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Politinė įvykiu savaite
LABAI MARGA PRAĖJUSI POLITINĖ SAVAITĖ 

j.anadiečiai kovoja dėl dujų vamzdžių. Lietuviai susirūpinę 
tremtinių iš Sibiro atkvietimu į Ameriką.

Praėjusi savaitė nieku ypati įvesti į Jungtines Tautas dar 
nga nepasižymėjo. Prancūzijos V;rių sovietinius atstovus, 
min. pirm. Mollet ir užs. r. min. gal, ir išgauti Amerikos tų vals 
Pineau lankymasis Maskvoje 
nieko gera prancūzams neda 
vė. Rusai juos žemai vertino ir 
net akiplėšiškai žemino jų auto 
ritėtą. Pav. Chruščiovas, atsa 
kydamas į prancūzų pageidavi 
mą prisidėti prie Alžiro aprami 
nimo, pasielgė atvirškčiai. Jis 
iškėlė tostą už arabus ir tautą 
laisvę. . .

Gražiai į tai pastebėjo anglų 
spauda, nurodžiusi Chruščio 

vui, kad

MASINU FONDO VAJUS

tybių pripažinimą... žinoma, 
Maskvai tai būtų svarbu, todėl 
ir jos klastos vystymas ir šia 
kryptimi nėra negalimas.

Mums, Kanadoje, įdomi
KOVA DĖL DUJŲ VAMZ 
DŽIŲ, KURIE YRA VEDA

MI SKERSAI VISĄ KANADĄ
Kordiljerų pašonėse yra at 

rasti milžiniški natūralūs san 
dėliai vadinamųjų natūraliųjų 
dujų, kurios per milionus metų 
ten susikaupė. Tos dujos labai 

EIGŲ. RUSAI YRA TAUTŲ švarios ir sudaro puikią kūreni 
LAISVĖS ŠALININKAI, TAI mo medžiagą. Jomis galima na 
JIE TA GALI ĮRODYTI DUO udotis virtuvei, šildyti namus 
DAM1‘ LAISVĘ PABALTIJO ir

VALSTYBĖMS IR 
SATELITAMS.

Tat Mollet sugrįžo į Paryžių 
patenkintas, kad nieko nelaimė 
jo. .

Kur kas įdomiau išėjo su Pie 
neau. Jis pasiliko pasivažinėti 
po Rusiją ir pasižiūrėti, kaip 
gyvena žmonės. Ir čia jis buvo TESTUOJA PRIEŠ AMERI 
liudininku labai reikšmingo jvy 
kio.

Kaip žinoma, karui pasibai 
gus, iš Prancūzijos į Rusiją su 
grįžo nemažas būrys armėnų, stracijų Ottawoje ir Federali 
Matyt, Pineau buvo painfor niame parlamente iškilo dide 
muotas, kad tie sugrįžėliai gra liti ginčų, kuriuos norėdama su 
ūžia nagus padarę klaidą, ir jis valdyti, valdžia pertraukė deba 
užsuko į Armėnijos sostinę, tus, pasinaudojus nenaudojamu 
Erivanės miestą Kaukaze. Ir 
čia jam buvo nemaža staigme 
na, kai
ARMĖNAI, PRALAUŽĖ PO 
LICIJOS UŽTVARA, PRASI 
VERŽĖ PRIE PINEAU SU 
PRAŠYMU JUOS IŠGELBĖ

TI IŠ SOVIETINĖS 
VERGIJOS.

Jie nusiskundė Prancūzijos 
užsienių reikalų ęninisteriui, 
kad sovietai daugelį jų išsiuntė 
į Sibirą, kitus persekioja ir beri 
drai jie gyvena kaip kalėjime 
ir neturį jokių žmoniškų sąly 
gų. Todėl armėnai prašo Pine 
au juos išgelbėti ir padėti jie 
ms sugrįžti į Prancūziją. . . Ši 
ta turėtų žinoti visi, kas nori

kas svarbiausia, labrikams. 
Bet dujas iš toli į didžiuosius 
miestus galima atsiųsti vamz 
džiais. Kadangi tai yra didelis 
biznis, tai Kanados vyriausybė, 
kuri pati nenori savo turtų eks 
ploatuoti, mano dujų koncesiją 
atiduoti Amerikos biznieriams.
KANADOS ŽMONĖS PRO

KOS BIZNIERIUS IR REI 
KALAUJA ŠIOS TEISĖS 

KANADAI
Ryšium su tuo įvyko demon

Slėnienė Marija, Gaurys Jonas,
Montreal, P. Q...........$ 10.00 Ville Lasalle, P.Q. . .$ 10.00

P. M. Slėnienė — nuolatinė be P. J. Gaurys yra pastovus ir 
ndradarbė ir rėmėja, užpernai tvirtas lietuviškųjų reikalų rė 
išlošusi NL baliuje p. Tamošai rnėjas, besisielojąs dėl Montre 
tienės sukurtą tautinį moters alio Lietuvių namų statybos, 
drabužį, — dešimke įteikė cho Įduodamas NL Mašinų Fondo 
ro koncerto metu. Įeikdatma, vajaus šėrui pinigus, p. Gaurys 
p. Slėnienė pasakė: „Žinoda pareiškė: „Labai geras Jūsų su 
ma, kad Jūs būsite koncerte, ne manymas, nes kiekvienam NL 
siunčiau paštu, bet įteikiu į ran skaitytojui nesunku nupirkti 
kas“. . . vienas Šeras, o kai daugelis nu
Sibulis Valeri, Abitibi Camp pirks, tai ir susidarys suma, ku

32, Auden, Ont. . .$ 30.00 ri duos galimybę įsigyti modes 
P. V. Sibulis dirba miškuose, nesn!s masinas. Todėl, pirkda 
ką jis yra aprašęs prieš dvejetą serą, as tikiu, kad vtsi Ne 
savaičių N. L-je. P. Sibulis yra priklausomos Lietuvos skaity 
dažnas’ Fort William, Ont., J°Jai nuP\rks P° ser*’T k° as. 11 
Lietuvių Bendruomenės sve 
čias ir rėmėjas, ypač atostogų 
metu. Ir N. L-je dar bus jo te 
portažas iš Toronto.
Kerevičius Petras,

Ville Lasalle, P. Q. $ 10.00 
P. P. Kerevičjus pats užėjo re 
dakcijon ir įteikė dešimkę. P. 
P. Kerevičius yra pastovus vii 
lasalietis, nes jis čia turi nuosa 
vus namus ir dabar ruošiasi sta 
tyti dar naujus 
Dubauskas Juozas

Calgary, Alberta.... $ 
P. J. Dubauskas yra NL 
ladarbis, dažnai parašąs 
Kandos kovbojų miestą. 
V. Davalga,

Kenora, Ontario.... $

NHMp** •••

Aušros Vartų parapijos klebonas kun. dr. Jonas Kubilius SJ 
ir jo rūpesčiu pastatytoji Montrealio lietuvių Aušros Vartų 
vardo. bažnyčia (žiūrėk 3-čiame puslapyje straipsnį „Auš 

ros Vartų bažnyčios Montrealyje kūrėjas“).

APIE LIETUVIŲ GRĮŽIMĄ 
' IŠ SIBIRO PASKELBTA 
NEMAŽA SENSACIJA, BET 

MAŽAI PATIKIMA.
Esą, JAV Valstybės Departa 

mentas gavęs iš Sibiro daug 
laiškų tremtinių, kurie rašą, 
kad sovietai sutiksią juos pa 
leisti tą sąlyga, kad jie išvažiuo 
tų į Ameriką. . . Tai nuostabi 
žinia. Bet, ką gali žinoti, „kuo 
velnias nežaidžia“. Rusai gali 
pabandyti ir tokių pokštų, 
ypač, kad Europos spauda pla 
čiai rašo, jog
PABALTIJO VALSTYBĖMS 
GALĮS BŪTI PAKEISTAS 
OKUPACINIS REŽIMAS

Į SATELITINĮ.
Esą, Maskva tuo siekianti

VILNIAUS RADIJĄ KLAUASNT 
DAUG PROPAGANDINIO TRIUKŠMO DĖL KAUNO 

ELEKTRAINĖS STATYBOS
Vilniaus radijas, skirtu užsie į Birštoną esą atvykusių vasa 

nių lietuviams laiku, per Mask 
vos radijo stotį daro’ didelį triu 
kšmą dėl Kauno hydroelekri 
nės statybos. Geg. 22 d. su dide 
le pompa pranešė, kad prie hyd 
roelektrinės statybos esą dirba 
lietuviai, rusai, ukrainiečiai ir 
latviai. Lyg lietuviai vieni ne 
pajėgtų pasistatyti. Tokį lietu 
vių nuvertinimą gali daryti tik 
tai imperialistinis okupantas.
AZIJON IŠVEŽA LIETUVIŲ Ragauskas. Jis gyrėsi, kad jie 

JAUNIMĄ iškilmingai priimti, bet nepasa
Maskvinis Lietuvos okupan kad visą jų turtą nusavino, 

tas, vykdydamas savo piktas uz ° žinios, pakartotinės, iš Lietu 
mačias — išsklaidyti lietuvius vos praneša, kad sugrįžusiųjų 
po Rusijos plotus ir juos nutau 
tinti — pareikalavo, kad iš Lie 
tuvos j Sibirą būtų išsiųsta 4—6 

Paskutiniame Spaudos Bend Q., pp. J. ir M. Leknickų salė tūkstančiai lietuvių jaunimo šie 
rovės „Nepriklausoma Lietu 
va” valdybos ir direktorių po 
sėdyje yra nutarta šėrininkų- 
-akcininkų susirinkimą šaukti 
1956 m. liepos mėnesio 8 die 
ną, 3 valandą po pietų, 163—9 
th Avenue, Ville Lasalle, P.

10.00 
bend 
apie

10.00

linkiu, ir drauge su NL Mašinų 
Fondo vajaus vykdytojais, 
kviečiu visus tautiečius priside 
ti prie vajaus ir nupirkti bent 
po vieną šėrą. Geros sėkmės! 
Juk be savo spaudos būtume, 
kaip ir be geros galvos“...

Dėkodami visiems už priside 
jimą prie NL Mašinų Fondo va 
jaus, mes labai pritariame p. Jo 
no Gaurio pareiškimui ir patys 
prašome visus Spaudos Bend 
rovės „Nepriklausoma Lietu 
va“ šėrininkus ir visus laikraš 
čio „Neprik. Lietuva“ skaityto 
jus prisidėti prie Mašinų Fon 
do vajaus.
Spaudos Bendrovės „Neprikla 
usoma Lietuva“ įgalioti vesti 
vajų : P.Narbutas ir J.Kardelis.

roti iš Sachalino, Vidurinės 
Aizjos ir Tolimųjų Rytų, bet 
pavasaris šalta, nsaktimis esti 
2—3 laipsniai C šalčio. Žiemą 
iššalo daug medžių ir daug pa 
ukščių ir žvėrelių.
SUGRĮŽO IŠ URUGVAJAUS

Geg. 22 d. iš Urugvajaus su 
grįžusi į Lietuvą grupė (kokio 
didumo nepasakoma) lietuvių, 
kuriui vardu kalbėjo Albinas

įstatymu.
Ypač kanadiečiai nepatenkin 

ti, kad biznį eksploatuos amen 
kiečiai, kai vamzdžių linijos at 
vedimas ligi Montrealio kainuo 
sią,s apie 18 milionų dolerių, o 
valdžia biznieriams skolinanti 
80 milionų dolerių. „Paiplai 
nių” klausimas pasidarė opus ir 
vyriausybė daro jau tūlų nuo 
laidų. Kuo visa tai pasibaigs, pa 
matysime ilgai netrukus.

TRUMPOS ŽINIOS
— H. Trumanas su žmona 

padarė vizitą Popiežiui, kuris Lietuvos, Latvijos ir Estijos pa 
juos apdovanojo ordenu. vergimą, komunizmo rėžimo su

— Jordanijos karalius Hus stiprinimą Lenkijos, Čekoslova 
seinas nauju premjeru paskyrė kijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, 
arabininką Said Muftį, kai pa Bulgarijoje ir Albanijoje. Sena 
šalintasis buvo anglų šaliniu torius priminė ir tai, kad dabar 
kas. tinė Kremliaus klika kaita ir

— Streikavo Prancūzijos ūki už milionų žmonių trėmimą į 
, ninkai, protestuodami prieš ne vergų darbo stovyklas, toji kh 

palankią jiems socialisto Mollet ka kalta ir už sunaikinimą nesu 
ūkinę politiką. Policija kovą ve skaitomo kiekio žmonių pačio 
dė helikopterių pagalba, kai je Sovietų Rusijoje ir paverg 
ūkininkai užbarikadavo kelius.

— Buv. Prancūzijos prezide 
ntas Auriol pareiškė karo vete 
rainų kongrese, kad negalima 
pasitikėti žmonių netikta vai 
džia, kuri kiekvienu metu gali 
savivališkai sukelti karą.

— Kalkutoje siaučia Europo 
je jau nežinoma liga Cholera, 
nuo kurios miršta daug žmo 
nių.

— JAV prezidentas pasira 
še įstatymą, kuriuo farmeriams 
numatoma pagalba sumoje 1 
miliardo ir 900 milionų dolerių.

SPAUDOS BENDROVĖS „NEPRIKLAUSOMA LIETU 
VA” ŠĖRININKŲ DĖMESIUI

je. met ir ateinančiais metais.
Visi šėrininkai prašomi tai Reikalavimas paremiamas 

datai pasiruošti ir dalyvauti. . ikalu statyti Sibiro plotuose
Visi, kas yra pakeitę gyvena ujus fabrikus, kurie gamins 

mąją vietą arba butą, prašomi nklus karui.
pranešti naujus savo adresus, LIETUVOS LM--------
kad galima būtų pasiųsti pa GROBIMAS VYKDOMAS 
kvietimus. Valdyba. 3E JOKIOS ATODAIROS

tinamas Stalinas. Jų nusikali 
mų tarpe senatorius nurodė

LAISVINIMO SUSIRINKIMAS NEW YORKE.
New York— (LAIC) Gegu can Friends of the Captive Na 

žės 25 d. New Yorko Town tions pirmininkas Christopher 
Hall buvo gausus laisvinimo su Emmet, susirinikmui vadovavo 
sirinkimas. Susirinkimą oi gani buvęs ambasadorius Angier Bi 
zavo American Friends of the ddle Duke. Amerikos himną gie 
Captive Nations, padedant vi dojo lietuvaitė, Agnes Skaruly 
sai eilei organizacijų. te invokaciją ir maldą kalbėjo

Susirinkime svarbias kalbas prelatas Balkūnas. 
pasakė kongresmanas Harrison

tuose kraštuose.
Senatorius kalbėjo ir apie 

Chruščiovo ar Bulganino kvie 
timą apsilankyti JAV-se. Sena 
torius aiškiai pasisakė preiš šių 
ar kitų Kremliaus klikos narių 
kvietimą j Ameriką. Senato 
rius paklausė, ar vergų stovyk 
lų, didžiausių pasaulyje, opera 
toriams galima suteikti širdin 
gą sutikimą šiame krašte, ar ga 
limas jų garbingas sutikimas? 
Ar jie gali vaikščioti mūsų kon 
greso laisvuose koridoriuose, 
ar jie gali naudotih pagarba 
miestų ir valstybių? Senatorius 
klausia ar vėliau nebus Chruš 
čiovas ir Bulganinas pakviesti į 
Baltuosius Rūmus ir nebus jie 
ms leista miegoti Lincoln© lo 
voje.

Senatorius pareiškė įsitikini 
mą, kad joks prezidentas, ar de 
mokratas ar respublikonas, to 
kių svečių nekvies. Tam prie 
šinsis Amerikos žmonės ir Kon 
gresas.

Kongresmanas Harrison Wil

turtus sovietinis okupantas iš 
sugrįžusiųjų atėmė. Ot režime 
lis — ir muša ir liepia šokti pa 
gal Chruščiovo dūdelę. , . 
ATSIRADO BEDARBIŲ...

Lietuvos okupantas vis tvirti 
no, kad Rusijoje ir jos okupuo 
tose srityse nesą bedarbių. Bet 
dabar, kai reikia išvežti žmonių 
į Sibirą, jau oficailiai pasisako 
ma, kad išvežtinų reikia įieško 
ti daugiausia bedarbiui tarpe. 
Taigi, Sovietuose jau ir oiicia 
liai pripažįstama, kad yra be 
darbių. Neoficialiai gi seniai ži 
noma, kad Rusijoje, kaip ir vi 
same pasaulyje, buvo ir yra be 
darbių.

— Šakių rajone j bendrus kol 
chozų namus esą perkelta 100 
šeimų ir iki metų pabaigos bū 
šią perkelta dar 300 šeimų. 
Taip rusai grąžina carų laikų 
dvarus ir kuria kumetynus.

— Pasigyrė, kad Panevėžy 
esąs statomas linų audimo fab 
rikas, kuris būsiąs baigtas tik 
tai 1958 metais (o gal ir visai 
nebus pastatytas). Esą per me 
tus būsią išaudžiama 8 milionai 

Vilniaus radijas praneša, kad metrų drobės.

LIETUVOS

na 
gi

ŽMONIŲ AP

Paskelbta Sovietų Rusijoje 
reiaklinga ir kultūrinė ir ekono vidaus paskola, kuri visiems ta 
minė pagalba.

Generolas W. Anders, pareiš 
kė, kad jis pilnai tiki, jog pave 
rgtieji priešinasi ir laisvasis pa 
saulis neturi leisti užgesti šiai 
laisvės liepsnai.

Generolas W. J. Donovan kai 
bėjo, kad reikia daryti viskas, 
kas galima, kad tremties žmo 
nės nenustotų vilties. Komunis 
tai visais būdais stengiasi suvi 
lioti tremtinius grįžti į paverg 
tas tėvynes, nes jie pamate tre 
mtinių pajėgumą ir potencialu 
mą kovoje prieš komunizmą.

Susirinkimas susilaukė svei 
kinimų iš Prezidento Eisenho 
werio, vice-prezidento Nixono, 
gubernatoriaus Harrimano ir 
kitų.

Gubernatoriaus
telegramą pabaltiečiams, ryšy Estų Bendruomenė ruošia baž tas bendras vainikas ir žodį an 
je su Birželio trėmimais paskai nytinį koncertą, į kurį nuošir giri kalba 
tė Prel. J. Balkūnas. Sveikini džiai kviečia atsilankyti 
mas buvo pasiųstas per Lietu realio lietuvius.
vių Amerikiečių Informacijos a) Visų trijų tautybių 
Centrą. Prel. J. Balkūnas paša vų žodis, po žodžio tos tauty

ku bės himnas.
b) Garbės svečių žodis.
c) Koncerinė
Nuo mūsų

rnautojams, darbininkams ir 
kolchozininkams yra privalo 
ma. Kiekvienas dirbantis vals 
tybei turi atiduoti mėnesinę ai 
gą. Tų pasoklų valstybė skolin 
tojams negrąžina, — tokiu bū 
du vyksta žmonių apiplėšimas.

Naujos paskolos Lietuva Ru 
sijai, naujos kontribucijos for 
ma, turės duoti 250 milionų rub 
hų. Ir šios vidaus „paskolos“ iš 
reikalaujamos periodiškai per 
kelis metus.

IR LIETUVOJE ŠALTAS 
PAVASARIS

MONTREALIO LIETUVIŲ SEIMELIO ŽINIOS 
Birželio 9 d., 7 vai. v., 5220 Dominion Skv. prie 

Sherbrock St. W., Tr. Memor. karių paminklo.
Harrimano Church patalpose, Montrealio Pabaltiečių vardu

žuvusiųjų

bus užde

pasakė kongresmanas Harrison Ypatingo dėmesio sukėlė se
Williams iš New Jersey, Gene natoriaus Knowland kalba. Jis

, senato savo kalboje pareiškė, kad Kre
Knowland, mliuje tebėra tie patys žmonės, liams iš New Jersey siūlė kad

i tars A. Norkeliū 
nas. Sekanti programos dalis 
bus perkelta į IWCA salę, Dor 
Chester Str. (ten pat, kur ir pe 
reitais metais buvo). Salėje 
bus:

PRIEŠVESTUVINĖ 
staigmena praėjusį šeštadienį, 
geg. 26 d., buvo suruošta Onu 
tei Valančiūnaitei vilasaliečių 

vadovaujamas pp. Agnės ir Jono Gaurių bute, 
A. Ambrozaičio. Choras išpil A. Gaurienės ir p. Dauderienės 
dys: Libera me Domine — V. rūpesčiu. Šaueris buvo gražus,

Mont

atsto

kė keletą karštų žodžių, 
riuos susirinkusieji sutiko dide 
lėmis ovacijomis. Jis pareiškė, 
kad pavergtų tautų draugai vei 
ks ir padės laisvinimo darbui, koncertinę dalį atliks bendruo 
Nuo tos 
sur bus 
žodis.

— V. Vokietijos užs. r. min. Paulausko, Maldą už tėvynę— jame dalyvavo per 30 moterų ir 
v. Brentano lankosi Norvegijo 
je.

— Komunistinė spauda rašo, 
po JAV preizdento rinki 
būsią pakviesti Chruščio

ir Bulganinas. Molotovas

susirinkimo dienos vi 
skelbiamas laisvinimo

menės choras

dalis.
bendruomenės,

kad 
mų, 
vas

volas W. J. Donovan,
rius William F. I
Prelatas Jonas Balkūnas, lenkų kurie kartu su Stalinu vykdė ar pasipriešinimui Naujai Sovietų jau visai nustumtas į užpelkį, 
gen. W. Anders ir kiti. dalyvavo visuose nusikaltimuo taktikai, reikia išplėsti NATO Nors jis užsienių reikalų minis

Susirinkimą pradėjo Amen se, kurias dabar jų pačių kai veiklą: šalia karinės paramos, teris, bet ne jis daro politiką.

J. Dambrausko ir Kur bėga Še mergaičių. Jaunąjai įteikta do 
šupė — Č. Sasnausko.

16 ar 17 d. birželio minėjimo 
ruošti negalime, nes tomis die 
nomis užimta salė.

Šiais metais, birželio pirmų 
jų trėmimų iš Pablatijo kraštų 
paminėjimas įvyks birželio 14 
d. (ketvirtadienį), 7.30 vai. v.

vanų ir linkėta laimingo gyveni 
m o-. P. O. Valančiūnaitė teka 
už Jono Maciejūno. Vestuvės 
bus šį šeštadienį. Laimingo šei 
mos gyvenimo!
SUSITUOKĖ Antanas Mikala 
jūnas su Kazimiera Venskute. 
Buvo labai šaunios vestuvės.
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P. P. ANTANĄ MIKALAJŪNĄ <, 

ir ' '
KAZIMIERĄ VENSKUTĘ, .

SUKŪRUSIUS ŠEIMOS ŽIDINĮ, NUOŠIRDŽIAI 
SVEIKINA
Aldona ir Kazys V e s e 1 k a i.

MOTINOS DIENOS MINĖJI MUI PRAĖJUS.
Pripažinus moterims lygias „NL“. Už minėjimo meninę 

teises su vyrais, taipogi teisin programą, mes turime būti de 
gai tapo suprasta motinų reikš kingi šeštadieninių mokyklų 
me tautai, valstybei ir pašau mokytojams, kad sugebėjo, be 
liui. Tą atžymėti ir rutinoms nustatytos mokslo programos, 
pagerbti, žmonija skiria gegu sudaryti Motinos Dienos minė 
žės mėnesio pirmąjį sekmadie jimui programą. Tai yra jų di 
ų Motinos Dienai. delis pasiaukavimas lietuvis

Mūsų lietuvė motina yra reli kam darbui — ne dėl dolerio,

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

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

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

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

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

MONTREALIO LIETUVIŲ SEIMELIO PREZIDIUMO 
SĄMATA 1956-57 M. LAIKOTARPIUI

ginga, ištikima šeimai ir tautai, bet iš didelės meilės LietuvaiHomero kūriniai „Iliada“ ir ūkdama tavęs... Bet tu nėra
„Odisėja“ tūkstančius metų gy mus. Tau jūra kalba apie tėvy blaivi, kukli, darbšti ir rūpės Tėvynei. Jums tautos šviesos 
vi. Jie nesensta, bet dažnai pa nę. Tu puotos įkaršty nebaigi tinga, todėl mes ją turime kuo nešėjai priklauso lietuviškas 
gyvėja. Kas nesigrožėjo filmu išgerti taurės. Tu susilaikai bu iškilmnigiau pagerbti Jos Die ačiū ir pagarba nuo kiekvieno 
„Elens iš Trojos“, su J. Šernu, čiuodamas jaunystės grožį. Ta noje. lietuviškai galvojančio lietu
O štai dabar teko matyti italų ve persekioja namai. Ilgesys Kiekvienas privaolme tą die vio. Padėkite ir toliau motino 
pastatymą — Odisėjo grįžimas jų tave degina daugiau už vy ną savo motiną pasveikinti, ap ms skiepyti vaikučiams tėvy 
į namus. Koks mielas Odisėjas ną. Tada tavo žvilgsnis lieka dovanoti, padaryti jai džiaugs nės meilę ir kraukite į jų gy 
ir kokia marga jo kelionė. Toks plienu. Tu bėgi prie jūros ir mą. Bet yra motinų, kurioms venimo lagaminą žinias apie 
artimas ir mums savas. Ištiki tavo ašaros praskiedžia jos van tai padaryti nėra galimybės, bei Lietuvą ir jos praeitį. Taipogi, 
moji Penelopė atmeta visas pir denį. O, Elada, Elada! . . . ir tu nėra kam, pvz.: motinos Lietu priklauso padėka Aušros Var 
šlybas, o tiki, kad turi grįžti grįžti į ją. Tylus. Elgeta. Nie voje arba Sibiro tremtyje, mirų tų parapijos klebosui, kuris rū 
Odisėjas. Tai s
Prieškrikščioniška era. Stabmel nesveikina. Kur pergalės arkos pagerbti visas lietuves motinas boję, Tėvų Komitetui už suruo 
dybės žydėjimas Kiek dabar ra Odisėjui? Kur laurų vanikai nu ir prisiminti mirusias, 
sime Penelopių atomo amžiuje?

Platus pasaulis, o Adomo sū 
nų jame apstu. Gyvenu vieną 
kartą. Epikūras gyvas, o jo 
svaiginanti taurė arti. Ištiesi

Numatyta gauti: Langei šeštad. mokyk.
Likutis perimtas iš ....70.00 vedėj. atlyginimas ..100.00 
buvusio prezidiumo . . . .24.77 Vaikų rašto darb. premij. 20.00 
Solidarumo mekestis nuo

200 žm. po 2 dol. . .400.00 
Birželio pirmųjų trėmimų

minėjimas .......................30.00
Prezid. suruoštos vakarien. 
Taut, šventės rugs. 8 d.

pein, rugs......................   300.00
minėjimas ..................180.00

. . . . . . - - Bendr. Pabalt. kone.........80.00
senieji laikai, kas tavęs nebepažįsta. Neįkąs šiųjų vaikų motinos ir tt. Todėl pestingai budi mokyklų sargy Bostono Dramos Grupės

viešnagės pajamos . . 140.00 Verduno mo-los sargui 100.00 
Kariuomen. šventės lapkr.

23 d. minėjim............... 150.00
Tautos šventės, vasar. 16

d. minėjimas ............ 250.00
Nenumatytos pajamos . . 72.43 
Viso pajamų ................  1697.20
Numatyta išleisti: 
Atsiskaitymai su Kr. V-ba: 
Iš solid, mok. už 1954 m.

Il-ą pusmetį, 40;%.. 58.60 
Solidar. mok. už 55—56 m.

nuo 400 dol. 40% . . 160.00 Lietuvos karo invalidams 
Kultūros Fondui už 55—56 paremt i ................................ 50.00

m. nuo 182 dol.—20% 36.40 Ūkio reikalams:
Kult. Fondui už56—5 7 m. Raštinės išlaidoms . . . .30.00 

nuo 400 dol. — 20% . .80.00 Laikrašč. įdėt, skelb. ap. 15.00 
Nuo III-os Kanad. Liet.

Dienos pelno sumoje 547 
dol. 20% Kr. V-bai (60 
dol. jau sumokėta) . . . .49.00 

Viso atsiskaitymų 1— . .456.80 
Švietimo reikaalms:

Lituanistinių Kursų moky
tojams už pamokas . .120.00 Iš viso išlaidų................

J MONTREALIO LIETUVIŲ VISUOMENĘ.
Kaip ir kiekvienais metais, grūdo į vagonus kaip didžiau 

taip ir šiemet mes susirinksime sius nusikaltėlius, nežiūrint, ar 
skaitlingai Dominion Skv. prie tai buvo baigęs nukaršti sene 
žuvusių Kanados karių pamink lis, ar dviejų savaičių kūdikis, 
lo priminti kanadiečiams, kad ar senutė moteris. Sugrūdo 
mes neužmiršome baisaus Mask juos į perpildytus vagonus, už 
vos diktatorių padaryto nusi kalė duris, kur nelaimingiesie 
kaitimo prieš mūsų tautą ir ms trūko oro kvėpuoti ir van 
prieš žmoniškumą. Įrodysime, dens troškuliui nuraminti. Jų 
kad mes nepamiršome savo se šauksmo, „trokštame, uždūsta 
siu ir brolių, kenčiančių Sibiro me“, niekas negirdėjo tik sar 
kacetuose ir skurstančių paver gai - mongolai patenkinti kva 
gtoje tėvynėje.

Ne malonumų patirti ten eisi 
me, bet parodyti, kad mes jų 
nepamiršome, kad mes Juos 
nuolat prisimename, dvasiškai 
kartu kenčiame su jais; prime 
name ir klabiname laisvųjų tau 
tų sąžinę. Nros birželio 14 d. 
yra darbo diena, ketvirtadienis, 

darbo pavargusi-ęs, 
sesut, brolau; mes 
Tave ne savo vardu, 
mūsų ir Jūsų artimų 
Tų,

Mokytojų kursams ....30.0(7
Neturt. mokin. knygoms 

pirkti ........................... 10.00
Mokykloms, dienynai, 

rankvedž........................ 15.00
Mokytojų kelionės išlaidas 

apmokėti vykst. į suva
žiavimą ...................20.00

Šešt. mokyklų vaikų eks
kursijai ......................100.00

kasmet Šimą minėjimo, vaikučių tėve 
galėtojui? Tik senas šuo Ar daromas bendras minėjimas. Ja liams, kad jie supranta, žino 
gus tau nulaižo kelionės dulkes me privalėtų dalyvauti kiekvie lietuvių tėvų pareigas, ir tauti 
nuo kojų, 
Ir tu kova vainikavai savo grį nio amžiaus lietuvis-ė. 
žimą. Išdavikai krito nuo tavo 

tik ranką ir ją vienu ypu išlen rankos. Tik tada minia 
ki. Kur Odisėjas? 10 metų ne Odisėją grįžus. . . 
grįžta. Jo ir pėdsakus vėjas už 
pustė.

Odisėjas giįžta pro Hikio tųjį pasaulį. Išbarsto mus. Vie 
pus, Skiles, Karibdes, pro vilio 
jantį sirenų dainavimą. Yra aki 
rnirkų, kada pamiršta namus. 
Meilė, grožis, prabanga kartais 
jį pririša. Bet ijs širdies šauks 
mo užmiršti negali. Ne. Į saulė 
tą Eladą. Pas ją. Pas sūnų. Gra 
žu čia. Meilė ir turtas. Praban 
ga ir pagarba. O ten tik priešai 
knibžda. Gali gyventi auksines 
dienas. Gerti nektarą iš gražiau 
šių tautų. Pamiršk, Odisėjau, 
Eladą! Ten džiaugsmo ir lai 
mės nerasi. Ten tavęs laukia ko 
va. O čia skink auksinių dienų 

. pagundas. Džiaugsmas čia lie 
jasi greičiau už vyną. Tau ne 
draudžia galvoti apie tėvynę. 
Ne. Tu gali ir turi teisę. Tik 
jų didelis noras, Odisėjau, iš 
spirti paskutinį grumstelį tau 
iš po kojų tavosios žemės. Ta 
da Odisėjas mūsų!

Per tekančias upes meile ir
vynu, per plaukiančias dienas putoja karujo putomis. Toli gin 
aukso saulėmis, tu jau nei sap taro krantai. Ar statom bent 
ne nebematysi saulėtos Elados, vienas Odisėjo luotą į Baltijos 
ir veltui Penelopė beaustų, la krantą. R. Medelis.

Viso švietimo reikalams 515.00 
Kultūros reikalams:

Ljterat. pramij. paremti 50.00 
Bendru-nės chorui par. 150.00 
Taut. Šokių Grupei par. 50.00 
Vasaros vaikų stovy, p. 120:00 
Viso kultūros reikalams 3 70.00 
Sporto reikalams:
Sporto kl. „Tauras“ p. 100.00 
Sport, varž. dovan. pirkti 30.00 
Viso sporto reikalams 130.00

pažinęs šeimininką, nas taip jaunesnio, taip senes nių šokių šokėjų grupei už gra 
žų pasirodymą ir saugojimą mū 

Labai gerai, kur programoje su tautinio turto.
dalyvauja taipogi vaikučiai ir Dėl buvusio minėjimo daly 
jaunimas. Tas pratina ir artina vių skaičiaus, reikia mums su 
juos prie lietuviškos visuome sirūpinti. 
nes. Nors jų pildomi dalykėliai lio lietuvių 
lengvesni, bet natūrališkesni, programos 
nes jie veržiasi iš jų širdelių su moksleiviai, 
karštesne motinai meile. Negai apie 200 ir 
lekime jiems paploti, juos pa apytikriai 
drąsinti, parodykime jiems sa Kur gi visi kiti buvo? Kas iš 
vo meilę. jų sakytų, kad motinos neutrė

Motinos Dienos minėjimas jo — nepatikėčiau, kad ją pa 
Montrealyje, gražiai aprašytas miršo — suprasčiau, kad jos ne 

myli, negerbia. Apie tuos, ku 
rie Motinos Dienos minėjimo 
valandas būtų sunaudoję savo 
asmeniniems reikalams, savo 
malonumui — labai ir labai pa 
mąstyčiau. . . Tie, kurie indivi 
dualiai pagerbė savo motiną ir 
dėl to nerado reikal odalyvauti 
bendrame minėjime, kur buvo 
pagerbtos ir jų Motinos — gal 
voja nelogiškai. Jeigu minėji 
me visi pagerbia tavo motiną, 
privalėjai pagerbti ir jų 
nas, o tikinčiuosius taip 
na net Dievo įsakymai.

Esančios Montrealyje 
viškos parapijos irgi nevieno 
dai supranta Motinos Dieną ir 
jos minėjimo reikšmę, nors Mo 
tinos Bažnyčios mokslas yra 
vienodas.

Be to, kad lietuvė motina 
kenčia, nedarykime viešų Mo 
tinų pagerbimų su išgėrimais, 
šokiais iki vėlyvos nakties,kaip 
buvo netolimoje praeityje pada 
ryta viename Kanados didmies 
tyje ir dar su džiaugsmu ir pa 
sididžiavimu buvo aprašyta sp

Kaip panašus musų 
mas. Mūsų valtį nešioja

pajuto

gyveni 
po pla

nūs — sirenos suviliojo, kitus 
— auksas, treti — rojų surado. 
Retas begalvoja rinkti gintarus 
Baltijos krante. Kam kovoti, 
juk ir be kovos ir rizikos čia 
gerai gyvenu? Ne. Aš lietuvis. 
Juo ir mirsiu? ~ 
sunku apie ją pagalvoti po ge 
rų pietų.

Taip. Mūsų daugelio odisėjų 
laivus, bures, rasite vartotų 
daiktų krautuvėse (second 
hand), o vairas sulūžęs, kuriuo reiškė vartotojų kredito srity 
vaikai žaidžia „pairatus“. Ne 
verk Penelope, šių dienų Odisė 
jas nėr kvailas, kad grįžtų pas 
tave. Aš krikščioniškas pago 
nis! Doleris mano dievas! Ten 
tiesa ir jėga. Ten išminits. Do 
lerių lietų pasuk, Viešpatie!

Bet Lietuva. . .

Didėjantis infliacijos pavojus.
1955 metų didelė ūkio eks 

pansija buvo galima kredito dė 
ka. Ypatingai ryškiai tai pasi

je. Ši kredito rūšis 1955 metais 
padidėjo 6 bilionais dolerių. 
Tai yra labai didelis padidėji 
mas. 1956 metais kreditas tebe 
didėja, tačiau vartotojų kredi 
tas buvo pakeistas biznio įmo 
nių kreditu. Tai reiškia, biznio 

Tai mano malda. Man namų ne įmonės skolina dideles sumas ti 
reikia.

Taip, vyručiai, toli Baltija

P. ALBERTUI GUDELIUI
ir jo žmonai, mirus brangiam broliui

PRANUI GUDELIUI, 
reiškiame giliausią užuojautą.

Bronius ir Juozas Miškiniai.

Iš didelės Montrea 
šeimos, dalyvavo: 

dalyviai vaikučiai, 
, studentai, jų tėvai 

kiti apie 150, viso 
350—400 asmenų.

Smulkiam turtui įsigyti 10.00 
Nuoma už naud. posėdž.

sale ......................... 60.00
Rinkimams į KLB Kr. Tar.

ir į Montrealio Seimelį
pravesti ...........................50.00

Viso ūkio reikalams ..175.00
1697.20

moti 
moki

kslu finasuoti naujų fabrikų 
statybą. Atrodo, kad dabarti 
uis kredito didėjimas daorsi pa 
vojingas. Mat, karšto ūkis da 
bar dirba pilnu apkorvimu ir 
jau nebėra laisvos darbo jėgos, 
žaliavų ir kapitalo. Jeigu to 
kiose sąlygose didėja kredito 
kiekis (kas yra lygu pinigų kie 
kio didėjimui), to rezultatas 
bus tiktai kainų didėjimas ir 
infliacija, bet ne gamybos didė 
jimas.

Ateities perspektyvos
Dauguma Amerikos ekono audoje. 

mistų šių metų pradžioje buvo j 
optimistai. Jie spėjo, kad 1956 atatinkamai jų tiesiogei rei 
metai būsią šiek tiek geresni kšmei.
negu 1955 metai, ir tuos spėji Tikėkime, kai susiprasime ir 
mus rėmė dviem faktais: pir Motinos Dienos šventė bus mu 
ma: išlaidos naujų fabrikų sta ms kartu ir visos lietuvių šei 
tybai 1956 metais būsiančios mos šventė, kurios mes atski 
rekordiniame lygyje, ir antra, 
vartotojų planai 1956 metams 
nėra daug pasikeitę, ir remian 
tis paskutiniaisiais apklausinė 
jimais, 1956 metais jie numatą 
išleisti naujų prekių pirkimui 
beveik tiek pat, kiek yra išleidę 
1955 metais.

Šiuo metu atrodo, kad opti 
mistų skaičius pradeda mažėti, 
ir pavojaus ženklams gausė 
įant, jų sakičius turėsiąs toliau

lietu

Ką rašo kiti
AMERIKOS EKONOMINĖS PADĖTIES APŽVALGA 

Rašo Dr. J. B u d z e i ka „Drauge“.
„Pirmasis 1956 metų ketvir skaičius 1955 metais buvo 

tis vis dar tebebuvo labai augš 9.200.000 vienetų, kai tuo tar 
to ūkio aktyvumo laikotarpis, pu 1951—1954 metų vidurkis 
Pramonės gamyba yra beveik buvo 6.300.000 vienetų. Gi nau 
tokiame pat lygyje kaip ir 1955 jos statybos vertė 1955 metais 
metų pabaigoje. Dirbančiųjų buvo 42 bilionai dolerių, kas 
skaičius buvo rekordinis. Be yra 24 nuošimčiai augščiau ne 
darbių skaičius visą laiką yra gU 1951—1954 metų vidurkis, 
palyginamai labai mažas. Pre 1956 metais suvartojimo ge 
kybos apyvartos yra augštame rybių gamyba ir naujų namų st 
lygyje. Žmonių pajamos yra atyba turi tendencijos mažėti, 
lygiai augštos kaip ir 1955 me Normaliai tokia tendencija tu 
tų pabaigoje. Tačiau 1956 me retų reikšti taip pat bendrą 
tų pradžia skiriasi nuo 1955 me ūkio atoslūgį. Ligi šiol ūkio mažėti. Reikėtų tad laukti tam 
tų dviem atžvilgiais: pirma, atoslūgis dar nepradėjo reikš tikro ūkio aktyvumo sumažėji 
šiuo metu ūkio aktyvumas lai tis, nes sumažėjusią suvartoji mo. Jeigu tačiau toks sumažėji 
kosi tame pačiame lygyje ir jau mo gėrybių gamybą užpildo na mas ateisiąs, tai būsią ne anks 
nebedidėja, kai tuo tarpu 1955 ujų fabrikų statyba, kuri šiais čiau, kaip antroje šių metų pu 

sėje, ir pagal dabartinius ženk 
lūs ūkio aktyvumas iki vasaros 
pasiliksiąs tokiame pat augš 
tame lygyje kaip dabar. Nors 
tiksli ūkio atoslūgio data nega 
Įima nustatyti, gailma tvirtinti, 
kad toks atoslūgis yra laukti 
nas, nes krašto ūkis tam visą 

1955 metais ūkio aktyvumas kaip labai didelės ūkio ekspan laiką bręstas ir netrukus bus 
reiškėsi visų pirma suvartoji sijos metas, vidutinės metinės visai pribrendęs. Jokių ženklų 
mo gėrybių didėjančioje garny išlaidos naujų fabrikų statybai tačiau nėra, kad tai būtų didės 
boję. Galima sakyti, kad perei buvo 27 bilionai dolerių. Tuo nė depresija. Tenka laukti, kad 
tieji metai buvo automobilių ga būdu šiais metais tos išlaidos sekantis atoslūgis būsiąs leng 
mybos ir naujų namų statybos būsiančios 22 nuošimčiais di vo pobūdžio, galbūt panašus į

Šventes švęskime, minėkime būsi nuo 
bet ateik 
kviečiame 
bet vardu 
jų, vardu 
kenčia ir baigia nustoti vilties. 
Liūdna ir baisu jiems, kad lais 
vasis pasaulis juos užmiršo, bet 
jiems bus dar liūdniau, jei ir 
Tu, sesut, brolau Juos pamir 
ši. Argi galima pamiršti tuos 
laikus, kada okupantų ginkluo 
tos gaujos gaudė mūsų žmones

rai neturime.
B r. Abromonis.

kurie šiandien

AUGA LIUTERIONIŲ 
VEIKLA

Bažnytinė spauda skelbia, po namus’ laukus ir miškus ir 
kad evangelikai liuterionys 
Amerikoje praėjusiais metais 
paaugo skaičiumi ir padidino 
savo įnašus bažnytinei veiklai. 
Skelbiamieji duomenys rodo, 
kad jie praėjusiais metais padi 
dinę savo lėšas bažnytinei veik 
lai padidintomis savo parapijie 
čių aukomis. Parapijiečiai atne 
šė aukų bažnytinei veiklai, ku 
rių vidurkis paaugo iki 74.75 
dol. nuo kiekvieno komunikuo 
jančio parapijiečio. Tuo būdu 
lėšų bažnytinei veiklai laisvo 
apsidėjimo būdu Jungtinėje 
Liuterionių Bažnyčioje Ameri 
koje praėjusiais metais sudary 
ta daugiau kaip 83 milionai do 
lerių. Tat sudarė beveik dešimt 
nuošimčių priauglį, palyginant 
su 1954 metais.

£ New Yorko valstybės Augš 
, „ ___ £ čiausiojo teismo teisėju pirmą

metai. Ir taip, naujų pagamin desnės, negu paskutiniųjų 5 1949 metų ar 1953—1954 me kartą paskirtas negras — H. A.
tų automobilių ir sunkvežimių metų vidurkis. tų atoslūgį“. Stevens, 48 m. amžiaus.

metais' jis visą laiką pastoviai metais yra tęsiama rekordinia 
didėjo; antra, šiuo metu prade me lygyje. Pagal ligšiolinius da 
da reikštis visa eilė tamsių še vinius Amerikos biznis 1956 
sėlių, gi visų sarbiausia — in metais numato1 išleisti naujų fa 
fliacijos pavojus tampa vis ryš brikų statybai 35 bilionus dole 
kesnis.
Naujų fabrikų statyba 1956 m. minga suma. 1950—1955 metų 

jyra rekordinė

rių. Tai yra labai didelė ir reikš

laikotarpyje, kuris pasireiškė

tojosi.
Netrukus, tokių perpildytų 

vagonų tūstančiai pajudėjo 
rytų kryptimi „vardan komuniz 
mo“. Ir viskas tas dėjosi dvide 
šimtame „humanizmo“amžiuje.

Neužmiršk to vaizdo1 ir ateik 
pagerbti savo tautos kankinių.

Montrealio Liet. Seimelio 
Prezidiumas.

VISIEMS KLB 
PADALINIAMS

Išrinkus naują Montrealio 
Lietuvių Seimelio Prezidiumą, 
prašome visus raštus mums siųs 
ti šiuo adresu: L. Balzaras, 
6935 Mazarin St., Montreal 20, 
P. Q. Seimelio Prezidiumas.

SENELIAI, LIGONYS IR 
NEDARBINGIEJI LAUKIA 
DOSNIOS LIETUVIŠKOS 

RANKOS

SEUfR
KINGSBEER

NUO 1910 —

KANADOS'

GERIAUSIAS

ALUS
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Lietuvių - Lenkų 
santykių klausimu

Aušros Vartų Montrealy 
kūrėjas

šitokį jo titulavimą.

KUN. DR. JONAS KUBILIUS SJ
Kiekvienas lietuviškas židi 

nys yra svarbus, remtinas n 
puoselėtinas, būtų tai bažny 
čia, mokykla, lietuviški namai, 
leidykla, laikraštis ir tt. Mont 
realy šia prasme yra tūlas pa

ŠELPKIME VAIKUČIUS

visų jėgų subrendime. Bet n 
be to yra kas apie jį parašyti 
ir pasakyti, kas ypač parapijie 
čiams naudinga žinoti, verti 
nant savo kleboną. Todėl tebus 
leista man trumpai ir kuxliai, 

kilimas: atsinaujina senoji Šv. kaip to pageidauja varduvinin 
Kazimiero parapija, veikia šeš kas, naujosios Montreaho lietu 
tadieninės mokyklos, suorgani vių parapijos kūrėją apibūdin 
zuoti mokytojų kursai, Montre 
alio Lietuvių Seimelis apjungia 
visokių pažiūrų tautiečius’ ir 
per trumpą laiką įsikūrė ir vi 
siškai susitvarkė nauja, Auš 
ros Vartų parapija, kuri pasi 
statė gražią bažnyčią su klebo 
nija ir nemažą salę, įsigijo var 
gonus, salei fotrepioną ir tt.

Jau seniai buvo noro parašy 
ti apie šį naują lietuvišką židi 
nį ir jo organizatorių, nes tai, 
kas čia padaryta per 4 metus, 
yra fenomenalu. Ir tai yra Auš 
ros Vartų klebono kun. dr. Jo 
no Kubiliaus SJ pasiryžimų, da 
rbo ir pasiaukojimo vaisius.

Rašančiam buvo pranešta, 
kad AV klebonui sueina

ti.
Jonas Kubilius yra gimęs 

1906 m. birželio 25 d. Šerkšnių 
kaime, Mosėdžio valsčiaus, 6- 
tu vaiku ūkininkų Kazimiero ir 
Magdalenos Čepronaitės (vo 
kiečių nužudytos I pasaulinio Jų dauguma tebegyvena skur 
karo metu) — Kubilių seimo džiuose barakuose, po 5 ir net 
je. Pasiroušęs namie, J. Kubi 7 asmenis viename kambarėly 
liūs įstojo į 3 klasę Skuodo pro je. Dėl šių sąlygų jie išbalę, 
gimnazijos, o ją baigęs, persike suvargę. Juos reikia išvežti 
lė į Telšių gimnaziją, kurią ir bent vasaros metu į miškus, į 
baigė. 1925 m. išvyko į Olandi tyrą orą. Todėl skautai ir kitos 
ją ir įstojo į Jėzuitų ordeną ir lietuvių organizacijos, rengia 
Falkenburge pradėjo studijuo jiems vasaros stovyklas. Šioms 
ti filosofiją. 1933 m. padarė do stovykloms išlaikyti ir tinkamą 
ktoratą, parašęs disertaciją maistą parūpinti reikia lėšų. 
„Modernusis reliativizmas Tro Vaikučių ir rengėjų vardu nuo 
elch filosofijoje“.

Jaunas filosofijos daktaras 
sugrįžo į Lietuvą ir 1933-37 me 
tais buvo graikų ir lotynų kai 
bų mokytoju Kaune Jėzuitų gi 
mnazijoje. Būdamas mokytoju, 
lankė Vytauto Didžiojo Univei 
sitetą ir studijavo ypač atside 
jęs graikų ir lotynų kalbas.

Turėdamas pašaukimą studi 
joms ir norėdamas eiti moksli venti Prancūzijoje, 
ninko keliais, 1937 m. išvyko gyva ir jautri asmenybė ir kaip bijančių juos priimti žmonių, 
į Prancūziją ir įstojo į Liono kunigas, kuris turi tarnauti tie Pagaliau naciai vis dėlto su 
Universiteto teologijos fakulte sai ir gėriui, įsijungė į prancū sekė šį darbą ir kun. Kubilių 
tą, kurį baigė 1941 metais, pa zų tautinį sąjūdį ir įstojo dirbti suėmė. Žinoma, grėsė sušaudy 
daręs licenciatą. Tai buvo tre į socialinių bei ekonominių stu mas. Bet tos pačios organizaci 
čia augštoji mokykla, kurią jau dijų žurnalą „Renouveaux“, ku jos, kuri rūpinosi vaikų gelbėji 
nas mokslininkas baigė. Lietu riame buvo įstatymų aiškinimo mu ir kovoje su okupacija 
voje jis mokėsi lietuviškai, Ola skyriaus redaktorium, adminis pagalba, pasisekė pabėgti. Pa 
ndijoje vokišaki ir Prancūzijo tratorium ir duodavo vedamuo bėgęs, kun. Kubilius slapstėsi 
je prancūzišaki. Be to, jis jau sius straipsnius, duodančius sk kalnuose ir ten veikė jau kaip 
laisvai kalbėjo lotyniškai ir gr aitytojams okupacinėse sąlygo partizanas, prancūzų vadina 
aikiškai. Tai jam davė plačias se direktyvas. Institute, kuris mas maquie. Tai buvo rizikin 
galimybes studijuoti moksli leido šį žurnalą, teko dirbti iki gas darbas, kurio tikslas buvo 
nius veikalus originalo kalbo 1943 metų rugsėjo mėnesio.
mis. Beje, dirbdamas žurnalo re

Kunigo šventimus jis gavo dakcijoje, T. Kubilius buvo baz
moralės dės 

tais, tat jo kunigavimui jau bus nių mokytojas 7-se žemės ūkio 
sukakę 15 metų. mokyklose ir, be to, Liono mies

Karo eigoje Prancūziją, kaip to skaučių šeftenių kapelionas kyti lietuvių kolonijų, kurios jį 
žinoma, vokiečiai okupavo. Pe ir dvasios vadas. gal nuo to laiko ir pažįsta.

pasižadėjau p. Katalbachui ban taine, bandydamas gelbėti dar Bet tai nebuvo vien redakci Pirmiausia jis apžiūrėjo na 
dyti sudaryti pasimatymą su p. tai, kas jo manymu buvo gali nis darbas. Tai drauge buvo ko cių priverčiamojo darbo stovyk 
Lozoraičiu. Pasiūlymas, mano mybių bandyti gelbėti, sudarė va už žmoniškumą, už teisybę, las, ir pav. Dachau stovykloje 

pasitarnauti kaip tiktai kurie no cipe Lietuvai perleisti. Bet, at nuomone, buvo svarbus. valdžią, dėl kurios pranūczų kova su nacių piktybėmis ir kri rado E. Simonaitį, vos gyvą, 
rs pozicijos žmonės, kad ir „L. sižvelgiant i jau suminėtą būse Man p. Katelbacho buvo pa tautoje įvyko skilimas: Petaine minalu. „Renouveaux“ redak Atlikęs tą misiją, T. Kubi 
Aido“ redaktorius. Man ir da na ir į dar kitas priežastis, Vii vesta visa tai, kas man buvo su Lavaliu buvo išnaudojami toriui teko ypač daug rizikin hus persikėlė į Paryžių ir čia 
bar tas įvykis neaiškus, todėl niaus vienu plunksnos pabrau papasakota, perduoti p. Lozo vokiečių okupacijos, o de Gau go darbo gelbstint žydų vaikus, įsijungė į visuomeninį darbą— 
aš net prileidžiu, kad, gal, bu kimu perduoti Lietuvai neįma raičiui. (daugiau bus), le pasišalino ir veikė priešingo kuriems jie išdavinėjo metrikus Nukelta į 6-tą pusi.

2.
J. Pilsudskio atsiųstasis į 

Kauną Tadeusz Katelbach bu 
vo vadinamas neoficialiu Lenki 
jos konsulu.Neatsimenu, kad bū 
čiau girdėjęs darant ką, kas pa 
teisintų
Jis pats sakosi, kad jis tikėję 
sis, „jog jam pavyksią palenkti 
lietuvius laipsniškai normalizuo 

lenkų-lietuvių santykius“.
Kokiu būdu jis gavo vizą į 

L-.etuvą, man neteko domėtis, 
bet ir be to aišku, kąd kas nors 
jam ją išrūpino, nes tai trėjo bū 
tiu padaryta-gauta ne normliu 
keliu, nes tokio iš viso nebvo.

Anuomet visuomenėje pla 
čiai buvo kalbama, kad daromi 
•lenkų - lietuvių kontaktai, kad 
'vyksta zondavimai,pasitarimai, 
kad yra tarpininkų ir tt. Buvo 
kalbama, ' ad kretingiškis Tyš 
kevičjus tarpininkaująs, kad 
gub. Kurkauskas( ?) esąs akty 
viai įjungtas į derybas ir tt.Tat 
ir\p.Katelbacho atvykimas į Ka 
uną, žinoma1, galėjo būti paruoš 
tas, atsieit—jam viaz buvo jau 

□matyta ir, laikui atėjus, iš 
duota.

Nežinau, kaip atsitiko, kad 
tie žmonės, kurie parūpino vi 
za, vis dėlto, kaip matysime, ne 
parūpino reikiamų p. rs.cti.ciua 
cho uždaviniui kontaktų.© gal 
t ip buvo surežisuota, nors 
ran tokia režisūra būtų visai 
r.c uprantama. žodžiu, atsitiko 
taip, kad vieną dieną į mano, 
„Li.tuvos Žinių” redaktoriaus, 
kabinetą, pirma atsiklausęs te 
lefonu, atvyko p. Tadeusz Ka jį padaryti, tai gali padaryti 
telbach. maršalas Juozapas Pilsudskis.

P. Katelbach man nusiskun Kadangi jo sveikata jau šlyja, 
tai reikėtų paskubėti, nes be jo 
vargu susidarįs geresnės saly 
gos. Nebus tokio autoriteto, ku 
ris drįstų ką nors daryti, kaip 
tą gali Pilsudskis.

Man tai buvo ne naujiena, 
Plačiai buvo žino

50 me

III.
STASYS LOZORAITIS, TA DEUSZ KATELBACH 

IR VLADAS MIRONAS 
vo kokio reiaklo tai parežisuo 
ti. .

Bet p. Katelbach mane ne tik 
tai prašė patarpininkauti jam 
sudaryti su p. Lozoraičiu kon 
taktų, bet jis man atvirai ir, at 
rodė labai nuoširdžiai, išdėstė 
patį reikalą, kuris jis vertė jieš 
koti pasimatymo su p. Loozrai 
čiu, kaip Lietuvos užsienių rei 
kalų ministeriu.

Kai dabar p. Katelbach jau 
mano minėtame lenkų žurnale, 
„Kultūra“, nieko plačiau nepa 
sako, tai, manau, jis tai daro ne 
be tikslo. O man atrodo, kad 
bendrajai opinijai žinoti visa, 
kas anuomet buvo Pilsudskio 
pasiūlyta, yra labai svarbu. Ga 
limas dalykas, kad dabar lenkų 
visuomenei, kada imama kalbė 
ti, jog Vilnius yra tapęs trijų 
tautų — lietuvių, lenkų ir gu 
du — pretenzijų objektu, kad 
jis joms trims ir turįs priklau
syti, — gal ir nėr patogu da tų amžiaus sukaktuvės, kurios 
bar prisiminti tai, kas anuomet būsią minimos birželio 9 d. Bet 
p. Katelbacho, kaip J. Pilsuds 50-ties metų sukaktuvės — tai 
kio valios vykdytojo, buvo pa jokios sukaktuvės — nei jos 
sakyta ir Lietuvai pasiūlyta, darbo sukaktuvės, nei amžiaus 
Bet mums visokiu atveju tai, sukaktuvės, nes kai dėl amžia 
man regis, pravartu žinoti vi us, tai yra priimta, kad 60 me 
siems. tų yra subrandimo riba, o 50-

ties rnetu darbingą žmogų sen
LENKIJOS PASIŪLYMAI dinti nėra jokio pagrindo. Tat 

paminėjimas netaikomas 
T. Katelbach man maždaug amžiui, nes Tėvas Kubilius yra 

taip klausimą išdėstė:
— Jokia Lenkijos valdžia ne 

drįs dėl bendros opinijos spau 
dimo Vilniaus atvirai išsižadė 
ti ir jį tiesiai perleisti Lietuvai, 
— sakė p. Katelbach. — Ką ga

dė, kad jis jau kurj laiką gyve 
nąs Kaune, bet nieakip negalįs 
prieiti prie Lietuvos užsienių 
reikalų ministerio, kuriuo tada 
buvo Stasys Lozoraitis. P. Lo 
zoraitis jam nepaskiriąs pasi 

priimti bet įdomu.
Joteiiko ma, kad Pilsudskio autoritetas 

ir jo valia daug reiškė. Aš vis 
dėlto paklausiau:

■— Kokie gi dabar siūlymai 
būtų ir kokios perspektyvos?

— Lenkija siūlo Vilnių pi in

matymo, nenorįs jo 
(tas nesutampa su p. 
teigimais).

Man buvo keistoka, 
Katelbach kreipiasi į
nio dienraščio redaktorių, kai 
jam, atrodo, geriausia galėtų

kad p. 
opozici

Lietuvių pabėgėlių vaikučių centrą: 105 Grand Steret, Bro 
Vokietijoje yra dar apie 2000. oklyn 11, N. Y.

Tas aukas BALFas Vokieti 
joje paskirstys proporcingai vi 
soms rengiamoms vasaros sto 
vykioms.

Vaikučiai už geradarius pa 
simels ir visi paramą gavusieji 
aukojusiems betarpiai padėkos.

Kan. dr. J. B. Koničius 
BALFo Pirmininkas.

Atvaizde- BALFo Pirminin 
kas Kan. Dr. J. B. Končius su 

sirdžia įprašau lietuvių gerada vaikučiais prie Backnang bara 
rių skirti aukų ir siųsti į BALF kų.

je pusėje. Susidarė labai sunki su kitomis, negu jų savininkai 
būsena: ir tarpusavės kovos ir turėjo, pavardėmis ir kitokia 
kovos su okupantu. Vokiški na įrašoma tikyba. Tokiu būdu bu 
ciai pradėjo masiškai žudyti žy vo išgelbėta daugybė žydų vai 
dus, čigonus ir kt. nearijus. kų nuo> mirties. Šis darbas bu

Šią didelę suirutę ir sunkius vo juo sunkesnis, kad tuos vai 
laikus kun. Kubiliui teko pergy kus reikojo kur nors dar apgy 

Jis, kaip vendinti ir tam tikslui rasti ne

noma net pačiam Pilsudskiui, 
—todėl mes siūlome sudaryti 
pereinamąjį laikotarpį: Vilnius 
tūlą laiką bus ir Lenkijos ir Lie 
tuvos. Per tą laiką lietuviai ir 
Lietuva įsigys Vilniuje nuosa 
vybių, įkels savo koją, ir kai 
jau pakankamai įsistiprins, ta 
da, sutartu laiku, Lenkija visai 
iš Vilniaus pasitrauks ir vcina 
Lietuva jį valdys. Maža to, — 
tęsė p. Katelbach, — Lietuvai 
bus perleistas visas Vilnius— 
Daugavpilis^ geležinkelis su vi būdamas Prancūzijoje 1940 me nytinės teisės ir 
sa jo iletuviškąja zona.

Aš turiu prisipažinti, kad 
mane nustebino anuometinėse 
sąlygose toks pasiūlymas, ir aš

padėti žmonėms, juos apsaugo 
ti nuo pavoju ir mirties, savo 
gyvybę statant j pavojus.

Karui pasibaigus, T. Kubi 
liūs įsijungė į Vatiakno misiją 
ir tuojau išvyko į Vokietiją lan

ŽVILGSNIS PRAEITIN
(Atsiminimų ištraukos).

RAŠO BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 
MINISTERIS

trū

PULK. K. ŽUKAS.
lenkai peržengė mūsų sieną ir 
buvo internuoti. Vieną didelį 
internavimo įvykį vaizdžiai ap 
rašė pulk. Petruitis savo kny 
goję „Laisvę ginant“.

Nebeatsimenu, iš kur ir kaip, 
gavau bolševikų sutikimą tuo 
jau

steigti mūsų komendantūrą 
Vilniuje,

bene tas pats Kleščinskis atsi

Kapitonui
viau instrukciją palaikyti Vii ATIDUODA VILNIŲ 
niuje tvarką greitomis, bet tei 
singomis priemonėmis, gyven 

skriaudos neleisti, be rei 
jų nevaržyti..

Kiekvienas vilnietis
kreiptis žodžiu, ar raštu 
kalba ir tokia kalba gauti

tojų 
kalo

Kurkauskui da 27. MARŠ. PILSUDSKIS i Vilnių ir mūsų komendantu 
BRO ra. Jokių nesusipratimų su bol 

ševikais nebuvo. Jie įsteigė tik 
prie gelžkelio stoties savo eta 
po komendantūrą ir mums ne 
Kliudė. Mūsų komendantūra pa 
sitalpino Jurgio prospekte (Ge 
dimino gatvė) buvusiuose ru 
sų kariško teismo rūmuose. Ka 
reiviai buvo patalpinti Igno ka 
reivinėse Napoleono aikštėje.

Kelioms dienoms praslinkus 
atvažiavo pas mane kap. Kur kių galėtumėm gerus batus nu 
kauskas pranešimą padaryti, sipirkti, bet neurime reiktalo. 
Su juo kartu nuvažiavau į Vii nes iš valdžios gauname. O žiū 

rėk, kaip mūsų „buržujai“ mus 
aprengia, tur būt jūsų ir gene 
rolai taip neapsirengę.

Kitur vėl rusų kareivis, agi 
tuodamas mūsiškius, turėjo ne 
laimės pradėti kramtyti 
juodą duoną.

— Žiūrėk, tovarišč, o 
mūsų duona, — pasakė 
kis, ištraukdamas baltą 
nių miltų pyrago gabalą.

—U, prakeikti buržujai! — 
sušuko ruselis ir su dideliu pa 
vydu pasitraukė.

Kuomet

gali 
savo 
atsakymą. Tam reikalui prie ko 
mendantūros turi būti reikalin 
gas kiekis vertėjų.

Komendantūros kuopos va 
du pasirinkau naujai pakeltąjį 
į leitenantus Berentą, nes bu 
vau užtikrintas, kad jis ir čia 
savo pareigą stropiai ir tiksliai 
atliks. Jam jaunesniais kari 
ninkais paskyriau leitenantą 
Putvinskį ir dar, rodos, tris lei 
tenantus, kurių pavardžių ne 
beprisimenu.

Puskarininkiai ir kareiviai

LIAMS LIETUVIAMS“...
Nebeatsimenu tiksliai datos, 

bet rodos tas buvo liepos 20 d., 
apie 11 vai. dieną pas mane at 
važiavo automobiliu per Suval 
kus Pilsudskio įgaliotinis, gene 
ralinio štabo

pulkininkas Rylskis su 
„gera“ naujiena:

— Ponas maršalkas atiduo 
da Vilnių broliams lietuviams.

Reik pasakyti, kad aš ture
jau žinias apie mūsiškių laimė nių ir aš.
jimą ties Rykontais ir apie tai, 
kad tą dieną 6 vai. ryto jau 
bolševikai paėmė Vilnių ir mū 
artina2endantŪra j° k^giau ėj“o į*Rus'ijV Beveik vi

Pasikalbėjimai
buvo tokie:

— Kiek, tovarišč, tau jūsų 
buržujai algos moka?

— 100 markių.
— Vajate, ir jūs tylite? M u 

ms moka po 500 rublių. Jokiu 
būdu aš jūsų vietoje už tiek ne 
tarnaučiau.

— O kodėl tu, tovarišč, batų 
sau nenusiperki, jei tiek daug 
gauni? Mes už savo 100 mar

25.
25. PAKĖLIMAS J 

KARININKUS
Buvo didelis karininkų

kūmas. Vienas pirmųjų mano 
ministeriavimo veiksmų buvo 
pakelti j karininkus tuos ka 
rius, kurie tarnavo kitose, ar 
mūsų kariuomenėje ir dėl savo 
gabumų pilnai galėtų užimti ka 
lininkų vietas.

Pristačiau prezidentui, ir jis vežė iš Maskvos. Kilo reikalas 
pakėlė į leitenanto laipsnį ke skubiai tverti komendantūrą ir 
lis karius, jų tarpe Vilkaviškio apie ją turėjau daug galvoti, 
komendantūros karo valdinin nes reikalas buvo svarbus, 
ka Berentą, kuris taip suma 
niai ir tvarkingai laikė Višty energingą kapitoną Kurkaus 
čio barą prieš lenkus ir Kauno ką. Jam padėjėją — teisininką 
komendantūros raštininką Pet Petronaitį (vėliau bolševikų 
rą Gužą. nukankintą Rainių miške). Ma
___________ ___ ______  . „no samprotavimu, Įeit. Petro 
26. VILNIAUS KOMENDAN naįtįs turės atlikti nedėkingą 
TuROS ORGANIZAVIMAS. darbą su įvairių tautybių nevi

Kleščinskio telegrama iš Ma sai mums palankiais gyvento 
skvos pilnai pasitvirtino. Lie jais, o kapitonas Kurkauskas 
pos 12 d. rusai puolė lenkus, gerai reprezentuos Lietuvos ėjo pėsti, nes geležinkelis tarp pasinaudoti jo kilnumu šį kar kad viskas pildoma kuogeriau donosios
Mūsų kariuomenės dalims bu vyriausybę ir bus lyg apeliaci mūsų ir lenkų buvo nutrauktas, tą mes negalime, nes tuojau bū šia. Kap. Kurkauskas ir kiti ka pradėjo kvatoti ir taip vykusiai
vo įsakyta į jų kovą neįsivelti, nė instancija. Taip faktinai vė Trie Rykontų kaimo mūsiškia sime Vilniuje ir be maršalko ma rininkai pasakojo, kad praėjusį jam replikuoti, kad visos jo pas
bet budriai daboti, kad nei vie liau ir buvo. m- „.. 1... 1—„„ —1-----3:—: ai.i.-l. a----------- .-------------------------- --------- .. »- .

na, nei kita kariaujančioji ka 
riuomenė mūsų sienų neper 
.žengtų, priešingu atveju — ją dievino kap. Kurkauską, ypač, ug sumanumo ir drąsos parodė žiavo Rylskis atgal į Varšuvą, tingo tikslas — suagituoti mū tis, kuris buvo dalinamas dova 
internuoti. 1 , . ....... _ - _ '

Lenkų kariuomenė buvo už vežti črezvyčaikos (rusų žiau ji karininkai. Jie buvo apdova 
pulta netikėtai ir masiškai pra rios slaptos policijos, vėliau N noti kartu su gana dideliu skai 
dėjo trauktis. Keliose vietose KVD) areštuotų lenkų. čium kareivių Vyties kryžiais.

Prie Lentvario mačiau, kaip 
ėjo bolševikų kariuomenė. Tur 
būt totoriai prieš 700 metų tvar

Į komendantus pasirinkau

si kareiviai raiti, matyti, dau 
Aš paklausiau Rylskį, ar Vii gumoje ant atimtų iš kaimiečių 

nius ir vėl lenkų rankose? Nu arklių. Jokios rikiuotės, ar tvar 
buvo rinktiniai iš visų dalių, ku stebo Rylskis tokiu mano kiau kos ir panašumo nebuvo. Ark 
rių lietuviškumas ir patriotinis simu, nes jis apie Vilniaus uz liai be balnų, vieton pavadžių 
nusiteikimas 
šio įtarimo, 
rengti, kaip 
hais rūbais.
aprūpinimas 
tų.

Bene 19 ar 20 liepos 
komendantūra iškeliavo 

traukiniu. Nuo Vievio stoties

buvo be mažiau ėmimą bolševikais dar nieko ne virvutė. Kaip 
Visi jie buvo ap 
paradui, naujute
Maisto ir kitoks 

buvo be priekaiš

savo

kokia 
mūsiš 
kvieti

pakvaišę, dide 
žinojo. liais šuoliais visi jie lėkė pir

Aš sausai ir su didele ironi myn. Daug kas rankose turėjo 
jos doza paprašiau Rylskį per raudoną vėliavą su užrašu 
duoti Pilsudskiui mano „pade . _ w
ką“ už jo taip kilnų norą „pado „Dajos Arsavu
vanoti broliams lietuviams jų (duok čia Varšavą). 
pačių sostinę“ . Nuvažiavęs į Vilnių apžiūrė pradėjo kalbėti į mūsų karei

. .jau kareivius, patikrinau ko vius ir šaukti juos mesti savo
eja’ mendanto parėdymus ir radau, karininkus ir prisidėti prie rau

. „ j armijos, mūsiškiai

Aleksa-Angarietis iš balkono

ms pastojo kelią lenkai, su ku lonės. Jis siūlo tą, kas jam ne sekmadienį Alekste'-Angarietit;. tangos perniek nuėjo. Neturė 
Lenkai, kurie smarkiai nuo riais teko kruvinai susikauti, priklausė ir nepriklauso. suruošė didelį mitingą Lukiš jo pasisekimo ir leidžiamas lie 

bolševikų nukentėjo, tiesiog Lenkai buvo perblokšti. Čia da Didžiai susinervinęs išva. kių Aikštėje. Svarbiausias mi tuvių kalba bolševikinis laikraš

kai sužinojo, kad jis nedavė iš ir kuopos vadas ir jo jaunesnie ARlFr-irv sų kareivius- Jw tarpan įsiliejo nai mūsų kareiviams. Pamatęs
AGITACIJA daug civilių ir raudonarmiečių, pilną nepasisekimą, Aleksa-An

C J • kurie visokiais būdais varė agi garietis greit išnyko ir daugiau
Tą dieną apie 12 vai. įžengė taciją pireš mūsų valdžią. nebesirodė. Bus daugiau.
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Kazimieras V iktoras Banaitis
40 METŲ KŪRYBOS IR 60

rektoriaus pareigas. Tremtyje 
dirbo stovyklose, komponavo, 
harmonizavo, mokino vaikus 
muzikos. Atsikėlęs į JAV, Bro 
oklyne vedė operetės chorą ir 
Aidų oktetą, bet visa tai perda 

kompozitoria vęs kitiems, atsidėjo vien tiktai 
kūrybai bei duonai kasdieninei 
užsidirbti duoda pamokas.

Suminėsime didžiuosius jo 
kūrinius: Sutemos giesmes ir 
vizijos fortepionui, Sonata-rap 
sodija h-moll violončelei ir 
fortepionui, Sonata smuikui ir 
fortepionui, Suita (Lietuvos 
idilijos) smuikui, klarnetui ir mums susicentralizavus, b) sa ryti vitražus Šv. Kristinos baž 
arfai. Preliudijų ciklas fortepio višalpos kasos {Steigimo reika nyčioje Čikagoje, 
nui, Variacijų ciklas fortepio las, c) kur tinkamiausiai būtų 
nui, smuikui ir klarnetui, Sim 
foninis paveikslas „Vakarui ar 
tėjant“, Liaudies dainų subal 
suoti 3 sąsiuviniai, 100 subal 
suotų liaudies dainų mišriam 
vyrų chorams ir solo su forte 
pionu, daug solo dainų su forte Cincinnati meno galerijoje da 
pionu, chorui kantatos — kun. 
Birutės giesmė ir Sveika būk, 
tėvų šalie, Agnus Dei, Sugrįžu 
šiam Vilniui dainų ciklas ir tt. 
Paskutinis ir stambiausias jo 
kūrinys — opera Jūratė ir Kas 
tytis, parašyta jau Brooklyne. 
(Šią operą Kultūros Fondas tu 
retų išleisti, o mūsų muzikinės 
jėgos — pastatyti).

Daugelis jo kūrinių yra rank 
raščiuose, laukia leidėjų.

Kkaip matome, K. V. Banai 
tis yra labai darbingas ir pro 
duktingas kompozitorius. Ta 
čiau ne kas esti kartais ir iš dar 
bingumo, nors be darbo tikrai 
niekas nepsidąro savaime, ypač 
dideli ir vertingi dalykai. Ba 
naičio kūryba tuo svarbesnė, 
kad ji yra vertinga — savaimin 

Universitete studijavo filoso &a> °rginali, augšto meniško 
fiją ir meno istoriją, o konser Ug*°- Tai tikro žinovo muzika, 
vatorijoje — kompoziciją, forte 
pioną ir muzikos pedagogiką. 

Jau konservatorijoje studi 
iuodamas parašė tokių kūrinių, 
kurie dideliu susidomėjimu bu 
vo stebimi konservatorijos stu 
dentų. Tuose studento Banai 
čio kūriniuose jau pasireiškė 
ypatingas savaimingumas ir ne 
paprastas originalumas, kurio 
pagrinde buvo liaudinė lietu 
vių tautos dvasia, savaimingas 
jos pobūdis ir savyta forma.

1922-28 m. baigęs studijas.

Ypač — tautinius kompozito 
rius, koks yra K. V. Banaitis, 
nors didelis daugumas kompo 
zitorių turi savo tautinius bruo 
žus.

Mums yra pagrindjo paminėti 
garbingas mūsų 1 
us Kazimiero Viktoro Banaičio 
dvigubas sukaktuves, nes jubi 
liatas yra vertinga kūrybine as

METŲ AMŽIAUS SUKAK 
PROGA

Antrasis periodas prasideda 
dirka. Tiesa, kad praeities Lie 
palyginti labai vėlai, su V. Ku 
tuva — karalių, kunigaikščių 
Lietuva — turėjo ir orkestrų ir 
chorų, bet tai nebuvo lietuvis menybė — ir tautiniu ir kultu 

rinio lygio atžvilgiais. Nedaug 
mes turime tokių kompozito 
rių, kaip K. V. Banaitis. Tat, 
nors suglaustai, peržvelkime jo 
gyvenimo ir su juo susietus kū

kai tautiška. Tautinės muzi

Mizikinės lietuvių tautos kul 
tūros raidoje aiškiai matome 
du stambiai skirtingus laikotar 
pius — 1) liaudinės kūrybos ir 
2) individualiosios kūrybos lai 
kotarpius.

Pirmasis laikotarpis yra la
bai ilgas: jis apima laikus nuo kos pradininkas yra V. Kudir 
tautos lopšio ir tęsaisi kelis tū ka, suharmonizavęs ir išleidęs 
kstančius (gal apie 12) metų, pirmąjį liaudies dainų rinkinį. 
Gaila, kad nelemtos mūsų tau Nuo to laiko jau prasideda ir 
tos gyvenimo sąlygos ir mūsų individualioji kūryba, greta ha rybos kelius, 
tautos pirmūnų nesiorientavi 
mas neleido surinkti bent žy 
mios, ir tai pačių seniausių ir 
pačių būdingiausių, liaudies 
dainų. Jos negrįžtamai žuvo. O 
ir žymi dalis tų, kurios kiek an mis srovėmis (klasika, romanti 
ksčiau surinktos, užrašytos be ka, impresionizmas, ekspresio 
gaidų. Daina gi be gaidos — nimas ir tt.). Tiesa, ne visus au 
kaip kūnas be gyvybės. Jį gali torius esti galima įsprausti į muzikos mokykloje. I karo me 
pjaustyti, tirti, bet tai bus me kurią vieną srovę, nes jie patys tu buvo Saulės gimnaizjos mo 
džiaga, kuri neturi gyvybės, dažnai nuplaukia įvairiomis sro kytoju Kaune ir vedė jos cho 
Deja, ir dabar daugelis to žmo vėmis, o kartais jie iš viso ne ra, kuris dalyvavo koncertuose, 
nių urto žūna. Ir dar nėra, kas pasiduoda klasifikuojami pagal Didelis darbas ir nepalankios 
jį gelbėtų organizuotai. griežtus srovių apibūdinimus, gyvenimo sąlygos leido įsigalė

KU LT UR KROjVIK A
KVIEČIAMAS KLAIPĖDOSKONSERVATORIJOS BUVU 

ŠIŲ PEDAGOGŲ IR STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS
ČIKAGOJE 1956. VI. 30 d. lyvauja šie lietuviai dailininkai: 

Suvažiavime bus: Pianeši V. Kasiulis iš Paryžiaus, V. K. 
mas apie Klaipėdos Konservą Jonynas ir R. Viesulas iš JAV. 
torijos rutuliavimąsi ir rezulta Ši paroda yra ruošiama pašau 
tus (prof. J. Žilevičius), Kon liniu mastu ir joje dalyvauja 
servatorijos ženkliuko aproba 30-ties valstybių atstovai, 
vimas ir įteikimas. Paroda bus uždaryta gegu

Sveikinimai, žės 31 d.
Sumanymai: kaip patogiau • Dail. A. Valeška užbaigė da

vidinės, kuri yra tiek pat gyva, 
kiek gyva yra ir tauta.

Individualioji kūryba jau sk 
irstoma pagal autorius bei 'jų 
grupes, vadinamas muizkine

Kazys Viktoras Banaitis yra 
gimęs 1896 m. Vaitiekupių k., 
Sintautų v., Šakių aps. Lietu 
vos nepriklausomybės atsteigi 
mo akto signataro Saliamono 
Banaičio sūnus. 1908 — 1915 
mokėsi ir baigė gimnaziją. 
1911—14 mokėsi Kaune Ippo

LIETUVIŠKA KNYGA JAUNIMUI

Pasakos, apysakos, kelionių nuotykiai

Sindbado
pasakos 

ir

Brolių Grimų pasakos

Jūrininko 
nuotykiai, 
iš „Tūkstantis
viena naktiis“ .

J. Jankus: Senas 
reivis Matatutis.
knyga apie žemaitį, 
kuris daug nuosta
bių daiktų padarė, 
tik nepadarė vieno, 
kurį tikrai padaryti 
turėjo .....................

Thor Heyerdahl: Kon- 
-Tiki, išgarsėjusi ke 
lionių nuotykių kny 
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
bų gyvenimo ir mitologijos ................................................  250;

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

Visas šias knygas gausite knygų leidykloje

ka-

$$ : 
3.00!

2.00:

3.00-

3.75

2.00

2.50

« 3333 S. Halsted St., Chicago 8, Ill.

rių kankina visą laiką. Dėl ne 
sveikatos 1917-19 m. turėjo gy 
dytis ir ilsėtis. 1919-21 tarna 
vo Liet, kariuomenėje, buvo 
IV Karo mokyklos laidos kariu 
nu, vedė jų chorą, dirbo štabe 
ir vertė i liet, kalbą karinę lite 
raturą.

Turėdamas pašaukimą muzi 
kai, bet jausdamas nepakanka 
mą išsimokslinimą, išvyko į Va 
karų Europą, kur atsidėjęs stu 
dijavo: lankė Leipcigo konser 
vatoriją ir Universitetą.

• Latviai tremtyje, kaip rašo 
K. Stalšans, turi per 40 rašyto 
jų, kurie pereitais metais išlei 
do 10 romanų, 6 apysakų ir 4 
memuarų knygas.

MOTERŲ DARBAS 
PRAMONĖJE

Kanados pramonėje dirba ne 
maža moterų. Šių metų sausio 

ir kiekvienam kompozitoriui, 1 d. pramonėje dirbančios mo 
mokslinio analizo priemones ir terys sudarė 22,9% visų dir 
galima sakyti, kad jis naudoja bančiųjų. Tai yra procentas pa 
si senovinėmis graikiškomis ga našus kaip pernai. Skirtumas 
momis, kad jo komponavime nuo pernykščių metų tik tas, 
yra didelė įtaka impresioniz kad daugiau moterų pakrypo į 
mo, — bet tikrumoje jo kury kasyklų bei statybos kompani 
boję yra labai daug lietuviško jas ir bankus.
savaimingumo, kad galima kai ■ Mokslininkai apskaičiuoja, 
bėti ir apie lietuviškojo stiliaus kad žemyno vandenyse yra per 
grindimą. 8 bilionus tonų aukso. Tik ap

Visokiu atveju maloni parei gailėtina,, kad to aukso neįma 
ga yra Jubiliatą pasveikinti nu noma pasiimti didesniais gaba 
dirbus didelius individualiosios liukais, bet tik mažytėmis dul 
lietuvių muzikos kūrybos srity kelėmis. Bet toks vandens ko 
je darbus ir nouširdžiai palin Šimas yra labai brangus, todėl, 
keti sveikatos, darbingumo ir chemijos mokslas dar nesurado 
sėkmės lietuvių tautos kultūri pigių iš vandens aukso išvilioji 
niuose baruose. J. Kardelis, mo priemonių

mūsų centro ryšys, d) kada pa 
daryti sekantį susirinikmą ir t. 
t. Nuotrauka, bendra arbatėlė.

SPALVINĖS GRAFIKOS 
PARODOJE

Mūsų Jubiliatas, kaip teigia 
analitikai, naudojasi impresio 
nistiniu komponavimo būdu. 
Tame yra tiesos, bet ne visa 
tiesa. K. V. Banaitis tiek sa 
vaimingas, kad jo- kūryba turi 
visišką savaimingumą, kurio pa 
grindė yra lietuvių liaudies kū 
rybos savaimingumai, ne tiek 
dar specų išanizuoti, kiek jau 
čiami kiekvieno jautraus muzi 
ko (tai sritis dar laukianti sa 
vo žinovo).

....__. K. V. Banaičio harmonija—
nuo 1928 m. rudens Liet, vals naujoviška, naudojanti gausias 
tybinėje Konservatorijoje dės 
tė teorinius dalykus ir fortepi 
oną. 193 7 m. paskirtas direkto 
rium, o 1938 m. — pakeltas į 
profesorius. Rusijai okupavus 
Lietuvą, buvo pašalintas iš pa 
reigų, bet prasidėjus vokiečių- 
-rusų karui, vėl grąžintas į di
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kvartas, kvintas, bet laikantis 
diatoniškumo. Jo kuriniai pasi 
žymi kilniu melodijos puošnu 
mu ir turtingu harmoniniu spal 
vingumu. Ir nežiūrint harmoni 
nių ir melodinių priemonių, j’o 
kūryba perdėm lietuviška, tau 
tiška. Galima jam taikyti, kaip
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Visuose Jūsų biznio reikaluose The Bank of Nova 
Scotia yra jūsų partneris padedąs augti Kanadai

— kartu ir Jumsl
Jus laimėsite veikdami artimoje bendrystėje su 
jūsų kaimynystėje esančio The Bank of Nova 
Scotia skyriumi, ką dar< daugybė kanadiečių.
Ar tai būtų biznio oper ei jos, asmeninė taupomo
ji sąskaita, ar naujas užsiėmimas — Jūs įsitikinsi
te, kad jūsų BNS skyrius yra gera vieta, kurioje 
teikiami sveiki patarimai ir tikslus patarnavimas. 
Susipažinktie su savo BNS skyriaus vedėju — jo 
patyrimas biznyje gali reikšti dolerius ir centus 

Jūsų kišenėje.

s
t

K

The BANK of NOVA SCOTIA |
Jūsų partneris, padedąs augti Kanadai. (1502)|

ks • Šis agentas turi būti de tikras Ukrainos diktatorius. 1937 m. vasario mėn. raudo prieš jį paltinimus dėl niekšiš 
portuotas į Sibirą. Jis to prašo (Tarp kitko, Kossioras yra bu nosios armijos generolai dar kos veiklos policijoje.
si" Matyti, Zolotaiiovui nepa vęs bosu greitai kilusio komu vis planavo ir „rinko jėgas“. Prieš pat atsisveikindamas 
tiko, kad agentas kreipėsi į jį nistų hierarchijoje vyro vardu Jie vis negalėjo pasiekti susita su manim Zinovij trumpai ir 
aplenkdamas savo tiesioginius Nikita Chruščiov. Likviduotas rimo tvirtam planui nuversti nedrąsiai man pasakė, kad jei 
viršininkus. 1938 m. Kossior tapo vėl „ap Staliną. Maršalas Tuchačevs ruošiamas sąmokslas nepavyk

Po keliu savaičių Stalinas su švarintas“ 20-tame partijos su kis turėjo tokį planą: reikia ko tų, ir jis pats su savo žmona 
kitais bolševiakis buvo St. Pe važiavime). Ratas nusigandu kiu nors patikėtinu pretekstu Elena būtų sušaudyti, tai mes 
ersburge areštuotas ir kas juo siu ir nežinančių kas toliau šiuo įtikinti gynybos komisarą Voro su mano žmona Marija paimtu 
kingiausiai, tai jie buvo nučiup reikalu daryti, vis didėjo. Gene šilovą (dabar augščiausiojo so me globoti jo mažą, tada buvu 
ti pinklėse, Malinovskio supla rolas Jakir nuskrido Maskvon, vieto prezidiumo pirmininkas) šią tik 3-jų metų dukrelę, ku 
nuotose. Anksčiau areštuotas kur ilgai tarėsi su savo draugu pakviesti Staliną konferencijon rią jis labai mylėjo. Atsisveiki 
Stalinas visuomet buvo pasiun maršalu Tuchačevskiu, vyriau pačių augščiausiųjų pareigūnų nimo momentu Zinovijo akys 
čiamas į gana geras ištrėmimo siuoju visos raudonosios armi apsvarstyti karinėms problemo buvo drėgnos. Aš supratau, 
vietas, iš kur jis labai lengvai jos vadu, kuris, buvo žinoma, ms, liečiančioms Ukrainą ii Ma kad dėl savo dukrelės likimo 
pabėgdavo. Kaip jis pabegda nemėgo Stalino. Marš. Tucha skvos karinę apygardą ir kitas jis atvyko iš Ukrainos į Ispani 
vo, apie tai Stalinas niekuo čevskis viską atidengė, sovietų sritis, kurių kariniai vadai bu ją, kad jei reikalas būtų, pa 
met nepasakodavo. Vien tik tai gynybos komisaro pavaduoto vo sąmokslininkai.
jau galėtų būti pagrindas įtari jui, Gamarnikui, kuris savo dra 
mui, kad jis buvo- caro agen ugų ir pavaldinių buvo labai 
tas, kuris tik dėl kitų akių bū gerbiamas kaipo augštos mora 
davo areštuojamas, o greitai po lės žmogus. Generolui Kork 
to vėl paleidžiamas savo šnipi taip pat visaks buvo papasako 

~ . Kitiems augštiesiems armi
m.’ vidurį, kada matyti, caro po jos pareigūnams, matyti, buvo 
licija jau buvo juo „atsikandu apie tai pasakyta vėliau, 
si“, Stalinas gavo ketverius me T“ 
tus ir buvo ištremtas į Turu chačevskiui, 
chansko rajoną, labai toli pa 
čioje šiaurėje, iš kur jam nebu 
vo galimybės pabėgti. Jis ten 
pasiliko ligi vasario revoliuci 

Toliau laiške Stali ios-
Tai buvo autentiški, neabejo 

tino tikrumo dokumentai. Ta 
čiau kas daryti su šia karšta, 
sprogstančia informacija?

Chruščiovo bosas žinojo.
Mano pusbrolis Zinovij

Didžiausioji Stalino paslaptis
RAŠO NKVD GENEROLAS ALEKSANDRAS ORLOVAS.

3.
Stalinas įgauna pasitikėjimą.

Tuo laiku Leninas vadovavo 
savo partijos veiklai gyvenda 
mas užsienyje. Malinovskis bu 
vo jo vyriausias padėjėjas Ru 
sijoje ir turėjo teisę priimti 
naujus narius į centro komite 
tą savo nuožiūra. Tai ir buvo 
Malinovskis, kuris 1912 m. pri 
ėmė Staliną į centro komitetą. 
Tuo laiku Stalinas gyveno St. 
Peterburge ir keletą kartų ture 
jo ryšininko pareigas tarp Ma 
linovskio ir Lenino. Šios pati 
ketines pozicijos dėka, Stall 
nas buvo keletą kartų areštuo 
tas, tačiau kiekvieną kartą kaž 
kokiu būdu jam vis pavykdavo 
pabėgti laisvėn.

Iš Stalino raportų Vissario 
novui puikiausiai matyti, kad 
jis žinojo apie Malinovskio įsi 
pareigojimus caro policijai. 
Taip pat aiškiausiai matyti, kad 
Stalinas buvo labai pavydus 
Malinovskio jėgai ir pozicijai 
tiek caro policijoje, tiek komu 
nistų partijoje.Stalino didžiau 
sias noras buvo pašalinti Ma 
linovskį ir užimti pačiam vyria 
usio caro policijos agento vie 
tą bolševikų judėjime.

1913 m. sausio mėn. abu — mi atsidavęs Leninui ir stropiai 
Stalinas ir Malinovskis — da dirbąs daugiau bolševikų reika bau man papasakojo, kad 
lyvavo bolševikų konferencijo lui negu caro policijai.
je, įvykusioje Lenino bute Kro 
kuvoje (tuo laiku buvo austrų 
Lenkijos teritorija) tuo būdu 
užtikrindami caro policijai tik išstumti Malinovskį nepasisc lingiausiųjų Ukrainoje. Tai bu mokslininkus į planus veiklai. Balitskis, Žinovij ir kiti (maty sikabinome, pabučiavome vie 
rai geni žinių suteikimą. Tarpe kė. Stalino- laiško vidaus reika vo generolas I. E. Jakir visų ka Jie tvirtai nusprendė rizikuoti ti ne karių grupė) norėjo Stali nas kitą į abu žandus ir Zinovij

Aš daugiau jo jau nie

vietų ambasadorium Jungtinė 
ms Amerikos Valstybėms. Sta 
lino raportas apie tą konferen 
ciją policijos bosams buvo taip 
pat Visarionovo byloje. Rašte 
smulkiai aprašoma dalyvavusių 
asmenų, jų nuomonių skirtu 
mus ir sudedama visi pasiekti 
konferencijoje sprendimai.

Tuojau po Krokuvos konfe 
rencijos Stalinas matyti nusp 
rendė išstumti Malinovskį iš jo 
slaptos tarnybos caro policijo 
je. Jis nesilaikydamas eilės ir 
tvarkos tarnyboje stengėsi įti 
kinti Malinoskio netinkamumu 
pačius augščiausius caro polici 
jos viršininkus. Stalinas parašė 
laišką adresuotą vidaus reikalų ... - .
ministerio pavaduotojui Zolota nėjimo darbui. Tačiau apie 1913 ta. 
riovui, kuris prižiūrėjo polici 
jos departamento, o taip pat ir 
slaptosios policijos operacijas. 
Stalinas savo laiške ministerio 
pavaduotojui pagarbiai prime 
na, kad jis turėjęs garbės būti 
jam pristatytas privačiame 
kambaryje viename žinomame 
restorane. ’_____ _______ ____
nas labai puola Malinovskį, ku 
rį jis labai atydžiai stebėjęs 
Krokuvos konferencijoje.

Stalinas rašo, esąs įsitikinęs, 
kad Malinovskis yra visa širdi

kur ilgai tarėsi su savo draugu pakviesti Staliną konferencijon rią jis labai mylėjo. Atsisveiki

. rengti mane geriems ar biogie
Tuchačevskis ir kiti sąmoks ms ateities įvykiams.

lininkai atvyktų konferencijon „Kokiu būdu gali sąmokslas 
su savo patikimais padėjėjais, nepavykti?” padrąsinau aš Zi 
Nustatytų valandą ar davus sig novij. „Tuchačevskis yra visų 
nalą, du parinkti raudonosios gerbiamas raudonosios armijos 
armijos pulkai užimtų pagrindi vadas. Maskvos įgula yra jo ra 
nes gatves ir kelius, vedančius nkose. Jis ir kiti generolai turi 
į Kremlių, tikslu sulaikyti ga pasus įėjimui į Kremlių. Tucha 

Iš šito viso, vadovaujant Tu linčįas atvykti NKVD pajėgas, čevskis reguliariai raportuoja 
Tuo pačiu laiku sąmokslininkai Stalinui ir jis yra neįtariamas, 
paskelbtų Stalinui, kad jis yra Jis surengs konferenciją ir pa 
areštuotas. .... ....

Tuchačevskis buvo įsitiki 
nęs, kad toks „pučas“ ga 

lėtų būti įvykdytas.
Kremliuje be jokio sumišimo 
ar neramumų.

Būta dviejų nuomonių, Žino

išsivystė sąmokslas užbaig 
ti Stalino ditatūkrą.

Kruvinųjų „valymų“ slogutis 
tuo laiku buvo sudaręs baisiai 
nemalonią nuotaiką — labai slė 
giančią, keliančią pasibjaurėji 
mą, vedančią į „sielos jieškoji 
mą” ir sąmokslą prieš Staliną.
Netikėtai surastas ir neabejoti vij paaiškino man, kaip reiktų 
nas supratimas, kad tyronas ir pasielgti su Stalinu. Tuchačevs 
žmogžudys atsakingas už di kis ir kiti generolai buvo nuo

sirinks jam reikalingus du rau 
donosios armijos pulkus tam 
uždaviniui ir viskas bus tvar 
koj”. Aš dar paminėjau, kad 

kiekviename sąmoksle yra 
šiek tiek rizikuojama

— yra galimybė, kad vienas 
sąmokslo dalyvių gali visus 
duoti, tačiau šitame atvejuje 
nebuvo. Niekas blaiviame pro 
te nedrįstų nueiti pas Staliną 

Balitskis tuojau atidengė mus, netgi nebuvo revohucio jau nudėtas vietoje, o po to bū ir pasakyti apie policijos bylą, 
aktus merius, bet niekšas, apgavikas tų sušaukta partijos centro ko nes tokio asmens greitas su

to
jis džiausiąs baisenybes ir skerdi monės, kad Stalinas būtų tuo

iš 
iš 
to

ir 
šiuos viršpaminėtus aktus merius, bet niekšas, apgavikas tų sušaukta partijos centro ko nes tokio asmens greitas su
dviem artimiausiem draugam, ir nekenčiamos caro slaptosios miteto pilna sesija, kuriai būtų likvidXdmas būtų atlyginimas

Stalino noras ir pasiūlymas kurie taip pat buvo iš pačių ga policijos agentas, įelektrino są patiekta byla. Tačiau Kossior, už paslapties išdavimą. Mes ap

Stalino šnipinėjimo 
karjeros galas.

kitų toje konferencijoje dalyvo lų ministerio pavaduotojui pa rinių pajėgų vadas Ukrainoje ir savo gyvybėmis, kad išgelbėtų na tik areštuoti ir vėliau atga išvyko. ‘
vo Zinovjevas, Kamenevas ir raštėje yra parašyta pastaba, Stanislovas Kossior politbiuro savo kraštą atsikratant apvaini benus į partijos centro komite kuomet nemačiau.
Trojanovskis, vėliau buvęs so kurios turinys apytikriai yra to narys, C. P. S. U. sekretorius ir kuotu agentu-provokatoriumi. to pilnumos sesiją apkaltinti Bus daugiau.
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Būkime sveiki.
Rašo Dr. E. DRAUGE LIS iš Brazilijos

Kaip elgtis, kad nesusirgus, mės paviršiaus dingo visai, 
kad galėtume dirbti ir dirbti be Vėl-gi ir liga ligai nelygi: 
sustojimo, be pertraukos (iki aš užvis pavojingiausiomis ligo 
gilios senatvės), nes čia pas mis laikau tokias, kurios yra 
mus (o manau, kad ir pas jus) lengvai apkrečiamos kitiems, o 
sirgti ir sugaišti darbo laiką jų nešiotajai kartais negreit su 
stačiai nuostolinga, o kartais sigaudo, kad ta liga serga. Pa 
net ir baisu: čia tau ne tėviškė, vyzdžiui, imkime džiovą, sifilį, 
kur kasos gydė nemokamai, o raupsus, drugį ir visą eilę virš 
prieglaudos priglaudė tapus in kinamojo trakto tropiškų ligų, 
validu. kaip amebų, dizenterijų, anki

Taigi mano rašinio vyraujan lostomų, žiazdijų, tronžiloidų, 
ti mintis ir bus, — kas daryti, šistozomų, pagaliau ir tėvynė 
kad nesusirgus? je girdėtų kaspinupčių sukelia

Nežinau, ar tai teisybe, ar mas ligas. Šiomis ligomis ser 
tik juokai, kad kaž kur ten, būk gą kartais ilgai nenusivokia, 
Š. Amerikoje, tūli samdosi gy kas jiems yra, ilgai bendrauja 
dytoją, kurio priedermė daboti, su sveikais, ir taip platina jas. 
kad jo klientas nesusirgtų. Jei Imkime plaučių džiovininką, 
;«daboja — gauna atlyginimą kuris nusikosėjęs, ar skreplius 

inoma — gerą!), neišdaboja, nusispjovęs sėja milionus bai 
— netik nieko negauna, bet siu bacilų, kurias savo ruožtu 
priedo — savo lėšomis susirgti sveiki su oru, su dulkėmis įtrau 
sį turi gydyti kia į plaučius ir tampa pana

Aš ir norėčiau, kad kuoma šiais ligoniais, 
žiausiai mūsųjų sirgtų, arba Ii 
gi mirčiai visai nesirgtų. Šitie 
mano pageidavimai, aišku, pa kad spjaudyt viešoje vietoje — 
grįsti ne medžiaginiu pelnu, gatvėje, traukinyje, omnibuse 
bet tautiniais tendencijomis: ir pan. būtų draudžiama. Štai 
mūsų tauta ir taip neperskait rūkyti kaikuriose omnibusų Ii 
lingiausia buvo, o dabar masko nijose draudžiama. Ir 
lių žudoma ir nyksta išblašky sose. Mėtyti gatvėje šiukšles, 
ta tremtyje. Todėl mes taip pri popiergalius 
valome gyventi, kad m sų am 
žiaus vidurkis siektų 80 • - 90 
metų, kad mūsų prieaugli; ke 
lis kartus viršytų mirusių s.kai 
'ių. Taigi ne mums tokie nukry 

urnai, kaip „Zwei Kindersis 
tem“, arba panašūs. Šito nebūt daugelis pažinojo, arba be 
privalėjo leisti sau net tokios nt girdėjo apie seną mūsų vei 
didelės, sakitlingos tautos, kaip kėją, kelių ministerijų ministe 
vokiečiai, prancūzai, nes to iš rį, visų seimų atstovą, advoka 
d'vos baisios.

Kaip apsisaugot ligų? Ir 
vk ’.’. ir visuomet jų galime 
vengti?

/: išku, ne. Tačiau manau, 
ką suklysiu pasakęs, kad didės seninę spjaudyki?, — paprastą, 
nę pusę visų pavojų išsisaugosi kamu kamščiu, ir klausimas pa 
me, jei dabosime seną išmintin plačiu kaklu bonkutę su užsu 
gą graikų patarlę:

nieko perdaug, 
t. y. niekame nedera perdėti,— 
nei valgant, nei geriant, nei dir 
bant, nei sportuojant, nei lyti 
niame gyvenime.

Tai paprasčiausias reikalas, 
rodos taip aiškus, tik, deja, 
kaip sunkiai gyveniman vykdo 
mas.

Antras mano patarimas, — 
daugiau susipažinti su higienos 
reikalavimais, su apkrečiamo 
mis ligomis, su užsigrūdinimo 
(sporto) esme.

Visur ir visame
daugiau tvarkos, 
švaros bei saiko.

Antai jau mūsų tėvynėje vis steite turės įrodyti, kad jis ap 
daugiau ir daugiau buvo krei sidraudęs. Steito įstatymas lie 
piama dėmesio į šiuos klausi čia visus vairuotojus, vietinius 
mus ir jau pradžios mokyklose ir svečius, ir kadangi daug lie 
buvo mėginama šitie naudingi, tuvių važinėja po New Yorko 
būtini dalykai jaunimui išaiš steitą, tai šis įstatymas būtinai 
kinti, įskiepyti. įsidėmėtinas. Kitas steitas, kur

Pamąstykime tik, koks liki turistai turi įvykdyti apsidrau 
mas tautos ir valstybės, jeigu dimą, tai Massachusetts, 
didelis jos piliečių nuošimtis New Yorko steite draudimas 
yra ligoniai, nedarbingi, reika turi būti nemažesnis kaip 10. 
lingi prieglaudų, pašalpų? Ar 000 dol. vienam asmeniui, 20. 
gi mes nežinome kadaise gar 000 dol. dėl sužeidimo ar už 
šių bei galingų tautų ir vals mušimo 2 ar daugiau asmenų ir 
tybių, kurios dėl fizinio ar mo 5000 dol. dėl medžiaginio nuos ■ Dr. Pikūnas protinio pažan

Vėl-gi ir liga ligai nelygi:

SIUNTINIAI J LIETUVĄ |
Lietuvių bendrovė OVER | 

SEAS CARGO CO., atstovau | 
janti didelę anglų firmą HAS | 
KOBA Ltd., Londone, siunčia | 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus | 
siuntinius su vilnonėmis mc | 
džiagomis, maistu, avalyne, vai | 
stais ir kit. 100% garantija — Č 
pilnas draudimas. Visus reika J 
lingus mokesčius sumoka siun | 
tėjas, gavėjui mokėti nieko ne « 
reikia. Siuntiniai siunčiami iš J1 
Londono Anglijos, tad labai | 
greitas pristatymas. x

Prašykite mus į LIETUVĄ X 
siunčiamų gėrybių sąrašų:

Overseas Cargo Company
4426 S. Rockwell St., 

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

MAMERTAS MACIUKAS
V Y R B K V ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. ZOTIOUE ST. E., MONTREAL.

TELEFONAS: CR 0051.
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Deja, pas mus čia 
dar nėra taisyklių,

tai ne vi

švelniaiirgi tik 
prašoma to nedaryt.

Vienas, kitas sakitytojas gal 
paklaus: — tai kur gi spjau 
dyt? Gatvėse gi spjaudyklių nė 
ra?

Į tai aš jums atsakysiu: tur

tą Tumėną. Ar jis sirgo plau 
čių džiova, nežinau, bet į senat 
vę pradėjo kosėti, skrepliuoti. 
Ne tiek dėl reikalo, kiek esteti 
kos sumetimais, jis įsitaisė ki

KORTOS?
Daug milionų žmonių milio 

nūs valandų praleidžia prie kor 
tų. Ne vienam kortos yra tikra 
rykštė, kuria žmogus pats save 
plaka, po kiekvienos nesėkmės 
pasižadėdamas baigti su jomis, 
bet, norėdamas dar kartą išban 
dyti laimę, vėl prisėda ir taip 
per kelias minutes išleidžia tai, 
ką per kelias savaites ar ir per 
kelis mėnesius buvo sutaupęs. 
Yra ir mūsų tautiečių, kuriems 
kortos — viskas: laimės n ne

Pavasaris sode.

prastai buvo išrištas.
Esant tremtyje, bet kuriame 

krašte, mes, kaip svečiai, ne 
daug ką tegalime padaryti. 
Veikti kitus 
džiu, 
mu. O kas jau įgijo pilietybę, 
tai per vietos savivaldybę, per 
parlamentą, per valdžios orga 
nūs, per spaudą kultūrinti vi 
suomenę, kelti lygį viešojo so 
cialinio gyvenimo. Tai mūsų 
pareiga. (L).

tik savo pavyz 
kultūringumu, sumanu

PRANEŠIMAS.
Išplečiant savo biznį, nore 

čiau klientams tarti porą žo 
džių. Jau 11-ka metų kai prade 
jau dirbti draudimo srityje. Per 
tą laiką teko įvairiais reikalais 
su dideliu jūsų skaičium susipa 
žinti. Visiems, kurie kreipėsi į 
mano agentūrą ir padėjo jai au 
gti ir stiprėti, noriu nouširdžiai
padėkoti, o ypatingai tiems, ku laimės šaltinis. Kadangi, kaip 
rie pirmutinius 3—4 metus, kol žinome, laimė žmogų rečiau ap 
agentūra buvo visai jaunutė ir lanko, tai kortavimas, ypač aza 
be didesnio patyrimo, pasitikę rtinis stambiomis sumomis, yra 
jo ja ir jai padėję ant kojų at žalingesnis ir už girtavimą, 
sistoti.

Real. Estate biznis, ____
prie draudimo agentūros pride rL.' žiniM- Kiniečių šaltiniais re 
damas, irgi nenaujiena.
ketverius metus jam buvau iš 
ėmęs leidimą iš miesto, bet be 
partnerio buvo sunku ir po pus 
mečio nutraukiau, kadangi jau 
čiau, kad visur atlikti gerą dar 
bą vienas nesuspėsiu. Tačiau, 
kadangi nemažas draudimo 
klientų skaičius ir šiaip žmonės 
teiravosi apie namus, biznius, 
lotus ir pan., tai nutariau priim 
ti partnerį, kuris pilnu laiku 
ves tą sritį. P. F. Dupuis, ku 
ris turi apie 15 metų toj srity 
je patyrimo ir kurį iš seniau pa 
žįstu kaipo sąžiningą žmogų ir 
jum garantuoju, kad mūsų part 
tarnavimas bus taip sąžiningas, 
kaip buvo lig šiol.

A. Norkeliūnas.

Kur ir kada pasirodė pirmą 
kuris kartą žemėje kortos — nėra tik

MAŠINŲ VAIRUOTOJŲ 
DĖMESIUI

Pradedant spalio 1 d. kana 
dietis, važiuojantis New York

miantis, sakoma, kad 1120 me 
is tais prieš Kristų Seun-Ho vieš 

patavimo metais kažkas sugal 
vojęs kortas to valdovo 
žaisti. Tačiau viename 
muzėjuje yra apvalios 
kortų kaladė iš žymiai 
vesnių laikų. Kiti šaltiniai skel 
bia, kar kortos jau buvusios se 
najame Egipte dar anksčiau. 
Europoje kortos atsirado paly 
ginamai gana vėlai, maurų at 
vežtos Ispanijon. Pirmoji žinu 
tė apie kortas skelbia, kad Pran 
cūzijoje, Karolio Vl-to laikais, 
maždaug 1392 metais, dvariš 
kiai lošė kortomis. Italijoje dva 
sininkai bandė kovoti su korto 
mis ir skelbė, kad tai velnio iš 
misiąs“. Tačiau kortos plito ga 
na greit, nes jau 1463 metais 
anglų parlamentas uždraudė 

šiol važinėjo be apdraudos, ku importuoti iš svetur kortas. Ko 
riuos šitas įstatymas liečia. Gu rtas daugiausiai spausdino Vo 
bernatorius Harrimann prane kietijoje, Italijoje ir Olandijo 
šė, kad žmonės per metus nu je, iš kur jos ir buvo eksportuo 
kenčia už 5 mil. dol. per neapsi jamos. Tiesa, pradžioje jos ne 
draudusius vairuotojus.

Daug kam gal nepatinka pri 
verstinas draudimas, bet ištik 
rujų vairuotojas, turįs leidimą 
važinėti kur nori su tokiu pa 
vojingu dalyku, kaip mašina, 
turi būti atsakingas už savo 
veiksmus ir turi padengti jo 
padarytus nuostolius. Mašinų 
draudimas nesumažins nelaimių 
skaičiaus, bet padarys vairuo 
toją atsakomingu ir paliuosuos 
nuskriaustąjį nuo tos riizkos, 
kad po nelaimės jis negalėtų iš 
reikalauti atjyginimo.

A. Norkeliūnas.

Prieš

žmonai 
Indijos 
formos 
anksty

ROŽIŲ SODINIMAS.
Rožės yra labai populiarios tik pakenkia rožių šaknims, 

visame pasaulyje ir yra lengva Duobės dydis 1X1 pėdos, o gy 
auginti. Jos nereikalauja dide lis apie 10 colių. Atstumas tarp 
lės priežiūros, ilgai žydi ir sa duobių mažiausia 3 pėdos. Per 
vo žiedais puošia kiemą bei kant rožes žiūrėti, kad jos ne 
kambarius. Rožės auga beveik būtų apdžiūvusios, kad šaknys 
visose žemėse; sunkiame prie būtų sveikos i rdregnai įpokuo 
molyje ir gana smėlėtoje žemė tos. Parsigabenus rožes laikyti 
je. Žemę, ypač smėlėtą, lengva pavėsyje ir stengtis tuojau pa 
patręšti iš -anksto gerai perpu sodinti. Išpakavus šaknis, įdė 
vusiu mėšlu ar kompostu. Že ti rožes į kibirą vandens. Įdėjus 
mę perkasti keletą savaičių rožę į duobę, šaknis išskleisti, 
prieš sodinimą. Perkasti 12— užberti žeme du trečdalius duo 
15 colių gylyje. Sukasus patręš bės ir tvirtai sumindžioti. Ta 
ti kalkėmis (1 saują į 1 kvadr. da pilti kibirą vandens. Vande 
jardą) ir įmaišyti grėbliu į že niui susigėrus užpilti likusią da 
mę. Žemė neturi perdaug būti lį duobės ir vėl gerai sutrypti, 
drėgna. Rožes sodinti kiek ga Rožes reikia stengtis sodinti 
Įima saulėtoje vietoje. Vengti taip, kad šaknis gerai uždeng 
sodinti medžių ir pastatų pavė tų žemė. Kamieno skiepo sujun 
syje, nes drėgmė ir saulės sto girnas, iš kurio išeina šakos, tų 
ka padeda veistis įvairiom ro ri būti apie 1 colį nuo žemės pa 
žiu ligom. viršiaus. Jei pasodinus nėra lie

Prieš patį sodinimą netręšti taus, tai reikia, kol rožės pri 
žemės jokiu mėšlu, kompostu, gis, kas savaitę užpilti pusę ki 
lapais ar nupjauta žole, nes tai biro vandens.

rašęs ne vieną knygą.
Populiariausias lošimas—pre 

feransas, tačiau „sostą“ loši 
muose užima šiame amžiuje bri 
džas. Nuolatinis lošimas ne vie 
nam pakenkė nervams ir azarti 
hių lošėjų galime sutikti beveik 
kiekviename beprotnamyje, ne 
kalbant apie tai, kiek kortos 
yra išskyrusios - šeimų, suar 
džiusios gyvenimą. (E. L.).

STATYBOS VĖL PADIDĖJO
Statybos Kanadoje vis žen 

gia pirmyn. Per pirmuosius ke 
turis šių metų mėnesius staty 
bos sutartys viršijo 902 mil. do 
lerių. Tai yra 191 mil. dol. dau 
giau, kaip per tą pat laikotarpį 
pereitais metais. Iš bendrosios 
902 mil. dol. sumos, 347 mil. te 
ko gyvenamųjų namų statybo 
ms. (CS).

TUŠČIAS LĖKTUVAS 
VIRŠ SYDNĖJAUS

Sydnėįjuje buvo paskelbtas 
„orinis pavojus“, kada iš Ban 
kstowno aerodromo pakilus lėk 
tuvas be lakūno pradėjo suka 
liotis virš miesto.

buvo spausdinamos, bet meist 
riškai piešiamos ar išdegina 
mos ant plonyčių medžio len 
telių. Seniausios europietiškos 
kaladės turėjusios 78 kortas. a Algirdas Greimas jau kelinti
Keturios spalvos turėjusios^ po n.etai kai profesoriauja Alek 
14 kortų. Vėliau viena figūra, sandrijos universitete, Egipte, 
„jaunikaičio , dingo. Be to, per laiką jis gerai pažino Eg 
si kaladė turėjusi 21 numeruo jpįO jr apskritai rytiečių gyve 
tą kortą, kurios buvo skaitomos 
„kozirinės“.

Ilgą laiką Europoje buvo var čių Telefun’ken bendrove, kad 
tojamos vokiečių gamintos ke 
turspalvės kortos. Šios, prie ku 
rių dabar naktis azartinių loši 
mų aukos prasėdi, yra prancū 
ziškos.

Maždaug prieš 20 metų Cul 
ralinio (ypač pastarojo), suny tolio. New Yorko. steite yra 50. gurno nustatymui yra parengęs bertonas bandė įvesti penktąją 
kimo, taip smuko, kad nuo že 000 mašinų (14%), kurios lig skalę, kuri psichologų vadina spalvą bridžo lošimui — žalią 

TPik“.nas į-aphoscopic Sca su aro atvaizdu, tačiau tas su 
le. Jis dirba Detroito umversi manymas nerado salininkų. Cul 
tete kaip psichologijos profeso berstonas yra laikomas bridžo 
rius. „tėvu“ ir tuo klausimu yra pa

Visos greitosios pagalbos sto 
tys, policija ir gyventojai, bu 
vo įspėti apie gręsiantį pavo 
jų, nes lėktuvas, pradėjęs „ak 
lą“ skridimą, galėjo kiekvienu 
metu nerti žemėn. Be lakūno 
skraidantį lėktuvą sekė išaukti 
karo aviacijos naikintuvai. Dvi 
valandas pasisukiojęs virš mies 
to lėktuvas, zigzaguodamas 
5000-9000 pėdų augštyje, paga 
liau atsidūrė virš jūros, kur į 
jį naikintuvai paleido seriją šū 
vių ir lėktuvas degdamas nu 
krito į vandenį.

Auster tipo mokomasis lėktų 
vas iš Bankstowno aerodromo, 
pakilo lakūnui nespėjus atsisės 
ti prie vairo. Prieš užvedant 
motorą, lakūnas buvo įjungęs 
lėktuvą kilimui.

Tai pirmas atsitiik msaAusa
pastatytų radijo stotį 180 pėdų tralijos aviacijos istorijoje, kad 
augščio. stotis bus 12 mylių lėktuvas be lakūno pakilo ir 
nuo Romos. skraidė. Panašus tsitikimas yra
® Giedra Gudauskienė per radi buvęs Anglijoje, kur apie 2 vai. 
ją skaito paskaitas Čikagoje be lakūno išbuvęs ore lėktų 
apie Amerikos lietuvių muzr vas nukrito ir sudužo benzinui 
kus ir muziką. pasibaigus.

nimą ir jų kultūrą.
H Vatikanas susitarė su vokie

I
SAUONAS DIVA MODE i

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

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

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.
RAyrnond 1-6005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

i

Detecto T. V. & Radio Service Reg’d
3994 WELLINGTON ST.. VERDUN TR. 7798.

Sav. A. NIAURA ir A.PILYPAITIS.
Vokiški „G r u n d i g“ radio aparatai, patefonai, pio 
kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve

„LITAS”
Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos betkokiam geram tikslui.

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

Banko kambary.
Pirm. A. Norkeliūnas RA 7-3120 g

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE i

Daromos įv. duns, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. į 
medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS < 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo- < 

x je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. <
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, <
a P. Q. Tel.: HU 8—0162į ~

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10

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

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

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

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas. 

3963 COLONIAL AVE., MONT REAL 
(2 g. j rytus nuo St. Laurent Bl.)
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MŪSU ^SPORTAS
KREPŠINIO TURNYRAS FUTBOLAS TORONTE.

TORONTE. Vėlyvas pavasaris ilgokai už
1954 m. pradėti Kanados lie laikė aikščių pasiilgusius To 

tuvių krepšinio turnyrai pama ronto futbolininkus, o nekant 
žu virsta tradicija. Beveik iš riųjų pirmieji bandymai buvo 
nieko pradėjus, vos kelioms atlikti dar dumblyne. Bet tas ne 
čiaip taip sulipdytoms koman atbaidė entuziastų ir šiuo mo 
doms dalyvaujant pirmame tur mentu futbolo pirmenybes jau 
nyre Monrealy, Toronte jau tu vyksta pilnu tempu, 
rėjome gausų būrį komandų ir 
sportininkų.

Šiame turnyre, kurio rengė 
jai buvo PPSK Aušra, dalyva 
vo 5 vyrų, 3 moterų ir 2 jaunu 
čių komandos. Pirmą vietą vy 
rų grupėje laimėjo Aušra, fina 
le nugalėjusi Montrealio Tau 
ra 75:39. Kitos pasekmės: „Vy 
tis-Aušra 89:67, Tauras—Vy 
tis 85:75, Aušra—Vytis 88:85, 
Aušra—Kovas 57 :25, Vytis II 
—Kovas 39:25, Aušra—Vytis 
II 83:27. Moterų nugalėtojo 
mis tapo montrealietės, turėda 
mos geresnį krepšių santyk; ne 
gu Vytis 23:14. Vienintelėse 
jaunučių rungtynėse Aušros 
Baltieji nugalėjo Aušros Žaliuo 
sius 26:15. Turnyro nugalėto 
jams atiteko pereinamosios do _ 
vanos, kurias skyrė: vyrams — doja gaunamas tikras progas. 
KLB Kultūros Fondas; mote 
rims — Dr. J. Yčas ir jaunu 
čiams — p. K. Šapockinas.

Iš rengėjų pusės buvo įdėta 
daug triūso organizuojant šį 
turnyrą ir kai kurie parodė tik 
rai didelį pasišventimą, kaip ta 
škų skaičiuotojai Leveckas ir 
Štuikys. Tačiau būta ir mažų 
negerovių. Turint viską savo, 
galima buvo daugiau dėmesio 
atkreipti ir į smulkmenas, ku 
rios kartais labai gerai išryški 
na rengėjų stropumą bei pri 
duoda šilumos varžyboms. Trū 
ko taškams skaičiuoti lentelių, 
varžybų schemos galėjo būti 
geresnės bei jose turėjo būti uz 
rašomos pasekmės, trūko tur 
nyro tvarkytojo, kuris neleistų 
nukrypti nuo nustatytoss lini 
jos, kaip atsitiko su turnyro už

Toronte turime dvi lietuvis 
kas futbolo vienuolikes — Vy 
Čio ir Aušros. Abi komandos da 
lyvauja tos pačios Canadian-Co 
ntinental lygos pirmenybėse. 
Pirmose rungtynėse abi koman 
dos pasiekė po laimėjimą: Auš 
ra—Eintracht 3:1 ir Vytis — 
Heilas 4:1. Įvarčių laimėtojai: 
Aušros — Česnauskas, Beres 
nevičius, Baumer; Vyčio — Žu 
kas 3, Supronas.

Atrodė, abi komandas lydi 
vienodas likimas — po pirmų 
laimėjimų sekė lygiosios. Auš 
ra—Alexander The Great 1:1 
ir Vytis—Eintracht 1:1. Įvar 
čjai: Aušros—Baumer Vyčio— 
Preikšaitis. Abiejų komandų 
futbolininkai vis dar jaučiasi 
pavasariškoj formoj ir neišnau

Trečiosios rungtynės abiem 
komandom buvo kiečiausios: 
Aušra pralaimėjo lygos favori 
tui Pugliai 2:0 ir Vytis išsigel 
bėjo nuo pralaimėjo prieš Alex. 
The Great antro puslaikio gale 
pasiekdamas 2 įvarčius (Kas 
peravičius, Supronas) ir tuomi 
išplėšdamas 2:1 laimėjimą.

EDMONTON, Alta. LONDON, Ont.
MOTINOS DIENOS MINĖ J1MAS EDMONTONE. DU LIETUVIAI PIRMOJI GAILESTINGOJI

Gegužės 13 d. Lietuvių Na kiai sudarė pasigėrėtiną įspūdį. BAIGĖ UNIVERSITETĄ SESUO LIETUVAITĖ, 
muose įvyko Motinos Dienos Užtai netrūko, ir katučių... Po Western Ontario Universi Gegužės 17 d. p. Regina Na 
minėjimas, kurį organizavo to R. Pilypavičius pagrojo ako tetą Londone šiemet baigų du rokaitė baigė Londone prie St. 
Lietuvių Bendruomenės Valdy rdeonu ir Lina Pilypavičiūte lietuviai: Joseph ligoninės gailestingųjų
ba. Minėjimas prasidėjo pamai paskambino pianinu. Toliau se Gražina Narakaitė, studija seserų 3 metų mokyklą ir gavo 
domis. Prie gausiai gėlėmis pa kė deklamacijos. Vaidinimą re vusi lingvistiką. Ji universite diplomą. Tai pirmoji lietuvaitė 
puošto altoriaus kun. B. Jurk žisavo ir šokius paruošė mokytą baigė aukso medaliu: savo gailestingoji sesuo Londono lie 
šas atlaikė pamaldas ir pasakė toja V. Vidugirienė. 
tai dienai pritaikintą pamokslą.

Po pietų 3 vai. vėl susirinko 
me pažiūrėti ir išklausyti pa 
ruoštos programos. Dr. B. Vi 
dugiris atidarė dienos šventę College patalpose įvyko vadina jos kursą, pasilieka ir toliau Lo 
ir, pasveikinęs viisas motinaspa mas Tautų karnavalas - paro ndono universitete: jis ruošis 

kvietė dr. M. Gudjurgienę skai da, kurioje buvo atstovauja magistro laipsniui, 
tyti paskaitos. mos visos etninės grupės Alber Mažutė Londono lietuvių ko

Prelegentė patiekė daug gra toje. Lietuviškas skyrius buvo lonija tikrai gali džiaugtis šiais 
žiu minčių, kuriomis iškėlė mo gausus lietuviškai tautiniais jaunaisiais akademikais. Sėk 
tinystės prasmę, jos kilnumą audiniais bei raštais. Visų dė mės ir saulėtos ateities jiems! 
bei grožį. mesį traukė P. Zelinkevičiaus Šių metų pavasarinė Umver

Po paskaitos sekė Lietuvių padarytas miniatūrinis smūtke siteto konvakacija — diplomų 
Bendruomenės šeštadieninės lis-kryžius. Taipogi parodoje ir garbės laipsnių įteikimas įvy 
mokyklos pasirodymas. Buvo buvo išstatyti 6 dideli paveiks ksta gegužės 26 dieną. L. E-tas. 
suvaidinta 2-jų veiksmų didak lai su rinktiniais pastatais bei Redakcija prašo duoti žinių 
imis vaizdelis „Dovana Moti vaizdais iš Lietuvos, kuriuos sa apie visus baigusius Kanadoje 
nai“. Po to sekė šokiai scenoje, vo foto studijoje labai vykusiai kokias nors mokyklas ir pri 
Buvo pašokta: Gėlių polka, Kiš ir gražiai pagamino P. Vaitkų siųsti baigusiųjų atvaizdus, 
kelis ir stilizuotas suktinis. Šo nas iš St. Paul, Alberta. Lietu 
kėjos: Elena ir Virginija Au viškąjį parodos skyrių organi 
gytės, Lidija Gudjurgytė ir Li zavo Lietuvių Bendruomenės 
na Pilypavičiūte. Puikūs kos valdyba, 
tiumai ii gražiai išpildyti šo

TAUTŲ KARNAVALAS 
EDMONTONE.

Gegužės 7 ir 8 d. d. Alberta

kurse iš anglų ir lotynų kalbų tuvių apylinkėje, 
ji gavo augščiausius pažymius. 
Tolimesnėms studijoms ji nuo 
rudens keliasi j Torontą.

Orvidas Gudelis, ėmęs chemi

Teko patirti, kad p. R. Naro 
kaitė nuo rudens žada keltis i 
Torontą: mat, jos vyresnioji 
sesuo Gražina, šiemet baigianti 
Londono universitetą, tolimes 
nes studijas nori tęsti Toronte.

Pažymėtina, kad abi pp. Na 
rokaitės yra tikrai gabios jau 
nuolės ir mokslo sieika visu at 
sidavimu. Jos čia Kanadoje tu 
ri tik motutę, kuri nedaug už 
dirbdama vis dėlto įstengia mo 
kslinti savo dukteris ir tuo 
joms užtikrinti šviesesnę ateitį. 
Tikrai malonu pasidžiaugti p. 
Narokų šeimos ryžtumu. Juk 
tai sektinas pavyzdys!

L. E tas.

GEGUŽĖS MĖNUO — MŪSŲ KNYGOS MĖNUO. 
(Asmeniškos pastabos)

Perskaitęs, „N. Lietuvoje" prieštaraus mokėdamas žemes 
Nr. 17, šiuo vardu atsišaukimą, nę kainą, už knygą atspausdin 
noriu pareikšti kelias savo as tą kad ir tokioj|e Anglijoje. „Ni 
meniškas mintis, surištas su dos“ knygų klubas Anglijoje 
šiuo reikalu. įrodė, kad tai galima padaryti,

Pilnai pritariu, šio P. L. B. tik gaila, kad jis čia apsiribojo 
Kultūros Fondo Valdybos, atsi keturiomis knygomis per me 
šaukimo gražiam tikslui, pa tus. Yra labai gaila, kad tie po 
skleisti lietuvišką knygą mūsų nai daugiau dėmesio skiria sky 
nutaustančios emigracijos ma stąjai „kultūrai“, o ne lietuviš 
sese. Daugumas mes tą knygą kai knygai. Šitą darbą, kad at 
skaitytume ir be paraginimų iš piginus lietuvišką knygą, neat 
viršaus. Yra platintojų, yra liks nei privatus asmuo, nei jo 
leidyklų, yra daug knygų tų lei kia biznio bendrovė, nes jiems 
dyklų sandėliuose, yra iš ko pa rūpi labjau, kaip pagauti pašto 
sirinkti. Bet vis tik mūsų spin vi valiuta, o ne lietuviško spa 
tos pustuštės, o leidėjai dejuo usdinto žodžio klestėjimas. Ši 
ja, kad jų išleistas knygas san tą darbą galėtų ir privalėtų at 
dėliuose žiurkės graužia. Nevi likti Pasaulio Lietuvių Bend 
sai būtų tas teisus, kas mūsų vi ruomenė, įsteigdama „P. L. B- 
suomenę kaltintų nemėgimu nės Leidyklą“. Jei minėtas „Ni 
lietuviškos knygos ir atbukimu dos” knygų klubas turi per 2. 
lietuviškiems kultūriniams rei 000 prenumeratorių ir išsiver 
kalams. Tad kame šio blogio čia be nuostolių, tai įsteigtoji 
šaknys? Atsakymas tik vienas: P .L. B. Leidykla, visuose pen 
Lietuviškos knygos brangume! kiuose kontinentuose, sudary 
Perdidelis ir perbrangus ska tų trigubą skaitytojų šeimą. Su 
nėstas jos mums yra, kad jų piniginiu atsiskaitymu, tikiu, 
dažniau galėtume matyti ant sa didelių sunkumų neiškiltų,

savęs nori vo kultūrinių pietų stalo. Kaip Taip pat neturėtume būti labai 
kas pasakys, kad ir iktų tautų jautrūs dėl dabar esančių lietu 
išleistos knygos nėra nėra pi viškų leidyklų ateities. Šiaip 
gesnės... Taip, bet kitų tautų ar taip, anksčiau ar vėliau jos 
skaitytojų masę sudaro ne nau turės užsidaryti, arba pradėti 
jakuriai imigrantai bet sėslūs spausdinti amerikoniškai rėkia 
ir prasigyvenę žmonės, kurių mai plakatus.
tarpe yra didelis pasiturinčiųjų Aišku, šis planas pareikalau. 
luomas. tų daug daugiau darbo iš P. L..

Tad panagrinėkime, ar mūsų B. Kultūros Fondo Valdybos, 
knygos augštą kainą nebūtų ga kaip kad parašymas pagraude 
Įima numušti kiek? Juk atsime nančio atsišaukimo ir paskel 
name tuos nesenus laikus, ka biant, kad Gegužės mėnuo — 
da gyvenome Vokietijoje iš ei mūsų knygos mėnuo. Bet aš 
getos tarbos, bet lietuvišką sp esu tikras, kad rezultatai būtų 
ausdintą žodį godžiai gaudėme šimteriopi. Tad nesišaukune i 
už paskutines markes ir leidyk talką mirusių knygnešių dva 
los ašarų neliejo. Tada ji mums sias, o patys bandykime dirbti, 
buvo pigi. Nors pluoštas metų Tik tuo įrodysime, kad meile 
jau praėjo, bet geriau vėliau, Lietuvos dega mūsų širdyse, o 
kaip niekados, — pradėkime ne slidaus dolerio, 
vėl knygas spausdinti žemos va Lankeliškietis.
liutos kraštuose, o ne brangaus Red. truputį abejoja, kad B- 
dolerio kraštuose, iš kurio atke nės leidykla sugebėtų pigiau iš 
liavus knyga įgauna pasakišką leisti knygas. Kiekvienas tokr 
kainą. Juk ir Amerikoje ar Ka darbas yra labai trapus ir rt 
nadoje gyvenantis tautietis ne kalingas puoselėjimo.

Edmontonietis.

AUŠROS VARTŲ. >.
Atkelta iš 3-čio pusi.

buvo ir Balfo ir L. Raud. Kry naują parapiją ir pastatė jai 
žiaus atstovas. Paryžiaus lietu Aušros Vartų vardo bažnyčią, 
vių kolonija 
kaip lietuvių 
kių išlygintoją ir taikos jų 

Lygoj dalyvauja 12 komandų Pe nešėją.
ir žaidėjai daugumoj yra euro 
piečiai: vokiečiai, italai, aust 
rai, graikai, pabltiečiai ir kiti. 
Pačios rungtynės žaidžiamos 
uždarame stadione savaitga 
liais ir sutraukia gausų būrį 
žiūrovų. Šiuo momentu pirme 
nybėse pirmauja Vytis. Antro 
je vietoje yra Puglia. Aušra 
pradžioje pirmavusi dabar yra 
penktoj vietoj. Reikia tikėtis, vienuolyną ir jo ugnyse 
kad po geros pradžios abi ko disertacijos 
mandos ir toliau laikysis pir priiįmti ir profesorių aprobuotu, 
maujančių eilėse. Jei vytiečiai Tas įvykis labai sujaudino T. 

Didžiai tenka džiaugtis ne pralauš užburtą ratą šaudyme į Kubilių ir jis, begelbėdamas di 
eiliniu sportininkų susibūrimu, vartus, vargiai ar juos kas nors 
visuomenės susidomėjimu bei išstums iš pirmos vietos. Taip 
besivaržančiųjų entuiazmu, ir pat daug ko galime susilaukti 
su didele viltimi lauksime šios ir iš, žymią pažangą padariu 
tradicijos pasikartojimo, kas tu sios, Aušros, 
retų įvykt; dar šį rudenį Ha 
miltone. A. S.

Abiem koman 
dom linkime sėkmės ir kuo dau 
giausiai laimėjimų. A. S.

GENFRALINI3 STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER ft SONS
13 METŲ JŪSL TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

ft a

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 

j: Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Tel. IR. 1135VICTORIA.CLEANERSDYERS Ci)
SPECIALIAI NUPIGINTA 

RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

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

ir t. L, ir t. t.

Vilniaus Tris 
Lietuvos oku 
Vilniuje, Tri

jį gerai pažįsta altoriuje iškėlęs 
kolonijos santy kryžius, kuriuos 

pantas nugriovė 
jų Kryžių kalne. 

Taip, trumpai 
rodo Aušros Vartų 
Kun. Dr. Jono Kubiliaus SJ bio 
grafija.

Paklaustas, ko jis pageidau 
tų lietuviams, T. Kubilius maž 
daug taip pasakė:

— Norėčiau, kad lietuvis su 
lietuviu galėtų susitikti ir vie 
nas kitam nuoširdžiai paduoti 
ranką, kad tikra meilė grįstų 
jų santykius. Norėčiau, kad kil 
tų augštesnis religinis apsišvie 
timas, nes pasitaikius, kad ti 
kėjimas sužalojamas, tai be gi 
lesnio religijos supratimo žmo 
nės netenka gyvenimo pagrin 
do.

Rašantysis nuo 
pridėti, kad Kun. dr. J. Kubi 
liūs yra žmonių vertinamas už 
nuoširdų paprastumą, žmonis 
kurną, nesįdidžiavimą, prieina 
niurną, norą ir pastangas suda 
ryti lietuvių tarpe vieenybę, su 
gyvenimą ir artimo' meilę. Dide 
lis darbas ir didelė už jį atsako 
mybė nesutrukdo jam kiekvie 
nam ir kiekvienu reikalu rasti 
iaiko patarti, pagelbėti, patar 
nauti visu atsidėjimu, būtų tai 
jo, kaip klebono, kunigo, ar 
šiaip privatus reikalas, ar ben 
druomeninis lietuviškas reika 
las.

Tat, geros sveikatos, ištver

tar

Gyvendamas Paryžiuje, 
Kubilius lankė Sorbonos 
veisitetą ir studijavo naująją, 
moderniąją filosofiją. Bestudi 
juodamas parašė disertaciją 
apie Nitschės filosofiją, už ku 
rią gavo antrąjį filosofijos dak 
taro laipsnį. Deja, disertacijos 
nepasisekė išleisti, nes kilęs ne 
tikėtas gaisras sunaikino visą 

žuvo 
rankraščiai, jau

T. 
uni

nusakant, at 
klebono

sertaciją, vos nežuvo gaiši o lie 
psnose. Tepastseke ištraukti ap 
degusius disertacijos likučius.

T. Kubilius Paryžiuje yra da 
ug padėjęs lietuviškiems ir Lie 
tuvos reikalams, net ir išlaikyti 
pusiauoficialę nepriklausomos 
Lietuvos atstovybę. Tai jis ga 
Įėjo padaryti todėl, kad turėjo 
plačių ir svarbių pažinčių, tu 
rėjo visus titulus kovotojo už 
prancūzų tautos tikslus, kurie 
sutapo su jo pašaukimo tiks 
lais. T. Kubiliui buvo prieina 
mos visos įstaigos ir visi augs 
tieji Prancūzijos veikėjai, kas 
ir leido jam sėkmingai pasitar 
nauti lietuvių ir Lietuvos reika 
lams.

1950 m. rugpjūčio 24 d. jis 
išlipo New Yorke į Amerikos mės ir sėkmės darbuose, kurie 
žemyną. Rugsėjo 8 d. jau buvo turi kilnumo, tiesos, gėrio ir 
Montrealy, kur suorganiazvo grožio tikslus. J. Kardelis.

n] DE LUXE DRY CLEANERS}
143—-8th AVENUE, LACHINE |

71/i jy Lietuviams nuolaida. į
LVlIli J "V / 4 J Sav.: P. RUTKAUSKAS. £

BELLAZZI-LAMY, INC
TR 5151 7679 George St., vaio Lagalle

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

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

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

D. N. Baltrukonis VI 7634 F. Yasutis LA 2-7879
A. Markevičius OR 1-9816 J. Skučas RA 2-6152

R. Quellette-paskolu reikalams RA 7-3369 
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.

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

X Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio miesto 1; 
v dalis. Darbą atliekame sąžiningai. JJ
į Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas. S 
| TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL. |

HE 0211 Offine: 727 Argyle |
HE 0311 VERDUN |;

VERDUN COAL Reg’d. I LIODĖSIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

a

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

j. r. wuson .Lietuviška moterų kirpykla 
Laidotuvių Direktorius Įh

5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331 $

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

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

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.-------- Tel. YO 3440.
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į I A A A Į “ j ’ ( ) \ / PAMOKANTI BYLA.
V X Tv 1953 m- lapkričio mėnesį mo Byla tęsėsi 2 su puse metų,

ntrealietis Aleksandras Jurgu.pes kaltinamieji bandė kąip no 
tis, berankiodamas valyklai už rs išsiteisinti. Jie įrodinėjo, kad 

DARIUS SLAVINSKAS — INŽINIERIUS sakymus, savo trokiuką pasista p. Jurgutis, skubėdamas pasi
Ką tik Toronto Universiteto gusi mokėti skolas, piadės vyk tė^afond gatvėje ir ėjo paimti vyti bebėgantį trokiuką,^ pats 

technikos fakultetą baigė ha dyti naujus planus. Šiuo nori 
miltoniečiams gerai žinomas me patikinti visus hamiltonie w . 
Darius Slavinsaks, kurio tėvai čius, kad ši žinutė yra visiškai greičiausia buvo taip, 
pastoviai gyvenaHamiltone.Da neteisinga ir parapija jokių pla 
liaus motina p. Slavinskiene nų ir užmačių neturi. Vieninte 
yra atidavusi savo didelį Įnašą lis planas yra išmokėti esamą 
į lietuvių šeštadienio vysk. Va banke skolą. Dabartinio vajaus 
lančiaus mokyklą, auklėdama metu, kuris prasidėjęs balandžio 
jaunąją kartą lietuviškoje dva 1 d., yra surinkta ir Įnešta į bau 
šioje. Darius Slavinskas Kana ką 3400 dol. Skolos dydis da 
don atvyko labai jaunas ir tik 
iš savo tėvų persiėmė lietuvis 
ka dvasia. Jis pirma Hamiltone 
puikiai reiškėsi kaip nepamai 

>mas akordeonistas ir lietuvių 
".Kestro „Aidas“ dalyvis.

jaunuolis turi daugeli gabumų dol.;

The „HOLIDAY”
. , ;į 3- WAY ; .•
PORTABLE RADIO

užsakymo į vienus namus. gatvėje ar belipdamas į trokiu 
Nežinia, kaip atsitiko, bet' ką nusilaužęs koją, o po to at 

, kad p. šliaužęs prie tos vielų tvoros , 
Jurgutis neįstiprino stabdžių, bet niekas negelbėjo, ii- dabar 
o kadangi gatvė nelygi, tai tro teismas padarė sprendimą: kai 
kiukas pasileido bėgti į pakai tas namų savininkas, kuris tą 
nę. Savininkas, nors to ir nesą vielų tvorą užtvėrė ne savo že 
ko, bet nesunku spėti, kad šo mėje ir kalta miesto savivaldy 
ko trokiuką vytis (trokiukas po bė, kad neprižiūrėjo ir laiku ne 
licijos buvo rastas kitoje gat pareikalavo iš savininko tvorą 
vės pusėje ir užvažiavęs nat ša nuimti, — todėl priteisė p. Jur 
ligatvio). gučiui atlyginti, solidariai abu

Skubėdamas, p. Jurgutis įsi atsakovus, visas gydymo išlai 
painiojo į vielas, kuriomis buvo das siekiančias 1.500 dol., teis 
aptvertas ruoželis žemės tarp mo išlaidas ir dar nukentėju 
gatvės ir trotuaro, ir griūda šiam kompensaciją.
mas susilaužė koją. Greitoji pa Namų savininkas padarė dar 
galba jį nugabeno į ligoninę ir vieną neprotingą žingsnį. Ka 

dangi visą jo turtą sudarė tie 
Nelaimingą ligonį aplankė namai, ties kuriais p. Jurgutis 

nas J., Muliolis A., Aselskis B., advokatas Dr. St. Daukša, ku susilaužė koją, tai jis manė, jei 
’ > papasakojo visą gu parduos tuos namus, tai iš 

įvykį. Advokatui tuojau kilo jo nebus kas išjieškoti, — to 
mintis, ar čia viskas tvarkoje? dėl jis namus pardavė. Bet... p. 
Pasižiūrėjęs miesto įstatymus, Jurgučio adv. p. St. Daukša pa 
jis rado, kad tokių tvorų tveri traukė teisman ir pardavėją ir 
mas yra neteisėtas ir todėl kai pirkėją, nes buvo aišku, kad pa 
tininkus galima „prigriebti“... rdavimas padarytas su aiškiu 

A. Jurgučiui sutikus, advoka tikslu, kad būtų išvengta pra

bar yra 6600 dol.
Klebonas ir Komitetas.

HAMILTONO V. A. V.
Parapijos vajui aukojo šie: 

Šis Babinai 44 dol.; Mačys J. 25
_ __ ; po 22 dol.: Simansonas

ir juos visus panaudoja gerie E., Stanaitis J., Laniauskas V., 
ms tikslams, nes yra puikiai ži Karalėnas S., Naujokas j., Gri pradėjo gydyti, 
noma pedagoginė taisyklė, 
kad gabumus galima nukreipti 
ii į blogus laukus. . .

Jaunam inžinieriui tenka pa 
linkėti tęsti toliau savo gabu 
mus ir nenutolti nuo lietuviškų 
reikalų. Dariau, visuose savo 
pasisekimuose nepamirški Lie 
tuvybės!

nienė E., Giedraitis J., Karalių

Deksnys J., Povilauskas A., riam ligonis 
Merkevičius V., Prapuolenytė 
S., Adomauskas J., Tolys J., 
Bilevičius J.; Keršys 12 dol.; 
po 10 dol. Rusinevičius, Biek 
ša M., Kvedaras K.

Visiems aukojusiems nuošir 
dus ačiū! Komitetas.

HAMILTONE ĮSIKŪRĖ 
SKAUČIŲ-TŲ TUNTAS 

„ŠIRVINTA“
Skautės-tai neseniai minėjo 

jvo 4 metų veiklos sukaktu 
zes Hamiltone. Per tą laiką ne 
paprastai daug pasidarbavo p- 
lė Gaižauskaitė , kuri atsidėju 
si dirbo su jaunesniomis skautė 
mis ir atsiekė gražių rezultatų. 
R ūkia tikėtis, kad ji neapleis 
t . srities ir ateityje.

KI. Girdvainis.
VINCAS STRIMAITIS 

82 METŲ
Atsitiktinai man teko susipa 

žinti su Toronte gyvenančiu se 
nu ateiviu lietuviu Vincu Stri 
maičiui. Jis šiandien tiek yra 
senas, kad nevisai prisimena at 
vykimo Kanadon metus, bet pa 
gal metriką jis esąs gimęs 1866 
m. Iš profesijos stalius, dabar 
jau pensininkas. Pasisakė esąs 
kilęs iš Griškabūdžio valse., Su 
valkijoje. Apie jį teks redakci 
jai papildomai parašyti. K1G.

PARAPIJOS 
PATIKSLINIMAS

Pereitos savaitės „Draugo“ 
numeryje buvo paskelbta žinu 
tė, kad Hamiltono parapija, bai

„NEPRIKLAUSOMOS LIE 
TUVOS“ BENDRADARBIS
p. K. Baronas, gyvenantis 131 
Kengsington Avenue N., pri 
ima „Nepriklausomos Lietu 
vos“ prenumeratą, skelbimus ir 
visokias žinias (apie visokius 
lietuvių gyvenimo įvykius—gi 
mimus, krikštynas, vedybas, pa 
kasynas, nelaimes, kultūrinius 
įvykius, parengimus ir tt.). 
Apie visa tai jam galima pra 
nešti telefonu L1 0579. Su juo 
Visada galima susitarti ir pas 
jį pasiinformuoti.

Pasitaiko, kad laikraštis, re 
dakcija esti pakaltinami, arba 
jiems pareiškiamas nepąstienki 
nimas, kad apie tą ir tą nieko 
laikarštis neparašęs. Bet gi iš 
tikrųjų kai niekas nepainfor 
muoja, kaip gi galima parašy 
ti? Todėl maloniai prašome vi 
suomenę duoti apie visą gyve 
nima ir jo reiškinius žinių.

NL Red.

tas iškėlė bylą ir namų savinin laimėtos bylos mokėjimų. Teis 
kui, kuris tvėrė tvorą ir miesto mas, žinoma, pirkimo aktą pa 
savivaldybei, kuri neprižiūrėjo naikino, ir nelaimingasis atsa 
ir nepatvarkė reikalo taip, kad kovas dar ir šios bylos išlaidas, 
miesto gyventojai negaltėų lau 300 dol., papildomai pasidarė ir 
žyti sau kojų. jas turėjo apmokėti. . .

Patrauktas teisman, miestas Kai taip viskas jieškovams 
čiupo namų savininką, kam jis pasisekė, tai p. Jurgutis su ad 
neteisėtai užtvėrė tvorą. Mies vokatu praėjusį šeštadieni ga 
to teisme savininkas prisipaži Įėjo bylos dulkes jau nuplau 
no kaltu, todėl teismas ir nuo ti...
bausmės atleido, pareikalavęs O namų savininkams iš tos 
sumokėit tiktai teismo išlaidass. bylos reikia kai ko pasimokyti: 
Bet nukentėjusiojo advokatas netverti svetimos žemės, o jei 
reikalavo atlyginimo solidariai gu aptveriama, tai bent apsi 
ir iš namų savininko ir iš mies drausti ir nuo tokio nelaimingo 
to savivaldybės. atsitikimo. . .

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŽINIOS.

Europos gydytojas
T)r. N. S k a a b

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

— 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

LIETUVIŲ NAMŲ
Bibliotekoje Toronte knygos 
keičiamos tris kartus per savai 
tę: antradieniais ir penktadie 
niais 7—8 vai. vak. ir sekmadie 
niais 12—1 vai.

PADĖKOS
OTTAWAjOnt

TURĖSIME V. VERI KA1Č1O KONCERTĄ
Ottawa susilaukia malonią kainos 0.50__ 1.00.

staigmeną. Gegužės 31 dieną, 
ketvirtadienį, 8 vai. 3 Q min., čia 
visiems žinomoje Versity Are 
na įvyks simfoninis koncertas, 
kurį dirigous svečias dirigentas 
Heinz Unger ir tame koncerte 
solistu bus mūsų tautietis Vac 
lovas Verikaitis.

Sol. V. Verikaitis su simfo
niniu orkestru išpildys ariją iš nizacijos vardą- 
Weberio operos „Der Friesch nika I Pleninki 
uetz“, kitą ariją iš Mozaito ope vę skautų vadai yra šios orga 

“ nizacijos centrinėje vadovybė
je. Jos ženklas yra pakeistas į 
klevo lapą su žvaigžde. Iki 
šiol neturima žinių apie šios or 
ganizacijos veiklą bei progra 
mas.

pradėsim lengvosios atletikos 
treniruotes. Registr. pas s. vad. 
J. Laurinavičių LE 6-8346.

— Sutvirtinimo Sakramentą 
parapijiečiams suteiks J. E.

Tikimasi, kad tautiečiai pasi Vysk. V. Brizgys rugsėjo 9 d. 
naudos šiuo pranešimu, -- tat Jau galima pradėti registruotis 
iki pasimatymo koncerte.

Ottawietis.
NUO 1951 M. JUGOSLAVI 
joje yra leista veikti jaunimo 
organizacijai, kuri naudoja iki 
1935 m. veikusios skautų orga 

„Zaver Izvid 
Kai kurie bu

Dr. A. Šidlausakitei, atvyku 
šiai iš Ottawos sakityti paskai 
tų Montrealio Lietuvių Moky 
tojų Kursuose ir paaukojusiai 
kelionpinįgius Montrealio lie 
tuviškoms mokykloms, reiškia 
me nuoširdžią padėką.

Montrealio Lietuvių 
Seimelio Prezidiumas.

VISUOMENĖS ŽINIAI
Naujai sudarytas Montrealio 

Seimelio Prezidiu

ros „Don Žuanas“ ir kelias 
’■•omp. Tosti dainas.

į/Simfoninis orkestras, be to, 
išpildys Mendelsono, Ditters 
dorfo, Mazarto ir Itališkąją 
Mendelsono simfoniją. Biletų

klebonijoje.
— Parapijos Statybos Pašve 

ntinimas įvyks birželio 3 d. Tai 
progai šventasis Tėvas Pijus 
XII prisiuntė palaiminimą visai 
parapijai. Palaiminimą prisiun Lietuvių 
tė ir Šv. Pranciškaus Įpėdinis, mas reiškia nuoširdžią padėką 
Pranciškonų Generolas, Kauno p. Pr. Šimelaičiui už jautrų ik 
Metrop. Ark. J. Skvireckas ir šiolinį rūpestį Vasario 16 Gim 
Vysk. V. Padolskis. Pašventį nazijos Rėmėjų būreliais bei 
nimo proga muzikos studijoje Vargo Mokyklų šalpa ir prašo 
rengiama Meno Parodėlė, ku toje šalpos srityje ir toliau 
rią organizuoti pavesta Dail. dirbti.
T. Valiui, Lietuvių Dailės Ins Montrealio Lietuvių
tituto Vadovui. Seimelio Prezidiumas.

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

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras
100 Adelaide SL W.

Room 107
Telefonas EM 6-4182

Toronto.

j

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN 1
Barristers, Solicitors, j Į

Notary Public.
H e y d e n Street ;Į

: (netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

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

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPY K 

savo kredito koperatyve

Indėliai apdrausti. Augstos 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 I

 NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau į
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613 I

Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius

adv. A. L 1 O 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), —• |

DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ ’LIETUVON | 
ir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) | 

su pilna siuntinių gavimo garantija. —

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS. |

— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS |

iš įvairių Draudimo B-vių ir x

Workmen’s Compensation Board. — g

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — |

PILIETYBĖS REIKALAI. — |

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

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI. $

JŪSŲ KLAUSYMO MALONUMUI

NAMUOSE ... AR IŠVYKUS!

Šis naujasis nešiojamo radio modelis yra gražus pažiūrė
ti. puikus klausyti. . . taip pat labai pigus; Pasiimkite jį 
kartu, nesvarbu, kur einate. Veikia namuose vartojant 
nuolatinę ar kintamą srovę, lauke naudojama standartinė 
baterija. Šviesiai žalios ar eglės žalumo spalvų su aukso 
rankenomis ir apkalais; taip pat pilkos ar juodos spalvos su 
sidabro rankenomis ir apkalais.

The „BANDLEADER“. Gražus naujas radijo su visais 
paskutinės Westinghouse gamybos priedais, skirtiems ge
resniam veikimui. Pagal toki puikų radio, kaina labai že
ma. Stiprūs polystereno rėmai, riešuto, ivory, žalios, rau
donos ar baltos spalvos. Žvilgantys aukso numeriai sku
biam ir lengvam stočių nustatymui.
Apžiūrėkite šiuos aparatus pas savo pardavėžą šiandien!

YOU CAN BE SURE ... IF IT’S

Westinghouse
PAJIEŠKOJIMAI

BALFo centras yra prašo 
mas pajieškoti šių asmenų:

1) Augusta Klinger (gal Kh 
ngera) ir jos sūnus Emilis Klin 
ger, kilę iš Šilutės. Jieško gi 
minaitis Hernstas Raudies (da 
bar Rudies), gyv. Vokietijoje.

2) Paliulioniai, Igno Paliulio 
nio broliai, iš Gustonių, Pane 
vėžio ap. Jieško Morta Paliulio 
menė, gyv. Vokietijoje.

3) Karolis Celtorius iš Mes 
kinių km., Mariampolės ap. Gy 
venęs Scranton, Pa. Jieško gi 
minaičiai Olga Grunwald ir sū 
nūs Eduardas, Waldemaras, Er 
hardt.

4) Eugenija Brunzaitė iš Sk 
riaudžių km., Veiverių vai. Jieš 
ko Elena Kalvaitiene, Vokieti 
joje.

Lietuvio Advokato Į staiga 
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras 
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088
K ".XKZ.. XKZXZXXM

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.

5) Vincentas Birbalas, išvy 
kęs į Ameriką prieš pirmą pa 
saulinį karą iš Klaipėdos. Jieš 
ko Jonas Birbalas, gyv. Vokie 
tijoje.

6) Pijus Sinkevičius, atvy 
kęs iš Lietuvos į Chicagą 1913 
m. Jieško Juozas Dumčius, 
gyv. Vokietijoje.

7) Petrovinas Jurjonas, sū 
nūs Jono, kilęs iš Veiviržėnų. 
Yra žinių iš Lietuvos.

8) Beno Kasparavičius ir 
Barbora Žemgulytė - Kasparavi 
čienė, duktė Jurgio. Yra žinių 
iš Lietuvos.

9) Domas Žemgulys, sūnus 
Jurgio. Yra žinių iš Lietuvos.

Patys jieškomieji arba kiti ką 
nors žinantieji apie jieškomuo 
sius, prašomi atsiliepti šiuo ad 
resu: BALFas, 105 Grand Stre 
et, Brooklyn 11, New York. U. 
S. A.

— Antanina Ruikienė (Lie 
tuvoje) jieško savo dukters Jad 
vygos Ruikaitės, d. Albino, gi 
musios 1911 m. Lietuvoje, Sa 
lantų valse., Gintališkių kai 
me. Prašoma atsiliepti ar jos 
adresą žinančius pranešti: The 
Canadian Red Cross Society, 
3416 McTavish St., Montreal, 
P. Q.

............  M

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

ADVOKATAS
(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052 A Bloor St. W. Toronto.
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MONTREALIO LIETUVIŲ SEIMELIS PRIĖMĖ DARBŲ 
PROJEKTĄ BEI SĄMATĄ 

ir
principe nutarė statyti Montrealio Lietuvių Namus.

Sekmadienį, geg. 27 d., pose LUKOŠEVIČIUS Petras, ag 
džiavo Montraelio Lietuvių Sei ronomas, šį trečiadienį MecGill 
mėlis. Kadangi diena buvo lie universitete gauna Magistro la 
tinga, visą dieną lijo be sustoji ipsnį, o po metų jis gaus Dakta 
mo, tai susirinikmas buvo ne ratą, 
gausus. Bet jis išsvarste visą BRUZGELEVIČIUS Vytautas 
skelbtą programą.

Pirmininkaujant P. Rudins 
kui ir sekretoriaujant p. Vaišvi 
lai, susirinkimas iškalusė prieš 
paskutinio ir paskutinio Seime 
lio plenumo posėdžių protoko 
lūs, kuriuos paskaitė p. Staške 
vičius ir p. Paukštaitis. Po to 
Prez. Pirmininkas L. Balzaras 
painformavo apie reikalų per 
ėmimą iš senojo Prezidiumo, o 
Juozas Lukoševičius perskaitė 
revizijos aktą už laiką nuo pas 
kutinio Seimelio plenumo ligi 
naujo Prezidiumo pareigų per 
ėmimo. Protokolai ir revizijos 
aktas priimti.

Pirm. L. Balarzas po to per
skaitė veiklos sąmatą, kuri dra 
uge yra ir veiklos planas (žiūr. liaus 50 metų amžiaus sukak 
2 puslapį). Susirinkimas Prezi ties proga birželio 10 d., sekma 
diumui leido pozicijas patvar dienį, 1 vai. A. V. parapijos sa 
kyti pagal reikalą. Įėję. Visi maloniai kviečiami

Sumanymuose J. Kardelis ra daylvauti 
štu pasiūlė ruoštis Montrealio Rengia: Kanados Lietuvių 
Lietuvių Namų statybai. Jo pa Katalikių Moterų Dr-jos Mont 
siūlyme sakoma, kad namų sta realio skyrius, 
tybai pasiroušimai turėtų būti 
išdėstyti ilgesniam laikui, gal 5 
metams. Per tą laiką reiktų pa 
ruošti visus namų statybos pla 
nūs, o tuo pat laiku nuosekliai 
mobilizuoti lėšas. Per tūlą lai 
ką sudarius pakankamą kapita 
lą, jau statyti namus. Susirinki 
mas tam pasiūlymui pritarė ir 
pavedė Prezidiumui sudaryti ko 
misiją, kuri parouštų namų sta 
tybos ir jų organizavimo pro 
jektus.

Susirinkimas nuosekliai iš 
svarstė visą dienotvarkę ir bai 
gė posėdį 3 vai. po pietų.

A. Norkeliunas, esc ir F. Dupuis
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal nariai

$ KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?
Namai, bizniai, sklypai, ūkiai.
Paskolos pirmam ir antram morgičiui.
Visų rūšių draudimas.

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suite

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

RA 2-5229.

!į DR. J. ŠEGAMOGAS
C H I R U R G I N Ė ir 

jį BENDROJI PRAKTIKA 
jį office 5441 Bannantyne 
Į. (kamp. Woodland) 
j Verdun. Tel. HE 3175. 
’ ( riėrnimo vai.: 2—4; 7—9; 
j šeštadieniais 11—1 
( .nba pagal susitarimą. 
' namų 1038 Osborne Av. 
; Ve. d, n. Tel t PO 6 9964.

DANTĮ.' GYDYTOJAS'

DR. J. MALISKA
r.riima : 9 a. m. — 10 p. m.
5303 Verdun A.. Verdun,

Tel.: TR 4S47

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS
Dr. R. CHARLAND 

? 1123 St. Joseph Blvd. E. 
:Į . Tel. CA 2506

baigė George-William kolegiją 
inžinieriaus laipsniu.

MALONIAI KVIEČIU 
visus tautiečius atsilankyti Į 
mano vedamos Muzikos Studi 
jos mokinių koncertą ir pasido 
mėti mūsų priaugančios muzi 
kinės kartos pažanga ir pasise 
kimais muzikos ir dainos srity 
se. Koncertas Įvyks birželio 3 
dieną, sekmadienį, 5 valandą 
po pietų Aušros Vartų salėje, 
1465 rue de Seve, Cote St. Pa 
ui. Koncerte pasirodys daini 
ninkės ir pianistai-tės.

Su pagarba E. Kardelienė.
PAGERBIMO PIETŪS

A. V. klebono kun. J. Kubi

3

©

Tel. RAvmjond 7-3120
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas

Naujas 6 butų namas, j 3 butų namas, 
paj. ® 5.000, kaina $ 35.000, | paj. $ 1550, kaina 

įmok. $ 15.000. 1$ 16.000. Įmok. $ 7.000.

Pastaba: 1956 m. birželio 9 
d. Joninių vakarienė atšaukia ■ 
ma dėl datos sutapimo su Jū 
ros Skautų Tėvų ir Rėmėjų pa 
rengimu. Valdyba. ,
SERGA: Inž. J. Bulota sirgo , 
kelias dienas gripu, bet jau pa 
sveiko. Inž. Gargasas, sirgęs ii 
gesnį laiką, dabar jau sveikas ir 

, dirba. Inž. P. Narbutas perša 
lo ir serga. Onai Šimonelienei 2 
dr. Šegamogas Jean Talon ligo 
ninėje padarė operaciją. P. Pie 

j šina gydėsi ligoninėje, o dabar 
į namie sveiksta. Onai Mikoliū 

menei padaryta operacija. Ona 
Adakauskienė susirgo ir gydo 
si.
MIRĖ Juozas Visockis 50 me 
tų, geg. 27 d., laidojamas geg. 
30 d. per Aušros Vartų bažny 
Čią. Liko J. Visockio' žmona Ge 
novaitė Urbonavičiūtė ir duktė 
Linda Visockaitė. Balandžio 29 

Į d. mirė Elzbieta Šlekytė Dvara 
nauskienė, 79 metų amžiaus.

, PP. MORKŪNŲ, Antano, šei 
, ma turėjo atostogas ir buvo iš 
Įvykusi į Hamiltoną, kur viešė 

jo pas gimines ir pažįstamus. 
PIRKO žemės sklypus Šiaur. 
Montrealy J. Vasiliauskas, L.

Į Černišovas, A. Skrebutėnas, R. 
Į Simaniūkštis.

5!- ARČIAUSIAME PROJEKTE,
prie Montrealio, 

Elzeard (už Pont Viau) 
parduodami

SKLYPAI 
dupleksams ir bungalow. 

Kaina nuo 159.—; įmokėti 25. 
likutis po 5.- į mėnesį. 

Skambinti vakare 
PO 6-5130.

St.

I )r. K. A ndr u kaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tei.: LA 2-7236

> BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS, TORONTE
& Baltų Federacijos prezidiu Baltų Federacijos prezidiu 
$ mas gegužės 24 d. posėdyje ga mas todėl pageidauja, kad visi 
& lutinai nusistatė padaryti birže tautiečiai, kurie vienu arba ki 
y lio trėmimų minėjimą birželio tu būdu yra paliesti raudonojo 
& 10 d., 4 vai. po pietų, Massey teroro, rinktųsi kuo skaitlin 
| Hali 
v ka:
& Vieton negalinčio atvykti mi 
8 nisterio p. Pickersgill garbės 
$ kalbėtoju bus Ontario teisingu 
X mo ministeris p. Roberts, ku 
g ris, kaip sakoma, labai atydžiai 
X sekąs Sovietų Sąjungos politi 
a ką okupuotųjų kraštų atžvil 

, giu. Be Toronto miesto burmis 
tro p. Philipps minėjime daly 
vaus dar tūlas skaičius atstovų 
iš federalinio ir provincialinio 
seimo.

Meninėje programoje pasiro 
dys trys pabaltiečių chorai su 
specialiai pritaikinta programa. 
Ji bus vedama kartu su politine 
programa, kad nebūtų nereika 
lingu pertraukų ir greičiau pra 
eitų.

Minėjimo programoje prezi 
diumas numato susirinkusiems 
pabaltiečiams pasiūlyti priimti 
dabartiniam momentui pritai 
kinta rezoliuciją, kurioje, išei 
nant iš fakto, kad pačios Sovie 
tų Sąjungos viršūnės paskelbė 
ligi šiol dievintąjį Osipą Stali 
na žudiku, išdaviku, įvairių tei 
šių laužytoju ir t. t., bus reika 
laujama pakeisti bolševikų poli bažnyčioje, 1691 Boor St. W. 
tiką okupuotų Pabaltijo kraš 
tų atžvilgiu, reiškia — amnes 
tuoti visus politiniais sumeti 
mais nuteistuosius pabaltiečius, 
paleisti juos iš darbo stovyklų, 
grąžinti juos ir visus į tolimus 
Sovietų Sąjungos kraštus ištre 
mtus tautiečius į jų kilmės kra 
štus ir galutinai atitraukti Rau 
donąją kariuomenę, kad kalba 
mieji kraštai galėtų laisvai ap 
sispręstr dėl savo politinio liki 
mo.

Priimtoji rezoliucija bus iš 
siuntinėjama ir įvairioms vyria 
usybių galvoms.

g

Toronte, sekančia tvar giau, kad šita rezoliucija tokiu 
būdu gautų kuo daugiausiai 
svorio.
ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO 

PARAPIJOS
yra vykdomi šie darbai: stato 
mas bažnyčios kieme pastatas, 
kurio rūsį ir pirmą augštą už 
ims „Tėv. Žiburių” redakcija, 
o antras tarnaus susirinkimą 
ms, repeticijoms ir t. t.

— Wasagoje statomas vasai 
namis, tvarkoma salė, darbus 
vedant A. Ropei. Elektrą įvedė 
J. Barauskas dovanai.

— Pakrikštyta: Danutė Dia 
na Marija Juozapavičiūtė, Ale 
ksandras Paulius Barauskas, Li 
hja Joana Zenkevičiūtė, Edvar 
das Roebrtas Trinka, Viktoras 
Peras Prialgauskas, Robertas 
Paulius Kestutis Petronis, Ma 
rija Julija Bilitavičiūtė, Birutė 
Ona Ungeitytė, Algirdas Liud 
vikas Viruišis, Michaelė Diana 
Paulikaitė, Marija Linda Ro 
meikaitė, Vida Kristina Bigaus 
kaitė, Ronis Paulius Dailidė.

IŠGANYTOJO 
LIUTERIONIŲ

DIDŽIAI GERBIAMIEJI,
Jums yra žinoma, kaip sun 

ku Montrealyje suorganizuoti 
parengimą, ypač tokį, kuris at 
neštų nors materialinės nau 
dos. Netik sunkus salių gavi 
mas, jų brangumas, bet ir visi 
parengimo darbai nėra lengvi.

Jums yra žinoma, kad mes sa 
vo parengimais norime netik 
materialiai, bet ir moraliai pa 
remti mūsų jaunimą. Norime jį 
sulaikyti mūsų tautinėje bend 
įuomenėje, norime, kad jis ne 
pamirštų savo tėvų kalbos, pa 
pročių, Tėvynės grožio, Baltijos 
jūros. Norime visi, kad tekanti 
saulė jam būtų Tėvynės ilgesio 
simboliu, primintų ten sukaus 
tytus brolius-seseris, jų sielvar 
tus ir laisvės ilgesį.

Ne eilinis yra ir materialinis 
klausimas. Jūros skautai jo yra 
labai reikalingi. Nuolatinis lai 
vo remontas, dažymas, medžią 
gos pirkimas, tai išlaidos, ku 
rios nėra lengvos pavieniui jau 
nuoliui, o nemažai daliai — 
net nepakeliamos. Mes jieško 
me visoki-ų būdų bei priemo 
nių piniginiams ištekliams — 
tuščiai kasai papildyti. Bet, be 
tėvų - rėmėjų mokesčio, kurio 
šiais metais yra gauta vos 8 do _____ _________ ____ ,
leriai, kitų šaltinių nenumato prie St. Lauryno upės, gražio ė lietuvaitė Berta Aleknavičių 
me, kaip tik parengimus. Čia je medžių ir pievų aplinkoje, 
susieiname ir tėvai ir jaunimo Veiks pilnas bufetas, parinkta 
prieteliai, pasikalbėti, pasida gera muzika, 
linti rūpesčiais ir džiaugsmais, Tikėdamiesi Jūsų malonaus 
pasidžiaugti mūsų ateities kry atsilankymo, drįstame prašyti 
kštavimais. Tuo pačiu suteikia ir šio vakaro loteriją paremti 
:ne jaunimui, nors trumpą va fantu, kurį įteiksite prie įėjimo, 
landėlę, pabuvoti lietuviškoje Taip pat neatsisakykite para 
aplinkumoje,

Šiuo laiškeliu kreipiamės į 
Tamstas su prašymu. Prašome 
paremti Montrealio Jūros Skau 
tus. Palengvinti jiems mūsų tri

I 
A
VAGYS BUVO IŠPLĖŠĘ 
DLK VYTAUTO KLUBĄ
Šeštadienio naktį, į sekmadie 

nio rytą, gegužės 27 d., į DLK 
Vytauto klubą buvo įsibrovę 
vagys. Vagys, kaip išaiškinta, 
atvažiavo pavogtu iš alaus bra 
voro O’Keef atstovybės auto 
mobiliu, iškūlė klubo langą iš 
užpakalio dalbomis išvertė ge 
ležines grotas ir, įsibrovę per 
langą, gerokai „pašeimininka 
vo“: susikrovė į mašiną like 
rius, degtinę, cigarus ir bandė 
išplėšti kasą. Kasa nebuvo už 
rakinta, bet jie nemokėjo jos 
atidaryti, tai trenkė į cementi 
nes grindis ir ją sudaužė, bet pi 
nigų neišėmė. Tuo būdu klubui 
padarė 1.600 dol. nuostolių vien 
dėl kasos sugadinimo. Yra su 
mušta gėrimų bonkų.

Tur būt vagys nebuvo blai 
vūs, nes, kaip išaiškinta, jie tą 
vakarą buvo klube su mergino 
mis atėję pasišokti, o gal apsižiū 
rėti, kaip geriau galima bus klu 
bą „apvalyti“, — todėl nebuvo 
atsargūs, elgėsi taip triukšmin 
gai, kad sargas pajuto, jog kaž 
kas dedasi negera. Buvo kreip 
tąsi į policiją, kuri tuojau atvy 
ko mašinomis ir vagis užklupo 
nusikalimo vietoje. Įsilaužėjų 
buvo trys, bet du pabėgo, o tre 
čias pagautas. Pasirodė, kad pa 
gautasis jau yra „ekspiriens“, 
nes tiktai prieš kelias dienas iš 
ėjęs iš kalėjimo. . .

ŠEIMOS PADIDĖJIMO 
susilaukė pp. Akstinų ir pp. 
Zabieliauskų šeimos: pp. Aksti 
nai turi gražią dukterį, o p. Za 
bieliauskai — sūnų. 
LAIŠKAI NL redakcijoje yra: 
Vytautui Valskiui ar Volskiui 
iš Lietuvos, Jurbarko, ir p-lei 
Mildai Kynaitei. Prašome šiuos 
laiškus atsiimti, arba pranešti spalvę vėl nešti po pločiuosius 
savo adresus, kad galėtume pa mielos ir svetingos Kanados 
siųsti. vandenis, o kartu ruoštis žy

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

NOTARAS
MILTON W. WINSTON, 

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

4 Notre Oame St. E.
Montreal. HArbour 2468

| Raštinė vakarais: LA 1-7926—8873 Z
S 2104 Mount Royal St. E. į

Renė TALBOT

Vieta parinkta labai graži.

ir Indian Road kampe, birželio 
10 d, 1.30 vai. pp., lietuvių pa 
maldos. Kun. dr. M. Kavolis. 
DAINOS grupės narių susjįį! 
rinkimas Įvyko geg. 27 d. p. Ali 
šauskienės bute.
JOKUBYNAS Jonas buvo su 
sirgęs plaučių uždegimu.
NAUJAS MIESTAS yra supla 
nuotas tarp Toronto ir Hamil 
tono, 40-ties tūkstančių akrų 
žemės plote, kur bus pastatyta 
100 tūkstančių namų.
HIGH SCHOOL, Šv. Juozapo 
vardo, baigė šios lietuvaites : 
Dalia Griauzdaitė, Dalia Trei 
gyte ir Dalia Meilutė. 
COLLEGE, Loretto vardo, bai

tė.
IŠKILMĖS PILIETYBĖS 

DIENĄ
Pilietybės Diena, kuri išpuo 

la gegužės m. 18 d., penktadie 
nį, šiemet Toronte buvo atžy 
mėta ypatingomis iškilmėmis.

Tą dieną (penktadienį, gegv 
žės 18) 12 vai. Miesto burinis, 
ras Phillips perskaitė nuo Mies 
to Savivaldybės rūmų laiptų sp 
ecialų atsišaukimą. Garbės sar 
gyboje stovėjo du Karališko 
sios Raitosios policijos (RC

SULLIVAN REALTIES
Member of Montreal 

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

Lietuvi Atstovą
JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų telefonu HE 7877.

C Jūsų parama nuoširdžiai yra 
prašoma suteikti jaunimui. At 
silankykite birželio 9 d., 8 vai. 
vakaro, į viešą parengimą, ku 

Tel. FI 6351 ris įvyksta Ville La Salle Gulf 
Klubo patalpose.

Dviejų butų namas Verdune. 
Kaina $ 10.000, Įmokėti $ 2.000

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS
3260

Geriausias draugas
Jūsų nosiai!

kontraktonus

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

kanadiškos lignino no- 

Kanadoje gamintos pilnai 

sinaitės. . . minkščiausios. . . nepapras

tai stiprios, net ir kai drėgnos. Pirki

te vaistinėse ar maisto krautuvėse.

I
S

Suite 306, Aldred Building
5 0 7 Place D'A r m e s MArquette 8045

Stebėkite
Face-elle 
ženklą

Veidui

nosinės į

gmti-pakviesti savo mielus kai 
mynus bičiulius šiame parengi 
me dalyvauti.

Tad iki pasimatymo birželio
9 d., 8 vai. v. — šeštadienį.

Jūros Skautų Tėvai-Rėmėjai.
Montrealio Lietuvių Seimelio MP) nariai, 

prezidiumas prašo tauteičius pa į.............................. • • •
remti Jūros skautus kaip lietu Raibėjo maldas. Po to jungtinis 
viško auklėjimo organizaciją.
TUOKIASI: Benediktas Krikš Dieve, mūsų pagalba“ ir himną 
čiūnaitis su Frances, Claire, God Save the Queen. Estradoje 
Marie Ūsaite-Ūsas, Walter-Va šalia burmistro buvo atstovai! 
dislovas Vaičikauskas su He jamos įvairios tautinės grupės, 
len, Anna Burba-Burbaite, Po Skautai ir skautės buvo sargy 
vilas Povilaitis su Alvyra Puza boję.
rauskaite. Aštuntą valandą vakaro iškil
MATULYTĖ Genovaitė
ta po dviejų mėnesių kelionių vivaldybės rūmuose.
Pietinėje Amerikoje.

Įvairių tikybų dvasininkai at

choras sugiedojo giesmę „O

Dr. A. Pucevičius
Gydytojas ir Chirurgas
280 RoncesvaUes Avė 
Telefonas OL. 4778

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

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.

rįž mės buvo tęsiamos Miesto Sa 
Pirmo' 

augšto salėje grojo dūdų orke 
__ stras, o Miesto Tarybos salėje 

giedojo Valijos choras. Pasta 
rojoje salėje Įvyko ir iškilmės. 
Senatorius David Croll, Q. C., 
įteikė pilietybės dokumentus 
grupei jaunimo, sudarytai iš 
21-rių metų jaunuolių.

Po to, buvo meninė progra 
ma, kurią atliko lenkų vyrų cho 
įas, tautiniai šokiai, gimnasti 
ka ir Sakalų mankšta. Pagaliau 
jungtinis choras sugiedojo „O 
Canada“.

Šias specialias Pilietybės Die 
nos iškilmes ruošė Koordinaci 
nis Komitetas Naujųjų Piliečių 
Priėmimui. (CS).

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 ii 
uais 1—3 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel ME 2933
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