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MASINU FONDO VAJUS
„N. L.” Mašinų Fondo va tais ir lėšomis. Ir NL Mašinų 

dole 
Fon 

lyvius ir lietuviškosios spaudos dą, Dr. V. Tercijonas dar žada 
svar

Politinių įvykių savaitė
TARPTAUTINĖJE ARENOJE TOS PAČIOS 

KANKYNĖS
Tai yra Vakari] su sovietija nk po 10 metų paleistas 

grumtynės. Aktualijų priekyje Įėjimo.
tebėra Viduriniųjų Rytų klau _ Po 5 mėnesių Br. Kolum /idinio rėmėjus: ’ atsiusti ir raštu. Tai yra
simas su židiniu ties Suecu. Šio bijoję rastas nukritęs kalnuose du ;r maįonu.
jo klausimu lėktuvas, kurį dabar saugo poli Dr. Vincas Tercijonas, Visiems vajaus dalyviams nuo

SAUGUMO TARYBOJE cija, nes vienas jo keleivis ve Tills, N. Y., USA. . . $ 10.00 širdžiai dėkojame ir prašome 
KILO SUMANYMAS SUDA žėsi 80,000 dol. Visuomenininkas, kultūrinin atsiliepti daugiau tautiečių. Sp.

RYTI TARPTAUTINĘ — Malajos universiteto prof, kas, publicistas, ne tiktai Gydy audos Bendrovės „Nepriklauso 
KANALŲ KONVENCIJĄ, j Cooke pareiškė, kad skrai tojas, Dr. V. Tercijonas remia ma Lietuva“ įgalioti vesti vajų, 

kuri apimtų ir Panamos kanalo dančios lėkštės vis dėlto esan vįSą lietuviškąją spaudą — ras P. Narbutas ir J. Kardelis, 
klausimą. Dabar vyksta disku čios iš kitų planetų, kurios es 
sijos. ančios susirūpinusios Žemės

Sueco, reikalu Ąashingtone žmonių saugumu ir sekančios 
lankosi Prancūzijos užsienių žmonių gyvenimą, kad laiku ga 
reikalu ministeris Pineau, ku lėtų jiems padėti, katastrofos 
ris, kaip spėjama, bandąs pa atveju, 
lenkti Dullesą palaikyti Pran — Maskva giriasi, kad sovie 
cūziją. Ypač, kad Egiptas ne tuose esą panaikinti du trečda 
atsisako savo nusistatymo dis liai priverstinųjų darbų stovyk 
kriminuoti tūlų valstybių lai lų. Bet. . . ir pagal šias Mask 
vus.

Kai Londone tebevyksta de 
rybos dėl nusiginklavimo, 
PASAULIS VIS STIPRIAU

GINKLUOJASI:
Rusija neatlaidžiai bando ato 

minius ginklus, vandenilines Norvegijos 
bombas. Dabar jau ir Anglija goslavijos Dirina, kuris nusken 
Įpaisigamino vandenilinę bom do. 
bą, kurią aju ir išbandė. Tat ša 
lia JAV ir SSRS atsirado jau

TREČIOJI ATOMINĖ, 
ANGLIJOS, JĖGA, 

kuri iš pagrindų painioja Mask 
vos planus. Pirma Maskva tu 
rėjo reikalą tartis tiktai su Am 
erika, bet dabar jau reiks tar 
tis ir su Anglija. Tai naujas 
sovietinei agresijai kliuvinys. 
Ir kas bus toliau?
TRUMPOS ŽINIOS
— Spaak, atsisakęs Belgijos 

užs. r. min. pareigų, perėmė At 
lanto s-gos generalinio sekr. 
pareigas.

— A. Zoli sudarė naują Ita 
lijos min. kabinetą, kai iš jo pa 
sitraukė socialistai. Zoli suda 
rė vien krikšč. dem. kabinėtą.

— Į Jugoslaviją pabėgo žy 
mus Albanijos generolas, daly 
vavęs kompartijoje.

— JAV davė Tailandui mais 
to produktų už 1 mil. dol.

— Praėjusį savaitgalį Kana

iš ka jus tęsiamas. Dideliu dėkingu Fondui atsiuntė dešimtį 
mu minime sekančius vajaus da rių. Parėmęs NL Mašinų

vos žinias vis dėlto dar vienas 
trečdalis mirties katorgų vei 
kia. Tai graži tvarka. . .

— Iš Vengrijos pabėgo apie 
150.000 vengrų po sukilimo.

— Sueco kanale susidūrė 
Vespasian su Ju

— Aliejaus kompanijos suta 
rė iš Viduriniųjų Rytų atvesti 
ligi Viduržemio jūros vamz 
džius, kuriais bus apeitas Sue 
co kanalas. Reikalas atseis apie 
800 milionų dol.

— Į JAV pakviestas Maro 
ko sultonas Mohamedas.

— JAV ir Kanadoje lanky 
sis Anglijos karalienė Elzbieta 
II.

— Danijoje įvyko seimo' rin 
kimai, kurie nelabai pakeitė su 
dėtį.

— Anglijai ir JAV sutikus atminti 
naudotis Sueco kanalu, buvo at 
sistatydinęs min. pirm. Mollet.

— Bulganinas sukviestiems 
užsienių korespondentams pa 
reiškė, kad reikia didiesiems 
vėl susirinkti ir patvarkyti 
žuosius. . .

— Vakarų Vokietijos 
džia Volksvagenų fabriką 
duoda darbininkams.

— Lenkai reikalauja pašalin
_ . ti iš kompartijos Stalino laikais 

doje žuvo 5 asmens, kurių 47 siautėjusį J. Bermaną.
susisiekimo nelaimėse. — Lenkijos ūkininkai kelia

— 4 žymus Kanados kompar maištus ir kaltina kompartiją 
tijos nariai su J. Salsbergu pry apsileidimu ir visišku jų reika 
šakyje pasitraukė. Iš Kanados lų ignoravimu.
kompartijos per metus pasitra — Prancūzijos' prezidentas 
ūkė 18,000 narių. Coty, lankydamasis Italijoje,

— Nova Scotia 300 anglia padarė vizitą Popiežiui Pijui 
kasių sustreikavo, kai ten nu XII.
vyko į darbą 16 vengrų. Spėja — Popiežius priėmė Lenki 
ma, kad tai komunistų agitaci jos kardinolą Višinskį.
jos pasekmė. — JAV vėl duos Jugoslav!

— Texase kilęs viesulas su jai ginklų.
griovė daug namų, užmušė 20 — Haiti saloje vyksta nėra
žmonių ir padarė daug nuosto mumai prieš karinę juntą, kuri 
liu. daro spaudimą prezidentu iš

— Hitlerio finansų min. Fu rinkti savo žmogų.

NAUJASIS MONTREALIO 
LIETUVIŲ SEIMELIS 

IŠSIRINKO PREZIDIUMĄ
Prieš kelias savaites susirin 

kęs naujai išrinktasis Montrea 
lio Lietuvių Seimelis dienotvar 
kės nebuvo išbaigęs — neįsten 
gė išsirinkti Prezidiumo. Ir pra 
ėjusį sekmadienį, geg. 19 d., 
bejieškodamas išeities, jis per 
ilgai sutruko. Iš to kilo ir nerei 
kalingų pasisakymų. Truputį 
keista, kad kaikurie asmens, įe 
jo Į Seimelį neišsiaiškinę jo net 
struktūros. Dėl to buvo laiką 
gaišinančių aiškinimusi, kurie 
vis dėlto prie nieko pozityvaus 
neprivedė. Todėl primininkavu 
šiam p. Kęsgailai pasiūlius, bu 
vo panaudotas demokratinis 
principas — balsavimo būdu ir 
daugumos valia laikyti visus 
Seimelio narius kandidatais i 
Prezidiumą ir jį rinkti iš visų, 
net ir nesančių susirinkime, tar 
po. Ir tas vienu mostu išspren 
dė visą' perilgai nusitęsusį klau 
simą.

Balsavimo vaisiai išryškojo

Naujienos iš pasaulio sostinės 
SVARSTYTAS PASAULIO LIETUVIŲ SEIMO 

KLAUSIMAS
Gegužės 18^ Brookiyne Lie yra vieta, kurioje, pagal prane 

tuvių Piliečių Klube įvyko PL šėją. mes turime pastoviai ne 
B Seimui šaukti komisijos posė tik budėti, bet ir veikti. Ją pa 
dis. Vienas iš labai svarbių ir pildė buv. Vilko ir VT narys, 
daug ginčų komitete 
klausimų buvo: koks 
tu, 1958 m. rugsėjo 
turėtų būti meninis 
mas? Vieni stovėjo už lietuvių vių, gyvenančių Europoje, pasekanti: Pagal balsų daugumą 
kompozitorių geriausių kūriniu dėtį, Vasario 16 gimnazijos ir i Seimelio Prezidiumą išrinkti 
koncertą, kuris galėtų būti išįkitų organizacijų veiklą, 
pildytas ir svetimų muzikų; ki 
ti už bendrą muzikos ir dailės* 
vakarą. Šių pastarųjų naudai 
buvo šiame posėdyje priimtas 
nutarimas. Be to, šitame posė 
dyje buvo papildyta finansų ko 
misija jos pirmininku išrenka 
nt p. Chalendel lietuvį banki 
ninką iš Philadelphijos.

EUROPA REIKIA 
STROPIAI DABOTI

Gegužės 12 d. Įvyko New 
Yorko v. liaudininkų susirinki 
mas. Jau buvo gauta žinia, mų. Pagaliau, kuopos pirm. A. 
apie Liet. Įgalioto Ministro Po Novickis padarė pranešimą 
vilo Žadeikio mirtį. Jo šviesią apie kuopos veiklą. Po praneši 

į susirinkimas pagerbė mų ir diskusijų, susirinkimas 
minutės tyla ir susikaupimu, pranešėjams padėkojęs, išsirin 
Velionies šeimai pasiųsta užuo ko naują kuopos valdybą: prof, 
jautos telegrama. V. Kanauką, inž. V. Švilpą ir

Susirinkimui VT pirmininkė J. Jakštyrį. Kandidatai — 
p. Devenienė padarė išsamų dail. Č. Janušas ir St. Aušrota, kad padarius dar tūlą piniginę sikalbėsią. Vis dėlto J. Karde 
pranešimą apie politinę padėtį Susirinkimui pirmininkavo J. apyvartą, praėjusiais 
Europoje ir VT darbus Lietu Audėnas, sekretoriavo S. Auš Prezidiumas turėjo 

vai vos laisvinimo reikalu. Europa rota, 
per

sukėlusiu pirmą kartą Į kuopos susiną at 
seimo me silankęs, nes irgi ne seniai at 
pradžioje, vykęs iš Europos, p. J. Jakšty 

pasirody ris. Jis daugiau nušvietė lietu

Vos prieš mėn. iš Australi Rudinskas, 
jos atvykęs ir New Yorke apsi 
gyvenęs St. Aušrota, painfor 
mavo apie gyvenimą Australi 
joje i rlietuvių padėtį bei veik 
lą. Konstatuojama, kad Ameri 
koje gyvenimas geresnis negu 
Australijoje.

J. Audėnas painformavo apie 
vedamus grupių pasitarimus 
Vliko reikalu. Kol kas tik tesą 
pradėtas darbas ir laukiama iš 
grupių konkretesnių pa^isaky

m a

Pasaulio lietuvių sostinėje
ŠULAITIS 

LIETUVAITĖ — GROŽIO 
KARALIENĖ

Birutė Aldona Pleškytė, stu

jo manymu, turėjo biiti nekelia 
ma viešumon, kol su klausimą 
liečiančiu asmeniu nėra išsiaiŠ 
kinta. P. Rudinskas paaiškino, 
kad kaip ten bebūtų, dokumen 
tai perduoti netvarkingai. Susi 
rinkimas nutarė šį klausimą pa 
likti TF Atstovybei, kurią jis 
ir liečia.

t,. Balzaras iškėlė lenkų Ge 
gūžės 3 konstitucijos ševntėje 
išsišokimą prieš Lietuvą. J. 
Kardelis, atstovavęs ten Seime 
IĮ, paaiškino, kad tūlas kalbėto 
jas, kėlęs pagalbos Lenkijai va 
jaus klausimą, pasakė, kad len 
kai „nenurimsią, kol nebus at

šie asmens: Stp. Kęsgailą, Pr. 
~ , Jonas Lukoševi
čius, G. Rukšėnas, K. Andruš 
kevičius, J. Ladyga ir A. Kli 
čius; kandidatais liko D. Nor 
keliūnas, p. Gabaliauskienė ir 
p. Kerbelienė. Revizijos komi 
sijon išrinkti: J. Viliušis, p. 
Valiulis ir p. Čėsna; kandida 
tais liko p. Ivaškevičius 
Rimkevičiūtė .

Naujasis Prezidiumas
skirstė pareigomis: Stp. Kęs gautas Vilnius ir Lvovas“. Dėl 
gaila — pirmininkas, Pr. Ru šito išsišokimo J. Kardelis L/m 
dinskas — vicepirm., A. Kli kų Kongreso pirm. p. Brzozins 
čius — sekr„ G.^ Rukšėnas — kini pareiškė protestą. Pirmi 
ižd., J. Lukoševičius — tarpži ninkas į tai atsakė, kad jo kai 
nybiniams reikalams, J. Lady boję, kuri buvo oficiali, to ne 
ga — parengimams, K. And buvo, o atskirų kalbėtojų kalbų 
ruškevičius — socialiniams rei jjs negalėjęs išcenzūruoti. P. 
kalams. Brzozinskis pridūrė, kad lenkai

B. pirm. p. Balzaras pranešė, su lietuviais tais klausimais su

ir p.

pasi

metais lis siūlė Seimeliui šiuo klausi 
1780.95 mu lenkų Kongresui pasiųsti 

dol. pajamų, 1747.19 dol. išlai reagavimo raštą, ką Seimelis ir 
dų ir naujam Prezidiumui per nutarė.
duota 33.76 centus. Beje, susirinkime buvo kai

P. Paukštaitis kėlė revizijos bų, kad Seimelis, veikdamas pa 
kom. suminėtus trūkumus, o p. gal KLB statutą, turėtų ir pasi 
Viliušis klausė p. Rudinską, ko vadinti statutiniu vardu. Klau 
dėl jis viešai paskelbė tai, kas, simas liko neišspręstas.

EDVARDAS
NAUJA LIETUVIŲ 

BAŽNYČIA
Gegužės 12 d. kard. Stritch 

pašventino naują lietuvių baž dijuojantį Illinois Un-te Chica 
nyčią Chicagos Marquette par goję, buvo išrinkta šio univer 
ko lietuviškoje kolonijoje. Jos siteto ROTC (atsargos karini 
statyba buvo pradėta 1953 m. nko lavinimo būrio) grožio ka 
rudenį, o ją suprojektavo ir sta raliene. Reikia pažymėti, jog 
tybai vadovavo arch. Mulokas. šioje mokslo įstaigoje mokosi__
Ši bažnyčia savo pubšnumu iš pats didžiausias lietuvių skai nktines, tačiau baigminiame su mokykloje.
siskiria is kitų Chicagos lietu čius visoje Š. Amerikoje ir čia sutikime su latviais pritrūko ® IVlaziausiųjų vaidinimas, ku 
viii bažnyčių ir jos pastatymas jie yra sudarę lietuvių klubą, iaimės kuomet 2 minutės prieš rį paruošė Seselės vienuolės su 
yra atsiėjęs apie 1 milioną dole pavadintą „Lituanica“ vardu. pabaigą vedę 5 taškų skirtu Vaiki] darželio vaikučiais, bus 
rių. Klubas yra išvystęs gražią vei mu> nebepajėgė išlaikyti ka si sekmadienį, geg. 26 d., 3.30

Pamokslą pasakė kard. Stri klą, kuri yra plaicai žinoma ki TTrnolį savųj'N rankose ir pralai Aušros Vartų salėje. Bus paša 
teh, kuris pabrėžė nepaprastai tataučių studentų tarpe. , • • . . .
didelį lietuių įnašą.

JAUNIMO KONGRESAS
Pirmojo JA Valstybių ir Ka gė mln- P- Žadeikio ir Sen- A> nktinė 

nados lietuvių jaunimo kongre Adamkavičiaus minėjimą. t

MONTREALIS
• Vyt. Sirvydas gerokai pasvei 
ko ir jau sugrįžo į darbą. Svei 
katos ir sėkmės!
• M. Arlauskaitė nelaimingai

PABALTIEČIŲ ŽAIDYNĖS
Kanados pabaltiečių metinė 

se sporto žaidynėse, įvykusio 
se šį savaitgalį Toronte, vyrų 
krepšinį ir vėl laimėjo latviai. 
Pradinėse rungtynėse lietuviai paslydo ir susižaidė koją, dėl 

J lengvai įveikė estų ir latvių ri ko apie du mėn. negalės dirbtiko apie du mėn. negalės dirbti

ši sekmadieni, geg. 26 d., 3.30

mėjo keturiais taškais. Pažy ka „Kur dingo antelė“.
• L. V. S. Ramovė gegužės 19 mėtina, kad panaši istorija kar • Sportininkai šį sekmadieni 
d. Lietuvių Auditorijoje suren tojasi jau treti metai. Mūsų ri susirenka (turi uniformas) pa

~ .............. ‘ daryti foto, reikalingą 5 Liet.
Dienos Metraščiui.

VILNIAUS RADIJA KLAUSANT
PIRMOJI TELEVIZIJOS STOTIS LIETUVOJE 

“Vilmuje, kaip pranešama, jau niomis, ha teduoda tiktai 3—4 
baigta statyti ir pradėjusi veik centnerius javų iš hektaro. Ma 
ti televizijos stotis. Kaikas esąs šinų daugelis stovi, o arklių nė 
susirūpinęs pinigų taupymu, ra. . . Vilniaus radijas aimanuo__________ _______________
nes teksią pirktis televizoriai, ja> kad ()dar yra daug kolūkių, dentų S-gos pirm. Br. Vaške vykę į Washingtoną ir dalyva nių krepšinyje lietuviai lengvai 
kurių esą tiktai sovietinių. j -......................... - --- — -------- - . _ - ........................ ... .
LIETUVOS GYVENTOJAI mažiau kaip po 1 rublį pinigu Vyt. Vardys ir

IR GYVENIMAS

Pirmojo JA Valstybių ir Ka 8ė min- P; Žadeikio ir gen. A. nktinė buvo sudaryta iš Vy 
nados lietuvių jaunimo kongre Adamkavičiaus minėjimą. ties, Aušros ir Tauro krepšį 
so, kuris Įvyks birželio 29—30 • Vysk. V. Brizgys, dr. P. Da ninku. Geriausiųjų penketuką 
d. d. Chicagoje, pagrindiniai užvardis, gen. P. Plechavičius, sudarė A. Kulys, A. Buntinas, 
kalbėtojai yra numatyti ir jau Ant. Rudis, L. Šimutis ir Dan R. Preikšaitis ir du montrealie 
sutiko būti: Kanados Liet. Stu Kuraitis iš Chicagos buvo nu čiai R. Sinius ir A. Gražys. Jau

nį, kaip ir buvo laukta, laimė 
jo Kanados meisteriai estai.

Kuomet, paprastai, tokiose 
varžybose lietuvius atstovauda 
vo vieni torontieiČai, šiemet bu 
vo sudarytos tikrai reprezenta 
tyvios rinktinės. Montrealiečių 
dalyvavimas daug prisidėjo 
prie moterų ir jaunių užtikrin 
tų laimėjimu, bei gražesnio, 
kad ir nesėkmingo, vyrų žaidi 
mo'. — apb —
• Šiemet Toronto U-tą baka 
lauro laipsniu baigė penki lietu 
viai: Gražina Račytė ir Birutė 

Ballroom salė buvo pilna publi tų baigę Toronto un-tą, pasta mūsiškių penketuką priskirtu Petrulytė humanitarinius mo 
kos. Šio vakaro tikslas buvo lė‘ rasis yra stambus statybinin me A. Sirjūnaitę, O. Kriaučių kslus, Romas Mitalas fiziką, 
šų sukėlimas, kurių pagalba kas, be to dar universitete stu naitę, A. Biškevičienę ir mont Gintautas Mitalas —- mech. m 
būtu galima labiau pagyvinti dijuoja humanitarinius moks realietes M. S’iniūtę ir D. Ane zinetiją ir Kafcys anglickas 
teatrinį veikimą. lūs. liūnaitę. Vyrų ir moterų rinkli- social work. — a —

kur už darbadienį išduodama lis, mokyt. Aid. Krikščiūnaitė, vo min. Povilo Žadeikio laidotu pakartojo pernykštę pergalę 
V. Adamkavi vėse. prieš latvius. Be viršminėtų tau

• Chicagos Lietuvių Vyrų cho riečių, čia, kaip ir vyruose, to 
dar talkininkavo 

montrealietis E. Baltuonis. Mo 
sudaryta iš tų

ir po 1 kilogramą grūdų“. Su čius.
Lietuvoje dabar esą 3 milio prantama, kad tokioms sąlygo 

nai gyventojų, Vilniuje 200, rns esant, kolūkiečiai „neišdir 
000. Vilniaus aerodrome kas ba privalomo' darbadienio mini 
dien sustoją tuzinai lėktuvų, mumo“. Už ką gi dirbti, jeigu 
vykstančių į Maskvą. Pramonė darbas neapmokamas? 
sudaranti 63% viso ūkio. Lau LjETUVOS KREPŠININKAI 
kimu gyvulių rezervatams esą amfručA
paskirta 300,000 ha. Komparti * Aivir-Kiis^.
jos sekr. Niunka per radiją sku Esą Lietuvos krepšininkai 
ndėsi, kad yra atsiliekančių ko šią vasarą atvyksią rungtynių 
lūkiu. Nusiskundžiama, kad į Ameriką, Kas juos kviečia, ar 
Lietuvos žemės ūkis nusmukęs jie patys prašosi čia atvykti, 
žemiau rusiškojo. Pravdos ži nepraneša.

• Prel. Ignas Alabvičius, Cice ras sekantį sezoną, kovo mėn. rontiečiams 
ro liet, parapijos klebonas, Bal žada op. „Faustą“.
to rinkliavos proga pirmasis • Išskrido j Europą atostogų terų rinktinė, 
paskyrė 300 dol. auką Sibiro E. Čuplinskas, G. Šernas ir Br. pat klubų, pagrindan paėmusi 
lietuviams sušelpti. Vaškelis. Jie numato aplankyti Š. Amerikos liet, meisterį Vy
• Scenos Darbuotojų S-gos Te Angliją, Prancūziją, Šveicariją tį, buvo tiek pajėgi, kad leng 
atralų balius praėjo su nemažu ir Italiją. Pirmieji du yra jauni vai Įveikė labai gerai techniškai 
pasisekimu. Didelė Western inžinieriai, tik prieš keletą me žaidžiančias latves. Į pirmąjj
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prenumerata arba sm. pašto ž.)

Nepriklausomos Lietuvos Nepaprastam Pasiuntiniui 
ir Įgaliotam Ministeriui Jungtinėse Amerikos Valstybėse 

POVILUI ŽADEIKIUI 
Washington’e mirus, 

PONIĄI ŽADEIKIENEI SU ŠEIMA, 
Nepriklausomos Lietuvos Diplomatinei ir Konsuliarinei 

Tarnyboms ir visai Lietuvių Visuomenei, netekus 
didžiai autoritetingo Ministerio vadovaujančioje vals

tybėje, gilų apgailestavimą ir nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Lietuvos Varpininkų ir Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungos Klubų Centras 
Kanadoje ir Montrealio Klubas.

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 laikrašti 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

MINISTERIUI POVILUI ŽADEIKIUI

mirus,
Poniai Žadeikieniai ir šeimai 
reiškiame giliausią užuojautą

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

1958 metus pavadinkime 
Vinco Kudirkos metais

1930 metai Lietuvoje buvo 40 metų, kai buvo paskelbtas 
pavadinti? Vytauto Didžiojo me Lietuvos Nepriklausomybės at 
tais. Tai buvo švenčiama 500 statymo aktas. Jau laikas šiems 
metų sukaktis nuo Didžiojo visiems dideliems jubilėjams 
Lietuvos kunigaikščio. Vytau pradėti ruoštis, kad nebūtų per 
to mirties. vėlu. Reikia prileisti, kad šie

Daug tautai nusipelniusių as ms jubilėjams pavaikšičoti ne 
menų didesni jubilėjai retai bus tarp lietuvių iešįvių jokių 
kartojasi. Todėl atėjus sukak politinių ar kultūrinių skirtu 
ties metams, jie turi būti tinka mų. Visi kuo kas galėdamas pri 
mai atžymėti. Nusipelniusiam 
asmeniui turi būti pastatomas 
didesnis ir vertingesnis pamink 
las.

Vincas Kudirka mūsų tau
tos istorijoj yra vienas iš kil intensyviai ir atsidėjus. Bet to 
niausiu asmenybių. Jis Lietu negana.
vai yra sukrovęs neišmatuoja Vinco Kudirkos garbei ture 
mus dvasinius ir patriotinius tų būti parašyti romanai, poe 
turtus. Juo toliau, juo ilgesnė mos, kuriamos dainos ir naujos 
darosi istorinė perspektyva, dramos.
juo didesniu didvyriu mes Ku Dabar kyla klausimas, kas 
dirką sau perstatome ir regi šiose mūsų sąlygose yra autori paskirties šventė bus gruodžio klausomybės, 
me. Jam neteko materialio ai tetingas 1958 m. paskelbti Vin 25 d. Velykos? ]
plieninio kardo pakelti prieš co Kudirkos metais. Paskelbti,
lietuvių tautos prispaudėjus, kad visi laisvajame pasauly sp Tamsta, užuot aiškinęsis spau na vis labjau įeina į paprotį su
Vincas Kudirka vartojo kitus audos leidiniai, visi lietuvių iš doje, būtumėt paklausęs pirmą važiuot iš labai tęli ir padary šeimininkėse didelį susidomėji tvarkymo skyriuje,
ginklus. Iš vienos pusės jis vi eivių nutarimai, suvažiavimų ir sutiktą lietuvį ir tas būtų pa ti metinius pasimatymus. Tai mą, todėl ir ateityje žadama • Pov. Budreikai atsisakius iš

’ ’ ” ' posėdžių protokolai ir visi kiti aiškinęs nė nemriktelėjęs. Man kodėl neužkąsti ir alučio neiš ruošti panašius ir augštesnius Bendruomenės ap. V-gos, ku
lietuvių išeivių raštai, laiškai net koktu darosi, kad toki pa gerti? Juk tai senas lietuviškas valgių gaminimo paistobulini rioje ėjo iždininko pareigas, ki 

mo kursus. Bs. tas iždininkas toms pareigoms
iškeltas sumanymas įar ne®urĮst.a!’. jau .ar.tinas» pusmetis, kai sis finansiniu atz 

— Toronte atskirai veikian vilgiu opus reikalas vis netvar 
čiom kur.-savanorių, kriaų ir komas.

Mūsų Valstybės Atstovui Washingtone

sidės.
Mus džiugina, kad 1958 m. 

bus sušauktas Pasaulio Lietu 
vių Bendruomenių Pirmasis 
Seimas. Jam ruošiamasi labai

UŽBAIGĖ KULINARIJOS KURSUS
Sekmadienį, gegužės 5 d. Pri šaulių organizacijoms susijung 

sikėlimo parapijos salėje buvo ti į vieną stiprų vienetą. Gegu 
gražus Motinos Dienos minėji žės 7 d. tų organizacijų Valdy 
mas, kuriame turiningą ir gerai bu bendrame posėdyje nepnei 
paruoštą paskaitą turėjo pėda ta prie vienos nuomonės ir nuo 
gogas A. Rinkūnas. Po paskai to susijungimo atsisakyta. Ta 
tos, šeštadieninės Maironio var čiau, ateityje nutarta glaudžiai 
do mokyklos mokiniai atliko me bendradarbiauti ir vieni kitus 
nine programėlę. Paskaiton at remti. Tam tikslui pavesta vai 
silankė per 300 asmenų. dybų pirmininkams palaikyti

Po šio minėjimo buvo aštuo tarp savęs tamprius ryšius, o 
nių savaiičų virimo-kepimo kur svarbesniems klausimams sprę 
sų išleistuvės - vakarienė. Kur sti kviesti bendrus valdybų po 
sus lankė 72 kursantės. Kiek sėdžius. Mūsų karrtftmenėMB 
viena „Absolventė” turėjo sava šventės minėjimo ruošimą ntr* 
tankiai paruošti kursų baigimo tarta perimti toms trims orga 
„Diplomą“ — iškepti ar paga nizacijoms, kviečiant Apylin 
minti ką nors iš valgių. Už tris kės Bendruomenę šiame minė 
geriausiai pagamintus valgius jime bendradarbiauti, 
buvo skirtos trys premijos — ® Visuomenininkas dipl. ekon. 

no. Lygiai kaip ir kiekvienas ka džiai duodami nemokamai arba virtuvės reikmenys. Komisija, J. Karka prie City Hali tam 
talikas supranta, kokio vardo ir už savikainą, nes, šalia Nepri peržiūrėjus paruoštus patieka tikros komisijos sėkmingai iš 

, vasario 16-toji lūs, pripažino premijas p. p. Ab laikė reikiamus egzaminus ir iš 
pas mus yra ir didžioji lietuviš romaitienei, Čepienei ir Čeputie laisvai samdomo pakeltas j eta 

Ar ne geriau būtų buvę, jei kos draugystės diena. Ta die nei. tinius tarnautojus inžinieriaus-
Kadangi kursai rado mūsų -tikrintojo pareigoms miesto

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Montrealio skyrius.

Nepriklausomos Lietuvos Valstybės Atstovui Washingtone

MINISTERIUI POVILUI ŽADEIKIUI

mirus, jo žmonai, dukrelei ir artimiesiems širdingą 
užuojautą reiškia

Kan. Liet. Tautinės S-gos Montrealio Skyrius.

sa savo dvasine galia kovojo 
prieš Rusijos caro valdžią, kuri 
Lietuvą laiką priespaudoje ir 
tamsoje; iš kitos pusės jis rodė 
dar gerokai tamsoje apsnūdu 
šiai tautai kelią ir priemones, ti susirinkęs PLB Seimas. Bet tą. 
kaip reikia kilti susipratimu ir jis rinksis tik antroje metų pu _ _
kultūra ir kaip su priespauda sėje. Tad pervėlai. Gal būtų ge neatsakyti, nes nieko naujo ne programai pasibaigus, tarp šva 
kovoti. Nesvyruodamas sakė, riausia, kad tatai paskelbtų da pasakėte. Į tai, kiek laiško reda riai padengtų stalų ir šokančių

ir t. t. būtų žymimi ,,1958, Vin prasti ir visiems suprantami da paprotys.
co Kudirkos Metai”. lykai reikia aiškinti, naudojant Kitos apylinkės Tautos Fon

Be abejo tatai galėtų paskelb taip brangią mūsų spaudos vie dui skiria iš minėjimo pelno.
Mes gi iš vasario 16-tosios šve

Į kitus užmetimus galėčiau ir ntės pelno nesiekiame. Todėl

ALBINAS GUMBARAGIS
jog caro priespauda žlugs ir bartinis PLB Seimui šaukti ko kcijai apimtis leidžia, esu atsa porų vaikščioja su sąraašis dvi 
Lietuva pati save tvarkys. mitetas, gavęs iš Vyriausiojo kęs š. m. „N. L.” Nr. 10. Ta tautiškai apsirengusios poros 

1958 m. gruodžio 31 d. suei Lietuvos Išlaisvinimo Komite čiau, jei gerb. Redaktorius vie ir renka aukas. Jei kas neatvy 
na lygiai 100 metų nuo Vinco to pritarimą. tos nepašykštės, norėčiau dar ko, tai Į namus nuvyksta. Kiti
Kudirkos gimimo. 1958 m. gr Gal kas klaus, kam šis prita kai ką, nors ir labai suglaustai, ir patys pasiūlo, nes visi žino, 
uodžio mėn. sueina 60 metų rimas reikalingas? Vlikas jug papildyti. Bet tai jau bus pole kad vasario 16-toji yra ir T. F- 
kai Vincas Kudirka parašė, su egzylinis veiksnys? Čia reikia mika. do diena, nors Lietuvos įstaly
komponavo ir su gaidomis, prisiminti tai, kad ne kas kitas, Rašote, kad tik 22 metus Ne mai to nenumatė.
1898 m. „Varpe“ Nr. 12, pa o Vlikas pavedė Amerikos Lie priklausomybės minėjimai buvo Nežinojau, kad iš Montrea 
skelbė „Tautinę Giesmę“, kuri tuvių Bendruomenės valdybai džiaugsmo švente. Mes tai džia lio tūkstančių lietuvių yra tik.

Urugvajus ir jo lietuviai
Tokiu titulu ryžtuosiu kuo vaizdžiau pažymė 

ti Urugvajaus svarbesnius gyvenimo įvykius ir 
kuo smulkiau apibūdinti jame gyvenančių lietuvių 
veiklą. A. G.

KOMUNISTAI PATYS SAVE NAIKINA.1.
Prieš keletą metų Sov. Rusi jo, kol pasklido' „gandai", kad 

pra mūsų Tautos Himnas — sudaryti bendrą komitetą, PL ugiamės ir dabar, ir dar labjau kaip jus sakot, apie 300 lietu jos ambasados patalpų požemy 
„Lietuva Tėvynė Mūsų Tu Di B Seimui sušaukti. Tad šis ko nei kadaise Lietuvoje, nes, tiek vių, jautrių tautos reikaluose, je „pasikorė“ jos šoieris. Taip pO nužudyti viename rūsyje, 
dvyrių žemė“. mitetas ir yra bendrinė ir gal metų išsibastę po svetimus pa Pas mus iš visi tik 300, įskai teisinosi jos vyresnieji policijai, kad išvengus atsakomybės ir

Jei Vincas Kudirka tebūtų vienintelė tarp laisvojo pašau sviečius, šios šventės reikšmę tant ir vaikus, ir išsisklaidę kai šiai buvo pranešta anonimi neišdavus jų iš kalno suplanuo 
parašęs tik vieną vienitelę šią lio išblaškytųjų lietuvių organi daug geriau suprantame. Juo 100-to mylių spinduliu. Ačįū nių asmenų, kad praeinant pro tos agresijos, nes tuo būdu ga 
giesmę — Tautos Himnu tapu zacija, kuri ir galėtų tatai pada labjau, kad Neprikl. Akto pa už garbę. Vadinasi, mano vieto ambasados patalpas požemyje Įėjo būti panaikintas visame 
šią, jau tik dėl to jam reikėtų ryti. Gi susirinkęs P. L. B. Sei dariniai dar ir šiandie nėra ir vė dėl aukų T. Fondui lyginasi girdėjosi šiurpus žmogaus kly krašte, legalus komunistų par 
statyti žymiai didesnį pamink mas tikrai tuo pačiu reikalu ga nežada visai išnykti. Lietuva su didžiausios kolonijos geriau ksmas.
lą, negu bet kam kitam. lės ir savo deklaraciją paskelb dar nemirė ir neketina mirti, siu elitu. Tai kam mūsų alutį Policijai atvykus „pakaruok

1958 m. vasario 16 d. sueina ti. J. Audėnas. Tegu liūdi ir miršta rusai ir vi kaltinti? lis“ jau buvo nuimtas nuo kil ~
šoki Lietuvos priešai. Pilnai sutinku, kad Tėvynės pos ir kilpa atrišta. Kilo tuoj tėvideo "spaudoje pasirodė nat^

Vyskupas davė leidimą gavė vadavimo reikaluose svarbu ne įtarimas, ar jis nebuvo pakai ja gov Rusįjos ambasados per 
nios metu per 16-tą vasario šo kiekybė, bet kokybė. Betgi au tas. Dar daugiau tas įtariamas sonaio agresija 
kti tik dėl to, kad tos dienos kų dydis ir yra vienas iš tiks sustiprėjo, kai pareikalavus iš jv ke * iz lac vaizd 
reikšmė ir mūsų tautos padėtis liausiu kokybei matuoti rodik tirti mirusio kūną, ambasada vv ^js. s v 1Z „ J
buvo paaiškinta. Kitaip, broly liu, juo labjau, kad, anot Ta neleido ir jis tuoj buvo išga ma? ne ,a ai ‘'.’Viai’, • U- . °V 
ti, nė nebandyk prašyti. Taipo mstos, visi mes esame nenu bentas i Sov. Rusija. ambasados vaidininKai girtuos

• • _ . r . < , . , f. . . .. n r i i • i -i havę visa naktį naktiniuose klucr 1 i£im CArai ir hirvnim clz-riaiicfi PrachnkiiQ kuriam laikui r ♦

tie žudikai pačių komunistų ta 
viename rūsyje,

Laiškai Redakcijai
O VIS TIK 16-TOJI VASARIO YRA TAUTOS 
ŠVENTĖ TAI KODĖL ALAUS NEIŠGERTI?

Ir vėl tas pats tautietis sa binti“ arba net suantgalvinti, ti, nė nebandyk prašyti. Taipo mstos, 
vo laiško redakcijai grįžo prie to jeigu jie pradeda naujos min gi jam gerai žinomi ir birželio skriausti. Praslinkus kuriam laikui
paties jau ir apmiršto tautos ties nauja eilute. O tada ant mėn. trėmimai. Kasgi nesupranta, kad Ne šio įvykio, penki komunistų
šventės klausimo. Kadangi šiuo galvės, ypač amerikinėje spau Piktinatės, kad mes išgeriam priklausomybės aktas buvo ap entai užpuolė vieną naktį, 
kartu, liesdamas mano korespo doje, mėgstamos rašyti vien di alaus namuose, kuriuose yra gintas ne linksmybėmis. Bet dant sostinės gatvėse plakatus 
ndenciją jau ir netiesą rašo, džiosiomis raidėmis. Taip ir koplyčia. Čia irgi mūsų nuomo prie ko šitie žodžiai? Ar tuo no demokratinių pažiūrų jsindika 
todėl jaučiu turįs net ir teisinį su žodžiais „tautos šventė“ nės skiriasi. Mums atrodo, kad rimą pasakyti, kad savanoriai, listus ir du iš jų nušovė, 
pagrindą Gerb. Rudektorių pra buvo padaryta, bet anaiptol, su yra daug moraliau gerti gražiai partizanai ir visų laikų kovoto Greit buvo individualizuoti 
šyti leisti man atsakyti, panau antgalvinti žodžiai „TAUTOS ir su saiku Liet .Namuose, kur jai už Lietuvą susidėjo tik is žudikai, kurie priklausė vietos 
dojant tą pačią laiKraščjo vietą. ŠVENTĖ" nereiškia Tautos yra koplyčia, nei bjauriai ir be abstinentų ir nešokėjų? Paga komunistų partijai ir ilgą laiką 

Minėtas tautietis tvirtina, Šventę, bet tautos šventę. Skir saiko karičamoje, kur sunku su liau, tautos šventės proga įvy policija labai stropiai jų įieško 
kad aš esu parašęs, jog vasario tumas tarp Tautos Šventės ir kontroliuoti. Ir pas mus se kuhios sueigos nei pas mus, nei -----------------------------------------------
16—17 dienomis bus švenčia tautos šventės yra labai dide niau, kol dar. rinkdavomės į papas jus dar nebuvo'sušauktos gšto rango dvasiškis, vyskupi 
ma Tautos Šventė. Į tai turiu lis, maždaug toks, kaip tarp p. silinksminimus ar minėjimus tikslu eiti ir įkūnyti Nepr. Ak jų valdytojas, kviestų savo kai 
atsakyti, kad aš šitaip nerašiau, Žvirblio ir žvirblio.
ir šitokia citata, kurią, gerb. Jeigu dar kuris suabejotu siskutusių, lyg tyčiomis pras 
Tautieti davėte š. m. balandžio mėt, 1

tijos veikimas.
Ir štai po to po kelių metuos 

šio gegužės mėn. 2 dieną Mo^|

po 
ag 
lip

po kunigo, ar net palaiminimosvetimose salėse, ateidavo neap tą. Tam laikas dar ateis!
; Kad bažnyčia kviestų į save vyskupo rūmuose alaus išgerti, 

tai žvilgterėkit keliomis tai apsitaisiusių ir būdavo ne tikinčiuosius žemiškomis gėry
17 d. „N. L.” Nr. 16, yra Jūsų eilutėmis augščiau. Pamatysite, gražiai girtų. Dabar tokių jau bėmis, tai negirdėjau, bet neti 
išgalvota. Į tai noriu atkreipti kad toj pačioj korespondenci nepasitaiko ir aukų daugiau su kintiesiems kviesti ir ypač kri 
visų dėmesį ir kiekvienas gali joj ir su lietuviais biznieriais ly renkame. Dar vienas įrodymas, kštyti, tai panaudoja visokias 
te patikrinti. Ta korespondenci giai taip padaryta, juos suant kad daug svarbiau yra mokyti priemones, įskaitant ir medžią 
ja buvo parašyta iš Edmonton, gaivinant į LIETUVIAI BIZ kaip gerti, bet ne vien drausti, ginęs. Mes gi kvietėme atsilan 
Altą š. m. sausio 23 d., „N. L.“ NIERIAI. Kiekvienam aišku, Vien draudimas ir moralizavi kyti visokius: patriotus, ir ne

buose. Vienas jų, daugiau išsi 
gėręs, nutarė nebegrįžti į amba 
sadą, bet antrasis „blaivesnis” 
mžsispyrė >visu atkaklumu ir 
prieš savo kolegą pavartojo ag 
resiją. Grįžtant rytą, jau neto 
Ii Sov. Rusijos ambasados, išsi 
gėrėlis įsidrąsino tiek, kad pra 
važiuojant taksimetrui pro Gu 
atemalos pasiuntinybę, šoko iš 
jo ir pasileido į pasiuntinyįaK 
jieškodamas prieglaudos. BlF 
„blaivusis“* čiupo jį ir pradėjo 
brutališkai mušti. Būdamas fi 
ziškai stambesnis ir, pastebėta, 
išsispecializavęs mušeika, užsu 
kęs rankas į užpakalį nuvilko 
gatve, „girtuoklį“ daužyda 
mas. Jau netoli Sov. ambasados 
[vilktasis /gatve neteko sąmo 
nės, todėl antrasis įbėgo į vie 
nūs šalę ambasados namus ir.. 
išsišaukęs du vyrus su moterį 
mi, įsinešė į vidų lyg užmuštą. 
Reikia manyti, kad apie šį Sov. 
Rusijos valdininką daugiau nie 
kas negirdės.

Bus dauigau.

krašte kur vyko ir vyksta tra 
gedijos? O tačiau taip atsitiko 
neperseniai Kaune su Argenti 
nos „lietuviais katalikais“. Ma 
nau sutiksite, kad nei vyskupi 
jos ,nei mūsų alučiui netinka 
priskirti tautos moralės griovi 

Nr. 4. Matysite, kaip kartais ir kad tai yra paskiri asmenys, su mas gali išsigimti į savo rūšies tikinčiuosius bei nutautėlius. mo, bet atvirkščiai — moralė 
paprasta žinutė gali būti iškrei sirūpinę bizniu, bet ne kokio fanatizmą. Manome, kad lietuviškam reina yra keliama.
piama, pakartotinai velkama restorano vardas, apramstytas Net ir Jūs patvirtinant, kad lui bus geriau patarnauta, kai Baigdamas noriu paminėti, 
per kelis laikraščio nomerius ir atatinkamais valstybės įstaty su alučiu galima daugiau aukų toks atšalėlis atvyks išgerti kad poelgių tikslumą dažnai 
klaidinama visuomenė. mais. surinkti. Na tai ir gerai. Kodėl alaus, pasišoks, bet dalyvaus ir nustato vietos sąlygos ir tiks

Dalykas yra tame, kad prity Rašydamas apie tautos šven pas jus taip nepadaro? rimtoje minėjimo dalyje, negu las. Todėl nevertėtų panaudo
rę redaktoriai norėdami mono tę, įvykstančią vasario 16 die Tačiau aukos Tautos Fon iš viso neatvyks. Patriotiško gi ti vieno ir to paties kurpaliaus, 
tonišką laikraščio šriftą pada ną, sąmoningai nepaminėjau, dui pas mus surenkamos ne už elemento nei šokiai, nai alaus tempiant ant jo kitų veiksmus, NEPRIKLAUSOMA LIETU- 
ryti patrauklesniu, kartais mė kokia bus šventė, nes ir be pa gėrimus ir šokius. Alaus nepar stiklas nesudemoralizuos. vien sulig savo įsitikinimu. VA yra visų lietuvių vėliava,
gsta kai kuriuos žodžius „parie aiškinimo kiekveinas puikiai ži davinėjame dėl pelno, o užkan O ar girdėjot, kad vieno au P. š. todėl visi ją skaitykime.
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V. S. MASTIS

Politinės Kanados partijos
LIBERALIZMAS EUROPOJE.

tampriai bendraujama su ame 
rikiečiais. Pripažįstama laisva 
prekyba be jokių tarifų, bet, 
daugumai pageidaujant, angliš 
kos prekės turi tarifinių leng

Nuo pat 19 amžiaus pabai vat^- Skatinama imigracija.
gos liberalai propagavo ekono 
minę uniją su JAV. Bet kai 
tik ši mintis iškildavo rinkimų 
metų, liberalai pralaimėdavo 
rinkimus. Dabar liberalai su 
šia idėja yra atsargesni ir prisi 
taipo prie daugumos noro. Sa 
vo programoje jie turi įrašę, 
kad Kanada turi išlaikyti pilną 
autonomiją, palaikydama pag 
rindinius ryšius su britais ir 
stengdamasi išvpstyti naują ir 
efektingą, draugišką bendravi 
mą su JAV. Pilnas pritarimas 
duodomas Jungtinėms Tauto dymas nuo 1935 
ms ir kitoms tarptautinėms or kad jie artimai laikosi savo pro 
ganizacijoms. Krašto ginyboje gramos.

kar

Kanados liberalų lyderis ir £ 
dabartinis Kanados ministerių

pirmininkas St. .Laurent. A
Iki penkiolikto šimtmečio S 

Europoje nebuvo jokios asme £ 
ninės laisvės. Bažnyčia ir kara £ 
liūs griežtai žiūrėjo, kad jų vai g 
diniai nenukryptų nuo nustaty A 
tų dogmų. Bet kas, pareiškęs A 
nuomonę, kuri skyrėsi nuo ofi a 
cialias pažiūros, buvo žiauriai v- 
persekiojamas ir dar žiauriau X 
baudžiamas. Asmuo buvo lei A 

< namas funkciuonuoti tik, kaip x 
' _.alis tos klasės, kuriai jis pri $ 

klausė. Joks savarankiškumas X 
nebuvo toleruojamas. A

Tokia padėtis iššaukė reakci a 
ją. Palengva iškilo judėjimas, X 
kuris reikalavo didesnių asme X 
ns laisvių. Šis judėjimas, vadi A 
namas liberalistinių, ekonomi A 
koje sakė laissez fair — leisk X 
daryti žmonėms, kaip jie nori X 
ir tada bus pasiektas augščiau & 
sias produktingumas ir geriau A 
sias turto paskirstymas. Politi a 
koje buvo reikalaujama apsau X 
goti asmens teises, išleidžiant X 
konstituciją ir kitus įstatymus, $ 
duoti žmonėms savivaldą. As $ 
muo turi turėti laisvę išreikšti x 
savo nuomonę, pasirinkti reii X 
giją, dalyvauti įvairiose grupė & 
se, dirbti norimą darbą. A

Šių dienų liberalizme galime a 
pastebėti dvi pakraipas. Viena X 
pakraipa visuomenės 
dan deda kapitalistinę santvar 
ką, kurioje vyriausybė 
ri, kad būtų išlaikoma 
kad didelės bendrovės 
tų monopolių, kad būtų 
ma organizuotis darbo 
ms. Antroji pakraipa visiškai 
priartėja prie evoliucinio sočia 
lizmo, sakydama, kad kapitaliz 
mas nėra reikalingas, bet prie 
šingai, turto privilegija turėtų 
būti panaikinta, kad asmuo ne 
galėtų būti ekonomiškai pavei 
gtas. Pagrindinės ekonominės 
institucijos turėtų būti visų 
žmonių nuosavybėje, o ne tik 
pelno jieškančiųjų asmenų ži 
nioje.

( KANADOS LIBERALAI.

Kanados Liberalų partija at 
sirado 19 šimtmečio viduryje, 
tuo pačiu laiku, kaip ir konser 
vatorių partija. Tuo metu eg 
zistavo dvi labai radikalios par 
tijos: Clear Grits ir Rouge, ku 
rios reikalavo pažangių refor 
mų, kaip slapto balsavimo, au 
gštesnių valdininkų rinkimo, 
ne paskyrimo, bendro patobu 
linto švietimo, dvarininkijos pa 
naikinimo. Be to, Rouge parti 
ja buvo nusistačiusi prieš Ang 
liją ir siūlė geriau prisijungti 
prie JAV. Tos dvi partijos su 
sijungusios sudarė Reformų 
nąrtiją, kuri vėliau pasivadino 

\ .iberalų partija.
Paprastai linkstama manyti, 

kad Kanados liberalai niekuo 
nesiskiria nuo konservatorių. 
Ši nuomonė nėra tiksli, nes Ii 
beralų ir konservatorių pažiū 
rų išeities taškas yra skirtin 
gas. Konservatorių politikos 
pagrinde yra tradicija ir karu 
na, liberalų — liberalizmo idė 
ia, aptarta anksčiau. Tiesa, abi 
partijos pripažįsta kapitalisti 
nę sistemą, bet liberalai linkę 
daugiau varžyti didelius pra 
moninkus, draudžiant monopo 
liūs, duodant daugiau laisvės 
darbininkų unijoms. Tuo tar 
pu, konservatoriai yra linkę pa 
remti stambiuosius pramoni 
ninkus, privaržant darbo uni 
jas.

pagrin

prižiū 
laisvė, 
nekur 

leidžia 
unijo

giminės šaknys giliai įaugusios pašaukė į Ottawą. Karo meto 
į Naująją Prancūziją. Jo moti Ministerių Kabinetas, vadovau 
na airė - kanadietė, kurios tė 
vai kilę iš Galway, Airijoje.

Mr. St. Laurent pradėjo ro 
dytis gabumais jau vaikystėje, 
tiek gimtojo Compton mokyk 
lose, tiek vėliau St. Charles Se

T eisi

LOUIS STEPHENS 
ST. LAURENT

Rašo A .O. C. Cole
Žmogus, kuris jau trečią

tą siekia būti išrinktas Kana 
dos Ministerių Pirmininku, iš 
tikrųjų yra politikas - mėgėjas. 
Garbingasis Louis Stephen St. minarijoje Sherbrooke.
Laurent, Q. C., 1941 m. sutiko ninko diploma gavo Lavalio 
būti ministerių vien iš patriot! Universitete, o 1905 m. pripa 
nės pareigos karo metu. Jis žintas 
neturėjo jokio pasiruošimo bū Quebec'o provincijoje.

Kreditas turi būti kontrolių© fi Politįku Jr.,buvo nusistatęs šimties metų gavo Karališkojo 
jamas. Kontrolė vykdoma per 
Kanados banką, kurį liberalai 
suvalstybino, nupirkdami 51% 
akcijų.

Liberalų nepertrauktas vai 
metų rodo,

Ūkininkai apsaugojami nuo 
kainų nepastovumo rizikos kai 
nų primokėjimų. Jiems duoda 
mos valstybinės paskolos ūkio 
patobulinimui arba kai derliuj 
yra žemiau vidutinio.

jamas William Lyon Macken 
zie King-o, neteko savo Quebe 
c’o provincijos Ipderio Ernest 
Lapointe. Šiam postui užimti 
buvo pakviestas Mr. St. Laure 
nt, kuris paaukoji savo karjerą 
su $ 50.000 metinio uždarbio 
ir tapo Teisingumo Ministerių.

1946 jis norėjo grįžti atgal į 
pilnateisiu advokatu savo advokato darbą, bet sens 

Po de tantis Mackenzie King jau ma 
tė jame savo geriausią įpėdinį, 
tad prikalbėjo pasilikti, paskir 
damas jį pirmuoju savarankiš 
ku Kanados Užsienio Reikalų 
Ministerių.

Vos porai metų praėjus, Mr.

tuoj pat politiką mesti, kai tik Patarėjo vardą. Nuo tada ypač 
atsiras žmogus, galįs jį pakeis 
ti. Gyvenimas parodė ką kitą: 
jo niekas negalėjo pakeisti ne 
tik tada, bet ir ikišiol.

„Dėdė Louie“, kaip daugelis 
kanadiečių jį vadina, yra gi 
męs 1882 vasario 1 d. Comp 
ton, Quebec'e. Iš tėvo pusės jo viršūnėje, pareigos tėvynei jį

V

pražydo jo, kaip advokato, kar 
jera, atnešdama jam bene di 
džiausiąs pajamas už bet kurį 
kitą advokatą Kanadoje.

1941 metais, kai Mr. St. Lau King išėjo į atsargą. Liberalų 
rent, turėdamas 59 metus, bu partijos konvenciją su dideliu 
vo savo advokatinės, karjeros pakilimu išrinko Mr. St. Lau

i Nukelta į 4-tą psl.

Imigracijos Valdininkas

Jis suves jus j sąlytį su atatinkamais darbdaviais.

• Jis padarys patavrkymus jūsų giminėms įsileisti į Kanadą.

• Jis padės jums, norint pradėti biznį ar įsigyti ūkį.

Jis paskubės ateiti jums į pagalbą, jei, laike pirmųjų metų

Ieškokite vietinėje telefono knygoje jums artimiausios Imigracijos įstaigosantrašo.

Kanadoje, jūs neteksite darbo dėl ligos ar nelaimingo atsiti
kimo ir jūs ir jūsų šeima bus reikalinga pagalbos.

Bendrai, jūs esate kviečiami kreiptis į Imigracijos Valdininką pagalbos bei 

patarimo bet kuriuo reikalu. Jo patirtis ir žinios pra skirtos jums be jokio 

atlyginimo.

Visoje Kanadoje yra 130 imigracijos įstaigų, kur jūs rasite patyrusius tar

nautojus, pasiruošiusius padėti jums įsikurti Kanadoje.

Kokia bebūtų jūsų problema, imigracijos valdininkas maloniai pasiūlys jums 

savo pagalbą.

LAVAL FORTIER, Q. C. 
Viceministeris

Ministeris
J. W. PICKERSGILL

Jūsų Geriausias Draugas Yra Artimiausias

/
JEIGU JŪS REIKALINGAS PAGALBOS — IMIGRACIJOS VALDININKAS YRA GERIAUSIAS JŪSŲ DRAUGAS.

THE DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION
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Lenkiškasis komunizmas
LAIŠKAS IŠ

Įmonių 
pasenęs, 
kiekvieno

3.
Čia reikia atsminti Lenkijos 

geografinę būklę. Po paskuti 
niojo karo lenkai paniškai bijo 
jo vokiečių; bijojo, nes jųjų is 
torijos eiga juos to išmokė; to 
dar maža. Juk šiandieninė Len 
kija pasiėmė žemes, kadaise ne 
abejotinai priklausiusias slava 
ms, tačiau kurios ilgus šimt
mečius valdomos buvo Vokie 
tijos. Tas, t. v. „atgautas že 
mes“ Lenkija pasiėmė, nes Le 
nkijai jas „davė" Maskva, gi 
„vakarai“ niekad nėra to „pa 
ėmimo“ pripažinę ir su Vokie 
tija iki šiol nėra jokios taikos 
sutarties. Tas žemes lenkams 
„pripažįsta“ tik Rusija su savo 
„logeriumi“. Iš kitos pusės len 
kai gerai supranta, jog Rusija 
tikriausiai būsianti jų kaimy 
nu visą laiką ir net nepriklauso 
mai nuo valdymo sistemos Ru 
sijoje. Visą tai suėmus krūvon, 

lenkai mano, jog jie tik 
Rusijos padedami galėsią 
atsispirti prieš vokiečius.
Tokia išvada gerokai ribo 
ja lenkų antirusiškumą.
Nežiūrint į tokią pažiūrų pai 

niavą, veik kiekvienas lenkas 
sako, jog Rusijos „pagalba“ ne 
galinti duoti „pagrindo“ Mask 
vai visiškai pajungti Lenkiją. 
Dabar tas galvojimas aiškiai 
jau turi formą antirusišką, bet 
tas vėl rišasi su lenkų „sapnu“ 
apie suvienytą lenkų „mocarst 
vo“, apimančią „istorines“ 
mes.

Savaime suprantama, jog 
Maskva gerai supranta tuos 
nkų galvojimo kelius ir ryšį 
tuo net bando keisti savo lig 
šiolinio valdymo ijnetodus.

Reikia taip pat prisiminti, 
jog Gomulka nėra mokęsis Ma 
skvoje „komunistinių gudry 
bių“, kaip tai buvo su Bierutu, 
Bermanu, Radkevičium ar Sn 
iečkumi; užtat ir jojo galvoji 
mo būdas kiek skirtingas nuo 
aklų Maskvos agentų galvoji žymiau atsistato. Statybos dar 
mo būdo.

Gomulka tikrai nori sekti
Tito pėdomis ir sukurti 
lenkiškąjį komunizmą.

Daug kas ir šiandieną klau 
šia — ar tas Gomulkos suma 
nymas galįs būti realizuotas?

Išariškai imant, čįa dideliau 
sios reikšmės jojo sumanymą 
ms realizuoti turi visų pirma 
ekonominiai faktoriai, tai yra 
— svarbu, ar Gomulka sugebės 
bent kiek pagerinti lenkų dar 
bininkų ekonominę būklę. Esą, 
jei tas jam pasisektų, Gomulka 
tikrai ilgam turėtų lenkų ma 
siu pritarimą. Savaime supran 
tama, jog pačios Lenkijos eko 
nominiai ištekliai to jam nelei 
džia padaryti. Čia būtinai esan 
ti reikalinga užsienio pagalba. 
Maskva pr. mt. lapkričio mene 
sį sutiko parduoti Lenkijai 
1.400 mil. centnerių javų, ta 
čia uLenkijai to nepakanka, 
nes ji visų pirma ir kuogrei 
Čiausiai esanti reikalinga dide 
lių kreditų naujoms mašinoms, 
naujiems įmonių įrengimams. 
Gi Maskva čia ne tik nenoriu 
ti, bet ir pati nebegalinti pade 
ti Lenkijai, nes juk

že

POZNANĖS
Rusijos daugumos 

įrengimas irgi esąs
kas žymiai padidina 
išdirbinio savikainą.

Daugelio lenkų manymu, čia 
Lenkijai gali padėti tik t. v. ka 
pitalistinis pasaulis, pirmon ei 
lėn USA. Tokių pažiūrų „reališ 
kūmą” kaip ir patvirtina jau ke 
lias savaites bevykstančios eko 
nominės derybos tarp Lenkijos 
ir USA, nors dar be jokių ap 
čiuopiamų išdavų.

Iš to viso atrodytų, jog len 
kiškasis komunizmas gal ir ga 
lįs įnešti naujų elementų pa 
vergtųjų tautų laisvinimo ko 
voje. Bet kaip gi yra ištiktųjų 
su Gomulkos skelbiama ir ta 
riamai vykdoma nauja politika 
Lenkijoje, ypač kiek toji politi 
ka tariamai ar tikrai esanti pro 
lenkiška ar net priešinga Mask 
vai?

Visų pirma reikia suprasti, 
jog

Gomulka tikrumoje jokios 
naujos politikos neskelbia.

Gomulkos programa esanti tai 
sena „Suvienytos Lenkų Darbi 
ninku Partijos“ programa. Ta 
riamo „naujoviškumo“ esmė 
glūdi tame, kad Gomulka, ypač 
prieš rinkimus, bandė žmonė 
ms parodyti, kad jis siekiąs se 
nuosius komunistų obalsius re 
alizuoti taip, kaip jie skamba, 
o ne taip, kaip jie iki šiol buvo 
vykdomi. Deja tikrumoje tai tė 
ra tik nauja versija senųjų ko 
munistinių „giesmelių“.

Gomulka paskelbė, jog iki 
tol vykdomoji politika nedavu 
si teigiamų rezultatų. Jis viešai 
pripažino, jog darbininkai Len 
kijoje, „klaidingai“ apskaičiuo 
jant darbo pajamų mokestį, bu 
vo nuskriausti sumai, siekian

Mosklo - Technikos naujienos

KLAIPĖDOJE
Klaipėda tik dabar bent kiek

VĖŽIO SERUMAS DUODA JAU GALIMA PASIŽIŪRĖTI 
DŽIAUGSMINGŲ VILČIŲ.

Dr. Gordon Murray iš Ca 
ven Research Foundation To goninės Toronte atrado ir pa 
ronte yra padaręs pranešimą, gamino naują dalyką: foto ka 
kuris sukelia daug vilčių ir ga merą ir veidrodį pasižiūrėti 1 
Ii būti labai reikšmingas medi pilvo vidų. Tai bus labai nau 
cinos istorijoj: pradėtas gamin dingą gydant įvairias vidurių 
ti serumas, kuris sėkmingai ko ligas. Aparatėlis, piršto galo 
voja su vėžio liga. Darydamas didumo, pritvirtintas prie 31 
pranešimą Medicinos Akademi inčo žarnelės, gali būti įvestas 
joj Toronte, dr. Murray perspė per burną į vidurius. Logoniui 
jo, kad nors yra padaręs 14 vė tenka pakelti tik nedidelį ne 
žio ...................... ’ ’ " '
d al
mu, 
yra 
dar 
medicinos mokslas nepripažįs 
ta paciento pagydytu kol ne 
praeina penkeri metai be ligos 
pasikartojimo.

Dr. Murray serumą gauna iš 
arklių, kurie yra užkrėsti ve 
žio liga.

Kada vėžys pradeda augti 
arklio kūne, kartų tame pačia 
me arklio kūne atsiranda stip 
rūs prieš veikiantieji kūneliai, 
kurie ir kovoja su vėžiu. Šis 
serumas gautas iš arklių yra 

klubui, per pereitą visuotiną su naudojamas dr. Murray pacie 
sirinkimą nepajėgus išsirinkti ntams, kurie jau 
naujos valdybos, klubo knygos kių vilčių pagyti, 
buvo perduotos ALB Adelai 
dės Apyl. valdyba, kuri, kreip 
dama daug dėmesio į tinkamą mą i šių pacientų 
jaunimo dvasinį ir fizinį auklė zultatai; vėžio priaugimai-navi 
jimą, yra pasiryžusi sporto rei ]<aj sumožėjo; vėžio žaizdos ant 
kalus kiek galima sutvarkyti ir odos pagijo; sutinimai, pasirei 
paremti.

SENELIAI, LIGONYS IR 
NEDARBINGIEJI LAUKIA 
DOSNIOS LIETUVIŠKOS 

RANKOS

Kanados radio ir televizijos kalbėtojas Larry Henderson, 
kuris dažnai išvyksta Į kitus kraštus, vietoje patirti gyve 
nimo ir jo reiškinių, kad tiksliau galėtų informuoti Kana 
dos piliečius. Didesnių Įvykių metu, jis buvo išvykęs i 
Kipro salą, Egiptą, Izraelį, o dabar jis lankosi Lebane, 
greičiausia bus Sirijoje ir kituose Viduriniųjų Rytų kraš 
tuose, kurie dabar yra tapę aktualiausi tarptautinėj 

politikoje.

čiai net devynių miliardų zlo ADELAIDĖS SPORTININ 
tų! Jis kalba apie ekonominius 
interesus. Kitaip ir'neagjli būti, 
nes juk neatsitiktina, jog Ce 
gelskio vardo fabriko darbinin 
kai, kurie pirmieji pradėjo pa 
ruošimą t. v. Poznanės įvykių, 
savo reikalavimuose nestatė nė 
vieno pilitinio reikalavimo. To 
kie reikalavimai ant demonstra 
ntų neštųjų plakatų atsirado 
tik vėliau, įvykiams išsiplėtus. 
Tačiau ir tai tėra tik išorinė fo 
rma, nes ten ir mažiausias eko 
nominis klausimas, esmėje ga 
lįs būti didelės reikšmės politi 
niu įvykiu. Per Poznanės įvy 
kius komunistų skelbiamas dės 
nis, jog politika negalinti būti 
atskirta nuo ekonomikos, pasi 
tvirtino ant jųjų pačių kailio, 
nes grynai ekonominių priežas 
čių iššauktas Cegelskio avrdo 
(iki destalinizacijos, dar įvy 
kių metu, Stalino vardo) 

darbininkų streikas buvo 
visišku pasmerkimu ikišio 
linės komunistų politikos. 

Bus daugiau.

KŲ SUSIRINKIMAS
Adelaidės „Vyties“ sporto

Į PILVO VIDŲ
Trys vyrai iš Šv. Mykolo Ii

aukų švirkštimus, bet jis malonumą. Juo galima nufoto 
nėra pilnai tikras jų pagiji grafuoti pilvo' vidų, arba, pa 

Jo tyrinėjimai, jis sako, naudojant veidrodžių kombin;
tęsiami su tikslu atrasti 
galingesnį serumą; toliau.

šių pacientų buvo
Buvo pastebėta

neturėjo jo 
Kai kuriė iš 
prie mirties.

pas daugu 
stebėtini re

ške po oda, išnyko; vėžys, pa 
sireiškęs kaule, sustojo. Tam 
tikras skaičius pacientų galėjo 
grįžti Į normalų gyvenimą ii 
vėl tapti jo aktyviais nariais.

kombina^ 
ciją, pažvelgti j vidų paprasti« 
akimi. (CS). -'W

Didžiausis Kanadoje gaisro 
gesintuvas ir šokėja 

J. Roberts.

Štai pažįstamas veidas!
bai šiemet buvo vykdomi net 
žiemos metu. Ruošiamasi atsta 
tyti ir karo metu visiškai su 
griautą rajoną tarp rotušės ir 
muitinės (palei Akmenės upę). 
Pašalinami griuvėsiai nuo su 
griautos šv. Jono bažnyčios. 
Uosto rajone pastebimi taip pat 
stambesni statybos darbai, dar 
plečiamas žvejybos uostas. Ne 
trukus bus baigtas atstatyti Bir 
žos tiltas, taip pat būsiąs sustip 
rintas vadinamas Karolio (gele 
žinis) tiltas. Buv. Liepojaus, 
Palangos ir žardžių gatvėse esą 
pastatyta naujų gyvenamų na 
mų, 2 ar 3 augštų. Kai kur pi a 
vestos naujos gatvelės.

Tačiau nepaisant tų visų sta 
tybos darbų Klaipėda sukelian 
ti liūdną įspūdį. Labjausiai niu 
rias nuotaikas sukelia miesto vi 
siškas sukarinimas. Kariškiems gelį metų yra 
reikalavimams turi nusileisti vi ninkė įvairiems 
si kiti miesto reikalai.

Sovietai rusai stengiasi Klai 
pėdą padaryti labjau rusišku, 
negu lietuvišku miestu. Rusai 
pastarais laikais būk stengiasi 
rasti geresni kontaktą su vieti 
niais vokiečiais. Lietuvių prie 
šingumas rusams esąs pastebi 
mas kaip anksičau, taip ir da 
bar. Lietuvių santykiai su vo 
kiečiais esą geri. Tuo atžvilgiu 
vokiečiai vis dar atsimena, kad 

Smalsus žmogus neapsieina nesuskaitomas skaičius lietuvių 
be „Darbo“ todėl, kad šis de 1945 metais vokiečiams teikė 
mokratinės ir humanistinės kr pagalbą, kai pastarieji iš Ryt 
ypties žurnalas gyvai, atvirai ir prūsijos bėgo į Pabaltijį. Savų 
kritiškai kelia tuos kultūrinio mokyklų Klaipėdos vokiečiai 
ir visuomeninio gyvenimo klau iki šiol neturį nė vienos. Leng 
simus, kurie rūpi kiekvienam viau esą su tikybinėmis parnal 
šviesos ir tiesos jieškančiam domis, kurios anksčiau būdavo 
lietuviui. sekamos šnipų, pranešinėjančių

Naujausiame „Darbo“ nume apie jas slaptąjai policijai. Pa utų rėmėjas, vienas iš Šiaurės 
ry rašo: L. Dovydėnas, P. Gau mokslininkai galį dabar atvykti Atlanto Gynybos Organizaci 
rys, dr. A. J. Greimas, prof. J. ir iš kitur. Baptistų bažnytėlėje jos kūrėjų. Jam vadovauajnt, 
Kaminskas, J. Kiznis, J. Liū esąs įrengtas karinis klubas. Ka Kanada buvo jautri visiems op 
džius, J. Mekas, dr. J. Repeč rinių pastatų esą matoma įvai iausiems pasaulio reikalams: 
ka, dr. V. Sruogienė, R. Šilba riose miesto dalyse. Ir miesto tiek Korėjos karo .metu, tiek 
joris, P. Tarvydas ir Įeiti. apylinkėje visur pirmauja kari pastgarojoje Sueco krizėje.

Darbas išeina keturis kartus niai daliniai. Jų matyti ne tik Didelis parlamentaras ir ma 
nėr metus ir kaštuoja tik 2 dol. miesto girios rajone, bet ir prie Jonus žmogus, jis turi daug as 
metams, 5 dol. trejiems meta Kalotės ežero toli už Melnra meninių draugų, 
ms, studentanjs 1.50 dol. meta gės. Prie teatro aikštės yra ka stinga ir priešų, 
ms, paskiras numeris 55 et. At riniai kultūros rūmai. | ' '
siuntusiems savo adresą, vie 
nas numeris siunčiamas susipa 
žinti nemokamai.

Darbo administracijos adre 
sas: 636 Broadway. So. Bos 
ton 27, Mass.

LIBERALAI...
Atkelta iš 3-čio psl. 

rent partijos vadu. Šitą pasiti 
kėjimą greitai patvirtino visas 
kraštas, federaliniuose 
muose 1949 išrinkdamas 
dinį liberalų kiekį (193 iš 
262). Visuomenės pasitikėji 
mas buvo dar kartą pakartotas 
1953 m. rinkimuose.

Mr. St. Laurent yra vedęs 
Jeanne Renault (1906). Jie tu 
ri tris dukteris, du sūnus ir da 
ugelį vaikaičių. Jų šeima gali 
būti gražiu tradicinės prancū 
zų-kanadiečių šeimos pavyz 
džiu. Mme St. Laurent jau dau 

svetinga šeimi 
augštiems sve

rinki 
rekor

. . . ir tarptautinis ženklas taip pat 
CARLING’S BLACK LABEL 
(tariama: Karlings blek lėbel) 
alus yra daugeliui pažįstamas.
Štai kodėl
BLACK LABEL
yra vienintelis kanadiškas alus tinkamas parduoti 
ir gerti kiekvienoje pasaulio šalyje.
BLACK LABEL
yra tarptautinis svetingumo ženklas. . .
jei kur tik susirenka geri draugai, visur rasi 
BLACK LABEL.

KODĖL MAN REIKIA 
SKAITYTI DARBĄ?

čiams.
Kai istorikaiKai istorikai kada nors ra 

šys apie Louis St. Laurent, jie « 
pirmoje vietoje apibūdins jį, $ 
kaip nepriklausomosios Kana <5 
dos kūrėją. Prieš jam paten a 
kant į valdžią, įprastinis Kana ;>į 
dos pavadinimas buvo „Domi « 
nion of Canada”. Nuo tad pa < 
stebimas nuolatinis nuslinki 
mas nuo „Dominijos” žodžio ?; 
vartojimo. Vietoje to, jis megs | 
ta vartoti žodžius „Valstybe, 
karalija”. Be kitko, jo pastan 
gomis pirmą kartą Kanados is 
torijoje Jos Didenybės Karalie 
nės Atstovu — Generaliniu Gu < 
bernatorium paskirtas kanadie 
tis — Vincent Massey.

Jis yra didelis Jungtinių Ta
Išbandykite.
Jums patiks jo puikus skonis.
Turėkite galvoje, kad tai puikus, 
lengvas atsigaivinimas, visuomet

GERIAUSIAS PASAULYJE ALUS GAMINAMAS BRAVORO

Žinoma, ne 
taičau ir tie 

politiniai priešai — opozicijos 
Iš viso esą galima sakyti, kad vadai, kaip aštriai bepuolę jo 

fusai Klaipėdjojei veišpatauja veiklą parlamente, visada len 
kaip kolonialiniai viešpačiai ir kia galvą prieš jo asmeninį oru 
okupuotąjį kraštą visais atžvil mą. Toks yra Louis Stephen 
giais stengiasi paversti sovieti St. Laurent. (CS). 
nio režimo baze. Bus daugiau.

BEER
BREWERY LIMITED

(Tariama: „Karlings blek lėbel byr“).
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Pulgio Andriušio sukaktuvės
„tekdavo“ matematikos moky 
tojui. „Mokytojas, gal, ir neblo 
gas buvo, gal ir perdaug aš jį 
vanodavau, bet kad tos pačios 
matematikos aš visiškai nega 
Įėjau suprasti. . Pagaliau iš 
visų matematikos dalykų ga 
vęs po pataisą, nutarė aštuntą 
klasę baigti Kauno suaugusių 
jų gimnaizjoje, kurią 1926-siais 
ir baigė.

* * *
„Vabzde

visuo
Pulgis pasakoja: 

liūs, žoleles, žiedelius, 
met labai mėgau. Zoologija, bo 
tanika, biologija buvo mano v 
mėgiamiausi dalykai gimnazi 
joje. Tad abitūrą gavęs ir nu # 
ėjau i Kauno Universiteto gim į 
tos - matematikos fakultetą. $ 
Ach, nuvarė Į laboratoriją ir lie y, 
pė pilstyti visokius skysčius iš S

Pulgis iš Gaidžių kaimo šve vamzdelio Į vamzdeli. . . Vaje, | 
nčia pirmąjį savo gyvenimo tik žiūriu, kad kažką padegiau, | 
pusšimtį. Tiesa, ne gimtojo Si kad pusė vamzdelių sudaužy j 
lio ežero pakrentej, bet Pietą ta. . .” Taip po 3 mėnesių iš šio | 
Australijos sostinės Adelaidės fakulteto perėjo į humanitari 
Bowdeno priemiestyje, savo nį, kur studijavo anglistiką. | 
namelyje, kukliai, žmonos ir „Anglistiką pasirinkau, nes >. 
vaikų tarpe. Neišsitenka tačiau jau gimnazijoje anglų kalba > 
Pulgio šeimos šventė vien tik man sekėsi“, 
tai Bowdeno namelio svetainė * * *
je: kažkaip skevrbiasi ji po Pulgis Kauno meno mokyklą 
plačius Adelaidės priemiesčius, lankė lygiagrečiai su gimnazi 
po visą Australiją, pagaliau, į ja. Galdiko ir Dobužinskio kla 
visą pasaulį, kur gyvena lietu sese išklausė pilną grafikos ku 
vis skaitytojas. rsą. „Kaip gimnazijoje mate

Iškeikime, tad, bent hipote matika, gamtos fakultete vamz 
zišką taurelę ir laikraštinėmis deliai, čia mane kankino viso 
eilutėmis pabendraukime ir pa kios braižybos, anatomijos. . . 
gerbkime jau tikrai į vyrus iš taip, kad meno mokyklos, galų 
ėjusį, solenizentą Pulgį, kilusį gale, irgi nebaigiau“. v
iš Gaidžių kaimo, nuo Silio eže Kaune, teatro seminaro stu 
ro. dentui pradėjus rašyti teatro

* * * recenzijas, iškilo klausimas,
Pulgis pasakoja: „Pirmosios kaip pasirašyti spaudoje. Pro 

vokiečių okupacijos metais Mo fesorius Balys Sruoga ir tarė: 
tiejus Miškinis buvo vertėju „Pasirašyk Andriušis“. Ir žo 
prie vokiečių komendantūros dis tapo kūnu, ir Pulgis iš Že 
Juknėnuose, kur jis išsirūpino maičio, per Andriusevičių, liko 
leidimą steigti lietuvišką pra Andriušiu. 
tižios mokyklą. Taigi, Motie * * *
jus Miškinis ir buvo mano pra Pulgis 1928-siais pasikinkė 
džios mokytojas. Vėliau tėvas žemaituką ir išvažiavo visai va 
nuvežė mane Utenon — gimna sarai pasivažinėti po Europą. 
jįijon. Apsigyvenau bendrabu Per Rytprūsius, Dancigo kori 
tyje, kur mus maitino Ameri dorių, Vokietiją, Čekiją, pasie 
kos lietuvių suaukotais konser kė Vieną, iš kur grįžo namo, 
vais. Už visokiausias gimnazis Tuomet J. Petrėnas kaip tik 
tiškas išdaigas porą kartų vos buvo pradėjęs leisti „Dieną“, 
iš progimnazijos neišmetė. Bet kuris jauną turistą tuoj pat už 
išsilaikiau ir 5 klases Utenoje angažavo parašyti savo kelio 
baigiau. nės įspūdžius.

Taip, 1923-is, pėsti su drau „Nuo to laiko
gu ir atžygiavome į Kauną mo duoną pelnytis rašymu ‘, paša 
kytis. . .“ koja Pulgis. Kiekvieną vasarą

išvažiuodavo pasivažinėti po 
Aplankė Vokietiją, 
Prancūziją, Italiją,

CHATEAUGUAY!
NETOLIMOS ATEITIES MODERNIŠKAS MIESTAS

DIDŽIOJO ST. LAURENT LAIVŲ KELIO IR SUNKIO

SIOS PRAMONĖS KAIMYNYSTĖJE

Geriausias investavimas!
SKLYPAI VAISMEDŽIŲ SODE NETOLI KELIO NR. 4

Kaina tik $ 329.i Įmokėti $ 50
LIKUTIS IŠSIMOKĖJIMUI PER 1—4 METUS 

a/ba $ 1.75 per savaitę 
Be nuošimčių ir taksų!

GEROMIS MŪSŲ SĄLYGOMIS JAU YRA PASINAUDOJĘ DAUGELIS LIETUVIŲ 

IR NUPIRKĘ ČIA PER 200 SKLYPŲ

PIRKĖJUI PAGEIDAUJANT, KIEKVIENU METU DA

ROMI NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI PAS NOTARĄ

Skambinkite šiandien HU 9-3691
f ADTIM A Development, Inc.I Atstovas P. Juodkoj

15C

i 69 CENTRAL ST., VILLE LASALLE, QUE. i
s &
pasidarė ,,V.’ kultūros dalies išėjo „Sudiev, kvietkeli” ir „Ti 
redaktorius. pelis“, iš kurių dvi yra premi

„Klaipėda buvo tikras ir vi juotos. * * ~'f
sapusiškas mūsų langas į Va Pulgis pasakoja: „Nevažia 
karus”, kalba Pulgis. „Nuolati vau Amerikon, nors galimybių, 
nis kontaktas su vakariečiais gal ir būtų buvę. Tai buvo re 
per laivų įgulas ir jų kapito akciją ir demonstracija prieš 
nūs, per visokias ekskursijas, nereikalingą gyvenimo triukš

KULTŪRWB#KKOJVIKA
RUOŠIAMOS 1MIGČRACIJOS SKAKTUVĖS

Po šio antrojo pasaulinio ka tetų bibliotekas ir daug įtakin 
ro iš Rytų Europos kraštų pa gų svetimtaučių, informuoda 
bėgusiųjų nuo komunistinio mas apie Lietuvą bei jos trage 

visą/Klaipėdą kažkaip suaktyvi mą. Kelis kartus esu buvęs An siaubo į Vakarų šalis, į Ameri djją, lietuvių kultūrinius pasi 
no. Vokiečiams Klaipėdą, ūžė glijoje anksčiau ir pasriinkau 
mus ir vėl Kaunan grižus, jau emigruoti Australijon, nes įsi 
čiausi labai nejaukiai. „Po K1 vaizdavau šitą kraštą, kaip ra 
aipėdos Kaune jaučiausi kaip 
provincijoje“.

1936-siais Pulgis Klaipėdoje 
ir apsivedė su jauna mokytoja 
Marija Ščenavičjūte.

* *
Pulgis „Don 

ti užsidegė dar 
da tuometinis 
rektorius ir literatūros moky 

Pavasarį, kada reikeda tojas prof. Mykolas Biržiška
pasakojo apie tūlą Lietuvos ba 
jorą, kuris išmoko ispanų kai 
bą (šalia 9-nių kitų kalbų) ir 
apie pilno „Don Kichoto“ iš 
vertimą pradėjo vis labjau gal 
voti. Iš Klaipėdos grįžęs Kau 
nan, susitarė su „Sakalo“ lei 
dykla ir gavęs avanso išvažia 
vo tėviškėn versti. Tačiau Lie 
tuvą okupavo bolševikai ir „Sa 
kalas” buvo nacionalizuotas.

Pulgis bene šviesiausius pri „Don Kichorą“ leisti buvo pasi 
sako šiandieną Pulgis, siminimus turi iš savo darbo ir ryžusi ir Valstybinė leidykla, 
’ ’’ ’ išaugo ištisa gyvenimo metų Klaipėdoje.

lietuvių švie 1934 metais Pulgį pakvietė
i „Lietuvos. Kelei 

Aleksandravi vio“ redakcija, kur jis tapo „L.
K.“ kultūrinių reikalų redakto

ir pradėjau

* *
Pulgis esperantininku tapo Europą, 

dar Utenos progimnazijoje. Ir Austriją, 
esperantizmas buvo vienas iš Angliją, Ispaniją, Portugaliją 
didžiausių jo turtų. Visame pa Maroko, 
šaulyje jis rasdavo vėliau drau siuntė laikraščiams: 
gų esperantininkų, kurie Jam „Bangom“, „Lietuvos Žiniom 
padėdavo, paremdavo. „Ūkininko Patarėjui’’

Pirmuosius honorarus už Ii „Studijuoti, taip ir nebeliko 
teratūrinius drabus gimnazis laiko. P 
tas Pulgis taip pat gavo už Kr vo ruoštis egzaminam, man jau 
ėvės vertimus į esperanto kai rūpėdavo koki Europos kraštą 
bą, kurie buvo spausdinami ta vėl aplankyti. . .“ Taip su uni 
■'a Adomo Jakšto redaguoja versitetu galutinai atsiskyrė 
įam ’„Litova Stello“. 1932-siais.

* * * „Vienintelis dalykas, kurį
Gyveno bendrabutyje ir mo per seseris studijavimo metus 

kėši „Aušroje“. O „Aušros“ gi tikrai sąžiningai ir metodiškai 
mnazija tais laikais buvo itin išklausiau, tai buvo Balio Sruo 
idomi tuo. kad joje šalia kaimo gos Teatro Seminaras“, 
vaikų, mokėsi jau ir visa eilė * * *
lietuvių miesčioniu vaikai: „Ba 
vočiai“, s 
Iš tos aplinkos 
karta naujosios 
suometaės. Kartu su Pulgiu mo Klaipėdon 
kėši Miškinis, “ ’ ’’
čius, Jakševięius, Gliaudą. . .

Leido tada aušrokai „šepše riumi.
lijadą“ — gimnazijos epą. Vie Vėliau Ignas Šeinius Klaipė 
nas uoliausių jos bendradarbių, doje suorganizavo „Vakarus“, 
žinoma, buvo ir Pulgis, nuo ku tapusiu vienu iš vyraujančių! 
‘o plunksnos, gal, daugiausiai Lietuvos dienraščių, ir Pulgis

.•ttttntttttnutitttnittnttttnttttnnttttntttttttnnttttttttttttinmnnntttttttttttti:::
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE (S L A)

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja tau
tinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia kovas 

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

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

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

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

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

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

Kelionės Įspūdžius 
Dienai“

ir kitur.

Kichotą“ vers 
„Aušroje“, ka 
gimnazijos di

ką atvyko apie 700,000. Jų tar reiškimus ir kita.
pe lietuvių čia atvykusių yra Norėdami padidinti šio leidi 
apie 33,000. nio tiražą, tuo Įgalinus didės

Pabėgėlių emigrapinė eiga niam skaičiui, svetimtaučiij iš 
organizuotai pradėjo veikti gr girsti apie Lietuvą, prašo,ne«lie 
uodžio mėn., 1947 m. Šiai 10 tuvių visuomenę paramos, ske 
metų sukakčiai paminėti su Ibdami gegužės mėhesj „Litu

mų angliško gyvenimo užkam 
pį. Atvažiavęs, maždaug tą ir 
radau. Tikrai nesigailiu ne 
Amerikon išvažiavęs. Miesto 
biblioteka čia turtinga, lietuviš kviečiau visų tautybių emigra anus“ vajaus mėnesiu. Ar Lie 
ką spaudą gaunu, laiko kury cines bei aįlpos agentūras ir tuva turės daugiau draugų ar 
bai pakanka — ko daugiau ir vyskupijos direktorius pasitari priešų, priklauso nuo Jūsų, 
bereikia? mams dėl šių iškilmių. Antrą Kuo didesnė svetimtaučių vi

Didmiesčius mėgstu: Berly susirinkimą dėl 10 metų sukak suomenės dalis žinos apie mū 
ne, Paryžiuje, Madride aš tik ties paminėjimo sukvieičau su tėvynę bei jos kančias, tuo 
rai daug ko pasisemdavau. Bet prieš pat man išvykstant į Eu 
ne Sydnėjuje. Išgyvenau te ropą, gegužės 6 dieną ir čia 
nai porą metų: sėdėdavome su sudarėme galutiną planą. 
Kazoku, Šalkausku, Kmitu ara Šios sukakties paminėjimas 
bų kavinėje, gurkšnodavom ka bus daromas plačiai po visą 
va ir plepėdavom. Bet visa ap Ameriką. Pagrindinės iškilmės 
linkuma netikra. Kavinėse tik įvyks New Yorke, Commodore 
visokie bizniai, spekuliantai, o Hotel, lapkričio 23, dieną, va 
intelektualų nėra. . . Persike kare. Numatoma kviesti prezi 
liau Adelaidėn, bėgdąmas nuo dentą Eisenhower, New Yorko 
melagingo triukšmo“. State gubernatorių ir New Yor

* * * ko City mayor, kardinolą Spel
Pulgis pasakoja: „Ach, di Iman ir kitus žymius asmenis 

džiausią mano gyvenimo svajo kaip kalbėtojus. Tautinės įžy suorganizavo mokytojas J. Ra 
nė, tai apsigyventi prie gimto mybės — dainininkai bei daini manauskas. Ji veikė privačiuo 
jo Silio ežero ir rašyti. Nepa ninkės bus kviečiami dalyvau se lietuvio B. Genio namuose, 
togu tik būtų, nes Gaidžių kai ti pogramoje. Lietuviškos orga Vėliau ji veikė Seftono parapi 

vis nizacijos ir visuomenė bus kvie njuose namuose. Dabar ji vei 
čiama tose iškilmėse dalyvauti, k'a Šv^Felikso mokyklos patai 

Kan. r. J .B. Končius, 
BALFo Pirmininkas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
Kun. dr. Juozas Prunskis. 

MOTINA GAILESTINGOJI. 
Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas 1957 metais, Čikagoje.

didesnis
čius bus 
kelti.

Visas
nūs“, 910 Willoughby 21, N. 
Y. USA.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
SAVAITGALIO 

MOKYKLOS
Pas mus jos vadinamos šcš 

tadieninėmis mokyklomis.
Bankstowne 1951 m. tokią

palankių balsų skai 
Lietuvos laisvės bylai

aukas siųsti: „Litua

kuri gavusi dalį rankraščio, Pu 
Igiui davė tolimesnį avansą, 
kad įgalinus darbą tęsti toliau. 
Bolševikinę okupaciją pakeitė 
vokiškoji, kurios laikais valsty 
binė leidykla „Don Kichotą“ 
ir išleido. „Don Kichoto“ verti 
mą į lietuvių kalbą ‘be Kniukš 
tos (buv. „Sakalo“ savinin 
kas), vadinasi, apmokėjo dar 
ir bolševikai su vokiečiais. Be 
nt tokia okupantų nauda. . .“ 
su šypsniu reziumuoja Pulgis.

* * *
Pulgio recenzijų, feljetonų, 

humoreskų, gamtos mokslų po 
puliarizacijos, šiaip kultūrinių 
straipsnių pilna lietuviška pe 
riodika nuo pat 1928-jų metų. 
Sykiu su S. Santvarų, A. Gus 
taičiu ir B. Brazdžioniu apva 
žinėjęs kuone visas Vokietijos 
lietuvių pusbadžias stovyklas, 
„Literatūros koncertuose“ op 
timistiškai skelbdamas, kad _ _ . v.
„vis dėlto juokimės“, Pulgis gu kas kitas, serga Gaidžių kai 
mtos“°knygos. ^aPp Sgtmė° lyri viškos kultūros (aplinkos, su žurnalą “„Lituanus“, keturius ramą, V. Šimkus žada paruoš

me nėra bibliotekos. Bet 
kaip nors. . .” 

* * *
Pulgis kasdieninę duoną 

ndieną užsidirba kaip pašto 
dininkas: komanduoja telegra 
mas išvežiojaničus berniukus. 
Be to, rašo. Rašo ir naują kny 
gą (gandai eina, kad — kny 
gas). Be to užsiima dar dviem 
dalykais: augina tabaką ir rau 120 puslapių. Kaina 1.30. Gau 
gia vyną. Dabar, australišką ru narna „Draugo“ adresu, 4545 
denį, jo rankos kuone kruvinai West 63rd Street, Chicago 29, 
pūslėtos: tai kočėlu spaustų vy UI., USA. Tai knyga specialiai 
nuogių pasėkos. „Galvojau paruošta gegužės mėnesiui, su 
minkyti kojomis, bet kažkaip kiekvienai dienai paruoštu skai 
baisu to perdidelio bukieto. . .“ tymu, maldomis, giesmėmis ir

Pulgis, šešiolikmetis, pės litanija.

pose. Mokinių iš 15 pašoko ligi 
40. Šiemet rudenį ją atidarius, 
pirmąją dieną atėjo. 40 moki 
nių, bet tikimasi, kad bus per 
50.

Camperdowno mokykla pra 
dėjo veikti 1955 m. Vaikų ją 
lanko per 20.

Hobarto mokykla nustojo 
veikusi, nes jai atimtos turėtos 
patalpos, o naujų negauta.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ 
VYRŲ CHORAS 

susirinkęs aptarti tolimesnio 
choro likimo, pasuko gera link 

čias atėjo iš Utenos į Kauną. Ir . .r-mviiT ąTlinFNTll SA me “ Pers.ior^niza''.° i m’ErM 
Pulgis brendo kartu su načiu LIETDVIŲ STUDENTŲ SĄ chorą, kuriam ir toliau sutiko 
Fulgis brendo kartu su pačiu JUNGOS KREIPIMASIS I vadovauti V. Šimkus. ALB 
kultūrinių gyvenimu. Ir sian incuns/rrvr . „ , . . , .r
dieną Pulgis, gal, daugiau ne Adelaides Apylinkes ir L. K.

_ l._i Jums žinoma, kad Liet. Stu F. Adelaides sk. valdybom pa
., Šilo ežero, serga ir lietu dentų S-ga leidžia anglų kalba žadėjus chorui visokeriopą pa

< , _.. *------ Lituanus“ keturius ramą, V. Šimkus žada paruošr^s^apysakos5 ..Anoj S Sė kuria^Jis^kartu" brendo)* nisūi klijuose. Jis aplanko be ti ehor, birželio tr4mimų mi

ro“. Jau Australijoje gyvenant gija. (M. P.). veik visas Amerikos umversi nejimui.

šia 
vai
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Bostono Lietuvių Vyrų Choras, pryšakyje su dirigentu komp. J. Gaideliu. Choras, tal
kinamas dar operos solistų p. Krištolaitytės - Daugėlienės ir 

p. Liepos, Montrealy koncertuos gegužės 25 dieną.

MONTREALIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS „ATŽALOS“ TEATRAS
CHORAS ’ Sydnėjuje po vasaros atostogų

turėjęs metinį koncertą gegu gerai išmokęs, nors ir nepratęs pradeda darbą. Ruošiamasi V. 
žės 11 dieną, dalinai yra trupu jis tokių dalykų dainuoti. Už Alanto „Visuomenės veikėjai“ 
tį papildytas naujais dalyviais, tai tenka pagyrimas ir chorui komedijos pastatymui, 
bet iš senosios sudėties yra nu ir jo dirigentui A. Ambrozai suos St. Skorulis. 
byrėjusių, palyginus su- praėju čiui. Operines ištraukas forte 
šiųjų metų sudėtimi. Vis dėlto pionu palydėjo M. Siegrist. 
choro pagrindą sudaro tie pa 
tys lietuviškosios dainos entu 
ziastai, kaip pp. Kačergius, 
Vaišvila, Gudas, pp. Ambrozai 
tienė, Norkeliūnienė, Salalytė 
ir kiti ir kitos, kurių, deja, są 
rašo neteko gauti, 
malonu, kad yra ir naujų, 
mą kartą matomų. Tai jau 
ras reiškinys, rodantis, kad 
tuviškoji daina gyvuos.

Choro, vedamo muziko 
Ambrozaičio, pastangos mato 
mos labai didelės dainą paro 
dyti visame jos grožyje. Cho 
ras kaikurias dainas padainavo 
gražiai. Kai kurios jų skambė 
įo labai darniai ir gražiai. Kai 
kurioms taičau stigo balsų ska 
lės. Atrodo, kad truputį patre 
niravus jų balsus, skalės pras 
me (nes augštesnes gaidas rei 
kia mokėti „imti“, kai balso 
tam ir užtenka), jos galėjo bū 
ti nesunkiai „išimtos“. O nuo 
balsų pastatymo, nors tiktai 
mėgėjų chorui taikomo, daug 
pareina ir intonacijos tikslu 
mas, kuris nevisur sekėsi.

Operų ištraukos buvo parin 
ktos labai gražios ir labai efek 
tingos. Kaikurios atkarpos 
ėjo visai gražiai. Pažymėtina, 
kad choras operų ištraukas yra ją:

Bet labai 
pir 
ge 
lie

Keži

f IETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAJIEŠKOMI ASMENYS:
Dabina Petras, Balčius ir jo 

sesuo. Besekerskas Vine., Braš 
ka Pov. iš Biržų ap., Bugienė 
juzė, Buragaitė-Oškinienė Leo 
kadi ja ir jos sesuo Kunigienė 
(Kunigas) Marcelė, Daniulai 
tis Paulius. Dankevičius Kons 
tautinas, DUaukša St., Diiginis 
Vincas, Eidukevičius Kazys, 
Grigaliūnas Jonas, Juknevičius 
Jenas, Kazimieras ir St., Jukne 
vičiūtė Elena, Kačinskas Jonas, 
Juozas ir Vipcas, Kievinas Br. 
ir Pov., Legeraitis, sūnsū ir dūk 
terys Motiejaus Legeraičio, Mi 
niotas Jonas, Ostrožlienė-Slavic 
kaitė Magdalena, jos sesuo An 
elė ir broliai Slavickas Jonas, 
Juozas ir Vincas, Partaukas or 
Partauskas Ign., juoz. ir Petį., 
Pocius-Pocevičius Zen., Sikors 
kis Kazys ir Petras, Slavivkas 
Jonas, Juozas ir Vincas ir sese 
rys Anelė bei Magdalena Ost
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J. K.
LITERATŪROS — DAINOS 

VAKARAS
Australijos Melburne gra 

žiai pasisekė. Programą išpil 
dė: V. Zdanavičius, P. Morkų šokio koncertus pereitais mc 
nas, K. Kunca, J. Švabaitė, A. tais yra suruošusi Melbourne 
Badauskas, Br. Zumeris, VI. II ir Adelaidėje, kur jie praėjo su 
steris. Buvo skaitomi dar kuri dideliu pasisekimu ir buvo ge 
niai J. Mikšio ir A. Gustaičio, rai įvertinti australų spaudos.

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
KANADOS LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS 

RINKIMAI
Rinkiminė Komisija buvo iš 1) Judita Matulionytė 

siuntinėjusi 68 balsavimo lape 2) Angelė Kuolaitė . . 
liūs. Balsavimo 
dojo 43, apie du trečdaliai visų 
K. L. S. S. narių.

Balsavimo rezultatai yra se 
kantys:

Išrinkta į Centro Valdybą:
1) Ina Šipelytė ..................32 b.
2) Vytautas Petrulis . . .31 „
3) Birute Grigaitytė . . . .30 ,,
4) Kęstutis Šalkauskas . . 30 „
5) Milda Bilevičiūtė . . . .22 ,, 

Lieka kandidatais:
1) Romas Knystautas . .18 „ 

is 2) Vaštokas ......................... 17 „
Išrinkta į Revizijos Komisi

A.

SKLYPAI
35 MINUTĖS AUTOBUSU

NUO MIESTO CENTRO.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

VIDUTINIŠKAS SKLYPŲ DY

DIS 70X100 pėdų.

TIKTAI TOKIE SKLYPAI 

ATITINKA CENTRAL MOR-

GAGE SĄLYGOMS.

KAINOS NUO 6 IKI 10 CEN

TŲ KVADRATINĖ i ĖDA. 

TAI PIGIAUSI KOKIUS

LI ĮSIGYTI GEROJE APY

LINKĖJE.

PRIE 18-TO VIEŠKELIO, 

KUR JAU ATMATUOTAS 

DVIGUBO VIEŠKELIO PRA- 

VEDIMAS — JUDĖJIMAS 

NUOLAT AUGA.

KUR RIMTOS CDMPANIJOS 
VEDA MONTREALIO 

PRIEMIESČIO 

KUR ŠIĄ 

MIESTO

ATYBAf

VASARĄ VEIKS 

TELEFONAS.

MAUDYMOSI
BUS UŽBAIGTA

KUR IKI

SEZONO

PRIVATI PLIAŽO STATYBA

IR DUOTOS SKLYPŲ

SAVININKAMS SPECIALIOS

PLIAŽO KORTELĖS

NEMOKAMAI.

ELENA KEPALAITĖ
išraiškos šokio menininkė, Mel
bourne gyvenanti, sutiko duoti rožlienė, Strakšys Ant. ir VI., 
Sydnėjuje išraiškos šokio kon Svilaitė Aldona ir jos motina 

Svilienė Hilda, Trcpenaitis Jo 
nas, Vaitkevičienė, teta Vinco 
Juknevičiaus, Vizbaras Pijus 
ir vaikai Algirdas, Birutė, Euge 
nija, Gražina, Milda, Mindau 
gas, Vytautas, Žymantas Pi., 
žmona Marijona, dukterys Ana 
stazija, Mariojna ir Veronika, 
Akuckienė-Kavaliauskaitė Ma 
rijona ir vyras Akuckas Vine., 
Aleksaitė Ada, Ambrazevičius 
Jonas, Juozas ir VI. ir seserys 
Sondamienė Kazė ir Vainorie 
nė Pr., /Aušrotas Juozas ii jo 
sūnus Edv., Bajalienė Jieva,

certą, kuris įvyks gegužės 31 
d. Sydnėjaus konservatorijos 
salėje. E. Kepalaitė išraiškos

36 „
31 „

teise pasinau 3) Rimantas Jurkus . . . . 30 ,, 
Lieka kandidate:

Nijolė Bersėnaitė ............29 ,,
Naujai valdygai linkime sėk raštį Nr. 1 žiniai ir vadovavi 

mės. Rinkiminė Komisija.
GRAŽIAI TVARKOSI AUS 

TRALUOS LIETUVIŲ
STUDENTAI

priklausančius skyriams, su 
mumis kuo skubiau susisiekti, 
kad galėtume pasiųsti Aplink

muisi.
Ypatingai reikalingi adresai 

kolegų, studijuojančių llobar 
to, Canberros, Brisbanės, Pert 
ho ir New Englajnd univeisite 

Pranešame Skyrių Valdybo tuose. •
ms, paskiriems studentams ir 
suinteresuotiems, kad jau per 
ėmėme A. L. Stud. S-gos Cent 
rinės Atstovybės pareigas.

Mielai prašome visas valdy 
bas ir paskirus studentus, ne

Balčiūnas Ant., Baltamiejūnas bose pradžioje plauko didumo, 
St., BatsviYiskas Simonas, Bick kurie su laiku plėtėsi iki aštun 
šė Ant., Burinskas Petras, Čal tadalio inčo ir daugiau; durys 
naris Jonas, čečergis Br., Če neužsivėlė, o pataisytos vėl sm 
čergis Pr., Cibuhnskas Felik ūko ir smuko; vandens vamz 
sas. Čikniškas Andr., Cilcius džiai sprogo, o pataisyti vėl ge 
Aleksas, Čicprinskas Ona, Da do, kol buvo įmontuoti lankstūs 
uknys Jonas, GabiiiinientĮ-Sa sujungimai; naktį girdėjosi gir 
baite Stasė, Gataveckas, Glam gždėjimas, šaligatviai išsilanks 
ba Ant., Glambaite Koloserienė tė .
Ona, Grigienė-Jakubauskaitė ir Vieną naktį pasigirdo bilde 
vyras Grigas, Gudiene Petronė, SyS) vieno muziko namo langai, 
Jadenkutė Aldona, Jakimavi durys susproginėjo, sienos išsi 
čius Petras, Jakubėnas-Kazlaus kraipė, stogas suplyšo. Visas 
kas Agota, Jankūnas Aleksas, namas pasidavė į priekį. Nuken 
Jasulaitis Kazimieras, Jonkaitis tėjo 
Juozas, Jutelis Pov., Karklius 
Ant., Juoz., Jurgis, ii Mot., 
Karvelis Jonas, Kavaliauskaitė - 
-Akuckienė Marijona ir vyras 
Akuckas Vincas, Kazikonis An 
tanas ir'jo sūn. Pr., Klemas Jur 
gis war Klimas) ir jo sūnūs EI 
muntas, Emilis, Evaltas, Jonas 
ir Jurgis ir duktė Oiga, Klimai 
tė-Urbonienė Veronika, Kolose 
rienė-Geambaitė Ona, Košuba 
Ant., Juoz. ir Petras, Kušlys 
Juozas, Lukoševičiutė-Urbas ir 
vyras Jonas, Mažeika Alb., Mik 
šys VI., Mockevičius Mikas, 
Monkus Kazys, Motušis Motie
jus, Naujokas Andr., Pajaujis 
Jonas, Petraitis Vine., Bainytė 
Severą ir Uršulė Prano duktė 
rys, Rovenšteinas Jurgis, Šal 
č,ius Juozas ir Jut gis, Simonavi 
čius Adomas, Skinkys Vytas. 
Šniurevičius Aleksandras, Son 
damienė-Ambrazevičiūtė Kazė, 
Stepanaitis Juozapas, Taukevi 
čienė Petr. ir sūnūs Alb. ir An 
tanas, Urbas Lukoševičiūtė ir 
vyras Jonas, gyveno Philadelp 
hia, Pa., Urbonavičius, Vaino 
rienė-Ambrazevičiūtė Pr., Vis ( 
mantienė-S’abaitė Kazimiera. ]

Jieškomieji arba apie juos ži . 
nantieji maloniai prašomi atsi , 
liepti į:
Consulate General of Lithuania ■

41 West 82nd Street, 
New York 24, N. Y.. USA.

Visais reikalais prašome kre 
iptis i sekretorę stud. J. Tarno 
šaitiene, 16 Afjhby Grove. Ivan 
hoe. N. 21. .Vic. '

A. L. Stud. S-gos Centrinė 
Atstovybė.

ir kaimyniniai namai. 
Greit paaiškėjo, kad 150 namų 
slenka į jūrą. Per keletą mene 
siu slenkantis plotas išsiplėtė 
ir slinkimo greitis.didėjo.Net ge 
ologai negali lengvai išaiškinti > 
šio reiškinio. Tas žemės plotas ( 
yra arklio pasagos formos ir slė 
nyje. Matyti, žemės gilumoje 
yra didelio nuožulnumo uola lo 
vio formos. Koks nors sukreti 
mas ar žemės drebėjimas davė 
pradžią žemės slinkimui. Gali 
mas atvejis, kad žemė ten slen 
ka nuo amžių, bet kol nebuvo 
namų ir techniškų įrengimų, 
niekas to nepastebėjo ir nenu 
matė pavojaus.

Slenkanti žemė atsiribojo 
nuo pastoviosios dideliais ply 
šiais, kurie siekė 5, 10, 20 pėdų 
pločio. Jie buvo užpilami žeme. 
Skersinės gatvės paslinko 12 pė 
du. Žemės paviršius jau nusmu 
ko 2 pėdas. f

Kai kurie gyventojai apleido ' 
savo namus. Kiti gyvena ir no 
ri išsilaikyti iki paskutinio mo 
mento. Langai, durys apkaltos. 
Kai kurie suvaržo sienas vamz 
džiais. Vienas gyventojas mėgi 
no statyti naujus savo namui 
pamatus ir netrukuą matė juos 
plaišiojančius, grimstančius že 
tnyn. Visos vamzdžių linijos iš 
keltos į žemės paviršių, pritai 
kintos naujoms sąlygoms ir nuo 
lat budima, kad būtų tvarkoje.

Daugelis gyventojų didvyris 
kai nenori palikti savo namų, ti 

Nepertoli nuo Los Angeles kėdamiesi, kad slinkimas su 
Kalifornijoje, 150 namų išpa stos. Toks gyvenimas labai vei 
lengvo slenka į jūrą. Gyvento kia jų nervus, nes žinoma, kad 
jai gyvena nuolatinėje baimėje, užtenka liūčių ar mažo žemės 
Pirmieji ženklai neatkreipė di drebėjimo ir viskas baigtųsi ka 
delio dėmesio: maži plyšeliai lutastrofa.

NAMAI SLENKA I JŪRĄ...

KUR LIETUVIAI TURI SAVO 22.000 KV. PĖDŲ 

PLOTĄ GEGUŽINIŲ MIŠKĄ IR SUKURS JAU 

ŠIAIS METAIS JONINIŲ LAUŽĄ.

AR
AR
D1
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TENAI LIETUVIAI ĮSIGYJA ŽEMĖS SKLYPŲ 
TAI INVESTACIJAI PINIGO PADAUGĖJIMUI, 
PASISTATYTI SAU PATOGIĄ PASTOGĘ! SU

DŽIULIU SODU. TAI YRA NETIKTAI, KAIP LEN 
GVAIS ŽODŽIAIS SAKOMA, „UŽTIKRINTA ATE L 
TIS”, BET TAI YRA RIMTAS REIKALAS.

REIKIA PAMATYTI KAD ĮVERTINTI.

Skambinkite P. Mažeikai MO 4-0507, jis maloniai suteiks visas informacijas

greitis.did%25c4%2597jo.Net
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Pažinkime Kanadą
RAŠO J. PRONSKUS

Vancouverio solistė L. McAllister

KĄ DAVĖ ALBERTAI ŽIBALAS
Lygiai prieš 10 metų, 1947 Pati žibalo (aliejaus) garny 

m. vasario 13 d., po 133 iškas ba pakilo iš 18,000 statinių 
tų sausų šulinių ir išleistų da 1946 m., gautų daugiausiai iš 
ug milionų dolerių, vieno ūki baigiamųjų Turner valley ašlti 
ninko, Mike Turtą, laukuose nių, iki 400,000 statinių per 
buvo užtikta pirmoji žibalo ve dieną 1956 m., ir jei rinkų bū 
rsmė, pavadinta Leduc No 1. tų, tą skaičių būtų galima pa 
Tas žibalo šulinys turėjo to dvigubinti, 
kias pasekmes, kad per 10 me 
tų visa Albertos provincija pa gas, nuo Leduc šulinio atradi 
sidarė nebepažįstama.

Albertos provincijos vyriau tų atsargų 
sybė per tą laiką gavo 610 mii. statinių vien provincijos vaka 
dol. pajamų, tai yra tris kartus ruošė, neįskaitant čia Atabas 
daugiau, kaip visas provincijos kos aliejinio smėlio šiaurrytinė 
metinis biundžetas. Žibalo pa je provincijos dalyje, kur ap 
jamos, prasidėjusios 900,000 skaičiuojama esant nemažiau 
dol. 1947 m. pasiekė 133 milio kaip 300,000,000,000 statinių! 
nu dol. 1956 m. Daugumas tų 
pajamų eina provinciojs kapita 
linei statybai, kelių konstrukci 
jai, įvairiems projektams, pas 
koloms savivaldybėms ir pro 
vincijos skolų išmokėjimui.

L*educ šaltinio dėka išaugo 
provincijoje milionų 
vertės pramonės šakos. 
Edmontono priemiesčiuose alie mą buvo gana gyva. Vien ant ruošė komercinė žvejyba duo 
jaus ir jam artimos pramonės Manitobos ežero ledo daugiau da dešimtis milionų svarų, kaip 
įrengimams investuota 350 mil. kaip 700 islandiečių, prancūzų tai 1951-52 m. 35,457,600 sva 
dol. Papildomai išsivystė pet kanadiečių ir indėnų kasdien rų, kurie davė pajamų 7,664, 
ro-cheminė pramonė, žaliavų ir nuo aušros iki sutemų, išvyk 503 dol. 1953-54 metai buvo ne 
jų valymo „malūnai", celiulio darni iš savo stočių Oak Point, turtingi žuvimi, tad pagauta 
zės ir popieriaus fabrikai, piie St. Laurent, St. Ambrose, Del buvo tik 23,359,400 svarų už 
no liejyklos ir daugybės kito ta ir kt. vilko iš po ledo pikre 4,818,924 dal. 
kių įmonių, 
monės įmonėms dygstant atsi tokių žuvų „dagą“, 
rado apsčiai darbo ir uždarbio Žiemos žvejybos sezonas tę 
įvairiose kitokiose šakose, kaip siasi tik nuo lapkr. 15 iki vasa 
žibalo vamzdžių („paipų“) sta rio 22 d., tai yra per patį šal 
tyboje, žibalo versmių ir jo pi a čiausią žiemos laikotarpį, kai 
monės reikmenų tiekime ir tt. ledas storas ir tvirtas, bet ir

Kaip Albertos ekonomija oras žiaurus, arktikos įvėajms 
yra paveikta, rodo sakičiai: 
1946 m. provincijos ūkis davė 
462 mil. dol., gi 1956 m. davė 
1,405,000,000 dol., tai yra dau 
giau kaip 300 nuošimčių!

Kalbant apie žibalo atsar

mo šiandien Alberta turi atras 
per 3.000,000,000

ŽIEMOS ŽVEJYBA 
MANITOBOS EŽERE

Nors preitoji žiema skaito 
ma viena inepelningiausių še 
šiems tūkstančiams Manitobos 
provincijos komerciniams žveja vies kvota 5,500,000 svarų Ma 

dolerių ms, tačiau depresijos ženklų ne nitobos ežere buvo pilnai su 
Vien matyti, ir žvejyba per visą žie žvejota. Visuose Kanados eže

tą drabą dirbti, mirkydamas gumas žvejų pragyvena, kai 
nuogas rankas vandenyje, kurs kas net praturtėja, o didžiuma 
beregint virsta ledu. Žiemos turi dalines pajamas prie savo 
žvejai iš savo trumpo žiemos kitokio užsiėmimo, 
sezono nepragyvena, todėl jie 
kiekvienos turi ir kitą užsiėmi 
mą, prie žemės, statybos ir kt.

Pereitą žiemą visa leistoji žu

Iš tos sumos žve 
ų. Kaip grybams pra lių, lydekų, ešerių, muletų ir ki jams patiems atiteko 2,717,076

• i . , . z _ 1 _ ‘ . X______ J — a ii

nekliudomai pučiant begali 
niais ežero plotais. Žvejyba po 
ledu reikalauja geros sveika 
tos, stiprių raumenų ir ištver 
mės, be to ne kiekvienas gali

LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS
A. ŽUKAS

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

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

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

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

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

(kampas Van Horne) X
Naujos ir vartotos mašinos. X

pirksite geresnėmis sąlygomis, nei kad kur kitur. 
Vartotoms mašinoms duodame 12 mėnesiu

XUniversal Auto Bonders garantiją.

perkant naują ar vartotą masiną, kreipkitės pas mus. X 
v Lietuvis atstovas: A. S c e r b a. £

1-4981,------------------------------------- Namų: TR 2935 C

X Prieš
X
N

RE

i GENFRAI.1NI3 STATYBOS KONTRAKTORIUS

| l.i METŲ JŪSŲ TARNYBOJE
8 G A R A N I U O T A S DARBAS.

& 259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T LIE K U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI. —

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR,

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAymond 1-6005. 
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

Manitobos ežero žuvis eina 
į Vinipego, Chicagos, New Yo 
rko, Detroito ir net Los Ange 
les rinkas. (b. d.)

PAJIESKOJIMAI
— Pajieško giminės iš Lietu 

vos Jono Armono, anksčiau 
gyv. Edmontone, Alberta. Jis 
pats ar jį žinantieji prašomi at 
siliepti šiuo adresu: J. Kiypas, 
23 Eastbourne Ave, Hamilton 
Ont., Canada.

— Pajieškomas yra Cukuras 
Valdemaras. Jo pajieško Mary 
tė Kinertaitė, buvusi jo auklė 
tinė iš Ukmergės. Jisai ir da 

buvo geri ir gau bar tebegyvena Lietuvoje, to

STATAI AR REMONTUOJI NAMUS
pirk statybines medžiagas vienintelėje tos rūšies 

lietuviškoje prekybos Įstaigoje Montrealyje

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

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

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

Greitas pristatymas.

II.
PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS

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

neseniai įsteigta, specialiai statybos reikalams, 
nauja lietuviška bendrovė:

LINDA Construction Co. Ltd.
Dėl namų užsakymų, darbų prie jau vykdomos statybos 

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

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

vedėjo-kontraktoriaus Zenono Tamašausko tcl. CL 5-1558.
AMLIT B-VĖS VALDYBA, j

WINDSOR, Ont.
MOTINOS DIENA GEGUŽĖS PIRMOSIOS

Gegužės 12 d. KLB Wind iškilmės skirtos Marijos garbei 
soro Apyl. V-bos rūpesčiu ruo praėjo su pasisekimu. Parade 
štas Motinos Dienos paminėji dalyvavo apie 35.000 dalyvių 
mas praėjo įspūdingai. Minė ji su daugybe orkestrų ir 21 gra 
mas pradėtas Šv. Pranciškaus žiai paruoštu vežimu (floats), 
bažnyčioje pamaldomis, kurias Daugelio dėmesį atkreipė rū 
atlaikė kun. V. Rudzinskas ir pestingai paruoštas vežimas, 
pasakė dienai pritaikintą jaudi primenantis Baltijos valstybių

dol.
1956 metai

nant po 23 centus svarui ope dėl pajieškomąjį prašau atsilie 
ratorius su savo vyrais paima pti adresu: D. Juškevičius, Gr 
iki 200 ir 300 dol. per dieną, oup Box 37. R. R. 1. Hamil 
bet pereitą žiemą dažnai tepei ton, Ont. Canada, 
nė iki 100 dol. Operatorius tu — Kukys Pijus, kilęs iš Pa 
ri nemaža išlaidų, dažnai ten gernavės k., Bartininkų valsč., r--------- -------- ------------« •>------; r----------------  -------j-- -------------j — t

ka keisti tinklus, reikia įsigyti prašomas atsiliepti (pats ar ku nantį pamokslą. Tolimesnis mi sunaikinimą su didžiuliu užra
nuosavą „džigerį“ (prietaisas, rie jį žino) Onai Petkevičienei nėjimas vyko Kroatų salėje. K. šu „Baltic Annihilation“, ku
kuriuo tinklas stumiamas po le (20 Kelvin Grove, Cheetham, L. B. Windsoro Apyl. V-bos rio paruošimu rūpinosi Katali
du), priedams katerpiliarinį Manchester 8, England). Jieš
traktorių su bunkeriu ir veži ko sesuo Ona Kukytė. 
mu kroviniams, turi turėti iki 
175 tinklų sezono metu, apmo 
keti „laisnius“ ir samdytis po 
porą pagelbininkų, kas viskas 
kaštuoja iki 4,000 dolerių, tad 
tos pajamos per tokį trumpą se 
zoną nėra per didelės, bet dau

— Pajieškomas Jasudavičius 
Kostas ir Vaina Jonas. Jie pa 
tys arba juos žinantieji prašo 
mi pranešti adresu: Viktoras 
Matulaitis, 5169 Bannatyne 
Ave, Verdun, Montreal, P. C., 
Canada.

M. MACIUKAS

AUGŠTOS KOKYBĖS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

Adamonis ir Budriunas 
„DISTRICT ESTATE BROKERS” 

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

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

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

D. N. Baltrukonis CR 6-7634
A. Markevičius OR 1-9816
{staiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.

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

pirm. P. Januškai pradėjus mi kų 
nėjimą ir pasveikinus Motinas, lie Lay Guild), talkininkauajnt 
girdėjome viešnios iš Čikagos KLB Windsoro Apylinkės Vai 
Dr. O. Krikščiūnienės paskai dybai. Paradą priėmė Londono 
tą Motinoms. Vyskupijos vysk. John. C. Co

Kalbėtoja, peržvelgusi Moti dyz Sveikatos ir Aprūpinimo 
nos reikšmę šeimoje, palyginu Ministeris Paul Martin ir dau 
si Motinos ir tėvo reikšmę ir gybė bažnyčios, .civilių ir vai 
jiems teikiamą pagarbą,-palygi džios vadų. Šios iškilmės Win 
nusi Vydūniškąjį motinų suski dsore ruošiamos jau devintą 
rstymą, kreipėsi į vietos Moti kartą. Jų metu vis daugiau yra 
nas primindama reikalą gali primenama Pabaltijo tautų nai 
mai daugiau kreipti dėmesio i 
lietuviškumo išlaikymą. Įvai 
riais pavyzdžiais įrodydama, 
kalbėtoja privedė, kad lietuvis 
kas auklėjimas šiandieną turi 
būti šeimose pirmoje vietoje.

Po Dr. O. Krikščiūnienės pa 
skaitos turėjome meninę dalį, 
kurioje Milda Pakauskaitė dek 
lamavo Z. Gavelio „Sveikini 
mas mamytei'1, mergaičių kvar 
tetas: I. Butavičiūtė, N. Gied 
riūnaitė, R. Januškaitė ir V. 
Sodaitytė padainavo „O atsi 
menu namelį“ ir „Tu mano mo 
tinėle“, Nijolė Giedriūnaitė de 
klamavo L. Žitkevičiaus „Dai 
nuok motule“ ir Rūta Januškai 
tė deklamavo St. Lauciaus „Nu 
siraminki“. Vyt. Mačiuiaitis 
akordeonu išpildė „Poetas ir 
skurdžius” ir „Mėlynojo Duno 
jaus valsą1“, o Detroito Lietu 
vių Bendruomenės tautinių šo išlaikomos KLB Windsoro Ap 
kių' grupė, vadovąuama Aldo ylinkės Valdybos, egzaminai ir 
nos Rastenytės, pašoko „Kepu mokslo metų pabaiga prieš va 
rinę” ir „Polkutę“. Vindsorie saros atostogas bus gegužės 25

Pagalbos Sąjunga (Catho

kinimas.

Apgailėtina* kad palyginus 
nedidelis skaičius lietuvių šia 
rųe parade dalyvavo, daleidžia 
ma, kad šio priežastis — darbo 
diena (trečiadienis) daugumai 
sutrukdė aktyviai dalyvauti pa 
radę arba jį stebėti.

Gegužės pirmosios iškilmės 
Detroite praėjo žymiai mažės 
niu mastu. Dalyvavo tiktai 
apie 5.000 dalyvių. Čia kun. L. 
A. Hebert pareiškė: „Mes žino 
me, kad Marija kaip žemės Ka 
ralienė, be sėdėjimo prie Jung 
tinių Tautų konferencijos sta 
lo duos pasauliui planą dėl pa 
stovios taikos“. B. J.

ŠEŠTADIENINĖS
MOKYKLOS,

F. Yasutis LA 2-7879
J. Skučas RA 2-6152

Wo* COLONIAL TURKISH BATHS 
iWWw VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO

OSC' r SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE
11 Viskas tik už $ 1.10.
Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 

l]f ( į ir artritis. Naudinga svorio mažinimui, 
i Masažo ekspertai jūsų patarnavimui,

t ( Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.
MOTERŲ DIENA:

- —kas antradienį nuo 2 pm iki 11 v.
Masažistės Jūsų patarnavimui.

Susitarimas iš anksto nereikalingas.
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.

telef.: 
PL 0094

HICKSON GROCERY
Alus, minkšti gėrimai, maisto produktai ir kitos prekės. «
Nemokamas ir greitas pristatymas į bet kurią miesto dalį Ų

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

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.j

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440. H
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MVSUWPORTAS
SPORTINĖS ŽAIDYNĖS

va. Moteryse klasės ir šiemet 
nebuvo, ir neatrodo, kad ji gr 
eitai atsirastų. Smagu, kad šį 
kartą varžybos buvo ir ajunių 
bei mergaičių grupėse. Iš jų 
vienas kitas su laiku praturtins 
jau pensijas užsitarnavusių ei 
les. Stalo teniso varžybas pa 
tenkinamai pravedė J. Nešukai 
tis. Tik neturėjimas tinkamos 
salės, stoka pagelbininkų, spor 
tininkų nedrausmnigumas, bei 
begęstančios žvaigždės iš Ro 
chesterio nekorektiškas elge 
sys nemažai prisidėjo prie kiek 
pairusios tvarkos.

Tinklininkai vis dar nepaje 
gia pakilti virš kaimo klasės

ŠIAURINĖS AMERIKOS
Septintos sportinės žaidynės 

Toronte neatnešė ypatingų ne 
tikėtumų. Toronto Vytis, kaip 
ir buvo laukta, išėjo pirmo ra 
to laimėtoju su 150 taškų prieš 
Chicagos Nerį su 90. Vytis, vie 
nas iš pajėiausių klubų išeivi 
joje, būdamas namuose, galėjo 
išstatyti komandas visose var 
žybose. O nuo seno būnant sta 
lo teniso tvirtove didžiumą taš 
kų pelnė tenisininkai. Atrodo, 
kad šiais metais Vytis vėl susi 
grąžins Diplomatų Šefo perei 
namąją taurę skiriamą žaidy 
nių nugalėtojui, nes vasaros 
žaidimuose vargu ar kas bepasi 
vys.

Antras Toronto klubas Auš žaidimo. Išgarsinti Neries tink 
ra neturėjo sėkmės, nes bent lininkai nieko nenustebino, no 
jaunių krepšinyje galėjo atsiek rs ir laimėjo. Be jokių’ pretenzi 
ti kiek daugiau nei ketvirtą vie jų žaidęs Vyčio šešetukas tik 
tą. riausiai būtų sutvarkęs naujuo

Chicagos Neris, dabartinis sius meisterius, jei sątate būtų, - , ----- —-------------r
Taurės saugotojas, neišgyveno žaidę trys pagrindiniai žaidė ti'kol paguldė Aušrą ir Lituani me trumpai 
iki pačių skelbiamo „h».,9iLxiu j***, .. o . — ,
klubo“ vardo, nes tik tinkliny sirgo. Moteryse vaizdas malo dviejų galiūnų prasidėjo didele mojo laimėjimo 
je teįstengė paimti pirmą vie nesnis, taip, kad ir darniai žai įtampa. Tačiau jau pirmose mi tis bei kiti musų krepšinio at

' džiančios vytietės negali per nutėse pasirodė New Yorko siekimai, ir duota išeivijos spo
Stalo teniso žaidimo klasė daug liūdėti pralaimėjus Cleve persvara, kuomet tinkamas de rtinio gyvenimo apžvalga. Šis 

jau kelinti metai stovi vietoje, lando ar Čikagos tinklininkė ngimas čikagiečiams r'- ’ "------
Tie patys veidai, tos pačios pre ms. Varžybas gerai vedė J. pademonstruoti i ‘ 
tenzijos, tas pats vargingas sv Balsys, talkininkaujamas J. Bu stebuklų. Nors ir Neries vaiki Apygardoje, 
iedinuko baksnojimas. Pr. Gvil drio. 
dys, tačiau, išsiskyrė iš visų sa Moterų krepšinyje pirmą 
vo technišku išbaigtumu ir pa staigmeną patiekė Aušra, nuga 
tirtimi. Tik jo nelemtas pralai lėdama dvigubą Kanados liet, 
mėjimas komandinėse rungty meisterį — Montrealio Taurą, 
nėse prieš vos vidutiniškai žai Dėl pavėlavimo diskvalifikavus 
džiantį Grybauską parodė, kad hamiltonietes, antrame rate Vy 
ir meisteriams neleistina būti čio mergaitės nesunkiai įveikė 
nebudriems. Šis pralaimėjimas New Yorko LSK. Baigmėje au 
ypatingai buvo skaudus vytie šrietės patiekė antrą staigme 
čiams, nes atėmė kitu atveju na. Kuomet buvo laukta vytie 
užtikrintą pirmą vietą. Neatvy čių triuškinaničos pergalės, 
kus veteranei J. Rutelionienei, Aušros merginos, pastiprintos 
vytietė S. Kasperavičiūtė sa 
vas varžoves prašoko visa gal

Vienas žymiųjų Kanados ir Toronto visuomenininkų, Ekono 
mistas J. Strazdas, jteikia čeki Toronto sporto klubui Vytis.

Šeštadieni, Neries penketukui į šią metinę mugę taip gausiai 
nusiaubus Taurą ir Vytį, buvo suplaukė. Atrodo,kad žaidynių 
favorizuotas ir vėl laimėti mei populiarumas pamečiui auga, 
sterystę, nes stebint jų „dieviš o tas rodo, kad jaunimas lietu 
kus“ metimus iš visų pozicijų, viškų susibūrimų nevengia, 
kitaip ir negalėjo būti. Kitoje Žaidynių proga buvo išleis 
pusėje newyorkiecjai pasitemp tas iliustruotas leidinys, kuria 

i atžymėtas Euro 
meisterių jai, kurie" prieš pat žaidynes su ca. Baigminis susitikimas tarp pos krepšinio pirmenybių pir 

► dvidešimtme

neleido istorinis leidinys dar tebėgau 
Liet. Sportošeštadieninių namas Kanados

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams 

Lietuvoje 
ir visoje Europoje.

JEAN TALON 
DRUG STORE

1361 Jean Talon E., 
Montreal. Tel. CR 2-1949

LA 5-6633.

POSVCIWU

kainoraš- 
Kanadoje

SIUNTINIAI LIETUVON 
ir Sovietų Rusijon 

GRABOWSKI
EXPORT - IMPORT CO IR VAISTINĖ 

London, England
Ypatingai žemos kainos vaistams.

Garantuotas pristatymas. Visus mokesčius apmoka 
siuntėjas. Dėl smulkesnių informacijų ir 
čių kreipkitės pas šios b-vės atstovą

K. Gudžiūną
2648 Hogan St., Montreal, Que.,------- Tel.

Veda sktn. inž. J. B u 1 o t a.
SKAUTŲ IR SKAUČIŲ VASAROS STOVYKLOS

Paskutiniame abiejų štabų -ji lietuviai, V-ji — estai, Vl-ji 
posėdyje, įvykusiame gegužės — vengrai.
5 d., abudu Montrealio Skautų Mergaičių varžybose irgi I- 
ir „Neringos“ Skaučių Tuntai ma vieta atiteko rusaitėms, II- 
nutarė ir šiais metais ruošti ji lietuvaitėms, III-ji latvaitė 
stoviklas viena šalia kitos, tuo ms, IV-toji estaitėms.
sutaupant transporto išlaidas. Vėliavų nuleidimo metu pir 
Stovyklos pirmą kartą truks mųjų vietų laimėtojams įteik 
dvi savaites, būtent nuo liepos tos gairelės ir diplomai, ant 
20 dienos iki rugpjūčio 4 die rujų ir trečiųjų — diplomai, 
nos. Stovyklinis mokestis, įs Lietuvių skautus šiose varžy 
kaitant transporto išlaidas, yra bose atstovavo „Aušros” Tun 
nustatytas sekantis: vienai sa to D. L. K. Kęstučio dr-vės 
vaitei$15.00 asmeniui, dviems „Lokių“ skiltis, vad. psl. M. 
savaitėms $ 25.00 asmeniui. Es Mauragio, skautes — „Živilės“

nai protarpiais priartėdavo ke Kitą kartą apie manieras ir 
lių taškų skirtumu, jie niekuo sportiškumą, 
met negrasino pergale. Taip 
rungtynės laimėtos 83:71 New 
Yorko Klubo naudai. Naujo 
meisterio visi vyrai augaloti, _________ ____________
techniškai užabigti, su puikiais prieš kiekvienas Velykų šven ant j§ šeimos dviems stovyklau d-vės „Kregždžių” skiltis, vad. 
metimais ir deriniais, žodžiu, tęs įvyksta tradicinės gimna tojams, šis mokestis sumažina psl. J. Kolakauskaitės. 
komanda visapusiškai gera, zijų regatų varžybos. Canberiš mas iki $ 25.00 savaitei arba $ 
Nenuvertinant čikagiečių, rei kis J. Gružauskas, kurį lietu 40.00 dviems savaitėms. Iš šei 
kia pripažinti, kad naujuoju viai sportininkai pažįsta kaip rnos esant trims stovyklautoja 
meisteriu Atletai tapo vertai, gerą krepšininką ir Canberra ms mokestis yra $ 30.00 savai 
Tokio lygio rungtynių torontie vieną iš geriausių australiško tei arba $.50.00 dviems savai 
čiai dar nebuvo stebėję nei sa jo futbolo žaidėjų, šiuo metu 
vuose, nei svetimuose. Pastebė mokosi Sydnėjaus St. Joseph 
tina, kad Atletų pirmame pen gimnazijoje ir josios aštuonikę 
ketuke žaidė visi čiagimiai Am atstovavo šiose varžybose. St.

tikrintai atsiplėšti iki paskuti erikos lietuviai, tarpusavy su Josephs laivelio rinktinė, kuri 
nio ketviričo, nors susitikimas siklausę ir drausmingai užsilai 1956-siais metais buvo laimėju 
ir laimimas įtikinama pasekme 
Vyčio naudai. Moterų žaidi 
mas dar vis nėra patenkinamai 
techniškai apdirbtas, nors ir nu 
eita toli nuo atmintinų mote 
riškų grumtinių 1954 m. To 
ronte.

Vyrų krepšinio varžybos bu 
vo vertos visų didžiausio dėme 
įsio dėmesio ir pasigėrėijmo.

— apb —
LIETUVIS — REGATŲ 

PIRMENYBĖSE
Jau per 50 metų Sydnėjuje

nauja stipria žaidėja, įvarė da 
ug baimės favoritui. Neapdai 
rus kai kurių vytiečių dengi 
mas bei nervuotumas neleido už

kę aikštėje.
Krepšinio varžybos 

pravestos gal būt sklandžiau tyje, šiais metais 
šiai iš visų, jei neprisimintume tą vietą, 
apie vadovo nepareigingumą, Šias tradicines 
kuomet jis po didžiojo baliaus regatų varžybas 
šeštadienį,, nebesiteikė atsilan 40.000 žiūrovų. 
kyNea0rto''kad perdauį ko AUKOK BESIMOKANČIAM 

ir neatsiekta sportinėje srityje, JAUNIMUI — VASARIO 16 
vis dėlto džiugu, kad jaunimas GIMNAZIJAI

si šias varžybas, J. Gružauskui 
buvo būnant taip pat rinktinės sūdė 

gavo ketvir

moksleivių 
stebėjo apie

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 
pas Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

S

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

I
BELLAZZI - LAMY, INC i 

TR 5151 7679 G~r<" S* ’ Vili. Lawlle.

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

Tel. TR.1135 I

Il VICTORIA 
f I CLEANERS
V kk O TYIFFT^fl&DYERSC0

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

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

ir t. t., ir t. t.

Br. TAW SINGERMAN 
optometristas-optikas 

| TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI ft

« 4281A St. Lawrence Blvd., Montreal. HA 7928. !į;

I
 TAUPYK, SKOLINKIS |

savo kredito kooperatyve $
„LITAS” |

Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai $ 
duodamos betkokiam geram tikslui. ®

Ved. D. Jurkus, He 4280. X

„Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje $ 
Banko kambary. £

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

MTĮĮlDE LUXE DRY CLEANERS!
IWHBV 117 —6th AVENUE, LACHINE | 

X 1/1 17^7 Lietuviams nuolaida. $
| 1V1JL J" O /X / Sav.: P. RUTKAUSKAS. |

tems.
Stovyklavietės vieta bus pi a 

dedama jieškoti už kelių savai 
čių. Yra jau gauti keli pasiūly 
mai, kaip kad prie Dainavos 
ežero ties St. Jerome, p. Janus 
kevičiaus vasarivetėje ir lenkų 
skautų stovyklavietėje. Būtų 
malonu, kad ir daugiau lietu 
vių pasiūlytų mūsų skautams 
stovyklos vietoves. Geraširdžia 
ms tautiečiams yra iš anksto 
dėkojama.

TARPTAUTINĖS SKAUTU 
VARŽYBOS

Lilyvale (apie 30 mylių nuo 
Sydnėjaus), rusų skautų stovy 
klavietėje, įvyko ICCSA (Fr 
om Countries Ccouters Ass.) 
iniciatyva suruoštos tarptauti 
nės skilčių varžybos. Varžybo 
se dalyvavo rusų, ukrainiečių, 
lietuvių, latvių, estų ir vengrų 
skautai-ės. Berniukų amžius— 
12-16 m., mergaičių — 12-18.

Varžytasi iš šių dalykų: pir 
mosios pagalbos, Kimo, vėlia 
vos stiebo statymo, laužo kuri 
mo, augščio ir pločio matavi 
mų ir šių žaidimų: trikojės len 
ktynės, bulvių lenktynės, kiau 
šinio nešimo lenktynės.

Varžybose (skautų I-ją vie 
tą išnešė rusų skautai, II-ją uk 
rainiečių, III-ją latvių. Sekan 
čios vietos pasiskirstė taip; IV

PRANCŪZIŠKO STILIAUS 
KELNAITĖS

Patogios — tinkančios, vė
sios. . . švelnus audinys ir su- y 
kuotos medvlinės. . . lėkšti f 
susiuvimai. . . aplinkui elasti

nis liemuo ir dvigubas suka- 
binimas priekyje — prilaiko 
stipriai. Tinka prie Jersey.

(W-19-56)

I
 GALIONAS DIVA MODE

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

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

I LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

i BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

X ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 

Iyra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

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

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

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

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM

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

2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292

I HE 
ft HE

0211 Office: 727 Argyle
0311 VERDUN

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

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA
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HAMILTONO EKONOMI NIŲ ORGANIZACIJŲ 
POSĖDIS

K. L. B. Hamiltono Apylin jos gali bujoti tik papildyda šūkį „Savi pas savus” mūsų vi 
kės Valdybos iniciatyva gegu mos viena kitą ir derindamos suomenė turėtų daugiau remti 
žės 9 d. buvo sušauktas Hamil savo veikimą. K. L. B. yra la savuosius.
tono ekonominių organizacijų bai aktyviai suinteresuota šių Posėdyje buvo labai ryškiai 
neoficialus, informacinio pobū organizacijų pasisekimu, nes jaučiamas nuoširdumas iš visų 
džio posėdis aptarti ir suderin vienas iš savrbiausių faktorių dalyvavusiųjų pusės ir prieita 
ti Hamiltono namų fondo ir Ha lietuvybės išlaikymui yra kolo prie išvados, kad atviros disku 
miltono lietuvių bankelio „Tai jos ir jos narių finansinis pajė sijOs ir bendradarbiavimas tar 
ka“ veikimą. gumas. pusavyje bus didelė parama šie

Hamiltono lietuvių bendruo Posėdyje dalyvavę abiejų or kiant užsibrėžtą tikslą.
menėje, turiničoje apie 1500 na ganizacijų atstovai nuoširdžiai K. L. B. Hamiltono Apylinkės 
rių ir apie 800 dirbančiųjų, dvi pritarė artimo bendradarbiavi

“......................  '' ...............*...... J‘ .. ....................................................—......lip I ....................... I -................ , i ", ,.|| ......................,

bes moraliai ir materialiai re retorius, 57 Garfield Ave. S..
ms Namų Fondą. LI 4-0147, J. Kšivickis — ižd.,

Statistikos duomenys rodo, 491 Dundurn Str., JA 9-9022, 
kad tik maža dalis lietuvių ka K. Mikšys — 18 Barton Str. 
pitalo piniginėje formoje yra W., JA 9-8593, M. Vaitonienė 
investuota ar taupoma lietuvių — 212 Emerald St. N., JA 9- 
finansinėse organizacijose. Pri 2762, K. Stanaitis — 95 Dela 
simenant Lietuvos verslininkų ware Ave., JA 9-8460, I. Gai 

žauskaitė —212 Ewen Rd., IA 
7-1028.

Š. m. gegužės mėn. 26 d. 2 vai. dieną įvyks

Posėdyje buvo labai ryškiai

/ Pajėgios finansinės organizaci mo miničai ir pažadėjo savo įs 
w .................   tatų ribose, kiek galimybės leis,

Europos gydytojas 
Dantistas

Dr. N. Skaab
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

Valdybos Pirmininkas.
HAMILTONO V. A. V. PA 

RAPIJOS VARGONŲ 
FONDAS

Pranešame, kad šių

Sukaktuvių baliaus kvieti 
mus prašome įsigyti iki birže 
lio 16 d. imtinai, pas augščiau 
minėtus komisijos narius kiek 
vieną dieną, arba Spaudos kios 
ke, pas J. Pleinį, sekmadieniais 
po pamaldų. Kad darbas sklan 
džiau galėtų eiti, rengimo ko 
misija visus prašo kvietimus įsi 
gyti kiek galima anksčiau.

Visi Hamiltono ir apyl. lietu 
viai kviečįami gausiai dalyvau 
ti šiame pagerbimo baliuje, nes 
gerai žinome, kad Kun. Dr. J. 
Tadarauskas yra daug pasidar

Pirmoji Gegužinė
žinomame Vyt. Narušio ūky, netoli kelio Nr. 5. 

Bus šokiai ant platformos, ir gaivinantys gėrimai.
Iš toli ir arti maloniai kviečiami visi lietuviai dalyvauti.

Rengėjai.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus — 

j TALKOJE
!!: Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.
;i; Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p.
:į; parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite 
;; iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114,

Hamilton, 15 Homewood Ave.

siuntiniai uetuvgn
GREITAI IR PIGIAI SIUNČIAME SIUNTINIUS Į 

LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS.
„ORBIS“ siuntiniai pasiekia LIETUVĄ per 3—4 savai
tes. Siuničame tiesiai iš Skandinavų kraštų. Gaminiai aukš
tos kokybės, o kainos žemos. 100% garantija siuntiniams.

Sekite mūsų skelbimus laikraščiuose ir naudokite kaipo 
kainoraščius.

SKELBIMAS NR. 1
Siunčiame maistą, medžiagas rūbams, gatavus rūbus, ava
linę, odą, vaistus ir kitas reikmenis. Kiekvienas siuntinys 
gali būti sudėtas iš anksčiau paminėtų dalykų, t. y., siunti

niai savo turiniu gali būti maišyti.
Mūsų siuntiniai yra 10 kilogramų arba 22 svarų brutto. 

Jei siuntinyje nėra skardinių dėžių — tai gryno svorio ga
lime dėti 9/2 kg arba 21 sv. (pav. jei vien cukrus, miltai, ly- 
žiai). Jei yra skardinių dėžių siuntinyje gryno svorio (net
to) yra 9 kg arba — 20 svarų. Mūsų siuntiniai pakuojami 
kilogramais, tai prašome gerbiamų klientų daryti užsaky
mus kilograminiu skaičiavimu (1 kg, % kg, % kg, o ne sva
rais). Šalia kilogramų paduodame kainas svaras del bendros 

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

LONDON, Ont.
BAIGĖ TELEVIZIJOS MOKYKLĄ

Londiniškiai pp. M. Chai saugus pinigų laikymas. Sutik 
nauskas ir VI. Bernotas prieš tieji gi, pasakę, kad jie negalį 
kurį laiką baigė Londone prieš tai padaryti, nes įdėjus jau, esą 
metus atidarytą televizijos ir negalima pinigų išimti. Tautie 
elektronikos mokyklą; Tai pir tis L. A., matyt norėdamas įro 
moji šios mokyklos laida, šutei dyti, kad pinigus galima išimti, 
kusi baigusiems — televizijos- sutiktuosius nuvedęs į banką ir 
-radijo techniko vardą. Nors iš savo sąskaitos išėmęs 300 do 
abu minimi tautiečiai pagrindi lerių. Išimtus pinigus jis jiems 
nį darbą turi ne šioj srityje, bet padavęs „saugesniam laiky 
įgytas žinias jau panaudoja ir mui“. Bet porelė tuoj dingusi, 
daug kam taiso televizijos 
ratus.

PASIGARSINO
Londoniškis lietuvis L.

remti viena kitą.
Namų Fondo at/stovai pažade 

jo ateityje dėti pastangas, kad 
didesnioji dalis kapitalo būtų gūžės mėn. 26 d., 11 
įnešama į bankelį „Talka“, ku niaus Aušros Vartų 
ri gi, savo keliu, pagal galimy je įvyks naujų vargonų šventi niečių gyvenime, tieč organiza 

Komisija.
LINKSMA IR ĮDOMI 

GEGUŽINĖ,
kuri įvyks birželio 2 d., sekma 
dieni, 3 vai. p. p. p. Vyt. Naru Londono Free Press, per radi 
šio ūkyje, Lake Madad. Šioj ją ir policijoj savaip „pasigar 
(gegužinėj) bus įvairi progra sino“. Jis detektyviams nusi rastai Londone rečiau paleisda 
ma: klounai, vaikams įvairios skundė, likęs apgautas. Girdi, vo didesnį kiekį darbininkų, 
rungtynės: bėgimo lengtynės, praėjusį penktadienį susitikęs Bet šiemet jie tai padarė bene 
bėgimas maišuose, kiaušinio ne du vyrus, kurie jam parodę pirmieji, kai kitos įmonės dir 
Šimas šaukšte, obuolių rinki gniužulą pinigų. Jis pataręs ba visu tempu. Atleistųjų tar 

pinigus į banką padėti, nes tai pe yra vienas kitas lietuvis.

metų, ge 
vai., Vii 
bažnyčio buvęs kiek privačiame hamilto

yra ciniame darbo.
gar
pro

skai

nimas ir krikštas, kurie 
>į> skiriami Fatimos Marijos 
i bei — 40 metų sukakties 

ga-
Visus parapijiečius kuotlingiausiai prašome dalyvauti 

pašventiniame, nes Šv. Mišios 
bus laikomos visų aukotojų m 
tencija.

Taip pat pranešame, kad per 
H Šv. Mišias, 9 ir 11 vai. bus ren 

• karnos aukos vargonų skolai pa 
: dengti, todėl kiek sąlygos lei 

džia, parodykime nuoširdų lie 
' tuvišką dosnumą, kad jos gar 

:: bei skiriamų vargonų skola su 
:: pasišventimu būtų išmokėta, 
:: tuo mes nors dalinai atsilygin 
:; sime už suteiktas malones, nes 

Fatimoje ji daug pažadėjo žmo 
:: nijai, todėl Marijos žemės Lie 
: tuvos ir jos vaikų tikrai Ji ne 
: pamiršo.
: Parapijos Klebonas ir Vargonų & MEDŽIAGOS —

Fondo Komitetas. ‘ | MAISTAS — VAISTAI 
i SUKAKTUVIŲ BALIUS! | Greičiausiai ir pigiausiai 

Birželio mėn. Kun. Dr. J. Ta « persiunčiami siuntiniai į 
:: darauskui sukanka 20 metų ku « tėvynę
:: nigavimo darbo. Šios sukakties 
:: proga yra rengiamas sukaktu 
■■ vių balius — Kun. Dr. J. Ta 
darauskui pagerbti, kuris įvy 
ks birželio 22 d., 7 vai. vak. pa 
rapijos salėje. Dalyvavimo mo 
kestis
kaktuvių baliui kvietimus gali 
ma gauti pas rengimo kimisiją, 
sudaro: J. Giedraitis, 
pirm., 117 Eastborne Ave., L1 
4-4956, A. Mikalauskas — sek JKAMIENSKI

JANIQUE TRADING CO.,

3 dol. asmeniui. Su
835 QUEEN ST.W.-TORONTO 3 -EM 4-4025

a pa

A.

Nors tai sunkiai įtikėtina „is 
torija“, bet vis dėlto tatai rodo, 
kad saugiausias pinigų laiky 
mas yra tik bankas. L. E-tas.

PALEISTI IŠ DARBO
General Motor įmonės pap

mas ir tt. Laimėtojai bus apdo gegužinę, kur turėsite, tiek jau 
vanojami įvairiomis dovano nimas, tiek senimas puikiausią 
mis. Taip pat bus prizinis sau progą praleisti laiką gryname 
dymas. Šokiams gros Bennie pavasario ore.
Ferrie orkestras. Šokiai bus pa 
įvairinami dainomis ir lietuvis 
kais rateliais. Taip pat veiks 
turtingas bufetas. Todėl šia

Hamiltono At-kų Kuopa.
PIRMOJI GEGUŽINĖ

Gana linksmintis ir šokti dul 
proga maloniai kviečiame vi ketose salėse! Sveikiausia ge 

Hamiltono, Toronto, gužinė ir pasivaikščiojimas gr

Maistas: kaina už kg už svarą Maistas: kaina už kg už svarą:: kurią
cukrus 1.50 0.6&$ 0.72 $ 0.33 citrinai švieži

: ryžiai 0.95 0.43 apelsinai švieži,
: miltai kviet. 0.75 0.34 kaina nepastovi
: manų kruopos 0.95 0.43 džiov. vaisiai
: makaronai (verm.) 0.95 0.43 „kompotas“ 1.90 0.82;
pieno milteliai 2.35 1.07 razinkos 1.50 0.68!

: valg. alyva 2.30 1.04 fygos 2.10 0.96
; margarinas 2.00 0.91 datulės vaisiai 2.40 1.09
sviestas 2.65 1.20 bičių medus 2.25 1.02;

; suris „šveicarišk.“ 2.50 1.14 šokoladas 3.55 1.63:
Taukai (kiauliniai) 1.90 0.87 kakava 3.90 1.77;
bekonas (daniškas) 2.60 1.18 kava 3.60 1.64

: kumpis 3.25 1.47 arbata % kg 1.40
! kumpio dešra 2.50 1.14 % kg 2.75 5.50 2.50
; salami dešra 2.80 1.28 muilas 1.05 0.48
Kepeninis paštet. $ 2.60 $ 1.18 amerik. cigaretės Phillip
kilkės (anjouvis) 2.30 1.05 Morris 200 st. (10

■ pipirai 2.75 1.25 pok.) su muitu 4.25

TAISAU 
RADIJAS 

ir 
TELEVIZIJAS

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

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

SAVI PAS SAVUS!
Auto mašinų mechaniniai 
darbai, sulankstymai ir da
žymas atliekami kvalifikuo

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN GARAGE
1423 Dufferin St., LE 3-6149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.) 

Sav. V. DUNDYS

sus
Niagaros pusiasalio ir kitų vie yname ore, kada pavasario'sau 
tovių lietuvius atsilankyti į šią lutė taip gražiai šildo, gamta 

graži, medžiai žaliuoja. . .

Pirmoji šiais metais geguži 
nė įvyks netoli Hamiltono, ži 
nomame Vyt. Narušio ūkyje, 
Lake Medad, R. R. Nr. 1, gana 
arti kelio Nr. 5. Gegužės 26 d., 
2 vai. popietų. Šokiai ant plat 
formos, grieš puikus orkest 
ras: bus skanių valgių ir gaivi 
nančių gėrimų.

Visi lietuviai, artimesnių ir 
tolimesnių kolonijų yra malo 
niai kvitčiami atvykti ir pasi 
linksminti! Kl. G.

Lietuvio Advokato Įstaiga 
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras 
62 Richmond St. West 

Room 503 
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namu
EM 2-2585 ST 8-50-
ICS.1.. XK~... 1 XKT—HK=T~~

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

ADVOKATAS

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

Pastaba: valg. alyva, sviestas, taukai, bekonas, kumpis, kep. 
paštetas, kilkės n pan. yra skardinėse dėžutėse. tokio siunti
nio grynas (netto svoris) yra 20 sv., o su Įpakavimu pilnu 
22 svarai (10 kg) brutto. Gi cukrus, miltai, vaisiai įpakuoti 
kartonuose jų grynas (netto) svoris 21-o brutto 22 sv. (10 
kg). Šiose kainose yra įskaitytas muitas ir sovietų 10% mo
kestis. Sudarius ir susumavus siuntinį: reikia dar pridėt — 
licencijos mokestį, persiuntimo garant. pašto persiuntimo

išlaidas, kas kartu sudaro $ 6.50.
Standartiniai siuntiniai:

R<estora|nas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami pri
tyrusių virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. v?k.

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.
Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

W. A. LENCKI, i

Lietuviai advokatai 
' NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

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

TEISININKAS -

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

A. E. McKAGI E
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street,
TORONTO 1. Ontario.

brutto 10 kg (22 
brutto 10 kg (22

sv.) 6.45 plius
sv.) 17.10 plius

sv.) 17.90 plius

18 plius

23.50 plius

$6.50
6.50

6.50

6.50

6.50

viso : 
$12.95: 

23.60;

24.40:

24.50.

30.—
10.95 
12.90:

;1. Cukrus
2. Taukai
3. Stori lašiniai sūdyti

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

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

5. 60 gr streptomycino 1000 
tabl. isoniazid (rimifono) 
ir 7 kg (15%sv.) cukraus
stiprūs geri mot. batukai (d aniški) su muitu

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

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

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

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

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

Čikagoje, Kenosoje ir Vaterburyje.

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

galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ,
I Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus!
I Muitas apmokamas mūsų įstaigoje. Gavėjas nemoka nieko.
Taip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis.
! Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.

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

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7. •

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

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Burra u
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

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

atliekami dar šie reikalai: 
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS. 
— KOMPENSACIJŲ IŠROPINIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. — 

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

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.
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Sportuojantis jaunimas yra mūsų tautos žiedas
MONTREALIO LIETUVIŲ SPORTO KLBUAS „TAURAS“ š. M. GEGUŽĖS 25 D. CARPENTER’S HALL, 3560 ST. LAURENT BLVD., RUOŠIA

GRANDIOZINĮ KONCERTĄ
kuri išpildys specialiai iš Bostono atkviestas garsus

BOSTONO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS, 
diriguojamas komp. J. GAIDELIO

su solistais:
ST. LIEPA — baritonu, Vilniaus operos solistu

ir §
ST. DAUGĖLIENE — sopranu. §

Programoje choro dainos, kuriu tarpe girdėsite ištraukas is 
garsėjaničos J. Gaidelio oratorijos „Giesmė apie Gediminą“ §

• • •• §ir didžiųjų operų arijas. ;■

Akomponuoja D. Lapinskas.
Po programos šokiai, 

grojant Lapinų orkestrui.
Bufetas ir loterija.

Pradžia 5,30 vai.

V

v

£MOKYKLŲ GLOBOS 
KOMITETAS SUSIRENKA 
šį sekmadeinį AV salėje tuojau 
po 10 vai. pamaldi). Prašomi 
dalyvauti visų mokyklų ievų 
komitetai ir mokyklų vedėjai.

EGZAMINAI AUGŠTES 
NIUOSIUOSE LITUANISTI 

KOS KURSUOSE 
pradedami šį šeštadienį. Bus 
rašomasis darbas iš Lietuvių 
kalbos ir žodinis egz. iš Lietu 
vos geografijos, o Lietuvių lit 
ratūros, kalbos ir Lietuvos isto 
rijos egzaminai bus kitą šešta 
dieni, birželio 1 dieną.
„PINIGĖLIAI” MONTREA

LIO ŠAULIŲ SCENOJE 
praėjo geru pasisekimu. Žmo Kat. Sus. Amerikoje ir atskiri įj Baltrukonio tėvo vestuvėse, 
nių buvo artipilnė salė. Po vai lietuviai biznieriai, 
dnimo, kuris užbaigtas dauge P
liu gėlių ir Seimelio Prezid. kartą yra dainavęs ir plačiajai Morkūnas su p. Griganavičiū 
pirm. p. Balzaro sveikinimu, bu Bostono amerikiečių visuome te ir V. Žemaitis su p. Granni 
vo dar balius, kurio metu vei nei ir yra visiems bostoniškia kovaite. Po sutuoktuvių Buka 
kė bufetas ir vyko šokiai. Pla ms pažįstamas, 
čiau apie „Pinigėlių“ pastaty 
mą kitame NL nr.
• Dr. J. Mališka gegužės 27—
29 dienomis nepriims ligonių, 
nes dalyvaus metiniame dantų 
gydytojų suvažiavime, kuris 
šiemet vyksta Sherbrooke mie 
ste. • Jurkus Rimantas, studijuo zauskienė, pp. Jukneliai ir p.
• E. ir J. Monstavicių šeima j?s geologiją, išvyko praktikos Baltauskas. Medaus mėnesio
susilaukė sūnaus, trečio vaiko, darbų. _ , .
• A. Gražys išrinktas geriau 
siu Kanados jaunių krepšinin 
ku ir gavo dovaną.
• Jurkus Algirdas, šiemet bai 
gęs Montrealio universitete ia 
žineriją, gavo stipendiją specia 
lizuotis Anglijoej.

DR. J. ŠEGAMOGAS $ 
CHIRURGINĖ ir |

BENDROJI PRAKTIKA | 

Office 5441 Bannantyne 
(kamp. Woodland) 

Verdun. Tel. HE 3175. 
Priėmimo vai.: 2-4; 7-9;

šeštadieniais 11-1 
arba pagal susitarimą. 

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

Gegužės 26 d., sekmadienį, 3.30 vai. po pietų 
Aušros Vartų Parapijos salėje

VAIKŲ DARŽELIS 
rengia vaikučių programą.

Patys „didžiausieji” Montrealio aktoriai parodys
įscenizuotą

A. Giedriaus pasakėlę,
„KUR PRAPUOLĖ ANTELĖ S“.

Biietų kaina suaugusiems — 75 et., 
vaikams — 25 et.

Kviečiame visus — didelius ir mažus.
Nek. Prad. Šv. Marijos Seserys.

TAURO SPORTININKAI

MONTREALIO TEATRO GASTROLĖS, 
vykusios Toronte praėjusį šešta aukų $ 86.11. Sumokėta už 
tadienį ir sekmadienį, praėjo salę $ 25.00, už gėles $ 8.70, 
puikioje dvasioje, šeštadienio' spilkutes $ 0.30, viso $ 34.00. 
popietį trijų veiksmų jaunimui Liko pelno $52.11.

Prie įėjimo aukotojams bu

A

I V

GRAŽIOS VESTUVĖS

tS skirta didaktinė komedija, tie Prie įėjimo aukotojams bu 
X sa, sulaukė apie, tris šimtus žiū vo prisegta gėlių žiedai. Tam ir 

rovų, daugiausiai atžalyno, bet buvo jos sunaudotos. Prie au 
savo išpildymu ir idėjomis „Me kų suskaitymo dalyvavo Tarnu 
lagėlis“ yra augštos rūšies see lionienė, Razgaitienė ir Lelis. 
nos kūrinys. Kas jame buvo. Pinigai įnešti Krašto Valdybos 
tikrai džiaugiasi. kason, nes Apyl. Valdyba šiuo

P. L.
SIDABRINIS JUBILĖJUS
Kun. Dr. J. Gutausko 25 mg 

tų kunigystei pagerbti iškilmčK 
įvyks šį sekmadienį 5 vai. p. p. 
šv. Jono Kr. liet, parapijoje. 
Pamaldų metu, kurias laikys 

_ pats Jubiliatas, dalyvauja par. 
žiūrovams, pa choras, solistai, smuikas. Tuoj 

po pamaldų par. salėje įvyks 
banketas, kurio metu bus svei 
kinimai ‘ ir meninė programa. 
Žinant kun. Gutausko popuiia 
rūmą 
daug 
mes.

X

ATVYKS BOSTONO VYRŲ 
CHORAS

Šį šeštadienį, geg. 25 d. Mo 
ntrealyje lankysis ir duos kon 
certą komp. J. Gaidelio vado 
vaujamas Bostono Vyrų cho 
ras, turįs 38 daininkus ir per 
60 liteuvių kompozitorių dainų 
savo repertuare. Taip pat kon 
certe dalyvaus Vilniaus ap. sol. 
St. Liepa ir sol. St. Daugėlienė.

Nuo pat įsikūrimo Bostono 
chorą rėmė ir remia šios orga 
nizacijos: S. Bostono liet, ka
ro veteranų St. Dariaus postas, buvo D. Baltrukonio su Marga išvyko į Toronto, kur vyksta 
Liet. Bendruomenės Bostono rjta Knič, kuriuos A. V. sutuo Pabaltijo turnyras. Sinius, Gra 
skyrius, Balfas, Liet. Amer, pi kį kun. J. Kubilius. Prie alto žys, Baltuonis, Aneliūnaitė u 
liečiu Dr-ja, Sandara, Am. Lie rįaus tėvo rolėje jaunuosius pa Siniūtė įeis į atitinkamas lietu 
tuviu Taut. S-ga, Liet. Romos lydėjo p. Juknelis, dalyvavęs ir

Pajaunių-pamergių porose bu 
Bostono Lietuvių Choras ne Vo P. Adomonis su p. Knič, A.

rešto salėje buvo šauni puota,
Beje, šio choro lietuviškos kurios metu jaunavedžiai susi 

dainos yra įrašytos į juosteles laukė daug brangių dovanų ir 
ir yra transliuojamos per lietu gražių kalbų, pasakytų kun. J. 
viškus radijo pusvalandžius, 
radijo stočių Laisvės Varpo, Markevičiaus, p. Jasųtienes, p. 
Bostone ir V. Žalnieraičio sto Juknelio ir p. Parojaus. Ūkinės 
ties, New Britain, Conn. (j. p.) dalies tvarkytojais buvo p. La

Kubiliaus, P. Adomonio, p.

Didysis ir savo turiniu gilus metu neturi iždininko. 
Kaz. Borutos „Baltaragio ma 
lūnas“, nors ir nepaprastai sm 
arkiam lietui lyjant, torontiš 
kiti buvo sutiktas gausiai ir su 
dideliu susidomėjimu. Vaidini 
mo metu buvo nepaprasta tyla, 
sekant aktorių monologus. Ap 
lamai, „B. M.” :”‘" 
liko gilų įspūdį tiek savo idėja, 
tiek ir nuostabiai menišku per 
teikimu. Būtų gera, kad „Balt. 
Malūnas“ „pasisuktų“ Čikagos. 
Cleveland© ir kitose USA lietu 
vių kolonijose. Baigus vaidini 
mą, dalyvių vardu aktorius pa 
sveikino Torinto liet. Caritas 
pirm. J. Valiulis ir K L. B. 
Kultūrbs Fondo pirm. Iz. Ma

• P. Griganavičienė su dukra tusevičiūtė, o pora mergaičių 
Helen atostogavo Floridoje, tautiniais drabužiais rašyt. B. 
Miami, bet jau sugrįžo į Mont Pūkelevičiūtei įteikė pluoštę gė 
realį. lių. Po spektaklio Šv. Jono Kr.

vių rinktines, kuriose dalyvaus 
rungtynėse.

LAS MONTREALIO SK. 
visuotinių sus-mas šaukiamas 
birželio 2d., 12 vai. 30 min., A. 
V. salėje valdomiesiems ir kon 
trolės organams išrinkti bei ki 
tiems svarbiems reikalams ap 
tarti. Visiems nariams dalyva 
vimas būtinas. Šį skelbimą skai 
tome atstojantį pakvietimą.

Valdyba.

lietuvių tarpe, tikimasi 
svečių atvykstant j iškil

IŠGANYTOJO 
LIUTERIONIŲ

i“ bažnyčioje, 1691 Bloor St. W. 
ir Indian Road kampe, lietuvių 
pamaldos įvyks gegužės 26 d.. 
1.30 vai. pp.

Kun. dr. M. Kavolis.jaunavedžiai išvyko į Lauryni • Džiaugytei, kurios vestu parapijos patalpose įvyko kuk
vės su p. Gurkliu įvyksta arti lūs pobūvis montreahecių pa • Prie S v. Jono Kr. par. knygy 
mu laiku, šeštadienį Šv. Kaži gerbimui, kuriame dalyvavo no patalpomis naudojosi „Te 

. u. v ,..................................... . miero salėie buvo Šaueris ku svečiai, gener. konsulas V. Gy viskes Žiburių knygynas. Nuo
ti birželio primoje puseje ir ge CHORO DALYVIŲ ŽINIAI. . d į J ■ 200 a lys, Caritas valdyba ir keletas sekarfčio mėnesio pradžios kny 
fT-ęs m paaukoti po 10 dol. Pranešame> kad ši penktadie nuotakai daug Het. Bendruomenės atstovų. gynas pereina parapijos žinion.
• Liet. Akadem sambuno su nį> g žės 24 d-) visi susiren brangių dovanų ir linkėjusių NAUJA DANTISTĖ Knygyno vadovu pakviestas
surinkime geg. 24 d., 8 vai. vak. kame 8 val vakaro hendrai re santnnkinin avveni ~ ? . . . ~ _ Vytautas Ausrotas._
A. V. salėj bus nagrinėjamas 
„Baltaragio malūno“ pastaty 
mas. Kviečiami dalyvauti visi, 
kas tiktai tuo domisi.
• Melagėlio vaidinimas Mont 
realyje, A. V. salėje bus birže 
lio 2 dieną, 3.30.
• Pp. Matulaičiai, neseniai per 
sikėlę į Montrealį, aną antra 
dieni atsilankė į NL laikraščio 
ekspedijavimo talką. Ačiū.
• P. Kisieliaus geležies meno 
darbų dirbtuvės namai jau gi 
iaunami, nes platinama gatvė.

• Aušros Vartų klebonas pra j°s kalnus, 
šo bažnyčios skoloms sumažin VISŲ BENDRUOMENĖS

DANTŲ GYDYTOJAS

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

5441 Bannantyne, Verdun,
(kampas Woodland)

Tel.: TR 4547

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

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

Tel. PL 9958

Dr.E.Andriikaiti8| 
! 956 SHERBROOKE E. | 
| Tel.: LA 2-7236 |

(
Raštinė .vakarais:

2104 Mount Royal St. E. Į
LA 1-7926—8873 1

KenėTALBOT

Advokatas ;

Suite 306, Aldred Bldng. « 
507 Place D’Armes

MArquette 8045

PARDUODAMAS
5 butų namas

143 — 4 Ave., LaSalle.
Metinės pajamos $ 4,620.—, 

išbaigtas rūsys.
Visi mokesčiai tik $ 388.— 

Tel. TR 4941

$ ADVOKATAS $

kame 8 vai. vakaro bendrai re 
peticijai, kur bus taip pat ap 
tarti mūsų bendrieji reikalai.

Valdyba.
VAISTUS J LIETUVĄ 

siunčia p. J. Adomonienė, susi 
tarusi su viena firma Anglijo 
je. Siunčiant šiuo keliu vaistus, 
jie 10% siunčiami pigiau, 
teresuoti prašomi kreiptis: 
nina Adomonienė, 1319 St. 
rmain, St. Laurent, telef. 
4-6940.
• P. Baličūnaitė iš St. Agath 
lankėsi Montrealy.

I
 STASYS DAUKŠA, LL. D.|

Suite »s—»e |
152 Notre Dame St. E. |UN 6-8969* |Res. 5657—12 Ave., Rsm. «RA 2-5229 J

ADVOKATAS

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

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

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

laimingo santuokinio gyveni
mo.
• Žuvininkai — Matulis, Kan ją dantų gydytoją, kuriai po ke
dižauskas ir Vanagas — prae lėtos metų odontolagijos studi 
jusį savaitgalį buvo išvykę žu jų Toronto univrsitete šiemet 
vauti apie 200 mylių į šiaurės pavyko gauti teises verstis prak 
ežerus. tiką. Dr. Zubrienė odontologi ____ _________ ________
• Montrealio miesto policijos jos kursą baigia antruoju kai įr Vyties valdybos nariai P. Gv

In vadas atleido iš pareigų 4 poli tu. Pirmą kartą dantų gydyto jidys įr j. Žukas. (Žiūr. 8 pus 
Ja............................................... .............................................
Ge 
RI

Toronto lietuviai Dr. Elenos 
Zubrienės asmenyje turės nau

• Statybos B-vė „Talka“ įtei 
kė sporto klubui „Vytis” 200 
dol. čekį, kas atvaizduota pa 
veiksle sporto skyriuje. At 
vaizde iš kairės į dešinę: Tai 
kos viceprezidentas P. Drun 
seika, prezidentas J. Strazdas

cininkus, kurių tarpe ir Edvar jos diplomą ji buvo gavusi Lie 
dą Stratkauską. tuvoje ir Vilniuje buvo atsida
• Chateauguay nusipirko skly siusi savo’kabinetą. Atvykus į 
pus, tarpininkauajnt p. Juodko Kanadą, kursą ji turėjo kartoti 
jui, pp. Kazakevičiai, Latvai iš naujo, kaip ir kiekvienam be 
čiai, Vilimai ir kt. j

REIKALINGAS 
vyras ar moteris 

raštinės darbui buhalterijoje. 
Reikalinga mokėti rašyti maši 
nėle. Darbas nuolatinis, ge 

ros sąlygos ir atlyginimas. 
Teirautis PL 8603 
Mrs. G. Jazokas.

A. Norkeliūnas
Commissioner of the 'uperior 

Court of Monti\

MONTREAL 
ENTERPRISES REG‘D.

KUR APSIDRAUSTI, 
PIRKTI, PARDUOTI?

pradedančiam studijas, lankyti 
nuo pradžių 
sus. Didelių 
darbas buvo 
jant teises.

MOTINOS DIENOS
minėjimo gegužės 5 d. 1957 m. 
apyskaita.

Minėjimą suruošė Toronto 
apyl. valdyba, Prisikėlimo pa 
rapijos salėje. Dalyvavo apie 
300 žmonių. Prie įėijmo surink

pirmuosius kur 
pastangų dėka, 
vanikuolas įgy

REIKALINGA MOTERIS
namų ruošai

pastoviai kartą į savaitę nuo . . . . . . .
9 iki 4. $ 7.00 ir kelionpinigiai. Namai, bizniai sklypai, ūkiai, 

RE 7-7607

I. G. ELECTRIC Rd
Elektros

IGNAS 
3260

kontraktorius

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 2922

| Dr. A. Pocevicius |
X Gydytojas ir Chirurgas 8 
\į 280 Roncesvalles Avė 
$ Telefonas LE 4-4778 £
^Priėmimo valandos: 11-1 v.
x vakarais nuo 6-8 v.; trečia-

. X dieniais ir šeštadieniais 11-3 x6 i S v. pp. Kitu laiku, susitarus. <
» 30.000, Įmokėti $ 13.000.- ; NPa'„ j , , fc a į, j „ e t a , $

3

visų rūšių draudimas.

Snack Bar, gera proga, 
įmokėti $ 2.000.—

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

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

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

—, įmokėti $ 15.000.—.

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

tepi.) z
• Šį šeštadienį Pris. salėje bus 
parengimas, kurį rengia „Kvar 
tetas“. Paties „Kvarteto“ išpil 
doma programa bus nauja. Li 
kęs doleris bus panaudotas Ir 
tuviškų plokštelių leidimui. V

I
Dr.A.VALADKA|

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

Telefonas LE. 1-2933 X
RENTGENAS

priima ligonius ir gimdyves ® 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. $ 
Šeštadieniais nuo 12 vai. X 
iki 2 vai. pp. Ketvirtadie- x 
niais kabinetas uždarytas. $

| DR. V. SADAUSKIENĖ | 

I Dantų gydytoja X
129 Grenadier Rd.,

(2 namas nuo Roncesvalles)X

TORONTO Įn
Tel. LE 1-4250 S

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

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

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