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POVILAS ŽADEIKIS

Nepriklausomos Lietuvos Nepaprastas Pasiuntinys 
Įgaliotas Ministeris, Povilas Žadeikis, gegužės 11 die
ną širdies smūgiu mirė Washington’© ligoninėje, sulau

kęs 70 metų amžiaus.
P. Žadeikis gimė Žemaitijoje, Pareškėčiu kaime 1887 
m. Petrapilio universitetą, chemiko specialybe, baigė 
1912 m. Tarnavo rusų kariuomenėje ir dalyvavo I 
pasauliniame kare. Grįžęs Lietuvon, 1919 m. Įstojo 
Lietuvos kariuomenėn. IV M. Sleževičiaus kabinete 
buvo Krašto apsaugos ministeriu. Dalyvavęs keliose 
misijose, 1923 m. paskirtas Čikagos konsulato steigėjų 
konsulu; nuo 1928 m. generaliniu konsulu. 1935 m. 
paskirtas Nepaprastu pasiuntiniu ir Įgaliotu ministe
riu Washingtone. Sėkmingai ministeriavęs 22 metus, 
P. Žadeikis Įgavo didelį svorį, autoritetingumą ir JAV 
vyriausybės pagarbą. Kaip vyriausis diplomatas, P. 
Žadeikis buvo visų valstybių atstovų Washingtune

- dekanas.
P. Žadeikis buvo didelis tolerantas, atsargus ir švelnus 
žmogus, liberališkų pažiūrų, demokratiško politinio 

nusistatymo.
Užimdamas patį svarbiausį užsieniuose Lietuvos dip
lomatinį postą ir turėdamas gerą vardą bei autoritetą, 
P. Žadeikis daug padarė Lietuvos nepriklausomybės 
naudai, — todėl jo mirtis yra labai didelis lietuvių tautai 
ir Lietuvos Nepriklausomybei nuostolis, kurį tenka la

bai apgailestauti.

Naujienos iš pasaulio sostinės Pasaulio lietuvių sostinėje
------------------------ --------- ---------------------- EDVARDAS ŠULAITIS

PAGERBĖ PASIŽYMĖJU KODĖL MES TURIME LAI 
SIUS STUDENTUS KYTIS LIETUVIŠKUMO?’

Pereitą savaitgalį Illinois va Pereitą penktadienį Liet. 
Istybiniame universitete įvyko studentų S-gos Chicagos skr. 

” ~ •_ Liko dar trys latvių parti metinis pažangiųjų studentų turėjo savo narių susirinkimą.
1) K Škirpa, J Kaminskas Jos: socialdem., nežymi libera pagerbimas — 33-čio „Honors kurio metu buvo nagrinėta te

P Vainauskas: ’ *r tremties nepriklausomųjų Day”. Tarp šių pagerbtųjų stu ma: „Kodėl mes turime laiky
cn v Pa t ’ v Alt inic P"ia> kur* iau baigianti subyrė dentų yra ir nemaža lietuvių, tis lietuviškumo? Pagrindines

B Bieliuka^ ^n'S’ sninis, *. Patį didžiausiąjį atžymėjimą diskusines mintis pateikė A.
’ . . Ar ir mes negalėtume iš 14 — „University Honors“ gavo Laucius ir R. Mišauskas, o vė

3) J. Brazaitis, J. Šlepetys. susįspausti bent į5—6? 2 lietuviai studentai: Ina Dalėliau į diskusijas įsijungė: A.

PASITARIMAI DĖL VIENYBĖS
Š. m. gegužės 5 d. po pietų smulkiųjų ūk. partija lyd. A. 

įvyko pasitarimas politinės vei Blodnieks), knkšč. ūk. ir kata 
klos konsolidacijos reikalu. likų p-ja (lyd. vysk. J. Ranča

Dalyvavo trys komisijos (de ns).
■legacijos): r . .

V. Vaitiekūnas.
VLIKe dalyvaujančių grupių 

vardu buvo padaryti du įvadi 
niai pareiškimai, liečia pasitari 
mų tikslą ir paskirų grupių ke 
liamų specifinių klausimų svar 
stymo metodą.

Po platesnio motyvavimo 
VLIKe dalyvaujančių grupių 
vardu, buvo pareikšti septy 
niais punktais suformuluoti dė 
sniai, kuriuos pasiūlyta dėti ta 
rimosi pagrindan.

LNT delegatų pasiūlymu, 
sutarta kitą pasitarimą turėti 
birželio 8 d., 7 vai. vakaro, vi 
soras pasitarime atstovautoms 
grupėms davus laiko susižinoti 
su platesniais jų atstovauja 
mais sluogsniais ir parengti jų 
pažiūrą išdėstytais klausimais.

LATVIAI SUEINA Į 
VIENYBĘ

Čepėnaitė ir Jurgis Algis Pau Mickevičius, J. Pakštaitė, 
likas. Jų vardai bus įrašyti į Budrys ir kt.

Sudarytas universiteto bronzinę lentą. 
’ > Atskirti fakultetų garbės są

tas. Lietuvių dalyvauja—New rašuose buvo šie lietuviai: Ka

RUOŠIAMASI BAISIOJO 
BIRŽELIO 

įvykių minėjimui.
spec. Baltijos Laisvės Komite

ŠVENTEI ARTĖJANT 
Paskutinėmis savaitėmis 

tuvių tautinių šokių šventės

J-

lie 
. . . vu.............,__ ------ --------- ko

Yorko Alto pirm. S. Briedis ir zimieras Jakštas, Juozas Liubi mįtetas ir įvairios komisijos da 
nskas, Arvydas J. Kliorė, Jur Ug dirba, norėdamos šią šventę 
gis A. Paulikas (visi inžinen padaryti galimai geresnę ir įdo 
jos) i ilna Dalė Čepėnaitė (h mesnę. Pereitą penktadienį L. 

Auditorijfoje posėdžiavo sven 
stė informacijos komisija, o še 
štadienį pagrindinis šventės ko 
mitetas. Iš šiuose posėdžiuose 
iškeltų minčių ir padarytų pra 
nešimų atrodo, jog šventės pa 
siruošiamieji darbai vyksta pui 
kiai ir ja susidomėjimas yra di 
delis. Ypatingai komitetą gerai 
nuteikė žinia, jog Kanados lie 
tuviai -į šią šventę žada padary 
ti gausias ekskursijas. Ši di 
džiulė šventė įvyksta birželio 
mėi.. 30 d.

SAVAITGALIO 
PARENGIMAI

Pereitą šeštadienį Chicagos 
skautės buvo suruošusios nuo

APIE LIETUVOS ATSTOVO VAŠINGTONE MIRTĮ 
(Spec, koresp. iš Vašingtono)

Lietuvos atstovas Vašingto šeštadienį, gegužės 11 d., jį iš 
ne, Povilas Žadeikis, pastaru© tiko širdies priepuolis. Nuvež 
sius kelis metus nesveikavo, ta tas į ligoninę, jis nebeatsiga 
čjau liga buvo tokio pobūdžio, vo ir naktį iš šeštadienio į sek 
kad jis dar galėjo savo parei madienį mirė, 
gas eiti. Neseniai jis atšventė

LLK nariai — P- Vainauskas,. 
B. Nemickas ir J. Audėnas. Mi 
nėjimas birželio 16 d. 7:30 vai. 
v. Tow Hall salėje.

VLIKO POSĖDIJA 
šaukiama geg. 31 d. ir birž. 1 
—2 dd. New Yorke. Posėdija 
buvo atidėta, nes buvo pradėti 
vienybės pasitarimai. Bet Vii 
ko preizidiumas, turėdamas ak 
tualių klausimų, nebegali lauk 
ti pasitarimų pabaigos.

— Gegužės 5 d. New Yorko 
skautai turėjo bendrą skautų- 
skaučių sueigą, savo patroną 
šv. Jurgį pagerbti. Apie šv. Ju 
rgį paskaitą skaitė skaut. Šil 

Latvijos ūkininkų partijos bajoris. Sueigon buvo pakvies 
geg. 4 d. suėjo į vieną bloką, ti ir kitų tautybių skautai. 
New Yorke partijų suvažiavi — Geg- 18 d. Liet. Amer. Pi 
me dalyvavo: ūkininkų susiv. liečiu klube susirenka zarasie 
(lyderis A. Klive), naujak. ir čiai 6 vai. vak. J. A.

Politinių įvykių savaitė
SOVIETAI NEIŠBRENDAMAI ĮKLIMPO SOVIETUOSE

Gal įdomiausis praėjusios sa ir atsisako 
vaitės įvykis yra Maskvoje su 
sirinkęs sovietinis sovietas, ku 
riame Rusijos diktatoriai paro 
dė visišką bejegumą rasti ke 
liūs iš tos baisios klampynės, 
kurioje yra atsidūręs sovieti 
jos ūkis, vedąs šį milžiną 
sišką suirimą.

EKSPERIMENTAI 
BE GALO 

visose srityse privedė prie ūkio susišaudymai JT dėka sulaiky 
kracho. Kolchozus stambino ir ti. 
smulkino' ir vėl stamgino, bet — Nikaraguos su Hondūrą 
ūkinis „vežimas vis vietoje“ Įk su susidūrimas, JAV tarpinin 
limpęs ir be vilties jį išvežti, kaujant, bus likviduoti.

— Worcestery geg. 11 d. mi ilgoką paskaitą, aiškinusią mo įveikė Oakvillės vienuolikę 5: 
rė Lietuvos generolas Edvar tinos esmę pagal šventąjį ras L Pereitame sezone šios taurės 
das Adamkevičius, gimęs 1888 tą. varžybose mūsiškiai įkopė iki
m. kovo 31 d.

— Kanadoje praėjusią savai mas V. Siskino veikalo ištrau 
tę buvo 160 gaisrų. 1

! vi

Vakarų siūlomos 
kontrolės, iš tų kalbų nieko ne 
bus. Tai būtų negudriausia pri 
imti pasiūlymus, kai jie nepare
mti tikra kontrole.

TRUMPOS ŽINIOS
— Nuverstas 

diktatorius, bandęs suklastoti 
jo išrinkimą.

— Izraelio - Sirijos pasienio

bėrai arts and sciences).
Garbės atžymėjimus gavo 

šie lietuviai: Gabrielius Gedvi 
la, Teresė G. Kizlauskaitė, Rai 
niondas J. Palčiauskas, Joana 
Skeivytė, Marija A. Stakytė 
Daiva S. Blinstrubaitė, Graži 
na Gudaitytė, Lilija Jasaitė, 
Arvydas Karazija, Dalia J. Kli 
maitė, Irena L. Langaitė, Ani 
ta Lapinskaitė, Birutė A. Pieš 
kytė, Danutė O. Vainauskaitė, 
Charles Varnauskas, Erikas Ja 
siukaitis, Graina O. Stepaitytė, 
Raimunda A. Kliorytė ir Alg. 
Tamašauskas.

TEATRALŲ BALIUS
Gegužės 18 d. Western Bal 

Iroom salėje įvyksta teatralų taikingą „Žibuoklių Balių“, o 
ruošiamas balius. Baliaus ren Chicagos LAS’as gražų vakarą 
gėjų tarpe yra: Vyt. Valiukas,— Lietuvių Auditorijoje. Sek 
Ant. .Sprindys ir Br. Macevi madienj Lietuvių Meno Ansa 
čius. Vakarą ves dail. VI. Vijei mblis „Dainava“ davė puikų 
kis. muzikinį veikalą „Išeiviai“.

MOTINOS DIENOS MINĖJ! VYTIS PRADĖJO FUTBOLO 
MAS PRAĖJO SEZONĄ

labai gražiai. Salė buvo pilna— Šiemet, kaip ir pernai, Vy 
tėvų ir vaikų. Minėjimą atida čio vienuolikė dalyvauja Can- 

Kolumbijos rė E. Navikėniene gražiu žo -Continental lygoje ir jau spė 
džiu ir pakvietė žuvusias moti jo sužaisti tris rungtynes. Pir 
nas pagerbti susikaupimu. Mal mose mūsiškiai užtikrintai lai 
dą už motiną, vaikučiams klū mėjo prieš pereitų metų lygos 
pant prie lietuviško kryžiaus, meisterį Mount Carmel 3:1. 
pagrojo valtorna, akomponuo Antrose, prieš Alexander the 
jant M. Siegrist. Tėvas J. Ku Great 2:0. Šį sekmadienį vy 
bilius SJ pasakė dienai pritai tiečiai turėjo Consols Cup 
kytą žodį motinoms. Po to (miesto pirmenybių) pirmo ra 
kun. dr. F. Jucevičius skaitė to rungtynes, kuriose lengvai

Kaip toje Krilovo pasakėčioje, 
Chruščiovas pasiūlė naują 
„diktatūros muzikantų“ susėdi 

Velionies kūnas pašarvotas mą, — suskirstymą Rusijos į 
70-ties metų sukaktį, ir per pri Lietuvos Pasiuntinybės rūmuo 92 sritis — bet, žinoma, ir iš 

j pasiuntinybėje atrodė se, kur jam paskutinę pagarbą nieko gera nebus.
Labai Įdomi išsivysto 

ANTIATOMINĖ 
PROPAGANDA

Bonos seimas priėmė rezoliuci 
ją prieš atominius bandymus, 
Vatikanas pasisakė taip pat už 
sulaikymą ir Gromyko Krem 
liuje „grianul” prieš bandy 
mus, bet pats tiktai skuba juo 
daugiau jų padaryti.

Vakarai dabar jau visai rea 
liai pažiūrėjo į šią propagandą 
ir nepabijojo pasisakyti, kaip 
ir Anglijos karo ministeris

ėmimą ] 
neblogiau, o gal net kiek ge atiduoda atstovai Jungtinių 
riau, negu jį teko matyti per Amerikos Valstybių Vyriausy 
pastaruosius penkeris metus, bės, prie kurios Povilas Žadei

Tačiau praėjusi savaitė buvo kis išbuvo akredituotas 22 me 
jam fatališka. Jis gavo patirti tus, svetimų valstybių Vašing 
apie dvi mirtis jo artimųjų: jo tone akredituoti jo kolegos dip 
paties sesers mirtį Lietuvoje ir lomatai, lietuvių organizacijų 
jo žmonos, ponios Žadeikienės, atstovai ir vašingtoniškiai lietu 
brolio mirtį Amerikoje. Tatia viai.
paveikė jį nepaprastai slegia Laidotuvės ketvirtadienį, ge 
mai ir priartino jo paties mirtį, gūžės 16 d.

MASINU FONDO VAJUS
„N. L.” Mašinų Fondo va metų amžiaus, DLK Vytauto 

jus tęsiamas. Dideliu dėkingu klubas, besiruošdamas švęsti 
mu minime sekančius vajaus da šias dideles sukaktuves, kurios 
lyvius ir lietuviškosios spaudos yra paskelbtos lapkričio' 23 die 
židinio rėmėjus: ną, paremia lietuviškąją spau
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš dą 20-ties dolerių auka.
čio Vytauto Neprigulmingas Visiems vajaus dalyviams nuo 
Klubas, . Širdžiai dėkojame ir prašome

Montreal, P. Q......... $ 20.00 atsiliepti daugiau tautiečių. Sp.
Vienas didžiausiųjų ir reikš audos Bendrovės „Nepriklauso 
mingiausiųjų Kanados lietuvių ma Lietuva“ įgalioti vesti vajų: 
sukaktuvininkų, susilaukęs 50 P. Narbutas ir J. Kardelis.

DAUGIAU BAIGUSIŲ AUGŠTUOSIUS MOKSLUS
Be jau suminėtų 5 statybos nas statybos inžineriją McGil 

inžinierių, šiemet augštosius universitete ir Zigmas Lapinas 
mokslus Montrealy baigė dar George William kolegiją baka 
šie lietuviai: p. Trumpa inži lauro laipsniu. Sėkmės augšto 
nieriaus laipsniu, Rimas Lapi jo mokslo, vyrams!

Antroje daly buvo vaidini baigmės, tai yra tapo Toronto 
~ _____ i vicemeisteriais. Šiemet, esant

kos „Džiaugsmas”. Vaidinimą didesnei konkurencijai, mūsų 
— Rusija deda dideliu pas paruošė Rosemounto šešt. mo vyrai turės smarkiau pasitemp 

tangu prisigretinti Ispnijos di kyklos mokytojos, p. Rimkevi kad aPgmtų turėtas pozici 
ktatūrai, bet Ispanijos diktato ^ienė, p. Navikėniene, p. Paške Jas_.

vičienė ir p. Gurčinienė, talki . Pirmuose susitiktuose jvar 
narnos p. Rimkevičiūtės. Vaidi ^*us pelnė' R- Preikšaitis — 3, 
no mokiniai: R. Navikėnas, J. J- Vėlyvis — 2, R. Šimkus — 
Kalakauskaitė, G. Skripkaitė, 2> H- Rožaitis, J. Žukas ir I.
R. Lietuvninkaitė, R. Laimikis. £esn,avuskas P° A.siatayo: 
E. Petrulis, A. Rudzevičius, R. 
Gudžiūnaitė, R. Kudžmaitė, J. 
Suščevičiūtą, R. Vasiliauskai 
tė, R. Barisaitė, L. Mikutytė.
S. Murauskaitė, D. Kudžmai 
tė, J. Oscilaitė, N. Vasiliauskai 
tė, N. Gudžiūnaitė, K. Kaipo

Vaka — Kinijos komunistai prade kaitė, V. Lietuvninkaitė, G. 
atominius jo bombarduoti Formozos sa Peleckaitė, J. Rudzevičiūtė, R. 

Ir las. Zizaitė, E. Alionis, R. Bunys
— Indonezijoje sudaryta pa R- Gurčinas, R. Markauskas,

tarimoji taryba neramumams Savickas, A. Skučas, M.
malšinti. Markauskaitė, A. Rudzevičiū

tė, R. Skučaitė, R. Pėteraitis,
R. Barašuskaitė, J. Žukauskai
tė, D. Baltonis, V. Kudžmaitė,
D. Lukauskaitė, B. Nemanag
davičjūtė, O. Rudzevičiūtė ir 
B. Rudzevičiūtė.

MONTREALIO CHORO
kofncertas\iurėjogražų pasiseki

mą. Salė buvo pilna žmonių, o vo dar dvi ištraukas i šoperų— 
choras yra gavęs naujų daly ir Kavalerija Rustikana ir Hof 
vių. Be dainų, choras, vedamas mano pasakų. Choras atrodo 
muz. A. Ambrozaiičo, padaina labai gražiai.

to

ritrs 
du.

susilaiko nuo kompagun

Skandinavų žiniomis, Ma 
iš Baltijos ištrąukia karoskva 

laivyną, nes bijo, kad jis nebū 
tų užkluptas, kaip katė maiše.

— Valstybės, išskyrus Pran 
cūziją, nutarė naudotis Sueco 
kanalu.

— Anglija išvarė Rumuni 
prieš darbiečių tokį pat siūly j°s atstovą už šnipinėjimą, 
mą sulaikyti bndymus. 
rai išdirbo rimtus 
planus ir juos gyvendins, 
yra aišku,

KOL MASKVA TUŠČIAI 
PLEPA

„Tauro“ klubo narius

JUOZĄ PIEČAITĮ 
ir

EUFRAZINĄ ANGELĘ RUDŽIAUSKAITĘ, 
sukūrusius lietuviškos šeimos židinį, 

nuoširdžiai sveikina ir linki džiaugsmingo gyvenimo

Sporto Klubas „Tauras“.

Pirmuose susitikjmuose įvar

Preikšaitis — 4, Vėlyvis ir Lie 
tuvininkas po vieną.----apb — ,

LSK, norint išvystyti plates 
nį narių, rėmėjų bendradarbia 
vimą ir visuomenės susidomėji 
mą sportu, išleidžia mėnesini 
biuletenį. Pirmas numeris ture 
tų pasirodyti šį sekmadienį.

EKSKURSIJA
Į OBSERVATORIJĄ

Šauliams ir šaulėn^ praneša 
ma, kad gegužės 18 d. 8,30 vai. 
rengiama ekskursija į Observa 
torijos stotį, kurioj galėsime 
per teleskopus rnatyti Arend- 
Roland kometą. Registruotis 
pas Jasiūną, tel. LE 3-4370. Iš 
vyksime punktualiai, iš 1050 
Dundas W., lengvomis mašino 
mis.
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Laiškai Redakcijai
INDEPENDENT LITHUANIA

Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

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

Yearly Subscription Rates:
Canada ............................. $ 5.00
America & S. America. .$ 5.50 
Other Countries ........... $ 6.00
Pajieskojimų kaina ...’.$ 1.00 ne§ėme,

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Supraskime ir įvertinkime
Redakcija kreipia tautiečių dėmesį į žemiau deda 

mą Montrealio lietuvių kooperatinio banko „Litas“ pa 
sisakymą, nes tai yra pasisakymas bendras visiems lie
tuviams, visur gyvenantiems. Kooperatiniai bankai yra 
mūsų ekonominis pagrindas. Kooperacija bendrai yra 
didelis veiksnys. Iš kooperatinių bankų,’kurie šimtu pro 
centų garantuoja ir atsako už visus indėlius, yra dide 
lė nauda, nes jie geriausiai procentuoja, skolintojams 
grąžina dalį įmokamų palūkanų, visus dalyvius draudžia 
mirties ir nelaimių atveju. Visiems tautiečiams redak
cija tvirtai pataria savo pinigus laikyti lietuviškuose ko 
operatiniuose bankuose, ? 
tas”, Toronto „Parama" 
paklausys — neapsiriks.

MONTRELIO LIETUVIŲ 
apyvarta nuo 1957 m. sausio 1 
d. iki balandžio 1 d. ir balansas.

1) Apyvarta
Pajamos $$
Gauta indėlių ............. 23,550.20
Grąžinta paskolų ...66,592.40 
Gauta palūkanų .... ..1,247.39 
Įstojamas mokestis . . . .26.00 
Indėlis iš Centrinės

kasos .........................2,000.00
Viso pajamų . . . .33,7 75.99 

Išlaidos $$
Išmokėta indėlių ...11,163.59 
Išduota paskolų. . . .26,150.00 
Išlaidos ............................. 505.91
Įnašas į Centr. Kasą . . . .28.76 

Viso išlaidų ......38,848.26
2) Balansas, iki 1957 m. ba me dar priminti mūsų nariams, 

landžio 1 d.
Aktyvas ............................$$
Paskolos .......................74,073,60
Investavimai ..................8,000.00
Inventorius .........................73.00
Q. C. U. L........................... 50.00
Centrinė kasa .............3,028.76 iš bankelio dvigubą sumą. Tuo
Kasa ................................2,344.15

Viso .......................87,569.51
Pasyvas $$

Indėliai (šėrai) ....86,475.75 
Atsargos kapitalas . . . .300.00 
Pelno likutis ...................... 26.28
Pelnas ................................ 767.48

Viso ......................... 87,569.51

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

kaip Montrealio bankas „Li 
ir Hamiltono „Talka“. Kas

N L Red.
KREDITO UNIJOS LITAS 
kituose bankuose didesnes su 
mas, o lietuvių abnkehui tesu 
graibo tik 5 ar 10 dolerių. To 
kiu būdu mes nepastatysime rū 

i mų, nepagelbėsime nei patys 
i sau, nei kitiems lietuviams, rei 
i kalingiems finansinės para 
i mos.. Čia ir turime progos ug 
dyti savitarpio pagalbą, bendr 
adarbiavimą, tautinį solidaru 
mą. Statistika rodo, kad vidų 
tinio dydžio kredito kooperaty 
vas gali patenkinti visus savo 
narių finansinius reikalavimus, 
jei tik visi nariai jį pilnai pa 

i remia.
1 Be aukšičąu minėto, nori

kad jie gauna nemokamą gyvy 
bės draudimą, būtent — naria 
ms, turintiems bankelyje iki 
1000 dolerių indėlių, mirus ar 
tapus visiškai nedarbingais, jie 
patys ar jų paveldėtojai gauna

pačiu atveju paimta iš bankelio 
paskola iki 10,000 dolerių yra 
panaikinama; ją bankeliui su 
moka draudimas.

Tad nariui, ypač turinčiam 
šeimą, yra pravartu laikyti ban 
kelyje nuolatos iki 1000 dole 
rių, gi prireikus pinigų, geriau 

Narių yra 250; skolintojų—reikiama suma iš bankelio pa 
66.

Pasibaigus žiemai ir atšilus 
orui, sujunda ne tik gamta, bet 
ir žmonės. Atsiranda naujų dar 
bų, naujų planų, kurie labai

siskolinti. Tokiu būdu įvykus 
nelaimei, nario šeima 
gubą indėlį, o skola 
matiškai panaikinta, 
pusės gi yra žinoma,

dažnai pareikalauja mažesnių čiau eina sugrąžinti skolą, ne 
ar didesnių finansinių pastan gU tokią pat sumą sutaupyti. 
gŲ- Pagaliau primename, kad

Šį faktą patvirtina ir musų nuo šių metų nariai turi patys 
bankelio „Lito“ veikla. Nariai sumokėti savo nario mokestį, 
išsiima dalį savo indėlių, kiti t y. gp centų per metus. Jei 
gi pasiskolina. Reikia prisipa kuris narys turi bankelyje tik 
žinti, kad šiuo metu yra tokia 5 dolerius, iš jo sąskaitos ištra 
didelė paskolų paklausa, jog 
yra ištisa eilė laukiančių. Bet 
nėra pakankamai indėlių, kad 
visus prašymus būtų galima 
patenkinti.

Todėl ir norime

gaus dvi 
bus auto 
Iš kitos 
kad grei

ukus mokestį nebelieka nė 1 pi 
Ino šėro, ir jei narys savo sąs 
kaitos nepapildo, po tam tikro 
laiko jis nustoja nario teisių.

Dar pranešame tiems naria 
priminti, ms, kurie daro stambesnius mė 

gerbiamiems nariams, kad-ban nesinius ar pusmetinius mokė 
kelio sėkmė ir gerovė, o tuo pa jimus už savo namą, mašiną ar 
čiu ir mūsų gerovė bei ekono pan., gali tai daryti per banke

mūsų pačių. 1 
taip išsimiegosi, sako patarlė.

Kiekvienas narys gali padėti 
bankeliui, painformuodamas sa 
vo draugus ir artimus apie ban 
kelio veiklą ir tikslą, paragin 
damas įstoti nariais, patarda 
mas skolintis iš bankelio. Na 
riai gali padėti bankeliui ir tie 
siogiai, būtent: įdėdami didės 
nį indėlį ar reguliariai taupyda 
mi. Juk yra narių, kurie laiko

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

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

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

P. Q. Nebuvo^ atsitikimo, kad pinigai butų žuvę.
Kam patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraštį 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

1957 m. balandžio mėn. 17 dybos ir jos kasininko K. Skri 
d. „N. Liet.” 16 Nr. ir kitoje nskos atsiskaitymo dėl bendrai 
Kanados bį«i J. A. Valst. spau ruošto Spaudos Baliaus, kuris 
doje, Vancouverio Apyl. Tau įvyko 1957 m. vasario mėn. Šio 
tos Fondo atstovas K. Skrins baliaus 
kas, paskelbdamas aukavusių skirti Kanadoje 
Tautos Fondui sąrašą, gale pa 
žymėjo, kad K. L. Tarybos 
Vanc. sk. Valdyba neįmokėjo 
likučio 16 vasario rengimo iš 
laidų. K. Skrinskos šis pareiš 
kimas yra vienašališkas.

Mes K. Skrinskai raštu pra šiai atsilankė publikos, bet ir 
, kad pinigus įmokėsi suaukavo daug fantų loterijai, 

me, kai gausime bendrai ruošto kurios biletus ta pati publika 
su K. L. B-nės B. Col. Apyl. išpirko. Mūsų nuomone, kur 
Valdybos parengimo ir Vasa liečiami visuomenės pinigai, 
rio 16 minėjimo apyskaitas, turi būti viešumas ir teisingu 
Apyskaitos organizacijų bylo mas. Priešingu atveju, galima 
se yra ne tik pateisinamasis do prarasti visuomenės pasitikeji suėjo 70 metų amžiaus. Ta pro Jonyno pieštą kūrinį 
kumentas, bet ir organizacijos mas ir, tuo pačiu, pakenkti ne ga Lietuviškoji Visuomenė, ne ris Miške“, 
veiklos istorija. Kadangi K. Sk tik savo organizacijai, bet ir tik Amerikoje, spontaniškai pa Klubo delegatės atnešė žavin 
rinskas yra K. L. B-nės B. C. kitoms. , gerbdama pilnateisį nepriklau čių gėlių ir visi svečjai diauge

somos Lietuvos diplomatinį šauniai sudainavo „Ilgiausių 
sveiki Metų” ir „Laisvųjų Metų”; e) 

iškalbingus Paveiksluotas žurnalas „Lietu 
kurie buvo gauti vių Dienos“ savo 1957 m. bala 

tai žodžiu, tai gėlėmis, asme ndžio laidoje pagerbė sukaktu 
niškais laiškais bei telegramo vininką padėdamas jo atvaizdą 
mis ir formoje laikraštinių ant savo viršelio ir įdėjo strai 
straipsnių lietuviškoje ir Ame psnį „Ministeris Be Pertrau 
rikos spaudoje. Ypač gausiai kos“, kuris paremtas ant mano 
atsiliepė Lietuvos įstaigos ir biografinės medžiagos ir pagra 
plačios Amerikos Lietuvių Vi žino jį seytyniomis nuotrauko 
suomenės organizacijos — lais mis iš mano gyvenimo, 
vinimo, politikos, kultūros, sa Giliai įvertindamas Lietuvis igį 
višalpos bei labdaros, biznio kos Visuomenės patriotingą 
bei ekonomijas ir kitokios — jautrumą kentaničos Lietuvos . 
kaip centrai taip ir jų skyriai, atveju ir parodytą širdingumą 
savo raštais bei pareiškimais, mano asmens atžvilgiu, nuošir 
Čia paminėsiu bent keletą to džiai ačiuoju vsiems tautiečia 
kių pavyzdžių: a) Iš Romos ms, mano bičiuliams, už visą 
atėjo Liet. Diplomatines Tai tą man suteiktą brangią mo 
nybos Pirmininko-Šefo gražus ralinę puotą, kuri bus man ma 
ir šiltas sveikinimas savo ir ko loniausiu atsiminimu iki mano 
legų vardu. Panašūs sveikini dienų galo, 
mai - linkėjimai atėjo kiek vė 
liau iš VLIKo Prezidiumo Pir 
mininko, ALT Pirmininko, 
LK in corpore ir JAV ir Kana 
dos Bendruomenių; b) Chica nepriklausomos Lietuvos, 
gos lietuvių minia, susirinkusi gul darbas, lietuvių brolybė ir 
į koncertą - banketą sukakties jų vienybė skina mūsų takus į 
proga, nutarė pasiųsti man į Tėvų Žemę! „Tegu meilė Lie 
Washington’a albumą su daly tuvos dega mūsų širdyse“, am 
vių parašais ir nuotraukomis; žinai!!! 
c) „Ramovės” Centro Valdy 
ba atsiuntė dailiai surašytą bra 
ngintiną deklaraciją formoje 
„scroll”; d) Washington’© lie 
tuviai, nariai vietos Draugijos, 
atėjo būriu į Legaciją padova

pelnas buvo nutartas 
‘ : leidžiamiems 

savaitraščiams „Nepr. Lietu 
vai” ir „Tėviškės Žiburiams“. 

Tokie baliai buvo ruošiami 
jau nebe pirm' metai ir rado 
Vanc. visuomenėje didelį prita 
rimą. Ir šiais metais, ne tik gau

MINISTERIO POVILO ŽADEIKIO PADĖKA
Šių metų kovo mėnesį man nojo man įspūdingą p. V. K.

.Pavasa
gi vietos moterų

Apyl. kasininkas, tai jis pats at 
sakingas dėl minėto neįmokėji 
mo, nes jis nepristato mums 
apyskaitų.

Be to, mes dar nesulaukiame 
iš K. L. B-nės B. C. Apyl. Vai

Su pagarba
K. L. Tarybos Vanc. sk. V-ba. atstovą Washington’e,
P. S. Gavę Apyskaitas, minėtą no ir siuntė savo 
likutį pasiųsime netarpiškai T. linkėjimus, 
Fondo Atstovybei Kanadoje.

V-ba.

Ką rašo kiti
LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMĄ

na, kuris iškėlė gyvą reikalą 
lietu vietos lietuviams sudaryti vi 
Len suomeninę kulūrtinę draugiją.

APIE LENKIJOS
rašo „Dirva“ šitaip:

„Kovo 30 dieną vietos 
viai pirmą kartą surengė 
kijoje gyvenančių lietuvių su Jis pasiūlė ir draugijos įstatų 
važiavimą. Jis įvyko Lenkijos projektą, kuris buvo entuzias 
ribose (vadinamajame „Suvai tingai suvažiavimo priimtas, 
kų trikampyje“), Punske, to Į draugijos vyriausį prezidiu 
miestelio kino teatro salėje. Su mą dauguma balsų buvo išrink 
važiavime dalyvavo 120 atstoti: pirmininkas Juozas Maksi 
vų iš visos Lenkijos. Buvo ir mavičius, pirmininko pavaduo 
svečių — partijos atstovai iš tojai — Juoazs Vaina ir J. Ja 
Varšuvos.

Suvažiavimą atidarė magist 
ras J. Staskehūnas, jautria kai 
ba sveikindamas suvažiavimo 
dalyvius ir svečius bei linkeda 
mas šiam pirmąjam lietuvių su 
važiavimui šiame krašte nusta 
tyti gaires tolimesnam lietuvių 
veikimui, ypač švietimo srity 
je-

Suvažiavimo pirmininku bu
vo išrinktas J. Maksimavičius, čiafe varoma priešlietuviška pro 
Vyriausias suvažiavimo tikslas paganda, nukreipta prieš lie 
buvo oficialiai sudaryti visuo tuvių reikalavimus, kad pamal 
meniškai kultūrinę lietuvių dr dos (patjnokslai) būtų lietuvių 
augiją, priimti jos įstatus, iš kalba. Reikalauta, kad Punsko 
rinkti valdybą, kuri rūpintųsi parapijoj, kurioje daugumą su 
lietuvių švietimu bei kultūrine daro- lietuviai, būtų paskirtas 
jų veikla vietos sąlygose. lietuviškai mokąs kunigas.

Suvažiavimas įvyko erdvioje (Kaip tik pereitais metais iš 
kino teatro salėje, kurioje bu Punsko lietuvis kunigas buvęs 
vo labai rūpestingai surengta iškeltas).
eksponatais gausi lietuvių tau Suvažiavimas baigtas vietos 
todailės paroda: vietos lietuvių lietuvių choro koncertu, kuris 
audiniai, mezginiai, piešiniai, padainavo 8 lietuviškas ir 2 len 
drožiniai, kilmiai ir kt. Parodą kiškas dainas. Choras 45 asmt 
suruošė Punsko lietuvių kultu nų, gerai vadovaujamas ūkiniu 
ros namų darbuotojai, vadovau ko Vinco Valinčjaus.
jant mokytojui J. Vainai. Eks 
ponatų išdėstymą meniškai 
tvarkė Aldona Leončikaitė. 
lė buvo išpuošta lietuviškos 
spalvės motyvais.

Vyriausybės ir partijos 
tovai buvo tiesiog sužavėti tvar tais Lenkijoje negyvenę, turi 
kinga, gausia ir palyginti augš būti išsiųsti į „rojų“. Žmonės, 
to meninio lygio paroda. Svei išgyvenę Lenkijoje po 10—15 
kinimuose jie pabrėžė lietuvių m., ligi išol nežino, kokias tei 
kaimiečių kultūros augštumą, sės jie turi Lenkijos pilietybei 
kuri galinti būti pavyzdžiu vi įgyti. . . Po pereito rudens jvy 
siems lenkams, rodančiu, kaip kių buvęs svarstomas kiausi 
galima būti darbštiems, savitie mas apie azylio teisę, bet dabai 
ms ir sumaniems. apie tai vėl tylima.

Referatą skaitė Juozas Vai Suvažiavimo dalyvis.”

minis pajėgumas priklauso nuo jį, susitarus su bankelio vedė 
mūsų pačių. Kaip pasiklosi, ju.

Tikimės, kad visos šios min 
tys bus naudingos bankeliui, jo 
nariams ir lietuviškai visuome 
nei. Lito“ Valdyba.

TEGU
DALIS
PILNO

VOKIETIJOJE VARGSTAN
TIEMS LIETUVIAMS. 

REMK ŠALPOS FONDĄ

NORS MENKA 
NUO GERYBIŲ 
STALO TENKA

Lietuvos Respublikos Atstovui Washingtone

MIN. P. ŽADEIKIUI 
mirus,

p. ŽADEIKIENEI IR ŠEIMAI 
reiškiame giliausią užuojautą

Montrealio Seimelio vardu 
Prezidiumas.

kimavičius, sekretorius J. Stas 
keliūnas, iždininkas Vincas Va 
linčius, nariai — J. Kšernans 
kas ir Br. Mickeviičus.

Tarp kita ko suvažiavime bu 
vo keliamas reikalas: 1) steigti 
Punsko, Suvalkų ir Seinų apy 
linkėse visą eilę lietuviškų pra 
džios mokyklų, 2) leisti bent 
dvisavaitinj lietuviką laikraštį. 
Nusiskųsta per vietos bažny

Esu tikras, kad mūsų visų 
vienintelis ir didžiausias troški 

L mas buvo ,yra ir bus atstaty 
mas demokratiškai laisvos ir 

Te

Povilas Žadeikis
Lietuvos Nepaprastas Pasiun 
tinys ir Įgaliotas Ministras.

Washington, D. C.
1957 m. gegužės 1 d.

JUOKDARIAI
Jeigu Bimba būtų objektyvus...

Bimba „Laisvėje“ užsipuola 
britus, olandus, belgus, portu 
galus ir ispanus kaip kolonialis 
tus: jie buvę „didžiausi paverg 
tų žmonių plėšikai, piratai“.

Objektyviai kalbant, buvo ii
Paskutiniu metu Lenkijoje 

su gyveną lietuviai labai domisi 
Sa lenkų repatriacijos eiga iš Lie taip. Ir to niekas pagirti negali, 
tri tuvos. Esama gando, kad sutar Bet buvo ir kitaip. Vėlesniais 

tyje esąs nuostatas, pagal kurį laikais ten yra ir gerų reiškinių, 
ats tie ne lenkai, kurie 1939 me „ x ..Bet kodėl tiktai suminėtieji 

kolonistai negeri? Ar daugiau 
! tokių nėra? O rusai ar neišnau 

doja pavergtųjų tautų? Ir ne 
tiktai išnaudoja, bet ir kraujuo 
se skandina, žudo, tankais try 
pia, automatais malšina pasi 
priešinimą. Kovas už laisvę vi 
sos Rusijos kariuomenės pagal 
ba smaugia. Draugas Bimba, 
kodėl gi šito blogo nematai? Ko 
dėl .iportugalų, ispanų, britų 
kolinializmas negeras, o kodėl 
rusų geras?

Sovietiškam „rojuje“ žudosi 
žmonės.

PABALTIEČIŲ SPORTINĖ ŽAIDYNĖS
Pirmosios š. Amerikos pasu:: A. Bielskus, 12700 Speed 

baltiečių sportinės žaidynės way-Overlook St., East Cleve 
įvyks gegužės 18 d. Clevelan land 12, Ohio. Telef. Ll-berty 
de. 1-4612.

Žaidynių programoje bus vy Iškilmingas žaidynių uždary 
rų krepšinis, vyrų bei moterų mas bei dovanų įteikimas ir pa 
tinklinis ir vyrų bei moterų sta baltiečių sportininkų vakaras- 
lo tenisas (tik individualinio -koncertas įvyks tą pačią dieną 
poobūdžio). 7:30 vai. vak„ Masonic Temp

Iškilmingas žaidynių atida le patalpose 3615 Euclid Ave. 
rymas įvyks 2:30 vai. po pietų, Programą išpildys lietuvių, lat 
Cathedral Latin High School vių ir estų menininkai.
salėje, 2056 East 107-th St. FASK-tas.
Po atidarymo be pertraukos sc
ks moterų tinklinio, vyrų tink — Po puikios Skautoramos 
linio ir vyrų krepšinio rungty Chicagoje buve skautų rėmėjų 
nės tarp lietuvių ir latvių. Sta pobūvis, kuriame dalyvavo apie 
lo teniso varžybos prasidės 9: pusšimtį lietuvių pramonininkų, 
30 vai .ryto tose pačiose patai verslininkų bei visuomenės vei 
pose. Žaidėjai privalo regis kėjų. Jame už nuopelnus skau 
truotis 9 :00 vai .ryto. tams buvo apdovanoti p. Biežie

Stalo teniso individualinės nė, Pr. Rakas, Kalvaitis ir S. 
varžybos yra atviros dalyvau Velbasis. Skautiškiems darba 
ti kiekvienam pabaltiečiui. No ms paremti suaukota per $ 700. 
norintieji dalyvauti registruo Po šimtinę aukojo Balzekas, P. 
jasi tiesioginiai ar per savo sp Rakas, J. Kazlauskas ir A. Olis, 
orto klubus FASK-te šiuo adre kiti po mažiau.

i ■

Sibiro vergų stovykloje, ne 
pakeldama žiaurių gyvenimo są 
lygų, nusižudė didkiemiškė Ra 
činskienė. Jos vyras, matinin 
kas, Stasys Račinskis, po žmo 
nos tragiškos mirties išėjo iš 
proto ir taip pat nusižudė. Tai 
vis dėl laimingo sovietinio gyv 
enimo?

Draugas Jonikas ruošiasi 
Maskvon? ■

Draugas L. Jonikas rusų, Lie 
tuvos okupantų, „Vilnyje“ šie 
lojasi, kad Amerikos draugystė 
su Anglija ir Prancūzija „jau 
lėšavo daug bilionų dolerių. Da 
bar prisideda dar 5 milionai do 
lerių“. Ir Jonikas raunasi plati 
kus, kaip jis yra buržujų išnau 
dojamas.

Drauge Jonikai, nesielvarta 
uk, nes yra labai gera išeitis: 
važiuok Maskvon arba Vilniun. 
Ten nieko neturėsi ir niekas, 
nei Anglija su Prancūzija, nie 
ko neatims. Ten gi laisvė ir pir 
maujantis gerbūvis; pats gi

Praeitais metais Švėkšnoje, sakai, kad ten niekas neišnau 
Tauragės apskr., nusinuodijo doja ir niekas darbo žmogaus^E 
vaistininkė Kaulakienė, kai ją neskriaudžia. . . Važiuok ir bū 
areštavo enkavedistai deportuo si ramus. . .
ti į Sibirą. Mandrapypkis.

SIUNTINIAI LIETUVON 
ir Sovietų Rusijon 

GRABOWSKI
EXPORT - IMPORT CO IR VAISTINĖ 

London, England
Ypatingai žemos kainos vaistams.

Garantuotas pristatymas. Visus mokesčius apmoka 
siuntėjas. Dėl smulkesnių informacijų ir kainoraš
čių kreipkitės pas šios b-vės atstovą Kanadoje

K. Gudžiūną
2648 Hogan St., Montreal, Que.,------- Tel. LA 5-6633.
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Lenkiškasis komunizmas
LAIŠKAS IŠ

MĖLYNASIS EKSPRESAS nas ir Politbiuro nariai turėjo
Prof. D. J. Dallin, daugelio Sąjungos gyventojai išoriniam ats!r’ru8, V-af.?nU*’. °

..........jv .. H.......................................ve,ka1^ aple S-.Sa^n^ auto pasauliui padedant ir kad vie a8tuo8e pullmano v 
plenumas KC PZPR, kuris len nūs, savo knygoje The New So nmtelis Pabaltijo valstybių pro Vė]iau buvQ nutartaKįsitai 
kiškuju komunistu priešakyje viet Empire aprašo, kaip Stall blemos sprendimas yra visiška jalu traukinį _ įj.,
pastatė senaji komunistą Vies nui vadovaujant, Sovietų impe jų nepriklausomybe. čia duoda } £kspresą. Jis turėjo vasa 
lava Gomulka, kadaise jau bu nĮa «sivyste >r kaip tos impe mos minėtos knygos ištraukos^ 3ezone kur8UOti tarį Ki#lo 

.................................. riJos vadai kuna komunistinę vaizduoja vieną sritį iš sovieti vodgko įr Soči ir> cs 
ant reikalui, aplankyti Maskvą. 
Pirmoji šio ekspreso kelionė bu 

v. _ Per tūkstantį Rusijos valdi vo atlikta gegužės 1 d. 1933
zuną gali pakeisti tik patys S. nįnkų turi privačius gelezinke metais. Nuo to laiko ekspresas 

lių vagonus. Iš tikrųjų tiek jų kasmet gegužės — lapkričio mė 
nuo Maskvos kelio. Žmonės no buvo prieš karą. Dabar šis skai nesiais yra tarnyboje, o žiemos 
riai tikėjo, jog toks skirtingas čius yra padidėjęs, nes prie jo metu atlieka pagrindinius rėmo 
kelias esąs galimas, užtat per taip pat prisidėjo kariškoji aris ntus ir pakeitimus. Kiekvieno 
pastaruosius rinkimus, nors ir tokratija. Keli tūkstaničai šei vagono pakeitimai kasmet kaš 
gi komunistinius, nuoširdžiai mynų turi teisę naudotis spe tuoja 500.000 rublių, o pats tra 
balsavo už jį. Nors tai jokiu bū cialiu traukiniu, kuris vadina ukinys duoda nuostolio po mi 
du nereiškia, kad dabar lenkai mas Mėlynasis Ekspresas. lioną rublių per metus.

j kaime. jančią darbininkų būklę. Ta kad lenkiškieji komunistai turį vėl pasidarė palankūs komunis Iki 1920 metų sovietiniai va Traukinio personalas, kaip ir
Čia reikia atsiminti, jog ir da jau taip ne tik galvoti, bet ir eiti savuoju keliu, skirtingu tinėms idėjoms. (b. d.) dai keliaudavo paprastai. Stali Nukelta į 8-tą pusi.

POZNANĖS
aklas sekimas Maskvos nu 
rodymų bei reikalavimų 
Lenkiją privedė prie eko 

nominės katastrofos.

2.
Daug kas „vakaruose“ sako, 

jog tai negali būti, kad bolševi 
zmas esąs vien tik priemone 
rusiškam imperializmui įgyven 
dinti. Girdi, sako, juk Stalinas 
nebuvęs rusas, esą 
krašto komunistinė 
rinti savo „tautinę 
ir t. t.

Deja, tai tėra tik
fasadas” panašus į tuos 
garsiuosius Rusijos istori 
joje „Potemkino kaimus“, 

kuriais Potemkinas savo meilu sisakymą. Gi po Poznanės įvy 
žei Kotrynai „rodė" gerbūvi kių jau niekas nebegalėjo nu 
nm įmetu tariamai viešpatavusį tildyti kalbų apie nuolat sunkė

kiekvieno 
partija tu 
programą“

kalbėti pradėjo net ir partinis 
elitas, seni partiečiai.

Tokia tai buvo atmosfera, 
kurioje ir pribrendo t. v. VIII

T . .. . . rijos vaaai Kuria Komunistinę vaizuuoja viena snų is sov
Tada Lenkijos spaudoje net . rf tnLnmi ir k ir'iJn? aristokratiją, neturinčią sau ly nės aristokratijos gyvenimo, 

galima buvo rasti, jog šiandie tijos sekretoriumi ir kuris už « paž \
ninė Lenkija, nežiūrint tiek me pastangas „sutautinti lenkų . j enviptini
tu trukusio darbo žmonių pasi komunistinį veikimą, Stalino pa v- n,h,ą e ^er tukstantį Rusijos v<
aukojimo ir darbštumo, esanti rėdymu, septynerius metus bu z • KdU p KC1Ž>U UK Pdtyb °- ninku turi privačius gelezii
blogesnėje padėtyje negu jinai vo laikomas tų pačių lenkų ka 
buvo 1945 metais. Tiesa, žmo Įėjime.
nės tai ir anksičau matė, tačiau
baisus teroras slopino kiekvie
ną, nors ir mažiausį kritišką pa

Gomulka buvo ir liko ko 
munistu, tačiau jis skelbė, 
jog norįs, kad komunisti 
nė sistema Lenkijoje pir 

mon eilėn tarnautų ne 
Maskvai, o Varšuvai,

toji Kotryna II Rusijos carie 
nė, kaip ir Stalinas, juk nebu 
vo rusė, bet ir ji realizavo Ru 
sijos imperializmą. Bet to dar 
negana. Prisiminkime tiktai, 
jog tą kraštutinai rusišką po 
litiką, ypač Rusijos paglemžto 
se srityse, Kotrynos diriguoja 
mi, vykdė žmones, kurie ne vi 
si buvo rusiškos kilmes.

Jei mes nueitume į senąsias & 
stačiatikių kapines Vilniuje, 3 
Kaune, Rygoje, lygiai kaip ii X 
Varšuvoje, Lodzėje bei Kališe, X 
tai ten rastume savotišką reiški $ 
nį — kapai su pakrypusiais, me X 
d”:o kryžiais, dengtais stoge X 
\ s, turi užrašytas pavardes x 
visokių „kozlovų", „petrovų", $ 
„usačiovų” ir panašiai, gi kry $ 
žiai ar paminklai akmeniniai, $ 
metaliniai daugumoje turi pa X 
vardes visokių „kellermanų”, x 
„zimmermanų” ir t. t. Daugu $ 
mas tų paskutiniųjų paminklų, X 
prie tokios aiškiai nerusiškos X 
pavardės, turi įvairiausius titu X 
lūs, paimtus iš anuometinio ru 
siškojo biurokratinio aparato, X

Ką tai reiškia? Ogi tai, kad X 
toji caristinės Rusijos priespau X 
dos aparato „grietinėlė” savo « 
kilme irgi buvo nerusiška, ta 
čiau juk ji, o ne kas kitas tose X 
žemėse drakoniškai vykdė kraš 
tutinai nacionalistinę Rusijos 
imperijos politiką be atodai 
ros rusino.

Nėra jokių abejonių, jog
Lenkijos darbo žmonės 
šiandieną gerai suprato, 
kad dabartiniai Maskvos 
valdovai komunizmo ideo 
logiją naudoja tik kaip įra 
nkį rusiškajam imperializ 

muo praplėsti.
Tačiau ir lenkai gerai supran 
ta, įpg kiekvienas, kuris nors 
ir labjausiai ištikimas komuniz 
mo skelbiamai ideologijai, jei 
tik kiek pasipriešino Maskvos 
siekiams, buvo be atodairos su 
naikintas. Gi ten, kur Maskvos > 
rankos buvo per trumpos, ten 2 
toks „individualus” komunis ? 
tas, kaip pavyzdžiui Tito, buvo į 
„sumaišytas su purvais“. Sa j 
vaime suprantama, sako, jog j 
Maskva dėjo ir nuolat deda di '

ausias pastangas, kad ko J 
munistinės masės, ypač „vaka i 
ruošė“ to tikrojo Maskvos tiks < 
lo nepamatytų. J

Stalino teroras kietu „apyna ' 
sriu“ žabojo ne tik žodžius, bet J 
ir mintis viso pasaulio komunis ’ 
tų. XX suvažiavimas Rusijos < 
komunistų pasauliui patvirtino , 
tai, apie ką pašnibždomis net Į 
ir Rusuose buvo kalbama, Chr £ 
uščiovo paskelbtos „reveliaci 
jos“ vis dėlto daugeliui Lenki X 
jos komunistų padėjo pamaty 
ti, ką kitą negu iki šiol Maskva $ 
jiems rodė. . g

Užtat pr. m. rugsėjo mėn. 
Poznanės teismams, pradėjus v 

Į rinėti bylas asmenų, kalti 
bourn dalyvavime Poznanės įvy 
kiuose, net ir partinė spauda £ 
greitai turėjo liautis vaidinti £ 
tuos kaltinamuosius „imperia S 
listiniais agentais". Tiesa, Mas 
kva net savo spaudoje buvo 
pareiškusi „norą“, kad visus 
tuos kaltinamuosius režiminiai 
lenkų teismai pasmerktų ir pa 
šauliui „pasakytų”, jog tai tik 
rai yra buvę „svetimieji agen 
tai", kurie pasianudodami 
XXV Poznanės tarptautine mū 
ge „pademonstravo savo anti 
lenkišką ir antisocialistišką vei 
kimą“. Lenkijos spauda (ypač 
„Poprostu”, „Nowa Kultūra“, 
„Žycie Warszawy" ir kit.) bei 
advokatų kalbos aiškiai paro 
dė, jog

PAŽVELKITE ATEITIM!
(PAGRINDINIAI NURODYMAI IMIGRANTAMS)

venime

teikdami savo žinojimą, gabumus ir sugebe

jimą visų gyvenimo praturtinimui

THE DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION
Ministeris

J. W. PICKERSGILL
LAVAL FORTIER, Q. C.

Viceministeris

JŪS TAIP PAT ESATE ŠIRDINGAI KVIEČIAMI PRISIDĖTI PRIEKANADOS AUGIMO IR IŠSIVYSTYMO

pilnai dalyvaudami jūsų bendruomenės gy- tuo 
gy-

Sugebejimų, patyrimo, žinojimo Įnašai padėjo padaryti Kanadą tuo, kuo ji 

yra šiandieną — jauna, gyvastinga tauta, teikiančia jos žmonėms nepalygi

namas galimybes beveik kiekvienoje veiklos srityje.

Jūs, betgi, pamatysite, kad jūs greitai priprantate prie tų skirtingumų ir 

jaučiatės kaskart labiau „namie“, ties pagrindinės Kanados gyvenimo 

šaknys eina iš to paties Europos kultūros kamieno. Tos kultūros šaknys 

nuolatos buvo praturtinamos naujųjų ateivių plaukimu prie Kanados kran

tų, atsinešant čia savo talentus, tradicijas ir savo tėviškės kultūrinį pavel-
* 

dėjimą.

• duodami savo idėjas ir pastangas, kad 
būdu padarius Kanadą geresne šalimi 
venti visiems,

• tapdami Kanados piliečiais, jei jūs to 
nepadarėte, ir prisiimdami visas pilietybės 
teises ir pareigas.

Kai jūs atvykstate j Kanadą, pirmiausia daugelis dalykų jums gali atrodyti 
%

keistai. Kanadiečiai, lygiai kaip ir kiti žmonės, turi savo ypatngumų.
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Politinės Kanados partijos
KONSERVATIZMAS EUROPOJE.

ALDO LATTIK

mus, kaip ir kitos partijos, bū 
tent; santykių su Anglija pa 
laikymas, pilna Kanados savi 
valda, provincinių teisių gyni 
mas, mažumų teisių užtikrini 
rrjas. Konservatoriai griežtai* 
ištikimi britų imperijai ir karu 
nai.

Konservatoriai remia Jungti 
nes Tautas ir Šiaurės Atlanto 
Paktą. Pripažįstami proteguo 
įamieji tarifai ir daug dėmesio 
kreipiama Į žemės turtų išvys 
tymą. Norima daug imigrantų 
iš Anglijos, kas nepatinka pran 
cūzų kanadiečiams.

Konservatoriai skelbiasi no 
rį pagerinti darbininkų būklę 
ir darbo sąlygas.

1948 metais savo suvažiavi 
me jįe priėmė socialinių refor 
mų planą, į kurį įėjo pensija,

.'KanadosProgresyviiįjų Konser aprūpinimas nelaimėje ir nedar 
vatorių partijos yra išrinktas be, sveikatos ir ligoninės drau 
būti kandidatu į Federalinį Ka dimas.
nados parlamentą ir eis Mont Bet kai federalinė vyriausy 
realia — Cartier apylinkėje. A. bė įvedė šeimos pašalpas, kon 
Lattik turi 44 metus, Montrea servatorių vadas (G. Drew) 
ly apsigyveno 1949 metais. A. puolė tą įstatymą, sakydamas, 
Lattik yra Estų komiteto Mon kad federalinė valdžia nori On 
trealy pirmininkas, teisininkas, tario pinigus duoti Kanados 
Jo tėvas buvo Estijos užsienių prancūzų gausingoms šeimoms.

reikalų ministeriu. • Žemės ūkio klausime konser 
------- -—----------------------------------- vatoriai siekia stabilizuoti ūki

. Konservatizmo pradpia Ja* 
koma 1790 m., kai E. Burke iš 
spausdino apie Prancūzų Revo 
liuciją knygą. 19 šimtmečio 
konservatizmas rėmėsi karalių, 
bažnyčia ir dvarininkija. Buvo 
manoma, jog Prancūzijos Revo 
liucija aiškiai parodžiusi, kad 
individualinė laisve vedanti 
prie katastrofos. Todėl valdžia 
turinti priklausyti tik turtingie 
siems žemės savininkams, ku 
rie bažnyčios pagelba turi pri 
valdyti mases. Atstovybinės 
vyriausybės ir nacionalizmo ele 
mentai buvo neigiami.

20 amžiaus pradžioje konser 
vatizmas keitėsi. Nuo dvarinin 
kų pereita prie aplamai turtin 
gosios klasės. Buvo sakoma, 
kad valdžia turi būti patikėta 
turtingiems žmonėms, kurių 
turto interesai vers juos rūpiu 
tis bendra valstybės gerovę. 
Įvedamas nacionalizmo senti 
mentas. Valstybė turi kuo ma 
žiausiai kištis į" asmenų ekono 
mine veiklą.

Šių dienų konservatizmas, 
įsitikinęs darbininkų balso svo 
riu, gana daug dėmesio krei 
pia į darbo klausimą ir sociali 
nį pagerinimą.

KANADOS 
KONSERVATORIAI.

Konservatorių partija išsiru 
tuliavo iš Tory partijos 1854 
metais, kai prie jos prisijungė 
kitos trys politinės grupės, ku 
rios visos pasivadino Liberalų- 
-Konservatorių partija. „Libe 
ralų” žodis nereiškia, kad tuo 
metiniai liberalai buvo susijun 
gę su konservatoriais. Tuo me 
tu liberalų partija vadinosi Re 
formų partija.

1917 m. buvo sudaryta koali 
cine vyriausybė ir įsteigta Tau 
tinė Liberalų ir Konservatorių 
partija, kuri vėliau iširo. 1922 
m. vėl buvo grįžta prie seno pa 
vadinimo, o 1942 m. vardas bu 
vo pakeistas į Progresyvinę 
Konservatorių partiją.

Konservatorių principų pag 
rincle yra kapitalizmas ir t radi 
cija. Kai kada konservatoriai 
stipriai laikosi tradicijos ir pra 
eities, kai kada jie pasidaro pro 
gresyvūs ir liberališkesni už pa 
čius liberalus.

Rinkiminėje platformoje jie 
turi panašius bendruosius sieki

ninku pajamas, palengvinti pa 
skolas, pagerinti ūkio produk 
tų eksportą.

PASISAKO KONSERVATO 
RIŲ LYDERIS

Dabartinis partijos lyderis 
John Diefenbaker, pirmojoje 
rinkiminėje kalboje be ko kita 
pabrėžė:

Mes tikime viena Kanada, 
kur visiems kanadiečiams ly 
gios teisės. Mes tikime, kad fe 
deralinė vyriausybės sistema 
ir jos išlaikymas yra svarbu Ka 
nados vienybei. Mes, todėl, no 
rime sudaryti vyriausybę, kuri 
pirmiausia sušauktų Dominijos 
► Provincijos konferenciją, ku 
rioje būtų apsvarstytos šios vi 
sos problemos vienybės dvasio 
įe, draugiškai, tolerantiškai.

Kad užtikrinus ekonominį vi 
su Kanados dalių plėtojimąsi, 
Konservatorių Partija pasiūlys 
naują Tautinės Politikos Pro 
gramą, pagrįstą naujais suma 
nymais. Mes privalome rūpin 
tis Šiaurės užkariavimu.

Mes tikime, kad Kanados ge 
rovė reikalauja tokios politi 
kos, kuri atidarytų kelią į mū 
sų gamtos lobius, kad turtai 
būtų apdirbami vietoje; kad vi 
si kanadiečiai plačiau įsijungtų 
bendradarbiaudami finansiškai.

Visiems kanadiečiams reikia 
sumažinti pajamų mokesčius, 
nes iki šiol buvo mokesčiai be 
pagrindo dideli. Praeitais me 
tais mes mokėjome per daug, t. 
y. kiekviena šeima permokėjo 
$ 120.00.

Kanadai reikia padidinti gy 
ventojų skaičių, kad išnaudo 
jus jos gamtos turtus. Tam mes 
privalome vesti paslankią imig 
racijos politiką, kooperuojant 
su provincijomis, kad Kanadon 
būtų atvežama imigrantų su 
atitinkamu pasiruošimu.

Mes užtikrinsime farmeriui, 
kad jis gaus teisingą tautinio 
pelno dali, kad jam bus primo 
karnos atitinkamos sumos už jo 
produktus ’, kad visiems žemes 
ūkyje gyvenimas bus užtikrin 
tas.

Mes tikime, kad reikia pra 
monei padėti, bet mes dirbsi 
me, kad monopolių pavojus bū 
tų pašalintas.

Mes tikime, kad mažieji biz 
niai reikalingi pagelbos.

Progresyvių Konservatorių Pa rtija ir išlaisvinimas

JAU

LAIKAS

DIEFENBAKER’IO 
vyriausybei

Tai viena iš daugelio priežasčių, kodėl Kanadai 
reikia Konservatorių vyriausybės Ottowoje, John 
Dielenbakei vadovybėje -— ir jus tai galite pada
ryti — balsuodami š. m. birželio 10 d. už Konserva
torių—Diefan.bakerio—kandidatą savo apylinkėje.

Liberalų vyriausybė ir jos Ministeris Pirmininkas 
bei Užsienių Reikalų Ministeris parodė, savo minkš
tumą komunistų atžvilgiu—pavyzdžiui laikant vil
tį, jog komunistinei raudonąjai Kinijai bus suteikta

Naujieji ateiviai turi teisę klausti, už ką stoja 
Progresyvių Konservatorių Partija ir kaip jų atei
ties politika palies jų specialius reikalus. Progresy
vių Konservatorių Partija Kanadoje laikosi dvieju 
pagrindinių principų; ji tiki jį stiprią sujungtą Ka
nadą ir tiki individualia asmens laisve.

Tai ir buvo šie du pagrindiniai principai ant ku
rių Sir John A. Macdonald vadovaujama Progresy
vių Konservatorių partija suformavo 1867 metais 
Kanados Konstituciją. Šių dviejų principų išlaiky
mas yra vienas svarbiausių partijos uždavinių šian
die. Progresyvių Konservatorių Partijos lyderiai 
paskutiniu laiku dažnai pabrėždavo, kad Liberalų 
Vyriausybė Ottawoje užmiršo šiuos principus sp
ręsdama tarptautines problemas ir Baltijos valsty
bių bei satelitų išlaisvinimą.

teisė įeiti į Jungtines Tautas, taip pat ypatingai ne 
kreipiant dėmesio pasukti aiškiai pasaulio opiniją, 
jog Sovietų Rusija turi įvykdyti savo pasižadėji
mus ir leisti laisvus rinkimus Baltijos bei Satelitu 
valstybėse.

Progresyvių Konservatorių Partija po birželio 1U 
dienos rinkimų, dinamiko humanisto John Diefen
baker vadovybėje pataisys šią blogybę — ji sustip
rins Kanados Tautą išlaikant stiprų balsą Jungtinė- 
seTautose ir pakreips pasaulio opiniją, reikalaudama, 
kad komunistai privalo paversti savo žodžius realy
be. Tai atlikdama Konservatorių vyriausybė taps 
šventų žmogaus laisvių čempione, kad laisvė būtų 
suteikta milionams, kurie dai dabar gyvena komu
nistų dominacijoje.

Mes pasmerkiame menką ir 
nepakankamą dabartinės vai 
džios duodamą pašalpą pensi 
ninkams, padidinimą tik 20 et. 
į dieną, kas dabar pensininkus 
palieka pozicijoje blogesnėje, 
negu 1951 met<7is, kuomet bu 
vo įsteigta 40 dol. mėnesinė 
pensija. Per tą laikotarpį atly 
ginimai ir algos pakilo visiems 
daugiau negu 50%. Jokia vy
riausybė, verta atsakorningu 
mo, negali pateisint? tokio men 
ko padidinimo pensininkams ir 
karo pensininkams, taip pat 
pensijon išėjusiems valdžios ta 
rnautojams.

Konservatorių Partija pas:u _ 752 Leidinys didelio 
lo nustatyti tokią sumą, kurtos farmato> 6X9 coliu. Tiražas 
užtektų pragyventi senesniems---------------------------- ’_________ _
savo ir krašto gyventojams, jieji piliečiai gautų pensiją ne 
taip pat padaryti reikalingus po 20 metų, bet po 10 metų, 
patikslinimus — t. y. kad nau po atvykimo į kraštą.

LIETUVOJE IŠLEISTA GERŲ LEIDINIŲ
Nors ir labai nuostabu, bet 9C00. I t. kaina 23 rubliai, II t. 

yra faktas, kad sovietiškoje bie — 21 rublis. Išleido valstybinė 
dnystėje vis dėlto yra išleistų grožinės literatūros leidykla, 
vertingų veikalų. Įdomiausia, Vilniuje. Įvadus ir aiškinimus 
kad yra išleistų knygų, kurios parašė muzikas Z. Slaviūnas, 
plačiam’ skaitytojui neįdomios. Spaudai paruošė Vyt. Maknys, 
tat ir leidyba jų nebūtų peinin dailininkas M. Bulaka. 
ga, jeigu ne propaganda, kuri 
sovietams rūpi visų pirma ir 
kurios jie prikiša visur, kur ji 
ir netinka. ,

Štai, 1955 m. data yra išleis 
tos „Lietuviškos svodbinės dai 
nos, užrašytos Antano Juškos 
ir išleitos Jono Juškos“, du to 
mai — I t. 871 puslapis ir II t.

nas padainavusių, sąrašas ir ai 
fabetinis dainų ir melodijų sąra 
šas.

Leidinio kalba, senovinė, pj 
keista į dabartinę. Abu tomai 
yra perspausdinti iš leidinių— 
Peterburgo Mokslų Akademi 
jos 1883 m. Kazanės univeęsite 
to 1880 m. ir Krokuvos Moks

Pirmame tome yra 769 dai jų Akademijos 1900 m.
nos su gaidomis, kurios įdėtos 
į atskirą skyrių „Dainų melodi 
jos“*. Antrame tome įdėtos dai 
nos nuo 770 iki 1100. Antrame 
tome yra skyrius „Svotbinė rė 
da“, kuriame aprašoma visa 
vestuvių tvarka pagal anuome 
tinius papročius; toliąu „Dainų 
melodijos“; „Pastabos“ 
svotbinę rėdą

Šio leidinio veitė yra didelė, 
ne dainos turi gaidas. Todėl 
jomis gali pasinaudoti kompozi 
toriai, kuriems šis leidinys yra 
milžiniškas šaltinis. Tai yra tik 
rai vertingas leidinys.

Antras vertingas 
yra 1954 metų data

apie Simano Stanevičiaus 
sekamai aptar žemaičių“, ,

tos dainų melodijos. - Kiekviena 8000, kaina 6 rub. 30 kap. Lei 
me tome duotas dainų sąrašas, dinys normalaus knyginio dy 
žodynėlis, dainininkų-kių, dai

leidinys 
išleistas 
,,Dainos 

224 pusi., tiražas

Nukelta j 7-tą psl.
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KULTU į
NAUJAS „LITERATŪROS RAŠYTOJAS V. ALANTAS įs

LANKŲ” NUMERIS
Jau išėjo iš spaudos 7 „Lite 

ratūros Lankų ’ numeris, kurio tybinė drama pastatė Vyt. Ala 
turinyje yra: K. Bradūno, VI. nto pirmąjį dramos kūrinį „Už 
Šlaito, A. Mackaus, .H. Caros tvanką“. Dabar jis jau yra pa 

rašęs 13 dramos veikalų, kurie 
scenoje turi pasisekimą.

Autorius, paklaustas Dirvos 
korespondento, abejingai pasi 
sako apie tragiškai užsibaigu 
šią Kauno teatre premjerą 
„Gaisras Lietuvoje“, kurioje 
jis norėjęs „sukūrenti senas lū $ 
šnas, nusausinti pelkynus, kad s* 
jų vietoje sužaliuotų derlingi $ 
laukai ir išaugtų mūrinė Lietu $ 
va“. . . Bet „Gaisras Lietuve 
je“, anot autoriaus, „kažin kie & 
no įsakymu is augsciau buvo & 
sulikviduotas“... Autorius nepa X 
sako, kad tai buvo padaryta £ 
anų laikų režimo kūrėjų ir pa 
laikytojų. O ištikrųjų „Gaisras $ 
Lietuvoje“ buvo vienas aktua A 
liausiu ir įdomiausių V. Alan x 
to veikalų, nepaprastai tikęs v 
anų laiku (ir dabarties) Lietu s* -
vai, kuri reikalinga buvo viso § ROMI NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI PAS NOTARĄ. ( 
to, ką autorius turėjo mintyje, $

Jeigu pridėsime prie V. Ala a' 
nto dramaturginių kūrinių jo &

SUKAKTUVININKAS
Prieš 25 metus Kauno vals

allIii

CHATEAUGUAY!
NETOLIMOS ATEITIES MODERNIŠKAS MIESTAS

sa, R. Bario ir J. R. Jimenez ei 
lėraščiai. Tat poezijai, kaip pri 
dera, šis LL numeris atiduoda 
tinkamą pagarbą. Toliau seka 
proza: J. Meko Vilkas, J. Jana 
vičiaus Laiškai iš Terranovos, 
K. Keblio Bekasant, J. Gri 
niaus Du žvilgsniai į žmogaus - 
būties paradoksą, K. Ostraus 
ko Kūrybiniai sunkumai, I. Si 
fone Inteligencijos didybe ir 
platus kritikos, recenzijų sky 
rius.

Žurnalas šiuo numeriu atro 
do jgaunąs savo esminę formą. 
Turinio rimtumas jį daro veda 
muoju literatūrinių problemų 
sprendėju.

GRAŽIAI PRAĖJO KALI 
FORNIJOS LIETUVIŲ 

MENO ŠVENTĖ
„Lietuvių Dienų“ žurnalo 

suruoštas balandžio 28 d. lite 
ratūros - meno vakaras Los An 
gėlės, Calif, praėjo dideliu past 
sekimu.

Programojee solistė Elena dar beletristinę kūrybą — ro S 
Valušytė - Rūkštelienė dainavo manus, noveles, — tai gausime $ 
solo, jai akomponavo Stasys labai impozantišką darbų krū Į 
Kalvaitis. va. — - -

Įdomią savo novelę skaitė ra sukaktuvininką 
šytojas Algirdas Gustaitis.

Vytauto F. Beliajaus vadova 
ujama tautinių šokių grupė „Vi 
Itis“ iš San Diego, Calif., pašo 
ko keletą lietuviškų šokių.

Solo skambino pianistas Sta ruošia Filmo Meno Vakarą — į 
sys Kalvaitis. bene primą tokio pobūdžio pa

Jauna poetė Roma Jaloveckai rengimą lietuvių kultūros isto 
tė - Dapšienė padeklamavo kc rijoje. Bus rodomi devyni trum 
lėtą savo eilėraščių. pi nekomercinio' tipo filmai jvai

Rašytojas Jurgis Gliaudą im riems ekrano meno aspektams 
jfrovizaciniai papasakojo apie pailiustruoti. 
rašytoją — devynių gyvenimų 
žmogų.

Meniškai solo pašoko 
F. Beliajus.

Programą gerai tvarkė 
guolė Pulkauninkaitė.

Visa literatūros - meno
ro našta sunkiausiai slėgė vyr. vakaras Įvyks gegužės 19 d. 
„Lietuvių Dienų“ redaktorių (sekmadienį), 6.30 v. v., Lietu 
žymųjį poetą Bernardą Braz vių Piliečių Klube (280 Union 
džionį. Užuot jam dėkoti už Ave.), Brooklyne. DDT kvie 
vargą tokią meno šventę ruo čia visus lietuvius, kurie domi 
šiant, jis nuoširdžiai padėkojo si naujais meno formais, ne 
visiems atsilankiusiems (pilna praleisti šios retos progos pia 
salė!), o visi programos daly turtėti mums neįprastu esteti 
viai buvo apdovanoti raudono niu patyrimu. Faktinos vakaro 
mis rožėmis. D. išlaidos bus padengtos iš aukų.

DIDŽIOJO ST. LAURENT LAIVŲ KELIO IR SUNKIO

SIOS PRAMONĖS KAIMYNYSTĖJE

Geriausias investavimas!
SKLYPAI VAISMEDŽIŲ SODE NETOLI KELIO NR. 4

Kaina tik $ 329.į Įmokėti $ 50
LIKUTIS ISSIMOKĖJ1MUI PER 1—4 METUS, 

a.ba $ 1.75 per savaitę 
Be nuošimčių ir taksų!

GEROMIS MŪSŲ SĄLYGOMIS JAU YRA PASINAUDOJĘ DAUGELIS LIETUVIŲ
IR NUPIRKĘ ČIA PER 180 SKLYPŲ.

PIRKĖJUI PAGEIDAUJANT, KIEKVIENU METU DA-

Todėl malonu pasveikinti < 
ir palinkėti 

jam našių tolimesnių darbų. $ 
FILMO MENO VAKARAS f

BROKLYNE |
Demokratinio Darbo Talka k

Vyt.

Dan

vaka

Jonas Mekas, Film Culture 
žurnalo leidėjas ir vyr. redakto 
rius, kalbės kino estetikos te 
ma ir atsakys į klausimus iš pu 
blikos.

Šis ekrano kultūrai skirtas

BALBRIGGAN

BALTINIAI

LENGVI

APATINIAI

rams

berniukams

B-FO-6

nuo 1868 metu

lengvai 
šplaunami

Visų pageidauja 

mų stilių — vy

Išlaiko vėsumą, 
patogūs su ap- 
saugojančiu Pen 
mans lengvi Bal
briggan — tai 
medvilnės apati
niai baltiniai. Su
geria prakaitą — 
pilnai pritinką— 
nesilanksto —

Skambinkite šiandien HU 9-3691
^ADTIklA Development, Ine. WK I IWjr> Atstovas P. Juodkoj

PoM 
Mercier 150"

169 CENTRAL ST., VILLE LaSALLE, QUE. |
„BALTARAGIO MALŪNAS“ IR „MELAGĖLIS“ 

TORONTO SCENOJ.
Gegužės 18 ir 19 dienomis ti kiekvienam vaikui. Vaidini 

Montrealio Liet. Dramos Te mo moralas, kad meluoti negrą 
atras išvyksta gastrolių į Toro žu ir nuodėmė, gražiai perduo 
ntą. Jį pakvietė suvaidinti du damas ir tinkamai meniškai api 
veikalus vietinė Caritas organi pavidalintas. Veiksmas vyksta 
zacija. Išvyka tuo įdomi, kad kaimelyje ir miške, gražiu vasa 
pirmą kartą kitos vietovės teat ros metu, šviečiant saulutei ir 
ras stato savo premjerą Toron čiulbant paukščiams. Montrea 
te. Vokiečių rašytojo Gutkės lio Lietuvių Dramos Teatras 
trijų veiksmų linksmą vaidini antrąjį spektaklį suvaidins Mo 
mą vaikams „Melagėlį“ turės ntrealyje, Aušros Vartų parapi 
progos pirmieji pamatyti see jos salėje, gegužės 26 dieną, se 
noje jaunieji torontieČiai lietu kmadienį, grįžęs iš Toronto, 
viai. Vaidinimą režisuoja Juo 
zas Akstinas. Įdomias dekorą 
cijas jam sukūrė J. Akstinas ir 
K. Veselka. O vaidmenis atlie 
ka: Senelė Morta — B. Malaiš 
kienė, Barbutė — V. Vaičiūnai 
tė, Jurgelį — J. Akstinas, Kai 
vį — L. Barauskas ir Kepėją 
— V. Sabalys. Pats veikalas 
specialiai parašytas vaikams, lęįj-o aktoriaus pasirodymo. Sk 

Ramus yra sekmadieniai To gerai organizuotas ir pasišven Nors jį mielai žiūrės ir suaugu oningai pritaikyta scenai (B 
ronte: jokių kinų, teatrų, jokių tęs vienetas. šieji. Spalvingi kostiumai ir ne Pūkelevičiūtės ir K. Veselkos)
pramogų. Ir liūdna kartais da Beklausydamas Jokūbaičio sudėtinga, bet sklandi istorija, fOjj perdėm lietuviška, liaudies
rosi žmogui bevaikštant apytuš kalbos, susidomėjau .Kodėl į to vaizduojanti, kas atsitiko gerą kūrybai gimininga, legenda vai 
temis gatvėmis šventadienio po kią organizaciją, kaip SLA, visi jai Barbutei ir jos tėveliui kai zduoja mūsų krašto žmonių gy 
pietę. nestoja? Kodėl aš nesu narys? viui, išlepintam ir negeram Jur Venimą, jų troškimus ir jų sau

Taip klajodas vieną dieną po Juk esu lietuvis. Juk tai yra pra geliui bei jo smaguriui, juokin j^tą bei tragišką likimą. Visa 
didelį miestą, atsiminiau, kad ktiška organizacija, kuri turi di gam tėvui kepėjui, turės patik vyksta pasakos atmosferoje, pa 
Toronto lietuvių oranizacijos da delius išteklius, finansiškai rem ....................................................................  -
ro viešas paskaitas ir susirinki ia ir palaiko lietuvybę. Priėjau 
mus išimtinai sekmadieniais, išvados, kad mes nepakankamai 
Pasukau į Lietuvių Namus. Ne apie SLA žinome.
buvo viešų paskaitų, bet kelių Mano mintis išblaškė prasidė 
minučių laikotarpyje turėjo pra jusios karštos diskusijos apie 
sidėti Susivienijimo 
Amerikoje mėnesinis susirinki norėjau įsijungti, 
kimas, į kuriuos yra kviečjami niau, kad buvau svečias, 
ir ne nariai. lauk, vyre“, — sakiau, —

Pradžioje — susirinkimo ati susirinkimą būsiu vienas iš jų. 
darymas, toliau iždininkė pas Po susirinkimo mano pavar 
kaito, iš kur pinigas atėjo ir dė atsidūrė narių sąrašuose, 
kur jis nuėjo, finansų sekretorė Prieš penkis metus, kai atvy 
parenka savanorius, kurie seka kau Kanadon, turėjau ateiti į __
ntį mėnesį lankys sergančius šį susirinkimą. Bet, kaip patar • Alena Devenienė, T 
narius. Po to, St. Jokūbaitis lė sako, geriau vėliau, negu nie pirmininkui, kan. J. Končiui iš min ai įieškoiusi laimės ir mei 
pradėjo pasakoti apie savo dvie kada. 'r ° **--*:- . -
jų dienų lankymąsi SLA centre • Amerikos Imigracijos muze pirmininkės pareigas.
New Yorke. jus bus įsteigtas Laisvės Statu • Kompozitorius t „ juuuauo

Nejučiomis pradėjau domėtis los papėdėje ir tuiės auditoriją, Kačinskas parašė didelį simfo žodžio kurį __  kritiku teigimu
Jokūbaičio kalba, kai jis dėstė kurioje galės tilpti maždaug ni veikalą religine tema ir jį _ 5
visus SLA nuveiktus darbus: 750 žmonių. Muzėjus galų gale pavadinto „Velykiniai apmąsty ms aktoriai-

GALUTINĖ KELIONĖ
Juan RamOn Jimenez

Ii iškeliausiu aš. Ir paukščiai liks, 
dainuodami.
Ii liks mano darželis su medžiu žaliu 

ir su baltu -šuliniu.

Kiekvieną vakarą dangus bus mėlynas ir mielas, 
ir skambės vis, kaip šį vakarą kad skamba, 
varpinės varpai.

Mirs tie, kurie mane mylėjo, 
ir kaimas naujinsis kasmet, 
ii aname kampely mano žydinčio ir balto sodo 
klaidžios vis mano nostalgiška siela. . .

Ir iškeliausiu aš, ir būsiu vienas, be namų, be medžio 
žalio, ir be balto šulinio, 
be mėlyno dangaus ir mielo. . .
Ir paukščiai liks dainuodami.

(Iš Literatūros Lankų 7 nr. Šį Nobelio laureato eilėraštį 
išvertė J. Kėkštas)

ORGANIZACIJA KURIAI TURĖTŲ PRIKLAUSYTI 
VISI LIETUVIAI

Lietuvių ateities planus ir darbus. Ir aš 
bet atsimi 

„Pa 
kitą

Apie K. Borutos „Baltara 
gio malūną“ jau buvo išsamiai 
parašyta lietuviškoj spaudoj, 
pirmojo vaidinimo proga. Ir 
žiūrovų ir kritikų šis veikalas 
buvo primtas labai palankiai 
tiek dėliai savo visiškai naujo 
pastatymo pobūdžio, o taip pat 
viso ansamblio ir kiekvieno ats

sakotojui įvedant personažus, 
ATSIŲSTA PAMINĖTI tarsi magiška galia prikeliant 
Kun. Dr. O. Musumeci. VE iuos dar kart4 gyventi savo da 

RKIANTI DIEVO MOTINA Ha prieš žiūrovo akis. Taip gy 
S.YRAKUZUOSE. Pirmieji pr vens savo trumpą ir skaidrią 
anešimai apie neįprastą įvyki med? Jurga ir Girdvainis, pali 
gausiai dokumentuoti ir pavei k?s nuotak4 dėl savo obolmu 
ksluoti. Išleido Marijonų kon įU žirgų, senasis malūnininkas 
gregacija. Iš italų kalbos ver 
tė M. Paulauskas MIC. 1957.
Išleista Čikagoje.

Baltrus Baltaragis, mylėjęs 
Marcelę ir malūną, ir pasirašęs 
sutartį su Pinčuku, Paudruvės 

UŽUOLANKA 3(18) balan Pelk\9 veln,įku’ P.weįs Pro mū 
džio mėnesio numeris. Gausiai 
iliustruotas ir įdomus.

______ karčįarnnjkas šešeiga, nususęs 
——- bajorpalaikis, vargšė davatka 

° Uršulė, taip aistringai ir nelai 
, . „ . "7''t7 mingai jieškojusi laimės ir mei

V. S. Mastis, vykus j Europą, eina BALFo lės Tai abalas Lietuvos pabu 
‘ dintos tikrai puikaus ir puoš
Jeiommas naua> ]akaus ir jautraus poeto

taip gerai perdavė žiūrovą 
---------------—----------  ----------- r Tokio gryno žo 
mokslo rūmų Lietuvoje pasta užbaigs Laisves Statulos tauti mai . džio ir pakeltos nuotaikos pir
tymą senais laikais, daug tūks nio paminklo papėdę, kuri buvo • Ilgametis Vokietijos Lietu moj eįiėj ir jieškojo režisorė B. 
tančių afidavitų išdavimą Vo neužbaigta, kai statula buvo ati vių Bendruomenės - - •—
kietijoje buvusiems lietuviams, datyta 1886 metais. 
Kersteno rezoliuciją, Balfo įstei 
girną ir rėmimą, pašalpas moks

. , Pr. Zunde atvyko Amerikon ir
Tam reikalui norima surinkti apsigyveno Brooklyne.

________ 5 mil. dol. • S. Tomarienė išleido 14 sti 
lą einančiam jaunimui, pašai ® Dail. Jonyno studijos moki lizuotų liaudies pasakų, iliust 
pas ir paskolas pinigų reikalin nių darbų paroda bus geg. 28 -Hiatų dail. StančikaitėBį, su 
giems ir daug, daug kitų dai d. New Yorke Fordham univer rinktų į knygą „Saulės vestu 
bų, kuriuos nuveikti gali tik siteto bibliotekoje. vės“.

Pūkelevičiūtė, o torontieČiai tu 
rėš progos įsitikinti, kaip tas 
jai pavyko pasiekti.

Tebūnie tad ši išvyka graži 
pradžia ilgo ir gražaus bendra 
darbiavimo dviejų didžiausių 
Kanados lietuviškųjų kolonijų.



tt PSL. NEPRIKLAUS OM A LIETUVA 1957, -V.' 15. <•** NT. 20 (230)
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VILTŲJŲ Š. A. L. S. ŽAIDYNIŲ PASEKMĖS ,

Balandžio 27—28 dienomis Sakalas 48, toliau eina Toronto 
Toronte įvykusiose VH-tųjų Š. Aušra 45, Detroito Kovas 3b, 
A. L. S. Žaidynių žiemos rato Cleveland© Žaibas 30, Baltijos 
varžybose pirmąsias vietas lai Jūra 18. 
mėjo: vyrų krepšinyje — New Dvi dienas užtrukusios žaidy 
Yorko Atletų sporto klubas fi nės buvo keturiose salėse. Var 
nale nugalėjęs Ciucagos Nerį žybose dalyvavo 13 sporto klu 
83:71; moterų krepšinyje —bų su 312 registruotų sporti 
Toronto Vytis finale nugalėjęs ninku. 
Toronto Aušrą 47:39; jaunių 
krepšinyje — Detroito Kovas 
nugalėjęs Chicagos Baltijos 
Jūrą 60:45; jaunučių krepšiny 
je pirmą vietą iškovojo Cleve 
lando Žaibas.

Vyrų tinklinį laimėjo Chica 
gos Neris, finale nugalėjsi To 
ronto Vytį 2:0; moterų tinkli 
nyje pirmoji vieta užskaityta 
Chicagos Neriai, nors ir pralai 
mėjusiai finalines rungtynes 
Clevelando Žaibui 2:1.

Komandines stalo teniso ver 
žybas laimėjo: vyrų grupėje — 
Rochesterio Sakalas, finale nu salėje įvyko Sov. Sąjunogs sta 
galėjęs Chicagos Nerį 5:2; molo teniso 
terų grupėje — Toronto Vytis, dalyvavo 16 vyrų n tiek pat mo rungtynės tarp Lietuvos ir Az 
antrą vietą laimėjo Hamiltono terų žaidėjų. Netikėtai pirmoji eabridžano. Laimėjo lietuviai 
Kovas. Individualines stalo te vieta atiteko Moldavijos meiste pasekme 143:134. Geresni rezul 
niso varžybas laimėjo: vyrų vie riui Grinbergui, kuris baigmėje tatai: 1500 m J. Pipynė 3; 57,8 
netą — Gvildys (Vytjs), nuga įveikė pereitų melų meisterį A. min.; rutulys — A. Varanaus 
Įėjęs finale Paltaroką (H. Ko Šauriorį pasekme 13:1. Tdlimes kas 15,74 m. (naujas Lietuvos 
vas) 3 :0; vyrų dvejetą — Gvil nes vietas užėmė 
dys — Nešukaitis, nugalėję Šo 
liūną — Avižienių (Neris) 3: 
0; moterų vienetą — Kaspera 
vičjūtė (Vytis), nugalėjusi Ric 
kienę — Petrušaitytę (H. Ko 
vas). Jaunių vieneto nugalėto 
ju tapo Grėbliūnas (Sakalas), 
nugalėję Malašauską (Saka 
las) 2 :0; mergaičių vieneto lai 
mėtoja tapo Juknevičiūtė (Auš 
ra), nugalėjusi Stirbytę (Auš 
ra) 2:0.

Tarpklubinėse varžybose 
dėl Diplomatų Šefo pereinamo 
sios taurės, vyrų ir moterų gru 
pėje, daugiausia taškų surinko 
TorontoVytis — 155. Toliau 
seka Chicagos Neris 95, Hamil 
tono Kovas 51, New Yorko At 
lėtai 35, Clevelando Žaibas 28.

Jaunių, mergaičių ir janučių me, didžiausią vaidmenį vaidi rinktinės. Nugalėtojais 
grupėje piramuja Ročesterio na Lietuvos atstovai. kauniečiai.

ž

St. CATHARINES, Ont.
KAIP VYKDYSIME ŠALPĄ

1957 m. balandžio 7 d. apy ms padėti. Tą pareigą galėsite 
linkės susirinkime įslinktas Šal atlikti atsilankius šiomis dieno 
pos Fondo komitetas pasiskirs mis bet kuriam komiteto nariui 
tė pareigomis: pirm. J. Šarap pas jus. 
niekas, vicepirm. J. Alis ,sekr. 
J. Alonderis, kasininkas J. Lele 

pirmininkas, antros savo didumu pasaulyje vičius ir narys Polgrimas.
________________  , • j-i j buvo ir lygios ar net pralenkiančios Komitetas savo pirmajame 
tais metais pradėtoji nikelio ka Sudbury nikelio kasyklas Onta posėdyje nutarė nedelsiant ap 

rio provincijoje. lankyti visus St. Catharines lie
Visa pasaulinė nikelio produ tuvius prašant aukos Mažosios 

kcija (čia turima galvoje tik Lietuvos Patriarcho^ Martyno 
laisvasis pasaulis) 1956 metais Jankaus vaikams sušelpti. Kas 
buvo 450,000,000 svarų, 1955 nežino M. Jankaus i 
m. 427,000,000 svarų ir 1954 Lietuvai? Jo aklas sūnūs ir ne 
m. 387,000,000 svarų. Iš to kie laimės ištikta duktė šiandien 
kio Kaanda pagamino 80% ni vargsta Toronte. Kiekvienas su 
kelio. sipratęs lietuvis turi ir nori jie

Naujausiomis žiniomis Moak 
ir Mystery ežerų srities nikelio 
kokybė yra 6 kartus geresnė, 
tai yra nikelio, rūda 6 kartus Liberalų Konvencija National Networks
turtingesnė už Sudbury nikelio dėl Essex East išstatymui kan įvedus vasaros laiką, visos CBC 
rūdą! International Nickel Co didato birželio 10 d. rinkimams, radio programos Windsore bus 
iš šių sričių paimti pavyzdžiai įvyks trečiadienį gegužės 8 d. girdimos viena valanda anks 
yno nikelio, kai Sudbury rūda St. Girbert’s salėje, esančioje čiau. Pasikeitus laikui „Tradi 
parodė, kad ši rūda turi 9% gr Church St., Tecumseh miestely tional Echoes’' programa Wind 
teturi apie 1,5%. Tai ir išaiški je. Kandidatuoja lietuviams ge sore bus girdima nuo 1 iki 1,30 
na, kodėl multi mihoninės nike rai žinomas Paul Martin dabar p. p. Joje dažnai yra duodama 
lio kompanijos taip staiga šukė tinis Sveikatos ir Gerbūvio Mi ir lietuviškos muzikos ir dainų, 
lė 175 mil. dol. toms Manito nisteris. Vertinant Min. Paul Laiko pakeitimas padarytas 
bos nikelio kasykloms ko grei Martin rodomą nuoširdumą lie nuo bal. 28 d. Tenka paminėti, 
čiausiai išvystyti. tuviams ir lietuvių tautai, ver kad Windsoras vasaros laiko,

Tarp tų dviejų Moak ir Mys tetų šioje konvencijoje visiems vadinamo „Daylight Saving Ti 
tery ežerų jau sparčiai stato lietuviams pągal galimybę daly me", nepraktikuoja ir laikro 
mas 10,000 gyventojams mies vauti. džių nesukinėja.

__ tas Thompson, atvedama nuo 
Vinipego-Čhurchillio linijos ge 
ležinkelio šaka ir tam miestui 
bei kasykloms aptarnauti ener 
gija prie Nelson upės statoma 
galinga vandens jėgainė.
NAUJAS NIKELIO-VARIO 

RADINYS KVEBEKE
Vieno prospektoriaus atradi 

mas šiaurinėje Ungavoje (Kve

La

Pažinkime Kanadą
RAŠO J. PRONSKUS

3. ŠIAURĖS MANITOBOS NIKELIO TURTAI.
Pereitieji 1956 metai buvo sykių statyba prie Mystery

žymiausi nikelio pramonės isto ke ir Moak Lake siaurinėje Ma 
rijoje, sako dr. John Thomps nitoboje, į kurią dėta'175,000, 
on, International Nickel Com 000 dolerių. Tos kasyklos bus 
pany of Canada į 
Dramatiškiausias įvykis buvo ir lygios ar net pralenkiančios

------------------------------------------ ;----rio provincijoje.
— Balandžio 12 d. iš Vilnia 

us per Maskvą, Charbiną ir 
Mukdeną į Šiaurės Korėją išvy 
ko Lietuvos vyrų ir moterų kre 
pšinio rinktinės kurios ten lai 
ke 20 dienų sužais eilę draugiš 
kų rungtynių. Vyrų sudėtis: 
Stonkus, Buzelis, Lauritėnas, 
Matačiūnas,* Stumbrys, Radi 
kas, Tendzegolskis, Butautas, 
Gentvainis, Krušinskas, Masiv. 
lis, Skuodis. Moterų rinktinė: 
Budrytė, Butautienė, Daktarai 
tė, Sviderskaitė, Rosėnaitė, Roč 
kūtė, Tuleviičūtė, Vasiliščiūtė,

— Maskvos Stroitelio sporto Albrechtaitė, Milerytė, Šutaitė.
— Baku mieste įvyko tarp 

pirmenybes, kuriose valstybinių lengvosios atletikos

MASKVA — VILNIUS 2:1.
Suchume įvyko draugiškos 

futbolo rungtynės taip Sov. Są 
jungos meisterio Maskvos Spar 
tako ir Vilniaus Spartoko vie 
nuolikių. Laimėjo rusai pasek 
me 2:1 (1:1). Įvartį pelnė Pet 
kevičius, tuo tarpu maskviečia 
ms, jų rinktinės žaidėjai Salni 
kov ir Tatušin. Antrose rungty 
nėse Vilnius įveikė Suchumo 
rinktinę net 7 :0.
TRUMPAI IŠ LIETUVOS.

Komitetas numato telkti lė 
Šas bendram šalpos reikalui Šo 
kių,' vakarų, gegužinių, bei lote 
rijų būdu ir mielai paimtų bet 
kokį daiktelį, tinkamą loterijai. 

Visus St. Catharmiečius šai 
pos reikalu prašome kreiptis i 
bet kurį komiteto naiį. Raštus 

, prašome siusti sekretoriaus ad 
2^ •esu: J. Alonderis, 39 Thomas 

St., St. Catharines, Ont.

K. L. B. St. Catharines ap. 
Šalpos Fondo Komitetas.

WINDSOR, Ont

— Čepai rekordas), šuolis į augštį — 
tis, 4 — Meksa (Ėst.), 5 — Paš Vaupšas 1,85 m., šuolis į tolį— 
kevičius. Moterų vienetą laimė Černiauskas 6,92 m, 800 m. — 
jo B. Balaišienė finale įveikusi Astrauskas 1 ; 57,1 sek. Tris pir 
estę Pesur 3:1. Tolimesnes vie mas vietas lietuviai laimėjo 
tas užėmė: 3 — Lestai (Ėst.) 5000 m bėgime — Pipynė per 
4 — Sirutytė. Vyrų dvejetą lai 14; 34,6 min. Liepus—15; 
mėjo lietuviai A. Saunoris ir min., Radžiūnas — 15; 
R. Paškevičius įveikdami Ako min.
pianą ir Meksą (Ėst.), o mote — Balandžio pabaigoje 
rų dvejeto pirmenybės išspręs ne viešėjo Vengrijos stalo 
tos tarp lietuvaičių Balaišienės- so rinktinė.
-Žilevičiūtės, ir esčių Lestal-Pe — Sunkumų kiinojimo rung beko provincijos šiaurė arba 
sur, kurias laimėjo estės 3:l.tynės tarp Lietuvos ir Suomi tikriau šiaur-vakarinė Labrado 
Mišrus dvejetas baigėsi Sauno jos baigėsi suomių laimėjimu ro pusiasalio dalis) sukėlė į ko 
rio — Balaišienės laimėjimu pasekme 4:3. jas 32 kompanijas, kurios pra
prieš R. Paškevičių — Siruty — Krasnodare pasibaigė Sov. dėjo karščiuotą nikelio ir vario 
tę. Trečioji vieta taip pat atite Sąjungos „Darbo rezervų“ dra klodų tyrimą 3,022 .ketvirtai 
ko lietuviams Žilevičiūtei — ugijos krepšinio
Baltakiui. Taigi matome, Sov. Dalyvavo Maskvos, Leningra rius vienas pats ištyrė, kad 60 tyrimo darbams. Kvebeko ka 
Sąjungos stalo teniso gyveni do, Estijos, Latvijos ir Kauno mylių ruožu yra labai apstu au sykių departamento žiniomis,

Ta naujoji nikelio ir vario te nijaus depozitų. Tiriamoji sri 
ritorija yra tarp Cap Smith ir tis yra dar tik dalelytė milžiniš 
Wiakeham Bay, tai yra pačia ko 15,700 ketvirtainių mylių 
me šiaurvakariniame provinci ploto, kurs pasak Duplessis 
jos iškyšulyje tarp Hudsono ii yra „ypatingai turtingas mine 
ankos ir Hudsono sąsiaurio ar ralais“. 
ba pertako. Sritis yra tuojau 
pat už 60 paralelės apie 350 
mylių į pietus nuo Arktikos Ra 
to. Kitapus Hudsono sąsiaurio 
yra Baffino žemė, priklausanti 
Kanados Arktikos archipela 
gui.

Kvebeko provincijos premje 
ro Duplessis pareiškimu, tos ko 

pirmenybės, nių mylių plote. Tas prospekto mpanijos išleis 10 mil. dol. vien

16,2
32,7

(d. b.)
• Laikraštininkas, karinės sp 
audos redaktorius ir korespon 
dentas, Stasys Butkus parašė 
atsiminimus iš kovų už Lietu 
vos nepriklausomybę laikų. 
Knyga leidžiama Aušros lei 
dyklos.
• New Yorko televizijoje pasi 
rodė lietuvių tautinių šokių gr 
upė, surežisuota V. Žukausko.
• Kvietytė Jonė Čikagoje ture 

tapo gštos rūšies nikelio ri vario te be nikelio ir vatio ten apsčiai jo gerą pasisekimą Birutės Dr-
pozitų. esama platinos, sidabro ir ura jos baliuje - koncerte.

Kau 
teni

SKLYPAI
1. VIDUTINIŠKAS SKLYPŲ DY

DIS 70X100 pėdų.

TIKTAI TOKIE SKLYPAI 

ATITINKA CENTRAL MOR- 

GAGE SĄLYGOMS.

2. KAINOS NUO 6 IKI 10 CEN

TŲ KVADRATINĖ PĖDA.

TAI PIGIAUSI KOKIUS GA

LI ĮSIGYTI GEROJE APY

LINKĖJE.

3. PRIE 18-TO VIEŠKELIO, 

KUR JAU ATMATUOTAS 

DVIGUBO VIEŠKELIO PRA- 

VEDIMAS — JUDĖJIMAS 

NUOLAT AUGA.

4. KUR RIMTOS COMPANIJOS

VEDA MONTREALIO 

PRIEMIESČIO STATYBAS.

5. KUR ŠIĄ VASARĄ VEIKS 

MIESTO TELEFONAS.

6. KUR IKI

SEZONO

PRIVATI PLIAŽO STATYBA

IR DUOTOS SKLYPŲ

SAVININKAMS SPECIALIOS

PLIAŽO KORTELĖS 

NEMOKAMAI.

MAUDYMOSI

BUS UŽBAIGTA

7. KUR LIETUVIAI TURI SAVO 22.000 KV. PĖDŲ 

PLOTĄ GEGUŽINIŲ MIŠKĄ IR SUKURS JAU 

ŠIAIS METAIS JONINIŲ LAUŽĄ.
AR

PASISTATYTI SAU PATOGIĄ PASTOGĘ SU 
DŽIULIU SODU.
REIKIA PAMATYTI KAD {VERTINTI.

TENAI LIETUVIAI ĮSIGYJA ŽEMĖS SKLYPŲ 
TAI INVESTACIJAI PINIGO PADAUGĖJIMUI, AR

' .v .

■

PROJECT » + B

CONSTRUCTION LTD.

Skambinkite P. Mažeikai MO 4-0507, jis maloniai suteiks visas informacijas
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LIETUVOS VALAK1NĖ 
ŽEMĖS REFORMA.

400 metų sukaktis
1557 m. balandžio 1 d. Didy 

sis Lietuvos Kunigaikštis Žigi

Veda sktn. inž. J. Bulota.
LIETUVIAI JAV DŽIAMBORĖJE

Šią vasarą Valley Forge, Pa. rodomąją stovyklą. Palapinių 
būsiančioje 4-toje tautinėje Am miestelis bus Įrengtas priešais 
erikos Skautų džiamborėje Lie miesto valdybą. Stovyklaus 500 
[tuvos Skautų Broliją atstovaus skautų. Birž. 29 d. bus iškilmin 
JAV I-jo rajono skautai. Repre gas laužas, kurį užkurs miesto 
lentacinę skiltį sudarys worces meras A. Celebrezze.
■eriškiai — skltn. Rimantas Ži __ Chicagos
*žiūnas, psktn. Vyt. Gailiūnas, tautinių šokių 

įskltn. Kazys Matonys ir Algi 
mantas Garsys bei bostonieičai 
t- skltn. Romas Šležas, pskltn.

intaras Čepas, Bronius Banai 
tis ir Alb. Šinkys. Reprezentan 
tų skiltininkas yra R. Židžiū 
nas, o paskiltininkais R. Šležas.

PASKAUTININKAS
TADAS NAGINIONIS

pernai baigęs Bostono Univer 
sitetą bakalauro laipsniu politi 
nių mokslų srityje, vasarą buvo 
administracijos vadovas Old Co 
lony Tarybos skautų stovyklo 
je. Rudenį baigė profesinių sk 
autininkų įrursus (National 
Training School for Profesio 
nal Leaders) ir nuo gruodžio 
mėn. dirba Amerikos Skautų 
Valley Forge Taryboje kaip 
Karakungo distrikto reikalų ve 
dejas. Jo dabartinis adresas; 
T. Naginionis, 7123 Sellers 
Ave., Upper arbų, Pa.

tymą, kuris tuometirų Lietuvos 
žemės ūki padare pavyzdingiau 
siu vięoje Europoje. Tai buvo 
taip vadinamas „įstatymas apie 
valakas“, kuriuo remiantis ir 
buvo padaryta Lietuvos valaki 
nė žemės ūkio reforma.

Kame tos reformos esmė?
Kad tai suprastume, reikia pa 
žiūrėti, kokia tvarka buvo mū 
sų žemės ūkyje prieš tą refor 
mą.

jūrų skautijos Senieji lietuviai kūrėsi sody 
grupė „Nerin bomis ten, kur papuolė, ten, kur 

ga“, vad. valtim Gr. Sabaliūnai buvo geresnės sąlygos gyveni 
tės, puikiai pasirodė „Polka Ti mui. Kad nors šiek tiek sutvar 
me" televizijos programoje. Ne kytų tokių sodybų paskirstymą 
ringiečių sušoktas „Dvigubas didieji Lietuvos kunigaikščiai, 
Lenciūgėliu” žiūrovųbuvo šiltai o ypač Vytautas tam tikra tvai 
priimtas. Savo gražiu pasirody ka kolonizavo negyvenamas 
mu jūrų skautai-tės išgarsio lie vietoves. Tačiau tas nekeitė jau 
tuvių vardą milionams amerikie esamų sodybų padėties, o ypač 3 
čių šleimų. užvaldytų žemių. Gi žmonės, ?

LIETUVOJE IŠLEISTA. . . užimdami žemes, pagal savo iš 
gales susikūrė sodybas labai is $ 

Atkelta is 4 puoi. draikytas, o žemės, priklausau < 
džio. Redaktorius F. Vaitiekų čios toms sodyboms, buvo išmė 2 
nas, dailininkas K. Dočkus. tytos siaurais rėžiais, smailais ;

Šis leidinys yra daugiau ati kyliais ir šiaip beforminiais skly < 
tinkąs originalą, nes paduotas pais, susipynusiais ežiomis, ta 1 
ištisai žemaičių tarme, kaip jis kais ir keliais. Per tai beveik | 
surašytas Stanevičiaus, bet ly niekas negalėjo savo žemės sk « 
giagreta duoti tie patys tekstai lypo pasiekti kitos sodybos že j: 
ir dabartine lietuvių kalba. Vi mių nelietęs. O vienintelis kiek i 
siems dainų tekstams yra ga^ tikresnis valdomos žemės ma 
dos, kas leidinį daro pilnaver tas buvo „žagrių ir jaučių jun 

gų“ skaičius. Tada daugelis vie jį 
tų buvo visiškai negyvenamos, lį

čiu, naudingu ir muzikams ir 
mokslininkams.

Leidinio, originaliojo, gale o kai kur gyventa net per daug 
Vašingtono gimtadienio pro yra įdėtas J. Lebedžio parašy 

ga istoriniame Valley Forge pa tas pagal „šlovingosios“ kurpa 
rke buvo vietos skautų pilgri lį aiškinimas „S. Stanevičiaus 
mada.
skautų. Tame pat parke šią va tas ir nešališkas J. Čiurlionytės vos žemės ūkį, paremtą pripuo 
sąrą (liepos 12—18 d.) bus ket dainų melodijų aiškinimas — ‘ 
virtoji Amerikos Skautų tauti analizė „Žemaičių melodijos” 
nė džiamborė, kurioje stovyk ir gale leidinio Paaiškinimai, 
lauš arti 50.000 skautų. Oficia Nors objektyvumas ir reika 
liu jos pareigūnu bus ir Tadas lautų, kad šitie leidiniai patys 
Naginionis. už save kalbėtų, arba būtų ap

— Mus pasiekė L3S Austrą rūpinti, kaip J. Čiurlionytės, 
lijos Rajono Vadi jos Biuletenis objektyviais moksliniais aiški 
„Liepsnojanti Lelija *. Tai yra nimais ir būtų daugiau artimi kų. Juk daugelyje Lietuvos vie 
lyg molonus gaivaus vėjelio originalui, ko trūksta „Lietu tų išlikusieji sodžiai kur ūkinin 
dvelktelėjimas iš ten toli pietuo viškų svotbinių dainų“ leidi kų trobos esančios sustatytos 
se esančio kontinento, kur irgi niui, — vis dėlto šitie leidiniai tam tikra tvarka įgyvenamieji 
gražiai klesti skautiškoji veikla, yra vertingi ir patarnaus mūsų namai vienoj pusėj kelio, gi

— Cleveland© skautai birže muzikinei kultūrai augti ir plės kluonai ir jaujos kitoj ir t. t.),
lio mėn. miesto viduryje — tis. Tai yra vertingi leidiniai. kaip tik ir buvo pastatyti pagal 
Mali aikštėje rengia 3 dienų pa J. K. „Įstatymą apie valakas*’ nuos

tatus. Ten mes randame, kad 
$ $ sodžius statosi tiesia linija vidų
| BUICK-------------VAUXHALL-------------- PONTIAC $ ry sodžiaus žemių, padalintų į
a X tris laukus. Tokie sodžiai su

ICUMMINGS MOTORS Ltd.I ^tyti P°apy 
a a Lietuvos valakinės reformos

5925 DECARIE BLVD., MONTREAL pagrindan buvo padėtas dėsnis,
X (kampas Van Horne) kad kiekviena ūkininko šeima
A „ X turi turėti tiek žemės, kad ga
| Naujos ir vartotos masinos. | lėtų išgyventi ir drauge sugebė
4 Pas mus pirksite geresnėmis sąlygomis, nei kad kur kitur. \ valstybės bei dvaro

Vartotoms mašinoms duodame 12 mėnesiu T* a kijamas prievoles ■ — ati
X • v duoti duokles bei mokesčius.Nu
$ Universal Auto Bonders garantiją. X statyta, kad visų tų prievolių ir

Pragyvenimo normą vienai šei

susispietus. Bet taip žmonės 
gyveno visur.

Toji gi valakinė žemės refor
Parade dalyvavo 8000 „Dainos žemaičių“, labai nm ma primityvų, chaotišką Lietu

kas margas turėjo apie 0,71 rindines rūšis: I — gera, II— gų, gi ten, kur žemė buvo visa 
ha) žemės plotas, kuris ir buvo vidutinė, III — bloga ir IV — gera, arba prie didesnio susi 
priimtas matavimo vienetu ir labai bloga. Sulig to ir buvo nu Spįetimo žmonių, valakas buvo 
pavadintas valakas. statytas pagrindinis žemės mo mažinamas. Toji žemės valaki

Kiekviena valstiečių seimą kestis: cyze (cinsas) bei duok .
normaliai turėjo gauti vieną va lės ten, kur žemė buvo perdėm nė ref°rma '3UVO tnU3/
laką (t. y. apie 21 ha). Kadan bloga, buvo didinamas valakas protėvių politinės bei ūkinės iš 
gi žemė bei įvairios vietos sąly ligi 36 arba net ir daugiau mar minties šedevras. D-kas.

perkant naują ar vartotą mašiną, kreipkitės pas mus. £ ('“’gyvenimo normą vienai sei gos ne visur vienodos, tai žemė 
mai sudaro 33 maigų (lietuviš buvo suskirstyta į keturias pag 

Lietuvis atstovas: A. S c e r b a. < ________________________ __  _____  _________
1-4981,------------------------------------- Namu: TR 2935 f

X

Prieš

t RE

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

W. Telefonas — P L 8501.
A. Budriūnas RA 7-2690.

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

241 Hickson Ave. Tel.: PO 6-5641 Verdun.
Sav. PaulJocas.

ft

r

telef.: 
P L 0094:: ::

H

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
P A S I R I N K I M Ą.

DARBĄ A T LIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESN Ė S 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAvmond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

WMWMWM

Jis atstovauja geros kokybes alų. . .

GERIAUSIAS PASAULYJE ALUS GAMINAMAS BRAVORO

CARLING'S

?<

Susipažinkite su vyru
RAUDONA KEPURE.

RED CAP ALE
BREWERY LIMITED

(Tariama „Karlings red kep ėil")

MEAT THE CHAP IN THE RED CAP
(Tariama: myt the čep in the red kep)

lamai sukurtomis sodybomis, 
pakeitė planingai paskirstytais 
sodžiais, dvarais, palivarkais su 
griežtai normuotais valstiečių 
ūkių vienetais. Toji reforma bu 
vo ne tik naujoviška, pažangi, 
bet ir be galo tikslinga, nes sa 
vo esme išliko net iki mūsų lai

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
Įstaiga: 177 Sherbrooke St.

P. Adamonis PO 6-7594

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 

Viskas tik už $ 1.10.
Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 

' ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.
Masažo ekspertai jūsų patarnavimui. 
Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.

MOTERŲ DIENA: 
kas antradienį nuo 2 pm iki 11 v. 
Masažistės Jūsų patarnavimui. 

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

• f (2 g. j rytus nuo St. Laurent)

1

CARLINGS RED CAP ALE 
(Tariama Karlings red kep eil).

RED CAP tapo Kanadoje mėgstamiausiu alum. 

Jei planuojate pasikviesti draugus kokį vakarą, 
arba tik atsisėdus pailsėti vienas namuose, 
paimk vieną RED CAP. Jums tiki ai patiks!

LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS
A. ŽUKAS

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

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

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORHIS

D. E. BELANGER <3c SONS 
13 METŲ JŪSį TARNYBOJE 

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

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.Į

KOPLYČIA VERDUN — W1LLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.
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Namų statytojams ir pirkėjams
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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 
i tybines medžiagas: visokių rūšių lentas, cementą, cementinius blokus, plytas, vinis, dažus, 
i 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.
PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS

ant Jūsų nuosavo arba mūsų parinkto sklypo, pagal užsakytojo nurodytą planą. Statybos 
darbams vadovaus patyręs kontraktorius. Dar turime gerą progą gauti ilgalaikę paskolą 
iš 6% pastatyti Montrealyje keletą dupleksų ar tripleksų. Norintieji pasinaudoti paskola 
ir su nedideliu Įmokėjimu bei lengvais išmokėji rno terminais įsigyti namus, prašome tuo
jau kreiptis į

sta

::::

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. ZOTIQUEST. E., MONTREAL.

TELEFONAS: CR 7-0051

v

$
©

f
*4

AMLIT BUILDERS SUPPLLIES Ltd.
telefonu RA 1-7524.

AMLIT BENDROVĖS VALDYBA.

Apie Vengrijos tragediją
4. KREMLIUS SUSILAUKIA NEAPYKANTOS DERLIAUS

5. įvykių raportą, sakydamas,
Neapykantos komunistams kad vengrų sukilėliai buvę stu 

išsiliejimas atrado ir garbinges dentai ir darbininkai, o ne kaip 
nių išsireiškimų. Tai ištikrųjų Maskva tvirtino fašistai, 
visuose kraštuose buvo žuvu
šieji Vengrijoje sukilėliai pa mas iš komunistų partijos bu 
gerbiami tylos periodais ir pre vo verslų ir prekybos unijos ly 
kybos unijų nariai 75 kraštuo derių.
se, priklausą tarptautinei lais sykių 
vos prekybos unijų sąjungai, torius 
sustabdė darbą 5 minutėms. Įv Per 
airių kraštų parlamentai atsis tokių 
tojimu ir tylos momentais pa traukimas iš komunistų parti 
gerbė Vengrijos žuvusius did jos ar atsistatydinimas iš eina 
vyrius. mųjti pareigų, galima skaičiuo

Saigone 100.000 žmonių mi ti tūkstančiais.
nia, vedami susirinkusių visų Apie 50.000 darbininkų įvai 
Pietų Vietnamo tautinio susi riose kasyklose Nottinghams’n 
rinkimo atstovų, lėtai pražygia irę distrikte išnešė rezoliuciją 
vo gatvėmis, šūkaujant pagar padarančią neįmanoma komu 
bą reiškianičus šauksmus Ven nistui būti išrinktam Į bet ko 
grijos didvyriams. kią svarbesnę vietą jų darbo

Turbūt daugiausiai jaudinan unijoje. Pietų Valijos angliaka 
ti ceremonija įvyko Kopenha šiai susirinkime kreipėsi į visas 
goję, kur paduotu signalu vie darbo unijas prašydami paša 

linti „išgaudyti“ visus komu 
nistus. Oksfordo (Oxford) uni 
versiteto komunistų klubas vie 
ningai nubalsavo užsidaryti.

Norvegų komunistų partija 
priėmė rezoliuciją, pasmerkiau 
čia sovietų akciją.

Islandija, kuri yra valdoma

Dar reikšmingesnis pabėgi

Alex Moffat, škotų ka 
darbininkų rajono sekre 
atsistatydino su kitais, 
visą pasaulį paėmus, tai 
buvusių ’komunistų pasi

vo pastatymą Maskvoje, isbrau 
kė kelionę Maskvon. Britų ad 
vokatų sąjunga atšaukė savo 
pakvietimą į Londoną rusų ko 
legoms, kurie turėjo atvykti.

Uostų darbininkai Britanijo 
je, Olandijoje, Danijoje ir Jun 
gtinėse Amerikos V-bese atsi 
sakė krauti rusų krovinius n da medinės grindys ir vėl felcas. 
prekes. Pagaliau ant viso to dedamas Ii

Melburne, Australijoje, Ven noleumas ir klojama minkšti ki 
grijoje olimpiados atstovai: jan limai. šitaip paruoštas vagonas 
ti grupė iškėlė sporto aikštėje atrodė kaip pūkiniais patalais 
1848 metų revoliucinę Vengri paklota lova. Už kilimus specia

MĖLYNASIS EKSPRESAS... us vagonas yra Karelijos ber
Atkelta iš 3-čio psl. žo- tačiau Molotovo lygiai toks

seniau caro gvardija, buvo pa nui vonia. Šitaip sutvarkytas Pat’ kaip Stalino.
rinkta tik iš augalotų ir gerai ekspresas pralenkė pačius iš Mažesnieji sovietiniai vadu 
atrodančių'vyrų. Ypatingas dė taigingiausius traukinius Euro kai taip pat stengiasi nenusi 
mesys atkreiptas parenkant tra poje. leisti savo vadams ir nesigailėjo
ūkinio vadovą. Jis turėjo perei Biletai nebuvo parduodami, valdžios pinigų savo vagonams, 
ti nesuskaitomus partijos komi bet išdalinami per valdžios istai Taip pav., 1936 metais
teto ir GPU patikrinimus. gas. Jie buvo trijų rūšių, atsiž premijuota eilė geležinkelių ir

Parinkus geriausius turimus velgiant kokios rūšies maistas Šiaurės Kaukazo Geležinkelio 
vagonus, buvo pradėtas konple ir patarnavimas keliautojui nu viršininkas Maievsky gavo va 
kuoti ekspreso sąstatas. Pirmu matomas. Pirmosios kategorijos goną Nr. 1 iš kadaise buvusio 
tinis reikalavimas buvo, kad ra keliautojai turėjo teisę vagone- caro traukinio. Tregubovas bu 
tų bildėjimas būtų visiškai ne -restorane reikalauti ko jie tik VO' pasiųstas į Maskvą to vago 
girdimas vagonų viduje. Tam tai norėjo ir kiek norėjo. Ant no perimti. Caro traukinys, sto 
reikalui pirmiausia vagono dug ros ir trečios krategorijos gau vėjęs ant šalutinių bėgių Spalio 
nas buvo išliejamas storu švino na tam tikrą valgių ir gėlimų Geležinkelio stotyje, tebeturėjo 
sluogsniu. Šitas buvo padeng normą nemokamai, tačiau ekst visus caro dienų Įrengimus, įs 
tas sluogsniu felco ir sluogsniu ra reikalavimai ir užsakymai ei kaitant porcelaną ir lovų balti 
kamščio. Ant jo vėl felcas, ta na jų pačių sąskaitom Valgoma nius. Kada traukinys buvo atga

buvo

na jų pačių sąskaitom Valgoma nius. Kada traukinys buvo atga 
sis vagonas visada turėjo didžia bentas Į Vladikaukazą, Majevs 
usią pasirinkimą įvairiausių de ky buvo nepatenkintas ir Įsakė 
likatesų, daugybę vaisių ir rink vagoną perdirbti. Visos vidaus 
tinių gėrimų. sienos ir net grindys buvo iš

Prieš kiekvieną kelionę kon plėštos. Pakeitimai kaštavo ke 
_ ,____ ___  ____________ r___ duktorius visus vagonų skyrius Ii šimtai tūkstančjų rublių ir

jos vėliavą su juodu gedulo rai įjoję Maskvos krautuvėje buvo išpurškia odekolonu ir ant sta užsitęsė tris mėnesius. Ir, rei 
sčiu, o kada olimpiniai žaidi mokama po 5000 rublių už kie lų padeda gėles. Laike kelionės kia atsiminti, kad Majevsky bu 

■ vo tiktai vienas iš dvidešimt ke 
turiu Sovietų Sąjungos geležin 
kelių linijų viršininkas. Sumos, 
kurias krašto žmones sudeda į 
privatiškus vagonus, vilas, va 
sarvietes, sanatorijas, poilsio 
namus, specialias krautuves, re 
storanus, specialius kino teat 
rus, koncertus ir balius, pralen 
kia žmogaus vaizduotę. Ir visa 
tai tik keliems tūkstančiams di 
desniems ir mažesniems Sovie 
tu Sąjungos biurokratams.
(E. L.) D. J. Dallin.
PIRŠTU PAJUDINA IR JAU 

GIRIASI
šeštadienį Vilniaus radijas 

per Maskvą gyrėsi, kad Kaune 
esą pastatyta 30-Čiai šeimų bu 
tų. . . Pranešimas — pompastiš 
kiaušis.

Kai Montrealis kasmet pasta 
to tūkstančiams šeimų butų, nie 
kas dėl to ir nemano girtis.

Komunistai gi kiekvieną sa 
vo piršto pakėlimą vis palydi

mai ir rungtynės pasibaigė, tai kvieną. Šiaip jau prekyboje jie jis nešioja vaisius, saldainius ir 
56 vengrų sportininkai nuspre būtų kainavę daugiau, kaip po geriausias cigaretes. Patys eks 
ndė pasilikti laisvajame pašau 50.000 rublių. Vagonus tikrina ršalų, liaudies komisarų ar par 

nt, kiekviename skyriuje pasta travagantiškiausi generolų, ma

nu laiku visų bažnyčių varpai 
mieste ir visam krašte, pradėjo 
skambinti. Žmonės sustojo ten, 
kur jie buvo ir pasiliko stovėti 
nejudėdami. Moterys su ašaro 
mis akyse.

Dešimt vyrų, dirbančių bri 
tų komunistų laikraštyje „Dai 
ly Worker“, atsisakė nuo savo koalicinės vyriausybės, kurion 
darbo. Tarpe jų buvo jaunas įeina ir komunistai, Į Vengrijos 
komunistų darbuotojas Peter įvykius reagavo su triukšmu ir 
Fryer, kuris buvo pasiųstas Ve panieka. Ministerių kabinetas 
ngrijon parengti spaudai rapo nusprendė, kad brutali ir niek 
rtą apie ten vykstantį sukilimą, šiška rusų ataka Vengrijoje pa 

keitė pasaulio išvaizdą vienu 
smūgiu“, ir tuojau pat panaiki 
no anksčiau padarytą sprendi 
mą prašantį amerikiečių gink 
luotas jėgas apleisti Islandiją.

Labai nukentėjo visos komu 
nistų partijos visoje vakarų Eu 
ropoję, o ypatingai Italijoje.

Pietro Nenni apvainikavo sa 
vo žodžiais atiduodamas savo 
gautąją Stalino premiją (apie 
$ 26.000) Vengrijos pagalbai.

Pyktis dėl rusų agresijos ir 
žudynių Vengrijoje pasirodė 
įvairiausiais būdais. Britų Sad 
ler's Wells baletas, numatęs sa

I BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George St

Jis grįžo atgal pasibjaurėjęs ir 
iš to ką matė, parašė faktinų

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

TR 5151 V,CWB' Ville Lasalle.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

’/je- __ nt, kiekviename skyriuje pasta travagantiškiausi generolų, ma
Lenkai, nežiūrint to fakto, tomą sklidina vandens stiklinė, tijos sekretorių Įgeidžiai turi

kad Lenkija^ yra anoje pusėje iš kurios laike bandomojo važia būti patenkinami, 
geležinės uždangos, jų protes vimo neturi nė vienas lašas nu 
tai nebuvo nei kiek švelnesni. 
Pavyzdžiui, Cegielski plieno 
fabrike, lenkai darbininkai de 
monstravo tris dienas, apvaini 
kuodami viską rezoliucija, re 
prezentuojančia 30.000 indivi 
dualų, ištisai ir pilnai pasmer 
kiančja rusus. Lygiai tokia pat

lenkų jaunimo organizacijos. _________ _____ ______ ____
Vengrijos sukilimo atgarsiai tos iš nikelio ar nerūdijančio tyta vagonas paskirti. Išlaidos

visą pasaulį nuaidėjęs prieš so Vagonai vienas su kitu taip su džios bankai tam reikalui skiria 
vietus nukreiptas neapykantos 
ir Įnirtimo sprogimas dar vis te 
beskamba Kremliaus niekšiškų 
valdovų ausyse, o laisvasis pa 
saulis, kaip matėme, nėra ; 
las ir kurčias.

Surinko: J. Skardis.
TAVO VIENKARTINĖS

AUKOS LAUKIA
TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ 

TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE

Kiekvienas Politbiuro narys i 
lašėti ant stalo. turi savo privatišką vagoną, ku !

Iš Įaugo vagonai buvo nudaŽy ris prikabinamas prie Mėlyno i 
ti ažūro spalva, o stogai mėly jo ekspreso galo. Saugumo su 1 
nai. Ant jų viršaus buvo deda metimais tie vagonai savo išore 1 
mas lakas, kuris turėjo paslėp nieku nesiskiria nuo kitų eks < 
ti kiekvieną dėmelę ar įdrėski preso vagonų. Tačiau vidaus 1 
mą. Po kiekvienos kelionės vi įrengimas yra tiesiog pasakiška 
si vagonai atydžiai nuvalomi jni prabanga. Vidaus dekoracijų, 

griežta rezoliucija išėjo ir iš nkštomis kempinėmis. Visos planas iš anksto turi būti patvir 
_ . • metalinės vidaus dalys padary tintas to asmens, kuriam numa

Vengrijos sukilimo atgarsiai tos iš nikelio ar nerūdijančio tyta vagonas paskirti. Išlaidos 
pasaulyje dar nesibaigia. Per plieno, o langai šlifuoto stiklo, neturi jokios reikšmės, nes vai ]

ak

jungti, kad keleiviai nejustų, neribotas pinigų sumas, 
kad jie pereina iš vieno vagano Stalino vagonas turėjo du 
i kitą. miegamuosius, saiioną, antrą

Normaliai 23 metrų ilgio Pul biurą sekretoriui, skyrių asme 
Įmano vagonai turi 64 sėdimas ns palydovams vonią ir virtuvę, 
vietas, tačiau į Mėlynąjį Eks Sienos ir baldai padaryti iš ma 
presą buvo talpinama tik po 16 hagony medžio. Panašiai pada 
asmenų. Jo vagonai turėjo po1 8 ryti ir kitų vadų vagonai. Jie 
skyrius po 2 asmenis kiekviena skiriasi tik kitokiais baldais ir pampastine propaganda. . . Ble 
me. Tarp kiekivenų dviejų sky įrengimais. Pav., Kaganovičia fų kūrėjai.

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

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

Tel. TH. 1135

I

i

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve 

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

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

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

C 
&
Y

VICTORIA 
I CLEANERS i 
I &.DYERSCO.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas ...............0.95
Paltas (lengvas) . .0.95

Suknelė ...................0.90
Skrybėlė ....

ir t. t., ir t. t.
0.85

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

Liet, sav.: J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė. | 
I TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.-MONTREAL.

jflWlDE LUXE DRY CLEANERS;
117 —6th AVENUE, LACHINE

X W A pKKJ pHHB LlCtllV1HIY1S nUOi&lClfiL

X IVl Z 7 Sav.: P. RUTKAUSKAS. §

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

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

Dr. T A SS y SINGERMAN 
optometristas • optikas

TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI 
4281A St. Lawrence Blvd., Montreal. HA 7928. 8

! BALIONAS DIVA MODe!
X X| SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. L
S 4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19.^uc> uiuvnc „., Montreal.
$ Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

j BALTIC
8 Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
X ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L I S ' 
>5 yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
$ Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida. 
$ Adresas: 547 Lafleur Str., Vilie Lasalle,
f Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162.

HE 0211 Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA
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LONDON, Ont

LONDON, ONT.
MONTREALIO LIETUVIŲ „NEPRIKLAUSOMOS LIE 

SEIMELIO SUSIRINKIMAS TUVOS“ BENDROVĖ 
šaukiamas gegužės 19 dieną, 6 nusipirko iš Bendrovės ,,Corti 
vai. po pietų Aušios Vartų sa na“, Chateauguay, du sklypus 
Įėję. Visų išrinktųjų narių da žemės ir 1957 metų gegužės 
lyvavimas būtinas; prašomi da 13 dieną pas Notarą J. M. Tre 
lyvauti ir visų organizacijų ats panier (35—19th Avenue, La 
tovai. Prašoma rinktis punktu chine) sudarė nuosavybės do 
aliai.
• Tradicinė Joninių vakarienė 
rengiama birželio 22 d. vakare. 
A. V. salėje.
• A. Daugelavičius yra koman 
diruotas į JAV, kur jo kompa 
nija modernizuoja popieriaus 
fabriką Berline.
• Anglų kalbos kursai prade 
dantiems atidaromi birželio 4 
d., 8 vai. v. YMCA patalpose 
— 5550 Park Ave.
• F. Paukštaitis, kariūnas, pra 
ktikos atlikti savo mašina išvy 
ksta į Vancouver;, kur išbus ms svečiams, atsilankiusiems į vakaru, kurio visas pelnas ski su visų rūšių gėrimais!
visą vasarą. mūsų rengtą balių - koncertą, riamas Sibiro lietuviams parem Nuoširdžiai kviečiami visi,
• Susituokė p. Piečaitis su p. Taip pat dėkojame visiems as ti. Vakaras rengiamas vietos arti ir toli gyvenantys, tautie
Rudžiauskaite geg. 11 d. Auš menims paaukavusiems vertin Liet. Bendruomenės V-bos ži čiai atsilankyti ir tuo paremti 
ros Vartų bažnyčioje. Prieš tai gus fantus loterijai ir visiems nioje veikianičos šalpos komisi kenčiančius Sibiro brolius. La 
jaunavedžiams buvo visa eilė prisidėjusiems bet kokiu būdu jos (buv. Parengimų k-jos) ūksime! Rengėjai,
priešvestuvinių paruošimų — prie mūsų vakaro pasisekimo, 
skautų, tautinių oškių ir tt.
• Parojus Juozas gavo JAV 
vizą persikelti ten gyventi, bet 
turi laiko galutinai apsispręsti 
dar 4 mėnsius.
• Montrealio skautai nutarė 
vasaros stovyklą ruošti nuo lie 
pos 20 d. iki rugsp. 4 d. Pla 
čiau seks. .

kumentus. Tat pirkinys visiš 
kai formaliai Įpavidalintas ir 
N L Bendrovė yra visiška dvie 
jų sklypų Chateauguay srityje 
savininkė. Toje pačioje vietoje 
iš Bendrovės ,„Cortina“ lietu 
viai jau yra išpirkę apie 150 
sklypų. Žmonės perka ten skly 
pus, nes tai yra prie Jūrų kelio, 
kuris užtikrina tai vietovei di 
dėlę ateitį. Tat ir NL B-vė pa 
darė pirkimą tuo pačiu tikslu.

PADĖKA

4

ę
4

O ft/ </ f< <7 V« ft/ V«' f " £ 3 
kuris Įvyks gegužės 18 d. (šeštadienį) gražiojoj 

salėj, Londono mieste, 555 Dundas St. 
ODD FELLOWS TEMPLE 

(prie William St.).
Pradžia 7.30 vai. vak. vasaros laiku (’6.30 E.

Veiks loterija ir bufetas 
su visų rūšių gėrimais! 

PELNAS — SIBIRO LIETUVIAMS ŠELPTI!
Lauksime Rengėjai.

S. T.)J
4
4 4 c

PIRMAS PASILINKSMINIMAS
Kaip ir pridera, ir šiemet Lo iniciatyva ir įvyks gegužės 18 

ndono lietuvių svarbiausias de d. (šeštadienį) erdvioje Odd 
mesys skiriamas šelpimui, pir Fellows Temple salėj, Lpndo 
moj eilėj — Sibire esančių lie no mieste, 555 Dundas St., ka 
tuvių. Pavasario pasilinksmini mpas William St. Pradžia 7.30 

Nuoširdžiai dėkojame visie mų grandinė pradedama šokių v. v. Veiks loterija ir bufetas

L. K. MOTERŲ DR-JOS 
SUSIRINKIMAS - 

- PASKAITA
Šį sekmadienį, geg. 19 d. 11

MONTREALIO LIET.
TEATRUI ATVYKSTANT

Šį savaitgalį Toronte įvyks 
didelė lietuviškos dramos šven 
tė. šeštadienio 3 vai. popietį 
mūsų jaunimas turės laimės pa 
matyti meniškai paruoštą jau 
nimui taikomą „Melagėli". Šeš 
tadiienirtė (mokykla, Įvertinda 
ma teatro reikšmę mokykli 
niam jaunimui, sutiko iš anks 
to parūpinti mokiniams bile 
tus, o taip pat anksčiau dienos 
metu užabigti pamokas, kad 
duotų progos jaunimui su ki na: kun. J. Kubilius, S. J. — K. 
tais šeimos nariais atvykti į ja Kun. Vienybė, teisininkas K. 
tinimo premjerą. Grigaitis — KLB Krašto Vai

Sekmadienį 7.30 v. v. toje dyba; Dr. A. Šapoka — KL 
pat Prisikėlimo salėje statoma Katalikų Federacija, Iz. Matu 
lietuviška legenda „Baltaragio sevičiūtė — KLB Kult. Fon 
Malūnas". Daug jau apie „B. das, J. R. Simanavičius — KL 
M.“ spaudoje buvo rašyta, yp B Toronto Apylinkė, Kun. P. 
ač teigiamai vertinant rašyt. Ažubalis, L. Rudaitis— parap. 
B. Pūkelevičiūtės naujai panau komitetas, A. Aušrotas — atei 
doti metodai, perstatant šį see tininkai, Kalendrienė ir Stp. 
nos veikalą žiūrovams. Nepasi Kairys — skautai, B. Sakalaus 
teisinkime iškylomis Į gamtą!
AKADEMIKŲ ARBATĖLĖ naitienė — Kat. Moterys, A.

Sekmadienį, gausiai susirin 
kę studentai skautai nuotaikia 
gai praleido vakarą L. Namuo 
se. Programoje V. Petrulis sk

SIDABRINIS KUN. DR. 
GUTAUSKO JUBILĖJUS
Veikliam visuomenininkui 

prof. kun. Dr. Jonui Gutaus 
kui, jo dvidešimt penkerių me 
tų kunigystės sukaktuvių pro 
ga gegužės 26 d. sekmadienį 
Šv. Jono Kr. liet, parapijoje 
rengiamas viešas pagerbimas 
5 vai. par. bažnyčioje Jubiliaiit 
to laikomos pamaldos, o tuoj 
po to — vaišės par. salėje. Pa 
rengimui ruošti sudarptas 
specialus komitetas, į kurį jei

kas — KLK Kult. Dr-ja, O. Jo

<£

S
A
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DR. J. ŠEGAMOGAS
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
Office 5441 Bannantyne 

(kamp. Woodland) 
Verdun. Tel. HE 3175. 
Priėmimo vai.: 2-4; 7-9;

šeštadieniais 11-1 
arba pagal susitarimą. 

Namų 1038 Osborne Av. 
Verdun. Tel: PO 6-9964.

4

4
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 DANTŲ GYDYTOJAS 1

DR. J. M A L I Š K A | 

{ priima: 9 a. m.—10 p. m. (i 
; 5441 Bannantyne, Verdun,» 
< (kampas Woodland) s 
š Tel.: TR 4547 «

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

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

Tel. CA 2508

VISOMS TORONTO LIE 
TUVIŠKOMS 

ORGANIZACIJOMS.
Toronto Šaulių Klubas birže aite referatą, gi didelį dėmesį 

išvakarėse, sukėlė diskusijos apie lietuviš

tariame nuoširdų ačiū.
M. L. Bendruomenės Chorą#.
• Tarpininkaujant P. Mažei
kai, L. Grigelis papildomai pir 
ko naujų žemės sklypų, kaip ir vai. ryto A. V. bažnyčioje bus lio 22 d., Joninių
Pr. Paukštaitis, pramoniniame atlaikytos Dr-jos intencija Šv. rengia pirmą Kanadoje Šaulių kąjį jaunimą Amerikos įtakoje,
rajone už Backriver. L. S’tanke Mišios už gyvas ir mirusias lie didelę gegužinę-šventę ir krei kurios vėliau išvirto į visuoti
vičius lietuvių gatvėje nusipir tuves motinas. Po pamaldų sa piasi į visas lietuviškas organi na pašnekėsi. Akademinio Ska
ko namus. 1
• Jocas Adomas šiauriniame įdomia paskaita tema: „Lietu lių klubui Vieta — parke, 12
Montrealy nusipirko 4 šeimo vės moters uždaviniai užsieny mylių nuo Toronto. Vėliau pa 
ms namus su dviem krautu je“, kurią skaitys žymi visuo skelbsime smulkiau, 
vėm. menės veikėja p-lė Dr. Ona La
• Klibingaitis, vykdamas į šia banauskaitė. Į šią paskaitą kv
urę iš Toronto, buvo sustojęs iečiamos atsilankyti’ ir draugi 
pas J. Adomonius. jai nepriklausančios moterys
• Kun. Dabušis, lankėsi Mont bei mergaitės. Valdyba,
realy, dalyvavo p. Piečaičio su • Paulauskas Juozas iš St. Jea 
p. Rudžiauskaite vestuvėse ir no, P. Q. lankėsi Montrcalyje, 
inspektavo ateitininkus. atvykęs su giminėm į b-nės
• Dr. B. Povilaitis lankėsi Či choro koncertą. P. Paulauskas 
kagoje, kur projektuoja keltis, ruošiasi keltis į Kaliforniją ir

nori restoraną parduoti lietu 
viams.
• H. Adomonio sūnui Algirdui 
padaryta tonzilų operacija.

Įėję sk .narių susirinkimas su zacijas tą dieną rezervuoti šau utų Sąjūdžio skyrius su padali 
šiauriniame įdomia paskaita tema: „Lietu lių klubui Vieta — parke, 12 r’*' "

TORONTO ŠAULIŲ 
KLUBO

Valdyba maloniai prašo sekti 
vislus „Nepriklausomoj Lietu 
voj” talpinamus mūsų klubo 
pranešimus. Valdyba.
• Šaulių antras prizinis šaudy 
mas iš 50 metrų įvyks gegužės 
19 d. Išvyksime 1 vai. po pietų 
iš 1050 Dundas W.

niais Korp! Vytis ir Akademi 
ne Skaučių Drugoave savo su 
eigose diskutuojant su lietuvy 
be surištas temas, reikiamai už 
pildo atsivėrusias spragas vie 
tiniame studentų gyvenime.
• Pilietybės įstaiga (the De 
partment of Citizenship and 
Immigration) nuo geg. 21 d. 
perkeliama šiuo adresu: 1'75 
Bedford Road, Toronto.

Raštinė: LE 4-4451

I Dr.E. A ndr ukaitis |
I 956 SHERBROOKE E. | 
| Tel.: LA 2-7236 |

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873
s
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Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes 
MArquette 8045

PARDUODAMAS
5 butų namas

143 — 4 Ave., LaSalle. 
Metinės pajamos $ 4,620.—, 

išbaigtas rūsys.
Visi mokesčiai tik $ 388.— 

Tel. TR 4941

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suita 95—M

152 Notre Dame St. E.
UN 6-8969*

Res. 5657—12 Ave., Rsm.
RA 2-5229

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

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

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON, 

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

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

PUIKI PROGA JSIGYTI 
GERĄ RESTORANĄ

Persikeliant savininkams, lie 
tuviams, į JAV, pardundamas 
dieną ir naktį veikiantis ręsto 
ranas, turintis gėrimų teises. 
Tai yra geras ir pelningas biz 
nis. Savininkai norėtų, kad šis 
restoranas pereitų į lietuvių 
rankas. Teiraukitės adresu: 
141 Richelieu St., St. Jean, P. 
Q., 30 mylių nuo Montrealio.

A. Norkeliūnas
Commissioner of the ‘"’oerior 

Court of Montr<

MONTREAL
ENTERPRISES REG‘D.

| Dr. P. MORKIS
| DANTŲ GYDYTOJAS

X Vakarais ir šeštadieniais
X pagal susitarimą.

£ 1982 Bloor W. Toronto 4.
£ j rytus nuo Dufferin St.

KUR APSIDRAUSTI, 
PIRKTI, PARDUOTI?

Namai, bizniai sklypai, ūkiai, 
visų rūšių draudimas.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČI N AS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų telefonu HE 2922

Snack Bar, gera proga, 
įmokėti $ 2.000.—

| Dr. A. Pacevicius
X Gydytojas ir Chirurgas 
4 280 Roncesvalles Avė
4 Telefonas LE 4-4778 
4Priėmimo valandos: 11-1 v.
4vakarais nuo 6-8 v.; trečia-

c , . - . , . # dieniais ir šeštadieniais 11-3
5 ’■ PP- l»ik“. »u»taru«.$ 30.000, įmokėti $ 13.000.- i NP,PO j , , u . b ; n e , a ,

Čirūnas — Šv. Jono Kr. Dr-ja, 
Enpakerienė — „Daina", J. Va 
liulis — Caritas, inž. P. Gvil 
dys — „Vytis", prof. A. Zub 
rys, V. Jurgulytė — sodalici 
ja, Z. Didžbalienė — Gyv. Ro 
žančiaus Dr-ja, ir S. Pusvaškis 
— par. choras. Į iškilmes pa 
kviestas Jo Em. Toronto Kar 
dinolas ir Jubilianto giminės. 
Iškilmėms įžangos pakvietimai 
maldų Šv. Jono Kr. salėje ir 
gaunami sekmadieniais po pa 
pas visus jubilėjui rengti komi 
teto narius. Komitetas.

FINIS SEMESTRI
Gegužės 10 d. Liet. Namuo 

se Toronto studentai turėjo f i 
nis Semestri vakarą, Į kurį atsi 
lankė apie 30, i škurių gal tik 
pusė studijuojančių. Apie Lie 
tuvos universitetą trumpai kai 
bėjo p. Rinkūnas. — a
• Montrealio L. Drama išvyk/

! ta j Toronto gostrolių,

I
Dr.A.VALADKAl
1081 BLOOR ST. W. |

(prie Dufferin) X 
Telefonas LE. 1-2933 #

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves $ 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. £ 
Šeštadieniais nuo 12 vai. a 
iki 2 vai. pp. Ketvirtadie-4 
niais kabinetas uždarytas, $

I I DR. V. SADAUSKIENĖ į 

l 4 Dantų gydytoja < 
| \ ■ 129 Grenadier Rd., g
4 ; (2 namas nuo Roncesvalles)#
I : : TORONTO
J : ; Tel. LE 1-4250

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

Groserija su alum, moderniškai 
įrengta, $ 13.000.—, imokėti 
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

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. IįV.
Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8723



i
Dr. N. Skaab
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

Ont., rengiamas vasaros sczu v visu nuiuuijŲ malonius lietuvius Kviečiame <nsii<uinyu 
no' atidarymo proga ir mūsų a j gj parengjmą įr tuo pačiu paremti
naujos valdybos veikimo meti X ' ' _ ‘ . .
nėms paminėti. | mus^ tėvynės laisvinimo darbą.

Šio koncerto, kaip ir visų ki $
S? Pradžia 7 v. v. Iki malonaus pasimatymo.

g
Hamiltono ir apylinkės lietuviai, «

taupykite ir skolinkitės pas savus — S
TALKOJE |

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.
Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p. a 
parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite » 

iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114, «
Hamilton, 15 Homewood Ave. $

Jūsų

TF A-bės Hamiltono Skr. Valdyba

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 rūbus, 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 95/2 kg arba 21 sv. (pav. jei vien cukrus, miltai, ry
žiai). Jei yra skardinių dėžių siuntinyje gryno svorio (net- 
to) yra 9 kg arba — 20 svarų. Mūsų siuntiniai pakuojami

g

WELLAND, Ont.
ŠAUKIAMAS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Birželio 2 d. 10 vai. 30 min. prašome pasitenkinti šiuo skel 
K. L. B. Wellando apylinkės bimu. Visi, kaip vienas, susirin 
valdyba šaukia visuotinį narių kime apsvarstyti tolimesnius 
susirinkimą. Susirinkimas įvy mūsų organiazcinius reikalus, 
ks St. Columbus salėje tuoj po Apylinkės Valdyba,
pamaldų. Neisusirinkus reikia 
mam narių skaičiui, už 1 valan DIENOS
dos įvyks antras susirinkimas MINĖJIMO PROGA

tu J yna ui o v *** avauom oa u ** tunui jjurtuvjuim

Į kilogramais, tai prašome gerbiamų klientų daryti užsaky- 
♦ „ 1-11 _ _ „LrJ XI ■ « Z 1 !-«■»• T Z 1-T / 1- t e ~
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mus kilograminiu skaičiavimu (1 kg, % kg, %kg, o ne sva- ; 
rais). Šalia kilogramų paduodame kainas svaras del bendros 

orientacijos, nes dauguma firmų skaičiuoja svarais.
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 
kviestas 
suris „šveicarišk.“ 
Taukai (kiauliniai) 
bekonas (daniškas) 
kumpisg Kumpis 

( :umpio dešra 
„salami dešra

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

citrinai švieži 
apelsinai švieži, 

kaina nepastovi 
džiov. vaisiai 

„kompotas“ 
razinkos 
fygos 
datulės vaisiai 
bičių medus 
šokoladas 
kakava 
kava 
arbata % kg 1.40 

% kg 2.75 
muilas
amerik. cigaretės Phillip

Morris 200 st. (10 
pok.) su muitu 4.25

1.50

1.90
1.50
2.10
2.40
2.25
3.55
3.90
3.60

5.50
1.05

0.68:

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

2.50:
0.48!

$ 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

:Kepeninis paštet. $ 2.60 $
;kilkės (anjouvis) 2.30
:pipirai 2.75
: Pastaba: valg. alyva, sviestas, taukai, bekonas, kumpis, kep. 
paštetas, kilkės ir pan. yra skardinėse dėžutėse. tokio siunti
nio grynas (netto svoris) yra 20 sv., o su įpakavimu 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:

f l. Cukrus
U2. Taukai __________ o x__

I . Stori lašiniai sūdyti

I
 (sausi) brutto 10 kg, (22
4. 1000 amer. cigarečių „Phi

lip Morris” (50 pok.) ir 7 
kg (15% sv. cukraus

5. 60 gr streptomycino 1000
Į; tabl. isoniazid (rimifono) 
j ir 7 kg (15%sv.) cukraus 
t: stiprūs geri mot. batukai (d aniški) su muitu 
|; („tufliai“) su muitu 12.90 stiprūs geri vyriški

brutto 10 kg (22 
brutto 10 kg (22

sv.) 
sv.)

sv.)

6.45 plius
17.10 plius

17.90 plius

18 plius

23.50 plius

$6.50
6.50

6.50

6.50

6.50

viso :
$12.95;

23.6o;

24.40:

24.50

30.— 
10.95 
batai

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.

Pigiausia siųsti per „A N A P U S’’!
Tuojau rašyk. Reikalauk kainoraščių — informacijų:

„Anapus" Mail Order — Dr. Gr. Valančius,
17070 Ludlow St., 

Granada Hills, California, U. S. A.
Siunčiame oro paštu per Stockholmą — Rygą.

Ypatingai pigiai ir greitai persiunčiame vaistus, 
i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

S. Gudaitis, V. Bersenas, A. Ži 
naitis, S. Kalvaitis, R. Sinkevi 
čius, J. Kutka, V. Karalius, K. 
Žukauskas, P. Šidlauskas, M. 
Salčiūnas, V.Šurka, A. Čepu 
kas, J. Skudutis, I. Luomanas 
po 55 et. A. Bieliūnas, be to 
jaunieji Šurka ir Bieliūnas 25 
et. Viso surinkta 30 dol. 80 et.

Visi'ems prisidajps>e?ns £u 
komis sušelpimui pasilikusių 
tautiečių Vokietijoj reiškiame 
nuoširdžią padėką. Taip pat 
nuoširdžiai dėkojame mūsų jau 
nimui už taip gražiai pasaky

i

tų, pelnas skiriamas mūsų tėvy 
nės išlaisvinimui vedamai by 
lai paremti bei lietuvybės išlai 
kymui ir mūsų krašte likusių 
tautiečių moralei sustiprinti.

Reikalas svarbus, ypač šiais 
netikėtumų laikais, ir todėl vi 
sų remtinas. Jei mes patys ne 
siruošime, nekovosime ir nerei 
kalausime atgavimui tautai pri 
klausomos leisvės, kiti sveti 
mieji tuo labjau nieko neduos, toj vietoj ir jis bus skaitomas rinkliavoj pardavinėjant „Var 

go Mokyklos“ ženkliukus sušel 
pimui pasilikusių lietuvių moti 
nų Vokietijos stovyklose auko 
jo: po 2 dol.: K. Stankevičius, tus eilėraščius pagerbiant ma 
J. Senkus, A. Ramanauskas, mytes. Visiems, prisidėjusiems 
M. Kuzavas ir Staškevičienė, bet kokiu darbu prie šio moti 
po 1 dol. J. Lekavičius, V. Ži 
naitis, Pivariūnas, Markūnas,

teisėtu nežiūrint dalyvaujan 
čių narių skaičiaus. Susirinki 
mui numatyta sekanti dienot 
varkė: 1. Susirinkimo atidary 
mas, 2. Prezidiumo rinkimas. 
3. Praeito susirinkimo protoko 
lo skaitymas. 4. Valdybos pra 
nešimas ir atsistatydinimas. 5. 
Tautos Fondo atstovybės pra 
nešimas. 6. Revizijos komisijos 
pranešimas. 7. Naujos val-bos

Tad šia proga maloniai k vie 
čiame visus — Hamiltono, To 
ronto, Niagaros pusiasalio ir 
visų kitų vietovių visus tautie 
čius atsilankyti Į šį parengimą, 
kuriame turėsite puikiausią 
progą praleisti linksmai laiką, 
pasiklausyti gražių dainelių ir 
skaniai pasivaišinti.

Parengimo vietovė yra apie
10 m. nuo Hamiltono, Toronto rinkimas. 8. Tautos Fondo ats 
kryptimi, prie 2-jo kelio. Žiū 
rėkite mūsų skelbimą.

Už Jūsų malonų ir gausų at 
silankymą iš anksto tariame 
nuoširdžią padėką. Jūsų

TF Hamiltono Sk. Valdyba.

• Prel. M. Krupavičius jau per 
sikėlė į JAV ir apsigyveno 
New Yorke.

tovybės rinkimas. 9. Revizijos 
komisijos rinkimas. 10. Klausi 
mai ir sumanymai.

Be šio paskelbimo spaudoje 
kiekvienam bendruomenės na 
riui yra išsiuntinėti pakvieti 
mai paštu. Jei kas tokio pakvie 
timo nebūtų gavęs dėl pakeis 
to adreso ar kitokių kliūčių,

K1 XX'" XX------ ------XX-

TAISAU
RADIJAS 

ir 
TELEVIZIJAS

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

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 
1 Advokatas-Notaras 
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond ) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-508*
K-'L. ■ xx~.......XX" ' xx--------->
fT—Tl M - M - ' 'W.—

1st. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

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

“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

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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

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 Cannon, St. E. 
pas p. A. Juraitį. Telef. JA 8-6686.

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

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

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

tmuiiiiHiinntnnnnnnmtunn:::::::

W. A. LENCKI,
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas—Notarai 
100 Adelaide St. W 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

nu pagerbimo, reiškiame gilią 
padėką, ypatinagi p. M. Šidlau 
skienei už paruošimą gėlių ir 
pavaišinimą motinų savo lėšo 
mis pagamintu tortu.

Apylinkės Valdyba.

• 4,600 bažnyčių sovietai uždą 
rė Ukrainoj, pareiškė vysk. Yv 
an Buczko, ukrainiečių kolegi 
jos rektorius Romoje, apsilan 
kęs Kanadoje. Per pastaruosius 
12 metų sovietai nužudė 3 kata 
likų vyskupus, o 7 tebelaikomi 
kalėjime; 5 vyskupijas panaiki 
no, o 3,150 kunigų suėmė; 710 
seserų vienuolių ir 340 semina 
ristų kažkur dingo.

Lietuviai advokatai 
~ NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

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

A. E. McKAGHE
Barrister and Solicitor 
Advokatas n Notaras

I ei FM 4-1394, EM 4-1395
201 Northern Ontario Bldg

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bu n a u
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. L I O D 2 I U S.
Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS | VISAS PASAULIO ŠALIS.
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪP1N1MAS

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 KITA BIZNI 

_______ PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

A Ą. ,
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