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VAKARIEČIŲ MANEVRAS? ~
Churchillio pareis kimai Aachene.

Praėjusi sąvaitė pasauliui at riuomenės vadovybė ir 5.000 ka 
' nešė ne visai paprastą įvykį.

Kaip skelibama, Vakarų Vokie 
tija pasikvietė buvusį JOB prem 
jerą Winstona Churchillį, nore 
dama jį apdovanoti. Ta proga 
Churchillis, išlipęs Aaechene iš 
lėktuvo, pareiškė, kad

JEIGU MASKVA TIKRAI 
ATSISAKO STALINO 

POLITIKOS, TAI JI GALI 
BŪTI PRIIMTA Į ATLANTO tas dviejų oficiozų susikirtimas, turi du šėrus, bet dabar pasipii J 

SĄJUNGĄ. kaip spėjama, nėra paprastas do iki dešimties, įmokėjęs „Ne
Kad pareiškimas būtu visai reiškinys; jis rodąs, kurį dabar priklausomai Lietuvai vilu 

tvirtas, DB užsienių reikalų mi dar aptarti tiksliau sunku. Bet 
nisterija patvirtino, kad šis teigiama, kad 
Churchillio pareiškimas yra su SOVIETŲ SĄJUNGOJE IR 

^leriwtas su Anglijos užsienių OKUPUOTUOSE KRAŠTUO 
BEeikalų ministerijos ir DB pre SE VYKSTA MASIŲ 

mjero Edeno valia. SUSIORIENTAV1MAS,
Duotas ir platesnis aiškini kurj „kolektyvine diktatūra“ 

mas, kur šis pareiškimas turi vargu be sulaikys. Teigiama, 
; tautos 

pabundančios, pareiškiančįos 
savo valią vis aiškiau ir atvi 
riau, ir kad šis komunistų ver 
giamųjų tautų pabudimas šie 
kiąs naujų laikų ir naujų laisvės 
sieikmų. Tas, kas prieš metus 
ir kitus pasireiškė sukilimu kon 
centracijos stovyklose, tas da 
bar dar neišryškėjančiu būdu 
reiškiasi komunistų vergijoje 
esančių žmonių masėse. Jeigu 
taip tikrai yra, tai yra labai ge 
ras reiškinys, nes galų gale Ru 
sijos pavergtos tautos vis vien 
susiorientuos ir Rusijos bei jos 
okupuotų šalių žmonės, žino 
ma, amžiais nevilks vergijos. 
Bet mums svarbu, kad tai įvyk 
tų greičiau.

TRUMPOS ŽINIOS
— Indonezijos

Su dideliu ir nuoširdžiu dė I 
kingumu skelbiame sekančius t 
tautiečius, Spaudos Bendrovės f 
„Nepriklausoma Lietuva1, šeri e 
ninkus ir laikraščio „Nepriklau J 
soma Lietuva“ skaitytojus, atsi

rininkų.
J KARO MINISTERIJOS
OFICIOZO STRAIPSNĮ

REAGAVO RAUDONOSIOS liepusius į vykdomąjį Mašinvi J 
nARMIJOS OFICIOZAS,

Raudonoji žvaigždė, kuri pa 
neigė šiuos tvirtinimus ir paša 
kė, kad negalima taip beatodai 
riškai visas bėdas versti vienam 
asmeniui — Stalinui... Šis rim P. Tamkevičius Antanas jau

Fondo vajų:
Mozūras Bronius, Montreal 

.................................$ 10.00
Tamkevičius Antanas, 

Montreal .............$80.00

I* 
t. 
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F
visą 

100 dolerių. Šiame vajuje p. A. 
Tamkevičius yra kol kas didžia 
usias vajaus dalyvis.
Gurčinas Ignas ............$30.00
P. Gurčinas Ignas yra žinoma 
sis mūsų elektrikas, veikiąs I.
G. Electric Reg’d, M. EI., 3260 
Curatteau, tel. CL 5515, Mont 
real, P. Q. Po p. A. Tamkevi 
čiaus, p. I. Gurčinas yra didžiau 
sias vajaus dalyvis.
J. Žvirblis, Hamilton . .$ 10.00 
Anton Magdalena, Montreal 

..................... ........... $ 10.00
Kaulakis Povilas, Verdun 

.................................$ 10.00
P. Paul Kaulakis yra didelis 
Sp. B-vės „N. L.“ rėmėjas ir 
geradaris.
Urbonas Mečys, Sedgevick, 

Alberta ........... ...$10.00
A. Tamašauskas, Montreal 

.......................................... $ 10.00
A. Jenkins, Honolulu, 

Hawai
Prie čekio pridėtas mūsų mielo lietuviškos spaudos darbe. Su 
bendradarbio p. A. Jankins šis tikra pagarba V. Vaidotas“.
liūdnai simpatingas laiškelis: Sakalauskas Julius, Surrey 
„Gerbiamieji, Gyventi iš senat Centre, B. C............... $ 10.00
vės pensijos neištenka žmoniš Dr. Julius Sakalauskas yra ži 

prezidentas kai pragyventi ir būna per nomasis Britų Kolumbijoje Ve
daug, kad badu nemirtum. Gai terinarijos Gydytojas, visuome

— Tito besilankant Paryžių la, kad nesiranda gausesnių! iŠ nininkas.
je, daug jugoslavų buvo išvežta teklių paremti jūsų garbingus Balsys Vladas, Toronto $ 10.00 
iš miesto, kiti uždaryti namuo ir remtinus pasimojimus. Čia Visiems NL Mašinų Fondo 
se, o policija budėjo ir ant na įdedu čekutį vertės $ 10.00 dėl vajaus dalyviams didelis ačiū. 
mų| stogų.

— JAV Valstybės departa 
mentas pareiškė, kad Rusijos 
dvyniai tiktai tokiu atveju ga 
lėtų atvykti į Ameriką, jeigu 
jie ką atsivežtų konkretaus tau 
tų laisvės ir nusiginklavimo kla 
tįsimais.

— Geg. 11d. Austrijoje įvy
ko seimo rinkimai, kuriuose de 
mokratinės grupės daugiau ga 
vo balsų, o komunistai pralai 
mėjo. Pranešimas skeliba: kai į

— Vilniaus radijas geg. 11 Maskvos aerodromą nusileido 
d. pranešė, kad iš Lietuvos 25 
asmens išvyko į Suomiją, o lie 
pos mėn. didesnė grupė išvyks 
tanti į Vakarų Europą, kaip so 
vietiški turistai.
UKRAINIEČIŲ TAUTINĖS 
TARYBOS PIRMININKAS

p. Ošip Boidunek, Tautinės Ra Berlyno propagandos už grįži tuvos gyventojams ir nebūtų 
dos pirmininkas Europoje, vie mą į tėvynes. Laive tarpe įvai liudininkai to, kaip žmonės gy 
šėdamas Kanadoje, lankėsi Mo rių Maskvos pavergtų tautų re vena Amerikoje, — sovietinis 
ntrealyje (ir kitose JAV ir Ka patriantų, nemažas kiekis bu okupantas konfiskavo ir tokiu 
nados vietose) su pranešimais vęs ir lietuvių, iš Pietų Ameri būdu „sulygino“ su skurdų gy 
ir turėjo pasikalbėjimų, p. Va kos. * venimą gyvenančiais Lietuvos

Lietuvius, kaip skelbė Vii žmonėmis. . .
Tokia yra sovietinė tikrovė
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šaknis. Tai esą išplaukia iš „di kad sovietų pavergtos 
džiųjų” susitikimų ir tarimųsi. ’

Tiesą sakant,
MASKVA JAU SENIAU
REIŠKĖ PRETENZIJŲ 
ĮSIBRAUTI Į ŠIAURĖS 
ATLANTO SĄJUNGĄ.

Tai buvo prieš trejetą metų. 
Bet tada Vakariečiai Maskvos 
pretenzijas atmetė. Tat kyla 
klausimas, kas dabar p. Church 
illį pasaktino daryti tokius pa 
irepšjkimUs ? Žinoma, tos prip 
žastys bus išaiškintos. Bet mu 
ms, lietuviams, tenka susirūpin 
ti dėl tokių pareiškimų, nes jie 
savyje slepia pavojus. Jeigu 
taip įvyktų, akip Churchillis 
siūlo, tai grėstų pavojus viso 
ms pavergtoms tautoms ir so 
vietų okupuotoms valstybėms. 
Nes dabar sunku prileisti, kad 
Sovietai sutiktų įeiti į Atlanto Sukarno lankysis JAV. 
sąjungą, pirma sutikę

GRAŽINTI LAISVĘ IR 
NEPRIKLAUSOMYBĘ 

PAVERGTOMS TAUTOMS
IR JŲ VALSTYBĖMS.

Be to, be Vokietijos apjungi 
mo taip pat negalima tikėtis, 
kad Vakarai sutikti; imperialis 
tinę Rusiją įsileisti į Atlanto Są 
jungą. O jeigu Rusija su tuo ne 
sutiks, tai ir toks pasiūlymas 
yra nerealus. Tat, ar nebus tai 
anglų, kurių valdžia moka sa 
vo siekimų pati nepasakyti, o 
mesti juos meškeriniu būdu per 
antruosius asmenis? Vis dėlto 
lieka klausimas, kodėl tai daro 
ma?

Praėjusi savaitė išryškino ki 
I tą įdomų faktą.

> SOVIETŲ RUSIJOJE VIS 
DĖLTO KAŽKAS DAROSI

NE VISAI PAPRASTA.
Rusijos karo ministerijos or 

ganas, tęsdamas Stalino nuvai 
nikavimą, paskelbė straipsnį, 
kuriame teigiama, kad Stalinas 
esąs kaltas už tai, kad 1941 m., 
Hitleriui pradedant karą prieš 
Staliną, Rusijos kariuomenė ne 
buvusi paruošta vesti karą ir to sylyšen tarpininkaujant, su lat 
dėl pradžioje, kol Vakarai ne vių ir lietuvių atstovais. P. O. niaus radijas, Lietuvos okupan
atėję Maskvai j pagalbą, Rusi Boidunek iš Montrealm išvyks tai priėmę iškilmingai. Jie per —ir muša ir verčia dėl to reikš
ja žiauriai pralaimėjo. Už tai ta į Toronto, kur bus šį savait radiją kalbėjo į likusius užjū ti džiaugsmą ir pasitenkinimą...
kaltas Stalinas, kurio įsakymu galį, iš Toronto vyks į Amen 
buvusi sunaikinta Rusijos ka ką ir iš ten grįš į Europą.
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d . ...„u.uu jjuriaą paremti. Ti 
kiu, kad jaunesni ir dirbą lietu 
viai neatsisakys NL Mašinų 
Fondą paremti. .Linkiu jums 

$ 10.00 kuogeriausio pasisekimo mūsų

vienos akcijos. Didžiai jus ger Kitus vajaus dalyvius paskelb 
biantis A. Jenkins“. sime sekančiame NL numeryje.

IŠ LIETUVOS GAUTA ŽI NIŲ, KAD SOVIETŲ VAL 
DŽIA KONFISKAVO VISŲ ATVYKUSIŲJŲ 

PARSIVEŽTĄ TURTĄ
Iš Lietuvos gautos žinios, riuose savo gimines, draugus, 

kad tų lietuvių, kurie sugrįžo į pažįstamus. Jie gyrėsi, kaip gra 
Lietuvą iš Argentinos, Urugva žiai jie priimti ir paskirstyti po 
jaus ir kitur, turtas bolševikų Lietuvą. Jie net ir laiškų ture 
konfiskuotas, kad juos sulygi ję (ne kad norėjo, bet kad rei 
nūs su visais skurdžiais. kėjo) parašyti į užsienius ir gir 

Pranešimas skeliba: kai į tis, kaip yra gera sugrįžusiems.
> Bet. . . dabar atėjo žinios, 

sovietų lėktuvas su keturiais kad tie repatrijantai, kurie nusi 
„Tuapse“ laivo jūrininakis, te vežė daugiau gyvenimiškų ge 
roru Rusijos valdininkų Ameri rybių, kiek daugiau turto (o jie 
koje priverstais grįžti į Rusiją, visi juk šį tą nusivežė, nes kapi 
į Odesos uostą įplaukė laivas, talizmo kraštuos buvo ne nuo 
kuris atvežr- 800 repatriantų, gi ir pliki), tai tą turtą, kad ne 
paklausiusių sovietų varomos iš simestų į akis nuolatiniams Lie

^Žinios iš V LIK’o
VLIKO ŽYGIAI ŠVEDIJOS IR DANIJOS 

VYRAUSYBĖMS
Ryšium su Švedijos min. pir siprasta ir pagal tai elgiamasi, 
linko Erlanderio ir Danijos tartum viskas būtų įvykdyta 
mjero Hanseno atsilankyr/iu teisėtai. Šiai klaidinančiai nuo 
skvoje paskelbtuose oficia monei išsklaidyti Vlikas, budė 
>se komunikatuose buvo at damas Lietuvos reikalų sargy 
įima, kad šių kraštų vyriau boję, ėmėsi reikalingi! žygių, 
ės į derybų programą su So Jau Nuernbergo teismo karo 
ais yra numačiusios įtrauk nusikalstėliams teisti metu bu 
>e kita ko, ir rekalus, liečian vo konstatuota, jog Sov. Sąjun 
: taip pat Pabaltijo valsty ga neturi jokios teisės kalbėti ir 

pirmoj eilėj — otsiskaity veikti Lietuvos ir mūsų kaimy 
; iš turtų, priklausiusių šve nų pabaltiečių vardu, 
s ir Danijos piliečiams ar 
igoms.
ykdomoji Taryba, numaty kjos rūšies aktai, vis tiek, kie 
ia, kad toks žygis galėtų su no jie būtų daromi, 
zti įspūdžio, esą, iš šių vals nįaį 
ų pusės pripažįstama ir So 
i įvykdytoji Lietuvoje agre 

pasiuntė Švedijos ir Dani 
vyriausybėms URT paruoš 
raštus, kuriuose atkreipia 

tų vyriausybiti dėmesys, 
Sovietų sudarytoji Lietuvo 
ir kaimyninėse Pabaltijo 
tybėse padėtis yra karinės 
•sijos padarinys. Ir Švedija 
)anija paprašytos susilaiky 
uo bet kurių derybų su So 
ų Sąjunga mūsų kraštą lie 
i&įais reįkajlais.
avaime aišku, jog Sovietą krašto valdybą. Abejur buvo 
labai rūpi prisidengti įvai nuoširdžiai sutikti. VT pirm, pa 
; nekaltais titulais, kaip šiuo sakė jaunimui pritaikytą kalbą, 

atveju — turto tvarkymo pre iškeldama kiekvienam iš jaunų 
tekstu, sudaryti įspūdį, jog So jų tenkantį tautinį atsakingu 
vietų įvykdyti nusikaltimai Pa mą, o LLK pirmininkas plačiau 
baltijo valstybėse pamiršti, su nušvietė Lietuvos laisvinimo 
Sovietų sudarytąja padėtimi ap problemas.

Vykd. Tarybos šia proga pa 
reikštu nusistatymu — visi to

yra nieki

šaukiama 
22—24 d.

— Vliko sesija 
New Yorke birželio 
d. Bus svarstomi aktualieji rei 
kalai, sąmatos ir kt.

— VT pirm. A. Devenienė 
buvo pakviesta ir turėjo pasita 
rimą su Free Europe komiteto 
atstovu Vokietijoje, kurio Įstai 
ga atidaroma Muenchene.

— Vykd. Tarybos pirm. A. 
Devenienė ir LLK pirm. V. Si 
dzikauskas aplankė Vasario 16 
d. gimnaziją ir LB Vokietijos

ATVEŽĖ | LIETUVA UŽSIE ŠAUKIAMAS MAŽLIETU 
NIO ŽURNALISTUS ‘

Vilniaus radijas geg. 4 d. pa 
kartojo jau anksčiau paskelbtą sios Lietuvos lietuvių suvažia 
žinią, kad balandžio 28 d. į Ka vime, kuris įvyks šeštadienj, 
uną buvo atgabenta nuolat Ma 1956 m. birželio 30 d., Čikago 
skvoje akredituotųjų Anglijos, je. Pradžia: 10 vai. ryfo. Vie 
Prancūzijos, Italijos, Belgijos ta: Lituanica Tavern, 3436 Li 
ir Švedijos spaudos darbuotojų tuanica Ave. (1 blokas į Vaka 
grupė. Pranešime sakoma, kad rus nuo Halsted St.) 
„užsienio žurnalistai susipaži 
no miestu, aplankė taip pat eilę 
kitų T. Lietuvos vietovių, lan 
kėši įmonėse, kolūkiuose, kul 
tūros įstaigose, kalbėjosi su dar 
bininkais, kolūkiečiais, inteli 
gentijos atstovais. Gegužės 1- 
ją svečiai iš tribūnos stebėjo 
Vilniaus įgulos karių šventinį 
paradą ir respublikos sostinės 
darbo žmonių demonstracijas“.

1956. V. 4. užsienio žurnalis 
tai išvykę į Maskvą. Toks lais 
vųjų Vakarų žurnalistų atveži 
mas iš Maskvos į Kauną ir Vii 
nių ir jiems rodymas visko, ką 
bolševikai randa reikalinga ro 
dyti, laikomas gana būdingu, 
juo labjau, kad nuvežti buvo, 
kaip iš pranešimų matyti tik 5 nas. 7*. Sumanymai ir 8. Suva 
kraštų žurnalistai. Tarp jų ne žiavimo uždarymas, 
buvo nei amerikiečių, nei vokie 
čių, nei kitų kraštų spaudos 
atstovų. Dabar tenka laukti, ko 
kie užsienio spaudoj pasirodys 
tų žuranlistų pro sovietinę cen 
zūrą praleisti pranešimai. Ma 
myri, sovietai vėl ruošia kokį 
nors naują klastingą žygį — 
greičiausiai pavaizduoti, kaip 
„patenkinta“ lietuvių tauta ir 
kaip ji „dėkinga“ okupantams 
už jos pavergimą.

VIŲ SUVAŽIAVIMAS.
Kviečiame dalyvauti Mažo

Suvažiavimo tikslas: apsvars 
tyti ir priimti Jungtinėse Vals 
tybėse ir Kanadoje gyvenančiu 
Mažosios Lietuvos lietuvių po 
litinės organizacijos įstatus, ap 
tarti Mažosios Lietuvos politi 
nius reikalus ir sustiprinti tar 
pusavius Mažosios Lietuvos 
tuvių ryšius.

Numatoma darbotvarkė: 
Suvažiavimo atidarymas. 2.
ezidiumo rinkimas. 3. M. Bra 
ko pranešimas apie organizaci 
nę ir politinę veiklą. 4. Mažo 
sios Lietuvos lietuviu politinės 
organizacijos įstatų svarstymas 
ir priėmimas. 5. Organų rinki 
mai. 6. Dr. M. Anyso praneši 
mas apie Mažosios Lietuvos šie

lie

1.
Pr

Kiekvienas suvažiavimo da 
lyvis turi balso teisę.

Suvažiaviman vykstame savo 
lėšomis. Ponai M. Purvinas 
(5519 So. Laflin Street, Chica 
go, Ill. Tel. WAlbrook £-7925) 
ir M. Kujus (1521 West 79th 
Street, Chicago, Ill., Tel. SEe 

J ley 3-2131) maloniai sutinka su 
važiavimo dalyviams padėti su 
rasti privačias nakvynes; į juos 
galima kreiptis iki š. m. birže 
lio 20 d. Tikime susilaukti savo 

buvusi vergų stovyklose Sibire, brolių ir seserų iš įvairių Jung 
kur mirė jos vyras, lietuvis, Da tinių Valstybių ir Kanados vie

ja, ir respublikos darbo žmonės ti dar 3 vyskupų pagelbinin 
galės čia susipažinti su praei kus. Ta pačia proga buvo smar 
ties dailininkų kūriniais“... kiai išplūsti arkiv. J. Skvirec 
Kaip grynai apie architektūri kas, vysk. V. Brizgys ir vysk.
nį paminklą, bet ne maldos na Padolskis, kuriems mestas kai . _
mus, kalbama ir apie Kotrynos tinimas, kad jie, girdi, „pabėgę nijos minist. pirmininkui inter tovių.

venavus, paleista pas seserį Pe po suvažiavimo, š. m. liepos
1 d., Čikagoje bus didelė lietu 

DANIJOJE Į Olandiją po 10 metų rūpės vių Dainų Šventė.
Lietuvis iš Lietuvos Olandijoje, čių atvyko lietuvis, tuos 10 me 

o_____  t x x _ Paskutiniu metu, kaip prane tų išgyvenęs įvairiuose Lietu
snigo, o bal. 15 d. temperatūra kad garsiojoj Vilniaus katedroj kūpą K. Paltaroką neseniai per ša Montrealio anglų spauda, vos miestuose ir miesteliuose,
buvo —J5C arba —5F. Dauge „šiomis dienomis buvo baigti bolševikinę transliaciją užs. lie patiekdama ir atvaizdus, iš ana Jis yra atvežęs iš Lietuvos
lis paukščių, sugrįžusių iš šil vidaus restauravimo darbai, tuviams buvo paskelbta, jog pus geležinės uždangos yra at daug ir įdomių žinių, kurių mu
tųjų kraštų, sušalo — pempės, Šiuose puikiuose rūmuose greit esą norima prašyti jį pakelti į vykusių lietuvių. ms žada patiekti mūsų bendra
vieversiai. bus atidaryta paveikslų galeri arkivyskupus, taip pat įšvenrin Asta Krauzė, dešimt metų iš darbis, iš Danijos.

VILNIAUS KADI.) A KLAUSANT
Jaunimą komunistai veža Į Vilniaus Katedroje ruoš 

Sibirą. parodas. . . . . „
Vilniaus radiją "klausant ir ki Bolševikinių rašytojų sąjungos bažnyčią Muzėjaus gatvėje. Da su hitlerininkais“...

tais keliais sužinota, kad Lietu leidžiamas savaitraštis „Litera bar esanti „šio architektūros LIETUVAITĖ Iš SIBIRO tersen į Kopenhagą, 
voje šių meti] šaltoji žiema ne tūra ir Menas”, 1956. IV. 29. paminklo išvaizda tokia, lyg jis 
atlaidžiai ir ilgai laikėsi. Ba numeryje rašydmas apie „atgi būtų tik ką pastatytas“...
landžio 27 d. dar gerokai pa mstančius paminklus“, skelbia, Apie Vilniuje gyvenantį vys

Iki malonaus pasimatymo! 
Mažosios Lietuvos Rezistenci 

nio Sąjūdžio Centro 
Komiteto vardu 

M. Brakas, pirmininkas. 
V. Pitkunigis, Sekretorius.
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Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.
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mgvoje atletikoje bei krepšiny 
e, šiuo metu žaidžia Aušroje ir 
ra klubo krepšinio komandos 
.arys.

J. Žukas yra senas pažįsta 
aas sportą mėgstančioje mūsų 
isuomenėje. Žaidęs Šaulių Gu 
įernijoje, dabar dalyvauja Vy 
ies futbolo komandoje, šiame 
ezone pasiekusioje augščiau 
ios savo žaidimo klasės. Iš tik 
o nesuklydo mūsų sporto dar 
įuotojai išskyrę ši sportininką 
iž visuotiniškumą. J. Žukas yra 
ikras pilnutinio sportininko ti 
>as. Be pamėgtojo futbolo, jis 
cultivuoja beveik visas sporto 
akas: žaidžia Vyties krepšinio 
komandoje, neblogai valdo sta 
o teniso raketę, yra vienas iš 
jirmųjų buriuotojų bei slidinė 
ojų. Tačiau, tur būt, geriau 
;ius rezultatus jis yra atsiekęs 
auko teniso aikštėje. Pereitų 
netų žaidynėse Clevelande, ne 
~adęs sau lygių, jis laimėjo Š.

liet, lauko teniso meisterio 
/ardą. Taipogi Žukas yra Kana 
los lietuvių meisteris, dukarti 
lis Vyties nugalėtojas ir savo 
dėtumu padėjęs užtikrinti Vy 
:ies komandai Tor. Lietuvių Na 
nų Taurės 1954 m. varžybų lai 
nėjimą, atatinkantį visos Ame 
ikos lietuvių komandiniam čem 
lionatui. Be visų tų neeilinių 
itsiekimų, J. Žukas yra žino 
nas, kaipo pilnai sportinės šie 
os žmogus: niekuomet neuž 
jaulus aikštėje, visuomet ra 
nūs draugiškas ir pareigingas, 
ai sportininkų su Šitokiais pri 
žalumais mūsuose yra tikrai re 
:a!

Sveikindami Joną Žuką jo at 
iymėjimo proga linkime jam ii 
jų sportavimo metų, be to, ir 
:oliau išlikti sportiškumo pavyz 
Ižiu jaunieseims, kuriais mūsų 
siu metų geriausias sportinin 
<as daug rūpinasi. O jaunajam 
Laurinavičiui linkime pasekti 
savo vyresniojo aikštės draugo 
pėdomis. — apb —

PAS ČIKAGOS 
SPORTININKUS

— Balandžio 15 d. Čikagos 
da valdo kolektyvinė tiranija, vo P. Gvildys, Toronto Vyties, liet, futbolo klubo futbolo ko 
pabandyti vertėtų. Oi, bijau, o jaunių — A. Giedraitis iš Ha manda antrose „National Soc 
draugai bimbos, pruseikos, miltono. Dabar, neseniai pasi cer“ lygos pirmenybių rungty 
ylos, kad nekiltų iš kapų Tucha baigusios balsavimuose, kuriuo nėse sutvarkė Wanderers B 
čevskis su savo maršalais. Ta se dalyvavo klubų sporto dar vienoulikę net 8:0. Pirmasis kė 
da jūsų Nikita pašoks mirties buotojai, 1955 m. geriausiu sp hnys — 2:0.
šokį. „Liaudies Demokratijose“ ortininku vyrų grupėje yra iš — Neseniai praėjusios VI- 
visada taip buvo ir bus. Skėlė rinktas Toronto Vyties klubo jų š. Amerikos liet, sporto žai 
tų šokis—gražiausias.

Jūs verkiate ant kapo Rozen 
bergų, o kodėl neverkiate ant
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Piktadariu gauja
Po Stalino nuvertimo, įdomu rainoje badas pareikalavo kelit 

sekti mūsų raudonųjų spaudą, milionų bado aukų. O kiek ji- 
Demokratiniame krašte juk ne milionų pasiuntė į darbo st< 
patogu iš karto savo skaityto vykias Ir jis nuo Stalino m 
jams asmenį, iškeltą augščiau kentėjęs“, nes Nikita šoko, jan 
Dievo ir garbintą per 30 metų, įsakius, tik ant milionų savo ai 
sumalti į miltus. Reikia apdai kų kaukuolių. 
rūmo. Psichologiškai lašinti po 
lašą ir galų gale paskelbti tiesą 
—Stalinas buvo niekšų niekšas. 
Bet nesuspėjus nuvertinti vie 
na, gali sekti eilė kitam...

„L. Balsas“ šiuo keliu eina. 
Palengva griaunamas Stalino 
kultas. Stalinas „pakaltinamas“ 
dėl savo asmens išėlikmo iki 
diktatūros (šis žodis nevartoja 
mas „L. Balse“, nes ten visą 
laiką „demokratijų demokrati 
ja“). „Vienvaldystė“ („gra 
žus“ naujas žodis) buvęs blo 
gas dalykas. Bet. . . kolektyvi 
nė tiranija yra geresnė. Čia blo 
giau sėdėti viršūnėje, nes visa 
da reikia budėti, nes greit nete 
ksi galvos. Randa klaidų, kad į 
pačias viršūnes buvo pakliuvę 
piktadarių. Sumini tik du: Be 
rija ir Gregor. Esą daug nekal 
tai nuteistų. Peržiūrimos bylos. 
Reikėtų ir man susirūpinti. 
1939 m. rusų įgulas įvedus, pa 
sakiau kalbą, kurioje iškėliau 
suomių pavyzdį ir „pažeidžiau“ 
Stalino asmenį. Vienus metus 
kalėjime atpyliau tardomas, ir 
1941- m. birželio 18 d. pasira 
šiau „kaltinamąjį aktą“ 4, 10, 
11, punktais (sukilimo kiršini 
mu, priklausymu fašistinėms 
organizacijoms — šaulys ir sk 
autas ir kiršinimu mažumų). 
Kpt. Parfijonovas man gražiai 
pagelbėjo. Net ašaras išspaudė. 
Sako, tu turi būti sušaudytas, 
kaip pasiutęs šuo. Tu įžeidei 
Staliną ir jo raudonąją armiją. 
Bet mes (3 „teisėjai“ MWB ka 
rininkai) tikimės, kad esi jau 
nas ir per 25 m. darbo stovyklo 
se išpirksi savo „nusikaltimus”. 
Bet... karas po 4 dienų sutruk 
dė baigti 25 metų didžiąją so 
vietinę akademiją. . . __

Taip. Tas pasiutęs šuo Beri kapų savo brolių, seserų ir tė 
ja, milionus nekaltų žmonių pa vų? Juk Berija su Sierovu pasi 
siuntė mirtin. Tik skaičių mūsų rašė mirties sprendimą jiems, 
raudonieji nutyli. Kodėl jūs ran Bimba tą gerai žino, nes brolis 
date tik 2 prasikaltėlius viršū šį bei tą apie Sibirą pakalbėjo, 
nėse? Juk didysis Dekanozovas Jus visus reikia nubausti, nes 
(Lietuvos likviduotojas) taip jūs turėjote laisvę kritikai, o 
pat su Berija baigė dienas per „nematėte“ klaidų. Jūs duoną . 
tą patį Malenkovo iškeltą pro veltui valgėte. Ir iš kruvinų ran 
cesą. kų. Turėjo „drąsos“ Nikita tai

Jūs užmiršote pavardes gar ti „tiesos“ žodį ir tik tada jūs 
šiųjų čekos vadų Dzeržinskio, susipratote. Būtų gerai, kad 
Jagodos, Ježovo ir dabartinio draugas Nikita daugiau nebe 
Sierovo (Pabaltijo budelio). Ne siųstų riebių, krauju ir ašarom
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Nepasiteisins „L. Balsas 
skaitytojui cituodamas „Fra 
dą“, kad nebuvo galima pajud 
ti ir tiesą pasakyti. „Demokrai 
jų demokratijoj” nesakyk t< 
sybės ir nebūk opozicijoj, jei n 
ri gyventi. Bet jūsų juk Ame) 
koje ir Kanadoje tas prakei 
tas Berija nepasieke. Kodėl jū 
nematėte ten „vienvaldystės 
ir tų pasiutusių šunų Berijos 
Gregor siautimo? Kodėl jūs r 
paleidot, .savikritikos“? Cite 
jate, kad komunistų partija dr 
ta iškelti visas negeroves, bet 
tik prie pastipusio liūto. Nei 
ra Stalino. Neliko ir jo seimo 
Sūnus Jokūbas mirė Vokietija 
o Vasilijus (jauniausias „ger 
rolas“ pasauly) kaž kur, g 
būt, negyvas, darbo stovyklos 
O gražioji Nediožka, kurią Jt 
zapas ant rankų nešiojo, ištre: 
ta Į kolchozą. Siūlau surink 
aukų nelaimijngįiems našlaiČ: 
ms staliniukams. Čia mūsų ra 
donieji turėtų ypatingai pasiž 
mėti. Juk jis su Leninu suktu 
„rojų“, bet jo šeimai neliko j 
me vietos.

Teisingas Prūseika, kad ten 
nevažiavo Juozapo siautėjimo 
laikais. Dabar parašė atsimini 
mus ir tikiuosi, kad jis juose iš 
kels šį momentą. Bet dabar, ka

SPORTININKAI 
antri metai iš eilės, kaiJau

yra renkami geriausi lietuviai 
sportininkai Kanadoje. 1954 m. 
tokiais išrinkti vyrų grupėje bu

narys Jonas Žukas, už ypatin dynių varžybos sutraukė didelį 
gą visapusiškumą sporte. Ge būrį žiūrovų: jų buvo dauigau 
riausio jaunio vardą Kanados negu salė galėjo sutalpinti.
Sporto Apygarda pripažino Ju — Gegužės 19 d. Lietuvių 
stinui Laurinavičiui už didžiau Auditorijoje Lietuvių Futbolo 
šią tremties jaunių pasekmę klubas rengia savo šokių vaka 
šuolyje į augštį (1.68 m.) parą.
siektą 1955 metais Clevelando. P. S. Rinkimus į vyriausią 
Žaidynėse atstovaujant Vyties liet, sporto vadovybę FASK lai 
S. K. mėjo Clevelando sąrašas, tik

J. Laurinavičius yra vienas 18 balsų dauguma viršijęs New 
iš iškilusių ir sportiškiausių Yorką. Pavieniai daugiausia 
Toronto jaunių. Pradėjęs spor balsų gavo A. Bielskus. Atro 
tuoti Vyties klube, kur lavinosi do, kad tai bus veikli vadovybė.

Didžiausioji Stalino paslaptis
RAŠO NKVD GENEROLAS ALEKSANDRAS ORLOVAS.

1930 mt. Aleksandras Orio spausdinti ir paskelbti. Šitie 
vas buvo vienas iš augščiausių įspėjimai, kaip jaučia Orlovas, 
jų Sovietų Sąjungos baisiosios sulaikė Staliną. Orlovas, tarp 
NKVD pareigūnų ir kartu su kitko, tuo laiku nieko nesakė 
garsuioju Andriejum Višinskiu Stalinui apie jo žinomą pačią di 
buvo kaltintoju (valstybės gy džiausiąją paslaptį - nusikalti 
nėjju) augščiausiame sovietų mą, todėl, kad priešingu atveju 
teisme. Prieš pat savo pabėgi Stalinas būtų baisiausiai įsiu 
mą į Vakarus 1938 mt., Orio tintas ir būtų pasistengęs, bet 
vas buvo sovietų žvalgybos - kokia kaina sumedžioti Orlovą 
- saugumo šefu lojalistų gink ir kankinti ligi tas neišduotų sa 
luotose pajėgose laike pilietinio vo paslėptų dokumentų ir nuo 
ispanų karo. Šis pats Orlovas traukų, o galų gale nužudytų, 
yra autorius knygos „Stalnio Kai 1953 mt., praėjus 15 metų 
nusikaltimų slaptoji istorija“, ir nieko negirdėdamas apie sa 
kurioje labai tiksliai aprašomi vo gimines, Orlovas ir jo žmo 
baisieji sovietai „valymai“, kas na nusprendė, kad jų motinos 
vyko tuo laiku sovietų viršūnių nebegyvena, jie išleido savo gai 
užkulisiuose, sovietų teismų ir siąją knygą „Stalino nusikalti 
teisės prievartavimai ir visa ei mų slaptoji istorija“.
lė kitų neįsivaizduojamai šiur Tačiau didžiausioji Stalino 
pių dalykų, kuriais raudonasis paslaptis dar vis buvo neatiden 
diktatorius Stalinas galutinai gta, nes Orlovui atrodę, kad ra 
pajungė visą Sovietų Sąjungą udohųjų banditų grupė, per 
savo valdymui teroru. Orlovo ėmusi valdžią Kremliuje, tebė 
duodamos ataskaitos ir aprašy ra lojali Stalino atminimui ir 
mų autentiškumas yra patvir jie galėtų jį taip pat baisiai per 
tinti daugelio kitų sovietų pa sekioti, kaip būtų daręs pats 
reigūnų ir jų pareiškimų — ne Stalinas.
mažesniu autoritetu, kaip dabar Tačiau galimybė, kad jis ga 
tinis Nikita Chruščiovas, ir vi ii būti toli siekiančių raudonų 
sos eilės dokumentų ir nuotrau jų rankų nugalabintas arba mir 
kų.Toliau Orlovas paaiškina, ko ti natūralia mirtimi neatiden 
dėl jis atidengęs daugelį Stali gęs Stalino didžiausios paslap 
no nusikaltimų 1953 mt., laukė ties, nedavė Orlovui ramybės, 
ligi šiol su didžiausiąja Stalino 1953 m. vasarą jis aprašo savo 
paslaptimi. Orlovas nutraukęs pusbrolio Zinovy istoriją, kuri 
ryšius su Stalino, vyriausybe atidengia Staliną, kaip caro sla 
1938 mt., su savo šeima iš Ispa ptosios policijos samdinį, ir už 
nijos pabėgęs į Kanadą, o iš ten antspauduotame voke padeda 
į Jungt. Amerikos Valstybes, banko seife, kad tai būtų atida 
kur ryta po jo (Orlovo) mirties.
jis parašęs ilgą laišką Stalinui Neseniai įvykę pasikeitimai 

pridėdamas sąrašą visų jam Sovietų Sąjungoje — Stalino 
žinomų Stalino nusikaltimų, nuvainikavimas ir pasmerkimas 

Orlovas tai darė tikslu apsąu — paskatino Orlovą atidengti 
goti savo motinos ir uošvės gy jam žinomą didžiausiąją Stali 
vybes, kurios tuo laiku gyveno no paslaptį, kurią, Orlovo nuo 
Sov. Rusijoje. Savo laiške Orio mone, beabejo, žino ir draugas 
vas įspėjęs Staliną, kad jei jo Nikita Chruščiovas ir kad tai ir 
motina ir uošve nukentės, tai yra priežastis, kuri privertė da 
jis skubiai paskelbs viešumon bal tinius Sov. Sąjungos raudo 
visus Stalino nusiakltimus. Tai nuosius bosus padaryti tą sen 
pogi įspėjęs, kad jei jis pats sacingą žingsnį — nuvainikuo 
(Orlovas) būtų Stalino budelių ti ir pasmerkti Staliną. Toliau 
nužudytas, tai visi viršpaminė seka pati autentiškoji istorija, 
tieji faktai būtų tuojau pat at Bus daugiau.

rasime pasaulyje valstybės, kur persunktų, čekių veltėdžiams ir 
viršūnėse sėdėtų budeeliai. žiopliams.
Chruščiovo „suplanuotas“ Uk R. Medelis.

PADĖKOS
nuoširdžiai visiems dėkojame 
už taip gausų daiktų suaukavi

JURGIO SPURGIO SPIRGAI
Kas žin, kaip jaučiasi Krem listus.

. . mą. Visiems, kurie vienokiu ar liaus mauzolėjuje Leninas, ka Sunku žmogui, kuris nežino, 
Nuoširdžiai dėkojame visie k£tokiu būdu prisidėjo prie mū da prie jo paguldė apgaviką, žm ką daryti su perviršiu savo lai 

ms musų svečiams, kurie taip SV1 gio vakaro parengimo ir išpo ogžudį, išprotėjusį jo mokinį ko ar pinigų, 
gausiai atsilankė į mūsų reng pulerinimo, tariame visiems di Staliną? -.......... -...
tą vakarą, suteikdami mums di jejj ačiū. ............... — Kas naujo Maskvoje? Nuo
dėlę moralinę ir materialinę pa Montrealio Lietuvių Sąskrydis Washingtone, be sosto nuversta rupūžė, o aplink
ramą ir tuo pačiu mus įpareigo Bendruomenės Choras, abejojimo, išpildys visų spėlio džiugiai kvaksi varlės,
jate žengti musų užsibrėžtais jnnus: paliks neatlikta, kas rei —-..........
tikslais. M Jeronimo Cicėno parašyta įįja atlikti, ir padarys ta, kam ne Apaštalu gadynėje nebuvo

Dėl vietos stokos, neįmano Omahos lietuvių istorija jau ati atskrido. ‘ aukso kielikų, bet buvo aukso
ma čia suminėti visų pavardžių, duota spausdinti T. T. Salezie -------------- kunigų. Dabar visur pilna auk
aukavusių loterijai fantų, mes čių spaustuvei Italijoje. Chruščiovas, matyti, siekia, so kielikų, tik maža aukso kuni

Ką rašo kiti
VOKIEČIAI — LABORATORIJA VAKARAMS.

VANCOUVER, B.C. Staliną pardavęs, nusipirkti Eu gų. 
ropos kairius liberalus ir sočia Prof. Dūda.

KLT VANCOUVERIO Pranas Dainius ir Antanas Sta
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS Monis. E. S. JUOKDARIAI...

Montrealyje einančio „The rankos nesusaistytos jieškoti Balandžio mėn. 29 d. įvyko 
Ensigne” redaktorius R. W. tinkamiausių dvasios ir prakti metinis Kanados Lietuvių Ta 
Keyerlingk, kuris dabar lanko kos priemonių atsispirti įky rybos Vancouverio skyriaus su 
Europą, iš Vokietijos rašo: riam sovietiniam komunizmui, sirinkimas. Į valdybą išrinkti:

„Savo pramone ir technika Vien ekonomines rungtynes lai E. Smilgis, Jonas Macijauskas 
Vokietija vėl pasidarė žymi, mėti ne gana. Yra pasiturinčių ir Balys Vileita, į revizijos ko 
bet sąlygos ją verčia būti ir Va ir net turtingų vokiečių, susiža misiją — Jokūbas Urbonas, 
karams dvasios bei kultūros la vėjusių komunizmo idėjomis. .____________________
boratorija, kur vokietis, ir tyrė Atospyriui idėjų jieškoma taip '
jas, ir tyrinėjimo dalykas, siu vadinamomis akademijomis dabartinio gyvenimo klausi 
dienų Vokietija nesupančiota kurių veikia keturios protestan mus. Dvasios dalykais linksta 
sunkiais išsilaisvinančių koloni tiškos, viena katalikiška. Jos su ma prie krikščionybės tiesų, o 
jų galvosūkiais, o iš praeities kviečia žymius pramonės, vers politikoje puoselėjama Jungti 
neatsinešusi jokių gilių, pagrin lo mokslo ir visuomenės vadus nės Europos valstybės idėja“, 
dinių politinių idėjų. Todėl jai prie bendro stalo apsvarstyti V.

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTI S, 

LL. B.
Suite 22, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 
Vancouver 1, B.C., Canada. 
Telefonas: Pacific 4511.

Apie valdymo maniją, 
rašo komunistų fanatikas L. Jo 
nikas šitaip:

„Matyti, valdymo manija ne 
lengvai pagydoma .liga. Buvę 
pripratę viską valdyti smetoni 
nio režimo metu Lietuvoje, jie 
ir dabar, net išbėgę iš gimtinės, 
tebesapnuoja geruosius laikus, 
valdyti, valdyti, valdyti!“

Taigi, kad valdymo manija 
serga Jonikas. Jis kad ir nieko 
dar nevaldo, o pretenzijų valdy 
ti turi nesuvaldomų. Tikra jo 
manija valdyti. Jam niekas ne

tinka, viskas Amerikoje nege 
rai. O, kad taip L. Jonikas sto 
tų vieton Eisenhowerio, tai vis 
kas apvirstų viršum kojomis ir 
viskas būtų nepaprastai gera... 
Tai tikras maniakas, tas komu 
nistų fanatikas L. Jonikas.
Andrulis prašneko apie taiką.

Jis tur būt tebenori pasilikti 
Amerikoje, nes esą Rusijos 
žmonės bijo karo, tai jam ne 
smagu būsią gyventi tarp žmo 
nių, kurie bijo karo ir jį patį 
gali įbauginti Bet painiodama 

Nukelta į 7-tą psl.
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SESUO IR MOTINA SIBIRE - BROLIAI AUSTRALIJOJE f—^SmmaŠ
TREMTINIŲ LAIŠKAI SU GRĮŽUSIŲ Į LIETUVĄ IR VĖL TAPUSIŲ TREMTINIAIS

PIRMASIS LAIŠKAS me kirsti mišką. Vyrai (du mer me gyvi. Bet daug svieto išmi visą svietą tąsyti, ir čia gyven 
„Viena šeimyna, kurią rado ginos broliai.) kerta medžius, o rė. Ir mūsiškių keliosdešimtys. ti galima.

1___ ___________ _________
jos, buvo mums gana maloni, senutė) 
bet kita, su kuria nemokėjome 
susišnekėti, buvo labai pikta ir 
mus norėjo išvaryti iš mūsų na 
mų.

Šiaip taip pravargome žiemą.
Bet, Dieve, kaip mes gyveno 
me! Mes visiškai badavome ir 
vos nesušalome. Neturėjome 
nei bulvių, nei duonos.

NUSIKRATYTI ĮKYRIŲ, PRIKIBUSIŲ NEŠVARUMŲ!

Mama jau Į mišką įI GREIT PRANYKSTA
Baisi liga ta viduiių šiltinė čia dirbti neina. Aš tai dar dirbu. >> TIK TRUPUTI PAVILGIUS*
prie Tunguzkos. Ir uždirbu iki 900 rublių per X

Jūsų laišką gavome ir labai mėnesį. Kai Opapa (Stalinas) X AT AC1/ D 11 i ]\/f 
visi džiaugiamės, kad jūs esate numirė, tai visi tuoj pajutom. X UlvrAl V liVlzAO O1N». 1 IVlE 1VJL 
gyvas. Dėkojame, ypač mama, Lengviau atsikvėpė ir mama su 
už siuntinėlį. Jai dabar bus šil vyrais. Ir masto dažniau atve 
čiau ir vaistai padės širdžiai su ža ir daugiau jo galima nusi 
tvirtėti. Silpną širdį turėjo ji ir pirkti. O kainos pas mus šito 
anksčiau, o Tunguzkos oras jai kios: Už pikliavotų miltų kilo 

grama, kai atgabena, mokame

TRECIASIS LAIŠKAS
„Pasirodo, kad prie Tunguz margarino kg — 15 rb., sviesto 

kos vasaros labai trumpos ir kg.—28 rb., silkių kg — 9—11 
lietingos. Iš pamidorų nieko *ne rb., litras pieno 3 rb., 1 kiauši 
išėjo. Bulvės užaugo. Sočiau nis—1 rb., kiaulienos kg. — 22 
bus. Gyvename savo name. Tik -25 rb.

pasisodinę bulvių ir kitokių dar rą pakajų išbudavojo vyrai. Ma 
žovių. Rudenį bus sočiau. Vy ma labai džiaugiasi, bet dar šią 
rai stato namą iš medžių, tai žiemą reiks ir jai dirbti, jonas 
žiemą nebus labai šalta, nes ku išmoko mechaniko darbo, tai da 
ro imk kiek pakeli.

Darbas tas pats, bet jau nėra

me namuose grižę iš Vokieti mudvi su mama (dabar 72 me 
x.. ---------------juos ridiname i
upę. Miške sniego iki pažastų, 
o šaltis spirgina kaip reikiant, 
kartais iki 50 laipsnių. Tai nėra 
lengva, bet nemirštame. Gyve 
name iš šakų suremtoje būdoje, 
kurią apkrovėme sniegu. Pasi 
rodo, gyventi ir taip galima...

Jūs mums parašykite, ir, jei visai netinka“.
Gerai gu žinote kur yra kiti mūsų 

dar, kad dėdė buvo likęs savo berniukai (broliai), duokite jie 
ūkelyje, jis tad ir gelbėjo mus. 
Taip ir nemirėme badu. Užtat 
sode neliko' medžio ir visas tvo 
ras sukūrenome.

Pavasari, prasimanę maišeli 
julvių, grūdų ir paršeli, prade 
jome ūkininkauti. Gal būtume 
ir prasikūrę, bet buvo liepta mu 
ms susikrauti manta ir važiuoti. 
Kur?

Išvažiavome. Daug savaičių 
išbuvome traukinyje. Pasiekė toks sunkus, kaip pradžioje, 
me Krasnojarską. Iš čia buvo Mūsų kaime siautė vidurių šil 
me nugabenti prie Augštutines tinė, išmirė daug žmonių. Nese 
Tunguzkos upės (Tunguzka-Je niai buvo atvykęs gydytojas, 
nisėjaus intakas) ir čia pradėjo tai visus skiepino. Gal ir liksi

ATSKIRIA NEŠVARŲ VANDENĮ NUO ŠVARIŲ 
BALTINIŲ!

ms apie mus žinoti”.

ANTRASIS LAIŠKAS
„Dabar pas mus visai šilta. 

Pats vidurvasaris. Mes esame
Kaip matote, už 900 rubliu, x 

jeigu už tiek medžių nuridini i « 
upę, gali visokių gėrybių prisi X 
pirkti. Tik, žinoma, bėda su tuo s 
pristatymu. Artimiausias mies X 
telis yra už 100 kilometrų. Nė X 
vienas mūsiškių iki jo dar riebu « 
vo nuvykę. Ir ko čia laiką gaiš << 
ti. Todėl ir pasitaupyti galime. X 
Mes jau apie 4000 rublių turi x 
me susidėję, bet už tiek pinigo J

LIETUVIŠKA KNYGA JAUNIMUI
Pasakos, apysakos, kelionių nuotykiai

$$ :
3.00:Brolių Grimų pasakos

Jūrininko Sindbado 
nuotykiai, pasakos 
iš „Tūkstantis ir 
viena naktiis“ ....

J. Jankus: Senas ka
reivis Matatutis. 
knyga apie žemaitį,

/I A kuris daug nuosta-
daiktų padarė, 

tik nepadarė vieno, 
kurį tikrai padaryti 

_ turėjo ....................
Thor Heyerdahl: Kon- 

-Tiki, išgarsėjusi ke 
lionių nuotykių kny 

t- ■ ' ga ............................
L. Dovydėnas: Naktys Karališkiuose, apysaka apie ber 
niūkų nuotykius Karališkių lankose ....... ...................

B. Sruoga: Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus,
istorinė apysaka iš 1812 m............ ......................................
V. Krėvė: Rytų pasakos, pasakų knyga iš indų ir ara 
bu gyvenimo ir mitologijos ............................................... 250:

B. Sruoga: Giesmė apie Gediminą, eiliuotas padavimas 
apie Vilniaus įkūrimą............................................................. 2.20'

Visas šias knygas gausite knygų leidykloje
« T E P P A

bar ant upės plaukioja. Nelabai 
jis toli nuplaukia ir .dar nėra 
matęs Jenisiejaus. Sakosi nore 
tų būti su mumis, bet, kaip vi 
sur, taip ir čia, negali visada 
žmogus daryti, ką įsinori. Taip 
ir plaukioja.

Mūsų kaime gyvena 16 tau dar toli nenuvažiuosi. Jus pa 8 
tų žmonės. Ir mūsiškių yra vi siekti dar daug šaukia. Taigi, X 
sa kupeta. Tai vis naujakuriai, greit dar nepasimatysime. Gal X

< Kiti jau neblogai gyvena: turi ir visai nevažiuosime. Tiesa, X 
f savo namelius ir daržovių užsi vieną moterį ir vieną 16 metų X 
| augino. Maisto, žinoma, čia yra vyruką, kai jau jie taip labai X 
| daugybė, tik jį iki mūsų kaimo norėjo, ir kas tai dar už juos la X 
| sunku davežti. Žiemą sniego ga bai prašė, išleido į namus. Bet X 
| lybės. Vasarą atveža maisto, tai kur jie gyvena, kur jie iš važia X 
| žiemai pasitaupome ir užtenka, vo, mes nežinome. Šiaip dar nie X "Y "Y 7" . •__  'S
| Ir kia čia to maisto žmogui rei kas iš čia neišjudėjo. vvestinOliouse

Darbo pas mus iki valiai. x 
Aną vakarą Petrą pašaukė iš X 
laivo prekes iškrauti, tai dirbo X I A I I N. I TAD T A A /I A PAA
iki vidurnakčio. Šį kartą apsi | LZaU 1 4 1
mokėjo, nes parsinešė visą mai | NAUJAS SKALBIMO BŪDAS!
sa baltų miltų. Žinoma, jis uz X 
mokėjo, kiek priguli, bet miltai X Skalauja, pakelia, apsuka ir išgręžia
čia pakampiais nesimėto ir už X 50 kartų per minutę. ..

mes kada prisiusime, bet atva pinigą kartais brangesni. Ma X jr V(^ įr v^j — nauj0 kiekvienas jūsų skalbinys be paliovos 
žiuoti greitai dar negalėsime, ma džiaugiasi galėsianti -ą no Xišskalbiamas pagrindinai... ta pati švelni akcija, kuri iš
neš kelias tolimas ir labai bian is iškepti. x plauna iš jūsų baltinių visus nešvarumus. Ir nešvarus van
gus. Niekas iš čia be reikalo ir kartą siunčiu jums foto »<įuo visuomet atsiskiria nuo švarių baltinių. .. niekuomet 
nevažinėja. Visi labai užimti ir grafiją, kurią, mama labai pra X neteka per juos!
laiko neturi. šo, persiuskite mūsų berniuką X ....

Jūs mums rašykite, kaip ju ms. Tokį pat paveikslą siuntė x LAUNDROMAT AUTOMATINIAI SKALBĖJAI
ms sekasi ir ar turite ko paval me jums prieš dvejus metus, X Plius — vertingi priedai:
gyti, nes mūsų laikraščiai rašo, bet, matyt, negavote, nes nie X • Vandens taupymo skalė • Pakėlimo durelės
kad pas jus labai striuka su ko apie tai nerašėte. Šitame pa X • Lanksti kontroles skalė • Naujo stiliaus spalvos
duona ir kitokiais visokiais da veiksle mes esame visi ant Tun Apžiūrėkite dabar pas igaliotus pardavėjus
lykais. Na, gal jūs ir negalite vi guzkos kranto, prie prieplau « 
sos teisybės parašyti, bet mes kos. 
nujaučiame, kad prasti reikalai 
pas jus“.

KETVIRTASIS LAIŠKAS
„Jūsų laišką gavome ir labai 

džiaugiamės, kad jūs dar gy 
vas, dėde. Ne, važiuoti pas jus ko. lik kalbos prasidėjo, kad 
į tą žmonių kamšatį nenorime, tas ar kitas persikels kitur gy tai vis vokiečiai ir kitokie, o apie tai. Žinoma, norėtume pa 

beveik ir negalvoja Nukelta į 4-tą psl.

2.00X kia. Užkandi mažumėlę ir vėl 
medžius ridini. Reikia tik pri

X prasti.
X Jūsų gerumo mes negalime 
» užmiršti. Tie pakietėliai tikra 
X šventė, kai juos atidarėme. Tai 
X rodo, kad jūs mus atsimenate, 
x kaip ir mes jus. Gal ką nors ir

3.75

Jums dėkojame už viską ir 
pasiliekame belaukdami laiš 
ko“.

PENKTASIS LAIŠKAS

Vfetinghouse
Žiūrėkite geriausios TV programos-Westinghouse STU

DIO ONE pirmadienio vakarais.

x 3333 S. Halsted St., Chicago 8, Ill.
Nusibodo mums seną mamą po venti, namo žada važiuoti. Bet mūsiškiai

Kaib kūrėsi Kanadoie 
lietuviai

69. APIE MONTREALIO LIETUVIŲ ŽYGIUS IR 
KOVAS PRAEITYJE

pasakoja ilgametis KLCT pirmininkas Antanas Navickas.

užsukau pas pp. Navickus — Kaip gi veikėte Kanados Winnipego, Edmontono ir kitų klebonas kum Jonas Bobinas, 
(prieš penketą metų A. Navic Lietuvių Taryboje? — teiravau vietų. Iš Toronto į tą seimą bu Jonas Leknickas, Albertas Nor 
kas yra vedęs p. Kripaitę ir da si rūpimu klausimu. vo atvažiavęs Lietuvos garbės keliūnas, Marija Aukštaitė, iš
bar augina simpatingą sūnelį — O, tai ilga būtų kalba apie konsulas Grent-Suttie ir visas Toronto karininkas Jokubynas 
Antanėlį). Kanados Lietuvių Tarybą, —Aušros choras, nekalbant apie jr., na ir aš (Antanas Navic

Antanas Navickas į mano atsako p. Navickas. daugybę lietuvių, kurie vieniu kas). Mus priėmė oficialiai Ka
klausimus atsakinėjo ne šiaip — Tat, gal, suminėkite kas gai dalyvavo lietuvių demons nados minist. pirmininkas ir Ka 
sau, bet atsinešė visą didžiulę svarbiausia? tracijoje prieš Lietuvos okupa nados užsienių reikalų mimste

_Montrealyje nerasi lietuvio, turi nuosavus namus. Nustebęs byją> pilną dokumentų, ir savo — Kanados Lietuvių Taryba ciją. Antras svarbus dalykas, ris, su kuriais plačiai išsikalbę 
būtų jis ankstyvesnės ar vėliau paklausiau, kaip gi čia dabar teigimus įrodinėjo patiekdamas apjungė, kaip žinote, visokių kad Montrealis, Toronto per jome ir išsiaiškinome. Aš ma
sios ateivijos kartos, kuris neyra. raštiškus dokumentus. Man pa srovių, partijų, religijų tautie duotą laikraštį — „Nepriklauso nau,—sako p. Navickas,—kad
pažintų Antano Navicko. Bet — O, mes seni draugai su sidarė aišku, kad su juo teks čius, tikrai sakant — visus, iš mą Lietuvą“ — pasiryžo leisti ir dabar reiktų padaryti tokis
jeigu jis yra žinomas ir pažįsta Antanu Navicku, — atsakė p. plačiau aiškintis, todėl šį kartą skyrus tiktai komunistus. Bet ir išlaikyti. Trečias svarbus, žygis į Ottavvą, gal geriau su
mas naujųjų ateivių, tai juo lab Dubauskas. tenka pasitenkinti pasikalbėji jums bus įdomu sužinoti, kad gal vienas pačių svarbiausių da kitų tautų atstovais, ir tuo bū
jau jis yra žinomas ir pažįsta — Mes ne tiktai seni asmeni mu, kaip sakoma, „paviršio buvo laikų, kada ir komunistai lykų, tai delegacija j Ottavvą. du paveikti Federalinę Kanados
mas vyresnės ateivijos tautiečia niai draugai, bet ir bendrų ko mis“. dėjosi prie bendrų lietuviškųjų Apointmentą pas ministerių pir vyriausybę ir parlamentą rea
ms. Lodė! rašančiam vis kme vų draugai ir bičiuliai, — • pa Antanas Navickas į Kanadą reikalų, — sako p. Navickas, mininką ir pas užsienių reikalų liai ir tikrai pažiūrėti į sovieti
tė plačiau su juo išsišnekėti ir tvirtino Antanas Navickas. atvyko 1928 m., Lietuvoje pali—Deja, tai buvo anksčiau, pav. ministerį bei Kanados Federali nes užmačias, pavojus Kanadai 
kaiką išsiaiškinti. Ypač svarbu Tas vieningas pasisakymas kęs gražų ūkį, draugus ir gimi Lenkijos ultimatumo Lietuvai niame parlamente mums padėjo ir būtiną reikalą remti paverg
buvo patirti iš jo, kaip dabartį mane sudomino: nes. wl938 m. buvo sugrįžęs metu ir komunistai dalyvavo padaryti parlamento narys, da tųjų tautų ir okupuotųjų vaisty
nio KLT Montrealio sk. pirmi — Kaip, kokiu būdu? Lietuvon, bet vėl grįžo Montre bendroje protesto demonstraci bartinis Vyr. Teismo teisėjas p. bių išlaisvinimą. Bendrai, rei 
ninko ir Montrealio Lietuvių — Tai jau praeities dalykai alin). Apsigyvenęs Montrealy joje. Deja, vėliau jie jau pasi Cote, už ką mes jam esame la ketų aktingiau veikti ir veikti 
Seimelio nario, kaip ilgus metus ir tai tokie, kurių dabar never je, tuojau įsijungė į visuomeninę šalino iš bendros lietuvių kovos bai dėkingi. Delegacija atliko Kanados parlamentą ir vyriau 
stovėjusio Kanados Lietuvių ta liesti, nes seni daiktai, palies lietuviškąją veiklą. Domingas, už Lietuvą ir nuėjo su Lietu du svarbius uždavinius: 1) Visybę mums, lietuviams, ir vi 
Centro Tarybos pryšakyje, at ti, gali sukelti dulkių, o dulkės judrus, veiklus Antano Navicko vos okupantais, prieš lietuvių siems parlamento nariams išda sam pasauliui reikalinga pras 
sieit pryšakyje tos organiza gali būti nemalonus dalykas, būdas neleido jam pasyviai žiū tautos teises būti laisviems ir lino Kanados Lietuvių Centro me.
cijos, kuri nuo 1940 metų ru — vienas kitam pritardami tei rėti į lietuviškojo gyvenimo rei prieš Lietuvos valstybės laisvę Tarybos memorandumą, kuria P. A. Navickas man įteikė ko
dens vadovavo Kanados lietu gė abu bičiuliai. kalus, — todėl jis tuojau įsijun ir nepriklausomybę. me buvo nušviesta Lietuvos piją memorandumo, įteikto Ka
vių veiklai — jų žygiams ir ko Man tai buvo nelaukta nau gė į organizacijas, kurių Mont — Gal čia taip yra, kaip sa okupacija ir parlamento nariai nados vyriausybei ir Kanados
voms, — tat norėjau sužinoti jiena toks pasisakymas, kaip realy tolydžio kūrėsi naujų. Dc koma patarlėje: Kas vergu gi supažindinti su Lietuvos ir lie parlamentui.
apie praeities veiklą. ir Prano Dubausko radimas pas ja, ne visos jos išsilaikė. Pav., męs, tam sunku įsivaizduoti lai tuvių byla ir 2) Ministerių pir Mes dar ilgai kalbėjomės, tai

Kai per tūkstančiais šviesų pp. Navickus, todėl visai su Šv. Jono draugija, gyvavusi svo gyvenimo gėrybes, arba — mininkas ir užsienių reikalų mi vis apie įdomius ir svarbius da
mirgantį ir didmiestiškai ūžian prantama, kad aš buvau labai nuo 1917 m., susiliejo su Šv. Ka kas kurmiu gimė, tam neskra nisteris išprašyti įsileisti į Ka lykus, bet juos teks aptar
tį milioninį Montrealio miestą, suintriguotas šia naujiena ir pri zimiero draugija, o po to ir ši joti aru? nadą lietuvių tremtinius iš Vo ti kita proga.
vieną vakarą, pasiekiau pp. Na sispyręs teiravausi... Prisipažin susidėjo su DLK Vytauto klu —Galimas dalykas. kietijos, kam ypač priešinosi ko Gavęs dar iš p. Navickienės
viekų namus (nuosavus, dide siu, kad abu bičiuliai šį tą paša bo Pašalpine organizacija ir to — Kas gi Jūsų veikloje buvo munistai, bandydami priversti albumų foto nuotraukų, vaiz
liūs ir gražius Bellechasse gat kė, kas yra svarbu Montrealio kiu būdu Šv. Kazimiero ir Šv. svarbesnio? tremtinius ir pabėgėlius grįžti duojančių minėtus laikus L. En
vėje, naujai apstatome rajone), lietuvių istorijai, bet kadangi Jono dr-jos nustojo egzistavu — Visų pirma — Milžiniška į žiauriojo okupanto nagus. Tai ciklopedijai, padėkojęs šeimi
visą šeimą radau namie. Ra tai svarbu istorijai, o ne dabar sios. sis Kanados Lietuvių Seimas buvo didelis mūsų laimėjimas, ninkams dar ir už vaišes, jau vė
dau pas pp. Navickus ir Praną čiai, tai, bent tuo tarpu, visa tai — Apie 1928-29 metus bu Montrealyje. Jis įvyko 1941 me padarytas Kanados Lietuvių lai vakaią grįžau per ta patį tu
Dubauską, orginalią asmenybę, ir tenka palikti istorijai. vo įsisteigusi Šv. Teresės drau tų rugpjūčio' 30—31 dienomis. Tarybos pastangomis.' kstančiais šviesų žibantį ir mir
jau kartą aprašytą „Nepriklau Mūsų kalba natūraliai nukry gija, prie kurios priklausė vy Tai buvo visų patriotingų lietu — Kas delegacijoje dalyva agantį Montrealį, didmiestis
somoje Lietuvoje’’, tada gyve po į tą temą, kuri svarbiausia rai ir moterys, bet ir ji neišsilai vių seimas, kurin suvažiavo lie vo? kai ūžiantį, judrų ir neramų die
nūs Hochelagos srityje, kur jis mane domino ir kurios vedinas kė, — sako p. Navickas. tuviai iš visos Kanados, net iš — Šv. Kazimiero parapijos na ir naktį.
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Jurgis Savickis
DEGANČIOJ ŽEMĖJ

Ekranas.
.OKLAHOMA” IR NAUJAS „TODD-AO” KINEMATO 

GRAFUOS BŪDAS
Viename „Žemė dega“ pusią 

pyje Jurgis Savickis rašo: „Me 
dis formuojasi, vis užimdamas 
daugiau erdvės. Netrukus jis 
bus labai didelis, ir turistai at 
eis j jį greitai, kaip kokie stab 
meldžiai. O kai mudviejų, — 
manęs, šios knygos kronikinin 
ko, ir žmonos, — nebus, jis ga 
ubs visą apylinkę ir daug ką 
žmonėms galės papasakoti“.

Tos knygos rašytojo Jurgio 
Savickio jau nėra. Ir atrodo, 
kad tik dabar pilnai suprasta, 
kokio didelio ir neeilinio rašy 
tojo netekome. Todėl anie žo 
džiai apie besiformojantį medį 
nėra svetimi ir jų autoriui.

„Terros“ leidyklos išleistas 
literatūrinis diplomato, rašyto 
jo ir „ūkininko, ilgai viešėjusio 
mieste“, dienoraštis — „Žemė 
dega“ kažkaip savaime pakiša 
gal nelabai linksmą mintį: „Jei 
gu kada, po daugelio metų, lie 
tuvių literatūros istorija ban 
dys objektyviai įvertinti liera 
turą, gimusią šioje kraujo ir ge 
ležies uždangos pusėj, ar kar 
tais nebus konstatuota, jog trem 
ties liter-os nuostoliai buvo di 
dėsni už jos laimėjimus? Nors 
tremtis mūsų dailiajam žodžiui 
atnešė naujų bei savitų veidų, 
tačiau, ar tie veidai mūsų lite 
ratūrai bus tiek reikšmingi, 
kiek buvo reikšmingi tremtyje 
mirę V. Krėvė ir J. Savickis?”.

Jurgis Savickis mūsų prozos 
lauke kartu yra didelis ir vie 
nas, nepalyginamas su kitais 
mūsų prozaikais. Kaip ir visoje 
grynai grožinėj savo kūryboj, 
taip ir savo literatiniuos užra 
šuos, jis išliko lyg pašalinis ste 
bėtojas su elegantiška, vaka 
rietiška ironija, su šypsena, ku 
ri, rodos, prasimuša pro kiek 
vieną, kartais net ir labai dra 
matišką, jo kūrybos puslapį. 
Kaip ir kitouse Jurgio Savickio 
raštuose, taip ir čia, dažnai vėl 
tui jieškotume fotografinio tiks 
lumo arba griežtai tvarkingos 
įvykių eigos. Rašytojas savo Ii 
teratūrinį meistriškumą nere 
tai parodo, paviršutiniškai žiū 
rint, nepastebimoj veiksmo ar 
sakinio detalėj.

Jurgis Savickis savo literatu 
riniuos užrašuos, paliesdamas 
nemenką būrį jo aplinkoje gy 
venusių žmonių, žvelgia į juos 
ne sentimentalaus, aiškiai užin 
teręsuoto „kronikininko“ aki 
mis, bet tipingu prozaišku žvil 
gsniu. Rašydamas net ir apie 
tuos žmones, kurie, dėl nemalo 
naus bato veržimo, jo gyveni 
mo kelią, jo padėtį pasunkino. 
Jurgis Savickis, kaip tikras ang 
losaksiškas džjentelmenas, ne 
randa jiems apibūdinti, jiems 
aprašyti geresnio būdo už kar 
tais kiek kartesnę, kartais kiek 
lengvesnę ironiją. Vien tik šiuo

bruožu „Žemė dega“ skiriasi iš 
visų, lietuvių kalba pasirodžiu 
siu, memuarinių veikalų. Gal to 
dėl „Žemė dega“ nuo gryno 
grožinės literatūros veikalo te 
stovi vos kelių sprindžių nuoto 
lyje. Ironiškas „Žemės dega“ 
veikėjų ir aplinkos traktavimas 
dar kartą parodo, jog autorius 
yra tipingas prozaikas, nuoša 
liai stovįs ne tik nuo aprašomų 
žmonių, bet ir savo žaizdų, ne 
laimių ir pasisekimų.

Turbūt nedaug suklysime sa 
kydami, kad Jurgis Savickis sa 
vo raštais: „Šventadienio šone 
tais“, „Ties augštu sostu“, 
„Raudonais batukais”, „Šven 
tąja Lietuva“ nebuvo vienas iš 
populiariausių autorių, išsky 
rus gal tik Rimošiumi pasirašy 
tus kelionės aprašymus, mūsų 
skaitančios visuomenės tarpe. 
Jo kūryba tesižavėjo tik tam 
tikra skaitančių gi upė, kuriai 
nebuvo' visai svetimos vakarie 
tiškos literatūros idėjos bei jų 
perdavimo būdai. Nuėjęs aiška 
us impresionizmo keliu, be abe 
jo, jisai negalėjo būti artimas 
su realistiniu vaizdavimu suau 
gusiems mūsų knygos skaityto 
jams. Toks Jurgis Savickis pa 
lieka ir degančioj žemėj.'

Tačiau „Žemė dega“ turėtų 
būti įdomi ne tik literatūrinių 
plonybių mėgėjui, bet ir tiems, 
kurie domisi mūsų respublikos 
praeitimi, Užsienio Reikalų Mi 
nisterijos užkulisiais, diplomat! 
niais postais bei tų postų san 
tykiais su svetimų valstybių 
kai kuriais diplomatais, o to 
kių, kuriems šie dalykai nebū 
tų įdomūs, ištikrųjų, yra maža. 
Atydeįsnis skaitytojas Dęgan 
čioje žemėje mūsų Respublikos 
praeitį išskaitys vaizdžiau, ne 
gu ilgoje, amžinai pasikartojan 
čioj mūsų pačių žymiausių vals 
tybinių ir partinių politikų po 
lemikoje, plunksnos ir argumen 
tų vietoje dažnai vartojančių 
purvą.

Jurgio Savickio asmuo, spre 
ndžiant iš Jono Aisčio atsimini 
mų, nebuvo permatomas net ar 
timiausiems bičiuliams. Betgi 
savo patį intymiausią asmeny 
bės portretą nutapė Jurgis Sa 
vickis savo literatūriniuos užra 
šuos apie degantį Europos že 
myną. Niekur nestatydamas sa 
vo asmens į pirmąjį knygos pla 
ną, tik aprašinėdamas kitus, jis 
atidengė mums autentišką savo 
veidą, kuris vienam skaitytojui 
pasirodys šviesesnis, o kitam1— 
gal ir ne toks šviesus. Jeigu ka 
da nors bus sumanyta (o suma 
nyti reikėtų) išleisti Jurgio Sa 
vickio monografiją, „Žemė de 
ga“ Savickio biografui, net ir 
tie šilti skyriai apie sodą, bus 
vienas iš pačių pagrindinių šal 
tinių. A. A.

Montrealio Alouette kino te 
atre (318 St. Catherine W) ge 
gūžės 10 d. pradėtas rodyti mu 
zikalinis filmas Oklahoma, pa 
gamintas nauju, Todd-AO, bū 
du. Šis būdas išrastas inžinie 
riaus M. Todd, o jo išradimą 
pritaikė inž. org. American Op 
tical, iš čia ir fas vardas. Esmė 
je tai yra lyg ir Cinemascope ir 
Cinerama junginys, vidurys. 
Filmas rodomas Įgaubtame ek 
rane, bet iš vieno aparato. Pa 
žymėtina ir „Orthosonic Sou 
nd“ garsų sistema, kuri žymiai 
tobulesnė. Ji perdėm neišlaiko 
garsų lygumo, bet balsą ir mu 
zikinius garsus perduoda be 
veik natūraliai.

Filmo žiūrėti geriau pasirink 
ti didesnį nuotoli (galines vie 
tas) ir vidurinę poziciją, nes iš 
šonų labai jaučiamas panora 
mos išlenkimas, atrodo tartum 
viskas vyksta ne lygioje sceno 
je, vietoje, bet Įlenktame dug 
ne.

Oklahome — spalvinis, pui 
kių vaizdų, norįs pavaizduoti 
JAV Oklahomos valstijos gam 
tą, kovbojų gyvenimą ir jų pa 
pročius filmas. Tačiau kovbo 
jiškumo filme nedaug, o dau 
giausia muzikos, reikia pabrėž 
ti — puikios ir gabiai bei mo 
karnai parašytos muzikos; daug 
ir gražaus dainavimo, kuriam 
gabūs abu premjerai — jaunu 
tė debiutante Shirley Jones ir 
jau patyręs aktorius MacRae; 
ir daug šokių, suplanuotų „am 
erikonišku” būdu, bet be žy 
mesnio „būdingojo“ vulgaru 
mo, nors ir su tūlu pataikavimu 
„plačiajai publikai“.

Filmas padarytas iš drami 
nio, to pat vardo veikalo, ture 
jusio’ apie 10.000 pastatymų. 
Drama vyksta dviejų vyrų ko 
voje dėl vienos mergaitės. Vie 
nas jų finale žūsta dėl savo kers 
tingumo, o kitas susituokia, ir 
viskas baigiasi vestuvėmis pa 
gal Oklahomos kovbojiškus pa 
pročius.

Filmas gyvas, kaleidoskopiš 
kas, daug humoro, daug subti 
lių momentų, daug nervus dilgi 
nančių triksų ir net nuostabių 
režisūros sukombinuotų efektų. 
Tris valandas teatre žiūrovas 
praleidžia, galima sakyti, nė 
vieno momento nenuobodžiau 
damas. Tikrai įdomus filmas ir 
naujas kinematografijos būdas.

IGNOTAS GRĮŽTA NAMO
Vilniuje „Pergalės“ kino te 

atre buvo parodyta premjera 
„Ignotas grįžta namo“, pasta 
tyta pagal čekisto A. Guzevi 
čiaus romaną. Statė Leningra 
do „meno darbuotojai“, kurie 
ms talkino, kaip režisierius, J. 
Grybauskas, prie apipavidalini 
mo dail. M .Bulaka, o muziką

parašė J. Juzeliūnas. Vaidina 
K. Genys, J. Laucius, A. Mac 
kevičius, J. Rudzinskas, A. 
Sutkus, L. Kupstaitė ir kt., o 
epizodiniuose veiksniuose pasi 
rodo dar A. Sodeika, P. Zulo 
nas, A. Radzevičius, R. Jukne 
vičius, S. Petraitis, V. Dineika, 
J. Navakauskas, V. Tamohūnas 
etc.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
H. Sienkievičius. KRYŽIUO 

ČIAI, I tomas, istorinis roman, 
iš Vytauto Didžiojo ir Jogailos 
laikų. 368 psl., prieš titulinį 
puslapį paveikslas. Vertė litua 
nistas Kazys Jankūnas. Virše 
lio piešinį darė dail. V. K. Jony 
nas, viršelis su aplanku. Išleido 
„Karys“, 916 Willoughby Ave, 
Brooklyn 21, New York. Kai 
na $ 3.50. Kryžiuočiai — žino 
mojo lenkų rašytojo, Nobelio 
laureato, rašiusio daug apie Lie 
tuvą, kaip romanas „Tvanas“, 
na ir šis romanas —- „Kryžiuo 
čiai“.

Vysk. Vincentas Brizgys. 
MARIJA DANGUJE IR ŽE 
MĖJE. 140 psl. Išleido Lietuvis 
kos knygos klubas Čikagoje. 
Viršelis ir aplankas dail. Jono 
Pilipausko. Kaina 1.50. Kny 
ga gaunama „Draugo“ adresu 
—2334 So Oakley Ave, Chica 
go, Ill., USA.

LAIŠKAI NUO 
TUNGUZKOS PAKRANTĖS

Atkelta iš 3-čio pusi, 
matyti kaip tėviškėje atrodo ir 
ten būtų smagiau. Tik vargu ar 
galėsime išvažiuoti, nes mūsų 
popieriai yra žuvę ir mes negali 
me jų dabar gauti. O be popie 
rių kur čia bevažiuosi... Ir ar ge 
riau kur rasi? Mūsų laikraščiai 
rašo, kad pas jus tikrai prastas 
gyvenimas. Tai mes jau žino 
me ir patys, nes po karo, kol ga 
Įėjome išvažiuoti, patys patyrė 
me koks vargas Vokietijoje. O 
iš kur jis galėjo pagerėti, jeigu 
visokių pabėgėlių daugybė su 
plūdo ir viskas per karą buvo 
sugriauta! Bet vėliau gal ir pa 
sijudinsime. Juk ir kalnai kar 
tais pradeda judėti, kaip žmo 
nės sako. Tad gal kada ir pa 
matysime jus ir jūsų gražius 
namus, dėde, o paskui gal ir 
pas berniukus galėsime nuvyk 
ti.

O dabar likite sveiki ir tegul 
jums sekasi visada gerai“.

* * *
Pastarasis laiškas, rašytas 

1955 m. rugsėjo mėn., adresatą 
pasiekė per 20 dienų, čia pa 
tiektos tik laiškų ištraukos, ve 
ngiant to, kas galėtų išduoti jų 
autorių. (T. P.).

KANADA AUGINA
KVIEČIUS

VISAM PASAULIUI

Plačios ir derlingos Kanados prerijos yra 

vienas iš didžiausių pasaulio kviečių aruodų. 

Kasmet Kanada eksportuoja milionus buše

lių augštos rūšies kviečių į tolimiausius pa

saulio kraštus. Kasdieninis daugelio pasau

lio kraštų duonos kiekis prikjauso nuo auk

sinio Kanados derliaus didumo.

Viršuje esanti iliustraciia ir tekstas yra pa

imti iš skelbimų, kurie The House of Seag

ram yra spausdinami žurnaluose ir laikraš

čiuose visame pasaulyje. Šie skelbimai ski

riami tam, kad Kanada ir jos gaminamų 

produktų vertė būtų geriau pažįstami pa

saulyje.

Che J louse of Seagram
Distileriai nuo 1857

RAŠO

ŽVILGSNIS PRAEITIN S 
Lietuva išsivadavo iš okupantu Svarbesniems klausimams 

.... ~ svarstyti(Atsiminimų ištraukos).
BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTERIS

Pas prezidentą ir ministerį 
pirmininką iškėliau klausimą, 
kad

turi būti paskirtas 
kariuomenės vadas.

24.
18. GENEROLAS BE 

INICIATYVOS
L. vietoje buvo paskirGen.

tas gen. K. Ypatingai švelnus 
ir malonus žmogelis, bet abso 
liūtiškai be sumanumo ir micia 
tyvos. Jo visas nuopelnas 
vo tas, kad skyrių pavedė 
biam adjutantui, o pats tik 
tus pasirašinėjo.

Kartą užėjau pas jį į kabinę 
tą. Stalas tuščias, o pats jis 
di ir

skaito rusų rašytojo 
Boborikino romaną.

Kai aš padariau jam pastabą, 
kad tarnybos metu reik darbas 
dirbti, o romanus skaityti gali 
ma namie, jis man naiviai atsa 
kė, kad jokio darbo jis neturi, 
o tik užsiėmimui baigianties 
pasirašo raštus, kurie per visą 
dieną jo skyriuje paruošiami.

Darbų pynė.
— Pone Generole! O statu 

tus ruošti? O etatus peržiūrė 
ti, jie gi ne visai tinkami? O pa 
sidomėti vienoje—kitoje daly

bu
ga 

raš

sė

ms jis vadovavo lyg turėdamas telegrama maždaug tokio turi 
daugelio metų toms pareigims nio: 
įgudimo. „Krašto apsaugos ministe

riui. Raudonoji armija liepos 
12 d. puls lenkus ruože Novo 
Svenciany (Švenčionėliai) —

• buvo- sudarytas taip vadinamas Vileika. Mums siūloma iki nu šis klausimas buvo labai opus, 
„mažasis kabinetas“ iš ministe rodyto laiko sutraukti tris savo Svarbiausia, kad tinkamo žmo 
rio pirmininko, vidaus reikalų divizijas, smogti besitraukian gaus neturėjome. Buvo du pa 

' ministerio R. Skipičio, užsienių čius lenkus. C
reik. min. J. Purickio ir manęs. 
Tas mažasis kabinetas oficialiai 
egzistavo neva dėl to, kad jį le 
ngviau sušaukti ir jis lanksčiau 
klausimus spręs, faktinai gi no 
reta atsikratyti nuo dviejų ne 
visai pageidaujamų ministerių.

Ministerių kabineto

reikalų vedėjas,
kuris dalyvavo ir sekretoriavo 
visuose posėdžiuose, buvo la 
bai rimtas žmogus, Tadas Pet 
kevičius, vėliau profesorius. Jo 
padėjėjas L. priešingą įspūdį 
darė: didelis dabita, idealiai nu 
siskutęs ir prisišukavęs, lyg iš 
vyriškų madų žurnalo paveiks 
lo. Kariuomenėje buvo panašus 
jam karininkas G. Abu juos 
pikti liežuvininkai vadino „ba 
lerinomis”.

Nuostabiu supuolimu abu jie mes laikysimės griežto neitrah 
padarė sau didelę karjerą kito teto“.

Buvau prislėgtas. Vos pra 
dėjome kūrybinį darbą, o čia— 
še tau! Aiškiai įsivaizdavau, 
kad karas tarp tokių bjaurių 
kaimynų negali ir mums laimin 
gai pasibaigti, nežiūrint, katras 
iš jų laimėtų.

PULK. K. ŽUKAS.
je, kokios jų bėdos ir pagėidavi' 
mai. O pažiūrėti karo mokyklo 
je, kaip tenai busimieji karinin 
kai ruošiami? O mobilizacijos 
planų paruošimas, kuris irgi Ta 
mstai priklauso?

Nustebo
vargšas generolas

dėl tokios daugybės atsakingų 
darbų ir mėgino aiškintis, kad 
tai ne jo darbas. Įsakiau adju 
fantui atnešti išleistą Generali 
nio štabo viršininko pareigų 
paskirstymo raštą, — tai gene 
rolas buvo tiesiog pritrenktas...

Dėl kitų savo pareigų jis ne 
protestavo, tik griežtai atsiakė 
statutus ruošti, nes rašyti jam 
iš vis nesiseką. Lai tą daro švie 
timo skyrius, kur susirinko visi 
labai raštingi.
19. MAŽASIS KABINETAS 

SU „BALERINOMIS“
Du kartu savaitėje buvo mi je valstybės gyvenimo "srityje... 

nisterių kabineto posėdžiai. No
rs mes visi, išskyrus Soloveiči 20. RUSAI PUOLA LENKUS 
ko, buvome naujokai, tačiau 
darbas ėjo sklandžiai. Teko ste 
bėtis d-ro Griniaus sveiku ir 
gaspadorišku protu. Posėdžia

Viename iš pirmutinių minis 
terių kabineto posėdžių, bene 
birželio 30 d., man buvo įteikta 
tik gauta iš Maskvos šifruota

Pedaug darbo, rūpesčių ir 
atsakomybės:

ministerija, kariuomenės vado 
vavimas ir perorganizavimas, 
ministerių kabinetas, St. Seimo 
posėdžiai su daugybe paklausi 
mų ir nemalonumų. Jaučiau, 
kad ilgai neištesėsiu. Prie viso 
to iš rytų artinosi audra, kuri 
mūs neužkabinti jokiu būdu ne 
galėjo. . .

21. BEREIKALINGI 
„TROBELIAI”.

Priimdamas ministerio pa 
reigas žinojau, kad daug vargo 
turėsiu su centrinių įstaigų ka 
rininkais, o ypač su „karinome 
nės rezervu“, kurių nepapras 
tai daug Kaune priviso. Asme 
ninės netvarkos buvo labai ne 
malonios, pradedant nuo augs 
čiausių karininkų. Dėl to nelai 
ku mirė Katche adjutantas jau 
nutis leitenantas Tarulis. Buvo 
vargo su gen. Kache, gen. Nats 
topka, Kleščinskiu, karininkais 
V. (garbingiausio inž. V. su 
nūs), G., T. ir kt. Teko sodinti 
juos į daboklę, bet kas iš to. Bu 
vo ir pokštų.

Nebeatsimenu, kuris iš jų su 
gebėjo atvažiavusiam iš Ameri 
kos lietuviui parduoti. . . II 
pėst. pulko tuščią kareivinę ir

Generalinio štabi sižymėję kovose su bolševikais 
pulkininkas Kleščinskis“. pulkų vadai: Ladyga ir Mus

Kuomet kabineto posėdis pa teikis, bet jie buvo jauni ir ne 
sibaigė, aš paprašiau pasilikti didelio masto žmonės. Kuomet 
„mažojo kabineto“ narius, ku aš pasiūliau jų kandidatūrą pre 
riems ir referavau gautos tele zidentui, jis tik susiraukė, 
gramos tekstą. Tiesa, tuo laiku jau buvo grį

»r . , žes iš Lenkijos

Nustebome ir dėl telegramos tu generolas Žukauskas, 
rinio ir dėl to, kad čia yra pa Jis buvo tenai nuvykęs savo 
slapčiausias dalykas, kuris net žmoną parsivežti, bet perilgai 
veikiančios kariuomenės augs ten užsilikęs. Prieš jį pamatuo 
tiesiems viršininkams neturi bū tai buvo varoma akcija kannin 
ti žinomas, tuo labjau, kad dar kų tarpe, ir grįžęs buvo paskir 
mūsų sutartis su Sovietais ne tas armijos inspektorium.
buvo pasirašyta. Būdamas Lenkijoje ir Vilnių

Pasitarėme, nuvažiavome je, jis susidėjo su provokato 
pas Prezidentą ir Kleščinskiui rium Aukštuolaičiu ir dėl sa 
tą pačią dieną daviau kategoriš vo silpno orientavimosi pasira 

šė straipsnį apie Lietuvos ir 
Lenkijos unijos reikalingumą. 
Tas straipsnis su parašu „Lie 
tuvos vyriausias kariuomenės 
vadas, generolas S. Žukauskas” 
lenkų spaudoje buvo plačiai ko 
montuojamas.

Kariuomenės vado klausi išgauti iš pirkėjo 1000 markių 
mas taip ir liko- neišspręstas, rankpinigių...
Laikinai tas sunkias ir atsakin Man buvo mažas malonumas 
gas pareigas buvo pavesta man klausyti apie tokius dalykus ir 
eiti. juos tvarkyti. (b. d.)

ką atsakymą: „Ne,

Sovietų ginče su Lenkija
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(BkeiMmas) | Geriausias draugas
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 8 .. ... °z « Jūsų nosiai!
Lietuvių bendrovė OVER 

SEAS CARGO CO., atstovau 
janti didelę anglų firmą HAS 
KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVĄ ii kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me 
džiagomis, maistu, avalyne, vai 
stais ir kit. 100% garantija — 
pilnas draudimas. Visus reika 
lingus mokesčius sumoka siun 
tėjas, gavėjui mokėti nieko ne 
reikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono Anglijos, tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus į LIETUVĄ 
siunčiamų gėrybių sąrašų:

Overseas Cargo Company $ Stebėkite
4426 S. Rockwell St., | Face-elle

Chicago 32, Ill. g ženklą
Tel.: YArds 7-4337 g

Vilniuje mirė dr. Stasys Ma 
tulaitis. Matulaitis buvo gydy 
tojas, tačiau daugiausia domė 
josi istorija.

Įsigalėjus Rusijoje bolševi 
kams, jis buvo palinkęs į jų pu 
sę, net priklausė partijai. Todėl 
gyvendamas Mraiampoleje ir 
dirbdamas realinėje gimnazijo 
je, buvo įtariamas varąs komu 
nistinę propagandą. Tada jis 
persikėlė į Minską.

Gyvendamas Baltgudijoje, 
dr. S. Matulaitis parašė Lietu 
vių Tautos Istoriją, už kurią ko 
munistai jį apšaukė N. Lietu 
vos šnipu ir dešimčiai metų iš 

buvo trėmė į Kazachstaną.
Istorijos už tai, kad Matulaitis rašė lietu 

skyriaus vedėjas. Vokiečių oku vių tautos istoriją, o ne Lietu 
pacijos metu, prie jo skyriaus vos valsybės istoriją., nes pagal 
nuolat kabinosi vokiečių žval imperialistinę komunistų dokt 
gyba, įtardama jį slepiant 
du kultūrinius turtus.

Paskutinės P. Karazijos 
nos nežinomos.

Povilas Karazija buvo

DAILININKAS T. VALIUS KEIČIA KŪRYBINE 
KRYPTĮ

Telesforas Valius, ligšiol dir Didžiojo Kultūros muzėjaus is 
bęs kaip grafikas, beatostogau torijos skyriaus vedėjas Povilas 
damas, tikriau — bestudijuoda Karazija, kuris esąs palaidotas 
mas naujuosius plastiškojo me praėjusių, 1955 m. rudenį 
no pasireiškimus Paryžiuje, 
Briusely ir kt., sukūrė , visą ei 
lę darbų, kurie išeina iš grafi 
kos ribų ir pereina į tapybos sri 
tį. Daugelis jo Paryžiuje su 
kurtų darbų yra nutapyti spai 
vomis-pastele, tempera, akvare 
le, greta grafinių — juoda 
ta — darbų.

Mačiusieji jo naujuosius 
bus, teigia, kad tie darbai 
naujos krypties ir naujos
sios. Esą per tris atostogų mė 

sius dailininkas visai persi 
tentavęs ir įstojęs į naujus kū 

rybos kelius.

MIRĖ POVILAS KARAZIJA
Rusams pravėrus geležinę už 

dangą, ateina vis daugiau liūd 
nų žinių. Paskutinė žinia prane mus, švelnus, kultūringas ir 
ša, kad Kaune miręs Vytauto mtas demokratas patriotas.

bal

dar 
yra 
dva

P. Karazija buvo vienas di 
džiausiu Lietuvos pinigų žino 
vas. Vilniuje gyvendamas, jis 
buvo lietuviškųjų organizacijų 
valdybose. Nuolatinis Lietuvių 
Mokslo Draugijos darbuotojas. 
Lenkams nępatiko jo lietuvis 
koji veikla, todėl ji apie 1937 m. 
ištrėmė į N. Lietuvą.

Apsigyvenęs Kaune, 
Kultūros muzėjaus

Face-elle yra ekstra stip 

rios, sausos AR DRĖG 

NOS! Ekstra minkštos taip 

pat... tai pilnai kanadiškas ga 

minys, kuris visiems patiks.

Ištrėmė

Veidui

nosines
žy riną, lietuvių tautos nebuvę ir 

nėra, o esą tiktai vakariniai gti 
die dai, o ir Lietuvos vardas esąs iš 

kilęs per nesusipratimą, nes bu 
vusi ne Lietuvos, o Gudijos va 
Istybė. Lietuvos kunigaikščiai, 
Algirdas, Vytautas Didysis ir
kt. , buvę gudai. O Matulaitis, 
priešingai, parašęs, kad lietu 
viai yra savaiminga tauta, kas 
komunistams nepriimtina.

Be to, Matulaitis surinko me 
džiagą iš rusų, vokiečių įstatis 
tikos ir parašė brošiūrą, kurio 
je įrodyta, kad caro laikais va 
dinamose Lietuvos gubernijose 
— Kauno, Vilniaus, Gardino— 
daugumas gyventojų, ligi 95% 
yra lietuviai. Ir dar tokiose sri 
tyse, kurios ir dabar priskirtos 
Gudijai, lietuvių buvo daugu
ma. Už tai komunistai dr. Ma 
tulaitį persekiojo.

Dabar, atlikęs dešimties me 
tų bausmę, jis gavo teisę sugrįž 
ti į Lietuvą, tyliai, gyveno Vii 
niuje ir 1956 m. balandžio 12 d. 
ten palaidotas. Jis buvo gimęs 
1866 m
• Sydnėjaus radiofone Austrą 
lijos lietuviai įkalbėjo į magne 
tofonines juostas apie Australi 
jos lietuvių gyvenimą. Šie įkai 
bėjimai bus perduodami per 
Amerikos Balsą į Lietuvą.
• Adelaidės lietuviai, Australi 
joje, sparčiai krauna pinigus 
Lietuvių namams statyti. Jau 
sudėta apie 15.000 svarų ster 
lingu. Ilgai netrukus Adelaidės 
lietuviai turės nuosavus namus.
• Clevelando komunistai pavo 
gė Dr. J. Basanavičiaus bron 
zinį biustą iš lietuvių darželio. 
Šis biustas 1933 m. buvo atvež 
tas į Clevelandą kaip Lietuvių 
šaulių sąjungos dovana.

ra
ri

a KN T-GOODSa

BALBRIGGAN
LENGVI

APATINIAI
BALTINIAI

Jausitės vėsiai ir 
patogiai su tinka
mais pridengimais. 
Penmans lengvi 
medvilnės apati
niai baltiniai su
geria prakaitą — 
glaudžiai prigula, 
be siūlių, lengvai 
skalbiami. Visokio 
stiliaus, vyrams ir 
berniukams.

Garsūs
nuo 1868

B—FO—4

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikos* 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistsn. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tei. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Tel. IR. 1135

VICTORIA
CLEANERS 
&DYERSCO.

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

0.95
0.95
0.90
0.85

Kostiumas ....
Paltas (lengvas)
Suknelė ............
Skrybėlė ............

ir t. L, ir t. t.
Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio miesto 

dalis. Darbą atliekame sąžiningai.
Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.
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</. F, WHS ON
I laidotuviu Direktorius |

5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331

ATVAŽIUOJA RAUDONŲJŲ 
BAŽNYTINĖ DELEGACIJA.

Pasaulio Bažnyčių Tarybos 
padalinio Jungtinėse Valstybė 
se, National Council of Church 
es, delegacija neseniai vizitavo 
rusų stačiatikių bažnyčią Mas 
kvoje ir Petrapilyje. Ten abi 
pusiškai išaiškintos bažnytinės 
pozicijos ir laikysena ir pagei 
dauta nuolatinio bendradarbia 

tais jau padarė daugiau pelno, modeliui III — p. Judzentavi vimo. Pareiškimams duoti bu 
negu jo reikia apmokėti visoms 
operacinėms išlaidoms, atidėti 
nustatytą sumą į atsargos ka 
pitalą ir išmokėti pažadėtą 4% 
dividendą savo nariams-taupy 
tojams.

Todėl nutarta sumažinti vie 
nu penktadaliu (20%) palūka sijai, svečiams ii talkininkėms 
nas už paskolas, t. y.: vietoje už taip gražiai praėjusį balių, 
anksčiau mokamo 1.00 dol. už 
100 dol. per mėnesį, dabar na 
riai, pasiskolinę pinigų iš ban 
kelio, mokės tik 80 centų už 
100 dol. per mėnesį už likusią 
sumą. J. Skučas.

MEDELIŲ SODINIMAS
Geg. 5 d. prie AV bažnyčios 

susirinko gražus būrelis žmo 
nių ir vaikučių sodinti medelių: 
Montr. Liet. Seimelio Prezidiu 
mas, šeštadieninės mokyklos, J. 
Gudai, pp. Levinskai, pp. Ka 
napu, p. Viskantas, pp. Daude 
riai, A. Stankienė, Alfonsas St 
ankus, H. Adomonis ir daug ki 
tų pasodino savo medelius. Ypa 
tingai dėkojam p. J. Dauderiui 
už medelius. Medelių sodini 
mas nėra dar baigtas.

KARTŪNO BALIUS AV 
SALĖJE

LITAS SUMAŽINA PROCENTUS
Paskutiniame kredito koope misija gražiausiomis suknelė 

ratyvo Lito narių metiniame su mis rado ir prizais apdovanojo: 
sirinkime paaiškėjo, kad banke I prizas p. Paužėnaitei, II — p. 
lis pirmaisiais savo veikimo me Rudinskienei ir sekančių metų

čiutei.
Komisiją, kuri paskirstė pre 

mijas, sudarė p. Žmuidzinienė, 
p. Stankaitytė ir p. Ladyga.

Kanados Liet. Moterų Dr- 
jos Montrealio skyr. valdyba 
nuoširdžiai dėkoja: jury komi

vo atvykę net liuterionių arki 
vyskupai iš Estijos ir Latvijos, 
pateikę duomenų apie tariamai 
augantį bažnytinį dabar ten gy 
venimą. Amerikiečiai grįžo įsi 
tikinę, kad bažnytinis bendra 
darbiavimas su komunistų kraš 
tais yra būtinas. Jis turįs savo 
minusų, bet pliusai viršiją.

Birželio 2 d. atvažiuoja pir 
moji oficialioji raudonųjų baž 
nytinė delegacija į Jungtines 
Valstybes. Ji čia prabus 10 die 
nų, revizituos Pasaulio Bažny 
čių Tarybos padalinį ir tęs Mas 
kvoje pradėtus pasitarimus. Nu 
matoma, kad išsivystys bažnyti 

85.80 nis bendradarbiavimas tarp Ry 
tų ir Vakarų. Šiai bažnytinei 
delegacijai vadovauja metropo

EVANGELIKŲ LIUTERIO 
NIŲ LIETUVIŲ PARAPIJOS 
MONTREALIO PAJAMŲ IR 

IŠLAIDŲ APYSKAITA 
1955 METAMS

Pajamos
Perimta kasoje grynų pinigų 

iš 1954 m. $ .
Duoklė parapijai:

Vokeliais ...................... 393,65
Palaidais pinigais . . . .52.79 litas Nikolojus, kuris yra antra 

Aukos parapijai ir bažnyčiai:
Šventėm ......................... 18.—
Komunijai ...................... 26.30 nių rusų stačiatikių dvasiškių,
Inventoriui ...................... 13.75 teologijos profesorius ir vertė
Misijom ...........................18.25 jas.

sis rusų stačiatikių bažnyčios 
vadovas. Jį lydės keletas žymes

Adamonis ir BudriOnas
„DISTRICT ESTATE BROKERS” 

Namai pardavimui: — Įvairiose Montrealio dalyse. 
Paskolos: 5%% užbaigtiems namams ir statybos eigoje. 
Žemė pardavimui: — Pavieni lotai ir didesni plotai 
Ūkiai pardavimui: — Montrealio apylinkėje. 
Draudimas: — pastatams ir kit. objektams nuo 

nelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Montiealy lietuvių Real Estate tikslas — 

Jums padėti!

Delegacijos bendradarbia 
Viso pajamų. .508.54 vimo dvasiai sustiprinti kartu 

atvažiuoja dar ir kitų trijų tiky 
binių organizacijų atstovai: 

_____evangelikų liuterionių arkivys 
qq__ kūpąs iš Estijos, du rusų baptis

tų dvasiškiai ir vienas armėnų 
stačiatikių dvasiškis.

SOL. BARANAUSKUI

Išlaidos
Nuoma: už bažnyčią . . . 

„ už parap. rašt. . . . 
Atlyginimas: Vargonin.

„ Zakristijonui . . . .24.—
buvo gana sėkmingas. Jury ko Bažnytinei veiklai parapijoje: 

Evangelizacijos išlaidos . .— 
Komunijos išlaidos .... 1.86 dainavimo mene pasitobulinti 
Kunigo kelion. išlaid. 168.— susidariusiam komitetui pinigų 
Įnašas išl. Toronte ..120.— kėlimo fondas sparčiais žings 

Parap. raštinės išlaidos:
Rašt. reikmenys 
Pašto išlaidos ............
Telefonas ......................

Visuotinei bažnytinei veiklai: 
Misijoms .................. 18.25

Liko kasoje grynų pinigų 
1956 m......................... 114.83

Viso išlaidų. .508.54

Agentai:
D. N. Baltrukoms VI 7634 F. Yasutis LA 2-7879

R. Quellette-paskolu reikalams RA 7-3369
A. Markevičius OR 1-9816 J. Skučas RA 2-0152
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

A. Budriūnas RA 7-2690.

BELLAZZI-LAMY, INC
TR 5151 7679 George St" Ville Lasalle.

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

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viaa, sav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

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

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

1.60

niais eina pirmyn. Paskutinė 
mis dienomis vien Kanadoje pa 
siekta pasižadejimias arti dvie 
jų tūkstančių dol. Sol. Bara 
nauskas studijų išvyks šį rude 
nj į Italiją. Apie solistą vertin 
gas straipsnis ir keletas nuo 
traukų tilpo paskutiniame ,,Lie 
tuvių Dienų" numeryje.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER A SONS |
15 METŲ JŪSĮ TARNYBOJE 8

GARANTUOTAS DARBAS. g
259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 458X. ■:%

DE LUXE DRY CLEANERS!
143—8th AVENUE, LACHINE |

71 A p-r Lietuviams nuolaida. &ME7- 672 7 Sav.: rutkauskas. f

StaNu

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun. — — Tel. YO 3440.
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ėjom, šiandiena tie didvyriai pa 
liegėliai, yra pamiršti net ir tų, X 
kurių būtų pareiga jais rūpin \ 
tis. ©

Pasigendama efektingesnės X 
paramos iš kitų narių skaičiumi 7 
didesniu S-gos skyrių, o ypač ©

JAV.' Bs. g
TORONTO CENTR. i

BIBLIOTEKOJE |

College ir St. George g-vių g

iš
TORONTO LIETUVIŲ NAMAI

Be priestato statybos, kuris čios anglų parapija Toronte 
jau yra baigtas, visuose namuo gūžės 6 d. šventė 10 metų 
se daromi pagrindiniai peisitva kaktuves. Ji įsikūrė 1945 
rkymai bei pagerinimai. Is sta Kalėdomis, turėdama 25 konfir
mbesnių darbų pažymėtini šie: muotus narius. Dabar gi ji turi 
apatinės salės praplėtimas, nu 424 krikštytus, 290 konfirmuo kampe šiuo metu yra 50 lietu 
griaunant retai kada naudoja tus, 252 komunikuojančius pa viškų knygų, kurias galima kie 
mą sceną su užkulisiais, rūsio rapijiečius. 
virtuvės atnaujinimas, naujų Šioji parapija yra Jungtinės 
laiptų į antrą augštą įrengimas, Liuterionių Bažnyčios Ameri 
antro augšto koridoriaus pra koje padalinys Kanados Sinodo 
plėtimas, muzikos studijos pa ribose. Tos bažnyčios Misijos 
talpos pertvarkymas, tualetų Taryba davė paskolą bažnyčiai 
pertvarkymas bei praplėtimas, statyti, kuri dabar jau baigiama 
elektros šviesų patobulinimas dengti. Toji Taryba iki šiol rė 
ir daug kitų smulkesnių pageri mė parapijos kunigo išlaikymą, 
nimo darbų. Prie žymesnių dar Bet nuo šių metų parapija da 
bų dar tenka pažymėti „Para rosi nepriklausoma, išsilaikanti 
mos” banko mūrinio seifo ban vien tik savo pačios lėšomis, 
ko patalpose įrengimas, pasinau šios parapijos biudžetą 1956 me 
dojant anksčiau buvusio Nova tams sudaro: 10.775 dol. para 
Scotia banko paliktais namų pijai išlaikyti ir 7.000 dol. misi

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles — $ 1.00 mėnesiui.
Metamorfoka kremas šlakams — $ 1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $ 1.50 dėžutė.
Kosmetika: Tussy — Du Barry — Chanel — Yardley.

©

kvieną dieną imti skaityti. S
Reikėtų knygų skaičių padi y 

dinti, paaukojant bibliotekai at « 
liekamas knygas, kad susidary S 
tų bent 200—300. Esamas Liet. x 
Namuose knygynėlis negali vi © 
sų skaitančių patenkinti, nes S 
keičiamos tik 2-syk per savaitę. X

Viešoje bibliotekoje Liet. © 
knygos nesudarys jokios kon $ 
kurencijos savo knygynėliams $ 
(Liet, namų, parapijų ir drau X 
gijų), bet tas reikalinga ir dėl 
propagandos. L. M

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS Iš NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTI JI.

--------------------------------------------------------------------------- © 
į 

priimam: užsakymai ir paštu su nemokamu pristatymu į g 
VISAS KANADOS VIETOVES.------- |

SKUBIAM P RI STATYMUIĮ NAMUS g

telef. LE. 5-1944 |
Jonas V. MARGIS, Phm. B. $

rūsy seifo įrengimais. Šiame jai šelpti sinodo ir bažnyčios rė 
seife tilps ne tik banko verty muose.
bės, bet ir Lietuvių Namų ar Sukaktuvinėse pamaldose pir 
chyvas. mą kartą buvo naudojami iškii

Salių ir kitų patalpų dekorą mių raudonieji altoriaus, sakyk 
vimui projektus parupšti ir jų los ir skaityklos aprėdai bei ku 
vykdymą prižiūrėti pakviesti nigo stola. Juos parapijai dova 
šios srities žinovai-dailininkai nojo dvi parapijiečių šeimos, 
ir architektai, įtraukiant į tą tai Pamokslą sakė Šv. Petro liūte 
kos darbą ir jaunąsias pajėgas, rioniu bažnyčios kunigas iš

Nors Lietuvių Namai dėl jų Kitchener. Kun. dr. M. Kavolis 
nepakankamo erdvumo negali sveikino lietuviu parapijos 
pilnai patenkinti visų mūsų ne 
mažos kolonijos kultūrinių bei 
visuomeninių reikalavimų, ta 
čiau norima juos padaryti jau 
kiais ir patraukliais, priduodant 
daugiau lietuviško charakterio 
bruožų.

Priestato vidurinis augštas rius. Be aktyvaus įsijungimo į 
manoma pavesti grynai kultūri vietos bendruomenės veiklą, sk 
niams reikalams, įrengiant lie yrius didelį dėmesį kreipia pa 
tuvišką seklyčią, kurioje būtų galbos paramai Vokietijoje pa 
biblioteka, skaitykla ir visuome silikusiems ir į vargą patekusie 
ninių bei kultūrinių organizaci ms bendrų laisvės kovų dalyvia 
jų būstinės. Šių visų užsimoji ms broliams kūrėjams - savano 
mų įvykdymas, kartu su pries riams bei tų kovų invalidams, 
tato statyba, apseis apie 9.000 Įvairiomis progomis iki šiol yra 
dol. Patys namai iš savo paja 
mų, mokant už namus skolą ir 
nuošimčius, šių naujų išlaidų 
nepajėgs padengti ir reikės vi 
suomenės paramos, atseit telk 
ti nauji šėrininkai. Tam tikslui 
iš valdybos tarpo yra sudaryta 
šėrų vajaus komisija, kurion įei 
na Kl. Dalinda. K. Grigaitis ir 
St. Banelis .

Lietuvių Namai per savo ket 
veriu metų gyvavimo tarpą lie 
tuvybės bare yra išvarę gilią 
vagą ir jų nauda lietuvybės iš 
laikymo veikloje yra neabejoti 
nai didelė. Todėl, reikia tikėti, 
kad Toronto lietuviškoji visuo 
menė įvertins jų, kaip lietuvy 
bės židinio, svarbumą mūsų ga 
usingos kolonijos gyvenime ir minėtiems 
neliks nė vieno tauraus lietuvio 
neparėmusio Šerais šios tauti 
nės tvirtovės — Lietuvių Na 
mų. Bs.

LIUTERIONIŲ PARAPIJOS
SUKAKTUVĖS

var
du.

KAS ATSIMENA 
SAVANORIUS?

Nepilni dveji metai kai 
ronte buvo įsteigtas Liet. Kar„ 
Kūrėjų - Savanorių S-gos sky

pasiųsta arti 400 dol., kurie per 
vietos skyriaus valdybą išdalin 
ti labjausiai reikalingiems pa 
ramos. O tos paramos, kaip pra 
neša vietos skyriaus valdyba 
yra reikalingi šie kūrėjai sava 
noriai, invalidai: P. Gudelis, A. 
Janulis, J. Kaminskas, J. Kai 
vaitis, J. Kleinas, P. Kuiikaus 
kas, St. Kundrotas, Pr. Lukius 
ir St. Pakalnius. Vieni iš jų 
džiovos pakirsti guli ligoninė 
se, kiti pairę, O' dar kiti dėl se 
nyvo amžiaus negauna ar nega 
Ii dirbti ir skursta iš liesos vo 
kiečių pašalpos.

Praeitų Velykų švenčių pro 
ga Toronto sk. nusiųstoji 100 
dol. dovana buvo išdalinta su 

asmenims. Gautieji 
jų padėkos laiškai byloja jų sun 
kią dalią ir kartu didelį džiaugs 
mą, kad dar yra juos prisime 
nančių.

Labai liūdna, kad jie, už ku 
rių pasiaukojimą mes laisve 
džiaugėmės ir tik tų karžygių 

Išganytojo liuterionių bažny dėka mes ne vienas į žmones iš

GENERAL INSURANCE 
AL. DŪDA 

Visų rūšių draudimas 

WA 48539 
SAVI PAJ SAVUS!

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

TEISININKAS —

A d voką tas—N otaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

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

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

savo kredit< koperatyve

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos: 

antradieniais 7 vv.—9 vv., penktadieniais 7 vv.—9 w., 
šeštalieniais 2—4 vai. pp.

Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 
Toronto, Ont. LE 3-3027

l2UeX NIAGARA FALLS, Ont.
. H UKRAINIEČIŲ IR LIETUVIŲ MITINGAS.

Ryšium su Kremliaus dvy lino pasidarė du Stalinai ir pa 
■■į, i nių atvažiavimu į Angliją ir už vojus musų tautom nesumažė
kvS I | VV maskuota klasta, balandžio 15 jo, o dar padidėjo. Todėl turi 

d., 12 vai., Niagara Falls Uk 
rainiečių salėje ir Ukrainiečių 
pastangomis įvyKO protesto bei 

Veda sktn. inž. J. Bulota. komunistų klastos aiškinimo
mitingas. Nors buvo pageidau 

PAGERBTAS PROF. M. BIRŽIŠKA. jami mitinge dalyvauti visų Pa
Bal. 29 d. LosAngeles Šv. kės, ASS nariai, jūrų budžiai, baltijo, gudų ir kitų tautų atsto 

Kazimiero parap. salėje buvo vyr. skautės, sk. vyčiai ir skau 
iškilmingas aktas prof. Myko tų-čių vadovai pradedant nuo 
lui Biržiškai pagerbti, kuriam draugininkų, 
įteiktas augščiausias Lietuvių 
Skautų S-gos gerbės ženklas— 
Gedimino Vilko ordinas. Gar 
bės prezidiuman pakviesti — 
prof. M. Biržiška, kons. dr. J. vui viešint Indijoje, pastarosios 
Bielskis, kleib. kun. J. Kuč,ins skautų-čių s-ga jiems suteikė 
gis, vietos ALT pirm. A. Ski 
rius, vietos LB p-kas dr. K. 
Alminas, agr. B. Dūda ir J. Mit 
kus —skautų-čių tėvų atstovai, 
Stud. S-gos sk. pirm. VI. Gy • 
lys ir sk. vadovai-vės. Prof. M. ( 
Biržiškos nuopelnus Liet. Skau 
tų S-gai iškėlė psktn. Pr. Pakai ’ 
niškis, o ir kaip pedagogas jis 
daugelį skautų bei jų vadovų 
išleido į žmones.

Perskaičius LSS Pirmijos ak 
tą, veitos senųjų skautų Židi 
nio seniūnas inž. B. Stančikas ' 
užrišo prof. M. Biržiškai Gedi ' 
mino Vilko ordiną. Iškilmių su 
jaudintas Profesorius tarė skau 
tams skirtą žodį, kuriame pa1 
brėžė lietuviškųjų reikalų svar 
bą ir tvirtą tikėjimą lietuvių 
tautos išsivadavimu iš priespau 
dos. Aktas užbaigtas Tautos 
himnu. Iškilmės buvo filmuoja 
mos ir įrašytos garsinėn juos 
ton, kas įgalins ir kitų vietovių 
skautiškąjį jaunimą su jomis su 
sipažinti.

JAV SKAUTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Skaučių Seserijos ir Skautų 
Brolijos vadovai gegužės 19— 
20 dienomis suvažiuos malo 
nion skautų bičiulio Juozo J. 
Bačiūno pastogėn — Tabor Fa 
rm — suvažiavimui. Jo darbus 
tvarko rengimo k-ja iš sakuti 
ninku — A. Kliorienės, O. Si 
liūnienės, A. Ščiukaitės, J. Vai 
šnio, Pr. Nedzinsko, Ed. Zaba 
rsko ir V. Černiaus. Suvažiavi 
man kviečiami skautininkai-

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avniue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

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

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

& gir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) s 
v © su pilna siuntinių gavimo garantija. — 4
| ©PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS. \ 
| X — KOMPENSACIJŲ IŠROPINIMAS 5
x X iš įvairių Draudimo B-vių ir 1
g © Workmen's Compensation Board. —
| | PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — s 
| g PILIETYBĖS REIKALAI. — j
f | NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI. j

f g PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ Į 
g PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

NUVAINIKUOTI 
„GARBĖS SKAUTAI“

N. Bulganinui ir N. Chruščio

me budriau priešą sekti ir glau 
džiai bendradarbiauti, kad bu 
vę ir esami Stalinai išžudė ir 
žudo milionus geraiusių mūsų 
tautų žmonių. Te pralietas jų 
jų nekaltas kraujas, bei išbars 
tyti po Sibiro plotus kaulai, prr 
mena baisų pavojų ir stiprina jė 
gas kovai pašalinti terorą ir

vai, bet dalyvavo tik ukrainie 
čiai ir lietuviai.

Iš skaitlingo prezidiumo kai klastą iš Ukrainos ir Lietuvos, 
bėjo vietos apylinkės greko-ka o anksčiau ar vėliau tas įvyks, 
talikų kunigas, iš Toronto spe Ukraina ir Lietuva bus laisvos 
cialus kalbėtojas ir vienas iš ir nepriklausomos.
lietuvių ukrainiečių kibą. Pabaigai, kunigas perskaitė 
Lietuvių kalbėtojas tarp kitko specialią plačios apimties rezo 
priminė gražų abiejų tautų su liuciją, spontaniškai susirinku 
gyvenimą kaip senovėje, taip ir siu dalyvių priimtą.
paskutiniais laikais. Primine, Rezoliucija tuojau išsiuntinė 
kad kaip anksčiau, taip ir šian ta laisvų kraštų vyriausybių na 
dieną, senas priešas ir paliko riams, parlamentams, organiza 
baisiu priešu. Kad iš vieno Sta cijoms ir pan. G.

„garbės skautų“ vardus. Dėl to 
įvykio griežtai protestavo Lie 
tuvos Skautų Brolija. Buvo pa 
siųstas protesto laiškas indą 
ms, priimta atitinkama rezoliu 
cija Egzilinių skautų Asociaci 
jų Taryboje ir kreiptasi į Tarp 
tautinį Biurą Londone. TSB pa 
reikalavo indų pasiaiškinimą, ntės išvakarėse. Visų chorų vi aukas, 
kodėl jie tokią nepaprastą gar diniame gyvenime šiuo metu vy žinti Finansų Komisijos sekre 
bę suteikė asmenims, kurių dė ksta pats didžiausias darbas — toriaus adresu: Mr. K. Kasakai 
ka likviduotas skautų sąjūdis galutinis paruošimas dainų. Dai tis, 4719 So. Maplewood Ave. 
anapus geležinės uždangos ir nų Šventės dirigentai jau pra Chicago 32, Ill.
šimtų šimtai skautų bei jų va 
dovų tapo' žiaunai nukankinti 
už skautybės principus. Indijos 
skautų-čių s-ga atsiuntė ilgoką 
pasiteisinimo raštą, kuriame 
tarp kito pareiškia:

„Indijos Skautų-čių Sąjunga 
neturėjo ir neturi jokios inten 
cijos laikyti Sovietų S-gos pa 
reigūnus „Garbės Skautais”. 
Įvyko nesusipratimas — skau 
tams nesupratus vadovybės 
instrukcijų ir užrišus kaklaraiš 
čius N. Bulganinui ir N. Chruš 
čiovui, po nebuvo norėta pada 
ryti“.

DAINŲ ŠVENTĖS KOMITE TO PRANEŠIMAS NR. 11.
Esame didžiosios Dainų Šve pus, prašomi paskubinti rinkti 

Aukų lapus reikia grą

dėjo chorų vizitacijas. Likęs Aukų rinkėjai įpareigojami 
laikas yra skiraimas atbaigti vi tuojau pranešti Komitetui tų as 
siems paruošiamiesiems darba menų pavardes, kurie aukojo di 
ms, kurie būtinai reikalingi šve desnes sumas šventės reikalą 
ntės pasisekimui. ms. Aukotojų vardai bus pa

Šiuo pranešame, kad: seklbti Dainų Šventės Laidiny
1. Sudaryta Finansų Komisi je.

ja, kuri rūpinasi pinigų telkimu 
Šventės reikalams. Finansų Ko 
misijos pirmininkas yra banki 
ninkas Jonas Pakel, o nariai A. 
Gintneitis, K. Kasakaitis, A. 

Krutulis, J. Putrimas, E. Sla 
vinskas ir V. Šimkus.

2. Dainų Šventei įvykdyti rei 
kalinga didžiulė suma pinigų— 
šešiolika tūkstančių dolerių. To 
dėl kreipiamės į visus lietuvius, 
kuriems rūpi lietuviškosios dai

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138 nos likimas JAV ir Kanadoje, 
__ _______________ prisidėti savo aukomis prie šios ”ų šventės Komitetas“.

Biletų kainos: 4, 3, 2 ir 1,50 
dol. parteryje ir 3, 2, 1,50 bal 
kone.
Pastaba: Biletai užsisakiusiems 
JAV ir Kanadoje bus išsiųst 
paštu.

Po Dainų Šventės, liepos 1 
d., 6.30 vai. vak. yra rengiamas 
banketas Sharman viešbutyje, 
pagerbti Dainų Šventės ir pir 
mojo JAV ir Kanados Lietuvių 
Kultūros Kongreso dalyvius. 
Dalyvavimas bankete 6 dai. Už 
sirašyti galima iš anksto, pra 
nešant apie savo dalyvavimą 
bankete Komiteto adresu: 1620 
So. 48 Court, Cicero, Illinois.

6. Daugelis chorų atsiuntė sa 
vo fotografijas ir aprašymus 
Dainų Šventės leidiniui, bet yra 
dar dalis atsilikusių. Juos pra 
šome paskubėti prisiųsti visą 
reikalingą medžiagą, kuri komi 
teto buvo paskelbta 
me pranešime.

7. Visą lietuviškąją 
nę JAV ir Kanadoje 
gausiai paremti savo 
vykstančius į Dainų Šventę. Jie 
tokios paramos tikrai yra užsi 
tarnavę.

Prašome į šias informacijas 
chorų ir visos lietuviškosios vi 
suomenės atkreipti rimtą dėme 

X sį.

4. Jau atspausdinti ir platina 
mi Dainų Šventės biletai. Vi 
sos vietos yra rezervuotos. No 
rintieji įsigyti geresnius bile 
tus, prašomi nedelsiant užsisa 
kyti sau patinkamas vietas.

Užsakant biletus paštu iš an 
ksto, reikia kartu siųsti ir pini 
gus biletų tvarkytojos adresu: 
Mrs. J. Putrimas 6600 S. Lai 
lin Ave, Chicago 36, Ill. Pini 
gus reikia siųsti čekiais, įrašant 
..JAV ir Kanadso Lietuvių Dai

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

ADVOKATAS
(Barrister. Solicitor. Etc.)

1052 A Bloor St. W. Toronto.

Šventės įgyvendinimo. Nors ir 
mažute auka, bet ji jgalins at 
likti sunkius udavinius. Pini 
gus galima siųsti Dainų Šven 
tės einamojon sąskaiton šiuo ad 
resu: JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų Šventės Komitetas ACc. 
No. 15043, Chicago Savings 
and Loan Association, 6234 
So. Western Ave., Chicago, Ill.

3. Chorų nariai, turį aukų la

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

X— ' XV--------- XK X

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

penktąja

visuome 
prašome 
chorus,
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PADĖKA P. ST. BAKŠIUI
Tautos Fondo Hamiltono sk baigsis apie 9 vai. 

yriaus buvusiam pirmininkui p. Tuojau po to šokiai, grojant 
St. Bakšiui reiškiame didžią pa Beni Feri orkestrui. Šokių me 
dėką už atliktus darbus tei tu „Spot Dance“ premijos do 
kiant lėšas didžiąjam Lietuvos vanai. Tuo pat laiku veiks vie 
vadavimo uždaviniui. na iš turtingiausių loterijų, iliu

Dirbame mes, bet dar daugiau minuota tautinių spalvų lempu 
dirbote Tamsta žinodamas, kad temis.
VLIKas pastatytas mūsų politi 
nės kovos priešakyje sėkmin 
gai gali atlikti savo paskirtį tik gų, kad į šį mūsų pirmąjį atida 
tada, kada jaučia mūsų užtik romąjį koncertą sutrauktume 
rintą tiek finansinę, tiek mora me kuo daugiausiai svečių. Ti 
linę paramą. kimės, kadTamstos, Gerieji Tau

Mes suprantame, kad Tamsta tiečiai, įvertinsite mūsų darbą 
tik laikinai iš šių pareigų pasi ir šį sunkų Tautos Namų įsi 

itikėte, užtai tikime netrukus gijimo reikalą jau pačioje užuo 
id pajusti Tamstos darbingu mazgoję įstatysite į tvirtą ke 

ranką mūsų tarpe. lią. Tamstų visuotine parama
Tautos Fondo Atstovybė šiam koncertui bus mums tuo 

jėgų šaltiniu, kuris priduos 
ištvermės išvesti šį reikalą iki 
sėkmingos pabaigos.

Jūsų

Balius baigsis 12 vai. 30 m. 
Mes padėjome daug pastan

šys J., 24 dol. D. Stukas, po 
22 dol. Jakobynas J., Bugailiš 
kytė V., Mačiukas J., Stundžia Į 
J., Miškinis V., Rukšėnas S., ; 
Patamsis Pr., Pliūra L., Ambra - 
ziejus G., Grajauskaitė A., Gra ( 
jauskas B., Grajausktas A., Ka ' 
nopa P., Saulius V., Zadlaus ’ 
kas K., Kažemėkas V., Lesevi 
čius P., Mikšytė O., 20 dol. No 
rvaiša A., 16 dol. Misevičius P., 
po 15 dol. Domeika V., Žvirblis 
J., 11 dol. Kažemėkas J., 6 dol.. 
Vitas V. Visiems aukojusiems 
nuoširdus ačiū! Komitetas. <

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

MAMERTAS MACIUKAS
PAJIESKOJIMAI

— Pajieškau Vladą Rudzia 
nską, sūnų Antano, kilusį iš Ra administracijai, 7722 George 
šeinių miesto. Prieš tris metus St., LaSalle, Montreal 32, P.Q. 
gyveno Montrialyje, gal ir da — Jieškomas Jurys Juozas ir 
bar gyvena. Atėjo svaroių ži jo žmona Nutaųtaitė Kazimie 
nių iš Lietuvos nuo giminių, ra, duktė Antano ir jos sesuo 
Vladas Rudzianskas, ar kas ži Nutautaitė Stanislava. Jūsų pa 
no, kur jis gyvena, prašomi kre jieško giminės. Prašau rašyti: 
iptis ar suteikti žinių šiuo adre K. Leipus, 176—8th Ave, Ville 
su: Jonas Novogrodskas, 708 LaSalle, Montreal, Quo. Cana 
Windermere Ave.,

Hamiltono Lietuvių Namų Ont- Canade. 
Fondo Valdyba.

MOTINOS DIENOS

79 ir 81 St. ZOTIQUE ST. E., MONTREAL.
TELEFONAS: CR 0051.

Kanadoje.
MALONIAI KVIEČIAME 

VISUS TAUTIEČIUS
į Hamiltono Lietuvių Namų 
Fondo iškilmingą atidarymą - 
-koncertą-balių, įvykstantį pir 
madienį, gegužės 21 d., 7 v. v. 
Brant Inn, Burlington, Ont.

Šia proga duodame kiek in Rytą, vietos parapijos bažnyčio 
formacijų. Salė yra prie 2 kelio je kun. Dr. J. Tadarauskas at 
10 mylių nuo Hamiltono To laikė pamaldas su pritaikytu tai 
ronto kryptimi. dienai pamokslu, o vakare, pa

Atvykstančias mašinas pasi rapijos salėje buvo akademija, 
i-'ks ir nurodys joms pastatyti KLB Hamiltono ap. pirm. St.

lašėtas specialiai paskirti salės Juozapavičius pakveitė atsitoji 
■eikvininko 2 asmens. Mašinų pa mu pagerbti visas mirusias mo 

statymas nemokamas. tinas ir pakvietė į prezidiumą
Prie salės trispalvė ir Kana daugiavaikes motinas, kurias vai. vakaro Harding Hotel pa 

dos vėliavos. oiganizacijos apdovanojo dova talpose, Il-me augšte įvyksta
Salės gražiame vestibiulyje nomis. Paskaitė laik ėtoiontie 278 SLA kuopos susirinkimas, 

malonėkite atkreipti dėmesį į tė Iz. Matusevičiūtė. Po per 
staliuką su programomis, ku traukos įvyko meninė dalis, at 
rias prašome svečius pasiimti, likta mūsų atžalyno.
mis^7ažk>mis daU.^St. Draman KRAPUOS BANKETAS 
to iliustracijomis. Joje taip pat įvykęs balandžio 28 d. praėjo 
bus Namų Fondo įstatai, v-bos dideliu pasisekimu. Prie gražiai 
sudėtis, o — jų sveikinimai, 2 paruoštų stalų susėdo apie 150 
pirmųjų Fondo narių nuotrau asmenų. Vakarienės metu pa 
kos, v-bos atsišaukimas ir visa sakyta eilė kalbų su linkėjimais 
eilė skelbimų. dar šį rudenį užbaigti bažny

Įėjus į salę, kuri talpina per čios skolas. Programą išpildė 
1000 asmenų, prašome pasirink Plamiltono skautai ir Aukuras, 
ti vietas koncertui. 7 valandą onniurv
Namų Fondo v-bos p-kas trum 1S
pu žodžiu atidarys koncertą. į Hamiltoną atvyko ir apsigy 
Po programos, 10 min. kalbą veno Rūtos spaustuvės savinin 
pasakys federalinio parlamento kas P. Enskaitis. Ir mūsų kolo 
atstovas p. Russell Reinke. nijoje jis žada atidaryti spaus

Oficialioji dalis ir koncertas tuvę, su nauju linotipu.

Jieškomas

Toronto 9, da.
— Jieškoma Vanda Šukienė šimtu procentų.

Algimantas (Jurgelevičiūtė), po karo gyve 
Vaitkevičius, prieš kelis metus nusi Vokietijoje, Hamburg, De 
gyvenęs Longlac, Ont. Yra gau utcher Ring. Ji pati ,arba žiną 

minėjimas įvyko gegužės 6 d. žinių is motinos Lietuvoje, ji jos adresą, prašomi parašyti ad 
‘ ” ■" labai nori susižinoti su savo sū resu: Vanda Demenienė

num. caitė), 1. Nugent St., St.
Prašoma atsiliepti ar žinan Well Rd., Nottingham, 

čius jo adresą pranešti „N. L.’’ land.

St. CATHARINES, Ont.
DĖMESIO ST. CATHARINES LIETUVIAMS

Gegužės 26 d., šeštadieni, 6

(Zal 
Anns 
Eng

visusNuoširdžiai kviečiame 
narius ir nenarius skaitilngai da 
lyvauti.

Norintieji ta proga galės įsiDienotvarkėje: atstovo išrin 
kimas į sukaktuvinį seimą ir rašyti nariais, 
kuopos valdybos rinkimai. Kuopos Valdyba.

LONDON, Ont.
GAL TAI BŪTŲ GERA PRADŽIA.

Gegužės 6 d. Tillsonburg- tų laikyti gera pradžia glaudes 
-Delbi lietuvių bendruomenė niam ir sutelktiniam bendra 
savo mokyklėlės mokslo metų darbiavimui.
užbaigai ir Motinos Dienos mi Ir tikrai minėjiman susirinku 
nėjimui pasikvietė į svečius Lo šių tautiečių nuotaika buvo pa sis 
ndono lietuvių mokyklėlės or kilesnė. Mat, buvo naujų vei 
ganizuotą jaunimą — jaunes dų: ir pasakitininkas it veik 
niuosius skautus bei jų vado pusė mažųjų deklamacijų bei 
vus. Minėjimo erngėjų vardu kitų paįvairinimų buvo iš sve 
kalbėjęs p. Z. Paulionis pažy čių — londoniškių tarpo. Taip 
mėjo, kad mažosios Tillsonbur pat, atrodo, neblogą įspūdį tu

TILLSONBURG-DELHI, Ont
DELHI-TILLSONBURG APYLINKĖS, 

LIETUVIŲ KRONIKA.
— Namų statymo valdyba niai ir svečiai skautai-tės. Akor 

praneša, kad šėrų pasižadėjimų dijonu pagrojo V. Dambraus 
rinkimas jau pradėtas. Džiugu kas. Kava ir užkandžiais pavai 
pranešti, jog kai kurie rajonai šiuo moterų rengimo komisija, 
pasižadėjimus davė beveik visu Rengėjai nuoširdžiai dėkoja 

Landono mokyklos vedėjui p.
Valdyba dėkoja ir laukia vi Eimantui, tėveliams, kurie lei 

sų bendro šio reikalo rėmimo, do savo vaikučiams mus aplan 
Tiksliau pranešime sekančia kyti ir užmegzti bendrus jauni 

me numeryje. mo ryšius.
nirime Mes tikimės, kad šių dviejų

MOTINOS DIENOS mokyklų mokinių dažnesnis
minėjimas, kurį rengė apylin bendradarbiavimas padės lietu 
kės valdyba bendrai su mokyk viškumo išlaikymui mūsų jauni 
los tėvų komitetu, praėjo pui mą.
kioje nuotaikoje. — Po minėjimo, atsiradus

Minėjimą atidarė kun. Ric kandidatų, buvo įsteigta mišri 
kus įžanginiu mptinoms pagerb lietuvių skautų skiltis. Visi, ku 
ti žodžiu. Po to, buvo pakviesti rie norėtų į šią skiltį įstoti — 
mokyklos vaikučiai, kurie įtei barniukai, ar mergaitės, prašo 
kė po rožę kiekvienai dalyvavo mi rašyti: Bok 72—Delbi, Ont. 
šiai minėjime motinai. Z. Paulionis. Sekite lietuvišką

Svečias iš Londono — p. L. spaudą, dėl pirmosios sueigos 
Eimantas, kuris atvyko mūsų laiko ir vietos. Taip, pat visi mo 
kviečiamas su mokyklos moki kiniai, kurie dar nelankot lietu 
niais-skautais, pasakė šiai die viškos mokyklos, bet norėtu 

mėt ateinantį sezoną ją lankyti, 
rašykite anksčiau nurodytu ad 
resu. Z. P.

KVIETIMAS Į ŠOKIŲ 
VAKARĄ

Bendruomenės valdyba, šeš 
tadieninės mokyklos vaikų tė

nai pritaikytą žodį ir sesė Nijo 
lė paskaitė maldą už žuvusias 
Lietuvoje motinas. Programą 
puikiai išpildė mokyklos moki

JUOKDARIAI...
Atkelta iš 2-ro psl.

suktose komunistiniuose pai vų komitetui padedant, ruošia 
niavose, Andrulis sako, 
Vakaruose nesą taikos, 
čionybė per 2000 metų 
danti taikos. Bet tokių 
lio aimanų akivaizdoje 

„. . . _ jis paklausti: gal gi komunistai
go-Delhi, Landono ir Rodney rėjo palikti bendrai visų minėj! su savo agresija ir žmogžudiš 
apylinkės daug sėkmingiau ga mo dalyvių sudainuotos nuotai ku režimu davė taiką?

kad ir Delhi-Slovakų salėje, linksmą 
Krikš šokiu vakarą.
neduo
Andru
reikia

t Europos gydytojas
Dr. N. S k a a b 

q Dantistas 
jv 3 Barnesdale Avė. S. 

I Hamilton, Ont. LI 4-6405.

l

NAMILTONO V. A. V. PA 
RAPIJOS SKOLŲ 

padengimo vajui aukojo: 60 
dol. Purlys R., 50 dol. Valevi 
čius J., po .0 dol. Domeika J., 
Mikšys K., 28 dol. Stebingis

A. J. Norkeliunas
(COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT)

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS F ASKOLOS

PATVIRTINTI VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MON ( REAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA 7-3120

6605 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36

&

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St.,E. 
RAymond 1-8005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

lėtų daryti minėjimus bei pra kingos mūsų liaudies dainelės, 
mogas tik sutelktinėmis jėgo Iš savo pusės Tillsonburgiš 
mis. Todėl ir šį Courtiande vy kiai pažadėjo atsilankyti pas 
kstantį minėjimą gal galima bū londoniškius. Jei šis talkininką

1
 GALIONAS DIVA MODE |

SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. |

4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19. g 
Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256 g

I
I TAUPYK, SKOLINKIS |
g savo kredito kooperatyve V
» „LITAS” |Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai g 

duodamos betkokiam geram tikslui.

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

Banko kambary. $Pirm. A. Norkeliunas ............................. RA 7-3120

| Detecto T. V. & Radio Service Reg’d. |
I 3994 WELLINGTON ST.. VERDUN TR. 7798. |
| Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS. I

f! Vokiški „Grundig“ radio aparatai, patefonai, plo « 
į! kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa » 

ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius $
» reikmenis su nuolaida. »

I LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

I BALTIC | 
x Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. g 
g medžio dirbiniai. g
I SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS | 
X yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo- g 
X je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. g
>5 Lietuviams nuolaida. g
's Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, g 
| P. Q. Tel.: HU 8—O162.g

Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti ir linksmai pasišokti 
prieš pradedant svarbiuosius 
šių metų sezono darbus.

Su gera muzika, įvairiais gė 
rimais ir užkandžiu lauksime

Mandrapypkis. visų gegužės 19 d., 7.30 v. v. 
---------------------------------------------- salėje.
vimas ir iš viso glaudesnis ben Gautas pelnas bus skiriamas 
dradarbiavimas prigytų, tektų mokyklos išlaikymui.
tik sveikinti iniciatorių pastan Iki pasimatymo, 
gas ir palinkėti geros sėkmės. K. B. V-ba ir Tėvų Komitetas.

i Geriausiai garantuoti
| SIUNTINIAI LIETUVON į

j IR Į VISAS SOVIETŲ TERITORIJAS |

per T

| KAZAN TRADING CO, |
| • MEDŽIAGOS, • MAISTAS

• VAISTAI, ir • NAUDOTI DRABUŽIAI |

« Adresai:
I 1) 63 DEKAY ST., KITCHENER. Tel. Sh. 3-7653. iii 

I 2) 71 ALICE ST., GUELPH Tel. 749 M. |

COLONIAL TURKISH BATHS I 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO | 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE |
Viskas tik už $ 1.10 X

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago a 
ir artritis. Naudinga svorio mažinimui. X 

Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui. g 
Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M. g

MOTERŲ DIENA: telef.: |
kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. PL 0094 g 

Masažistės Jūsų patarnavimui. ?
Susitarimas iš anksto nereikalingas. 17' \ ; ?

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL/^į^» | 
(2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)
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SKELBIMAS MONREALIO LIETUVIŲ SEIMELIO 

NARIAMS
Gegužės 2 7d. tuoj po pamal mentus naujajam prezidiumui, 

dų, 12 vai. 10 min., A. V. pa 
rapijos salėje kviečiamas Mon 
trealio Lietuvių Seimelio pienu 
mo posėdis šiai dienotvarkei ap 
svarstyti:

1. Posėdžio atidarymas,
2. Seimelio posėdžio prezidiu 

mo rinkimai,
3. Priešpaskutinio ir paskuti 

nio Seimelio plenumo posėdžių 
protokolų skaitymas,

4. Prezidiumo pirm, praneši 
mas: kokiame stovyje perimtos 
pareigos iš senojo prezidiumo,

5. Revizijos Komisijos p-ko
p. J. Lukoševičiaus pranešimas 
apie padarytą reviziją laikotar 
piui nuo š. m. vasario 18 d. iki 
š. m. geg. 13 d. ir kasos knygos nee Arthur gt. kampe, Sekmi 
saldo tai dienai, nių sekmadienį, gegužės 20 d.,

6. Diskusijos dėl Prezid. p- 1 vai. pp., lietuvių pamaldos,
ko ir Rev. K-jos pranešimo, I-----  — —------------

7. 1956-57 metų numatomos JUŠKEVIČIENĖ Petronėlė, vi
veiklos plano ir tam laikotar suomenininkė ir mokytoja, su 
piui patiektos sąmatos projek sirgo, turėjo eiti į ligoninę, 
tas. Queen Elizabeth, kur gegužės

8. Diskusijos dėl .patiekto 10 d. jai padaryta operacija, 
veiklos plano ir sąmatos,

9. Klausimai ir sumanymai.
Nurodytai valandai nesusi 

rinkus kvorumui, po pusės vai. 
įvyks sekantis posėdis, kuris 
bus teisėtas neatsižvelgiant į 
esamą Seimelio narių skaičių.

Prieš šiltąjį vasaros laikotar 
pį tai bus paskutinis posėdis ir 
gerbiamieji Seimelio nariai pra 
šomi dalyvauti visi.

Seimelio Prezidiumas.
MONTREALIO SEIMELIO

prezidiumo posėdis šaukiamas 
geg. 20 d. tuojau po 10-tos va 
landos pamaldų AV salėje.

PRANEŠIMAS MONTREA
LIO LIETUVIŲ BENDRUO 

MENEI.
Geg. 13 d. senasis Seimelio 

prezidiumas galutinai perdavė 
kasos likutį ir piniginius doku

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suite M—16

152 Notre Dame St. E.
tel. UN 1-2013 ir BE 7296
Res. 5657—12 Ave., Run.

RA 2-5229.

DR. J. ŠFGAMOGAS
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

šeštadieniais 11—1 
jvba pagal susitarimą.

' n amiĮ 1038 Osborne Av. 
!j Verdi n. Tel : PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I Š K A
priima : 9 a, m. — 10 p. m.
5303 Verdun A.. Verdun,

Tel.: TR 4547

MOKYKLOS METŲ 
PABAIGA

MONTREALIO BENDRUO MENĖS CHORAS 
PROGRESUOJA

Geg. 12 d. Montrealio Bend Chorą gražiai pasveikino Kul 
ruomenės choras, vedamas A. tūros Fondo įgaliotinis Stp. Kę 
Ambrozaičio, suruošė sėkmin sgaila ir svečias iš Toronto, at 
gai pavykusį vakarą-koncertą. vykęs į mokytojų kursus pas

Salė, gaila, koncertui netinka kaitų A. Rinktinas, priminęs 
ma: ji niveliavo choro ir balsus Vydūno veikalą „Paskutinė vai 
ir išvaizdą ir tas daug kenkė dilute“, kuriai prilygino išsklai 
choro įspūdžio pilnumui ir pajė dytus po pasaulį lietuvius, įpa 
gurnui.

Visokiu atveju choras pasiro

JAUNŲJŲ MUZIKŲ 
KONCERTAS

Toronto lituanistinė šeštadie Toronte įsikūręs jauniems 
nio mokykla mokslo metus bai muzikos talentams ugdyti būre 
gia gegužės 26 dieną šešto sky lis — gegužės 27 d., sekmadie 
riaus egzaminais ir bendromis nį, rengia konkursinį koncertą, 
mokslo metų užbaigimo pamal 

Montrealyje šiemet buvo pilnu domis šv. Jono Kr. bažnyčioje, 
tiniau paminėta. Malonu paste Iškilmingas pažymėjimų iteįki 
bėti, kad programos pildytojais mas įvyks sekmadienį, gegužės 
buvo moksleiviai — pradedant 27 d. 4.30 vai. Šv. Jono Kr. par. 
šeštadieninėmis mokyklomis ir salėj. Šeštająm skyriui mokyk 
baigiant universitetais. los baigimo pažymėjimus įteiks įteiks dovanėlę, o pasižymėju

P. Lukoševičienei atidarius Lietuvos generalinis konsulas sius konkurse — specialų pažy 
minėjimą gražiu įžanginiu žo Kanadoje min. V. Gylys. Po mėjimą. Koncerte dalyvaus iš 
džiu, mergaitės įteikė rožių gau oficialiosios dalies, tėvų komite įvairių studijų ir įvairiais instru 
singesnių šeimų motinoms, ku tas mokiniams rengia jaukias mentais besimoką mūsų lietu 
rias programos vedėja p. Luko vaišes ir pasilinksminimą. viškieji talentai.

dą, čia pat suminėsime ligšioh ševičienė iššaukė, 
nio etapo choro dalyvius, abėcė 
lės tvarka: J. Ambrozaitienė, sios motinos.
I. Bendžaitytė, A. Bitnerienė,
D. Baltrukonis, J. Borchertas, V. klebonas kun. J. Kubilius ir
J. Eimutis, V. Gudienė, V. Gur Seimelio Prezidiumo pirminin 
činienė, S. Gureckienė, J. Gu kas L. Balzaras. S. Kęsgailą sk 
das, J. Gedminas, J. Klimavičių aite kondensuotą paskaitą apie 
tė, J. Kurilavičius, V. Kačer motiną ir jos meilę vaikams. Pa 
gius, A. Keršulis, V. Laikaus skaitoje suminėti ryškūs faktai, 
kas, A. Latvaitis, D. Mališkie įrodą besąlyginę motinos meilę 
nė, G. Meištaitė, M. Murauskie savo vaikams.
nė, V. Murauskas, O. Noikeliū Po to buvo pasirodymas mo 
nienė, J. Norkeliūnaitė, K. Pau kinių — su deklamacijomis, šo 
žėnaitė, P. Piečaitis, J. Petras kiais, dainomis, muzika, ir me 
kevičius, J. Rimkevičiūtė, I. ninė programa užbaigta tauti 
Reicherdaitė, A. Rusinas, J. Ra nių šokių numeriais, kur daly 
činskas, S. Riautas, P. Raža vavo ir studentai. Tat labai pa 
nas, A. Račinskas, M. Stankai girtina, kad Motinos pagerbi 
tytė, O. Salalytė, R. Simoniūkš me dalyvavo^ visas jaunimas

Seimelio Prezidiumas.
MOKYTOJŲ KURSAI

Montrealy tęsiami. A. Rinkti 
nas praėjusį savaitgalį turėjo dė progresuojąs: gražiau, tvir 
lietuvių kalbos metodikos pas čiau dainuoja ir gražiai atiodo. 
kaitas. Anksčiau buvo paskai Ypač moteriškoji choro pusė, 
tos Sės. Selicijos; dar turės pas gražiai apsirengusi ir žymiai 
kaitas p. Rimkevičienė, Sės. Fe skaitlingesnė. Pakartotinai no 
licija, dr. H. Nagys, J. Karde risi pasidžiaugti, kad chore da 
lis ir kt.

Kursus lanko arti 20 asmenų.
Jų tarpe baigęs Vasario 16 gim 
naziją p. Birieta. Be teorinių 
paskaitų, kursantai turi ir prak 
tikos šešt. mokyklose.

ŠV. JONO LIUTERIONIŲ 
bažnyčioje, Jeane Mance ir Pri

nių sekmadienį, gegužės 20 d.,

Kun. dr. M. Kavolis.

reigotus saugoti lietuvybęJ. K.
MOTINOS DIENA kuriame dalyvaus apie 30 jau 

nųjų mūsų talentų. Jauniesie 
ms talentams įvertinti yra pa 
kviestas muz. kompozitorius 
prel. J. Ronan. Visiems pasiro 
džiusiems scenoje, koimtetas

bar'yra visų ateivijos kartų jau 
nimo, gražaus jaunimo, kas su 
daro labai malonų ir vertingą 
faktą.

Dokumentuojant choro rai

Susikaupimu pagerbtos mirų

Po to motinas pasveikino A.

Ligonė dabar jaučiasi gerai ir 
sveiksta.
JURAI, Violeta ir Bernardas, 
Victoria ligoninėje susilaukė sū 
naus.
BR. 
ND
PP. 
jusi 
kos pakraščio ir aplankiusi Bos Vilimaitė, P. Verikis, V. Vaiš 
toną, New York , 
Baltimorę, Buffalo, Niagarą, da, A. Viskantas. 
Hamiltoną ir Toronto, sugrįžo, 
patenkinta savo gražia kelione. 
PP. JURGUČIAI nusipirko na 
mus ir persikėlė į juos gyventi. 
Sėkmės nuosavame lizde.
MIRĖ geg. 8 d. verdunietis Pr. V. Kačergius, V. Vaišvila ir J.
Kuolaitis, Lietuvoje palikęs žm Urbonas, su dirigentu bei-akom valdybos posėdis 
oną ir vaikus. Jo palikimu rūpi poniatorium A. / 
naši advokatas J. Mileris. Geg. pryšakyje. P —- ’ 
13 d. mirė Jonas Girdauskas, tepijonu palydėjo p. Siegrist.
73 m., palikęs žmoną Elzbietą. Choras, bendrai kalbant, da 
Laidotuvės per A V geg. 16. bar skamba darniau, pilniau, 
LINGAITIS-SNAPKAUSKAS gražiau. Neabejotina, kad cho 
akmeįns darbų specialistai,akme ras, daugiau repetuodamas ir 
nimi apmūrijo pp. Kličių na 
mus, Ville Lasalle kelis namus 
ir tt.

viškieji talentai.
IŠGANYTOJOM. JANKAUS MINĖJIMAS

šio mėn. 23 d. sukanka 10 LITEP.IONIŲ BAŽNYČIOJE? 
mt. nuo mūsų tautos Patriarc lietuvių pamaldos šv. Trejybės 
ho Martyno Jankaus mirties, sekmadienį, gegužės 27 d., 11 
Todėl M. Liet. Bič. Dr-jos To vai. pr. p., įvyksta Liuterionių 
ronto skyrius kartu su Šiaulių Vasarinėje Stovykloje Edgewo 
S-gos Toronto skyriumi šio m. od, Eden Mills, Ont., maždaug 
27 d., 4 vai. p. p. L. Namuose 40 mylių nuo Toronto Highway- 
jo mirties sukakčiai paminėti 7 vakaruosna, tarp Acton ir 
rengia akademiją.
TORONTO LIET. CARITAS

Gegužės 26 d., šeštadienį, 
Šv. Jono Kr. par. salėje rengia 
paskutinįjį pavasario sezono va 
karą. Bus statoma dviejų veiks 
mų įdomi komedija „Batai“, 
parašyta R. Spalio, iš D. P. sto 
vykių viengungių gyvenimo 
Vokietijoje. Caritas savo posė 
dyje, be kitų šalpos reikalų, 
ypač moraliai išgiria mūsų tau 
teičių uolų siuntinių siuntimą 
savo artimiesiems Lietuvoje ir 
ištrėmime. Caritas kviečia įvai 
rių šeimyninių švenčių parengi 
mų sąskaitoje ateityje remti sa 
vuosius dar uoliau.
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

ŽINIOS.
— Vaikučiams Pirmoji Ko 

munija bus teikiama liepos 1 d. 
Pamokas duos Nek. Pras. Se 
selės.

— Aušros Žinios: Neužilgo 
prasideda lauko teniso sezonas. 
Gautas Ealscourt stadiono aikš 
tės. Žaidžią ir norį mokytis pra 
šomi registruotis pas sekc. vad. 
S. Baršketį LE 2-713. Greit 
pradėsim lengvosios atletikos 
treniruotes. Registr. pas s. vad. 
J. Laurinavičių LE 6-8346.

Rockwood vietovių, nedavažia 
vus Guelph. Po to ten pat maž 
daug 12 vai. įvyks gegužinė. 
Toje stovykloje yra ne vien tik 
gražaus miško su upe ir žaidi 
mo įrengimais, bet ir didelė ka 
vinė. Tat leidžia ten būti net 
blogo oro metu.
EVANGELIKŲ PAMALDOS 
Hamiltoniškiams 
kiams kartu šv.
madienį, gegužės 27 d., 11 vai. 
pr. p., įvyks Liuterionių Vasa 
rinėje Stovykloje Edgewood, 
Eden Mills. Smulkmenos Toron 
to kronikoj.

Kun. dr. M. Kavolis.
APIPLĖŠĖ KRAUTUVĘ
Prieš keletą dienų Toronto 

lietuvio Pr. Jankausko krautu 
vėn įsiveržė vagys. Kadangi tai 
buvo nakties metas, piktadaria 
ms pavyko išgabenti seifą, bet 
„kraustymosi“ pasėkoje, dėl su 
sidariusio triukšmo, buvo paste 
bėti 
kus 
ti.

ŠKUDŲ šeima susilaukė 
ligoninėje sūnaus.
SALALŲ šeima, apvažinė tis, E. Šulmistraitė, A. Šaltenis, nuo pradžios mokyklos ligi uni 
didelę dalį rytinės Ameri Z. Urbonienė, A. Urbonas, L. versiteto imtinai.

McGee salė buvo pilna žmo 
, Filadelfiją, vila, J. Vasiliauskas, J. Vizgir nių ir tai yra labai geras reiški 

nys.Tikėsimės,kad pometų kitų 
lietuvių šeima dar daugiau iš 
augs, jaunimo bus dar daugiau 

reiks rūpintis didesne sale. 
SPAUDOS BENDROVĖS

„NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA“

---------  --------------- vchv.j'm'jo puovuio, svarbių rei 
AmbrOzaičiu kalų aptarti, renaksi šį sekma 

Dunojaus^valsą for dienį, geg. 20 d., tuojau po pa 
maldų' AV salėje.
PRAŠOMI PRANEŠTI SAVO 

ADRESUS,
ryšium su numatomu šėrinin 
kų - akcininkų susirinkimu, šie 
Spaudos Bendrovės „Nepriklau 
soma Lietuva“ šėrininkai:

A. Ivanauskas, P. Stauskas, 
P. Sibutis, Br. Barisas, J. Jone 
liūnas, V. Kazlauskas, J. Dy 
zek, V. Baltrašiūnas, J. Rutkau 
skas, V. Macijauskas, L. Ko 
perskis, Pr. Mingėla, J. Jablons 
kis, P. Šopaga, J. Jauneika, J. 
Stukas, L. Pečiulis, K. Aperavi 
cius, St. Gudaitis, B. Ignatavi 
čius, Pr. Vytas, P. Baronas.

Sp. B-vė „NL“. 
ALBERTAS NORKELIONAS 

PLEČIA VEIKLĄ,
Commissioner of the Supę 

rior Court, Albertas Norkeliū , , —......— ------------- ---------- —
nas, vedęs Montreal Enterpri Paskelbimo dienos, choras pa rėtų buti pozityviai vertinamas, 
sės Reg‘d, dabar išplečia savo

J. Matisaity įstaigos veikimą ir į pirkimų-

Viso šio koncerto dalyviais 
buvo 46 asmens — 20 moterų 
ir 26 vyrų balsai, pasiskirstę 
dar į mišrų, vyrų chorą ir kvar 
tetą, kurį sudarė: A. Rusinas,

ir

ir Torontiš
Trejybės seki

krautuvės savininkų. Iššau 
policiją, vagys buvo sugau

REIKALINGAS
vyras garaže, mašinų plovėjas. 

Nuolatinis darbas. Kreiptis į 
garažą, 3980 Cote dės Neiges 

Rd., Montreal.

SINGER
nešiojamos elektrinės pertaisy 
tos siuvamos mašinos su 19 pri 
jungiamų priedų ir 7 metų ga 
rantija. Pilna kaina $ 24.50. 
Priimamos senos ir duodama 

išsimokėjimui.
Dėl demonstravimo namie 

prašoma skambinti DU 1-1429.

Naujai remontuojamame name 
IŠNUOMOJAMI

dideli ir mažesni kambariai — 
miesto centre, prie Pine ir 

St. Laurent.
52 Guilboult, Montreal arba 

telef. PL 7588.

atsidėjęs dirbdamas, dar bus ge 
resnis, ko jam ir linkėsime nuo 
širdžiausiai.

Choro ir vakaras buvo geros 
nuotaikos. Gera loterija, „Auš 
ra“ grojo be poilsio ir galima 
buvo pasišokti iki valiai.

JIEŠKAU SEKRETORĖS, 
kuri 
vių, 
mis.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS CHORAS 
praneša, kad loterijoje liko ne 
atsiimti išlošti fontai, sekantie 
ji Nr. Nr. 001178, 894, 
522, 581; 000455, 482, 
000456, 415, 762, 575, 
935, 1021, 1024.

Visus prašome atsimti, skam 
binant p. Urbonui telef. PO 6- 
5003 po 6 vai. vakaro. Neatsiė 
mus laike dviejų savaičių nuo

413, 
405; 
551,

OPERETĖ 
„JONINIŲ BURTAI“

Lietuviškos radijo valandė 
lės „Tėvynės Prisiminimai“ 
praėjusį šeštadienį Prisikėlimo 
salėje rengta operetė „Joninių 
Burtai“ nedavė lauktų rezulta 
tų nei pastatymo atžvilgiu, nei 
gausaus žiūrovų sakičiaus. Ope 
retė silpnoka. Kyla klausimas, 
ar apsimoka ateityje mums 
kviesti iš toli didelius sambų! 
rius, kurių atvykimas yra su 
rištas su didelėmis išlaidomis, 
o tuo pačiu ir rizika turėti defi 
eitą? Šiaip jau, pats parengi 
mo tikslas buvo kilnus: parem 
ti' liet. radijo valandėlę, kurios 
buvimas kiekvieno lietuvio tu

lieka visus daiktus savo nuosa
vybe. Choro Valdyba.

-pardavimų sritį. Tuo tikslu jis PADĖKA.
susitarė su 15 metų patirties tu Montrealio lietuviškų mokyk

I
; NOSIES, GERKLĖS IR | 
i AUSŲ SPECIALISTAS | 
! IR CHIRURGAS 
j Dr. R. CHARLAND i 
! 1123 St. Joseph Blvd. E. įp 
j Tel. CA 2506 B

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

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

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

laisvai kalba ir rašo lietu 
anglų ir prancūzų kalbo 

Kreiptis telef. RA 7-3120.

REIKALINGA
prityrusi mergina ar moteris na 
mų ruošai dienomis nuo 9 iki 3 

vai. Skambinti WA 5520.

GERIAUSIA VASAROJIMUI 
VIETA

J. Jurgučio ir
tės vasarvietė Rawdon, 117 Mė
tcalfe Street, prie pušyno, ža . - „
vių krioklių ir smėlėtų maudy rin^iu F. Dupuis, priims dar du lų globos komitetas nuoširdžiai 
nių. Patogus susisiekimas au 
tobusais, traukiniu ir geras ple 
ntas lengvoms mašinoms.

IŠNUOMOJAMAS kambarys
2536 Beauclerk Avė., prie

Hochelaga autobuso. Tinka ve 
dusių šeimai be vaikų. Sužino 
ti telefonu VI 2983 po 6 vai. jo, jaunimo 

vakaro.

VESTUVĖS.
Praėjusį šeštadienį šv. Jono 

Kr. bažnyčioje įvyko įspūdin 
gos vestuvės J. Ramoškos ir 
Aid. Urnavičiūtės. Per du šim 
tu svečių atsilankė į vestuvių 
puotą. Jaunasis yra ankstyves

[ )r.E .A ndr ūkai tis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

NOTARAS
MILTON W. WINSTON, 

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

4 Notre Dame St. E.
Montreal. HArbour 2468

S 
t

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873

Renė TALBOT

Suite 306, Aldred Building
507 Place D'A r m e s MArquette 8045

pardavėjus ir savo įstaigos vei dėkoja už nuoširdų ir gražų pr 
kimą išplečia į pirkimo-pardavi ogramos paruošimą ir išpildy 
mo sritį. Geros sėkmės. mą per š. m. geg. 13 d. motinos nių lietuvių sūnus, gražiai kai 
FINIS SEMESTRI Lietuvių dienos minėjimą p. Kęsgailai bąs lietuvišaki ir liet, orkestro 
Studentų organizacijos suruoš už gražią ir turtingą pasakitą, „Trimitas“ dalyvis, o jaunojb 
tas AV salėje, buvo linksmas ir vakaro programos vedėjai p. —yra naujosios emigracijos atif 
įdomus. Gaila, jis sutapo su mok. Lukoševičienei už gražų tovė. Po vaišių jaunavedžiai lėk 
Choro koncertu, todėl nukentė programos pravedimą, Lietuvių tuvu išskrido į Floridą povestu

> kiekio atžvilgiu, Katalikių Moterų Dr-jai už 16 vinės kelionės, 
choro vakaras ir dalis publikas, dol. auką gėlėms, skautams vy 
kuri galėjo dalyvauti Finis se čiams, p. Kardelienės muzikos 
mestri. studijai, mokyklų mokiniams,
A. RINKŪNAS lankėsi NL re p. p. mokytojams, skautėms ir 
dakcijoje, choro koncerte, pas ateitininkėms, tėvams ir svečia 
studentus ir sekmad. vakare grį ms už gausų atsilankymą ir au 
žo į Torontą. kas.
'123 SLA KUOPA į visuotinį KURSAI anglų kalbos pradėti 
atstovų suvažiavimą Detroite iš gegUžės 2 d., 9 vai. vakaro 
rinko p. Morkūną, p. Laurušo įr bus pirmadieniais ir trečia 
nį ir p. Kardelį. ~ ~ 2 22 __ *
LA I VAITIS Andrius, ilgesnį sarą ir sekančiais mėn. 
laiką sirgęs ir turėjęs nelengvą 
operaciją, pasveiko, gerai jau 
čiasi ir Ville Jacque Cartier ruo 
šiasi statyti nuosavus namus. 
P. GURECKO motina Lietuvo 
je mirė vasario mėnesį. Reiškia 
me užuojautą .

VISIEMS KLB 
PADALINIAMS

Išrinkus naują Montrealio 
Lietuvių Seimelio Prezidiumą, 
prašome visus raštus mums siųs 

g Dvieju butu namas Verdune. * Sįu<> adres“: į’ Balzara*’ 
| Kaina $ 10.000, įmokėti $ 2.000 6935 Mazarin St., Montreal 20, 
a <h=MBK^C==aHHc9t==aBMcd<===waEJ P- Seimelio Prezidiumas.

I. G. ELECTRIC Rd
Raštinė: O Liver 4451

Elektros

IGNAS
3260

kontraktonus

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. C L 5515

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

dieniais 9—10 v. v. per visą va

ŠULU VA N REALTIES Co.
Member of Montreal 
Real Estate Board

.1410 Guy St.. tel. FI
Perkant ar parduodant
domą turtą kreiptis pas

neju- 
mūsų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

Dr. A. Pacevicius
Gydytojas ir Chirurgas
280 Roncesvalles Avė 
Telefonas OL. 4778.

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

1082 Bloor W. Toronto 4. 
į rytus nuo Dufferin St.

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1081 Bloor St. W.-Toronto 

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv., 
ketvirtadieniais ir šešta die 
liais 1—3 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933
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