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ti visiems kartu kovoti ligi galu

Naujienos iš pasaulio sostinės
AZIJA Į BENDRĄ KOVĄ SU VISA ŽMONIJA

New Yorkas yra tokia platy Azija gali tapti laisva ir taiki, 
bė, kad čia įvykiai eina vienas Tam pasiekti reikia — a) viso 
po kito taip tirštai, kad niekas ms Azijos tautoms susijungti 
jų nepajėgia surašyti. Jie plau į bendrą antikomunistinį frontą 
kia kaip didžiosios Hudsono ir iš savo vyriausybių reikalai! 
upės srovė.

Gegužės 2 d. 7 vai. vak. Kini tinės pergalės, B) kviesti visas 
jos Ambasadorius piie JT dr. tautas, esančias už geležinės už 
Tingfu F. Tsing, Jank Sing les 
torane, 133 W. 51 St. suruošė 
iškilmingus pietus iš Azijos at aktyvinti savo pastangas, impe 
vykusiam svečiui Ku Chang rialistiniam komunizmui nusi 
Kang, kuris yra Azijos Tautų kratyti ir c) reikalauti iš viso 
Antikomunistinės Lygos pirmi pasaulio laisvųjų valstybių vy 
ninkas. Į pietus buvo pakviesti riausybių efektingos pavergto 
Pavergtųjų Europos tautų re sioms tautoms pagalbos kuo 
prezentantai. Dalyvavo po kele greičiau iš komunistines vergo 
t'» atstovų iš pavergtųjų kraš

( o lygiai ir amerikiečių. Iš 
lietuvių buvo prel. J. Balkūnas, 
M. Kižytė ir J. Audėnas. Vai 
sės buvo parengtos grynai ki 
niečių stiliuje. Svečius vaišino 
ir su kinietiškais papročiais prie 
stalų supažindino JT Laisvo 
sios Kinijos delegacijos nariai

dangos, o lygiai ir laisvajame 
pasaulyje, be jokių skirtumų su

vės išsilaisvinti.
Už turiningą kalbą kalbėto 

jui padėkojo Peter Ženki, pri 
tardamas tiems kovos principą 
ms, prel. J. Balkūnas.

PASITARIMAI DĖL 
VENYBĖS

Gegužės 3 d. New Yorke su 
• sirinko devyni vyrai Vliko rei 

Ku Chang Kang, pasisakęs kalais pasitarti. Jie yra — Vii 
už demokratijos principus, pa ką sudarančių grupių atstovai: 
reiškė, kad jam nereikia euro 
piečiams įrodinėti komunistinio

K. Škirpa, J. Kaminskas ir P. 
Vainauskas, iš tautininkų blo 

imperializmo blogybių, nes visi ko — V. Rastenis, V. Alksni 
gerai tatai žino, o tik kviesti su nis ir B. Bieliukas, iš frontinin 
spausti vieni kitų rankas ir eiti kų — J. Brazaitis, J. Šlepetys n 
bendruoju kovos 

Koegzistencija 
iš komunistinio 
priemonių, tolimesniems užgro 
bimams. Kinija jau du kartu pa 
simokiusi iš komunistiškos „ko New Yorko vengrų kolonija su 
egzistencijos”. Pirmą kartą rengė didelį piketą prie Sovie 
1924 — 1927 m. ir antrą kartą, tų JT būstinės, su plakatais ir 
susidėję kare prieš Japoniją, šis šūkiais. Buvo nepaprastai dide 
karas baigėsi tuo, kad 1949 m. lė policijos apsauga, nes prieš 

tai per piketavimą buvo inciden

keliu.
tai tik viena 
imperializmo

V. Vaitiekūnas. Lauksime re 
zultatų, kurie gal ir ne taip gr 
eit pasirodys.

VENGRAI PIKETUOJA
šeštadienį, gegužės 4 d.,

MONTREAL, 1957 m. GEGUŽĖS-MAY 8 d.
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MOTINOS DIENAI
Kanados papročiu, Montrealio lietuviai Motinos Dieną mini 
antrąjį gegužės sekmadienį, t.y. — šiemet gegužės 12 dieną,
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VEŠĖJO TORONTE

Chicagiečiai žaidynėse daug

EDVARDAS
DAUG PARENGIMŲ

Pereitas savaitgalis Chicago
’e buvo turtingas lietuviškais laimės neturėjo, tačiau vis dėl 
oarengimais. to pajėgė sugriebti 2 pirmas vie

Šauniausias savaitgalio pa tas (vyrų ir moterų tinklinyje) 
•engimas buvo dantų gydytojų, ir visą eilę antrųžų — vyrų kre 
.Pirmyn“ choro pasirodymas pšinyje, jaunių krepšinyje, vy 
sakalų1 salėje buvo gana gražus, rų stalo tenise. Taškų atžvil 

Chicagos Augštesnioji Litua giu, Chicagos . . eris užėmė II- 
nistikos mokykla Lietuvių Au ją vietą, tuojau po Toronto Vy 
ditorijoje pasirodė su mokyklos čio. auguma Chicagos sporti 
mokinių choru, vadovaujamas ninku vyko specialiu autobusu; 
muz. B. Jonušo; taip pat buvo važiavusiųjų tarpe buvo ir šių 
montažas tautinia išokiai, bufe eilučių autorius.
tas ir kt. MIRTYS

Cicero skautai ir skautės šeš 
tadienio vakare davė savo pasi 
rodymą Šv. Antano parapijos 
salėje, kur atsilankė gražus bū 
rys jaunimo.

„Išeiviai“ CHICAGOJE
„Dainavos“ ansamblis šį sek 

madienį, gegužės 12 d. 3 vai. cagos amerikiečių laikraščiai ra 
p. p. Maria High School salėje šė apie Lietuvoje gimusį Solo 
duoda naują muzikinį - lyrinį mon B. Komaiko. 1923 m., jam 
veikalą „Išeiviai“. Tautinius šo lankantis Lietuvoje, buvo apdo 
kius ruošia I. Ralienė, dekoraci vanotas Didž. Lietuvos Kuni 
jas A. Kurauskas, režisuoja A. gaikščio Gedimino ordenu.
Dikinis, dirigentas St. Sodeika. — JAV pataria savo jauni 
veikalui žodžius pritaikė Alg. mui nevykti į Maskvos jauni 
Mackus. mo festivalį, kuris bus liepos 28

I VILNIAUS RADIJA KLALSANT
| KAUNO JŪRA KOL KAS TIKTAI PROPAGANDA

Iš tikrų šaltinių informuoja kijoje, o Lenkijos delegacija 
ma, kad vadinamoji Kauno jū lankosi Lietuvoje.
ra kol kas yra tiktai prepagan — Lietuvių dabartinėje Len 
da. Tą vad. Pažaislio užtvanką kijoje esą apie 10.000 asmenų, 
„stato“ technikos studentai. Jie kas neatrodo tikra.

i — Vilniuje pradėsianti veik 
liai mėšlyne, iš to jų kiapšty ti televizijos stotis sį geg. mėn, 
mosi, j^igu taip eis ir toliau, tai — Lietuvos okupantai, surin 
ir per 50 metų Lietuva nesusi kę vadinamus žemės ūkio spe 
lauks elektrinės. Užtvanka gi cialistus, kurių pryšakyje T. Ti 
pučiama grynai propagandi Ivytis, aftazuoja, kad šie metai 
niais tikslais. bus nepaprasto ūkinio pakilimo

— Lietuvos kultūrinė delega metai. Gera tiem „pirmūnam“ 
cija nuvykusi į Lenkiją tartis tyčiotis iš kolūkiečių, kai patys 
dėl lietuvių meno1 festivalio Len apsiėdę jų darbo vaisiais.

Pereitą saavitę mirė prelatas 
Kazimieras Bičkauskas, kuris 
buvo East Chicago, Ind. lietu 
viri parapijos klebonu. Jis bu 
vo gimęs Lietuvoje ir j šį Ikraš 
tą atvykęs 1923.

Taip pat pereitą savaitę Chi

CL1LL.LCJJI C, V U* 1 • * f, J --------- O O *■ ’ . s, . . , . v, .
3,30 po pietų 220 Pine Ave VV.Plačiau žiūrėkite paskutiniame ten krapštosi, kaip meslavaba 

puslapyje. ””

Kinija prarado savo laisvę.
Kalbėtojas mano, kad visi sa tų. Buvo bendras ilgas kartoji 

ve pasiskelbę neutralistais labai mas ,,Ruski go home“. Piketą 
daug tarnauja komunizmui ir la viman buvo pakviesti ir kitų 
bai nusideda laisvės principą tautų atstovai. Iš lietuvių daly 

vavo New Yorko Alto ir LLK 
atstovai.

SKAUTŲ VAKARAS
Šeštadienį, gegužes 4 d. vaka 

re, Brooklyne, apreiškimo pa 
rapijos salėje Skautų Tėvų Ko 
miteto buvo vakaras. Vaidino Nors p. J. Masionis jau anks 
Bostono skautų-čių trupė. Bu čiau yra parėmęs NL pirkimu 
vo pastatyta J. Adomėno kome NL B-vės šėrų, bet pirmai pro 
dija ,,Svetimos plunksnos“.. Re gai pasitaikius, NL Mašinų Fo 
žisavo ponia A. 
Vakaras

MAŠINŲ FONDO VAJUS
ms.

Kalbėtojas išdėstė ir Azijos 
Tautų Antikomunistinės Lygos 
pricipus, kurie suglaustai būtų 
galima taip nusakyti: I. Negali 
būti jokių kompromisų ir jo 
kios koegzistencijos su Sovietų 
vadovaujamu tarptautiniu im 
perialistiniu komunizmu, norin 
čiu pavergti visą žmoniją, 2. 
Azijos tautos turi susijungti ga 
tutinai bendrai pergalei. Tik ga 

( įtinai nugalėjus komunizmą,

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

Toronto, Ont $ 10.00

Guslaitienė. 
labai gerai nusisekė.

Politinių įvykių savaitė
KARASPAAŠTRĖJO ŠALTASIS

Praėjusi savaitė nieko didės nas atsilaikė ir atmetė pasima 
nio tarptautinės politikos pai tymą su Naseru.
niavų srityje nėra davusi. Gali — Tarp Honduraso ir Niką, 
ma sakyti, kad tiktai paaštrėjo raguos vyksta susidūrimas dėl 
šaltasis karas, nes diplomatija sienų.
veikia kuri sau. Dulles buvo Eu — Mirė garsusis JAV respub 
ropoję, Vorošilovas Kinijoje, ki likonų senatorius McCarthy, 
nai ir japonai veikia Ameriką ir 47 m., pasižymėjęs antikomu 
tt. Tai tiktai šaltojo karo prie nistiniu veikimu, 
monės. Bet nieko aiškiai kon 
kretaus.
SOVIETAI TEBEGRASINA 

IR TEBEBAUGINA,
( et be pasekmių, nes visi bau 

ginamieji gerai žino, kad „lazda 
turi du galus”.

Įdomus faktas, kad „naujam 
kursui“ Lenkijoje sustiprinti 
užsieniuose esą lenkai gegužės s^ynski vyksta į Romą pas Po 
3 d. šventę minėdami pradėjo

RINKLIAVĄ LENKIJOS 
NAUDAI.

Kanados lenkai kreipėsi į Ka 
nados vyriausybę, kurią prašo 
duoti Lenkijai duonos ir rieba 
lų iš atsargų, Kanados Raudoną 
jį Kryžių prašo prisiimti Lenki vyko'NATO konferencija, 
jos nelaimių dalį naštos ir visus, ' _ Anglijos premjeras Mc 
kas tiktai gali, aukoti. Rinklia jyiiHan pirmą kartą po karo at 
va vykdoma kardinolo Wyszy skrido j Bonną 
nskio protektorate.
TRUMPOS ŽINIOS jį karą, nes su juo liko tiktai • Čekaitis Stasys iš 
— Jordano karalius Hussei Maskvos infiltruojamoji Sirija, išsikėlė į JAV.

Buvusių montrealieįčių, o vė 
liau torontiečių Ponų Pundžių 
šeima, kaip kultūrininkų ir de 
mokratų, visada remia lietuviš 
kąją spaudą. Pp. Pundžiai nepa 
prastai nuoširdūs ir Nepr. Lie 
tuvai. Pirmojo po ilgesnės per 
traukos pasimatymo proga p.
A. Puodžius NL Mašinų Fon gelius” stato gegužės 18 d. A. už gyvas ir mirusias lietuves se 

Šaulių Klubo V-ba. kmadienį gegužės 19 d., 10 vai.
ryto, Aušros Vartų bažnyčioje.

Tuojau po pamaldų įvyks Dr- 
jos narių visuotinis susirinki 
mas, kuriame paskaitą skaitys 
Dr. Ona Labanauskaitė — Lie 
tuvės moters uždaviniai tremty 
je.
• P. Bendzienę Dr. Šegamogas 
praėjusią savaitę sėkmingai ope 
ravo.
• Tuokiasi Marija Stankaitytė

PRIMINIMAS LK MOTERŲ D-JA PRISIDE
Primename, kad Montrealio da prie Motinos Dienos minėji 

Šaulių1 Klubo, Scenos Mylėtojų mo su iškilmingomis šventomis 
Būrelis, S. Čiurlionienės „Pini mišiomis, kurios bus atlaikytos

dui paremti įteikė dešimkę, V. salėje, 
kaip auką.

Visiems vajaus dalyviams nuondo vajui dar pasKyiė 10 dol., 
pastebėjęs, kad reikia būtinai širdžiai dėkojame ir prašome 
remti bendruomeninę demokra atsiliepti daugiau tautiečių. Sp. 
tinę spaudą. audos Bendrovės „Nepriklauso
Puodžius Alfonsas, ma Lietuva“ įgalioti vesti vajų:

Toronto, Ont................$ 10.00 P. Narbutas ir J. Kardelis.

MONTREALIO BENDRUO 
MENĖS SOLIDARUMO 
MOKESTI SUMOKĖJO 
1955, 6 ir 7 Br. Zinkevičius; 
1956-57 m.: VI. Ivanauskas, 
Ivanauskienė, V. Birieta,

už 
už
V.
VI. Janušauskas, Alb. Urbonas 
ir Z. Urbonienė; už 1956 m.: 
V. Kiškis, P. Petronis, A. Mor 
kūnas, A. Mankus, P. Vileniš 
kis, P. Aneliūnas, EI. Kerbelie 
nė, P. Kerevičius, V. Muraus su Eugenijum Kucinu ir Vale 
kas, J. Jurėnas, J. Viliuišs, V. rija Užčinaitė su Jonu Biliūnu. 
Zinkevičius, S. I auteras, Ip. • Mirė Zubis Kazimieras, 69 
Tautras, J. Petrulis, E. Morkų metų amžiaus, palaidotas per 
nienė, J. Žmuidzinas, Pr. Pau A V bažnyčią.

DIPLOMATŲ ŠEFO TURIME NAUJĄ SAVARAN 
PROTESTAS KŲ VERSLININKĄ

Prancūzijos pajūrio mieste Plačiai yra žinomas ir pažįsta 
Nicoje buvo susirinkę parla mas laikrodininkas, juveliras ir 
mentų atstovai. Jų tarpe pasi auksakalis A. Žukas. Ligšiol jis 
rodė ir Paleckis, „atstovaująs dirbo kito įmonėje. Dabar, kaip 
Lietuvos seimą“. Dipl. lyderis labai daug patyręs, gerai susi 
St. Lozoraitis susiiinkimui įtei pažinęs su kanadinėmis sąlygo kštaitis, K. Viličnskas, M. Ga • Vaupšas Antanas, mokyklos 

putytė, Pr. Gaputis, Pr. Berno vedėjas, baigęs mokslo metus, 
tas, Č. Rūgyte, A. Paukštaitie išvyksta atostogų į Kaliforniją, 
nė ir Pr. Paukštaitis; už 1957 kur žada apsipažinti su vietos 
m.: J. Malaiška, V. Zubas, A. lietuvių kolonija.
Žukas, K. Rataviiįus, J. Šiau • Grigelis Leonas nusipirko, 

ir dar oalenevintomis išsimokė V yLa Žiulis, V. Kačergis, J. Lukoše tarpininkaujant P. Mažeikai,
limo salvp-omis. Atsiminkimegat7ių kampo, tikslia! — 976 vičius, C. Januškevičius, J. Go puikioje vietoje prie Backriver 

rys, Iz. Gorys, St. aukša, St. žemės ir statosi gražius namus. 
Vaišvilienė, D Barauskienė, A. ŠEŠTADIENINIŲ 
Skrebutenas, Stp. Kęsgailą, A. rvimCYKl ii
Paškevičienė, J. Dalmotas, Pr. mumijų

Povilaitis, M. Povilaitienė, L. mokslo metų užbaiga šiemet pa 
Balzaras, K. Balzarienė, Pr. skirta birželio 9 d. Aušros Vai 
Baltuonis, J. Baltuonienė, Br. tų bažnyčioje bus iškilmingos 
Staškevičius ,P. Jocas, J. Gu pamaldos, po jų salėje aktas.

iiimuo jv uoluv vl»i., tis lietuviai iš bet kurios Kana a. Kalvaitis, V. Liesunaitis, V. ^3 UO OS 
nei nesutinkant, nutarė šį pen dos vietos ir iš kitur, nes pas Žilinskas, P. Paleckas, K. Šit pranešama, kad kiekvieną sek

> laiškais. Savi pas savus! vičius, J. Rimkevičienė, J. Rim A V salėje kuopos organizato
• • Ši trečiadienį Šarkis teisėjaus kevičiųtė, p. Jurkienė, J. Lady rius ir finansų sekretorius My

— Sueco klausimas perduo Forume imtynėse. ga, Z. Urbonas ir Pr. Laurušo kolas Juodviršis piiima kuopos
__  Nasseras oralaimėio šalta tas Jungtinėm Tautom. • P. Jerutis nusipirko žemės iš nis. nario mokesičus ir norintiems 

Nasseras pralaimėjo salią _ , ... _ _ Montrealio Progress Co, tarpininkaujant p. • Ladyga Jonas statosi namus Įstoti kuopon duoda informaci
Mažeikai. už Dorval aerodromo. jū-

kė protesto raštą, kuriame pa mis, p. Žukas imasi savarankaus 
aiškino okupacinę padėfei Lietu verslo. Jis šios gegužės 10 die 
voje. na, šį penktadienį, atidaro savo
DAR GALIMA UŽSISAKYTI krautuvę, kaip laikiodininkas, 

ENCIKLOPEDIJA juvehras, auksakahs. Jo krautu 
... . vė yra prie Bannatyne ir Chur

— BALFo pirm. kan. Kon 
čius praneša, kad JAV ruošia 
mas naujas imigracijos įstaty

— NATO taryba paskelbė, 
kad apsigynimui naudos atomi 
nius ginklus.
mas, kuris gali būti naudinges jimo sąlygomis. Atsiminkime,
nis ir lietuviams. kad niekas daugiau Liet. Enci

— Lenkijos kardinolas Wy klopedijos neleis, — tat pasku
tinė proga ją įsigyti Dėl sąly “tpamaus "‘Visokiu rūšių
gų telefonuokite.HE 7920.

KANADACAR įŠEINA į
STREIKĄ

piezių.
— Churchillis viešoje kalboje 

kritikavo JT už laikyseną Sue 
co Įvykiuose.

— JAV laisvąjai Kinijai su 
teikia atominius ginklus.

— Kanados užs. r. min. LP 
Pearson sugrįžo iš Bonnos, kur

Anglijos premjeras Mc

Church Avenue, Verdun, tel. 
YO 4538.

P. A. Žuko krautuvė tautie

laikrodžiais, žiedais, papuoša 
lais ir visa tai taisys. Lietuvia 
ms p. Žukas duos geriausias pir

Kanadacar įmonių darbinin kimo sąlygas ir darys dideles oiasRCVlvIUB . JUVOB, j.
kai, pareikalavę pakelti atlygi nuolaidas. Į jį kvieičami kreip das> o. Salalyte, P. Adomonis 
nimus 30 et. už darbo vai., jmo 1
1*'-* nutuiv Oį įjvu------- ---- -------------— — ---------------> --------- r-“ ZllinbKdb, JT. raicvnao, «.. on r------------------------ - ---------------------- * —
ktadienį išeiti į streiką. Už strei ji užsakymus galima daryti ir kauskas, M. Pakulis, K. Rimke madienį, tuojau po pamaldų, 
ką pasisakė 68 darbininkų pro laiškais. Savi pas savus! vičius, J. Rimkevičienė, J. Rim A V salėje kuopos organizato
centai.

' Lietuvos X 
nacionalinė 1 
M .Mažvydo 
ų biblioteka /
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Redaktorius Jp n a s Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.
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Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:

V. S. MASTIS

Politinės Kanados partijos
POLITINĖS PARTIJOS SĄVOKA.

Politinė partija yra organi naujausia — Poujado partija, 
zuota žmonių grupė, kun šie Mūsų išeivijoje taip pat atsiran 
kia paimti valdžią savo progra da mažų asmenybių mažos par 
mos įgyvendinimui. Demokra tijos.
tinėse valstybėse valdžia pasie Ideologinės partijos remiasi 
kiama Įstatyminiu keliu — bal filosofine - ekonomine doktrina

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 suųku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraštį 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

$ 5.00 savimu, diktatūrinėse — perve ir siekia tos doktrinos įgyvendi 
rsmu, nimo. Šių partijų egzistencijos

Partijos atsirado 18 šimtme periodą ir populiarumą nulemia 
tyje Anglijoje, nors, platesne principų lankstumas ir gyveni 
prasme, partijų pradžia reikėtų miškumas. Turėdamos filosofi 
laikyti valstybės susikūrimą. 19 nį pagrindą, ideologinės parti 
amžiuje politinės partijos išdy jos teoriniu atžvilgiu yra turi 
go visose civilizuotose valsty ningos.
bėse. Pradžioje j jas buvo žiūri Galios (arba valdžios) parti 
ma su nepasitikėjimu, kadangi jos yra tos, kurios siekia valsty 
jos rūpinosi tik savo narių nau bės kontrolės, neturėdamos yp 
da, o ne valstybes gerove. Šian atingų ideologinių principų. Pa 
dieną valstybinio gyvenimo ne vyzdys: Amerikos Respubliko 

daug sunkesnis uždą galėtume Įsivaizduoti be politi nų ir Demokratų partijos. Šios

Canada
America & S. America. .$ 5.50
Other Countries ............ $6.00
Pajieskojimų kaina . . . .$ 1.00

Kanadoje .........................$ 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.

KODĖL NESIRYŽTAMA DIDESNIAM UŽDAVINIUI?
Kanados lietuviai gali pasidž didesnis ir

4. KREMLIUS SUSILAUKIA NEAPYKANTOS 
DERLIAUS.

Pirmas toks istorijoje pasitai sius diplomatus nuo įpykusios
d i 1 d vi do ILULLlVldl } J cl o 1 vi * vi voiiio i ■ vi <114o 141 inv oino m va 1 , • i v • • v« ■ •• v 1 •

iaugti, kad ju iškeliamos idėjos vinys, kuriam reikia visu laisvę ^ų partijų, nes mums valstybi partijos skinasi viena nuo kitos k?s spontamskas viešai reiškia minios užpuolimo, 
prigyvėja ir ' didžiausioje iietu myliniču tautu ir visų laisvę, de nls gyvenimas yra demokrati nereikšminga ypatybe. Price neanvkant^ iSrP1«kim«s «e Mhn
viu kolonijoje, kokia vra Jung mokratiją ir humaniškumą ke ms valdymasis arba savivalda, rinkimus tokia partija karštai
tinėse Amerikos Valstybėse. J liančių ir pavienių tautose Įta kun reiškia apsvarstymą, disku kalba apie savo platformą ir pr
. — - ..... - i • ciiac TĄ i clri i ei mc nnnrrm mrinilc rmlrimn Ji pcltC

taip pat, 
kuri buvo

Prieš mas neapykantos išreiškimas se Anglijoje, John Gollen, britų 
kė sovietų barbariškas žudynes komunistų partijos generalinis , 
Vengrijoje. Toliau paduodama sekretorius buvo nutildytas pa 
pasaulio reakcija i šiuos sovietų šiepiančiais minios šauksmais, 
veiksmus plačiame pasaulyje: kada jis bandė sakyti prakalbą 

Paryžiuje, 1956 metų lapkri vienoje vietoje. Dar gražiau at 
čio 7-tą dieną, tą dieną, kada sitiko su garsiuoju „raudonuo 

paskatina rusų tankai užbaigė Budapešto 
_ litines partijas. Taigi, politinės žmones pasirinkti vieną ar kitą skerdynes, beveik kaip laidotu 

> __ partijos yra pačioje savivaldos partiją: 1. ideologiniai — sutin vių eisenoj žmonės nužygiavo
Reikia sav°koje. karna su partijos principais; 2. prie Triumfo Arkos. Čia penki

j Visas partijas galėtume su asmenybės — patinka partijos buvę Prancūzijos ministerial 
dideli žygį, kuris yra tam tiks skirstyti i tris klases: asmenybi vadovaujantieji asmenys; 3. eko pirmininkai padėjo vainiką ant 

nes, ideologines ir galios par nominiai — pasirepkama ta par nežinomojo kareivio kapo—pri 
tijas. Asmenybinės partijos kon tija, kuri gina nario ir balsuoto siminimui tūkstančių nekaltų 
centruojąs! apie vieną asmenį jo specialius ekonominius inte vengrų, kurie buvo išžudyti ru 
— jos įkūrėją. To asmens sieki resus; 4. politinės valdžios — sų komunistų Budapešte. Po tų 
mai pasidaro partijos princi paprastai biurokratas pasiren ceremonijų grupės pykčiu de 
pais. Aišku, tokios partijos yra ka tą partiją, kuri yra arba ku gančių studentų atsiskyrė ir pa 
negausingos ir trumpalaikes, ri aiškiai bus valdžioje; 5. reli suko prie prancūzų komunistii 
Jos gana populiarios Prancūzi gijos; 6. geografijos ir 7. šei partijos vyriausios būstinės, es 

jaučia ūktai’ Amerl j°ie’ kaiP de Gaulle partija ir mos tradicijos. (d. b.)

sijas. Diskusijos reiškia nuomo incipus, po rinkimų, 
nių skirtumą. Norint nuomonių nka valdžion, daro 
skirtumą paversti veikia, reikia kaip ir ta partija, 
organizuotumo, o organizavima prieš ją.
sis politinei veiklai iššaukia po Septyni motyvai

AV lietuviams prigijo ir duoda kingesnių asmenų. Ar mes jų, 
labai gerų vaisių Kanados lietu sutartomis ir suderintomis je 
vių iškeltoji idėja — apjungti vi gomis negalime pasiekti? 
sus lietuvius vienoje organizaci tam tikslui pasiekti nėra veiks 
joje — Taryboje. ALTas tikrai nių, kurie pritartu ir padėtų re 
yra vienas rimčiausių ir pajėgia alizuoti šitą ALTo iniciatyvą pa 
usių organizacijų už Lietuvos šimto realizuoti uždavinio? ■ 
ribų, efektingai veikianti, sic Yra. Pakankamai yra. T_____
kiant išlaisvinti Lietuvą iš rusų tiktai iniciatoriui ryžtis i tikrai 
okupacijos. 1

Dabar, balandžio 11—12 die hii reikalingas.
nomis Vašingtone vykusioje Antras dalykas. Peticija nu 
Lietuvos laisvinimo veiksnių kreipiama JAV prezidentui. Ži 
konferencijoje pritarta „AL noma, tai gerai. Bet ir čia, ry 
To Vykdomojo Komiteto supla šium jau su augščiau iškeltais 
nuotiems žygiams Įgyvendinti klausimais, kyla tikslingumo 
1956 metų ALTo metinio seimo klausimas. Pas JAV prezidentą 
nutarimą — paruošti masinę pe jau guli viena peticija, bet ją 
ticiją“. Ši idėja taip pat yra Ka težino ir 
nados lietuvių, kurie ją iškėlė ka, kuriai ji ir priklauso. O gi 
Trečiojoje Kanados Lietuvių galima padaryti, kad ją žinotų 
Dienoje, Įvykusioje 1955 metais ir jaustų visa žmonija. Tam tiks 
Montrealyje. Ši idėja buvo pa lui idėjos iniciatoriai projektavo 
skelbta rezoliucijos formoje, peticiją siųsti Jungtinėms Tau 
kreipiantis i viso pasaulio lietu toms, kad ant jų sąžinės ji gu 
vius ir juos kviečiant ją reali lėtų sunkiu akmeniu ir neduotų 
zuoti bendromis jėgomis. jų sąžinei nurimti, ligi paverg kasti 6 mylių tunelis išaur. Que 300,000 pramonėje susižeidi 

Kanados lietuviai, žinodami, tos tautos bus pavergtos. Kad bece, kuris nukreips Peribon mu, kuriu 85,000 bus reikalingi 
kompensacijų, nors susižeidi 

mų sumažėję per 50%.
Toronte 1959 m. bus pastaty 

tas moderniausia cukraus fabri 
kas, kuris derinamas prie Jūrų 
kelio baigimo.

Saskatchewan© provincijoje 
nuo 1943 metų laikosi visuoti 
nais rinkimais išrinkta CCF — pierius ir dokumentus, kurie bu 
socialistų vyriausybe. vo palikę patalpų viduj ir ugnis

Liberalai Kanadoje turi fede privertė komunistinius šeiminin 
ralinę valdžią jau nuo 1935 mc kus apleisti pastatą keliu per 
tų, kada rinkimus pralaimėjo stogus.
konservatoriai. Po to Įpykusi prancūzų mi

— Iš Lietuvos atvykę šnipai tua nuvyko prie komunistinio 
ocjiucuu uacu c ouvo e • — Soboliai ir Albam — teisme laikraščio „L Humanite“ Įstai 

lis visų nesusipratusiųjų ir vi skaiĮytf šeši^akta^— ^Prezidkt Pris>Pažino kaltais. Bausmė jie gų jas padegė. Vienas buvęs 
su neutraliųjų įsąmoninimas, mo iždininko, šalpos Komiteto, ms dar nepaskirta. „Ai™
kuns is viso patarnautų laisves, Vasario 16 d gį£n remti jga ___________________________
demokiatijos n humaniškumo ]jotinjO) šeštadieniniu mokyk n a ■
įgyvendinimui. . lų tėvų komiteto, Vengrijos ko PAJlESKOJlMAl

Ketvirta. Finalas butų vie vaį remti komiteto ir Tautos 
nas efektingiausiu žmonijos is Fondo Montrealio skyriaus. Vi 
torijoje faktų. Ne milioną para su aktu skaitymas užtruko Iv 
šų vežtų vienas sunkvežimis, giai 20 min. Reikia tik apgailės “Y’ i'“ucvc^ J.lc* P«vyzuyS nuns sokhwjo is?
bet visa sunkvežimių vilkstinė, tauti, kad seimelyje atsirado Lietvivos:. AtslllePtl: Bagdziu sto j miestą per visą pasaulj. 
gal keli šimtai, gai tūkstančiai, atstovų, kurie tarėsi negalį sk 
Nes nėra mažiausių abejojimų, įrti 2o‘ min. laiko savo ir visų 

vietinių KLB padalinių metinės 
veiklos revizijai išklausyti. Bū 
dingą, kad dėl aktų ilgumo pra 
kalbėta virš pusės valandos, bet 
nė žodžiu neužsiminti aktuose 
iškelti klausimai ir trūkumai.

Netiesa, kad aktuose tik ko 
nstatuota, kad viskas tvarkoje. 
Pav., Tautos Fondo buv. ižd. 
p. Puniškos neatsiskaityta už 
$115.90. Neatsiskaityta organi nAFiri/Ar 
zacijų už net prieš 1954 m. iš ''•C.lvOS
dUOtUį irvženkle!įs 8U Nuoširdžia padėka norime 
moję $ 940.75. Yra it Kituose 
aktuose eilė pastabų, nors ir ma

Ar

Antras dalykas. Peticija nu

kad tai yra bendras visų lietu ji ir pavergėjui akis badytų kas 
dien.

Trečias dalykas. Idėjos ini 
ciatoriai Šiam tikslui projektą 
vo panaudoti visą laisvę mylin 
čia žmoniją — visuose konlinen

vių reikalas ir nemažiau gerai 
žinodami, kad tai yra ir ne vie 
nų lietuvių reikalas, klausimą 
pastatė visu rimtumu: visiems 
susitarti ir visiems bendromis 
jėgomis imtis šio uždavinio. Tai 
buvo atsiklausti visi laisvinimo

ju dekanu“ iš Canterbury, ka 
da jis atvyko skaityti paskaitos 
Durham'o universitete. Kiaušy 
tojai susitiko jį mojuodami ven 
griškomis vėliavomis. Po to sep 
tyni studentai įžengė lėtai pas į’ 
kaitų salėn nešdami karstą, ku AĮ 
ri jie pastatė prie „raudonojo ™ 
dekano“ katedros. Dr. Hewlett 
Johnson paraudęs apleido pas 
kaitų salę. Be to prapuolė jo 
skrybėlė, nes įą nusavino stu 
dentai, o seaknčią dieną tą sk 
rybėlę pardavę is varžytynių 
pinigus paaukojo Vengrijos pa 
galbai.

Daugelyje kitų pasaulio vie 
tų, kur žmonės myli ir vertina 
laisvę, buvo šios rūšies epizo 
dų.

Lježe, Belgijoje, demonstran 
tai Įsiveržė Į kompartijos būs 
tinę ir išmetė baldus ir Stalino 
biustą Į netoliese bėgančią upę. 
Bordeaux, susirinkusi minia nu 
plėšė gatvės pavadinimą 
lingrad' ‘ir uždėjo kitą — 
dapešt“. Įvairiose kitose Pran 
cūzijos vietose miestų tarybos 
pakeitė gatvių ir aikščių var 
dus pakeisdamos rusiškos kil 
mės pavadinimus į vengriškus.

Vakarų Berlyno gyventojai. • 
100.000 žmonių minia, rodė sa 
vo neapykantą komunizmui, žy 
giuodami kiekvienas užsidėjęs 
juodą gedulo raikšti ant ranko 
vės. Nužygiavo ligi Schoneber 
ger Courthouse, keletas tūks 

i tančių demonstrantu atsiskyrė 
ir nužygiavo prie Brandenbur 
go vartų, kurie yra ant ribos, 
skiriančios Berlyno rytinę ir va 
karinę zonas. Demonstantai nu 
plėšė sovietų pakabintą lentą 
su užrašu „Čia prasideda demo 
kratiškas sektorius“. Po to ru 
sų sargybiniams automatiniais 
šautuvais ginkluotiems stebint, 
demonstrantai padėjo’ 2 vairw 
kus Rytu Vokietijos žmonėms^ 
kurie žuvo laike 1953 m. birže 
lio mėn. sukilimo. Vienas iš vai^ 
nikų buvo padarytas iš spyg 
liuotos vielos ir turėjo užrašą 
„Nejudinti kol visi žmones ne 
atgaus savo valdymosi teisės".

Toliau minia susirinko prie 
masis arba apie jį žinantieji pra statą, kur uždegė knygas ir bal tus? tanko, stovinčio priekyje 
šomi rašyti šiuo adresu: V. Ro dus. Įsij'kudinimas ir neapykan barimo paminklo. Nekreipdami 
man 119 Inslee Pl. (Inslee PL) ta komunistams buvo taip augs 

lJ Elizabeth N. J. U. S. A.

APIE KANADĄ TRUMPAI
Artinantis Federalinio seimo rinę vieno miliono arklio jėgų 

rinkimams, NL bus apibūdin srovei Aliuminijaus kombina darni 
tos visos kanadinės partijos ir tui Arvidoje. 
jų lyderiai. Įstaiga, kuri moka sužeidimų

1959 metais bus pabaigtas kompensacijas, numato šiemet

kos upės srovę į statomą elekt

DĖL SEIMELIO 
KORESPONDENCIJOS

Montrealio žinių skyriuje pr
tuose, visose valstybėse, visose aeitame „NL“ numeryje tvirti 

„ . . . r . . . . . 4 šalyse. Tam tikslui būtų šukei narna, kad Revizijos Komisija
veiksmai ir diplomatiniai atsto (as milžiniškas sąjūdis, visos 
vai. Atsiklaustųjų taipe ouvo žmonijos, kuri brangina laisvę ir 
ir ALT Beveik visų atsakymai žmogaus teises. Tam tikslui at 
buvo abejingu ^ai ba neigiami. sjekti visur gyveną lietuviai tik 

rai padėtų ir nėra nė mažiausių 
abejojimų, kad jie uždavinį pui 
kiaušiai atliktų vietose. Peticj 
jos parašų rinkimas būtų dide

patiekusi labai plačiai surašy 
tus aktus. Kaip Rev. Kom. na 
riui, tuos aktus, vietoje tuo me 
tu Toronte buvusio pirm. Juo 
zo Lukoševičiaus, perskaičiu 
šiam, man norėtųsi dėl to pada 
ryti keletą pastabų.

Seimelio posėdyje buvo per

ančios Carefour Chateaudun.
Policija sudarė grandinę rau 

donųjų įstaigų fronte, betzmi 
nia didėjo kas minutę. Dainuo

i „Mansei j e te“ (,,Marseli 
laise“) žmonės prasilaužė pro 
policiją ir įsiveržė į pastatą. 
Ten jie užlipo į antrą augštą ir 
tuojau iš ten pradėjo skristi per 
langus kėdės, stalai, kaitotekos 
spintelės ir ryšuliai komunisti 
nės propagandos ir raudonųjų 
laikraščių. Kažkas iš minios už 
degė degtuką ir tuojau iš ismes 
tųjų pro langus daiktų buvo sk 
vero viduryje sukurtas laužas.

Viduj komunistų pastato de 
monstrantai taip pat uždegė po

Sta
,Bu

Jų tarpe ir ALTo.
Mes gi nuoširdžiai pritaria 

me AI,To pasiryžimui realizuo 
ti šią idėją. Mes visomis gftlio 
mis prisidėsime. Mes lauksime 
peticijos ir rinksime parašus. 
Gerą pasiryžimą paremsime 
nuoširdžiai, nes tai turi patar 
nauti mūsų vienam iŠ pagrindi 
nių tikslų.

Tačiau prieš pradedant šią 
idėją realizuoti, yra būtina pa 
siūlyti sugestijų. Juk tai turi 
būti visų sutartas pasiryžimas. 
Tuo tikslu čia paduodama kai 
kurių svarbių samprotavimų.

Pasiryžtoji peticija modifi 
kuoja Kanados lietuvių idėją, 
deja, nenaudinga prasme. Ir 
štai dėl ko. Peticija nutarta itei 
kti Jungtinių Amerikos Valsty 
bių prezidentui, ir pasiryžta te 
surinkti vienas milionas parašų,

Žinoma, bendrai imant, tai
yrą puiku. JAV prezidentas su pasitenkinti tokia riba, už ku 
visa tauta yra vienas didžiau rios yra daug didesnių galimy 
siu ir tvirčiausių tautų laisvės bių ir nepalyginamai vaisingos 
rėmėjų, o Amerikos lietuviai nių perspektyvų?
yra vieni veiksmingiausių, ku 
rie pavergtųjų reikalus pašto 
viai ir neatlaidžiai kelia ir ne 
duoda jiems nurimti. Tai yra 
puiku, pasigėrėtina, pavyzdin 
ga.

Bet, ar siekiant milžiniško už 
davinio — visų pavergtųjų (nes 
vienos Lietuvos niekas nesiryš 
laisvinti) išlaisvinimo — ar tuo 
galima ribotis? Ar to bus paka 
nkama? Ar negalima padaryti 
daugiau ir pasiekti nepalygina 
mai efektingesnių rezultatų?

Pagalvokime. Jeigu nuo vie 
no JAV prezidentu ir amerikie 
Čiu tautos išlaisvinimas priklau

• . . . . vi z. Ct
sytų, — seniai jau visi pavėrę p sutvarkč -os atskridirna ;

NewYorka. BALF. J" nesidomejimas, išskiriant ne r------------------------__----- j--------
bent savo kalbas ir kritikas, ku madas; vaikų darželio vaikuČia nas, kad apsaugotu raudonuo

Egiptas JT atsiuntė Sue rios paprastai užima visą posė ms ir jų motinoms, komentato  _____ _____ _____ _ ______ _
rei p. Ilonai Gražytei, p. Dal skanius pyragaičius, ir visiems prisipildė kibirus krauju, kuriuo 
montui už paruošimą salės ir vi aukavusiems fantus loterijai.
soms ponioms už padovanotus

šų vežtų vienas sunkvežimis,

kad viso pasaulio žmonės peti 
ciją pasirašytų. Ir ši peticija už 
imtų visą Jungtinių Tautų rnu 
z ėjųf

Taigi — negalima nepritarti 
ALTo ryžtui surinkti milioną 
ar du parašų peticijai, bet kodėl

Dėl šitų samprotavimų labai 
nuoširdžiai prošomas ALTas ir 
visi lietuvių Laisvinimo Veiks 
niai rimtai pagalvoti ir ryžtis žesnės reikšmės, 
didesniam uždaviniui, kuris yra 
ne tiktai reikalingas, bet tiesiog 
— būtinas. J. Kardelis.

BIRUTĖ BILEVIČIŪTĖ IR 
BALFAS

BALFo pirmininkas kan. Dr. 
J. B. Končius pakvietė p. Biru 
te Bilevičiūtę tarnautoja i BAL 
Po organizaciją, sudarė visus 
reikalingus dokumentus, per 
Department of State parūpino 
vizą Lietuvos kvota ir per USE

parašiutininkas užlipo ant pas 
tato stogo, kur iškėlė raudoną, 
baltą ir žalią Vengrijos vėliavą 
—vėliavą su skyle toje vietoje, 
kur rusų raudona žvaigždė bū

— Pajieškomas Mikalojūnas davo.
Jonas, kilęs iš Vieišntų mieste Tai buvo grandinės reakcijos 
lio, Panevėžio ap. Yra žinių iš pavyzdys, kuris šokinėjo is mie

nas Br. 2630 Prefontaine St., Tolimajame Urugvajuje, sos 
Montreal 4, P. Q., Canada. tinėje Montevideo apie 200 stu

—• Jieškomas Vytas Krisčiū dentų sudraskė į skilteles vėlia 
nas (Dusetos) apie 1947-48 m. vą, turinčią kūjį ir pjautuvą ir 
gyveno Regan Camp. 33, Abiti tada nudegino ligi pamatų so 
bi power U. Paper Company vietų konsulatą.
Lim. Ontario Canada. Jieško Buenos Aires, jie Įsiveržė i 
brolis iš Lietuvos. Pats jieško sovietų prekybos atstovybės pa

dėmesio į rusų sargybinius, de 
monstrantai apliejo tanką rau 
donais dažais ir užrašė žodį 
„žmogžudžiai“. Kada autobu 
sas su rusų, sustiprinimu atvy 
ko ,į vietą, tai minia nuplėšė 

reikšti p. Vyt. Babeckui ir p. K. puoštas Vengrijos vėliavas. Per lenteles nuo masinos pi
Baronui už dideli pasidarbavi 12.000 žmonių buvo susirinkę iekl° 11 uzPakalio. ..Ąjįjj: 
mą pritaikant muziką ir atlieka specialiam šiam reikalui susi Luksemburge, studentai ptjBj 

Iš esmės, lygiai kaip ir sei nt įkalbėjimus į filmus „Lietu rinkime Madison Square Gar HP° augštą sovietų ambasados 
den, o televizijos programos tvorą, įsiveržė pastato vidun, 
„This is Your Life“ stebėtojai kur visk9 sudaužė ir sulaužė.

____  .... , „ . ____ „_J j $ 320.000 pagelbėti Jį apleido, sovietų ambasados 
kruopštus buv. Rcv. Kom., o padėka visiems atsilankiusiems Vengrijai. Kiekvieną dieną mi pastatą nešdamiesi išjuokimui 
ypač jos pirm, prityrusio revi į Dr-jos buvusį madų parodos__________________________________________ ™

tai pakilusi, kad vyriausybė tu 
rėjo uždrausti visus komunistų 
mitingus.

New Yorke tūkstantinės mi 
iš nios žygiavo paskui gedulu pa

mėlio posėdyje kad esu pada 
ręs, aš čia norėčiau pareikšti, 
kad mano perskaityti aktai yra

viai Hamiltone“.
Broliai Žukauskai.

KLK Moterų Dr-ja reiškia suaukojo $ 320.000 pagelbėti Ji apleido sovietų ambasados 

augštai iškeltą Chruščiovo pa 
veikslą. Vėliau policija atrado 
sovietų ambasadorių Ivaną Me] 
nik, išsigandusį, pasislėpusį rū 
syje.

z . . ..........__ , _________ _____ ______ Stokholme, studentai apmė
gyvenime perdaug įsigali abuo žiu suknelių ir už 3 premijas, jais ir žmogžudžiais. New Yor tė sovietų ambasadą „dangaus 
jumas, paviršutiniškumas ir nie Visoms modelistėms, kurios ko miestas išleido $5000 per die raketomis“ ir įmetė per tvorą 

: taip klasiškai pademonstravo na išlaikyti tris policijos pamai kruviną, be galvos iškamšą, t » 4. «• v I * ** 1 I •• 1 ... I —. . * « • • 4 M •
St. Claude, Prancūzijoje, stu 

dentai nuėjo į skerdyklą kur

zoriaus Juozo Lukoševičiaus, parengimą bal. 27 d. už suteik 
darbas. Tikras nesusipratimas paramą Seselių vaikų darže 
daryti priekaištus dėl jų tikslu ]įui Dėkojame salionui Dive 
mo. Priešingai, mane ima bai Mode (4922 Sherbrooke St. 
mė, kad mūsų visuomeniniame W\) už pademonstravimą gra

tieji būtų laisvi. Pavergtųjų iš 
laisvinimas tat ne nuo vienos 
Amerikos priklauso ir ne nuo 
vieno JAV prezidento, nors ir co kanalo tvarkymo naują pro dŽiavimo laiką, 
geriausių norų bei tvirčiausių jektą, kurį Prancūzija atmeta, Reikšdamas pagarbą 
jo pastangų. Ne. Tai yra daug o JAV laiko peržiūrėtinu. Pr. Rudinskas.

nios žmonių spietėsi apie pasta 
ta, kuriame buvo soivetinė de 
legacija i Jungtines Tautas. 
Atskiros tų demonstrantų gru 
pės nešdavo karstus ar plaka 
tus, aprašančius rusus skerdė

aplaistė komunistų partijos pas
LKM Dr-ja. tatą. (b. d.)
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Lenkiškasis komunizmas
LAIŠKAS Iš POZNANĖS

Šį laišką iš Lenkijos Poznanės miesto, kuriame 
vyko Lenkijos darbininkų sukilimas prieš sovietinę 
okupaciją ir komunistinius valdymo metodus, pri 
vedusius Lenkiją prie ekonominio sugniužimo ir jo 
pasekmių — bado ir skurdo ,— rašo asmuo, lietuvis, 
ten gyvenęs po paskutinio karo ir visa matęs savo 
akimis bei visa pats išgyvenęs. Red.

Iki 1956 m. birželio mėn. 28—UB — Saugumo
d. Lenkijos komunistų veidas rie tiek metų buvo- tikroji pa 
bei jų santykiai su Maskva nie baisa kiekvieno ienko.
ku nesiskyrė nuo tokios pat Maskva bei CK PZPR (Cent 
„kaukės” kitų satelitinių kraš ro Komitetas „Polska Zjedno 
tų, kaip Čekoslovakija, Rumu čona Partia Robotnicza“ — Su 
nija, Bulgarija ir t. t. Bet 1956 vienytoji Lenkijos Darbininkų 
m. birželio mėn. ^vykiai Pozna partija — taip dabar vadinasi 

. įėję visam pasauliui į------,x -
K jOg net ir Lenkijos komunistai, p

o ypač Poznanės fabrikuose ir vacjįno 
Įmonėse dirbantieji paitiečiai, 
nėra aklai paklusnūs Maskvai.
Kai birželio' 28 d. apie 11 vai., 
prie Naujosios Miesto Rotušės, 
mitingo metu, minia giedojo 
tautines bei religines lenkų gies 
mes, tai toje minioje net su aša 
romis akyse drauge giedojo ir 
tokie žmonės, kurie iki tol bu 
vo žinomi kaipo aktingi partie 
čiai.

Tie Poznanės įvykiai stipriai 
sukrėtė Lenkijos visuomenę, 
tačiau josios neišgąsdino. Net 
atvirkščiai — sužadino josios 
naujas viltis, nes tie

\. „birželio mėnesio” įvykiai 
tai buvo visų pirma viešas 
pareiškimas tuolaikinių 
minčių bei norų visos len 

kų tautos.
Užtat tie Poznanės įvykiai 
gąsdino Maskvą, nors šiaip Ma 
skva neabejotinai gerai susigau 
dė Lenkijos žmonių nuotaiku 
se. Maskvą gal tik labjausiai iš 
gąsdino pats faktas, jog Berma 
no, Radkevičiaus, Ružanskio 
ir visos armijos .lenkiškų saugu 
miečių bei Maskvos MVD „pa 
tarėjų“ terorizuotos lenkų ma 
sės išdrįso viešai paiodyti, jog 
Maskvos primesta įiems raudo 
noji „spalva“ nė kiek nėra pa 
lietusi ar pakeitusi lenkų pat 
riotizmo dvasios esmės.

Čia nemažą vaidmenį suvaidi 
no lenkų dvasiškija, kuri per vi 
są laiką rėmė kiekvieną lenkų 
patriotizmo pasireiškimą. Len 
kų tauta yra religinga ir josios 
pasaulėžiūros formavimui dide 
lės reikšmės turi kunigai. Svar -Lenkijoje šiandieną yra dau je. 
biausia tai, jog toji kunigų įta 
ka Lenkijoje visų pirma pasi 
reiškia lenkiško patriotizmo ug 
dymo srityje.

Kai rugsėjo mėn. 1956 int. 
Čenstakavoje, prie Šv. Pa 
neles stebuklingojo oavei 
kslo susirinko per milionas 

maldininkų, 
tai tas susibūrimas maldininkų 
nebuvo vien lenkų maldingu 
mo pasireiškimas, bet ir gilaus 
prieš Maskvos okupaciją. Tos 
patriotizmo ar net nusistatymo 
iškilmės, rišamos su 300-meti 
ne sukaktimi Čenstakavos ap 
gynimo nuo švedų antpuolio, 
pirmon eilėn stengiamasi buvo 
panaudoti parodymui, jog toks, 
palyginamai gana smulkus įvy | 
kis, kaip vieno vienuolyno ap | 
gynimas, tapęs lemiamuoju taš : 
ku anuometinės Lenkijos išsi 
vadavimo kovoje su svetimuo : 
ju jungu. Esą Švenčiausioji Pa 
nelė visą laiką ypatingai globo 
janti Lenkiją ir vis yra padėju : 
si lenkų tautai išsilaisvinti iš 
svetimųjų jungo. Visa Lenki ;• 
jos dvasiškija taip aiškino tos ;; 
sukakties reikšmę, net t. v. : 
„katalikai prtogresistai" nedįrį T 
so kitaip kalbėti.

Daug kartų teko įsitikinti, T 
jog lenkai — ir komunistai ir :: 
katalikai — visų pirma yra len T 
kai, o tik paskui komunistai ar 
katalikai. Todėl netenka stebė 
tis, kad prie kalėjimo ar „bez ; 
piekos” (lenkų saugumo) įstai :: 
gos rūmų užpuolimo aktingiau 
šiai pasireiškė Z. M. P. (Zwią 
zek Mlodziežy Polskiej — Len 
kijos jaunimo Sąjunga — ati ; 
tinka komunistinei jaunimo' or 
ganizacijai) nariai, atsieit „len T 
kų komjaunuoliai”. Poznanės 
Įvykiai buvo spontaniškas len ; 
kiškumo pasireiškimas prieš 
tiek ilgai trunkančią Maskvos; 
hegemoniją, gi kalėjimo ir sau : 
gurno rūmų užpuolimas buvo ;; 
pirmon eilėn bandymas „lygin T 
ti sąskaitas“ su „uboveais“ (nuo

giau negu tada.
Tas pats yra ir su žmonių nu 

sistatymu. Šiandieną visi lenkai 
apie Maskvą visiškai kitaip gal 
voja negu 1945 metais galvojo, 
net ir tokioje . „drausmingoje“ 
vaivadijoje kaip Poznanės. Pa 
vyzdžiui, žmonės, kurie 1945 
metais „akis draskė’ 
bandė „poznaniečiui

demilitarizuoti 1000 mylių zo 
ną nuo Reino iki istorinių Rusi 
jos sienų. Tose, neutraliosios 
zonos srityse gyvenančioms tau 
toms garantuojama laisvė, su 
teikiama materialinė parama ir 
proteguojamas jų ekonominis 
ir politinis apsijungimas.

Pagal šitą planą yra neaišku, 
kur yra istorinės Rusijos šie 
nos: 1939 m. ar 1914 metų? Jei 
1939 m. tuomet ir Pabaltijo va 
Istybės ir Rumunija įeina į neu 
traliąją zoną. Jei istorinėmis šie 
nomis laikoma 1914 m. Rusijos 
siena, tuomet visos Pabaltijo 
valstybės ir Rumunija priklau 
santi Besarabiją atitektų Rusi 
jai.

Atrodo, kad JV yra dau 
giau panašių planų, kuriais no 
rimą garantuoti Sovietų Sąjun 
gos sienos. Tad ir čia klausi 
mas, kur yra tos sienos.

Lenkų pasiūlymas
(Lenkai siūlo neutralinę zo 

ną, apimančią Pabaltijo valsty 
bes, Lenkiją, Vengriją ir į pit 
tus Balkanus. Red.).

Rusų pasiūlymas
Europos neutralizavimas yra 

____ pasitraukia iš Vokietijos, priimtinas ir sovietams. Pagal 
Lenkijos, Čekoslovakijos ir Ve Bujganiną į tąją zoną turėtų įei 
ngrijos;

2. Tų kraštų pajėgų kontro 
lė:

3. Vokietijos apjungimas pra 
vedamas laisvais rinkimais;

4. Tų kraštų sienos tarpusa 
vės ir keturių didžiųjų garanti 
jos;

5. Neutralizavus šiuos kraš 
tus, pasitraukia: Vokietija iš 
Nato; Čekoslovakija, Lenkija ir 
Vengrija iš Varšuvos pakto.

Kaip matome, pagal šitą pro 
jektą ne tik Pablatijo kraštai 
neįeina į neutraliąją zoną, bet 
čia nėra nei Rumunijos. Šias ke 
turias valstybes Darbo Partijos 
lyderis palieka Sovietams (kaip 
ir Edenas. Red.).

Van Zelando pasiūlymas
Savo neutraliosios zonos Eu 

ropoję planą pateikė buv. Belgi 
jos Ministeris pirmininkas ir 
Krikščionių demokratų lyderis 
van Zeeland. Pagal jį neutralio 
ji zona turinti būti tarp Reino 
ir Vyslos. Taigi net visos Len 
kijos nebeįjungia.

Amerikonų pasiūlymas
12 Amerikos demokratų kon 

gresmanų planas. Jie numato

Trys pasauliai ir priemonės 
juos suderinti
RAŠO JUOZAS AUDĖNAS.

1. Laisvasis Vakarų pašau Pagal Edeno planą turėtų bu 
tam, kas jlis ginkluojasi, bandev atomi ti neutralizuota ir demilitarizuo 
pasakoti nius ir vandenylinius ginklus, ta vidurinė Europos dalis, ko 

apie tikrąjį komunizmo veidą, vartoja visas galimas priemo kių 300 mylių platumo. Ji prasi 
įstaiga) ku S* dabar tie patys žmonės Len nes ne tik sulaikyti komuniz dėtų nuo Vakarinių Vokietijos 

S ’ kijoje be svyravimų prisipažįs mą, bet išlaisvinti pavergtąsias sienų iki prieškarinių Lenkijos
ta, jog tada labai klydo ir kad tautas. 
komunizmas esąs <__________ _
Lenkijos priešas. L.____

Neabejotina, jog lenkiškieji saulis ginkluojasi, bando tokius i puses sutartimis būtų ga 
komunistai, taip eiliniai nariai, pat branduolinius ginklus, var rantuojamas saugumas Rytams 
taip ir įvairūs partiniai pareigu toja visokiausias kitas priemo 
nai, dabar jau gana gerai supra nes užvaldyti visą pasaulį ir 
to, jog

sovietiškas komunizmas tu 
rįs tik vieną tikslą — pade 
ti Maskvai paimti visą pa 

šaulį vergijon. 
Šiandieną Lenkijos žmonės net 
kalba, jog net ir Gomulka, da 
bartinis Lenkijos komunistų 
partijos pirmasis sekretorius 
bei paskiri CK nariai jau gerai 
suprato, jog Maskvai tik tie ko 

ir munistai tėra „geri“, kurie ak

‘ ' ' ' —. Pagrindinis sukis — tija, kurios Britai bijo, butų
didžiausias per taiką j laisvę. Vokietijos sienų. Atseit, Vokie

2. Bolševikų pavergtasis pa neutralizuota, o toliau nuo jos

parodė, į,enkijOs komunistine partija)
. > Poznanės įvykius pradžioje pa 

___ > „šlykščia imperialistų 
provokacija“, tačiau

Varšuva labai greitai vie 
šai pripažino, jog tai buvo 
ne „svetimųjų agentų” pa 
ruošta provokacija, bet ne 
abejotinais Poznanės dar 
bo žmonių ilgai slėptas ne 
apykantos prasiveržimas.

Bet Maskva, panašiai kaip 
Vengrijos sukilimą, Poznanės lai vykdo Maskvos valią. O to 
įvykius ir dabar vadina „impe ji Maskvos valia, esą, dabar esą 
rialistinių agentų provokacija“ nti labjau rusiška ir labjau šovi 
Tokiu „spazmatišku“ laikymu nistiška negu kadaise tokia bu 
si „sloganų” Maskva visų pir vo caro valdžios laikais. Priva 
ma nori „išbaltinti“ save „ko čiuose pasikalbėjimuose partie 
munistinio pasaulio“ akyse. Jei čiai nesivaržo pasisakyti, jog 
faktai prieštarauja sloganams - Maskvos skelbiami „ideologi 
- blogiau faktams, o ne slogana niai dūmai“ turi tik vieną tiks 
ms. lą — įkalti į galvą visiems ko

Kaip gi ten buvo ištikrųjų? munistams, jog jie tauamai ko 
Dvidešimties aštuomų nulio voja už savo krašto masių ger

nu gyventojų Lenkijoje dabar būvį, o tikrumoje, sako, tik pla 
čiai visuomenei bei komunistą 
ms apdumti skelbiami įvairūs vinys. Dabar jau prieita prie 
obalsiai Maskvai tik tiek tėra 
geri, kiek jie patarnauja Mask 
vos imperijos interesams.

Su kartumu, ne maža partie

iš

įvesti savo iš Maskvos diriguo 
jamą diktatūrinę santvarką su 
rusiškuoju imperailizmu. ~ 
rindinis šūkis — sugriauti 
ji pasaulį.

3. Pavergtasis pasaulis, 
Europoje apie 100 milionų gy 
ventojų, kenčia, viduje kovoja 
ir visomis kitomis priemonėmis 
siekia atgauti laisvę. Pagrindi 
nis šūkis — per laisvę į taiką.

Bevaisės pastangos
Turime konstatuoti, kad pa 

vergtąjį pasaulį brutaliai ėda 
komunizmas, o laisvasis pašau 
lis pareiškia jam daug sentimen 
tinių apgailestavimų ir užuojau 
tos. Per visus 12 pokarinių me 
tų tebeina žaidimas tarp dviejų 
pasaulių. Buvo daug konferen 
cijų buvo prirašyta begalės pro 
tokolų ir rezoliucijų ir vis nesu 
randama forma demokratijai su 
gyventi su diktatūra. Pavergto 
sios tautos yra pagrindinis kliu

Pag
seną

vien

ir Vakarams.
Reikia paminėti, kad neutra 

lios Europos zonos idėją jau 
1952 m. buvo paskelbęs vokie 
tis dr. Fleidereris, kuris siūlė 
150 — 300 mylių juostą. (Ru 
sai tokią mintį kėlė dar anksti 
prieš Antrąjį Pasaulinį karą. 
Red.).

Gaitskelio pasiūlymas
Kitas britas, Darbo partijos 

lyderis Hugh Gaitskell pasiūlė 
tokį planą:

1. Visos svetimos karinome 
nės

yra per 1.350.000 „PZPR” pat 
tijos narių. Tačiau toji „partie 
čių” armija Lenkijoje niekad 
nebuvo ir nėra vienalytė. Parti 
jos kaikurių pareigūnų pasisa 
kymu teigiama, jog daugiau 
šiai 3—5% partiečių priklauso čių pasisakydavo, jog t. v. „va 
partijai iš įsitikinimo, apie 20— karų pasaulis“ per ta „geležinę 
25% priklauso karjeros sume sieną” visiškai nebeįstengia ar 
timais, o likusioji „masė“ par ba, tikriau sakant, nebenori pa 
tiečių tokiais pasidarė „ramy matyti, jog bet kokia kauke 
bės ir saugumo“ dėliai. Todėl, prisidengęs bolševizmas niekur 
išskyrus sąmoningus Maskvos netarnauja ir netarnaus ne ru 
MVD agentus, daugumas tų sarus, ne Rusijai, 
partiečių stengiasi būti naudin Deja, kaip atrodo, čia „vaka 
gi Lenkijai. Bet to dar maža, rai“ dar nėra praregėję. Sunku 
Dabar Lenkijoje komunistų iš net įsivaizduoti, su kokiu kartu sios Keturių Didžiųjų valsty 
įsitikinimo yra kur kas mažiau mu, net ir dažnas partietis, Len bių užsienių reikalų ministerių 
negu jų ten buvo 1944 — 1945 kijoj^ kalbėjo apie „vizitą“ yCh konferencijoj Ženevoje, A. Ede 
metais, nors formaliai partiečių ruščiovo bei Bulganino Anglijo nas išdėstė savo planą Europos 

' (b. d.) reikalams tvarkyti.

to, kad kovų frontas tapo prie 
Sueco kanalo. Bet tai nereiškia, 
kad būtų užmiršta Europa, 
kaip pagrindinė ir svarbiausio 
ji strategijos vieta.

Pamėginkime pakalbėti apie 
ligi šiol pateiktus kai kuriuos 
receptus santykiams gydyti, ne 
perdaug rūpintis pavergtųjų 
tautų laisve. Tų receptų yra ke 
Ii ir jie ne labai daug vienas 
nuo kito skiriasi.

Edeno pasiūlymas
1955 m. spalio mėn. įvyku

Fifth Avenue
Departmental Store Inc

4932 Wellington Street
VERDUN
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daugiau.
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2.00 — jei
5.00 — jei

GAUSITE NUOLAIDĄ

Kalbame lietuviškai!
Vyriški, moteriški ir vaikiški 

drabužiai
Pigiausiomis kainomis 

apsirenkite visa šeima ir 
apsistatykite butą

ti Europa pradedant nuo dabar 
tinės Sovietų Sąjungos sienos, 
aišku Baltijos kraštus palieka 
nt Sovietų Sąjungoje, iki vidų 
rio Prancūzijos. Tuo būdu, So 
vietai svarbiausia norėtų neu 
tralizuoti ir demilitarizuoti Vo 
kietiją ir Prancūziją, t. y. pag 
rindines Europos kontinento pa 
jėgas.

Šitoji,
neutralios zonos idėja, 

galima sakyti, pradeda tapti vi 
suotine idėja Rytų - Vakarų sa 
ntikiams išlyginti, o ypač trečio 
jo pasaulinio karo išvengti. Kai 
pastaruoju metu Sovietai pradė 
jo vadinamą taikos ofensyvą, 
tai balandžio 21 d. JA Valsty 
bių sekretoriaus John F. Dulles 
pasakytoje spaudos atstovų va 
karienės proga New Yorke, kai 
boję pabrėžė, kad JV siekė, šie 
kia ir sieks taikiomis priemonė 
mis išleisivnti pavergtąsias Eu 
ropos tautas. Toji politika bu 
vusi pradėta 1952 m. per prezi 
dentų rinkimų kompaniją, ji es 
anti varoma ir toliau.

Gi Bulganinas, š. m. balan 
džio 23 d. laišku, kreipėsi į Di 
džiosios Britanijos minister} pi 
rmininką H. Macmillan siūlyaa 

g mas pradėti svarstyti, 1955 m. 
Edeno pasiūlytąjį planą.

Kol kas tebuvo tik pasiūly 
mai. Nė vienas iš tų planų jo 
kiose tarptautinėse konefrenci 
jose nebuvo svarstomas. Juos 
svarstė tik kiekvienas sau. Da 
bar jau Sovietai siūlo pradėti 
šiuo reikalu pasitarimus. Be 

: abejo būtų sveikintinas daly
• kas, jei pasaulio įtempimas bū 
tų išlygintas taikiomis priemo 
nėmis. Bet jei tos priemonės ir 
toliau paliks šimtui milionų eu 
ropiečių sovietiškąją vergiją, 
nebus taikos. Ypatingas pavo 
jus grėstų Pabaltijo valstybė 
ms, tarp jų ir Lietuviai, būti pa

: liktoms už neutraliosios zonos
• ribų — sovietų pavergtoms.

Yra visų mūsų didžiausias už
• davinys — budėti.

i PAVERGTŲJŲ EUROPOS 
TAUTŲ SEIMAS 

STRASBURGE
Sovietų reakcijos seimo 

išvakarėse
Pavergtųjų Eutopos Tautų 

Seimo trečioji sesija Strasbur 
ge šiais metais prasidėjo bal. 26 
d. Pažymėtina, jog šios sesijos 
išvakarėse per Maskvos radiją 
buvo paskleista visa griūtis ko 
liojimųsi, sesiją išvadinant „Ra 
ganų sąskrydžiu Strasburge“, 
kur susirinkę politiniai pabėgę 
liai išgalvoti naujų melų. . .

Ši Maskvos reakcija itin bū 
dingą ir ji parodo, kiek gelian 
tis Kremliui yra Strasburge vy 
kstąs Sovietų pavergtųjų tautų 
laisvėje gyvenančių politikų su 
sirinkimas.

Sesijos atidarymas įvyko pu 
siau stiebo pakeliant devynių 
Sovietų pavergtųjų tautų velia 
vas, nuskambėjo devynių tautų 
himnų pirmieji posmai. Kiekvie 
nos tautybės delegacijos savo 
himnus palydėjo šauksmais „Te 
gyvuoja laisva ir nepriklauso 
ma mūsų tėvynė“.

Nukelta j 6-tą psl.



4 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Mūsų mirusieji
PROFESORIUS JURGIS ŽILINSKAS

Prieš kelias savaites miręs J kai dar spauda buvo uždrausta. 
A V profesorius daktaras Jur Tai buvo vienas Vilniaus veikė 
gis Žilinskas buvo iškili Lietu jų grupėje, 
vos mokslo medicinos asmeny 
bė. Jis vienas žymiųjų Vytau 
to Didžiojo Universiteto Medi 
cinos mokslų fakulteto kūrėjas, 
pakėlęs pirmuosius ir didžiuo 
sius to fakulteto, ypač anatomi 
jos srities, darbus. Kuriant fa 
kultetą nuo pat jo pradžios, 
prof. Žilinskui

Jablonskių šeima Lietuvai 
taip pat yra žinoma garsiu kai 
bininko prof. J. Jablonskio var 
du. O ir sūnus 
ninkas.

Kovo 22 d. 
akių gydytoja 
bergienė buvo tinkama šios kul 

prof. Žilinskui teko didžiulis tūrininkų humanistų 
darbas. Teko pasigaminti visus atstovė, savo darbais nusipel 
preparatus, kad medicinos stu niusi visuotinę tautiečių pagar 
dentai galėtų studijuoti anoto bą. O. Jablonskytė, gimusi 1894 
miją, kuri yra medicinos moks m. liepos 14 d., 1913 m. įstojo 
lų pagrindas. Velionis taip su 1 Petrapilio Augštuosius Medi 
maniai ir įdomiai vedė tuos dar cinos kursus, kuriuos pabaigė 
bus, sunkiose, primityviškose są akių gydytojos specialybe 1920 
lygose, kad iš to susidarė tie metais. Po karo sugrįžusi Lie 
siog legendos. Bet darbas davė tuvon, 1921 ‘ m. susituokė su 
gerus vaisius. Medicinos fakul Vytautu Landsbergiu-Žemkal 
tetas pagaliau jau tuiėjo ir Ana niu, dabar gyvenančiu Australi 
tomijos muzėjų, kuriame buvo j°je< Architektu - Inžinierium, 
ir retų eksponatų.

Velionis profesoriavo ištisą 
Lietuvos nepriklausomybės lai 
kotarpį, todėl jo studentais yra 
buvę bevei kvisi ir Ameriką bei 
kitus kontinentus pasiekę lietu 
viai gydytojai tremtiniai, 
jie atsimena gerai, kad prof. 
J. Žilinskas buvo „kietas“ pro 
fesorius, kuris iš studentų rei 
kalavo žinių, nes gydytojas tu 
ri būti geras gydytojas, kai jam 
patikima ne tiktai žmonių svei 
kata, bet ir gyvybės apsauga. 
Nenuostabu, kad daugumas Lie 
tuvos gydytojų ir užsieniuose 
gauna gerą pripažinimą ir turi 
gerą vardą.

Ir ne tiktai medikai. Prof. J. 
Žilinskas ilgą laiką dėstė ana 
tomiją ir biologams ir odontolo 
gams.

Labai įdomų prof. dr. Žilins 
kas padarė doktorato darbą iš 
etnologijos bei antropologijos 
srities. Įdomiausia buvo, kad 
kai Hitleris vis kalbėjo apie vo 
kiečius kaip grynus indoeuro 
piečius, tai prof. J. Žilinsko pa buvo atviros, nors okupacijų lai

taip pat

Kaune 
Dr. O.

Visi

moksli

mirusi
Lands

šeimos

Išlaikiusi valstybinius egzami 
nūs, nuo 1923 m. ji dirbo uni 
versitete garsiojo Lietuvos oku 
listo prof. P. Avižonio asisten 
te ir lygiagrečiai savo kabinę 
te; buvo ir Kauno kalėjimo gy 
dytoja bei Ligonių kasų akių 
ambulatorijos vedeja.

Vokiečių okupantas 
jos 15 metų sūnų ir 
Vokietijos kalėjimus. 
V. Žemkalnis, leidosi jo jieško 
ti ir taip atsidūrė tremtyje. Gy 
dytoja liko su 5 metų sūneliu, 
bet energingai diibo kaip spe 
cialistė. Sunkūs okupacijos lai 
kai gulė ją didele našta, nes žm 
onės ją prašė pagalbos — ir 
Lietuvoje ir šaukėsi iš Sibiro. 
Ir O. Landsbergienė šelpė vi 
sus, nes visą laiką vadovavosi 
demokratine-humamstine Jab 
lonskių - Žemkalnių dvasia ir 
tradicija. Šimtus siuntinių yra 
išsiuntusi į Sibirą, šimtus tau 
tiečių yra sušelpusi ir Kaune, 
šimtams ir tūkstančiams yra 
vienokiu ir kitokiu būdu pagel 
bėjusi. Jos namų durys visada

KVLTŪRWE#K£CWIKA
SVARBUS JAV LB KULTU ROS FONDO PRANEŠIMAS

1. Pasibaigė dainos ir gies programos dalyvių. Juos suda 
mės 1957 m. konkursas, kuriam rys lietuvių tautinių šokių šoke 
kun. dr. J. Prunskis paskyrė jai iš Amerikos ir Kanados. Irę 
500 dol. Jury komisija (VI. Ja na Šilingienė, programos komi 
kubėnas, A. Stephens, A. Kut sijos narė, jau aplankė ir patik 
kus, B. Chomskis ir A. Skridu rino tautinių šokių grupes. Vi 
lis) š. m. IV. 20 apsvarstė vi sur rasta džiugi nuotaika ir

i sus atsiųstuosius 22 kūrinius, ryžtas. Vietų kainos jau nusta 
Premijuoti kūriniai ir jų auto tytos ir biletai atspausdinti.
riai: Ložėse vieno bileto kaina 5
a. 250 dol. už dainą vyrų cho dol. Pavieniai biletai ložėse ne 

rui „Šilainė” — komp. Br. parduodami. Reikia užsisakyti 
Markaičiui, S. J.; visą ložę. Vienoje ložėje yra
125 dol. už mišriam chorui 6 vietos arba daugiau. Kitos bi 
„Mišių giesmes*’ — komp. lėtų kainos nustatytos po 4, 3, 
Juozui Gaubui: 2 ir 1 dol. vieta. Biletai nume

c. 75 dol. už giesmę mišriam ruoti. Iš visų vietų matomu 
chorui „Eisi kentėt”—komp. mas yra labai geras. Biletus jau 
Br. Markaičiui, S. J.

d. 50 dol. už giesmę mišriam 
chorui su solo balsu ir akom. 
— komp. Juozui Stroliai. 
Konkursas pavyko, nes ir

tarp nepremijuotų kūrinių, yra 
visa eilė spausdintinų.

2. M. Gimbutienės veikalą
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pagrobė 
išvežė i

Vyras,

galima užsisakyti šiuo adresu: 
Miss Josephine Millei, 1030 Ce 
ntral Ave. Evanston, Ill. Tele 
fonas — Greenleaf 5-9182.

PASKIRTOS 3 „AIDŲ” 
PREMIJOS

„Aidų” žurnalo premijos

Op. Sol. S. Liepas, 
kuris dalyvaus „Tauro*’ kon 
certe, gegužės 25 d., drauge 
su Bostono' lietuvių vyrų cho 
ru, vedamu komp. J. Gaidelio ,

čia gimusius tautiečius, kurių 
ryšiai su tautiniu kamienu yra 
nutrūkę arba labai silpni. Rūpi 
namasi skaitytojui patiekti rim 
tos medžiagos.

Lituanus siuntinėjamas be 
veik visoms Amerikos universi 
tetų ir kolegijų bibliotekoms, 
Be to leidinys pasiekia visą ei 
lę viešųjų bibliotekų, pagrindi 
nių rimtų žurnalų redakcijas, 
informacijų biurus. įtakinguo 
sius politikus, miestų bei apy 
linkių pareigūnus. Siunčiamas 
leidinys ir visai eilei profesorių.

Per visą gegužės mėnesį skel 
biamas Lituanus žurnalui rem 
ti vajus. Šios akcijos tikslas: su 
kelti pakankamai lėšų Lituanus 
tolimesniam laidimui.- Lietuviai, 
atsiųsdami bent po vieną žaliu 
ką, konkrečiai parems šį pras 
mingą studentų darbą. Kas no 
ri, gali už atsiųstą dolerį leidinį 
sau užsisakyti, tačiau pirmoj ei 
lėj rūpi, kad leidinys patektų į
svetimtaučių rankas. Tad būtų kalbos ir literatūros; 3. Anglų 
prasminga, jei lietuviai leidinį kalbos ir literatūros; 4. Vokie 
užsakytų svetimtaučiams: savo čiu kalbos ir literatūros; 5. Isto 
T JĮ suiEuAuiĮEiĮ ‘saiBunSiajEd ri ;os. 6 Bibliotekininkystės; 7. 
pažįstamiems, kolegoms darbo žurnalistikos; 8. Teisės; 9. Fi 
vietėse, vyresniems, įvaiiiems nansų ir kredito; 10. Buhalte 
t. Kas turi tokių savo pažįsta rinės apyskaitos; 11. Pramonės 
mų, yra prašomi kartu su auka ekonomikos; 12. Prekybos eko 
atsiųsti ir tikslų tų asmenų ad nomikos; 13. Matematikos: 14. 
resą. Tačiau kas tokių adresų Biologijos, 
neturi, tegul irgi atsiunčia savo 
auką. Lituanus adresas: 916 
Willaughby Ave, Brooklyn 21.
• Septintojo „Draugo“ romano 
konkurso mecenatas, paskyręs 
1000 dol. yra Amerikos lietu 
vių pramonininkas Jonas And 
rulis.
• Kompozitorius J. Strolia, su'

ko 
anglų kalba „Lietuvių liaudies m*sija> susidedanti iš dr. L. An 
meno simbolika“ leidžia Ame driekaus, O. F. M., P. Jurkaus, 
rikiečių Folkloro draugija. Šį K- Pakšto, dr. J. Puzino ir 
išleidimą reikia laikyti nemažu 
laimėjimu, nes ta draugija pla 
čiai pasauly žinoma ir jai vado 
vauja dideli šios srities specia 
listai. Leidinio kaina 2.50 dol. 
Kultūros Fondas remia jos iš 
leidimą. Visi suinteresuotieji 
mūsų kultūrine propaganda ki 
tataučių tarpe prašomi paremti 
šio veikalo išleidimą jį prenume 
ruojant. Adresas: M. Gimbutie 
nė, 4 Rutledge St., Boston 32, 
Mass., USA.

3. Kultūros Fondas, bendra 
darbiaudamas su Lituanistikos 
Institutu, leidžia Vacį. Biržiš trys veikalai yra dar niekur ne to, Jomas. 

Iškilmingas premi 
jų įteikimas įvyko gegužės 5 d., 
3 vai. p. p. „Aidų“ koncerte 
Waterbury, Conn.

RUOŠIAMA KOMUNISTI 
NIO TERORO PARODA 

ARGENTINOJE
Birželio 14,—15 dienomis Ar 

gentinos sostinėje, Buenos-Ai mo 
res, 
nistinio teroro parodą, o kiek 
vėliau Pabaltijo tautų meninį 
pasirodymą, viename iš Buenos 
Aires teatrų. Šio pasirdymo - 
koncerto programą norima su 
daryti iš tautinių šokių, solistų, 
bei chorų pasirodymų.

LABAI SVARBUS 
ŽURNALAS

Lietuvių Studentų Sąjunga

V. Vaičiulaičio, balandžio 28 d. 
susirinkusi Vašingtone, iš at 
siųstų 7 veikalų rado tris ver 
tus premijos.

Žurnalo leidėjams pritarus ir 
iš aukų būdu sudaryto premi 
jų fondo tam tikslui sutikus duo 
ti reikiamą sumą, paskirtos trys 
lygios premijos po 500 dol. šie 
ms autoriams: dr. Juozui Gir 
niui už veikalą „Žmogus be Die 
vo”, dr. Jonui Griniui už veika grižęs iš Brazilijos, Filadelfijo 
lą „Lietuvių kryžiai ir koplytė je veda lietuvių ansamblį.
lės*’ ir dr. Adolfui Šapokai už • Romoje spausdinamas antras

• Naujosios Vilnios „Žalgirio“ 
staklių gamykla gamina presą 
vimo stakles Lidijos metalurgi^p 
jos fabrikams.
• Vatikane naujai įrengtos dvi 
trumpų bangų rauijo stotys ir 
viena vidurinių bangų. Jos bus 
atidarytos popiežiaus vardadie 
nj, birželio 2 dieną.
• Vienas amerikiečių radijo sto 
ties atstovas įteikė Danijos vy

veikalą „Senasis Vilnius*. Visi Šventraščio, senojo testamen riausybei projektą, kuriuo pla

kos „Aleksandryną". Leidinį su spausdinti, 
darys trys tomai. Veikalas yra 
lietuvių biografijų rinkinys nuo 
seniausių žinomų laikų tų asme 
nų, kurie pasireiškė raštais. Su 
didžiausiu kruopštumu per dau 
gelį metų surinkta medžiaga ap 
ima ne tik biografijas, bet ir 

daryti moksliniai tyrinėjimai ]<aįs j taį buvo žiūrima kreivo kiekvieno asmens bibliografiją, 
įrodė, jog lietuviai yra nepaiy mis. Šį paminklinį lietuvių kultūros
ginamai grynesnės etnologinės 
šakos žmonės, i 
Dėl to vokiečiuose-naciuose bu '.Medicina*' bendradarbė ir bu 
vo nepasitenkinimas šiuo profe vo mokslininkė, surinkusi daug tomo kaina prenumeruojant — 
soriaus tyrinėjimų rezultatu. duomenų ir parašiusi mokslinį 5 do1- Kviečiame užsakymus 

Tur būt nedaug rastume iš darbą „Aklumo priežastys Lie siusti Kultūros Fondui.
vietintųjų gydytojų tarpe to tuvoje“. Ji ir Lietuvos akių gy Kultūros Fondas 1602 So 48 Ct. 
kių, kurie nebuvo jo studentais, dytojų draugijos steigėja. Kaip 
Todėl ir liūdesys, netekus jo, jo asmenybė — šviesi, tauri, dide 
buvusiems mokiniams yra vi 
suotinis.

AKIŲ GYDYTOJA, DR. ONA 
JABLONSKAITĖ-

- LANDSBERGIENĖ
Lietuviams Landsbergių - Že 

mkalnių šeima yra reikšminga. 
Senasis Žemkalnis buvo drama 
turgas, aktorius, kultūrininkas 
anais rūsti okupacijos laikais,

Velionė buvo rusų uždaryto veika.lą tvarko prof. Mykolas 
negu vokiečiai. j0 Lietuvos gydytojų žurnalo Biržiška. Pirmojo tomo kalbą 

t jau taiso dr. P. Jonikas. Vieno

Kviečiame užsakymus

nuojama Bornholmo saloje Bal 
tijos jūroje pastatyti galingą ra 
dijo siųstuvą.
® Valstybinė politines ir moks 
linės literatūros leidykla išleido 
kolūkinį žinyną 392 puslapių.
® Lietuviškas kino filmas „Auk 
sinės burės*' būsiąs baigtas

• Amerikiečių parodoje Čika 
goję, kur dalyvauja 101 dailinin 
kas, dalyvauja ir lietuviai daili 
ninkai Br. Murinas, J. Pautie 
nius, M. Šileikis, J. Iričis ir Vi. 
Vaitiekūnas.
• Vilniaus universitetas paskei
bė 1957-58 m. studentų priėmi prieš gegužės l-j§.
mą į šias „neakivaizdinio moky • Kaunietis Varanauskas Baku 

specialybes: 1. Lietuvių mieste pasiekęs naują Lietuvos 
pabaltiečiai ruošia komu kalbos ir literatūros: 2. Rusų rekordą, nustūmęs rutulį 15,74

Pažinkime Kanada
RAŠO J. PRONSKUS

■
■Ji

lė humanistė.
Žemkalnių šeimos nelaimė 

tuom didesnė, kad karai ir oku 
pacijos išardė šią gražią šeimą 
ir vietoje plataus Kūrybinio dar 
bo, kuriam ji buvo pasiryžusi ir 
sugabi, atsidūrė sunkiose sąly 
gose — išskirta ir netekusi pro 
duktingam darbui galimybių.

Nuoširdi užuojauta šeimai ir 
giminėms. J. K.

Cicero 50, III., USA.

PIRMOSIOS AMERIKOS IR 
KANADOS LIETUVIŲ TAU 

TINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS
birželio 30 d. iškilmingas atida JAV-se leidžia anglų kalba žur 
rymas prasidės 2 vai. 30 rnin. ----- —— 
Chicagos laiku. L___________
Amphitheatras gali sutalpinti 
ligi 10.000 žiūrovų. Geriausi 
patogumai šokėjams ir žiūrovą 
ms. Šokėjams daug erdvės, pui 
kios grindys, modernūs šviesų 
efektai. Žiūrovams puikus ma 
tomumas iš kiekvienos vietos, 
veikia šaldomoji oro sistema 
(air condition). Gretimose sa 
lėse puikios užkandinės, o lau 
ke didelės aikštės mašinų pasi 
statymui.

Šventėje matysime apie 1000

RAŠO DR. V. SRUOGIENĖ
1447 metais.

Ilgo, 52 metus trukusio, Di tautis negali nei pirktis žemių 
džiojo Lietuvos Kunigaikščio Lietuvoje, nei užimti joje augš 
Kazimiero Jogailaičio viešpata tus urėdus), 
vimo laikai. Ėjo atkakli Lietu Lietuva — lietuviams, tai bu 
vos patriotų, Jono Goštauto va vo to laiko mūsų žmonių šūkis, 
dovaujamų, kova su lenkais, be 
sibrovusiais į Lietuvos reikalus. 
Kazimieras, kieta ranka valdęs 
ir Lietuvą ir Lenkiją, per savo tučio gadynė! Ekspansija į Ry 
žmoną Elzbietą Habsburgaitę tus, kruvinos kovos su kryžiuo 
įtrauktas į plačią Habsburgų čiais. . . Vakarai spaudžia Lie 
politiką, turėjo nuolat nesusi tuvą, kad priimtų krikštą, 
pratimų su lietuviais, kurie pri 1357 m. popiežius pareikala 
mygtinai reikalavo, kad jis gy vo iš Lenkijos karaliaus Kaži 
ventų Lietuvoje ir rūpintųsi pir miero (Aldonos 
moję eilėje jos reikalais. 1455 vyro), kad jis atsisakytų sutar 
m. į Lenkijoje vykusį seimą at ties su „netikėliais lietuviais ir 
važiavę Lietuvos delegatai grie padėtų kryžiuočių ordinui juos 
žtai buvo pareikalavę, kad Kaži „tramdyti“.
mieras nuolat gyventų Vilnių Tais pačiais metais kryžiuo 
je, bet ne Krokuvoje ir kad pri čių ordino maršalas Zigfridas iš 
verstų lenkus grąžinti iš Lietu Dannenfeldo su daugybe pran 
vos atplėštas žemes ir pareiškė, cūzų, anglų, vokiečių ir kt. rite vius. Lenkai susiduria su Jotvi 
jei ne — patys atsūmsią. rių staiga puolė Lietuvą, nioko ngiais ir prūsais. Normanai ver

1457 m. Kazimieras, atvykęs jo Mituvos apylinkes ir Rasei žiasi į Baltijos pakraščius, 
į Lietuvą su savo motina kara nius, ugnimi ir kalaviju žemę 
liene Sofija (Alšenų kunigaikš sulyginęs. Išėję iš Pėštuvėnų 
tyte, 4-ja Jogailos žmona), ku įkūrė savo stovyklą apie Velnio 
ri taip veikliai reiškėsi savo lai ną ir norėjo pilį apsupti. Ten 
kų politikoje, ir antrą kartą pa juos lietuviai užklupo, suskal 
tirtino prieš 10 metų duotąją dė ir sulaužė jų vežimus, išžu 
Lietuvai privilegiją, užtikrinu dė jų daugiau kaip 150, pasiėmė nuo įsivežusių normanų. 
šią visišką Lietuvos nepriklau jų audeklinius maišus, kupri "" ’ _ .
somybę nuo Lenkijos (joje bu nes, daug visokių indų, pridarė ties rūkuose. . .
vo paskelbta, kad joks svetim jiems visokios žalos, priversda V. Sruogienė.

Lietuva — lietuviams, tai bu

1357 metais.
Romantiškoji Algirdo ir Kęs

Gedminaitės

2.
MILIONINĖS LITIJAUS KASYKLOS MANITOBOJE

Prie Kačių ežero (Cat Lake) litijaus rūdos. Prie to1 paties 
ir Bernice Ląke, pietrytinėje ežero Montgary gięzia 5 milio 
Manitobos provincijos dalyje, nų litijaus žaliavos klodą ir už 
vos apie 150 mylių nuo Wmni 3 milionus dolerių įsigijo nuosa 
pego ir visai arti gražiausio vybę Winnipeg© priemiestyje 
Whiteshell žvėrių rezervato ir žaliavai apdirbti. Už kelių my 
vasarojimo teritorijos nuo perei lių į vakarus nuo Cat Lake Vio 
to rudens pradėtas vykdyti da lamac kompanija ruošiasi 4 mi 
ug milioninis kasyklų pramonės lionų tonų litijaus rūdos eksplo 
planas. Trys kasyklų kompani atacijai. 
jos — Violamac, Montgary ir 
Lithium Corporation of Cana 
da daro gręžimus ir kasa šach 
tas lengviausiam pasaulyje me 
talui — lithium gaminti. 
Iki šiol toje srityje ištirta esant 
iki 13,000,000 tonų augštos ko 
kybės lithiumo, įvertinto 580. 
000,000 dolerių. Tačiau kompa 
nijos tvirtai tiki, kad tyrimus 
baigus bus galima paskelbti da 
ug didesnius kiekius.
yra 
tas, 
vos 
yra Kvebeko ir, kaip dabar at 
rasta, Manitobos provicijose.

Pačioje pradžioje kasykloms 
steigti ir toliau tirti kompanijos 
jau investavo 4,200,000 dol. Be 
kasyklų toje srityje bus pasta svarbus šaltinis atomo energi 
tyta lithiaus valymo krosnys ir jai. Kadangi sukombinuotas surf 
didelė medžio apdirbimo įmo vandeniliu (hidrogenu) jis du 1 
nė. * ‘

Maintobos litijaus atradi 
mo istorija yra gana senoka. 
Dar 1934 m. trys vinipegiečiai, 
Christie, Wngle ir Lennox įstei 
gė Kanados Lithium korporaci 
ją, bet tik 1953 m. ta kompani

nalą, pavadintą Lituanus, kuris 
International pasirodo 4 kartus metuose. Šio 

mis dienomis pasirodė 1 O-tas 
šio leidinio numeris. Per visą 
ligšiolinį leidimo laikotarpi vy 
ko savotiškas sociologinis eks 
perimentas. Iniciatoriams rūpe 
jo patirti atsakymus į sekau 
čius klausimus: a) ar studenti 
jai iš viso įmanoma tokį leidinį 
leisti, b) ar jis ras atgarsio sa 
voj bendruomenėj, c) ar į jį sa 
vo dėmesį atkreips svetimtau 
čiai ir d) ar toks leidimo darbas 
yra prasmingas? Į visus iškel 
tus klausimus yra gautas teigia 
mas atsakymas. Tad dabar Li 
tuanus iš pradinės stadijos nori 
pereiti į antrą gyvavimo fazę— 
augti ir stiprėti. Tačiau be glau 
daus ryšio su lietuviška visuo 
mene tai, neįmanoma. Todėl 
duodama platesnė informacija.

Lituanus redakcinį kolektyvą 
šiuo metu sudaro rašytojas A. 
Landsbergis, dirbąs kaip spau 
dos referentas Pavergtų Jungti 
nių Tautų įstaigoje; R. Šilbajo 
ris, studijuojąs rusų kalbą ir li 
teratūrą Columbia umversite 
te; K. Skrupskelis, politinių 
mokslų ir filosofijos studentas 
Fordham universitete; Geriman 
tas Penikas, studijuojąs inžine 
rijos mokslus ir tvarkąs Litua 

į paruošimą; ir
Vyt. Vygantas; talkina G. Maja sukėlė pakanakmai lėšų grę deoksiduoti,

mi nešdintis iš musų žemės 
lauk.

1257 metais.
Lietuvos karalius Mindaugas 

Išmintingasis tvarko Lietuvą, 
daro sutartis su kryžiuočiais, 
kurie su žemaičiais vis tebeka 
riauja — vyksta kautynės ties 
Klaipėda. Mindaugas veda de 
rybas su krikščionių bažnyčios 
atstovais dėl krikščionybės įve 
dimo visoje Lietuvoje. Eina gin 
čas su Valuinės kunigaikščiais.

apie 1157 metus.
Ėjo kažkokios lietuvių kovos 

su rusais.
apie 1057 metus.

Rusai žygiuoja prieš lietu nūs technikinį

Kanada 
vienintelis pasaulyje kraš 
turis didelius lithiumo žalia 
klodus, kurių apsčiausiai

Kadangi Cat ir Bernice eže 
rai ir jų sritys įeina į naujai iš 
vystytąją Manitobos pietryčių  ̂
sritį, kuri randasi tarp WinnijJB 
go ežero ir Girių ežerų (Lake; 
of the Woods), kuri vis labjau 
darosi patrauklesnė žvejojimo, ... 
medžiojimo ir vasarojimo teri 
torija vinipegiečiams ir turistą 
ms iš Jungt. Valstybių, nerei 
kia būti dideliu pranašu, jog 
naujosiose kasyklų srityse gy 
vai prasidės platus pionierinis 
darbas, miestelių statyba ir viso 
keriopos rūšies verslams geriau 
sios progos.

Lithium (litijus) yra daugiau 
nei tris kartus lengvesnis už 
aliuminijų ir būdamas ęiminin 
gas uranijui ir plutonijui yra

da milžinišką „fuzijos reakc^ 
ją“, tai jis yra pirmaeilis ele 
mentas vandenilio bomboms ga 
minti. Be to litijus vartojamas 
kaip kuras raketoms, sviedimą 
ms ir sprausminiams lėktuvą 
ms ir plienui grūdinti, variui 

, , įvairiems metalų 
čiūnaitė Ir S. Sirusas, archyvi žimams pradėti ir rezultate su liejiniams ir įvairiose kitokiose 
nę medžiagą tvarko Reg. Inge interesavo galingąsias kompa srityse, kaip tai dažų gamybo 
levičiūtė. nijas. Per pereitą žiemą prista je, keramikoje, »

Lituanus siekia kuo plates tyta medžiaga iš Lac du Bon t. t.
nės rimtos infoimacijos apie net pastatams statyti ir su vai 
Lietuvą, jos tragediją, lietu džios pągalba nuo Bird Lake į 
vius, jų kultūrinius ir kitų sri kasyklų sritį įpiltas bei nusau 

Žemaičiai ir kuršiai ginasi gįų pasireiškimus. Inciatoriams sintas kelias.
x pirmoje eilėje rūpi pasiekti 2 Prie Bernice ežero, 13 mylių

Toliau viskas dingsta praei plačias potencialių skaitytojų į pietus nuo Cat ežero ta pati 
grupes: a) įtakinguosius sveti korporacija turi kitą „kleimą“ 
mtaučius bei jų įstaigas ir b) su 750,000 tonų augštos rūšies Kirdeikis.

X amžiaus vidury.
Lietuviai minimi rusų kroni 

koše.
IX amžiaus vidury.

I

medicinoje ir 
(d. b.)

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS
Prašomi atsiimti iš NL red. 

laiškus šie asmens: G. Paltaro 
kas iš Hamiltono, Juozas Na 
vanglauskas, I. Paliokas iš Mo 
ntrealio, Juozas Rimkus, Juozas
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MQwWpORTAS'I 
MONTREALIO „TAURAS” VILTOSE ŠIAURĖS AMERI $ 
KOS LIETUVIŲ SPORTINĖ SE ŽAIDYNĖSE TORONTE. $

Balandžio 27 — 28 dienomis 
Toronte įvyko tikrai neeilinis 
lietuvių gyvenime pasirodymas, 
7-tosios Šiaurės Amerikos lietu 
vių sportinės žaidynės, sutrau 
kusios į Torontą gražų lietuvių 
sportininkų elitą iš Kanados ir 
visų J. A. V-bių lietuviškųjų ko so tikra pagarba ir pasididžiavi 
lonijų. Pirmenybės puikiai pra mas, sugebėjusiems pavyzdin 
ėjo ir paliko visiems jose daly gu organizuotumu priimti tokį 
vavusiems spirtininkams ir žiū didelį skaičių iš viso Amerikos 
rovams neišdildomų įspūdžių, kontinento suvažiavusių mūsų 

Į šias žaidynes „Tauro“ sp sportininkų.
orto klubo išsiųstos dalyvavo Deja nemažai „Tauro“ spor 
trys krepšinio komandos: vyrų, tininkų laiku nepasinaudojo su 
jaunių ir mergaičių, iš viso 24 darytomis sąlygomis ir į rung 
sportininkai, 17 vyrų ir 7 mer tynęs stojo visiškai nemiegoję 
gaitės. Beveik visi sportininkai ir nepasilsėję po kelionės. Tai 
i žaidynes išvyko ir iš jų sugrį buvo turbūt viena iš svarbiau 
žo automobiliais, kuriuos vaira siu priežasčių, del ko šiose var 
vo dideli sportininkų bičiuliai ir žybose tautiečius lydėjo tokia 
nuolatiniai jų rėmėjai montrea didė nesėkmė, nes visos trys ko 
liečiai: Vytautas Žilinskas, Jo mandos pralaimėjo pąčius pir 
nas Lukoševičius, Juozas Gra muosius susitikimus: „Tauro“ 
žys, Edmundas Augūnas ir Po vyrai prieš 6-tųjų Š. A. žaidy 
vilas Jocas. Visi šie asmenys, nių nugalėtoją' Čikagos „Ne $ ROMI NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI PAS NOTARĄ. : 
nutraukę savo darbą, paaukojo rį“ (114:69), jauniai prieš Wa -5 
„Tauro“ klubui savo laiką, nu terbury „Gintarą“ (69:47) ir $ 
vežė ir parvežė entuziastingus mergaitės prieš Toronto „Auš £ 
jaunuolius iš Montrealio į Toro rą“. Kitą dieną „rauto“ mer | 
ntą ir atgal, ir atgal, per visą gaitės atitaisė sugadintą įspūdį, 
drauge su sportininkais praleis palyginti lengvai laimėdainos 8 
tą laiką su jais bendravo, kartu prieš Brooklyn© klubą (43:8; £ 
džiaugėsi ir liūdėjo, ir taurie pirmas kėl. 18:1), tačiau varžy 
čiai palieka jiems dideliai dėkin bų finale jos nebedalyvavo ir te y) 
gi. Tegul jiems ir Dievas pade turėjo pasitenkinti III-ja vieta. 4 
da! Žinoma, nelaimingas buvo ir A

Iš Montrealio, nuo A.V. para burtų keliu nustatytas „Tauro“ 
pijos salės pora mašinų išvyko komandoms žaidimų laikas. Vi v 
apie 5 v. v., o likusios trys apie sos trys „Tauro“ komandos šeš & 
8.30 v. v. Važiavimo greitis bu tadienį turėjo lošti įvairiose sp į>> 
vo paimtas 50—60 mylių į vai., orto salėse ir įvairiose miesto a 
ir kelyje tarp automobilių pa dalyse tuo pačiu metu, tą pačią g 
laikytas susisiekimas. Pirmo valandą. Tuo tauriečių jėgos $ 
sios mašinos Torontą pasiekė buvo suskaldytos, ir „T.“ vado 3 
apie 3 v., o likusios 6.30 v. ry vybei tapo nebeįmanoma savo | 17 IV'T T? A I CT \7T| I 17 T A QA IT 17 111 1 17
to. Apie 8 v. ryto Prisikėlimo žaidėjus sekti. Pervėlus ir nebe Ojz vul.^1 i B IA-tAI-j U T ▼ 1.1.jL>Jlu AOr» LT-jIj^ yllJI. 
parapijos salėje „Tauro" išvy efektingas buvo ir ta proga žai § 
kos vadovas susitiko su Kana dynių vadovybei išreikštas „Ta 
dos Sporto Apygardos sekreto uro“ pirmininko Mylės protes vybė žada ateityje pasimokyti įvykstantį „Tauro“ šokių vaka 
riumi Toronte Vytautu Strei tas, nes nieko jau nebebuvo ga įg padarytųjų klaidų. rą, balių-koncertą, kuriame pro
kiu, ir visi tauriečiai buvo aprū Įima padaryti. „Tauro ’ vado į šias žaidynes „Tauro“ krep gramą atliks iš Bostono atvy 

šininkus lydėjo ir jais rūpinosi kęs garsus vyrų choras, vado 
„Tauro“ pirm. A. Mylė, buvęs vaujamas J. Gaidelio ir solo dai 
pirm. Juozas Lukoševičius ir nuos Lietuvos op. sol. St. Lie kad vandenynų vanduo, prie jų ros energiją. Tokiu būdu pot 
sekr. J. Petraškevičius. Vienas pas, biletai jau platinami per krantų, periodiškai pakyla ir nu
„Tauro“ krepšininkas, Mc. Gili „Tauro“ klubo spoitininkus. slūgsta. Vandeniui kylant arba
universiteto, inžinerijos fakul Kaina 1.75, moksleiviams 1.25. jam slūgstant, susidaro stiprios 
teto studentas J. Gražys dar j. p. srovės. O srovė — yra energi
sekmadienį rytą lėktuvu išskri — Komunistų spauda džiau jos padarinys. Tat jau seniai 
do atgal į Montrealį ruoštis sva giasi, kad Paleckis Kiemliuje yra kilęs klausimas, kaip potvy 
rbiam fizikos egzaminui. Tuo priima Anglijos atstovą. Tai nių ir atoslūgių sroves sunaudo 
tarpu jo tėvelis senj. J. Gražys menkas džiaugsmas. Kad taip ti, kaip jas pajungti žmogaus 
su savo mašina pasiliko laukti Paleckis galėtų Anglijos atsto reikalams?

va priimti Vilniuje, būtų kitas Prancūzijos inžinieriai dabar 
vaizdas. jau sugalvojo, kaip tą padaryti.

— Maskva Vakarų valstybė Jie srovių keliuose suprojekta 
m s vėl siūlo „didžiųjų” susitiki vo pastatyti užtvaras, kuriose 
mą. Maskva, mat, ir taiptauti bus įtaisytos turbinos. Vandens 
niuose santykiuose siekia dikta srovės, eidamos vienon pusėn ir si pas Saudi Arabijos karalių, 
tūros — „didžiųjų“ diktatūros, grįždamos atgal, turės pereiti Saudi remia Jordanijos karalių

— Anglai esą išradę nepap per turbinas ir jas sukti, o jų Husseiną, kuris pavarė sovieti 
rastai svarbų radarinį instiume energija bus perduota dinamo jos šalininkus.
ntą, kuris automatiškai pastebi 
priešo lėktuvą ar raketą ir auto 
matiškai pasiunčia į jį sviedinį, 
kuris puoliką sunaikina.

CHATEAUGUAY!
pinti žaliomis kortelėmis su ad 
resais nakvynėms pas torontie 
č.ius lietuvius, kurie sportinin 
kus ir maitino. Šių varžybų pro 
ga Toronto lietuviai suteikė pa 
stogę ir priėmimą apie 300 šuva 
žiavusių svečių, ir jiems priklau

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gegužės 1 d., 1957 mes persikeliame j patogesnes 

patalpas, kelios durys nuo dabai tinės vietos.
Naujas adresas bus:

1226 Sherbrooke St. West, Montreal.
Telefonas pasilieka tas pats:

BEIair 4860
Prašome skambinti ar rašyti dėl davinių apie mūsų 

naują pagerintą patarnavimą (taipogi ir oro paštu) 
siunčiant vaistus ir kitas reikmenis, kurių daugeliui 

yra sumažintos kainos.

INTERNATIONAL GIFT PARCEL SERVICE
Seniausia ir didžiausia šios rūšies įmonė Kanadoje.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 8c SONS |
10 METŲ JŪS( TARNYBOJE «

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

HICKSON GROCERY
Alus, minkšti gėrimai, maisto produktai ir kitos prekės. 
Nemokamas ir greitas pristatymas į bet kulią miesto dalį 

241 Hickson Ave. TeL: PO 6-5641 Verdun.
Sav. Paul Jocas.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

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

KAINOS PIGESN Ė S 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAymond 1-6005. •
Kreiptis bet kada.I f _

NETOLIMOS ATEITIES MODERNIŠKAS MIESTAS

DIDŽIOJO ST. LAURENT LAIVŲ KELIO IR SUNKIO

SIOS PRAMONĖS KAIMYNYSTĖJE

Geriausias investavimas!
SKLYPAI VAISMEDŽIŲ SODE NETOLI KELIO NR. 4

Kaina tik $ 329.i Įmokėti $50
PIRKĖJUI PAGEIDAUJANT, KIEKVIENU METU DA

GEROMIS MŪSŲ SĄLYGOMIS JAU YRA

LIKUTIS ISSIMOKĖJIMU1 PER 1—4 METUS, 

arba $ 1.75 per savaitę 
Be nuošimčių ir taksų!

PASINAUDOJĘ DAUGELIS LIETUVIŲ
IR NUPIRKĘ ČIA PER 180 SKLYPŲ.

Skambinkite šiandien HU 9-3691
Development, Ine.

I Atstovas P. Juodkoj

„Tauro“ sportininkų, kurie iš 
Toronto išvyko apie 8 v. v. 
Tauriečiai norėtų šių žaidynių 
proga širdingai padėkoti toron 
tiečiams už gražų ir vaišingą 
priėmimą ir už sudarymą palan 
kių sąlygų smagiai pabendrauti 
su šauniais kitų vietų, Kanados 
ir J. A. V. lietuviais sportinin 
kais-ėmis. Šios žaidynės taurie 
čiams paliks gražius prisimini 
mus.

I gegužės 25 d. Montrealyje

150*

CotHm D«v*lp, 
OfflN

■ Root* 4

Mosklo - Technikos naujienos
ENERGIJA IŠ VANDENYNŲ POTVYNIŲ

Visiems yra žinomas faktas, mašinoms, kurios gamins elekt

vynių ir atoslūgių srovių ener 
gija bus paversta elektros ener 
gija-

Kadangi potvynių ir atoslū 
gių reiškiniai yra pastovūs, tai 
tokia elektros gamykla turės di 
delį pastovumą, nepriklausanti 
nuo vandens debito, kas pasi 
reiškia pajungiant upių vande 
ns srovę. Taip gaminama elekt 
ra, skaičiuojama, turėtų būti 
pati pigiausia.

— Sirijos prezidentas lankė

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

Nariai: Montreal Real Estate Board. Corporation of Real 
Estate Brokers of the Province of Quebec.

Patvirtinti: Insurance Brokers Association of the province
of Quebec
Government of the province of Quebec.

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

D. N. Baltrukonis CR 6-7634
A. Markevičius OR 1-9816
(staiga: 177 Sherbrooke St.

P- Adamonis PO 6-7594

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

W. Telefonas — PL 8501.
A. Budrumas RA 7-2690

% COLONIAL TURKISH BATHS
V4 VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO
X SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE

V i s k a s t i k u ž $ 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.
C MOTERŲ DIENA:

kas antradienį nuo 2 pm iki 11 v.

£ Susitarimas iš anksto nereikalingas.
X 3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.

** (2 g. į rytus nuo St. Laurent) 

telef.: 
P L 0094

DOVANŲ SIUNTINIAI | SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 
pas Montrealio atstovą

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

International Gift Parcel Service
1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: BEIair 4860 

Montreal 2, P. Q., Canada.

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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Namų statytojams ir pirkėjams
GAL ŠIEMET STATYSI, PIRKSI AR REMONTUOSI NAMĄ?

■Jei taip, tai laikas pasirūpinti statybinių medžiagų, kurių kainos šiuo metų laiku yra 
žemiausios. Tuojau kreipkitės į statybinių medžiagų urmininką —

AMLIT BUILDERS SUPPLIES Ltd.
(Vienintelė tos rūšies lietuviška prekybos įstaiga Montrealyje)

Žemiausiomis kainomis ir patogiausiomis mokėjimo sąlygomis čia galima gauti visas sta; 
■ tybines medžiagas: visokių rūšių lentas, cementą, cementinius blokus, plytas, vinis, dažus,; 
: stogo dengimo ir izoliacines medžiagas.

Teirautis-tartis telefonu RA 1-7524 arba atvykus į b-vės sandėlius :
6720 E. Henri Bourassa Blvd., Montreal North.

II. j

PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS ’
ant Jūsų nuosavo arba mūsų parinkto sklypo, pagal užsakytojo nurodytą planą. Statybos j 
darbams vadovaus patyręs kontraktorius. Dar turime gerą progą gauti ilgalaikę paskolą j 
iš 6% pastatyti Montrealyje keletą dupleksų ar tripleksų. Norintieji pasinaudoti paskola < 
ir su nedideliu įmokėjimu bei lengvais išmokėji mo terminais įsigyti namus, prašome tuo-: 
jau kreiptis į :

1957. V- 8. — Kir. 19 (229 j
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AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS

81 St. ZOTIQUEST. E., MONTREAL

į SEKMADIENIO POPIETĖS ŠOKIAI. |

4 Š. m. gegužės 12 d. I
! BUFFALO LIETUVIŲ KLUBAS
4 lengia Niagara Falls lietuvių Šv. Jurgio parapijos salėje, Į
: 1910 E. Falls St. Niagara Falls, N. Y., įAMLIT BUILDERS SUPPLLIES Ltd. g

telefonu RA 1-7524. g
AMLIT BENDROVĖS VALDYBA. |

venamos vietovės padėtį, turi 
geriausios progos pademonstr 
uoti savo tautinį nusistatymą: 
šis pusiasalis iš visos Kanados 
vra tirščiausiai apgyvendintas. 
Čia yra įsikūrus didesnioji da 
lis stambiosios ir sunkiosios 
pramonės.

Kaip ši Penktoji Kanados 
Lietuvių Diena pasiseks, prikla 
usys ne nuo Valdybos ir pako _ _ _ . _
misijų veiklos ir jų darbštumo, vų tarpe Deveikė ir S. Migli nių Tautų ir kitų Chaitų bei 
Jos pasisekimas priklausys nuo 
visų Niagaros Pusiasalyje gy 
venančių lietuvių, priklausys 
nuo to, kiek pavienis lietuvis ar 
lietuvė prisidės savo darbu šią 
šventę ruošiant. O tų darbų 
yra labai daug ir įvairių.

Mes tikime, kad neatsiras nė

NIAGAROS PUSIASALIS

DĖMESIO!
Š. m. gegužės 18 d., šeštadienį, 7.30 vai. vakaro

177 Niagara St., St. Catharines, Ont., 
ukrainiečių salėje,

K. L. B -nės St. Catharines Apylinkės Valdyba 
ruošia linksmą

DĖMESIO! |
4
H

sekmadienio popietės šokiusl
Gros Buffalo Estų kapela. :

Turtingas baras. Šalti bei karšti užkandžiai. :
Pradžia 3.30 vai. po pietų. Pabaiga 9.30 vai. vakaro. į 
Gautas pelnas skiriamas labdaros bei kultūrm. reikalams. |

Maloniai kivečiami visi Niagaros pusiasalio lietuviai. L

Buffalo Lietuvių Klubo Vaidyba, ų

jos atstovu dalyvauja A Vens vojo pasaulio vyriausybes prisi 
kus, Jaunimo tarybos atstovų dėti prie Vašingtono deklaraci 
tarpe jr. Bačkis, spaudos atsto jos ir vykdyti Atlanto, Jungti

pavasario balių - šokius
Veiks bufetas ir kitos įvairios įdomybės.

Muzika — Babecko vadovaujamas „Aidas" iš Hamiltono. 
Pelnas skiriamas vietos kultūriniams reikalams. 

Laukiame gausaus svečių atsilankymo.

Apylinkės Valdyba.

NIAGAROS PUSIASALIO IR APYLINKĖS LIETUVĖS 
IR LIETUVIAI!

binas.
10. Bufetas — J. Deinora.
11. Virtuvė — V. Gudaitienė.

Visiems gerai suprantama,

Kanados Lietuvių Dienai re 
ngti Valdyba sudarė pakomisi 
jas, kurioms pavesta rūpintis 
atskirais paminėtai Dienai su 
rengti darbais . Minėtoms pa kad viena augščiau išvardinta 
komisijoms vadovauti yra pa valdyba ir pakomisijos šios šve 
kviesti šie asmenys: ntės surengti negalės. Prie šio

1. Spauda ir informacija — J. darbo turime jungtis visi Nia 
Navasaitis, J. Dilys ir M. 
Šalčiūnas.

2. Metraščio išleidimas — K. 
Žukauskas.

3. Programos sudaiymas —
J. Alonderis.

4. Paroda ir religijos reikalai
— Tėv. Juv. Liauba OEM.

5. Finansai—K. Stankevičius.
6. Sportas — L. Mačikūnas.
7. Kontrolė — S. Janušonis.
8. Loterija — V. Mačikūnas.
9. Apgyvendinimas — St. UI

nas. tarptautinių sandėrių, kuriuos
Susilaukta gausių sveikini pasirašė ir Sovietai, nuostatus, 

mų: JAV užs. reikalų rnin. Dul Ši PET sesija šiais metais vyks 
les ;Prancūzijos užs. r. min. Pi ta po tragiškų įvykių Vengrijo 
nay; LĖK vicep. B. Jarrow, L. je, Lenkijoje ir kituose kraštuo 
Žurnalistų S-gos Piancūzijoje rn:‘ °-
pirm. Vucetic, AEL-CIO pre 
zidento G. Meany, Kinijos ats 

vieno iš mūsų tarpo, kuris pra tovo Jungtinėse '1 autose Ting 
šomas nesutiktų prisidėti prie fu F. Tsiang, JAV senatorių, 
vienokio ar kitokio darbo reika kongreso narių ir tt. 
lingo atlikti ryšium su šia ruo 
šiama Lietuvių Diena Niagaros 
Pusiasalyje.

Tad visi į talką šiam dide 
liam darbui!
Penktosios Kanados Lietuvių 

Dienos Niagaroje rengimo 
Valdyba.

se. Tie įvykiai sukrėtė visą So 
vietų imperiją.

pranešimą, plačiai apibūdinda 
mas padėtį už geležinės uždan 
gos. Socialistų Unijos atstovas, 
lietuvių visuomenei gerai žino 
mas Dr. Bruno Kalninš (lat 
vis), padarė pranešimą apie so 
vietizacijos procesą pavergtose 
šalyse. J. G.

Trečioji PJT sesiją Europo 
je pasibaigė bal. 30 d. Ji priėmė 
politinės komisijos paruoštą de 
klaraciją dėl padėties sovietų 
pavergtuose kraštuose ii dėl va 
karinių galybių politikos sanly 
kiuose su Sovietų Sąjunga. Ji 
svarstė Europos apsijungimo 
problemas ir Europos Tarybos 
politiką ir diskusijų išvadoje, 
priėmė rezoliuciją, kuri prašo 
Europos Tarybą bendrai su PJ 
T atstovais pajieškoti kelių iš 
laikyti Europos tautų kultūros 
tradicinėms valstybėms, pare 
miant sovietų pavergtųjų tautų 
tremtinių kultūrines instituci 
jas, įgalinant tremtinius intelek 
tuahis dirbti savose srityse, iš 
leisti savo, veikalus gimtąja kai 
ba, įgalinant tremties jaunimą 
studijuoti savo tautinės kultu 
ros dvasia, sudarant visiems tie

Dabartinė padėtis suglaustai ms uždaviniams specialų Euro 
tokia: 1) tautinė Vengrijos re pos fondą.
voliucija ir įvykiai Lenkijoje Ši sesija susilaukė ypač daug 
parodė, kad žmogaus prigimtis palankaus dėmesio iš Europos 
ir jo laisvės siekimas nesiduoda vadovaujančių politikų ir spau 
bolševikinės priespaudos užslo dos. Be jau minėtų apsilanky 
pinamas ir kad idėjų jėga yra mu ir sveikinimų žodžiu bei ra 
didesnė už tironų tankus, 2) pa štu pirmuosiuose dviejuose po 
skandindami Vengrijos rcvoliu sėdžiuose, trečiame, ketvirtame

V. Sidzikauskas, darydamas 
pranešimą apie paskutiniuosius 
įvykius pavergtose šalyse ir jų 
poveikį Vakarų politikoje, nu 
rodė, jog pirmoji nepaprastoji 
PET sesija Strasburge įvyKo ciją vengrų darbininkų, ūkmin ir penktame sesijos posėdyje 
1955 m., artėjant keturių di ‘ ............... ............ ......
džiųjų konferencijai Ženevoje 
ir pasibaigus Afrikos ir Azijos 
valstybių atstovų konferencijai 
Bandunge. PET reikalavo, kad 
pavergtųjų valstybių išlaisvini 
mo klausimas būtų įrašytas į 
Ženevos konferencijos darbot 
varkę. Bulganino „niet“ išsklai 
dė iliuziajs, kad būtų galima po 

Demokratų Centrinės Euro litinė Europos problema išspt

PAVERGTŲJŲ...
Atkelta iš 3-čio psl.

Kiekvienos tautybės delega 
cijas sudaro po b atstovus. Be 
to, dar dalyvauja po tris atsto 
vus Laisvųjų Profesinių Sąjun 
gų Tremtyje Centro, Krikščio 
nių - - - —
pos Unijos; demokr. Liberalų ęsti derybomis su Sovietais. 
Centrinės ir Rytų Europos Uni Antroji sesija Stiasbuige įvy 
jos; ūkininkų internacionalo; ko 1956 m. po XX komunistų 
Solialistų partijų tremtyje cen partijos suvažiavimo Maskvoje 
trinės ir Rytų Europos Unijos; ir po JAV prezidento ir Angli bas. 
Centrinės ir Rytų Europos Jau jos premjero konferencijos Va 
nimo tarybos. Krikšč. D-tų uni šingtone. PET kvietė visas lais

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams 

Lietuvoje 
ir visoje Europoje.

JEAN TALON 
DRUG STORE

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

garos Pusiasalio lietuviai — 
lietuvės.

Mums labai aiškūs Jūsų rū 
pėsčiai ir vargai, mes gerai ži 
nome ir suprantame, kad turi 
te daug išlaidų begelbėdami sa 
vo brolius ir seses Tėvynėje ar 
tolimuose Rusijos plotuose. 
Mes taip pat žinome, kiek ina 
žai jūs turite laiko ir kaip sun 
kiai dirbate fabrikuose. Bet vis 
dėlto nereikėtų pamiršti ir mu 
sų bendruomeniniai reikalai. 
Kartkartėmis mes turime išeiti 
į viešumą ir pasirodyti kanadiš 
kai visuomenei. Parodykime 
jiems savo meną, duokime pro 
gos išgirsti lietuvišką dainą, pa 
matyti mūsų tautinius šokius ir 
t. t. Įrodykime kanadiškai vi 
suomenei, kad kol bus gyvas 
bent vienas lietuvis, jis kovos 
dėl savo gimtojo krašto ir jo 
niekuomet neišsižadės.

Niagaros Pusiasalio lietuviai, 
atsižvelgiant i geogratinę ju gy <a v

į TAUPYK, SKOLINKIS |
$ tavo kredito kooperatyve y*
| „LITAS” |
a Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai $ 
a duodamos betkokiam geram tikslui. &
x Ved. D. Jurkus, He 4280. £
S „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje $

Banko kambary. £
$ Pirm. A. Norkeliūnas ................................ RA 7-3120 \

kų ir studentų kiaujuje, bolše apsilankė ir tarė žodį Europi 
vikai galutinai išsklaidė kai ku nio Sąjūdžio ir Rytų Komisijos 
rĮuose vakarietiškuose sluogs pirmin. Valle-Poussin, Euro 
niuose puoselėtas iliuzijas, esą, pos Tarybos Patariamojo Sei 
Stalinui išnykus, Kremliaus dik mo pirm. Dhousse, Anglijos, 
tatūra pasuko į demokratinį ke Belgijos, Olandijos, Prancūzi 
lią ir kad esą galima laukti Ma jos, Švedijos, Vokietijos parla 
skvos primesto mūsų kiaštams mentų atstoavi, Europos Pata 
režimo sudemokratėjimo. 3) riamojo Seimo nariai.
kad Sovietų agresija prieš rnū Bal. 28 d. Strasburgo kated 
su kraštus sunkino Centro ir roję buvo įspūdingos pamaldos 
Rytų Europoje padėtį, kuri gre už sovietų deportuotuosius, ga 
šia saugumui ir taikai. Vengri tįsiai dalyvauajnt ne tik PJT se 
jos revoliucija parodė, kad žm sijos atstovams, bet ir Europos 
onių ir tautų kantrybė turi ri Tarybos, paties Strasburgo mi 

esto pareigūnams ir gausybei 
Dr. Karveils padarė platų prancūzų visuomenės.

mKtm::t:::::Įt::mn:t:nuffl::t:mn::nnntntt::nuu:nn:n»ni::nntnnntnt:
I BELLAZZI- LAMY, INC j

7679 George St.TR 5151 Ville Lasalle. i
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, i 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. g

Tel. TR. 1135

į VICTORIA
! CLEANERS
į &.DYERSC0.

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas ................0.95
Paltas (lengvas) . .0.95
Suknelė.......................0.90
Skrybėlė ................0.85

ir t. t., ir t. t.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 4 

■ į! Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų speclialistas.
iii 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623. 1

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. g

_ _ _ _ IDE LUXE DRY CLEANERS
117 —6th AVENUE, LACHINE

» 4 pw Lietuviams nuolaida.
Al/S 7-O 71 Sav.: P. RUTKAUSKAS.

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

! ! Liet, sav.: J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė. X 
į TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

Dr. TAS$y SINGBRMAN 
optometristas • op tikas

TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI 
4281A St. Lawrence Blvd., Montreal. HA 7928.

I
SALIONAS DIVA MODE

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

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

f LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

B Al T!C i
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠASirJ. ŠIAUČIULIS 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida. S*
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, g

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

į Lietuviška motery kirpykla \
| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- §
| PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. |

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

HE
HE

0211 Office: 727 Argyle
0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA
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TAUTOS FONDO A-BĖS HAMILTONO SK. V-BA, 
vykdydama savo veiklos planą, kviečiame visus Hamiltono, To 
lėšų telkime mūsų tėvynės lais ronto ir visų kitų vietovių bran

WINDSOR, Ont. TILLSONBURG-DELHI, Ont
MŪSŲ NAUJIENOS TILLSONBURGO LIETUVIŲ ŪKININKŲ KLUBAS

CBE radio stotis didįjį šešta ir lietuviškų Velykų giesmių iš š. m. gegužės mėn. 12 d. (sek ir aptarti kiti aktualūs klubo rei 
savo „Traditional Echo plokštelių. Girdėjome „Links madienį) 6 vai. po pietų šaukia kalai. Narius prašome aktyviai 

es“ programoje, davė taip pat ma Diena“ ir „Dangaus Valdo savo narių visuotinį susirinki dalyvauti. Taip pat kviečiame 
-— ; ve“ išpildomas Kauno Įgulos mą, kuris įvyks Jono Liutkaus atsilankyti ir prijaučiančius bei

Bažnyčios mišraus choro. — ūkyje (prie 19-to kelio). norinčius įsirašyti į klubą na 
Motinos Dienos minėjimas, Bus renkama nauja valdyba riais. Klubo Valdyba.

rengiamas KLB Windsoro Ap. VANCOUVER, B.C.
KAIKURIE PATIKSLINIMAI

Tad iki malonaus pasimaty 
vinimo byloj, ruošia koncertą ir gius lietuvius atsilankyti į šį mo salėje. Pradžia 7 v. v. 
linksmus šokius, kurie įvyks parengimą ir savųjų tarpe pra 
„Victoria Day“ dienoje, gegu leisti linksmai laiką.
žės 20, pirmadienį, „Brant’ Atsilankę tikrai nesigailėsite, 
Inn” patalpose, Burlington'e, nes programoje gii dėsite su na 

uja programa visų mėgiamą so 
listą V„ Verikaitį ir jo vadovau

kiams muzika, gaivinantis bufe T. Lenoll ,iš Copetown, RR 2. mas akt. Justo Pusdešrio, stato skiltyje klaidingai
tas, loterija ir t. t. Laimingąjį biletą ištraukė VLI dienai pritaikintą montažą. Mi kad išlaidų turėta 28.11, o turi Čikas. Aukotojui reiškiama pa

Atsilankydami netik mūsų Ko p-kas p. Matulionis. Visie nėjimo pradžia 4 vai. p. p.
darbą moraliai paremsite, bet ms prisidėjusiems prie šios lote 
prisidėsite ir prie tėvynės laisvi rijos pasisekimo širdingai dėko 
nimo, o kartu ir sau malonumą jame. Klebonas ir Komitetas, 
turėsite. _______________________________

Ont. Ši vietovė yra apie 10 mil. 
nuo Hamiltono, Toronto kryp 
timi, prie 2-jo kelio. Maloniai

Europos gydytojas 
Dantistas

Dr. N. Skaab
3 Barnesdale Avė. S.

Į Hamilton, Ont. LI 4-6405.

Jūsų
TFHamiltono sk. valdyba. Valdybos, įvyks gegužės 12 d.

» Kroatų salėje 2520 Seminole
IsLOSE PONIIAKĄ gt paskaitą skaitys viešnia iš

V. A. V. Parapijos loterijoje, Čikagos Dr. O. Krikščiūnienė. Į ankstyvesnę mūsų žinią įsi da atitaisoma.
kuri įvyks š. m. balandžio 29 d., Po paskaitos Detroito Dramos brovė viena nemaloni klaida. Naujai pranešama, kad be su 

jamą kvartetą. Bus linksma šo mašiną „Pontiac“ laimėjo Mrs. mėgėjų kolektyvas, vadovauja Aukojančiųjų Tautos Fondui minėtųjų asmenų Tautos bon 
kiams muzika gaivinantis bufe T. Lenoll ,iš Copetown, RR 2. mas akt. Justo Pusdešrio, stato skiltyje klaidingai pažymėta, dui 15 dolerių paukavo P. Vilen

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, $
taupykite ir skolinkitės pas savus — «

TALKOJE |
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. ;>

Į: Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p. « 
į; parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite 
į: iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114,
$ Hamilton, 15 Homewood Ave. ft

:! SIUNTINIAI LIETUVON
GREITAI IR PIGIAI SIUNČIAME SIUNTINIUS Į 

LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS.
„ORBIS“ siuntiniai pasiekia LIETUVĄ per 3—4 savai
tes. Siuničame tiesiai iš Skandinavų kraštų. Gaminiai aukš
tos kokybės, o kainos žemos. 100% garantija siuntiniams.

Sekite mūsų skelbimus laikraščiuose ir naudokite kaipo 
kainoraščius.

SKELBIMAS NR. 1
: Siunčiame maistą, medžiagas rūbams, gatavus rūbu^, ava

linę, odą, vaistus ir kitas reikmenis. Kiekvienas siuntinys
: gali būti sudėtas iš anksčiau paminėtų dalykų, t. y., siunti

niai savo turiniu gali būti maišyti.
Mūsų siuntiniai yra 10 kilogramų arba 22 svarų brutto. 

Jei siuntinyje nėra skardinių dėžių — tai gryno svorio ga
lime dėti 9% kg arba 21 sv. (pav. jei vien cukrus, miltai, ly- ; 
žiai). Jei yra skardinių dėžių siuntinyje gryno svorio (net- : 
to) yra 9 kg arba — 20 svarų. Mūsų siuntiniai pakuojami ; 
kilogramais, tai prašome gerbiamų klientų daryti užsaky- ; 
mus kilograminiu skaičiavimu (1 kg, % kg, %kg, o ne sva- : 
rais). Šalia kilogramų paduodame kainas svaras del bendros ;

orientacijos, nes dauguma firmų skaičiuoja svaiais.
1 kilogramas yra lygus 2,21 svar.

Maistas: kaina už kg už svarą Maistas: kaina už kg už svarą; 
cukrus 

: ryžiai 
miltai kviet. 
manų kruopos 
makaronai (verm.) 
pieno milteliai 
valg. alyva 
margarinas 
sviestas 
suris „šveicarišk.“ 
■Taukai (kiauliniai) 
ibekonas (daniškas) 
: kumpis 
;kumpio dešra 
:salami dešra
;Kepeninis paštet. $ 2.60 $ 
:kilkės (anjouvis) 2.30 
•pipirai 2.75
; Pastaba: valg. alyva, sviestas, taukai, bekonas, kumpis, kep.
paštetas, kilkės 11 pan. yra skardinėse dėžutėse, tokio siunti
nio' grynas (netto svoris) yra 20 sv., o su {pakavimu pilnu 

: 22 svarai (10 kg) brutto. Gi cukrus, miltai, vaisiai įpakuoti 
; kartonuose jų grynas (netto) svoris 21-o brutto 22 sv. (10 
; kg). Šiose kainose yra įskaitytas muitas ir sovietų 10% mo

kestis. Sudarius ir susumavus siuntinį: reikia dar pridėt — 
licencijos mokestį, persiuntimo garant. pašto persiuntimo 

išlaidas, kas kartu sudaro $ 6.50.
Standartiniai siuntiniai:

būti išlaidų turėta 22.11. Ši klai dėka. Pinigai pasiųsti T. F. Ats 
P. Girinis Leonas .... r------ tovybei Kanadoje p. Girinio

„Nepriklausomos Lietuvos“ B- labai palankios. P. L. Girinis varc*u-____________________ S.
vės Vald. Pirmininkas, važiuo yra buvęs „Atžalyno“ leidyklos 
damas tarnybiniais reikalais į savininkas. Lankymosi proga 
Detroitą, buvo sustojęs Wind padovanojo Windsoro Lietuvių 
sore. Čia apžiūrėjo įsikūrimo Bendjruomenės pibliotekai sa 
galimybes, kurios atrodo, yra vo išleistų knygų. B. J.

$ 0.72 $ 0.33
0.95
0.75
0.95
0.95
2.35
2.30
2.00
2.65
2.50
1.90
2.60
3.25
2.50
2.80

citrinai švieži 
apelsinai švieži, 

kaina nepastovi 
džiov. vaisiai 

„kompotas“ 
razinkos 
fygos 
datulės vaisiai 
bičių medus

1.50 0.68
0.43
0.34
0.43
0.43
1.07
1.04
0.91
1.20
1.14 šokoladas
0.87
1.18
1.47
1.14
1.28
1.18
1.05
1.25

kakava
kava
arbata % kg 1.40

1.90
1.50
2.10
2.40
2.25
3.55
3.90
3.60

5.50
1.05muilas

amerik. cigaretės Phillip
Morris 200 st. (10
pok.) su muitu 4.25

0.82;
0.68!
0.96:
1.09:
1.02;
1.63:
1.77;
1.64:

2.50;
0.48i

brutto 10 kg (22 
brutto 10 kg (22

CrissX Cross
(Patentuota 1945)

Prancūziškos kelnaitės
Specialiai pagamintos lengvam 
prilaikymui — patogus elasti 
nis liemens raištis — patentuo 
ti, patys užsisega, „C r i s s ir 
Cross“ priekis suteikia patogią 
išvaizdą — pagamintos iš pui 
kios rūšies šukuotos medvilnės. 
Lengvai išskalbiama — nerei 
kia lyginti. Ilgai nešiojasi. Tin 
ka prie Jerseys. (W-18-56)

TAISAU
RADIJAS 

ir 
TELEVIZIJAS

Skambinti po 6 vai. vakaro 
Tel. LI 5-3549.
A. Pilypaitis.

AjPOsverimucX

Veda sktn. inž. J. Bulota.
LIETUVIAI OFICIALIAI PAKVIESTI

Skaitėme spaudoje džiugią ži iždininkui adresu; Alf. Pocius, 
nią, kad Tarptautinio Skautų 43 Paddigton Ave., London, 
Biuro direktorius gen. D. C. Ont., Canada.
Spry oficialiai pakvietė Egzili 
nes Skautų S-gas dalyvauti ju 
bilėjinėje džiamborėje šią vasa 
ra Anglijoje. Ne be už kalnų ir 
tas laikas, kada mūsų skautai 
vyks Sutton parkan atstovauti 
Lietuvą. Jaunus pečius gula su 
nki reprezentacijos našta. I’ 
abejojame, kad mūsų žvalūs maldos už mirusias motinas ir 
skautukai tą naštą tenai iš pašventintos skautų vėliavos, 
neš. Tačiau štai dabar jiems Vėliau Lietuvių Laisvės salėje 

‘ (5 v. pp.) iškilminga sueiga.
K——- ---------------MW" -m

— Elizabeth, N. J., skautai 
ir skautės, globojami sk. tėvų 
k-to, gegužės 12 d. 5 vai. p. p. 
Lietuvių Laisvės salėje (269 Se 
cond Str.) rengia Motinos Die 
nos minėjimą bei pasilinksmini 
mą. Tądien 10 vai. Šv. Petro ir 

Ne Povilo parap. bažnyčioje bus pa

reik talkos, gero peties stumste 
Įėjimo visam tam įeikalui įsine 
dėti pirmyn. Lietuvos Skautų 
Brolijos repreezntantai bus siun 
čiami džiamborėn Džiamborės 
Fondo lėšomis. Tam fondui siu 
nčia savo centukus patys skau 
tai, deda dolerius uždirabntieji 
Brolijos nariai. DF mielai pri 
ima kiekvieno Lietuvio auką 
šiam svarbiam reikalui. Aukas 
priima skautų vadovai vietovė 
se. Galima siųsti betarpiai DF

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

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 8-508
W' xx 1 MW.............."MX---------------->

KANADOS FIRMA 
PAGAMINO

NAUJAS KOJINES
2-gubų padų kojinės yra iš
rastos tik PENMANO, vė 
liau pradėtos kopijuoti visa
me pasaulyje. Vien tik 
PENMANS gamina šios rū
šies kojines Kanadoje... 
IŠSITEMPIANČIAS, vieno 
dydžio, dvigubų padų koji
nės suteikia dvigubą pato
gumą. Šį pavasarį, PEN
MANS išleido įvairių spal
vų rinkinio. Galite pasirink
ti paprastų ar languotų. . . 
ilgai laikančio nailono, nai
lono ir vilnos, nailono ir me
dvilnės. Nešiokite paskuti
nės mados šypsodamiesi, 
nes tai- tikrai patogios koji
nės. Reikalaukite 2-GUBŲ 
PADŲ vieno dydžio IŠSI- 
TEMPENČIŲ KOJINIŲ, 
pagamintų (20-S-6)

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

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

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

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

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

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public. 
H e y d e n Street 

(netoli Bloor 11 Yongle) 
Toronto 5, Ont. 

Tel.: Ofice WA 4-9501 
Res.: BE 3-09 78W. A. LENCKI. 

B. A., L. L. B 
TEISININKAS - 

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

A. E. McKAGI E
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notarai

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395
201 Northern Ontario Bl<;„

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ont ario.viso ;

$ 12.95:
23.60i

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER 
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

BALTIC EXPORTING Co.
849 COLLEGE St. TORONTO. Tel. LE 1-3098

$6.50
6.50

sv.) 6.45 plius
sv.) 17.10 plius

sv.) 17.90 plius

18 plius

23.50 plius

6.50

6.50

6.50

su muitu

su muitu

24.40;

24.50;

30.—

10.95:

12.90:

>1. Cukrus
•2. Taukai
;3. Stori lašiniai sūdyti

(sausi) brutto 10 kg (22
4. 1000 amer. cigarečių 

„Philip Morris“ (50 
pok.) ir 7 kg (15% sv. 
cukraus

5. 60 gr streptomycino 
1000 tabl. isoniazid

(rimifono) ir 7 kg 
(15% kg) cukraus 
stiprūs geri moteriški 
batukai (daniški) su muitu 
stiprūs geri vyriški batai 
(„tufliai“) su muitu
Sekite mūsų skelbimus ir naudokite kaipo kainaraščius.

Gyvenantieji už Toronto ribų siųskite užsakymus paštu pri
jungdami money order (pašto perlaidą), o mes prisiusime 

Tamstoms visus reikiamus pakvitavimus.
Nedarome skirtumo tarp JAV ir Kanados dolerių.

„ORBIS” Centras: 298 Bathurst St. Toronto 2B Ont. 
Tel. EM 4-2810. Darbo vai. 9 ryto — 8 vak.

Hamiltone skambinkit Tel. JA8-5257 (42 Brodick St.) mū
sų agentas atvyks paimt Jūsų užsakymo. Mūsų skyriai,

Čikagoje, Kenosoje ir Vaterburyje.

galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, 
Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus!

! Muitas apmokamas mūsų įstaigoje. Gavėjas nemoka nieko.
Taip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis.

Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.

Mūsų skyrius: Hamilton, 105
pas p. A. Juraitį. Telef. JA

DARBO VALANDOS NUO

Cannon, St. E. 
8-6686.
9 IKI 7.

Gyveną ne Toronte gali vaistų užsakymus bei savo sudary 
tus siuntinius iki 19 svarų pasiųsti mums paštu.

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Burrau
91 Ronceevalles Avenue, Toronto, Ontario. 

LE 6-5613
Firmos Įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. LIŪDŽIU 5.
Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai: 
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS. 
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. — * 

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.
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SAVO ATSILANKYMU PAREMSI SAVO CHORĄ! š. M. GEGUŽĖS M£N. 11 D RENGIAMAS DIDELIS

BALIUS-KONCERTAS
Programoje: Lietuvių liaudies dainos ir pasaulinių mu

zikų kūriniai, išpildomi mišraus choro, vadovaujamo 
muz. A. Ambrozaičio.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS MONTREALY
Gegužės 12 dieną yra Moti Paskui buvo turtinga loterija, 

nos Diena, skirta visų mūsų mo Sekmadienį Ausros Vartų pa 
tinų pagerbimui. Šį sekmadienį rapija minėjo sukaktuves. Ne 
lietuviu bažnyčiose bus iškil paprastai skaniai buvo pagamin 
mingos mišios už visas motinas, ti pietūs, vadovauajnt Poniai 
3.30 vai. po pietų D'Arcy Mc 
Gee salėje, 220 Pine Avė W„ 
bus iškilmingas aktas. Progra 
moję: Kun .dr. F. Jucevičius 
skaitys apie Motiną paskaitą, 
po to Rosemounto šeštadieninė 
mokykla suvaidins vieną veiks 
mą iš V. Siskino pasakos „Dži 
augsmas“ su Motinos Dienai 
pritaikytu priedu. Vaidinime 
pamatysime savo motiną, mylin 
čią vaikus, kurie pasiryžo toli 
mon ir sunkion kelionėn, kau 
tiktai galėtų atrasti stebuklin 
gają gėlę, kurios pagalba gali 
ma būtų išgydyti akis.

Montrealio lietuvių šeštadie 
ninių mokyklų mokiniai prašo 
visus tautiečius atsilankyti į šį 
minėjimą. Rengėjai.

PRAĖJUSIOS SAVAITĖS 
PARENGIMAI

Praeitas savaitgalis buvo gau 
sus parengiais. Šv. Kazimiero 
parapija suruošė Margučių va 
karienę. Vakarienė buvo paruoš 
ta gražiai ir skaniai. Didele lo 
teriją, kaip visuomet, lengvai 
humoristine nuotaika vedė kle 
bonas kun. J. Bobinas, dėkojęs 
visiems fantų aukotojams. Kle 
bonui vadovaujant buvo įvykdy 
tas Margučių konkursas, kurio 
dvi premijas laimejoo p. Bilskie 
rtėrf gražiai išdabinusi kiauši 
nius lietuvišku būdu.

Skautų rėmėjų vakaras pri 
traukė daug jaunimo ir buvo lin 
ksmas. Programoje p. B. Vait 
kūnaitęs išraiškimo šokio kur 
sų mokinės pašoko kelis šokius.

A

Gausus bufetas su karštais užkandžiais, 
turtinga loterija ir kiti Įvairumai. >

Šokiams griežia Z. Lapino vadovaujama „LITUANICA“.

Vieta: 5101 Esplanade Ave. (Caisermann Memorial Bldg, 
prie pat kino AVON)

Pradžia: 8 vai. vak. Įėjimas: $ 1.25.
M. L. BENDRUOMENĖS CHORAS.

'i| BUICK-------------VAUXHALL-------------- PONTIAC £
3^CUMMINGS MOTORS Ltd.1
3 3<

£
ATVYKSTA MONTREALIO DRAMOS TEATRAS

Gegužės 18—19 dienomis To žo į namus, o jojo dėdė A. Por 
ronte gastroliuoja Montrealio tofiejus dar gydosi Šv. Juozapo

5925 DECARIE BLVD., MONTREAL 
(kampas Van Horne) 

Naujos ir vartotos mašinos.

Pas mus pirksite geresnėmis sąlygomis, nei kad kur kitur.
3 Vartotoms mašinoms duodame 12 mėnesių
$ Universal Auto Bonders garantiją.

^Prieš perkant naują ar vartotą mašiną, kreipkitės pas mus 
*

3 Lietuvis atstovas: A. S c e r b a.
į 'RE 1-4981,-------------------------------------Namų: TR 2935
X

s

Vaupšienei. Klebonas kun. dr. 
J. Kubilius įvykdė loteriją, ku 
ri buvo turtinga fantais. Klebo 
nas priminė parapijiečiams prie 
voles ir dėkojo už suaukotus 
fantus bei p. Vaupšienei ii ki 
toms ponioms ir mergaitėms už 
pietų paruošimą ir gražų aptar 
navimą.

SEIMELIO POSĖDIS 
šaukiamas gegužės 19 d. 6 vai. 
vakaro A. V. par. salėje užbaigi 
mui posėdžio dienotvarkės iš 
balandžio 27 dienos. Visų daly 
vavimas būtinas.

Seimelio Prezidiumas.
VISŲ ŽINIAI!

Šį šeštadienį, gegužės 11 d. » 
rengiamas choro balius-koncer U 
tas (žiūr. mūsų seklbimą). Kvie 
čiame visus kuo skaitlingiausiai 1 
atsilankyti ir paremti šios kolo j 
nijos vienintelį choią. Taip pat ; 
norime paprašyti mūsų svečių, i : 
kad perdaug nevėluotų, nes :i; 
mes norėtumėm išpildyti pro ;i; 
gramą kuo anksčiau. Visa tai ;į! 
priklausys nuo Jūsų punktualu 
mo. Salė yra Laurier ir Espla ii; 
nade Avė sankryžoje, taigi leng E 
vai pasiekiama iš visų Montrea ii; 
lio vietovių. ;į;

Tad iki pasimatymo šešta J: 
dienio vakare! »

Tenelieka nė vienas namuo 
se!

M. L. Bendruomenės choras.
LIETUVIŲ DIENOS 

METRAŠČIUI 
medžiagą organiazcijos prašo 
mos pasiekti ligi gegužės 15 d. 
Taip pat ir biznio įmonės seki 
bimus į Metrašty Montrealio 
lietuviams geriausia tai padary

® KLB Toronto Apylinkės Vai 
dybon vieton pasitraukusio 
Pov. Budreikos įėjo pirmasis 
kandidatas inž. Petras Lelis.
jKORĖjŲ-SAVANORIŲ PA 
VASARINIS SFEKTAKL1S-

- BALIUS
Bendrų laisvės kovų brolia 

ms, sunkioje būklėje atsidūru 
daro su kultūrine piograma pa 
siems paremti, Toionto skyrius 
rengimą. Vietos ocenos meno 
mėgėjų būrelis, vadovaujamas 
A. Kaluzos, režisuojant J. Jage 
lai, gegužės 25 d. Sv. Jono pa 
rapijos salėje stato linksmą ko 
mediją „Teodolinda“. Po to oi 
kestrui grojant, bus šokiai ir 
pasilinksminimas ir vaišės. Vi 
suomenė, žinodama kilnų tikslą 
savo gausiu atsilankymu tuos 
parengimus remia.

IŠGANYTOJO 
LIUTERIONIŲ 

bažnyčioje, 1691 Bloor St. W. 
ir Indian Road kampe, lietuvių 
pamaldos bus gegužes 12 d., 1. 
30 vai. pp. Pamokslas skiria 
mas Motinos dienai.

Kun. dr. M. Kavolis.
• Kan. dr. Gutausko sidabrinis 
jubilėjus ruošiamas gegužės 26 
d. Plačiau seks.
• „Tėv. Žib.“ adm. J. Prakapas 
pasitraukė. Į. jo vietą pakvies

žojo kalibro šaudymo pratimus, tas Antanas Saulius.
o vieną sekmadienį padarė kelio e Sekmadienį pamokslas T. Pla 
likos narių ekskursiją j observa cido. 11 vai. tema: „Idealus ku 
torijos stotį, kuri šiame konti nigas — jūsų akimis žiūrint“, 
nente yra viena iš moderniškiau • Gegužinės pamaldos laiko 
siu. Daug rūpesčio ir sielos šau mos kiekvieną vakarą 7 :30 vai., 
liškam veikimui įdeda ii vienas išskyrus sekmadienius — po 11 
iš klubo ramsčių yra valdybos 
vicepirm. senas šios organizaci • Pirmos komunijos pamokos 
jos veikėjas šaulys J. Jasiūnas. vaikučiams duodamos kiekvie 
LIETUVIŲ MEDŽIO ŽALIA ną antradienį ir ketvirtadienį 6. 
VOS APDIRBIMO BENDRO "" ’
vė, kuri Pembrooke įsigijo lent 
pjūvę, sėkmingai plečia savo

lietuvių dramos Teatras, kuris ligoninėje.
3 šeštadienį 3 vai. Prisikėlimo ® KLB Te 

.-.A*. „olAlr, r-4-^4-^. 1-1 Apar. salėje stato gražią, auklėji 
mo turinio, trijų veiksmų paša 
ką „Melagėlis“, o sekančios die 
nos, sekmadienio vakare toje 
pačjoje salėje — „Baltaragio 
Malūnas“. Apie „Balt. Malu 
ną“ daug gražių recenzijų til 
po iš Montrealio, kada ši K. Bo 
rūtos graži lietuviška legenda, 
kaip premjera, buvo statoma 
Montrealyje. Torontiečių tarpe 
veikalu yra didelis- susidomėji 
mas. Trijų veiksmų pasaka 
„Melagėliai"1 savo .moralizuo 
jančia idėja „Jurgeli, nerne 
hiok“ yra taikoma augančiam 
jaunimui. Būtų gera, kad „Me 
lagėlį“ pamatytų ir visi tėvai, 
o taip pat jaunimo auklėtojai. 
„Melagėlį” Montrealio teatras 
suvaidins pirmą kartą. Taigi, 
Toronto jaunimas pirmą kartą 
turės laimę turėti gražią jauni 
mui taikomą premjerą. Abu sp 
ektaklius iškviečia Toronto liet. 
Caritas. Abu veikalai labai tin 
ka ir jaunimui ir suaugusiems. 
Į abu veikalus kviečiami visi, 
nes abu jie savaimingi ir labai 
įdomūs.

TORONTO ŠAULIŲ 
KLUBAS

$ savo veikloje rodo daug gyvu 
S mo. Jie jau pradėjo daryti ma

LAIKRODININKAS - AUKSAKALlS I
A. ŽUKAS į|

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

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

976 Church Ave., Verdun (kampas Bannantyne)
Telefonai: Biznio YO 4538, namų: YO 4538.

SIUNTINIAI
JŪSŲ ARTIMIESIEMS EUROPOJE 

Siųskite per
EXPRES OVERSEAS PARCELS SERVICE 

4158 St. Lawrence Blvd., 
PL 4725------------ Montreal.

Mūsų siuntiniai:
1 — siunčiami tiesiog iš Montrealio,
2 — įvelkami į stiprios medžiagos apvalkalą,
3 — yra pilnai apdrausti,
4 — pristatomi galimai trumpesniu laiku.

Be to, turime visokiausių rūšių medžiagų siuntiniams 
specialiai žemomis kainomis. 

Atsiminkite, kad
EXPRES OVERSEAS PARCELS SERVICE 

reiškia 100% tikrumą ir skubą

K 
t?

mos kiekviena vakarą 7 :30 vai.,

vai. mišių.
CHATEAUGUAY Iš CORTI CORTINA DEVELOPMENT 

NA DEV. INC. INC. PRANEŠA,
P. Juodkojui tarpininkaujant, kad Shateauguay projekte, 66 
paskutiniu metu pirko sklypus pėdų pločio gatvė, kuri jungs 
p. p. Ališauskai, Barauskai, Bla Chateauguay upę su keliu Nr. 
uzdžiūnai, Giriniai, Gabrusevi 
čiai, Markevičiai, Navikėnai, Šk 
ūdai, Salalai ir VI. Pociukonis.

DR. J. ŠEGAMOGAS
• $ t* Per NL red-> kuris yra susitao^rS^r ™ f r?s dėl t0 su Metraščio redakto

BENDROJI PRAKTIKA rium. Prašoma nesivėlinti. Pa 
Office 5441 Bannantyne 3 siteirauti plačiau tel.: HE 7920.

(kamp. Woodland) 3 P. MAŽEIKA PRANEŠA, 
Verdun. Tel. HE 3175. kad jo parduodamieji žemės sk 
Priėmimo vai.: 2-4; 7-9; I (lio*ai) namams statyti 

šeštadieniais 11-1 I V1Sai atltnka Centrai Mortgage 
, !..>•_ 3 sąlygas, pagal kurias yra duo turi būti būtinai parduotas.

ai a paga susi ai imą. damos valstybinės paskolos, t. šis biznis yra gerai išdirbtas ir 
Namų 1038 Osborne Av. S y — sklypai 70 ant 100 pėdų, yra judrioje pramonės vietoje. 

„Y^rdun. Tel.: PO 6-9964. 3 Be to jis pagal pageidavimą Pilnai ir moderniai įrengtas, 
klientams suranda norimas vie

RESTORANAS 
IR SNACK BAR

30 vai. vak.
• Rankdarbių kursai mergaitė 
ms, vedami seselių, — kiekvie 
ną šeštadienį 3 v. pp. vaikų dar 
želyje.
• Visi kviečiami į „Dainos“ tra 
dicinį kartūnų balių Pns. par.

bungalova už kime b-vės prezidentu išrinktas ge£-J 1 d-> 7.30 val- vak- O Z * — I I— V rr«-O «« <-»« o r- H O t-H I »■»

4, matininkų jau atžymėta ir 
greitu laiku bus piadėti parito veiklą. Bendrovė, pasivadinusi 
šiamieji darbai gatvės pravedi „Sylve“ vardu, gavo čerterį su 
mui. 100 tūkstančių numatytu veiki
• Pp. Juknelių šeima keliasi iš mo kapitalu. Šėrininkų susinn 
Park Extention į 
Bacriver.
• Gaurys Jonas 
nusipirko antrus

Ville Lasalle 
namus.

daug sėdimų vietų.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. MALIŠKA 
priima: 9 a. m.—10 p. m.

5441 Bannantyne, Verdun,
(kampas Woodland)

Tel.: TR 4547

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

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

Tel. CA 2508

tas ir pasirinktinai duoda sąly šis biznis duoda žymų pelną, 
gas, kad užsakytieji namai bū nes turi didelę apyvartą ir ma 
tų pastatyti pagal užsakytojo žas išlaidas. Savininkas pasiry 
pageidavimus bei pagal jo pasi žęs atiduoti už išimtinai žemą 
rinktąjį modelį. Skambinkite kaina. 
MO 4-0507.

3 ADVOKATAS $

A. Norkeliūnas
Commissioner of the merior 

Court of Montri

:Dr.E.Andrukaitis| 
: 956 SHERBROOKE E. i 

‘į Tek: LA 2-7236 |

Raštinė vakarais:
3 2104 Mount Royal St. E. <
I LA 1-7926—8873
| RenėTALBOT
g Advokatas j
A Suite 306, Aldred Bldng. !
4 507 Place D’Armes J

MArquette 8045

| STASYS DAUKŠA, LL. D.|
$ Suite M—M

3 152 Notre Dame St. E. g
į UN 6-8969* I
| Res. 5657—12 Ave„ Rsm.
f RA 2-5229 g

Jei jūs galvojate apie 
restorano biznį, tai nepraleiski 
te šios išimtinai geros progos. 
Skambinkite šiandien. Galima 
apžiūrėti tik iš anksto susitarus.

Argo Realties Co.
BE 4559
* * *

Turime pardavimui daug 
įvairių rūsių biznių.

MONTREAL 
ENTERPRISES REGD.

KUR APSIDRAUSTI, 
PIRKTI, PARDUOTI?

Namai, bizniai sklypai, ūkiai, 
visų rūšių draudimas.

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

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

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

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURCI N AS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

Snack Bar, gera proga, 
įmokėti $ 2.000.—

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

Suite 504 ir 505 
4 Notre Daine St. E. 
Montreal. UN 6-6556

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 2922

Viktoras Petraitis. S. Uz 3 gražiausias kartūno suk
NAKTĮ I GEGUŽĖS 1 DIENĄ neles bus duodamos premijos, 
iki šiol neišaiškinti asmenys • Pranešama, kad nuo kito sek 
University gatvėje prieš Parla rnadienio pakeičiama Pns. pai. 
mento rūmus esanicus paminu: 
lūs ištepliojo raudonais dažais 
ir komunistinėmis emblemomis 
— kūju su pjautuvu. Nustaty 
ta, kad dažai galėtų būti paimti 
iš universiteto laboratorijų ir 
aad ta, kaip tvailcos dabotojai 
sako, pokštai yra padaryti 
dentų.
• Auto nelaimėje sužeisti 
Br. Marijošius iš ligoninės

siu

sol.
grį

6 butų po 3 kamb. namas, 
$ 30.000, įmokėti $ 13.000.—

Tripleksas su krautuve,
$ 29.000,-, įmokėti $13.000-. I

Dr. A. Pocevicius
Gydytojas ir Chirurgas į 
280 Roncesvalles Avė j 
Telefonas LE 4-4778 |

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

rinkliavų tvarka.

|Dr. A.VALADKAI
c 1081 BLOOR ST. W. | 

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933 3

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves X 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. 3 
Šeštadieniais nuo 12 vai.»

3 iki 2 vai. pp. Ketvirtadie-$ 
yį niais kabinetas uždarytas.

I
DR. V. SADAUSKIENĖ | 

Dantų gydytoja X 
129 Grenadier Rd.,

(2 namas nuo Roncesvalles)®

TORONTO
Tel. LE 1-4250

9

Groserija su alum, moderniškai 
įrengta, $ 13.000.—, įmokėti 
2.500.—.

Dupleksas, 25X49 pėdų, su 2 
įrengtom krautuvėm, $ 30.000.

—, įmokėti $ 15.000.—.

6695—35th Ave., Rsmt.
Tel. RA 7-3120 — RA 7-3560

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA”
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

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

Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Telefonas L E 2-8723
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