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, Politinių Įvykių savaitė V,ETOJE p- ŽAJD^J,Eoc^su B0TI T,KTAI 
PAGYVĖJO DERYBOS DĖL DALINIO (Laiškas nuo Kapitelio)

NUSIGINKLAVIMO Skaudančiomis širdimis paly rius esą pareiškęs, kad niekas
Nusiginklavimo klausimas — Mollet kabinetas atsista dėjome į kapus didžiai nusipel negali perimti pasiuntinio titu 

oficialiai iškeltas augščiau sa tydino, gavęs nepasitikėjimo niusį Nepriklausomos Lietuvos lo, nes nėra valstybės galvos 
vo vertės ir realumo. pareiškimą dėl mokesčių ir po atstovą ministerį Povilą Žadei nėra vyriausybės ar egzilinės

Specialus JAV prezidento litikos Alžyre bei Suece. kį. vyriausybės. Tik charge d’ai
atstovas nusiginklavimo klausi — Preizdento Coty vizitas P. Žadeikio laidotuvės, kaip faires gali būti skirtas Žadei 
mui, H. Stassen, dešimt dienų JAV atidėtas dėl kabineto kn’ valstybės atstovo, buvo tvarko kio vietoje, kaip buvo padaryta 
taręsis Vašingtone, sugrįžo i zės . mos pagal Valstybės Departs su Latvija, kada mirė Latvijos
Londoną, kur vyksta JTO Nu — Naujų Prancūzijos prem mento protokolą ir tai atliko ministeris Alfred Bilmanis. Ta 
siginklavimo pakomisijos posė jeru Coty paskyrė Pleveną, 
džiai. — Adenaueris vieši pas Eis Lietuvos

Stassenui tariantis su prezi ehowerj ir tarėsi su Dulles. Vėl duota pilna pagarba — ir JA tinių taryboj, kuri buvo susirin
dentu ir sekretorium, iškilo pasisakyta už Vokietijos suvie valstybės — Prezidento, Sekre kusi į Londoną.
VIEŠOS NUOMONĖS APIE nijimą. toriaus ir viso diplomatinio kor Estija, trečioji Baltijos vals

NUSIGINKLAVIMĄ — Vengrijos mokyklose lei puso, kurio šefu velionis buvo, tybė, turi tik buvusį generalinį
. , 7’ , džiama tikyba. Laidotuvėse dalyvavo Lietu konsulą New Yorke, Johannes

.f w-ISaekalbos1StiktaiaapieOdali — Lenkijos kardinolas Viši vos diplomatinės ir konsuliari Kajv, atstovybės pareigose.
nį ginklavimosi sumažinimą, pa nshis, atvykęs pas I opiežių su
remtą orine kontrole, 1---- -
prieš porą metų pasiūlė prezi 
dentas. Ji Rusijos buvo atmes 
ta, bet dabar jau svarstoma.

JAV vyr. štabo viršininkas
Radford pareiškė, kad nusigink 
lavimas neįmanomas, nes Rusi 
ja negalima pasitikėti, kadangi 
ji sulaužė visas sutartis, kokias 
tiktai pasirašė su kitomis vals 
tybėmis.

Prezidentas sušvelnino šį tei
girną tuo, jog dabar esą daro 
ma, kad to neatsitiktų, ir tam 
tikslui pasiūlyta orinė kontro 
lė.

Bet gi Gromyko reikalauja
KILOMETRO

UŽ KILOMETRĄ,

Departamento protokolo šefas, sai charge, dr. Arnold Spekke, 
ministeriui buvo ati buvo išrinktas Latvijos pasiun

Naujienos iš pasaulio sostinės
PET ĮGAUNA AUTORITETINGNMĄ

Gegužės 19 d. iš Europos su Propoguojamasis arba ve 
grįžo V. Sidzikauskas. Jis, ka damasis bet koks nusiginklavi 

’ ip Lieti.vos Delegacijos pirmi mas, esąs visiškas nesusiprati 
ninkas PET Seime, dalyvavo mas. Ginklas juk esanti tik pr 
posėdžiuose Strasburge, balan iemonė politiniams siekiams iv 
džio 27—30 dd. Gegužės 22 ir ykdyti. Tad jei nėra politinio 
24 d. jis apie savo kelionę pa susitarimo, nėra politinio pasi 
darė platų pranešimą. Jau tre tikėjimo vieni kitais, tai nusi 
čias kartas, kaip ka smet, PET ginklavimas esąs neįmanomas, 
Seimas posėdžiavo Strasburge. jis nieko nereiškiąs ir nusigin 
Šitie posėdžiai kasmet Europo klavimo kontrolė nebūsianti 
je sudaro didesnį įspūdį ir sukę įmanoma. Kol nebūsią politi 
lia didesnį susidomėjimą. Pas nės laisvės, nebūsią taikos, tai 
tarieji Lenkijos ir Vengrijos vargu bau sukrauti ginklai san 
įvykiai radę didelį atgarsį lais dėliuose amžinai rūdys. Kol 
voje Europoje. Sovietai nebete kas esąs totalinis pasaulio konf 
kę pasitikėjimo bet kokiems sa liktas ir nesą jokių duomenų,

____ ,__ y-r- r__ - . --- n^s asmens su St. Lo Pažymėjęs, kad Jungtinės vo pasįūlymams ar darbams, kad jis mažėtų.
kuria sv*ta, turėjo audienciją, kurios zoraičiu piyšakyje,^ daugelis Valstybės niekada nepripažino įjos Strasburgo sesijos posė

.• metu aiškinosi dėl katalikų baž lietuvių, atvykusių iš visos Am sovietinės okupacijos šiem trim dziuose ypatingai buvę duota 
nyčios būsenos Lenkijoje. Vi erikos, be to^visi^ lietuviškieji kraštarn, laikraštis toliau per pasireikšti laisvosios Euripos 
šinskis, kaip žinoma, įtaigojo ”“‘1 
katalikus balsuoti už komunis 
tą Gomulką ir jo partiją.

— Vyksta derybos dėl Libe 
rijos nepriklausomybės.

— JAV Darbo federacija pa 
skelbė rezoliuciją pasisakančią 
už laisves ir prieš bet kokią di 
ktatūrą.

— Gomulka mažina privers 
tines duokles valstybei.

— Haiti apsiramina, nes aju
yra prezidentas.

— Ispanijos kunigams uždra
usta eiti į bulių kautynes.

— Tito, gaudamas JAV ka 
rinę paramą, pasiakė, kad su

o tas reiškia, kad Rusija paskir Sovietija bus visiškas susitari 
tų kilometrus negyvenamų sri mas. Dabar Jugoslavijos karo 
čių, kai iš Amerikos pareikalau ministeris vyksta Maskvon, 
ja pramoninių kilometrų. Tat Mat, „kaip vilką bemaitintum, 
nusiginklavimo problema kebli, o jis vis miškan žiūri“...
Anot Dulles — ir nusiginkluo — Kun. Kučingis, prašomas 
ti didelė rizika, ir ginkluotis Lietuvos kunigų, pasiuntė gry 
taip pat didelė rizika. . . Salia nai religinių knygų, kaip brevi 
mono dar neatsirado, kuris ras įorius ir kt., bet visas okupan 
tų išeitį iš tos rizikos. Bet dery tas grąžino. Tokia yra Lietuve 
bos tęsiamos. . . je religijos laisvė. . .

Kur kas įdomesnis klausi — 50,000 negrų buvo suskri 
mas, kurį paskelbė Izraelio ra dę į Vašingtoną ryšium su 3-jų 
dijas. Pasirodo, kad

ATIDENGTAS
ATENTATŲ PLANAS.

Izraelis teigia, kad Egipto 
nasserininkai esą suplanavę ka 
ralių nužudymą — Arabijos 
Saudo, Jordanijos Husseino, 
Irako Feisalo ir Libijos Idrio. 
Dėl to Arabija ištrėmė Egipto 
karo atstovą, kuris visą tą są 
mokslą vykdęs.

Čia įdomu tas, kad dėl šio są 
mokslo atidengimo Maskva per 
įjzvestijas“ puolo Izraelį. . 
Ar tiktai čia 1 
taip, kaip sako patarlė — „žirk 
lės atsiliepė“. . .
TRUMPOS ŽINIOS
— Bulganinas Prancūzijai 

vėl pagrasino vandenilinėm bo 
mbom, jeigu leis JAV atomi 
nes bazes.

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULAITIS

NAUJA STUDENTŲ
VAJLYBA

Į JA Valstybių Liet. Studen

veiksniai — VLIKo prezidiu duoda departamento nuomonę, 
mas, ALT ir LLK. Valstybės departamentas pa

Mirus P. Žadeikiui, natūra reiškė, kad Juozapas Kajeckas. 
liai kilo klausimas, kas gi dabar vienintelis Lietuvos atstovybės 
galės stoti į jo vietą atstovauti personalo narys, yra dabar ch 
Nepriklausomą Lietuvą? Atsa arge d'affaires ad interim, 
kymą į tai davė Valstybės De Juozas Kajeckas jau gavo iš 
partamentas, kurio aiškinimą Vai. D-to raštą, kad jis yra lai 
paskelbė „New York Times“, komas N. Lietuvos atstovybes 
Departamento protokolo sky tvarkytoju. — y.

MASINU FONDO VAJUS
„N. L.“ Mašinų Fondo va nes nenori reklamos, kuri gali 

jus tęsiamas. Dideliu dėkingu būti šiaip ir taip aiškinama.
mu minime sekančius vajaus da Visiems vajaus dalyviams nuo 
lyvius ir lietuviškosios spaudos širdžiai dėkojame ir prašome 
židinio rėmėjus: atsiliepti daugiau tautiečių. Sp.
Ū. Y. Montreal, P. Q. . . 10.00 audos Bendrovės „Nepriklauso 
Asmenybė, kuri NL Mašinų ma Lietuva“ įgalioti vesti vaiu. 
Fondui įteikė 10 dol., bet tyliai, P. Narbutas ir J. Kardelis.

metų teismo sprendimo sukak 
tuvėmis, panaikinusiomis neg 
rų segregaciją.

— Anglijos karalienė Dani 
joje labai iškilmingai priimta.

— Lenkų kompartija iš savo 
tarpo išmetė stalininkus Berma 
ną, Ratkevičių ir Mieckovskį.

— Maskva atšaukė iš Varšu 
vos sekretorių Mslonnikovą už 
tai, kad jis kritikavo Gomulką 
už pasiakymą, jog Poznanės su 
kilimas buvęs spontaniškas len 
ku sukilimas, bet ne Amerikos 

nebus atsitikę, propagandos padarinys.
— Argentinoj susektas sąmo 

kslas prieš prez. Aramburu. Są 
mokslininkai suimti, o jų tarpe tu dirbantis „Draugo 
ir kandidatas į jo vietą gen. Bu 
setti.

— Komunistai iš Sofijos 
miesto ištrėmė 10,000 bulgarų, 
nepatikimų partijai.

( TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
ARTĖJA

Jau tik mėnuo laiko beliko
iki didžiausiojo šių metų lietu tų S-gos centro valdybą pateko 
viškojo įvykio Š. Amerikos ko 6 chicagiečiai (iš 7). Išrinkti: 
ntinente — pirmosios JA Va V. Kleiza, V. Šoliūnas, A. Ge 
Istybių ir Kanados Tautinių Šo čiauskas, N. Lipčiūtė, V. Dudė 
kių šventės. Šia švente Chica nas, R. Mišauskas ir J. Kregž 
goję susidomėjimas yra nepa dys. Rinkimuose dalyvavo 383 
prastai didelis ir žmonės čia sk akademikai iš 642 turėjusių 
ubą iš anksto įsigyti biletus. sę balsuoti. 
Nors garsusis Chicagos Ampri 
theatras turi 8,000 sėdimų vie 
tų, tačiau, esant tokiam dide 
liam susidomėjimui, jo, atrodo,

PAGERBTAS 
KUN. J. PRUNSKIS

Pereitą sekmadienį Šv.

tei

Šios Strasburgo sesijos posė

VILNIAUS RADIJA KLAUSANT
LIETUVOJE JIEŠKOMA NAFTA?

Lietuvos geologai esą turį zė, galima beveik tiksliai teig vyriausybė nemėgintų tartis su 
surinkę duomenų, kad Lietu ti, kad sprogimas ten įvykęs ka Sovietų Są-ga dėl Danijos pre 
vos pietvakariuose turėtų būti 
naftos, todėl šią vasarą esą bū 
šią jos jieškoma gręžiant gilius 
po kilometrą, šulinius. Gręži 
mai būsią daromi tarp Palan 
gos ir Raseinių.

SPROGIMAS NUNEŠĘS 
PABRADĘ

Geležinkelio stoty ar Pabra 
dės miestelyje, o gal ties Pa

riuomenės sandėliuose.
PASIGYRIMAI IR 
PASISKUNDIMAI

Per Maskvos radiją pasigyri 
mai skelbiami, bet gyvenimas 
rodo ką kita. Ir žmonės žino, 
kur vra tiesa. Todėl Maskvoje 
Sniečkus siautėjo, kad kompar 
tijos diktatūrai kenkianti Ame 
rika. Kai Sniečkaus diktatūrai 

brade, įvykęs didžiulis sprogi nesiseka, tai kalta, žinoma, Am 
mas, kuris visiškai nušlavęs vi erika. . . Esą Amerikon atvykę 
są Pabradės miestelį, kad iš jo lietuviai kenkią.
nieko nebelikę. — Adomo Mickevičiaus pro

Nesakoma, kokia priežastis vaikaitis Jurgis Goreckis iš Pa 
bet žinant, kad Pabradėj buvo ryžiaus lakėsi Vilniuje ir Kau 
anksčiau poligonas ir karinė ba ne vietose, kur gyveno poetas.

Kun. dr. Prunskis, šiuo me TORONTO
>“ redakci — Penktadienį, kūr.-savano 

joje, yra vienas iš didesniųjų rių vakare Toronto vaidintojų 
spaudos darbininkų išeivijoje, grupė, vad. A. Kaluzos, suvai 
Jis Lietuvoje yra buvęs „Mūsų dino vieno veiksmo komediją 
Laikraščio“ religinio skyriaus. „Teodalinda“. Režisavo J. Ja 
o vėliau „XX Amžiaus“ redak gėla. Publikos atsilankė per 
toriumi. Į JAV Valstybes atvy 150. Savanoriai dėkingi vaidin 
ko 1940 m. ir nuo to laiko dar tojams maloniai paįvairinusie 
buojasi „Drauge“.

Sukaktuvininkas taip pat uo 
liai remia ir lietuviškąjį kultūri 
nį judėjimą: jis per paskutinius 
dvejus metus įvairioms premijo 
ms yra paukojęs apie 3,000 dol. 
Šiam nuoširdžiam spaudos dar 
bininkui ir mūsų kultūros puo 
selėtojui mes 
metų!
• Dail. Alg. 
šė pirmosios 
Kanados lietuvių tautinių šo 
kių šventės plakatą.
• Lietuvių Teisininkų dr-jos 
Chicagos skyrius pereitą šešta 
dienį buvo suruošęs gražų po 
būvį Menininkų Klube.

linkime ilgiausių

Kurauskas nupai 
JA Valstybių ir

MONTREALIS 
BOSTONO VYRŲ 

CHORO KONCERTAS, 
diriguojant ir akomponuojant 
komp. J. Gaideliui ir dalyvau 
jant solistėms S. Vyžinytei-Da 
ugelienei ir D. Mongirdaitei, 
praėjo labai gražiu menišku pa 
sisekimu. Chorui, dirigentui, so 
listėms ir akomponiatoriui D. 
Lapinskui dėkojo koncerto or 
ganizatorius „Tauras“, pirm, 
p. Mylės asmeny, labai gražiai 
sveikino buv. tremtyje choris 
tų vardu Jonas Lukoševičius su 
p. Montviliene ir Liet. Kult. 
Fondo įgaliotinis J. Kardelis.

Po koncerto buvo balius, tr 
ūkęs ligi 2val. Žmonių koncer 
te ir baliuje dalyvavo pilna sa 
lė. Pasisekimas perdėm geras. 
Plačiau apie koncertą kitame 
n-ry.
VASARIO 16 GIMNAZIJOS

kalbėtojams. Laisvosios Euro 
pos atstovai nesitenkinę tik 
sveikindami PET Seimą, bet 
kiekvienas keldavęs tokią ar ki 
tokią bendrojo Europos pobū 
džio problemą, rištiną bendro 
mis visos Europos pajėgomis. 
Ypatingai pabrėžtiną kalbą pa 
sakęs Europos Tarybos Pata 
riamojo Parlamento (visų Eu 
ropos valstybių parlamentų ats 
tovų po šešis kiekvieno krašto 
atstovus) pirmininkas Dousse. 
Labai reikšmingą žodį pasakęs 
ir Vokietijos parlamentų Užsie 
nių Reikalų Komisijos pirmi 
ninkas Kurt Geroge Kiesinger.

Kalbė 
jo Britanijos, Olandijos, Nor 
vegijos, Švedijos, Danijos, Bei 
gijos, Prancūzijos ir visa eilė 
kitų atstovų.
PET Seimas pasiuntęs protes 
to rezoliuciją Danijos ministe rėmimo veiklai vadovauti pak 
riui pirmininkui, kad Danijos viestas Montrealio Seimelio na 

rys Jonas Adomaitis.
PRIEŠVESTUVINĖS

STAIGMENOS
Šeštadienį vyrai suruošė 

priešvestuvinę staigmeną Jo 
nui Šulmistrui pp. Leknickų sv 
etainėje. Dalyvavo apie 50 as 
menų. J. Šulmistras gavo gra 
žili dovanų ir gerų linkėjimų 
šeimyniniam gyvenimui. Pa 
ruošimui daugiausia dirbo K. 
Leipus ir P. Šimelaitis, talkina 
mi moterų.

Šeštadienį pp. Jaseckų bute 
priešvestuvinė staigmena su 
ruošta Genei Matulytei. Daly 
vavo apie 60 moterų pareišku 
šių nuotakai geriausių linkėji 
mų ir įteikusių vertingų dova 
nu. Parengimą daugiausia ruo 
šė p. Jaseckienė su dukra Biru 
te ir M. Leknickienė.

Girdėti dar apie p. Mackevi

tenzijų į Pabaltijos valstybes 
— Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
nes Sovietų Sąjunga, kaip oku 
pacinė jėga, neturinti jokių su 
vereninių teisių tuose kraštuo 
se.

Sidzikauskas, kaip PET Sei 
mo Politinės komisijos pirmi 
ninkas, Paryžiuje buvo priim 
tas URM Politinio departamen 
to direktoriaus. PET Seimo pir 
mininkas Masens, Londone bu 
vęs priimtas URM Politikos 
departamento vicedir. Ir vie 
nur ir kitur rąstas PET veiklai 
pilnas pritarimas.

Bendrai paminėta tai, kad 
PET Seimas jau yra tapęs tarp 
tautinės reikšmės faktoriumi.
PASITARIMAI LONDONE

Londone įvyko politiniais 
klausimais pasitarimais, kuria čiūtės su p. Stulginskiu sutuok 
me dalyvavo trys Pabaltijo va tuvių ruošą.
Istybių įgalioti ministerial Ba MADŲ PARODĄ PAS 
lutis, Turma ir Zarinš ir trijų P. P. VAŠKIŪS 
delegacijų pirmininkai — Sidzi Hotely Larry Moquin, 36 Ste 
kauskas, Klesment ir Masens. Anne St, Ste Anne de Belle 
Posėdis vyko Latvijos atstovy vue> Que , ateinantį pirmadie 
bėję. Kaip žinome, Latvijos ir nj( birželio 3 d. 8 vai. vak. bus 
Estijos PET delegacijose daly madu paroda. Madų fasonai p. 
vauja ir oficialus jų diplomat! jono Vaškio. Parodos šefas 
nių postų nariai. §v Įzabelės moterų draugija.

ĮDOMI PASKAITA Visi kviečiami.
Gegužės 23 d. New Yorke, • P. Žiogerys iš Toronto iš Co 

Rytų ir Centro Europos Ube įtina nusipirko Chateauguay 
ralų Unija suruošė viešą pas žemės sklypų.

• Opera „Metropolitain“ bus 
Montrealy birželio 3—5 dieno 
mis.
• Pas p. Juodclienę viešėjo du 
kra su anūku iš Bostono.
• Canadacar fabrikų daribnin 
kai, sustreikavę, laimėjo dve

Pagrindi jų metų sutartį su pakėlimu,

ms jųjų vakarą.
• Pianistas iš Toronto, Gleen 
Gould, Maskvoje turįs didelį 
pasisekimą.
• Vasaros metu Pris. p. salėje 
šeštadieninių pasilinksminimų 
ir pramogų nebus, nes salė jau 
beveik visus vasaros šeštadieni 
us išduota vestuvėms.
• Rinkliava vyskupijos semina kaitą tema Tikroji pasaulio ko
rijai išlaikyti bus sekmadienį nflikto esmė. Paskaitininkas bu 
po kiekvienų mišių. vo Liberalų Internacionalo Eu
• Birželio mėnesio Švenč. Jėza ropoję Unijos prezidentas, Ox
us širdies pamaldos Pris. par. fordo profesorius Don Salva 
bus kiekvieną rytą po 8 vai. mi dor de Madariaga. Paskaiton 
šių. susirinko keli šimtai egzylų vei
• Vaikučių pirma komuniją kėjų ir amerikiečių. 1 „ ...
Pris. par. bus birželio 9 d. per nė paskaitininko tezė buvo — kokio jie reikalavo. Įmonės tu 
9 vai. mišias. Po to, bendri pus per laisvę į taiką. Jei kas ban r i daug darbų i rvaro viršvalan 
ryčiai. dysiąs surasti taiką su komu džius.

. . . Jur
nepakaks sutalpinti visus norin gio parapijos salėje įvyko kun. 
čiuosius pamatyti šią neeilinę dr. Juozo Prunskio, šiemet šve 
šventę. Iš tolimesnių vietovių nčiančio 50 m. amžiaus ir 25 m. • Akademinis Alumnų Klubo . --------- T — ------- ... . .
biletus galima įsigyti, rašant kunigystės sukakties pagerbi Chicagoje vieneriu metų sukak • „Dainavos“ ansamblis, prieš nistinėmis Rusijos ar paverg • Akuminijaus darbininkai Ai 
šiuo adresu: Miss Josephine mo vakarienė. Čia atsilankė ne tis buvo paminėta gegužės 26 dvi savaites davęs „Išeivių“ pa tųjų kraštų vyriausybėmis, iš Lydoje streikuoja daugiausia 
Miller, 1030 Central Avė., Eva maža parapijos narių ir kultūri d. Šiam klubui priklauso apie statymą, pradėjo vasaros atos to_ taikos nebūsią, nes tuomet del darbo Įdienos sutrumpini 
nston III. mės srities darbuotojų. '>50 narių. togas. busiąs konfliktas su tautomis mo.

A icu'v0.s ?\
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Dėl rinkliavų
LIETUVIAMS SEKTINAS KANADIEČIŲ PAVYZDYS,
Labdaros organizacijos Ka rėti pinigų. Ar ne geriau būtų, 

nadoje kasmet tam tikru laiku kad tas užplanuotas pinigų su 
apeliuoja Į visuomenę ir savo mas, organizacijos galėtų gau 
veiklai daro piniginę rinkliavą, ti iš betarpiško, laisvu noru ap 
Nuo aukotojų priklauso ir or sidėto metinio mokesčio? 
ganizacijų veikla, nes užsibrėž 
tiems tikslams surinktoji pini 
gų suma dažnai būna permaža. 
Savo veikla daugiausia mums 
yra žinomos šios organizaci 
jos: „Raud. Kryžius“, „Raud. 
Plunksna“, kovai prieš džiovą, 
vaikų paralyžių, vėžį ir t. t.

Toji nuolatinoji ataka į pilie

Kaip minėjau, kad apie „R. 
Plunksną“ yra susibūrusios 
apie 80 Įvairių organizacijų ir 
jos sugebėjo susitarti. Jei mes 
turime tik kelioliką organizaci 
jų, tai atrodo, kad jos galėtų 
dar lengviau susitarti. Organi 
zacijų vadovai turėtų nustaty 
ti tik tikslų hierarchiją. Paskir 

čių kišenes visuomenėje darosi tų tarporganizacinę kimisiją, 
lyg Įkyri. Visi jaučia organi kuri surinktuosius pinigus pa 
zacijų reikalingumą, bet paste skirstytų organizacijoms. Atei 
beta, kad tie beveik visuomet tyje visos organizacijos turėtų 
neatsisako duoti, kurie turi ma atsisakyti rengti vien tik savo 
žesnes pajamas. organizacijos labui „patrioti

Per paskutiniuosius dvejus nius“ pasilinksminimus ir da 
metus, Toronto rajone, „Raud. ryti rinkliavas. Jeigu kas to 
Plunksnos“ organizacija susi kias darytų, tai tik iš savo na 
dūrė su sunkumais, nes nesu rių tarpo, 
rinko užplanuotos pinigų su 
mos. Kodėl? Atsakymas aiš 
kus: nuolatinėmis rinkliavomis 
visuomenė yra nuvarginta. Sp 
audoje daug kartų buvo parei 
kšta, kad bendra, plati ir vien 
kartinė akcija duoda geresnius 
vaisius, kaip tą daro J. A. V. 
didieji miestai.

Kaip žinome, „Raud. Plun 
ksna“ įeina i 80 atskrių sava 
rankiškų organizacijų sąjungą. 
Kanados labdaros organizaci 
jos sugebėjo susitarti ir ape 
liuoti. O kaip yra su mūsų? 
Kiekviena organizacija organi 
zuoja pasilinksminimus, balius, 
iš kurių nori susidaryti užpla 
nuotas pinigų sumas. Ir nelai 
mei kartais pasitaiko, kad to 
kie „patriotiniai“ pasilinksmi 
nimai išeina su nuostoliais to 
dėl, kad nedaug atsilanko žmo 
nių. Argi galima priversti žm 
ones, kad nuolat šoktų arba vy

PAREIŠKIMAS A. A, MINIS TERIO POVILO ŽADEI 
KIO MIRTIES PROGA

las Dr. P. Daužvardią, konsu 
las V. Stašinskas, vicękonsulas 
A. Šimutis ir šiuo metu Ameri 
kos Jungtinėse Valstybėse es 
ąs pasiuntinybės patarėjas Dr.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

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

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

P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę.

1957 m. gegužės 11 d. mirė 
Lietuvos Respublikos nepap 
rastas pasiuntinys ir įgaliotas 
ministeris Vašingtone Povilas 
Žadeikis.

Velionis ėjo savo pareigas A. Gerutis, susirinkę atiduoti 
Amerikos Jungtinių Valstybių paskutinės pagarbos šiam di 
sostinėje nuo 1935 metų, o pr džiai nusipelniusiam valstybės 
ieš tai su viršum 10 metų vado vyrui, diplomatui ir kariui, ta 
vavo Lietuvos konsulatui Čika proga pareiškė nuoširdžiausią 
goję ir generaliniam konsulą užuojautą našlei ir šeimos na Kam patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
tui New Yorke. Kaipo nusipel riams. Lietuvos užsienio tarny 
nęs Lietuvos kariuomenės au bos nariai, giliai apgailestau 
gštas karininkas ir buvęs kraš darni ministerio Žadeikio mirtį, 
to apsaugos ministeris, Lietu vieningai pripažino, jog didelis 
vos respublikos vyriausybės sa nuostolis, kuri jo mirtis sudaro 
vo laiku deleguotas į Amerikos Lietuvai, yra jiems naujas pa 
Jungtines Valstybes svarbios skatinimas ryžtingai tęsti dar 
misijos atlikti, a. a. Povilas Ža bą Lietuvos valstybės neprik 
deikis su nepaprastų atsidėji lausomybei ir lietuvių tautos 
mu ir pavyzdingu pareigingu laisvei atstatyti ir lygiu būdu 
mu dirbo savo darbą. Jo kaipo tai solidarumo dvasiai išlaiky 
Lietuvos Respublikos diploma ti, kurios visi užsienio tarny 
tinio atstovo asmuo ypač išryš bos nariai yra savo darbe veda 
kėjo ir jo darbas Įgijo ypatin mi. 
gos reikšmės, kai 1940 m. Lie Susirinkusieji giliu dėkingu 
tuvos valstybė buvo sovietų už mu konstatuoja Jungtinių Arn 
pulta ir okupuota. Jis, aukoda erikos Valstybių vyriausybės ii 
mas visas savo jėgas ir sveika viešosios nuomonės pastovų 
tą, iki pat savo staigios mir palankumą lietuvių tautos lais 
ties visa širdimi rūpindamasis vės siekiams. Šis palankumas, 
Lietuvos reikalais sostinėje tos taip pat pasireiškęs Lietuvos 
didžios šalies, kuri visada buvo ministerio Vašingtone mirties 
laisvės ir teisingumo simbolis proga, yra svarbiausias elemen 
ir kaipo tokia nepripažino Lie tas Lietuvos laisvės bylai tarp 
tuvos Respublikos atžvilgiu tautinėje plotmėie teisingai iš 
Įvykdyto smurto. spręsti. Jie reiškia toki pat dė

Lietuvos diplomatijos šefas kingumą lietuvių visuomenei, 
Stasys Lozoraitis ir Lietuvos kuri visada nuoširdžiai sieloda 
užsienio tarnybos nariai: pasiu mosi Lietuvos reikalais, gyvai 
ntinybės patarėjas Charge d’Af bei vieningai atjautė a. a. Povi 
faires a. i. J. Rajeckas, genera jo Žadeikia mirti, 
linis konsulas J. Budrys, konsu Rengimo Komisija.

— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraštį 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

Ateina parlamento rinkimai
ATVIRAI APIE FEDERALINIUS RINKIMUS 

KALBANT.
susidėjo, kad iejose doktrinose žmogus, 

pirmutiniu lie doleris, yra visų vertybių 
rinki tas ir siekimų tikslas.

Iš tų principų išeidama,

o ne
mąs

Reikalai taip 
man tenka būti 
tuviu kandidatuojaniču 
muose į federaliųį parlamentą 
iš CCF t. y. darbo partijos są visu griežtumu atmeta komu 
rašo Triniti Rinkiminėj Apy nistini totalizmą, kaipo siste 
gardoj Toronte. Ryšium su mą pavergiančią žmogų, kaip 
tuo, aš norėčiau, kad tie iš mū Dievo kūrinį, ir stovi už tautri 
sų, kurie esame tais rinkimais laisvės ir apsisprendimo princi 
užinteresuoti, sugebėtume skir pus. Mr. Coldwell CCF vadas 
ti esminius nuo šalutinių reika aiškiai yra pasisakęs už paverg 
lų. tų tautų laisvę ir valstybinį ap

Faktas yra, kad gimtinėj pri sisprendimą. Atseit ir tuo atž 
klausėm Įvairioms politinėms vilgiu kaip Kanados lietuviai 
srovėms, kurios tarpusavy ve turime CCF mūsų pusėj, kiek 
dė gan atkaklią kovą, ir kad tų tai liečia lietuvių tautos lais^ęs 
skirtingumų dar ne same galu kovą. Galiu jus psŲkrinti, kad 
tinai išgyvenę. Bet tai priklau asmeniškai būtų mano didžiau 
so nesgurąžinamai ir tolimai sias džiaugsmas matyti gimti 
praeičiai. Kanadoj absoliutinė nę demoktratiškai besitvarkan 
'mūsų dauguma esame darbo čia laisvų pasaulio tautų bend 
žmonių padėty ir kaipo tokie ruomenėj. Kaip iš to seka, pas 
labai gyvai užinteresuoti Įgy nieką negali būti jokių abejo 
vendinimu kaip tik tokios so nių dėl CCF santykių su komu 
cialinės politikos, už kurią visu nizmu. Asmeniškai dar prieš 
atkaklumu kovoja CCF. Bū antrąjį pasaulini karą teko ra 
tent, pastoviu ir žmoniškai ap šyti straipsnius ir knygas de 
mokamu darbu, pilnu sociali maskuojančius bolševizmą.

Bostono „Monitor“ iš New niu draudimu? .apimančiu ligos, Todėl manau, kad turiu pil 
Yorko rašoma: invalidumo, nedarbo atvejus, ną teisę raginti visus tautie

„Kalboje Overseas Press kl tinkama senatvės pensija visie čius pasinaudoti demokratinės

CCF

Ką rašo kiti
PLANŲ TŪZAS MASKVOJE

„New York Times“ veda 
muoju rašo:

„Komunistų partijos vadas 
Chruščiovas pasiūlė ir vyriau 
sis Sovietas priėmė planą de ubui, George F. Kenan, sušilau ms, nežiūrint Į tai, kaip ilgai santvarkos mums teikiamomis 
centralizuoti S. S. pramonės kęs Pulitzerio dovaną už savo Kanadoj gyvena, planinga imi teisėmis, ir nematydami tarp 
tvarkybą - vedimą. Reiškia pri veikalą „Russia Leaves the gracijos politika, nedaieidžian mūsų jokių esminių skirtumų 
pažino negalavimų buvimą. Ar War“, pasakojo: čią jokios diskriminaęijos ir na— dar kartą kviesti į rinkimi
naujas planas negalavimus pa „Antrajam pasauliniui karui uju ateivių išnaudojimo ir eile nę talką prisidedant prie mano 
gydys, niekas nežino. Yra žmo pasibaigus, man neteko paste kitų socialinių pagerinimų, ku išrinkimo kuo tik kas gali ir 
nių manančių, kad Chruščiovui bėti Įrodymų, būk Maskva jieš rie jau yra Įgyvendinti daugely kaip tik kas gali. Esu tikras, 
nepavyks. Tada gali įvykti ga ko trečiojo karo. Bolševikų tak laisvojo pasaulio kraštų. Libe kad mano laimėjimas birželio 
lų suirimas ir diktatoriai sieks tika gilesnė ir sudėtingesnė, ralų ir konservatorių partijos 10 d., bus jūsų visų laimėji 
avantiūromis užsienyje nukreip Perdaug akis į karo pavojų su kaip tik nepraleidžia tokios so mas. Tegul man bus leista pri 
ti valdinių dėmesį nuo suirutės kreipę, mes negudriai nepaste emalinės politikos1 'Įgyvendini minti, kad panašiai tą reikalą 
viduje. bime tikrojo Sovietų politikos mo. Ir todėl man teko nekartą vertina ir VLIKo pirmininkas

„S. S. pramonė yra Stalino pobūdžio. Todėl neįvertiname pabrėžti, kad CCF stovi arčiau p. Matulionis, kuris Dr. Fr. An 
teroro ir skurdo kūdikis. Tai pakaitų, kurios valdymo dva krikščionybės socialinės politi cevich-Ancevičius, leido man

Jei pusė mūsų lietuvių pasi 
rašytų deklaraciją, kasmet au 
koti po 5 dol. ar daugiau, pa 
matytumėm, kad susidarytų 
nemaža suma pinigų, kuri vi 
sus gyvybinguosius reikalus ir 
patenkintų. Tada susidarytų 
galimybė organizacijoms pla 
nuoti tikrus darbus ir juos iš 
dėstyti ilgesniam laikui.

Pas pasižadėjusius būtinai 
reikėtų nueiti Į namus, kaip tai 
daro „Raud. Plunksna“ ir „R. 
Kryžius“. Kada bendruomenė 
Įsitikins, kad atidavus vienkar 
tinę duoklę, visus ištisus metus 
daugiau jo nebevargins, duos 
nesirezervuodamas. Kada 
bendruomenė pamatys teisinga

. . . . . .. ° * ** ** A ui jj G IS. G1 t U , nulius VGAViyiJUV uva uvo OUU1U11UU J ĮSVUALA V. V V 1UUT1UU V V 1U1UO, 1U1UU uiau

surinktų pinigų sunaudojimą, jo vaidymo būdų vaisius. Dar šioje ir būduose Įvyko po Sta kos, negu abi minėtos senosios naudoti jo man rašytą laišką, 
nėra abejones, kad padidės ir bininkų skaičjų jis pakėlė nuo lino mirties Rusijoj. Pasikeitė partijos, nes tarp Katalikų baž raginanti visus lietuvius parem 
inasas. 13-kos iki 50 milionų. S. S. juk rusų santykiai su kitomis nyčios ir CCF socialinių doktri ti mane rinkimuose.

Rašantysis mano, kad šio pramonė stovi antra po Ameri komunistinėmis valstybėmis ir nų nėra esminio skirtumo. Ab Dr. Ancevich-Ancevičius. 
projekto įgyvendinimas nėra kos (kuri trissyk našesnė). Ją su svetimomis partijomis“. V. —■ ---- ■ ■ ---- —.... -............................— ■ ... -

ktų išgerti ir tokiu būdu atlik lengvas dalykas, mano, kad nė tvarkyti 
tų patriotines pareigas? Vieni ra ir nenugalimas. J 
mėgsta šokius, o kiti ne. 
ne visi yra 
žiestai, nes 
arbatą arba 
ta dainuoti, 
bę ir t. t.

Visi gerai žinome, kad savo 
veiklai organizacijos privalo tu

DĖL MIŠKO NEPASTEBI 
ME MEDŽIŲ.

sudaryta milžiniška
Jei kurios armija biurokratų, kur įsaky 

organizacijos atsisakytų įeiti i mai iš viršūnių Maskvoj,e nusi 
tokią bendrovę, manau, kad driekia Į dirbtuves ir kasyklas 
skylė danguje nepasidarytų. Ti visuose užkampiuose. Vienas 
kiu, kad tuo reikalu pasisakys bolševikų juokų laikraštis ra jus, senesnės 
ir daugiau. I” 
cingieji organizacijų 
atsilieps pirmieji.

K. M. Juozas Šarūnas.

PAJIEŠKOJIMAI
— Jieškomas Juraitis Motie 

’ i kartos lietuvis, 
Manau, kad ambi rašė: „Mūsų Įmonėje biurokra turįs savo degtukų fabriką. Jie 

veikėjai tizmo nėra, mes turime tik du ško giminės iš Lietuvos. Jis pa 
prižiūrėtojus ir vieną darbiniu ts ar žinantieji apie jį prašomi 

ką“. atsiliepti: V. Kazlauskas, 2 Fi
„Stalino į. _

mas (pasivijimas Amerikos) — Jieškomas Algimantas 
myga padidinti gamybą. Žmo Markuza, sūnus Simo, gimęs 
nės reikalauja maisto, batų ir 1925 m., iki karo gyvenęs Ša 
butų. Tenka rungtis ginklų ga kiuose, kurį laiką buvęs Instei 
myba su Vakarais. Padidinti burg’p lagery. Jieško giminės 
darbininkų skaičių nėra kaip, iš Lietuvos. Prašomas atsiliep 
nepaleidžiant vyrų iš armijos, ti arba apie jį ką nors žinantie 
Vienintelis kelias yra sumažin ji maloniai prašomi pranešti 
ti biurokratų armiją ir duoti šiuo adresu: Ona Budrikas 133 
technikams - vedėjams dau Clark Place, Elizabeth, New 
giau valios vietoje, centro dėl Jersey U. S. A. 
kiekvieno mažmožio neatsiklau ■ 
siant, pramonę tvarkyti. To manauskaitė, duktė Antano, gi 
Chruščiovo planas ir siekia, bet muši 1924 m., gyvenusi Kau 
ar pasieks, tai kitas klausi ne; Albinas Virbickas, sūnus 
mas“. V. Kazio, gyvenęs prie Vilkaviš
 kio. Šie asmenys arba apie juos 
kitam padarė E. Kardelienė? žinantieji prašomi rašyti: D. 

meriu „sumušė rekordą“, pa šešėliu ir kitais neatspėjamais Gal kad norėdama palaikyti----lei Mališka, 5441 Bannantyne
skyręs jį vien šmeižtams, difa šešėliais, šmeižiami ir konevei dybos pradžioje atrodžiusį no Ave, Montreal 19, P. Q.......
macijai ir melui. O viteą nume kiami. Kartais sunku suprasti, rinčių būti humoristiniu, kelie — J
rį užbaigė M. Čapkausko pasi ar tai neišmanymas, ar bloga ms savo pažįstamiems buvo žauskas,
rašytais „eilėraščiais“ apie sa valia, ar veiksmai panašūs Į 
ve ir savo šeimą. Tiesa, eilėraš šantažą? Tiktai visa daroma 
čiai nemokšiški ir nieko humo „humoro ir satyros” vardu, no 
ristiško juose nėra, bet kai „Vė rs nei vieno, nei kito nėra nė 
pla“ yra jo nuosavybe ir jo biz šešėlio. Melas, šmeižtas ir lie 
nis, tai redaktorius laisvas ra ka melu ir šmeižto, nors tai ir 
šyti apie save ką nori. daroma „humoro ir satyros“

Kas kita kai „Vėpla” šmei priedanga.
žia kitus. Kas kuo nors pasi Paskutinis gi numeris „su nius nusikaltimus: vieną diffa 
reiškė visuomeninėję veikloje, mušė rekordą“, nes išskyrus macijos ir kitą — prasimany 
nėra tokio, kuris nebūtų apšm M. Čapkausko eilėraščius apie mą ir piktą šmeižtą, esą J. Kar 
eižtas. Visa eilė asmenų, kurie save patį, visa beveik kita pa deliui Maskva už kažką davusi 
niekur ir nesirodo, kurie nieko skirta J. Kardeliui. Tiek to, kai „Medalį“. Kažin, kad taip M. 
bloga nėra padarę, kaip Royal ant Kardelio šunes karia, bet Čapkauskas šitą melą ir šmeiž 
banko tarnautojai, ir jie ap ką bloga „Vėplai“ ar kam nors tą Įrodytų teisme?

ir alkoholio 
kiti mėgsta 
pieną. Vieni 
kiti mėgsta

Juk 
entu 

kavą, 
mėgs 
ramy

Dėl A. A. min. POVILO ŽADEIKIO mirties,

JO ŠEIMAI BEI GIMINĖMS

reiškiu nuoširdžią užuojautą!

Hamilton, Ont. Canada.
Atanas Žadeikis.

Spaudos apžvalga
„VĖPLA” VISIŠKAI NUVĖPLĖJO

Pakaruokliškojo humoro laik šmeižti. Arba kiti asmens, kaip 
raštis „Vėpla“ paskutiniu nu pridengtieji „Broadway pilies” 
—C-.J „sumušė rekordą“, pa šešėliu ir kitais neatspėjamais Gal kad norėdama palaikyti lei Mališka,

Mosklo - Technikos naujienos
KOKIEMS BANDYMAMS KANADOS MOKSLININ 

KAI NAUDOJA ATOMĄ?
Keturi jauni mokslininkai leduose esanti oro kiekį ir nu 

dirbę Kanados atomo tyrinėji fotografuoti grūdo vidų, 
mų centre Chalk River, Ont., 
jieškodami kelių atomo ižo 

įpėdinius gyveni fe St.f Hamilton, Ont., Canara. topo pritaikymui pramonei, su
— ‘‘ darė vieną iš pasaulinio masto

privačių firmų.
Ši firma yra žinoma kaip įso 

tope Products, Ltd., ir jos brut 
to metinės pajamos virišja 700, 
000 dolerių.

Jie buvo prašyti surasti bū 
dus išspręsti tokius įvairius 
uždavinius, kaip išmatuoti ei 
garečių popierio storumą, pa 
tikrinti plieno sustiprinimus 

— Jieškomi: Eugenija Ra per 14 colių betoną, išmatuoti

Jieškomas Juozas Gru 
, kilęs iš Laukuvos 

„Vėplą“ išrašiusi? Ką bloga miestelio. Jieško motina iš Si 
padarė klebonas, kad ir jis ko biro. Pranešti: P. Gudjurgis, 
neveikiamas? Ir taip be galo. 9302—155 Str., Edmonton, 
Ir vis tai „humoro ir satyros“ Sub. P. O. 22, Alberta, 
skraiste pridengiant.

Bet ne gana koneveikimų. 
Paskutiniame numery „Vėpla“ 
jau padarė du aiškiai teismi

PADĖKOS
Mes, lietuviai seneliai, gyve 

ną Vakarų Vokietijoje, mieste 
Munchene, vokiečių „piieglau 
doje“, nuoširdžiai dėkojam To 
ronto lietuvių moterų šalpos 
grupės „Daina“ vadovybei ir 
narėms, už suteiktą mums Ve 
lykų švenčių proga piniginę pa

gyve

Jungtinių Amerikos Valsty 
bių vyriausybė kvietė IPL eks 
pertais patikrinti pirmo atomi 
ne jėga varomo povandeninio 
laivo, Nautilus, sulituotus su 
jungimus. Šitie uždaviniai bu 
vo įvykdyti parenkant medžią 
gų radioaktyvinius izotopus, 
kurie turi tikrą kiekį spindulių 
prasiveržimui per tyrinėjamas 
substancijas, bet kurie nepalie 
ka radioaktyvinių liekanų.

Matuojant storumą yra ma 
tuojamas kiekis spindulių, per 
ėjusių per matuojamo daikto 
medžiagą; kitais atvejais radio 
aktyvinęs bangos prasiveržia 
per medžiagą ir pagamina fil 
mą panašiu būdu, kaip per rent 
geną. (CS).

DAR APIE NAUJĄ 
KOMETĄ

Viena iš kometų, Arendo

šalpą, kuri mums žymiai palen 
gvino mūsų šiandieninę me 
džiaginę būklę.

Mes linkim jums ištvermės 
ir pasiryžimo nenuilstamai 
dirbti ir toliau tą taip dideli ir 
humanišką darbą savo tautie 
čių gėrovai.

Mes prašom geraširdžių hc lando vardu pavadinta, slenka 
tuvių, renkant aukas neatstum arčiau Žemės. Ta kometa iš 
ti šios organizacijos moterų saulės sistemos sričių link že 
rankos, nes mes esam tikri, mės pasuko dar pereitais me 
kad jų gailestingos moteriškos tais. Ją pirmi pastebėjo belgų 
širdys neapleis mūsų, kol mus astronomai, todėl jų vardu ji 
vieną po kito priglaus, mums buvo pavadinta.
gana svetima Bavarijos žemė. Tos komitetos atstumas nuo

Ištisos tautos arba pavieniai žemės balandžio 20 d. buvo 85 
asmens, didžiuojasi savo augs milionai kilomtrų! Jau tada ji 
ta kultūra, kurie gerbia ir šel buvo galirrj> pamatyti nakties 
pia savo tautiečius senelius, ir 
jiems mirus, puošia jų antka 
pius.

Visų čia esamų senelių vai
du pas: - J. D.

metu, tuoj saulei nusileidus 
dangaus skliaute mąžučio lyg 
trikampio pavidalo. Ji savo vai 
skiu spindėjimu išsiskyrė iš vi 

Nukelta į 9-tą pusi.
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Len kištasis komunizmas
LAIŠKAS Iš POZNANĖS

prarandąs padėtį, kad
Lenkijoje prasidėjo tikra 

sis atodrėkis”,
kad „Suvienytoji Lenkijos Dat 
bininkų Partija“ pradeda rim 
tai kratytis Maskvos įtakos.

Ar taip buvo tikrumoje? Ir 
taip ir ne.

Savaime suprantama, jog da 
ugeliui lenkų „naujoji spaudos 
linija“ buvo it magnetas plie 
nui. Jie nuoširdžiai patkėjo 
kad Lenkija galėsianti nusikra 
tyti Maskvos ingerencijos į Le 
nkijos vidaus reikalus, kad pa 
galiau galima bus nusikratyti 
vienos partijos diktatūra, kad 
Lenkijos išsilaisvinimas paga 
liau galįs pasidaryti realus.

Jie nuoširdžiai ir, kur tik 
galėjo, plėtė „atodrėki”.

Lenkijos spaudos tiražas padi
„kru

4.
Maskva matė, jog palaips 

niui visi lenkai vis labjau trokš 
ta nusikratyti rusų jungą ir tai 
iki tokio laipsnio', jog pradeda 
„pamiršti“ vokiečių okupacijos 
baisumus, nes nekartą teko iš 
girsti kaip „pilkasis žmogus“ 
sako, kad „net prie vokiečio bu 
vo geriau“. Maskva „turėjo“ 
griebtis naujų priemonių, ypač 
kad čia pat jau artinosi nau 
rinkimai Lenkijoje.

Pagal dabartinę Lenkijos 
konstituciją nauji rinkimai į sei 
mą turėjo įvykti pr. mt. gruo 
^žio mėnesį.

Prie tų rinkimų, jau nuo pat 
pradžios pr. mt. „ruošėsi” ne 
tik lenkų vyriausybė bei parti 
ja, bet ir visi lenkai. Buvo jau 
aišku, jog šie rinkimai Lenkijo 
įe bus arba komunistinės rinki 
mų sistemos visiškas bankro dėjo keliariopai, pradėjo 
tas, arba virs atviromis riaušė tėti likučiai įvairių partijų bei 
mis. Poznanės įvykiai tą pade 
tį labjau išryškino.

Nors. . . Poznanės įvykiai 
„apsaugojo“ Lenkiją nuo „Ve 
ngrijos įvykių pasikartojimo“ 
Lenkijoje, bet iš kitos pusės jie 
nadėjo. . . išgelbėti komunizmą 
Lenkijoje.

Maskva po XX kongreso pa 
ti „sirgo drugiu“ ir gerai matė, 
jog bet kokia josios pagalba ko mulka lenkams,

Tikrasis vyras
tikrame darbe

LOUIS ST. LAURENT Kanados ateičiai pramato di
dingą kilimą, kuris užtikrins daug geresnį mūsų žmo
nių gyvenimą šiame turtingame krašte.

Jam vadovaujant gyventojų skaičius pakilo per 25 
procentus. . . milionai naujų namų buvo pastatyta. . . 
gyvenimo standartas pakilo. . . ir tolimesnis valstybės 
kilimas kiekvienam krašto kampeliui atneš žymios 
naudos.

organizacijų, kurios nebuvo 
reiškėjais ar garsiakalbiais ko 
monistinės ideologuos.

Tokioje tat atmosferoje, Len 
kijos žmonių psichikoje ir bren 
do Gomulkos atėjimas į pirmo 
įo partijos sekretoriaus vietą. 
Gomulka, lenkų įsitikinimu, į 
VIII partijos plenumą atėjo aš 
triai kovodamas su rusais. Go 

, ypač pr. mt. 
fnunistams Lenkijoje tik dar spalio mėnesio gale pasirodė it 
labiau susilpnintų jųjų padėtį. ,,Apvaizdos siųstas Vyras“. 
Maskva čia buvo priversta ge Įvairiausių mitingų metu, ar 
rai užmaskuoti savo „susido tai Varšuvoje, ar kitose vieto 
mėjimą“ busimaisiais Lenkijos vėse, matėsi, jog minios aklai 

klausys kiekvieno Gomulkos žo 
džio.

Susitaikymas su Lenkijos 
bažnytine vyriausybe, 

paleidimas iš kalėjimo kardino 
lo Višinskio ir reabilitacija se 
niau „nuteistųjų“ dvasininkų. 
Gomulkos pusėn, bet tuo pačiu 

pusėn,

Pirmiausia Louis St. Laurent gerai žino ir supranta 
mūsų tautos reikalus. Vyriausybė, kuriai jis vadovau
ja, yra suteikusi didesnę socialinę apsaugų visiems 
Kanados gyventojams. . . socialinio draudimo išmokė
jimai buvo padidinti. . . federalinis parlamentas yra pa
skelbęs visam kraštui ligonių kasos draudimo sistemą. 

Kanados kilimas rodo, kad Louis St. Laurent yra tik
rasis vyras dideliems darbams.

BALSUOKITE UŽ LIBERALŲ KANDIDATĄ IR 
PALIKITE LOUIS ST. LAURENT DARBE, PADĖ
DAMI JAM SUKURTI GERESNĮ GYVENIMĄ VI
SIEMS KANADIEČIAMS.

rinkimais. Čia ir
atsirado tikrai makiaveliš 
kas planas sumobilizuoti 
lenkų nuotaikas taip, kad 
jos galutinoje išvadoje vis 
viena patarnautų Maskvai. 

Kaip tik po Poznanės įvykių 
prasidėjo realizacija reto 
to ir reto apsukrumo bei 
tos dar viena bolševikiška 
tifikacija.

Sekant Lenkijos spaudą, 
davosi įspūdis, jog staiga pagy sis lenkų „fašisto-komunistas“ 
vėjo ir vis drąsiau pasisako Piaseckis su t. v. katalikais pro 
prieš Maskvą. Po Poznanės įvy gresistais negalėjo pritraukti 
kių atrodė, jog lenkų spauda prie bendradarbiavimo su PZP 
jau tiek sustiprėjusi, jog visiš R- Tai būsiąs bene didžiausias 
kai nebiįanti Maskvos. Maskva „laimėjimas“ lenkiškųjų komu 
skelbė, jog Poznanės įvykius nistų. Juk ir Gomulka niekad 
suruošė „imperialistiniai agen ir niekur nepaskelbė (nekal 
tai“, gi lenkai sakė visiškai ką bant jau apie tikrąją vertę bet 
kitą, kas buvo ligi tol visiškai kokių komunistų skelbimų ar 
negirdėta if neregėta Maskvos pasižadėjimų), kad lenkiškieji 
satelitiniame pasaulyje. Lygia komunistai atsisako nuo vieno 
grečiai lenkų spauda tiesiog le savo pagrindinių dėsnių — ko 
nktyniavo „iškeliant viešu vos su bet kokia religija. Go 
mon" tokio ar kitokio Lenki mulka Maskvai bei komunistą realizavimą. Užtat 
jos pareigūno blogybes bei nu ms čia netenka stebėtis. Juk ir 
sikaltimus. Vienu žodžiu, tada čia jie tik laikėsi Lenino tezės, 
gaudavosi įspūdis, jog Lenkijo jog komunistui moralu ir gera 
je vyksta dideliausios permai tik tai, kas yra gera jųjų beato 
nos, kad komunizmas ten jau dairinėje kovoje už komunizmo

ir
mas
klas ir komunistų partijos
mis patraukė net ir lenkų dvasinin 

kus, kurių nei NKVD genero 
gau las, garsusis Sierovas, nei sava Už didingesnę Kanadą

m*u
ft TO m ft nn
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už rytojaus galimybes

RINKITE LIBERALUS
Pažinkime Kanadą

RAŠO J. PRONSKUS
5- t

ŠALČIO PROBLEMA YRA KAIP LAIKYTIS ŠALTAI.
Tik pradėjus Kanados šiau rėje įrengti kariuomenės sargy 

bas ir karių pratimus šaltam ka 
rui, pradėta rimčiau tirti pati 
šalčio problema. Pasirodo, kad 
vien termometro skaitymas ma 
žai tereiškia. Svarbiausias šal 
čio rodiklis yra vėjas. Todėl, 
apskaičiuojant tikrąjį šaltį pir

dabartinė padėtis Lenkijo 
je tėra vien tik „peredyš 
ka“, o ne atsisakymas ko 
munistų kovoje su religija. 

Bus daugiau.

VASAROTOJŲ ŽINIAI
Jei Tamsta jieškai tikro poil 

šio ir malonių atostogų — visa 
tai rasi mano vasarvieteje „NI 
DOS“ Cape Cod, Mass. U. S. 
A.

Čia Tamstos laukia atviras 
Atlantas su visuomet šiltu Gol 
fo srovės vandeniu, geriausias 
Amerikoj Craigville Beach pa

Britų Kolumbijos Coast Indians indėnų giminės indėnai tujos medžiuose moka labai gražiai išpjaustyti ,,totem 
poles“, kurie dažniausiai vaizduoja giminių ir naminius jų dievus. Dabar šie indėnų liaudies raižiniai yra surinkti 
į Thunderbird Parka Victorijoje, B. C. Vaizde mątome dalį t oparko.

moję eilėje matuojamas vėjas 
ir jo greitis. Kiekvienas yra pa 
tyręs, kad kartais termometrui 
rodant 40 laipsnių žemiau nu 
lio, oras atrodo visai „malo 
nūs“, o kartais ir 10 1. žemiau 
nulio verte veria per rūbus. Ko 
kią begalinę Raką šalčiui turi 
vėjas, rodo naujausi kariuome 
nės tyrimai. Pav.. temperatūra 
rodė 38 laipsnius žemiau nulio 
ir vėjo greitis buvo 45 mylios plūdimys, gražus Palangą pri 
per valandą. Spėkite, koks bu menąs pušynas, už dviejų my 
vo šaltis? Nagi, 2,490! Žinoma, Hų Hyannis miestas su visais 
tie 2,490 nėra laipsniai termo modernaus kurorto įrengimais 

1 metro prasme, bet yra vadina mano naujose vilose patogiai 
mi „windchill“ laipsniai, gi es irengti kambariai ir puikus lie 
ant 2,490 „windchillams“ (vė tuviškas maistas. Čia Tamsta 
jo speigams) žmogaus oda su sutiksi seniai matytų gerų pa 
šąla per pusę minutės! Tad žįstamų iš visos Amerikos.
šiaurėje, temperatūrai esant to Kambarių užsakymai su ran 
kio laipsnio ir vėjui pučiant, kpinigiais įau priimami. Pir 
niekas nedrįsta laukan, o kam menybė anksčiau .užsisakiusie 
lemta tokiame ore būti lauke, ms. Vasarvietė atidaryta nuo 
tai turi laikyti ne tik visą kūną birželio 1* d. iki rugsėjo 30 d. 
aprengtą neperpučiamai, bet ir ,T v. . . TT 
visa veidą apdengtą, ir eiti tik . Vaziuo^ 1 Hyannis trauki 
zigzagais, kad viena kūno pus£ niu’.?utob"su ar skristi lėktų 
neliktų ilgiau atsukta prieš vė vu’ 19 ten dvi mVllos taksL 
ją. Iki malonaus pasimatymo

Didžiausia problema šiaurėje „Nidoj . 
yra ne tiek, kaip laikytis šiltai, 
kiek kaip laikytis šaltai, nes su 
šilimas yra mirtiniausias pavo 
jus, kadangi per sušilimą pa 
drėkę rūbai beregint sušąla j ra 
gą ir suledėja, o toks suledėjęs 
apdaras yra blogiau kaip jokio 
apdaro!

NEBĖRA RAMYBĖS NET 
DYKUMOJE

Kaip sparčiai civilizacija sk 
verbiasi į dykumą, rodo pavyz

Valerija Norvaišienė
P. O. Box 367

•West Hyannis port 
Cape Cod. Mass, U. S. A. ' 
Tel.: Hyannis 1687-W 4

Pacific Petroleum kompanija 
jau gręžia šulinį pačiame jo 
ūkio aptvare ir bando jį prikal 
bėti, kad leistų kilme pastatyti 
garažą ir alyvos pilstomąją sto 
tį! Kompanija pranešė, kad tas 

dys iš Taikos Upės Slėnio, Šia dujų šulinys, išgręžtas pereitą 
urvakarių Teritorijose. Tūlas spalio mėnesį, kasdien tebeduu 
Gilbert Howe, atleistas iš ka da po 137,000,000 kubinių pė 
riuomenės po pirkiojo pasauli dų dujų,' tai yra po 2 milionus 
nio karo panoro pasitraukti pėdų daugiau, kaip didžiausias 
nuo civilizacijos taip toli, kad Algertos šulinys. Visa tai reiš 
jo niekas niekuomet nepasiek kia* kad Gilberto vienišos die 
tų, ir gavęs iš valdžios ūkį (ho nos pasibaigė. Jis gyveno' savo 
mestead) 150 mylių atstu nuo dykumoje niekeno nežinomas 
ar/tįmiausios geležinkelįo pto rr nelankytas, kol buvo pasta 
ties įsikūrė dykumoje arklių tytas Aliaskos Plentas antrojo 
rančą. Pasirodo, prospektoriai pasaulinio karo metu ir kol Ka 
prie pat jo nuosavybės surado nados valdžia arti jo ūkio ne 
aliejaus versmes ir išgręžė na pastatė Fort St. John aerodro 
turalinių dujų šulinį. Šiandien Nukelta j 8-tą pusi.
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Pietinėje Ontario provincijos dalyje, Stratforde, prie Avon upės, yra baigiamas statyti modernus Festivalio teat 
ras, kuris bus atidarytas liepos 1 dieną. Teatras turės 2,17b vietas. Teatras statomas garbei dramaturgo Wil 
liam Shakespeare'o, kurio veikalų vaidinimas Stratforde turi didelį pasisekimą ir yra tapęs tradiciniu. Bet 
teatre bus ir muzikiniai bei kiti festivaliai. Teatro pastatymas atsieis apie pusantro miiiono dolerių. (CS).

V. S. MASTIS

N U S T E B, I N S I T E

NUOTAKĄ

PUIKIA IR

PRAKTIŠKA

DQVANA

Automatiškas elektrinis 
virtuvas

užverda vanduo greičiau
nei per 3 minutes. j

Automatiškas kavos 
virdulys,

ištisas valandas 2—9 puode 
kavos išlaiko šiltą ir 

šviežią.
kurencines bendroves, atidarė 
valstybines draudimo įstaigas, 
steigė plytines, batų dirbtuves 
odos, tekstilės ir kitokius fab 
rikus. Atrodo, kad šitos valsty 

(provincinės) bendro 
vės, tvarkomos kooperatiniais 
pagrindais, išstumia privatines 
bendroves laisvoje rinkoje.

KANADOS CCF LYDERIS 
M. J. COLDWELL
Rašo A .O. C. Cole

CCF — Co-operative Com 
monwealth Federation — Ka 
nados krašto vadas gimė Seaton 
vietovėje, Devonshire apygar 
doje, Anglijoje 1888 m. gruo 
džio' 2 d. Gavęs neįprastą var 
dą Major John Coldwell (Ma 
įor čia reiškia vardą, bet ne ti 
tūlą), politiniame gyvenime jis 
žinomas kaip M. J. Coldwell.

Baigęs mokslus Anglijoje, 
atvyko į Kanadą kaip mokyto 
jas 1910 m. Nuo tada jis pašto 
viai vertėsi šia profesija iki lai « 
ko, kai politinis darbas pareika H 
lavo pašvęsti šiai sričiai visas :t 
jėgas. Atvykęs į Kanadą, nu 
krypo į Edmontoną ir dirbo 
Dowling, Alta, mokykloje, pas 
kui Sedley, Sask., pagaliau nuo 
1914 Reginoje. Čia jis buvo pa

Kanados socialistu lyderis 
M. J. Coldwell

:: :: 
ii 
■: 
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liūs

Patogus maišytuvas 
staigiai išvystąs pilną 

jėgą. Gaunamas įvairiu 
spalvų: ružavos, gelto 
nos, baltos ir melsvos.

■

Politinės Kanados partijos
SOCIALIZMAS EUROPOJE

Pagal Markso ir Engelso te metais partiojs vadovams pasi 
oriją, visą žmonijos istoriją do sekė prikalbėti Kanados arki 
minuoja klasių kova: vergas vyskupus ir vyskupus išleisti 
prieš laisvąjį, plebėjas prieš atsišaukimą, kuriame buvo lei 
patricijų, baudžiauninkas prieš džiama katalikams paremti bet 
bajorą, darbininkas prieš kapi kokią partiją, jei ji nėra komu 
talistą. Tobuliausia visuome nistinė. Tačiau ir iki šiam lai 
nės forma, anot jų, yra komu kui Quebeco katalikų darbiniu 
nizmas, kuris pasiekiamas revo kų sąjungos yra nusistaČiusios 
liucijos būdu per proletariato prieš CCF. 
diktatūrą, nesiskaitant su jokio Liberalai 
mis priemonėmis tam tikslui pa kai kurie iš jų buvo labai drau 
siekti.

Markso 
mas buvo 
pradžioje, 
lizmas ėmė visai skirtingą link rs liberalus jungtis su konser 
mę. Ypatingos įtakos socializ vatoriais. 
mo klestėjimui turėjo Fabian Didieji biznieriai bendromis 
Society, įkurta Londone (1883 jėgomis stengiasi kovoti prieš siuntimui į užsienį. Vėliau par 
veikė iki 1924), kuriai priklau CCF. Kadangi Kanados spau tija šią savo laikyseną truputį 
sė daug garsių žmonių, kaip Sid da yra daugiausia konservatiš modifikavo ir paskutiniu metu 
ney Webb (vėliau tapęs Lord kai nusiteikusių žmonių ranko CCFatsisakė izoliacionistinės ir Javo pašvęsti šiai' sričįai visas 
Passfield), rašytojas G. B. Sh se, CCF negauna neapmoka pacifisctinės krypties. Šiuo me '
aw ir H. G. Wells. Draugija iš mos propagandos. tu ji tvirtai remia Europos ats
leido socialzimo klausimais ke CCF principų pagrinde yra tatymo programą, Eruopos Un 
lėtą šimtų augštos vertės moks bendroji socialistų doktrina, iją, Šiaurės Atlanto Saugumo 
linių leidinių ir davė pradžią pritaikyta Kanados gyvenimui. Paktą ir Jungtines Tautas.

Nors CCF vadovybė daugu keltas į mokyklos vedėjus ii iš 
moję yra angliško kilimo ir ste buvo 20 metų, 
ngiasi palaikyti giminystę su 
Anglija, tačiau pasisako, kad 
Kanados ir Anglijos santykiai 
negali būti tokie, kokie jie bu 
vo anksčiau, Kanada turi būti 
visai nepriklausoma nuo Lon galvojimas paskui išvirto į so dos socialistų vado J. S. Wood kentėjus nuo širdies atakos — 
dono ir Vašingtono. cializmą ir pagaliau susiforma worth dešinioji ranka. Dabar jos vadu. Vienas iš jo pirmųjų

CCF, paėmusi Saskačevano vo į naują Kanados politinę sro jam tenka dvigubas darbas — ir pagarsėjusių žygių kaip par 
provincijos valdymą 1944 me vę CCF vardu. Jo pirmasis ban parlamente ir savo partijoje, tijos vado buvo CCF partijos 
tais, neglaėjo pilnai įvykdyti dymas būti išrinktam Į Saskat Abu šiuos darbus jis gerai atlie nusistatymas karo atžvilgiu 
savo socialinių reformų indus chewano provincijos parlamen ka. Didele dalimi jo dėka CCF formulavimas ir paskelbimas^ 
trijos suvalstybinime, kadan tą pasibaigė pralaimėjimu 1934 partija taip sustiprėjo, kad pa Tai buvo drąsus mažos CClj| 
gi didžiosios bendrovės savo 
centrus turėjo ne Saskačevane 
ir buvo už provincijos jurisdik deralinį Parlamentą nuo Rose valdžią jie teturi iki šiol, 
ei jos ribų. Todėl vyriausybė, town 
negalėdama tokių bendrovių su Sask. 
valstybinti, pradėjo kurti kon jis vis perrenkamas.

laikėsi pasyviąi,

giški ir net prileido koalicijos 
teorijos klaidingu galimybę. Bet CCF nenori eiti 
pastebėtas pačioje į jokią koaliciją ir tikisi kada 

ir evoliucinis sočia nors tiek sustiprėti, kad prive

prancūzais izoliacijonistais pr 
iešinosi Kanados kariuomenės

Anglijos darbo partijai. 1933 metais priimtame Regi
Apibendinant visas socializ nos Manifeste nusakoma, kad 

mo pakraipas, būtų galima paša CCF tikslas yra pakeisti Kana 
kyti, kad socializmo tikslas yra dos kapitalistinę sistemą į to 
sukurti tokią materialinę aplin kią socialinę santvarką, kurio 
ką, kurioje klestėtų harmonin je būtų pašalinta neteisybė ir 
gas ir konstruktyvus bendravi nežmoniškumas. Bendras eko 
mas tarp žmonių. Kadangi to nominis planavimas pakeičia 
kia aplinka neįmanoma dabartį nereguliuojamus privatinius už 
nėję pelno jieškančioje bend simojimus. Visas socializavi 
ruomenėje, socialistai nori pa mas vykdomas palengva su ti 
keisti šią bendruomenę, paleng kslu kuo produktingiausiai iš 
va, evoliucijos keliu. Pagrindi vystyti valstybės turtus ir kuo 
nis turto šaltinis yra darbas, lygiausiai paskirstyti valsty 
tačiau darbininkų atlyginimas bės pajamas. Pirmiausia ture 
nesiekia reikiamos pelno da tų būti suvalstybinami bankai 
lies, kuri daugiausia eina kapi ir draudimo bendrovės, kurios 
talo savininkams. Tjodėl visos ypatingai išnaudoja apsidrau 
svarbiausios industrijos turėtų dusius. Toliau suvalstybina 
būti visų žmonių nuosavybėje, mos susisiekimo, elektros, ka 
Jos turėtų būti suvalstybintos, sykių ir metalo bendrovės. Vi
buvusiems savinikams išmoka 
nt atitinkamas kompensacijas. 
Šitas socialinis perorganizavi 
mas turi eiti palaipsniui, taiki 
ngai ir demokratiškai.

KANADOS SOCIALISTAI
Kanados Socialistų partija 

CCF (Cooperative Commonwe 
alth Federation), buvo įkurta 
depresijos laiku — 1932 me 
tais Calgary mieste, susijungus 
6 darbiečių partijoms , 2 ūki 
ninku partijoms ir 1 geležinke 
lių darbo unijai. Naujos parti 
jos atsiradimas buvo labai šal 
tai, net sarkastiškai, sutiktas. 
Darbininkų unijos daugumoje 
laikėsi neutraliai, kai kurios iš 
jų turėjo savo atskirus politi 
nius komitetus ir stengėsi ben 
drauti su tomis partijomis, ku 
rios buvo valdžioje. Vėliau uni 
jos pradėjo teikti socialistams 
daugiau materialinės pagalbos.

Karščiausi CCF priešai bu 
vo konservatoriai. Po jų sekė 
Quebeco katalikai, kur kardino 
las Villeneuve buvo uždraudęs 
tikintiesiems dalyvauti ir rem 
ti CCF. Tai buvo jaunai parti 
jai didelis smūgis, kurį reikėjo 
kaip nors panaikinti. Tik 1943

sų šių bendrovių kontrolė per 
duotina viešom arba koopera 
tinėms agentūroms, nuperkant 
tas privatines bendroves pilnai 
arba tik 51% akcijų. Pirmuoju 
atveju atitinkamas minįsteris 
paskirtų bendrovės direkto 
rius, aritruoju atveju, direkto 
riai paliktų tie patys, tik vy 
riausybė padiktuotų bendrąją 
politiką.

Daug laisvės ir plačios dir 
vos būtų kooperatyvinei veik 
lai. Žemės ūkis būtų palieka 
Inas privatinėje nuosavybėje, 
apsaugant ūkininkus nuo hipo 
tekos skolos.

Išleistinas Darbo Kodeksas 
užtikrinant darbininkams gali 
mai augščiausias pajamas ir 
laisvalaikį, pilną draudimą Ii 
goję, nelaimėje, senatvėje ir 
nedarbo atveju ir duodant ga 
limybę darbininkams dalyvau 
ti savo industrijos vadovavime.

Panaikintinas Senatas, kuris 
konkrečiai neduoda naudos, tik 
daro bereikalingų išlaidų.

Užsienių politikoje CCF iš 
pradžių laikėsi griežtos izoliaci 
jos ir buvo prieš Tautų Sąjun 
gą. Antram pasauliniam karui 
prasidėjus, CCF su Kanados

ginės

:: g 
H

Taip jau likimas lėmė, kad 
Mr. M. J. Coldwell ilgą laiką 
gyveno tame vakarų Kanados 
centre, iš kurio kilo politiškai 
progresyvus galvojimas. Šis

iškepa, sušutina, apkepina 
ir išverda viską puikiausiai.

Gaunama metaliniu arba 
stikliniu dangteliu.

PASITIKĖTI... jei tai yra WESTINGHOUSE« Galite

tuo pat metu jis tampa Kana šiam pastarajam netrukus nu

į
Ę

m. jėgė 1944 m. paimti .Saskatche iečių grupės žygis, kuris dauge
1935 jis buvo išrinktas i Fe wano provincijos valdžią. Tą lio stebėtojų nuomone, labai pa 

kenkė partijos populiarumui,
— Biggar apylinkės. 1939 Mr. Coldwell tapo CC ypač jiems nedarant kompromi
Sekančiuose rinkimuose F partijos vado Mr. Woodwor sų.

Beveik th oficialiu pavaduotoju, o Nukelta į 7-tą psl.

Atvaizde matome didžiausias Kanados atomines jėgaines, statomas prie Des Joachims, šiaurės rytų Ontario. Ka 
nada yra viena iš pirmaujančių atominės energijos panaudojimo taikos tikslams. Nors Kanada turi didžiulius Ura 
nijaus rūdos išteklius, bet atomo branduolio energiją naudoja vien taikos tikslams: elektros jėgainėms ir sveika 
tos reikalams. (CS).

■
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Rašytojo autoportretas KULTŪRW£<KROjVIKA
Degančioj žemėj

Kai prieš keletą mėnesių Lie džiais bei mintimis už ne vie 
tuvių Auditorijos salėje kartu ną, ilgas rašalo drobes išliejus}, 
su keliais šimtais literatūros degančios žemės individo ir 
mylėtojų šias eilutes rašan masės tariamą žinovą, 
čiam teko stebėti Lietuvių Ra ...............................
šytojų Draugijos premijos įtei Ne kiekvienas šios knygos gas; kova su juo gali būti ve ma vieta ir prasmė,
kimą už geriausią praėjusių me skaitytojas vienodai žavėsis to dama tik visų lietuvių įtempto
tų knygą, iš silpnai apšviestos (mis )paiičomis veikalo savybė mis bendromis jėgomis. Tad 
scenos į tuščias ir pilkas kė mis, kuriomis, pavyzdžiui, ža mes kreipiamės į visus 1.__
džių eiles žvelgė, tamsiais rė visi šių eilučių autorius. Dip vius, į visus savo Tėvynės iš bė ^ra Sa*ima
mais apvestas, Jurgio Savickio lomatinių užkulisių mėgėjas do laisvinimo 1 
veidas, ne vienam šventės daly mėsis, o gal ir gėrėsis, kai ku grupavimus: 
viui gyvenime nematytas ir ne rių mūsų buvusių diplomatų rai kovai už Lietuvos laisvę.

Kovos tikslas vienas — Tė

LIETUVIS GRAFIKAS SKULPTORIUS
RINKTINĖJE PARODOJE TEISUTIS ZIKARAS

University of New England šiuo metu lektoriau ja Royal 
suorganizavo pavyzdinę moder Melbourne Technical College, 
niojo meno parodą, kuri apke kur dėsto paišybą ir skluptūrą. 
liaus visus didesniuosius Aus Skulptorius yra labai teigiamai 
tralijos miestus. Į parodą buvo vertinamas australų kritikos ir 
atrinktas ir sydnėjiškio čLail. yra susilaukęs tarptautinio sa 
Henriko Šalkausko 

tas gausus, žiaurus ir klastin kius ten, kur jiems yra tinka dinys Nr. 1.“ 
• • •_ 7

r , ’ 
Mes tikime, kad šioje kovoje kas H. Šalkauskas

LIETUVIŲ PROFESORIŲ DRAUGIJA AMERIKOJE 
KREIPIASI Į VISUS LIETUVIUS

Visi mos trikštame, kad kuo vynės laisvė, todėl savo šaluti 
greičiau mūsų Tėvynei prašvis nius siekius toje kovoje atideki 
tų laisvės dienos. Bet okupan me į šalį. Naudokime tuos šie

yiažintas. Skaudžia teisybe nu odisėjišku, nors nelabai kolegiš 
( skambėjo draugijos pirmininko ku, gudrumu ir panašiais pikan 

ištarti žodžiai apie mirusį Jautiškais prieskoniais; dar kitas 
reatą, kuris mūsų skaitytojų ir nustebs rašytojo drąsa nusišyp 
pačių literatų sluogsniuose nie soti iš taip vadinamų šventųjų 
kada nebuvo' labai populiari as vertybių, į kurias įeina ir mei 
menybė. Pustuštė auditorija, lė antrojo kraujo giminei, kai 
atrodo, ilgą laiką lydėjo mūsų mynui ir entuziastišku Prancū 
literatūros neeilinį žmogų, len zijos rezistentu tapusiam pado 
gvais, aristokratiškais žings riam tautiečiui; dar kiti veidų 
niais ėjusį per degančią žemę ir vardui daugybėje jieškos pa 
ir kalbėjusį šventadieniškais so ties Savickio, bandydami įspė 
netais. Nežinau ką būčiau ati ti jo ironiškos šypsenos mįslę, 
davęs, kad anas, jau giliomis Mįslės atsakymas gali pasiro 
raukšlėmis įrėžtas veidas būtų dyti labai netikėtas: Jurgio Sa 
gyvas, kad iš jo lūpų išsisunk vickio šypsena, tegul ji bus nu 
tų gyvas žodis, kad pasirodytų kreipta į kokią smulkią kaimy 
toji lengva ir truputį ironiška, no ar svečio ydą, dažnai taiko 
o vistik labai šilta, šypsena, ma sau pačiam. (Šioje vietoje 

(niekada nenuslystanti nuo jo, nori įsprausti trumpą palygini 
palyginus, negausių knygų pus mą apie Antaną Gustaitį, kurio 
lapių, kuriuose jo autoportre Anapus Teisybės buvo rimčiau 
tas, tikriausiai sąmoningai ne sias Žemė Dega konkurentas 
tapytas ryškiai iškyla tarp vi Rašytojų Draugijos suorgam 
sos eilės smulkesnių bei stam zuotose knygų lenktynėse. An 
besnių veikėjų, tarp kasdienis tanas Gustaitis, kaip mūsų kri 
kų nuotykių, tarp rūpestingo tikos autoritetų nustatyta, ki 
mis rankomis išaugintų Jurgio tų ydas iškelia per pirmą as 
Savickio sodo medžių. menį, iš kitų šypsosi šypsoda

............................... mas iš savęs. Tuo tarpu Žemė
Pomirtinio Jurgio Jurgio Sa Dega autorius šypsosi iš savęs 

vickio veikalo — literatūrinių šypsodamas iš kitų), 
užrašų — Žemė Dega antroji ...............................
dalis šiandieną jau yra pasiekti Jurgis Savickis savo knygo 
si geros lietuviškos knygos sk je niekada neišeina i sentimen 
aitytojų namus. Tiems, kurie talizmo dirvonus, į graudų, už 
yra užvertę paskutinį degan uojautos laukiantį, verkšLeni 
čios žemės puslapį, nebėra pra mą, pigų skundą ir dar piges 
smės priminti, kad Jurgio Sa nę patriotiką, apkaišytą žaliom 
vickio literatūriniai užrašai nė rūtelėm ir kitokiais lietuviškos 
ra sausi diplomato atsiminimai, „dvasios“ nuvalkiotais simbo 
nėra žvaigždėtais antpečiais pa liais. Autorius neaašroja, kaip 
sipuošusio vado memuarai, bet kai kurie mūsų atsiminimų ra 
nuotaikingos ir spalvingos ra šytojai, kad jam nepasitaikė pa 
šytojiškos impresijos. togios progos herojiškai mirti

Jurgis Savickis savo literatu dėl tėvynės, kad jam, didžiam 
rinius užrašus neįglaudė į ko kariauninkui, neteko be garbės 
kią nors geležinę sistemą, į gr nuleisti kardo, o vistik degan 
iežtus priežastingumo rėmus, čioj Savickio žemėj yra daug 
Jisai taipogi neanalizuoja nei nedirbtino, neperforsuoto ir ne 
savo vaizduojamų įvykių iš di plakatinio patriotizmo. Kažko 
džiojo Europos sukrėtimo, nei kia šiluma užlieja skaitant sky 
žmonių, kurie vienaip ar kitaip rių apie lietuvį iš Bostono, sk 
šio sukrėtimo buvo paliesti, aitant pačius paskutiniuosius 
Lengvais ir elegantiškais brū knygos lapus. Ir tik tada pasi 
kšniais jis škicuoja atskirus daro aišku Lietuvą Savickiui 
charjakterių bruožus, atskiras buvus ne vien kraštu, siuntu 
gamtos detales ir įvairias ano siu jam duoną, bet tikra jo že 
meto nuotaikas, kartais kūpi me, skurdžia, šventa ir 
nas geriausių vilčių, kartais tuota.
persisunkusias pesimizmo alie ...............................
jais. Tačiau iš tų visų detalių, Rašinio pradžioje

darbas „Ži vo kūrybos pripažinimo. Šiuo 
metu yra išsiuntęs savo darbų 

„ .. , , , r. į rinktinę meno parodą NaujoPažymėtina, kad dad. grab je Zelandijoje. 1 _
s H. Šalkauskas rimtos me J J J

i „AUŠROS“ LEIDYKLA,
, x^v7.xx.o . nepažeidž^nt vertinamas. Jis yra Contempo pradėdama darbą, praneša, kad
trokštančius susi vieniems kitų įsitikinimų ir ji rary Art Society narys. Pasta jos tikslas keltl lietuviu kn 
susijunkime bend SallTbutl ^mianti musų kovoje ruoju metu H. Šalkauskas ypa J kult/rQ( didinti geiu lie 
Lietuvos laisvę. uz Lietuvos laisvę. tingai daug dirba spalvotų me tuviškų knygų skaiičų ir'stip

slas vienas — Te Vardan kenčiančiu broliu ir raižinių srityje. rem. • iįetuvvbe. vnač rūninan

x . rimtos me
lietu V’SU Seros valios lietuvių vieny no kritikos yra labai palankiai

tas, detales susiranda ir susidės 
to pats.

rinti lietuvybę, ypač rūpinan 
tis gera lektūra lietuviškajam 
jaunimui.

Dar šiemet „Aušros“ leidyk 
la numato išleisti savanorio kū 

Kursai r^j°’» žurnalisto Stasio Butkaus 
jaunimui ir visiems įdomius at 
siminimus: „Vyrai Gedimino 
kalne“ ir rumunų emigranto ra 
šytojo visų širdims artimą ir 
žavintį romaną iš pabėgėlių 
vargų ir kančių V. C. Greorg 
hiu „25-ją Valandą“. Toliau 
numatoma išleisti „Mažoji Lie 

Pažymėtina, kad Australijos tuvių Enciklopedija“, kur bus 
Lietuvių Studentų Sąjunga per trumpai suteilktos isos žinios 
paskutinįjį savo suvažiavimą sa apie Lietuvą, 
vanoriškai įsipareigojo, kad vi 
si ne lietuvių gimnazijas baigę 
studentai išklausys pilną Litu 
anistinių Kursų programą.

— rem.
LIETUVIŲ TAUTODAILĖS 

PARODA
Adelaidės Karališkoje Paro 

doje (Adelaide Royal Exhibi 
tion), kurią su didelėmis iškil 
mėmis atidarė Australijos Ge 
neralinis Gubernatorius marša /pgf 
las Slim, buvo ir turtingas lie 
tuvių tautodailės skyrius. Lie 

LEIDINYS APIE KREPŠINĮ tuvių skyrius savo meniškumu 
ir įdomumu išsiskyrė iš kitų 
tautų panašių eksponatų. Paro 
dą aplankęs Australijos Nacio 
nalinės Galerijos direktorius 
Hal Misingham, atkreipė ypa 
tingą dėmesį į lietuvių tauti 
nius audinius. Lietuvių tauto 
dailės skyrių tvarkė dail. L. Žy 
gas. — rem.
• Dail. K. Žuromskis, kuris 
dėsto Jamaica Art Institute, N. 
Y. buvo atvykęs Chicagon da 
lyvauti Marquette parko lietu 
vių bažnyčios šventinime.

Vardan kenčiančių brolių ir ...
seserų Lietuvoje, Sibiro taigo LITUANISTINIAI KURSAI 
se, kalėjimuose, tremtyje mes 
kime ambicijas, nelaikykime sa 
vo įsitikinimus absoliučia tie 

dienoraščiai. sa> nesilpninkime savo jėgų ir 
vienykimės.
Lietuvių Profesorių Draugijos 

Amerikoje Valdyba.
LOS ANGELES DAILIŲJŲ
MENŲ KLUBAS PRADĖJO rsu programą išeina ir kituose 

ANTRUOSIUS METUS
Įvairių sričių lietuvius meni 

ninkus apimantis Los Angeles 
Dailiųjų Menų Klubas 1957 m. 
gegužės mėn. pradėjo antruo 
sius savo gyvavimo metus.

Per metus jie suruošė net

„Neužbaigti
Bet dienoraščiai niekuomet ne 
gali būti užbaigti.

Tos dienos! Kaip kokio tak 
sometro skaitytuvas nuolat iš 
sprogdina naują skaitmenį. Br 
angį kelionė. Su atsiminimais, 
siurpryzais, nusivylimais ir na 
ujais siekimais. Ir niekuomet 
negana pamokų pakeliui.

Ir visi tie mano tiek dažnai 
minėti „kaimynai“: burmist 
ras, politiniai komisarai ir visi 
tie mano, taip sakant, aplinki 
niai. Jie bus jau nuplaukę to dvi lietuvių dailininkų parodas 
liau, vieni sau, kaip kokie vai Los Angeles ir turėjo keletą 
kų popieriniai laiveliai, pavasa kultūrinių augšto lygmens su 
riu paleidžiami plaukti naujo sirinkimų.
mis, kad ir galigesnėmis, sro Los Angeles DMK priklau 
vėmis. so: Bernardas Brazdžionis,

„Aš nusiimu riteriškai kepu prof. M. Biržiška, komp. J. 
rę ir prieš mano kralikus. Taip Bertulis, komp. Br. Budriūnas, 
pat moju iš džiaugsmo ranka Alg. Gustaitis, D. Mitkienė, 
mano per tiek metų ištikimie Br. Raila, A. Rūkštelė, Elena 
ms ir niekuomet dar neapvylu Rūkštelienė, J. Tininis, E. Tu 
siems draugams: vyšnioms! 
Naujai susodintoms ir senosio 
ms, daugiau gyvenimo patyru 
sioms. Netrukus jos visos ims 
žydėti. Net žemės sklypą gal sukaktį nuo Lietuvos krepšį 
svetimiems parduosiu. Bet jau ninku pergalės Europos pirme 
vargu kada pirksiu naujų“. nybėse Rygoje, norima išleisti

Taip pradeda paskutinį Že leidinį apie lietuviškąjį krepši 
mė Dega skyrių Jurgis Savic nį, kuriame pagrindinę vietą 
kis. Deja, dienoraščiai yra pa užims medžiaga iš Europos 
baigiami. f J 
kelione į anapus 
tik vieno žmogaus gyvenimas, ba galintieji kuo nors prie šio 
Su jo mirtimi kažkas mirė visa darbo prisidėti yra prašomi ra 
me mūsų literatūros kūne, kaž syti šio leidinio rengėjui Edv. 
kas nepakartojamo, kažkas re Šulaičiui, 1330 So. 51st Avė, 
to. Petras Remėza. Cicero 50, Illinois, U. S. A.

Australijos Lietuvių Kultu 
ros Fondo inciatyva Melbour 
ne jau treti metai sėkmingai 
veikia Lituanistiniai I_____
jaunimui, kuriems vadovauja 
A. Zubras. Kursai yra lankomi 
lietuvių gimnazistų ir studen 
tų. Korespondenciniu būdu Ku

miestuose gyvenantis jauni 
mas.

neasfal $

jais. Tačiau iš tų visų detalių, Rašinio pradžioje užsimi $ 
t iš atskirų žmonių akvarėlinių niau apie autoportretą knygo & 

škicų Jurgio Savickio žemėje je Žemė Dega. Koks yra Savic X 
vyksta pilnas žmogiškas gyve kio veidas tarp daugybės žmo v 
nimas su tragiškomis ir komiš nių, lietuvių ir nelietuvių, tarp <o> 
komis kaukėmis. Jurgio Savic nuotykių, atsiminimų ir siur A 
kio rankose nežymios detalės pryzų? Tegu kiekvienas skaity $ 
tampa puikiausiais visumos ek tojas rašytojo autopertreto, v 
vivalentais, ne retai iškalbiu dažnai išmėtytas įvairiuose sky 
giau prabylančiais anų laikų žo riuose ir už kitų veidų paslėp A
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE (S L A)
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja tau
tinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia kovas 

dėl Lietuvos laisvos ateities.
SLA gyvybės apdrauda iki $ 10.000.

SLA — Taupomoji Apdrauda iki $,10,000 dešimčiai ir dvi
dešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 20 

metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.
SLA — mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas ateičiai. 
SLA — Sveikatos ir Nelaimnigų Atsitikimų apdrauda duo

da pašalpos iki $ 325 j mėnesį.
SLA apdrauda — saugi, neliečiama ir neprarastina. SLA 
nariu galima būti nuo gimimo dienos iki gilios senatvės. 
Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gauti 
SLA kuopose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių kolo

nijose ir SLA Centre. Rašykit tokiu adresu: 
Dr. M. J. Vinikas, SLA Sekretorius,

307 W. 30-th St. New York 1, N. Y., U.S.A.

St J A

mienė.

Šiais metais, minint 20 m.

Su Jurgio Savickio krepšinio pirmenybių.
nepasibaigė Turintieji tokios medžiagos ar

Leidykla siekia susiorgani 
zuoti plačiausią knygų platinto 
jų būrį. Todėl kviečiame visus 
knygų platintojus susirišti ar 
ba su centrine „Aušros“ leidyk 
los vadovybe arba su jos įgalio 
tiniais.

„Aušros“ adresas: 13b Meni 
mingen, Postfach 201, W. Ger 
many. Įgaliotinis JAV: Mr. M. 
Luneckas, 4847 So. Kilpatrick 
Ave, Chicago 32, Hl. USA. 
___ LU-dlow 5-0492. New 
Yorke: Mr. J. Valakas, 408-10, 
2nd St. Brooklyn 11, N. Y. U. 
S. A. Toronte: Mr. Aug. Kuo 
las, 49 Aakmnt, Toronto, Ont. 
Canada. Australijoje: Mr. A. 
Krausas, 4 Grandview Ave, 
Maribyrnong W. 3, Vic. Aus 
tralija. Adelaidėje: Mr. P. Lu 
košiūnas, G. P. O. Box 1665 
M. Adelaide, S’. A. Australia. 
Sidney: Mr. J. Kedys, 91 A, 
Argyle St., Parramatta, N. S. 
W., Australia. Moptrealyje M. 
Čapkauskas. 854-39th Ave, Vil 
le LaSalle, Montreal, Que., Ca 
nada (tel. UN 1-900)..

Kviečiame visus talkon.

CHATEAUGUAY!
NETOLIMOS ATEITIES MODERNIŠKAS MIESTAS.

DIDŽIOJO ST. LAURENT LAIVŲ KELIO IR SUNKIO

SIOS PRAMONĖS KAIMYNYSTĖJE.

PENKIOS MINUTĖS NUO MERCIER TILTO,

Geriausias investavimas!
SKLYPAI VAISMEDŽIŲ SODE. NETOLI KELIO NR. 4.

Kaina tik $ 329.^ Įmokėti $ 50
i LIKUTIS IšSIMOKfc.IIMUI PER 1—4 MET

PIRKĖJUI PAGEIDAUJANT, KIEKVIENU METU DA

ROMI NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI PAS NOTARĄ.

LIKUTIS IŠSIMOKĖJIMUI PER 1—4 METUS, 

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

GEROMIS MŪSŲ SĄLYGOMIS JAU YRA PASINAUDOJĘ DAUGELIS LIETUVIŲ

Skambinkite šiandien HU 9-3691
MŪSŲ ATSTOVAS JUS PAIMS IŠ NAMŲ, PARODYS SKLYPUS 

IR PARVEŠ NAMO BE ĮSIPAREIGOJIMO PIRKTI.

A Development, Inc.
W^JIw I II1H Atstovas P. Juodkojis Hj-,

BETTER BUSINESS BUREAU NARYS.
DARBO VALANOS KASDIEN NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO.

69 CENTRAL ST., VILLE LASALLE, QUE
PRIE MERCIER TILTO. DIDELĖ AIKŠTĖ MAŠINOMS NEMOKAMAI.

OfflM
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Ekranas.

į gyvus filmus
(Laiškas iš Hollywood, U. S. A.) 

ALGIRDAS GUSTAITIS
Mūsų spaudoje kartais nusi mpimas visai svetimasMūsų spaudoje kartais nusi mpimas visai svetimas Šekspy 

skundžiama, kad gerųjų auto ro viešpataujaničam natūraliz 
rių teatrinius kūrinius, bent tuo mui.“.
tarpu, neįstengiama pastatyti Žiūrėdami filmą dažnai lau 
scenoje. Esą trūksta artistų, ke kiama pagrindinio veikėjo, su 
blu duoti atitinkamas dekoraci kuriuo atsiranda gyvumo, item 
jas, net režisoriaus nerandama, pimo .intrygos.

Hollywood’© filmų studijos „Moby Diek“ filme visi yra 
tokios problemos neturi. Jos pagrindiniai veikėjai ne dėl to, 
kaip tik ir jieško geriausių kuri kad kiekvienas turėtų išmatuo 
nių, su puikiais charakteriais, to ilgumo dialogus, bet todėl, 
plačios apimties scenomis, psi kad jie visi labai geri, visi tin 
chologiniais išgyvenimais. Tu ka ienas greta kitę, kad žodžiai,ka ienas greta kitę, kad žodžiai, 
rėdami milžiniškas pinigų atsar judesiai liejasi spalvingon visu 
gas, nusisamdo, jų manymu, 
pasaulyje geriausius režiserius, 
artistus. Visa eile atvejų paga 
mino tikrai pasaulinį pripažini 
mą lemiančius filmus.

Rašytas kūrinys ir pagal jį 
susuktas filmas yra du skirtin 
gi vertikliai.

Pirmasis — daugiau galvoja banginių milžiniškumui pavaiz 
masis, minties, vaizduotės kuri 1X4 
nys. Skaitytojas turi savo gal pagilinti. Prakaitas — 
voje susikurti veikėjus, juos ne 
šiotis savaitėmis galvoje (iki sk 
aito veikalą), įsivaizduoti na ug realizmo, 
mus, laukus, miškus ar pražy alegorijos, simbolių, filosofi 
dusins paupius, manyti, kaip nių religinių minčių. Gaila, sti 
atrodo mirštantis kareivis ar ko priai sutrumpintos, praleidžia 
kia išraiška jis paleidžia pasku nt įdomią bangininkų kovą, dėl 
tini šūvį. nudėtų banginių, su rykliais,

Filmas žiūrovui patiekia ma juodojo berniuko pergyveni 
tytinį vaizdą, su aiškiai parodo mus ir kt. 
mais personažais, su tikrais lau 
kais, rodo šniokštantį vandenį, 
girdi poškančius ginklus ir ma 
to kertamus medžius. Tačiau 
filme režiserius ir daugybė ki 
tų talkininkų patiekia tai ir 
taip, kaip jiems atrodė geriau 
šia, kas jiems įdomiausia; daž 
nai nėra smulkmenų, būdingų 
ir duodančių tiek spalvos romą 
nui ar novelei. . Bet ruošdami 
filmą jie jį studijuoja. Dažnai 
jie eilę veiksmų praleidžia ar 
įveda visiškai naujų.

Filmas įgauna vis daugiau 
reikšmės. Ištisais keturiais me 
tų laikais viso pasaulio, visų sp 
aivų, religijų ir amžių žmonės 
jį lanko.

Todėl ir lietuviams reikia da 
ugiau domėtis filmų menu. Čia 
aš noriu parašyti apie du filmu, 
garsius savo literatūrine ir fii 
mine verte.

Herman Melville „Moby Dick”
Amerikiečių rašytojas Hei

man Melville (1819—1891) gi binių dainų“, 
mė New York’e, N. Y., iš a 
lų-olandų tėvų.
Hermaną palikdamas, su kitais viškų dainų’ 
7 vaikais, dvylikos metų. paruoštas 

Sulaukęs 15 metų, jis metė „Svotbinių 
mokytis. Padirbėjęs tarnauto nes šiame 
ju banke, žemės ūkio darbinin fotokopija

mon.
Jaunas vyras jieško banginių 

medžiojimo darbo, saliūninin 
kas, „senieji“ banginiautojai. 
Žemė — tik dalelytė akivaiz 
džio. Dangus — platus ir toli 
mas. Degtinė — sūriam jūros 
vaideniui nuplauti. Menas

duoti. Muzika — užuomaršai 
jaunys

tei gaivinti.
Filme, kaip ir originale, da 

poetinės prozos, 
simbolių,

„Karas ir taika“ iš knygų 
i ekraną. »

1945 m. italas filmų gaminto « 
jas Dino DeLaurentjs apsispre « 
ndė „Karą ir taiką“ iš knygų » 
perkelti j ekraną ir tada kele « 
tas plačiai žinomų rašytojų bu « 
vo pakviesti kūrinį pritaikinti ;> 
filmui. Tai prancūzai Jean Au 
renche ir Pierre Bost, italai « 
Enio de Concini, Ivo Perillo ir » 
Mario Camerini, anglai Briged « 
Boland ir R. Westbury, amen g 
kietis Irwin Shaw. 8

Šešis metus vyko pasiruoši « 
mai filmui. Tuo laiku 90 italų » 
siuvėjų karpė, taikė, siuvo rū » 
bus, kostiumus. Šveicarijos fab « 
rikas pagamino 100.000 sagų a 
uniformoms. Žinovai, rūbų pro 
jektuotojai braižė, spalvavo su « 
kneles, didikų rūbus, vargšų « 
skarmalus ir uniformas. Vien » 
pagrindinės artistės Natašos « 
garderobas atsiėjo $ 50.000 do » 
lerių. Iš muzėjų negavus pasi » 
skolinti anų laikų patrankų, jų « 
200 buvo padaryta medinių, au a 
tentiškai sekant originalus. » 
Kautynėms vaizduoti buvo nau « 
dojama 2.000 arklių ir 8.000 a 
vyrų. Virš 40.000 gyventojų $ 
buvo nusamdyti statistais. «

Filmavimai vyko šiaurinėje >> 
Italijoje ir netoli Romos, kur 
pristatė namų ir sodžių rusiš a 
kais motyvais. Filme kalba 60 ■- 
asmenų, kurių 18 turi didės « 
nius dialogus. 23 įvairių tautų a 
žurnalai buvo atsiuntę savo fo $ 
tografus ir reporterius skaity.K

NEPAMIRŠKITE
ŠIO VYRO

Jei tik pasikviečiate draugus 

linksmai praleisti vakarą ar šiaip 

pasikalbėti, nepamirškite 

VYRO RAUDONA KEPURE..
jis visuomet linksmo pobūvio 

dalyvis. 

Ir jūsų draugai bus patenkinti 

gerdami 

CARLING’S RED CAP ALE

(tariama: „karlings red kep eil“). 

Jo vieta pas jus.

Sekite kanadišką paprotį ir 

vaišinkite savo svečius su 
RED CAP ALE.

Jie džiaugsis 

jūsų pasirinktu gėrimu.

1955 metais filmas buvo bai 
gtas. Pilnas jo rodymas ekra 
ne — 5 valandos. Po kruopš 
čių svarstymų ir redagavimų 
1956 m. flimas paleistas pašau 
lin, ekrane teeinąs 3 vai. 28

Režiserius John Huston šitą 
kūrinį skiria savo tėvui, Walter 
Huston, taip pat žymiam filmų 
režiseriui. Filmavimui pasiren 
girnai pradėti 1951 metų pra min. Visas tas virš dešimties 
džioje, pasaulin paleista 1950 metų darbas „Paramaunt“ stu 
m. Filme vaizduojamas laivas dijai atsiėjo apie $ 7.000.000 do 
„Peguod“ yra tiki as, tristiebis lerių. Tolstojus kūrinį rašė 6 
1 ’*■ *-, __ f .."’y, metus.

Filmas, kaip matome, yra la 
bai sutrumpintas, tiek veiks 
mo, tiek charakterių, tiek psi 
chologiniu, tiek literatūriniu at 
žvilgiu. Tolstojus aprašo 10 
kautynių, filme parodytos trys 
(Austrelico, Borodino ir Bere 
žinos). Iš autoriaus 23 pagrin 
dinių veikėjų palikta 18. Ly 

„Moby Diek“ pagamino War giagrečiai ir kitkas nukarpyta, 
nėr Bros filmų studija. Filmas 10 filmuotojų 26 savaites trau 
spalvotas. kė surežisuotus veiksmus.

burinis laivas, rastas Dover’y, 
Anglijoje. Laivą norėjo atpluk 
dyti Amerikon, bet apdraudų 
kompanijos atsisakė ji tokion 
kelionėn apdrausti.

John Huston režisūra yra pui 
ki. Jo paties žodžiais, „stengia 
si filmuoti neįmanomus daly 
kus“. GERIAUSIAS PASAULYJE ALUS GAMINAMAS BRAVORO

ANTANO IR JONO JUŠKŲ IŠLEISTOS LIETUVIŲ » 
DAINOS |

leidyk viškųjų dainų leidiniai yra di « 
„Svot džiausi ir rimčiausi iš vis lietu 
tomus viškoje leidyboje. Jų vertė yra

nK kun. Antano Juškos surinktų pilnutinė, nes jie duoda ir žo valdymo sistemą: A. Zubro 
Jo tėvas mirė įr Jono Juškos išleistų „Lietu džius ir melodinius tekstus. Tai „Rusiškasis komunizmas“.

i... ... , „ iei(jinyS yra yra nei§serniami šaltiniai ir mu
autentiškiau negu zikams, ir tautosakininkams, ir 

dainų“ leidinys, kalbininkams, ir bendrai kultu 
leidinyje yra duota rininkams. Tokių leidinių nė 
senojo leidinio ir ra išleista nei nepriklausomy 

ku, mokytoju, 1837 m. išplau tekstai dabartine kalba. bės laikais. Ir šis Juškų darbas
kė laivu. Leidinys yra perspausdintas labai gražiai įrodo, ką galį pa

Apie Herman Melville „Mo iš leidinio išleisto Imperatoris daryti pavienis kultūrininkas. 
,byDick” kūrinį pasauisl yra pri kojo Kazanės Universiteto Ta jeigu jis sumaniai ir atsidėjęs 
rašęs daugybę pasididžiuotinų rybos nutarimu išleisto 1879 dirba. Juškų šie leidiniai liks 
minčių: kritikų, jei taip galima metų balandžio 13 dieną. Pir amžiams kultūrinei žmonijai, 
pavadinti, bet tos kritikos pil masis tomas turi 960 puslapių, ne tiktai vieniems lietuviams, 
nos didžiausio įvertinimo ir vei įvertintas 19 rub. 70 kap. Tu bet ir kaip bendras žmonijos 
kalo išaugštinimo. rinyje: A. Juška ir jo „Lietu kultūrinis lobynas. Tat valsty

William Ellery Sedgwick h viškos Dainos“ — A. Mockus; binė leidykla, išleisdama šiuos 
teratūriniame darbe apie „Mo Lietuviškos Dainos; Dainos; Iš leidinius, yra padariusi naudin 
by Diek“ autorių Herman Mel tarimas raštženklių: Rodinys; gą darbą, 
ville vertina augščiau už Sheks Rodikliai: Dainų melodijos; 
peare: .„Šekspyras pasitenkino Pastabos; Antano Juškos dai 
palikdamas paslaptingus gyve nų antrasis leidinys; Ant. Juš 
nimo užkulisius be apmąstymo kos surinktos liaudies melodi 
išvedimo. Melville taip nedaro; jos — J. Čiurlionytė; Žodyne ruomenės 
ten „paslaptingus 
teisingai išryškina čiupsniais 
motyvais. Aiškiai nusako apra

Valstybinė Lietuvos 
la išleido, be jau minėtų 

, dar tris

CARLING'S RED CAP ALE
BREWERY LIMITED

(Tariama: „Karlings red kep eil“)

Gerokai papildyta ir išplės ‘ 
ta studija dabar išleista atski 
ra knyga kaip „Mūsų Pašto 
gės” atspaudas. Po ilgesnio lai 
ko tarpo tai pirmoji Australijo 
je išleista lietuviška knyga.

— rem.

GRYBŲ ŪKIS
Bent vienas Australijos lie 

tuvis labai sėkmingai verčiasi 
grybų auginimu.

Jonas Saroka Sydnėjaus apy
linkėse yra išsinuomavęs dide 
liūs žemės plotus, kur dideliais 
komerciniais kiekiais augina 
grybus. P. Saroka savo grybų 
ūkį vis labjau plečia. — rem.

RUOŠIASI JAUNIMO 
FESTIVALIUI

Liepos mėn. Maskvoje ruo
... ... šiamas propagandinis jaunimo

rašė A. Mockus; dainų melodi plačią ir išsamią studiją apie festivalis. Ir Lietuvos jauni
šomus faktus ir todėl tuo suku jas paruošė J. Čiurlionytė; dai marksizmą ir rusiškąjį komu mas tam ruošiamas. Sudaryta Wellando apylinkės Tautos Fo V Žinaitis A Ramanauskas (
ria kaž ką neįtikėtino, kaip pa liniukas M. Bulaka. nizmą kaip politinę, pasaulėžiū net stovykla, kurioje treniruo ndo atstovybės skyrius vykdė K. Šerėnas,’ Berzenas, A. Žiną?-

Antano ir Jono Juškų lietu rinę ir ekonominę doktriną ir jami šokiai, sportas ir tt. rinkliavą aukų lapais Tautos tis, A. Kalavitis, V. Karalius,

„RUSIŠKASIS 
KOMUNIZMAS“

Australijos Lietuvių 
savaitraštis , 

užkulisius lis: Alfabetinis dainų sąrašas. Pastogė“ pastarųjų kelių mene 
Leidinį paruošė ir įvadą pa siu bėgyje atkarpoje spausdino

Bend 
„Mūsų

CBC televizijoje ,,Who’s the Guest“, dalyviai: laikrašti 
ninkas Frank Tumpane, daininkė Colleen Delaney ir ak 

torius - komikas Sammy Sales.

WELLAND, Ont
1957 METŲ NEPRIKLAUSO MYBĖS ŠVENTĖS — 

VASARIO 16 PROGA

ria kaž ką neįtikėtino, kaip pa 
matytume nulupę šašus, ir jte

„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS”
spaustuve

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

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 G«orge Street, Ville LasaMe, Mintreal, P. Q.
arba

SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920.

Fondui. Visose trijose vietovė J. Skudutis, V. Vitauskas, S. 
se: Niagara Falls, Welland ir Zabarauskas, J. Pivoriūnas, A. 
Port Colborne surinkta $ 169. Stankevičius, S. Bicinauskas, 
00, kurie kovo 30 d. persiųsti St. Mačikūnas, J. Čeporius, J. 
Tautos Fondo Atstovybei Mo Miškinis; po $ 1 — Pr. Surb 
ntrealy. lys, V. Mačikūnas, S. Saikas,

Aukojo: po $ 20 — St. Sto 
nis; po $ 15 — J. Radvila, Sta 
škevičiai; po $ 10 — G. Sinke 
vičius, Alf. Pivoriūnas; po $ 5 
— S. Janušonis, V. Biliūnas, 
Br. Luomanas, Br. Simonaitis, 
A. Pulzunas, J. Paužuolis; po 
$4 — V. Šiurka; po $ 3 — 
St. Gudaitis, S. Ulbinas, P. Bai 
sas, Al. Naiduškevičius, P. Šid 
lauskas, K. Stankevičius; po $ 
2 — K. Žukauskas, P. Tamulė 
nas, Šalčiūnas, V. Markūnas,

P. Svetkus, Janulis, M. Kuza 
vas, J. Baliukas.

Tautos Fondo atstovybės 
Wellando skyrius nuoširdžiai 
dėkoja aukavusiems ir prisidė 
jusiems prie mūsų tėvynės lais 
vinimo reikalų.

T. F. Wellando skyrius.

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.
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AtOSU ^PORTAS'
SPORTAS LIETUVOJE
(Pagal vilniškį „Sportą“).

Nušilus sniegui, jau balan pabaigoje Kaune lankėsi Veng 
džio pradžioje Lietuvos futbo rijos rinktinė.
lininkai išėjo į aikštes. Vilnia Pasaulinės 
us Spartako komanda, vienin vengrai 
telis Lietuvos atstovas Sovieti siškius.
jos B klasėje, iki gegužės 1 su moterys 
žaidė trejas rungtynes, iš ku jo pilna 
rių laimėjo vienas ir dvi sužai Mūsų rinktinėje žaidė ir sena 
dė lygiomis. Tikimasi, kad mū sis Dzindziliauskas, tačiau sa 
siškiai šiemet įkops į lygos pir vo prieškarinės klasės jau nebe 
mąsias vietas. parodė. Pasikalbėjime su spor

Į birželio mėn.
Europos krepšinio pirmenybes 
sudaroma Sov. S-gos rinktinė. 
17 kandidatų tarpe matome tris 
lietuvius: Stonkų, Lauritėną ir 
Buzelį. Pastarasis yra naujai iš 
kilusi žvaigždė, už kurio paruo 
Šimą buvęs rinktinės žaidėjas 
Petkevičius gavo sovietinį ordi 
ną. Be jų į rinktinę kandidatuo 
ja dar trys latviai ir vienas es 
tas.

Kol aikštynuose purvas, su 
va^stybinti Lietuvos lengvaat 
lėtai važinėja po „plačiąją tėvy 
nę“. Sudoroję azerbaidžanie 
čius, pakeliui užsukę į Gruziją 
pralaimėjo. Šiame susitikime 
B. Balsys pirmą kartą po 16 
metų pakartojo Lietuvos rekor 
dą 110 m barjeriniame bėgime 
per 14.8 sek. Naują rekordą pa 
darė 400 m bėgime moterims 
L. Zaikina per 58.5 (ji Vilnia 
us un-to studentė, rusė). Toj 
pat distancijoj savo paties re 
kordą pagerino G. Tarvydas 
49.4 sek. (buvo 49.7). Naują 
disko rekordą per 43.32 m pa

klasės žaidėjai 
iengvai sudorojo mū 
Vyrai pralaimėjo 9:1, 
5 :0. Rungtynes stebč 
sporto halė žiūrovų.

KANADOS PARTIJOS...
Atkelta iš 4 pusi.

Pagrindinė to pareiškimo fni ač rytinėje Kanadoje, viena 
ntis buvo ta, kad CCF partija dėl bendro žmonių praturtėji 
siūlo pirmoje eilėje mobilzuoti mo, o kita — dėl nepopuliarios 
(privalomai) pramonę ir kapi politikos koro metu. Tuo tar 
talus, o tik po to žmones. Tuo pu kai CCF pirmatakas Progre 
pat metu jie siūlė Kanadai ruo sistų Partija parlamente būda 
štiš ginti savo krantus, aprėžti vo tiek stipri, kad galėdavo pa 
ekonominę pagalbą užsieniui, laikyti lygsvarą kitų partijų tar 
nesiųsti kariuomenės į užjū pe, CCF niekad nebuvo gausi, 
rius tol, kol nebus pakankamai Praktiškai ji turėdamo tik kele 
pasiruošta tiek ekonomiškai, tą parlamento narių, išrinktų 
tiek žmonių atžvilgiu.

Kai 1944 pasijuto aštresnis 
karių trūkumas, CCF parėmė 
mobilizacijos plebiscitą ir siun 
timą mobilizuotųjų į .užjūrius.

CCF partija, kuri buvo labai 
sustiprėjusi depresijos metu, 
laikams pagerėjus nustojo ne 
mažos populiarumo dalies, yp

jaučiasi ) namie

PREKYBOS

NAMAI
apylinkėse į rytus nuo Winni 
pego.

M. J. Coldwell šiuo metu va 
dinamas geriausiu socializmo 
gynėju Kanadoje. Jis turi visas 
gero politiko savybes: patrau 
kiančią asmenybę, aštrų galvo 
jimą, ramų ir draugišką kalbė 
jimo būdą. Savo parlamentinė 
se kalbose jis nevartoja dema 
gogijos, bet visada duoda gerai 
motyvuotas mintis, kurios pri 
verčia ir draugus ir priešus pa 
galvoti.

Jis nedažnai užpyksta. Tik 
kai pereitais metais vyko nelai 
mingieji dujų vamzdžių deba 
tai, jis buvo tikrai įpykęs. Bet 
ta jo pyktis kilo ne tiek dėl pa 
ties įstatymo, kiek dėl būdo, 
kuriuo jis buvo pravedamas pa 
_________ Įstatymui jis buvo 
kietai priešingas, bet be pyk 
čio. CCF siūlė suvalstybinti 
tiek pačią tiesiamąją vamzdžių 
liniją, tiek teiksimąsias dujas.

Apskritai, CCF partija visą 
laiką kovoja už didesnį vai

įvykstančias to“ korespondentu, buvęs ilga 
metis pasaulio meisteris Šido 
pasisakė buvęs maloniai nuste 
bintas Lietuvos tenisininkų kla 
se.. Jo manymu, lietuviams trū 
ksta tarptautinių susitikimų 
patirties, bet jau šiuo metu jie 
galėtų kovoti Europoje dėl 6— 
8 vietų. Rodos paskutinėse 
prieškarinėse Eruopos pirma 
nybėse Lietuva užėmė 4 vietą. 
Taigi pasaulinės klasės žaidė 
jų, kaip Variakojo ir Dzmdzi 
liausko treniruojamas Lietuvos 
stalo teniso prieauglis turi saly 
gas tobulėti. 

Laikraštyje talpinamose nuo 
traukose rinktinių žaidėjai ne 
šioja uniformas su užrašu „Lie 
tuva“. Atrodytų, kad tai sava 
rankios valstybės atstovai. De 
ja, tai tik maloni akių apgavys čekis, 
tė. 

Iš tu pačių šaltinių apie spor prieauglį — jaunius bei jaunu 
tą Lietuvoje rašęs K. Baronas čius, ir sudaryti jiems tinkame džios dalyvavimą Kanados že 
tikino, jog sportinis lygis yra snes sąlygas sportuoti, tuo bu mės turtų išnaudojime. Šią po 

nepriklausomy du atitraukiant juos nuo nelie litinę filosofiją ji pasiėmė iš
.. _--n 1 tuviškos gatvės įtakos. Britų Darbo partijos teoretikų,

____  ______ r... _______ ... r_........................................................................Klubo valdyba, kaip ir visi teisigiau iš tos partijos teorėti 
statė J. Veikalaitė Kaune. Tn sąlygų, kurias, vis dėlto, kaip vytiečiai yra didžiai dėkingi sa njų tėVų — Fabian Draugijos, 
jų Kauno 
mas j į Sov. _ o...________   j.._ . .. .
nių rinktinę rodo tinklinio žai Yra kreipiamas didelis dėme yra pilni 
dimo lygio 
krašte. Tačiau iš skelbiamų 25 
geriausių Lietuvos tinklininkų 
randame 8 rusiškas pavardes 
vyrų grupėje ir 7 — moterų. 
Tokios gauisiop rusų priemai 
šos kitose sporto šakose nema 
tyti.

Lauko tenisas vis dar žai 
džiamas^silpnokai.Taline įvyku 
šiame Lietuvos — Estijos rink 
tinių susitikime laimėjo estai 
14.T. Vienintelį tašką lietuvia 
ms uždirbo kaunietė Sližytė. 

Tačiau stalo tenise lietuviai 
stipriausi. Šiemet Sov. S-gos 
pirmenybėse lietuviai iškovojo 
rekordinį pergalių skaičių; 5 
aukso medalius, 5 sidabro ir 3 
bronzos. To dar niekam Sovie 
tijoje nėra pavykę atsiekti. Iš 
24 medalių, 13 atiteko lietu 
viams. Tik vyrų meisterystė, 
sužaidęs blogiau negu galėjęs, 
A. Saunoris pralaimėjo molda 
viečiui Gringergui. Balandžio

B-vė „Talka” ir jos preziden 
tas, žinomas visuomeninikas 
bei garbės vytietis Jurgis Stra 
zdas jau visa eilė metų, kai b- 
vės pelno dali skiria Įvairiems 
kolonijos kultūriniams ir jauni 
mo reiklaams. Ir Vytis visuo 
met džiaugiasi Talkos paspirti 
mi. Šiais metais, grupei vytie 
čių b-vės pereinamosios taurės 
stalo tenise visiškon klubo nuo 
savybėn perdavimo proga apsi rlamente. 
lankius gražioje p. Strazdo ir 
pp. Drunseikų rezidencijoje, 
buvo Įteiktas 200 dol. Talkos 

Tas įgalino klubui at 
kreipti didesnį dėmesį į savo

smukęs nuo i 
bės metų. Su tuo negalima su 
tikti. Sportas reikalauja gerų

moksleivių išstaty atrodo, pavergtos Lietuvos sp vo rėmėjams. Matydami tokį 
S-gos tinklinio jau ortininkai turi. Į sportą ten realų paskatinimą, vytiečiai

• • •- - ja _ -’į entuziazmo tolimes
sys, kaip j efektyvią komuniz niems laimėjimams ir sportinei 
mo įskiepijimo jaunimui prie veiklai. — apb —
monę. Objektyviai kalbant, rei 
kia pripažinti, kad sportas So 
vietų Sąjungoje, taip ir Lietu 
voje stovi gana augštame lygy 
je. Prisiminkime tik paskutinę 
Olimpiadą. Tik liūdna matant 
kilnius sporto idealus paverg 
tus propagandos tarnybai.

— apb —
SPORTO RĖMĖJAI

Šalia šeštadieninių lituanisti g SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. g
kos mokyklų, sporto klubai dir Ą X
ba našingiausią lietuvybės pa $ 4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19. g 
laikymo jaunime darbą. Sporti g Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256 g 
nis darbas reikalauja didelių pi 
niginių išteklių, kuriuos kas 
kart darosi sunkiau sutelkti. 
Klubai, anksčiau sėmėsi paja 
mas beveik vien tik iš parengi 
mų. Dabar, tokioms pajamoms 
sumažėjus, nebeišsiverčia. Ten 
ka prašyti paramos bendruome 
ninių organizacijų bei plačio 
sios visuomenės. Malonu pasi 
džiaugti, kad atsiranda organi

pagerėjimą mūsų

Mr. Coldwell vedė 1912 m. 
Žmona mirė 1933. Jis turi sū 
nų ir dukterį. Pats nėra stip 
rios sveikatos, jau pergyveno 
kelis širdies smūgius, nuo pas 

neseniai atsiga 
uniformas, vęs. Bet tas nesulaiko jį nuo la

Broliai Šileriai

kalba lietuviškai,

Specialios kainos

siuntiniams i

Lietuva

ŠIOS SAVAITĖS PROGOS
Nylon veliumas 
72” pi. jaunosioms 
ir pamergėms

Reg. $ 1.39 —

'Suknelėms medž. 
^Reg. iki $ 1.98 -

Mot. ir vyr. košt, medžiagos^,

Reg. iki $ 4.00 — $1-99$
Moteriškos kojinės 
žemiausios kainos; 
poras viena pora dyka

1421 St. Lawrent Blvd., prie St. Catherine

Port Arthur ir Fort William,
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

įvyko Prosvita salėj, Fort Wil džiai dėkojame, 
liam, Ont. Nors keliai miškuo 
se dar neišdžiūvę, bet keliolika 
žmonių buvo atvykę ir iš ten.

Pasakius pirmininkei atitin
karną Motinos dienos minėji 
mui kalbą, mirusios ir kenčian 
čios motinos pagerbtos atsisto

Ont

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

jaunimui prie veiklai.
• Toronto sporto klubas ,,Vy kutiniojo vos 
tis“ įsigijo naujas 
kurių spalvų derinys yra pui gai aktyvaus dalyvavimo rin 
kus. Po paskutiniųjų žaidynių kimų kompanijoje, skelbiant 
vytiečiai yra žymiai sustiprėję, Kanadoje socializmą, kuriam jus tylos minute, o gyvosios ir 
o taip pat suorganizavę jaunes jis pašventė visą savo gyveni čia minėjime dalyvavusios pa 
niųjų sportininkų būrį. mą. gerbtos' papuošiant raudono

mis rožėmis, kurias prisegė p.

I SALIONAS DIVA MODE

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. )
ZaCijLi ir pavieni u asmenų, k u 
rie sportinį darbą įvertina ir ji 
pagal galimybes finansiškai re 
mia.

Toronto bendruomeninis sp 
orto klubas „Vytis“ nuolatos 
susilaukia nuoširdžių rėmėjų. 
Vien tik šiais metais stambes 
niais buvo B-nės apylinkės vaf 
dyba, bankelis .„Parama”, L. 
Kirkilis ir statybos bendrovė 
„Talka“. Jie ir yra sėkmingos 
vytiečių veiklos kaltininkai.

Dr, TASS* StNGtRMAN
tptimetristas’iptikos

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

PRITAIKOMI AKINIAI

BELLAZZI - L A M Y, INC
TR 5151 7679 George St“ Ville Lasalle.

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

TAUPY K, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve

M Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai
S duodamos betkokiam geram tikslui. X
| Ved. D. Jurkus, He 4280. |
g „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje X 
X Banko kambary. g
•> Pirm. A. Norkeliūnas ................................ RA 7-3120 v

MŪSŲ NAUJIENOS
— Kovo mėn. išvyko Ameri 

kon H. Poškus, kuris visada 
mums mielai talkininkaudavo 
lietuviškam darbe. Jam linki 
me sėkmės naujame krašte be 
sikuriant.

— Mirė P. Bružas, kilimo ro 
kiškėnas, apie 70 metų amžia 
us, gyv. ūky Port Arthure, 
Ont., balandžio mėn. Palaido 
tas Port Arthur, Ont. kapinė 
se. Laidotuvėse dalyvavo bū 
rys lietuvių. Velionis anais lai 
kais atvyko Amerikon. Vėliau, 
prieš 35 metus, persikėlė Kana 
don.

— Iš Draugo dienrašičo esą 
me užsisakę kelioliką naujų kny 
gų mūsų apylinkės knygynui 
papildyti.

— Ir čia dalis lietuvių yra 
užsisakę ir gauna Liet. Encik 
lopediją asmeniškai ir gerėjasi 
bei džiaugiasi savo Tautos lo 
biu.

— Grupė žmonių, susidėję, 
dabar užsisakė vieną komplek 
tą Liet. Enciklopjedijos. Inicia 
torius yra E. Jakštis, kuris pir 
mas ir paukojo $ 20.— tam rei 
kalui. Pinigus surinko 
žas.

— Medicinišką 
apie Tuberkuliozą su 
travimu filmų laikė dr. E. Jasąj, 
vičiūtė pp. Kaminskų bute. Fit 
mus demonstravo P. Kajutis.

• Komunistinio teroro auko Prožektorių atgabeno V. Šėma 
mis yra tapę iš viso 192 bažnyti ška. Žmonės pageidavo dau 
nės hierarchijos nariai. Nužudy giau tokių paskaitų įvairiais 
tų, į kalėjimus uždarytų arba klausimais.
ištremtų bažnytinės hierarchi — A. Jonaitienė yra gavusi 
jos narių tarpe yra: 3 kardino žinią iš Sibiro apie motinos 
lai, 28 arkivyskupai, 124 vysku mirtį. Ponią Jonaitienę, p. A. 
pai ir 37 apaštališkieji prefek Jonaitį if jų dukrą Valę nuo 
tai bei administratoriai. širdžiai užjaučiame. E. J.

Bružaitė. Gražiai dainavo bro 
liai Lawrence ir Philip Joku 
bauskai duetą. Kartojo keletą 
dainelių. Puikiai atliko vaikai 
Mitalienė. Atliko K. Kamins 
vaidinimą Motinai. Paruošė L. 
kaitė, G. Kaminskas, J. Mitalai 
tė ir Ph. Jokubauskas. Piani 
nu gražiai skambino J. Mitalai 
tė. Minėjimą vedė p. P. Kajų 
tis. Po to sekė pobūvis ir so 
kiai.

Protarpiais buvo loterija, ku 
rią tvarkė Valė Jonaitytė ir P. 
Kajutis. Maloniai praleistas 
laikas tarp savųjų. Pelnas $ 47. 
Minėjimą ruošiant daug pasi 
darbavo A. Jonaitis, p. Joku 
bauskas, Algis Mitalas, Semaš 
ka,
P- 
nis, 
tas, 
tis ir k. 
ms darbu ir dalyviams, atsilan 
kiusiems į minėjimą, nuošir

p. Bružienė, p. Jonaitienė, 
Druktenienė, Leo Drukte 
p. Bružas, Jonas Zigman 
p. Kaminskienė, p. Krupai 

Visiems prisidėjusie

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

W. Bru

paskaitą 
demons

Tel. TR. 1135

VICTORIA 
CLEANERS 
OYERSCO.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

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

Suknelė .................... 0.90
Skrybėlė ..............0.85

ir t. t., ir t. t.

ME7-6727 Lietuviams nuolaida.
Sav.: P. RUTKAUSKAS.

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L I S 
yra tos srities specialistai su 20 metu praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle,

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

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

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

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

Sav. BIRUTĖ DODON A ITĖ B. M. Dodon).
2544 CENTRE St., Montreal. Fltzroy 3292

HE 0211 Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA
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PASTATYMAS
se iškart po kelis to pat veikalo 
seansus.

Nepriklausomybės laikai di 
dėlę tautos dali subrandino jau

baisus primityvas, netikęs ir nusiam sukčių Sūrinską, O. St 
idėjos ir moralės atžvilgiais, ankūnaitei — tarnaitę. Scenoje 
ĮŲtetuvIpje profesionalų scena, matėme mūsų mielą SLA narį, 
se jis jau nebuvo vaidinamas. St. Morkūną, susirūpinusį na 
O kai dabar autorei buvo su rių gerove, ir kad jis būtų suk 
ruoštas sukaktuvių minėjimas, tas, akiplėša, piktadaris, ardąs 
tai jau ji pati Pinigėlius pagrin šeimą ir kiekvienu „laimėjimu’ 
dinai perdirbo, kaip atsilikusi sarkastiškai pasityčiojęs iš „pr 
usius nuo gyvenimo ir, kas sva alaimėjusių“, to nebuvo nė šė 
rbiausia, nuo kultūrinio lygio, šėlio. Mūsų miela ir gera Onu 
Nežinia, kaip autorė galėjo Pi tė Stankūnaitė labai stengėsi 
nigėlius pertvarkyti, bet tokių, ir kartotinai kilnojo rankas j 
kokie jie buvo pirmoje laidoje, dangų, bet taip ir buvo matyti, 
jau ji pati nesutiko leisti į see ,_"J 
na. Kas matė Pinigėlius šaulių 

įsitikino,

STATAI AR REMONTUOJI NAMUS 
pirk statybines medžiagas vienintelėje tos rūšies 

lietuviškoje prekybos įstaigoje Montrcalyje

AM LIT Builders Supplies Ltd.!
6720 E. Henry Bourassa Blvd., Montreal North,

Naujas telefonas DUpont 1-0182,
reikale šauk bet kokiu laiku. t

Žemiausiomis kainomis ir patogiausiomis mokėjimo ; 
sąlygomis čia galima gauti visas statybines medžiagas: : 
visokių rūšių lentas, cementą, cementinius blokus, ply- • 
tas, vinis, dažus, stogo dengimo ir izoliacines medžiagas, |

Greitas pristatymas. Į

U. |
PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS Į

ant Jūsų nuosavo arba b-vės parinkto sklypo. f
Statybos darbus atliks, AMLIT vadovybės rūpesčiu, 

neseniai įsteigta, specialiai statybos reikalams,
nauja lietuviška bendrovė':

LINDA Construction Co. Ltd.
Dėl namų užsakymu, darbų prie jau vykdomos' statybos 

ir visais kitais statybą lieičaničais reikalais 
prašome kreiptis į naujos bendrovės raštinę:

5290—16th Ave. ROSEMOUNT. Tel.. RA 1-7524
arba vakarais skambinti statybos b-vės techniškojo 

vedėjo-kontraktoriaus Zenono Tamašausko tcl. CL 5-1558. :
AMLIT B-VĖS VALDYBA. į

ALEKSANDRO MROZINS KO PIANO STUDIJOS
mokinių koncertas įvyko gegu įdomumu ir susikaupimu. Tai 
žės 18 d. Brooklyne Apreiški tikrai buvo šventadieniškas 
mo parapijos salėje. Dalyvavo Itūrinis vakaras.
22 mokiniai. Būtent: B. Miką 
lauskaitė, R. Jurgėla, B. Miką 
lauskaitė, J. Vebelis, J. 
vičiūtė, V. Jurgėla, B. 
T. Sodaitis, K. Snieška, 
eivytė, S. Mrozinskas, 
daitytė, G. Klivečka, D. Skei 
vytė, D. Botyriutė, G. Klinevi 
čiūtė paskambino po vieną da 
lyką. D. Macijauskaitė, Judita 
Audėnaitė, I. Vakselyte, V. Lu 
šytė ir A. Vištartaitė po du da 
lyku ir Daiva Audėnaitė — tris 
dalykus.

kad tai yra perdėta vaidyba. 
Tipu ir vaidyba natūraliau Žh 
binskienės rolei tiko E. Greitai 
tienė, nes jai ir tekstas buvo 
palankesnis.

Ne visai jauku buvo, kai vai 
dintojui didesnės ekspresijos 
reikalingais momentais teko la

„Pinigėliai”
VEIKALAS IR

Montrealis tur būt pagarsės 
kaip lietuviškų teatralų mies 
tas, nes čia draminė vaidyba 
vyksta beveik kas savaitę —
buvo Baltaragio malūno prem kultūriniam, ne mėgėjų, teat 
jera, po to Motinos Dieną mi rui ir išauklėjo profesionalų ak 
nint davė vaidinimą Rosemoun torių. Bet pertrumpas buvo 
to šeštadieninė mokyklą; kai laikas, kad visa tauta būtų ga 
Montrealy vyko šaulių scenos Įėjusi būti kultūriškai pakelta 
mylėtojų premjera, Montrealio ligi profesinio teatrališkumo ly 
Liet. Dramos teatras gastrolia gio. Dalis žmonių, esančiųjų
vo Toronte, kur davė net ir pr toliau kultūrinių centrų arba pastatyme, taip pat 

paskutiniu vaidinimu už Lietuvos ribų, dalinai pasili kad tai yra žiaurus veikaliukas 
visais atžvilgiais. Jis neturi ko 
medijos elementų, nes grubijo 
niškumai („dantis išmaišy 
siu“...) tai ne komediškumo ele 
mentai, o juk viskas ant to čia ūkti iš sufleriaus teksto, kurj 
ir pastatyta, Ne juokas, o bai Jis buvo užmiršęs. Bet mėgėjų 
mė ima, kai girdi, kaip motina vaidintojams tai yra netūralu 
išvaro sūnų dėl to, kad ją pri 
kalba nedoras meilužis, kurio 
naudai 
mentą. 
nulio... 
bet ne

Šaulių scenos mylėtojai, rėži 
Kerbelie 

reiškė savo tautine mų veikalų, nelengva šu deko nės, talkinamos S. Palaičio, ka 
ip mėgėjai, Pinigėlius pastate 

Štai, kalbant apie Čiurlionie ir suvaidino, pagal savo jėgas

emjerą; 
pasirodė ir vaikų darželis, — ko mėgėjų teatro lygyje ir tas, 
tat visų amžių ir visų laipsnių suprantama, yra realus reiški 
teatralai pas mus rodo didelį nys. 
veiklumą. Tarytum visas mūsų Be to, tūlos mūsų kolonijos, 
visuomeninis gyvenimas persi negalėdamos dėl mažo skaitlin 
meta j teatro, vaidybos sritį, gurno turėti profesionalinių ak 
Visi vaidiname jeigu ne kitus, torių, yra priverstos naudotis 
tai save. mėgėjais, kurie pakeičia prote

Nenuostabu. Teatras lietu sionalus ir atlieka didelį tauti 
vių tautos gyvenime yra suvai nį ir kultūrinį darbą. Tai yia pa 
dinęs nepaprastai didelę rolę,— siaukojimo labai kilnus darbas, 
tat kažkaip natūraliai teatras vertas visokeriopos paramos, o 
mus ir traukia. Taip buvo Lie tokie darbuotojai didelio pagy 
tuvių tautos atgimimo laikais, rimo. Ypač, kad čia sutinkama 
dar prieš 50 metų, kai visa Lie daug sunkumų — nėra tinka suojami aktorės B. 
tuva tuo 
gyvybę ir didele dalimi budo racijomis, rekvizitu ir tt. 
ateities laisvam gyvenimui ka 
ip tiktai per teatrą, nors ir klo nės ,,Pinigėlius“, reikia pasaky ir išgales, labai gerai. Scenoje 
jimuose bei pirkiose, mačiusio ti, kad šis veikalas yra tiesiog mes matėme mūsų mielus mont 

realiečius tokius, kokius juos 
matome kasdieniniame gyveni 
me. Ne gi juos labai galėjo pa 
keisti prilipinta barzda arba nu 
raudonintas nosies galas, kuri 
paprastai įžiūrime peš alkoholi 
kus, bet kai jokių kitų žymių 
fiėra, jV>g toks raudonanosis tik 
rai yra tapęs alkoholio vergu, 
suabejoji ir dėl noseis galo rau 
donumo. Toks buvo P. Kizers 
kis — račius iš Vilniaus. Arba 
pušni barzda ir ūsai ne ką da 
vė mūsų mielam visuomeninin 
kui Stp. Kęsgailai, nes jį mes 
matome tokį gyvą ir kasdieni 
niame gvvenime.

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 
čių kreipkitės pas šios b-vės atstovą

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

kainoraš- 
Kanadoje

LA 5-6633.

LAIKRODININKAS - AUKSAKALlS
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, namu: YO 4538.

ji surašo ir visą testa 
Tai moralė — žemiau 
Ir tai yra baisiai liūdni, 
komiški faktai.

Tokia buvo

raitytės rolėje, arba V. Skaisgi 
Iris dailininko rolėje.

Sunku buvo tiems, kurie vis 
dėlto turėjo ne save vaidinti: 
M. Mažeikienei, vaidinusiai 
Raudonauskienę ir jos sūnui 
Baršauskui, (žiauriai užgrimuo 

tam), arba S. Morkūnui, vaidi

ir todėl publika daug ir nerei 
kalauja.. Iš tikrųjų iš mėgėjų 
daugiau ir reikalauti negalima, 
nes jie padarė visa nuoširdžiai, 
dėdami dideles pastangas, kaa 
vaidinimas būtų gražiausis.

Jeigu veikalas būtų geresnis, 
ir įspūdis būtų dar geresnis, 
nes tekstas juk labai daug reiš 
kia. Visokiu atžvilgiu tai yra 
pagirtinas darbas ir gražios pa 
stangos. Nes tai darbas kulti, 
rai ir lietuvybei.

Režisorė B. Kerbelienė turi 
jo daug ir nelengvo darbo, be 
su mėgėjais padarė tiek, kiek 
buvo galima padaryti. J. K.
• Chicagos oro skautai suren 
gė vakarą Lietuvių Auditorijo 
je. Jo meninėje programoje pa 
sirodė skautų tautinių šokių 
grupė „Grandis“, vadovauja 
ma Irenos Šilingienės, vyrės 
niųjų skaučių kvartetas, moks 
leivių tautinio ansamblio kan 
klininkės, vadovaujamos Ane 
lės Kirvaitytės ir oro skautų 
choras.
• Vyties futbolo vienuolikinė 
šiame sezone eina be pralaimė 
jimo. Šį sekmadienį buvo laimė 
tos svarbios rungtynės su italų 
Puglia 2:0. Įvarčius įkirto R. 
Preikšaitis ir J. Vėlyvis.

Kenčianti tėvynė įpareigoja, 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.

ku ' 
A.

X A
X BUICK-------------VAUXHALL-------------- PONTIAC |
g I

tCUMMINGS MOTORS Ltd.!
X XX 5925 DECARIE BLVD., MONTREAL |
X (kampas Van Horne) X
A v XNaujos ir vartotos mašinos.

z“ 
X Pas mus pirksite geresnėmis sąlygomis, nei kad kur kitur. £ 
X Vartotoms mašinoms duodame 12 mėnesiu X\ X
X Universal Auto Bonders garantiją. A
■8 X
XPrieš perkant nauja ar vartota mašina, kreipkitės pas mus. X 
x . . ‘ x
X Lietuvis atstovas: A. S c e r b a. X
x x
> RE 1-4981,------------------------------------- Namų: TR 2935 X
x x

M. MACIUKAS

KOKYBĖS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E., 
Tel. CR 7-0051. MONTREAL

• Gastroliniai Montrealio 
atro spektakliai praėjo retu 
sisekimu. „Baltaragio Malūną” 
stebėjo pilna Prisikėlimo salė 
žiūrovų. „Melagėlį“ matė kiek 
mažiau. Publika vaidinimais, p 
ypatingai neįprastu, koncerti 
niu Baltaragio Malūnu buvo pa 
tenkinta, ką parodė ilgos ova 
cijos jau po pirmojo' veiksmo.

PAŽINKIME KANADĄ...
Atkelta iš 3-čio psl.

mo. Šiandien gi, atradus žibalo 
Susirinkusieji, kurių prisirin versmes, per jo žemę pradėta 

ko gana gausiai, koncertą, pra tiesti žibalo vamzdžiai. Šiomis 
dedant mažais trumpais daly dienomis jis pardavė 5 akrus 
kėliais, kuriuos išpildė jaunu savo žemės po 1,000 dol. akrą, 
čiai 8—12 metų nianistai ir bai1 anksčiau pardavė kelis akrus 
giant gan sudėtingais kuri Farm Supply kompanijai, da 
niais, kuriuos išpildė vyresni, bar Royalite Oil gundo jį par 
kiti jau labai gerai pasiruošę duoti dar vieną akrą alyvos sto 
mokiniai, klausėsi su dideliu čiai pastatyti. J. Pronskus.

Klina 
Liobė, 
V. Sk 
B. So

te 
pa

GENERALINIS STATYFOS KONTRAKTORIUS

D- E. BELANGER & SONS |
lo METŲ JŪS( TARNYBOJE ?

GARANTUOTAS DARBA S.

259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588. «

tttttutttttntttttzttttttttttttttttttttKtttttitzsttnitttttttnttttnttttttmttxtittttttttittt

Adamonis ir Budriunas |
„DISTRICT ESTATE BROKERS” |;

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

i: Patvirtinti: Insurance Brokers Association of the province S; 
i . of Quebec «

Government of the province of Quebec. »
NAMAI ŽEMĖ ŪKIAI — pardavimui S

j PASKOLOS NAMAMS ir visų rūšių draudimas. P
J D. N. Baltrukonis CR 6-7634 F. Yasutis LA 2-7879 |

A. Markevičius OR 1-9816 J. Skučas RA 2-6152 «
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501. g

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

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų
pas Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

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.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

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. Paul Jotas.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 

Viskas tik už $ 1.10.
^7) Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 

) ir artritis. Naudinga svorio mažinimui. 
Masažo ekspertai jūsų patarnavimui.

' Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M. 
p MOTERŲ DIENA:

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

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

(2 g. į rytus nuo

telef.:
PL 0094

I
©

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------lei. YO 3440.
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NEPAPRASTAI ĮDOMI GEGUŽINĖ
, . j- • salio ir kitų vietovių lietuvius

Įvyks birželio 2 d., sekmadienį, atsiiankyfį į šią įdomią ir links 
3 vai. p. p. Vyt. Narušio ūky mą gegužinę, kur praleisite lai 
je, Lake Medad. Ypač šioje ge ką linksmoje pavasario nuotai 
gūžinėje bus įvairi programa koje. Hamiltono At-kų Kuopa, 
vaikams: bėgimo lenktynės, bė SUKAKTUVIŲ BALIUS! 
girnas maišuose, kiaušinio neši Laikas bėga nesulaikomai, o o 
mas šaukšte, obuolių rinkimas kartu bėgame ir mes. Ir nepaju &pra<jžia 7 
ir t.t. Laimėtojai bus apdova sime, kaip pribėgsime birželio 
noti įvairiomis dovanomis. Ta 22 d. Tą dieną įvyks sukaktu 
ip pat bus prizinis šaudymas, vių balius kun. Dr. J. Tadaraus 
Šokiams gros Bennie Ferrie or kui pagerbti, Jo 70 metų kum 
kestras. Veiks bufetas. Malo gavimo sukakties proga. Visi 
niai kviečiame visus — Hamii be išimties, įsigykime kvieti 

mus iki birželio 1 6d., kurių 
kaina tik 3 dol. Kvietimus gali 
ma gauti pas komisijos narius, 
kuriu pavardės jau buvo pa 
skelbtos praėjusiame numeiy 
je. Kviečiame visus atsilankyti 
ir laukiame visų šilto pritarimo 
ir gausaus dalyvavimo.

-', Toronto, Niagaros pusią

Europos gydytojas
Dantistas

Dr. N. Skaab
3 Barnesdale Ave. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus — 

TALKOJE
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. 

Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p. 
parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite 

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

LONDON, Ont.
MOKYKLĖLĖS TĖVŲ KOMITETO PARENGIMAS

Londono lietuvių šeštadieni jo praeitų metų čempionas, bu 
nės mokyklėlės Tėvų komite Vęs Vengrijos didmeisteris Ge 
tas birželio 1 d. — šeštadienį za Fuster. 
rengia labai linksmą šokių va 
karą. Vakaras įvyks Londono 
vienoj gražių salių — Odd ~ 
lews Temple, Dundas g-vė 
nr.

Gros gera kapela veiks 
tingas bufetas, bus I 
.... *_____  / vai. 30 min. va
karo. Pelnas skiriamas mokyk 
lėlei paremti. Visus londoniš /y^ ^ngai'7e^ WINDSOR. Gilt
kius ir artimesnių apylinkių zentavęs Kanadą pasauHo §ach WVIII.,
tautiečius Tėvų komitetas ma matininkų turnyre Amsterda BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS,
lomai kviečia atsilankyti, lai fOland"o’> 
būtų paskutinis parengimas ' JJ- ruošiamas KLB Windsoro Ap 1,30). Pamaldos už išvežtuo
prieš vasaros iškylas — pikui Fuster -— Vaitonio lemiamo ylinkės Valdybos kartu su Es sius bus sekmadienį birželio 9 
kus, kurie jau bus gamtos prie ji partija dėl šių metų čempio tais ir Latviais, per Windsoro d. 12 vai. Šv. Pranciškaus baž 
globstyje, ne salėje. Tautiečiai 
prašomi kviesti savo draugus 
ir pažįstamus. L. E-tas.

ONTARIO PROV.
ŠACHMATŲ TURNYRAS
Gegužės 20 dieną Samia __ _____ ____ ______  ______ „ . „

mieste (Ont.) pasibaigė trijų antroji vieta, nes tik per pusę dui ruošiasi ir duos 10-čio ap KLB Windsoro Apyl. V-ba, ta 
dienų Ontario provincijos šach taško jis atsiliko nuo A. Fus žvalgą. Nueitas kelias gana ii Ikininkaujant specialiam Komi 
matų turnyras, kurį vėl laimė ter. L. E-tas. gas, vingiuotas ir su kliūtimis, tetui, birželio 16 d. ruošia vie

bet jis nueitas. Kolegija turi šą pagerbimą. 12 vai. Šv. Pran 
sunkumų susisiekti su kttf ku ‘ 5
riais kuratoriais, kurie pakeitę

į 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 9% 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 siuntimai pakuojami 
kilogramais, tai prašome gerbiamų klientų daryti užsaky
mus kilograminiu skaičiavimu (1 kg, yz 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.

tt
2

Maistas: kaina už kg už svarą Maistas: kaina už kg už svarą : 
cukrus 
ryžiai 
miltai kviet. 
manų kruopos 
makaronai (verm.) 
pieno milteliai 
:valg. alyva 
margarinas 
sviestas 
suris „šveicarišk.“ 
Taukai (kiauliniai) 
bekonas (daniškas) 

: kumpis 
■kumpio dešra 
■ imi dešra 
i&cpeninis paštet. $ 2.60 $ 1.18 amerik. cigaretės Phillip 
Įkilkės (anjouvis) 2.30 1.05
:pipirai 2.75 1.25
Pastaba: valg. alyva, sviestas, taukai, bekonas, kumpis, kep. 

paštetas, kilkės it 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 — 
i licencijos mokestį, persiuntimo garant. pašto persiuntimo 

išlaidas, kas kartu sudaro $ 6.50.
Standartiniai siuntiniai:

H

$ 0.72 $ 0.33 citrinai švieži
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

kaina nepastovi 
džiov. vaisiai

„kompotas“
razinkos 
fygos 
datulės vaisiai
bičių medus

0.43 apelsinai švieži, 
0.34 
0.43 
0,43 
1.07 
1.04 
0.91 
1.20
1.14 šokoladas
0.87 kakava
1.18 kava
1.47 arbata % kg 1.40
1.14 % kg 2.75
1.28 muilas

1.50 0.68:

1.90
1.50
2.10
2.40
2.25
3.55
3.90
3.60

5.50
1.05

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

0.82: 
0.68; ’ 
0.96Į 
1.09::
1.02:
1.63 
i.77: 
1.64

2.50;
0.48;

Turnyre dalyvavo net 34 var 
žovai, kurių žymiausias, be G. 
Fuster, buvo mūsų garsusis 
šachmatininkas iš Hamiltono 
Povilas Vaitonis. Londono 

... „Free Press“ apie P. Vaitonį 
„° CI1Ja ir iabai šiltai atsiliepia ir pažymi 
” ........  ? kad jis yra buvęs Ontario pro

. vincijos Čempionu 1953 m. Jis 
. is 1955 m yra sekmįngai repre

Fel
555

tur

SIUNTINIAI LIETUVON
IR ANAPUS

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

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

Granadd Hills, California, U. S. A. 
Siunčiame oro paštu per Stockholm^ — Rygą.

Ypatingai pigiai ir greitai persiunčiame vaistus.
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nato, verta tikro pasigėrėjimo, CBE radio stotį bus birželio 15 nyčioje. Šv. Mišias laikys ir pa 
buvo ir rekordinė, nes užtruko d. (šeštadienį), nuo 2 iki 2,30 mokslą pasakys kun. V. Ru 
nuo 7 vai. ryto iki 4 vai. 50 m. vai. (Windsoro laiku nuo 1 iki dzinskas.
po pietų Abu žaidėjai padarė- - ~ —— “ . KUN. V. RUDZINSKUI 30
net po 140 ėjimų! Nors pav. joras kun. A. Kelens. Pamal METU KUNIGAVIMO
Vaitonis šia partija ir pralaimė dų pradžia 11 vai. pr. piet. Ko ciivav^iai PAMINĖTI 
jo, bet jam užtikrinai atiteko legija jau šiuo metu tam Sino- rAivuiNt i,

St. CATHARINES, Ont
REMIA LIETUVIO KANDIDATŪRĄ

J. Navasaitis iš St. Cathari A. Zubrickas, S. Juozapavičius, 
nės prisiuntė asmenų pareinu V. Žinaitis, J. Bušauskas, P. 
siu D-ro Pr. Ancevičiaus jo Balsas, J. Alonderis, Janušonis, 
rinkimu į Canados parlamenta S. Ulbinas, J. Deinora, J. Kalai 
reikalu' aukojusiu sąrašą: ‘ ™s’ A; ^augaitis Z. Piliponis,

P. Palgrimas, J. Alisauskas, A.
5 dol. J. Šrapnickas: 2 dol. J. Pranokus; 50 et. A. Žinaitis, A. 

Navasaitis, L. Pūslys; 1 dol. Kalvaitis. Viso 25 dol.

ciškaus bažnyčioje Sukaktuvi 
ninkas, dviem lietuviams kuni 

savo adresus, jai apie tai nepra gams asistuojant, laiko Šv. Mi 
neša. Kolegijos nuolatinė busti šias; pamokslą sakys svečias 
nė ir pastovus adresas yra nuo kunigas iš Čikagos. Tuojau po 
sava bažnyčia, t. y. 1942 N. S'p pamaldų bažnyčios salėje vai 
aulding Ave, Chicago 47, Illin sės. Norintieji pagerbime daly 
ois (USA). Kolegija labai pa vauti, užsirašo pas B-nės Vald. 
geidautų, kad kiekvienas lietu Iždininką p. J. Žemaitį arba 
vis reformatas, kur jis begyven bet kurį Valdybos arba Komi 
tų ir kada jis bebūtų atvykęs į teto narį.
šį ar kitą kraštą, malonėtų jai • B. Balaišis vyks i Toronto 
apie save pranešti ir duoti sa dalyvauti KLB Krašto Valdy

MOKSLAS IR TECHNIKA...
Atkelta iš 2-ro psl.

sų kitų žvaigždžių.
Kometa, pradedant balan 

džio 20 d., slinko Aktūro žvai 
gždžių telkinio kryptimi. Apie 
balandžio 24 d. kometa jau ar 
tėjo prie Andromedos ž 
džių telkinio. O teis Nigirako 
žvaigždžių telkiniu vaiskiai su 
žibėjo veik visą gegužės 1 d 
naktį.

Gegužės viduryje kometa 
priartėjo prie Šiaurinės žvaigž 
dės ir atrodė mažesnė už kitas 
žvaigždes.

Gegužės 
jau išnyks 
bet ją dar 
stebėti astronomai pro savo di 
džiuosius žiūronus. (K).

pabaigoje kometa 
iš mūsų regėjimo, 
gerokai ilgai galės

LIETUVOS EV. REFORMA Y.oxadresą. Pasitaiko laiškų, pa bos ruošiamame Apylinkių pir 
mininkų ir Valdybų narių su 
važiavime ir ten atstovauti Wi 
ndsoro Apylinkei. Kaip žinia, 
p. B. Balaišis yra buvęs pirmo 
sios tik suorganizuotos Wind 
soro Apylinkės Valdybos sek 
retoTius, visuomet aktyviai pri

TŲ SINODAS.
Lietuvos Ev. Reformatai ir 

šiais metais susirinks į savo 
metinį Sinodą Chicagoje. Sino 
das šaukiamas birželio 22—23 
dd. Šis Sinodas bus dešimtas 

c . i tremtyje. Tikimasi, kad visi Si 
n°d° kuratoriai pasistengs ja 

’ me dalyvauti, lygiai ir kiekive 
nas reformatas, kuriam rūpi sa 

’ vos bažnyčios reikalai.
Pirmąją dieną vyks Sinodo 

posėdžiai, kurie prasidės 5 vai. 
po pietų, o antrąją dieną — sek 
madienį bus laikomos iškilmin 
gos pamaldos nuosavoje bažny 
čioje, 1942 N. Spaulding Ave., 
Chicago, kurių metu pamokslą 
sakys svečias iš Vokietijos 
Liet. Liuteronų Bažnyčios Sen

jieškojimų ar žinių iš senos tė 
vynės ar 
perduoti

Sibiro, kurias norima
suinteresuotiesiems.

Kolegija.
VIENKARTINĖS

AUKOS LAUKIA
TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ

TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE sidedąs prie Apylinkės Valdy
K

tavo

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

------ Stw............HX —

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras 
62 Richmond St. West

Room 503
(kampas Bay & Richmond)

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088
K. — 1 X1T------- -MX------------- >•

4------ M M ■ ........

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

X

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

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

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

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

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

i::nt»HĮtnimiin»t»»iit:nttmn:::»r
W. A. LENCKI.

bos darbų ir šiemetinėje valdy 
bos sudėtyje^ eina sekretoriaus 
pareigas. Valei, pirm. P. Januš 
ka šiuo metu suvažiaviman vy 
kti negali.
• Pakrikštyta J. M. Mikelskų 
dukrelė Shiriey-Patricia var 
dais.
• Mirė S. E. Kazlauskų 14 mė 
nešiu sūnus Gediminas. Buvo 
pašarvotas Moris Funeral na 
muose. Per Šv. Pranciškaus ba 
žnyčią, kun. V. Rudzinskui at 
laikius pamaldas, palaidotas 
Šv. Alfonso kapinėse.

I
 Lietuviai advokatai
~ NEIMAN, BISSETT >1

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, « 

Notary Public.
H e y d e n Street

1
 (netoli Bloor ir Yongle) $ 

Toronto 5, Ont. ||
“Tel.: Ofice WA 4-9501 g 

Res. : BE 3-0978 $

TEISININKAS —

Advokatą*—Notarai 
100 Adelaide St W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.
iiiiiiiiiiiiiiiiniiinuiriiiiiiiTTnrTTrTmr __ » _

A. E. McKAGOE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario. 

LE 6-5613
Firmos Įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

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

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS I VISAS PASAULIO ŠALIS.
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS

iš įvairių Draudimo B-vių ir 
Worktnen‘s Compensation Board. —

PASŲ IR KELIONES LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBES REIKALAI. —

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ j 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

viso
$12.95

23.60:
BALTIC EXPORTING Co.
849 COLLEGE St.

brutto 10 kg (22 
brutto 10 kg (22

1. Cukrus 
■2. Taukai

Stori lašiniai sūdyti
) brutto 10 kg (22 

4*. 1000 amer. cigarečių „Phi 
lip Morris” (50 pok.) ir 7 
kg (15% sv. cukraus 

5. 60 gr streptomycino 1000 
tabl. isoniazid (rimifono) 
ir 7 kg (15%sv.) cukraus 
stiprūs geri mot. batukai (d aniški) su muitu 

stiprūs geri vyriški batai („tufliai“) su muitu 
___j 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, y 

Čikagoje, Kenosoje ir Vaterburyje. H

3r Stori k 
sausi)

B
 stiprus

Sekite

sv.) 6.45 plius 
sv.) 17.10 plius

sv.) 17.90 plius

18 plius

23.50 plius

$>6.50
6.50

6.50

6.50

6.50

24.40:

24.50;

30.—
10.95:
12.90

TORONTO. Tel. LE 1-3098

galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

Į SIUNTINIUS f LIETUVĄ,
; Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus!
: Muitas apmokamas mūsų įstaigoje. Gavėjas nemoka nieko.
■Faip 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.
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Šį sekmadienį, birželio 2 dieną A. GUTKĖS

Montrealio Lietuvių
Dramos Teatras

Aušros Vartų salėje, 

1456 rue de Seve, Cote St. Paul, 

stato labai įdomią vaikam, jaunimui ir suaugusiom

3 VEIKSMŲ PASAKĄ

! „MELAGĖLIS”
į REŽISŪRA ...

J SCENOVAIZDIS

. . . ........................... J. AKSTINO
J. AKSTINO ir K. VESELKOS

\\o\ r įt p. i.. \i
ŠEŠTADIENINIŲ MOKYK LŲ GLOBOS KOMITETAS 
sekmadienio posėdyje, kuriame da atvykti iš Toronto L. Kultu 
dalyvavo ir mokyklų vedėjos, ros Fondo Vadovė Iz. Matuse 
svarstė mokslo metų užbaigimo vičiūtė. 
klausimą ir tarėsi dėl ateities 
darbu. Svarbiausi klausimą su 
darė piniginis reikalas. Moks 
lo metams užbaigti reikia apie 
400 dol., nes reikalų labai daug 
— dovanėlės baigiantiems, vai 
šėms vaikučiams birž. 9 d., po 
baigminio akto, užkandėlis: re 
ikia atlyginti sargams; ne visi 
mokytojai gavo iš mokyklų ko 
misijos atlyginimus ir jiems rei 
kia išlyginti, o Seimelio Prezi 
diumo kasoje tiktai 33 doleriai, 
nes ankstyvesniųjų metų išlai 
dos buv. Prezidiumą slėgė sko 
lų našta ir beveik visą arti dvie 
jų tūkstančių dol. biudžetą pa 
ėmė mokyklų reikalams. Šie 
met jau šiek tiek lengviau, nes 
Verduno mokyklai nereikia 
mokėti ir didesnis skaičius mo 
kytojų gavo atlyginimą iš mo 
kyklų komisijos, bet kai praeju 
siu metų skoloms išleistas visas 
beveik biudžetas, dabar reikia 
sumobilizuoti 400 dol. Todėl 
komitetas nutarė iš vaikų tėvų, 
skaitant šeimomis, rinkti po 3 
dol. ir 50 et.

Baigiantiems nutarta duoti 
atminčiai po gražią knygelę.

Užbaigiant mokslo metus, i 
egzaminus atsilankys atstovai. 
Sekmadienį, birželio 9 d. 11 v. 
AV bažnyčioje bus iškilmingos 
pamaldos, kuriose dalyvaus vi 
si mokyklų avikai su tėvais ir 
mokytojais. Po pamaldų salėje 
bus iškilmingas aktas, kurio rne 
tu bus išduoti baigusiems pažy
mėjimai, o kiti perkelti Į sekan 
čius skyrius. Po to bus bendras 
vaikams užkandėlis.

Mokslo metų užbaigiman ža

J i

LINKSMA IR ĮDOMI GEGUŽINĖ 
Š. m. birželio 3 d. 3 vai. p. p.

Vyt. Narušio ūkyje įvyks įdomi

9
j BARBUTĖ 

j MORTA

§ JURGELIS

VILTIS VAIČIŪNAITĖ 
BRONĖ MALAIŠKIENĖ 

JUOZAS AKSTINAS 
LEONAS BARAUSKAS

| KEPĖJAS ........................................... VYTAUTAS SABALYS

§ Už Įėjimą vaikai moka 50 centų, suaugę 1 dolerį.
Pradžia: 3 valandą 30 min. po pietų.*

v

» IŠKILMINGAS LIŪDNŲJŲ BIRŽELIO DIENŲ MINĖJfe 
į MAS TORONTE |
i įvyks birželio 16 d. (sekmadie tos minėtą paskaitą .
? nį), 4 vai. p. p. Didžiojoje Ode Bus aptariami sekantieji įvy 

on Teatro saleje (Carlton-Yon kiai: Vytauto atsimtimas nuo 
ge). lenkų karūnos ir savystovus Sa

, Nuvažiuoti į minėjimą yra lyno sutarties sudarymas su 
; organizuojamas automobilių pa Vokiečių Riterių Ordinu; Vy
> radas su plakatais (Leidimas tauto paktavimas su buv. Auk
> iš policijos yado gautas). sinės Ordos chanu Tochtamišu 

Visi lietuviai, kurie tik turi ir nelaimingasis mūšis prie Vo
masinas, kviečiami ir prašomi rsklos; 1 ochtamiso sūnų pa

SPEKTAKLIS VAIKŲ ŠV. JONO LIUTERONIŲ tą dieną jau 2 vai. p. p. nuva inauduijimas sprogdinti Auksi 
darželio, vedamo NPSMM se bažnyčioje, 3594 Jeane Mance žiuoti į Loblows krautuvių di nę Ordą; Vytauto ilgametinio 
serų, sekmadienį pirmą kartą 
viešai parodė A. Giedriaus pa

Taip pat vaikams bus įdomi programa, 
su šokiais ir dainomis.

Gros Bennie Ferrie orkestras. Veiks bufetas.
Tad Hamiltono, Toronto, Niagaros pusiasalio ir kitų 

vietovių lietuvius kviečiame atsilankyti Į šią gegužinę.

Hamiltono At-kų Kuopa.

„LITO” VALDYBOS 
ŽINIAI 

pranešama, kad susirinkimas 
šaukiamas ši sekmadienį, bu 
želio 2 dieną, 9 vai. 30 mm. ry 
to banko patalpose. Visi valdy 
bos nariai prašomi dalyvauti. 
ANTANAS POPIERAITIS, 
sūnus Antano ir Izabelės Po 
pieraičių, Ville Emard, baigė 
sėkmingai trejus metus paruo 
šiamoj^o medicinos kurso Lojo sakėiės „Kur dingo antelės” 

iscenizuotą vaidinimėlį, mažų 
jų Šokius, deklamacijas ir dai 
nas.

Vaidino: švarškę antelę J. rionių S-gos visuot. suvažiavi 
Morkūnaitė, Gaįgę V. Kizers mą Mineapolyje, Lietuvos Ev. 
kytė, Kalakutą A. Jaugehs, Žv Liuter. Bažnyčiai tremtyje ats važiuos į priešais Odeon teatrą ir nepraleisti 
irbiį A .Ališauskas, Katiną L. .tovauti. Tik paskutiniu momen " j.-js.-.:-

Giriūnas, Šunį A. Morkūnas tu teko pakeisti maršrutą. Į 
Gaigalą D. Selenas, Blizgę, jau Ameriką jis atplaukia per New 
na antelę R. Jaugelytė, kitas an Yorko uostą. Todėl jo pravažia 
teles: L. Kerbelytė, B. Žukai vimo proga Monti ealyje planuo 
tė, O. Zinkevičiūtė, D. Ratavi tasis subuvimas tuo tarpu atide 
čiūtė, L. Blauzdžiūnaitė, Z. Žu damas, 
kas ir A. Kizerskis; pasakoto Kun. dr. M. Kavolis, 
jo žodžius skaitė D. Zuoaitė, • Dainava ruošiasi atidarymui 
Gaidžiu buvo R. Šeidys. „An — tiesia kelius, daro tvarką, 

Pranešame, kad birželio 1 d. ksti rytą” dekl^rnavo V. Kizers • Likas Algirdas šeštadienį ve 
(šeštadienį) 7 vai. vakaro įvy kytė, „Mano skaičiai”: A. Mor dė prancūzaitę ir savo lėktuvu 
ksta susirinkimas su įdomia pr kūnas, A. Jaugelis, B. Safron išskrido į Atlantic City, iš kur 
ograma ir vaišėmis .pas Nekal čikaitė, Z. Žukas, L. Kerbelytė. po mėnesio grįš ir apsigyvens 
to Prasidėjimo seseles — 1476 „Noriu miego” šoko: L. Blauz Chateauguay, kur įsigijo na 
Emard (buvusi Rockland) gat džiūnaitė, B. Gudaitė, L. Joku mus. 
vė, Cote St. Paul. Kviečiami da bauskaitė, L. Kerbelytė, V. Ki • Lankėsi iš Bostono A. Bace 
lyvauti visi moksleiviai ir vyrės zerskytė, J. Morkūnaitė, B. Sa vičjus pas švogerį V. Razmą, 
nieji ateitininkai. Asmeniški pa 
kvietimai nebus siunčiami.

Valdyba.
TRADICINĖ JONINIŲ 

vakarienė, įvykstanti birželio 
22 d. A. V. parapijos salėje, ža 
da būti viena iš šauniausių — 
su menine programa.
• Dr. J. Mafiška yra išvykęs į 
Sherbrooke, kur geg. 27—29 
dienomis vyksta dantų gydyto 
jų suvažiavimas.
• Forume dabar cirkas, kurio

los kolegijoje ir tapo apdovano 
tas BA diplomu. Jis tapo prūm 
tas į McGill universiteto medi 
cinos kursą, į kuri yra be galo 
sunku patekti. Antanas savo 
laiku išėjo vieną stipriausių Hi 
gh School mokyklų — D'Arcy 
McGee. Tokiu būdu, baigęs 
McGill universitetą, jis bus 
pirmasis Montrealy gimęs lietu 
vis, kuris bus išėjęs visas tris 
stipriausias mokyklas ir įgijęs 
gydytojo diplomą McGill uni 
versitetą. V.
MONTREALIO ATEITININ

KŲ DĖMESIUI

DR. J. ŠEGAMOGAS $
CHIRURGINĖ ir |

BENDROJI PRAKTIKA |

Office 5441 Bannantyne $ seansai 3.15 dieną ir 8.30 vaka 
(kamp. Woodland) & ro.

Verdun. Tel. HE 3175. I * Kulionis Alg. per P. Mažei 
. . g ką už Backrievr lietuvių kolo

Priėmimo vai.: 2-4; 7-9; nijoje nusipirko puikius namus 
šeštadieniais 11-1 | TIKTAI KELIOS DIENOS’

N rba ' t Dar .y,a likf km'"
Namų 1038 Osborne Av. <A inerciniai sklypai prie 18 vieš 

... Verdun. Tel.: PO 6-9964. S kelio. Tie sklypai yra rezervuo 
, ti iki šio savaitgalio lietuviams.

i t
i t C

DANTŲ GYDYTOJAS

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

5441 Bannantyne, Verdun,
(kampas Woodland)

Tel.: TR 4547

I
 NOSIES, GERKLĖS IR 

AUSŲ SPECIALISTAS 
IR CHIRURGASDr. R. CHARLAND

78 St. Joseph Blvd. W.Tel. PL 9958

investacijai. Tik 10 et. kvadra 
fine pėda, lengvomis mokėjimo 

I sąlygomis.. Tikrai verta susido 
mėjimo. Teirautis P. Mažeikos 
telefonu: MO 4-0507.

ADVOKATAS | 
U X
j. $ STASYS DAUKŠA, LL. D.| 
Š $ Suite W—M |
i; & 152 Notre Dame St. E. g 
i; | UN 6-8969* |
i: © Res. 5657—12 Avė., Rsm. 5
i $ RA 2-5229

I
Dr.E.Andrukaitisg

956 SHERBROOKE E. j 

Tel.: LA 2-7236
74.

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

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E. 

LA 1-7926—8873

Advokatas
$ Suite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes
c MArquette 8045

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

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

ir Prince Arthur gt. kampe, džiąją aikštę, Dufferin gatvėje priešo emiro Edigey nukovoji 
birželio 2 d., 12,30 vai. pp. lie (Tarp College ir Bloor) žinomas ir jo mirtis; taikingo Kri 
tuvių pamaldos.

KUN. KELERIS
NEATVAŽIUOS.

Jis važiuoja į Pasaulio Liūte

ma, su pilnomis mašinomis ke mo chanato Įsteigimas ir Lietu 
leivių, nes iš čia bus formuoja vos priėjimas prie Juodųjų jū. 
mas paradas ir pridedami pla rų.
katai. Paradas pajudės 2 vai. Visi istoriniais
30 min. 
rutu ir

Paradas pajudės 2 vai. Visi istoriniais klausimais » 
numatytu miesto marš interesuoti tautiečiai prašomr 
prieš pat minėjimą su kuoskaitlingiausiai atsilankyti 

i progos išgirsti 
auiomobiliams pastaty anų didžiųjų Lietuvos laikų

frončikaitė ir B. Žukaitė. Piani pastovų NL skaitytoją.
nu skambino R. Kličius. „Visi • Majoras p. Drapeau, parodęs 
šoka”, deklamavo J. Morkūnai lietuviams didelį palankumą, 
tė ir B. Žukaitė. Mažieji suko stato savo kandidatūrą rinki 
ratelius ir programą užbaigė muose Į Montrealio majorus. 
Tautos Himnu. • 1959 metais bus išimtas iš

Reikia pabrėžti, kad visa prog apyvartos paskutinis Montrea 
rama buvo sudaryta labai gra lio tramvajus. Susisiekimo per 
žiai — mokamai pedagogiškai, tvarkymas miestui atsieis apie 
kas rodo, kad darželio vadovy 15 mil. dol.
bė yra specialisčių rankose. • Matulytė Genė išskrido 2 
Vaidinimėlis — mažiems valka sav. atostogų Į Filadelfiją, 
ms; deklamacijos pagal amžių. SIUVĖJAS M. MAČIUKAS 
Nė vieno vulgarumo. Malonu įsigijo vasarvietę 
buvo stebėti šį augštai kultūrin prie Lost River, Que. mieste 
gą parengimą. Ir tas davė pag ijo, prįe upės ir ežero, kur yra 
rindą Liet. Kultūros Fondo Įg begalės forelių ir kitų žuvų, 
aiiotiniui pasveikinti vaikų dar Tai ideali vieta poilsiui 'ir žūva 
želio darbuotojas, pasiekusias vimui. Daug erdvės ir patogus 
gražių darbo vaisių. Darželio namas. Vasarvietė yra 66 my 
vaikų tėvai Seseles, apdovanojo HOs nuo Montrealio. 
gėlėmis.
• Montrealis po lietaus sužalia 
vo i rturi jau pavasarį, kuris ža 
da būti trumpas, nes prasidės 
vasara.
• Nuo kovo 10 d. streikuoja va 
rio kasyklų darbininkai protes 
tuodami prieš lyderio pašalini 
mą.

ČINČILAI
viso 23 ir 11 dėžių, po $ 100.— 

už porą.
Tel. RE 8-6843.

1320 Lombard Cree., Apt. 29. 
Town of Mount Royal, Que.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS 
3260

koritraktorius

GURČINAS 
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 keriptis pas mūsų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų telefonu HE 2922

A. Norkeliūnas
Commissioner of the ’-merior 

Court of Montn

MONTREAL 
ENTERPRISES REG‘D.

KUR APSIDRAUSTI, 
PIRKTI, PARDUOTI?

Namai, bizniai sklypai, ūkiai, 
visų rūšių draudimas.

Snack Bar, gera proga, 
Įmokėti $ 2.000.—

esančią
ti aikštę. Iš ten pat išvažiuoja Įvykių, 
ir estų ir latvių automobilistai.

Pats minėjimas su savo ofi 
cialia ir menine dalimis bus tr 
umpas, bet įspūdingas. Pagrin 
dinis kalbėtojas Hon. Poul T. 
Hellyer Kanados Krašto Ap 
saugos vice-ministeyis ir kiti 
provincijos ir miesto atstovai. 
Meninėje programos dalyje vi 
sų trijų tautybių mišrūs cho 
rai. t

Visus lietuvius kviečiame sk 
aitlingai dalyvauti.

Kanados Baitų Federacijos 
Pirmininkas.

LAIMĖTOJŲ PAGERBIMAS
Penktadienį, gegužės 31 Lie 

tuvių Namų viršutinėje salėje 
sporto klubas Vytis ruošia po 
būvį — VII Šiaurės Amerikos atliko solistai O. Ščepavičienė, 
sportinių žaidynių laimėtojų V. Žemelytė ir B. Marijošius. ' 
pagerbimą. Programoje šokiai, Akomponavo D. Ščepavičiūtė 
alutis ir kt. Ta pat proga bus ir kun. B. Jurkšas. Be šių, baž 
parodėlė, trofejomis ir fotogra nyčioje dar giedojo V. Bigaus 
fijomis atvaizduojanti klubo at kas, parapijos choras ir S. Kai 
siekimus. Pradžia 7.30 v .v. Vi rys smuikavo. Pažymėtina, 
si

KUN. DR. J. GUTAUSKO 
kunigystės 25 metų sukakties 
minėjime Šv. Jono par. salėje 
sekmadienį dalyvavo eper 200. 
Minėjimas prasidėjo iškilmingo 
mis pamaldomis celebruojamo 
mis paties sukaktuvininko, asi 
stuojant kun. klebonui P. Ažu 
baliui ir kun. B. Pacevičiui. Pa 
mokslą sakė Montrealio Auš 
ros Vartų klebonas T. kun. Dr. 
J. Kubilius, S. J., kuris buvo' ir 
oficialus iškilmių pirmininkas. 
Vaišėse, kun. Gutauską sveiki 
no eilė organizacijų atstovų, jo 
seminarijos draugų Įvairiuose 
kraštuose ir kt. Įteikta gražių 
dovanų ir adresų.

Trumpą meninę programą

smuikavo. T
LSK Vytis, kad dieną prieš tai Toronto kar 

dinolas su pagelbininku buvo 
atvykęs asmeniškai sukaktuvi 
ninką pasveikinti. Bs.

kviečiami.
PASKAITA APIE
KOVAS SU AUKSINE 

ORDA.
Kai kuriems asmenims pagei ® Rekolekcijų į Kennebunkpor 

davus, dr. M. Anysas birželio *9. Me., USA, išvyko T. Placi 
2 d., šventadeini, 5 vai. po pie *^as T. Paulius. Grįš atgal 
tų, Lietuvių Namuose pakar aPie birželio 13 d. Tame tarpe 

klebono pareigas eis T. Vytau 
tas.
• Geg. 30 d., yra Dangun Žtf 
gimo šventė.

I
Dr. A.VALADKA

1081 BLOOR ST. W.
(prie Dufferin)

Telefonas LE. 1-2933 
RENTGENAS

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. 
Šeštadieniais nuo 11 vai. 
iki 1 vai. p. p. Ketvirtadie
niais kabinetas uždarytas. <

X Raštinė: LE 4-4451

GYDYTOJAS

ir šeštadieniais 
susitarimą.

t Dr. P. MOK KIS
I DANTŲ

X Vakarais
| pagal

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

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

Tripleksas su krautuve,
$ 29.000,-, Įmokėti $1

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

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

—, Įmokėti $ 15.000.—.

6695—35th Avė., Rsmt.
Tei. RA 7-3120 — RA 7-3560

I
Dr. A. Pacevicius j 
Gydytojas ir Chirurgas X
280 Roncesvalles Avė v

Telefonas LE 4-4778 g

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

9 į? K

; DR. V. SADAUSKIENĖ
; Dantų gydytoja ■ 

129 Grenadier Rd.,
;(2 namas nuo Roncesvalles)!

TORONTO ]
! Tel. LE 1-4250

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„P A R A M A”
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

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

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