
Nr. 26(236) KAINA 15 ct.

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

Leidžia Kanados Lietuvių Centro Taryba
Published by the Lithuanian League of Canada

Authorized as 
second class mail, Post Office Department,Ottawa

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

'INDEPENDENT LITHUANIA
MONTREAL, 1957 m.‘BIRŽELIO-JUNE 26 d.

Naujasis Kanados ministerių kabineto pirmininkas 
JOHN DIEFENBAKER

KANADA JAU TURI NAUJĄ VYRIAUSYBĘ
Progresyviųjų konservatorių to apsaugos min. Pearkcs ir nn 

vadas Diefenbaker jau sudarė nisteriai be portfelių Browne ir 
ir pristatė generalgubernato Macdonald.
riui Massey. Naują kabinetą su Vos sudaręs ministerių kabi 
daro šie ministerial: Ministeris netą, Ministerių pnmininkas ir 
pirmininkas ir užisenių reikalų užsienių reikalų ministeris Die 
min. yra Diefenbaker, Darbo fenbakeris išskrido į Londoną, 
min. Starr, Transporto min. kur jis susitiks su DB min. pir 
Hess, Finansų min. Fleming, mininku Macmillanu ir užs^ rei 
Darbo min. Green, Veteranų kalų min. S. Lloydu. Su pirmi 
reikalų min. Brooks, Solicitor- ninku jis visų pirma turįs tiks 
general Balcer, Prekybos min. lą išsiaiškinti prekybos reika 
Churchill, Šiaurės reikalų min. lūs, kuriuos jis pasiryžęs išplės 
Harkness, pajamų min. Nowla ti.
nd, Valstybės sekretorius Fair Taip pat Diefenbakeris daly 
clough, Paštų min. Hamilton, vans Didžiosios Britanijos mi 
Žuvininkystės min. MacLean, nisterių pirmininkų konferenci 
Teisingumo min. Fulton, Kraš joje.

zrn

rė ir Lenkijos gomulkizmą ir 
buvo'pasisakęs už savaimingą 
komunizmo siekimą savais ke 
liais kiekvienai tautai.

Bet, kaip atsimename, Mao 
neišlaikė savo skelbiamos lini 
jos nei Lenkijos, nei Vengrijos 
atžvilgiu. Tat ir kyla klausi 
mas, ar Mao tokias mintis reiš 
kia savo inic:atyva, ar Mask 
vos paskatintas?

Šis abejojimas gali būti tik 
ras abiem atvejais. Bet yra ga 
limas dalykas, kad akivaizdoje 
žmonių susipratimo, ; kivaizdo 
je sunkumų, kurių Maskva turi 
labai daug, akivaizdoje tūlų ne 
palaužiami] žmonių savybių, 
Kremlius yra sugalvojęs didės 
nį nukrypimą nuo stalininės Ii 
nijos, kurią buvo pasiryžęs tęs 
ti ir Chruščiovas; būtent

LEISTI LAKI N J 
„SULIBERALĖJIMĄ“ 

ir visų pirma — leisti laisviau 
veikti bažnyčiai, tikintis, kad ir 
bažnyčia padės sovietijai ir ko 
n.unizmui įsitvirtinti, kaip tas 
jau yra padaryta Lenkijoje.

Reikia pasakyti, kad Krem 
liūs jau seniai svyruoja ant ti 
kybinių ašmenų. Kol kas vis 
dar laimėdavo griežtojo komu 
rizmo šalininkai, kurie yra ko 
vojantieji ateistai, bet tų kovų 
slinktis yra

TIKYBŲ TOLERAVIMO 
PUSĖN,

nes komunistai tikisi, jeigu jie 
pajupgs savo propagandai ir ti 
kylys, tai laimėjimas bus neab 
ejotinas. Ar Mao ir Gomulkos, 
pagaliau net Kadaro duodama 
tūla laisvė tikybos nebus pasų 
kimas į „naują sovietijos lini 
ją“, kuri komunistų manymu 
galėtų nuginkluoti ir Popiežių? 
Pagyvensime — pamatysime.

Praėjusią savaitę iškilo nau 
jas „trobelis“ — Maskva Nas 
serui pasiuntė kelis povandeni 
nius laivus, kurie praplaukda 
mi Lamanšą,

IŠMETĖ APIPJAUSTYTA 
LAVONĄ,

aprengtą naro rūbais, tais pa 
čiais, kuriais buvo apsirengęs 
dingęs be žinios anglų naras 
Crabb, kuris abndė apžiūrėti 
laivą, kuriuo į Londoną buvo 
atplaukę dvynukai Chru 
ščiovas su Bulganinu. Kaip ži 
noma, yra žinių, kad Crabb yra 
sovietų kalėjime. Matyt, jį ru 
sai pasigavo, išgriebė iš vande 
ns, kaip spirgą iš. lėkštės ir 
laiko pas save bandydami iš jo 
gauti slaptų žinių, o patys, pa 
erzinti anglams, išmetė su api 
pjaustyta golva ir rankomis ko 
kį kitą lavoną, įvilkę į naro šar 
vus. . .

Bet „trobelis“ ne čia, o
IZRAELIO SANTYKIOSE 

SU EGIPTU.
Egiptas, gavęs povandeninių 

laivų, darosi Izraeliui pavojin 
gesnis Bet ir tai būtų šių abie 
jų reikalas, tačiau yra faktas, 
kad .

MASKVA NESILIAUJA 
KURSČIUSI NERAMUMUS 

VIDURINIUOSE RYTUOSE.
Nuolatinis Egipto ginklavi

PRICE 15 ct. XVII METAI

Šiemet Montrealio lietuvių šeštadienines mokyklas, po šešis skyrius pabaigė 17 mokinių, 
kurie nuo rudens tęs lietuviškuosius mokslus Augštesniuosiuose kursuose, kuriuose yra 
papildoma augštesniosios mokyklos (gimnazijos arba High School) kursas lietuviškais 
dalykais — Lietuvių kalba, Lietuvių literatūra, Lietuvos istorija, Lietuvos geografija, lie 
tuvišku dainavimu, tikyba, šokiais, vaidyba ir kt.
Atvaizde matome baigusius šeštadienines mokyklas su savo skyrių vedėjomis — kairėje Au 
šros Vartųi šeštadieninės mokyklos Sesuo Felicija ir baigusieji: R. Šegamogaitė, D. Sibity 
tė, N. Jungmeisterytė, D. Zu baite, D. Barteškaitė ir A. Masevičiūtė, antroje eilėje —'A. 
Keturka, R. Kličius, R. Piešina, A. Rudinskas, S. Baršauskas, N. Baršauskas ir E. Knys 
tautas. Dešinėje Rosemounto šeštadieninės m-los vedėja p. Rimkevičienė ir baigusieji mo 
kyklą — R. Navikenas, R. Pėteraitytė, R. Laimikis ir Torontan išsikėlęs Aras Balsys, kurio 
atvaizde nėra. Foto B. Kerbelienes.

JONINIŲ LAUŽAS
Šį šeštadienį, birželio 29 d.

JONINĖS MONTREALYJE 
praėjo dvigumomis iškilmėmis. 
Jonines Kanados prancūzai šv Lietuvių Akademinis Sambūris 
enčia kaip tautinę šventę su di ruošia iškylą — Joninių laužą 
dėlėmis apeigomis, kurios tęsia prie „Dainavos“ ežero. Visa Mo 
si tris dienas, šeštadienį Lafon ntrealio visuomenė kviečiama 
taine parke buvo laužas ir fejer praleisti šeštadienio popietę ga 
veikai, sekmadienį iškilmingos mtoje, pasimaudyti, užmiršti 
pamaldos ir pirmadienį didžiu miesto dulkes ir rūpesčius. Pra 
lė eisena per miestą bei para mogų netruks visą dieną, o su 
das, šūkiu: „Jos didybė prancū temus įvyks Joninių laužas su 
zų kalba“, kuriame dalyvavo ir įvairia bei paslaptinga progra 
kitos Montrealy gyvenančios ma. Norintieji ten pasilikti ir. 
tautos. Visa tai buvo ištaigin dalyvauti sekančią dieną įvyks 
ga, prašmatnu ir įspūdinga, tančioje „Dainavos“ gegužinė 
Lietuvių Bendruomenė ir NL je lengvai ir nebrangiai ras nak

Politinių įvykių savaitė 
KOMUNISTAI KRYPSTA NUO GENERALINĖS 

LINIJOS
Kinijos komunistų vado Mao taip perdavė Mao kalbą; 

Tse-tungo kalba, pasakyta si „Mes negalime priversti
zptąme Kinijos komunistų susi onių atsižadėti idealizmo, kaip 
rinkime vasario 2»7 dieną, bet negalime priversti tikėti juos 
dabar jau paleista viešumon, su marksizmu. Išrišti ideologinius 

išašuke ar ginčytinus klausimus tegaii 
ma naudoti demokratinius bū 
dus, kritikos, diskusijų ir auk 
Įėjimo metodus, o ne prievar 
tą“.

„Mūsų politika yra: „kontra 
revoliucionieriai turi būti nu 
malšinti, kur tik jie yra, klaidos 
turi būti atitaisytos, kur tik jos 
atsiranda“, pasakė Mao. „Mii 
sų linija šiame darbe yra ma 
siu linija, kitaip tariant, pati 
liaudis malšina kontra-revoliu 
cionierius“.

KVINTESENCIJA 
MAO KALBOS 

pasakyta buvusi šitaip: 
„Težydi daug gėlių; leiskime 

įavirių srovių mintims pasirei 
kšti“.

Dėl S1OS SaVO „liaujvo „Ii.--------- —r i— ■ -jt. --------- J  
jos“ Mao buvo užgyręs Vengri pi visoms galybėms. Šių faktų

kėlė susidomėjimą ir 
aiškinimus ir spėliojimus. 
MAO PASISAKĘS UŽ VIDU 
RINĘ LINIJĄ TARP CHRU 

ŠČIOVO LINIJOS IR 
DEMOKRATJOS.

Pagal Mao, Stalininė linija 
esanti netinkama, nors jos lai 
kiši ir Chruščiovas. Mao sako, 
kad negalima žmonių priversti 
netikėti Dievu, kaip negalima 
priversti ir tikėti marksizmu 
bei komunizmu.

Mao sako, kad reikia žmonių 
lasi^jjįgitikėjimo siekti įtiki 

..imu, bet ne prievarta, todėl 
Rusijos smurtas Vengrijoje, 
malšinant visuotinį sukilimą, 
yra smerktinas.

Mao pasakė, kad
TURI BŪTI LAISVA NUO

MONIŲ DISKUSIJA IR YRA jos revoliuciją, buvo pritaręs p kivaizdoje- 
GALIMI STREIKAI. Rusijos kariuomenės išvedimui Lisenhoweris

Pažodžiui Peipingo radijas iš Vengrijos; dėl to Mao užgy bendromis jėgomis „tvarkyti“ 
Viduriniųjų Rytų problemas. 
Nes kai Maskva kur pradeda 
„tvarkyti“ reikalus, tai ji taip 
patvarko, kad tie reikalai pasi 
daro jos monopolis, kaip Šiauri 
nėję Korėjoje, šiauriniame Viet lyje ir viešėjo pas dukterį ir 
name ir panašiai. žentą Adomą pp. Jocus.

Bet ir Maskva turi „trobe • Penktadienį yra šv. Jėzaus 
lių“. Štai speciali Jungtinių Ta širdies šventė. Iškilmės yra per

Ir priėjo prie išvados, kad 
Vengrijos sukilimas įvyko dėl 
nepakeliamų' stalininės linijos 
gyvenimo sąlygų; kad sukili 
mui numališnti Vengrijos vai 
džia, Imre Nagy, Maskvos ne 
prašė kariuomenės siuntimo; 
Maskva pati pasmaugė Vengri 
jos žmonių sukilimą atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę; kad 
Kadaro valdžia neturi jokio ve 
ngrų tautos pasitikėjimo. Komi 
sijai patiekus raportą .kilo klau 
simas
KAS TOLIAU DARYTI SU 

RUSIJA IR VENGRIJA?
Tuo tikslu šaukiamas specia buvo pakviesti dalyvauti šven vynę pas apylinkės ūkininkus 

lūs susirinkimas šio birželio 26 tėję specialiais kvietimais. ar viešbučiuose.
d. Tai Maskvai, nors ji turi ir Lietuviai jonines taip pat at . Smulkesnių informa
labai „geras akis“, bet vis dėl šventė iškilmingai. LKM D-ja cijų kreipti į P. Povilaitį —CR 
to nebus malonu, ypač, kad ji Aušros Vartų salėje šeštadienį 1-8507. Sambūris,
neklauso jau ne pirmo JT rei suruošė iškilmingą vakarienę, • Montrealio SLA nariai pra 
kalavimo laikytis statuto.

Ne be to, kad susidaro vaka 
ruošė keista padėtis, kai
RUSAI JAU SUTINKA SU 

KONTROLE?
Toks yra pasiūlymas nusigin 

klavimo derybose. Tiesa, labai 
sunku patikėti, kad Rusija, per 
dėm imperialistinė ir kolonialis 
tinė valstybė, sutiktų su kont 
role. Tai būtų tiesiog nuosta 
bu. Neabejotina, kad toks pa 
reiškimas yra tiktai propagan 
dos tikslu padarytas, o kai rei 
kalas prieis prie faktinės kont 
rolės, tai vėl viskas suklius, 
kaip sukliuvo Korėjos, Vietna 
mo ir Vokietijos sujungimas, 
nors Maskva oficialiai buvo su

dovanų — Gyv. rož., Tretimn 
kių, Ateitininkų, mokytojų ir 
tt. Vakarienę vedęs p. Gabaha 
uskas Joninių šventę apibūdino 
iš religinės ir tautinės pusių, o 
Stp. Kęsgailą Jonus sveikino 
Seimelio Prezidiumo vardu.

Klebonas, atsiliepdamas į sv 
eikinimus, pareiškė didelę pade 
ką visoms organizacijoms, ku 
rios sveikino bei dovanas įtei 
kė, šeimininkėms, kurios paruo 
šė gražią ir gerą vakarienę bei 
suaukojo loterijai daiktus. Kle 

tikusi sujungti suminėtas šalis, bonas gražiai padėkojo pp. Jo 
Tat nėra kol kas jokio rimto pa 
grindo tikėti, kad Rusija sutik 
tų įsileisti tarptautinę kontrolę. 
Tai yra daugiou ,negu nepati 
kima.

kurioje dalyvavo per 200 asme ėjusį sekmadienį ne visi atšilau 
nų, kurių tarpe ir iš kitur atvy kė, o yra tokių, kurie jau priva 
kusių tautiečių. . lo susimokėti nario mokesčius,

A. V. klebonas Jonas Kubi todėl jie kviečiami atsilankyti 
liūs gavo daugelį sveikinimų ir šį sekmadienį į VA salę ir po 

pamaldi! apsimokėti mokesčius.
• Inžinierius Janulionis Pranas 
po 8 metų darbo Richard B. A. 
Ryan Ltd. General Constructo 
rs, pakeltas į menadžerius su 
kitais paaugštinimais. Inž. Ja 
nulionis yra gimęs Kanadoje, 
bet kalba gražiai lietuviškai su 
kupiškietišku akcentu. Sėkmės 
mūsų tautiečiui naujose parei 
gose.

Inž.Juška.yš Detroito!, lankėsi 
Montrealy ir bandė susirasti 
agronomą p. Žemaitį. P. Juška 
viešėjo pas pp. Blauzdžiūnus.
• Leknickai Marijona ir Jonas 
penktadienį išvyko vasaroti j 
savo vasarnamį prie Golden La 
ke. Vai David kalnuose.
• Budrys Jonas iš Cornvalle šį 
savaitgalį viešėjo Montrealyje 
ir leido Jonines tam tikslui su 
ruoštame pobūvyje AV salėje.
• Oras Montrealy visą paskuti 
nį laiką karštas — iki 90 su vir 
šum F. Lietaus, nors meteoro 
logai žada jau kelios dienos-
• Stankaitytei Marytei, nėtru 
kus besituokiančiai su paskuti 
nio kurso inžinerijos studentu, 
p. Kucinu, iš Čikagos, praėjusį 
savaitgalį buvo suruošta prieš 
vestuvinė staigmena, kurios 
iniciatorėmis ir ruošėjomis bu 
vo p. Ratavičienė, p. Morkūnie 
nė, p. Pieačitienė ir kt. Nuotai 
kai įteikta vertingų dovanų, gi 
ažiai pasveikinta ir palinkėta

cams, kurie jį gražiai paremia.
Lietuvių Jonines gražiai po 

įvairino Bendruomenės choras, 
vedamas A. Ambrozaičio, padai 
navęs kelias tautines dainas ir 
kvietė visus 
vius skirti daugiau dėmesio 
išam chorui, kad ligi sekančių 
Joninių choras išaugtų dvigu 
bai didesnis.

Jeigu pridėti gerą loteriją, šo 
kius, kuriems akordeonu grojo 
p. Baltuonis jr., tai galima bus 
pasakyti, kad ir lietuviai gauna 
gražias turėjo Jonines. Beje, 
dar jos bus baigiamos šį šešta 
dienį, birž. 29 d. Dainavoje Ak 
ademinio Sambūrio ruošiamam 
Joninių laužu.
• Ponios Žemaitės lovatiesę, L 
KM D-jos suruoštoje Joninių 
vakarienėje laimėjo 84 nr., bet 
laimėtojas nebuvo pasirodęs.
• Skol. Remeikaitė iš Toronto laimės naujame gyvenimo,
viešėjo pas pp. Kerbelius ir lan • J. Montvydas su šešių narių 
kėši E. Kardelienės mokinių šeima atvyksta iš Anglijos apie 
koncerte. liepos 18 dieną ir reikalingas

utu komisija metus laiko 'tyrė keliamos į sekmadienį. Penkta* Pp. Kazlauskų šeima iš Ha buto. Kas turėtų laisvą, malo 
VENGRIJOS SUKILIMO “ .........................................................— —< ———u— -mt

PASMAUGIMĄ.

he 
lai 
tu

„NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA”

savo atostogas skelbia nuo 
pos 13 iki 20 dienos. Tame 
kotarpyje NL neišeis. Kas
retų skelbtinų reikalų, prašomi 

mas, kurstymas Sirijos ir tt. ir tą padaryti ligi liepos 8 dienos, 
.naujos lini sudaro tą pavojų, kuris jau rū

Mieli
ALFUTE, ALFONSAI ir JANINA, 

Jūsų brangiam Tėveliui
JONUI BUDRIŪNUI
mirus, kartu liūdime su Jumis

E., D. L i n k o n a i.

' Lietuvos \ 
nacionalinė į 
M .Mažvydo I

Montrealio lietu

JAV prezidentas 
atmetė siūlymą

MONTREALIS
• Pp. Norkų šeima iš Hamilto 
no lankėsi Montrealyje, viešėjo 
pas pp. Salalas, šeštadieni daly 
vavo Montrealio Joninėse ir 
sekmadienį E. Kardelienės mo 
kiniu koncerte.
© Adomaitis Vincas nuo Pitts 
burgo, JAV, lankėsi Montrea

dienį vienos šv. mišios bus vamiltono lankėsi Montrealyje ir tiiai prasimi paskambinti NL re 
kare 8 vai. dalyvavo lietuvių subuvimuose, dakcijon tel. HE 7920.
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LIIPIWA^
INDEPENDENT LITHUANIA

WINDSOR, Ont.
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA BAIGĖ MOKSLO METUS.

Birželio 1 d. KLB Windsoro sugiedojo Ilgiausių metų. Po

Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

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

Prenumerata metams:
Kanadoje ........................ $ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur ....................$6.00

HEmlock 7920.
Yearly Subscription Rates:
Canada ..............................$5.00
/America & S. America. .$ 5.50
Other Countries ............$ 6.00

Apylinkės Valdybos išlaikoma to sekusiose kalbose sukaktuvi 
šeštadieninė mokykla, dalyvau ninką sveikino Kroatų kleb. 
jent mok. Br. Morkevičiui, kun. Dr. Li. Ivandich, Vokiečių 
kun. V. Rudzinskui ir Valdy kleb. kun. R. Moulin, Vengrų 
bos Švietimo Vadovui A. Juš kleb. kun. M. Gasper, kun. K. 
kauskui, patikrinamaisiais eg Simanavičius iš Detroit ir kur. 
zaminais baigė mokslo metus. J. Halter iš Windsoro.
Visi lankiusieji ir išleikę egza Gauta daugybė sveikinimų 
minus buvo perkelti į augštes raštu, jų tarpe: Šv. tėvo palai 
nius skyrius. minimas sukaktuvininkui ir

Birželio 2 d. visi buvę mokyk kartu visai parapijai, prel. V.
Teksto eilutė .................et. 0.15 Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00 los mokiniai kartu su tėvais ir Grespan Londono kurijos kanc

artimaisiais padarė iškyla i p. leris, Šv. Kraujo vienuolės Lon
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto z.) Giedriūnų ūkį Tecumseh,' Ont. done, I. Astrauskas Toront. , 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų. čia mokiniai gražiai praleido G. Bučmys Chicaga, S. Olek i
laiką bežaisdami puikiame so Toronto, A. Stulcaitė Chicago,

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

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

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

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

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
Didieji lietuviškieji veiksmai Kanados

geo

emigracijoje
PAJĖGŪS PASIDEMONSTRUOTI, AR IR 

KONKRETESNIUS UŽDAVINIUS ATLIKTI?
Jungtinių Amerikos Valsty ganizacija neatsiliepusi, o

bių ir Kanados lietuviai pernai grafų. . . nesą. Bet gi ar vieni 
turėjo Pirmąjį Kultūros Kong žurnalistai sprendžia spaudos 
resą ir Pirmąją Dainų Dieną, o reikalus, ar aiškus nepriklauso 
šiemet, birželio 29—3u dieno mos Lietuvos siekimas yra ge 
mis, toje pačioje Čikagoje ture ografų reikalas? Tai juk yra 
sime Pirmąjį Jaunimo Kongre lietuvių, visuomenės, tautos 
są ir Pirmąją Tautinių Šokių reikalas, ne kokių specialistų. 
Dieną. Tai'yra, be abejojamų, O Kultūros Kongresas tą ape 
mūsij didžiosios dienos emigra jo tylomis.
•cijo.įrj, didžiosios mūsų tautines 
šventės, kuriose dalyvauja tū 
kstančiai tautiečių. Neabejoti 
na, kad, kaip pernai, taip ir šie 
met dalyvaus tūkstančiai. Tai 
yra ir impozantiška ir gražu.

Bet ryšium su šiomis lietuvy kas paliks pėdsakus ateičiai? 
bės pasireiškimo dienomis kyla 
eilė klausimų. Visų pirma kyla , 
klausimas, ar mes pajėgūs tik , 
tai demonstruoti, ar ir atlikti ; 
konkretesnius bei didesnius už 
davinius? Jeigu turime tikslą 
demonstruoti, tai ar mūsų de 
monstracija yra tiktai sau, lie 
tuviams, ar mes norime, kad ji 
pasiektų kitas tautas, o ypač— 
Amerikos žmones ir, dai pla 
čiau — ir net užokenius?

Žvilgterkime į praėjusiųjų 
metų . mūsų tautinę demonstra 
ciją, — kas iš jos beliko, kokie 
jos pėdsakai? Dabar jau gali 
ma pasakyti, kad tai buvo „die 
nos įvykis“, likęs be žymesnių 
pėdsakų, be darbų vaisių, kurie 
būtų lyg koks švyturys, švie 
čiąs ateičiai.

Tiesa, pernykštėje šventėje 
buvo svarbių sumanymų, kurie 
būtų žymėję tą svarbią šventę. 
Svarbiausia: p. Gabaliauskas 
buvo pasiūlęs sukurti Kultūros 
Fondą su milionu dolerių. Tai 
būtų buvęs Kultūros Kongre 
so įvykis. Deja, pirmasis Kultu 
ros Kongresas pasirodė tam im 
potentiškas. Mes tiktai pagraž 
bylavome, pasisvaidėme gana 
palaidomis mintimis, ir taip vis 
kas ir praėjo be žymesnių pėd 
sakų. Labai šlubuojantieji ir la 
bai reikalingi sanacijos spaudos 
reikalai nebuvo net ir į Kong 
reso programą įtraukti. Taip 
gi Kongreso programon nebuvo 
Įtraukti svarbūs Lietuvos teri 
ėorijos orientavimo, geografi 

jos reikalai. O kas gi šiandien 
domisi, kokia ir kaip Lietuvos 
geografija dėstoma lietuviško 
se vargo mokyklose? Net Vii 
ko paskutinėje sesijoje ne visi 
nariai gerai orientavosi, apie 
kokią Lietuvos teritoriją lietu 
viai turi kalbėti ir kokios siekti 
bei kokios reikalauti? Kokį gi

KUN. V. RUDZ1NSKO 30 
METŲ KUNIGAVIMO 
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de, o vėliau visi iškylos daly B. Katilius Montreal, 
viai p. p. Giedriūnų buvo tik kunigų vienybė, Mažosios Lie 
rai nuoširdžiai ir skoningai pa tuvos Bičiulių Draugija ir daug 
vaišinti. B. Morkevičiui už pui kitų.
kų vaikų mokymą ir gražų lie Sukaktuvininkas padėkojo 
tuvišką auklėjimą, o pp. J. Gie KLB Windsoro Apylinkės Vai 
driūnams už gražiai paruoštą dybai už suruošimą paminei 
iškylą ir lietuviškas vaišes mo mo, vaiišų ir taip pat už graži-., 
kiniai ir tėvai yra tikrai dėkin ir vertingą dovaną, vyriausiai 
gi. šeimininkei M. Juškauskienei ir

jos pagelbininkei B. Januškie 
nei, gaminusioms užkandžius, 
V. Tautkevičienei už paruoši 
mą ir juosimą vaišių stalų, A.

atšvęsta birželio 15 d. Šv. Pran Juškauskui ir Ąlb. ir Ant. Taut 
ciškaus bažnyčioj iškilmingai ir kevičiams už puošimą bažny 
Įspūdingai, skaitlingai dalyvau čios ir salės, taip pat visoms tai 
ajnt tautiečiams, sukaktuvinin kininkavusioms pobūvio metu, 
ko gerbėjams iš Windsoro ir Rūpestingai ir gražiai paruoš 
Detroito. Iškilmingos Šv. mi tas pobūvis baigtas pakilia ir 
šios atlaikytos paties sukaktu gražia nuotaika.
vininko, asistuojant dekanui RIR~FI tRpMIMCi
kleb. kun. Dr. L. Ivandich ir BIRŽELIO TRĖMIMO
kun. K. Simanavičiui. Šv. mi minėjimas per CBE radio stotį 
šių metu gražiai giedojo vietos birželio 15 d. buvo pertransliuo 
choras. ‘ tas per visos Kanados Cana

Po pamaldų bažnyčios salėje dian Broadcasting radio tinklą.
buvo vaišės. Vaišių metu KLB Tai pirmas atsitikimas, kad to 
Windsoro Apyl. V-bos pirm. P. ks minėjimas būtų pertransliuo 
Januška trumpai apibūdino su jamas per visą Kanadą, pirmą 
kaktuvininko gražią sukaktį, kartą Lietuvos, Latvijos ir Es 
su geriausiais linkėjimais kar tijos vardas buvo girdimas nuo 
tu įteikė vvindsoriečių dovaną Vancouverio iki Halifaxo. (Pla 

instrumentas; tuo tarpu spau— baltą, rankų darbo, gražiai čiau apie šį minėjimą bus seka 
da jaunimo negirdi, o lietuvy išpuoštą arnotą. Susirinkusieji nčiame numeryje), 
bė be jaunimo neįsivaizduoja 
ma. Iš paskelbtosios Jaunimo 
Kongreso programos nematyti, 
kad kas nors konkretesnio jau 
nimo klausimu, ypač jo lietuvy 
bės įsąmoninimo reikalu, Kong ( 
grėsė būtų suprojektuota. Tat 
ir kyla klausimas, ar jaunimo 
Kongresas taip ir bus tiktai , 
gražbylis ir be žymesnių pėdsa 
kų palikimo „gražus momen 
tas’’, ar jis imsis kokių nors ko 
nkretesnių sumanymų? Labai 
būtų nemalonu, kad jaunimo 
šauksmas į subrendusiąją bei 
išmokslintąją lietuvių visuome 
nę liktų tokiu pat „balsu tyruo 
se“, kokiu buvo JAV lietuvių 
studentų sąjungos šauksmas į 
lietuviškąją spaudą.

Žinoma, labai gražu, kad bir 
želio 29—30 dienomis bus pa 
demonstruota dar viena lietu 
vių ’demonstracija. Dalyvauki 
me joje, kas tiktai gali. Jau vien 
demonstracija gaivina mūsų 
tautines viltis, sustiprina mūsų 
tautinę dvasią ir pagilina mūsų 
tautinį įsisąmoninimą. Pagaliau 
daugelį mūsų atgaivina ir paža 
dina lietuviškam veikimui. Bet, 
siekiant didesnių tikslų, mums 
reikįa konkretesnių atsiekimų, 
kurie neliktų be pėdsakų, ypač 
jaunimo atžvilgiu, mūsų tautos 
ateities atžvilgiu. Jeigu nėra 
konkretesnių sumanymų, tai 
reiktų bent sukurti Jaunimo Ži 
dinys, kuris gaivintų lietuviško 
jo jaunimo dvasią, keltų inicia 

Lietuvos supratimą mes skiepi 'tyivą, organizuotų ateitį įvai 
jame auganičai lietuvių kartai? ria’S aspektais.
Kaip Kultūros Kongresas gale Taigi: maža gražios demons 
jo apleisti tokius svatbius rei tracijos, — reikia konkrečių, 
kalus? Klausėjams Kongrese ateitį kuriančių, darbų, 
buvo paaiškinta: žurnalistų or J. Kardelis.

Tat ir šiemet kalabnt apie 
šokių šventę ir Jaunimo Kong 
resą, kyla klausimas: ar mes 
tiktai pasikalbėsime ir tarpusa 
vy pademonstruosime, ar mes 
ką ir konkretesnio nuveiksime,

Jeigu kalbame, kad jauni 
mas yra ateitis, tai ką mes turi 
me padaryti, kad jaunimas tik 
rai sudarytų rimtą ateitį?

Akademinis jaunimas yra 
nusivylęs mūsų spauda, kuri tu 
'retų būti jautriausis lietuvybės

LONDON, Ont.
BENDRUOMENĖS GEGUŽINĖ

Šio birželio 30 d. — sekma kartą bus ir 
dienį Londono apylinkės bend kas sportas, 
ruomenės Valdyba rengia labai įvairenybės, 
smagią gegužinę — išvažiavi 
mą į gamtą. Gegužinė šį kartą 
ruošiama sekmadienį, nes ir 
pirmadienis yra šventė — Ka 
nados valstybinė diena. Geguži 
nė bus Dorchesteryje — „Dre 
amlande“. Pradžia 2 vai. po pie 
tų. Bus turtinga loterija, veiks 
bufetas, gros gera kapela.

komisprograma: 
lenktynės ir kitos

gausaus tautiečių
Maloniai kviečia

Laukiama 
atsilankymo, 
mi ir artimesnių apylinkių iic 
tuviai, jų pažįstami ir svečiai. 
Turime visi atsilankyti į šį be 
tuvių susibūrimą, nes tai bend 
ruomeninis susitelkimas ir reta 

Šį bei graži pramoga. L, E-tas.

SAULT Ste. MARIE, Ont.
APYLINKĖS VALDYBA

metais surengė vasario 16 savo vaikų nenori mokyti savo 
minėjimą, du šokių vaka sios. Taip keli mokyklinio am gęs abiejų kraštų valdybų susi 
Motinos dienos minėjimą žiaus vaikučiai, nors ir buvo tikimu, išreiškė norą sekančio

TAI DAROMA TAUTINEI MŪSŲ ATEIČIAI
Ir vėl stovime didelių tautinių kultūrinių savo įvykių 

išvakarėse:
birželio 30 d. įvyksta pirmoji JAV ir Kanados lietuvių 

tautinių šokių šventė,
birželio 29 ir 30 d. — pirmasis JAV ir Kanados lietuvių 

jaunimo kongresas,
birželio 28 d. atidaroma visuotinė lietuvių dailės meno 

paroda.
Šitie užsimojimai, apima visą Ameriką ir Kanadą, rodo 

kultūrinį mūsų gyvumą bei veržlumą. Tai yra tautinio mūsų 
pašaukimo vykdymas, nes tauta laikosi ir auga tik kurdama 
ir savo kūrybai sąlygas sudarydama.

Malonu pastebėti, kad visų šių didžiųjų parengimų ini 
ciatyva priklauso JAV L. B-nės Chicagos Apygardai. Apy 
garda atlieka ir didžiąją dalį darbų. Bet jai į talką atėjo ir 
daugelis kitų — tiek paskirų asmenų, tiek organizacinių jun 
ginių. Šitaip visų pastangomis yra atliekamas didelės tattti 
nės reikšmės darbas, skiriamas ypačiai mūsų jaunimo lietu 
viškai ateičiai.

Bet šitas darbas yra taip pat reikalingas ir visos mūsų vi 
suomenės dėmesio, supratimo bei parėmimo.

Todėl JAV Lietuvių Bendruomenės Centro Valdyba vi 
sus lietuvius kviečia ir prašo: gausiai dalyvaukime tautinių 
šokių šventėj, jaunimo kongrese ir dailės parodoj. Tepajunta 
dirbantieji mūsų visų moralinę ir materialinę paramą!

Tikėdami savo tautos amžinumu, atiduokime jai kiekvie 
nas privalomą dalį. Vardan tos Lietuvos!

JAV Lietuvių Bendruomenės Centro Valdyba.
BENDRAS JAV IR KANADOS BENDRUOMENIŲ 

VALDYBŲ POSĖDIS
Birželio 8 Clevelande įvyko 

bendras JAV LB Centro Vai 
dybos ir Kanados LB Krašto 
Valdybos posėdis. Kanados be 
ndruomenei atstovavo Kr. V- 
bos pirm. V. Meilus ir nariai V. visais atžvilgiais. 
Vaidotas, J. Songaila, Kanados Susitarta taip pat plėsti kul 
KF pirm. Iz. Matusevičiūtė, J tūrinį bendradarbiavimą: bend 
AV bendruomenei — visa jos romis pastangomis organizuoti 
C. V-ba; pirm. St. Barzdukas, vadovėlių ir jaunimo skaitinių 
nariai dr. Alg. Nasvytis, K. Au leidimą, plėsti akciją keistis me 
gulis, J. Staniškis, Ig. Malenas, nininkais ir meno kolektyvais, 
Alf. Mikulskis ir J. Stampužis. rūpintis meninių parengimų ly 
Atidarydamas posėdį, JAV L gio kėlimų. 
B pirm. St. Barzdukas pasvei 
kino svečius ir pasidžiaugė abie 
jų kraštų bendruomenių tarpu 
savio bendradarbiavimu. Posė 
džiui pirmininkavo Kanados L 
B Kr. V-bos pirm. V. Meilus, 
sekr. JAV LB C. V-bos sekr. 
K. Augulis.

Pirm. V. Meilus, pasidžiau

Susitarta PLB Seimui skirti 
ko daugiausia dėmesio, kad jis 
sėkmingai atliktų jam skiria 
mus uždavinius. Seimas turi 
būti tikrai reikšmingas įvykis

Abi valdybos bendrame po 
sėdy konstatavusios augančius 
LB uždavinius tenkinti kultūri 
nius, švietimo, sporto ir kt. rei 
kalus, nutarė bendru pareiški 
mu kreiptis i bendruomenių or 
ganus ir visus lietuvius vykdy 
ti tautinio solidorumo pareigą, 
kuri reiškiasi tautinio solidaru 
mo įnašų mokėjimu ir surinki 
mu.

Buvo taip pat pasikeista nuo 
monėmis dėl lietuvių grupių ir 
veiksnių sugyvenimo Lietuvos 
laisvinimo byloje. Apskritai tris' 
valandas su viršum trukęs ben 
drasis posėdis buvo darbingas 
ir draugiškas.

šiais 
-tos 
rus, 
ir įsteigė šeštadieninę mokyklą, kviesti, bet mokykloje nepasi posėdžio metu visiems susirink 
Tas reikalais visoms buvusio rodė. ii Kanadoje,
ms valdyboms stovėjo pirmuo Birželio 15 d. mokykla savo Toliau posėdyje buvo svars 
ju klausimu, bet dėl vienokių metus užbaigė. Tikimės, kad tyti šie klausimai: PLB Seimo 
ar kitokių kliūčių visgi nepavyk gražiai pradėtas darbas per va organizavimo eiga, kultūrinis 
davo įsteigti, o šį kartą pavy sąrą neužžels, bet bus tęsiamas bentJruomenių bendradarbiavi 
ko. rudenį. Tėvai parodė pritarimo, mas, tarpusavio informacija.
... , vaikučiai gerus norus, tik klau --------------------; .
Musų šeštadienine mokykla as mokytojų. Atrodo, kad prisimena pabalticcių trėmimų D A IIECI/AII A I 

(nors dar ir bevardė), vedama žmonių, kurie galėtų mokyto sukaktį ir atatinkamai savo <a I AJIE3I\vJllVlfAl 
vieno pasiryžėlio, V. Skaržins jauti, turime, kiti net pažadėję boję PaJP‘f'- šiais metais la — -• 
ko, lankė 14 mokiniu. Malonu buvo, bet kai reikėjo dirbti, tai bai gražiai paruosta xa a pu gronįus 
pastebėti, kad laike dviejų mė liko tik vienas V. Skarzinskas 
nešiu mokyklos veiklos visi mo (kuris gyvena kelios mylios už 
kiniai neapleido nė vienos pa miesto, susiseikimo priemonių 
mokos. Čia žinoma gero noro neturi ir dažnai pėsčias tą kelio 
parodė ir tėvai, kurie ne tik au nę atlikdavo). Na, bet tikimės, 
tobusais išsiunčia laiku savo kad ateinantieji mokslo metai 
vaikus į mokyklą, bet noriai įsi sustiprins pareigos jausmą ne 
pareigoje mokėti per mėnesį tik tų žmonių, kurie gali vaiku 
po 2 dol. nuo mokinio, mokyk čiams paskirti .kelias valandas 
los išlaikymui. Tik skaudu, kad per mėnesį, bet ir 1

HAMILTON parlamentą šiais metais Hamil
• Apylinkės Valdyba yra užsa tone pirm? kartą dalyvavo ir 
kuisi „Lietuvių Dienas ir Li

• tuanus Hamiltono Centrinei Bi 
bliotekai, Mac Master Universi

Jieškomi: Koženiauskas 
, sūnus Petro, gimęs 

1905 m. Zarasų apskrity, Im 
brado valsčiuje ir jo žmona, 
Koženiauskienė Veronika, pa 
neles pavardė Jozcnytė, gimus 
Zarasų aps., Antalieptės vals 
čiuje, iki 1939 metų gyveno 
Brazilijoj, San Paul. Jieško 
rnieji prašomi atsiliepti arba 
įjuos žinantieji pranešti adre 
su: V. Gurčinienė, 3260 
teau, Montreal, Canada.

— Povilas Balinskas, gyveni 
Venezueloje, Calle El Canal 
Nr. 39, Bario Libertad, Mara 
cay Estado Aragua, jieško:
1) K. Šalčio (Saltys), gyvenu 

šio Kirkland Lake, Wood 
Str. 87, Ont. Canada; ir

2) J. Misev.čjaus (Misevi 
čius), gyvenusio Aho 46 Co 
mp. Regan, Ont. Canada.
— Jieškomas Augustas Lei 

lionas, kilęs iš Plaušinių kaimo, 
Mosėdžio vai., paskutiniu lai 

• The Council of friendship, mokslo metų užbaigos proga do ma Įmokėti pas LE atstovą St. — „Lituanus“ žurnalui paku gyvenęs Mosėdyje. Jieško 
kurią sudaro Hamiltono etni v,anoms pirkti. Dalių, 506 Sherman Ave. So. remti talkon įsijungė ASS Chi jo žmona LeilionLnė ir duktė
nės grupės lietuivus pastoviai • Apylinkės Valdybos ižd. P. tel. FU 5-8602. cagos, Bostono ir Los Angeles iŠ Krokių kaimo. Žinantieji jį
atstovauja ir dalyvauja posėdž Lesevičius primena, kad jau pa • Birželio 11 d- 9.30 vai. vak. skyriai. Los Angeles ASS sky arba jis pats prašoma atsiliep 
iuose Apylinkės Valdybos na ts laikas susimokėti solidarumo per radijo stotį CHML kalbėjo rius su 12 dol. auka yra pirmas ti adresu: Kostas 1.Tiekus, 5300 
rys K. Žukauskas. „ _ . mokestį, nes pinigai reikalingi Mrs. E. Hyder, ši plačiai žino iš Ramiojo Vandenyno pakraš į—16th Avenue, Rosemount, 

ma radio komentatorė kasmet čio lietuvių kolonijos, Montreal, P. Q.

minė kanadiečiams Pabaltijo 
tautų tragediją. Mrs. E. Hyder 
priklauso visų mūsų nuoširdi 
padėka.

Nukelta į 7-tą psl.

VL. JAKUBĖNO MOKINIŲ 
PASIRODYMAS

Birželio 15 d. Chicagos did 
Tll. _d_, ‘..'-d r.........ir tų tėvų‘Tu miestyje esančioje Curtis Hall

pasitaikė ir tokių tėvų, kurie rie savo vaikų į mokyklą nelei Pr°f- Vlado Jakubėno muzikos 
svetimos kalbos neišmokę, o do. Artojas, studijos mokiniai turėjo metini
_______________________ _______ _ _______________________________ _ pasirodymą. Programoje daly
grupė vedama G. Breichmanie • Apylinkės Valdyba užsakė yavo ,aP^ 30 jaun^jM pianistų 
nes intensyviai repetuoja ruoš keturius naujus plakatus, 
darni naujus šokius. Gegužės 8 rie buvo nešami per birželio trė 
d. turėjo pirmą pasirodymą ruo mimų < 
štame parengime etninių gru Hamiltono miesto gatvėmis.

.ura1

ir dainininkų, kurių dauguma 
. buvo lietuviai.

demonstracijos eiseną • Prof. Zenonas Ivinskis, gy 
venąs Romoje, birželio 22 d. 

pių The Council of Friendship. • Lietuvių Enciklopedijos Lei susituokė su Paulina Talanskai 
, kad netrukus te, kuri gyveno Anglijoje. Ju

lietuviai priėmusieji pilietybę. 
Kiek teko patirti dauguma bal 
savusių atidavė balsus už CC v 

ty ir radio komentatorei Mrs. partiją. . p._ ----_______ -- -________ r. -
” ” ’ ” ' * ’ ’ "" ~ • Apylinkės Valoybos pirmi K;ek teko girdėti grupė pasiro dejas pranešė, ____ w „

ninku ir Krašto Valdybos po dyS per Lietuvių Dieną Niaga gausime XI tomą, o tačiau yra ngtuvės įvyko Romoje. Pirmo 
sėdyje birželio 1 d. iš Hamilto ra ,♦ - ---- r t..:__i„-_ -- ----------- ------

no dalyvavo pirm. inz. A. Jaz • Apylinkės Valdyba paskyrė rie neatsilyginę už gautus to mirusi Lietuvoje prieš dešimtį 
būtis ir vicep. St. Dalius. 75 doj šeštadienio Mokyklai mus. 1_________  r---o__
• The Council of Friendship, mokslo metų užbaigos proga do ma įmokėti pas LE atstovą St.

Ė. Hyder. Ypač dėkinga už už 
sakytus leidinius E. Hyder, ku 
ri džiaugiasi daugybe medžią 
gos, kuri reikalinga jos radio 
kalboms.
• Apylinkės Valdybos ruošto
Motinos Dienos minėjimo gau 
tą pelną apie 30 dol. pervedė 
Šalpos Fondui, kad persiųstų į 
Vokietiją vargstančioms moti 
noms. . ... — -----------
• Birželio 10 d. rinkimuose Į • Atgaivinta Tautinių Šokių bendruomenės veiklai plėsti.

dalis dar prenumeratorių, ku ji prof. Z. Ivinskio žmona yra

Hamiltone pinigus galt su viršum metų.
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Jaunimas — mūsų ateitis.

Jaunimas konsoliduojasi
„Šviesos“ ir 

talpiname 
Red.

„NL“ buvome trumpai pranešę apie 
„Santaros“ federacijos įsteigimą. Dabar 
šiuo reikalu platesnį pranešimą.

Mūsų laikais, kai emigraci iš viso tas nuotaikas, kuriomis 
nių sąlygų įtaka sklinda vis pla gyvena, kad ir ne pats „žalia 
čiau ir plačiau, kai to pašėko sis” lietuvių jaunimas, bet vis 
je visuomeniniame gyvenime dėlto jaunoji lietuvių karta, sa 
besireiškiančios organizuotos vo auklėjimą gavusi Neprikiau 
grupės, sambūriai bei įvairių somos Lietuvos ir Vakarų Eu 
pobūdžių draugijos (politines ropos mokyklose. Kaip matyti 
partijas imtinai) vis labjau ir iš paskelbtų rezoliucijų, šuva 
labjau rodo tendencijos skaldy žiavimas ne tik svarstė savo oi 
tis, pristeigiant visą eilę Įvairių ganizacines problemas, bet gy 
pavadinimų organizacijų, kurių vai domėjosi mūsų bendraisiais 
veikimas dažnai baigiasi valdy kultūriškai visuomeninio gyve 

<' °, išrinkimu (pagalvokime, nimo reiškiniais.
< .d vien tik į VLIKą preten 
duojančių grupių pavadinimų 
šiadieną galime priskaityti iki 
15!), mus pasiekusi žinia apie ' 
Šviesos-Santaros federacijos įs 1 
teigimą tikrai verta dėmesio, ' 
kaipo išsiskirianti iš bendros 
emigrantinės tendencijos. Tie 
sa, pati steigiamoji federacija 
savo esme daugiau primena ats 
kirų organizacijų sąjungą, sa 
varankiškumą praradusių Švie 
so^-Santaros apsijungimą, ta 
čiau šiuo atveju mirtimos fede 
racijos tam tikrą palaidumą va 
rgiai ar galėtumėm vertinti nei 
giamai. Atvirkščiai, mums at 
rodo, kad liberalinis jaunimas,

į ekdamas tampraus jįarpusa 
. io bendradarbiavimo, parodė 
daug brandumo ir — pasakytu 
mėm — liberalinio stiliaus įsisą 
moninimo. Eidami laisvės fe 
deracijos struktūros keliu, švie 
siečiai ir santarieičai atsisakė 
iš „viršaus“ forsuoti federaci 
jos mintį, brukant ją savo na 
riams, o pasirinko tokį būdą, 
kuris, suteikdamas galimybes 
dviems savo ideologija giminin 
goms organizacijoms sueiti j 
tamprų bendradarbiavimą, pa 
'liko įiaičam gyvenimui rasti 
tas organizacines formas, ku 
rios pasirodys tinkamiausios ir 
geriausios.

Šioji federacija yra dar ir 
kuo kitu įdomi ir būdinga. Tai 
yra taip pat bandymas po vie 
nu stogu sujungti dvi mokyk 
las, dvi auklėjimo sistemas: eu 
ropietišką ir amerikonišką. Ka 
ip žinome, niekas tiek žmonių 
neskiria (kartais net nė am 
žius!), kaip skirtingos mokyk 
los ir jų pasėkoje susidariusios 
skirtingos galvosenos, mąsty 
mo būdai. Todėl ir šiuo atžvil 
giu tenka sveikinti, kad Šviesa, 
atstovaujanti europietiška mo 
kyklą, ir Santara — grynai ame 
rikoniškųjų sąjygų padarinys 
—vieni kitų nepabūgo ir nenu 
ėjo užsidarymo savyje, izoliaci 
įos, sektantizmo keliu, bet nuta 
rė pamėginti bendras proble 
mas spręsti sujungtomis jėgo 
mis, mėgindami Europos ii 
Amerikos mokyklų skirtumus 
derinti Jietuvj^koje sintezėje.

' \ Apimties požiūriu federaci 
,os rėmuose Lietuvių Studentų 
„Santarai“ tenka akademinė 
veiklos sritis, studentija. Visa 
gi kultūriškai - visuomeninė di 
rva už akademinių ribų palieka 
ma sambūriui „Šviesa“ ir Lie 
tuvių Filisterių „Santarai“. 
Tuo būdu federacija yra savo 
esme trilypė: Sambūris „Švie 
sa“, „Santaros“ studentai ir 
„Santaros“ filisteriai. Betgi pa 
ralėlinės veiklos už universite 
to ribų išvengimui numatyta, 
kad visur ten, kur tik sąlygos 
leis, filisteriai ir šviesiečiai vei 
ks kartu, sudarydami bendrus 
skyrius, kuriems vadovaus iš 
„Šviesos“ ir filisterių „Santa

Ss” .centrų valdybų sudaryta 
filisterių Kolegija.

Tad tokia struktūra, vietoje lijame misterijas> skudučius 
pas mus priprasto vienas ki 
tam „karo kirvių“ grūmojimo, 
liberalinis lietuvių jaunimas 
Amerikoje mėgins spręst bend 
rai gyvenimo jam keliamus už 
davinius.

Gegužės 30 ir 31 d. d. įvy 
kęs New Yorke „Šviesos* šuva 
žiavimas patvirtino viršuje mi 
nėtos federacijos principus ir 
įgaliojo Sambūrio „Šviesa" Š. 
Amerikos srities Valdybą, pra mantizmą, neranda ir negali ras vo statybos medžiagų. Tai bu 
ktiškai juos įgyvendinti. „San atgarsio platesnėje viuomenė vo daroma sąmoningai, kad ir 
tara ‘ šiems principams buvo je> ypač jaunesnėje jos dalyje, tuo būdu sutrikdyti ūkininkavi 
jau pritarusi kiek anksčiau įvy jr — dar blogiau — būti pakan mą individualiuose ūkiuose, 
kusiame savo suvažiavime). karnų mūsų tautos kūrybinių

^Šviesos" suvažiavimo pro pajėgų reprezentantu, 
ga būtų pravartu apžvelgti ir J. Garnys.

naujų
Lenki

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
METINIS JAV SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS

Chicaga šį kartą priglaudė metinį Sąjungos suvažiavimą, 
----------------------------------------------  įvykusį Padėkos Dienos savait 
reikalingoms įrašymui į t. v. kil galio metu. Jame dalyvavo apie 
mės knygas.

1945-47 metais buvo pradėta 
įvesti platesniu mastu naudoji

150 studentų, kiek daugiau bu 
vo atstovauajmi kitų.

Atidaromąjį žodį tarė Sąjun 
gos CV pirm. J. Karklys, po 
kurio visi žuvusieji Sąjungos 
nariai buvo prisiminti bendro 
je maldoje. (Susirinkusius žo 
džiu pasveikino Lietuvos kon 
sulas Chicagoje Dr. P. Dauž 
vardis ir Liet. B-nės Chicagos 
apyl. pirm. Dr. J. Bajerčius).

Suvažiavimui vadovavo slap

Lenkijos žemės ūkio 
kolchozinimas

LAIŠKAI IŠ POZNANĖS
Taip vadinamame 1944. VII. je sukurta apie 1 mil. 

22 d. Manifeste bei 1944. IX. 6 ūkių ( iš viso šiuo metu
d. dekrete apie žemės reformos joje yra daugiau kaip trys mi 
įvykdymą Lenkijoje, Maskvos lionai žemės ūkių), bet mažiau ma selekcinių grūdų. 1948-51 
primesta Lenkijai vyriausybė šiai 0,5 miliono ūkių iki šiol ne Inetų laikotarpy selekciniu grū 
paskelbė, jog pagrindinis že turi trobesių, o likusiųjų ūkių dų įvedimo priedanga norėta 
mės valdymo būdas Lenkijoje veik visi trobesiai reikalauja ųkininkai savuosius grū 
esąs individualus .žemės valdy didesnio ar mažesnio remonto, duS( tuojau po derliaus nuemi 

mo iškultų ir valstybei atiduo 
tų, gi valstybė žadėjusi sekantį 
pavasarį pilnumoje aprūpinti 
visus ūkininkus selekciniais 
grūdais, o žiemkenčių pasėlia tu balsavimu išrinkti kolegos 
ms čia pat duodavo (su atatin V. Kleiza ir S. Bobelis — pirmi 
karnų primokėjimu) mainomis. ninkai, ir G. Stepaitytė su D. 
Pradžioje ūkininkai tikėjosi, Karaliūte — sekretorės. Man 
jog jie tikrai gaus geresnius ja datų komisiją sudarė R. Min 
vus pasėliams, tačiau prakti kūnas, D. Staniškis, R. Mišaus 
koje pasirodė, jog tariami selek kas ir A. Avižienis, gi į rezoliu 

nė ūkininkų atiduoti grūdai, gi tariant, rinkimus pravedusio 
pavasarį ūkininkai pažadėtų V. Valaičio buvo pakviesti Bal 
grūdų niekad pilnumoje nega takis, Mickevičius ir Lintakas. 
vo.
nes valstybė (ar tikriau saka lyje buvo išklausytos ir išdis 
nt Lenkijos komunistų parti 

Fra ja) tuo keliu

norėjo ūkininkus padaryti 
galimai labjau priklausomais 

nuo valstybės.

mas. Bet Maskva nebūtų Mask ypač didesnių ūkių (t. v. kulo 
va, jei ji elgtųsi taip, kaip ji sk kiškų ūkių), kurie iki šiol suda 
elbia savo obalsiuose ar įstaty ro apie 7 % visų ūkių. Dabar 
muose. Tas pats buvo ir su Len tinėje Lenkijoje apie 52% ouda 
kijos žemės ūkiu, nors esmėje ro ūkiai nuo 5 iki 12 ha, t. v. 
Lenkija dar niekad nebuvo pa vienos, neskaitlingos šeimos 
siekusi sovietiško žemės rojaus ūkiai.
„lygį“, ° vien tik lygį to „že 
mės rojaus“ prieangio. Ten, 
kaip ir Lietuvoje, visokiausiais 
apgaulės, klastos bei smurto ke 
lia s vertė ūkininkus stoti į kol 
chozus, t. v. „produkcinius ko

Spaudos reikalu priimtoje le 
zoliucijoje, pavyzdžiui, šviesie 
čiai išreiškia savo pasipiktini 
mą mūsų periodikoje įsigalėjo 
siu tonu bei stiliumi. Suvažiavi 
mas atkreipia dėmesį visų he 
tuviškų laikraščių redaktorių, operatyvus” (spoldizelnie pro buvo ne daugiau 'ž—3 karvių, 
kad jie yra atsakingi už šilą dukcyjne), tačiau ūkių nedegi šiuo metu 100 ha tenka viduti 
vyraujančią „tradiciją ir pa no, ūkininkų į Sibirą netrėme niškai apie 38 galvijus (apie 26 
brėžia, kad toks mūsų spaudos ir iš gilumos Rusijos negabeno karves), 48 kiaules ir apie 13 
stilius gali tik kenkti tautišku kolonistų ir ne sodino jų vietos arklių (1945 m. buvo po 2—3 
mo išlaikymui emigracijoje, ūkininkų sodybosna, kaip tai kiaules ir 5—7 arkliai). “ 
Jeigu mes į sį „šviesos šuva buvo Lietuvoje. džioje po karo buvo kalbama
žiavimo protestą pažiūrėsime Tačiau ir ten matome daug apie rasių pagerinimą ir net kai 
prideramu atsakomingumu, tai poelgių, būdingų vien bolševi kas ta kryptimi buvo daroma.

i....’ kine- santvarkai, nors ir lenkis Laikui bėgant gyvojo invento 
kame apdare. riaus kokybė pradėjo vienok

Remiantis dekretu apie že 
mės reformos vykdymą

tapo suvalstybinti visi 
rai, turintieji per 50 ha 

dingos ėemės
(Poznanės bei Paarės vaiva 
čijose — per 100 ha bendro pi 
oto), o taip pat visos buv. vo 
kiečių nuosavybės. Dvarai bu 
vo išparceliuoti daugiausia 
buv. to pat dvaro daribninkams 
bei aplinikniams bežemiams ir 
mažežemiams. Dalis gi dvarų, 
jau iš karto buvo palikta kaip 
valstybiniai ūkiai. Parceliantai 
naujakuriai daugiausiai apsigy 
veno buv. dvarų patalpose bei 
kumertynuose. Visi parcelian 
tai turėjo gauti paskolas bei 
paramas statybos medžiago 
mis, kad vėliausiai 5 metus po 
parceliacijos galėtų pasistatyti 
nuosavą sodybą. Tačiau prakti 
koje tik pavieniai asmenys, dau 
giausiai veiklesni šalininkai 
„naujosios santvarkos“, tokias

Taip pat verta dėmesio ir paskolas ar paramas tegavo. Gi 
kita, didelį pritarimą suvažiavi didžiuma parceliantų ir šian 
me radusi rezoliucija. Joje švie dieną vis dar užima buv. dvarų 
siečiai pabrėžia reikalą lietuvis patalpas, kurios atskiru potvar 
kąjai visuomenei propaguoti kiti turėjo pereiti valsčių koope 
svetimšalių tarpe ir patiems įsi ratyvų nuosavybėn. Kiek gėrės 
sąmoninai, kad mūsų kultūra nėję padėtyje atsirado „nauja 
remiasi ne vien tik liaudies kū kuriai”, gavusieji buv. vokiš 
ryba. Ištikrųjų, jeigu mes pa ] us ūkius, nes jie daugumoje 
seksime mūsų parengimus, tai gavo ūkius su trobesiais, 
susidarys įspūdis, kad be „Len 
ciūgėlio“ ar „Kubilo" daugiau 
nieko lietuvių tauta per ištisus 
šimtmečius nėra sukūrusi. Kic 
kvienam svetimtaučiui, mačiu 
šiam daugiau, negu vieną lietu 
viską programą, susidaro įsp.i 
dis, kad jis turįs reikalo su mir 
štaničą, pereitų šimtmečių su 
konservuotomis vertėmis „be 
mintančia“, tauta. Juk mes pri ūkius. Tačiau nemaža ten apgy j; 
ėjome prie to, kad tuo laiku, vendinta tapo ir i škitų daugiau 
kad kitos tautos seniai jau yra šiai centrinės Lenkijos vietų 
įpratusio būti atstovaujamos žmonės. Ten kai kurie stambus 
individualia kūryba— pajėgia 
tįsiais savo tautos reprezentan 
tais (Mozart, Beethoven, Stra 
winski) — mes vis dar pasigen 
dame pobūvio „lietuviškumo“, 
jei jame nebuvo šokamas „Ku 
bilas“ ar dainuojama „Du bro 
liukai kunigai“. Net PLB sei 
mo rengimo komisija nerado 
nieko geresnio, 
misteriją. Ten kur kiti pastato mių visiškai sudirvonėjo. 
oratorijas, simfonijas ar bent ten nauji pastatai yra labai 
kamerinę muziką, mes vis beve tas dalykas.

i su 
kanklėmis ar liaudies šokius u 
žaidimus. Tiek šias eilutes rasa 
nčiajam, tiek „Šviesos” šuva 
žiavimui buvo svetima mintis, 
kokiu nors būdu nuvertinti ar todėl, kad esą tos medžiagos 
—apsaugok Dieve—panaikinti buvusios pirmon eilėn reikalin 
mūsų liaudies kūrybą. Bet ir gos miestų bei pramonės atsta 
čia šviesiečiai atvirai vertinda tymui. Tačiau toks tvirtinimas 
mi dabartį, yra įsitikinę, kad me galįs būti teisingas vien iki 
ginimas atgaivinti Dionizaus 1947-49 m., gi ūkininkai ypač 
Poškos laikų sentimentalų ro nuo tų laikų dar mažiau gauda

Po karo

veik visi ūkiai buvo netekę 
savo gyvojo inventoriaus.

1945 metais, kai kuriose vieto ciniai grūdai buvo net blogesni cijų komisiją, suvažiavimui pri 
se 100 ha naudingosios žemės

Tas savaime suprantama, Studijinėje suvažiavimo da

negalėsime nuneigti fakto, kad 
ne vieną jaunesni ir jaučio od 
os nespėjusį užsiauginti tautie 
tį, mūsų spaudoje vartojamas 
tonas ne tik atstūmė nuo lietu 
viškos veiklos, bet ir davė jam 
pagrindo vidiniai nusivilti. Ti 
krai, jau nekalbant apie augšlą 
V. Europos spaudos kultūrą, 
ir amerikoniškoje periodikoje 
mes nerasime tokių pamfletų, 
šmeižtų ir įžeidinėjimų, kokių 
marga mūsų lietuviškoji spau 
da emigracijoje, 
prof, 
prieš 
Prie 
tovo 
jaunoji „Šviesa“.
čiųjų ir kai kurių redaktorių są 
žinė tiek atbuko, kad jie bend 
ruosius lietvybės išlaikymo rei 
kalavimus vertina žemiau už ta 
primityvų pasitenkinimo jaus 
mą, kylantį perskaičius straips 
nį, kuriame „į dulkes” paver 
čiamas asmeninis, politinis ar 
dar koks nors kitoks tariamasis 
„priešas“?

Jau velionis 
V. Biržiška protestavo 
šį „spaudos banditizmą ’, 
šio seniausios kartos ats 
protesto dar jungiasi ir 

Negi rašau

dva
nau

Panašiai buvo pravesta 

žemės reforma ir tose žemė 
se, kurias Lenkijai po išo ka 

ro davė Maskva, 
o kurios priklausė Vokietijai. 
Ten apgyvendinti tapo daugu 
moję repatrijantai, kurie Mask 
vos iš Lenkijos paimtose žemė 
se „už Bugo“ paliko nuosavus

ūkiai — dvarai ne tiki 1947 — 
49 m. buvo naudojomi Raudo 
nosios Armijos* dalinių.

Daugumoje nauji kolonistai, 
patekę į visiškai skirtingas są 
lygas, nebemokėjo ar net ir iki 
šiandien nebemoka ūkininkauti 
tose, t. v. „Atgautose Žemėse", 
Ten veik nėra kaimo, kur neįio 

kaip užsakyti gsotų griuvėsiai, ten daug že
Ir 
re

Parceliantai ir apskritai

ūkininkai Lenkijoje neganda 
vo medžiagų statybai ar net 

būtiniems pastatų remontams

Žmės ūkio reforma Lenkijo 
je apėmė per 6 milionus hekta

kvituotos šios temos: S. Šimo 
liūnas kalbėjo apie Sąjungą pe 
jnkių metų perspektyvoje, J. 
Šoliūnas nagrinėjo įvairius sky 
rių veiklos aspektus ir jieškojo 
būdų jaunųjų įtraukimui į tą 

Išvysčius duoklių sistemą siek veiklą, gi A. Laucius pasisakė 
ta visiškai išimti iš ūkių bet ko dėl studentų dalyvavimo politi 
kius išteklius, kad ūkininkai nėję veikloje.
nieko neturėtų laisvam parda Organizacinių klausimų sva

riaus kokybė pradėjo 
smukti žemyn, degeneruotis. 
Kiek geresnis inventorius pasi 
taiko valstybiniuose ūkiuose 
bei pavieniuose kolchozuose, vimui ir kad per tai gauti di rstyme vienas svarbesniųjų bu 
nes ten tam reikalui nesigailė dėsnį kiekį javų miestui. Ūki vo Lituanus reikalas. Kritišką 
ta piniginių subvencijų bei pa ninkai už vieną dvigubą cent leidimo būklę nušvietė Dr. V. 
šalpų. Užtat individualiniuose nerį gaudavo vidutiniškai po Vygantas. Nutarta prie CV- 
ūkiuose, ypač raguoičai (beveik bO zlotų, gi laisvajame paida^i bos sudaryti atskirą finansų ko 
vien baltai - juodos rasės) vis me toks vienas centneris kaš misiją, kuri rūpintųsi lėšų telki 
mažiau turi vienetų, atitinkan tuodavo 200 — 300 zl. ir dau mu. Bendruomenė ir toliau pra 
čių tarptautinėms sąlygoms, giau. (b. d.) Nukelta į 6-tą psl.

NEPAMIRŠKITE
ŠIO VYRO

Jei tik pasikviečiate draugus 

linksmai praleisti vakarą ar šiaip 

pasikalbėti, nepamirškite 

VYRO RAUDONA KEPURE..
jis visuomet linksmo pobūvio 

dalyvis. 

Ir jūsų draugai bus patenkinti 

gerdami 

CARLING’S RED CAP ALE

GERIAUSIAS PASAULYJE ALUS GAMINAMAS BRAVORO

(tariama: „karlings red kep eil“). 

Jo vieta pas jus.

Sekite kanadišką paprotį ir 

vaišinkite savo svečius su 

RED CAP ALE. 
Jie džiaugsis 

jūsų pasirinktu gėrimu.

CARLING'S RED CAP ALE 
BREWERY LIMITED 

(Tariama „Karlings red kep ėil“)
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kultu į“o-sDBArB^^s
’ ’ Is Lietuvos atėjo žinios, kad

DIDELIS LIETUVAITĖS BALETO MOKYTOJOS 
PASISEKIMAS

Lietuvos baleto solistė T. Ba lėto mokytojų, — todėl jai š.ą rogrado, operose kaip solistas. J. Deveikė-Navakienė buvo pa 
buškinaitė-Vasiliauskienė Bos vasarą yra pavesta padaryti po Pirmojo karo sugrįžo Lietu kviesta Salamankos Pontifiką 

von ir buvo Lietuvos valstybi linio Universiteto (Isponijos) 
nės operos solistas. Kuriam lai skaityti keturias paskaitas apie 
kui buvo išvykęs į Ameriką ir „Europos galutinį sukrikščioni 
dainavo lietuvių kolonijose. Po nimą“. Tos spaudos žiniomis, p. 
to vėl sugrįžo j Lietuvą ir vėl Dr. J. Deveikė esanti pir.ua mo 
dainavo Lietuvos operoje. Ga teris, kuri buvo pakviesta kai 
liausiai, jau pasenęs, buvo Kati bėti Pontifikaliniame Universi 
ne Juozo Gruodžio vardu pava tete. Rimvydas,
dintos muzikos mokyklos mo 
kytoju.

Babravičius turėjo gana gra 
žų ir stiprų lyrinį tenorą ir bu 
vo geras operos solistas, daina 
vęs pirmaeilėse Rusijos opero 
se, o vėliau Lietuvoje.

MUZIKUI A. KAČANAUS 
KUI 75 METAI, 

dėl to minima jo sukaktis. Jis 
yra mokinys Juozo Naujelio, 
vėliau studijavęs keliose moky 
klose. Jis yra solistas daininin 
kas, vargonininkas, kompozito 
rius, chorvedys ir mokytojas. 
Kiekvienoje srityje yra išvaręs 
žymų barą. Po Sasnausko bu 
vo Šv. Kotrynos vargonininku 
ir chorvedžiu Petrapilyje, Ry 
goję vedė kelis chorus. Nep. 
Lietuvoje, buvo Konservatori 
jos profesorium, bet dirbo ir 
kaip chorvedys ir ypač daug, 
kaip kompozitorius, kurio dar 
nas solo mėgsta dainuoti daini 
ninkai. Ir dabar Kačanauskas

Dainų šventė ir C 
jaunimo kongresas

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS KOMITETO 
PRANEŠIMAS

Laikas, vieta, adresas. Pirmo jos: griežtųjų mokslų, lietuvis 
ji JAV ir Kanados Lietuvių kos dainos ir šokio, literatūros 
Tautinių Šokių Šventė įvyksta ir spaudos, meno, moksleivių, so 
Chicagoje 195 7 m. birželio 30 cialinių-visuomeninių mokslų, 
d. Iškilmingas šventės atidary sporto ir informacinė sekcija 
mas 2:30 vai. Chicagos laiku, anglų kalba. Vakare garsioje 
Šventė rengiama International Merchandise Mart salėje įvyks 
Amphitheatre, esančiame prie jaunimo pasilinksminimas. 
42 ir So. Halsted gatvių. Amp 
hiteatre veikia šaldomoji oro likų ir evangelikų pamaldos, 
sistema, modernus apšvietimas, 
puikiausias matomumas iš visų so uždarymas. 2.30 vai. Tauti 
vietų. Gretimose salėse užkan nių Šokių Festivalis Internal 10 
dines, gėrimų parduotuvės, o nal Amphitheatre patalpose, 
lauke daug erdvės mašinų pa Transportaąija. Vykstantie 
statymui. ms į Chicagą ne savomis msši

Registracija. Visi lietuvių nomis, bet traukiniais arba ;.u 
tautinių šokių šventės dalyviai, tobusais, patariame sudarj ti vės, tai jie abu yra sutarę tas 
atvykę į Chicagą, tuojau regis grupes, 30 žmonių, ar daugiau, sukaktuves suruošti ateinanti 
truojasi. Registracija vyks Lie ir kreiptis į autobusui linijas ar rudenį. Baleto mokytoja, Tatja 
tuvių Auditorijoje, 3133 So. ba geležinkelių kompanijas pra na Babuškinaitė-Vasiliauskie 
Halsted St. telef. Victory 2- šant nuolaidos biletams. Praša nė, kaip baletininkė, išbaigs ba 
6172. Registracija pradedama nt nuolaidos, svarbu pasakyti, lėto „Kopelija“ pastatymą, o 
birželio 28 d. (penktadienio) kad grupė vyksta vienon vie V. Andriušis, kaip dailininkas 
vakare. Chicagos ir apylinkių ton ir vienu tikslu: Čikagon į dekoratorius, nupieš tam bale 
tautinių šokių grupės prašo Jaunimo Kongresą arba į Tau tui dekoracijas, — ir bus duo 
mos registraciją atlikti anks tinių Šokių Festivalį. tas viešas baleto spektaklis,
čiau. Nakvynės. Visi, kurie vyksta kuris po to tikimasi parodyti

Repeticija. Visų tautinių šo į Jaunimo Kongresą ir į Tauti ir Montralyje.
kių šventės dalyvių generalinė nių Šokių šventę ir kurie netu Bet baleto mokytojos pasise 
repeticija bus International rite pažįstamų arba giminių, kimas žymiai plačiau konstatuo 
Ampritheatre birželio 29 d. šeš pas kuriuos galėtumėte apsisto jamas. Amerikos baleto organi 
tadienį. ti Čikagoje, nakvinių reikalais zacija šį paavsarį suruošė visų

Šokių Šventės programa, a) prašau kreiptis i Joną Paštuką. baleto studijų, kurių yra daug, .. .
Tautinių šokių Šventės Komi Vietovėse patariame sudaryti konkursą, ir mūsų tautietė T. dauSe 10 apsirengimų, 
teto pirmininko Bruno Shoto sąrašą asmenų, kuriems reika Babuškinaitė - Vasiliauskienė 
žodis, b) JAV Lietuvių Bend lingos nakvynės. Sąrašus pra pripažinta geriausia iš visų ba 
ruomenės centro valdybos pir šom siųsti augščiau paminėtu -----------------------------------------------
mininko Stasio Barzduko žo adresu, 
dis, c) šokiai: 1. Suktinis, 2. 
Kubilas, 3. Kalvelis, 4. Čigonė 
lis (šoka tik Bostono grupė), 
5. Mikita (šoka tik vyrai), 6. 
Kepurinė (šoks tik merginos), 
7. Vėdaras, 8. Šustas, 9. Lėtu nis Teisės Istorijos Kongresas aštų seimų kilimą“ bandė iro 
nas. II-ji dalis; Mokyklos vai bei parlamentarinių organų is dyti, kad toji kilmė esanti tapa 
kų programa — dalyvauja Chi torijai tirti tarptautinės komisi tinga.
cagos parapijinės mokyklos pa jos dienos. Į vieną ir antrą šuva toks apibendrinimas nėra tiks paruošė prof. M. Biržiška, kai viljone
sirodydamos su lietuviškais šo žiavimą, šalia prancūzų geriou lūs. Josios tie tvirtinimai buvo bą išlygino prof. P. Jonikas, lei spauda, suvenyrais ir rankdar išpildyti stikle. Pradžioje nau
kiais ir dainelėmis. III-ji dalis: siu teisės istorijos žinovų, buvo paremti kitų kraštų mokslinin džiamas Lituanistikos Institu biais penkių tautų tarpe pasiro dojosi kitų dirbtuvėmis. Vėliau
1. Sukčius, 2. Jonkelis, 3. Se suvažiavę nemaža mokslininkų kų. Diskusijos buvo gana pla to mokslinių darbų serijoje, lei do ir lietuviai.
nio polka, 4. Sadutė (šoka tik iš įvairių kraštų, net ir iš kitų čios ir turiningos. Tarp labjau džia Kultūros Fondas. Visi tr
Clevelando ir Putnamo grupės, kontinentų. šiai nevykusių pastabų, pareikš ys tomai kainuos 15 dol., bet

Banketas. L. B. Chicagos ap Iš tautų, esančių už Geleži tų tuose suvažiavimuose, moks prenumeratą galima siųsti už
ygardos valdyba Tautinių šo nės sienos, buvo pakviesti 2 ats lo atžvilgiu visiškai silpni bu kiekvieną tomą po 5 dol. Pre
kių šventės, Jaunimo kongreso tovai — vienas vengras, buvęs vo pareiškimai Krokuvos uni numerata siunčiama Mr. B. Ba
ir Dailės parodos dalyviams pa Budapešto Universiteto prote versiteto profesorious Barda brausko vardu — 1436 So. 50
gerbti rengia banketą birž. 30 sorius ir viena lietuvaitė, Dr. J. ch‘o. Rimvydas.. Avė, Cicero, III., USA.
d. 7 vai. vakaro Morrison vieš Deveikė-Navakienė. 
būtyje. Biletus iš anksto už Tokie tarptautiniai kongre 
sakoma pas banketo komisijos sai paprastai sutelkia stipriau 
pirmininką J. Jasaitį, 4430 S. sius tos srities mokslininkus-ži 
Campbell Ave. Chicago 32, Ill. novus, kurie dalinasi savo paty 
Telef. LA 3-2180. Vieno bileto rimais, pateikia pranešimus, lie 
kaina 7 dol. čiančius įvairiausių kraštų bei

Šokių šventės komiteto adre įvairiausių laikotarpių istori 
sas ir telefonas: 3320 So: Hals nius faktus ar dokumentus. Tai 
ted, tel.: CL 4-4096. yra tikrąja to žodžio prasme —

Lietuvių Tautinių Šokių teisės istorijos areopagas. 
Šventės Komitetas. 

LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESO REIKALU

DR. J. DEVEIKĖS 
PASKAITOS

International Women's Ne 
Kaune mirė dainininkas Juozas ws“ ir „Nouvelles Feministes 
Babravičius. J. Babravičius dai Iternationales“ laikrašičų pa 
navo Rusijos, Maskvos ir Pet skelbta žinutė sako, kad P. Dr.

Sekmadieni 9 vai. ryto kata

11 vai. iškilmingas Kongre

tone turi dvi šokio studijas, ku kursus visų baleto mokyklų mo 
rias lanko apie 200 mokinių, kytojoms ir mokytojams. Kur 
Studijos veikia jau 5 metai. Šio sai vyks New Yorke. Tai yra 
ms kuklioms sukaktuvėms pa didelis p. Vasiliauskienės laimė 
minėti mokytoja paruošė spėk jimas, kuriuo visiems malonu 
taklį, kuriame buvo pastatyti pasidžiaugti, nes sukaktuvin n 
keli baleto „Kopelia“ veiksmai, kė yra baigusi Lietuvos teat: o 
Pastatymas, kuriam dekoraci baleto studiją ir ligi tremties 
jas piešė dailininkas Viktoras šokusi Lietuvos valstybiniame 
Andriušis, Bostone turėjo didž balete solo partijas.
iulj pasisekimą. Į spektaklį su 
sirinko arti 1000 asmenų.

Kadangi ir T. B. Vasiliaus 
kienei, kaip baletininkei ir V. 
Andriušiui, kaip dekoratoriui 
sueina 30 metų darbo sukaktu

Rengėjai, joje šiemetinė programa buvo 
TpIC,.„ icroptvĮi tuo įdomi, kad suvažiavime da 

KONGRESAS PARYŽIUJE. 'j.va™ ir Praf°s- 'faršuv.os. b" 
Maskvos universitetų delega 

Birželio pradžioje Paryžiuje tai-profesoriai. Prof. Schmidt 
kelias dienas vyko Tarptauti savo pranešime „Apie slavų kr

DAILININKAS
VIKTORAS ANDRIUŠIS, 

gyvenąs Bostone, praėjusią ?>a 
vaitę lankėsi Montrealyje. Ko 
ip dailininkas dekoratorius, jis 
visą laiką talkina Bostono teat 
ralams. Dabar, šiek tiek atsiga 
vęs po ligos ir operacijos, inten 
šyviai pradėjo dirbti ir gauna 
daug užsakymų. Ir Montealyje 
besilankydamas gavo užprasy 
mu jo meną gerbiančių žmoni m

TAZIJA TAMOŠAITIENĖ
DAILININKĖ ANAS

besiartinančios šokių šventės 
Čikagoje akivaizdoje, kur susi 
rinks tūkstaničai JAV ir Kana 
dos lietuvių šokėjų, yra labai 
užimta šokėjoms ir šokėjams 
tautinio apsirengimo gamini 

mu. Daugeliui šokėjų reikia ir

Be to, dail. A. Tamošaitiene 
nuolat turi specialių kvietimų dar judrus ir kūrybingas. Svei 
ir užsakymų. Dabar ji pakvies katos jam, sėkmės ir ilgiausių 
ta dalyvauti Kanados 
ruošiamoje taikomojo 
rodoje.

PROF. VACLOVO
ALEKSANDRYNAS

sostinėje metų, 
meno pa

BIRŽIŠ
KOS

LIETUVIAI TARPTAUTI 
NĖJĘ PARODOJE

Adelaidėje prasidėjo karališ 
koji paroda, kurią atidarė Aus

išeinąs trijuose dideliuose to tralijos generalinis gubernato 
muose, jau atiduotas spaudai rius Slimas.

Dr. Deveikė įrodė, jog (pirmasis tomas). Jį galutinai Šios parodos imigracijos pa 
: su tautodaile, menu,

KOKIA BUS MENINĖ PA 
SAULIO LIETUVIŲ SEIMO 

PROGRAMA .
1958 m. New Yorke įvyksta® 

Pasaulio Liet. Bendruomenės ' 
seimas, siejamas su dideliu ir 
svarbiu kultūriniu įvykiu. Bu 
vo iškilę du siūlymai: rengti si 
mfoninės lietuvių muzikos kon 
certą. ir statyti tautinę misteri 
ją, kurios konkursas yra paske 
Įlotas Kanados ir JAV LB Kui 
tūros fondų. Jei konkursas rei 
kiamo lygio kūrinio neduotų — 
tuomet rengti jau turimų lietu 
viškų kantatų koncertą su sim 
foniniu orkestru. PLB Seimo 
Organizacinio Komiteto gegu 
žės 18 d. posėdy dauguma bal 
sų buvo pasisakyta už antrąjį 
variantą. Į pastatymo techniki 
nę komisiją yra pakviesti J.^ 
Makauskis ir kun. V. Dabušis.^į 
pastatymo darbams vadovaus 
Centro Valdybos narys kult, 
reikalams Čiurlionio ansamblio 
meno vadovas muz. Alf. Miku 
Iškiš.

DAILININKAS
V. K. JONYNAS

apsiėmė dekoruoti Marquette 
Parko bažnyčią, kuriai turėjo 
projektuoti ir vitražus. Vėliau 
prisidėjo prie St. Louis bažny 
čios puošimo.

Padaręs vitražų projektus, 
tuo nepasitenkino. Norėjo pats

Kitos keturios ėmėsi pats organizuoti vitražų 
parodoje atstovaujamos tautos dirbtuvę. Įsigijo namus, pritai 
yra: lenkai, čekoslovakai, es kė juos dirbtuvei, įtaisė visus 
tai ir vengrai. reikmenis. Toji dirbtuvė yra

Lietuviai tarp kitko turi iš 9009 168 St., Jamaica, N. Y. 
statę du manekenus su tauti Per du augštus išdėstyti sta 
niais kostiumais ir gražių atidi lai. Vienur pajusto stiklus, ki 
nių. tur deda Į krosnį, rėmina.

SKLYPAI VAISMEDŽIŲ SODE. NETOLI KELIO NR. 4.

ROMI NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI PAS NOTARĄ.

Offlc*
Marei ar

CHATEAUGUAY!
NETOLIMOS ATEITIES MODERNIŠKAS MIESTAS.

DIDŽIOJO ST. LAURENT LAIVŲ KELIO IR SUNKIO-
Daugybė teisės bei istorijos 

faktų, kokiais nors politiniais 
sumetimais, to ar kito krašto 
buvo sufalsifikuoti, tik dalinai

Kongreso registracija. Šešta paskelbti, ar savotiškai nušvies 
dienj, birželio 29 dieną 9.30 v. ti. Istorija mūsų santykių su mū 
ryto atvykuseiji registruojasi sų kaimynais tokių reiškinių ži 
Morrisono viešbučio patalpose, no labai daug, todėl ir lietu 
79 West Madison St. Registrą vos tolimiems ar artimiems tei 
cijos mokestis vienas doleris, sės istorijos klausimams išaiš 
Užsiregistravęs dalyvis gaus kinti, nušviesti ar paremti yra 
Jaunimo Kongreso ženklelį ir labai svarbus ir mūsų atstovų 
vadovą-programą. Ten pat bus dalyvavimos tokiame areopage, 
galima gauti ir visas kitas smul Teisės istorijos šiemetinia 
kesnes informacijas. me kongrese nebuvo praneši

Kongreso programa. šešta mų, kurie tiesiogiai būtų palie 
dieyje programoje numatytos tę Lietuvai svarbias problemas, 
trys pagrinidnės temos: „Jau nes Dr. J. Deveikė, nors ir kvie ^PIRKĖJUI PAGEIDAUJANT, KIEKVIENU METU DA-s 
nimas ir šeima“ — A. Krikščiū čiama, dėl gausybės darbo, su 
naitė; „Jaunimas ir vyresnioji sieto su Lietuvos Statuto prob 
karta“ — V. Vardys; „Jauni lemomis, turėjo atsisakyti nuo 
mas ir ateities perspektyvos“, atskiros temos ir tik aktingai 
— Br. Vaškelis. dalyvavo diskusijose.

Po pietų įvyks sekcijų posė Parlamentarinių organų isto 
džiai. Numatomos šios sekei rijai tirti tarptautinėje komisi

i SIOS PRAMONĖS KAIMYNYSTĖJE.

PENKIOS MINUTĖS NUO MERCIER TILTO.

Geriausias investavimas!
Kaina tik $ 329J Įmokėti $ 50

LIKUTIS IŠSIMOKĖJIMUI PER 1—4 METUS, 

arba $ 1.75 per savaitę 
Be nuošimčių ir taksų!

GEROMIS MŪSŲ SĄLYGOMIS JAU YRA PASINAUDOJĘ! DAUGELIS LIETUVIŲ

i SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE (S L A)
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja tau
tinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia kovas 

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

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

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

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

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

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

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

IR PARVEŠ NAMO BE ĮSIPAREIGOJIMO PIRKTI.

<ODT|M A Development, Ine.
I Atstovas P. Juodkojis
BETTER BUSINESS BUREAU NARYS.

DARBO VALANOS KASDIEN NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO.

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

pir.ua
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Anapus geležinės uždangos WINNIPEG, Man.
SKIRTINGAS ŠALTASIS KARAS BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS

„ v . , .. . v . . • . , • _ i x Kanadoje yra įsisteigusi: Pamokslo metu kleb. kun.Peržvelgus paskutinius Kre to) ir tokiame laipsnyje, taip The Baitic Federation of Ca j Bertašius paragino savo pa 
-us propagandos issuieji sėkmingai kaip niekuomet ne nada> kuri turi savo sk • ir Jrapijiečius kuPo 8£aitlingiauiiai 

Wmnipege. Šios organizacijos, dalyvauti visų trijų Pabaltijo 
Winnipego skyrius, kiekviena valstybių bendrame minėjime, 
is metais mini 1941 m. birželio kuris įvyks šalia parlamento 
rnėn. 14—15 d. Pabaltijo vals rūmų prie nežinomo kareivio 
tybių baisiuosius — siaubingus kapo.
įvykius, kur tik iš Lietuvos per H vai. 30 min. tautybės skai 

...... vieną naktį buvo suimta 40.000 tlingai rinkosi su savo tautinė 
va a. iečių jįetuvių ir, gyvuliniuose vago mis vėliavomis, kuriu tarpe dar 

nuošė, išvežta į tolimas Sibiro pasirodė vengru ir ukrainiečiu 
taigas sunaikinimui. vėliavos su savo atstovais.

Birželio 16 d. pirmiausiai Vienas iš pabaltiečių paste 
Winnipego lietuviai šį minėji bėjo, kad ant paminklo komu 
mą atliko vieni. 11 vai. gausin nistinių agentų išpaišytas pjau 
gai rinkosi į Winnipego parapi tuvas ir plaktukas. Tuojau bu 
įos Šv. Kaizmiero bažnyčią, Vo pranešta R. C. M. Policijai, 

Kun. kuri įvykį pasiėmė tirti. Toks 
'.laikė pamaldas n komunistų agentų darbas dar 

jaugiau atkreipė žmonių dė

mliaus į
mus, mes turėtume pripažinti, pasitaikydavo taikos meto isto 
kad šiandieninis pasaulis yra ly rijoje.
giai toje pačioje vietoje ir pa Minkštesnė linija, kurią pa ; 
.dėtyje, kurioje buvo prieš dve ėmė draugas Chruščiovas ir ' 
jus metus, prieš Ženevos konfe Co., ir jų dramatiškas Stalino 
renciją, atnešusią atlydį šalta apmetimas, Stalino apkaltini 
jame kare. Štai keletas, tai pa mas ir paneigimas, šiek tiek at 
tvirtinančių faktų: Kremlius leido, bet neišardė ’ ' 
grūmojančiai žvangina savo sąjungos. Tačiau tai atleido 
branduolines raketas vakarų varžtus ir ryšius raudonojoje 
Europos valstybėms; komunis imperijoje, kaip niekuomet an 
tai iš naujo pradėjo „neapkęsti ksčiau. Sumišimai ir sujudimai 
Amerikos“ kompaniją, netgi at Lenkijoje, kuriuos kai kas va 
gaivindami seniai išgalvotus dina „kraujo nekaštavusia revo 

zailus kaltinimus, kad Jungt. liucija“, reikalaujanti dalesnės 
’ Amerikos Valstybės veda bak laisvės ir tikra to žodžio pras 

teriologinį karą prieš komunis me revoliucija Vengrijoje aiš 
tinio bloko valstybes; Sovietų kiaušiai buvo labai sakudus sm 
vyriausieji vadai stengėsi nu ūgis sovietiniams vadams, 
šluostyti tą purvą, kurį jie svai Jie reagavo ir veikė greitai, 
dė į mirusį Staliną praėjusiais Iškarto jie griebėsi „vidurinio 
metais, nors tas „purvas" buvo kelio“, kuriuo jie tikėjosi išlai 
tikra tiesa, ir galų gale, rusai- kyti visą padėtį komunist.nio 
-komunistai triukšmingai ginei pasaulio rankoje, tačiau kai 
jasi ir barasi su tuo atskalūniš kur neišvengiamai turėjo sugrįž 
ku marksistų šeimos nariu — ti prie klasiško stalinizmo, ypa 
Jugoslavija. tingai, savo barabriškomis žu

Visa tai sudaro labai liūdną dynėmis, ir veiksmais Vengri 
ir prislegiančios nuotaikos vaiz joje. Tuo pačiu lajku sovi.ti 
dą pastovios ir ilgai besitęsian niai vadai, norėdami paslėpti 
čios taikos pasiilgusiam vaka savo sumišimą ir suslpainioji 
rų pasauliui, o be to kyla ir abe mą, svaidė savo grasinimą įvai 

(ionių, ar visas vaizdas yra to rioms vakarų valstybėms, bet, 
ios juodos spalvos, kaip atro aiškiausiai, patys bijodami, 

do ir ar, išviso, yra buvę kokių kad vakariečiai gali įsikišti ar 
nors pagrindinių pasikeitimų pradėti kokius nors veiksmus 
sovietų vedamoje politikoje? — veiklą (gal net „išlaisvini 
Kai kurie rimtesni vakariečių mus“!) matydami tokią sovie 
politiniai ekspertai mano, kad tų silpnybę atidengtą sovietų 
visas atnaujintas šaltasis karas satelitų bruzdėjimais ir laisvės 
yra Kremliaus gaujos siutimas troškimo prasiveržimais.
ar dūkimas, turįs tikslą priden Vaizdas pačioje Rusijoje tu 
ti jų sumišimą ir susipainioji ri savyje kai kurių viltis sukę 
mą. Niekšingieji ir kraugenš liančių elementų. Sovietiniai 
kieji Kremliaus vadai turi pi vadai nori padidinti ir atstaty 
ieš save tikrą dilemą — pasirm ti discipliną po laikotarpio, ku 
kimą tarp dviejų nemalonių da riame jų darbininkai ir intelck 
lykų . tualai turėjo progos pasidžiaug

Jie tik pernai atsisakė Stall ti laisvėmis žymiai didesnėmis 
no fanatiškai kietos politikos jei palyginus viską su Stalino 
pirmiausia todėl, kad toji poli
tika pasirodė nenaudinga pačio bėtojų nuomone lig šiol Sovie 
je Sovietijoj ir užsienyje. Sovie tų Sąjungoje
tinė biurokratija buvo vis lab tikrai reikšmingų pastangų at 
jau žaliojama ir luošinama nuo statyti tą terorą ir tą geležini 
latinės pastovios baimės, o so begėdišką brutualumą - žiauru 

mą, kuris buvęs paskutiniais 
Stalino viešpatavimo metais. 
Geležinė uždanga nė.ra visiškai 
uždariusi sovietinį pasaulį va 
kariečiams ir sovietų vyriausy 
bė sakosi, vistiek ir dabar, svei 
kinanti, bendradarbiavimą ir ži

Sea žinių pasikeitimą su vakario

jos
kur prasidėjo pamaldos.
Bertašiu:
t::i dienai pasakė pr taikintą pa
nieksi ; Pamaldų metu i ūdas mesį ir plačiau išreklamavo šį 
Lukoševičių- laikė Lietuvos vė 
liavą, prie kurios garbės sargy 
boję stovėjo J. Demereckas ir 
į. Mališauskas.

'r mokslu sri

minėjimą.
Prie parlamento rūmų buvo iš 

sirikiuota tautybėmis, kurios ; 
tvarkingai per aikštelę nužygla 
vo prie nežinomo kareivio ka 
po. Tuo pat metu atžygiavo :

tyje nors ir įspėja sovietų žmo Kanados ukrainiečių buvę ka i 
nes saugotis nuo kapitalistinių riai, veteranai su moterimis ir į 
užsienio šnipų. vienas Kanados aviacijos dali

Sovietiniai vadai taip pat pa nys. Tenka pažymėti, kad šiais j 
skelbė savo planus reformuoti metais minėjimas vesti iš eilės į 
ir decentralizuoti visos sovieti teko estams. Estų k-to pirm. 1 
nės p r. n onės vadovavimo ir Mr. Sven E. Johannson atidarė 
valdymo sistemą. Sis projektas minėjimą pasakydamas trumpą 
yra tokios milžiniškos apimties įžanginę kalbą. Po to buvo su 
ir toks didelis ir sunkus, kad giedotas Kanados Himnas ir 
sunku patikėti, tai būtų prade pakviestas kalbėti Mr. Peter 
ta jeigu būtų galvojama apie Taraska, Deputy Mayor City of 
čia pat galintį iškilti naują ka Winipeg. Iškilmių metu, prie 

žuvusiųjų kareivių kapo buvo 
ten bebūtų, negalima padėtas vanikas ir sugiedoti es 
ir yra tikras dalykas, tų, lotvių ir Liet, himnai. Pa

STATAI AR REMONTUOJI NAMUS 
. 1 : 

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 
sąlygomis čia galima gauti visas statybines medžiagas: : 
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 
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.

laikais. Tačiau, vakarieičų ste

vietinių darbo vergų masės vis 
daugiau skendo j didesnį var 
gą ir apatiją, nes buvo slegiami 
nepabaigiamai sunkaus gyveni 
mo ir priespaudos. Užsienyje, 
Stalino užsispyrusi ir agresyvi 
politika sujungė vakariečius i 
karines sąjungas (Nato,

H

nėra pastebėta

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Dr. T ASSY SINGE RM AN 
optometristas - optikas

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

BELLAZZI» LA M Y, INC I
TR 5151 7679 George St” Ville Lasalle.

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

ra.
Kaip 

ginčyti,
i nd šaltasis karas bent dalinai sibaigus iškilmėms Pabaltiečiai 
y a atnaujintas — išnaujo pra su savo svečiais pražygiavo pro 
dėtas. Tačiau už šį faktą ir va ukrainiečių veteranus ir Kana 
l.ariečiai privalo prisiimti šiek dos aviacijos dalinį, kurie gra 
t ek atsakomybės. Miglotoji Ei žiai atidavė pagarbą pražygiuo 
s nhowerio doktrina gali būti jant kiekvienos tautybės vėlia
ii yra reikalinga sustabdyti ru vai. Sugrįžusios prie Parlamen 
sų veržimuisi į vidurinius Ry to rūmų, tautybės skirstėsi į na 
t is, tačiau Kremliaus propa mus.
gandistai mato tame, kaip ir Vyriausias kalbėtojas Mr. Pe 
a nerikiečių pažaduose apgink ter Taraska tautybių atstovų 
Ivoti branduolinėmis raketomis buvo pakviestas pietų į Holidy 
Britaniją, kaipo tolimesnius restoraną. Be svečio dalyvavo: 
žmgsnius jų vadinamame rau estų
donosios imperijos „agresyvi 1957 metams president of Bai 
am apsupime. Sovietų baimini tic Federation of Canada Win 
n asis yra tikras, bet, kaip ne nipeg Brancr, latvių k-to pirm, 
būtų, yra nepagrįstas, nes va J. Demereckas su vicepirm. K. 
k '.riečiai kiek galėdami prilai Strikaičiu.
k n įtempimo kilimą parodyda Pietų metu atstovas Mr. P. 
mi savotišką lankstumą, spren Taraska su ponia smulkiau bu 
d riant Vokietijos problemą ir vo painformuoti apie Lietuvą, 
t’krą norą susitarti su sovie Latviją, Estiją ir jų tautiečių 
tr is, sumažinti ginklavimąsi ir didžiuosius vežimus į Sibirą, 
s istabdyti vandenilio bombos Wininpego radijo CJOB tarp 2 
b aidymus. ir 3 PM davė Pabaltijo trijų

Vakarų pasaulis turi prieš tautybių muzikos ir trumpai pa 
akis dar visą eilę metų, ar net minėjo išvežimus.
č 'šimtmečių, kol ateis laikas, Vakare, 8,45 min. per Winni 
< ilima derėtis ir tartis su ru pego radijos CKSB St. Banifac 
sais ir kada tos derybos bus pa stotį vėl buvo atliekamas trum 

grįstos abipusišku pasitikėji pas paminėjimas. Estų atsto 
nu. vas Mr. Helmot Anniko paša

Tačiau tuo pačiu laiku nėra kė keletą žodžių ir pagrojo plo 
i isai negalima ar neįmanoma kštelių muziką, latvių Mrs. Zi 
daryti su rusais šiokią tokią „či gfrida Klavinš — padeklamavo 
gjnišką arklių prekybos“ ar eilėraštį ir davė plokštelių mu 
, arklių mainymo bizni“, kas su ziką, lietuvių b-nės pirm. J. 
mažintų galinčio kilti karo bai Demereckas pasakė trumpą ka 
r.ię ir palengvinti finansinę gin Ibą, kurios metu tyliai, iš plokš 
1 lavimosi naštą abiejose pusė teles, dainavo: Kur bakūžė sa 
se. J. Skardis, manota ir pabaigai Lietuvos

TAUPYK, SKOLINKIS 1

savo kredito kooperatyve 4
„LITAS” t

Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai J
duodamos betkokiam geram tikslui. ©

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

Banko kambary. S
Pirm. A. Norkeliūnas ............  RA 7-3120 J?

inž. Sven E. Johanson,

LONDON, Ont.
PALEISTI ATOSTOGŲ

Londono lietuvių šeštadieni rstyti Londono miesto taryba, 
nės mokyklėlės mokiniai, po pa Tarybos narys F. Ferris atsaky 
tikrinamųjų egzaminų, birželio mą parduoti sklypą pavadino 
15 d. paleisti vasaros atostogų, legalizuota diskriminacija. Jam 
Naujus mokslo metus numato pritarė ir tarybos narė E. Fui 
ma pradėti toje pat vietoje ru lertin. Ji dar pažymėjo, kad 
denį. Šiemet daugumoje mokyk „jau ne mūsų reikalas, kokius 
lėlę lankė mažesnieji, jau čia tolimesnius planus turėtų pir 
Kanadoje gimę, nors ir naujų kėjas”, svarbu, ka djis sutinka 
ateivių vaikučiai.

KONFLIKTAS DĖL ŽEMĖS 
SKLYPO

Londoniškis lietuvis L. K. 
nustatyta tvarka padarė pasiū 
lymą pirkti žemės sklypą, esan 
tį Ross gatvėje ir priklausantį 
Londono miesto Savivaldybei. 
Nors buvo pasiūlyta prašoma 
kaina — 1800 dolerių, bet savi 
valdybės organai parduoti L. 
K. sklypą nesutiko, nes jis, gir 
di, tame sklype-ketinąs statyti 
namą 8000 dolerių vertės, nors 
kaimynų namai brangesni.

Šiomis dienomis sklypo par 
davimo klausimą bandė pasva

mokėti už sklypą prašomą kai 
na grynais pinigais, o juk pini 
gas. visada tas pats, nežiūrint, 
iš keno rankų jis ateina.

Miesto taryba nutarė šį klau 
simą patyrinėti smulkiau.

L. E-tas.

Himną. Tuo ir užbaigė Winni 
pego K.L.B-nės birželio didžiu 
osiuš įvykius. K. Strikaitis.

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

įvairių bravorų ,
ALAUS,

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

įvairiausių konservuotų produktų.
Užsisakykite čia alų savo pobūviams!

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

S
o

& ■»> g

d

I
 GALIONAS DIVA MODE

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

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

X LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Tel. TR.1135 i 8

i

VICTORIA 
CLEANERS, 
&DYERSC0.

>. v

SPECIALIAI NUPIGINTA 4* LL
RŪBŲ VALYMO KAINA. | 117 — 6

Kostiumas ................0.95 HME7-6727
Paltas (lengvas) ..0.95 *------ - -------- —------------

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

ir t. t., ir t. t.

Lietuviams nuolaida.
Sav.: P. RUTKAUSKAS

BALTIC t
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

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

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

Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162. £

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

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

I K K J 8 * v 1 ■ d ■ ■ ■ v

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

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

HE 0211 Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA
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Veda sktn. inž. J. Bulota.
NAUJA TORONTO SKAU TŲ RAMBYNO TUNTO 

VADIJA:
jūr. v. s. VI. Šarūnas — tunt., Danutę Kerševičienę, 84 Bart 
v. s. Č. Senkevičius — tunt. pa let St., tel. LE 6-2781 arba jūr. 
vaduotojas, kun. P. Ažubalis— v. s. Vladą Šarūną, 34 Varsity 
tunto dvasios vadovas katalika Rd., tel. RO 7-4821. Registrą 
ms, dr. M. Kavolis — tunto dv. cijos mokestis 2 dol., kuris įs 
vad. evangelikams, Tėvas Pau kaitomas į bendrą stovyklos mo 
liūs, OFM — dvasios vad. vii kestį. Registracija vykdoma 
kilikams katalikams, v. skltn. iki liepos 1 5d. Smulkiau apie 
A. Dailydė — tunto adj., v. sk šią stovyklą bus informuojama 
Itn. J. Danaitis — ūkio dalies per spaudą ir specialiu biulete 
ved., v. skltn. L. Baziliauskos niu, kurį bus galima gauti pas 
—ižd. ir Perkūno sk. vyčių bū vienetų vadovus, tuntininkus 
relio vadas, psktn. A. Baziliau bei Skautams Remti Dr-jos v- 
skas — skautų instr., psktn. 
V. Abromaitis — Vilkiukų dr- 
vės dr-kas, v. skltn. J. Karasie 
jus — skautų Mindaugo dr-vės 
dr-kas ir pulk. J. Šarausko sk. 
vyčiu būrelio vadas, v. valtin.
V. Valaitis — Herkaus Montės T? leidinį musų skautai vešis 
jūrų budžių įgulos vadas, v. va su savimi į šios vasaros džiam 
Itininkas R. Namikas — Vaido bores, kur paskleis kitų skautų 
to jūrų sk. laivo vadas.

TORONTO ŠATRIJOS IR 
RAMBYNO TUNTAI

bos narius.

LSB REPREZENTACINIS 
LEIDINYS

anglų kalba atiduotas spaustu 
vei. Jis pasirodys liepos mėn.

tarpe.

BIRŽELIS IR SKAUTAI
Baltijos Tautų Centrinis Ko 

šią vasarą stovyklaus nuo lie mitetas Buenos Aires, artėjant
pos 27 iki rugpjūčio 5 d. prie atmintinoms birželio dienoms, 
La Skalette, Ont., — A. E. Au ten surengė komunistinio tero 
gustinavičių ūkyje. Vieta labai ro Pabaltės kraštuose paiodą. 
graži ir patogi stovyklai — sau J* truko iki birželio 20 d. 
sas pušynas, čia pat upelis ir 
plentas, kiek atokiau skaidri 
upė maudymuisi. Stovyklon 
kviečiami visi Toronto skautai- 
-tės uo 7 m. bei vadovai-vės. 
Stovyklon priimami ir neskau 
tai (nuo 7 m. amž.). Stovyklos 
mokestis: už 10 dienų 15 dol. 
arba 1.50 dol. vienam stovyk 
lautojui į dieną. Dviem stovyk 
lautojams iš vienos šeimos —
25 dol., trims — 30 dol. Stovy dama liepos 2 d. ir truks 3 sa 
klaujantieji savaitgaliais moka vaites. Stovyklavimo sąlygos 
2 dol. dienai. Skautės ir skau tos pačios, kaip ir pernai. Pla 
tai registruojasi šion stovyklon čiau informuoja tunto adjutan 
pas vienetų vadoves-vus. Ne tas J. Paronis, 6834 S. Emera 
priklausantieji tuntams registr Id St., Chicago, Ill., telef. HU 
uojasi pas tuntininkus: psktn. 3-2421.

Kiek vėliau Buenos Aires 
Servantes teatro piamatomas 
Baltijos tautų meninis spektak 
lis, skirtas Argentinos visuome 
nei supažindinti su Pabaltijo 
tautų menu.

— Šią vasarą Chicagos „Li 
tuanicos“ skautų tuntas stovy 
klaus vaist. Pr. Rako skautams 
pavestame 80 akrų ūkyje prie 
Custer, Mich. Stovykla prade

PAATLANČIO SKAUTŲ SKAUTŲ VASAROS 
SĄSKRYDIS STOVYKLA,

Birželio 1—2 dd. Worcheste kurią orgar.jzuoja Hamiltono 
ryje, Mass., buvo paatlantės skautų ir skaučių tuntai, įvyks 
sk. vyčių ir vyresniųjų skaučių nuo. š. m. liepos 27 cL iki rugp. 
sąskrydis. Suvažiavo apie 110 5 d. prie Erie ežero, Evans Po 
skautiškojo jaunimo iš Bosto int, South Cayuga vietovėje, 
no, Worcesterio, Hartfordo, apie 40 mylių nuo Hamiltono 
New Britaino, Waterburio, pp. Braso ir Aselskio ūkyje. 
New Haveno, New Yorko ir Stovykla bus lapuočių miškely 
Elizabetho vietovių. je, apie mylią atstume nuo eže

Sąskrydžio pašnekesiai buvo ru kranto. Stovyklos mokestis 
gerai paruošti, o temos pritai 
kytos akademinio jaunimo išsi 
lavinimui. Apie sk. vyčių uždą 
vinius tremtyje kalbėjo vyr. 
sktn. K. Jonaitis, dr. inž. J. Gi 
mbutas — „Lietuvio skauto pr 
ofesionalo vieta išeivijoje". Ps 
ktn. V. Pileika pravedė pašne 
kėsį sk. vyčiams kandidatams nimas, 
ir pranešė apie šios vasaros sk. prašomi registruotis pas tunti 
vyčių stovyklą, kuri bus liepos ninkus Juozą Trečioką, 354 
3—6 dd. Psktn. J. Raškys bend Herkimer St., JA 8-2682 ir An 
rais 1-jo rajono sk. vyčių rei taniną Vilimienę, P. O. Pa
kalais.

Vyresniosioms skautėms paš 
nekesius skaitė Seserijos Vyria 
nsioji Skautininke v. s. O. Zails 
kienė, ir p. E. Vosyliūnienė — 
„Saviaukla meilėje".

Bendrus pašnekesius 
čiams ir vyr. skautėms 
sktn. R. Šilbajoris — 
nistinių studijų prasmė Ameri 
koje“, psktn. dr. kun. V. Cuku 
ras kalbėjo apie individo kovą 
prieš asmenybę smukdančias 
jėgas, buv. Vokietijos Rajono____  ___________ ,
Vadeiva sktn. A. Venclauskas do ir kiti reikalai.__ _______
pranešė apie Vokietijos lietu mas patvirtino CV-bos pasiūly 
vių skautų-čių veiklą ir apie tas įgaliotines prie SF — D.

Verbickaitę ir N. Lipčiūtę. Iš 
klausyti skyrių pranešimai.

Nors organizuota spaudos 
Konferencija buvo tikimasi at 
siekti gana daug, būtent, atras 
ti tampresnį ryšį su visuomene, 
painformuoti ją apie studenti 
jos padėtį ir aspiracijas bei iš 
siaiškinti įvairiais specifiniais 
klausimais, tačiau pastaroji bu 
vo gal pati nesėkmingiausia su 
važiavimo dalis, nes iš kviestų

Iš Argentinos gautomis ži 28 periodinių leidinių savo ats 
niomis ten gyvenąs sktn. gen. tovus į konferenciją atsiuntė 
T. Daukantas sutiko būti LSB vos 3! („Laiškai Lietuviams“,

„Draugas" ir „Keleivis“). Dar studentų 
keli buvo atstovaujami suvažia 
vimo dalyvavusių studentų. 
Šio fakto prislėgti, iniciatoriai 
nepasisekimo priežastį aiškino 
dvejopai: arba spauda linkusi

1 asmeniui 15 dol., iš šeimos 2 
asm. 25 dol. ir 3 asm. iš vienos 
šeimos 30 dol. Kas stovyklai! 
tų trumpiau — dienos mokes 
tis 1.50 dol.

Į stovyklą priimami berniu 
kai ir mergaitės ir ne skautai.

Hamiltono ir apylinkių jau 
norintieji stovyklauti,

LETHBRIDGE, Alta.
IŠ MŪSŲ VEIKLOS

Vasario mėn. 16 d. KLB sky mas asmuo, J. Kanys; po 50 et. 
rius ruošė Lietuvos Nepriklau aukojo: B. Dabulis, 
somybės šventės minėjimą. Da giškis, J. Kazokėlis, 
ugumas Lethbridge gyvenančių ka, A. Babulskis, B. 
lietuvių šiame minėjime daly kas, J. Petruška, J. 
vavo. Pelno nuo šio minėjimo kas, O. Unuris. 
liko 9.80 dol. Tautos Fondui 
surinkta 31.50 dol. Aukojo šie 
asmenys: po 2 dol. K. Leščins 
kas, O. Rojus, V. Arelis, J. Pas 
kačimas, J. Daugirdas, V. Dzi 
kas, S. Noreika, N. Žalys, Ne 
pageidaujamas; po 1 dol.: S. 
Mazeink, A. Grybauskienė, J. 
Višinskis, J. Chmieliauskas, C.

A. Kuni 
V. Kalus 
Karaliaus 
Jakubaus

Vytautas 
Joan Do

sk. vy 
skaitė 

„Huma

vių skautų-čių
Vasario 16 gimnaziją. Vyr. sk 
tn. O. Zailskienė gyvais pavyz 
džiais nušvietė prasmingumą 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir ar 
timui.

Šeštadienio vakare buvo sm 
agus laužas, kurį pakaitomis 
vedė vyr. skltn. V. Strolia ir 
psktn. R. Kezys. Pasirodė, iv. 
vietovių vienetai.

GEN. DAUKANTAS — 
RYŠININKAS

P. O. Box 
1246, Stonly Creek, Ont., Tci. 
NO 2-2617.

Registracijos mokestis 2 do 
leriai, kuris bus įskaitytas į sto 
vyklinj mokestį.

Nemuno ir Širvintos tuntai.

STUDENTAI...
Atkelta iš 3-čio psi. 

šyta Lituanus nepamiršti.
Išklausius Centro Valdybos 

ir Rev. Komisijos pranešimų, 
dar svarstyta Metraščio, Baltų 
Stud. Federacijos, Šaipos Fon . . .. ....
L L 1.1.1 ...l._l„.. Suvažiavi gos ateills gah llktl rn,er‘ota-

— Vasario 23 
Arelis susituokė 
rum, kuri prieš 
ėjo į katalikų tikėjimą. Krikš 
to tėvais buvo pp. Noreikai. Ja 
unavedžiams linkime daug 
mės.

— Jaunųjų Kavaliauskų 
Šimonis, A. Gerulaitis, Nežino nia susilaukė sūnaus.

CALGARY, Alta.
ISTORINIS JUBILĖJUS,

Suėjo 50 metų nuo įsteigimo apie 15.000 žmonių. Iškilmes 
pirmos ligoninės Calgary (19 pradėjo Šv. Kryžiaus ligoninės 
07—1957). Ta proga buvo iš pirmininkas Dr. M. D. Mitch 
leistos 55 3 metų kursą baigų ell, kuris savo kalboje pabrėžė 
sios Šv. Kryžiaus ligoninėje ga didelę ligoninės reikšmę Calga 
ilestingosios seselės, kurių tar ry istorijai. Toliau sveikino 72 
pe ir viena lietuvaitė — Petrus metų senutė, pirmoji gailestin 
kaitė Alice Marlienė iš Lethbii goji sesutė 1907 metų laidos, 
dge. Į šias iškilmes iš Lethbrid Mrs. G. Hunter. Kalbėjo Cai 
ge buvo atvažiavę jos tėvai ir gary majoras D. Masckey su 
sesutė Miliutė su sužiedotiniu. pasididžiavimu, kad į šias iškil 
Iškilmės vyko naujoj, visoj Al mes galėjo sutilpti visi kviesti 
bertoje didžiausioje ir gražiau svečiai, kurių buvo virš 10.000 
šioje auditorijoje, į kurią telpa žmonių. Dalyvis.

d.
su 

vestuves per

lai

G.
šei
N.

PADĖKOS
Giliausia mano padėka Dr. 

M. Deveniui ir Dr. K. Bobeliui 
už pagalbą aštrios ligos prie 
puolio metu.

Nerandu žodžių, kuriais gale 
čiau išreikšti savo dėkingumo 
jausmą Dr. K. Bobeliui, sek 
mingai padariusiam sudėtingą 
operaciją, — visą laiką tėviš

DOVANŲ SIUNTINIAI J 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.

LIETUVIAI STUDENTAI 
AUSTRALIJOJE 

Melbourno studentiškoj 
padangėj 

Akademiniai mokslo metai 
prasidėję kovo 25 d., vėl visus 
studentus sušaukė naujiems už 
daviniams į universitetą.

Melbourniškiai studentai vis kai globojusiam ir ligoninėj ir 
gausėja skaičiumi, šiemet dar 5 i§ ligoninės išėjus, visai nesi 
prisidėjo ir ALSS skyrius turi gailint nei savo jėgų, nei bran 
jau net 19 narių. Iš naujai pra gaus laiko. Ig. Končius,
dėjusių 2 buvę studentai, kiti 
gi iš gimnazijos suolo abiturie 
ntai. Tokiu būdu iš mažo kelių dalyvavusiems mūsų sūnui Wa 

i branduolio išaugo Iteriui įteikime diplomo birže 
gražaus jaunimo būrys besiruo lio 1 dieną Loyola College Mon 
šiantis profesiniam gyvenimui, trealy pp. K. Milašiam su dūk 

Naujai pradėję studijas: D. ra Lili, pp. V. Raguliam ir vi 
Meleškaitė, R. Laisvėnaitė, J. siems dalyviams surengtam 
Makšimas, P. Bacevičius ir K. mūs namuose bankete — pon. 

studentiją ignoruoti, arba ji ne Mieldažys, penkis šiemet bai S. Arakauskam, pon. J. Hariso 
ambasadorius, eidamas 75 me supranta savo paskirties Vaka giančius :5-ius diplomantus (N. nam su sūnum, pon. J._ Mile 
tus, yra pilnas jaunatviškos ene rŲ posauly priimta prasme, 
rgijos, o be to turi plačius ry ‘ 
sius su kitų tautų visuomeninin ko pasilinksminimai, 
kais bei skautų vadovais. su programa. Gaila, kad pasta 

Tarp kitko, mūsų skautai roji sudarė tik atsitiktinį įspū 
Argentinoje ryžosi talkininką dį: salėje žiūrovai triukšmavo, 
uti LSB Džiamborės Fondui, iš degė šviesos, bendrai, nebuvo 
leisdami ispanų kalba leidinėli rimties. Ta proga buvo įteikta 
apie lietuvius skautus. Tai bus 
labai vertingos lauktuves mūsų 
džiamboristams Jubilėjinėn Dž 
iamborėn Anglijoje išleisti. Lė 
šos šiam reikalui telkiamos pa 
čių skautų bei jų bičiulių tarpe 
Argentinoje.

Užsienio Skyriaus ryšininku 
santikiuose su kitų tautų skau 
tais tame krašte. Jam talkinin 
kaus sktn. V. Sviderskas. Tuo 
pačiu lietuviškai skautijai Pie 
tų Amerikoje bus platesnis aki 
ratis, nes naujasis skautiškas

Reiškiam nuoširdžią padėką

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D- E. BELANGER & SONS
16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

Mikalajūnaitė, D. Giedraitytė riam, pon. A. Vičiam su sūnum, 
Abi suvažiavimo dienas įvy ir I. Tamošaitienė — humani 

antrasis tainiai mokslai; S. Baltrūnas — 
medicina ir S. Oertelis — gam 
ta-matematika (Science). To 
kiu būdu, reik tikėtis, eiles ne 
retės: į baigiančių eiles stos 
„fuksai“.

Balandžio 10 d. įvykusiame surengti banketą p. M. Ragu 
visuotiname susirinkime aptai lienei ir p. J. Arkauskienei. Dė 
ta pabaltiečių Initium Semest kojam už dovanas, prisiųstas iš 
ri, metinio baliaus ir 2-jo šuva Amerikos ponui G. Tamošaus 

kui ir iš Toronto Mr. Mrs. G.
Bendras su latviais ir estais Wood. Dar kartą nuoširdžiai 

Initium Semestri atšventimas dėkojame visiems.
gegužio 10 d., gi didelis meti 
nis balius birželio 7 d.

Jau sausio mėn. pabaigoj iš 
rinkta valdyba pasiskirstė pa 
reigomis sekančiai: Alg. Žilins 
kas — pirm., J. Tamoašitienė 
— sekr., N. Mikolajūnaitė 8— 
iždininkė, I. Laisvėnaitė — na

■ rys. Kandidatu liko A. Stangai 
! tis. Rev. komisija susideda iš 
; L. šeštokaitės ir J. Mikolajūno.
; Tenka paminėti, kad šiemet žiavimas.

25 dol. premija literatūros kon 
kursą laimėjusiam K. Kebliui.

Stebint suvažiavimo eigą, su 
sidarė išvada, kad studentijos 
gyvenime jau laikas pajieškoti žiavimo reikalai, 
naujesnių veikimo būdų, konk 
rečių uždavinių. Be to Sąjun

M. MACIUKAS
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS 
DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

pon. M. Norgelam su dukra ir 
žentu Mr. Naste ir pon. Domi 
ninkui Narkeliūnams.

Taipgi dėkoja sūnus Waite 
ris visiems už įteiktas gražias 
dovanas, kurios jam bus ilgai at 
minčiai. Dėkojam padėjusiems

Trumpų šeima.
Aukodami šalpai padėsime < 
ateities Lietuvai išlaikyti * 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

Melbournas perėmė Australi 
jos Lietuvių Studentų centri 
nės atstovybės pareigas. Gale 
metų čia įvyks 2-sis Australi 
jos Lietuviu Stud. S-gos šuva 
________ (ai.)

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

BUICK------------ VAUXHALL-------------- PONTIAC I
 LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS

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

Taisau laikrodžius, žiedus ir visas kitas puošmenas.

Užsakymai priimami ir paštu.
976 Church Ave., Verdun (kampas Bannantyne) JaTelefonai: Biznio YO 4538, namų: YO 4538.

CUMMINGS MOTORS Ltd.I |
5925 DECARIE BLVD., MONTREAL 

(kampas Van Horne)
Naujos ir vartotos mašinos.

Pas mus pirksite 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 2935

muime
LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

I 4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.
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HAMILTON
PETRINIŲ BALIUS,

rengiamas gražiausioje Prud Pats gi balius išsiskirs iš ki 
homme’s Garden Centre' salėje, tų turtingomis įėjimo dovano 

birželio mis, kurių gauta 9 ir bus burtų 
keliu paskirstytos be jokių eks 
tra primokėjimų: 3 sidabrinių 
peilių servizai po 72.50 kiek 
vienas, dovanoti Artistic Sto 
ne Ltd., nauja padanga* 22 dol. 
Concession Garage, medžiagi 
nė antklodė iš lauko pusės (aw 
ning) 45 dol., auokta Barlin- 
-Scott alyvos krosnių fabriko; 
3 gražių stiklinių setai (Dow 

ir puikia Brewery), ir virtas kumpis, ku 
rį paskyrė Alfonso Kybarto me 
sos prekyba, 142 James St. N.

Pagal Įėjimo pakvietimą, už 
kuri sumokate 1.50 dol., galėsi 
te už 1 dol. Sparkle Cleaners 
valykloje gauti nemokamą rū 
bų išvalymą.

Turtinga loterija vakaro me 
tu ir palyginti tokiai salei ne 
brangūs gėrimai (po 35 et.) su 
teiks Jums prie mažiausių išlai 
du — didžiausią malonumą.

Tad visi susitinkame šį ptrak 
tadienį puikioje Gaiden Cent 
re salėje — originaliame Petri 
nių Baliuje! Sk. St.

Įvyks šį penktadienį, 
28 d. Nepraleiskime progos pra 
dėti ilgąjį savaitgalį tikrai ma 
lonioje aplinkoje. Salė yra apie 
20 mylių į rytus nuo Hamilto 
no, prie pat Queen Elizabeth 
autostrados, St. Catharines kr 
yptimi.

Ką mes ten rasime?
Pirmiausia — didelė ir 

ži oru šaldoma sale su jos 
C nis dekoracijomis

enni Ferri orkestro muzika 
vasaros karščių metu duos ma 
loniausią poilsį. Maudymosi ba 
Seinai (vienas lauke kitas vidų 
je) atvykusiems anksčiau su 
teiks smagią pramogą. Graži ap 
linka, daug erdvės, Įvairiaspal 
viai gėlynai duos dvasinio pasi 
tenkinimo ekskursijų mėgėja 
ms.

gra 
gra

GERA PROGA SUKELTI arba skambinkime p. Rimkevi vieningo pritarimo ir pagelbos 
DIDESNĘ SUMĄ PINIGŲ čienei JA 9-7633. sunkiame Liet. Namų įsigyjimo

NAMŲ FONDUI Taip pat yra susitarta su Sh darbe, liekame nuoširdžiau
Labai maloniai prašome viur Heet ^a^es Co‘, Ltd“. ku,ri ®ta siai dėkingi. NF V-ba.

sus hamiltoniečius lietuvius1? naujasc y™£ krosn18’kadJ1 
didžiausio dėmesio šiam musu lsn)° es is savo ru o
prašymui. NF V-ba susitarė su PaJamU nuo k ient?>. kurie 
viena, tiekiančia namų apšildy alyvos Pec4US Plrks 1S Jos Per 
mui alyvą bendrove, kad ji iš 
mokės Namų Fondui po 15 dol. 
už kiekvieną naują klientą pri 
statytą jai N. F. v-bos.

Apytikriu apskaičiavimu Ha 
miltono lietuviai turi apie 400 
namų, iš kurių apie 300 yra šil 
domi alyva. Jei mes būtume 
tiek tautiškai vieningi, kad vi 
si šio prašymo paklausytumėm, 
tuo'būdu, mums nieko nenusto 
jant, Namų Fondas gautų iš 
alyvos kompanijos apie 4000 
dol.

Tad dar kartą prašome visus 
mieluosius tautiečius šiam rei 
kalui kuo rimčiausio dėmesio. 
Tuojau rašykime šiuo reikalu 
St. Bakšiui, 38 Stanley Avė.,

Europos gydytojas

Dr. N. S k a a b
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

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 
(jvažiavunas iš Geary Ave.) 

Sav. V. DUNDYS
Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 

taupykite ir skolinkitės pas savus — 
TALKOJE

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.
į: Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p. :

■į; parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite ‘ 
iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114,

$ Hamilton, 15 Homewood Ave. !

| 0 R BI4S EXPORT IMPORT
S1NTINIAI Į LIETUVĄ PER 3—4 SAVAITES.

SIUNČIAME PIGIAUSIA KAINA AUGŠTOS KOKYBĖ' H 
PREKES, TRUMPAS PRISTATYMO LAIKAS.

100% GARANTIJA. H
SKELBIMAS NR. 2.

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 A 

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 k
Šios medžiagos 100% vilu, su štampais „Made in England“:; 
OI Worsted viln. mėlina ir ruda su dryžėmis............ $ 6.05 k
M3 Tweed, įvair. spalvų 60% viln. ir 40% raj.........f
M9 Pick&Pick Įvair. spalvų, vilnonė medž................... $ 4.201:

■ M10 Gabardinas įvair. spalvų viln. medž........................ $4.70-0
: MII Gabardinas įv. spalvų 60% viln. 40% raj.........$3.65!::
kM12 Serges tamsi spalva vilna ......................................... $4.47k

Medž. moter. paltam viln. 56-57 colių ploičo kaina už jard. į 
1MI6 Viln. Flannel. įvairių spalvų ................................$2.63
Ml7 Boucle tik joudos spalvos ( tamsiai mėl. spalv.) $ 3.42 
MIS ~ - - - -
M19

k M20 Georgette tik juodos spalv 
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............$0.89
N6 Medv. Poplinas bliuskom 36 col. pi.............................$ 0.93

Sandartinis medžiagų siuntinys Nr. 1
3 metrai vyr. kostiumui, viln. medž., 3 m mot. košt. viln. 

3 m paltui viln. medž.; 3 m graži raj. medž. suknelei.
t 5 m pamuašlin medž. 1% m viln. 2 m klijonkos. medviin. 

Inter.; 2 m kišenėm medž.; 3 por. vyr. kojinių, 3 por. mot.
H nylon kojinių. 2-ji vyr. sport, marškiniai; 3 didelės špūlės 
t 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 (s):p). 
Kaina $ 35.50 plius $ 6.50. Viso $ 42.00.
Gyvenantieji už Toronto užsakymus siųskite su money or-: 
der. Mes prisiusime visus reikiamus pakvitavimus.
Rašykite lietuviškai . :

Boucle javirių spalvų ...............................
Paprasta palto medžiaga Įvairių spalvų

$2-74h!\

$ 3.20
$ 2.74
$ 4.65

„ORBIS“
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.
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LIETUVIŲ BANKELIS
Talka sparčiai auga pranešda 
mas geriausias viltis. Ypač na 
šus buvo gegužės mėn., kuris 
suvestas pasigėrėtinai gražiais 
skaičiais. Per gegužės mėn. įs 
tojo 17 naujų narių. Taigi da 
bar turima 204 nariai, kurie še 
rų sąskaitoje turi 33,087 dol., 
depositoriai 14,519.27 dol. Ka 
soje pinigais yra 4,270.10 dol. 
Išduota paskolų iki gegužės 31 
d. 44,187.95 dol. Bankelio na 
rių eilės didėja, tačiau dar pa 
gal Hamiltono lietuvių koloni 
jos dydį baneklio 
čius 
nis. 
syti 
lyje 
turi 
Hamiltone vien tik šeštadieni 
nę mokyklą lanko 137 vaikai, 
tie irgi visi gauna priedus. Tai 
gi tėvai prašomi atkreipti dėme 
sj, kai pamažu nuosekliai ir ne 
juntamai bus sutaupyta pinigų 
suma reikalinga augštosios mo 
kyklos lankymui. Tiktai prade 
kime iš anksto tą reikalą tvar 
kyti ir Įrašykime savo mažuo 
sius į bankelio narių eiles nuo 
latiniam taupymui. J. D.

ATITAISYMAS
„NL“ 24 nr. iš š. m. ibrž. 12 

d. paskelbta, kad Hamiltono 
Liet. NF Petrinių Baliuje įėji 
mas „bus tik 50 et." Šiuo prane 
šame, kad įėjimo biletas kai 
nuo 1.50 dol., bet pagal jį, duo 
dant sparkle Cleaners valyklai 
drabužius valyti, bus jis išskai 
tomas, kaip 1 dol., jei bendra 
mokėtina suma nebus mažesnė 
kaip 5 dol. L. NF V-ba.
K

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
*"_■■■ MH --VK '---M

PRANEŠIMAS NAMŲ 
FONDO NARIAMS

Pranešame Tamstų malo 
NF V-bą. Dėl informacijų krei niam dėmesiui, kad visi tie NF 
ptis augščiau paminėtais adre nariai, kurių pinigai laikomi N. 
sais. F. ein. s-toje Canada Permanė

Laukdami iš visų lietuvių nt banke, gali savo įnašus kiek 
vienu metu perkelti į NF ein. 
s-tą „Talkoje“. Noiintieji tai 

----------------------------padaryti prašomi siųsti savo pa 
reiškimus Hamiltono Liet. Na 
mų Fondo V-bai, 38 Stanley 
Ave., Hamilton, Ont. arba sk
ambinti v-bos p-kui St. Bak 
šiui, JA 9-4662.

Liet. Namų Fondo V-ba.
VYSK. M. VALANČIAUS 

ŠEŠTADIENIO MOKYKLA
birželio 8 d. baigė mokslo me 
tus. Iškilmės pradėtos pamaldo 
mis lietuvių bažnyčioje, o po pa 
maldų parapijos salėje įvyko už 
baigtuvių 
vaikams, 
menės ir 
ms. Akto 
jos klebonas Kun. Dr. J. Tada 
rauskas, Apylinkės pirm. inž. 
A. Jazbutis. Po sveikinimų bu 
vo įteiktos geriausiai skyriuose- 
baigusiems dovanos knygomis, 
taipgi gavo dovanas knygomis 
ir tie, kurie laike mokslo metų 
nepraleido pamokų. Baigusieji 
šešis skyrius atsisveikindami 
Įteikė mokyklos vedėjui J. Mik 
šiui Lietuvos vaizdų albumą su 
atitinkamu įrašu. Iškilmes bai 
gė Tėvų Komiteto pirm. V. Sa 
kavinius dėkodamas mokytoja 
ms už įdėtą darbą bemokant 
vaikus gimtojo žodžio ir Įterkda 
mas kiekvienam mokytojui po 
vokelį. Šeštadienio mokyklą 
šiais metais lankė 13 7 mokiniai 
ir dirbo 5 mokytojai: ved. J. 
Mikšys, A. Grajauskaitė, M. 
Kvedarienė, A. Mikalauskas ir 
St. Juozapavičius, kepeiionas 
ir tikybos mokytojas Kun. Dr. 
J. Tadarauskas.

Nukelta Į 2 puslapį.

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI 
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai j 

tėvynę

Zjkamienski
< JANIQUE TRADING CO.

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

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

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 sudalytus, 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 fir
mų „Cyma“ ir „Dixton“.
Parkerius „Demi 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 
ir vidus kailio (su muitu).......................................... $14.50
Vyriškus batus (tuflius) (su muitu)...................... $12.50
Vyriškus batus (su auliukais) (su muitu)............$12.30
Standartinius maisto siuntinius: 
20 svarų brutto sviesto................
20 svarų brutto rūkytų riebių lašinių 
16 svarų brutto medaus. 
6. Cukraus ................. 5 sv.

Taukų ..................5 sv.
Sviesta ..................5 sv.
Ryžių .......................2 sv.

7. Cukraus

$29.00
$31.00
$2j.00
. . 6 sv.

v)

X

Taukų 10 sv.

$22.09

aktas dalyvaujant 
jų tėvams, bendruo 
organizacijų atstovą 
metu sveikino parapi

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

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

& *-------- ■ -> . -- , - ,

W. A. LENCKI,

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

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

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

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, X 
maisto siuntinius, stiklui piauti peiliukus, dažus plauka-. .X 
ms dažyti, parkerius, žadintuvus ir mezgimo mašinas. £
Gyveną ne Toronte, gali vaistų, maisto ir kitus užsaky- v 
nius bei savo sudarytus siuntinius iki 17 svarų gryno svo- & 
no 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 x 
vai. vak. Šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. $

Brutto 20 sv 
maisto siuntinius. (Maisto

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

Sav. A. KALUZA

TEISININKAS —

A dvoką tas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

narių skai 
turėtų būti žymiai didės 
Ypač reikėtų tėvams prira 
nariais savo vaikus. Banke 
Talka jau keliolika vaikų 
savo šėrų sąskaitas, betgi

MC.'.... MW.........mh.......... m

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public. 
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont. 

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

|a.e. McKague!
Barrister and Solicitor
Advokatas ir Notaras $ 

el. EM 4-1394, EM 4-1395 | 
201 Northern Ontario Bldg $ 

330 Bay Street, $ 
TORONTO 1, Ontario. $

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avonue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

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

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS. 
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. — 

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

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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AXOVT^REAL HAMl^LTOM T O JSJ T G>
ŠAUNUS PIKNIKAS-GEGU 

ŽIN GAMTOJE
LDD 35 kuopa, Montrealy 

je, birželio 30 dieną, sekmadie 
nį, ruošia šaunią gegužinę ties 
jau žinomu Brome Lake, pp. 
Prišmantų ūkyje. Patogu mau 
dytis ir žvejoti gražiame ežere 
su geru atbradu, kad ir vaikai 
gali laisvai maudytis be pavojų. 
Bus muzika ir šokiams yra di 
dėlė vėsi salė. Be to bus turtin 
ga loterija ir kiti margumynai, 
kurie paaiškės pikniko metu. 
Gražioje vietoje gegužine bus 
tikrai linksma ir maloni. Kelias 
i pp. Prišmantų ūkį yra šis: is 
Montrealio važiuoti per Šv. La 
uryno upę ir sukti keliu Nr. 1, 
kuriuo važiuoti ligi Marieville, 
kur sukti į kelią Nr. 40, Cowa 
nsville sukti į kelią Nr. 52, o 
Sweetsburge paimti kelią Nr. 
13. Šiuo keliu pavažiavus, išsuk 
ti pirman keliukan žvyruotan į 
kairę, ir už poros mylių pp. Pn

DAINAVOS VASARVIETĖS 
PAŠVENTINIMAS

įvyks šį sekmadienį, birželio 30 
d. 12 vai. dalyvaujant A. V. 
klebonui Dr. J. Kubiliui, S. J.

Bus atlaikytos pamaldos bū 
simoje- koplyčios vietoje, kurią 
padovanoja ir ta pačia proga 
įteiks parapijai Dainavos B-vė.

Po oficialios dalies bus gegu 
žinė-piknikas su bufetu ir kitais 
įvairumais.

Gerbiami tautiečiai maloniai 
kviečiami atvykti į iškilmes ir 
pasisvečiuoti pirmoje gi ynai lie 
tuviškoje vasarvietėje Kanado 
je. Taip pat bus suteikiama ga 
limybė apžiūrėti puikius ežero 
sklypus ir lietuviškos koply 
čios vietą.

V y k t i: savom priemonėm 
11 keliu iki Piedmont, pasukti 
į St. Saveur ir Morin Hights; 
nuo Morin Hights laikytis 30 
kelio iki Dainavos. Sekite ro 
dykles.
Autobusas} Morin Hights šmantų ūkis, kur jau bus lietu 
iš Central Terminus išeina C 
vai. ryto, 
Central Station 8.05 ryto.

Morin Hights miestelyje au 
tobusų ir geležinkelio stotyje) 
—pasitiks jus mūsų mašinos ir 
nuveš į Dainavą. Tiek autobu 
su, tiek traukiniu kelionė į abu 
galu $ 3.—. Platesnių iniorma 
cijų suteiks p. K. Andruškevi 
čius DE 2384 arba RA 1-0614.

Tat iki malonaus pasimaty 
mo Dainavoje. Dainavos B-vė.
SUNKIAI SERGA INŽINIE

RIUS JUOZAS BULOTA

i
Š. M. LIEPOS 1 D., PIRMADIENĮ,

„Brant - Inn” -- SKY CLUB”
aikštėje, BURLINGTON, Ont.

9 viski ženklai. Visi tautiečiai nu 
o traukinys iš oširdžiai kviečiami atsilankyti 

šin piknikan.
DĖL SIUNTINIŲ 

LIETUVON
„ORBIS“ skelbime „N. L.” 

24 ir 25 N. N. yra įvykusi spa 
ustuvės klaida, liečianti Standa 
rtinj medžiagų siuntinį Nr. 1. 
Prašome vadovautis tolimes 
niais „Orbis” skelbimais, kur ši 
klaida yra atitaisyta. „N. L.“

E. KARDELIENĖS 
MUZIKOS STUDIJOS 

mokinių koncertas sekmadienj 
Praėjusią savaitę Verduno Ii praėjo labai gražiu pasisekimu, 

goninėje Dr. J. Šegamogai iš Besidominčių muzikiniu
tyrus Inžinieriaus J. Bulotos jaunimo prieaugliu buvo pilna 
sveikatą, paaiškėjo, kad reikia salė. Studijos vedėją gražiai pa 
daryti operacija. Birželio 24 
dieną, asistuojant keliems gy 
dytojams, Dr. Šegamogas pada 
rė skrandžio rezekciją. Po ope 
racijos ligonis jaučiasi gerai. 
Mūsų mielam inžinieriui ir ben 
dradarbiui linkime greito pa 
sveikimo ir sustiprėjimo jo ša 
kotam darbui — mokslinių tyri 
nėjimų, įmonės vadovavimo, sk 
autų pryšakyje ir spaudoje.
• P. Grigaliūnienė, operuota 
Dr. J. Šegamogo, sveiksta Laši 
nės ligoninėje; tiriama p. Burk 
šaitienės sveikata.

* DR. J. ŠEGAMOGAS g 
CHIRURGINĖ ir |

BENDROJI PRAKTIKA X 
Office 5441 Bannantyne © 

(kamp. Woodland) © 
Verdun. Tel. HE 3175. | 

Priėmimo vai.: 2-4; 7-9; X 
šeštadieniais 11-1 v 

arba pagal susitarimą. X 
Namų 1038 Osborne Av. X 

$ Verdun. Tel.: PO 6-9964. 1

4
i
t ©

© S I 
i ©

VILNIAUS KRAŠTO LABAI ŽIAURUS ĮVYKIS
Lietuvių Sąjungos Toronto sk Neseniai ateivis iš Škotijos, 
yriaus Vaidyba spalio 12—13 36 metų amžiaus, nužudė mie 
dd. Toronto Prisikėlimo para gančius savo tėvus, žmoną, du 
pijos salėje šaukia Vilniaus Kr vaikus ir sėdęs į automobil} gre 
ašto Lietuvių Kanadoje šuva it važiuodamas smogė į stulpą 
žiavimą. Ryšium su tuo, visi ir pats užsimušė.
Kanadoje gyveną vilniečiai pra 
šomi pranešti savo antrašus vai 
dybos vicepirmininkui Br. Sap 
liui, 952 Ossington Ave. Toron 
to, kad galima būtų išsiuntinė 
ti suvažiavimo dienotvarkę ir 
pakvietimus. Taip pat, kviečia 
me visus vilniečius siųsti savo 
pageidavimus ir sumanymus 
suvažiavimo proga pirm. K. Ba 
ronui, 131 Kensington Ave. N. 
Hamilton, Ont.

Sekmadienį spalio 13 d. rcn 
giamas Vilniaus Dienos minė 
jimas su paskaita ir menine da 
limi, kurią išpildyti pakviesti 
sol. J. Krištolaitytė ir sol. St. 
Citvaras. Prašome visų Kana 
dos lietuviškųjų parapijų gerbia 
mus klebonus tos dienos pamal 
das skirti už Vilnių ir Vilniaus to“ ir 
kraštą.

DR. M. KAVOLIS 
birželio pabaigoje i 
atostogų į Jungtines

PRAPLEČIAMOS VIEŠO 
SIOS BIBLIOTEKOS

Toronto viešosios bibliote 
kos praplečia savo skyrius sve 
timomis kalbomis, nes tokių 
knygų pareikalavimas nuolat 
didėja. Š. m. geguž.ės m. 14 dg 
Viešųjų Bibliotekų Queen n\ 
Lisger skyriuje (esančiame 
1115 Queen St. W.) naujai ati 
daromas užsienio kalbų knygų 
skyrius. Apskritai imant, visa 
me miesto viešųjų bibliotekų 
tinkle vyksta persitvarkymas 
ryšium su knygomis svetimo 
mis kalbomis. (CS).

BURIAVIMO SEZONO 
ATIDARYMAS

Skautų „Vandenių“, „Vaido 
Herkaus Montes“ viene 

tai buriavimo sezoną atidarė 
birž. 23 d. Vakare buvo arbatė

v v • lėišvažiuoja
Valsty • Radijas „Tėvynės Pi įsimini 

l bes. Jis* grįš į Torontą liepos niai“ Joninių dieną atidarė ant/ 
20 d. rą transliaciją, kuri bus kas pi^
Tame tarpe dr. Kavolis kar madienis 9—10 vakaro.

tu su kun. Keleriu iš Vokieti • Wasagoje pradėtos laikyti 
jos ir kun. Trakiu iš Čikagos pamaldos. Nuo šio sekmadienio 
laikys lietuvių pamaldas Čika Šv. Mišių Šv. Jono bažnyčioje 
goję birželio 30 d., Jaunimo Ko 
ngreso proga. Jis yra pakvies 
tas laikyti pamaldas lietuvių ir 
anglų kalbomis kitais 
dieniais kitose vietose.

Gavęs Jungt. Liut. Bažny 
čios stipendiją, jis dalyvaus jo 
sios mokykloje vidaus misionie 
riams Wittenberge College, 
Springfield, Ohio. Ten daly 
vaus apie 300 kunigų misionie 
rių. Ten eis paskaitos su disku 

DIDŽIAUSIA MONTREALIO • Dievo Kūno šventė AV baž sijomis teologiniais klausimais, 
nyčioje buvo paminėta procesi Be to keletas vyskupų iš užjū 
ja, kurioje dolyvavo ex offitio rio kraštų, važiuojančių j Paša 
Seimelio Prezidiumas su Tau U ulio Liuterionių Sąjungos vi 
ne vėliava, paskui kurią ėjo pir suotinį suvažiavimą Minneapo 
mininkas St. Kęsgailą su paly lyje, Wittenberg College pada 
dovais ir bažnytinės vėliavos, 
sudariusios iškilmingumą eise 
nos klebonui kun. J. Kubiliui, 
nešusiam Monstranciją.
• Simijonas Albinas po sunkios 
operacijos gydosi General ligo 
ninėje.
>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©< 

A. Norkeliūnas 
Commissioner of the ;'uperior 

Court of Montrc.d

rengiama

didelė ir linksma

Vietovė yra ant pat ežero kranto, 
moderniškai įrengta, mėnulio, žvaigždžių ir 

prožektorių apšviesta.
Romantiška ir jauku.

Įvairus bufetas, turtinga loterija, linksma — 
Benni Ferri muzika (10 žm. sąstate).

Pradžia 7 v. v.
Esant blogam orui, 

viskas vyks salėje, ten pat.
Visus ir iš visur 

maloniai kviečiame atsilankyti.
Iki pasimatymo.

TF A-bės Hamiltono Skyr. valdyba.

LINKSMA GEGUŽINĖ.
„Dominion Day” proga, lie Visų kolonijų maloniuosius 

pos 1 d., pirmadienį, rengiama tautiečius nuoširdžiai kviečia 
tikrai linksma, romantiškoje ap me atsilankyti, o savo apsilan 
linkumoje gegužinė. Vieta kymu paremsite ir mūsų veiklą 
„Sky Club“ 
Burlington, Ont. (Apie 10 m. vynės laisvinimui, o sau turėsi 
nuo Hamiltono, Toronto kryp te didžiausį malonumą malo 
timi, prie 2-ro kelio). Viskas niai savo artimųjų praleisti lai 
vyksta po atviru dangumi, tik ką.
iš jo skliautų mėnulio ir prožek Už Jūsų gausų dalyvavimą 
torių apšvietimu, ant pat ežero iš anksto tariame nuaširdžią pa 
kranto, jaukioje aplinkumoje, dėką.
Jeigu pasitaikytų lietus, ko ne 
sitikima, tuomet viskas bus ten 
pat salėje.

gegužinė.
— ,,Brant Inn“ — lėšų telkime mūsų brangios Tė

sveikino Montrealio Seimelio 
Prezidiumo pirmininkas Stp. 
Kęsgailą su p. Lukoševičiene, 
tįeikę buketą rožių, p. L. Giri 
nis visus mokinius apdovanojo 
kiekvieną Lietuvos žemėlapiu GIEGUŽINĖ
ir po knygą „Lietuvos keliu“; paskirto liepos 28 dieną naujo 
mokiniai taip pat gavo daug do je lietuvių vietoje. Sekite skel 
vanų ir gėlių. Apie koncertą pi bimus.
ačiau žada būti kituose NL nu 
menuose. E. Kardelienė dėko 
jo visiems už atsilankymą, do 
vanas ir klebonui kun. J. Kubi 
liui už palankumą ir salę su ge 
ru instrumentu.

BALETO SPEKTAKLIUI 
JAU PASKIRTA DATA 
Bostono lietuvaitės p. Vaši 

liauskienės vedamam baletui, 
kuris yra paruošęs „Cappehą“, 
Montrealyje jau pasamdyta Ge 
su Hali rugsėjo 21 dienai. Nors 
apie baletą bus parašyta pia 
čiau, bet ir dabar jau pravartu 
žinoti ta data.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME
Liet. Oporos solistei E. Karde 
lienei, Pianistui K. Smilgcvi 
čiui, Dr. H. Nagiui ir visiems 
kitiems padėjusiems suruošti 
tragiškųjų birželio dienų minė 
jimą Montrealyje.

KLB Montrealio Seimelio 
Prezidiumas.

sekma

Iki malonaus pasimatymo 
Jūsų

TF A-bės Hamiltono sk. V-ba.

į; DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. MALIŠKA L 
priima: 9 a. m.—10 p. m. ;!• 

i: 5441 Bannantyne, Verdun, :į;
(kampas Woodland)

f Tel.: TR 4547

PIGIAUSIA KAINA
vaistų persiuntimas į Lietuvą 
ir į kitus sovietų užimtus kraš 
tus. Už labai nedidelį primokė 
jimą siuntiniai oro paštu pasit 
kia adresatą per labai trumpą 
laiką. Teirautis pas Janiną 
Adomonienę, 1319 St. Germa 
ine, Ville St. Laurent, tel. RE 
4-6940.

STASYS DAUKŠA, LL. D.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

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

Tel. PL 9958

g 152 Notre Dame St. E. V 
g UN 6-8969* j; 
g Res. 5657—12 Ave., Rsm. V 
$ RA 2-5229 j;

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

I
 Raštinė vakarais: 4

2104 Mount Royal St. E. o
LA 1-7926—8873 i t

Renė TALBOT į
Advokatas ;ĮSuite 306, Aldred Bldng. A507 Place D’Armes i 

'' MArquette 8045 {
*»$«©©©©©©©©©«©©©©©©©©©©<

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, g 
B. A., B. C. L.

Suite 504 ir 505
4 Notre Dame St. E. 1
Montreal. UN 6-6556 S

S T. D O N A T 
A. Gaurio 

vasarvietėje 
prie gražaus 

Ouareau ežero 
išnuomojami butai ir kamba
riai su miesto patogumais. 

Puikios maudynės 
smėlėtame paplūdimy.

Tel. HE 6004.

I. G. ELECTRIC Rd
Elektros

IGNAS 
3260

kontraktorius

GURČI N AS 
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

MONTREAL 
ENTERPRISES REG'D.

Snack Bar, gera proga, 
įmokėti $ 2.000.—

rys pranešimus ano suvažiavi 
mo temomis.

Ten suvažiuoja misijų vado 
vai iš bažnyčios centro New 
Yorke ir kelių sinodų pasitarti, 
ar negalima surasti kandidatų 
tuščiom svarbesnėm vietom 
-Vidaus misijose ir parapijose iš 
ten suvažiavusių kunigų misio 
nierių.
• Šv. Jono parapijoje pakriks 
lyta Juta Elena Simukaitytė.
• Galičinas Antanas mirė 61 
pietų amžiaus. Prieš kurį laiką 
mirė ir jo brolis Stasys Bellvil 
Ife.

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

KUR APSIDRAUSTI, 
PIRKTI, PARDUOTI?

Namai, bizniai sklypai, ūkiai, 
visų rūšių draudimas.

Raštinė: LE 4-4451

GYDYTOJAS

ir šeštadieniais 
susitarimą.

Dr. P. MORRIS
DANTŲ

Vakarais
pagal

1982 Bloor W. Toronto 4. 4
į rytus nuo Dufferin St. g

12 vai. nebus.
• Pirmosios Komunijos iškil 
mė Šv. Jono bažnyčioje buvo 
praėjusį sekmadienį. Iškilmei 
vadovavo kun. dr. Gutauskas.
• Pietūs Prisikėlimo parapijos 
valgykloje nuo šiol nutraukia 
mi visam vasaros metui.
• Prisikėlimo parapijos klebo 
no T. Placido sušauktame posė 
dyje išrinkta F. Senkaus ir A.
Pabedinsko komisija kavinės 

našumui tirti. Nutarta griežtai 
žiūrėti, kad draugijų parengi 
muose už alkoholinius gėrimus 
nebūtų imama brangiau savikai 
nos, kaip to reikalauja jstaty 
mai.
• Tuoktis ruošiasi Vytautas 
Genčius su Aldona Vizgirdai 
te iš Hamiltono.
• Prisikėlimo par. pakrikštyti 
Jonas Petras Pačėsa ir Asta Au 
dronė Marija Zdanevičiūtė.
• Dail. J. Pautienius vadovavo 
dailės parodai ir viešėjo pas se 
šerį O. Jonaitienę.
• Bankelis „Parama” per LK 
Fondą Vasario 16 gimnazijai 
paskyrė 100 dol.
• V. M. Alenskai iš Montrealio 
vieši Toronte, kur iš JAV yra 
atvykę p. Alenskienės duktė 
su vaikais.

w • Antanas Morkis turėjo maši 
8 nos nelaimę; jo žmonai sulaužy 
g ta koja, kiti smarkiai sukrėst\

I
Dr.A.VALADKAf 

1081 BLOOR ST. W. | 
(prie Dufferin) a

Telefonas LE. 1-2933 X
RENTGENAS |

« priima ligonius ir gimdyves g 
X nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. g 
g Šeštadieniais nuo 11 vai. X 
t"4 iki 1 vai. p. p. Ketvirtadie-X 

niais kabinetas uždarytas, g 
^©©^©©©©©©©©•©©©©©©©©©©i! 
>©©©©©«©©©©©©©©©©©©©©©©©* 

[ DR. V. SADAUSKIENĖ | 

Dantų gydytoja a
1 129 Grenadier Rd., w
(2 namas nuo Roncesvalles )X

TORONTO i

Tel. LE 1-4250

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

—, įmokėti $ 15.000.—. 2

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

Tripleksas su krautuve, Ą PflfAVifilIC
$ 29.000,-, įmokėti $13.000-. § 1/1 • 1 WW’IUW

Gydytojas ir Chirurgas 
280 Roncesvalles Avė 
Telefonas LE 4-4778 

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

6695—35th Avė., Rsmt.

© w r j w rw W K T iŠ X

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

SIUNČIA LIETUVON
BEI SOVIETŲ RUSIJON

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

© ;l; Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
© ;:■ Darbo valandos;
© z Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penkta- 
X i dieniais nuo 10—12 vai. prieš piet ir nuo 7—9 vai. va- 
$ z; Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet.
$ a Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
| | Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8723
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