie dar dvejojančius premijos 
•ų, MLBD Centro Valdyba Ka reikalingumu.
nadoje nutarė pratęsti Dr. Vy „Gera inciatyva reikalui, ku 
dūno vardo $ 1.000.00 vertės riam vis dar permaža yra krei 

konkurso datą iki piama dėmesio, t. y. Mažosios 
Lietuvos reikalui, Mažosios Lie 
tuvos supratimo, gilesnio paži 
nimo ir platesnio lietuviškos vi 
suomenės įsisąmoninimo reika 
lui. . .

. . . Tokių faktų akivaizdoje, 
reikia labai karštai pasveikinti 
Mažosios Lietuvos Bičiulių Dr- 
jos Kanadoje inciatyvą pajudin 
ti šį klausimą rimtai ir esamo 
mis sąlygomis galimai efektin 
gai“.

„Neprikl. Lietuva“, 56.3.21.
„Keleivio“ redakcija sveiki 

na tokį mūsų kanadiškių gražų 
mostą ir linki jam gero pasise 
kimo“. „Keleivis“, Nr. 4(57).

„Apylinkės valdyba pritaę 
dama Jūsų minčiai, paskyrė Dr. 
Vydūno premijai $ 25.00. Pui 
kios sėkmės“. Pas J. Virbalis.

JAV Liet. B-nės Cleveland© 
Apylinkės Valdyba.

„ . . . Mums malonu buvo ko 
nstatuoti, kad didžiojo svarbu 
mo ir didžiuoju reikalu — lei 
dinių reikalu Mažosios Lietu 
vos klausimais bei problemomis 
yra gyvai susirūpinę ir imasi 
iniciatyvos Mažosios Lietuvos 
Bičiuliai Kanadoje. Šiam didžia 
jam reikalui negalima nepritar 
ti ir kanadiečius bičiulius dėl 
to nesveikinti. . .“

MLBD New Yorke, pas 
J. Valaitis ir kun. P. Dagys. 

„Geras remtinas sumanymas. 
Iniciatoriams sėkmės“.

B. Abromonis, Montrealis. 
„Sumanymas yra labai geras, 

tik ar ne pertrumpas terminas“.
V. Anonis, New Yorkas.

„ . . . Jūsų minčiai galima iš 
pilnos širdies tiktai pritarti. Jū 
sų mintį remsime, kiek mūsų jė 
gos leis. Iš manęs asmeniškai 
šiuo priimkite pasižadėjimą įmo 
keti $ 5.00. . .”

„Dėkui už prisiųstus raštus 
Vydūno premjios reikalu. Tai 
tikrai džiuginantis pasiryžimas, 
kuriam įvykdyti nuoširdžiai lin 
kiu pasisekimo. . .“
H. J. Jakužaitis, Wendlingen, 

Vokietija.
„ . . . Mes Sydnejiškiai, ypač 

Reizgys, kuris pirmasis iškėlė 
tokią bendro darbo mintį, pri 
imame siūlymą entuziastingai 
ir galime nors šiandien savo įna 
ša pasiųsti. . .

„Geresnei darbo koordinaci 
jai būtų gera, kad Kanada pasi 
skelbtų (kitiems pritariant) vi 
so pasaulio MLBD Centru. Vi 
sas veikimas įgytų daugiau pras 

dovui ir seniūnams, galutinai laiku įnešti savo įnašus, kurie ' pLnania Austrai
siekia bendroj sumoj 475.00 Keraitis panama Austi ai. 

■ - — - - • - „ . .. As labai apsidžiaugiau
negauti. Bet esame tikri, kad ir Jūs^ nauiu. užsimojimu - pre 
jie neatsliks nuo kitu bičiuliu ™J0S sky.nn™- S5?iaL,to,kl da 

. lyką reikėjo daryti! Kad mes
"n‘‘ . tokius didesnius darbus nudirb

III. Atsiliepimai tume nors kas 2—3 metai, tai
Aasiliepimų gauta iš įvairių būtų puiku!...“ J. Reizgys, 

Sydney, Australija. 
Nukelta į 5-tą pusi.

KULTŪRW£#KKO^IKA
IŠLEISTAS LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Jau išleistas seniai laukiama kio ir solistai — Stampužienė, 
sis Lietuvos žemėlapis, kurio Krištolaitytė-Daugėlienė ir V. 
titulinėje vietoje įrašyta: Suda Verikaitis. Sekmadienį pamai 
lė Juozas Andrius, vardyną žiū dose katedroje giedojo Čiurlio 
rėjo A. Salys, vandenų tinklą nio ansamblis. Užbaigiamajame 
tikrino Step. Kolupaila, išleido koncerte programą išpildė Čiur 
Juozas Kapočius. honio ansamblis ir solistai A.

Žemėlapio mastelis 1:500. Stempužienė, J. Krištolaitytė- 
000. Žemėlapio sumažinimuose Daugėlienė, V. Verikaitis, A. 
yra pavaizduota etnografinė ir Kavoliūnas ir A. Liutkus, 
istorinė Lietuvos.

Lietuvos žemėlapis savo tu 
riniu yra mišrus — fizinio, po 
litinio ir administracinio pobū 
džio; turi daug detalių, kurias 
bus naudingos ypač mokyklo 
ms. Bet, gaila, jis nėra toks to 
bulas, kaip buvo tikimasi n ko 
ks buvo lauktas. Žemėlapyje 
yra daug klaidų ir netobulumų, 
kurie reikėtų pašalinti sekančio gražiai ir pozityviai atstovauja šliaukta paskatinančių įnašų ir 
je laidoje. Todėl patartina šios lietuvių tautą ir gerai informuo 
laidos daryti juo mažesnį kopi “ 
jų skaičių, iš kurių, susilaukus 
pastabų, pataisymų ir kt. gali 
ma būtų išleisti jau ištaisytą že 
mėlapį. Nemaža yra ir techniš 
kų klaidų, kurias reikėtų patai 
syti. Ir stambiai pabrėžiamųjų 
Lietuvos sienų klausimas reik 
tų kitaip spręsti, negu jis čia iš 
spręstas, neaiškiais principais.

Tat, sveikinant šio Lietuvos 
žemėlapio pasirodymą, būtų pa 
geidaujama, kad jis netrukus 
susilauktų sekančios laidos, ku 
rią ne tiktai savybėje galėtume 
naudoti, bet ir išleisti į platųjį 
pasaulį, kitiems juo naudotis.

J. K.
LIETUVIŲ NAMŲ AUSTRA 

LIJOJE AKTUALIJOS
Australijos lietuvių spauda 

pilna žinių, kad didžiųjų Aus 
tralijos lietuvių kolonijų yra di 
delis susirūpinimas pasistatyti 
nuosavus visų lietuvių namus. 
Telkiamas tam tikslui kapita 
las, jieškoma geresnių namams 
vietų, planuojami namų staty 

išsiųsti j Viatkos gubernija. Ta usimais, daugiausia taikydama d°s Pjanai ir rai Yia rabai 
da jis pabėgo i Vokietija. Kurj sis spręsti praktiškus. aktua11 V1S^ Australijos Įeitu
laiką gyveno Mažojoje' Lietu 1944 m. išvykęs antrą kartą gyvenime dabarties tema, 
voje, Anglijoje, Prancūzijoje, į užseinius kaip emigrantas, jau TAUTININKŲ RUOŠTAME 
‘..................  " ' " ' ” ‘ ’ SĄSKRYDYJE

Washingtone buvo liaudies ren 
kdarbių paroda ir koncertai. 
Vienas koncertas buvo banketo 
metu. Jame dalyvavo simfoni 
ras orkestras, vedamas A. Ku 
Čiūno, Čiurlionio vardo meno 
ansamblis, vedamas A. Mikuls

Juozas Bagdonas
Ar ne paskutinis aušrininkas?

Birželio 8 d. Clevelande, JA lenkų parapiją. Londone ir Sko 
V mirė susilaukęs 90 metų am tijoje suorganizavo Šviesos dra 
žiaus Lietuvos universiteto pro ugiją.
fesorius daktaras Juozas Bag 
donas, kurio pelenai palaidoti tuvą ir dalyvavo 
Clevelando mieste. p-—

Juozas Bagdonas buvo gimęs jį suėmė vokiečių policija, kuri 
1866 m. balandžio 6 d. Slibinų bendradarbiavo su carine rusų 
kaime, Kybartų vai., Vilkaviš policija, todėl J. B. turėjo kel 
kio ap. Baigęs Mariampolės gi tis į Šveicariją, pasuki jį Austri 
mnaziją, mediciną ėmė studi 
juoti Varšuvoje, kur dalyvavo 
su Vincu Kudirka, besiformuo 
jančios naujosios Lietuvos sąjū 
dyje ir „Lietuvos“ vardu politi 
nėję organizacijoje, iškėlusioje 
sumanymą, užsidarius Aušrai, 
leisti Varpą. Velionis toje orga 
nizacijoje buvo veiklus narys. 
Tais laikais, būdamas studentu, 
jis jau dalyvavo Aušroje savo 
raštais.

Tūlais sumetimais iš Varsų 
vos universiteto 1889 m. persi 
kėlė į Maskvą, kur 1891 m. ga 
vo gydytojo diplomą.

Lygiai 
Maskvoje 
dalyvavo slaptose lietuvių stu priklausomybės laikais, vėl su 
dentų organizacijose, tuo pačiu grįžo į tą srovę ir dalyvavo jos 
ir slaptoje lietuvių spaudoje — spaudoje — „Varpe“, „L. Ži 
oirma Aušroje, o po to Varpe, niose“, „Liet, ūkininke“ ir tt. 
kurios redaktorium jam teko 1914 m. buvo mobilizuotas ir 
būti, kaip ir kitų demokratinių dirbo ordinatoriaus darbą ligo 
lietuvių laikraščių — Ūkininko, ninėse Vilniuje ir Maskvoje. 
Naujienų. 1918 m. sugrįžęs į Lietuvą, bu

Nuo 1892 m. vertėsi gydyto vo paskirtas Sveikatos departa 
jo praktika Kudirkos Naumies 
tyje, prie Vokietijos sienos, ir 
platino kontrabandinę, knygne 
šių, spaudą, kuriai jis rašė strai 
psnius. Velionies įtrauktąjį į sp 
audos platinimo darbą brolį Jur 
gj žandarams suėmus su spau 
da, ir išaiškinus jo koresponden 
ciją, dr. J. Bagdonas buvo su 
imtas ir pasodintas į Kalvarijos vybės draugiją ir redagavo jos 
kalėjimą, bet už užstatą paleis spaudą.
tas. Bylai užsitęsus, J. B. suži Yra parašęs, išvertęs ir išlei 
nojo, kad jis okupantų nutartas dęs daug brošiūrų įvairiais kla

1902 m. slaptai atvyko į Lie 
Demokratų 

partijos suvažiavime. 1903 m.

bendradarbiavo su carine rusų

ją, kur sudarė ryšius su ukrai 
niečiais Lvive. Iš ten grįžo į 
Angliją ir Škotijoje vertėsi gy 
dytojo praktika, rašė brošiūras, 
dalyvavo spaudoje.

Rusijai leidus spaudą, prade 
jo rašyti iš ten į „Vilniaus Ži 
nias“, vėliau — „Lietuvos Ži 
nias“. Dar prieš tai jis išleido ei 
lę brošiūrų už laisve ir piliečio 
teises, kurios prisidėjo prie Lie 
tuvos žmonių 1905 metais iš 
keltų tautos pastangų nusikia 
tyti Rusijos okupacija.

1906 m. sugrjžęs i Lietuvą, 
kurį laiką redagavo .„Lietuvos 

Varšuvoje, lygiai ir Ūkininką“. 1907 m. pasitraukė 
bestudentaudamas, iš Liaudininkų, bet vėliau, ne

PUIKUS JAV LIETUVIŲ 
STUDENTŲ DARBAS

Amerikos Lietuvių Studentų 
sąjunga leidžia anglų kalba 
žurnalą „Lithuanus“. Šių metų 
2(7) numeris, datuotas birže 
lio mėnesio data, yra puikiai iš 
leistas, iliustruotas ir labai pui 
kiai atrodo. Šis žurnalas tikrai

premijos
1957 m. gruodžio 1 dienos ir 
premijos įteikimą sutapdinti su 
Di. Vydūno gimimo 90 metų 
sukakties minėjimu, 1958 m. 
kovo mėn. pabaigoje.

Jeigu iš atsiųstų konkursui 
vęikalų premijuotino veikalo ne 
atsirastų, premija tais metais 
nebus skiriama.

II. Aukos
Dar nepraėjo pora mėnesių 

nuo Dr. Vydūno vardo $ 1.000. 
00 vertės literatūrinės premijos 
už geriausį veikalą apie Mažą 
ją Lietuvą paskelbimo, o jau su

mento direktorium ir nuo Lie 
tuvos universiteto įsikūrimo — 
jo profesorius, vieną kadenciją 
Medicinos fakulteto dekanas. 
Universitete dėstė Įvadą į medi 
ciną, tam kursui parašęs ir va 
dovą.

Plačioje ir įvairioje veikloje, 
jis be ko' kita suorganizavo Blai

Šveicarijoje. Būdamas užsieny senatvėje, beveik visą laiką sii 
je jis redagavo lietuviškus laik go. 1951 m. su dukra emigravo 
raščius — Varpą, Ūkininką, į Jungtines Amerikos Valsty 
Naujienas. bes ir apisstojo Clevelande, kur

Amerikos lietuviams padeda ir užbaigė netrumpo, labai mar 
nt, Dr. J. Bagdonas 
organizavo lietuvių skyrių pa dienas, kurios jam buvo darbo, 
saulinėje parodoje 
kurią ir aprašė.

1900 m. su go ir nepastovaus gyvenimo

Paryžiuje, didelių rūpesčių, nuolatinio ne 
pastovumo ir didelių kovų išti

Savo veikloje, dr. Bagdonas si dešimtmečiai.
Prof. Dr. J. Bagdonas mirė iš jo veiklos buvo užmiršta ir rimo,

ja angliškai skaitančius apįe> 
Lietuvą.

Tiktai viena galėtų būti pa 
staba, brėžiant Lietuvos sienas 
žemėlapiuose: laikykimės dau 
giau istorinių principų, kurie 
kiekvienam laikui turi ir savo 
ribas, bet pabrėžkime visada ii 
visur, kad Lietuva, Steigiamo 
jo Seimo priimta rezoliucija, 
įeikalauja etnografinių ribų.

„Lituanus“ yra naudingas 
leidinys, už ką studentus reikia 
pagirti ir palaikyti.

LIETUVIŲ MUZIKOS STU 
DUOS NEW YORKE

New Yorke viešai reiškiasi 
dviejų pianistų studijos — Vy 
tauto Bacevičiaus ir J. Mrozins 
kio, kuriose mokosi gabių mo 
kinių. Anksčiau buvo koncertas 
Mrozinskio studijos mokinių, 
kuriame pasireiškė gabios pp. 
Audėnaitės, o birželio 23 d. bu 
vo V. Bacevičiaus studijos moki 
nių koncertas, kūrime pasireiš 
kė du labai gabūs ir jau žymiai 
pažengę mokiniai — p. Kanau 
kaitė ir p. Dzikas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Albinas Baranauskas. SNIE 

GO PLATUMOS. Novelės. Iš 
leido Nida. Nidos klubo leidi 
nys Nr. 12. 1955 m. 276 pusią 
piai. Kaina — klubo nariams 
1 dol.

• Algirdo Landsbergio drama 
„Vėjai gluosniuose“ vaidinama 
per radiją Čikagoje — Dikinio, 
Kevalaitytės, Lemešytės, Gand 

Mirono, Rūko, i--------

labai palankių atslieipimų. Kad 
susidomėjimas Mažosios Lietu 
vos klausimas tebegyvas, liu 
dija prisiųstos aukos iš įvairių 
JAV ir Kanados vietovių. Štai 
pirmasis jų sąrašas (gavimo 
tvarka):

1. Kun. J. Danielius, $$
London, Ont..................... 5.00

2. Bronius Abromonis,
Montreal ..................30.00

3. L. Anūkas,
Hamilton, Ont.................5.00

4. Kun. A. Ezerskis,
Wilkes-Barre, Pa............5.00

5. Kons. A. Simutis,
L. I., N. Y........................5.00

6. St. Bakšys,
Hamilton, Ont................. 1.00

7. I. Rimkevičienė,
Montreal ...................... 2.00

8. V. P.................................25.00
9. K. Toliušis, Montr. . .2.00

10. Dr. J. Stonkus,
Lestock, Sask.................10.00

ii. Dr. P. Švarcas,
Mascoutah, Ill............. 10.00

12. I. Šajauka,
St. Catharines, Ont. . .2.00

13. Dr. J. Yčas,
Toronto, Ont.................. 5.00

14. R. Brakars,
Brooklyn, N. Y...............1.00

15. L. B. Clevelando
Apylinkės V-ba . . . .25.00
Forest Hills, N. Y. 10.00

16. V. Anonis,
17. Sophie de Bodisco,

Buffalo', N. Y................. 2.00
18. Antanas Krausas,

Australija ...................... 5.00
Visiems aukotojams, supratu 

siems Mažosios Lietuvos svar 
bą ateities Lietuvos gyvenime, 

režisuo reiškiame nuoširdžią padėką.
Be to, gauta nemažai pasiža 

dėjimų iš MLBD skyrių ir pa 
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ vienių asmenų, Čikagos, Cleve 

ir jo darbai istorikui, kultūrinin choro krikštui ruošti komiteto įundo, Montreaho, Sydnejaus ir 
kui, sociologui, medikui bus am posėdis, dalyvaujant choro va Windsoro skyriai pasižadėjo 
žinai atmintini. dovui ir seniūnams, c-’-—masns

Neužmirštamojo lietuvių tau sutarė iškilmių tvarką ii prog dar
tos veikėjo pelenams tebus len ^mą. Komitetą sudaro orgam doL Kitų skyrių atsakymai dar 
gva Naujojo kontinento žeme zaciJV atstovai. neboti Bet esame tikri, kad
lė, o jo vaikams ir giminėms 
nuoširdi užuojauta. Idėjos drau savo choro krikštynomis ir kon 
gai turėtų jo darbus platesniu certu - baliumi yra labai dide 
mastu įvertinti kokios monogra lis. Susirūpinimą kelia tik tai, 
fijos forma, kaip vertingą pali kad dėl vietos stokos dalis no kraštų ir įvairių žmonių. Jie 
kimą tautai ir jos kultūrai. J. K. rinčių gali ir nepatekti į salę, mūsų didžiausia garantija, kad

talkino Lietovus socialistams
pasigaminti sau literatūros, o sulaukęs jau, kaip sakoma, gra paskutiniai gyvenmio metai bu jant A. Dikiniui. 
1900 m. Londono lietuviams pa žaus amžiaus. Į senatvę, kuri vo liūdni. Bet velionis lietuvių 
dėjo suorganizuoti atskirą nuo jam buvo nepalanki, daug kas tautai yra didžiai pasitarnavęs

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) ..............................   .

Sydnėjiškių susidomėjimas

Kai žmonės išeina lektūrą, inžineriją, kad savo iš mes čia turime tiek, kad be jo ną penktadienį organizuoja spe esteitologijos jos stovi antroje 
rinktosioms, nors jų ir nesupra kio nuostolio lietuvių tautai pu cialius kursus — pradedantie vietoje. Valgyklologija Toron 
sdami, galėtų svajonių rūmus sę 
pastatyti ir sienas doleriais iš Abisiniją, 
klijuoti. . .

Daugumas garbingų lietuvis 
kos giminės atstovų šiais atomi 
nio sumišimo laikais numoja ra 
nką į universitetų diplomus. Jų 
tarpe yra tokių, kuriems jau ke 
lėta kelių universitętų diplomų 
svetimų šalių svetimi vėjai į ke 
turias pasaulio pašvietęs išne 
šiojo. Taigi, atsargiauiseji stu 
dijuoja patį gyvenimą.

Populiariausia gyvenimiška biai gražių rezultatų: kada vo bet kūno be dūšios. . . 
studija yra flirtologija. Mes tu kiečiai atsiųsdavo gikluotus ats ___č 11.
rime tokių gabių flirtologijos tovus arklių pasigrobti, samago ralhomologija i. V J a-j-~
daktarų ir profesorių, kurie kie nologijos įtakoje jie visada ma ronto, Hamiltono ir Montrealio metinį mokestį — du dolerius,
kvienoje valstybėje pasirašo po tydavo tą pačią šlubą ir pusiau lietuviai daugiau yra susidomė Todėl sutraukti lietuvius į ben
naują disertaciją — palikdami aklą kumelę, kuri prie geriau ję realesteitologija. Iš kūno su druomenelogijos auditoriją pa
senas ir pasirinkdami naujas siu norų netikdavo kanuome dūšįa galį daugiau pinigo nu vyksta tiktai vieną kartą per
žmonas. . . nes reikalams. . . lupti, negu iš tokio kūno, kuris metus — Vasario Šešioličtosios

Flirtologiją studijuojančios Toronte samagonologijos nie jau dūšios nebeturi. Realesteito minėjimo proga, o paskui jie ir 
Vyriškoji lytis psichologija mergaitės dabar labai domisi kas nestudijuoja. Ją pakeitė alų iogijos studentai labai gerai su vėl pasklinda po. pakampius ka

‘ 1 ’: moters net su trim Kadilakais, Buickais ir Princess čiologija, kuri turi nepaprastai siorganizavę. Toronte jie yra įp žydo bitės. . .
i • djdejį pasisekimą, nes jos spon įsteigę net augštųjų mokslų ak 

šeriais yra O kipšas ir Labutis ademiją, kuri angliškai vadina 
—dvi labai rimtos kanadiškos si Joint Realty Co. L,td„ o lie 
mokslo institucijos. tuviškai — „Kur du stos, visa

Norintiems pasitobulimt alų dos daugiau namų parduos“. . . 
čiologijos gėrimologijoje To Reikėtų taipogi paminėti vai 

kurių ronto Lietuvių Namai kiekvie gyklologijos studijas. Po real

į žmones...
LYG IR FELJETONAS

Keisčiausias sutvėrimas ato nes 1944 metų rudenį peržengę 
minių bombų nugąsdintam pa Vokietijos sieną vakarų krypti 
šaulyje yra žmogus, nes jam la mi. Tai jau buvo labai liūdnas 
bai patinka vaikščioti ir nešino išėjimas, nes teko išeiti į sveti 
ri vienoje vietoje ilgai stovėti, mus žmones ir net labai sveiti 
Žmogus juk visada kur nors ei 
na, ateina, išeina. Labjausiai 
žmogui patinka išeiti į žmones. 
Šia liga ir mes visi esame per 
sirgę.

Pirmą kartą išėjome į žmo diname studijomis 
nes nubudę lopšyje ir be jokių galima viską. Moteriškosios, pa 
sunkumų išdainavę koloratūri vyzdžiui, kimba į psichologiją, 
nę Vioaletos ariją iš „Travia nes be psichologijos diplomo 
tos“ — Reik būti laisvai nevar šiais neramiais laikais labai sun 
žytai, audrų ir vėjų neblašky ku būtų suprasti viengungius, 
tai... Didžiausieji pirmosios ko norinčius pereiti į dvigungišką 
laratūrinės muzikos kritikai mū stoną, 
sų tėvai neįvertino lopšyje dai 
nuojamos arijos. Aplodismentų nesidomi: i 
nesusilaukėme. Nebuvo nė kri psichologijos diplomais dar nie Fashion Furs kompanija To 
tikos straipsnių kultūriniuose kas nesuprato ir nesupras. O ronte. Iš literatūrinių kūrinių 
žurnaluose. Tėvai mums paki jeigu kada atsirastų toks ste joms labjausiai patinka mažam 
šo bonkutę pieno, kad tik mes, buklingas genijus, nuo jo visos formate išleistas Nobelio pre 
apsaugok, Viešpatie, naujos ari moteriškos išbėgiotų, nes jos mija laimėjęs veikalas — „Ban 
jos neužtrauktumėm. . . juk nenori būti suprastos. To ko santaupų knygutė“.

Antrą kartą išėjome į žmo del mūsų vyrai metasi į archi Toronto senberniai

mus. ..
Gudresnieji jau trečią kartą 

eina į žmones per universiteto 
rūmus. Kasdieninėje kalboje 
mes tokį jų ėjimą į žmones va 

Studijuoti

galėtumėm eksportuoti į ms ir jau į priekį pažengusio te dalinama į keletą pagnndi 
daugiausia skaito ms. Šalia gėrimologijos namų nių šakų, kaip, pavyzdžiui, rū 

Prof. Žvarbaus Ž. Pavydaičio rūsyje dar dėstoma dainologija, tologija, atlantjcologija, balti 
knygą — ,,Kaip nusikratyti ne o kartais būna ir boksologijos cologija, europologija ir t. t. Vi 
pageidaujamais konkurentais“ iŠ anksto švietimo plane nepra sos šios valgyklologijos šakos 
ir kitą to paties autoriaus bro matytų paskaitų...
šiūrą „Kaip surasti raktą į Amerikos lietuvių sostinėje 
moters sirdj( nedemonstruojant čikagQje labaį popullari yra 
automobilio . .. funeralhomologija, kuri gero

.Vokiečių okupacijos metais kai primena studijas universi
Lietuvoje daug kas mėgo' stu rete, nes funeralhomologams ________
dijuoti samagonologiją. Šioje tenka daug sėdėti ir ilgai lauk dejj dėmesį rodo bendruomene 
srityje buvome pasiekę nuosta ti — tik ne diplomo, žinoma, iOgįjOs studijoms, bet jų visos 

pastangos atsimuša į solidaru 
Kanados lietuvių tarpe fune mologiją, nes visi solidarumolo 

i neprigijo. To gijos studentai privalo mokėti

labai mėgsta žiūrėti į viengun 
gius ir žvairuoti į viena kitą. 
Krūvon jas jungia kaldūnai, ce 
pelinai, naliesnikai ir lietuviški 
kopūstai. ..

Lietuviai visuomenininkai di

Taigi, kaip matome, tremties 
lietuviai yra labai kultūringa 
tautos šaka. Kiekvienas iš mū 
sų ką nors studijuoja, kiekvie 
nas yra amžinas studentas., .

Vyt. Kastytis.
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MŪSŲ WPORTAS
PERKŪNAS — STOCKHOLMO OLIMPIADOJE

Olimpiniai žaidimai bus Aus te. Pasirodo, kad vienas vokie 
tralijoje, Melbourne mieste- Ta tės žirgas buvo pavadintas 
čiau vietos valdžiai uždėjus ka tuvišku Perkūnas i-----1.
rantiną visiems užsienio arklia mėjo antrą vietą, 
ms, dalis olimpiados, jojimo va 
ržybos buvo Stockholmo mies

vardu ir
lie 
lai

VISUR.
B. Jung

r i m

P MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

TRUMPAI IŠ
— Talline estas

km ėjime paisekė naują pašau 
lio rekordą, šią distanciją suko 
ręs per 1 vai. ir 30 min.

— Buv. Lietuvos futbolo rin 
ktinės treneris Hahn, tremia 
vęs Norvegijos rinktinę, persi 
kėlė į Miuncheną, kur tas pa 
čias pareigas perėmė viename 
klube.

— Vokietijos futbolo gyveni 
me vis dažniau yra minimi lie 
tuvių kilmės žaidėjai — Wait 
kuhn ir Abromeit.

— Tarpvalstybinių futbolo 
rungtynių pasekmės: Norvegi 
ja — Lenkija 0 :0, Norvegija— 
Vokietija 3:1, Portugalija — 
Ispanija 3:1, Ispanija B — Vo 
kietija B 2 :5.

— Krepšinio rungtynėse Švei 
carija įveikė Vokietiją 64:52.

— Geriausias Austrijos žai 
dejas Ocwirk tapo „parduotas“ 
už 45 tūkst. dol. Italijos klubui.

— Tarpvalstybniėse rungty 
nėse Sov. S-gos rinktinė laimė 
jo prieš Daniją 5:1.

— Preiš rusų dalyvavimu 
Olimpiniuose žaidimuose griež 
tai pasisakė JAV senatorius J. 
Butler, pareikšdamas, kad ru 
sai nėra mėgėjai, bet profesio 
nalai.

— Amerikos beisbolo gyve 
mine vis daugiau minima yra se Jamboree stovyklose. sų pačių lietuvių 
Mikšio pavardė ir football Čes Dalyvavimas lietuvių skautų aukomis, padėsime 
nausko, kurio pavardė yia ra pasaulinėse stovyklose sudaro žiąjai organizacijai 
soma lietuviška galūne, be jo labai didelę lietuviams garbę ir tautiniu mastu.
kių — ski. tuo pačiu išgarsina Lietuvos O mūsų skautai

— Kūjo metime rusas Kn vardą ir jos kančias tarp dau iš gilios širdies tars skautišką 
vonosov pasiekė naują pasaulio gelio- tūkstančių jaunuomenės, ačiū visiems aukotojams.
rekordą — 65,85 m. Ir dar 
turi rusai po jo peržengė 
m. ribą.

20 AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 0851.

DR VYDŪNO. . .
Atkelta iš 4-to pusi.

,, . . . Tikslas geras ir 
tas. . .“ Kun. V. Rudzinskas,

Wilndsor, Ont.
„Sveikinu už gražų sumany 

mą skirti Dr. Vydūno vardo Ii 
iratūrinę premiją už geriausi 

veikalą apie Mažąją Lietuvą. 
Tuo klausimu literatūros turi 
rne nedaug ir todėl kiekvienas 
indėlis ta kryptimi sveikinti 
nas. . A. Simutis, L. L, N. Y.

„Džiaugiuos, kad MLBD 
yra ne tik iš vardo, bet ji yra 
veiksminga. Sveikinu Tamstų 
užsimojimą išleisti Dr. Vydū 
no vardo premijos knygą. . .” 
Igną sšajauka, St. Catharines,

Ont.
„ . . . Jums ir visiems kitiems 

bičiuliams už nepailstamas pas 
tangas dėl mūsų tėviškės rei 
kalo nuoširdžiai dėkoju. Pilnai 
suprantu šio Jūsų žygio svar 
bumą. Todėl būtinai reikėtų jį 
jaremti. . . Fr. Šlenteris, 

Wehnen, Vokietija.
IV. O Tamstos įnašai. . .
„Ne viena premija reikia sk 

irti Mažosios Lietuvos klausi 
mo nušvietimui, bet mažiausia 
tris ir ne vienkartinę, o kas 
met“, rašo mums vienas bičių 
lis. Tai tiesa. Ir mes noietume 
tris skirti, būtent: vieną grynai 
mokslinėms studijoms, vieną 
Mažosios Lietuvos klausimo po 
puliarinimui ir vieną grynai dai 
liąjai literatūrai. Bet šiuo metu 
turime pasitenkinti vien picmi 
ja, suplakdami įvairius žanrus 

•’ vieną literatūrinę premiją už 
geriausi veikalą apie Mažąją 
Lietuvą.

Kanados MLBD C. V. tenka 
maloni pareiga rūpintis piemi 
jos pasisekimu ir kartu nemalo 
ni pareiga Tamstas varginti ir čiau po didelės nesėkmės, pel tuo pačiu gali labai daug pa gos Tarybos Pirmija gavo 62- 

dėti mūsų krašto laisvinimui, ju nutarimu priėmė nuostatus
Be to ta pačia proga išleidžia

ma leidinių svetimomis kalbo audqje.

. MONTREALIO SKAUTŲ IR 
SKAUČIŲ VASAROS 

STOVYKLA
t Šių metų skautų ir skaučių 
? vasaros stovykla įvyks liepos 
> 14—21 dienomis. Joje galės da 
į lyvauti ir neskautiškas jauni 
[ mas. Stovyklinis mokestis yra 
£ nustatytas 12.50 dol. asmeniui, 
į Įskaitant visas kelionės išlai 
? Jas. Dėl smulkesnės informaci 
i jos prašome kreiptis į vienetų 
? vadovus arba teisiog į Tunti 
į ninkus, būtent: „Neringos“ Sk 
k ančių Tunto tuntininkę vyr. 
| sk. I. Kibirkštytę, tel. LA 2- 
? 9214 ir Montreaho Skautų Tun 
į to tuntininką s. S. Naginionį,

.<>©©©©©©©©©©.©©©©©^©©©^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*z©©©©©©©©©^©©©©©©©©*. lek 8166 aiba LA 4-^704.
Stovyklai vietovė dar nėra iš 

ETIOPU dk nius- ..... ... rinkta, tad būtu malonu, kad
, l) Skautl8kiep skyrehai A10 lietuviai ūkininkai, sutinka leis 

ill .> H skadtu spaudoje steigiami tiks sayo ūkįuose st klaut
lu informuoti skautus, jų tėvus neg tuntininkams. 
ir visuomenę apie skautu veik , .
la ir skautiška ideologija.' Pole Įvairiems stovyklos pagelbi 
miniai straipsniai negali būti niarns darbams talkon yra kyie 
spausdinami tokiuose skyreliuo ęiami skautų-cių tėvai ir bičių 
se, bet turi būti nukreipiami į hai- nKeleta Sėtuvių jau yra pa 
skautiška spauda. sizadėję savo mašinomis nuvez

L, ... , ti ir parvežti vaikus is stovyk2) Skautišką skyrei; neskau ](js Abu tuntai širdingai dėko 
tų laikraštyje gali steigti to įa giems dariams ir tikisi> 
laikraščio leidimo vietos drau kad visuomenė dar daM iau į 
gove, tuntas, vietinmkija ar ra sidės pHe gerQ stovyklos paruo 
Jonas- _ Šimo. Tuntininkai.

3) Nusistatęs tokį skyrei;
steigti vienetas praneša apie jį® Vatikano biblioteka nupirko 
Rajono Vadui ir pristato jam didelę dalį ties Mirties jūra at 

_ _  - . - __ numatomą skyrelio redaktorių, rastų senovės rankraščių. Va 
gali dalyvauti ir tarptautiniu pranešdamas laikraščio ir reda tikano mokslininkai juos augš

mastu veikti. ktoriaus adresus bei kitas bu tai vertina, nes jie patvii tina
Tad, lietuviai, paremkime šį dingasias žinias. šv. Rašto knygų tikrumą.

fondą nors ir kukliomis auko 
mis.

Kiekvienas paaukokime nors

Veda sktn. inž. J. Bulota. 
SVARBUS JAMBOREE * FONDAS

Kas gi Jamborre fondą įstei mis apie mūsų skautiją bei mū 
gia? Šį fondą įsteigia P.L.S.S. sų tėvynę ir apie jos dabartines 
—Lietuvių Skautų Brolija. kančias. Taipgi dalyvauajrna 

Šis fondas turi užsibrėžęs la įvairiose tarptautinėse skautų 
bai gerų tikslų. Remti lietuvių 
skautų dalyvavimą pasaulinėse 
Jamboree stovyklose. Neturint 
specialaus fondo, skautų daly 
vavimas Jamboree stovyklose, 
galima sakyti, yra neįmanomas. 
Dėl finansinių kliūčių. Nėra 
tiek turtingi pavieniai skautai 
bei jų tėvai, kad galėtų leisti sa 
vo vaikus dalyvauti pasaulinė mažas sumas, o per daugelį mū 

sumestomis 
mūsų gra 
veikti tarp

konferencijose ir tt.
Neturint fondo, viskas atpuo 

la ir mūsų skautai niekur ne

4) Rajono Vadas tvirtina sk 
yrelio steigimą ir pristato Pir 
mijai tvirtinti redaktorių.

5) Pirmija tvirtina redekto 
rių arba nurodo savo motyvus, 
kodėl netvirtina pristatytojo as 
mens redaktoriumi. Prieš spren 
džiant šį klausimą Pirmijijo 
je, apie jį painformuojami abu 
Vyriausieji Skautininkai.
• Waterbury to rajono vadų su 
važiavime nutarta šią vasarą 
rengti bendrą skautų stovyklą

“ DĖL SPAUDOS SKYRELIŲ antroje rugpjūčio pusėje. Šiai 
stovyklai vadovauti sutiko vy 
resn. sktn. Ant. Saulaitis. Skau 
tės taip pat turės savo atskirą 
stovyklą brolių kaimynystėje.
• Worcesterio skautų vietinin 
kijoje dabar vyksta skiltininkų 
kursai. Pašnekesiai būna kas se 
kmadienį. Kursus lanko gausus 
skautų būrys. Kursus išklausę 
skautai gaus atitinkamus pažy 
mėjimus. Vietininkijoje suor 
ganizuotos krepšinio ir tinkli 
nio komandos pradėjo trnriuo 
tęs.
• New Yorke, Whitney muze 
jtije metinėje skulptūros, akva 
relės ir piešinių parodoje daly 
vauja dail. A. Galdikas.

bei skautės

ke Nes lietuvių skautai suruošia V. Gudelis.
60 parodėles ir paskleidžia labai Londonas, Ont.

daug literatūros apie mūsų bra __________
ngią tėvynę, apie jos pavergė
jus ir apie bolševikų žiaurų ei (sks) Pagausėjus informaci 

Hamiltono šachmatų gesį mūsų tėvynėje. Tas labai joms apie skautus-tes neskau 
vardą, dalyvavo taip svarbu yra ne tik skautams, tiškoje spaudoje ir Brolijos Va 

lietuviams, nes dijai pasiūlius, Liet. Skautų S-

P. Vaitonis,
laimėjęs
meisterio
pat ir Ontario pirmenybėse, ta bet ir viseims

prašyti, kad bet kuria auka pa nU° tikantrą vietą.
lemtumėtc Dr. Vydūno vardo • Prof- z Ivinskis, kuris buvo 
1956-57 metų Literatūrinės Pre kvykęs su vysk. V. Padolskiu 
mijos Fondą. ’ D- Britaniją ir ten gausinga

Tamstos įnašai padės įvykdy ine Britanijos lietuvių katalikų 
ti seniai svajotą idealą, kad Ma kongrese skaitė paskaitą apie 
žoji ir Didžioji — tai viena Lie krikščionybės nuopelnus lietu 
iuva. vių tautai, jau vėl grįžo į savo

Pinigai siųstini: V. Pėterai studijinį ir mokslinį tiriamąjį 
tis, 51’55 Botirbonniere, Apt. 6, darbą Vatikano archyvuose. D. 
Montreal, Que., Canada. Britanijoje jis pasakė visą eilę

Aukotojai bus skelbiami spau kalbų ir skaitė Britanijos lietu J 
doje, o aukojusieji daugiau $ 25 viams pranešimų. Britų Muzė 
bus įrašomi į premijos aktą.

Britanijoje jis pasakė visą eilę

juje taip pat susirado sau reika 
Kanados MLBD Centro lingos mokslinės archyvinės me

Valdyba. džiagos.

GENFRALINI3 STATYBOS KONTRAKTORIUS $

skautų skyreliams neskautų sp 
Nuostai turi 5 skirs

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

Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal nariai

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

& 9

J ©

D. E. BELANGER 8c SONS 
lo METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.
v

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

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

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas

<c» X
f' A I I N 1 A C- I \ / A M M FT 17 X

Dupleksas 5 kamb., 
centr. šild., garažas.

$ 16.000, įmok. $ 1.500

Tripleksas Rosemounte, 
2 metų, $ 23.000, 
įmok. $ 12.000. I!

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

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

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St.,E. 
R Ay mon d 1-6005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

CBC dainininkas Walley Ko
ster s usavo sūnum Waley 
Jr. Birželio 17 jis irgi daina
vo, suteikdamas staigmeną 
savo tėveliui Tėvo Dienos 

proga.

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

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

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

F. Yasutis LA 2-7879
J. Skučas RA 2-0152

R. Quellctte-paskolu reikalams RA 7-3369
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL b501.

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

TAUPYK, SKOLINKIS |
savo kredito kooperatyve X

_________________________________ _______„LITAS” i
I a & X Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai XDetecto T. V. & Radio Service Reg U <4 *5 duodamos betkokiam geram tikslui. g

» Ved. D. Jurkus, He 4280. v
3994 WELLINGTON ST., VERDUN TR. 7798. | | „Litas“ veikia sekmadieniais 11-1 vai. A. V. par. salėje | 

Sav. A. NIAURA ir A.PILYPAITIS. I pirm. A. ............ RA 7-3120 l

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

reikmenis su nuolaida.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

I
 Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti jv. 

medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I D L I S 
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.

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10

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. FL 0094 

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas. 

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL
Tel.^HU *8^0162,1 f <2 K- * ’Y1“8 nuo St Laurent BL)
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CHRUŠČIOVAS NUVANI KUOJA STALINĄ... 
Atkelta iš 3-čio pusi.

„Po kriminališko Seigejo M. Kirovo nužudymo organizato 
Kirovo nužudymo, prasidėjo rius.
masinės represijos ir brutalūs 
veiksmai. 1934 m. gruodžio 1 d. 
vakarą, Stalino inciatyva, cent 
ro vykd. k-to prezidiumo sekr. 
Abel S. Jenukidzė pasirašė to 
kius nurodymus:

1) Įsakoma tardymo organa 
ms paskubinti bylas tų, kurie 
apkaltinti teroro veiksmų pla 
navimu arba jų vykdymu.

2) Teismo organams įsako 
ma nedelsti mirties bausmių vy 
kdymo už minėtų rūšių nusikal 
tunus dėl galimo pasigailėjimo 
svarstymo, kadangi SSSR cent 
ro vykdomojo komiteto prezi 
dilimas nemano, kad jis gaus 
šios rūšies prašymų.

3) Vidaus reikalų komisaria 
to organams įsakoma įvykdyti 
mirties bausmių sprendimus an 
kščiau minėtos kategorijos nu 
sikaltėliams tuoj po sprendimų.

Šitas įsakymas pasidarė pag 
rindu masiniams smurto veiks 
mams. Daugelio tokių sufabri 
kuotų bylų teismų metu suim 
tieji būdavo kaltinami teroristi 
nių veiksmų „planavimu“; šitai 
atėmė bet kokią galimybę per 
žiūrėti jų bylas net ir tada, kai 
kaltinamieji ir tvirtindavo teis 
me, kad „prisipažinimai“ buvo 
jėga išgauti arba įtikinančiai at 
remdavo jiems metamus kalti 
nimus.

DR. E. DRAUGELIS 50 M. SPAUDOS JUBILIATAS NIAGAROS PUSIASALIS
Antai prieš 50 metų, aš be šiame Marijampolės^ sode (jis PRANEŠIMAS NIAGAROS PUSIASALIO LIETUVIAMS 

1 pradėjęs Mariampolės gimnazi dar vadinasi „karališku“). Po . . .
jos mokinių leidžiamam laikraš pusmečio, byla buvo nagrinėja Niagaios Pus.asho. St. Cat kės visuomenės, taipogi loion 
tukyje bendradarbiauti, vos neina Suvalkų Apygardos teisme. hai’nes, Wellando, Pott Cou to, Hamiltono tą dieną nedaiy 
išlėkiau iš gimnazijos ir neatsi Gynė garsus advokatas A. Bu ^>oi)ne’ Niagara Falls bei But a ti parengimų ir savo dalyvavi 
dūriau S. Kalvarijos kalėjime, lota. Jam pavyko teisėjus įtikin 
Su penkiais mano draugais taip ti, kad tie jaunuoliai nei nema 
ir atsitiko. Žandarai, vadovau nė knistis po Rusų Imperijos 
jant jų viršininkui Teodorovui, pamatais, nei prieš carą nieko 
padarė pas mane kratą ir ant nerašė ir visi buvo išteisinti, 
krosnies rado tų laikraščių visą bet metai jau buvo sudarkyti.
pundą. Tačiau ant karštų pėdų 
nepavyko mane suimti, nes bu 
vau išvykęs pas gimines į kai 
mą. Taip pat nepavyko suimti 
nei pas gimines, nes atvykus 
žandarams aš kartu su namiš 
kiais valiau užtvankos dumblą 
ir visai nebuvau panašus į žvit 
rų sidabriniais sagučiais švar 
ke gimnazistą, o greičiau į kai 
mo pusbernį. Žandarams buvo 
paaiškinta, kad aš išvykau į 
Marijampolę ir jie nukabinę no 
sis, žąsele grįžo atgal. Taip ge 
rai nebūtų šita istorija užsibai 
gus, jeigu mano a. a. brolis 
kun. Ladislovas nebūtų ž. vyr. tė kas geron pusėn? Taigi kad 
Teodorovo gorčine šermukšni ne. Nei per plauką; atrodo tū 
nės ir 25 rubliais neapdovano kstanteriopai pabjogėjo: tėvy 
jęs. Įvykiams atvėsus ir sumin ne netik okupuota, bet ir žiau 
kštėjus žandarams, aš toje by nausiai naikinama tų pačių ma ...... 
loję likau tik liudininku su la skolių, mes gi tremtiniai esamem‘s šaknimis iškasti ir atskilti 
bai skurdžiais parodymais, kad svetur prisiglaudę,—rašo patsJa^nas svei^as atžalas. Jaunų 
tu laikraščiu pundą radau gar Dr. E. Draugelis. atžalų stambesnius lapus nu
‘‘_______ ‘_________________________ __________________skinti ir iškarpyti sakms, jei
v^^TmnnTlIRJiT °TVT * Birž!-lio ,8. (L. Paryžiuį atida las apkasti" ku^nor^lyTvėje^ap

AKIS ATIDUOTI KITAM ryta „šiandienines tapybos pa bengiant 
ŽMOGUI. rodą, kurion su savo kūriniais — ■ ■

Popiežius Pijus XII pasisakė dalyvauti buvo taip pat pakvies
teigiamai šiuo klausimu tarp tas dail. V. Kasiulis. Jis yra
tautinei grupei okulistu gydy l.aiP pat suruozęs atskirą savo

• 3 aarbų parodą. Meno kritikai
Turime "pareikšti kad šis for nubrėžė ribas, kurių laikantis dad. V. Kasiulio darbus labai
lurime pareikšti, Kaci sis lor u,-inn teigiamai vertina. Tai vienas is

mulavimas buvo primestas ir galima mirusio žmogaus^ kūno___ _____ ._. .X1_.j_;
visasąjunginės komunistų (bol dalis panaudoti gyviems žmonė 
ševikų) partijos centro komite 
to plenumui 1937 m. vasano-ko 
vo mėnesiais. Plenumo rezoliu 
cija tai patvirtino.

Stalino pranešimas 1937 me 
tais vasario - kovo centro komi 
teto plenume „Trukumai parti 
niame darbe ir metoduose troc 
kininkams ir kitiems dviveidžia 
ms likviduoti“ stengtasi teoriš 
kai pateisinti masinio, teroro po 
litiką“.

Taip kalbėjo Stalino sąmoks 
hninkas N. Chruščiov.

Bus daugiau.

MASINĖS REPRESIJOS 
NEPAPRASTAI IŠAUGO 

NUO 1936 METŲ 
PABAIGOS, 

Stalinas ir Ždanovaskada 
siuntė iš Soči telegramą, datuo 
tą 1936 m. rugsėjo 25 d. ir ad 
resuotą Kaganovičiui, Moloto 
vui ir kitiems poliutbiuro naria 
ms. Telegramos turinys buvo 
toks:

„Mums atrodo būtinai reika 
linga ir skubu, kad draugas N. 
Įežovas būtų paskritas vidaus 
reikalų liaudies komisaru. H. 
Jagoda galutinai pasirodė nesu 
gebąs demaskuoti trockininkų- 
-zinovjevininkų bloko. GPU 
(slaptoji policija) šiame daly 
ke yra atsilikusi ketveris metus. 
Tai yra pastebėję visi partijos 
darbuotojai ir dauguma NKV 
D (policijos ministeįijos) ats 
tovų.

Kalbant aiškiai, mes turime 
pabrėžti, kad Stalinas nesusiti 
ko su partijos darbuotojais ir 
dėlto negalėjo žinoti jų nuomo 
nės.

Šitas

lo lietuvių parapijinė metinė rnu paremti mūsų plačios kolo 
šventė — gegužinė įvyks liepos nijos parapijinius reikalus. Pel 
pos 21 dieną Wellande, Veng nas skiriamas vieninteleei Niaga 
rų Švento Stepono salėj. Turi ros pusiasalyj, St. Catharinėj 
ningą programą užpildys Ro oaigiamai statyti lietuvių kop 
chesterio choras. Gros lietuvių lyčiai-salei įrengti.
mėgiamas Benny Ferry orkest Su dėkingumu 
ras.

Nuoširdžiai prašom apylin Tėv. Juvenalis Liauba OFM.
Dar viena įdomi smulkme 

na: tame laikraštyje tilpo ma 
no pirmutinis iš moksleivių gy
venimo romanas „Rožiukė“, 
bet pasirašytas tik slapyvar 
džiu. Tai man daug padėjo iš 
tos keblios istorijos’išsisukti. O 
kas būtų buvę, jeigu aš būčiau 
pasirašęs vardu ir pavarde Ma mų kilmė Azijoje ir jos jausako, kad apie 2056 metus, t. 
nau nei šermukšninė, nei pini prieš 2.500 metų buvo šlovinay. po 100 metų, žmonės gyvens 
gai nebūtų 
Tai buvo anais sunkiais laikais, dainų buvo' sukurta apie jas. 
kada mūsų tėvynė buvo oku Japonijoje yra švenčiama 
puota. . .

Na, o kaip dabar? Ar pasikei

CHRIZANTEMOS
Savo turtingais ir spalvin 

gaiš žiedais, chrizantemos pa 
traukia žmogaus aki. Chrizantesee

PO 100 METŲ ŽMONĖS 
GYVENS 120 METŲ

Dr. Robert Davison, Tennes 
Universiteto profesorius,

STALINO FORMULAV1 
MAS, KAD „NKVD (arba OG 
PU) YRA ATSILIKUSI KET 
VERIS METUS“, REIŠKĖ 

MASINES REPRESIJAS 
ir kad reikia „paspartinti tą 
darbą, stumiant NKVD darbuo 
tojus tiesiai į masinius areštus'“f'----- &*-r— .&£.'*■' aarhu naroda Mpnn kritikaiir šaudymus. toJM- Savo kalboje Popiežiusu „ ųLpaZ / IV,n0. antikai

augščiausiai iškilusių mūsų dai 
lininkų.

— Kauno muzikos mokykla 
rūsio kunigo akys buvo atiduo išleidusi pirmąją kompozitorių 
tos dviem akliem vaikam, ku laidą.
riuos velionis, gyvas būdamas, 
globojo. Tas klausimas, sukėlė 
abejonių dėl šio veiksnio mora 
lumo, nes tai buvo priešinga 
Italijos įstatymams. Dabar bus i '
daromos pastangos įstatymą pa si
keisti. MMK .. f

manęs išgelbėję, mos Konfuncijaus. Apie 4.000apie 120 metų.
Vidutinis žmogaus gyveni 

netnio amžius vis daugiau pratęsia 
Chrizantemos diena. mas medicinos išradimais, taip

Chrizantemas dažniausiai auS’ paties žmogaus didesniu sa 
gina iš atžalų. Baigiant chrizanv?s supratimu.
temoms žydėti, reikia jas nu Davison sžko, kad atei 
kirpti beveik prie pat žemės.tyie žmogaus dieta bus nusta 
Tada jos iš šaknų išleidžia jau^yta sulig jo amžiaus, lyties, 

nas atžalas. Vėliau jas su viso j° fizinės sudėties, jo dydžio ir 
užsiėmimo. Žmonėms bus pa 
įuošta gyvenimo programa 
kaip elgtis, ką valgyti, ir tt. 
jie bus sveiki ir ilgai gyvens.
81 Amerikos žymiausiųjų žmo 
mų tarpe 50 proc. rašytojų bei 
žurnalistų, 8,7 proc. aktorių ir 
8,5 proc. dailininkų visiškai ne 
ra atsiekę augštesniojo mokslo. 
Net 25 proc. garsiausiųjų mu 
zikų visai nėra lankę muzikos 
mokyklų. Pasirodo, jie visi pa 
žengė į meno ar kitokias augš 
tumas tik savo darbo ir pasiry 
žimo dėka.

ms.
Neseniai Italijoje vieno mi

gerai žeme šaknis. 
Tokiu būdu atžalos gerai per 
žiemoja ir pavasarį jos sodina 
mos į parengtas lysves.

Chrizantemos auga visokioje 
žemėje, tik reikia patręšti mėš 
lu ar kompostu. Neturint jų — 
duoti pakankamai kaulo ir krau 
jo miltų. Keletą savaičių prieš 
sodinimą, lysvę perkasti 2—3 
kartus ir gerai išpurenti. Lys 
vę parinkti saulėtoje ir nuo vė 
jo apsaugotoje vietoje. Chri 
zantemas jodinti lĮĄ-ž pėdų 
atstumu. Pasodinus gerai su

(Skelbimas)

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER 

SEAS CARGO CO., atstovau

KIROVAS NUŽUDYTAS 
STALINO PLANU

Tenka pabrėžti, kad ir iki 
šiai dienai aplinkybės, kuriomis 
buvo. nužudytas Kirovas, tebe 
slepia daug tokių dalykų, ku 
rie yra neišaiškinami ir paslap 
tingi, bet reikalauja rūpestin 
giausio pasitikrinimo. Yra pag 
rindo įtarti, kad Kirovo žudi 
kas Leonidas V. Nikolajevas Lu 
rėjo pagelbininkų iš žmonių, 
kurių pareiga buvo saugoti Ki 
rovo asmenį. Pusantro mėnesio 
prieš nužudymą. Nikolajevas 
buvo suimtas del jo įtartino ei 
gesio, bet jį paleido, ir net ne 
iškratė.

Yra nepaprastai įtartina ap 
linkybė, kad čekistas, paskirtas 
saugoti Kirovą, vežamas tardy
mui 1934 m. gruodžio 2 dieną, • Prof. J. Eretas jau baigė pir 
žuvo automobilio „nelaimėj“, mąją redakciją monografijos janti didelę anglų firmą HAS 
kurioj nė vienas kitas nenuken apie St. Šalkauskį, paskutinį 
tėjo. Po Kirovo nužudymo augs Vyt. D. Un-to redaktorių, 
tieji NKVD viršininkai Lenin • Baltų Draugij aVokietijoje 
grade buvo labai švelniai nu ruošiasi išleisti lietuvių, latvių 
bausti, bet 1937 m. jie buvo su ’r estų liaudies dainų rinkinį, 
šaudyti. Mes galime prileisti, kuriame, be teksto originaliosio 
kad jie buvo sušaudyti, norint mis kalbomis, būtų duoti jų ver 
paslėpti pėdsakus, vedančius į tunai vokiškai su gaidomis.

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.

Tel. IR. 1135VICTORIACLEANERSOYERSCo.
SPECIALIAI NUPIGINTA 

RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

ir t. t., ir L t.

0.95
0.95
0.90
0.85

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

Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

</. F, WHS O N

KOBA Ltd., Londone, siunčia 
j LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me 
džiagomis, maistu, avalyne, vai 
stais ir kit. 100% garantija — 
pilnas draudimas. Visus reika 
lingus mokesčius sumoka siun 
tėjas, gavėjui mokėti nieko ne 
reikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono Anglijos, tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus į LIETUVĄ 
siunčiamų gėrybių sąrašų:

Overseas Cargo Company
4426 S. Rockwell St., 

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

Mąxine Miller vaidina vai
kams vadovaujamose rolėse 
apie Johanna Spyr gyvenimą 
Šveicarijos Alpėse — „Hei 
di“. Mažieji klausytojai ją 
pažįsta kaip princesę „How
dy“ programoje per Trans 

Canada tinklą.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

I laidotuvių Direktorius |
5531 Verdun Ave, VERDUFfTR 6331

rias, paaugus joms 5-6 colius, 
ilgi nugnybti. Tokiu 
zantemos išsikeroja 
turi daugiau žiedų, 
nugnybimą galima 

slėgti apie šaknis žemę ir palais dar trečią kartą, bet 
tyti. Be to, įbesti 5-6 pėdų kuo ti nevėluojama. Po antrojo ap 
lėlį, prie kurio vėliau reikės pri gnaibymo chrizantemas reikia 
rišti chrizantemą. Augančias tręšti skystomis trąšomis arba 
chrizantemas laistyti dažniau ir trąšų mišinių, (2 dalys kaulo ir 
purenti patį žemės paviršių, ne kraujo miltų, 2 d. zuperio, 1 d. 
sužeidžiant šaknų, kurios yra amonio sulfato ir 1 d. kalio 
prie pat žemės paviršiaus. Taip druskos). Norint turėti didės 
pat patartina aplink chrizante nius žiedus, reikia pašalinti da 
rnas žemę apdengti nupjauta žo lį žiedų pumpurų.
le, šiaudais ir panašiai, kad ap Chrizantemas irgi puola įvai 
saugojus nuo saulės šaknis ir rūs kenkėjai. Geriausia purkšti 
vanduo ne taip greit išgaruotų.

Chrizantemoms užaugus iki 
6 colių, nugnybti jų viršūnes. 
Tuomet iš šoninių pumpurų pr 
adeda augti jaunos šakos, ku

BELLAZZI-LAMY, INC
t rr-r. 7679 George St., ..... , ..t TR 5151 Ville Lasalle.

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

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

s | Lietuviška moterų kirpykla
a

DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

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

būdu chri 
plačiau ir 
Viršūnių 
pakartoti 

tai turi bū

DDT ar tabako ekstraktu. 
Prieš raudonąją erkę (Red. Mi 
te ir Red Spider) bei miltligę 
(Mildew) vartoti sieros miltus 
(Sulphur dust).

DOVANŲ SIUSTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ bei kit?

dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ii kt. informacijų pas
Montrealio atstovą

Mr. Manfred Kory
Mūs^ kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

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

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

MBIDE luxe dry cleaners
143—8th AVENUE, LACHINE |

Ž Mi/'T K'TO'T Lietuviams nuolaida. £
I LV1IL Z“ O Z Z Sav.: P. RUTKAUSKAS. g

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.
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mybę įsigyti Namus, kurie bus čiūtei, J. Bajo-riūnui ir Linai 
ne tik mūsų, bet ir mūsų vaikų Verbickaitei 
pelnytas pasididžiavimas.

Š. m. gegužės 21 d. sureng 
tas pirmasis Namų Fondo atida 
lomasis koncertas kaip tik ir 
buvo mūsų nuotaikų išbandy 
mas. Ir kokia maloni ir mums 
visai nesitikėta staigmena: į 

Taipgi didelė padėka priklau korlcert§ atvyksta 406 svečiai 
so ir visiems maloniems Hamil iš j° gauta 857,88 dol. pelno! 
tono ir apylinkių lietuviams už 
supratimą TF tikslų ir gražų rengimas įvyk’o pirmadienį — 
bendrabarbiavimą ir rėmimą ar šie rezultatai puikiausi iš pui 
tai darbu, ar tai savo gausiomis kiaušių. Pelno atžvilgiu tai yra 
aukomis, ar kitokiu talkininką istorinis koncertas mūsų kolo 
vimu. Dėkui. Kenčianti tauta ir nijoje. Tik I Lietuvių Diena jį 
jos sūnūs Jūsų nepamirš. pralenkia. Po šio pirmojo mū

Nė viena valdyba neatliks sų bandymo v-ba atsistojo ant 
planuojamų darbų, ne tvirto pagrindo, ir mes pilnai

HAAA1.||LTO1V 4. A. Šimkevičiui už dovanas 
Spot Dance premijoms, J. Steib 
liui, K. Mikšiui ir E. Galmiui 
už vertingus loterijos fantus. 
VI. ir G. Kažemėkams už daly 
vavimą dovanų paskirstymo ko 
misijoje.

5. Labai dėkojame Benni Per 
ri ir jo orkestrantams net 10-

Priimant dėmesin, kad pa ties sąstate, grojusiems baliuje 
šokiams veltui.

Tikėdamiesi ir ateityje visų 
lietuvių visokeriopos paramos, 
mes esame visiems gilaiui dekin 
gi! _

Jūsų Hamiltono Liet.
Namų Fondo Valdyba.

VIII LIETUVIŲ ENCIKLO

MALONŪS HAMILTONIEČIAI
Pranešame žiniai, kad buvusi bus TF tikslams visa valdyba 

T. Fondo Hamiltono skyriaus reiškiame nuoširdžią padėką. 
Valdyba nuo liepos 1 d. atsista 
tydino.

KLB Hamiltono Ap-kes V- 
bos prašomas, sutikau vadovau 
ti T. Fondo Hamiltono Skyriui 
ir nuo balandžio 23 d. pi adė jau 
eiti pareigas. Pagrindas — T.
F. Atstovybės Kanadoje patvir 
tinimo raštas.

Tinkamiau ir pilniau atlkiti 
visus uždavinius, lėšų telkimo visų _ _
Lietuvos laisvinimo reikalui, pasieks savo uždavinių - tikslų, įsitikinę, jog musų darbas Ta

iems ir yra įsteigtas Tautos jei visa visuomenė nepritars, ne mstoms padedant nebus veltui! pedijos tome randamas ir mūsų 
.bondas, reikalingi ir taikiniu padės, neparems. Tad ir šiuo at Už šią pirmąją didelę Namų Fo kolonijos gyvenimo aprašymas, 
kai. Šaim tikslui ir pasišventu veju mes kreipiamės į Jus, Bra ndui paramą mes visiems atsi pavaizduotas taip pat ir 3 nuo 
siu kilniam darbui asmenų bu ngūs ir suprantą reikalus ha lankiusiems siunčiame gražiau traukom. Autoriai yra St. Da 
vo sudaryta T. Fondo Atstovy miltoniečiai, ir prašome ateiti šią padėką.
bės Kanadoje Hamiltono Sky į talką, į talką kilniems uždavi Maloniai dėkojame gerb. ku 
rius nauja valdyba, kuri savo niams įgyvendinti, — iškovoti nįgUi dr. J. Tadarauskui už pa 
pirmame posėdyje, gegužės 26 laiąvę mūsų pavergtai tautai, kartotiną kreipimas} į parapi 
d., pareigomis pasiskirstė seka mūsų kenčiantiems broliams n jiečius, prašant jų skaitlingai 
učiai:

1. Mikšys Jonas — pi 
Earton St. W„ JA 9-8593.

2. Vaitiekus Kazlauskas — kti Tautai laisvės — mus visus 
sekr., 2 Fife St., LI 9-3796.

3. Vainauskas Alfonsas, kas., 
72 Allanson St., JA 8-5646.

4. Sakalas Pranas, j 
vad., 62 Knyvet Av., JA 
" 6146

>. Lesevičius Pranas, protok. 
sekret., 100 Ontario Av., JA 
2-8742.

6. Skripkutė Liucija, metras 
čio redakt., 133 Bold St., JA 
9-4811.

7. Grigaitis Juozas, narys, 
711 Eastbourne Av., LI 4-4956.

8. Sofys Bronius, narys, 211 
Halton Av. S., LI 5-4418.

9. Daugilis Balys, narys, 87 
Sanford Av. S. JA 9-5129.

Valdybos adresas yra sekan 
tis: 18 Barton St. W. Tlf. JA 
9-8593.

Už sutikimą, įeiti į valdybą ir 
paaukavimą darbui laisvų poil 
šio valandėlių, vykdant kilniuo 
sius tikslus, sevo bendradarbia 
ms reiškiu širdingą padėką.

Buvusios T. F. Hamiltono sk 
yriaus valdybos pirmininkui ir 
visiems buvusiems valdybos na 
riams už atliktus didelius dar

RODNEY, Ont.
VISI I DIDELĘ GEGUŽINĘ

K. L B. Rodney Apylinkės veiks bufetas, 
valdyba rengia antrąją geguži 
nę liepos 15 d., 3 vai. po pietų 
St. Zavackio ūkyje, Back St., 
pusė mylios nuo Rodney West 
Lome link, kairėje pusėje, pir 
mame miškelyje.

Gros geras vietinis džazas,

Kviečiame visus kuo skaitlin 
giausiai dalyvauti.

P. S. Paskutinioji — prieš 
arvestinė gegužinė numatoma 
rugpjūčio rnėn. 5 d.

Rodney Apylinkės Valdyba.

Europos gydytojas
1 )r. N. 8 k a a b 

Dantistą*
3 Barnesdale Avė. S

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

WINDSOR, Ont.
PASIKEITĖ VALDYBOS SUDĖTIS

Birželio 24 d. įvykusiame K. Vyt. Kačinskas, vicepirm. — J. 
L, B. Windsoro Apylinkes vi Sodaitis, sekr. — P. Petrutis, 
suotiniame narių susirinkime ižd. — P. Januška, v-bos nariai 
atsistatydino valdybos nariai — Eugenija Rakauskienė.
Vyt. Barisas ir Jonas Urbonas.

Susirinkimo- dalyviai balsų 
dauguma pasisakė už papildy 
mą valdybos sudėties dviem 
naujais nariais. Pravedus rinki 
mus slaptu balsavimu, valdy 
bon tapo darinkti Petras Petru 
lis ir Juozas Sodaitis.

Posėdyje valdyba pasiskirstė
sekančiai pareigomis: pirm. — K.L.B. Windsoro Apyl. V-ba.

LONDON, Ont.
SKAUTŲ VASA ROS 

STOVYKLA
Londono lietuviai skautai šių

Naujas v-bos adresas yra se 
kautis: V. Kačinskas, 1505 Win 
dermere Rd., Windsor, Ont. 
Nuo š. m. birželio 24 d. visais 
Lie. B-nės ir Kanados IV-sios 
Lietuviu Dienos reikalais pra 
soma kreiptis naujuoju v-bos 
adresu.

liūs ir J. Kardelis.

IŠ SYRACUSE, N. Y.
pas P. Praką lankėsi dėdė pulk. 
Andrušaitis, dėstąs vietos U-te 
rusų kalbą. Svečias aplankė ir 
kt. pažįstamus, susipažindamas 
ir su mūsų kolonijos gyvenimu, 
sekmadienį dalyvaudamas pa 
maldose.

sesėms savoje žemėje ar žiau koncerte dalyvauti. Taip pat 
pirm., 18 riame Sibire. Jų kančios ir var įq <Jol. auką ir sveikinimus 

gai įpareigoja mus dirbti ir šie programoje. Labai dėkingi TF 
A Hamiltono sk. V-bai už 10 
dol., Hamiltono ateitininkams 
už 5 dol., socialdemokratų kuo 
pai už 5 dol. aukas ir visoms šio 
ms org-joms, parap. Komitetui 
ir Bendr. V-bai už gražaiusius 
linkėjimus mūsų darbe.

Šia praga mes labai dėkoja 
me visiems skelbimų į koncerto 
programą davėjams ir prašome 
kiekvieną hpmjltonječių juos 
aplankyti.

Maloniai dėkojame visiems čiuoti mūsų kolonijoje iki rug 
mūsų loterijai fantų aukotoja 
ms ir šiems mieliesiems talki 
ninkams savo darbu prisidėju 
siems prie geresnio bahaus-kon 
certo pasisekimo:

1. Koncerto programos išpil 
dytojams — sol. V. Veiikaičiui 
ir kvarteto dainininkams J. Zu Esu 32 metų amžiaus, 6 pėdų 

165 svarų svorio, blondi 
nas. Turiu nuosavus namus ir 
savo automobilį. Mergaitė ga 
lėtų būti 22—32 metų amžiaus. 
Sutinkančią būti mano žmona, 
prašau rašyti lietuviškai arba 
angliškai ir su pirmu laišku 
siųsti savo foto. Paslaptį išlai 
kj^siu. Lapkus adresuokite; 
„Nepriklausomos Lietuvos” ad 
resu: 7722 George St., P. Q.

ir įrašykite raides G. M.

įpareigoja.
Todėl visus vykdomus dar 

bus skelbsime ir kiek tik būsi 
pareng. me reikalingi vienokios ar kito 

kios paramos, kreipsimės į Jus, 
malonūs hamiltoniečiai, ir kar 
tu tikimės ją tikrai sulauksime, 
už ką visiems iš anksto tariame 
nuoširdų ačiū ir linkime geriau 
sios sėkmės bendrame darbe.

J. Mikšys, pirmininkas.
V. Kazlauskas, sekretorius.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME!
Imdamiesi tikrai sunkaus da 

įbo — sutelkti lėšų Tautos Na 
nių įsigijimui Hamlitone—mes 
visas viltis ir pasitikėjimą sūdė 
jome į Jus, Gerieji Hamiltono 
ii apylinkės leituviai. Valdyba 
viena be visuotinės Tamstų pa _
įamos ir labjausiai stengdama brickui, V. Biganskui, A. Bra ūgio, 
oi šio pasiimto reikalo atsiekti ^1U* *r kk Rozaičiui. Solistėms 
negalės. Ne šimto kito tautie Panavaitei, L. Šturmaitytei 
čių, bet visų iki vieno lietuvių L. Šukytei. Pianistui E. De 
prisidėjimas, duos mums gali busman.

2. Federalinio parlamento at 
srovui p. Russel A. Reinke už 
sveikinimą ir 5 dol. auką. Mie 
lajai p. Edith Hyder už gražius 
linkėjimus.

3. Daug prisidėjusiai prie 
loterijos paruošimo p-lei O. 
Mikšytei. Padėjusiems baliaus

’ metu — pp. Raupėneinci, G. 
' Breichmanienei, M. Apanavi

DAR VIENA RADIJO 
STOTIS LONDONE

Neperseniausiai Londone pra
— Iš Cleveland© pas pp. Te metų vasaros stovyklą rengia dėjo veikti nauja radijo stotis 

lyčėnus ir Sakalauskus lankėsi nuo liepos 20 iki 24 d. pp. Gen— CKSL, banga 1290. Stotis 
p. A. Telyčėnas.

— Laimai Šturmaitytei, pa 
daryta Šv. Juozapo ligoninėje 
operacija.

— Dr. O. Valaitienė sušilau 
kė iš Čikagos savo tetos Dr. V. 
Tumėnienės, kuri žada pasisve

sėjo mėn.

VEDYBINIS SKELBIMAS.
Esu lietuvis ir noriu vesti lie 
tuvaitę, kuri nori būti gera žmo 
na ir gera šeimininkė, mokanti 

gaminti maistą namie.

čių ūkyje, t. y. apie 15 myliu j kasdien veikia ištisai—24 vai., 
pietvakarius nuo Londono, va 
žiuojant 81 keliu.

Stovyklon bus priimami ne 
tik skautai, bet visi apylinkės 
lietuviai — mergaitės ir berniu 
kai, norį įdomiai praleisti laiką 
gamtos prieglobstyje, pasimo 
kyti naudingų dalykų ir pagy 
venti lietuviškoje aplinkoje.

Registruotis prašoma pas sk 
autų vadovus.

jos galingumas 5 tūkst. wattu. 
Įdomu pastebėti, kad ši stotis 
žinias ir naujienas per parą per 
duoda net 29 kartus.

Hamiltone atidaryta naujas
MAZAR TRADING 

COMPANY 
skyrius veikia nuo 1 liepos. 

Darbo valandos nuo 9 iki 2-jų., 
Ir nuo 6 iki 8-nių vakaro.

Adresas: 65 Gore St. Hamilton 
Ont. (kampas Gore ir John St 
prie naujosios autobusų stoties.

Tel. JA 9-5695).

Radijo stotį valdo akcinė fa
ve, kurios iždininku yra žino 
mas Londono advokatas J. Jef 
fery, London Life Insurance 
prezidentas. L. E-tas.

OAKVILLE, Ont.
DĖL MŪSŲ VEIKLOS

Šį augančios pramonės mies taip artimoj ateity.
telį aplankius, teko susitikti ir Taip pat patirta, jog atspaus 
su vietos lietuviais. Jie yra su dintoji „Tėviškės Žiburių“ š. 
siorganizavę į K. L. B. Apylin m. Nr. 23 žinutė, kad valdyba 
kę. Bet gi išsikalbėjus patirta, esanti išrinkta net 1954 m. spa 
jog organizacinė veikla yrą at lių mėnesį, nesanti tikra. Tikru 
sidūrusi aklygatvy. Šauktasis moję sakytu laiku išrinktoji vai 
birželio 24 d. visuotinis susirin dyba esanti perrinkta visuoti 
kimas valdybai perrinkti nega niame suvirinkime, įvykusiame 
Įėjo įvykti, atsilankius į jį 
7 asmenims. Teiraujautis 
vietos apylinkės valdybos 
rius patirta, jog vis dėlto 
būsią mėginama šaukti kitas vi 
suotinis susirinkimas, kad ir ne

tik š. m. sausio 8 d. jai šias parei 
pas gas sutikus eiti dar 3 mėnesius.

Valdybos narių nuomone, gerb. 
Kor., paduodamas netikslią ži 
nutę, esą, greičiausia suklydęs 
sąmoningai.

Linkėtina, šios apylinkės lie 
tuviams sėkmės. Teir.

na 
dar

RESTORANAS
Išnuomojamas arba 

parduodamas restoranas 
su penkiasdešimt sėdimų 
vietų ir gyvenamas butas 
iš šešių kambarių. Labai 
geromis sąlygomis. Reta 
proga su mažu kapitalu 
įsigyti nuosavą biznį, ku
rio pasisekimas garantuo
tas. Paskubėkite kol nevėlu.

Kreiptis į G. Sinkus, 
90 Tiffin St., Barrie, Ont. 
Telef. PArkway 8-4236.

------ K~—■—H —

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138
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.

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

GENERAL INSURANCE 
AL. DUDA 

Visų rūšių draudimas 

WA 48539 
SAVI PA5 SAVUS!

M. D. M O R T O N,
B. A., LL. B.

ADVOKATAS
(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052 A Bloor St. W. Toronto.

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.

RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

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

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

W. A. LENG KI.
B.A., L.L.B.

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

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

VIENYBĖJE — GALYBĖ!
TAUPYK 

savo kredito kooperatyve
„P A R A M A’\

indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

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

kare. šeštadieniais nuo 2—4 vai. po pift.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 

Toronto, Ont. LE 3-3027

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Ave>nue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

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

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS | VISAS PASAULIO ŠALIS. 
— KOMPENSACIJŲ IŠROPINIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. —

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURI KITĄ BIZNI 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

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

Tel. EM 3-5520
PRIIMA SIUNTINIUS IŠSIUNTIMUI

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 pri&iųsmie 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 fietuviškai (savininkas tauragiškis).

Naudokitės mūsų patarnavimu.



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1956. VII. 11. — Nr. 27 (478)

AYOVT^REAL
MONTREALIO SKAUČIŲ IR SKAUTŲ STOVYKLOS
Abiejų Tuntų stovyklos pra 1541 de Seve, Mtl. 20, TR 

sideda liepos 14—22 dd. Anks 
čiau išsiuntinėti stovyklos pla 
nai negalioja. Stovyklavietė 
bus dabar 80 mylių nuo Mont 
realio ir yra pasiekiama sekau 
čiai: iš Montrealio važiuoti 18 
keliu link St. Donat iki 30 ke 
lio kryžkelės (kuri-yra 1,5 my 
lios prieš St. Donat) ; 30-tu ke 
liu sukt kairėn ir važiuot 1 my 
lią. Stovykla yra kairėje kelio 
pusėje, prie Beauchamps - Ma 
usseau ežero, ūkininko Charbo 
nneau žemėje ir bus atžymėta 
lietuviškom vėliavėlėm.

Skautų-čių tėvai, rėmėaji ii 
visuomenė yra širdingai kvie 
čiami atsilankyti ir pasidžiaug 
ti gražia Laurentian kalnų gani 
ta. Stovyklon galima atsilanky 
ti ir šeštadienį, bei likti iki pir 
madienio (svečiams bus rezer 
vuotos 3 palapinės), o Stovyk 
los vadovybė paruoš visos die 
nos maistą tik už 1 dol.

Stovyklaujančių dėmesiui:
Stovyklautojai-jos renkasi šį jog pakvietimas turėtų prasmę 

šeštadienį, liepos 14 d., 8.30 tiktai tada, jeigu tai galima bu 
vai. ryto, prie Aušro sVartų ba tų panaudoti Lietuvos bylos 
žnyčios arba Lafontaine 
Sherbrooke ir Papineau 
kampe.

Stovyklon 
tyjs daiktai: miegojimui mai 
šas arba 3 viln. anklodės, maža 
pagalvėlė, kas turi, guminis iš 
pučiamas matracas, lietpaltis, 2 
megstiniai, ilgos ir trumpos 
kelnės, 3 bliuskutės ar sporti 
niai marškinukai, šilta pižama, 
4 poros kojinaičių, pora apati 
nių baltinių, maudymosi kostiu 
mas, 2 rankšluosčiai bei kiti tu 
aletiniai reikmenys, batareika, 
1 dol. smulkioms išlaidoms, vai 
gymui indai, pora senų batų 
(ne sandaletų) ir sportiniai ba 
tukai. Skautai važiuoja tvar 
kingose uniformose.

Kviečiami stovyklauti ir ne 
skautai vaikai. Stovyklos mo 
kestis vienam 12 dol., dviem — 
po 10 dol., trim 25 dol. Užsira 
šyti dar galima pas vyr. sk. I. 
Šipelytę, 940 Osborne St., Ver 
dun, HE 7559, p. G. Kudžmie 
nę, 5001 Bossuet, Rmst., CL 
5579, sk. vyt. V. Piečaitį, 5785 
— 12th. Ave Rosemount, RA 
2-4449 ir sk. vyt. A. Kličių,

9326. Tuntininkai.
GRAŽIOS KRIKŠTYNOS
Šeštadienį, liepos 7 d. vilasa 

liečiu inžinierių pp. Bulotų šei 
ma turėjo' didelę šeimos šventę 
— pakrikštijo dukrelę Veroni 
ką Liliana Leliūnę. Krikšto tė 
vais buvo pp. Gražių ir Ašarė 
lė Masevičiūtė su Alvidu Bulo 
ta poros. Krišto apeigas atliko 
AV klebonas kun. J. Kubilius. 
Puikiose vaišėse dalyvavo apie 
40 svečių. Pp. Bulotų 4 sūnūs 
ir 5-ji dukra yra gimę vieni Lie 
tuvoje, kiti Kanadoje, o duktė 
—Prancūzijoje. Krikštynose da 
lyvavo inž. Juozų Bulotos bro 
lis iš Čikagos inž. Julius Bulo 
ta su žmona, kurie čia viešėjo 
kelias dienas.

SUDARYTAS LDŠ 
PRIĖMIMO KOMITETAS
Sekmadienį Montrealio orga 

nizacijų atstovai tarėsi dėl LD 
Š min. St. Lozoraičio pakvieti 
mo ir priėmimo. Pasisakyta,

I
V I S I j Niagaros Pusiasalio Parapijos

METINĘ LIETUV Ų ŠVENTĘ— 
GEGUŽINĘ

H Ji įvyks šeštadienį 1 i e o o s21 dieną 2 vai. pp.

I
W e 1 1 a n d e, St. Stephens Hall

(Main East St. ir Port Robinson kampas) 
Turiningą programą išpildysRochesterio P. Armono choras.■ 

Gros lietuvių mėgiamas BENNY FERRY orkestras.Loterija, įvairios pramogos ect.

Pelnas skiriamas statomai lietuvių koplyčiai St. Catharine;.: 
VISI MALONIAI KVIEČIAMI. Rengimo Komitetas.

y

SIUNTINIAI LIETUVON 
IR SOVIETŲ RUSIJON 

GRABOWSKI
| EXPORT -IMPORT CO IR VAISTINĖ 

London, England
Ypatingai žemos kainos vaistams.

Garantuotas pristatymas. Visus mokesčius apmoka 
siuntėjas.

Dėl smulkesnių informacijų ir kainoraščių kreipkitės 
pas šios b-vės atstovą Kanadoje

K. Gudžiūną
2648 Hogan St., Montreal, Que. 

Tel. LA 5-6633

pai ke, propagandai. Tuo tikslu suda 
gatvių rytas komitetas su Stp. Kęsgai 

la pryšakyje, kuris aptars gali 
pasiimami sekau mybes ir sąlygas.

ŠV. JONO LIUTERIONIŲ 
bažnyčioje, Jeane Mance ir Pri 
nee Arthur gt. kampe, liepos 
15 d., 12,30 vai. pp., lietuvių 
pamaldos. Kun. dr. M. Kavolis. 
MONTREALIO LIETUVIŲ

NAUJOJO ŠALPOS
Komiteto pirmasis posėdis ir 
pareigų perėmimas iš buvusio 
komiteto įvyksta liepos 12 d., 
8 vai. vakaro, Verdune, 1058— 
6 Avė.

Organizacijos, kurios savo 
atstovų dar nėra prisiuntusios, 
prašomos prisiųsti į šį posėdį. 
Taip pat prašomi pavieniai as 
mens, kurie gali prisidėti prie 
šalpos darbo, šiame posėdyje 
dalyvauti.

Seimelio Prezid. Šalpos 
reikalams narys.

MAČIUKO Mamerto stovyk 
los abonentai laimėjo šias pre 
mijas: Jonas Mieliauskas, Nr. 
13, 46 dol., J. Briere Nr. 7, 44 
dol., Vladas Blažys, Nr. 16, 42 
dol., L. Campu, Nr. 30, 40 dol., 
Petras Girdžius, Nr. 74, 38 dol. 
Vajus vyksta toliau.
MIRĖ leipos 8 d. Juozapas Jur 
kšas, 85 metų amžiaus. Laido 
tuvės liepos 11 d. per A V pa 
rapija. Velionis paliko žmoną 
Mariją, kilusią iš Mikalauskų 
šeimos.
MULIOLIS Balys ir pp. Jan 
kariškai iš Čikagos lankosi Mon 
trealy ir vieši pas Pr. Bernotą.

DR. J. Š F G A MOG A S 
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą, 

namų 1038 Osborne Av. 
Verdi’ n. Tel.: PO 6-9964. |

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel.: TR 4®47

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

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

Tel. CA 2506

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. 

Suite 86—M
152 Notre Dame St. E.

UN 6-8969*
Res. 5657—12 Ave., Rsm.

RA 2-5229

ADVOKATAS

>1

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

POETAS J. MIKUCKIS INFORMACINIS PRANEŠI
SU ŠEIMA MAS SPAUDAI

atostogaudamas lankėsi Mont Gerai žinomas kultūrininkas 
realy, veišėjo pas pp. Vaksclius p. J. Kardelis, mūsų pakviestas, 
ir lankėsi NL redakcijoje. Pp. sutiko nuo birželio 20 d. perini 
Mikuckių šeima gyvena Balti ti Kultūros Fondo Įgaliotinio 
morėje. J. Mikuckis užsiprenu pareigas Montrealyje.
meravo NL ir jai paaukojo 5 Mūsų pakviestas p. Pr. Lau 
dol. Ačiū. rušonis sutiko perimti Tautos
ASTRAVAI, Jonas ir Julija, iš Fondo Montrealio Skyriaus Pir 
vyko atostogų į JAV, kur Wa mininko pareigas nuo liepos 1 
terbury aplankys gimines, p. dienos. Seimelio Prezdiiumas. 
Laureckienę, o po to plačiai va P- KANDIŽAUSKUI padary 
žinėsis po kitas veitoves.
IŠVYKSTA atostogų į Ameri 
ką: penktadienį J. Parojus, ku 
ris žada atostogauti du piene 
sius ir aplankyti visas JAV va 
Istijas, ir šeštadienį Br. Abro 
monis, kuris ilgesnį laiką bus 
Čikagoje ir po to lankysis Dėt 
roite, Toronte ir kt.
LANKĖSI Montrealy iš Roch 
esterio ilgametis ALT sk. ii Šv. 
Jurgio D-jos pirm. Petras Nor 
keliūnas su žmoną, viešėję pas 
brolį D. Norkeliūną. Beviešėda

MIN. ST. LOZORAITIS, JAUNIMO STOVYKLA
į Torontą atvyksta liepos 14 d. Toronto ateitininkų ruošia 
Tą pačią dieną 6 vai. p. p. Ro ma jaunimo stovykla prasidės 
yal York viešbutyje (Ballroom liepos 21 d., šeštadienį. Stovyk 
salėje) yra ruošiamas iškilmin lavimo mokestis sumokamas 
gas priėmimas — vaišės, kurių prieš vykstant į stovyklą, iki 
metu LDŠ min. St. Lozoraitis liepos 21 d. Prisikėlimo paiap. 
padarys aktualų pranešimą Lie raštinėje. Stovyklautojai iš ki 
tuvos laisvės gynimo reikalais, tų Kanados vietovių galės užsi 
Į Torontą atvykstančiam LDŠ mokėti atvykę į stovyklą. Vyks 
min. Lozoraičiui ir Poniai su tantieji j stovyklą pasiima šiuos 
tikti ir priimti yra sudarytas ko daiktus: paglavę, paklodes, 2 
mitetas iš pirmininko Lietuvos ar 3 šiltas antklodes, pižamą, 
Gen. Konsulo Kanadoje min. baltinių ir kojinių pakeitimui, 
V. Gylio ir narių: Dr. M. Any šiltą megztinį, sportinius batu 
so, K. Aperavičiaus, S. Banelio, kus, maudymosi kostiumą, ke 
P. Basčio, inž. B. Buntino, p. lėtą rankšluosčių, muilo, danti 
Butienės, J. Jankaičio, E. Jan ms valyti priemones, nedūžta 
kūtės, E. Jurkevičienės, pi of. mus lėkštę ir puoduką, šaukštą, 
S. Kairio, K. Kalandros, Dr. K. peilį, šakutę, kišeninę elektros 
Kaškelio, A. Kiršomo, Aug. lemputę su naujomis baterijų 
Kuolo, J. Margio, Dr. A. Pace mis, rašymui priemones, malda 
vičiaus, Dr. J. Paulaičio, J. Prei knygę. Kas turi, prašomi pasi 
kšaičio, P. Šerno, V. Skrinsko, imti sporto įrankius: sviedi 
Dr. M. Yčo ir pi of. A. Zubrio, nius, ping-pong raketes ir kt., 

Į priėmmią Royal York vieš o taip pat žaidimus, pavyzdžiui, 
būtyje kviečiami visi lietuviai. 
Pakvietimai gaunami pas Liet. 
Namų administratorių, telef. 
LE 3-3027, pas A. Kiršonį, te 
lef. RO 2-6437 ir pas kitus ko 
miteto narius. Kaina vienam as 
menini — 5 dol.

Liepos 15 d. Lietuvos Gen. pristatyti į
Konsulas Kanadoje min. V. Gy kleboniją ne vėliau liepos 19 
lys LDŠ min. S. Lozoraičiui ir d. vakaro, nes liepos 20 d. daik 
Poniai pagerbti daro priėmimą tai bus išvežti į stovyklą, 
savo bute, kuriame dalyvauti 
pakviesti komiteto nariai su 
žmonomis. Komitetas.

DANTŲ GYDYTOJA 
DR. V. SADAUSKIENĖ, 

baigusi Vytauto Did. Universi 
tetą Kaune, dabar antrą kartą 
baigė odontologijos fakultetą 
Toronto universitete Daktaio 
laipsniu ir atidarė savo kabinę 
tą 129 Grenadier Rd. (telef.: 
LE 1-4250). Dr. V. Sadauskie 
nė yra didžiai patyrusi gydyto 
ja, turniti keliolikos metų prak 
tiką. Dabar ji baigė antrą uni 
versitetą ir savo žinias dar dau 
giau pagilino. Linkėtina jai sėk 
mės, o tautiečiai turi galimybių 
gydyti dantis pas savo- patyru 
šią gydytoją.

EVANGELIKŲ MISIJŲ 
ŠVENTĖ

Pranešama, kad liepos 15 d. 
Toronto, Hamlitono ir Tillson 

Liepos 5 d. Lenkų Veteranų burgo lietuvių evangelikai mo

šachmatus, šaškes ir kitus, tin 
kamus kambaryje žaisti, esant 
lauke blogam orui.

Visus daiktus gerai supakuo 
ti ir prie lagamino ar ryšulio 
pritvirtinti kortelę su savinin 
ko vardu ir pavarde. Bagažą 

Prisikėlimo p-jos

Stovyklautojai iš Toronto su 
sirenka liepos 21 d., 8 vai. ry 
to prie Prisikėlimo p-jos klebo 
nijos. Iš čia lengvomis masino 
mis jie bus nuvežti į stovykla 
vietę. Mielus tauteičius, galin 
čius savo automobiliais pagel 
bėti nuvežti į stovyklą jaunimą 
bei jų bagažą, maloniai prašo 
lefonu LE 3-0621 ar LE 3-0977 
me paskambinti klebonijon te 
iki liepos 17 d.

Susidarius dideliam stovyk 
lautojų skaičiui, nauji stovyk 
lautojai registruojami tik su są 
lyga: jie galės vykti j stovyklą, 
jei atsirastų negalinčių važiuo 
ti iš anksčiau užsisegistravusių.

Stovyklos rengėjai.
TORONTO SKAUTŲ-ČIŲ 

stovykla įvyks nuo liepos 28 d. 
ligi rtigp. 6 d. (10 d.), Ingei 
wood, Ont. stovyklavietėje.

Stovyklos mokestis 13 dol. 
Važiuojant iš šeimos daugiau 
negu veinam asmeniui, daioma 
nuolaida.

Į stovyklą priimami ir ne 
skautai. Norintieji važiuoti re 
gistruojasi pas p. Kalandrienę, 
telef. LE 2-3080, p. Kerševičie 
nę, telef. LE 6-2781, p. E. Moc 
kų OX 9-0977, bei kitus vie 
netų vadovus.

Nedelskime registruotis, ka 
dangi šiais metais stovyklauto 
jų skaičius yra ribojamas.

Tuntininkas.
šų šių3*-jų porų giedojo' op? šok ms tautybių grupėms už parei formacijų' skambinkite tel.: L LIET. NAMŲ BIBLIOTEKA 
E. Kardelienė. Visose vestuvė 
se buvo puikios, iškilmingai . 
pravestos, vaišės, kuriose daly 
vavo daug žmonių.

Žymaus Montrealio lietuvių 
biznieriaus, kontraktoriaus, p. 
Alekso ir Marcelės Naginionių 
duktė Regnia ištekėjo už advo 
kato A. Biega. Vestuves buvo 
labai turtingos ir šaunios.

ta tonzilų operaciją.
MORKŪNIENĖ Aldona su 
ma atostogavo Brome lake. 
DIKINIŲ šeima susilaukė 
naus. 
ADOMONIO P. ir Budriūno 
„District Estate Brokers", pa 
skyrė iš savo 1955 metų pelno 
po 16,66 dol.: Aušros Vartų 
Bažnyčios Fondui, šeštadieni 
nėms mokykloms, 16 Vasario 
gimnazijai ir Vokietijoje pasili 
kusiems sušelpti.

TĖVAS LIUDVIKAS
mas'aplankė A V kleboną ir N. Vėželis O. F. M., nuoširdžiai 
L. redakciją ir mašniu fondui savo ir savo tėvelių vaidu dė 
paaukojo 15 dol. Svečiai aplan koja visiems už taip gražų Jo 
kė ir kitus gimines bei pažįsta priėmimą Jo kunigystės šventi 
mus. nimo Pr°Sa-

Pp. Baltonių dukters vestu POZNANĖS ĮVYKIŲ AT 
vėse dalyvavo iš Londono pp. GARSIAI MONTREALYJE 
Daniliūnai. j - - - . --

IŠ Hamiltono Montrealy Įan salėje įvyko protesto mitingas šia didelę bendrą misijų šventę 
Pono Emilio Lango miškelyje, 
Delhi, Ontario. Miškelis, iš To 
ronto važiuojant, viena mylia 
prieš Delhi miestą, visai prie 3 
Hw. Adresas: R. R. 1. Delhi, 

Iškilmingos pamaldos įvyks

šei

su

kėši Mečys ir Alb. Stasevičiai. dėl žuvusių Poznanėje sukilę 
Pas p. Simaniūkštį lankėsi iš

Toronto Pov. Masiulis.
DAUG VESTUVIŲ

Susituokė Pranciška Ūsaitė 
su Benediktu Krikščiūnaičiu, 
Alvyra Puzarauskaitė su inž. 
Paulium Povilaičiu, Vida Bal 
tuonytė su Vytautu Remeika. 
Šliūbai įvyko Aušros \ . ....
nyčioje; sutuokė klebonas kun. del Poznanės sukilimo; 
J. Kubilius. Per sutuoktuves vi

lių. Mitinge dalyvavo beveik 
visų už geležinės uždangos tau 
tybių atstovai. Lietuvius atsto 
vavo Seimelio prez. atstovas.

Rezoliucijoje reikalaujama:
1) pasmerkti okupanto jėga 12 vai. po atviru dangumi. Mi 

ir brutalumu naikinamą laisvę; nėtą dieną torontiškiai renkasi 
2) pasmerkti „Royal Bank“ vai g val. ryto prie Malonės bažny 

Vartų baž dytojo nepalankius atsiliepimus čios> 1424 Davenport Rd., iš 
" ’ ; 3) dė km- bendrai važiuos į Delhi,

į kojama visoms dalyvaujančio Prašome punktualumo. Dėl m

kštą užuojautą ir prašoma ben Ennox 4-4813. 
tiradarbiavimo kovoje prieš ben

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

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

Res.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. H U 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

Renė T ALB OT

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

I. G. ELECTRIC R d
Elektros kontraktorius

GU RČI N A S 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

IGNAS
3260

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877. \

Kun. L. Kostizenas. 
REMONTUOJA

Prisikėlimo parapija uždarė 
buvo raginama kuriam laikui didžiąją salę, ir 

remontuoja salės grindis. Nors 
grindys yra sudėtos vos prieš 
pusmetį, jose matyti nemaža pa 
žeidimų. Manoma, kad grindys 
pareikalavo remonto ryšium su 

i sporto reikalams, 
gražus Kojomis spardant sviedinį, ge

Mitinge dalyvajančių vienin 
gu nutarimu 
perkelti visus indėlius iš „Ro 
yal Bank“ protestan minėto ba 
nko valdytojo nepalankiems at 
siliepimams.
ŠAUNUS BERNAVAKARIS

Birželio 22 d. Šv. Jono par. naudojimu 
salėje buvo suruoštas g_____
priešvestuvinis pobūvis T. L. r°kai kenkiama girndims. 
Namų administratoriui Vikto nttummtttmtmttttmmummntttm 
rui Petraičiui. Dalyvavo per 60 
draugų ir pažįstamų, įteikusių 
jam vertingą dovaną. Daugelio 
organizacijų atstovų pasakyto 
se kalbose palinkėta geriausios 
kloties šeimyniniame gyvenime. 
V. Petraitis yra Liet. Bendruo 
menės Toronto apyl. sekreto 
rius ir didelis spaudos, sporto 
ir kitų kultūrinių organizacijų 
rėmėjas. Bs.

| DR. V. SADAUSKIENĖ 

! Dantų gydytoja
Baigusi Kauno ir 

Toronto universitetus.
129 Grenadier Rd., 
(2-ras namas nuo 

Roncesvalles) Toronto,

Tel. LE 1-4250

Išparduodzune 80 namą 
po 2 butus 

prie Crawfod Park, Ville Lasai 
le su mažu jmokėjimu. Tuoj 
užsisakant, galima pasirinkti 

vietą.

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.

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

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

Vasaros metu, nuo birželio 
1 d. bus atidaryta tik du kartu 
savaitėje — antradieniais ir 
penktadieniais 7—8 vai. vaka 
ro. Bibl. Vedėjas.
SUTUOKTI Išganytojo liut. 
bažnyčioje, lietuvių parapijoje 
Augustinas Sukauskas ir Alvi 
na Lorenčaite.
ATLANTIC restorano savinin 
kai pp. Bleizgiai išvažiavo dv 
iem savaitėm poilsio. Restora 
nas atidaromas liepos 11 d.

Dr.A.VALADKA
1081 BLOOR ST. W.

(prie Duiferin)
Telefonas LE. 1-2933 

RENTGENAS 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. 
Šeštadieniais nuo 1 vai. pp. 
iki 3 vai. pp. Ketvirtadie
niais kabinetas uždarytas.

K7. XK----------- XX ~ XX™...........-X

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
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