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TRĖMIMŲ SIBIRAN 
MINĖJIMAS

penktadienio vakarą į Domi 
nion skverą sutraukė palyginti 
nedaug žmonių.

Minėjimas gi iš rengėjų pu 
sės buvo visai gerai padarytas. 
Trijų tautų mergaitėms pade

„N. L.” Mašinų Fondo va same pasaulyje pagarsėjusią 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu Kitimat elektrinės statybą, ku 
mu minime sekančius vajaus da riai vandens srovė yra nuvesta 
lyvius ir lietuviškosios spaudos milžiniškais tuneliais iš Kordil 
židinio rėmėjus: jerų kalnų ežero, prakasus po
Vytautas Dargis, kalnais didžiulį tunelį. Ta elek

Kitimat, B. C............. $ 10.00 tros jėgainė teikia elektros sro
Garsiosios Kitimat elektrinės vę didžiuliam fabrikų kombina 
ir aliuminijaus fabrikų kombi tui, kurio statyba vyksta jau jus vainiką prie karių pamink 
nato statybos Britų Kolumbijo keli metai, 
je vadovybėje dalyvaująs mū Visiems vajaus dalyviams nuo 
sų tautietis Vytautas Dargis, širdžiai dėkojame ir prašome 
siųsdamas NL prenumeratą, atsiliepti daugiau tautiečių. Sp. 
pridėjo ir NL Maišnų Fondui audos Bendrovės „Nepriklauso 
10 doierių aukų. P. V. Dargis ma Lietuva“ įgalioti vesti vaju, 
dar pažadėjo parašyti ir apie vi L.__________ ____________

Augštesnieji Montrealio lie dr. J. Kubilius, Seimelio Prezi rija Siniutė, Giedre Masevičiu 
tuviu kursai šiemet išleido Ant diumo pirm. Stp. Kęsgailą u-tė (ji šiemet baigė prancūzų gi

* ______! T TO-— t o Q 4- Tonno \ Dnciriilino

rąją lietuviškųjų abiturientų Jai
dą.Atvaizde matome abiturien sap>aiio Stovi abiturientai: Ein i.as, Dainius Lukoševičius, Gi 
tus su mokytojais (iš kairės); jlijįa Rupšytė,DanutėAneliiinai tis Vazalinskas (McGill u-to 
J. Kardelis, dir. dr. H. Nagys, tė, Marija Tauteraitė, Rūta Ba studentas) ir Algis Mažeika, 
insp. B. Lukoševičienė, kun. rteškaitė, Aldona Gaurytė, Ma Foto V. Kerbelio.

stovi L. Barauskas.
dar mokytoju V. Kerbelio ir V

lo, angliškai, trumpai, bet la 
bai gražiai kalbėjo paminėjimą 
vedęs Jonas Lukoševiičųs. Po 
to YWCA salėje buvo aktas ir 
koncertas. Po įvedamojo J. Lu 
koševiičaus žodžio, pagrindinę 

P. Narbutas ir J. Kardelis, kalbą, visiems taikomą', pasakė 
dr. H. Nagys. Poetiškai kury 
bingai sukonstruota jo kalba 
buvo stipri, įtikinanti ir su 
gestyvi. Po to sekė tautybių 
atstovų kalbos pasakytos kiek 
vieno savo kalba — estų A. La 
ttiko, latvių — A. Spurmamo 

Stp. Kęsgailos.
Po kiekvienos kalbos buvo tau 
tiniai himnai.

Gražiai pasisakė vengrų ats 
tovas, kuriam dabar labai supr 
antama mūsų tragedija. Gale 
kalbėjo majoro atstovas.

Meninėje dalyje estų pianis

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULAITIS

800 VAIKŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ PROGRAMOJE
JA Valstybių ir Kanados pir mė prasidės 3 vai. p. p. Nuo 

moję taut, šokių šventėje šalia 30 vai. bus galima lankyti pa ir lietuvių 
500 šokėjų pasirodys ir apie talpas esančias 4545 West 63 
800 vaikų iš devynių Chicagos rd St. 
lietuviškųjų parapijinių mokyk 
lų. Jie išpildys atskirą progra 
mos dalį, į kurią įeina lietuvis 

sekė Suomijos įtraukti j Mask kos dainos, žaidimai, skudučiai 
vos orbitą. Esą Rusija pralenk bei kanklių muzika. Mes juos 
slanti Ameriką ir, karui kilus, visus matysime birželio 30 d. 
ją nugalėsianti. . . Bet kai tie atsilankę į garsųjį Chicagos In 
cvyniai visą laiką rėkia apit ternational Amphitheatrą. 
atominių bandymų sustabdy • Taut, šokių šventės komite 
i.ią, patys visą laiką bandymus tas atidarė savo raštinę preky 
darydami ir kai jie kalba apie bminko J. Karvelio nemuose, 
nusiginklavimą, patys visą lai 3320 So. Halsted St. Čia yra 
j ą ginkluodamiesi, jie išvykda parduodami biletai ir teikiama 
mi i, Suomijos pareiškė dar ka informacija taut, šokių šventės 
i tą, kad Rusija nesutinka su nu ir Jaunimo Kongreso reikalais, 
riginklavimo kontrole ir orine • Liūdnųjų birželio įvykių mi 
1 ontrole, tai yra aišku, kad vėl nėjimas praeitą šeštadieni Ma 
tui bet kokios kalbos apie nusi ria High School salėje buvo įs 
ginklavimą ir atominių bondy pudingas, 
mų sustabdymą.

VKLS ST. CATHARINES

Trūksta mnaziją St. Jeane). Paskutine 
ie eilėje stovi: Algis Morkū

4.

Politinių įvykių savaitė
PLĖŠIKŲ IR SMURTININ KŲ PASMERKIMO SAVAITĖ

Praėjusi savaitė lietuviams teises, politines 
visame pasaulyje buvo 

DIDELIO GEDULO 
SAVAITĖ, 

nes visame pasaulyje buvo 
nimi 1941 metų birželio mėnesį 
Lietuvos okupanto, Sovietų Ru 
sijos, įvykdyti žiaurūs lietuvių 
ir bendrai Lietuvos žmonių trė 
mimai į Sibirą. Trėmimai prieš 
iškilmingus Rusijos valdžios 
pasižadėjimus gerbti Lietuvos 
nepriklausomybę, prieš žmonis 
kūmą.

Tai yra carų Rusijos padary 
tų lietuvių tautai ir Lietuvos 
valstybei žaizdų atnaujinimas; 
tai yra nusikaltimas prieš tau 
tų teisę apsispręsti; tai yra žia 
urus imperialistinis aktas, su 
kurio padariniais lietuvių tauta 
niekad nesutiks.

Nuostabiausia, kad Rusijos neatlaidžiai reikalaus laisvės ir 
kompartijos sekretorius Nikita ją atgaus būtinai bei neišven 
Chruščiov, kalbėdamas per JA giamai, nors plėšikų ji aplinkų. 
V televiziją, pasisakė taip, kad turi ne vieną Rusiją. Galų gal : 

KOMUNISTINĖ RUSIJA 
, YRA PLĖŠIKAS, 

Į tai birželio trėmimus mini 
nt per Amerikos Balso radiją 
reagavo Lietuvos diplomatų še 
fas min. St. Lozoraitis, paša 
kęs:

„Sovietų Sąjungos komunis esą sukėlusios radioaktyvinėsdu 
tų partijos pirmasis sekreto Ikės, kurias paskleidę atominiai jos reikalas, 
rius ir vienas uoliausiųjų Sta bandymai. . . Prieita prie tokio — Maskva iš Bulgarijos de 
lino teroro vykdytojų davė te blefo, kad. 
levizijos interview t 
laikraštininkams, be kita ko, pa gimdo atominės dulkės. . . Di 
sakė, kad amerikiečiai ir sovie desnėsnesąmonės ir būti nega 
tai neturėtų žiūrėti vieni į ki Ii.
tus kaip i plėšikus, bet kaip Į Į kitą Maskvos blefą, kad ru 
padorius žmones. Į šitokį keis sai turi išradę tokią bombą, ku 
tą pageidavimą — kad sovietai ri vienu akimirksniu gali ištirp 
nebūtų laikomi plėšikais - ge 
žiausią a|J|Į^cymą duoda 1941 
'm. birželio 14—15 dienų su 
kaktis. Ji primena pasauliui, 
kad

SOVIETAI ĮSIVERŽĖ I 
LIETUVĄ IR JA APIPLĖŠĖ 
KIEKVIENOJE TAUTINIO taikinį. 

GYVENIMO SRITYJE. 
Jie ištrėmė šimtus tūkstaničų 
žmonių, jie atėmė iš mūsų tau PASKELKĖ SUOMIJOJE, 
tos žemę, nuosavybę, žmogaus kai jam su Bulganinu nepasi

mi

laisves, asme 
ns saugumo garantijas, min 
ties sąžinės, tikėjimo laisvę, 
teisę bendrauti su pasauliu i , 
galop, tai, kas yra augščiausias 
tautos gėris, — jos valstybinę 
nepriklausomybę. Šitaip nu te 
rioję Lietuvą ir eilę kitų kraš 
tų, sovietai nemano atsisakyti 
nuo savo grobio. Todėl Sov,e 
tų Sąjungos komunistų parti 
jos pirmojo sekretoriaus savo 
tiška pretenzija — kad nebūtų 
atsižiūrima skirtumo tarp pado 
rių žmonių ir plėšikų — yra ne birželio 22 d. Wellande rengia 
suderinama nei su moralės ir tradicinę Joninių gegužinę. Vi 
teisės dėsniais, nei su faktais si Niagaros pusiasal., Toronto, 
ir civilizuoto pasaulio intere ir Hamiltono lietuviai kviečia 
sais“. r.ii atsilankyti, nes ne tik links
LIETUVIŲ TAUTA NIEKAD mai praleisite laiką, bet taip 
NESUTIKS BŪTI AMŽIUS ---- -

PAVERGTA,

vis dėlto laimės teisė, ne smv.r 
tas.

Praėjusią savaitę »
KOMUNISTAI PASKLEIDĖ 

BLEFĄ.
Esą gripo (flu) epidemiją, 

kuri plačiai išsivystė Azijoje,

pit paremsite V. K. L. S-gos 
darbą, kadangi dalis šios gegu 
žinės pelno yra skiriama Vii 
niaus Dienos minėjimui.

Toronto Valdyba.
TRUMPOS ŽINIOS
— Anglijos karaleinė Elzbie 

ta vizituos JAV ir Kanadą.
— Rusijai Suomija atiduos 

garvežį, kuriuo bėgo Leninas.
— Kadaras JAV pasiuntiny 

Jei Įteikė notą, kad būtų suma 
• intas (atstovybės ,nariui skai 

< lūs. JAV atsakė, kad tai yra

„NAUJIENŲ” GEGUŽINĖ
„Naujienų“ laikraštis buvo 

suruošęs pavasarinę gegužinę, 
įvykusią šiuo metu labai mėgs 
tamame Bučo darže. Kalbą apie 
lietuvių vienybępasakė red. dr. tė D. Norak paskambmo du la 
P. Grigaitis.

ORGANIZUOJA VAIKŲ 
AIKŠTELĘ

Cicero mieste Bendruomenės 
skyrius organizuoja vaikų aikš 
telę, kuri veiks vieną mėnesį, 
nuo birželio 24 d., penkias die 
nas savaitėje po tris valandas 
kasdien. Čia bus mokoma lie 
tuviškų dainelių, pasakų, gies 
mių, žaidimų ir kitų dalykų.
• Min. St. Lozoraitis lanKėsi 
Chicagoje ir išvyko atgal į Ro 
mą. Taip pat Chicagoje viešėjo 
ir dr. Gerutis iš Šveicarijos.

Birželio 23 d. įvykis „Draugo“ • Chicagos miesto burmistras 
naujųjų patalpų pašventinimas, Richard Daley birželio 30 die 
kuri atliks Chicagos arkivysku na paskelbė Lietuvių Tautinių 
pas kard. Samuel Strich. Iškil Šokių Diena.

Naujienos iš pasaulio sostinės
VIENYBĖ PRIEŠ KLIUVINIUS?

Birželio 8 d. New Yorke bu draugai amerikiečiai, Pavergtų 
vo susirinkusios trys komisijos jų Tautų Seimas, o jas organi 
Vliko bazės praplėtimo reika zavo įvairios vengrų organizaci 
lu. Tautininkai ir frontininkai jos. Su plakatais ir įvairių tau 
patiekė atsakymus raštu.

Talka pasiūlė sudaryti emi 
grantinę organizaciją, kokių tu 
rime daugelį jau. Vliką suda 
rančios grupės pasisakė už Vii 
ko išlaikymą.

Frontininkų pasiūlymai kito 
kio pobūdžio. Be ko kita, jie 
susirūpinę Darbo Federacijos 
vienybės atstatymu. Positau 
mai vyksta toliau.

DEMONSTRACIJA ŠŪKIU
— LAUK RUSAI IŠ 

VENGRIJOS!

PAŠVENTINS „DRAUGO” 
RŪMUS

bai moderniškus H. Elleno ir 
M. Saaro kūrinėlius. Ypač Įdo 
mus H. Ellerio Varpai, ištisa 
poemėlė, kurios rimtį ir ramy 
bę nutraukia staiga iškilę suku 
liai. Lietuvių op. sol. E. Karde 
lienė padainavo du labai kury 
bingai padarytas Br. Budriūno 
giesmes — Tykiai Nemunėlis 
teka ir Šauksmas, tragingos 
nuotaikos. Latvių vyrų choras, 
vedamas D. Vitols, padainavo 
dvi dainas — Dedikacija. Lat 
vijai B. Bastiks ir E. Daržinio 
Latvijos kalvos. Abu kūriniai 
labai įdomūs kompozicijos mo 
derniškumu.

Minėjimas užbaigtas visų pa 
giedotu Kanados himnu — O 
Canada.

GRAŽIOS VESTUVĖS
P. Kriaučeliūnaitės vestuvės 

su p. Sadausku buvo labai sau 
nios. Jaunavedžius sutuokė 
kun. J. Bobinas. Puikios vaišės 
kuriose dalyvavo per 200 asine 
nų, vyko Vestmounto miesto sa 
Įėję. Jaunavedžiai gavo daug do 
vanų, sveikinimų ir linkėjimų 
laimingos ateities.

DIDŽIULIS PIKNIKAS

tų vėliavomis apie dvi valan 
das, su prakalbomis demons 
travo.

Kalbas pasakė: amerikiečių 
draugų pavergtiesiems vardu 
Mrs. Rob. Patterson, Mr. Ch. numatomas liepos 21 d. naujoj 
Emmet, Reader's Digest redak lietuvių vietovėje.
torius ^Eugene Lyons, UN dele e Dr> Andrukaitis dalyvavo 

suvažiavigatas Edward Kirschner.
Demonstracijos tikslas buvo 

reikalauti, kad UN išklausytų 
Vengrijos šauksmą Sovietus iš 
varyti iš Vengrijos.

Demonstracijose dalyvavo ir 
grupė lietuvių su savo vėliava 

Birželio 8 d. New Yorke, ir plakatais.
prie Jungtinių Tautų būstinės — VLIKo pirm. dr. Turniką 
buvo didelės demonstracijos, priėmė JAV Valstybės Depar 
kuriasrėrhė pavergtųjų tautų tmentas.

Amerikos nevrologų 
me, kuris įvyko Bostone, ir ats 
tovavo Montreal} ir visą Kana 
dą.
• Inž. J. Bulota serga ir yra at 
sigulęs į Verduno ligoninę, kur 
dr. J. Šegamogas tiria jo sve: 
katą. Serga ir p. Putirskienė.
• Pas pp. Adomaiičus viešėjo 
iš Bostono inž. 
su dukra ir dail. 
su Ponia.
• Anglų kalbos 
dantiems atidaromi YMCA-je, 
5550 Park Ave, birželio 25 d., 
7 vai. vakaro.
• Bakanavičienė G., jau išvy 
ko vasaroti į savo ūkį Brome 
Lake, kur išbus visą vasarą.
• Ketvirtadieni yra Dievo Kū 
no šventė, bet iškilmės atideda 
mos į ateisantį sekmadienį.
• Visi Auros Vartų parapijie 
čšiai esate prašomi paukoti iki 
rugp. 10 dol. bažnyčios skolo

r„, ____j----------- ---------------------- , karštyje ms mokėti. ...
atstovavo miesto majorą, šiuo sekmadienį Continental lutbo • Teisiami du seržantai ir vie 
metu besilankantį Europoje, lo lygoje Vytis įveikė Aušrą 3; nas policininkas, kurie šiauri

T Helliever;' ir ilgametis bolše Visi kalbėtoaji reiškė simpati 0 (3:0). Įvarčius pelnė J. Preik niame Montrealy bandė plėšti
viku kalinys amerikietis J. Nob jas pabaltiečiams, smerkė ko šaitis — 2, A. Kasperavičius— pinigus, bet buvo sulaikyti. Tai
le, nupasakojęs šiurpius savo munizmą ir išreiškė išlaisvini 1. Po šių rungtynių Vytis atsi gana Įdomus ir retas atsitiki
pergyvenimus ir sunkumus sk mo viltis. Dar kalbėjo Lietuvos stojo antroje vietoje. mas.

Prieita prie tokio 
influencijos virti kortuoja jaunimą 18—30 metų 

Amerikos sus, kurie yra gyvi padarai, p i amžiaus. Bijo sukilimo.
— „Pravda“ neigia, kad rub 

lis vėl bus nuvertintas.
— Kairiasparnis DB darbie 

ris Bevanas vyks* i Rusiją.
— Naują Prancūzijos vyriau 

sybę sudarė Maurice Bourges- 
dinti Arktikos ledus, kurių van Moųnory, kuri gavo parlamcn 
duo nuplautų nuo sausmos i j j to pasitikėjimą.

' • • TORONTO
BENDRAS PABALTIEČIŲ 

BAISIOJO BIRŽELIO 
paminėjimas prasidėjo motori 
zuota demonstracija. Vilkstine 
iš apie 300 automobilių, apkabi naujai išrinktas progr. konser 
ntų plakatais ir šūkiais, pajudė vatorių atstovas parlamente J. 
jusi iš Dufferin prekyvetės sv Malloney ir sveikino savo bei 
arbiausiomis miesto gatvėmis partijos lyderio J. Diefenbaker 
vyko i minėjimo vietą Odeon vardu. Prov. parlamento narys 
teatro salėje.. Minėjimą, į kurį 
atsilankė apie 1500, atidarė Bai 
tų Federacijos p-kas J. R. Si 
r.ianavičius. Pagrindiniais kai 
1 ėtojais buvo liberalų kabinę 
to asso. gynybos ministeris P.

ras visą gyvybę, Atlanto Sąjųn 
gos karo vadovybė atsakė, kad 
ji turi moderniausių ginklų, ku 
rie sovietines bombas sutrins 
kins anksičau, negu jos pasieks

BLEFĄ CHRUŠČIOV

„Tauro” klubo nariui

JONUI ŠULMISTRUI ir EMMAI OSWALT, 
sukūrusiems šeimos židinį, sėkmės ir laimės 
šeimyniniame gyvenime nuoširdžiai linki

Montrealio Lietuvių Sporto Klubas „Tauras“.

' \ icw','Qs A

Krikščiukaitis
V. Andriušis

elbiant amerikiečiams tiesą apie ir Estijos konsulai ir latvių fe 
komunizmo žiaurumus. Trum deracijos p-kas >avomis kalbo 
pus įspūdžius papasakojo ką 
tik į Kanadą atvykęs estas E. 
Heine, 8 metus išbuvęs sovietų 
kalėjimuose. Taip pat šnekėjo

mis.
Meninę programą išpilė tau 

tiniai chorai. „Varpo“ choras 
išpildė himną ir tris pritaikytas 
dainas, vieną iš jų, su.Sol. Vac. 
Verikaičiu.

Tai buvo pirmas tiek pavy 
kęs minėjimas per eilę metų. 
Tik mašinoms trūko plakatų ir 
šiaip daug mūsų tautiečių ne 
drįso prisidėti prie įspūdingos

Bs.

(PC) J. Yaremko atnešė Onta 
rio premiero L. Frost sveikini 
mus. Aldermanas B. Kutchere demonstracijos.
pa, naujasis PC parlamentaras, • Nors ir dideliame

kursai prade
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Mandatas iš Lietuvos
ar

EMIGRANTINĖ ORGANIZACIJA?

Broliai ir Sesės
PAVERGTOJE TĖVYNĖJE, SIBIRO TREMTYJE IR 

LAISVAJAME PASAULYJE
Šiemet minime 1941 metų mai iš Lietuvos ir kitų paverg 

baisiojo birželio šešiolkitas me tų kraštų tebevykdomi, tik ne 
tines. Pirmuosius sovietinio ok be taip atvirai, kitokiais būdais 
upanto įvykdytus Lietuvoje ir panaudojus kitokias priemo 
masinius trėmimus, kada per nes. Pagaliau, priverčiamojo 
kelias dienas virš 34.000 nekal darbo stovyklos Sovietų Sąjun 
tų Lietuvos vyrų, moterų, sene goję tebeveikia; jose laikomi

$ 5.00 lių, vaikų ir kūdikių žiauriau nepatikimi režimui nekalti žmo 
siu būdu buvo išvežti kančioms nės ir, kaip Stalno laikais, jose 
ir mirčiai į Sovietų Sąjungos tebevykdomi kankinimai ir žu — 
šiaurės tundras, Sibiro taigą ar dymai.
Vidurinės Azijos dykumas. Kad tai tiesa, turime įrody

Po Antrojo Pasaulinio karo mus, kaip 1956 m. rugsėjo me 
sekusieji kiti masiniai trėmi nesį vienoje priverčiamojo dar 
mai padaugino lietuvių kanki bo stovykloje Mordavijojc sar 
nių skaičių Sibiro dykynėse de gybinių buvo žiauriai nužudyti 
šimteriopai. Šimtai tūkstančių du 1b—20 metų lietuviai stu 
mūsų tauitečių okupanto tebe dentai ir kūniškai sužalotas vie 
laikomi laukinio gyvenimo są nas lietuvis inžinierius. Stovyk 
lygose už Uralo kalnų ar- šiau los pavadinimas, jos komendan 
rėš speigiraičo. Daugelis tebe tas leidęs žudynes, o taip pat

Nors ir stiprus pasakymas, Lietuvių Taryba Jungtinėse laikomi ten vergų stovyklose, vardai sargybinių žudikų žino 
turįs ir tvirtą gyvenimišką pa Amerikos Valstybėse ir toks Okupanto padarytoji lietuviams mi. Laisvuosius vakarus yra pa 
grindą — apie balsą šaukiau pat atatikinis Kanadoje — Ka žvėriška skriauda lieka neati siekę gyvi liudininkai ir kai 
čio tytuose, kurio negirdima, nados Lietuvių Taryba. taisyta. Jeigu keliems šimtams kurie įrodymai. Visa toji ir ki 
nes nenorima girdėti, bet vis Trečia, — naujai siūlomoji iškankintų invalidų okupantas tokia įrodomoji medžiaga bus 
dėlto, nors ir rizikuojant būti sudaryti organizaciją apimtų leido grįžti Lietuvon, šimtai tū panaudota skundams ir protes 
neišgirstu bei visiškai suigno tiktai Ameriką ir neapimtų vi kstančių tautiečių tebelaikomi tams prieš Sovietų Sąjungą kel 
motu, — vi dėlto tenka dar su lietuviu išeivijoje, esančių ištrėmime. ti tarptautinėse institucijose,
kartą kelti balsą ir šaukti susi kituose kraštuose. Chruščiovas, Bulganinas ir kad lietuvių ir kitų žudynės,
pratimo, rimties ir sąžiningu Ketvirta, — sudaromasis Pa kiti barbariškos komunistinės kankinimai ir trėmimai už gele 
mo. šaulio Lietuvių Seimas kaip tik imperijos vadeivos ir vėl prade žinės uždangos būtų sustabdy

Kalba eina apie vienybes ai tai sukurs tą emigrantinę, vi jo rodyti laisvajam pasauliui sa ti. 
statymą ir, eventualiai, dėl jos sus visame pasaulyje esaničus vo šypsenas. Jie dar kartą nori Mes, lietuviai, niekad nepa 
praplėtimo. lietuvius jungiančią organizaci įtikinti Vakarus, kad sužmo mirsime nei baisiojo birželio

Rašantį yra pasiekusios peši ją. niškėjo, kad su jais galima ben 1941 metais, nei Sovietinio oku
mistiškos žinios, kad VLIKo Tat ir kyla klausimas: kam drauti ir sugyventi, kad jie pri panto mums kitų padarytų kru 
pradėtieji pasitarimai su pasi ta nauja emigrantinė orgamza pažįsta teisę, kad nebesikėsina vinų skriaudų.
traukusiomis iš jo grupėmis ir cija reikalinga ir kokį tikslą ji į kitų tautų laisvę, kad savo im Tautos kančios sovietinėje 
su grupėmis, kurios VLIKe ne sieks kaip organizacija, kai ben perijos viduje panaikino vergų okupacijoje šešioliktųjų meti 
buvo, bet, kai jos visą laiką ret driems lietuvių siekimams jau stovyklas ir atleido pnespau nių proga pagarbiai minime sa 
škia pageidavimą į VLIKą įei yra organizacijų arba kurių su dos varžtus, kad viskas, kas vo tautos visus kankinius. Mel 
ti, kad, gal, ir jos galėtų įeiti, darymui darbas vyksta jau ke Sovietų imperijoje buvo pada džiamės už okupanto nužudy 

Žinios pesimistiškos ta pras Ii metai? ryta bloga, visi kankinimai, žu tus ir už gyvuosius tremtyje
me, kad antivlikines pusės at Ar ta naujai siūlomoji orga dymai ir priespauda buvę atlik kenčiančius. Darome visas pas 
sakymai į VLIKo konsolidaci nizacija yra pasiūlyta tam, kad ti Stalino valia ir įsakymu, kad tangas palengvinti jų ir tėvynė 
nės komisijos patiektus tarimų sugriautų VLIKą, t. y. organi jie patys esą kitokį — geresni, je pavergtųjų likimą.
si principus esą neparodo jokio zaciją, kuri turi mandatą iš Lie Tačiau, visas pasaulis žino, f 
noro susitarti. tuvos? jog Chruščiovas, Bulgi’.ninas ir pagalbos lietuvių

Pagrindinis dalykas — anti Gerbiamieji :
vilkinės grupės stato klausimą pagalvokite ir atsiklauskite sa buvo vyriausio budelio Stalino nei Lietuvai"laisvę atgauti, kad 

padėjėjai. Kad jie lygiai kalti įg visur grįžę ir visi kartu ją at 
ir atsakingi už visus žudymus 
ir kankinimus. Kad ne Stalino, 
kuris jau trys metai kaip mi 
ręs, bet jų pačių įsakymu per 
nai rudenį įvykdytos masinės 
žudynės Vengrijoje. Kad „gar 
susis” NKVD generolas Sero 
vas, kuris 1941 metais vadova 
vo trijų Pabaltijo tautų trėmi 
mui ir naikinimui, ne tik nenu 
baustas, bet gavo paaugsimi 
mą ir dabar yra vyriausias So 
vietų saugumo, virišninkas.

Vadinamieji stalinizmo žiau 
rūmai lieka neatitaisyti. Trėmi

Neužmirškime atnaujinti 
„ Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

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

SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
H22 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTREAL, 

P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę.
Kam patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 

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

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

Kun. Dr. J. Tadarauskas <
Kun. Dr. J. Tadarauskui, logijos-Filosofijos Daktaro lai 

Hamiltono V. A. V. Parapijos psnį. 
klebonui, šią vasarą suėjo 20 ksta Hamiltonan, kur įkuria lie 
metų jo kunigavimo darbui. tuvišką parapiją. Tų pačių me 

Jubiliatas gimė 1914 m. spa tų rudenį Kun. Dr. J. Tadaraus 
lio 23 d. Pašilės miestely, Uk ko pastangomis ir rūpesčiu ati 
mergės apskr. Baigęs pr. mo daroma Vysk. M. Valančiaus 
kyklą, lankė Ukmergės valsty vardo šeštadieninė lietuvių mo 
binę gimnaziją, kurioje baigęs kykla, kuri iki šio Istipriai lai 
4 kl., persikėlė mokslo tęsti į kosi.
Tėvų Jėzuitų gimnaziją Kau Kiek vėliau Kun. Dr. J. Ta 
ne. Baigęs gimnaizją ir gavęs darauskas per Hamiltono vys 

kūpą išsirūpina patalpas lietu 
viškai koplyčiai. Tai sena spor 
to halė. Tačiau Kun. Dr. Tada 
rauskas šiuo nepasitenkina ir 
1952 m. orgapizuoja ūkiniu bū 
du naūjos bažnyčios statymą.r^| 
Po vienų metų sunkaus ir įtem ™ 
pto darbo Hamiltono padangė 
je iškyla graži lietuviška bažny 
č,ia, su sale po ja, apie kurią ir

Tais pačiais metais atvy

brandos atestatą, įstojo į Telšių 
kunigų seminariją, kurią baigė 
1937 m. ir tų pačių metų birže 
lio 6 d. buvo įšventintas kuni 
gu. Vikaravo Ylakių parapijo 
je, bet neilgai. Po 8 vikaravimo 
mėnesių vyskupo buvo pasiųs 
tas Kaunan, V. D. U-tan, stu 
dienoti Teologijos-Filosofijos 

fakultete.
Baigęs V .D. U-tą ir įsigijęs dabar Hamiltono kolonijos lie 

diplomą, jaunas kun. 1 adai aus tuviai spiečiasi
Be savo tiesioginių bažnyti 

nių pareigų, kun. Dr. J. Tada 
rauskas daug laiko aukoja ir lie 
tuviškam kultūriniam darbui. 
Visoms lietuviškoms .organiza 
cijoms, kurių Hamiltone yra 
net 12, nuoširdžiai talkininkau 
ja ir kiek tik išgalėdamas pa 
deda.

Daug laiko paaukoja ir pri 
vatiems lietuvių reikalams. Va 
žinėdamas po fabrikus ir darbo 
vietes, jieško ir aprūpina lietu 
vius darbais, naujai atvykstan 
tiems jieško butų ir pan.

Kun. Dr. J. Tadarauskui, Jo

kas vėliau dar gauna Teologi 
jos licenciatą. Neužilgo po to 
Telšių vyskupo J. Staugaičio 
paskiriamas Vyt. Didž. Gimna 
zijos Klaipėdoje kapelionu, kur 
dėsto tikybą, filosofiją ir loty
nų kalbą.

Vokiečiams okupavus Klaipė 
dos kraštą, kun. Tadarauskas 
---- - ------- --------- ..ų gimnazijos 
kapelionu. 1942 m. vysk. Rei 
nio kviečiamas vyksta į Vilnių,

Šaukiamės laisvųjų vokarų 
j tautos kan niciaicl „,U11 

antivhkininkai, kiti Kremliaus gaujos dalyviai čias sutrumpinti ir mūsų tėvy skiriamas^Maieikiu

taip, kad VLIKas turi būti lik vo sąžinės, 
viduotas ir sudaryta kažkokia Be to> pagalvokite, ką paša 
emigrantinė organizacija. kys visuomenė, kuri vienybės 

Dėl šitokio pasiūlymo ir ten jaukia ir kuri dabar žino, kad 
ka pasisakyti,, norint užbėgti VLIKo pasiūlytieji vienybės 

i i prįncjpaj yra perdėm priimtini 
kiekvienam politiškai doram 
lietuviui.

VLIKas, kaip ir N. Lietu 
vos atstovai, turi mandatą iš 
Lietuvos. Niekas kitas tokio 
mandato neturi. Tat ir yra in 
stitucijos, kurias yra būtina iš 
laikyti. Tai yra conditio sine 
qua non.

Kol nevėlu, būtų labai gerai, 
kad visi, kas turi pretenzijų i 
politinį veikimą, kad dar apsi 
galvotų. Argi būtų lietuvių, ku 
rie būtų netekę šalto proto ir 
tyros lietuviškos sąžinės?

Būkime ir protingi ir sąžinin 
gi'-

O visos periferijos, ,,žmonės

.« t ... nyiuviauiao v ynom į v uuiu,
kurtume nepriklausomą ir lai p.ur u2ima Birutės gimnazijos 
minga amžiams.

Taip pat šaukiamės į laisvuo 
sius vakarus nedaryti, su Sovie 
tų Sąjunga jokių susitarimų, 
kol pavergtos tautos bus išlais 
vintos ir joms Sovietų padary 
tos skriaudos atitaisytos, Chru 
ščiovo ir Bulganino šypsenos 
neturi laisvųjų vakarų sūkiai 
dinti, nes tai šypsenos vilkų, 
tykančių grobio.

Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas.

kapeliono ir Mokytojų Įnstitu 
to lektoriaus pareigas.

Tremtyje, būdamas Švedijo 
je, redaguoja laikraštį „Spindu 
liai“. Be to išleidžia maldakny 20 metų kunigavimo sukakties 
gę vaikams „Eik pas Jėzų". proga, linkime ištvermės ir

Kanadon atvyksta 194 7 m., toliau nenuilstamai tęsti tą di 
kur imasi kruopštaus darbo ir delį ir gražų religinį ir lietuviš 
1948 m. Ottawoje įsigyja Teo ką kultūrinį darbą. A. M.

ka pasisakyti, norint „i 
įvykiams už akių”, arba gal ti 
ksliau — „kol ne vėlu“.

Tat siūloma pasvarstyti kla 
usimas: Mandatas iš Lietuvos 
ar emigrantinė organiazcija?

Mandatą iš Lietuvos veikti 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini 
mo Komiteto rėmuose turi vi 
si pasitraukusieji, o tokio man 
Idato neturinčiųjų talka gali 
būti priimta. Tai yra aišku. Ii 
tam VLIKas yra pasiryžęs. Ob 
jektyviai žiūrint į klausimą, 
VLIKas duoda viską, kas yra 
|jo galioje. ..(Daugiau VLIKas 
duoti negali, nes neturi.

Dabar kitas klausimo pasta 
tymas: sudaryti kažkokį eini 
grantinį komitetą?

Viena, — tai bus emigranti
nis komitetas, neturįs mandato iš apačios“, padarys labai ge 
iš Lietuvos. rai, jeigu paskatins savo cent

Antra, - emigrantinių orga rus išlaikyti ir šaltą protą ir ^vakarykščiai buvo grižį“is jri tuiTsii^ rdnty,“joį Vak^‘ 
Romos ir nors įstaigoje buvo Vokietija, kurioje gyvena 51 
radęs daug jį laukiančių reika mil. gyventojų, yra priėmusi 
lų, mielai sutiko pasidalinti su 9,4 mil. pabėgėlių ir prievarta 
visuomene lietuvius liečiančio 
mis problemomis.

— Kelintą kartą atvykstate j 
Europą?

— Lietuviu ir kitų pabaltie 
čių pabėgėlių likiminės proble 
mos dar vis neišspręstos. Jau 
šeštą kartą atvykstu iš Ameri 
kos į Europą ir stengiuosi pabė 
gėlių klausimo sprendimą ju 
dinti. Numatau Europoje pasi 
likti kelis mėnesius. Tiesa, at 
vykau ne lietuvių reikalais, bet 
lietuvių ir kitų likusių Europo 
je pabaltiečių problemos, ir lie 
tūvių už geležinės i 
šalpa man labai rūpi, ir kiek lai aičiaus. 
kas bei sveikata leidžia jų rei 
kalams pašvenčiu ir stengiuosi 
pasitarnauti.

— Ar padaėte jau kokių žy 
gių Europos lietuvių labui?

— Jau teko dalyvauti kelio 
se pasaulinėse konferencijose 
ir padaryti tam tikrų žygių. __ __ ___ „
Geg. 16—17 d. Vokietijoje Fr įstengia išmokti vokiečių kalį Palestiną grįžti sąlygos. Šis Munchene; sudarėme planus ir 
eudenstaate įvyko amerikiečių bos; gyvena nuošaliose vieto mano pasiūlymas, nors ir kiek patvarkiau tuojau išsiuntinėti 
ir vokiečių šalpos organizacijų se, toli nuo industrijos centrų; modifikuotas, konferencijos bu iparaginimus emigruoti pagal 
kartu su vokiečių, Federalinės profesinis pasiruošimas neati vo priimtas. kvotas į JAV arba Kanadą ar

* . . . . . l. T numatote daryti Australiją. Ši akcija bus sku
kurioje daly va mų ir t. t. Šioje konferencijoje žygių pagelbėti likusiems Vo biai išvystyta.

n° Moulay Youssef ^(prancūzij Duplessis nesutinka, nts^tietur Vokietijoje I. Rugienium. šio ta"' prfemonTų ‘ kliūtUns“ nugalė ““-^Genevor^Honferencijos sutrikus7 ištremtiSe

-- ------ J Nukelta į 7-tą psl.

vokiečių šalpos draugijų pas ne atsilankiau pas J. T. Augštą 
tangomis, padedant Vokietijos jį Komisarą Pabėgėlių Reikalą 
valdžiai ir Jungtinėms Tauto ms Dr. Lindt, kuriam išdėsčiau 
ms, likusiųjų senųjų pabėgėlių lietuvių ir kitų pabaltiečjų pa 
problemas išspręsti. bėgėlių problemas. Dr. Lindt

Antroji didelė konferencija pažadėjo J. T. paramą BALE 
įvyko gegužės 22—23 dieno ui. vykdant pabėgėlių įkurdini 
mis Wurzburge, Vokietijoje, mo programą. Grįžęs ’ Munchf'

Emigracijos problemos
PASIKALBĖJIMAS SU BA LFo PRMININKU. . . . „

Nelengva laikraštininkui už ta pabėgėlių problemos Vokie Šioje konferencijoje dalyvavo ną gegužės 31 d. kartu su įga 
siėmusi ir daug keliaujant) BA tijoje bendrai ir ypatingai at ... . • .
LFo pirm. kan. dr. J. B. Kon sidėjus gvildenta dar, čia pasili cnl as.Tr ^r-0/’« 
čių pagauti. Proga su juo pa kusių svetimšalių pabėgėlių įju 
sikalbėti pasitaikė BALF patai ngimas į krašto ūkinį gyveni 
pose Mu>chene. Kan. Končius mą. Tai yra labai rimti dalykai

nizacijų turime. Turime gerų lietuviškos sąžinės tyrumą bei 
organizacijų, kaip Amerikos politinį padorumą. J. Kardelis.

LAIKRAŠTIS, kurį Europos lietuviai giria, yra „Europos 
Lietuvis“. Susipažinkite ir jūs ir tada peikite ar girkite. Bet 
mes nesiūlome katės maiše. Prisiųskite savo adresą (jūsų 
pažįstamų ar draugų) ir „Europos Lietuvis“ keturias savai 
les lankys jus nemokomai. Adresas: „Europos Lietuvis“ ad
ministracija, 1, Ladbroke Gardens, London, W. 11. England.

visos tos amerikiečių ir vokie hotiniu Vokietijoje I. Rugie 
ku nium atsilankiau J. T. Augštc 

rios priklauso CRALOG (Coun jo Komisaro atstovybėje Mun 
cil of Relief Agencies Licensed chene, kur tarėmės dėl įkurdi^^ 

, for Operations in Germany), nimo programos planų sudaryki 
’ Čia kartu su Vokietijos vyriau mo. Bus stengiamasi iškeldinti' ’ 1 

sybės atstovais buvo svarsto pabėgėlius iš stovyklų ir apgy 
mi pabėgėlių šalpos reikalai ir vendinti tokiose vietose, kur 
sutarti reikalingi iš Amerikos yra darbų ir kad galėtų patys 
įvežti gėrybių kiekiai. Numa sau ir šeimai užsidirbti pragy 
tyta^ kad šiais Vokietijos biu venimą.
džetiniais metais BALFas įveš — Ar yra vilties norintiems 
400 tonų maisto produktų ir iš Vokietiojs ir kitų Europos 
100 tonų drabužių. kraštų emigruoti j Užjūrio ša

TrečioOji konfeiencija įvyko |is?
Genevoje Jungtinių Tautų Rū — Pasibaigus RRA įstatymo 
muose gegužės 27—28 d.d. Ją galiai, emigruoti į J. A. V. da 
surengė privačių pasaulinių šai bar galima tik pagal tautines 
pos organizacijų sąjunga bend kvotas. Suprantama, galimy 
radarbiaudama su Jungtinėmis bės susiaurėjo, bet jų yra, ypa 
Tautomis. Čia 250 delegatų bu tingai neblogos perspektyvos 
vo atstovauta 60 pasaulinių šal mišrioms šeimoms, kurių vie 
pos organizacijų, daugelio kraš. nas sutuoktinių yrgg^v. ginięjtf^j 
tų vyriausybės ir Jungtinės l'a krašte, kurio kvota nėra išnatfl^ 
utos. Čia buvo svarstomos vi dota. Tokios šeimos gali trum 
sos pasaulio pabėgėlių proble pU laiku į JAV emigruoti. To 
mos. Išklausius pranešimo apie iįau neblogos emigracijos gali 
arabų pabėgėlių^ padėtį Jordani mybės yra į Kanadą ir Austrą 
joj, Libanone, Sirijoj ir Gazoj, Ii ją, ypatingai tiems, kurie turi

J, -J • vz V •” ““ ------------- ---------------- ------- c  -------------------- ---- - ^AXAAAAAAt.^ «- VAWUIV- ix X UQ v U VQ V ( B ti

del daugelio priežasčių. ją įne§tį tesiūlė du sprendimo damas Genevoje tariausi su IC
Daugelis likusiųjų lietuvių būdus: emigraciją ir integraci EM, gauti lėšų iš jų fondų emi ■ 

ir kitų tautų pabėgėlių yra silp ją, pasiūliau konferencijai įtra gracijai vykdyti ir kelionės pas 
nos sveikatos žmonės; dauge ūkti ir rezoliuciją, kad būtų su koloms duoti. Emigracijos rei 
lis vyresnio amžiaus žmonių ne darytos galimybės norintiems kalais tariausi su BALF štabu

ištremtų žmonių. Svetimšalių 
pabėgėlių čia yra užsilikę 240. 
000. Nežiūrint, kad nuo karo 
pabaigos praslinko daugiau, 
kaip 12 metų, čia dar yra 2.300 
stovyklų, kuriose gyvena 40. 
000 vokiečių ir 27.000 svetini 
šalių. 1956 m. iš Vokietijos Ry 
tų zonos atbėgo 279.000 asme 
nų ir per š. m. pirmuosius 3 mė 
nesiūs atbėgo 56.000. Įsileista 
15.000 vengrų pabėgėlių ir nuo 
p. m. gruodžio mėn. iš Lenki 
jos grįžo 13.000 vokiečių. Iš 
Lenkijos ir šiais metais laukia 

uždangos ma grįžtant didelio vokiečių sk

Ką rašo kiti
KUNIGAS KOMUNISTAS

Londone einąs katalikų sa sigyveno Paryžiuje. Jis buvo 
vaitinis žurnalas „The Tablet” mėgiamas kalbėtojas - paskaiti 
praneša: ninkas prieš komunizmą, ta

„Paryžiaus arkidiacezijos ,Se čiau dažnai sakydavo, kad ko 
maine Religieuse’ skelbia pasm munizme randąs daug ko gero 
erkimą raštų P. Ignoto Lepp ir net sakė, kad vėl būtų komu 
(Liepos?), lietuvio kunigo, ku niseas, jei ne komunįzmo aitri 
ris kaž kada gyveno Maskvoje bedievybė. Jo atspausdinti lei 
komunistų inteligentu. Jis bu diniai, kurie dabar pasmerkia 
vo paskirtas profesoriauti Tbi mi, buvo išversti į keletą kalbų 
lisi (Kaukaze), o vėliau išrink.ir plačiai skaitomi už Prancūzi 
tas pirmininku marksistinių ra jos ribų”. V.
šytojų sąjungai. Jis nusivylė — Varšuvos studentai demo 
komunizmu, pasišalino iš SS nstravo su plakatais, kuriuose 
RS ir tapo kataliku ir kunigu, buvo 
Tarnaudamas Paryžiuje, Mar būti 
seilly, kurį laiką redagavo kata jas". 
likišką laikraštį Maroke. Prieš lė ir 
dvejus metus arkivyskupas jį — 
iš redakcijos prašalino, už agi ti Lenkijai meno turtus, esan konferencija,
tavimą sugrąžinti sostan sulto cius Quobece, bet premjeras vau kartu su mūsų įgaliotiniu buvo svarstyti būdai ir jieško kietijoje lietuviams įsikurti
no Moulay Youssef (prancūzų Duplessis nesutinka, nts tie tur Vokietijoje I. Rugienium. šio ta priemonių kliūtims nugalė —
prašalinto). Nuo to laiko jis ap tai deponuoti laisvos Lenkijos je konferencijoje buvo svarsty ti ir bendromis amerikiečių ir metu, kartu su A. Dambravie

Svetimšalių pabėgėlių, taigi 
ir lietuvių, ūkinė integracija 
yra didele ir sunki problema kuriame referentas į rezoliuci giminių tuose kraštuose.

išrašyta: „Mes nenorime 
bedarbiais baigę studi 
Policija studentus apkū

išvaikė, plakatus suplėšė.
Gomulka paprašė grąžin ir kraštų vyriausybių atstovais tinka ūkinių krašto reikalavi
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Dabartinė Lenkija arba spulka ir Gomulka
3 PSL.

Kanados lenkų laikraščio ną stiprų rusišką postą — tai 
„Zwiezkowiec“ redaktorius GI gen. Rokosavskį. Tačiau pade 
agowski, siųstas Lenkų Žurna tis buvo perdaug įplektrinta ir 
listų S-gos, šešias savaites ian su tuo Lenkijos komunistų par 
kėši dabartinėje Lenkijoje, lais tija nesutiko, 
vai važinėjo po visus jos mies Taip pat kardinolo. Višinskio 
tus, laisvai kalbėjosi su įvairių išleidimas prisidėjo prie tikybi 
profesijų žmonėmis, tad pilnai nio gyvenimo atkutimo. Pavyz 
susidarė vaizdą apie dabartinį džiui, jam būnant prieš Vely 
Lenkijos gyvenimą, juo iabjau, kas, visos mokyklos buvo uždą 
kad iš buv. nepriklausomos Len rytos rekolekcijoms ir bažny 
kijos jis išvyko turėdamas 23 čios perpildytbs besimokančiu 
m., taigi pilnai galėjo palygin jaunimu. Tikyba, nors oticia 
ti prieškarinę ir dabartinę Len liai nėra įtraukta į pamokų są 

rašą (kaip prieškarinėje Lenki 
joej), tačiau ji dėstoma po pa 
mokų ir taip pat gausiai moki 
nių lankoma.

Kolchozų sistema panaikinta.
Jau yra ipotekų įrašymai. Ma rankos, taigi ir žmona, 
žiausiai ką galėjo partija dabar sunkus yra moters gyvenimas, 
duoti, tai darbininkų klasei, nes ji be fabriko darbo, dar tu 
Tiesa, fabrikuose duota jiems ri prižiūrėti’namus, auklėti vai 
savivalda, taičau ji egzistuoja kus ir ir kartu stovėti su vyru 
tik popieriuje. Taip pat leista garsioje „koleikoj“ — eilutėje, 
maža privati prekyba ir vers Bado nėra, nes duonos užten 
lai. Duodami leidimai atidaryti ka, nors kitų prekių negauna 
krautuvėlėms, bet jose tikrumo ma. Prieš Velykas kepamos aly 
je randami vogti dalykai, ^rba vos gauti teko eiti į eilę 4 va-1. 
prisiųstų iš JAV ir Kanados pa ryto. Atlyginimai, palyginus 
ketėlių prekės. Tačiau dabar su kainomis, yra nežmoniškai 
žmonės jau išgudrėjo ir gauna maži. Eilinis darbininkas uz 
mus pakietėlius (jų prekes), dirba nuo 1500 — 1800 zlotų, 
patys nešiojasi ant nugaros tur tuo tarpu geri batai kainuoja 
guje ir parduoda be jokių tar 800—900 zlotų. Taigi dirbama 
pininkų — spekuliantų, kurie yra tik kad šiaip taip pragy 
Lenkijoje šiandieną yra vadina ventų, negalvojant apie puošnų 
mi „komki” — arkliukai. Pa apisrengimą. Mieste, jeigu pa 
kietėliai yra didelė parama Len matoma praeivį su skrybėlė, 
kijos gyventojui. Gaunąs juos, tai ji yra išblukusi, aptrinta, at 
laikomas karaliumi, nes jau ga seit sulaukusi jau 18m. amžia 
Ii tvarkingiau apsirengti, dalį us. Iš darbininkų klasės geriau 

Vienu žodžiu, iki pereitų metų, parduoti ir nusipirkti maisto šiai gyvena kasyklų darbinių 
spalio mėn. įvykių, Lenkijos juodoje rinkoje, 
gyvenimą galima būtų pavaiz 
duoti sekančiu palyginimu: Le 
nkija, važiuojantis gatvėkaris, 
kuriame dalis sėdi (perkeltoje 
prasmėje — K. B.), dalis gali 
sėdėti, bet visi vienodai dreba.

Kas Lenkijai buvo spalio re 
voliucija. (prelegentas pavadi 
no revoliucija, tačiau tikrumo 
je, tai buvo spontaniški žmo 
nių sukilimai didesniuose mies 
tuose, kaip Poznanė, Varšuva, 
Krokuva ir t. t.) Ta revoliucija 
įvyko ne iš apačios (tautos), 
bet iš viršaus, partijos, rasda 
ma sau gerą dirvą lenkų tauto 
je. Be abejo, jeigu ne Stalino 
mirtis, Berijos sušaudymas, 
Chruščiovo kalba, pasakyta 
XX Komunistų Partijos šuva 
žiavime, šių įvykių Lenkijoje 
nesulauktume. Pati lenkų tau 
ta nebuvo, pajėgi sukilti. Po šių 
įvykių, gyvenimas Lenkijoje 
pasikeitė, pasikaitė ta prasme, 
kad galima laisvai ir viešai peik 
ti komunistus, naktimis nebijo 
ti išvežimų, ar suėmimų. Čia 
prelegentas vėl davė palygini 
mą su čekų šunim, kuris suti 
kęs lenkų šunį prie sienos, kla 
usia, ko jis bėga į Čekoslovaki 
ją. Batų pirkti — skambėjo len 
kiško šuns atsakymas. — O ko 
tu? — Garsiai paloti — atsake 
šuo iš Čekijos. Taigi, „Jojama“ 
Lenkijoje kiek tik įmanoma. 
Dar balandžio mėn., besilanka 
nt Glogovskiui Zakopanėje (ga 
rsus lenkų kurortas .— K. B.) 
ant sienų buvo įrašyti įvairūs 
antikomunistiniai šūkiai, kaip 
pav.:
šalin raudonoji buržuazija ir tt.

Atvykimas Bulganino ii Ch dė, nes ambulatorijoje ligoniai 
ruščiovo į Varšuvą turėjo tiks yra verčiami, kaip knygos la Yra 
lą išlaikyti Lenkijoje, nors vie pai. Norint rimtai pasigydyti. ion Pusęn:

kiją.
Jos gyvenimą jis nupiešė sa 

vo paskaitoje Hamiltone, tad 
ir pasinaudojęs pakvietimu, nu 
vykau jos pasiklausyti, nes da 
bartinė jos santvarka mažai 
kuo skiriasi nuo. Lietuvos, o kai 
kuriuose klausimuose (repat 
riaci/ja, ūkis) net ir rišasi su 
mūsų tautos gyvenimu.

Kaip žurnalistas, stengėsi 
gauti pasimatymą su Gomulka, 
tač.iau nepavyko, nes buvo atsa 
kyta, kad jis sergąs. Anot pre 
legento, Gomulkos padėtis yra 
tikrai labai rimta, nes jis serga 
rimta liga.

Dabartinę Lenkijos atmosfe 
ra dar ir šiandien slegia vokie 
čių okupacijos laikų pergyve 
nimai ir taip vad. Lenkijoje St 

'"alino eros valdymas. Nekalba 
ma apie partiją ir bendrai vai 
dantįjį sluognį, bet tiesiog sa 
koma „oni“ (jie) — tai pada 
rė, jie >tai pasakė ir t. t.

Praraja tarp partijos ir vi 
sos tautos yra labai didelė.

K. BARONAS 
tenka eiti privačiai pas dakta paskaitos, palinkėjo visiems 
ra, mokant jau pinigą. nkams nuvykti į Tėvynę, pasi

6) Plačiai išsivystė statyba, žiūrėti, kur vaikai taip gražiai 
Nesimato sudegintų kaimų, no lenkiškai kalba (o kaip redak 
rs likę seviki pastatai po karo 
yra reikalingi didelių remontų. 
Varšuvoje, garsi Maršalkovska 
uliza, Aleje Jerozolimskie (pa 
grindinės gatvės, panašiai, kaip 
Vilniuje Gedimino; ar Kaune 
Laisvės Alėja — K. B.) yra ap 
statytos gražiais ir dideliais na 
mais, tačiau pasukus į šoną, gr 
iuvėsiai.
Kasdieninės gyvenimo sąlygos.

Vieno dirbaničojo šeimai ne 
užtenka. Dirbti turi keturios

Ypač

torius pareiškė, su savo vaikais 
jis namuose „kovoja" dėl len 
kų kalbos), pamatyti istorines 
vietas. Iš anksto tačiau užtikri 
no, kad gyventi nei JAV, nei 
Kanados lenkai ten nepritaps, 
nes beveik po 18 metų, užaugo 
visiškai nauja karta, visai kitos 
nuotaikos viešpatauja Lenkijo 
je-

Po paskaitos, buvo eilė pa 
klausimų, kurių čia vieną, kaip 
rišantį su lietuviais, suminėsiu. 
Klausimas skambėjo: ar dar da 
bar yra grįžtančių iš Sov. Są 
jungos lenkų? Glogovski atsa 
kė, kad taip. Jis pats buvęs re 
patriantų sutikimo punkte ir 
visus grįžtančius, galįs suskirs 
tyti į tris grupes: 1) repatrijan 
tai iš Lietuvos, Gardino, Bals 
togės, Baranovičių apylinkių 
ir t. t. Jie atrodo blogiausiai. 
Apsirengę skudurais, su popie 
rinėm dėžutėmis, virvutėmis 
surištomis, kuriose taip pat ra 
ndami tik skudurai. Grįžtan 
čiųjų tvirtinimu,

blogiausiai iš visų Sov. Są 

jungos respublikų gyvena 
Lietuvos ūkininkai.

yra tokie pasyvūs, užsispy

kai ir jūrininkai, kurie plaukio 
darni po užsienio valstybes, vei 
čiasi taip pat juoda prekyba. 
Jūrininkai dabar prie Gdansko, 
Gdynės ir kt. uostų statosi na 
mėlius. Iš laisvųjų profesijų, 
vargingiausiai gyvena advoka 
tai. Susisiekimas yra žiaurus. 
Į traukinį lipama ne per duris, 
bet per langus. Butų kainos ne 
peršoka 10j%> uždarbio. Apstą 
tymas juose labai vargingas. 
Red. Glogovskiui teko lankytis 
pas vieną literatą-rašytoją, ga 
vusį net valstybinę premiją, is 
leidžiantį eilę knygų. Jo buto 
apstatymas buvo labai skur
dus. Sakoma, kad nėra kur nu 
sipirkti.

Negali būti jokių iliuzijų 
dėl valdymo santvarkos 

pakeitimo.
Valdo komunistų partija, kaip

Vagystė iš valstybinių jrno 
nių bujoja pilna to žodžio 

prasme.
Net paties Gomulkos pareiški 
mu, ji kasmet valstybės iždu; 
neša per 10% miliardo zlotų 
nuostolio.

Dabartinės Lenkijos gyveni 
( mo teigiamos pusės:

1) sudemokratinimas tautos. 
Užmiršti dideli, prieškarinėje 
Lenkijoje, egzistavę luomų ski 
rtumai. Pradedant 1939 m. visi 
gyventojai nešė tą patį vargą, 
trynė tas pačias rankoves ir ke 
Įneš, o naujų nusipirkti nebuvo 
kur ir nebuvo iš ko. Jokia „pa 
ni“ šiandien įstaigoje nekiša 
„chlopui“ bučiuoti rankos. Tas 
luomų skirtumų panaikinimas 
Lenkijai išėjo į naudą. Atseit 
skurdas sulygino žmones.

2) Kultūrinis gyvenimas — plačiai Lenkijoje skaitoma „sta 
pigios knygos (ir degtinė), pla ra spulka i Gomulka“ 
ti spauda, atidarytų daug teat bendrovė ir Gomulka). 
rų, kuriuose statomi daugiau 
šiai prancūziški veikalai.

3) Visuotinis švietimas. Kai 
kurios mokyklos veikia 
dviem pamainom. Didelis mo 
kinių antpūdis iš kaimo, 
čiau mokslo lygis yra žemesnis 
už prieškarinį. Pradžios moky 
klos esama septyni metai, 4 gi 
mnazijos ir jau universitetas.

4) Veikia daug kurortų, yp menė buvo sukoncentruota Le 
ač atgautose, vakarinėse žemė nkijos pasienyje, lygiai kaip, di 
se. Jie yra plačiai prieinami vi delėje rusų bazėje Lignicos 
sai tautai, taikant papigintomis mieste, su tam tikru partijos 
kainomis geležinkelio biletus ir pritarimu.
kitas nuolaidas pačiame kuror 
te.

5) Socialinė globa yra visuo 
tinė. Tačiau redaktorių ji atbai

(sena 
Nors 
labai

net

Ta

pats Gomulka yra 
populiarus lenkų tautoje ir jis 
lyg laikomas yra to pagerėjimo 
simboliu, taičau Gomulka ir to 
liau paliko tik komunistas. Sa 
koma, kad jis gaunąs tik 4 tū 
Irstančius zlotų ir tų norėjęs at 
sisakyti. Nors sakoma, kad rin 
kimai buvę laisvi, tačiau yra tik 
ra, kad Sov. Sąjungos kariuo

Televizijos muzikas O’Connor.

2) Žydų tautybės asmenys, law, ščecin ir Olszįyn mies 
le Jie yra gražiai apsirengę, ska tus (Breslau, Stettin, Allen

niai valgo. Tą dieną jis suskai stein — vok. K. B.). Repatrija 
tė net 17 rusiškų mašinų, ku vimui į Lenkiją reikia įrody 
rias žydai stengėsi Lenkijoje mo, kad a) 1939 m. turėjai Le 
už dolerius parduoti. Jie visi nkijos pilietybę, b) lenkų tau 
vyksta tranzitu iki Štetino uos tybės, c) mišrios šeimos.
to, iš kur toliau plaukia į Izra 
elį. Jų sutikime jaučiasi stipri 
organizacinė ranka

3) Lenkų tautybės asme 
nys, grįžtantieji iš Sov. Sąjun 
gos gilumos, daugiausiai išvež 
ti 1939—1941 m. laikotarpyje. 
Jie yra geriau apsirengę ir dar 
su savimi atsiveža šiokių tokių 
daiktų.

Kaip matome, lietuvių pa Lenkijoje parduoda, aišku juo 
dėtis mūsų Tėvynėje yra labai doje rinkoje Šių prekių Lenki 
sunki, todėl kiekvieno tautie 
čio pareiga yra paremti savo gi 
minę, draugą ar pažįstamą. Jei 
gu atvykusioms iš Lietuvos 
Lenkija atrodo kaip rojus, o 
tuo tarpu patys lenkai prašosi 
pakietų iš Amerikos ir juos gau 
darni jaučiasi jau gyveną kaip 
„karaliai“, tai ką tuomet kalbė 
ti apie Lietuvą.

Esant truputį laiko, prieš pa 
skaitą, Jūsų bendradarbis bu 
vo uždavęs red. Glogovskiui ke 
lėtą klausimų, į kuriuos jis at 
sakė.

— Kur yra daugiausia apsi 
gyvenę repatriantai iš Lietuvos 
u kokių reikia dokumentų?

— Repatrijantai iš Lietuvos tų Š-gos pirmininkas, tad visi

— Koks susisiekimas yra 
tarp Lenkiojs ir Lietuvos.

— Žinau, kad geležinkelis 
Varšuva - Vilnius veikia nor 
maliai. Dėl kitų susisiekimo pr 
iemonių nežinau. Būdinga, kad 
Lenkijos spekuliantai važinėja 
į Vilnių ir Kauną ir ten perka 
skalbimo mašinas, šaldytuvus, 
dviračius, kojines ir atsivežę

joje trūksta, tuo tarpu rusai, 
reprezentacijai, jų yra atvežę i 
Vilnių ir Kauną, bet vietiniai 
gyventojai neturi pinigų nusi 
pirkti, o partijos žmonės, jau 
seniai įsigiję. Gal Jūs to neįsi 
vaizduojate, iš kur Lenkijoje, 
pas kai kuriuos asmenis, randa 
ma naktiniuose klubuose, vaka 
rienės apmokėjimui, tūkstan 
čiai zlotų, kai tuo tarpu, darbi 
ninkas per visą mėnesį uždirba 
apie 1500 zlotų?! Juk tai „koni 
ki”—spekuliantai, kuriems net 
ir stipriai saugomos sienos yra 
pereinamos.

Kadangi dar prie mūsų pilsi 
jungė Toronto Lenkų žurnalis

Jie - . .. . . „ .
rę. Jų padėtį Glogovski palygi ir Vilniaus krašto daugiausiai pasikalbėjimą ir nukreipėme 
no prie ukrainiečių, kada dar yra apsistoję vakarinėje Lenki daugiau apie Kanados gyvęni 
gyvas Stalinas su Cruščiovu, iš joje, atgautose žemėse. Sušiko mą ir besiartinančius rinkimus.

žudė jų milionus 1930—35 m. ncentravę jie yra apie Wros K. Baronas..

prie ukrainiečių, kada dar yra apsistoję vakarinėje Lenki daugiau apie Kanados gyvęni

ŠTAI PAŽĮSTAMAS

. . . ir tarptautinis ženklas taip 

CARLING’S BLACK LABEL 
(tariama: Karlings blek lėbel) 

alus yra daugeliui pažįstamas. 

Štai kodėl

BLACK LABEL
yra vienintelis kanadiškas alus

ir gerti kiekvienoje pasaulio šalyj 
BLACK LABEL

tinkamas parduot

yra tarptautinis svetingumo, ženklas. . .

jei kur tik susirenka geri draugai, visur rasi
BLACK LABEL

Didelė jėga yra katalikų 
bažnyčia.

Taip pat tenka džiaugtis, kad 
kunigų pažiūros į plačią liaudį 

susikristaliazvusios gero 
: kunigas šiandien 

yra lyg ir paguoda varge, tai 
ne kunigas prieškarinių laikų, 
kada prie biednesnio ūkininko 
sunku buvo prisiprašyti pasku 
tinėje valandoje, nes jis nebaig 
davo kortų partijos su „storas 
ta“ ar „panem dworzaninem". 
Kunigas suartėjo su liaudimi, 
visa tauta. Katalikų bažnyčioje 
matomas yra moralinis atgimi 
mas, nes visą propagandos lai 
kotarpį ji mokino ne blogų, bet 
tik gerų darbų. Nei kard. Vi 
šinski, nei kiti katalikų veikė 
jai, nesistengia iš bažnyčios pa 
daryti kokią nors politinę jėgą.

Koks turi būti lenkų nusi 
statymas dėl dabartinės san 

tvarkos Lenkijoje?
Vienas atsakymas — negaty 
vus. Tačiau reikia žiūrėti ir re 
aliai. Dabartinė Lenkijos vals 
tybė yra valdoma partijos. Ar 
mums patinka, ar ne, tačiau £ 
tenka eiti į jų įstaigas, prašyti g 
vizos ir pan. Pabaigoje savo

1
Išbandykite.
Jums patiks jo puikus skonis.
Turėkite galvoje, kad tai puikus 
lengvas atsigaivinimas, visuomet! ..

GERIAUSIAS PASAULYJE ALUS GAMINAMAS BRAVORO

JO JEi JEi

BREWERY LIMITED
(Tariama: „Karlings blek lėbel byr”).
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LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS XI TOMAS Tai yra
jau atspausdintas ir atiduotas kuriame galės būti ir bibliote rns> kurie 
knygrišyklai. Birželio mėnesio ka. Surinkta nemažai knygų.

Brangūs ir pas ją mes visi privalome pabaigoje bus išsiuntinėtas pre 
grįžti, kai ji paašuks mus. Ne numeratoriams. Tie prenume 
apkurskime tam šauksmui. Išė ratoriai, kurie dar nėra atsiun 
ję Kanados gyveniman, nepa t? pinigu XI tomą, prašomi 
mirškime, kad niekodos mes ta’ atlikti iki birželio 25 d., nes 
nepasidarysime kuo nors kitu P° tos dienos bus pradėta reng 
negu Dievas mums yra skyręs ds ekspedicijai. Lietuvių Enci 
būti. Mes tegalime būti geri lie klopedijos vieno tomo kaina 
tuviai, nes tokia yra mūsų da JAV $ 7.75, kitur — $ 8.00. Pi si „ 
r J • - / J ----------"
sigėdinkime savo lietuviško var čius, 265 C St., So. Boston 27, 
do, nepamirškime savo tėvų, 
kurie — kaip medžiai visom ša 
knim tebėra savo juodžemyje 
tarp Nemuno, Dubysos, Ven 
tos ir šiaurės ežerų, — atsimin 
kime savo kalbą, nes ją mums 
įsupo į kraują motina ir tėvas 
ir mes amžinai, amžinai girdė 
sime sapnuose.

Toks yra mūsų, mokytojų, 
testamentas Jums, mūsų jaunie 
ms draugams, kurie šiandien 
atsisveikina.

Ir nepamirškite savo tėvų. Jū 
sų tėvai yra tikrieji Jūsų moky 

Mes tik padėjom jiems,

Ekranas
FUNNY FACE SU KILIMONYTE

muzikinis filmas tie Benitai būtų galima pasaky 
nemėgsta muzikos, ti, kad tai filmas, iš kurio nie 
muzikos, yra šokių, ko ypatingo nereikia laukti,

Tėvų ir mokytojų testamentas KULTŪRIV^KftO^IKA
AUGŠTESNIŲ MONTREAL IO LIETUVIŲ KURSŲ 
VEDĖJO DR. H. NAGIO KALBA, ĮTEIKIANT BAI

GUSIEMS KURSUS LIETU
VIŠKUS BRANDOS ATESTATUS

Gerbiami Svečiai,
mūsų mokinių Tėvai, Mieli ko 
legos mokytojai ir Mylimi mū 
su Abiturientai ir mokiniai,

Kiekvienais metais, kai saule 
tos dienos ateina šiauren, kai 
pradeda skambėti virš lygumų 
vasara, kai žmones palengava 
užmiršta ilgus ir niūrius žie 
mos vakarus, kai skaidriam ež 
erų ir upių vandenyje atsimuša 
balti debesys ir žydinčių me 
džių šakos, — visos mokyklos 
visam pasaulyje uždaro savo 

duris atostogoms ir moki 
niai atsisveikina su klasės šuo 
lais ir mokyto jais.

Mes visi esame išgyvenę to 
kį birželio mėnesį. Vieni se 
niau, savo žemėje, kada neskai 
tėme ir dažnai nei neįvertino 
me savo gyvenimo laimingųjų 
valandų, kiti gi — čia Kanado 
je, svetimam krašte, kurį kadai 
se pažinome tik iš geografijos 
pamokų.

Šalia tų mokslo metų pabai tojai. Mes tik padėjom jiems, 
gų tačiau yra viena, kaip šven nies bandėme jų meilę sekti ir 
tė. Tai abiturientų diena. Tai kartoti jų žodžius, kuriuos ju 
pabaiga ilgo ir laimingo gyveni ms kalbėjo tėvas ir motina diu 
mo tarpsnio, kai jauni žmonės abingom bėglių dienom, kai rei 
išeina iš mokyklų į gyvenimą, kėjo jūsų trapius kūnus ginti 
Į pačio gyvenimo srovę. Ir ji nuo bado, maro ugnies ir karo, 
neša tada žmogų nebe taip, kai visa tai nebuvo tik supliką 
kaip knygose buvo parašyta, ir cijų giesmė, bet baisi siaubin 
ji glosto dažnai ne tada, kai to ga tikrovė, kai jūsų tėvas ir jū 
trokštame, ir laužia pečius daž sų motina stovyklose, nedatek 
nai ne tada, kai mes visai kito liuje ir baimėje budėjo prie jū 
kio likimo trokštame. Toks yra sų lovų naktim ir jūsų žings 
gyvenimas. Ir jis skirtingas, ne nių dienom, — nepamirškite 
toks kaip mokykla. Dažnai mes Dievo ir visų žmonių įstaty 
pervėlai tai pamatomt. mo: Gerbk savo tėvą ir motiną.

Šiandien mes čia švenčiame Nes jie yra mažas pasaulis, ku 
tokią šventę. Abiturientų die rio nesugriovė vergijos, carai, 
ną. Dieną, kai išleidžiame savo budeliai, raudonieji 
antrąją Augštesniųjų Lituanis džiai ir baudžiavos, 
tikos Kursų laidą Montrealyje, motina yra Lietuva.

Jame yra 
yra kitokių įvairenybių, bet ne bet yra gera priemonė laikui 
daug turinio. JU patartinas vi praleisti. Tačiau mums, lietu 
siems, kurie nori be rūpesčių viams, čia yra kažkas ypatin 
praleisti pusantros valandos, go — jame gana svarbus vaid 
Pagrindiniai artistai jau daug muo tenka mūsų mielai tautie 
kartų ekrane matyti. Nors Fr tei Rūtai Kilimonytei. Ji ekrane 
ed Astaire jau sulaukęs 56 me nuolat rodosi nuo pradžios iki 
tų amžiaus, bet .vis dėl to dar galo. Ne tik lietuvis, bet ir kitk 
šoka, kaip jaunuolis. Audrey vienas objektyvus žiūrovas pa 
Hepburn, kurios puikia vaidy sakys, kad ji savo vaidmenį at 
ba nekartą teko publikai ža lieka be priekaištų. Reikia tikė 
vėtis, pirmą kartą vaidino mu tis, kad ši jaunutė lietuvaitė v 
zikiniame filme. Ji moka ne tik netrukus vaidybos mene iškilu 
gražiai šokti, bet neblogai ir dar augščiau.
dainuoja. Rūta Kilimonytė buvo pri
-----------------------------------------------versta pakeisti savo pavardę į 
kas, Mūsų skolos svetimiems ir Lee, bet gražų ir prasmingą lie 
įvairus skyrius Muzikinis gyve tuvišką vardą ji būtinai norėjo 
nimas.---------------------------------------- išlaikyti. Linkime, kad ši lietu

Prie šio Muzikos Žinių nume viška Rūtų gražiai žaliuotų 
rio yra pridėtos sekančios gai Hollywoodo kalvose tarp augs 
dos: Kun. V. Budreckas, M.

Giesmė už Tėvynę“, 4-rių

IŠ N. ZELANDIJOS 
VIEŠNIA

Iš Naujosios Zelandijos (Au 
cklando) į Australiją mėnesiui 
atostogų buvo atvykusi N. Liu 
tikaitė.

Būdama Sydnėjuje, ji lankė 
Mūsų Pastogės“ redakcijo 

lia, toks yra mūsų likimas. Ne nigus prašome siųsti: J. Kapo je ir atidavė N. Zelandijos Kra 
, što Valdybos pirmininko C. 

Liutiko sveikinimus Australi 
jos lietuviams.

N. Liutikaitė užmezgė pa 
žintis su Sydnėjaus liet, jauni 
mu, lankėsi keliose lietuviško 

' se verslamonėse, be to buvo su 
■ vykusi į Canberra ir Melbour 
1 ną.

N. Liutikaitė yra aktyvi Au 
cklando lietuvių bendruome 
nės narė, padeda tvarkyti bib M. 
lioteką, dirba skautų organiza balsų chorui: B. Dvariono „Šo 
cijoj. N. Zelandijoj lietuvių kis“ (skudučių stiliuje), forte 
yra apie 200. pionui, jaunimui, perspausdin

į OS LIETU'VOS tas is leidimo Lietuvoje : VI. Jo skambėjo sensacija : Chailes A.
kubėno „Vai eičiau“, vienam Lindbergh vienmotoriniu lėktų 

Bičiulių Draugijos Sydnėjaus balsui su fortepionu ir VII są vu perskrido Atlantą, pakilęs 
skyrius praeitais metais, šalia siuvinis „Lietuvių muzikų var Niujorke ir nusileidęs Paryžių 
kitų darbų, pajėgė sutelkti gra dyno”, kurį redaguoja muz. J. je! Vėliau garsusis lakūnas 
žią sumą pinigų, kuriais parė Žilevičius. Šis sąsiuvinis apima apie šį įvykį parašė knygą, ku 
mė silpnesnes finansiškai orga ~ _ • _ < • —
nizacijas ir kultūrines institu 
cijas. Iš praėjusių metų apys 
kaitos matyti, kad Vasario 16 
gimnazijai duota per 17 svarų, 
„Kovo“ vandens sporto sekei 
jai — 55 svarus, Vydūno pre 
mijos Fondui pasiųsta 25 sv. 
Metus užbaigiant kasoj liko 
apie 45 sv.

Pereitais 
valdyba suruošė jūros dienai ny: K. Pakštas apie filosofą St. 
prisiminti vakarą ir Klaipėdos Šalkauskį, F. Jucevič.ius apie 
atvadavimo minėjimą.

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
„MUZIKOS ŽINIOS” 1957

m. Nr. 1(158). Adresas: 1602 
So. 48th Ct., Cicero 50, Illino 
is, USA. Kaina metams tiktai

Mass. USA.

1 VASARINĖ MUZIKOS MO 
KYKLA IR MUZIKKOS

1 FESTIVALIS
Jau keli metai Montrealyje 

vasaros metu veikia vasarine 
muzikos mokykla, kurios mo 
kytojai suruošia koncertų. Šie 
met ši muzikos mokykla veiks 
nuo rugpjūčio 1 iki 21 dienos. 
Bus dėstoma: smuikas, violon 
celė, fortepionas, dainavimas, 
kompozicija, vargonai, arfa, 
kontrabasas, dirigavimas. Mo 
kslas vyksta dvejuose kursuo 
se — pagrindiniame ir papildo 
mame. Adresas: 2085 Lincoln 
Ave, Apt. 3, tel.: WI 4069.

BANKSTOWNE steigia 
MA BIBLIOTEKA

ALB Bankstowno apylinkės 
valdyba jau 1954 metais buvo 
nutarusi įsteigti Bankstowse 
(Australijoje) knygyną-biblio 
teką ir buvo pradėjusi rinkti 
knygas, bet šio kilnaus reikalo 
pilnai įgyvendinti negalėjo, 
nes nebuvo rasta tam tikslui 
tinkamų patalpų, šiuo metu pa 
talpos klausimas jau išspręstas, 
nes apylinkės valdyba turi sa 
vo būstinę - atskirą kambarį,

tu palmių ir sušvistų ekrane 
pirmo šviesumo žvaigžde.

THE SPIRIT OF ST. LOUIS
1927 m. per visą pasaulį nu

vardus Butrimas - Dambraus ria pasinaudojo Warner Bros 
kas. ir pagamino puikų CinemaSco

„Muzikos Žinios“, redaguo pe filmą. Galima sakyti, kad 
jamos muziko J. Kreivėno, yra vienintelis šio filmo aktorius 
išaugusios į visai rimtą muziki yra James SteUart, vaidinąs 
nį žurnalą, kuriuo gali domėtis Lindberghą Visi kiti asme 
ne tiktai visi muzikai, bet jis nys reikalingi tik tam, kad su 
yra įdomus ir kiekvienam kul darytų atitinkamą filmo foną, 
tūrininkui, nes žurnalas varo 
gilią muzikinės kultūros vagą.

metais draugijos AIDAI 1957 m. Nr. 5. Turi

Žiūrovo akis beveik visą laiką 
yra nukreipta tik i drąsųjį laku 
ną ir jo lėktuvą, pavadintą „Sp 
irit of St. Louis“, pakibusį virš 
Atlanto. Galėtų atrodyti, kad 
žiūrovams šis filmas nuobo 
dus, bet iš tikrųjų jie sėdi salė

Hegelį ir Marksą, Dr. R. Za 
luba apie žvaigždės gyvenimą.
Literatūra, Knygos ir žurnalai, je lyg prirakinti prie kėdžių ir 
Mokslas, Menas, visuomenės kartais net kvėpavimą sulaikę 
gyvenimas, poezija ir iliustraci stebi kiekveiną lakūno gestą ir 
jos.

„LIETUVIŲ DIENOS”, ge 
gūžės mėnesio 1957 metų. Šia 
mee numeryje labai daug..,aktu 
alių fotografijų, viršelyje lietu 
viu moterys Jungtinėse Tauto 
se,‘ r“ .........

žmogžu 
Tėvas ir 
Ir mūsų Jums Lietuva, kurios blyškus 

toli nuo savo žemės, kurią "ir mokykla bandė tiktai tą mažą atminimas tėra Jūsų vaikystės 
vėl tik pažinome iš geografijos pasaulį išlaikyti nesuardytą sa sapne likęs, čia Jums buvo Jū 
pamokų, iš istorijos pamokų, vo žemei. Didžiajam prisikėli 
iš savo kalbos ir literatūros pa mui, kuris vistiek vieną dieną 
mokų. ateis.

Mieli mano jaunieji priete Užtai šiandien, Jus išleidžia 
liai, abiturientai, šiandien norė nt ir įteikiant Jums jūsų baigi 
čiau Jums 
čia, nuo 
šeštadieninės mūsų vargo mo tai matėm per dvejis metus, kitam krašte ir skaistų — mū Operos vargai ir ašaros, Artu Ameriką, Bostono dramos „Ku žygį į Lietuvą. Ir jų skridimas 
kyklos, kambaryje. Žinau, kad nes kiekvienas žmogus šiame sų birželio — vakarą. ro Toscanini, Darius Lapins dirka“ ir tt. Nukelta į 5-tą psl.
žodžiai yra perdažnai bejėgiai, krašte yra užimtas, dirba ir va 
kaip ir mes patys pavargę ir rgsta, kad būtų duonos ir rūbų A 
nukankinti kasdienybės, kurios ir stogas virš galvos, kai atei v 
patys nepasirinkome, bet ji bu na dargana ir šiaurės žiemos. $ 
vo mums primesta raudonojo Mes jų netrukdėm per tuos dv 8 
maro, užliejusio šalis ir mies ejis metus, bet Jūsų tėvai nuo X 
tus ir žmonių širdis senojoj lat buvo tarpe musų. Mes tik $ 
mūsų tėvynėj Europoj. Žinau, kartojome jų žodžius ir jų min $ 
kad ir egzaminai, kuriuos laike tis, troškimus ir jų viltį. & 
te, tebuvo dalelytė to, ką norė Jūs išeisit į gyvenimą, bet ne $ 
jom Jums per tuos dvejis me pamirškite rankų, kurios tik 
tus palikti Jūsų sielose ir Jūsų rai jus mylėjo. Kiekvieną Jūsų, v 
atmintyje. Ir iš viso mūsų vadi Nes yra tiktai vienos rankos, 8 
namieji Augštesniejį Lituanisti kurios gali apginti Jus nuo ne & 
kos Kursai tėra maža dalelytė vilties, vatgo, nuoskaudų, tam $ 
žinių, kurias būtume gavę savo siu ir nykių vakarų ir nakties, v 
tėvynėje, gimnazijose, per aš ir nuo pačios mirties šalčio —r v 
tuonerius ar septynerius moks tai tėvų rankos. Jos stiprios, $ 
lo metus. Bet visa tai nėra mū nes per jas tekėjo mūsų žemės X 
sų kaltė. Ir nėra, be abejo, Jū grūdai ir smėlys, mūsų žemės $ 
sų kaltė. Taip susidėstė mūsų vanduo ir mūsų žemės sula, £ 
žemės ir mūsų likimas, kad pa mūsų žemės lietus ir kraujas, 8 
sidarėme bežemiai ir turime ko nes ant tų rankų degė Lietu 8 
voti už kiekvieną valandą ir vos saulė, be kurios mes visi bū x 
kiekvieną trupinį savo, istorijos, tume tik bekraujai daigai ir v 
savo šalies, savo tradicijų, savo šiurkšti pelkių žolė.
kalbos, savo vilčių. Brangūs mūsų abiturientai, a

Tačiau mes nesame vien tik mūsų mieli mokiniai, tai nėra x i
atsiminimų prikėlėjai — Jūsų poezija. Tai tiesa. Tokia pati ^PIRKĖJUI PAGEIDAUJANT, KIEKVIENU METU DA-- 
mokytojai, kurie kalba tik tiesa, kaip mūsų širdžių plaki 
apie praeitį ir nemato ateities, mas. 
Mes žinome, kad Jūs, jaunieji Jūs baigėte mokyklą, savąją, 
mokiniai, baigę šiuos Kursus, lietuvišką mokyklą. Savo tėvų 
išeinate į kitokį gyvenimą, ki ir savo žemės mokyklą, kurios 
tą, krašto, kuris mus priėmė Jums niekados gyvenime jokia 
visus, gyvenimo kelią, nepana kita mokykla neatstos. Kurios, 
šų į Lietuvos, nepanašų į Eu jei nebus mums lemta greitai 
ropos, bet dėliai to nėkiek ne pamatyti savo šalį, atminimas 
lengvesnį. Nes nėra lengva bū tepalieka Jumyse, kaip šviesus 
ti lietuviu, sąmoningu savo že saulės pluoštas, kaip motinos 
mės ir motinos vaiku, ir būti ranka virš lopšio, kaip tėvo rū 
taip pat lygiagreta Kanados pestingas akių žvilgsnis, nie 
piliečiu, ištikimu šios šalies tra kad Jūsų nepaliksiantis per vi 
dicijoms ir jos troškimams. Tai są Jūsų gyvenimą. Pamirškite 
reikės Jums visiems suderinti mažus klasės kambarius, šaltį, 
— gyventi Kanadoje ir likti lie ankstyvą kėlimąsi, kai kiti — 
tuviais. Kurti šios šalies gyve kurie čia nevaikšč.i'bjo, miego 
nimą, bet nepamiršti, kad mei davo; pamirškite kartais pavar 
lė ir motina yra nedalinami da gūsį mokytoją ir jo piktesnį žo 
lykai. Kad sava žemė yra savas dį — visa tai Jūs tikrai pamirši 
kraujas, kuris turi pirmapradę te, tiktai prisiminkite, kad čia 
ir Dievo duotą teisę reikalauti mes dvejus metus gyvenome sa w lyTrpro AT 17TITT7TICATTI?
visų aukų kada ateis laikas ir Vo gyvenimą, savo kalba kalbė | CE1N 1 KAL ST., VILLE LASALLE, OLE 
valanda. Kad motina, nesvarbu jome ir buvome vienas kitam ar X J z v.
kokia ji skurdi ir kokia ji bebū timesni negu bet kur kitur šia x PRIE MERCIER TILTO. DIDELĖ AIKŠTĖ MAŠINOMS NEMOKAMAI.

su tikri namai, kurių jokie kiti 
niekad negalės pavaduoti ir at 
stoti visam pasaulyje ligi kapo 2 doleriai.
duobės. Šiame Muzikos Žinių nu

Sudiev, mieli mūsų jaunieji meryje randame: Lietuvių ope 
dar kartą kalbėti mo pažymėjimus, Jūsų tėvai draugai, ir iki pasimatymo po rai 50 metų, apie komp. J. Kar 

scenos, nebe klasės yra mūsų tarpe. Mes juos re kitom šiviescfsnėm žvaigždėm, navičių, Apie Lietuvos operą,

kiekvieną lėktuvo pasisukimą.
Veiksmas pravestas labai įdo 

miai su gera amerikietiško hu 
moro doze. Filmas rekomen 
duotinz^s visiems. Lietuviams 
jis bus dar įdomus ir dęl to, 

Bilevičiūtės atvykimas i kad primins Dariaus ir Girėno

CHATEAUGUAY!
NETOLIMOS ATEITIES MODERNIŠKAS MIESTAS.

DIDŽIOJO ST. LAURENT LAIVŲ KELIO IR SUNKIO

SIOS PRAMONĖS KAIMYNYSTĖJE.

PENKIOS MINUTĖS NUO MERCIER TILTO.

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

Kaina tik $ 329.Į Įmokėti $50
* LIKUTIS IŠSIMOKĖJIMUI PER 1—4 MET

ROMI NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI PAS NOTARĄ. į

LIKUTIS IŠSIMOKĖJIMUI PER 1—4 METUS, 
arba $ 1.75 per savaitę 

Be nuošimčių ir taksų!
GEROMIS MŪSŲ SĄLYGOMIS JAU YRA PASINAUDOJĘ DAUGELIS LIETUVIŲ

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

IR PARVEŠ NAMO BE ĮSIPAREIGOJIMO PIRKTI.

Development, Ine.
wwjlw I I Atstovas P. Juodkojis r,<^

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

154*
Office
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MONT’SREAL
REIKŠMINGOS TRADICINĖ JONINIŲ
SUKAKTUVĖS VAKARIENĖ

Šiemet sukanka 50 metų kai ir pagerbimas mūsų klebono 
veikia Montrealio lietuvių Di Tėvo Jono Kubiliaus ir visų Jo 
džiojo Lietuvos Kunigaikščio nų-nių įvyks šeštad., birželio 
Vytauto Neprigulmingas kiti 22 d., 7 avi. vakaro, Aušros Va 
bas. Šitas sukaktuves klubas rtų parap. salėje. Liet. Bend 
yra pasiryžęs iškilmingai ir ruomenės choras išpildys meni 
šauniai paminėti ludenį, lapkri nę dalį. Pelnas skiriamas para 
čio 23 
visus 
prašo 
bui.
'^abar sudaromos komisijos, ku

os rūpinsis atskirais minėji 
mo uždaviniais. 50 metų — tai 
gražios sukaktuvės.

LONDON, Ont.
MAŽ. LIET. BIČIŲ LIŲ SUSIRINKIMAS

Birželio 23 d. (sekmadienį) rinkimas. Darbotvarkė: naujos 
Šv. Juozapo parapijos salėje, valdybos rinkimas ir .kiti aktu 
Charles St., tuoj po lietuvių pa alūs klausimai.
maldų (apie 1 vai. p. p. vasa Kviečiami dalyvauti visi na 
ros laiku) įvyks metinis Mažo riai ir visi kiti tautiečiai, kurie 
sios Lietuvos Bičiulių Dr-jos domisi svarbiąja Mažosios Lie 
Londono skyriaus narių susi tuvos problema. Valdyba.

d., todėl iš anksto įspėja 
Montrealio lietuvius ir 
šią datą rezervuoti Klu 
Miėjimo iškilmėms jau

Mosklo - Technikos naujienos
ŽMONIŲ PRIEAUGLIS SPARČIAI AUGA

Jungtinių Tautų Organizaci miliono metų jie pavirstų į ak 
prašo jos išleistasis Demografijos me mens anglį.

gerb. publikos iš anksto įsigyti traštis rašo, kad kas valanda f 
biletus pas valdybos nares ar 
platintojas, nors biletai bus pa 
įduodami ir prie durų.

L. K. Moterų Dr-ja.

pijos skoloms mokėti.

Rengėjos maloniai
, kad kas valanda Šiuo metu, tačiau, lignito ne 

piasaulyje ividutiniškai gimsta galima supresuoti į briketus, 
apie penkis tūkstančius asme kaip tai pavyksta padaryti su 
nų. Tokiu būdu per vieną parą kita panašios rūšies medžiaga 
pasaulis priauga arti šimto dvi- Europoje ir jis yra reikalingas 
dešimt tūkstančių arba 43 mi ilgo džiovinimo iki degimo. Iki 
lionais per metus, prie bendro šiol vis dar nepavyko surasti 
skaičiaus, kuris, manoma, šie būdų jam panaudoti. (CS). 
kiąs per du bilionus ir 700 mi 
lionų. 1955 m. vienam tūkstan 

kia ~Kai’7ūkšt^ paprastai nepraleidžia. gjui gyventojų yra tekę 34 gi
„„L t Tai gah pativrtinti ne tik Sop mimai, mirimų buvę apie 18.

hia Loren, bet ir jos tautiete Matematiškai skaiičuojant, tas 
Gina Lollobrigita, ir amerikie sudaro daugiau kaip pusantro 
tė Marilyn Monroe, ir anglė procento gryno prieauglio — 
Jane Mansfield, ir švedė Anita padidėjimas, kurio dėka apie 
Eckberg.

Filme pasitaiko viena kita 
scena, kurią išleidus niekas ne 
nukentėtų, bet yra daug ir gro 
žio. Pasakiškos graikų salos sp 
alvotam ekrane ir visuomet įdo 

Kanadoje suktas filmas vaiz mus jūros dugnas, kuriame nar 
duojąs garbiąją Sofoklio dra do Sophia Loren su Alan Ladd, 
mą. Dramos turinys žiaurus, jieškodami garsios senovės gr 
tragiškas. Žiauriai jis ir atvaiz aikų statulos, ’

Ekranas
Atkelta iš 4 pusi.

buvo panašus, tik pabaiga kito

vanomis. Dėl ko šių dovanų ne 
išnaudoti ir nepraturtinti kiše 
nės? Filmų gamintojai tokių

nešė Lindberghą ant rankų Pa 
ryžiaus aerodrome, kai milioni 
nė amerikiečių minia jį sutiko 
su ovacijomis ir gėlėmis Niu 
jorke, tai tuos du Atlantą per 
skridusius ir prie Tėvynės slen 
ksčio žuvusius mūsų didvyrius 
trys milionai lietuvių sutiko su 
liūdesio ašaromis akyse.

OEDIPUS REX

PADĖKOS
1957 m. gegužės 11d. mirus 

Povilui Žadeikiui, Lietuvos Ne 
paprastam Pasiuntiniui ir Įga 
liotam Ministrui Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, mudvie 
jų mylimam ir brangiam Vyrui 
ir Tėveliui, mūsų nepaprastai 
skaudaus liūdesio valandoje,

vaizduojančios 
duotas. Kai kam šis filmas la berniuką ant delfino, kiekvie 
bai patinka. Tur būt, tik dėl 
rimto turinio'.

Kai teatre sėdėdamas žiūri j 
ekraną, pagalvoji, ar nebūtų 
gražiau, jeigu užsimerktum. 
Kai girdi aktorius kalbant, su 
abejoji, ar nebūtų įdomiau, jei 
gu pats paskaitytum garsiąją, 
graikų rašytojo Sofoklio dra ne\s ukita nuomone, 
mą. Kai kam visokios baidyk 
lės ar baisenybės yra įdomios, 
bet kai kas negali to pernešti. 
Filme nuo pradžios iki galo ma 
tai tik baidyklių rūbais apreng 
tas kaukuoles, klaikiai gestiku 
liuojančias ir kalbančias mir 
ties karalystėje.

BOY ON A DOLPHIN
20th Century Fox nesigailė 

jo milionų šio filmo gamybai, 
nes žinojo, kad jie su procentu 
tais grįš. Publikai panašūs fil

nam patiks.

HEAVEN KNOWS,
Vieni šį filmą kelia į padan 

ges, kaip katalikiško gyvenimo 
triumfą, o kiti jį vadina pasity 
čioijmu iš katalikų religijos. 
Nenorėtume sutikti nei viena, 

. Filmo 
siužetas labai jautrus ir nepap 
rastas; švelni ir naivi vienuole 
su grubiu, nereligingu jūrinin 
ku negyvenamoje saloje! Atro 
do, ka dtai būtų gera reklama 
tiems, kurie šori pasijuokti iš 
doros ir religijos, bet filme taip 
viskas gražiai sutvarįyta, kad 
niekur neįžeidžiama nei dora, 
nei religija. Kai jūrininkas pa 
junta vienuolei meilę ir narna 
to, kad ji nė negalvoja apie ve 
dybas, staiga jos paklausia: 

----- o------------- !---- •*»- ... „Bet ką mes darysime, jei šis
mai patinka. Žiūrovus gal dau gyvenimas saloje tęsis daugelį 
giausia vilioja žymi italų artis metų?” — „Heaven knows, 
tė Sophia Loren. Ji žymi ne tik Mr. Allison“, ramiai atsako vie 

savovaidyba, kiek gamtos do nuolė. (LL).

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

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

vRr. USSY SIHGEMIĄH 
op tome (ristas-optikas

TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI |

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

I BELLAZZI-LAMY, INC |
7679 George St.TR 5151 w — ViIJe Lasalle

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

(Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. | Š

^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ,'

Tel. TR.1135 h

išo šimtmečio pabaigą tikimasi 
sulaukti pasaulio gyventojų sk 
aičiaus padvigubėjimo.

Pagal tas JT statistikas, be reiškiame nuoširdžiausią pade 
veik vienas dešimtadalis pašau ką už gautus gilios užuojautos 
linio prieauglio tenka Lotynų pareiškimus iš Dvasiškijos, Lie 
Amerikai. Tenai priauga maž tuvos Diplomatinės ir Konsu 
daug apie keturis mil. gyvento Karinės Tarnybos, skaitlingų 
jų per metus. Afrika, pietvaka lietuvių visuomenės organizaci 
rių Azija ir Okeanija irgi gero jų laisvame pasaulyje, spaudos 
kai vejasi lotynus, o Šiaurės įr pavienių asmenų: asmeniš 
Amerika ir Sov. Sąjunga turi kai, telegramomis, laiškais ir 
maždaug vienodą gyventojų laikraščių straipsniais bei skel 
prieauglį, būtent, daugiau kaip bimais. 
pusantro procento per metus, Mūsų širdingiausia padėka 
kai tuo tarpu Europoje gyven visiems lietuviams, atsilankiu 
tojų prieauglis įvairuoja nuo siems šermenyse, suaukavusie 
0,6 iki 1 procento. ms Šv. Mišias, atsiuntusiems

Azija, kuri turi didelį gyves gražiausias gėles bei puošniau 
tojų prieauglį, išskiriama dar sius vanikus ir padėjusiems bei 
ir tuo, kad šiuo metu turi dau dalyvavusiems laidotuvėse, pa 
giau nei pusę viso pasaulio gy lydint Velionį į amžino poil 
ventojų. šio vietą.

Amerikoje žmogaus amžius Tegul Visagalis atlygina Ju 
pailgėjęs trim - ketvertais me ms visiems, 
tais tarp baltųjų ir penkeriais
— tarp spalvuotojų. Portugal! 
ja per pastarąjį dešimtmetį yra 
užregistravusi gyvenimo pail 
gėjimo 7 metus vyrams ir 8 me 
tus moterims. Olandijoje ii 
giaušiu vidutinišku žmogaus 
gyv. amžium laikoma 71—73 
metai, bet, sakoma, kad mote Sakramentais; paskutinius pa jau pagaminta, ir tuoj ima kra 
rys gali tikėtis dar ir ilgiau gy tarnavimus koplyčioj, bažny ustyti iš baksų ir dėti ant sta 
venti, beveik taip, kaip Anglijo čioj ir kapuose, kun. Pacevi lų gėrybes, o šeimininkai suran 
je, kurioje 1954 m. vidutinišku čiui, karsto nešėjams pp. Gri da atsargoj laikytų stiprybių,ir 
ilgiausiu amžiumi buvo laiko niui, Karaliūnui, K. Mikšiui, prasideda vadinama „surpris, 
ma 73 metai. Trumpiausias gy Mulioliui, Romikaičiui, Šaka party“. Svočia pakelia pilną ta 
venimo amžius esąs Indijoje, liui, aukojusiems šv. Mišias ir urę už jaunuosius. J. Dubaus 
vyrams ir moterims po lygiai gėles pp. Astyi, Baronienei ir kas ta proga pasako keletą svei
— apie 32 metus. jos mamytei, Bubniams, Dervai

ONTARIO NENAUDOJAvi Ida c Godeliams, Indrulenams, L. ir
W1A5 KUKAb p Kažemėkams, Kerutytei, Ky

Šiauriniame Ontario, tarp Co bartams, Family Lieder, Luko 
chranė ir Moosonnel, yra 100 ševičiams, Mačiulaičiams, Ma 
mil. tonų lignito, su kuriuo nie žulaičiams, Mikšiams, Milašia 

~ kas nežino, kas daryti. Bėda ta ms, Paulauskams, Pauliukams, 
me, kad tas kuras nepagamina Senkams, Virkiečiams, Volun 
pakankamai šilimos, kuri gale gėms, Zubrickams, Žiobams ir 
tų padengti iškasimo išlaidas, visiems. užjautusiems ir taip ga 
^Lignitas yra augmeninė me tįsiai palydėjusiems j amžino 
džiaga perėjusi durpių stovį ir poilsio vietą tariam nuoširdų 
esanti pakeliui į akmens anglį, ačiū! 
Jei lignito klodai būtų padeng 
ti purvo sluogsniu, tai po kokio 
^©©©©©©©©©©©©©©©©©©S©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©- 
| TAUPYK, SKOLINKIS

vj savo kredito kooperatyve
t „LITAS” H

g Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai < • 
X duodamos betkokiam geram tikslui. 8
$ Ved. D. Jurkus, He 4280. &
$ „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje ž 
\ Banko kambary. x
) Pirm. A. Norkeliūnas ................................ RA 7-3120 X
•©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©s

STATAI AR REMONTUOJI NAMUS
pirk statybines medžiagas vienintelėje tos rūšies | 

lietuviškoje prekybos įstaigoje Montrealyje

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

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

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

Greitas pristatymas.

II.
PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS

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.
Dėl namų užsakymų, darbų prie jau vykdomos statybos 

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

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

; vedėjo-kontraktoriaus Zenono Tamašausko tel. CL 5-1558.
AMLIT B-VĖS VALDYBA.

y

VICTORIA 
CLEANERS 
OYERSCo.

•K T

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.
TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

Nuliūdę:
Marė Žadeikienė
Mirga Žadeikylė.

Mūsų brangiam vyrui ir tė
vui A. f A. K. Rimkui mirus, laukę tokio skaičiaus svečių iš 
Kun. Dr. J. Tadarauskui už Ii taip toli. Atvykusios nuramina, 
gonio lankymą, aprūpinimą Šv. kad nieko nereikia, nes viskas

CALGARY, Alta.
PALAIKOME LIETUVIŠKĄ TRADICIJĄ

Mašinų ekskursija į šiaurės kinimo žodžių. Ir tolimame Al 
rytus nuo Calgary. Važiuojam bertos užkampyje skamba lie 
iki Ols. Sustojam. Prisijungia tuviška dainą. Pp. Sinkevičiai 
dar pp. Šapkai ir kiti. Pasukam jaučiasi, kad nėra kitų lietuvių 
stačiai į rytus. Kelias jau trum užmiršti. P. Sinkevičius čia 
pas, 20 mylių ir gerbiamų p. p. yra „Šekšino“ furmonas ir gy 
Julytės ir Stasio Sinkevičių re vena labai gražioje Albertos 
zidencija. Jau matyti didžiuliai vietoje. Jis ir jo žmona priklau 
elevatoriai, CPR stotis. Pasu so KLB Calgario Apylinkei, 
kam kairėn ir sustoja visa ma 
šinų vilkstinė. Iš savo buto iš 
bėga p. Julytė ir žiūri kaip žmo 
nės lenda lauk iš mašinų, neša 
pakietus ir alučio dėžes. Pasi 
rodo ir Stasys. Čia ir prasideda 
sveikinimai ir linkėjimai 6 me 
tų vedybinio gyvenimo ir po 
nios Julytės atvykimo į Kana 
dą. Pp. Sinkevičiai susirūpina, 
kad nieko nežinoję ir visai ne

Po linksmų dainelių ir pasi 
kalbėjimų, sudainavus ilgiausių 
metų ir saulutei pradėjus temti 
visi atsisveikinom, kaip tikri 
Lietuvos vaikai ir važiavom 
kas sau. Vienas iš dalyvių.

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

HICKSON GROCERY
Čia rasite ;l

įvairių bravorų ;į
ALAUS,

įvairiausių rūšių dešrų, rūkytos mėsos, sviesto, sūrių, :į 
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. P a u 1 J o c a s. j:Žmona, duktė, sūnūs ir jų
seimos.

į SALIONAS DIVA MODE |
I SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. g
X 4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19. &
x Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256 g

QtlDE LUXE DRY CLEANERS
117 —6th AVENUE, LACHINE 

Lietuviams nuolaida.
1VI1L/-O/25/ Sav.: P. RUTKAUSKAS. <

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM

PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
Sav. BIRUTĖ DODONA ITĖ B. M. Dodon).

2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š1AUČIULIS 
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 »
y HE 0311 VERDUN |

VERDUN COAL Reg’d. I
Gerard Viau, sav.

| ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA
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Prancūzijos prezidento vizito 
Vatikane atgarsiai

NEPR. LIETUVOS BENDRADARBIO LAIŠKAS IŠ 
PARYŽIAUS

Labjausiai svietiškos demo Popiežiaus Gvardijos rikiuotės 
kratinės Vakarų Pasaulio vals spalvingas eiles. Po to Prezi 
tybės galva, kuris oficialiai net dentas asmenišku Šv. Tėvo lif 
negali pareikšti savo religinių tu pasikėlė į privačių Popiežia 
įsitikinimų, padaręs Italijos ta us audiencijų apartmentus, kui 
utai bei josios prezidentui vizi laukiamajam palikęs savo gana 

' Pa 
liu 
už 
tai

spaudoje, aPra'?anik,“suonįr„ė)aė KaiiacloS 86111131
vis pabrėžiama, jog tai buvęs DVIDEŠIMT TRETYSIS PARLAMENTAS PO 
didelės reikšmės visuomeninis KONFEDERACIJOS
bei politinis įvykis. Būdingiau
šia tai, jog nebuvo girdėti vi Birželio 10 d. kanadiečiai iš pyje Kanada pergyveno didelj 
sai jokių neigiamų atsiliepimų, sirinko 23-čią parlamentą po kūrybos ir praturtėjimo pakili 

Kad nebuvo protestuojamas konfederacijos 1867 m.
ir kritikuojamas tas vizitas, sv vartu ta P.r°ga pavartyti istori 
arbiausia i 
čioje Prancūzijos dvasiškijoje. eitl- 
Net ir giliausiai tikintieji kata L-------------------- ---- ---------------
likai Prancūzijoje pripažįsta, parlamentas buvo išrinktas 18 
jog iki 1900 metų kunigija ten 67. Tada konservatoriai, daug 
buvo visai nutolusi nuo realaus prisidėję prie konfederacijos 
gyvenimo. Užtat I Didžiojo Ka įgyvendinimo, gavo 101 atsto 
ro pradžioje, kai daug Prancū vą, o liberalai 80. Konservato 
zijos dvasiškių irgi atsidūrė ka rių partijos vadas Sir John Ma 
riuomenės eilėse, pradžioje iš cdonald tapo pirmuoju ministe 
jųjų buvo tyčiojamasi ir dauge riu pirmininku.
lyje dalinių kunigai buvo pa Sekančiuose rinkimuose, 18 
šiepiami. Bet užtat vėliau tos 72, konservatoriai gavo 103, o 
neigiamos nuotaikos visiškai iš liberalai 97. Tuo' būdu konser 
nyko ir buvo žavimasi jųjų drą vatoriai turėjo parlamente silp 
sa, ypač teikiant Paskutiniuo nesnę daugumą. 1 
sius Sakramentus sužeistiems kad padidėjo parlamento narių 
bei pildant sanitarų pareigas, skaičius iš viso. Tai įvyko, vie

tą, ne tik apsilankė Vatikane, skaitlingą palydovų būrį, į 
bet to vizito oficialiam pobū simatymą nuvyko be jokių 
džiui pabrėžti, likdamas Italijo dininkų. Tas pasimatymas 
je oficialiai, ją apleido persikel truko dvigubai ilgiau, negu 
damas į Prancūzų Ambasadą numato protokolo taisyklės, 
prie Vatikano, kad galėtų iš Apie ką kalbėjo tie du vals 
ten vykti pasimatyti su Šv. tybių galvos — niekas nežino. 
Tėvu. Kitaip tariant, Prancūzi Bet pasikalbėjimas turėjęs bū 
jos Prezidentas Rene Coty oti ti draugiškas. Ilgas ir nuošir 
cialiai atvyko į Vatikano ten dus raku pakratymas atsisveiki 
toriją. nant nekelia mažiausių abejo

Gal nuostabiausia yra tai, nių dėl šio pasimatymo pobū 
kad nuo to momento kai Karo džio.
lis Didysis vyko į Romą, kur Džiaugėsi prancūzai, kad jų Buvo gėrimasi kunigų sugebė na^ dėl gyventojų padaugėjimo, 
prieš 800 metų buvo Popiežia Prezidento nugabenta Popie jimais net ir sunkiausiose fron kita, dėl naujų provincijų susi 
us vainikuotas, joks Prancūzi žiui dovana misterimo dar to sąlygose būti draugiškais organizavimo. Tais pačiais me 
jos valdovas nebuvo padaręs bo kielikas televizijos buvo bei paslaugiais. Tokia elgsena tais konservatorių valdžią išti 
oficialaus vizito Vatikane; jei anksčiau parodyta, neg ją pars buvo dideliausiu smūgiu Baž ko didelis smūgis: paaiškėjo 

nyčios priešams. taip vadinamas „Pacifiko skan
Kunigai-darbininkai Prancū dalas“, kur kai kurie pareigu 

zijos dvasininkus dar labjau nai buvo įvelti į neaiškius rei 
priartino prie realaus gyveni kalus su geležinkelio rangovais, 
mo. J1.1 gyvV lr giliai gyveni Macdonaldo vyriausybė atsi 
miškų pamokslų klausėsi vis statydino ir paskelbė naujus 
platesni sluogsniai. rinkimus. Po to į valdžią atėjo

Užtat jau šiandieną Prancū liberalai, surinkę 133 vietas, 
zijos kunigai savo visuomenėje Konservatoriai besurinko 73. 
atsistojo vėl augštai. Iš to net Liberalų vadas Alexander Mac 
atsiranda posakiai itin pabrė kenzie tapo ministeriu pirmi 
žiantieji kunigų labai augštas ninku. (Tuo metu buvo tik 
moralines savybes, nes pav. no dvi politinės partijos: konservą 
rint pabrėžti kurio nors žmo toriai ir liberalai).
gaus augštas moralines verty Sekančiuose rinkimuose kon 
bes, dažnai nugirsime sakant: servatoriai atsigavo (1878), lai 
jis protingas, kaip kunigas; jis mėdami po to dar trejus rinki 
geras, kaip kunigas ir t. t. Už mus įg eils: j883, 1887 ir 1891. 
tat čia neišgirsime tokių posa Laimėjęs pastaruosius rinki 
kių, kaip pav. „storas, kaip kle mus> konservatorių vadas Mac 

", ar išgersime kleboniš donald greit mirė. .
ką“ ir tt.

Toks vertinimas kunigų var 
do masėse ir leido labajusiai sv 
ietiškos valstybės Prezidentui 
padaryti oficialų vizitą Šv. Te 
vui. Užtat tas keliasdešimt mi 
nučių trukęs pasikalbėjimas, 
kaip atgarsį, leidžia katalikų 
Bažnyčiai prabilti nauju, iki 
šiol Prancūzijoje nežinomu pre 
stižu.

Tenka laukti, 
tai, jog 1958 m. bus Lurdo 100 konfedaracijos tėvų, 
metų sukaktis, kad Šv. Tėvas šią margą kadenciją ir atėjo į 
atvyks asmeniškai į Liurdą. Gi naujus rinkimus.
drąsesni spėlioja, jog gal tada 1896 didysis liberalų vadas 
Popiežius ir į Paryžių atvyk Sir Wilfid Laurier laimėjo rin 
siąs. O tai bus pirmas Popiežia kimus atėjęs į parlamentą su 
us atvykimas po Avigniono. Vi 117 bendraminčių, palikda 
sa ta idžiugina katalikų pašau mas konservatoriams tik 89. Į 
lį, bet taip pat džiugina ir Pran šį parlamentą pirmą kartą atė 
cūzijos visuomenę. Rimvydas, jo ir 7 nepriklausomieji. Lau 

rier laimėjo iš eilės dar trejus 
rinkimus: 1901, 1905 ir 1909. 
Iki šiol dar niekas nebuvo už jį 
ilgiau ministeriu pirmininku: 
15 metų. Jo valdymo laikotar

gu ne skaityti „užkariautiškų Popiežius buvo pamatęs. Pir 
apsilankymų”, prie kurių rei majai vizito daliai pasibaigus, 
kia priskaityti ir Napoleoną, Prezidento palydovai buvo pri 
kuris pats išsikviesdavo Šv. Tė statyti Popiežiui. Ir jei pasi 
va į Prancūziją ir kuris savo sveikinant dar buvo kai kurių 
vainikavimo metu išdrįso paim „protokolarinių” nesklandumų, 
ti iš Popiežiaus rankų karūną tai jau atsisveikinant visi Prezi 
ir jąją pats sau užsidėti ant dento palydovai priklaupdami 
galvos. bučiavo Popiežiaus Šv. Petro

Visi kiti Prancūzijos „Labai žiedą.
katalikiški“ karaliai (taip sk Nors šiandieną Prancūzijoje 
ambėjo jųjų titulas) net ir gal tikinčiųjų katalikų yra ne daug 
voti negalvojo vykti su vizitu ir praeitais metais suėjo 50 me 
pas Šv. Tėvą, nes tai reikštų tų kai Bažnyčia Prancūzijoje 
prisipažinimą, kad jie yra Šv. tapo atskirta nuo Valstybės, o 
Tėvo, kaip pasaulietiško vaido tai lydėjo visų Bažnyčios tur 
vo, vasalai. Visa tai žinant, ne tų konfiskavimo aktai bei įvai 
sunku įsivaizduoti, kiek buvo rūs minios neapykantos pasi 
susidomėjimo augštesnėje Pr reiškimai, liečiantieji Bažnyčią 
ancūzijos visuomenėje šituo vi bei josios administraciją Pran 
zitu. Televizija dar labjau pri cūzijoje Tai buvo netoleranci bonas“ 
sidėjo prie to susidomėjimo. jos ir neapykantos .Bažnyčiai.

Iš vakaro Prezidentas Coty laikai. Laikas tačiau tą neapy 
gavo augščiausį Vatikano Or kantą sušvelnino ir drauge at 
deną, kurį užsidėjo vizito metu, pešė; labai didelį susidomėji 
nuimdamas būtiną visais atve mą dvasinėmis problemomis; i 
jais Prancūzijos Prezidentui Prancūziją vėl grįžo toleranci 
Legione d’Honneur. Preziden ja ir suklestėjo religinis rene 
tas pirmiausia atvyko į šv. Pet sansas, 
ro aikštę, o vėliau į t. v. Šv. Da Prezidento Coty vizitas Va 
masto kiemą, praeidamas pro tikane visų prancūzų buvo su

TORONTO
TORONTO APYLINKĖS 

REIKALAI.
Metų pradžioje nebuvo pra 

dėta rimta tvarka Apylinkės fi 
nansiniais reikalais, nes ir pati 
Valdyba sunkiai sudaryta. Ben 
druomenės mokestis sunkiai bu 
vo renkamas, ir kasos.knyga ne 
buvo vedama. Geg. 31 d. įvy 
kušiam valdybos posėdyje, ne 
sant kitos išeities, aš pasiėmiau 
iždininko pareigas, kaip jas tu 
rėjau 1955 metais, bet su sąly 
ga, kad solid. mokesčio rinki 
mas būtų vykdomas visų B-nės 
pareigūnų: valdybų, tarybų ir 
komitetų narių. Sutvarkius ka 
sos knygą, sudaryta š. m. Up 
birž. 1 d. apyskaita rodo: P,® 
mos: likutis iš 1956 m. 111.85 
Apyl. vald. parengimo sausio 
19 d. pelnas.......................150.03
Vasario 16 d. už progr. 58.08 
Motinos dienos minėjim. 52.11 
Solidar. mokes, surinkta 42.00

Viso pajamų . . . .494.04 
Išlaidos:

Kultūros F. iki .1956 m. 114.80 
Baltų Feder, atstovui . . . .8.46 
Telefonas .......................... 18.85
Krašto Vald. atsiskait. . .52.11

Viso išlaidų ............ 194.22
Kasoj yra 299.82 dol. Solid, 

mok., kiek atsisakityta su kasa, 
surinko J. Simonavičius 10.—. 
J. Strazdas 16.—, J. Dvilaitis 
10.—, P. Budreika 6.—. Iš » 
menkų lėšų paskirta šešt. mo 
kyklai 100 dol.

Dabar praėjus beveik pusei

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 
pas Montrealio atstovą 

Mr, Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS
16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

Pra mą. 
i Pagaliau 1911 Laureir pralai 

priežastis glūdi’ pa Jos puslapius ir pažvelgti į pra mėjo. Svarbiausia to pralaimė 
jimo priežastimi buvo liberalų 

Pirmasis federalinis Kanados siūlomi palankesni prekybiniai 
santykiai su JAV. Konservato 
riai, vadovaujami Sir Roebrt 
Borden, laimėjo su savo dau 
giau antiamerikietiška platfor 
ma ir atėjo į parlamentą su 113 
vietų, palikdami liberalams 86. 

Bordeno valdžia nepasibaigė 
1916, nes tuo metu vyko karas 
ir pagal konstituciją parlamen 
to kadencija galėjo būti pratęs 
ta virš penkerių metų. 1918 m. 
buvo sudaryta koalicinė vyriau 

Pastebėtina" konservatorių ir libera
’ lų. Jos ministeriu pirmininku 

iki 1920 buvo tas pats Borden, 
o po to vienerius metus iki 19 
21 Arthur Meighen.

Naujuosiuose rinkimuose 19 
21 m. laimėjo liberalai sū savo 
jaunu ir energingu vadu Lyon 
Mackenzie King. Sekančius n 
nkimus 1925 jis laimėjo taip 
pat, nors ir maža dauguma. Ki 
tais metais dėl įvykusios kons 
titucinės krizės (daugiausia pa 
ties Mr. King sudarytos) libe 
ralai iš valdžios pasitraukė, ir 
kraštą valdė konservatoriai. 
Mr. King grąžino liberalus į 
valdžią 1926 m. pabaigoje.

Nuo to laiko iki šiol Kana 
dos parlamente atsirado dau metų reikia visiems sukrusti, 
giau negu dvi partijos: konser tiek mokesčių rinkėjams, tiek 
vatoriai ir liberalai. Dabar čia mokėtojams, kad nesugriautu 
buvo: liberalai, konservatoriai, mėm pasitikėjimo savo bend 
progresyvistai ir United Far rtiomene, kurs vistik yra lietu 
mers. Be to, buvo 14 nepriklau viško gyvenimo šaltinis, 
somųjų. Todėl, Apylinkės Valdybos

1930 liberalai dar kartą pra varcju kviečju visus vietos Ben 
laimėjo konservatoriams. Cal druomenės pareigūnus. (Apyl. 
gary teisininkas R. B. Bennet Tarybos narius, Šalpos Komite 

to narius), šešt. mokyklos mo 
kytojus ir organizacijų atsto 
vus (ypač tų, kurios prašo iš 
B-nės paramos) atvykti į Lie 
tuvių namus, paimti iš manęs 
solid, mok. kvitų knygeles ir 
patalkininkauti to mokesčio su 
rinkime. Kas turi kvitų knyge 
lę, tas įgaliotas mokestį rink 
ti. Atsiskaityti su ižd. kiekvie 
no mėn. gale. Iki šiol išduotos 
knygelės ir mokestį renka šie: 
J. Simanavičius, J. Strazdas, J. 
Cicėnas, J. Širka, J. Kriščiū 
nas, P. Dūda, V. Petraitis, P. 
Lelis, J. Račys, A. Kuolas, J. 
Bubelis, A Liudžius. Lengviau 
šia mokestį sumokėti įdėjus du 
dol. į voką ir pasiuntus paštu, 
adresu: P. Lelis, 1129 Dundas 
St. W. Toronto.

Palaikymas lietuviškos mo 
kyklos ir jaunuomenės auklėji 
mas tautinėj dvasioj yra visų 
mūsų pareiga ir visi turime pri 
sidėti savo darbu ir pinigu.

P. Lelis, Apyl. Iždininkas.

Viena bendra choro repeįg 
šią savaitę bus tiktai 7 

30 min. vakare.
— Rusijoje mirė generolas 

F. Baltušis - Žemaitis, kuris 
1918 metais puolo Lietuvą, o 

— JAV Ispanijoje įsteigė bo 1940 m., rusams okupavus ją, 
mbonešių bazes, kurios liepos kurį laiką buvo Lietuvoo ka 
mėnesį prade sleikti. riuomenės vadu, bet pastebėtas

, — Indijoje siaučia influenci atgaunant lietuvišką sąmonę,
$ ja — gripas. išsiųsta satgal į Rusiją.

Septintojo parlamento laiko 
tarpyje pasikeitė net penki 
ministerial jie vienas po kito 
mirė ar išėjo j pensiją.

Mirusį Sir John 
pakeitė Sir John J. 
kuris po metų išjo į 
to sekė Sir John 
miręs 1894.

Macdonald 
C. Abbott, 
pensiją. Po 
Thompson, 

Po to atėjo Sir 
Mackenzie Bowell, kuris po 
metų išėjo į pensiją. Pagaliau 

atsižvelgus į Sir Charles Tupper, vienas iš 
pabaigė

TAVO VIENKARTINĖS 
AUKOS LAUKIA 

TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ 
TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS 
DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

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

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

Zi

tammmummnmmmmmmmttnmwmnmmmmtmnmmmmmmwi

tapo ministeriu pirmininku.
Užėjusi depresija nuvertė 

Bennett valdžią: 1935 vėl lai 
mėjo liberalai su savo vadu 
Mackenzie King. Konservato 
riai nukrito parlamente iki dar 
nebūto' lygio — surinko vos 39 
atstovus. Tuo pat metu išnyko 
dvi partijos — Progresivistai 
ir United Farmers, — o toje 
vietoje atsirado CCF ir Social 
Credit.

Liberalai su Mr. Kig prieky 
je laimėjo 1940 ir 1945 m. rin 
kimus. Pagaliau 1948 Mr. Ki 
ng išėjo į pensiją ir mirė 1950. 
Jo vietą kaip liberalų vadas ir 
ministeris pirmininkas užėmė 
Mr. St. Laurent, kuris po to lai 
mėjo su liberalais dar dejus rin 
kimus iš eilės: 1949 1953.

Dvidtšimtantrasis parlamen 
tas, išrinktas 1953 ir paleistas 
šių metų balandžio mėn., ture 
jo 170 liberalų, 51 konservato 
rių, 23 CCF, 15 Social Credit 
ir 6 nepriklausomuosius.

1957 m. birželio 10 d. išrink 
ta: konservatorių 110, liberalų e1 
103, CCF 25, Soc. Cred. 19, ja šią savaitę 
Nepriklausomų konservatorių 

1, Nepriklausomų 2, Nepriklau
Jį somų liberalu 2, Liberalu - dar 
$ biečių 1. Viso 265. (CS).

i*
Si

i
79 ir 81 St. Zotique St. E., g

Tel. CR 7-0051. MONTREAL. S 
$

BUICK-------------VAUXHALL--------------PONTIAC

LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS
A. ŽUKAS

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

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

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

CUMMINGS MOTORS Ltd.
5925 DECARIE BLVD., MONTREAL 

(kampas Van Home)
Naujos ir vartotos mašinos.

Pas mus pirkaite geresnėmis sąlygomis, nei kad kur kitur. 
Vartotoms mašinoms duodame 12 mėnesių 

Universal Auto Bonders garantiją.

Prieš perkant naują ar vartotą mašiną, kreipkitės pas mus.

Lietuvis atstovas: A. S c e r b a.
RE 1-4981,-------------------------------------Namų: TR 29Š5

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg'd

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRURD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.
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GAUNAMAS NF ČARTERIS

Joninių gegužinė
įvyks š. m. birželio 23 d. 2 vai. dieną

Gražiausi šokiai prie 
HAMILTONO !

Birželio 7 d. adv. A. Agro 
pranešė, kad iš valdžios įstaigų 
gautas raątas, kuriuo sutinka 
ma duoti Hamiltono Lietuvių 
Namų B-vei čarterį ir paprašė 
įmokėti 285 dol., jo gavimo iš 
laidoms padengti ir sumokėji 
mui valdžios reikalaujamo mo 
kesčio.

Birželio 11d. pinigai įmokė 
ti ir tikimasi, kad savaites lai 
kotarpyje bus gautas ir pats 
čarteris, oficialus Liet. Namų 
r 'ės valdžios įstaigose įregis 

.vimo dokumentas.
ŠEŠTASIS NF NARIŲ 

SĄRAŠAS.
,,Nepr. Liet.” skelbiame šeš 

tąjį Hamiltono Liet. NF narių 
sąrašą, įnešusių akcijų įnašus, 
šioms sumoms: po 500 d.: A. ir 
George Palmer-Paliliūnai; po 
200 dol.: Vacys Labašauskas, 
Paris, Ont.; po 100 dol.: Brak

Europos gydytojas 
Dan tįstas

Dr. N. Skaab
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

nienė Domicėlė, Čižauskaite 
Stasė, Krištolaitis Juozas, Plei 
nys Pijus, Motuzienę. Augustė, 
Rimkevičius Henrikas, Bajo 
riūnas Jonas, Mingėla Anta 
nas, Šalčiūnas Antanas (Phi 
ladelphia, Pa., USA), Vizbaras 
Pranas, Mikutaitis Jeronimas, 
Jazbutis Anatolijus, Stukas Ge 
orge, Mrs. Stukas Monika, Za 
dlauskas Karolis, Staškevičius 
Mečys, Belskis Zenonas ir Ric 
kus Juozas po 50 dol.: Norma 
ntas Stepas.

Visiems naujiesiems nariams 
nuoširdžiausiai dėkojame ir 
prašome visus tautiečius sį lie 
tuvišką kultūrinį tautinį darbą 
vieningai paremti.

Jūsų Fondo Valdyba.
ŠAUNUS BALIUS.

Birželio 28 d., penktadienį, 
visi vykstame į gražiausį NF 
parengimą, puikiausioje Gar 

den Centre salėje. Žiūrėkite 
Namų Fondo skelbimą. Sk. St.

BIRŽELIO 22 D.
7 vai. vak. V. A. V. Parapijos 
salėje įvyks sukaktuvių balius, 
Kun. Dr. J. Tadarausko 20 me

Vyt. Na rūsio ūky.
K 
a

Gegužinėje dalyvaus lietuviai, latviai, estai ir vokiečiai. 

Degs Joninių laužai. Šokiai prie puikaus orkestro.

Užkandžiai ir gaivinantis gėrimai.

PENKTADIENĮ, BIRŽELIO 28 D. 
visus kviečiame į įspūdingiausį parengimą —

PETRINIŲ BALIŲ,

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 8
taupykite ir skolinkitės pas savus — «

ih TALKOJE |
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.

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

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

I 0 R BIS EXPORT - IMPORT I
SINTINIAI Į LIETUVĄ PER 3—4 SAVAITES.

SIUNČIAME PIGIAUSIA KAINA AUGŠTOS KOKYBĖS 
PREKES, TRUMPAS PRISTATYMO LAIKAS. 

100% GARANTIJA. 
SKELBIMAS NR. 2.

i Ankstyvvsnio skelbimo Nr. 1 kainos ir toliau galioja. Šia- : 
me skelbime patiekiame kainas mūsų tekstilės medžiagom. : 
Šiose kainose yra įskaitytas Sovietų muitas. Išsirinkus me
džiagas - prekes ir susumavus reikia dar pridėti licenci-;;

: jos, apdraudimo ir pašto persiuntimo išlaidas sumoje $6.50. :: 
Mūsų siuntiniai yra 22 svarų (10 kg) svorio. Siuntiniai ;; 
pagal sudėtį gali būti maišyti t. y. maistas, medžiagos,:: 

vaistai ir kitos reikmenės gali būti viename siuntinyje. ;;
Medžiagos vyriškiem ir moteriškiem kostiumam; 

58—59 col. pločio; kaina už jardą
Ei Anglišk. worsted, didelis pasirink.; Ijar. 18 unc $ 11.70::

■ E2 Anglis, tweed, did. pasirinkimas, 1 jardo svoris
18—21 uncija ............................................................. ....$6.65::

Šios medžiagos 100% viln. su štampais „Made in England”: 
Oi Worsted viln. mėlina ir ruda su dryžėmis........... $6.05

: M3 Tweed, įvair. spalvų 60% viln. ir 40% raj........ $2.74
: M9 Pick&Pick įvair. spalvų, vilnonė medž.................. $ 4.20;
: M10 Gabardinas įvair. spalvų viln. medž........................ $4.70:
MII Gabardinas iv. spalvų 60% viln. 40% raj.........$3.65į

: M12 Serges tamsi spalva vilna ......................................... $4.471:
Medž. moter. paltam viln. 56-57 colių ploičo kaina už jard.I : 

j’Mlb Viln. Flannel. įvairių spalvų ................................$2.83'
tM17 Boucle tik joudos spalvos ( tamsiai mėl. spalv.) $3.42;;: 
|M18 Boucle įavirių spalvų .............................................. $3.20:1
♦ M19 Paprasta palto medžiaga įvairių spalvų............$ 2.7s |
IM20 Georgette tik juodos spalv.......................................$4.65:|

: Moterišk. suknelėm ir bliuskutėm medž. įvairių spalvų 
:N1 Georgette viln. 52-53 col. pločio............................. $5.60:::
N2 Rajonas 36 colių ploičo...................................................$0.96
N3 Raj. vistra įvair. spalvų 36 col. pločio.......................$1.32
N4 Medv. medž. gingham įvairių spalvų 28 col. pločio $ 0.54 
N5 Medv. medž. print įvair. spalvų 36 col. pi..............$0.89

3 metrai vyr. kostiumui, viln. medž., 3 m mot. košt. viln.
3 m paltui viln. medž.; 3 m graži raj. medž. suknelei.
5 m pamuašlin medž. 1% m viln. 2 m klijonkos. medviin. 
inter.; 2 m kišenėm medž.; 2 poros vyr. kojinių, 3 por. mot. 
N6 Medv. Poplinas bliuskom 36 col. pi.............................$ 0.93

Sandartinis medžiagų siuntinys Nr. 1
jiylon kojinių. 2-ji vyr. sport, marškiniai; 3 didelės špūlės 
siūlų. Kaina už siuntinį Nr. 1 $ 79.00 plius $ 6.50 persiun
timo licencija. Kaina su persiuntimu $ 85.50.

Standartinis siuntinys Nr. 2
3 m viln. medž. košt.; 3 m paltui medž.; 4 m pamušalui, 3 
poros nylon mot. kojinių ir mot. pavilkinys (slip).
Kama $ 35.50 plius $ 6.50. Viso $ 42.00.
Gyvenantieji už Toronto užsakymus siųskite su money or
der Mes prisiusime visus reikiamus pakvitavimus.
Rašykite lietuviškai

„O R B I S“
298 Bathurst St. Toronto 2B. Tel. EM 4-2810;

darbo vai. nuo 9 ryto iki 8 vak.; šeštadieniais nuo 9 iki 6.

Hamiltone skambinkite JA 8-5257 (Brodick St.), 
mūsų agentas atvyks paimti Jūsų užsakymo.

Siuntiniams į Sibirą specialus primokėjimas $ 1.40,

kuris įvyks prabangioje 
P R U D H O M M E‘S

GARDEN CENTRE, VINELAND, ONT. 
salėje.

Salė yra prie pat Queen Elizabeth autostrados, apie 20 
mylių į rytus nuo Hamiltono, St. Catharines kryptimi.

Gros Benni Ferri orkestras.
Veiks bufetas.

5 brangūs įėjimo prizai (Door prizes). 
Turtinga loterija.

Maloniai prašome Hamiltono, Niagaros pusiasalio ir ki
tu vietovių tautieičus skaitlingai atsilankyti!

Pradžia 8 vai. 30 min. Pabaiga 1 vai.

Hamiltono Liet. Namų Fondo Valdyba.

_ ____ . ■ į augštų muitų. Pav., į
lema" todėl? kad“ Sovietą? reika bą jos reikalingiems ligoniams Vakarų Vokietiją BALFas sa 

• ' ' ' r:------------- vo žmonėms atveža ir išdalina
per metus daugiau, kaip 500 to 
nų maisto ir drabužių. Už tų 
siuntų jūros transportą ir kraš 
tų viduje išvežiojimą 
jos valdžia sumoka daugiau, 
kaip 120.000 markių (apie 28.

Nukelta į 8-tą psl.
XX ..... XK

Rengėjai.

tų kunigavimo sukakičai pami nos, šokiai ir atskirų tautybių £ 
nėti.
ti.

GEGUŽINĖ IR JONINIŲ 
laužas įvyks birželio 23 d. Vyt. 
Narušio ūky. Ši gegužinė bus 
daugiau farptautinė, nes daly 
vaus lietuviai, latviai, estai, vo 
kiečiai ir kiti. Degs tradicinis ms Sibire ir kitose Soivetų Ru 
Joninių laužas, naktinės dai

Visi kviečiami atsilanky dainos. Visi maloniai kviečiami 
Rengimo Komisija, atsilankyti iš toli ir arti. Pra 

džia 2 vai. dieną, pabaiga nak 
tį- £

EMIGRACIJOS PROBLE..
Atkelta iš 2-ro psi.

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

sijos dalyse ir pačioje Lietuvo £ 
je. |

— Šiuo reikalu esu nepapras &, 
tai susirūpinęs ir tai yra vienas $ 
didžiausių ir opiausių klausi V 
mų ne tik man, bet visai BA £ 
LFo organizacijai ir visuome X 
nei. Suteikimas pagalbos lietu X 
viams už geležinės uždangos '' 
yra sunki ir komplikuota profs pais, nes mes, teikdami pagal lauja 

lauja mokėti muitą, kas yra ne ir kitiems, negalime finansuoti 
suderinama su BALFo princi

£

ĮVAIRŪS SIUNTNIAI Į LIETUVĄ, 
LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KT. KRAŠTUS PER 

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

BALTIC EXPORTING Co
849 COLLEGE ST. (PRIE OSSINGTON), 

TORONTO, TEL. LE. 1-3098

Siunčiame iš Kanados:
Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaistų ir 
kitų reikmenų įvairius siuntinius. (Turime pardavimui 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams me
džiagų, kurių kaina nuo $ 5.50 iki $ 13.00 už 3% yar- 

do) kostiumams priedus ir kitas prekes

siunčiame iš Anglijos:
• Pigiausiomis kainomis įvairius vaistus, švirkštus, ste

toskopus, sphygmanometrus, klausos aparatus, chirur
ginius diržus, dantų taisymui bei plokštelių pagaminimui 
medžiagą (cementą,, porcelaną, sidabrą), kosmetiką ir tt.

• Kostiumams, paltams ir suknelėms įvair. medžiagas.
• Dviračiams padangas ir šliaukąs įvairių išmierų.
• Stiklui piauti peiliukus su deimantu ar metalinius.
• Plaukams dažyti įvairių spalvų dažus.
• Įvairių kainų laikrodžius ir žadintuvus šveicariškų 

mų „Cyma“ ir „Dixton”.
• Parkerius „Dėmi Duofold” (su muitu)..................$ 7.00
• Parkerius „51“ (su muitu)......................................... $17.00
• Moteriškus sport, arba išeig. batukus (su muitu) $10.80 £
• Moteriškus augštus žieminius šiltus batus su zipenu S

ir vidus kailio (su muitu)............................ $14.50 J
• Vyriškus batus (tuflius) (su muitu)..................... $12.50 <
• Vyriškus batus (su auliukais) (su muitu)............$12.30
O Standartinius maisto siuntinius:

20 svarų brutto sviesto............ ..
20 svarų brutto rūkytų riebių lašinių
16 svarų brutto medaus.
6. Cukraus ..................5 sv.

Taukų ..................5 sv.
Sviesto ..................5 sv.
Ryžių ...................... 2 sv.

fir-

I £

s I
£
£ £

s)

£

7. Cukraus

$29.00 
$31.00 
$23.00 
. . 6 sv.

Taukų 10 sv.

Brutto 20 sv. — $22.00 
maisto siuntinius. (Maisto

Brutto 20 sv. — $25.50 
ir kitus įvairios sudėties 
siuntinių kainos — įskaitant visus mokesčius).

DĖMESIO! DĖMESIO!
Pradėjome siųsti iš Anglijos 38-nių modelių HOHNER 
AKORDEONUS, kurių kaina nuo $48.50 iki 1.169.50. 
O taip pat Anglijoje pagamintas nauajusio mod. MEZ
GIMO MAŠINAS, kuriomis galima megzti viską, iš 
įvairaus storumo siūlų, bei keletos —<ąlvų. Vieno megz
tinio numezgimas trunka TIKTAI 45 minutes. Užeikite 
ir pamatykite žurnaluose šią idealią mezgimo mašiną ir 

gražiausių modelių AKORDEONUS.
Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų. 

Kiekvienas siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų 
neviršijant nustatyto svorio.

Mūsų skyrius Hamiltone, 105 Cannon St. E., pas p. V. 
Juraitienę, tel. JA 8-6686, siunčia tiktai įvairius vaistus, 
maisto siuntinius, stiklui piauti peiliukus, dažus plauka
ms dažyti, parkerius, žadintuvus ir mezgimo mašinas. 
Gyveną ne Toronte, gali vaistų, maisto ir kitus užsaky
mus bei savo sudarytus siuntinius iki 17 svarų gryno svo
rio siųsti mums paštu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

VASAROS DARBO LAIKAS: Nuo 1957 m. gegužės 
mėn. 1-mos d.: pirmadienį-penktadienį nuo 9 v. r. iki 7 
vai. vak. Šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5. vai. vak.

Šiais metais vasaros atostogoms ši įstaiga bus užda
ryta liepos mėnesyje nuo 8 iki 20 dienos imtinai.

Sav. A. K A L U .Z A t £

valstybės. Mes negalime iš 
BALFo sumų pirkti drabužia 
ms medžiagų, maisto dalykų ir 
jiems siųsdami apmokėti mui 
tą, kuris siekia 100% ir dau 
giau. Kaip Vakarų Europos 
kraštuose, kaip Vokietijoj, Aus 
tralijoj, Italijoj, Šveicarijoj ir 
kitur, kur BALFo šalpa yra iš 
vystyta, už įvežamas gėrybes 
ne tik jokių muitų nereikia mo 
keti, bet dar tų kraštų valdžios 
parūpina nemokamus sande 
liūs gėrybėms sukrauti, apmo 
ka už jūros transportą iš Ame 
rikos ir pagelbsti gėrybių išve 
žiojimą krašto viduje, tai SSS 
R ne tik jokių lengvatų netei 
kia, bet priešingai, dar reika

Jst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

M. D. MORTON,
B. A., EL. B.

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

ttmn 111111
W. A. LENCKI,

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

Vokieti

X~MX - XX" XX-- ~~»
Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088

1.xxz.-~~~xx7i_^z>«

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public. 
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont. 

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

8

|a. e. McKagoe!
£ Barrister and Solicitor

(
Advokatas it Notarai

Tel. EM 4-1394, LM 4-1395 $
201 Northern Omano Bidg

330 Bay Street, $ 
TORONTO 1, Ontario. £

£

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Burrau
91 Roncesvalles Avtnue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. LIŪ DŽIUS.
Pei šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai: 
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS.
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. — 

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURI KITĄ BIZNI 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

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
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Š. m. liepos 1 d., pirmadienį,

[
JONINIŲ VAKARIENĖ l
IR PAGERBIMAS MŪSŲ KLEBONO T. JONO |

KUBILIAUS IR VISŲ JONŲ IR JONIŲ ĮVYKS | 

šįšeštadienį, Xbirželio 22 d. 7 vai. vakaro va, Aušros Vartų parapijos salėje x
X 1465 rue de Seve, Montreal 20. X

Dainų programą išpildys &
$ BENDRUOMENĖS CHORAS, |
$ vedamas muziko A. Ambrozaičio. X
a Akomponuoja muzikas V. K er be I i s. X
| SVEIKINIMAI — LOTERIJA— | 
| ĮVAIRENYBĖS. |
X „ X

Įėjimos $ 1.50. Rengėjos K. L. M. Dr-ja. X
tA®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® ,

TRADICINĖ JONINIŲ E. KARDELIENĖS MUZI
VAKARIENĖ KOS STUDIJOS MOKINIŲ

ir pagerbimas mūsų klebono koncertas šį sekm. birželio 23 
Tėvo Jono Kubiliaus ir visų Jo dieną, sekmadienį, 5 vai. po pie 
nų-nių įvyks šeštad., birželio tų Aušros Vartų parapijos salė 
22 d. 7 avi. vakaro, Aušros Va je. Visi tautiečiai maloniai pra 
rtų parap. salėje. Liet. Bend šomi tą dieną skirti šiam kon 
ruomenės choras išpildys meni certui ir kviečiami atsilankyti, 
nę dalį. Pelnas skiriamas para 
pijos skoloms mokėti.

L. K. Moterų Dr-ja.
SLA 123 KUOPOS 

narių susirinkimas kaukiamas 
šį sekmadienį, birželio 23 d., A 
V salėje tuojau po pamaldų. 
Kadangi tai yra paskutinis susi turnyrą su lenkų šachmati 
rinkimas prieš vasaros atosto ninkais, kuriuos nugalėjo 5%: 
ias, tai visi nariai prašomi atsi santykių.
lankyti ir susimokėti nario mo AUGŠTESNIŲJŲ LITUANIS 
kesičus.

MONTREALIO SKAUTŲ 
IR SKAUČIŲ VASAROS 

STOVYKLOS
Šių metų vasaros stovyklos 

įvyksta liepos 20 — rugpjūčio 
1 dienomis. Skautų stovyklai 
vadovaus broliai J. Ramanaus 
kas ir A.Kličius. Stovyklos dva 
sios vadovu sutiko būti kun. S. 
Kulbis,

Stovyklos mokestis, įskaita 
nt transporto išlaidas, asmeniui 
yra $15.00 savaitei arba $25.00 
dviems savaitėms. Registracija 
vedama pas stovyklų komenda 
ntus ir ji baigiama liepos 15 d. 
k®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®-

DR. J. ŠEGAMOGAS | 
CHIRURGINĖ ir | 

BENDROJI PRAKTIKA | 

Office 5441 Bannantyne X 
(kamp. Woodland)

Verdun. Tel. HE 3175. |

Priėmimo vaL: 2-4; 7-9; & 
šeštadieniais 11-1 K 

arba pagal susitarimą. X 
Namų 1038 Osborne Av, & 

Verdun. Tel.: PO 6-9964. i 
-®®®®®®®®®®®®®®®®*z^^<'>*, ,

v

« i

I
 DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. MALI ŠKA h 
priima: 9 a. m.—10 p. m.5441 Bannantyne, Verdun,

(kampas Woodland) iiTel.: TR 4547

NOSIES, GERKLES IR l 

AUSŲ SPECIALISTAS | 
IR CHIRURGAS

Dr. R. CHARLAND
78 St. Joseph Blvd. W. hi

TeL PL 9958 «

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tai.: LA 2-7236

Raštinė vakarais: 
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873
■Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes
MArquette 8045

„Dominion Day”
rengiama

DIDELĖ GEGUŽINĖ

LIETUVIAI NUGALĖJO 
LENKUS

Montrealio lietuviai šachniati 
ninkai — I. Žalys, E. Baikovi 
čius, V. Judzentavičius, J. Vi 
liuŠis, J. Adomaitis, J. Šiaučiu 
lis, J. Malaiška ir A. Mylė ture

TIKOS KURSŲ 
mokytojai ir Montrealio Seime 
lio Prezidiumas reiškia nuosir 
džią padėką Kursų (abiejų — 
I ir H-jo) mokinių tėvams už 
labai gražiai ir turtingai paruoš 
tas baigiamojo kurso abuturien 
tų išleistuves ir I-jam kursui už 

gražų salės papuošimą.
BENDRUOMENĖS 
CHORO ŽINIAI!

Šį penktadienį, birželio 
d., renkamės į repeticiją 8 vai. 
vakaro. Kadangi tai yra musų 
paskutinė repeticija, tai visų 
choristų dalyvavimas yra pri 
valomas. V-ba.
„DAINAVOS” VASARVIE 

TĖS PAŠVENTINIMAS
Įvyks sekmadienį, birželio 30 
dieną. Ta proga bus ruošiama 
gegužinė-piknikas su bufetu ir 
loterija. Plačiau kitame NL 
meryje.

21

nu

atidaro sklypų 
pardavimo sezoną 

žavinguose Lauryno kalnuose, 
tik 45 mylios nuo Montrealio. 
Atidarymo proga teikiamos 
ypatingai lengvos sąlygos ir 

'tik lietuviams. !ki 30% nuo
laida duodama perkant dabar 

> bet kuriuos sklypus. Šios len
gvatos tik ribotam skaičiui ir 
ribotam laikui. Tat išnaudoki

te progą ir skambinkite:
DE 2384 arba RA 1-0614

S®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®?

MOKSLO METŲ 
UŽBAIGIMAS

Toronto Maironio vardo 
tadieninė lietuvių mokykla 
ksio metus baigė praėjusį 
tadienį pamaldomis, o Sekmi rius J. Vainauskas Medyje iš 
nių dieną iškilmingu mokinia drožė Vilniaus Aušros Vartų 
ms pažymėjimų įteikimu. Prisi Marijos biustą, o skulptūros to 
kėlimo par. salėje, dalyvaujant na išpuošė mahahoni. Pažymė 
per keturis šimtus žmonių, iš tina, kad altoriaus užpakalinė 
kilmingo akto metu žodį tarė je dekoracijoje ryškiai matytis 

, , , r QecĮįmjno stulpų emblema.
Naujasis altorius, ypač Auš 

ros Vartų Madonos drožinys 
yra vykęs ir todėl bus vertinu 
ga religinė tautinė puošmenj ] 
bažnyčioje. P. Vainauskas š\ I 
vertingą kūrinį parapijai per 
leido kaip dovaną.

TORONTAS KANKINASI 
NUO KARŠČIŲ

Vakar dieną Toronte buvo

šeš 
mo 
šeš

TAUTINIAIS MOTYVAIS 
ALTORIIUS

Sekminių šventėms Toronto 
šv. Jono Kr. bažnyčia pasipuo 
šė nauju altoriumi: skulpto

(
generalinis konsulas min. V. 
Gylys, mokyklos glob. kun. P. 
Ažubalis K. L. B. Toronto Ap 
ylinkės pirm. J. Simanavičius, 
» mokyklos tėvų kom. pirm. J. 
ITamulionis ir šeštojo skyr. kla
sės aukl. mok. J. jankaitis. Iš 

» samų pranešimą apie mokyklą 
J; padarė mokyklos ved. J. Širka. 
į; šešiolikai šeštojo skyriaus mo 
į kinių buvo įteikti mokyklos bai

gimo pažymėjimai ir mokyklos
| ilgesniam atsiminimui adresuo apie 90 laipsnių ir visą sekma 
I ta „Lietuvos Istorija“. Pasira Vienio - pirmadienio naktį 80.

sius į mokyklos baigimų kny Montrealy sekmadieni taip pat 
gą, kiekvienam baigusiam buvo buvo 90 laipsnių, bet naktis 
piisegta balta ložė. Meninėje kiek vėsesnė. New Yorke augš 
programoje dalyvavo patys čiausia temperatūra buvo bir 
mokiniai. Po programos, visus ge]įo 12 d. 87,2. Tat, Kanadoje 
mokinius pavaišino mokyklos karščiau.

tėvų komitetas. Tėvu Francis __konų klebonijoje mokytojams IŠKYLA SU PAMALDOMIS 
buvo parengtos vaišės, kuriose įvyksta Lutheran Summer Ca. 

ŠAUNI IŠKYLA taip pat dalyvavo keletas Toro mp Edgewood, vietovėje Ede/
GEGUŽINĖ - PIKNIKAS nto visuomenininkų, šiais me Mills, Ontario. Ji yra prie Hr
Iškyla, kurią sekmadienj, bir tais mokyklą lankė 224 moki gh Way 7, tarp vietovių Acton
ir Rockwood, maždaug 40 my 

liu nuo Toronto.
Patogesniam važiavimui, su 

sirenama 8.30 vai. ryto prje 
71 Indian Grove. Iš ten auto 
mobiliais važiuojama į sakytą 

stovyklavimo vietą. Pamaldos 
prasideda 11 vai. po jų bus ge 
gužinė. Kadangi ten yra ne 
vien tik gražaus miško su upe, 
bet ir patalpų, tai iškyla su pa 
maldomis įvyks nepriklausomai 
nuo oro. Kun. dr, M. Kavolis,
PAŠVENTINTA VĖLIAVA

Praėjusį sekmodeinį šv. Jo 
no Kr. parapijoje iškilmingai 
pašventinta tos parapijos Kat. 
Moterų Dr-jos skyriaus vėlia 

. . . va. Kūmai buvo „Moters" re
vestuoti bet kokią sumą, perka tų ir kitų mokesčių įvežti ir daktorė S. Prapuolenytė ir Dr, 
• Paulauskas Aleksas lankėsi nt žemę, nepadarys klaidos įsi dar prisidėtų prie šios pagalbos A. Valadka. Po iškilmių parapi 
iš Hamiltono Montrealyje ir gij? sklypus III-me projekte, akcijos, kaip tai daro V. Vokie jos salėje įvyko bendri parapi 
viešėjo pas p. Latvį ir kt.

kuri įvyks moderniškai įrengtoje vietovėje,

ant pat ežero kranto

„Brant - Inn”
BURLINGTON’E, Ont.

Veiks įvairus gaivinantis bufetas, turtinga loterija, 
šokiams linksma BENNI FERRI muzika ir t. t.

Pradžia 7 v. v.

AUGŠTŲJŲ MOKSLŲ 
UŽBAIGIMO IŠKILMĖ

RosemountieČių Ponų Trum
pų sūnus Valteris šiemet pabai želio 30 dieną, ruošia Lietuvių niai. 
gė augštąją mokyklą ir gavo m Darbininkų Draugijos 35 kuo 
žinieriaus laipsnį. Tėvai, paten pa, bus viena šios savaitės sau 
kinti sūnaus atsiekimais, suruo niausiu ir linksmiausių geguži 
šė gradualines iškilmes, kuriose nių. Iškyla yra daroma į pp. 
dalyvavo keliolika jaunojo inži Prišmantų ūkį, ties Brome La 
nieriaus mokslo draugų ir šiaip ke, kaimynystėje su pp. Baka 
artimųjų žmonių, kurių buvo navičių ūkiu. Daugiau informa 
arti pusšimčio. Svečiai jaunam cijų duoda P. Petronis tel.: T 
Inžinieriui pareiškė geriausių R 6847 ir J. Bakanaviičus tel.: 
linkėjimų ir įteikė dovanų, o lai TR 6818.
mingus tėvus pasveikino, kad ruĄTPAUGUAY CORTINA 
jie sūnui sudarė sąlygas baigti ^AltAUUUAr tugllHA 
augštuosius mokslus ir išeiti į ‘ ’■*
platųjį Kanados gyvenimą, ku projekte, pradėti statyti namai 
riame inžinierius turi plačią 
iklos dirvą. Sėkmės jaunam 
žinieriui!
• Inž. Julius Astrauskas iš 
kagos lankėsi Montrealyje 
viešėjo pas savo gimines.

EMIGRACIJOS PROBLE...
Atkelta iš 7 puslapio.

000 dol.). Mūsų organizacija 
yra nepolitinė ir nesrovinė, o 
grynai humanitarinė, todėl ne 
dera valstybei iš labdaros orga 
nizacijos imti mokesčius ir mui 
tus, priešingai valstybė privą 
lo labdaros organizacijai pagcl 
bėti.

—• Ar Jūs, Pirmininke, ar B 
ve (bungalow). Taip pat šiomis ALFo Valdyba darote žygių, 
In dienomis pradės statyti krautu kad SSSR būtų tokia humam 

ves. III-me projekte yra likęs tariška, kaip ir kiti kraštai ir 
Či labai mažas kiekis neparduotų leistų gėrybes į Lietuvą ir ištre 
ii sklypų. Visi, kurie domisi in mtiesiems Sibire laisvai be rnui

VASAROTOJAMS, 
turistams, keliautoajms ir no 

rintiems patogiai praleisti 
savaitgalius,

geriausia vieta yra puikus smė 
lėto miško, maudynių ir nuosta 
bių krioklių kalnų kurortas — 
garsusis Rawdon. Čia jums vi 
sus patogumus ir nebrangiai su 
teiks — kamabrįus išnuomos ir 

maistą parūpins lietuvaitės
Jadvygos Matisaitytės

• vasarnamis, kurio adresas yra 
is: 117 Metcalfe Street, 

Rawdon, P. Q.
Informacijų galima gauti Mon 
trealyje telefonu: CL 6-1176, 

po 6 vai. vakaro.

I
 STASYS DAUKŠA, LL. D. j

Būtie *6—M ' \

152 Notre Dame St. E. JUN 6-8969* ;[
Res. 5657—12 Ave., Rsm. ; JRA 2-5229 f

>®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®?

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

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

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

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

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

I. G. ELECTRIC Rd.
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

Skambinkit bet kokiu laiku, H U tija, Austrija, Italiją ir kitos sa jos pusryčiai, kruiuose pasaky 
9-3691 arba vakare P. Juodko Jys, ta moterų draųgijoh šventės pr
jui, PO 6-5130. , Tain. Tau nuo mačiusiu °Sa gražių adresų. Vėliavą pie

šė dail. T. Valius pagal Dr-jos 
tradicini šūki „Tiesa ir Meilė".

«- f -

• Baisiojo birželio dienos bu 
yo įspūdingai paminėtos Šv. Jo 
no par. bažnyčioje sekmadienį. 
Pritaikytą p'amokslą pasakė 
kun. A. Pacevičius; giedojo sq 
lo Vyt. Bigauskas, kun. B. Jur 
kšas ir parapijos choras; vėliau 
įvyko eisena prie naujai pertva 
rkyto paminklo žuvusiems už 
laisvę, kur žodį tarė klebonas

— Taip. Jau nuo praėjusių 
metų pradžios, kaip BALFo Pi 

ž®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®? rmįninkaą, susirašinėju su SSS 
R Ambasadorium Washingto 
ne p. Zarubin, Prašiau, kad leis 
tų BALFo veiklą išvystyti Lie 
tuvoje ir Sovįetų Rusijoje, pa 
našiai, kaip mes kad veikiame 
Vakarų Europos kraštuose, 
Amerikoj ir Kanadoj. Susirasi 
nėjimas dar tebevyksta, bet iki 
šiol aiškaus ir konkretaus atsa 
kymo i§ Sovietų dar negavom, 
Sų SSSR ambasados Washing kun.rp, Ažubalis, 
tone pareigūnais teko ir asinę 
niškai tais klausimais kalbėtis, 
bet jie atsakė, kad negalį tų rei 
kalų išspręsti, nes 1 
nutartį. Ambasadoriui Zarubį 
nui pasiūliau sutikti į Lietuvą 
įsileisti BALFo delegaciją su 
sipaŽinti su ekonominiais ir ki 
tokiais žmonių reikalais, bet ir 
j šį mano pasiūlymą atsakymas 
dąr negautas.
>®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®*

Dr, A, Pacevičius i 
Gydytojas ir Chirurgas x
280 Roncesvalles Ave X 
Telefonas LE 4-4778 x 

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

A. Norkeliūnas
Commissioner of the ’'iperior 

Court of Montix.d

MONTREAL 
ENTERPRISES REG‘D.

KUR APSIDRAUSTI, 
PIRKTI, PARDUOTI?

Namai, bizniai sklypai, ūkiai, 
visų rūšių draudimas.

>®®®®®®®®®~®®®®®®®®®®^

Snack Bar, gera proga, 
įmokėti $ 2.000—

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

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

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

—, įmokėti $ 15.000.—.

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

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

'X/®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®-®®.®®<

I VAISTINĖ I

2348 Hochelaga. Tel. LA 5-4053 Montreal.
Paruošia vaistus pagal receptus ir
SIUNČIA LIETUVON

BEI SOVIETŲ RUSIJON

turi Maskva |Dr. A. VALADKA 
| 1081 BLOOR ST. W.
X (prie Dufferin)
a Telefonas LE. 1-2933 
| RENTGENAS
$ priima ligonius ir gimdyves 
& nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v.
S šeštadieniais nuo 11 vaL 
g iki 1 vai. p. p. Ketvirtądįe- 

niais kabinetas uždarytas.

DR. v. SADAUSKIENE 
Dantų gydytoja 

129 Grenadier Rd,
(2 namas nuo Roncesvalles)'

TORONTO
TeL LE 1-4250

Vienybėje — Galybei
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

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

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