
Nr. 23 (233) KAINA 15 ct.

LIETUVA
INDEPENDENT LI

Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

Leidžia Kanados Lietuvių Centro Taryba
Pub li shed by the Lithuanian League of Canada

Authorized as
second class mail, Post Office Department,Ottawa

ADRESAS:
7722 GEORGE ST., VILLE LASALLE, MONTREAL 32, P.Q-CANADA

MONTREAL, 1957 m. BIRŽELIO-JUNE 5 d. PRICE 15 ct. XVII METAI

II
Naujienos jš pasaulio sostinės

PASKUTINĖJE VLIKO SESIJOJE IŠRINTI VISI
NAUJI JO ORGANAI

Gegužės 31'— birželio 2 die pės veikia susitarusios, nors jų 
nomis New, Yorke įvyko Vy ^>asitijaukimo iš Vliko mp,ty 
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo vai labai skirtingi.
Komiteto sesija, kuri per 3 die Nors Liaudininkai ir Social 
nas išsvarstė 14-kos punktų demokratai siūlė VLIKo prezi 
dienotvarkę. Joje buvo svarbūs diumą palikti tą patį, (L»aud. 
ir įdomūs pranešimai, kuriuos tuo reikalu ir padarė pareiški 
padarė: VLIKo prezidiumo mą) ligi paaiškės derybų vai 
pirm. J. Matulionis, V.T. pirm, šiai galutinai, 
A. Devenienė, Vakarų sienų ko 
misijos M. Brakas, Rytui sienų 
kom. A. Trimakas, Lietuvos at 
statymo J. Audėnas, Santykių 
su lenkais ir PET seimą Stras 
burge V. Sidzikauskas, Tarp 

, tautinių Įvykiu -raidą apibūdi 
no A. Trimakas, Apie Lietuvos 
laisvinimą pasikeitusiosio’ saly 
gose kalbėjo D. Krivickas, 
Apie santykius su veiksniais J. 
Matulionis, Santykius su visuo 
mene J. Kaminskas ir Apie po 
litinių grupių konsolidavimo 
eigą Komisijos pirm. K. škir 
pa. Be to buvo plačiai aptarti 
T. Fondo ir finansiniai reika 
lai; išdiskutuotas revizijos ko 
misijos pranešimas, finansų or 
ganizavimas ir patvirtintos 
apyskaitos bei revizijos komisi 
jos aktai.

Plačiąjai visuomenei labai 
įdomūs

Vakarų ir Rytų komisijų 
pranešimai,

KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKO 
MASI VEDANT KONSOLI 

DACIJOS PASITARIMUS
Vliko Konsolidacinės komi 

sijos pirmininkas min. pik. K. 
Škirpa Vliko sesijai pranešė, Pradžioje žurnalistų bijooj ir kaip Chruščiovas padarė nusa 
kad Talkos ir Liet. Fronto gru Chruščiovas, bet per tūlą laiką vinęs iš Rusijos ir pavergtųjų 
pės paprašė joms patiekti Vh įsidrąsino. Pamatęs gi, kad per tautų prievarta surinktas pas 
ko pageidavimus visų politinių žurnalistus galima padaryti ne kolas, jeigu už pažiūras žmo 
grupiųkonsolidavimoklausimu. mažą propagandinį biznį, jau nės kankinami ir žudomi tūks 

Vliko konsolidacinė komisija pasileido į atvirą propagandą tančiuose katorginių darbų sto 
pageidavimą priėmė ir įteikė 
pasiūlymus sekančio turinio:

„Siekdamos visiškos mūsų 
jėgų konsolidacijos vyriausiam 
mūsų tikslui siekti, apjungiant 
Lietuvos laisvinimo veiklos va 
dovavimą VLIK-e, jį sudaran 
čios grupės susitarimo pama 
tan deda sekančius pagrindi 
nius dėsnius:

1. Visos grupės, tiek grįžtan 
čios į VLIK-ą, tiek į jį naujai 
įstojančios, laikosi 1944 m. va 
sario 16 dienos deklaracijos, 

sijon išrinkti: J. Norkaitis pir nas Ancevičius. Tai pirmas Ka kaip pagrindinio VLIKo uždą 
mininku ir E. Simonaitis ir nados lietuvių gyvenime atsiti vinių akto.
kun. Gronis nariais. Tautos kimas, kad į tokią augštą viętą 2. Mums atrodo, jog betko 
Fondas padidintas ligi 5 narių buvo pasiūlyta lietuvių bend kiems neaiškumams išsklaidyt 
ir išrinkti: prel. Balkūnas, A. ruomenės žmogus. Ją pasiūlė i„ o taip pat ir požiūriu san 
Devenienė, Dr. Budezika, J. C. C. F. (Cooperative Commo tykių su demokratiniais kitų 
Jakš-Tyris ir p. Minkūnas. Pa nwealth Federation)partija,tai kraštų sluogsniais, būtų tikslin 
reigomis pasiskirstyti palikta yra Kanados Socialdemokratų ga, kad tos grupės, kurios Vii 
išrinktiesiems. Partija. Ji netik pasiūlė, bet ke dar nebuvo dalyvavusios, įs

Posėdžiams sklandžiai vyks deda visas pastangas, kad mū todamos į jį atitinkama forma 
tant ir pakartotinai pabrėžus, su tautietis Dr. Ancevičius bū pareikštų, jog yra apsisprendu 
kad Vlike yra visiška darna ir, tų išrinktas. Jokia kita partija, sios siekti atkūrimo nepriklau 
Ipriįsšįngai antivlikinei :propa nei liberalai, nei konservato somos Lietuvos valstybes, su 
gandai, jokių ginčų ir rietenų riai lietuviams nepasiūlė ir ne įtvąrkytos demokratiniais vai 

kurie konstatuoja, kad komisi nėra, sesijos gale 
jos jau atliko dideli darbą, ku priimtos rezoliucijos, 
ris buvo užplanuotas prieš ke 
lis metus. Vakarų komisija jau kurių yra būtina paryškinti ir 
turi rankose mūsų moksliniu pabrėžti, kad Vlikas nusistatė 
kų parašytas Lietuvos vakarų stropiai sekti ir reaguoti dėl 
sienoms nustatyti ribas, apie Lietuvos okupanto brutalių ak 
kurias mokslinius darbus yra tų, lietuvių tautos žudymo ir 
parašę Dr. M. Gimbutienė (pro naikinimo^, ypač jaunimo; dėl 
istorė), Dr. J. Gimbutas (archi 
tektūra), Dr. J. Balys (dai 
nos), Prof. J. Žilevič.ius (muzi 
ka), Dr. J. Lingis (arklas). Vi 
sa ši medžiaga yra etnografi 
nio pobūdžio, nurodanti lietu 
vių etnografines ribas. Rytų 
komisija taip pat jau paruošė 
didelį kolektyvinį veikalą apie 
Lietuvos rytus — Dr. A. Šapo 
kos, Dr. P. Graužinio, Dr. D. 
Krivicko, Dr. J. Puzino. Rytų 
komisijos daugiau istorinės me 
džiagos.

Dar svarbiau, kad tiems i 
ksliniams darbams išleisti 

sudarytas institutas ir jau 
turimos lėšos, 

nors Rytų komisjai jos dar ne 
pakankamos.

Vlikas, augštai vertindamas 
šiuos darbus, ir komisijoms ir 
mokslininkams, parašiusiems 
mokslinius darbus, pareiškė 
padėką.

Visuomeninių santykių būse 
noje yra įdomus ir svarbus pra 
nešimas apie politinių grupių 
vienybės atstatymą bei naujų 
grupių j VLIKą įvedimą. Iš 
pranešimo paaiškėjo, kad anti 
'vlikinė pusė.paprašė vlikinę ko 
misiją patiekti jai pasiūlymus 
dėl susitarimo. Vilkinė komisi 
ja, siekdama vienybės, pasiūly 
mus> suformulavo ir įteikė ant 
rąjai pusei, kurioje yra Talkos 
grupė (Taut., LRS, LAS ir 
Laisv. kov.), veikianti susitaru 
si su Lietuvių Fronto grupe, 
nes be L. F. čia dalyvauja ir 
antrasis Darbo Federacijos cen 
tras. Vlikinė komisija nors ir 
susidūrusi 
mais kliuvinais, nuėjo nuolaidų gatų suvažiavimas išklausyti V-bą išrinkti: J. Šlepetys, D. „ , orimus pror. vaciovas nirzis na
keliu ir derybų dėl tų dirbtinai praeitų metų Apygardos Vai Penikas, Dumbrienė, Maceika, konsolidacijos klausimą aptar matematikas jonas Mašio 
statomų kliuvinių nenutraukė, dybos ir Kultūros Tarybos veik V. Alksninis, P. Skėrys ir Vak ti suvažiavime, tai p. Rastenis ’ - - -
Komisija iš VLIKo plenumo los ir finansinės apyskaitos ap sėlis. Kandidatai: Butkys ir paprašė ilgesnio laiko, nes su 
gavo pritarimą’savo žygiams ir tarti aktualiuosius bendruome Jakučionis. važiavimas įvyko birželio 1—2
yra paprašyta pasitarimus tęs menės reikalus, išgirsti atstovų Revizijos komisija pasiliko dienomis Clevelandę. Visi su 
ti ir siekti susitarimo vardan pasiūlymus ir išrinkti naują N. ta pati — K. Bielinis, A. Sodai pasiūlymu sutiko, todėl sekan 
Lietuvos ir lietuvybės. Pastebė Y. Apygardos Valdybą. Susi tis ir A. Ošlapas. C
tina, kad abi antivlikinės grurinkime dalyvavo 32 asmens. Susirinkimas baigėsi apie 10 dienį, birželio 8 dieną.
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nerado galima 
dėl

išrinkti visi

bet KD giupės 
tai padaryti, to

Kiekvienas Lietuvis jau žino,

Politinių įvykių savaitė
CHRUŠČIOVAS ATSISTOJO GEBELSO ROLĖN IR 

VARO PROPAGANĄ
Stalinas žurnalistų bijojo, dauja, nuolat apiplėšiamas,

nauji VLIKo 
organai.

Vliko prezidiurnan išrinkti: 
Dr. Antanas Trimakas pirmi 
ninku, Jonas Stiklorius vicepir 
mininku ir Henrikas Blazas se 
kretorium. Vykdomojon Tary kad birželio 10 d. įvyksta Fede 
bon išrinkti: Jonas Glemža pir ralinio Kanados parlamento rin 
mininku ir P. Karvelis su J. kimai. Tuose rinkimuose daly 
Kairiu nariais. Revizijos komi vauja ir mūsų tautietis dr. Pra

visiškai Hitlerio propagandos vykių, kad visas sovietinis gy 
ministerio Gebbelso būdu. Štai venimas padarytas baisiu kalė 
pačiu paskutiniu laiku birž. 2 jimu be šviesos spindulėlio, — 
d., Chruščiovas jau sutiko tele tai ką reiškia ta „nemirtingoji 
viziją įsileisti net į savo kabi idėja“?
netą. Ir tie trys telžurnalistai Chruščiovo idėja gera tiktai 
tikrai Chruščiovui labai pasi jam pačiam, kai jis 
tarnavo, nes televizija ir spau 
da plačiai apie tai rašo ir nupa 
sakoja visas teleinterview dėta 
les. Net suskaičiuota, kiek kar 
tų Chruščiovas... nusišypsojo. 
Taigi, geresnės propagandos ir 
būti negali. Ir

CHRUŠČIOV GYRĖSI, 
PRANAŠAVO IR MELAVO.

Girdi, trečioji amerikiečių 
karta jau persiims socializmu, 
bet jis to nenorįs primesti. Ru 
sija sutinkanti eiti mažu žings 
niu prie nusiginklavimo (kai 
dideliu žingsniu ginkluojasi...) 
Rusija sutinkanti ištraukti ka 
riuomenę iš Lenkijos, Rytų Vo 
kietijos, Vengrijos ir Rumuni 
jos, jeigu JAV sutiktų ištrauk 
ti savo kariuomenę iš Vakarų 
Vokietijos, Italijos, Graikijos 
ir Turkijos. Chruščiov Pabalti 
jo valstybių nemini, kaip ir 
Bulgarijos, Korėjos, Vietnamo 
ir t. t.

Chruščiov įtaigoja, kad
JAV PLANUOJANTI KARĄ

PRIEŠ RUSIJĄ, 
bet jis esąs įsitikinęs, kad ka 
ras komunizmo nesugriausiąs, 
kaip ir kapitalizmo. Sudarius 
koegzistenciją, reiktų panaikin 
ti prekybos varžtus ir užmegz 
ti kultūrinį ir prekybinį bend 
radarbiavimą. Tai, žinoma, pa 
tarnautų dar didesnei propaga 
ndai, kai Rusija tebejiktų už ge 
ležinės uždangos ir tebebijotų 
įsileisti iš užsienių žmones pas 
save ir savo žmones laikytų kie 
tai prisirišusi prie vergų darbų. 

Chruščiov per akis meluoja, 
kad Vengrijoje, jeigu rusai ir 
išeitų, komunizmas gyvuotų.

CHRUŠČIOV ĮTAIGOJA, 
KAD KAPITALIZMAS 
KARO NELAIMĖSIĄS, 

nes komunizmo idėja esanti je. 
amžina. Chruščiov sąmoningai — Kadaro valdžia į Rusijos 
užmiršo, kad viena yra idėja, o darbo stovyklas pardavė 50. 
kita jos gyvendinimas. Jeigu 000 darbininkų po 100 dolerių 
darbo žmogus sovietijpje ba už galvą.

Pasaulio lietuvių sostinėje --------- ŠULAITIS
STUDENTŲ VAKARAS
Birželio 8 d., 7 vai. vak. įvy 

gūžės 30 d. — Chicagos lietu ksta LSS Chicagos skyr. ren 
viai prisiminė savo mirusiuo giamas vakaras, Pulaski Balro 
sius, gausiai atsilankydami į om, prie 18-tos ir Asrland gat 
abejas lietuvių kapines. Šv. Ka vės. Programa žada būti įvai 
zimiero kapinės, kuriose ilsisi 
apie 30,000 tautiečių, buvo pil 
nos lankytojų. Čia yra palaido 
tas komp. A. Vanagaitis, dide 
lis lietuvių veikėjas kun. Sta 
niukynas, savanoris - kūrėjas 
pulk. Bobelis, bolševikų kan 
kinys kan. A. Petraitis ir kt. 
jLietuvių Tautinėse kapinėse, 

esą 
7,000 lietuvių

APSIKABINĖJĘS 
ORDINAIS

tą katorginę idėją bandė propa 
guoti per radiją ir televiziją? 
Tai yra žiauraus satrapo aki 
plėšiškas melas ir propaganda, 
kurios Sovietijosžmonės negali 

atremti, nes jiems yra atimta 
balso teisė ir jie padaryti kur 
čiais ir nebyliais. Chruščiovas, 
žinoma suprato, kad viduje jis 
laisvas meluoti apie sovietinį 
gyvenimą, nes niekas negalės 
pasakyti, kad jis meluoja, o už 
sieniuose, žinoma, bus žmonių, 
ypač iš penktosios kolonos, ku 
rie iš jo kalbos pasidarys kapi 
talą ir galės tęsti propagandą 
už vergiją, okupaciją, sovieti 
nį kolonializmą ir 
perializmą.
TRUMPOS
— Vakariniame 

antikomunistinio 
biuro sprogo dvi bombos.

— Chruščiovas pasigyrė, 
kad 900 tūkstančių „biurokra 
tų" pavaręs iš darbo, bet kiek 
jų liko nepasakė. Bet ir 900.000 
nemaža bedarbių armija.

— Mao-Tse-tung nutarė pa 
daryti vizitą Lenkijos valdžiai. 
Tai aiškinama komkinų atsipa 
laidavimu nuo Kremliaus.

— Gomulka su Cyrankevi 
čium slaptai lankėsi Maskvoje 
ir prašė Chruščiovo palaimini 
mo.

— Tito nenumato sunkumų 
susitarti su Maskva galutinai.

— Anglija paskelbė praple 
čianti prekybą su Kinija.

— Lietuvių pernai i Kanadą 
per pirmąjį metų ketvirti atvy 
ko 32, o šiemet 37.

— MacMillan priėmęs Mask 
vos siūlymą atsilankyti Rusijo

maskvinį im

davė išstatyti lietuvį kandidatą dymosi pagrindais, 
ir jį išrinkti.

. Tik lietuvis Lietuvos ir 
kitų mažų pavergtų tautų rei 
kalą supranta, supranta ir dėl 
jo kovos iš parlamentarinės tri 
būnos, jieškos parlamento na 
rių tarpe paramos pirmoj eilėj 
C. C. F. partijoj ir kitur už pa 
vergtų tautų išlaisvinimą, nes 
tik socialdemokratai stato pir 
moj eilėj pavergtų tautų išlais 
vinimą — prieš pavergimą žm 
ogaus žmogum, už laisvę žmo 
gui ir tautoms. Tik laisvas žmo 
gus ir laisva tauta gali kurti 
kultūringą gyvenimą sau ir ki 
tiems.

Išrinkimas lietuvio Dr. An 
cevičiaus į Parlamentą būtų is 
torinis dalykas, pasididžiavi 
mas ir garbė visiems Kanados 
lietuviams. Tautietis savo tau 
tos ir savo krašto neapvils.

Dr. Ancevičius kandidatuoja 
Toronto — Trinity rinkiminėj 
apygardoj tirščiausiai apgyven 
toj iš pavregtų kraštų žmonė 
mis. Birželio 10 d., daugelis iš 
jų balsuos už mūsų tautietį, 
todėl kiekvienas toje apygardo 
je gyvenantis lietuvis prašomas 
balsuoti už lietuvį—už Dr. An 
cevičių. Lietuvis, balsuodamas 
už lietuvį atliks, parodys savo 
supratimą tautai, kraštui ir lie 
tuvių bendruomenei.

ŽINIOS
Berlyne prie 

teisininkų
3. Visos p. 1 suminėtos gru 

pės įsipareigoja, nuo momento 
sugrįžimo ar įstojimo į VLIKą, 
susilaikyti nuo bet kokios se 
paratistinės veiklos ir remti jį, 
kaip vieningą lietuvių tautos 
Politinę Vadovybę.

4. Visos p. 1 suminėtos gru 
pės naudojasi visomis VLIKą 
sudarančių grupių teisėmis ir 
prisiima ant savęs VLIKo nuc 
štatuose numatytas pareigas 
bei atsakomybę už jo veiklą.

5. Likusios užsieny Lietuvos 
dapdomatijpis tarps'aviams san 
tykiams tvarkyti ir jos veiklai 
koordinuoti diplomatinių misi 
j|ų funkcijų apimties ribose, 
pripažįstama likusios užsieny 
Lietuvos Diplomatijos Šefo ins 
titucija.

VLIKo santykiai su Lietu 
vos Pasiuntiniais grindžiami 
darnaus bendradarbiavimo pri 
ncipu, kiekvienam organui vei 
kiant jam priklausomoje srity 
je. Tų sričių apimties ribos ir 
bendradarbiavimo tvarka nu 
statomi abipusišku susitarimu 
su likusia užsieny Lietuvos.dip 
lomatija.

6. Visi buvę nesusipratimai 
tarp VLIKo ir paskirų iš jo pa 
sitraukusių grupių, jei kuri jų 
dar turėtų kokių specifinių kla

Senas kanadietis, usimų, išlyginami VLIKą 
% rančių grupių Komisijos indi

t lenkų nedraugingų veiksmų ir 
[ propagandos, nukreiptos prieš 
; Lietuvos suverenines teises ir 
i t. t. Poniai Žadeikienei su dūk 
ra pareikšta užuojauta.

Vliko sesija vyko darbingoje 
dvasioje, geromis nuotaikomis 
Vliko darbai bus išleisti ats 
kirą brošiūra, nes visuomenėje 
yra nusiskudimų, esą neduoda 
ma apie Vliko veiklą žinių.

Reikia dar pastebėti, kad ši
Vliko sesija atkreipė dideli 

dėmesį monitoringui ir radio 
transliacijoms,

ką įtaigoja labai daugelis ir di 
dėlių faktų. Išaiškinta ir įrody 
ta, kad Lietuvai radijas yra vie 
nas svarbiausių reikalų.

Naujai persitvarkiusiam 
kui geriausios sėkmės. O 
tautiečiai raginami remti 
ką, nes nėra kitos institucijos, 
kuri galėtų atlikti VLIKo 
davinius.

KONSOLIDUOJASI IR
( LIBERALISTLNIS 

JAUNIMAS
Praėjusį savaitgalį New Yor 

ke vyko Šviesos suvažiavimas, 
turėjęs gana plačią programą.

Svarbiausia, kas čia paaiškė šaulio Lietuvių Bendruomenės ginti ir lietuvių visuomenei po 
jo, tai tas, kad šviesa ir Santa Seimui šaukti organizacinio Ko litiškai konsoliduoti visos gi u 
ra nutarė sudaryti Antantę, miteto darbus ir ateities pianus pės, tai yra, tiek tos, kurios da 
Abiejų akademinio jaunimo su ir kvietė visų atstovaujamų apy bar sudaro VLIKą, tiek ir tos, 
sibūrimų vadovybės sudaro an linkių dalyvius prisidėti darba kurios į jį grįžta arba į jį nau 
tantės organą, kol paaiškės gi is, aukomis ir kit. jai įstoja, įsipareigoja laikytis
lesnio konsolidavimosi galimy Renkant kandidatus į naują prideramo santūrumo bei rim 
bės, jeigu tokios aiškėtų.

JAV BENDRUOMENĖS 
SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 25 d. įvyko JAV L.
su dirbtinai stato B. New Yorko apygardos dele tuvių B-nės N. Y. Apygardos čįoje lietuvių visuomenėje“.

mo

Vii 
visi 
Vii

už

suda

EDVARDAS
PRISIMINTI MIRUSIEJI
Kapų puošimo dieną — ge

t ----- ------- M----------.
Suvažiavimui pranešimą pa vidualiai su tokia grupe., 

darė prel. J. Balkūnas apie Pa 7. Bendrai atmosferai7. Bendrai atmosferai atslū

jai įstoja, įsipareigoja laikytis

Apyg. v-bą labai sunku buvo ties pasisakymuose spaudoje, 
surasti reikalingus 9 asmenis, vengiant viso to, kas galėtų bū 
nes visi atsisakinėjo. Atrodo, ti nenaudinga musų politikos iriose 
nenori dirbti. veiksnių autoritetui palaikyti,

ri, o nuotaika — studentiška. 
Vakaro pelnas skiriamas Stu 
dentų Šalpos Fondui.

„NEPRIKLAUSOMOS LIE 
TUVOS” PRANEŠIMAS
Pranešama visų žiniai, kad 

nuo ateinančio numerio „Ne 
palaidota apie priklausoma Lietuva" bus išlei 
jų tarpe aušri džiama vieną dieną ankščiau,Slaptu balsavimu į JAV Lie tiek kitų tautų akyse, tiek pa s Jonas ’ Šliupastretys s - todėlX, ^eiSaC'sk 

„iii R-nAc N V Anvaarr1n<t eime lietuviu visuomeneie“. T. J „ 3 IVUCI yiaiKoiuai, OP.
Kadangi Tautininkai „orėjo LT“ v dr' 5?^! elbin,a‘ ,r «tPra5oma s,"s,‘ v" 

,.j .. , , . 3 Grinius, prof. Vaclovas Birzišnncnlirtori inc Ir I on cimn ant-or *■ dieną anksčiau.
Red. ir Admin.

BAIGUSIEJI 
AUGŠTUOSIUS 

MOKSLUS, 
universitetus ir kolegijas, pra 

tis susitikimas įvyks šį šešta'— Praėjusį savaitgalį JAV ke šomi atsiųsti „Nepr. Lietuvai“ 
liuose žuvo 450 asmenų. savo atvaizdus.

tas ir kt., buvo atitinkama pro 
grama susidėjusi iš kalbu ir 
giesmių, pritaikyta mirusiųjų 
pagerbimui.
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^EPRIKEtAUS5IAAA L-II7IWA
INDEPENDENT LITHUANIA

KANADOS ATSTOVŲ ROMAI ARBA SEIMAS
Federatyvinės Kanados orga čius yra apytikriai paremtas gy 

nizatoriai, kurdami Britų Šiau ventojų skaičiumi, 
rėš Amerikos Aktą, nustatė, Vienas yra tolimosios šiau 
kad Kanados valdžia turi susi rėš atstovas — Yukono ir Mac 
dėti iš: vykdomosios valdžios kenzie sričių. Likęs narių skai 
ir įstatymus leidžiamosios vai čius yra padalintas atskiroms 

rinkiminėms apylinkėms. Quo 
beco narių skaičius yra sutar 
tas, kad tuo būdu prancūziškai 
kalbantieji kanadiečiai būtų pa 
kankamai reprezentuojami.

Į atstovų Rūmus gali būti re 
nkamas kiekvienas: nežiūrint 
jo rasės, religijos, politinių įsi 
tikinimų, nors tie įsitikinimai visus metus, gali mokėti dalimis.

džios. Vykdomoji valdžia buvo 
Generalinis gubernatorius ir jo 
Slaptoji taryta, kuri vėliau iš 
virto į Ministeriu kabinetą su 
Ministeriu pirmininku prieky 
je. Įstatymus leidžiančioji vai 
džia buvo Senatas (kurio na 
riai skiriami visam gyvenimui) 
ir atstovų Rūmai (Seimas), ku 
rio nariai tautos renkami bent ir labai keisti būtų. Tačiau kan 
kartą per penkeris metus. didatas turi būti: 1. pilnų 21 

Atstovų Rūmai (Seimas) metų amžiaus, 2. Britų piliečiu 
yra svarbiausia Kanados įstaty pagal gijimą ar natūralizaciją 
mus leidžiančioji įstaiga. Didin (t. y. Kanados piliečiu), 3. gy 
goję žaliu kilimu išklotoje sa venęs Kanadoje ne mažiau kaip 
Įėję 265 Kanados Parlamento 12 mėnesių prieš rinkimų die 
nariai posėdžiauja po keletą ną, 4. gyvenąs savo rinkiminė 
mėnesių kiekvienais metais, je apylinkėje tuo metu, kai rin 
Čia jie diskutuoja šimtus dide kimai oficialiai paskelbiami, 
lių ir mažų dalykų, liečiančių Nėra būtina, kad kandidatas 
16 milionų kanadiečių gyveni turėtų nuosavybę ar kokias pa 
mą, ir leidžia naujus įstatymus jamas. Išrinktasis parlamento 
arba keičia bei panaikina senuo narys gauna metinės algos $ 8. 
sius. 000 plius $ 2.Q00 įvairioms iš

Parlamentarinė Kanados sis laidoms (ta suma neapdedama____ _
tema yra pažymėtina ir lanks mokesčiais). Be to, dar gauna pagerbimą, 
tumu ir pastovumu (palyginus "" 

yra laisvi, rios lemia visus reikalus; ant ®u JAV sistema) yra tame, kad 

kandidato pasirinkimą balsuo mums svarbius reikalus; trečia valdžią (Ministeriu kabinetą) 
tojo niekas negalėtų nei įtarti. — jie neabejotinai rems patį kiekvienu momentu. Jos pašto 
nei persekioti.

Labai yra svarbu rinkimuo 
se dalyvauti, nes Federalinis 
parlamentas leidžia įstatymus 
visai Kanadai ir tvarko visą jos 
gyvenimą. Tat, labai svarbu, 
kad parlamentan būtų išrinkti 
tokie žmonės, kurie turėtų ge 
rus nusistatymus, būtų suma 
nūs ir žiūrėtų žmonių daugu 
mos pageidavimų.

Kaip tokius žmones pasirink 
ti?

Kas Kanadoje ilgiau gyve 
na, daugumą kandidatų pažįs 
ta. O kas pačių kandidatų nepa 
žįsta, tas pasirenka kurią nors 
partiją, už kurios kandidatą ir 
balsuoja, nors jo pačio ir nepa 
žįsta. O kad balsuotojas galėtų 
pasirinkti partiją, „Nepriklau 
soma Lietuva“ davė bendradar 
bio V .S. Masčio gana pilną ir 
objektyvų Kanados partijų api 
būdinimą.

Mums, lietuviams ii- visiems 
pabaltiečiams šiuose rinkimuo 
se yra labai svarbi, mus liečian 
ti, naujovė. Šiuose rinkimuose 
pirmą kartą Kanados istorijoje 
į Fedęralinį parlamentą išstaty 
ti pabaltiečiai — lietuvis Dak 
taras Pranas Ancevičius ir es 
tas teisininkas Aldo Lattik. V: 
si pabaltiečiai j tai turime atk 
reipti ypatingą dėmesį.

Pabaltiečiai išstatyti skirtin 
gų partijų: Pr. Ancevičius so 
cialdemokratų, o p. Lattik kon 
servatorių. Bet mums tas visiš
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Nepaprastai svarbu!
FEDERALINIO PARLAMENTO R1NKIMOSE 

DALYVAUKIME BŪTINAI VISI!
Pirmadienį, birželio 10 die kai nesvarbu žiūrint to tikslo, 

ną, visoje Kanadoje bus Fede kad pabaltiečiai būtų išrinkti, 
ralinio parlamento, lietuviškai Visi mes, kas tiktai gali, ture 
sakant — Kanados seimo rin tume balsuoti už juos abu. 
kimai. Visi žmonės, turintieji Jie gali mūsų pažiūroms ir 
Kanados pilietybę, turi teisę tą neatatikti, bet jie mums tinka, 
dieną nueiti į rinkimų apylinkę kaip pabaltiečiai, nes — viena 
ir paduoti balsą už kandidatus, — per juos mes prieisime prie 
kuriuose jie randa tinkamiau Kanados politinių viršūnių, ku 
sius, nes rinkimai ; _____ ,
Rinkimai yra ir slapti, kad už ra — jie visada kels ir parems Atstovų Rūmai gali „nuversti“

didįjį mūsų reikalą — Pabalti vumas pasižymi tuo, kad pag 
jo valstybių išlaisvinimą ir — rindinių politinių partijų skai 
ketvirta —■' jie darys pastangų čius yra palyginamai labai ma 
kreipti Kanados !
taip, kad joje būtų gyvendina 
mas socialinis teisingumas: va 
Istybinis ligos ir nelaimės drau 
dimas, senatvės pensijos, nežiū 
rint Kanadoje išgyvento laiko, 
teisingo darbo atlyginimo ir tt. 
Šiuos dalykus garantuoja tas 
faktas, kad jie abu yra europie 
čiai ir mūsų nedidelių, bet pa 
žangių tautų atstovai.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 
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Naujai atvykusieji laikraštį
gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

Kun. V. Rudzinsko
WINDSORO LIETUVIŲ KLEBONO, 30 METŲ 

KUNIGYSTĖS SUKAKTIS.
Šiais metais daugelis kunigų tu yra ir sumanus statybinin 

mini savo kunigavimo didesnes kas. J. E. Vysk. V. Brizgys 
arba mažesnes sukaktis. Jųjų 1940 m. bažnyčią pašventino, 
tarpe yra ir kun. Vincentas Okupacija. Vos baigus baž 
Rudzinskas, šiemet minįs 30 nyčios statymą, iš rytų stepių 
metų kunigavimo sukaktį. Wi atsigrūda raudonieji. Komuniz 
ndsoro lietuviai, norėdami mie mą pergyvena su dideliais var 
lą sukaktuvininką pagerbti, bir gaiš. 1941 m. kovo 19 d. Šiau 
želio 16 dieną rengia Jam viešą liuose areštuojamas ir žiauriai 
r.-o--------v. tardomas.

priedus kelionėms ir raštinės iš Pasiruošimas. Gimęs 1901 m. Alėjų parapijoj išbuvo 10 me 
laidoms. Ministeris pirminiu liepos 26 d. Šiaulių mieste. Pra tų klebonu, visų buvo mylimas 
kas gauna $ 3 7.000 metinės aidžios mokyklą baigė Šiauliuo ir gerbiamas.
gos su išlaidomis, o kiekvienas se Šiaulių berniukų gimnaziją Vokiečių okupacijos metu 
ministeris $ 27.000. Kadangi— 1923 m. 1923 m. įstoja į Vy Raseinių aps. išrenkamas dele 

i tauto p un_t0 Teologijos - Fi gatu į Kauną , derėtis su vokie
losofijos fakultetą, kurį baigia čių kariškąja vyriausybe dėl 
1927 m. maximum cum Įaudė, ūkių grąžinimo savininkams, 
gaudamas visas diplomuoto te Vokiečių okupacijos metu da 
ologo teises. 1927 m. birželio ug lietuvių išgelbėjo nuo mil 
14 d. įšventinamas kunigu.

Veikla. Kartena buvo pirmo 
ji parapija. Čia jaunas, energin 
gas kunigas, padeda senam pa 
rapijos klebonui visuose reika 
luose. Kartu, su dideliu nuošir 
durnu dirbami ir organizacijų 
darbai: pavasarininkų, angelai 
čių, sakutų ir moterų draugi nosi lietuvių 
jos. Daugiausia energijos įde reikalais, 
da į darbą jaunimui. 1929 m. 
paskirtas Švėkšnos vikaru, o 
vėliau ir Saulės gimnazijos ka 
pelionu. Čia atsidaro dar pla 
tesni darbo laukai. Švėkšnoje 
veikiančių Blaivybės Dr-jos ar 

PASKUTINIS PRANEŠIMAS batinės ir Katalikių Moterų 
operatyvo tenka ir knygas pa 
dėti suvesti. Už veiklumą ir 
sidavimą jaunimui Telšių vys 
kupo Justino Staugaičio pa 
skirtas Švėkšnos rajono Pava 
sarininkijos Dvasios Vadu. Žo 
dis į jaunimo širdis buvo jaut 
rus ir smingantis, dėlto jauni 
>no buvo mylimas ir gerbia 
mas. Nuo 1931 m. kunigavo 
Viekšniuose. Parapija didelė 
todėl ir darbo daug. Suorgani tuviams surasti darbus, pajieš 
zavo procesiją į Telšių Euchar ko jiems butų, verčia anglų 
istinį Kongresą, o kitą į Žemai kalbon. Gerai moka anglų ir ki 
čių Kalvariją. Vėliau paskiria tas kalbas. Windsore lietuvių 
mas Joniškio parapijom Para yra apie 300 skaitant kartu su 
pija didelė. Visuose parapijos vaikais. Kiekvieną sekmadienį

mokesčiais neapdedama išlaidų 
suma gali būti gana didele, tai 
daug kas yra atsisakęs brangių 
privatinių tarnybų ir paėmęs 
valdžios postą.

Parlamento posėdžių salė 
yra keturkampas kambarys. Jo 
priekyje, estradoje, paprastai 
sėdi Pirmininkas (taip vadina 
mas Spykeris). Į dešinę nuo jo 
sėdi vyriausybės nariai ir vai 
dančioji partija. Opozicija, t. 
y. partija, kuri turi mažiau par 
lamento narių už valdančiąją 
partiją, ir kiti nariai esantieji 
vyriausybės opozicijoje, sėdi 
kairėje. Opozicijos vadas gau 
na iš valdžios iždo atlyginimą 
kaip kabineto ministeįis — $ 
27.000 j metus. (CS).

santvarką žas (PalYg- pav. su Prąncūzi 
ja) ir kad tos partijos turi ga 
na platų nuomonių suderinimą 
savo tarpe.

Kanados valdžios šefas, Mi 
nisteris pirmininkas, yra lydė 
ris tos partijos, kuri turi atsto 
vų Rūmuose daugiausia vietų. 
Yra nerašyta tradicija, kad Mi 
nisterių kabinete bent po vie 
na ministerį turi kiekviena pro 

Mums užtenka jau to vieno vincija.
fakto, kad jie abu yra pabal Yra taip pat tradicija, bet ne 
tiečiai, mūsų žmonės. Nepap įstatymas, kad ministeriu gali 
rastai svarbu, kad jie būtų iš būti tik tas, kas yra rinktasis 
rinkti. Tas ypatinagi pakeltų parlamento narys. Tai reiškia, 
mūsų tautų svorį ir prestižą Ka kad ministeris, šalia savo tiesio 
nados visuomenėje. ginio darbo valdyti kokią nors

Jau vien išstatymas pabaltie ministeriją, turi būti kiekvienu 
čių — Ancevičiaus ir Lattiko- metu pasiruošęs paaiškinti ar 
-kandidatūrų yra istorinis Ka ir apginti savo darbus prieš pa 
nados gyvenimo įvykis, kai net rlamentą, o kartu ir prieš visą 
didžiausia lietuvių kolonija Ju tautą — rinkikus. JA Valsty 
ngtinėse Amerikos Valstybėse, bėse, priešingai, Ministeriu ka nės Apylinkių Valdyboms ir or 
kur priskaitoma ligi miliono lie bineto nariai nėra (kaip taikyk ganizacijoms (kurių adresus tu 
tuvių, ligšiol neturėoj išstaty lė) įstatymus leidžiančiosios in rėjome) buvo išsiuntinėtas ap 
to į JAV parlamentą kandida stitucijos nariais ir yra Prezi linkraštis, kuriame buvo prašo 
to. Kanadoje gi mes jau turi dento pakviesti iš visuomenės ma iki gegužės 15 d. prisiųsti 
me. Ir reikia mums šitą pasiti tarpo. Tiesa, kartais ir Kana KLB Apylinkių ir organizacijų 
kėjimą mumis sustiprinti. doje Ministeris pirmininkas ga veiklos apžvalgas, valdybų su

Todėl ne tiktai mes patys Ii pakviesti į kabinetą privatų 
balsuokime uz juos — Ancevi asmenį, kurį jis randa ypač tin 
čių ir Lattiką, bet ir kitus pa karnų tai ar kitai ministerijai 
tarkime ir raginkime už juos valdyti, bet šitoks asmuo pir 
balsuoti. Jų išrinkimas bus ne ma proga turi patikrinti savo 
paprv-;tai didelis mūsų - pabal kreditus rinkimų metu, 
tiečių — laimėjimas. Atstovų 'Rūmų narių ^kai

J. Kardelis.------------------------------------------

Ryšium su ruošiama Penktą 
ja Kanados Lietuvių Diena Nia 
gara Falls, Ont., visoms KL B-

ko

at

PONIAI DR. A. DREVINSKIENEI, 

jos mylimam vyrui mirus, reiškia gilią užuojautą

Ivaškevičiai, Gaveliai, Rimšai

ties. Gelbėjo ir žydams, keletą 
iš jų pakrikštijo, kad tik apsau 
gojus nuo sunaikinimo.

1944 m. pasitraukia Vokieti 
jon, vėliau Austrijon, Vienon 
ir paskui Bavarijos Kempteno 
miestan. Buvo vienoje koloni 
joje kapelionu, kur uoliai rūpi 

katalikų dvasios

Kanadoje. 1947 m. atvyksta 
Kanadon. Pradžioje, gyveno 
Toronte prie kanadiečių kata 
likų Šv. Onos parapijoj. Nuo 
1948 m. iki šiol yra Londono 
vyskupijoje. Londone paskiria 
mas Švenčiausio kiaujo seserų 
vienuolyno kapelionu, kartu rū 
pinasi ir lietuvių pamaldomis. 
Suorganizuoja lietuviams pa 
maldas Delbi, Ont., įveda lietu 
viams Rodney, Ont. pamaldas. 
Vėliau vietos vyskupo skiria 
mas Šv. Juozapo ligoninės Sar 
nia, Ont. kapelionu. Dabar ku 
nigauja Windsore Šv. Pranciš 
kaus bažnyčioj. Čia greta savo 
tiesioginių pareigų, padeda lie

dėtį ir fotografijas ruošiamam 
Penktosios Kanados Lietuvių 
Dienos Metraščiui.

Deja, atsiliepė labai mažas 
skaičius KLB Apylinkių ir ki 
tų organiazcijų. _ _ ______ _____ ___r-j-- _______ _________,

Šiuo norima priminti KLB kampUOse gausu gražių koply 12 vai. turime lietuviškas pa 
Apylinkių Valdyboms ir kito Lanko mokyklas, ligonius, maldas su savo choru ir vargo

no prezidiumo posėdis, kuria ms Kanadoje veikiančioms or yeįįįa su pavasarininkais, an nininku. Savos bažnyčios netu 
gelaičiais ir šauliais. Surengia rime 
pavasarininkų kongresą. i

1935 m. paskiriamas klebo rų su laiku pasistatyti savo sa 
nu į naują Alėjų parapiją, Ra lę. J j ' ’ " ~
šeinių aps. Čia daug ko trūks 
ta, dėlto reikia dirbti ir kurti. 
Kaip tik čia ir pasirodo kuni 
gas V. Rudzinskas savo kury 
binį pajėgumą. Nenuleisdamas 
rankų gražiai tvarko naują pa 
rapiją. Pastato parapijos salę, 
kurios gale gyvena vargoninin 
kas ir zakristiojnas, o kitame 
gale salė parapijos susirinkimą 
ms. Jaunimas renkasi, tvarkosi 
ir organizuojasi. Veikimo dir 
va plati ir didelė. Kunigo V. 
Rudzinsko pastangomis {kuria 
ma visai atskira pastovi su sa

me Manuilskis perskaitė rapor ganizacijoms, kurios dar nėra 
tą, kuriame sakyta, kad rusų- prašomos medžiagos atsiuntu 
-lenkų karo metu 1920 metais sios, paskubinti tai padaryti, 
700 lenkų pasidavę raudonąja! 
armijai, sakydami simpatizuo 
ją komunizmui. Jų tarpe buvo 
ir lenkų komunistų partijos 
vadai. Bet, Manuilskis, sakė, 
čia buvo sąmokslas įkišti Rusi 
jon šnipų. Todėl esą reikia are 
štuoti visa lekų komunizmo vir 
šūnė. Nužudytas partijos gal

nedelsiant tai nė vienos dienos. 
Visos tos organizacijos, ku 

rios yra Montrealio apylinkės 
ribose, jei tai joms būtų pato 
giau, savo veiklos apžvalgą ir 
nuotraukas gali perduoti „N. 
L.” red. p. J. Kardeliui arba 
siųsti tiesiog 5-s Kanados Lie 
tuviųDienosMetraščjo redakto 

va Lenskis, sekretorius Bronko riui: K. Žukauskas, 231 Walla

Ką rašo kiti
KAIP NUŽUDYTAS ZIGMAS ALEKSA - ANGARIETIS

„New York Times“ žymusis Kun, diktatorius trumpalaikės 
bendradarbis, Harrison E. Sa po pirmojo pasaulinio karo gy__________„___________________
lisbury, aptaria šiomis dieno vavusios bolševikų respublikos wski, Krajevas, Waleckis ir ki ce Ave. So, Welland, Ont. 
mis 
mio 
mų 
ma, 
mis 
miųjų lietuvių komunistų, Kap tarimai buvo kritikuojami ir sa Zigmą Aleksą-Angarietį, ir bu 
suko dešinę ranką, Zigmą Alek koma, kad Sovietų delegacija 
są-Angarietj. silpna. Sako, tu čia kaltini Sta

Dalykas įvykęs 1937 metais, liną. „Ne”, Belą Kun atsakė, 
kada Stalinas pradėjo savo žm „aš čia turiu mintyje tave, Ma 
ogžudiškus valymus rusų ko nuilski“. Tada Manuilskis pašo 
munistų ir tuo pačiu metu išva kęs sako, esama įrodymų, kad 
lė ir tarptautinę komunistų or Bela Kun, būdamas Vengrijos pasiųstas Švedijon vesti Ko metraščio redaktoriui, 
ganizaciją

iš Suomijos atėjusią šuo Vengrijoj. Specialiame Komin ti.
Arvo Tuominen atsimini terno posėdyje jam Manuilskis Panašus likimas ištikęs vo 
knygą, kurioje paaiškina prikišo pasiuntimą vengrų ko kietį Remmelį (vieną Komin 
kada ir kokiomis sąlygo munistų partijai ųaporto, ku temo įkūrėjų) ir Neumaną, es 
Stalinas nužudė vieną žy riame kai kurie Kominterno nu tus Anveltą ir Allasą, lietuvį

Toronte esančios organizaci 
jos, jei tai būtų patogiau, gali 
visą medžiagą perduoti p. P. 
Lėliui, 123 Beatrice St., Toron 
to, Ont., arba siunčia tiesiog 
metraščio redaktoriui, augščiau r’ibomi7 Alėjų parapija?* Rel
nurodytu adresu. yr

Iš kitų Kanados vietovių K 
LB Apylinkės ir jų ribose vei 

tikrame kiančios organizacijos savo vei 
klos apžvalgas, fotografijas ir 

Tuominen 1938 metais buvo valdybų sudėtį siunčia tiesiai

Igarą Popovą. Rusų slaptoji 
policija ateidavo naktimis ir iš 
valydavo kitataučius komunis 
tus, gyvenusius tam L.--------
12-kos augštų name.

rime, naudojamės kroatų baž 
nyčia. Tikime, jei bus gerų no® 
ru su laiku oasistatvti savo sa™ 

. Joje sekmadieniais būtų 
pamaldos, o kitomis progomis 
būtų naudojama kaip salė.

Gerbiamojo' kun. V. Rudzins 
ko 30 metų kunigystės sukak 
tis yra švenčiama sekmadienį, 
birželio 16 d. 12 vai. Šv. Pran 
ciškaus bažnyčioj;, 147P (Aį 
bert Rd. jubiliatas laikys iškil 
mingas Šv. Mišias. Bus keletas 
kunigų svečių; jų tarpe kan. 
St. Grigaliūnas iš Urugvajaus- 
-Montevideo, kun. Ip. Račys iš 
USA Oshosh, Visconsin, kun. 
Br. Dagilis ir kun. K. Simana 
vičius iš Detroito. Šv. Mišių 
metu giedos mūsų choras. Pcfcjk 
pamaldų bažnyčios«alėje KLB® 
Windsoro Apylinkės Valdyba^ 
rengia pobūvi - pietus.

Gerbiamam jubiliatui, kun. 
__  , linkėtina gra 

ro pastangų padaryti rinklia žiausių, geriausių ir darbingiau 
vas bažnyčios statybai, bet Am S'V metų darbuotis Kristaus 
erika tik po' depresijos, vietos vynuogyne. * . P. J.
klebonai dejuoja ir kun. Rudzi 
nskas jokių rinkliavų nedaro.

1938 m. ryžtasi savo lietuvis 
komis jėgomis statyti bažnyčią 
ir ją 1940 m. Užbaigia. Per dve 
jus metus stojosi graži, gotiš 
ko stiliaus, mūrinė Šv. Trejy 
bės bažnyčia. Bažnyčios pasta 
tymas atsiėjo apie 100.000 litų, 
neskaitant žmonių darbo ir tai 
kos. Visiems buvo aišku, kad 
kun. V. Rudzinskas yra netik 
didelis organizatorius, bet kai

kia statyti bažnyčią, bet nėra 
lėšų. Kauno arkivyskupo ir me 
tropolito leidžiamas, 1936 me 
tais vyksta į Ameriką. Gyvena 
pas savo gimines Chicagoj. Da V- Rudzinskui,

„ ‘ “4 — Internacionalą, diktatoriumi, palaikęs santy mintemo biurą ir nuo komunis Medžiagą, gautą po birželio 
Arvo Tuominen tuo metu bu kius su rumunų slaptąja poli tų pasitraukė. Po antrojo ka 15 dienos, metraštyje nebus ga 
vo šio Internacionalo (Komin ei ja. Kun čia sušuko: „Tai bj ro jis sugrįžo tėvynėn ir prisi limybės patalpinti. Todėl visi
terno) prezidiumo ngrys. Pir auri provokacija, kuria jūs no dėjo prie social-demokratų, ku pavėlavusieji prašomi jokių pre
mninkavo bulgaras Georgi Di rite mane nužudyti“. Nuspręs riems redaguoja vieną jų laik tenzijų Metraščio redaktoriui 
mitro-v, sekretoriavo rusas Dm ta dalykas pavesti ištirti trijų raščių. Jo prisiminimai išperka nereikšti,
itrij Z. Manuilskij. Jie ir ėjo komisijai, bet Kunui iš posė mi kaip karšti blynai. Stalino 
Stalino budelių pareigas, bet džio išeinant, jį sutiko du rusų valdymo tikslu buvo išnaikinti 
jiems pritarė italas Palmero slaptos policijos nariai ir po ke visus senus, ištikimus komunis 
Togliatti, vokiečiai Otto Piec lių dienų pasklido gandai, kad tus. Tuominen, sako, gyvas iš
ir Otto Grotewohl, kinas Wa jis sušaudytas. likęs vien dėl to, kad jjs buvo BUVO METAS — TU ĖMEI,
ne ir kiti prezidiumo nariai. Panašiai pasielgta ir su len neseniai prie komunistų prisi DABAR TAVO LAIKAS

Viena didelė raudona žvaigž kų komunistų vadovybe. Vėl dėjęs žmogus. DUOTI. AUKOK ŠALPOS
dė tada buvo vengras Belą sušauktas specialus Kominter Vyt. Sirvydas. FONDO VAJUI

K. Žukauskas, 
5-tos KLD Metr. red.

PADĖKOS
Nuoširdžiai dėkoju už su 

ruoštą man priešvestuvinę štai 
gmeną pp. Leknickų bute. Dė 
kodamas visiems dalyviams už 
dalyvavimą ir dovanas, ypač 
mano padėka priklauso inicia 
toriams ir organizatoriams — 
p. K. Leipui, p. Alf. Gudui ir 
p. Pr. Šimelaičiui.

Jūsų
J. Šulmistras.
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V. S. MASTIS direktoriams. Kadangi bendro cial Credit partijos vadas So Solon Low įsitikino, kad svar 
vės reikalai yra labai kompli Ion Earl Low gimė Cardston biems reikalams esant, galimos 
kuoti, tai šėrininkai negali ture vietovėje, Altą, 1900 m. sausio ir nepaprastos priemonės, ku 
ti efektingos įtakos į bendro 8 d. Iš ūkio jis tiesiog nuėjo į rios pasiekia vienų ar kitų tiks 
vės valdymą. Šitą atlieka direk mokyklą mokytoju ir būdamas lų žmonių gerovei. Taigi, su 

kurie turi 18 metų jau mokė kaimo mo tvirtėjo social credit idėja.
' " ’ 'Naujoj; partija, vadovauja

fašis

Politinės Kanados partijos
SOCIALINIS KREDITAS

Socialinio kredito idėjos kū gana nauja, todėl apie ją yra 
rėjas buvo anglas C. H. Doug labai daug priešingų nuomo 
las mechanikos inžinierius. Ap nių, tuo labjau, kad pati parti 
ie 1930 metus jis išvystė savo ja vengia gilintis į teoretinius 
ekonominę teoriją, kurioje la apibrėžimus. Vieni laiko juos 
bai griežtai puolė dabartinę so konservatoriais, kiti
cialinę santvarką. Jis sakė, kad tais, treti — keisto pinigo par 
ekonominė ir politinė jėga yra tija. Konservatoriais mes juos 
per daug sukoncentruota. In negalėtume laikyti, jei jie šie 
dividas praranda visas savo lai kia to, kas jų teorijoje pasaky 
sves, praranda galimybę kultu 
riškai tobulėti. Pasaulis yra tur 
tingas, tačiau tik išrinktieji na 
udojasi turtu ir poilsiu. Reikia 
pagrindinių reformų socialinė 
je sistemoje. Socializmas nėra 
atsakymas, kadangi ^ocializ. 
mas dar daugiau sucentralizuo 
ja politinę ir ekonominę jėgą. 
Atsakymas yra piniginė refor 
ma, kaip priemonė pasiekti na 
ują socialinę santvarką, kurio 
Įe žmonės būtų laisvi išvystyti 
savo asmenybes.

Ekonominis gerbūvis, anot 
tos teorijos, gali būti tik tada, 
kai visi gaminiai yra nuperka 
mi. Gaminių kaina yra A plius 
B, kur A reiškia fabrikų atly 
ginimus darbininkams, o B yra 
kitos fabriko išlaidos, kaip me 
džiagos, paskolos ir tt. Kadan 
gi žmonės gauna tik A, tai jie 
nepajėgia visų gaminių išpirk 
ti. Todėl reikia jiems išdalinti 
B sumą, kad visos prekės būtų 
išperkamos. Tas galima atlikti 
Įsteigiant naują pihigą — sočia 
linio kredito dividendą, kuris 
išdalinamas arba vartotojams- 
-pirkėjams, arba gamintojams, 
kad numuštų gaminių kainas 
iki A.

C. H. Douglas nebuvo su ek 
onomika gerai susipažinęs, to 
dėl jis galėjo komplikuotą daly 
ką išreikšti dviem raidėmis. Šią 
savo ekonominę teoriją jis per 
vedė į politinį judėjimą. Jo vai 
zduotėje parlamento nariai ne 
gali balsuoti bet kokiu techniš 
ku klausimu, kadangi tik eks 
pertai gali nusimanyti specia 
liuose klausimuose. Parlamen 
to uždavinys būtų tik išleisti įs 
tatymus, baudžiančius indus 
trijos ir finansų vadovus už vy 
riausybės nustatytų rezultatų 
nepasiekimą. O vyriausybės 
vienintelis uždavinys būtų su 
jieškoti ekspertus, juos pasta 
tyti industrijos bei finansų va 
dovybėje ir žiūrėti, kad jie įvy 
kdytų nustatytą planą. Jei ko 
ks ekspertas pasirodytų netin 
karnas, jį pakeisti kitu.

SOC. KREDITAS 
KANADOJE

Socialinio kredito idėja Ang 
lijoje nebuvo labai populiari, 
bet ji rado tinkamą dirvą Al 
bertoje depresijos metu. W. 
Abeharto, gimnazijos mokyto 
jo ir evangelisto, sukurta The 
Social Credit League buvo iš 
rinkta 1935 m. ir avldo Alber 
eą iki šiandien. Patekęs vai 
džion Abehartas bandė valdy 
ti visai diktatoriškai. Partija 
buvo jo grieštoje kontrolėje. 
Prieš rinkimus, kandidatus jis 
pats asmeniškai parinkdavo. Iš 
rinkti tokie kandiadtai parla 
mente buvo ištikimi savo va 
dui, jei jie norėjo ir sekančiais 
rinkimais būti išstatomi kandi 
datų sąrašuose.

Pradžioje Abehartas nesisku 
bino įgyvendinti socialinio kre 
dito idėjos. Tačiau tas jo sava 
rankiškumas nepatiko kitiems 
partijos veikėjams, kurie po 
kiek laiko privertė savo vadą 
pereiti prie tikro angliško so 
cialinio kredito. Dabartinis Al 
bertos premjeras E. C. Mannin 
g‘as yra atsikratęs douglasiz 
mo ir kartu su Britų Kolumbi 
ja kuria kanadišką socialinio 
kredito teoriją, kurioje svar 
biausią vietą užima pažadas 
rinkikams išmokėti dividen 
dus. Po 22 valdymo metų Al 
bertos gyventojai šiemet gau 
na tokį pirmą dividendą (20 do 
lerių).

Rinkiminėje platformoje So 
cialinio Kredito partija pažada 
sveikatos ir ligoninės draudi 
mą, 100 dolerių senatvės pensi 
ją, padidintą namų statybą, lai 
svą pinigų skolinimą, padidin 
tą rinktinę imigraciją ir Ka 
nados šiaurės išvystymą.

toriai ir ekspertai, 
pilną laisvę savo veikime.

UŽBAIGIANT
Taip, stambiais bruožais, at 

rodo Kanados keturios didžiau 
sios partijos. Skaitytojas su 
pras ir autoriui atleis, kad dėl 
vietos stokos nagrinėjimas ne 
galėjo būti išsamesnis. Auto 
rius stengėsi partijas aprašyti 
objektyviai, paliekant skaityto 
jui padaryti jų įvertinimą.

SOLON LOW
Rašo A. O. C. Cole.

kykloje 20 vaiku.
Solon Low politinė linkmė ™ iau m1iru,sio A^iUiam Aber 

•pradėjo formuotis jam esant 
Pietų Kalifornijos universitete, 
kur jis labai įsigilino į L. ... 
Douglas finansines teorijas. 
1930, depresijos metais, įvyko 
dar vienas faktas, sutvirtinęs 
jame naujus Įsitikinimus. Tais 
metais Raymond miesto Alber 
toje mokyklos liko be mokyto 
jų, nes nebuvo iš ko mokėti ai 
gų. Tada susirado savanoriai 
mokytojai, dirbą už dyką. Jų 
tarpe buvo ir Solon Low. Mo 

Jauniausias iš keturių Kana kyklų Taryba tiems mokytoja

ta, būtent, socialinės santvar 
kos visiško perorganizavimo.

I
Aplamai Socialinio Kredito 

partija Įsivaizduoja demokrati 
ją, kaip didžiulę. akcinę bend 
rovę, kurioje šėrininkai turi tik 
dvi teises: gauti dividendus ir dos politinių vadų yra kartu va ms pinigų vietoje išdavinėjo tik 
perduoti savo balsą bendrovės das ir jauniausios partijos. So tam tikrus kuponus. Ta proga

hart, susilaukė Albertoje dide 
lio pasisekimo ir jau 1935 m. 

q jį turėjo provincijos parlamente 
’ absoliučią daugumą. Porą metų 

po to, Low buvo išrinktas par 
tijos iždininku, ir jam pavesta 
igyvendinti praktikoje savo na 
ujasias finansines idėjas. Deja, 
čia įsimaišė Federaliniai teis 
mai ir net Dvaro Taryba (Pri 
vy Council) ir anuliavo kai 
riuos Albertos provincinius 
tatymus.

1940 Mr. Low nepraėjo į 
ovincinį parlamentą savo apy 

Nukelta į 4-tą psl.

ku

pr

t#?"''

Kanados Socialinio Kredito 
partijos lyderis Solon Low

Gerai Atliktas Darbas!

NUO 1945 METU PER 1.400.000 NAUJŲ ATEIVIŲ IŠ ĮVAIRIŲ PA
SAULIO KRAŠTŲ ATVYKO Į KANADĄ, ATSINEŠDAMI SU SA
VIM DIDELĮ ŽINOJIMO, SUGEBĖJIMO IR PATIRTIES KRAITĮ.

ŠIANDIEN, KAIP IR PRAEITYJE, NAUJIEJI ATEIVIAI DUODA 
DIDELĮ ĮNAŠĄ KANADOS AUGIMUI IR PLĖTOTEI:

GERINDAMI BEI KULTIVUODAMI NEIŠNAUDOTUS 
DIRBAMOS ŽEMĖS PLOTUS,

PADĖDAMI UGDYTI IR IŠPLĖSTI PRAMONĘ BEI 
KURDAMI NAUJAS JOS ŠAKAS,

NAUDODAMI SAVO SUGEBĖJIMĄ IR PATIRTĮ MŪ
SŲ MILŽINIŠKŲ ŠIAURĖS PLOTŲ KASYKLOSE IR 
MIŠKUOSE,

DUODAMI NAUJO ĮKVĖPIMO IR TALENTŲ MENO, 
MUZIKOS, DRAMOS IR 
N1MO SRITYSE.

KITOSE KULTŪRINIO GYVE-

KURDAMI ŠEIMOS ŽIDINIUS, 
YRA LABAI PASTOVŪS IR

IR, KAS SVARBIAUSIA, 
KUR ŠEIMOS SAITAI 
TVIRTI, KUR VAIKAI — ATEITIES KANADOS STIP
RYBĖ — GALI TURĖTI LAIMINGĄ, SVEIKĄ GYVE
NIMĄ.

DIRBDAMI LYGIOSE GRETOSE SU KITAIS KANADIEČIAIS, 
NAUJIEJI ATEIVIAI UŽSIPELNĖ VISŲ DĖKINGUMĄ UŽ JŲ 
PASTANGAS, PADEDANT PAVERSTI KANADĄ LAIMINGES
NIO GYVENIMO ŠALIMI.

THE DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION
Ministeris

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

Viceministem
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Atominė bomba STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla Mosklo - Technikos naujienos
M. Šalčiūnas, Niagara Falls, Ontario. PAS AUSTRALIJOS STUDENTUS DIRBTINAS ŽEMĖS SATELITAS BUS PALEISTAS TI

Adelaidės lietuvių studentų susirinkimas ir „Initium 
Semestri“

Reisonų namuose įvyko Ade „Piršlybų" tekstą parašė R. 
laidės lietuvių studentų meti Stakauskas. Įdomių gabaliukų 
nis susirinkimas ir mokslo me,buvo ir Linksmųjų brolių (V. 

Welland’o, peršlapamas paltas ir- tokia pat tų proga „Initium Semestri".
Susirinkime buvo apžvelgti 

einamieji organizaciniai reika 
lai ir išrinkta nauja valdyba: 
pirm. Romas Urmonas, sekr. 
Dalia Levickaitė ir ižd. Sigitas 
Martinkus.

Šiais metais į universitetą įs 
tojo: D. Karpys, Dalia Levic 
kaitė (medicina), Adele Vihū 
nienė (socialiniai mokslai), St 
asė Pacevičienė (odontologija) 
ir Jūratė Paliulytė (humanita 
riniai mokslai).

Pobūvio šeimininkė, p-nia 
Reisonienė, padedamą stud. Re 
natos Reisonaitės, paruošė tik
rai puikias vaišes. Tai pasidarė 
jau tartum „tradicija“, nes p- 
nų Reisonų namuose jau eilė 
metų įvyksta studentų susirin 
kimai ir pasilinksminimai.

Turbūt, neklysiu „pratašau 
damas“, kad šiais metais p-ms 
šeimininkams buvo, gal būt, 
net maloniau matyti savo na 
muose triukšmadarius studen 
tus, nes jų sūnus, Irkis, baigė 
universitetą elektros inžinie 
riaus laipsniu. Studentas.

Sydnėjaus studentų 
„Initium Semestri“

Prieš pradedant mokslo me 
tus, Sydnėjaus lietuviai studen 
tai, gausiai dalyvaujant kvies 
tiems svečiams, Campsie, atsar 
gos karių salėje, suruošė „Ini ra Stankevičiūtė, narė.
tium Semestri“, kurio metu Au ...___. „
stralijos Lietuvių Studentų Są KLUBAS
jungos Sydnėjaus skyriaus pir „1 AUKAS

Tai ne paprastas įvykis, bet tatą, iš kur keltas nuleidžia 
didelio pasiryžimo, didelio mas prie pat vandens, iča krintantį 
to darbas. Šią atominę bombą vandenį galima paliesti ranko 
dirba ne kokie nors moksliniu mis. Šiame pastate yra gauna 
kai ar šio darbo žinovai, bet mi guminiai batai, guminis ne 
St. Catcherines, 
Niagara Falls ir Port Colborne kepurė. Tokioje uniformoje, 
miestų ir jų apylinkių lietuviai, keltas su būriu žmonių ir vado 
Taigi, ši atominė bomba bus vu priekyje, nusileidžia žemyn, 
grynai lietuviška. Ji nesugriaus Išlipus iš kelto ir kiek pajėjus 
miestų, neužmuš žmonių ir ne koridoriumi, atsiduriama prie 
paleis jokių mirtinų dujų ar pat krioklio. Pakeli galvą ir nu 
dulkių, bet ji uždegs Kanados stembi, tiesiog per galvą krin 
ir Amerikos lietuvių širdis lie ta visas Niagaros krioklys. Mi 
tuviškumui. Ji sprogs lietuvių lionai galionų vandens per se 
širdyse. kundę. Čia stipriai įsikibęs gele

Kaip jau žinome iš spaudos, žinės atramos, ištiesi ranką ir 
yra rengiama V-ji Kanados Lie pajunti Niagaros Krioklio van 
tuvių Diena arba Šventė. Ši V- dens šaltą srovę. Per kūną nu 
ji Kanados Lietuvių Diena sv eina kažkokia elektros srove, 
arbi ne tik Niagaros pusiasaly širdis smarkiau suplaka kruti 
je gyvenantiems lietuviams, nėję, o vanduo galinga srove 
bet ji svarbi visiems Kanados leidžiasi žemyn ir sudūžta į uo 
ir JAV lietuviams, todėl visi 
mes turime šiai dienai rengtis 
ir V-jai Kanados Lietuvių Die 
nos Rengimo Valdybai, kas 
kuo galime, padėti.

Be to, ši šventė įvyks visam 
pasauliui žinomoje vietoje, Nia 
gara Falls, Ont., kur suvažiuo 
ja iš viso pasaulio turistai, ke 
liautojai, mokslininkai, inžinie 
riai, rašytojau poetai, visi nori 
pamatyti ir pasigrožėti šiuo ga 
mtos stebuklu. O pamatyti ir 
pasigrožėti yra ko. Ne be reika
10 kas metai Niagara Falls ap 
lanko milionai žmonių. Vieni 
jų nejučiomis nusiima kepurę 
ar skrybėlę, kiti fotografuoja 
dar kitiems ašara nurieda per 
skruostus, o tą viską pamatyti 
verta.

Nuo Kolumbo laikų Ameri 
koje daug kas pasikeitė. Per 
kelis šimtus metų išaugo dide
11 miestai su galingais fabri 
kais ir dangoraižiais, išsitiesė 
moderniški keliai ir tiltai, bet 
Niagaros krioklys visuomet to 
ks pats. Nors ir kaip labai inži 
nieriai suka galvas pakeisti jo 
veidą, įkinkyti j darbą, bet jie 
ms nesiseka. Teisybė, inžinie 
riai pastatė dideles elektros jė 
gaines, didžiules turbinas, iš ką atomine bombą, 
tiesė vielas ir paleido elektrą 
tolimoms apylinkėms, kuri va 
ro šimtus fabrikų, bet savo šir 
dyje, savo gelmėje Niagaros 
krioklys pasilieka toks pats, ko

KTAI ATEINANČIAIS
Amerika jau buvo pasiruošti Akys išimtos iš nebegyvo 

si dirbtinį Žemės satelitą palei žmogaus, gali būti labai atsar 
sti tuojau, bet dėl kažkurių su giomis aplinkybėmis laikomos 
metimų paleidimą atidėjo, ir laboratorijose ir įdedamos vė 
manoma, kad jis bus paleistas liau. Tam, žinoma, pirrriiausia 
tiktai ateinančiais, geofiziniais, reikia akių savininko sutikimo 
metais.

AVIACIJOS PAŽANGA
PER 30 METŲ

METAIS

Bernotas, R. Stakauskas ir K. 
Protas) „dzinguliukuose“, kur 
buvo apdainuoti ir švelniai pa 
pešioti kolegos, (žodžiai V. 
Bernoto). Kiek ištęstas, bet 

, įdomus buvo feljetoniškas R. 
.Stakausko „Istornis žvilgsnis".
Programos užbaigai, kaip pra tų. kai lakūnas Charles Lind operacija. Bet dar didesnio kr 
nešėjas G. Danta rimtai paša berghas iš Amerikos perskrido uopštumo ir atsargumo reika 

, kė, buvo parodytas „Kanka Atlantą ir nusileido prie Pary Jauja akių sandėliavimas taip, 
kad jos tiktu naudojimui.

(CS).

IŠRASTA NAUJ/V 
PLASTINĖ MEDŽIAGA
Išrasta nauja sintetinė me 

džiaga, vadinama uretanas, ku 
ri labai patvari ir galės rasti 
platų pritaikymą. Iš jos padary 
tos padangos galės tęsėti visą 
mašinos amžių, iš jos galės bū 
ti daromi lempų abažūrai, ku

dar prieš jo mirtį. Lygiai kaip 
rtikia sutikimo ir to, kuriam 
akis Įstatoma.

Šitokis akies perstatymas 
Gegužės 21 d. suęjo 30 me yra labai kruopšti ir atsargi

kė, buvo parodytas , 
nas“, tiesiog iš Paryžiaus. Ir žiaus. 
tikrai šokis buvo nuostabus.... po 39 metų, tą pačią diena 

Šiemet Sydnėjaus lietuvių kitas Amerikos lakūnas, majo 
studentų šeima paugo 6 nau ras Robinson Risner, pakilęs iš 
jais nariais: Aid. Vačiulytė stu New Jersey karinio aerodro 
dijuos ekonomiją, R. Labuty mo, nusileido toj pat vietoj Pr 
tė — humanitarinius mokslus, ancūzijoj kaip ir Lindberghas. 
Al. Migevičius ir St. Grincevi Skirtumas betgi tas, kad Lind 
čius — inžineriją, Elvyra Stan bergho lėktuvas buvd 220 ark 
kevičiūtė — mediciną ir Mari lio jėgų, o Risnerio — 10.000; 
na Osonaitė — farmaciją. „Fu Lindbergho lėktuvas suvartojo 
ksų šventinimo“ apeigas atlik 450 galonų kuro, Risnerio — 
ti buvo pakviesti Pajauta Dau 1,500; pirmasis atsiėjo 25.000 riuos bus galima vandeny sk
kūtė, inž. Olšauskas ir inž. Cho dol., antrasis — 640.000; Lind albti. Ją naudojant padaryti
da — visi baigę Sydnėjaus uni berghas skrido 33,5 valandų, o dažai bus atsparūs batų vini 
versitetą. Risneris — 6,37. Tai naujausis ms. Uretanas bus naudojamas

Iš viso šiais metais Sydnėja greitumo rekordas per Atlantą. sustiprinti lėktuvų rėmams:
us universitete studijuos 36 lie Išskridęs iš Amerikos auštant skystoje formoje įlietas į vidų ,
tuviai. Jų tarpe odontologijos (4000 mylių kelio), Paryžiuje jisai sukietės, priduodamas sta j 
kursą kartos (baigusi Vokieti tenykščiu laiku nusileido 6.15 ngrumo rėmam ir labai nepa 
joj) V? Kazokienė ir baigiamuo v. popiet. Per "valandą vidutinis keldamas svorio. Įvairias urėta 
sius medicinos egzaminus lai kai skrido po 613 mylių, 
kys gyd. Ir. Bagdonavičienė.

Dabartinę skyriaus valdybą 
sudaro: R. Stakauskas—pirm., 
Rūta Kavaliauskaitė — sekr., 
Vytenis Šliogeris ižd. ir Elvy padarytas dar vienas žingsnis 

(jj. įsteigtas akių sandėlis, Toron 
te prie Benring Instituto, glau 
džiai bendradarbiaujant su Ka atominį lėktuvnešį. Jo pastaty 
nados Valstybiniu Aklųjų Insti mas atseis 300 milionų dolerių, 

mininkas R. Stakauskas susi nuoširdžiai dėkoja visiems savo tutu. Tikimasi, kad netolimoje rizikingas BANDYMAS
rinkusius supažindino su praei darbu ir parama prisidėjusiems ateityje bus galima įsteigti P“pac|raipį, KATASTROFA
tų metų skyriaus veikla. Syd laike Bostono Lietuvių Vyrų našius akių sandėlius ir kituo
nejaus studentai pereitais me choro koncerto: Klb. J. Kubi se Kanados miestuose, kur tik
tais yra surengę du studijų va liui, p. Sinienei, p. O. Stankų yra universitetai,
karus, spaudos teismą, ir prieš naitei, pp. J. Grigaliūnui, A. Akių sandėlio principai žino 
pradedant studijas „litium Se Kalvaičiui, Sutkaičiui, Jonui mi jau gana seniai. Jų technika 
mestri”. Didžiausias tačiau įvy Lukoševičiui, Vyt. Žilinskui, jau kuris laikas gana sėkmin 

Mes dirbame, planuojame, kis — Australijos lietuvių stu Br. Žilinskui, Vaitkučiui. 
rengiamės išsprogdinti lietuviš dentų suvažiavimas.

Po oficialiosios dalies studen 
tai ir šiemet patiekė linksmą ir 
nuotaikingą programą. Piršly
bų „trilogijoje“ buvo humoris 
tiškai pavaizduoti pasipiršimai 
amžių bėgyje.

las.
Koks didingas vaizdas!
Krioklys ošia, nežinai kada 

pradėtą ir niekuomet nepabai 
giamą pasaką. Žiūri nustebęs, 
nežinai ar tai sapnas ar tikrovė.

Nakties metu krioklys apš 
viestas galingomis prožektorių 
šviesomis. Tos šviesos Įvairių 
spalvų ir jos keičiasi tai iš vie 
nos spalvos, tai Į kitą, kas su 
daro niekuomet nematytą vaiz 
dą. Į kurią pusę pažvelgsi mi 
nių minios žmonių. Galingų 
prožektorių šviesoje, jie atrodo 
tartum šešėliai, tartum nemir 
tingos dvasios susirinkę pama 
tyti nemirštantį groži.

Tą viską galima pamatyti ne 
mokamai, tik reikia atvažiuoti 
ir pasigrožėti. Šitą Jums progą 
suteikia V-ji Kanados Lietuvių 
Diena, kuri Įvyks šių metų rug 
pjūčio mėn. 31 d. ir rugsėjo m. 
1 ir 2 dienomis.

Niagaros pusiasalio lietuviai 
lauks Jūsų su muzika, su dai 
na ir su vaišėmis. Mes visi nuo 
mažiausio iki didžiausio Jūsų 
patarnavimui.

Tad iki pasimatymo, Niaga 
ra Falls, Ont., Canada.

JUNGTINĖS LIUTER.
BAŽNYČIOS APYGARDINIS

Kartu gili padėka prieinu 
šiem choristus, o Montrealio 
visuomenei už gausų atsilanky 
mą. „Tauro“ Valdyba.

— St. Domingo prezidentu 
perrinktas B. .Truillo.

albti. Ja naudojant padaryti

lėktuvų rėmams:

AKIŲ SANDĖLIS 
KANADOJE

Kanados medicinos istorijoje

no rūšis jau pradėjo gaminti 
Du Pont, Alied Chemical, Goo 
ddyear, Centeral Tire ir kitos 
bendrovės.

AMERIKA STATO ATOMI 
NĮ LĖKTUVNEŠĮ

Laivynas greit pradės statyti

RIZIKINGAS BANDYMAS

Prancūzijos greičiausias spr 
ausminis lėktuvas ,,Trident II“ 
sprogo ore gegužės 21. Lėktų 
vas mėgino skristi vertikaliai i 
viršų. Buvo žinoma, kad lėktų 
vas per pustrečios minutės gali 
pakilti iki 50.000 pėdų aukščio. 
Jo greitis buvo 1300—1500 my 
iių per valsmdą. Lakūnas žuvo.

— Šeši Vengrijos kunigai,

gai naudojama Europoje ir Ju 
ngtinėse Amerikos Valstybėse. 
Visa tai remiasi dėsniu, kad 
tam tikromis sąlygomis galima 
išimti akies obuolį iš ką tik mi 
rūsio žmogaus ir įdėti gyva kurie buvo Kadaro prikalbėti 
iam, kurio akis apsirgusi ar su paklusti kompartijai, atsisakė 
žeista. ir sugrįžo pas vyskupą.

ks buvo prieš tūkstančius me 
tų.

Yra žinoma iš spaudos, Nia 
garos krioklys prieš porą metų 
.sugriovė didžiulę elektros jė 
gainę ir padarė šimtus milionų 
nuostolių.

M'atomę, šis Vandens Žir
gas, Niagaros krioklys nepaža 
bojamas. Jis ošia didingai nepa 
baigiamą paslaptingą pasaką, 
kurios niekas kitas atpasakoti 
negali, 
ti, užgirsti ir pamatyti, o pama 
tyti yra ko.

Nesvarbu, iš kur važiuoji: 
Rochester, Cleveland, New Yo 
rk, ar iš Kanados Hamilton, To 
ronto ar iš kitų miestų, pergy linkėję, bet pateko per kitą apy 
veni tą patį. linkę ir taip išbuvo parlamente

į laiką jis buvo 
provincijos Švietimo Ministe 
teris, kol, Mr. Aberhart mirus, 
buvo išrinktas partijos viso kr 
ašto vadu. Tada jis liko provin 
cijos kabinete ministeriu be po 
rtfelio, iki buvo išrinktas į fede 
ralinį parlamentą.

Kai jis 1945 m. atvyko 
tawą kaip Peace River ; 
kės atstovas, jis čia jau rado 
desėtką draugų iš tos pat So 

na įvairių minčių, koja automa cial Credit partijos ir greit pa 
tiškai užmina stabdį. Mašina sidarė jų vadu. Vėliau kiekvie 
sustoja, pasvyri į priekį ir iš nų rinkimų metu jis vis būda 
pleti akis. vo perrenkamas ir grįždavo į S

Tai ’jis! Krioklys! Begalinė parlamentą, bet pati jo partija $ 
masė vandens, rodos, krinta didelės pažangos parlamento g 
ant tavęs. Užmiršai viską, ne narių skaičiumi nesusilaukė. v 
begirdi nieko, nors šimtai ma 
šinų užpakalyje triūbina 
riais balsais. Užkirtai 
soms kelią. Po geros 
atsikvepi ir pradedi važiuoti, jos ir Albertos Social Credit vy 
bet akys nenukrypsta 
klio.

Neapsakomas grežis!
O kur dar kitos įvairenybės? 

Puošnūs hoteliai, šimtais nusi 
tiesę moteliai, pilni gėlių par pirmosios žmonos, su ku/ia yra 
kai ir fortai, kur baltasis su m išsiskyręs, ir penkis iš antro 
dėnu kariavo. sios, kuri tebegyvena. Jis su vi

Jeigu kam nors nusibos gro sa šeima priklauso bažnyčiai, 
žėtis kriokliu iš tolo ir jį foto kuri angliškai vadinasi Chur 
grafuoti, tas gali užeiti, visai ch of Jesus Christ of Lattef 
į prie pat krioklio stovintį pas Day Saints-mormonai. ( Į

reikia pačiam nuvyk

kunigų ir pasauliečių suvažia 
vimas įvyko Hamiltone gegu 
žės 2 d. Jame prieš ir po pie 
tų buvo aptarti einamieji reika 
lai, kurių tarpe didelis kunigų 
trūkumas užėmė svarbiausią 
vietą. Vakare du pasauliečiai iš 
New Yorko informavo apie 
naujai pradėtą pinigų sudary 
mo vajų, vad. Užvaizdavimo 
planu. Jame Dr. Kavolis prista 
tė leituvių parapijos atstovus 
Vilių Stanaitį iš Toronto ir Ot 
oną Stasiulį iš Hamiltono.

CHATEAUGUAY!
NETOLIMOS ATEITIES MODERNIŠKAS MIESTAS.

DIDŽIOJO ST. LAURENT LAIVŲ KELIO IR SUNKIO

SIOS PRAMONĖS KAIMYNYSTĖJE.

PENKIOS MINUTĖS NUO MERCIER TILTO.

POLITINĖS PARTIJOS...
Atkelta iš 3-čio psl.

veni tą patį. ]
Pamažu mašina rieda Niaga iki 1945. Kurį 

ros Falls miesto gatvėmis, pir 
ma tavęs, užpakalyje tavęs iš 
dešinės ir iš kairės dar tūkstan 
čiai mašinų. Jau girdi didingą 
ūžimą, dairais, bet vistiek nie 
ko nematai. Širdis kažkodėl pla 
ka normaliai, akys jieško kriok 
lio.

Kur gi jis?
Pradedi galvoti, gal ne tuo 

keliu važiuoji ir kada galva pil

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

Kaina tik $ 329.į Įmokėti $ 50
o į Ot ^PIRKĖJUI PAGEIDAUJANT, KIEKVIENU METU DA- 
apylin j;

ROMI NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI PAS NOTARĄ. ;

GEROMIS MUSŲ SĄLYGOMIS JAU YRA

LIKUTIS IŠSIMOKĖJIMUI PER 1—4 METUS, 
a. ba $ 1.75 per savaitę 

Be nuošimčių ir taksų!
PASINAUDOJĘ DAUGELIS LIETUVIŲ

Skambinkite šiandien HU 9-3691
Šiems rinkimams artėjant, 

įvai Social Credit partija jieškojo 
joms vi sau naujų draugų į rytus nuo 
minutės savo tvirtovių: Britų Kolumbi

nuo krio riausybėms vadovaujant. Parti « 
jos laimėjimo atveju, galvoja 2 
ma apie panašų gerbūvį visos S 
Kanados mastu.

Mr. Low turi tris vaikus iš <

MŪSŲ ATSTOVAS JUS PAIMS IŠ NAMŲ, PARODYS SKLYPUS 
IR PARVEŠ NAMO BE ĮSIPAREIGOJIMO PIRKTI.

A Development, IneI I Atstovas P. Juodko
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.

Mercier 150"

Corttaa Dcveip. 
Office

MoIom. M.T.



1957. VI. 5. — Nr. 23 (233) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL.

KULTŪRWE#KROAriKA
MUZIKO VL. BALTRUŠAI ČIO SUKAKTUVĖS

Vladas Baltrušaitiš, plačiai tytos nuotraukos, plakatai, lai 
besireiškiąs Chicagos lietuvių kraščių iškarpos, leidiniai vaiz 
kultūriniame gyvenime, šiemet duoją senųjų lietuvių imtiniu 
mini 25 metų savo šakotos mu kų ir boksininkų sportinę veik 
zikinės veiklos sukaktį. Kilęs lą. Į šią parodą buvo atsilankęs 
iš Jurbarko, ilgesnį laiką gyve seniausias lietuvių atletas Ame 
no Kaune, kur baigė konservą rikoje Pr. Norkus., šiemet šven 
tiriją — dainavimo ir chorvedy čiantis 80 metų amžiaus sukak 
bos klases. Buvo operos solis tį. Jis, kaip imtininkas ir stip 
tas Kaune ir Vilniuje. Mokyto ruolis, viešai pradėjo rodytis 
javo Mariampolės moterų gim 1902 m. Rygoje. Ištatytuose
nazijoje, vedė Jėzuitų bažny eksponatuose buvo nemaža me 
čios chorą ir Vytauto Didžiojo džiagos, liečiančios buv. pašau 

X \versiteto studentų ateitinin lio bokso meisterį J. Shaikey- 
M chorą. Tuebingene vedė miš -Žukauską, tarptautinio mąsto 

rų chorą ir vyrų oktetą. Tremti imtininką K. Požėlą ir kt.
nių operoje dainavo „Sevilijos DR KAVOLIS ATSTOVĄ 
Kirpėjo operoj Figaro ^aidme JUNGT LIUT BAŽNY 
nį. Augustdorfe ir Oldenburge VU JUNG1- Y
vargoninkavo ir vedė chorus, čia Kanados Bažnyčių Tarybos 
Amerikoje Los Angeles mieste religinių filmų, radijo ir televi 
vedė St. Šimkaus vardo chorą, zijos komisijos posėdyje To 
Nuo 1953 m. kovo 1 d. vargo ronte gegužės 3 d. Tos institu 
ninkauja šv. Jurgio parapijos cijos uždavinys pakelti rehgi 
bažnyčioje Chicagoje ir veda nių transliacijų lygį per radiją 
tos parapijos chorą. Nuo 1954 ir televiziją. Posėdis įvyko 
m. gruodžio mėn. galo yra Chi Berkly Studio for films, radio 
cagos Lietuvių Vyrų choro di and television, kuri priklauso 
rigentas. Kaip operos solistas United Church. Buvo parodyti 
VI. Baltrušaitis žinomas savo tos įstaigos įrengimai, trans 
muzikine kultūra ir vaidyba, liuota keletą bažn. institucijų 
To paskutinis vaidmuo — Rigo paruoštų flimų televizijai ir ap 
(tto „Rigoletto“ operos spėk tarti einamieji reikalai. Sekan

.aklyje kovo' 31 d. Chicagoje. tis posėdis įvyks panašiame ki 
Be Rigoletto jo kiti sukurtieji tos evangelikų tikybinės orga 
personažai yra Figaro, Valen nizacijos centre. Dr. Kavolis da 
tinas, Germont, Escamilis.

ADENAUER CARE 
ORGANIZACIJOJ

Gegužės 24 dieną Vakarų Vo 
kietijos kancleris Konrad Ade 
nauer lankėsi CARE organiza 
cijos centre, kur buvo susirinkę 
posėdžio CARE Valdybos ir 
Tarybos nariai. Tame posėdy 
je ir Vokietijos kanclerio pri 
ėmime dalyvavo E. p. BALFo 
pirmininkė Alena Devenienė. 
Savo kalboje kancleris pareiš 
kė nuoširdžią padėką CARE or 
ganizacijai už suteiktą didelę 
pagelbą vokiečių tautai jos sun 
kiu metu.
• Antanas Sužiedėlis Katalikų 
uniVeristete Washingtone ap 
gynė disertaciją ir gavo dakta 
ro laipsnį klinikinės psichologi 
jos srityje.

SPORTO PARODA
Pereitą savaitę Lietuvių Au 

ditorijoje buvo sutuošta spot 
to paroda, kurioje buvo išsta grojo J. Byansko orkestras.

BOSTONIEČIŲ KONCERTAS
Vienu dalyku šiapus Atlan kitame nepasikartojąs. Štai dėl 

to galima nuoširdžiai pasidžia ko, šiaip jau gana „palaidai" su 
ugti — tai mūsų chorais, ku darytoje programoje (rašančio 
rie patvirtina ir įrodo seną tie jo manymu — vienintelis rim 
są, kad lietuvių tauta yra dai tas trūkumas) nebuvo jaučia 

T J chorų St. mi „lūžimai“, — kiekviena dai
Gailevičiaus, Br. Budriūno, VI. na buvo kaip ir atskiras pašau 
Baltrušaičio ir dabar Montrea lis, į save nuvedąs ir savimi už 
lyje pasirodęs Bostono vyrų valdąs kalusovo jausmus, 
choras, vedamas JI. Gaidelio, Trumpai sakant, JI. Gaidelis 
yra tie chorai, kuriems nesvy yra augštos muzikinės kultu 
ruojant galima taikyti 'meniš ros dirigentas, ne tiktai žinąs, 
kų bei augštos meninės kultu ko iš choro jis nori, bet ir mo 
ros chorų vardas. Ypač vyrų kas iš jo tai išgauti, 
chorams. Mišrieji truputį silp Kaip kompozitorius, JI. Gai 
nesni. delis yra perdėm modernistas.

A. Mikulskio vedamasis Čiu linkęs ir chorą vesti į polifoni 
rlionio vardo ir S. Sodeikos ve ją, į sudėtingą ritmiką, į disso 
damasis Dainavos stovi atski nuojančius sąskambius. Tai 
roję pozicijoje, ypač, kad jie yra mokamai padaryta. Nuosta 
meniškojo lygio atžvilgiu nėra bu, kad bostoniečių vyrų cho 
pastovus, — jie „pastoviai" sv ras, nors ir ne visose dainose 
yruoja. Tas yra suprantama, išlaikęs tikslią intonociją (kai 
nes esamomis sąlygomis jų su kuriose dainose gerokai iškly 
dėtis kinta. Be to, mišrūs cho dęs iš tono), vis dėlto sugebėjo 
rai juo mažiau pastovūs ir ne paties dirigento ir kompozito 
turi to ištvermingumo, kokį pa riaus kūrinius tiksliai, nors ir 
rodo vyrų susidrausminę cho sunkius, išpildyti. Tai dar vie 
rai. O šie du yra daugiau miš nas gero 
rūs, nors jų vadovai ir bando dymas. 
pas save sudaryti atskirus vy 
rų chorus, kaip kiekvieno diri 
gento idealą.

Aną šeštadienį, V. 25, teko 
maloni proga pasiklausyti kom 
pozitoriaus Juliaus Gaidelio ve 
dnmo Bostono lietuvių vyrų eilę dalykų. D. Mongirdaitė yra 
choro. Kadangi žymią progra dar jauna dainininkė, turinti le 
mos dalį sudarė pačio dirigen ngvo tembro balsą. Jai koncer balsas yrą, simpatingas, klauso tobusams, taksimetrams ir sun 
to kūriniai, tai tuo pačiu teko tuotLtuo tarpu dar yra pavojin gera, todėl ir progresas užtik kvežimiams, užsidarius duris 
susipažinti ir su jo chorine kū ga, nes balsas turi tendenciją rintas. parduotuvėms, krautuvėms, re
ryba. stipriai vibruoti. Jaunai daini Choras ir abi solistės Mont storanams ir kavinėms ir tik

Bostono lietuvių vyrų choras ninkei būtų tiksliau susirūpin realio publikos buvo priimti vienai - kitai radijo stočiai te 
yra stiprus visais atžvilgiais, ti geru balso pastatymu bei iš šiltai, turėjo žymų pasisekimą transliuojant, buvo suruoštos 
Vyrų balsai, kiek tai yra būti lyginimu, ir tuo sudaryti atei ir montrealiečiams paliko labai kelių federacijų ir sindikatų de 
na mėgėjams, tinkapiai pasta ties bazę dainavimui. Bet jos gerų įspūdžių. J. Kardelis, monstracijos su mitingais, 
tyti, išmokyti menišku būdu 
„imti“ sunkesnes augštumas. 
Tūlose vietose choras labai gi a 
žiai falcetavo (tenorai). Bosų 

' tarpe yra turinčių gilias žemu 
: mas. Todėl diapazoniniu sunku 

mti chore neteko nei pastebėti, 
1 ar tai buvo pianissimo, ar forti 

ssimo. Tat pagrindinis balsinis 
' choro sutvarkymas yra per 
dėm žinoviškai pastatytas.

Kai balsai gerai pastatyti, 
tiksliai sutvarkyti, tai ir dina 

‘mika .yra galima tokia, kokios 
’ choro vedėjai pareikalauja. To 

dėl klausytojų klausą glamonė 
jto švęjinutėliai pianispimai ir 

1 šiurpu krėtė stipriausi fortissi 
mai, su visa pereinamųjų laips 

: nių stiprumo skale.
> JI. Gaidelis ne tiktai kompo 
zitorius, bet pasirodė ir puikus 
dirigentas. Jo pateiktoji dainų 
interpretacija yra individuali 
kiekvienai dainai, kaip ir pa 
čios dainos. Jam yra visiškai 
nepažįstamas šablonas. Jo inter 
pretacijoje kiekviena daina yra 
savaimingas kūrinys, jokiame

ningą. Iš girdėtųjų chorų

lyvavo, pavaduodamas nuolati 
nįtos' institucijos narį, Liuterio 
nių Kanados Sinodo informaci 
jos kimiteto pirmininką.

ILLINOIS VALSTYBĖS 
LIETUVIŲ PREKYBOS

Rūmai (Lithuanian Chamber 
of Commerce of Illinois) buvo 
suruošę metinį banketą Bisma 
rck viešbutyje, kur susirinko 
per 300 svečių. Čia pagrindinę 
kalbą pasakė Chicagos linansi 
ninkas bei visuamenininkas Jo 
hn Nuveen, kurį susirinkusie 
ms pristatė inž. A. Rudis. Taip 
pat kalbėjo ir Lietuvos konsu 
las Chicagoje dr.P.Daužvardis, 

kuris kiek plačiau sustooj ties 
neseniai mirusiuoju min. Povi 
lu Žadeikių, nes jo pastango 
mis eilėje Amerikos miestų 
buvo įsteigtos Lithuanian Cha 
mber of Commerce organizaci 
jos.

Meninėje, programos dalyje 
pasirodė P. Bičkienė. Šokiams

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Ar. TASS3T SIHCUtMAH
J optometristos-ofitikos |
ii; TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI |

£ 4281A St. Lawrence Blvd., Montreal. HA 7928.

BELLAZZI- L A M Y, INC
TR 5151 7679 G“rge St ’ Ville L.,.lie.

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

Tel. TR. 1135

St.

balsu paruošimo įro

talkino dvi solistės: 
S. Vyžinytė-Daugelie 
Mongirdaitė. P. Dau

Chorui 
sopranas 
nė ir D. 
gelienė perdėm kultūringa dai 
nininkė, turinti malonaus temb 
ro' balsą ir gražiai išpildžiusi

STATAI AR REMONTUOJI NAMUS
pirk statybines medžiagas vienintelėje tos rūšies 

lietuviškoje prekybos įstaigoje Montrealyje

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

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

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

Greitas pristatymas.
ii. i

PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS Į 

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

neseniai įsteigta, specialiai statybos reikalams, 
nauja lietuviška bendrovė:

LINDA Construction Co. Ltd.
i: Dėl namų užsakymų, darbų prie jau vykdomos statybos t; 

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

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

T vedėjo-kontraktoriaus Zenono Tamašausko tel. CL 5-1558. |
AMLIT B-VĖS VALDYBA. Į

Demokratinėje ir augštos ku 
Itūros valstybėje buvo leista pa 
minėti ši šventė visiems laisvai 
ir savo noru. Todėl pradedant 
katalikiškuojančiųjų darbinin 
kų organiazcija ir baigiant ana 
rchistų federacija, pasire’kšta > 
visomis

Krito ypatingai į akis viešė 
jusiems Urugvajuje ateiviams 
miesto gatvėse dideli plakatai 
su riebiomis, juodomis raidė 
mis: ,,Urugvajaus Anarchistų 
Federacijos Mitingas“, (vienin 
telė pasaulyje valstybė, kurio 
je yra leista anarchistams lais 
vai veikti). Be suminėto mitin 
go buvo suruošta: Mėsos Sker

*> * FvTctoria 
CLEANERS 
OYERSCft

i

•g
E.

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

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

ir t. t., ir t. t.

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

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

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

ALBINAS GUMBARAGIS

Urugvajus ir jo lietuviai
2. KOMUNISTAI FALSIFI KUOJA LIETUVIŲ SKAIČIŲ

Prieš 25 metus remiantis Lie kad Urugvajuje gyvenančių lie 
tuvos užsienių reikalų minister tuvių 8 dalis yra komunistai, 
ijos ir laivų agencijų duomeni tuo metu kai jei jų yra (labai 
mis, buvo apskaičiuota, kad Ui abejotina) ne daugiau kaip 32 
ugvajuje yra apie 10.000 lietu dalis. Tai jų meistriškų kom 
vių. Tos statistikos ir.buvo iai ' ’ ”
komasi. Be abejo, po 25 metų 
šis skaičius pasikeitė, nes miri 
mai lietuvių tarpe įvyksta į mė 
nesį 1—2 asmenis, o išvykimai 
visai maži, nes vietoj išvykusių 
jų atvyksta kiti tautieičai iš 
kaimyninių valstybių. Tuo bū 
du Urugvajuje galima būtų pri 
skaityti apie 8.000 lietuvių, 
neskaitant čia gimusių vaikų. 
Bet vietos lietuviai 1_______
tai, lietuvių skaičių sumažina . ----- ----------- -------- . - . . ..
net iki pusės. Jokios statistikos raščiams, nefunkcionuojant ki čios pasekėjų ir socialistų parti 
jie neturėdami, priskaito čia gy 
venančių tik 4.000 lietuvių. Kę 
dėl tokia falsifikacija?

Minint jiems balandžio 12 
d., 11 metų savo nuosavų cent 
ro namų įsigijimą, patys pasisa 
kė per radiją, kad jiems įsigyti 
pradėta su 120 narių, o dabar 
jų centras turįs jau 500 narių. 
Tai perdėtas skaičius. Jei pa 
tikrintume jų narių knygos są 
rašą, nepriskaitytume nei pu 
sės.

Sumažinę Urugvajuje gyve 
naučjų lietuvių iki pusės ir pa 
didinę savo narių skaičių trigu 
bai, gaunamas toks vaizdas,

teisėmis.

binacijų paragrafas, propagan 
dos tikslu.

3. 1-JI GEGUŽĖS
Urugvajus yra laikomas, kai 

po vienas iš pavyzdingiausių 
Lotynų Amerikos demokrati _ .

nių kraštų. Tą atžymi respub dyklų darbininkų federacijos 
lika visais atvejais. Todėl 1-ji— vienos iš skaitlingiausių, ko 
gegužės neapsiėjo nepaminėjus munistų, — kiekvieni metai vis 
tradicinio įpročio, kaip darbo mažiau sutraukianti dalyvių, 

komunis žmonių šventės. 1 -
Nepasirodant sostinės dien ganizacijos, — mažai dar turin

| TAUPYK, SKOLINKIS ]
N savo kredito kooperatyve
I „LITAS” i
a Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai g 
X duodamos betkokiam geram tikslui. i»
X Ved. D. Jurkus, He 4280. X
3 „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje & 
g Banko kambary. x
> Pirm. A. Norkeliūnas ................................ RA 7-3120 g

DE LUXE DRY CLEANERS
117 —6th AVENUE, LACHINE J

* rLietuviams nuolaida. ‘ 
iVi " O /Z / Sav.: P. RUTKAUSKAS. J

StaNu

į Lietuviška moterų kirpykla
$ DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM-
? PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
| Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).
| 2544 CENTRE St., Montreal. Fltzroy 3292

katalikuojančių darbininkų or

nams, nei teatrams, sustojus au Nukelta į 6-tą psl.

HICKSON GROCERY
' Čia rasite 

įvairių bravorų 
ALAUS, 

įvairiausių rūšių dėšrų, rūkytos mėsos, sviesto, sūrių, 
sūdytų silkių, raugintų agurkų, vaisių, juodos duonos ir 

įvairiausių konservuotų produktų.
Užsisakykite čia alų savo pobūviams!

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

I
SALIONAS DIVA MODE

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

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

TIC
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 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

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

HE 0211 Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

C
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šių” partiečių ir kitokių, kad pa-W- g • • I • S1U pat uvviu n vv-Lenkiškasis komunizmas liktų kortelėje daugiausia „rin f
. . „ kiminį“ skaičių). Užskaitomos
LAIsKAS Is POZNANĖS gį ^aį korteiėje nebuvo išbrau

5. toritetas turįs vieną tikslą — kimo) tik pirmutinės pavardės,
Gomulka, regimai priešinda Lenkijos ekonominės būklės pa pavardės tų, kurie įėjo į taip 

masis Maskvai, lenkams, žmo gerinimą. Bet, to „autoriteto" vadinamą rinkiminį skaičių. To 
nių masėms pasidarė tautiniu šešėlyje, beveik patylomis, vy kiu tai būdu 

ir naujasis Lenkijos seimas 
faktiškai buvo išrinktas se 
nuoju būdu, gerai žinomu 
ir pvergtoje Lietuvoje.

Tikrąją visos tos komedijos 
esmę geriausiai pavaizduoja da 
bartinis Lenkijos spaudos „liki 
mas“. Rinkimams praėjus, iki 
tolinis spaudos „aktingumas" 
tapo jau nereikalingas. Užtat, 
tuojau pat po rinkimų Lenkijo

didvyriu. Gomulkos autoritetas ko pasiruošimas prie naujųjų 
augo „kaip ant mielių“. Lenkai seimo rinkimų, 
aklai jau ėjo paskui Gomulką. 
Savaime suprantama, j _ 
Gomulkos „autoritetas“ len 
kuose išaugo ne po Poznanės 
įvykių, o turi gana gilias šak 
nis praeityje. Gomulkos suėmi 
mas Stalino parėdymu žmonių 
buvo rišamas su Gomulkos no 
ru surasti lenkišką kelią lenkis 
kiems komunistams.

Blogėjant ekonominei būklei 
Lenkijoje, vis dažniau pasigirs 
davo balsų,, jog ,,Gomulka ge juk įr dabar rinkimams buvo žo seni, gerai „ištreniruoti“ 
rai norėjęs , jog jei Gomulka išstatomas tik vienas sąrašas, stalinistai. Neatsitiktinai juk ir 
grįžtų, tai darbininkai turėtų o ne l<elį, kaip tai yra tikrai Lenkijos ministeriu pirmininku

„___ 1___ 1...___ : rinkimuose, ir toliau liko Juzef Cyrankievič.
Toks vienas rinkiminis sąrašas. Tas pats yra ir t. v. kolcho 
turįs konkretų, iš kalno nusta zų politikoje. Gomulka ir čia 
tytąjį kiekį kandidatų buvo su nieko naujo neįnešė. Arčiau pri 
daromas senuoju būdu. Kandi sižiūrėjus prie visų jojo kalbų 
datus ir šį kartą (įtraukimui į ir viešų pasisakymų, aiškiai ma 
tą kandiatų sąrašą) pateikdavo tyti, jog ir jis tekartoja senai 
įvairios visuomeninės sąjungos žinomas „komunistines tiesas“ 
ar organizacijos, tačiau linkimi Nagrinėdamas padėtį Lqnki 

Maskva ir leido lenkams gauti nė apyagrdos (vaivadijos) ko jos kaime, Gomulka regimai da 
naują „tautos vadą”. Gi kad misija, sudaryta iš partijos pa ug kalbėjo apie „laisvanorišku 
dar labjau sustiprintų Gomul tikimų žmonių, ir dabar visiš mo“ dėsnį; kad *są dabar, stei 
kos padėtį, Gomulkos atėjimas kai nebuvo suvaržyta tais „pa giant „kolchozus“ Lenkijoje, 
prie „valdžios“ vyko prie akom teikimais“ ir tikrumoje rinki būsią griežtai atsižvelgiama ūki 
paniamento „dideliausio“ pasi rninį sąrašą sudarydavo savo ninku noro ir tt. Tačiau reikia 
priešinimo Maskvai. nuožiūra (skaityk — pagal par tik pavartyti senesnę Lenkijos

Maskvai reikėjo vieno — for tijos įsakymą). Skirtumas tik spaudą, kurioje mes rasime, 
maliai išsaugoti ir toliau komu toks šį kartą buvo, jog kiekvie jog ne tik Zambrovskis ar Pšul 
nistų partijos diktatūrą Lenki name apygardos sąraše „kandi kovskis (kurie centro komitete 
joje. Tik tam tikslui ir buvo su datų“ buvo kiek daugiau neg buvo atsakingi už t. v. „žemės 
kurtas“ Gomulkai autoritetas, reikėjo išrinkti atstovų toje ap ūkio politikos), bet ir pats Bie 
Ne atsitiktinai, kalbos apie tai, ygardoje (esmėje sąrašai buvo rūtas ir Vėliau ir Ochabas, ati 
įog tik Gomulka galįs „išgelbė apylinkėmis, bet apie jų suda davęs pirmojo partijos sekreto 
ti” Lenkiją nuo ekonominio su rymą, galutinoje išvadoje, lė riaus postą Gomulkai, ne ki 
žlugimo, ėjo ne tik iš „apa rnė apygardos komisija). Bet... taip yra kalboje. Juk ne kitaip 
čios”, bet ir iš partijos viršū kiekvienos apylinkės sąraše rin skamba tuo reikalu partijos sk 
nių. Tie Gomulkos šalininkai ktinis „skaičius“ apimdavo tik elbti suformulavimai pateikti, 
kiek įmanydami šaukė, kad Go tuos, kurie buvo partijos „ap savo laiku, III, IV bei V pienu 
mulka tikrai išgelbėsiąs Lenki robuoti“, o tik po jųjų sekė ki muose KC PZPR. Ir ten juk 
ją ir padarė net savotišką ,,rū ti, „dekoraciniai“ kandidatai, nuolat buvo kalbama apie „lais 
mų perversmą“ Gomulkos nau Iš visų 450 seimo atstovų bėro vanoriškumą“ steigiant Lenki 
dai. Jųjų buvo paskelbta „ko ds tik 2 yra iš tų „dekoraci joje kolchozus 
va“ su Vieneto kultu, tačiau nių”, kurie rinkiminiuose sąra produkcyjne —
tuo pat me.tu kiek įmanydami šuose figūravo toliau išrinkimo kooperatyvai — taip vadinasi 
kūrė naują Vieneto kultą, Go „ribos“.
mulkos kultą. Tokiomis „ben 
dromis pastangomis“ Gomulka 
tikrai, praeitų metų pabaigoje, suotojai daugumoje dėjo korte 
Lenkijoje tapo dideliu autorite les neišbraukdami nė vienos pa 
tu. vardės (ar tai žmonėms nepa

Atrodė, jog tas Gomulkos au tinkamų „susikompromitavu

" . Iš tolo atrodė, kad šį kartą 
jog tas Lenkijos seimo rinkimuose bū

šią daug naujo. Tačiau
to „naujo“ ir Gomulka 
Lenkijai davė tik tiek, 
kiek tas buvo reikalinga, 
kad kuo geriau apgautų 

žmones,
viešąją opiniją.

Tariamai, šį kartą rinkimai je įvyko masinės permainos lai 
vyko, naujais, demokratiškais kraščių redakcijose. Ten veik 
pagrindais. Tačiau tikrumoje visur į atsakingąsias vietas grį 

> seni, gerai „ištreniruoti“

I SVEKATAI

geriau ir t. t. Savaime supranta demokratiniuose 
ma, jog tokios kalbos žmonių 
'tarpe ir Maskvai buvo žino 
mos. Iš čia ir

atsirado naujas „kelias“ 
gelbėti komunizmą Lenkijoje.

Maskvai nėra jokių abejonių, ir 
Gomulka esąs „geresnis“ negu 
koks nors nekomunistas; užtat

Kai susirenkate draugėn su senais draugais ir iš 

geriate stiklą už senus laikus, arba su naujais drau 

gaiš susipažįstate kaimynystėje, laikykitės popu 

liaraus papročio. . . vaišinkite

CARLING’S BLACK LABEL BEER 
(tariama: „Karlings blek leibel byr“).

Tai labjausiai mėgstamas Kanadoje alus, jis pri

klauso visur, kur vaišingumas ir draugiškumas 

Nieko geresnio nėra pobūviams kaip

CARLING’S BLACK LABEL BEER.

GERIAUSIOS ALAUS VARYKLOS PAŠAU
(spuldzielnie 
produkciniai LYJE — TAI CARLING’S

Lenkijoje kolchozai). Gi tikru 
moję

ir Lenkijos kolchozų stei 
girnas buvo daromas pagal 
ba aštriausios priespaudos, 

pasireiškusios įvairiausiomis 
formomis. Progresiniai mokes 
čiai, didelės pyliavos natūroje, 
kalėjimas, nedavimas sėjai ja 

BUICK-------------VAUXHALL-------------- PONTIAC ]| vų bei dirbtinių trąšų ir staty
binių medžiagų — buvo nuola $ 
tiniai palydovai „laisvanoriš 
ko“ steigimo kolchozų. $

Kaip taip galėjo atsitikti?
Labai paprastu būdu. Bal CARLING'S

BEER
ICUMMINGS MOTORS Ltd
| 5925 DECARIE BLVD., MONTREAL |
X (kampas Van Horne) X
x Naujos ir vartotos mašinos. X

Pas mus pirksite geresnėmis sąlygomis, nei kad kur kitur. £ 
v Vartotoms mašinoms duodame 12 mėnesių y
X i X.X Universal Auto Bonders garantiją. £

xPrieš perkant naują ar vartotą mašiną, kreipkitės pas mus.

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

(Tatiama: „Karlings blek leibel byr“)

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

I D. E. BELANGER 8c SONS
| 15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE
| GARANTUOTAS DARBAS.
| 259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
P ASIRINKIM Ą.

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

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom

g URUGVAJUS...
X Atkelta iš 5-to puslapio.
& jos, apgrupuoj.ančios daugiau
X šiai sostinės intelektualiją.
£ Reikšminga pažymėti, kad 
£ visų šių mitingų vietovėse ir jų 

apylinkėse buvo išmėtyta tūks 
£ tančiai antikomunistinio turi 

nio „Liga Oriental Anticomu

SVARBU ŽINOTI
Chateauguay Cortina Dev.

nista“ organizacijos lapeliai se duria: „Darbininkai: Rusijoje 
kančių užrašu: „Darbininkai: ir visuose komunistų valdan 
Internacionalinis komunizmas čiuose kraštuose sindikatai yra Ine. projekte šią vasarą bus pra 
infiltruojasn ir naudojasi sindi kontroliuojami policijos ir uz dėti statyti namai. Prasidėjus 
katinėmis organizacijomis vie streikus baudžiama sušaudymu statybai, neišvengiamai pakils 

ar sunkiems darbams vergų sto sklypų kainos. Visi, kurie jdo 
vykiose“. maujasi sklypų įsigijimu, tiį

Tas vis daugiau retina komu tingai kampinių, tinkamų * .d 
nistų gretas Urugvajuje ir to ' 
dėl čia neįvyko demonstracijo 
se ir mitinguose mažiausių m 
cidentų.

Albinas Gumbaragis.
NEPRIKLAUSOMA LIETU
VA yra visų lietuvių vėliava, 

todėl visi ją skaitykime.

ninteliai, kad tarnautų imperia 
listinės ir totalitarinės Rusijos 
naudai”, o antroje pusėje pri

M. MACIUKAS

ANGLIŠKOS

KOKYBĖS

MEDŽIAGOS

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

U!uan:nBn;uu:amnt:u«una:u:::wuw!::u::u:::::;::::n::i;::::n:in:iu»::!

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

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

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

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

D. N. Baltrukonis CR 6-7634 F. Yasutis LA 2-7879
A. Markevičius OR 1-9816 J. Skučas RA 2-6152
{staiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.

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

tuvėm, prašomi paskubėti, nes 
kiekvieną dieną jų pasirinki 
mas mažėja ir po keletos mene 
siu kainos bus žymiai didesnės. 
Pasinaudokit proga kol dar 
yra tinkamų bizniui sklypų už 
normalią kainą. Skambinkit 
HU 9-3691 arba vakare P. Juo 
dkojui PO 6-5130.

LAIKRODININKAS - AUKSAKALiS
A. ŽUKAS

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

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

976 Church Ave., Verdun (kampas Bannantyne) 8 
Telefonai: Biznio YO 4538, namų: YO 4538.

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.
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BAISIŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ DEMONSTRACIJA
Hamiltone įvyks birželio 16 d., čios tautinius rūbus prašomos 
sekmadienį, 12 vai. tuoj po pa tą dieną demonstracijoje daly 
maldų. Demonstracijoje daly vauti su tautiniais rūbais.
vauįa visų trijų Pabaltijo tau Ta pačia proga per Hamilto 
tų tremtiniai ir kitų tautybių no radiją CHML, Banga 900 
tremtinių atstovai. birželio 11 d. 9.30 vakare kai

Demonstracijos eisena prasi bės visiems gerai žinoma dide 
dės nuo lietuvių abžnyčios Dun lė tremtinių užtarėja Mrs. 
durn Street. Iš ten bus einama der. P.
Dundurn, Main ir John gatvė 
mis ligi paminklo King Street. 
Gore Park.

Visi prašomi demonstracijo 
kuo skaitlingiausiai dalyvau 
Mergaitės ir moterys turin

7 PSL.

PIRMOJI ŠIŲ METŲ 
GEGUŽINĖ 

romantiškoj aplinkumoj, įvys 
liepos 1 d. „Dominion Day“ 
pirmadienį, gražiausioje vietovė 
inn^Burltagw“ Om"8™' TORONTO KORIJAI . SAVANORIAI

Jon atsilankę tikrai ras dide ne tik nepamiršta ir savo auko kirčių — savo nieko dar nėra

Hy 
Ls.

Europos gydytojas
Dantistas

Dr. N. S k a a b
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

tojais dalyvauja organizuo 
tai,

2. Po pamaldų, apie 10,30 vai., 
salėje, užbaigimo aktas,

3. Po iškilmingosios dalies vai 
kučiams ir svečiams vaišės 
ir pasilinksminimas. 
Mokiniu tėveliai prašomi tą

dieną nepalikti mokinių namuo jį malonumą ir džiaugsmą, nes mis, gal vieninteliai, stambesnė šau, bet jau antri metai kai 
se. ... turės puikiausią progą geriau mis, remia pasilikusius Vokie esu pasiskyręs a. a. brolio Vac

Visus mokinių tėvus ir glo sįoj nuotaikoj praleisti kelių tijoje ligonius kūrėjus-savano ]ovo veikalų tvarkymui spau 
bėjus ir plačiąją visuomenę mo valandų laiką. rius bei laisvės kovų invalidus, dai. Atrodo, kad iš jo paliktų

Prie gaivinančio alučio, prie bet gyvai atsiliepia ir dėl kitų rankraščiuose 9 veikalų bent 3 
puikios muzikos šokiams, lai mūsų tautai brangių asmenų, bus išspausdinti. Ar liks man 
mės šaltinio atsilankiusieji ga Štai jau antrą kartą kukliai su laiko dar ką nors savo pareng 
lės užmegzti naujas pažintis, se šelptas mūsų tautos veteranas ti, tai didelis klausimas — ma 
nas sustiprinti, su draugais- ir Nepriklausomybės Akto Sig no metuose svajonėmis nebe lai 
ėmis praeitus gyvenimo kelius nataras prof. M. Biržiška savo kas užsiimti. Vis dėlto tebesu 
prisiminti ir savųjų tarpe drau balandžio 25 d. skyriui rašyta tikras, jog šioks ar toks, sulau 
gystės ryšius pagilinti. me laiške rašo: „Per Ben. Bab ksiu dar grįžimo į išlaisvintą

Mes viską padarysime, kad rauską gavęs iš Tamstos pirmi Lietuvą. Nuoširdūs linkėjimai 
; rašytas Tamstai ir torontiečiams. Ta 

pirm-ko adresu. Bs.). Liet. Ka mstų M. Biržiška“.
Nors prieš kiek laiko spaudo 

ronto Skyriaus 25 dolerius, esu je ir buvo paskelbtas prof. M. 
Tamstoms labai dėkingas. Kie Biržiškos sušelpimo vajus, bet 
kviena auka man ir materialiai Toronte, atrodo, nebuvo vyk 
reikšminga ir — gal dar labjau domas ir nebuvo girdėti, kad 
— dvasiškai: taigi mano tautie jis būtų buvęs ir kitur sėkmin 
čiai manęs dar nepamiršta. . . gas. Ben. Babrauskas, kuris 

Sekite mūsų pranešimus spa Kiek įstengdamas — kiek lei to vajaus pirmininkas, Toron 
ūdoje, ruoškitės ir pažįstamus- džia dar mano amžius ir neper to k. - savanorių skyriui tuo rei 
-mas kvieskite į bendrą links stipriausia sveikata — bent pi kalu rašytame laiške nusiskun 

■ “ unksnos darbu mėginu tautie džia, kad skylių esą daug, bet
TF A-bės Hamiltono skyr. čiams atsilvojnti. Šiuo tarpu — pasekmės visur menkos. Ne vi 

Valdyba. po sunkių, skaudžių likimo sada, esą ir spaudoje pasiseka
šiuo reikalu prakišti straipsnį 
ar žinutę.

O vis dėlto šio didelio mūsų 
kultūrininko sunkia materiali 
ne būkle turime visi susirūpin 
ti, o ypač mųsų veiksnių kultu 
ros vadovai. Bs.

se.

MOKSLO METŲ 
UŽBAIGIMAS,

Vysk. M. Valančiaus vardo 
miltono lietuvių šeštadieninės 
prad. mokyklos mokinių, įvyks 
ta š. m. birželio 8 d., šeštadie 
nį, „Aušros Vartų” parapijos 
salėje, 58 Dundurn St. N., šia 
tvarka:
1. 9,30 vai. iškilmingos pamal 

dos parapijos bažnyčioje, ku 
riose visi mokiniai su moky

Ha

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 Avė.

SIUNTIMAI 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 siuntiniai pakuojami 
kilogramais, tai prašome gerbiamų klientų daryti užsaky
mus kilograminiu skaičiavimu (1 kg, % kg, % kg, o ne sva
rais). Šalia kilogramų paduodame kainas svaras del bendros 

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

loniai kviečiame atshankyti į 
mokslo metų užbaigtuves ir ka 
rtu praleidžiant .jaunuomenės 
tarpe laiką, pasidžiaugti jos at 
siektais laimėjimais.

Mok. Vedėjas ir Tėvų 
Komitetas.

BĖGA NESULAIKOMAI 
LAIKAS

ir artėja birželio 22 d. Tą die tik atsilankiusiems būtų jauku ninkaujamo- (laiškas 
ną vyks sukaktuvių balius kun. 
Dr. J. Tadarauskui pagerbti. 
Jo 20 metų kunigavimo sukak 
ties proga. Visi iki vieno- įsigy 
kime kvietimus iki birželio 16 
d., kurių kaina tik 3 dol. Kvieti 
mus galima gauti pas komisi 
jos narius: J. Giedraitį, 117 
Eastborne Avė., J. Kšivickį, 
491. Dundurn S. S., K. Stanai 
tį, 95. Delavare Avė., A. Miką 
lauską, 57. Garfield Ave. S., M. mą pobūvį. 
Vaitonienę, 212. Emerald Str. 
N., K. Mikšį, 18. Barton Str. 
W., I. Gaižauskaitę, 112, Ew 
n Rd.

Tikimės visų šilto pritarimo 
ir gausaus dalyvavimo.

Rengimo Komisija.

ir malonu.
Tad nuoširdžiai kviečiame vi riuomenės Savanorių S-gos To 

sus - visas iš visų plačiųjų apy 
linkių kolonijų atsilankyti į šį 
mūsų parengimą, o tuo pačiu 
jau prisidėsite prie sustiprini 
mo mūsų tėvynės išvadavimui 
vedamos bylos.

Maistas: kaina už kg už svarą Maistas: kaina už kg už svarą :
$ 0.72 $ 0.33 citrinai švieži

835 QUEEN ST.W.-TORONTO 3-EM4-4025

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI 
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai j 

tėvynę

JKAMIENSKI
__ JANIQUE TRADING CO.,

visuo

NIAGAROS PUSIASALIS
JONINĖS NIAGAROS PUSIASALY 

Iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę, semia.
Šiais žodžiais Dr. V. Kudii parodė, kad šia' naktimi

ka nurodė Lietuvai ateities gai menė, ypač jaunimas, labai do 
res. Dr. J. Basanavičius, pasi misi ir į nedidelį Wellando 
remdamas didinga Lietuvos pr miestelį suplaukia iš plačių ap 
aeitimi, sukėlė lietuviuose entu ylinkių šimtai žmonių.
ziazmą ir lietuvius prižadino Šių metų Joninėms, kurios 
tautiniam ir valstybiniam gy įvyks birželio 22 d. Wellande, 
venimui. Yra pasisakimų, būk St. Stephan's Hall salėje, pa 
Dr. J. Basanavičiaus sentimen siruošimai daromi didesni ir 
tuose mažai realybės. Bet tuo programa įvairesnė, todėl tiki 
jau gaunam ir atsakymą: „Vis masi ypatingai gausaus svečių 
kas gera, kas gelbsti savos tau skaičiaus bendrai praleisti šią 
tos gyvybei palaikyti.

Mūsų laimei dar turime me dvasioje iš praeities pasiemti 
tuose ir vieną dieną, kuri dvel stiprybės. Lietuvis,
kia žila Lietuvos senove. Tai 
Joninės, ypač Joninių naktis, 
naktimi. Nors nerealus daly 
kas, bet patrauklus ypatingai 
jaunimui.

Šiandieninė lietuviškosios iš 
eivijos būklė verčia susirūpinti 
išlaikymu savoj tautybėj. St. 
Catharines vilniečiai gyvenda 
mi tuo rūpesčiu jau treti metai 
praktikuoja joninių nakties iš 
kilmes. Dvejų metų praktika

burtų naktį senovės lietuvių

K2L-!----- Hk ---------- MW-- 1

PAJIESKOJIMAI

0.68;1.50
0.95 0.43 apelsinai švieži,
0.75 0.34 kaina nepastovi
0.95 0.43 džiov. vaisiai
0.95 0.43 „kompotas“ 1.90 0.82
2.35 1.07 razinkos 1.50 0.68
2.30 1.04 fygos 2.10 0.96
2.00 0.91 datulės vaisiai 2.40 1.09
2.65 1.20 bičių medus 2.25 1.02
2.50 1.14 šokoladas 3.55 1.63
1.90 0.87 kakava 3.90 1.77
2.60 1.18 kava 3.60 1.64
3.25 1.47 arbata % kg 1.40
2.50 1.14 % kg 2.75 5.50 2.50
2.80 1.28 muilas 1.05 0.48

2.60 $ 1.18 amerik. cigaretės Phillip
2.30 1.05 Morris 200 st. (10
2.75 1.25 pok.) su muitu 4.25

cukrus 
ryžiai 
miltai kviet. 
manų kruopos 
makaronai (verm.) 
pieno milteliai 
valg. alyva 
margarinas 
sviestas 
suris „šveicarišk.“ 
Taukai (kiauliniai) 
bekonas (daniškas) 
kumpis 
•kumpio dešra 
salami dešra 

.Kepeninis paštet. $ 
ikilkės (anjouvis) 
ipipirai
■ Pastaba: valg. alyva, sviestas, taukai, bekonas, kumpis, kep. 
paštetas, kilkės n pan. yra skardinėse dėžutėse . tokio siunti
nio grynas (netto svoris) yra 20 sv., o su {pakavimu pilnu 
22 svarai (10 kg) brutto. Gi cukrus, miltai, vaisiai įpakuoti

; kartonuose jų grynas (netto) svoris 21-o brutto 22 sv. (10 
: kg). Šiose kainose yra įskaitytas muitas ir sovietų 10% mo- 
; kestis. Sudarius ir susumavus siuntinį: reikia dar pridėt — 
: licencijos mokestį, persiuntimo garant. pašto persiuntimo 

išlaidas, kas kartu sudaro $ 6.50.
Standartiniai siuntiniai:

brutto 10 kg (22 
brutto 10 kg (22

TAISAU S
RADIJAS |

ir ft
TELEVIZIJAS g

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

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

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

1. Cukrus
2. Taukai
3. Stori lašiniai sūdyti 

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

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

5. 60 gr streptomycino 1000 
tabl. isoniazid (rimifono) 
ir 7 kg (15%sv.) cukraus

sv.) 6.45 plius
sv.) 17.10 plius

sv.) 17.90 plius

18 plius

$b.50
6.50

viso 
$12.95;

23.60:
BALTIC EXPORTING Co.
849 COLLEGE St. TORONTO. Tel. LE 1-3098

6.50

6.50

6.50

24.40

24.50 :

galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

30.—
10.95 
12.90;;

ir 7 kg (15%sv.) cukraus 23.50 plius 
stiprūs geri mot. batukai (d aniški) su muitu 

stiprūs geri vyriški batai („tufliai“) su muitu
Sekite mūsų skelbimus ir naudokite kaipo kainaraščius. 

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

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

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

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

Čikagoje, Kenosoje ir Vaterburyje.

: SIUNTINIUS I LIETUVĄ,
Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus!

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

Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.

Mūsų skyrius: Hamilton, 105 Cannon, St. E.
pas p. A. Juraitį. Telef. JA 8-6686.

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

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

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namu
EM 2-2585 ST 8-5088

, 8K~" 11 ' XKT~"
tįi," įlt-—. * i te——***'»

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

— Jieškoma Antanina Ra 
moškienė, duktė Juozo, gimusi 
apie 1900 m. Jieško sesuo 
biro. Rašyti: L. Pliura 21 
St., Hamilton, Ont.

— Jieškomas Juozas 
žauskas, kilęs iš Laukuvos 
miestelio. Jieško motina iŠ Si 
biro. Pranešti: P. Gudjurgis, 
9302—155 Str., Edmonton, 
Sub. P. O. 22, Alberta.

— Jieškomas Algimantas 
Markuza, sūnus Simo, gimęs 
1925 m., iki karo gyvenęs Ša 
kiuose, kurį laiką buvęs Inster 
burg’o lagery. Jieško giminės 
iš Lietuvos. Prašomas atsiliep 
ti arba apie jį ką nors žinantie 
ji maloniai prašomi pranešti 
šiuo adresu: Ona Budrikas 133 
Clark Place, Elizabeth, New 
Jersey U. S. A.

iš Si
Elm

Gru

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

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

W. A. LENCKI,

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public. 
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont. 

Tel.: Of ice WA 4-9501 
Res.: BE 3-0978

s

r

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

A. E. McKAGDE
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 UŽSAKYM/ LIETUVON 

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS. 
— KOMPENSACIJŲ IŠROPINIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. — 

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURI KITĄ BIZNI 

PERKANT — DUODAMINEMOKAMAI.
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MOW|rEAL
TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO DIENŲ MINĖJIMAS 

MONTREALYJE.
Kaip kasmet, taip ir šiais me riamas parapijos skoloms mo 

tais tragiškųjų birželio dienų keti.
minėjimas Montrealyje ruošia Rengėjos maloniai prašo 
mas drauge su latviais ir estais, gerb. publikos iš anksto įsigyti 
Minėjimas įvyks birželio 14 d. biletus pas valdybos nares ar 
(penktadienį) 7 vai, 30 min. platintojas, nors biletai bus pa 
vakaro (punktualiai) Domi rduodami ir prie durų._ 
nion Square prie žuvusių už 
Kanados laisvę paminklo. Po 
trumpo susikaupimo ir vainiko 
uždėjimo, tuoj visi renkamės į 
YWCA salę — 1355 Dorches 
ter St. W., kur įvyks visų trijų 
tautybių bendras susirinkimas, 
dalyvaujant Kanados valdžios 
atstovams.

Birželio 16 d. (sekmadienį) 
11 vai. abejose lietuvių parapi 
jų bažnyčiose ta intencija pa 
maldos.

Nors birželio' 14 d. yra dar 
bo diena ir mes būsime pavar 
gę po kasdieninių sunkių dar 
bų, bet raskime galimybę minė 
jime dalyvauti ir pašvęsti po 
ra valandų paminėti žuvusius 
mūsų tautiečius sovietų terori 
zuojamoje Lietuvoje ir tolimo 
je Rusijoje. Lietuvių tautos di 
dėlė kančia skaudžiai palietė vi 
sas gimines, dažną lietuvių šei 
mą. Ir šiandien tas teroras tę 
siamas. Tat dalyvaukime visi.

KLB Montrealio Seimelio
Prezidiumas.

MOKSLO
METŲ UŽBAIGIMAS

Lietuviškosios mokyklos 
gia mokslo metus šį savaitgalį. 
Šeštadienį paskutiniai egza 
minai, o sekmadienį bendros 
mokslo metų užbaigimo pamal 
dos ir po to aktas. Augštesnie mas būtinas. Ypač kviečiami 
ji kursai užbanigmo aktą turės sus-me dalyvauti visi šiais me 
šeštadienį, 7 vai. vak. AV salė 
je. Pabrėžiama, kad pamaldos 
bus iškilmingos ir bus 11 vai. 
Kviečiami dalyvauti visi lietu 
viai, o ypač tėvai su vaikais.

TRADICINĖ JONINIŲ 
VAKARIENĖ

REIKALINGAS VIRĖJAS 
su patyrimu 

American Jewish Cusine, 
rinktiniame Laurentian viešbutyje. 

Pastovus darbas ištisus metus vasarvietės atmosferoje 
Palamino Lodge.

Atsiliepti pas Mr. B. Matre,
1010 St. Catherine St. E., kamb. 310, Montreal.

Tel. BE 1779
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g MOKSLO METŲ K. L. BENDRUOMENĖS
? UŽBAIGIMAS SUVAŽIAVIMAS
» Toronto Maironio vardo šes Bendruomenės Kr. V-bos ini 
R tadieninė liet, mokykla moks ciatyva sušauktas, praėjusį sa 

lo metus baigia šį savaitgalį. Šį vaitgalį Lietuvių Namuose pra 
« šeštadienį mokiniai įprastu lai ėjo pakilioje ir darbingoje nuo

I A|k|f> Am!1 ku renkasi į mokyklos patai taikoje. Apie savo apylinkę kie
11 tLLMIMU, Villa pas, iš kur, po sutrumpintų pa kvienas pirm, padarė išsamius

WELLANDAS MINĖS BAISŲJJ BIRŽELĮ mokų, organizuotai vyksta į šv. pranešimus. Gyvai buvo disku
Birželio 16 dieną K. L. B. čius vergų stovyklose mūsų bro Jon° bažnyčią jnokslo tuotas^ Geležinio^Fondo Kana

Wellando apylinkės valdyba liūs ir seseris, 
ruošia liūdnųjų birželio 14— 
15 dienų minėjimą. Minėjimas 
įvyks St. Columbus salėje, kur 
laikomos apylinkės lietuviams 
pamaldos.

Minėjimas prasidės pamaldo kuo skaitlingiausiai dalyvauti šeštadieniais mokykloje vyko MALONĖS LIU'IERONIŲ 
mis už išžudytus ir vargstan minėjime. B-nės Valdyba, šeštojo skyriaus mokinių bai BAŽNYČIOJE,

1424 Davenport Rd., šį Sekmi 
nių sekmadienį pamaldos 1 vai. 
p. p. Pamaldų metu bus kon 
firmuojamos 4 rpergaitės: Mar 
tha Greta Kinčiūtė, Hilda Lo 
rencaitė, Lili Kilotaitytė ir Ely 
tė Donna Olga Naujokas: kri 
kštijami bus. Peter-Harry Gri 
cius ir Vytautas - John Brig 
mantas. Iškilmingų pamaldų 
metu gros triūbininkų orkest 
ras. Kun. L. Kostizenas.

PRANEŠAMA VISIEMS 
S. L. A. KUOPOS NARIAMS, 

aukų rink, vadovė Kl. Drangi kad paskutinis prieš vasaroi 
nienė, parengimų vad. Konst. . . . . e
Butienė, kartotekos vad. L.

; Fon 
mėje ir gražioje gamtoje apžiū do užduotis yra kaupti pini 
rėti savo sklypus. Platesnių in gus, kurie bendradarbiaujant 
formacijų suteiks p. Mažeika su KLB-nės Š. F. CK panaudo 

jami Vokietijoje skursatntiems 
, o taip pat

L. K. Moterų Dr-ja.
ŠEŠTADIENINIŲ 

MOKYKLŲ 
mokinių ir tėvų žiniai praneša 
me, kad mokslo metai užbaigia 
mi šį sekmadienį, t. y. birželio 
mėn. 9 dieną.

11 vai. pamaldos Aušros Va 
r tų parapijos bažnyčioje, ku 
ri.ose mokiniai dalyvauja orga 
nizuotai (10 vai. 30 min. ren 
kasi salėje po bažnyčia).

Tuoj po pamaldų iškilmių 
gas aktas, pažymėjimų įteiki 
mas ir vaišės vaikams.

Dalyvavimas būtinas.
Mokytojos.

ŠAUKIAMAS LIETUVIŲ 
AKADEMINIO SAMBŪRIO 

SUSIRINKIMAS,
kuris įvyks birželio 12 d., tre 
čiadienį, Berri mokyklos salė 
je 4249, 8 vai. vak. Susirinki 
me bus sprendžiami aktualūs 
sambūrio org. reikalai, 
dalyvavimas būtinas. Prašo vi 
sus rinktis punktualiai. V-ba.

LIETUVIŲ INŽINIERIŲ, kada įvyks Kanados Federal! 
PLIAS Montrealio skr. meti nio parlamento rinkimai, Mon . 
nis narių susirinkimas šaukia trealio priemiestyje Jaques Ca ( 
mas birželio 7 d., penktadienį, rtier atsirado rinkiminės tvar , 
8 v. vak. pas skyriaus pirminiu kos ardytojų. 21 asmuo buvo 
ką, 2085 Beaudet Place, Ville patraukti teisman ir teismas 
St. Laurent (į vakarus nuo Lau juos nubaudė: kad jie negalėtų 
rentian Blvd.). Narių dalyvavi toliau ardyti rinkiminės tvar , 

kos ir netrukdytų piliečiams 
pareikšti savę> valią, jie turėjo 
kiekvienas padėti užstatą po 
1000 dolerių. Be to, teismas lei 
do juos nufotografuoti ir jų lo 
to įdėta spaudon.
• Montrealio katalikų mokyk
lų komisija pakėlė mokytoja 
algas. 1
• Mašinistų unija pareikalavo . 
pakelti atlyginimus už darbą 
po 15 et. už valandą.
• Mirė Jeronimas Radzišaus 
kas, 73 metų amžiaus, geg. 27 
d., palaidotas per Šv. Kazimie 
ro parapiją geg. 31 d. Geg. 29 
d. per Šv. Kazimero parapiją 
palaidota Marija Norkūnaite 
Frankevičienė, 82 metų amžia 
us.
• Ponų Girinių šeima pakeliui 
į Rawdona nusipirko didelę far 
mą, kurioje yra miškas, namai 
ir per farmą teka upelis.
• P. Mackevičiūtei šeštadienį 
buvo suruošta- priešvestuvinė 
staigmena Šv. Kazimero par. 
salėje, kur dalyvavo per 100 
asmenų, įteikusių dovanų ir pa 
reiškusių gražių linkėjimų. ,
• Mažeika Petras tarnybos rei 
kalais šią savaitę važinėja į 
Quebeco miestą.
• Pardavė lietuviams už Becri

■ ver iš Progress Co. 40 sklypų
■ p. Mažeika.
, • Didžiausį Kanados lėktuvą šį 
šeštadienį demonstruos St. Hu 
bert aerodrome.

GREITAS IR PIGUS 
vaistų siuntimas į Lietuvą 
statytas Londono - Rygos 

[ liu. Ypatingas papigjnimas 
[ siuntų ligi 3 kilogramų — 6 sv 
[ arų. Teirautis J. Adomonienės 
• telefonu RI 4-6940.

Po pamaldų svečio iš Buffa 
lo p. Romo Masiulionio paskai 
ta.

Kviečiame visus tautiečius

metų užbaigimo pamaldų. Vie doje klausimas. Pertraukos me 
šas mokslo metų užbaigimo ak tu išsamų pranešimą apie nū 
tas ir pažymėjimų įteikimo iš dieninę Lietuvą padarė Dr. A. 
kilmės įvyks sekmadienį, birže Šapoka. Suvažiavimui sklandį 
lio 9 d., 3 vai. Prisikėlimo par. iai pirmininkavo Kr .Vald. 
salėje. Paskutiniaisiais dviem mininkas Vyt. Meilus.

LDD 35 KUOPOS 
PIKNIKAS

birželio 30 dieną Brome kai
nuošė pp. Prišamntų ūkyje - savininkams, kurie pirko skly 
- farmoje. Informacijų suteiks pu Progress Construction Co., 
P. Petronis telefonu 
ir J. Bakanavičius 
6818.
RUDENS SEZONO BALIUS, vietovėje, kui^lietuviai turi p'er 
kuris įvyks spalio mėn., vieta 
ir data bus paskelbta vėliau. 
Ruošia LB lietuviškųjų mokyk 
lų globos komitetas mokyklo 
ms paremti.
TEISMAS SUDRAUDĖ RIN

Narių

tais baigę inžinerijos mokslus. 
Valdyba.

E. KARDELIENĖS MUZI 
KOS STUDIJOS MOKINIŲ 

koncertas paskirtas birželio 23 
dieną, sekmadienį, 5 vai. po pie 
tų Aušros Vartų parapijos salė

ir pagerbimas mūsų klebono je. Visi tautiečiai maloniai pra 
Tėvo Jono Kubiliaus ir visų Jo šomi tą dieną skirti šiam kon 
nų ir Jonių, įvyks šeštadienį, certui ir kviečiami atsilankyti, 
birželio 22 d., 7 vai. vakaro, BENDRUOMENĖS CHORO 
Aušros Vartų parap. salėje. 
Liet. Bendruomenės choras iš 
pildys meninę dalį. Pelnas ski

v

A
S
A
A

t

DR. J. ŠEGAMOGAS
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
Office 5441 Bannantyne 

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

šeštadieniais 11-1 
arba pagal susitarimą. 

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

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I Š K A 
priima: 9 ą. m.—10 p. m.

5441 Bannantyne, Verdun, 
(kampas Woodland) 

Tel.: TR 4547

DALYVIŲ ŽINIAI
Pranešame, kad šį penktadie 

nį, t. y. birželio mėn. 7 d. visi 
v, renkamės 8 vai. vak. punktua 
>5 liai bendrai choro repeticijai.

Kadangi yra labai svarbus rei 
X kalas, tai visų choro narių daly 
x vavimas būtinas.

Choro Valdyba.
• „Melagėlio” vaidinimo pasi 

a žiūrėti buvo prisirinkusi pilna 
X AV salė labai mišrios publikos, 
» kuri vaidinimą sekė dideliu su 
$ sidorriėjimu ir gyvai reagavo į 
& tai, kas vyko scenoje.
X • Miesto tarnautojai pareika 
X lavo 10% algų priedo, kai sa 
$ vivaldybė jiems pasiūlė 15% 

* • algas sumažinti. Taikomoji ko 
misija pasiūlė algas pakelti 8 

•į; proc.
jį; • Verdune, Wellingtono gatvė 
lį; je, išėmus tramvajus, tunelyje 
;į; bus sutvarkyti du keliai vidų 
!;<: ryje automašinoms.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS
Dr. R. CHARLAND
78 St. Joseph Blvd. W.

Tel. PL 9958 I
 STASYS DAUKŠA, LL. D.| 

Suite 95—M |

152 Notre Dame St. E. xUN 6-8969* |Res. 5657—12 Ave., Rsm. gRA 2-5229 |

I
Dr.E.Andrukaitis|

956 SHERBROOKE E. |
Tel.: LA 2-7236 |

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

168 Notre Dame St. E. 
Montreal. UNiversity 6-7026
> Re*.: 40 Lafleur,

LaSalle, tel. WU 9-1653

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

S07 Place D’Armes 
MArquette 8045

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON,

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

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

B-nės Valdyba, šeštojo skyriaus mokinių bai 
giamieji egzaminai, "kuriuos lai 
kė 16 mokinių. Mokyklos baigi 

’ mo pažymėjimus įteiks Lietu 
> vos gen .konsulas min. Vytau 
■ tas Gylys. Visa Toronto liet, vi 
suomenė prašoma gausiai daly 

• vauti mokyklos mokslo metų 
; užbaigime.

K. L. B. TORONTO APYL. 
Šalpos Fondo persitvarkiusi 
valdyba pasiskirstė pareigo 
mis: pirm. kun. P. Ažubalis, 
vicepirm. J. Bačėnas, sekr. B.

’ Abromaitienė, ižd. St. Dabkus,

PAŠVENTINIMAS 
KRYŽIAUS

P. Mažeika praneša sklypų

TR 6847 kad ateinantį sekmadienį, per 
tel. TR Sekmines, 2 vai. po pietų, bus 

pašventintas kryžius sklypų

KIMINĖS TVARKOS 
ARDYTOJUS

Artinantis birželio 10 dienai,

40 sklypų. Bus atlaikytos pa 
maldos. Kas neturi savo maši 
nos, gali pasinaudoti nemoka 
mai autobusu, kuris išeina nuo 
kampo Milton ir St; Laurent 
Blv., 11 vai. prieš piet ir 1 vai. 
po pietų. Gerbiami tautiečiai 
yra kviečiami atsilankyti iškil Novogrodskienė. Šalpos

atostogas kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, birželio 9 d.,' 
2 vai. p. p. Toronto Liet. Na 
muose. Visi kuopos nariai ir 
besidomį S. L. A. veikla, kvie 
čiami dalyvauti.

Esant gražiam orui, šis sus- 
mas vyks gamtoje — atvirame 
ore Port Credit vietovėje, 12 
myl. nuo Toronto. Taigi šis su 
s-mas bus kartu ir raži iškyla 
į gamtą. Po sus-mo praleisim 
laiką linksmai: pasišoksim, pa 
dainuosim ir nusifotografuo 
sim.

Visi kugpos nariai, kurie tu 
ri lengvas mašinas, prašomi jo 
mis atvykti prie Toronto Liet. 
Namų, iš kur visi bendrai vyk 
sime j Port Credit. Koresp.

NEMALONI PAGUNDA
Toronto dienraščiai neseniai 

pastebėjo, kad didžiosiose mies 
to krautuvėse, kaip Simpsone, 
Eatone ir kt. nemažas žmonių 
skaičius neleistinai pasisavina 
prekių, daugumoje, žinoma, me 
nkniekių. Kaip laikraštis pažy 
mi, šia pagunda susigundo taip 
pat nemažas skaičius naujų 
ateivių. Žmonės neturėtų leisti 
save kompromituoti. Pasirodo, 
kad didžiosios krautuvės turi 
daug seklių, kurie, dažniausiai

■ užmaskuotai ir niekeno nepa 
i stebimai puikiaisiai mato ir se 

9-9424) ir J. Laurinavičius (L tj sekmadienį, birželio 9 d., per ka visus klientus, o „susigun 
E 6-8346). Aušros mergaitės 9 vai. mišias. Vaikučių pirmos džiusius“ vienu ar kitu mažmo 
yra kviestos sužaisti draugiš išpažintys bus klausomos Pris. žiu, perduoda policijos „glo 
kas krepšinio rungtynes New par. šeštadienio vakare 7 :30 v. bai“.
Yorke. Planuoajma vykti šio • Sekmadienį Pris. par. po vi • Torontan yra atvykusių visa 
mėn. viduryje.

telefonu MO 4-0507. j . — . . j
• Dr. J. Šegamogas sėkmingai mūsų tautiečiams, 
operavo p. Barisienę ir p. Saba Vasario gimnazijai remti. Vai 
lienę, gydė J. Naikelį ir J. Pa dyba yra kreipusi į visus liet, 
kulį. Jonui Petruliui 
tulžies operaciaj.
• Siuvėjai moteriškų 
reikalavo 35 valandų 
vaitės, palikus .peną 
mą, gaunamą už 40 
landų savaitę.

padaryta parapijų klebonus, prašydama 
padaryti rinkliavą prie bažny 

paltų pa čių. Toks leidimas jau gautas, 
darbo sa ir šį sekmadienį, birželio 9 d. 
atlygini, prie visų Toronte lietuviškų ba 

darbo va žnyčių Š. F. Valdyba tokią rin 
kliavą praves, tikėdamasi lietu 
vių duosnumo. Valdyba savo 
programoje vasaros metu yra 
numačiusi surengti gegužinę, 
rudeniop — rinkliavą, o taip 
pat vienu kitu kultūriniu pa 
rengimu padidinti kasą. Darbo 
sėkmingumui numatoma suda 
ryti Šalpos Fondo Taryba, į ku 
rią numatoma pakviesti liet, or 
-jų vadovus kartkartėmis bend 
riems šalpos reikalams aptarti.

IŠGANYTOJO 
LIUTERIONIŲ

TORONTO
• Registracija , Ateitininkų va 
saros stovyklą (liepos 20—28) 
jau pradėta. Stovykla bus T. 
Pranciškonų stovyklavietėje, 
N. Wasagoje. Mokestis už 8 
dienas 13 dol.
• Aušros žinios: pradedamas
lauko teniso ir lengvosios atle 
tikos sezonas. Teniso tremruo 
tės bus High Parke trečiad. ir 
penkt. 7-9 v. v. Vadovai: J. Ru 
kšys (LE 6-3307) ir S. Kazla bažnyčioje, 1691 Bloor St. W. 
uskas (LE 5-1843). Lengv. at ir Indian Road kampe, lietuvių 
letikps treniruotė's tius Ren pamaldos Sekminių sekmadie 
nie Parke (Bloor &Runnyme nį įvyks birželio 9 d., 1,30 vai. 
de) ir prasidės tuoj po egzami P- P- Kun. dr. M. Kavolis,
nų. Vadovai: K. Batūra (RO •Pirma Komunija bus ateinan

A. Norkeliūnas
Commissioner of the ■ ''inerior 

Court of Montr<

MONTREAL 
ENTERPRISES REG D.

nu 
ke

KUR APSIDRAUSTI, 
PIRKTI, PARDUOTI?

Namai, bizniai sklypai, ūkiai, 
visų rūšių draudimas.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 2922

Snack Bar, gera proga, 
įmokėti $ 2.000.—

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

Tripleksas su krautuve,

su mišių aukas rinks Šalpos Fo eilė naujų lietuvių, kuri© 
ndas. Aukos bus renkamos reikalingas darbas, 
prie staliukų ir bus panaudotos . 
Vokietijoje likusiems lietuvia X 
ms džiovininkams bei Vasario X 
16-tos gimnazijai sušelpti. $
• Rankdarbių kursai mergaitė g 
ms iki rudens nutraukiami. $
• Laikas registruotis ir į „Auš v
ros” rengiamą stovyklą, kuri 
bus tuoj po ateitininkų stovyk X 
los. [ I

l Dr. A. Pacevicius
X Gydytojas ir Chirurgas
v 280 Roncesvalles Avė
® Telefonas LE 4-4778
J?Priėmimo valandos: 11-1 v.
g vakarais nuo 6-8 v.; trečią
jį dieniais ir šeštadieniais 11-3 
v v. pp. Kitu laiku, susitarus. 
A Naujas kabinetas

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

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

—, įmokėti $ 15.000.—.

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

:Dr. A. VALADKaI
1081 BLOOR ST. W. |

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

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves «

• nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. S
[ Šeštadieniais nuo 11 vai. X 
[iki 1 vai. p. p. Ketvirtadie-x 
j niais kabinetas uždarytas, g

I DR. V. SADAUSKIENĖ |

ff Dantų gydytoja i
129 Grenadier Rd.,

(2 namas nuo Roncesvalles)1

TORONTO j
Tel. LE 1-4250 į

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

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

Ketvirtadieniais tiktai nuo 10-
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8723

i—12 vai. prieš piet.
1100 «r» w
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