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Politinė ivykiu savaite
GRESIA TREČIAS PASAUL INIS KARAS, KURĮ KURS 

TO KOLEKTYVINĖ MASKVOS DIKTATŪRA

VILNIAUS RADIJĄ KLAUSANT
NESISEKA OKUPUOTOS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIUI 

Niekas nesiderina su propaganda.

TORONTO
MAŽ. LIET. BIČ. DR-JOS 

SUSIRINKIMAS 
PRAĖJO GYVAI

EUROPOS TARYBOS 
SPECIALI KOMISIJA 

pavesta rūpintis interesais tų 
tautų, kurios neatstovaujamos

r Velykos atšvęstos su gerom vii tim. Ispanijos Marokas gauna 
nepriklausomybę. Išteisinti pakartieji komunistai. Katy

nas — Kremliaus darbas.
Nors dabar ir tebevyksta šal darbų nuvertinimas, sukėlęs ne 

tasis karas, tačiau žmonija pra paprastai didelį visoje komunis 
ėjusiomis Velykomis turėjo ge tų partijoje, ypač užsieniuose, 
rų vilčių nuotaikas. Tarptauti susijaudinimą ir nepaprastą są 
nės sąlygos yra labai sunkios, myšį. Visi dabar stato klausi 
bet

GĖRIO NUOTAIKOS
DIDĖJA.

mą,
KO GI VERTA 

KOMUNISTŲ PARTIJA,

Kasinėjant Kauno pilies 
griuvėsius

8 metrų gylyje esą rastas dide 
lis griovys ir paslaptingi keliai, 
kurie anksčiau nebuvę žinomi. 
Kasinėjimus vedąs Daumantas. 
Šiemet būsią 60 kasinėjimų.

Vilniaus mieste vedami 
vamzdžiai

L. Tamošauskas paskaitoj Taryboje, buvo oficialiai pa 
Karaliaučiaus kraštas ir Lietu kvietusi Lietuvos Diplomatų 

va“ giliau supažindino su Ma šefą S. Lozoraitį padaryti jai 
žosios Lietuvos istorija ir etno pranešimą Lietuvos reikalais, 
grafija, iškeldamas Karaliau Kovo mėn. 24 dieną, Specia 
čiaus vaidmenį prūsų lietuvių liai Komisijai laikant savo sesi 
tautinio charakterio išlaikyme ją, Italiojs vyriausybės pakvie 
16—19 šimtm. Taip pat buvo timu, Palermo mieste, Sicilijo 
analizuota Karaliaučiaus kraš je, min. Lozoraitis padarė kai 
to ekonomika ir jo natūralūs ry bamą pranešimą, išdėstydamas 
šiai su neginčijamu hintarlan Lietuvos suverenumo ir nepri 
du — Didžiąja Lietuva. Prele klausomybės pažeidimo istori

kuriais bus karštu vandeniu ap gentas priėjo prie išvados, kad nę bei diplomatinę - teisinę pu 
šildomi butai ir valstybiniai pa etnografiniu, istoriniu, ekono sę ir nušviesdamas Lietuvos 
statai. 8 km pagrindinis vamz miniu ir geopolitiniu atžvilgiu padėtį Sovietų okupacijoje.

___ __ ~ > Posėdis tęsėsi pusantros va 
1. į \, reikia A bartiniai Maskvos viešpačiai, todėl, kad kolūkiai neturi kuo je, iš kur šalutiniai vamzdžiai su Lietuva ir Lietuvos pretenzi landos ir vyko labai palankioje
energiją panaudoti taikos tiks didžiausi visų tų Stalino pikta tręšti dirvų—nei gyvulinio mėš eisią į šalis 3 kryptim. Šiemet jos į tą kraštą yra visais atžvil Lietuvai nuotaikoje. Komisijos 

; sanato
. Wistrand, šiltais žo 

ciai? Lietuvos vakarinių sienų reika džiais pristatęs Diplomatų šefą
“— „Tautų draugystei“ jrody lu yra dokumentacija ir preten Lozoraitį, vėliau, posėdžiui bai 

ti iš Vilniaus esą išsiųsta į Viet zijų pagrindimas ir kas tą dar giantis, tokiu pat būdu pareis 
namo „liaudies respubliką“ ele bą daro. Atsakė Tamošauskas kė Komisijos padėką už prane 
ktros reikmenų, nors ,. 
nusiskundžia, kad 
trūksta elektros 
kolchozai skęsta tamsoje

— Valdinės profsąjungos su 
varytos pasitarti, kaip reikia 
vykdyti 20-to komsuvažiavimo 
nutarimus. Sniečkus apie tai 
kalbėjo ir įtikinėjo Vilniaus stu 
dentus.

— Šiauliuose esą pastatytas 
Pedagoginis institutas, kino ir 
dviračių fabrikas.

Vilniaus radijas paskelbė vi Lietuvos žmonės vis vien nieko 
sam pasauliui, kad Lietuvoje negauna, 
dirvos tręšiamos iš lėktuvų. Iš 
to reikėtų suprasti, kad ten įsi 
gali negirdėtas gerbūvis.

Tuo tarpu faktai rodo ką ki 
ta. Per paskutinius dvejus me 
tus, kaip pranešė Sniečkus, že 
mės derlingumas sumažėjęs, 
pieno primelžimas iš kiekvie 
nos karvės nukritęs per metus 
300 litrų, daugelis galvijų nu

Tai vyksta drauge su pasi jeigu joje reiškiasi toks sauva stipę iš bado, nes jiems nėra 
priešinimo didėjimu piktam. Jiayimas, toks baisus supuvi tinkamų tvartų ir sovietinė vai 
Velykų dieną Popiežius urbi et mas, kaip komunistų „Vilnis“ džia neparūpino pašaro. Lau . _ . . _ .
orbi pasakė, kad reikia baigti rašo — baisus vėžys? Patys da kų derlingumas irgi sumažėjęs dis busiąs Basanavičiaus gatvė Karaliaučiaus kraštas surištas 
lenktynes į nežinią, i

lams, reikia taikos, kuri butų darybių vykdytojai ir palaiky lo, nei mineralinių trąšų. Tat, būsią išvesta 42 km vamzdžių, giais pamatuotos. Paklausimuo pirmininkas Švedijos 
Uė mirties tyla, bet sąjūdis kur tojai, dabar pripažįsta, kad jų pasakos apie dirvų tręšimą iš Ar tik nebus Potiomkino palo se Matusevičiūtė klausė, ar M. rius K. 
ti gėriui ir gerbūviui.

PALESTINOJE DAUG 
MALDININKŲ

Velykas praleido prie Kristaus 
grabo Jeruzalė buvo laisva nuo 
žmonių suvaržymų ir žmonių 
minios ėjo Kristaus keliu į Gol 
gotą, pasilygindami su dabartį 
nėmis Golgotomis, apėmusio 
mis visą pasaulį dėl komunisti paskelbė žinią, kad ligšiolinis 
nių žmogžudysčių ir sudarytų Kremliaus tvirtinimas, kad Ka 
naujųjų kryžiaus kelių.

VELYKOS AMERIKOJE
’ buvo nepaprastai puošnios ir 

linksmos, ypač New Yorke, 
kur 5-je Avenue vyko tradici 
nis masinis žmonių paradas, 
kad net judėjimas ta gatve bu 
vo sulaikytas. Taipgi Hollywo 
ode vyko didelis karnavalas. 
Net ir
SOVIETŲ OKUPUOTUOSE 

KRAŠTUOSE
katalikų bažnyčios, nežiūrint 
persekiojimų, buvo pilnos žmo 
nių.

Žmonės vis drąsiau ir ryžtin 
giau pradeda reikšti savo valią 
ir nusistatymus, tuo pareikšda 
mi aktyvumą už laisvę ir tuo 
pačiu pasipriešinimą diktatūro 
ms, kur jos dar yra užsilikusios.

KOMUNISTINIAME
PASAULYJE

remiamas ir jų garbinamas Sta lėktuvų yra paprasčjausis ko 
linas fabrikavo bylas, išgalvo munistinis blefas.
jo nusiakltimus ir baudė zmo g8ą vykdomi dideli geologiniai

tyrinėjimai.
Kaltinant nepriklausomos 

Lietuvos valdžią, kad ji nesirū 
pinusi žemės tyrimu ir net stik 
lui gaminti smėlį vežusi iš už 
sienių, Vilniaus radijas giriasi, 
kad dabar Lietuvos žemę tiria 
net 100 geologų, o jų kiekis 
esąs didinamas Leningrado uni 
versitete. Esą Akmenėje 
esąs pastatytas cemento fabri 
kas, ir daugelis plytinių.

Bet kas iš to, jeigu visi išdir 
biniai išgabenami į Rusiją, —

nes mirtim. Tai gi sąmoningų 
žmogžudžių šaika, tai šių laikų 
inkvizitoriai.

VARŠUVOS RADIJAS 
SKELBIA SENSACIJĄ

Varšuvos radijas sekmadienį

tynė dešimtį tūkstančių lenkų 
karininkų nužudė vokiečių na 
ciai, yra išgalvotas komunistų; 
kad kasinėjimai ir tyrimai, pa 
daryti Vakarų valstybių specia 
listų, yra neabejotinai įrodę, 
jog

KATYNO ŽUDYNES 
ĮVYKDĖ KREMLIUS, 

įsakęs enkavedistams (slaptą 
jai policijai) sušaudyti ten ka 
lintus lenkų karininkus. Tai vis 
Stalino darbai, kurių įkvėpėjais 
ir talkininkais buvo Chruščio 
vas, Malenkovas, Bulganinas, 
Molotovas, Mikojanas ir kiti 
komunistiniai vadai, neklaidin 
gojo ir genialaus Stalino sėb 
r ai.

Atidengimas visų tų piktada 
rybių nepaprastai sujaudinęs 
viso pasaulio komunistus, iššau 
kęs tūlų reakcijų. Nekalbant 
apie užsienių komunistus, ku

visą laiką vyksta Stalino ir jo rie yra laisvesni savo pasisaky

„Tiesa“ ir Dr. Anysas, kuris be to supa Šimą ir pareikštas diskusijoje 
Lietuvoje žindino plačiau apie įvairias pažiūras ir apibūdino praneši 

lempučių ir prūsų gentis, kaip buv. N. L. mo reikšmę.
paskut. Nr. 14 išeklta. Pirmą kartą nuo 1940 metų

Susirinkimas svarstė Dr. Vy Lietuvos atstovas kalbėjo Lie 
dūno fondo klausimą ir pagal tuvos reikalais tarpvalstybinė 
Dr. Anyso, Matusevičiūtės ir je organizacijoje.
Tamošausko pasiūlymus, nuta Ryšyje su Specialios Komisi 
rė prie Fondo prisidėti, bet vei jos posėdžiu Lietuvos Diploma 
kalo apie Maž. Lietuvą konkur tų šefo kalbą Amerikos Balso 
so nedaryti, o laisvai susitarti atstovas Palerme įregistravo 
su istoriku, kuriam sumokėti transliuoti į kraštą.
sutartą premiją. Jokio istorinio Viešėdami Palermo mieste, 
romano rašymui susirink, nepri min. S. Lozoraitis su žmona, 
tarė. Turi būti parašytas tik kaip Spec. Komisijos nariai ir 
mokslinis veikalas. Be to susi jų žmonos, buvo Sicilijos regio
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ELZBIETOS KARDELIENĖS 
brangiai motinai

MARIJONAI DUBINSKAITEI-RACIBORSKIENEI 
mirus, liūdesio valandoje,

, E. IR J. KARDELIAMS 
nuoširdžią užuojautą reiškiame

O. ir J. Indrelės 
Br. ir A. Žadeikiai 
B. ir J, Lenartai.

P. P. ELZBIETAI IR JONUI KARDELIAMS, 
jų brangiai Mamytei ir Uošvei mirus Lietuvoje, 

reiškiam gilią užuojautą
Bulotų šeima.

P. P. ELZBIETAI IR JONUI KARDELIAMS, 
jų brangiai Motinai ir Uošvei mirus Lietuvoje, 

gilią užuojautą reiškia
V. A. Daugelavičiai.

Lietuvos Operos Solistės
p. ELZBIETOS KARDELIENĖS 

brangiai mamytei mirus okupuotoje Lietuvoje,
P, P. ELZBIETAI IR JONUI KARDELIAMS

reiškiame gilią užuojautą
Jonas-Vytenis ir Jonas Jurgučiai

su Šeimomis

muose ir sprendimuose, bet net jos smerkiamasis Stalinas.
Rusijos komunistai pradėjo at Todėl visai logiška, kad Ede rinkimas mano, kad premija tu nalinės vyriausybės svečiais, 
virai abejoti komunistų parti nas, Dulles, Attlee, Eisenhowe retų būti padidinta iki 1500 dol. Jie dalyvavo priėmimuose ir pa 
jos (genialiosios ir neklysta ris ir daugelis kitų politikų yra K. Motušis pasiūlė, kad atei rengimuose, kuriuos suruošė 
mos...) pagrindais. Todėl „Pr atvirai pasakę, kad jeigu naujų ty būtų daugiau paskaitų ir Ma Specialios Komisijos garbei Si 
avdaf 
čiaupė patiems komunistams torių“ pasisakymai prieš Stali ........ -................ ..............
burnas. Girdi, galima kalbėti no neteisybes yra nuoširdūs, jos ginklų ir paskatinimo pulti 
apie mirusio Stalino klaidas, tai reikia visas jo padarytas pik Izraelį, rimtai ruošiasi karui, 
bet

NEVALIA KRITIKUOTI 
KOMUNISTŲ PARTIJOS.
O satelitų komunistams duo PABALTIJO VALSTYBĖMS 

tas įsakymas, naujai susiorien ir visiems satelitiniams krašta 
tavus, tvirtinti, kad tie jų kraš ms. Tada galima bus patikėti, 
tuose išžudytieji komunistų va kad „kolektyvinė Kremliaus va 
dai, kaip Raik, Slanski ir kiti, dovybė“ sako teisybę. Tuščios 
apkaltinti titoizmu, ir buvę da kalbos nieko neįtikins. Anot 
linai kalti, bet ne tiek kalti, kad Dulles: diktatūra, ar ji buvo 
juos reikėję pakarti. Todėl da vienašmenė, ar dabar kolektyvi 
bar jau paleistas iš kalėjimo Le nė, ji lieka ta pati diktatūra, 
nkijoje Gomulka, sėdėjęs už ti kuri yra priešinga laisvei, tie 
toizmą nuo 1951 metų, Čekoslo sai ir teisėtumui, 
vakijos Slanskio bylos dalyviai 
ir tt. Bet... pats Slanskis ir ven 
grų Raik jau pakarti, tat kas iš 
to, kad jie dabar išteisinti...
BŪDINGAS MALENKOVO 

ATSAKYMAS.
Londone jis buvo paklaustas 

apie Stalino nuvertinimą, 
atsakė, kad asmens iškėlimas 
veda prie jo garbinimo, o tas 
esą priešinga komunistinei dok 
trinai. Tada Malenkovas buvo 
paklaustas, ar jis pats jaučia 
kokią atsakomybę už tas pikta 
darybes, kurias Stalinas darė,

griežtu vedamuoju už jų Rusijos į,kolektyviųjų dikta žosios Lietuvos reikalais. L.

tadarybes ir smurtą atitaisyti, Karo grėsmė yra didelė. Gali 
reikia

GRĄŽINTI LAISVĘ

cilijos regionalinio parlamento 
pirmininkas, vyriausybė ir Pa 
lerrno burmistras.

MONTREALIS 
KLSS MONTREALIO SK. 

VALDYBA
prašo pranešti organizacijos se 
kretorei, p. Ilonai Gražytei, 
(telefonu RA 1-3148) pa 
vardes ir adresus tų studentų, 
kurie šiemet baigia Montrealio 
augštąsias mokyklas. Kol kas 
yra žinoma, kad šiemet augš 
tuosius mokslus baigia p. Bruz 
gelevičius.
MATULYTĖ Genovaitė, gra 

’ žiame pobūvyje atsisveikinusi

iš to išsivystyti 3 Pasaulinis ka 
ras. Rusai, kurie paskutiniu lai 
ku įtemptai daro atominius sp 
rogdinimus, įtariama, nori su 
kelti 3 pasaulinį karą ir tuo iš 
laikyti komunistinę diktatūrą, 
kuri dabar subraškėjo. Nenuo 
stabu, kad 
AMERIKOS PREZIDENTAS 

ĮSPĖJO, 
jog karui įsidegant Artimuo 
šiuose Rytuose, Amerika pas»i 
elgs pagal konstituciją ir pare su būr^ dra/J ir bičluli sek 
ms kiekvieną valstybę, kun madienj igskr^o j Brazilij kur 
stos taikos ginti iankysiį sostinėje Rio de Janei
■ ™ ir Sao Paulio, o iš ten dar lau

kysis Argentinoje, pakeliui Ko 
lumbijoje, Panamoje, Meksiko 
je ir kt. *

KANADOS RAJONO SKAU 
TŲ-ČIŲ VADOVIŲ IR 
VADOVŲ SĄSKRYDIS. 
Šį šeštadienį ir sekmadienį, 

balandžio 14-15 dienomis, To 
ronte, Lietuvių Namuose, kam 
pas Ossington ir Dundas, yra 
šaukiamas Kanados Rajono 
Skautų-čių vadovų ir vadovių 
Sąskrydis. Jame dalyvauja visi 
vienetų vadovai ir jų adjutan 
tai.

Sąskrydis prasideda šeštadie 
nį, 10 vai. ryto.

Kanados Rajono Seserijos 
ir Brolijos Vadeivos.

— Oslo atidaryta atominė J 
AV paroda.AUKOS „N. L”

PAVERGTIEJI KRAŠTAI 
TEBEKENČIA PAVERGIMĄ 
Kai tuo tarpu Vakarų valsty 
bės tolydžio duoda laisvę ir ne 
priklausomybę tautoms, kurios 
to siekia.

Šiomis dienomis Maroko sul 
Jis tonas Jusefas buvo nuvykęs į

Madridą ir ten susitarė, kad
ISPANIJOS MAROKAS 

GAUNA
NEPRIKLAUSOMYBĘ

tai daliai Maroko, kuri buvo
„VjJ, u.Lcimao wait panijos valdžioje. Tokiu būdu,

nes Malenkovas buvo Stalino susijungus Ispanijos ir Prancū 
dešinioji ranka? Malenkovas ziios Maroko dalims susidaro 
atsakė, kad, girdi „mes visi ko didelė laisva ir nepriklausoma 
lektyviai jaučiame atsakomybę Maroko valstybė. Maroko žmo 
ir apie klaidas pasakome bau nės patenkinti, tūkstantinės jų 
džiai. . .“ Bet kas iš to pasaky minios sutiko sultoną Jusefą, 
mo, jeigu 5000 rusų karininkų grįžtantį iš Madrido, o sulto 
nuimtos galvos, jeigu 10.000 nas, pasidžiaugęs Maroko lais 
lenkų karininkų suvaryta į pa ve, pasakė, kad Marokui reikia 
kausius kulkos, jeigu dešim daug lėšų ir darbo, kad galėtų 
tims milionų politiniu kaliniu laisvai kurtis ir žengti progreso 
šimtuose koncentracijos stovy keliu. Tam tikslui Marokui ga 
klų atimta gyvybė?... Ir kas iš lės daug padėti Prancūzija ir Is 
to pasakymo, nes

STALINO DARBAI
TĘSIAMI IR DABAR: 

koncentracijos stovyklos nepa 
naikintos, prievartavimai tebe 
vyksta, žmonių išvežimai tebe 
daromi, kalėjimai pilni nepalan Izraelio pasieniuose vyksta su 
kių režimui ir nieku nekaltų sišaudymai. Yra nemaža ir už _ „ . _
žmonių. Tat ir „kolektyvinė muštų. Egiptas, Syrija ir kiti Zachariad ir Bardioza pavaryti vąją spaudą, nuoširdžiai dėko 
diktatūra“ daro tą pat, ką darė arabiški kraštai, gavę iš Rusi iš pareigų. jame. NL.

ir

Is

panija, su kuriomis pasiliks jo 
geri santykiai.

Tačiau greta šių gerų žinių, 
yra ir bauginančių:
ARTIMUOSIUOS RYTUOSE 

BRĘSTA KARAS.

į Mažąją Aziją generalinį sek 
retorių, kuris nusileido Lebano 
valstybėje. Tat, karo pavojus 
tikrai yra rimtas. ,
TRUMPOS ŽINIOS
— JAV atstovas Maskvoje 

atvyko padaryti Eisenhaweriui 
pranešimo. Yra rimtų reikalų.

— V. Vokietijos profsąjun 
gos atmetė rusų kvietimą atsi 
lankyti į 1 gegužės iškilmes Ma 
skvoje.

— Eisenhoweris tarėsi su 
Kanados premjeru St. Laurent 
ir Meksikos prezidentu dėl ben 
drų kaimyniškų reikalų.

— Boris Kaverda 1927 m. 
Varšuvoje nušovęs Sovietų ats 
tovą Vikovą ir už tai atsėdėjęs 
kalėjime, dabar įsileidžiamas j 
Ameriką.

— Amerikoje daromi 
mai keliauti į erdves.

— Lietuvoje plečiasi
tingumas, nes švietimo 
ro Pupeiko pareiškimu, 
voje 3% vaikų i 
džios mokyklų. Man. ........................   .

— Pakistanas atsisakė pri A. Norris, Tilsonburg,
imti Rusijos pagalbą, nes rusai Ont........................................ 1.—»
pastatė sąlygą, kad Pakistanas R- Tetmajeris, Mtl.............. 5,—
įsijungtų į Maskvos orbitą. A. Atraitytė, LaSalle ....2.—

— Rumunijos komveikėjai Visiems, paremiantiems sa

bandy

neraš
minist
Lietu J- Žiūkas, Sudbury, Ont. . .1.— 

nelanko pra P. LiaukeviČius, Me. Gregor,
L—
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Neužmirškime atnaujinti 
Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI. 

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

Prenumerata metams:
Kanadoje .........................$ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur ..................... $ 6.00
Teksto eilutė ................et. 0.15
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.)

Yearly Subscription Rates:
tanada ............................ $5.00
America & S. America. .$ 5.50 
Other Countries ...........$ 6.00
Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00

Veda sktn. inž. J. Bulota.
NEPALIKIM JŲ VIENŲ!

Prieš kuri laiką skaitėme sp tų sueiga su kankinių dienai 
audoje LSB Vyriausiojo Skau pritaikyta programa, buv. lie 
tininko atsišaukimą mūsų skau tuvių salėje. Po sueigos, sesu 
tų Džiamborės Fondo reikalu, tės ir skautai su savo vėliavo 
Jiems yra būtina turėti pajėgų mis dalyvaus 11 vai. pamaldo

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Jaunųjų vedybos

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.
DF, nes nuo to pareis tinkamas se vietos parapijos bažnyčioje. 
Lietuvos skautų atstovavimas 
džiamborėse, pas. skautų vyčių 
sąskrydyje ir pas. sk. vadų kon 
ferencijoje. Sėkmingas mūsų 
skautų ir jų vadovų pasirody te, šiomis dienomis įkurti du 
mas šiuose pas. skautybės susi nauji vienetai,. Jūrų skautai su 
tikimuose padės Lietuvos skau sibūrė į Šarūno laivą, kuriam 
tų Brolijai įsistiprinti tarptauti vadovauja Ant. Zaikauskas, 
nėję plotmėje. Nepalikim skau Apie oro skautą Dulaitį susi 
tų vienų šiuose žygiuose! Štai spietė entuziastų būrelis, kurie 
jau kai kas spaudoje priekaiš ryžtasi tapti oro skautais. Šiuo 
tauja, kad ir skautų tėvai pa metu su užsidegimu dirbama 
miršo savo vaikų reikalus. Ar prie lėktuvų modelių statybos, 
gi taip yra? Tenebūna tai kaip 
koks priekaištas, bet kam, bet 
tebūnie tai tik paskatinimas — 
Padėkime Skautams, stiprinki 
me jų Džiamborės Fondą!

DF iždininko adresas: Mr. A. Seserijos redakt. — sktn. Ona 
Pocius, 295 Grey Str., London, Gailiūnaitė ir Brolijos redakt. 
Ont. Canada.

SKAUTŲ KANKINIŲ 
DIENA.

ORO IR JŪRŲ SKAUTŲ 
VIENETAI.

Detroite, Baltijos skautų tun
Lietuvoje vedybos „iš pirmo išplėšė. Keitėm gyvenamas 

pamatymo” retai pasitaikyda tas; pirkom ir pardavėm 
vo. Ne viena meilė nužydėda mus; pažinom naujus veidus, 
vo, ne vienas atodūsys su daina naujus papročius; supratom au 
pas ją lėkdavo... Kiek nemigo kso skambėsi, ir jis pasidarė 
naktų,- kiek svajonių ant žagrės brangesnis už Saločių bažny 
parymus... Bet tos svirno du čjos varpų gaudimą Prisikėli 
rys taip sunkiai atsidarydavo, mui. Viskas liko ūkuose, taip 
nors daug saldesnių žodžių už toli, kaip būdavo į atlaidus, į 
Gailičio Tomą Nipernadį pri 
kalbėdavai. Taip brendo būsi 
mi tėvai ir motinos, kartas ant 
savo rankų išnešiojusios, 
greit tėvai leisdavo sūnui kin 
kyti „juodbėrį ant šorų” ir ant beržo lingės ir nevarinės 
kviesti piršlį. „Tegu dar vyrės daugiau žąsų palauktais suskir 
nių žvingalai skamba, o tu dar dusiomis kojomis. Mes čia... 
suspėsi. Tavoji dar lopšy vys 
tykius džiovina“... Negi tėvą 
ms išaiškinsi, kad „aš jau vy 
ras“, po kariuomenės, o manoji 
jau antrą skrynią kraičio rašy 
tinių baigia prikrauti. Vis dar 
laiko piemeniu, nors į vakaruš 
kas nedraudžia išeiti. Ir taip 
vyksta meilės, svajonės; pa 
skęsta vasaros prakaite mėly 
nos akys, geltonos kasos... Dar 
mėgsti gegužinėse ar vakaruš 
koše pasisukti; bet tau kepurė 
ne ant šalies ir į grindis sutry 
pimas minkštesnis. Tegu try 
pia pienburniai, juk aš jau vy 
ras „po ūsais“.

Žiūrėk, prasideda dalys —se 
serų ir brolių atidalinimas. Vi 
sur reikia pinigo. Motina šešta 
dieniais geresnius baltinius pa 
deda, o tėvas pirmadienio rytą 
vėliau kelia. O jei šeštadienio 
vakare tvarstaisi namuose, tai 
motina, glostydama plaukus, 
porina: „Išeitum, kur nors, sū 
neli. Visą savaitę plūkeis, gali 
pasilinksminti. Girdėjau, Žvirb 
liuos bus pašokimas. Sako, ir 
Kairiūčia būsianti“. „Et, kad 
aš, motin, ne labai benoriu tų 
šokių. Ir to pinigo neperdau 
giausia“. „Aš čia turiu dar nuo 
kiaušinių likusių“, ir įsprau 
džia penkinė iš nosinės mazge 
lio. Niekas nebesako, kad greit 
pareik, nelaidokauk, svetimų 
šunų nelodink... Net tėvas ligi 
galulaukio palydėdavo.,, Ir aš 
jaunas mėgdavau pažaisti. Tam 
ir jaunystė... Apsisuk“, akį me 
rkdamas pridurdavi ir dešimkę _ 
rkdamas pridurdavo ir dešimkę Mes visko dar gerai nesupran 
juodamas, ilgai lydėdavo su 
viltimi, kad atves marčią gerą, 
piniguotą ir gražią...

Pas mus buvo šeimose dūmų, 
buvo skundų, bet šeimos buvo 
tvirtos. Augo naujos kartos, su 
rištos su sava gūžta. Kaimas, 
miškas, dirvos, pievos įaugo į ko mūsų patarlė. Ne tik mes, 
jų širdis. Čia jų senelių seneliai bet ir mūsų vaikai tai turi gerai diplomatinės tarnybos kompe 
prakaite valgė duoną. Ten jie, suprasti, kad tas nėra pramo tenciją; 
tame kalnely ilsisi. Mes buvom ga, o gyvenimo pakeitimas, ku f 
su širdimi, su meile įaugę į sa ris žmogaus gyvenime yra vie komisijos nutarimą Lietuvos neturėjo progos tarti savo žo 13 ir Nr. 9 vaodvams J. Balsiui 
vo žemę. Čia augo mūsų meilė, nas iš svarbiausių (kiti du: gi diplomatijos šefo reikalu (ta dį, o tuo tarpu Lozoraitis jau ir J. Tumosui pasitraukus, dar 
brendo šeima; čia maži laksty mimas ir mirimas, kuriame 
davom, drugelius gaudydami, tyviai mes nedalyvaujam). 
o čia sielvarte suklupom. Ne. Neškim lietuvišką šeimos _
čia viskas mano. Ir tas beržas, dinio ugnį į mūsų augančias ka lyta jokia diplomatijos šefo ms to „N. taip pasisako: 
ir tas kryžius, ir tas vargas... rtas. Nemirkim gyvi būdami sudaryta nebuvo) ; , T’

Tik išeivio lazda viską mums savam kraštui. R. Medelis.

vie
na

HAAAI||LTOV

Ne

Šiluvą. Artimesni pasidarė mu 
ms (anglicizmai) morgičiai, fri 
džai, karai ir miesto triukšmas. 
Kas ta Lietuva su jos vargu. 
Mano vaikai nebus linguojami

LSS PIRMUOS ŽINIOMIS 
patvirtinta šios sudėties Skau 
tų Aido redakcija: vyr. redakto 
rius —vyr. sktn. Stp. Kairys,

SLA 72 Hamiltono kp. balandžio 14 d. 
Memorial School Auditorijoje,

Main E. ir Ottawa g-vių kampas, rengia

KONCERTĄ,
dalyvaujant Čikagos Lietuvių Vyrų Chorui, 

ved. VI. Baltrušaičio, sol. St. Baranauskui ir rašyt.
B. Pūkelevičiūtei. Akomp. muz. A. Kučiūnas.

Bilctai $ 2.50, $ 2 ir $ 1.50. Vaikams ir mokin. % kainos.
Pradžia 6 vai. 30 min. Valdyba.

Ir sugriuvo viskas kaip po 
žemės drebėjimo. Nesvarbu, 
kad vaikai (suaugę) moka tė 
vui už butą ir maistą. Nesvar 
bu, kad jis 17—20 metų būda 
mas į namus atitempia žmoną 
nežinomos tautybės arba „real 
Canadian“. Svarbu banko kny 
gutė ir geras darbas. Mes išplū 
dom į didmiesčius iš mūsų kai 
mo ir tikim radę dangų. Pilvas 
sotus, kūnas apdengtas vilna, 
šilku, nailonu. Na, ir ko dau 
giau bereikia. Nesvarbu, kad 
senelis nesusikalba su anūkais, 
kad uošvė „nesusirokuoja“ su 
marčia...

Irsta šeimos, bet palengva 
prie to priprantam. T 
sim, priaugsim mes čia. Ves 
kim, skirkimės. Vėl veskim. Te 
gu veda jau mūsų anūkai. Su 
lauksime 4 kartos. Tai model 
nizmas ir technika! Įprantam 
gyventi. Čia daug lengviau, ne 
gu pabaliais rankioti pempių 
kiaušinius.

Sekam televiziją, spaudą, sk 
aitom comikus, nepraleidžiąm 
filmų. Ir reikia tikėtis, kad ne 
mes, bet mūsų atžalos kai kada 
margins jau ir kitokius pusią 
pius.

Taip. Kanada yra geras, br 
angus kraštas. Aš Jį myliu. Tik 
per didelės demokratijos blogos 
valios žmonės nesuvirškina.

Esame čia įsikūrę vienas ge 
riau, kitas blogiau, bet visų vie 
na pareiga yra viską perleisti 
per savo lietuvišką spektrą.

—sktn. Česl. Senkevičius. Visi 
trys gyvena Toronte, Kanado 
je.

Pirmija priėmė nuostatus 
Brolijos Užsienio skyriui pa tvarkyti skautiškiems skyrelia 

siūlius, Vadija nutarė paskelb ms neskautų laikraščiuose.
ti Brolijos vienetams minėti Šiuo metu vyksta korespon 
Šv. Jurgio Dieną ir kaip Kanki dencinis LSS Tarybos posėdis, 
nių Skautų Dieną.
mas buvo' priimtas ir Egzilų kooptuojami Tarybos nariai, 2- 
Skautų Asociacijų
Sk. vienetai raginami šią Dieną prezidiumas kovo vidury perda 
paminėti drauge su mūsų bend vė visą medžiagą naujai išrink 
ro likimo ir kovos broliais - eg tam LSS Tarybos pirmininkui 
žilais skautais. ir tuo pačiu užbaigė savo dar

Pasaulio skautų globėjui Šv. bą. Taryba išreiškė padėką pre 
Jurgiui ir Kankiniams Skauta zidiumo' pirm. dr. J. Gimbutui, 
ms paminėti Detroite lietuviai vicepirm. kun. J. Klimui, sekre 
skautai skiria balandžio 28— toriams sktn. A. Labuckaitei ir 
29 dienas. Iškilmės bus prade psktn. A. Treiniui ir iždininkei 

Prijunk tos bal. 29 d. 6 v. v. gedulingo psktn. V. Karosaitei už ištver 
mis pamaldomis Šv. Antano ba mingai pravestą darbą.
žnyčioje. Po to, 7.30 v. v. Holy LSS Tarybos sudėtis kiek 
Redeemer auditorijoje bus mi pasikeitė: jon įėjo Seserijos Su 
nėjimas koncertas. Programų eigos rinktos kandidatės sktn. 
je solistai — St. Baranauskas, N. Grigaliūnienė ir sktn. V. Ka 
tenoras, ir J. Varytė, sopranas, lendrienė, vietoje pasitraukti 

Bal. 29 d. 10 vai. ryto bus iš siu M. Berniškaitės ir M. Žilins 
kilminga skaučių ir skautų tun kienės.

Šis pasiuly kurio metu renkama pirmija ir

Taryboje, jo Koresp. S-gos Suvažiavimo

ŠEŠTADIENIS — DIDELĖ DIENA HAMILTONE
Visi laisvi nuo daibo tautie Tikslus laikas galima bus suži 

čiai, kaip iš Hamiltono, taip ir noti pas augščiau minimą asme 
iš plačiųjų apylinkių atvyKSta nį telefonu. Sutikimo vieta yra 
į didžiausią koncertą Memorial parapijos bažnyčia, 58 Dun 

" - durn st. N.

FABRIKE SUSIŽEIDĘS
Čikagos vyrų choras VI. Saulius jau išėjo iš ligoni 

nės ir gydosi savo namuose, 
Burlington 942. Koja yra įdėta 
į gipsą. Linkime greito pasvei 
kimo.

EKSPEDIJUOJANT TŽ ir NL 
pasirodė, kad tie abu savaitraš 
čiai Hamiltone turi ir beveik 
vienodą prenumeratorių skai 

čių, kuris siekia daugiau kaip 
200 egz.

KL. PRIELGAUSKAS,
Po antros ir sunkios operaci 

jos pamažu taisosi. Jis vis tebė 
ra St. Joseph’s ligoninėje Ha 
miltone. Ligonį prieš ir per Ve 

mašinas ir galintieji patarnauti lykas aplankė daug bičiulių: 
čikagiškių svečių patalpinimui Liet. Gen. Konsulas Kanadoje 
tarpe svetingų hamiltoniečių, ir ponia Gylienė, kurie paliko 
prašomi paskambinti iki penk gražių dovanų; Stasys Jonaitis 
tadienio vakaro K. Baronui, LI iš Toronto, A. ir J. Bugailiškiai 
5-0979. Svečiai į Hamiltoną at i, Coptown, Ont., hamiltorns 
vyksta apie 10 — 11 vai. ryto. Nukelta į 9-tą puslapį.

School auditorijoje, Main St. 
E. ir Ottawa g-vių kampas, ku 
rio programą, kaip jau žinome, 
išpildys < _
ved. VI. Baltrušaičio, sol. St. 
Baranauskas ir rašytoja B. Pū 
kelevičiūtė. Koncerto pradžia 
6 vai. 30 min. Biletų dar gali 
ma bus gauti ir prie įėjimo.

Plačiau apie koncertą atskira 
me šio Nr. straipsnyje.

SMAGŪS ŠOKIAI 
įvyks po koncerto parapijos 
Įėję, dalyvaujant svečiams 
Čikagos. Kviečiami visi atsilan 
kyti, pasišokti su šauniais cho 
ro dalyviais, o taip pat atsigai 
vinti visokiais gėrimais.

TURINTIEJI NUOSAVAS

sa

VLIKAS IR ŠEFAS
Amerikos lietuvių spauda 7. Dabartinis Vliko pirminiu 

jau paskelbė Diplomatų šefo kas J. Matulionis atšaukia sa 
reikalavimus, įteiktus Vliko pir vo pareiškimus, paskelbtus „Tė 
mininkams. Reikalavimai yra viškės Žiburiuose“ ’apie diplo 
šie: matijos šefą;

„1. Vlikas turi atsisakyti 8. Vlikas susitaria su LNT 
nuo savo pretenzijų Lietuvai (tautininkų grupių talka) dėl 
atstovauti tarptautiniuose san santykių su diplomatijos šefu“, 
tykiuose; Dėl šitų reikalavimų „Naujie

2. Vlikas panaikina savo už nos“ pastebi:
Bu sienių reikalų tarnybą; „Jei p. Lozoraitis, iš tiesų,

■ 3. Vlikas likviduoja Bonnoj įteikė šitokius pasiūlymus Vh
atstovavimo ‘aferą’, paskelbda ko atstovams, tai jisai siekia ne 

vedybas, kad mas, kad dr. Karvelis neina Vii „koordinacijas“, o diktatūros, 
keičiamos ir maino ko delegato pareigų ir kad Bon Tai visai aišku.

Bet kaip jisai galėjo tikėtis, 
kad p. Matulionis ir p. Deve 
nienė jo „punktus“ priims? 
Jeigu jie iš viso svarstytini, tai 
juos galėtų svarstyti tik visas 

5. Vlikas panaikina juridinės Vlikas. Kiek žinia, Vlikas dar

iš Latve 
adresu

tam, visko neišsiaiškinam. 1 
sim geri kanadiečiai su sava lie 
tuviška siela.

Prisiminkim 
jos nėra 
mos, kaip čigonų arkliai. „Pati noje Lietuvos interesams ats 
— ne rankovė, nenuardysi“, sa tojauja dr. A. Gerutis.

4. Vlikas nesikiša į Lietuvos

kysenos, rašo: orge St., Ville Lasalle, Montre
„Kiek yra pasikeitęs paties ai 32, P. Q. Canada. Yra svar 

Lietuvos Diplomatijos šefo nu bus laiškas.
sistatymas atžvilgiu Vliko, ku — Kazys Kliauga 
ris tebevadinamas tiktai „politi iių, atsiliepkite man,
ne - visuomenine organizacija“, A. Smigelskis, 234 Barton Av., 
skaitytojui gali būti kiek aiš Toronto. Turiu žinių iš Sibiro 
kiau iš komunikate 
„konkrečių pasiūlymų“ arba aš 
tuonių Lozoraičio punktų“.

VASARIO 16 GIMN. 
BŪRELIAI

Kiek gauta žinių iš būrelių 
pavyzdingai veikia Hamiltono, 
Sudburio, Montreplio, Londo 
no, Winnipego būreliai.

Kiek silpnaiu veikia kaiku 
irę Toronto būreliai. Būr. Nr.

suminėtų nuo Jūsų brolio Juozo.

Lietuvos Operos Solistės
E. KARDELIENĖS 

brangiai mamytei okupuotoje Lietuvoje mirus, 
p. p. ELZBIETĄ ir JONĄ KARDELIUS 

nuoširdžiai užjaučia
J. Stp. K ę s g a i 1 o s ir J. M. Juodviršiai.

ak komisija buvo išsiaiškinusi, veda propagandą už savo reika nesurasti tiems būreliams nau 
kad pagal Lietuvoje veikusius lavimus“. ji vadovai. Patys būrelių nariai

žį įstatymus negalėjo būti suda Dėl p. Lozoraičio komunika turėtų išrinkti vadovus.Būr.Nr.
: 4 (MLBD), Nr. 63 (Ateitin.)

„Jisai nepastebėjo pas p. Ma Nr. 177 (Evangel.) veikia pa 
tenkinamai. Kiti būreliai dar 
neatsiliepė.

Dėl ’Hamilt. koresp. pasta 
bos Šalpos Fondui (Tėv. Žib. 
nr. 12) pranešu, kad paskut.

6. Vlikas atsiriboja nuo dr. tulionį ir p. Devenienę net ge 
Karvelio siūlymo, pateikto Al rOs valios, 
tui, kad būtų suorganizuotas 
Lozoraičiui visuomenės ar ko tik diplomatinio 
kis kitas teismas (kiek mums ži paprasto mandagumo' 
noma, apie tokį „pasiūlymą“ „Darbininkas“, atsihepda Hamiltono Vas. 16 gimn. komi 
ALT niekad nėra girdėjęs. —mas į p. Lozoraičio komunika sijos raštas buvo gruodžio 15 d., 
„N.“ Red.); ‘ - '

P. P. ELŽBIETAI ir JONUI KARDELIAMS 
jų brangiai Mamytei ir Uošvei

MARIJONAI DUBINSKAITEI-RACIBORSKIENEI 
mirus Lietuvoje, reiškia gilią užuojautą

J. Lukošiūnas.

TIP TOP TAILORS

$49-95
„CLUB“ rūbai

(TF-55-2)

Neat 
silikite! 
Pasirinki 
te pasitikę 
darni ge

. riausios ang*4 J 
te daromą pastabą dėl Vliko lai bet jo neužteko. Tačiau po tos liškos vilnos pal 

pastabos. T. Ž. rasta plati infor gal išmatavimą! 
macija apie Hamiltono būrelius 
ir tų žinių pakako.

Bendrai, Hamiltono būreliai 
yra stipriose rankose. Jie stovi 
pirmoje vietoje ir komisijai ga 
Įima tik padėkoti.
Š. F. įgal. gimnaz. reikalams

P. Lelis.

P-ui Lozoraičiui trūksta ne 
takto, bet ir

ALBINUI BARŠAUSKUI 1. 
su šeima,

mirus motinai Lietuvoje, reiškia gilią užuojautą
L. Urbonas ir L. Lukošiūnas.

_i

Inžinieriui ALFONSUI BARAUSKUI mirus, 
žmoną Stefaniją ir gimines nuoširdžiai užjaučia

G. ir V. Dargiai.

PAJIESKOJIMAI
— Pajieškomas Antanas Sa 

vickis, Albino sūnus, gim. 1921 
metais Pajevonio valsčiuje. At 
siliepti „NL“ adresu: 7722 Ge

pasiūtus didžiau 
siis šios rūšies 
Kanados firmos 
rūbus.
Garantuojame, 

kad būsite paten 
kinti, arba grą 
žinsime pinigus.

Duodame
KREDITAN

Tip Top. 
yra visur.
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Didžioji išeivijos problema ir mokytojų rūpesčiai
Jaunosios kartos tautinis auk karta, čia gimusi ir augusi, vi panaudoti radijo valandėles ir dos augštosiose mokyklose li 

Įėjimas buvo ir yra lietuviškųjų sai gražiai kalba lietuviškai. U kitas progas. Šio uždavinio tu tuanistikos lektoratus. 
šeimų ir visos mūsų išeivijos di gainiui Montrealio lietuvių mo retų imtis pirmiausia mokyto 
dysis rūpestis. Ankstesnieji iš kyklos užsidarė, neišsilaikė, o 
eiviai sėkmingai kūrė parapf JA V-bių parapinės mokyklos, 
jas, draugijas ir spaudą. Jie iš dėl smarkiai augančių miestų 
laikė jas gyvas ir pajėgias iki gyventojų kilnojimosi ir lietu 
šių dienų. Tačiau jaunimas ais vių išsisklaidymo, įsileido dide 
kiai palinko į svetimą kaibą ir lį nuošimtį kitataučių vaikų ir 
kultūrą. Nauji išeiviai, tremti tokiu būdu žymiai prarado sa metais rengti ne vien Mokyto, reajįo Toronto St. Catherines 
niai, su liūdesiu tai pastebėję, vo tautinį charakterį. Jaunes jų Dienas, bet bendras Tėvų ir 
tuojau ėmėsi steigti lituanisti nioji karta labai smarkiai pa Mokytojų.
nes mokyklas, nes ir jų vaikai linko į svetimą kalba ir kultūrą. Popietiniame posėdyje buvo 
parsineša iš svetimų mokyklų Senesnioji lietuvių visuomene A. Rinkūno paskaita apie aplin kia 3* mokyklos* kurias"7 lanko 
į savo tarpą, net ir į savo na šioje srityje, sakytumėm, išėjo kos pažinimą šeštadieninėje mo jgo vaiku. Iš viso Kanados Šeš 
mus, svetimą kalbą ir dvasią, su nuostoliais, nusivylė ir be kykloje. Paaiškinęs aplinkos pa tadieninėse mokyklose yra apie 
Gyvenimo ir darbo sąlygos ma veik rezignavo prieš aiškiai per žinimo tikslą normalioje mo 7qq vaįku 
žai laiko palieka tėvams bend sveriančią svetimųjų įtaką savo' ' ’ ’ ‘ ”
rauti su vaikais. Vaikų gimto jaunuomenei. f ' _ ’
sios kalbo smokėjimas ir žody smarkiai veikia ir naujų ateivių 
nas neauga kartu su jų amžių vaikus.

bet atvirkščioj proporcijoj 
i..v-nkėja. Šiose sąlygose litua 
nistinė mokykla yra būtina ir 
didžiai reikšminga.

Iš senesniųjų išeivių buvo 
daug dėta pastangų išmokyti 
vaikus lietuvių kalbos ir išlaiky 
ti jaunimą savoje lietuviškoje 
visuomenėje. Montrealyje, se 
niau gausiausioje ir gyviausio 
je lietuvių kolonijoje Kanadoje, 
buvo įsteigtos net 3 lietuvių

Augštesnieji lituanistikos 
jai, kurie yra pajėgūs, bet dėl kursai veikia Montrealyje, To 
kurių nors priežasčių mokyklo ronte ir Wellande, juos lanko 
se nedirbą. Paskaitą seke korė iš viso apie 100 jaunuolių, 
ferento žodis jr gyvos diskusi Apie šeštadieninių mokyklų 
jos. Buyo siūloma kelti tauti veiklą pranešė m-lų vedėjai-os 
nio auklėjimo sąjūdį ir kitais įg Hamiltono, Londono, Mont

Wellando ir Windsoro. Di 
džiausią mokykla yra Toronte 
su 215 vaikų. Montrealyje vei

160 vaiku. Iš viso Kanados Šeš

kykloje, prelegentas nurodė, m Marijos Nekalto
Svetimoji įtaka kad išeivių mokyklose jis kiek Prasidėjimo Seserys veda 2 
: :.. pasikeičia čįa jo tikslas yra vaiku darželius, Montrealyje ir

Ar ir dabar tas pats aplinkos stebėjimo pagalba pra Toronte, kuriuos lanko ketu 
pavojus yra prieš akis? turtinti vaikų lietuviškąjį žody rįasdešimt su viršum vaikų žie

Kanados lituanistinių mokyk ną ir prisiminimais bei palygini mos metu, vasarą daugiau.' 
lų mokytojai jau treti metai re mais nusikelti į Lietuvą. Disku Džiugu, kad vaikų skaičius 
ngia savo suvažiavimus Toron sijos po paskaitos nukrypo dau mokyklose auga ir lituanistinių 
te. Jie čia susirenka įvertinti giausia į vaizdingumo priemo mokyklų darbas tobulėja ir įgy 
bendrą tautinio auklėjimo pa 
dėtį, apžvelgti savo darbą ir ga 
svarstyti būdus ir priemones 
jam tobulinti. Šiais metais mo 
kytojų suvažiavimas įvyko ko 
vo 24—25 dd.

Buvo kun. dr. J. Gutausko 
mokyklos, tiksliau sakant, ats paskaita apie lituanistinės mo 
kiri lietuvių komplektai sveti kyklos bendradarbiavimą su tė 
mose vietinėse mokyklose. Bu vais. Prelegentas, stipirai pa 
vo išrūpintas joms miesto kat. grįsdamas, iškėlė abipusio, tė 
mokyklų komisijos išlaikymas Vų ir mokytojų, bendradarbiavi 
ir algos mokytojams. Tos mo nio reikalą ir reikšmę. Šeima 
kvklos veikė keliolika metų. Te yj-a visokeriopo, taigi ir tauti 

visų mokyklų nuopelnas nio auklėjimo pradininke ir pa 
yra, kad Montrealyje vidurinė
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MANUFACTURERS LIFE

J. G. Skaistys.
Manufacturers Life Insuran 
ce Kompanija turi garbės pra 
nešti, kad J. G. Skaistys yra 
įaskirtas atstovauti Kompa 
iją. Jau 8 metai kai p. 

Skaistys gyvena Kanadoje, 
Wellande ir Port Colbione ir 
vietos lietuviams yra gerai 
pažįstamas. J. G. Skaistys 
yra baigęs Kompanijos nu 
statytus kursus ir turi visas 
reikalingas žinias savo dar 

bo srityje. ,

grindėją. Josios Įtaka stipriau 
šia ir patvariausia. Mokykla tę 
šia ir papildo šeimos darbą. Li 
tuanistinėje mokykloje mokyto 
jai moko lietuviško rašto ir gra 
matikes, Lietuvos istorijos ir 
geografijos, moko pamilti tėvų 
kraštą ir savo tautos praeitį, 
bet per keletą valandų savaitė 
je šeštadienė mokykla daug ką 
negali padaryti. Reikia, kad 
vaikai namuose turėtų lietuvis 
ką aplinką ir jaustų tėvų ir vy
resniųjų šeimos narių pagalbą 
ir meilę visiems tiems dalyka 
ms ir pačiai lietuviškai mokyk 
lai. Vėliau diskusijose mokyto 
jų buvo paminėta, kad mokyk 
loję pastebimas didelis skirtu 
mas tarp tų vaikų, kuriuos su 
pa lietuviškoji atmosfera ir te 
vų priežiūra, ir tų, kurie namie 
to negauna. Toliau prelegentas 
kėlė, kad vien mokytojų dal
bas yra reikalingas tėvų para 
mos ir bendradarbiavimo, bet 
ir tėvai yra reikalingi mokyto 
jų patarimų ir nurodymų, kaip 
vykdyti tautinį auklėjimą šei 
moję, kad jis būtų sėkminges 
nis. Per mažai rašoma ir kalba 
ma konkrečiais tautinio auklėji 
mo klausimais. Vienintelė šiuo 
klausimu tremtyje išleista kny 
ga, V Čižiūno „Tautinis auklė 
jimas šeimoje“, per mažai pla 
tinama ir ne visur yra gauna 
ma. Reikia dažnesnių, ne bend 
rų, bet konkrečių, praktiškų 
straipsnių spaudoje. Reikia tam

nes ir buvo išreikštas pageidavi ja vis daugiau pastovumo.
Svarstant įvarius reikalus ir 

sumanymus, buvo iškeltas mo 
kyklinio dainorėlio reikalingu 
mas ir priešmokykliniam am 
žiui vadovėlio. Ateinančių me 
tų suvažiavimui palikta nuodug 
niau pasvarstyti naujų mokyto veržlumo, dažnai slegiamas 
jų paruošimą. Kultūros Kong menkavertiškumo, todėl linkęs 
rese Čikagoje, mokytojų sekei į pasyvumą: principų žmogus, 
jos posėdžiuose p. Rinkūno pra neoportunistas, todėl politikoje 
nešimu numatomos dvi paskai linkęs daugiau į idealizmą ne 
tos: „Ką turime duoti lituanis gu į realizmą. Gyvos tautos 
tinėje mokykloje“ ir „Lituanis charakteris nėra pastovus: lai 
tinių dalykų dėstymas norma ko dvasia ir aplinkybės jį kei 
lioje ir šeštadieninėje mokyklo čia.

mas, kad kiekviena didesnė li 
tuanistinė mokykla turėtų ste 
reoskopinę lempą Lietuvos vai 
zdams ekrane rodyti.

Po paskaitų sekė praneši 
mai: Kultūros Fondo, augštes 
niųjų lituanistikos mokyklų, 
šeštadieninių mokyklų, vaikų 
darželių ir jaunimo organizaci 
ju.

Kultūros Fondo pranešimą 
padarė pirmininkė Iz. Matuse 
vičiūtė. Mokslo metų pradžioje 
K. F paskelbė šeštadieninėse 
mokyklose deinorašČių ir Lietu lioje ir šeštadieninėje mokyklo čia. Išeivijai daro Įtakos 
vos vaizdų rinkimo konkursą, je“. tautos, kurių tarpe tenka
kuris baigsis balandžio 15 d. Gražią paskaitą apie lietuvių venti.

tos
. . L,, . . . gy

kuris baigsis balandžio 15 d. Gražią paskaitą apie lietuvių venti. Suaugusiems ta įtaka 
Jaunimo ir vaikų literatūrai sk tautinį charakterį ir jo išlaiky silpnesnė, bet jaunimas, kurio 
atinti K F. paskyrė 3_ premijas, mą jaunojoje kartoje skaitė iš charakteris dar tik formuojasi, 
lėšos šiam reikalui baigiamos New Yorko atvykęs prof. J. yra labai imlus. Tai yra neiš 
sutelkti. K. F. rengiasi akty Brazaitis. Mūsų tautos charak vengiama. Svarbu, kad mūsų 
viai dalyvauti Čikagoje būsi tens dar nėra moksliškai visa jaunimas pasisavintų kitų tau 
mam Kultūros Kongrese ir Dai pusiškai ištirtas, bet prof, ilges tų geruosius bruožus ir nepra 
nų Šventėje: rengiasi išleisti nį laiką domėjęsis šiuo klausi ’
vieną mokslinį veikalą ir pp. mu. Remdamasis tautosaka ir 
Tamošaičių parengtą margučių stebėdamas mūsų meną, litera kytų tautos vieningumą: jau 
albumą, prisideda prie jaunimo turą ir viešąjį gyvenimą, profe noji karta neatskiltų nuo seno 
stovyklos organizavimo, numa sorius charakterizuoja lietuvį sios ir nuo tautos kamieno, Ii 
to prisidėti prie planuojamo kaip pusiausvyros žmpgų su ne kusio tėvynėje. Vaikai nenutol 
Kanados ir Amerikos jaunimo didele jausmo persvara prieš tų nuo tėvų. Šio idealo siekiant, 
suvažiavimo Niagara Falls. K. valią. Lietuvis turi daug prak reikia jaunimui duoti pajusti 
F. nori šiais metais baigti pro tiškos išminties, yra linkęs į tą lietuviškąjį charakterį, paro 
gramų mokykloms paruošimą konservatyvumą, elegiškai siel dyti kas jame yra gera, gražu 
ir dėti pastangų išrūpinti Kana vartingai nusiteikęs, be didelio ir kilnu. V. M.

4-ta LIETUVIŲ DIENA
KETVIRTOSIOS KANADOS LIETUVIŲ DIENOS — 
KANADOS IR JAV-BIŲ LIETUVIŲ SUSIARTINIMO 
ŠVENTĖS RUOŠIMO KOMITETO PRANEŠIMAS.
Laikas, kaip pavasario van sulaikomai. Šventės ruošimo ko 

denys, bėga paskubomis ir ne mitetas, pradėjęs darbą šaltos 
---------------------------------------------- žiemužės metu, sausio 2 d., štai 

su visais sulaukė Velykų šven 
čių, pavasario, to gražiausio, 
judriausio, gyvybingiausio ir 
veiksmingiausio laiko. Komitas 
pavasarį pasitinka pasiruošęs, 
būsimos šventės programą su 
planavęs ir jai pagrindus pade 
jęs. Toliau seks aktyvus numa 
tytų darbų vykdymas arba Šve 
ntės paruošiamoji statyba, apie 
ką mes norime trumpai Kana 
dos ir JAV-bių lietuvišką visuo 
menę painformuoti.

SUSIARTINIMO ŠVENTĖ
Kanados Lietuvių IV-tąją 

Dieną Windsore suruošti nu 
statė LB-nės Kanados Krašto 
Tarybos 
riškiams 
Pirmasis 
grindinis 
draugėn 
lietuvius
sustiprinti ir ypač jaunimą pri 
simenant užtikrinti jo ateities 
išlaikymą Ilgesniam laikui. Ant 

Nukelta į 4 puslapį.

rastų savo tautos gražiųjų pu 
siu. Tokia ideali sintezė išlai suvažiavimas, windso 

prieš tai pasisiūlius, 
rengiamos šventės pa 
tikslas
Kanados ir JAV-bių 

savo tautinės dvasios

sutraukti

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
spaustuvė

ATLIEKA VISOKIUS SI ? ŪDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS. VOKUS, VIZITINES 
KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
UŽSISAKYTI GALIMA 1R PAŠTU.

RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 George Street, Ville Lasalle, Montreal, P. Q.

SKAMBINKITE TELEFONU : HEmlock 7920.
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Kaip

RAŠO

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atsiminimų ištraukos).
BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

PULK. K. ŽUKAS.
Išrinktųjų skaičiun 

patekau ir aš.
Susirišau su savo buvusiu 

adjutantu, kar. Talevičium, ku 
ris tuomet buvo karo mokyk 
los kadre ir prašiau jį parūpin 
ti man Kaune vieną kambarį, 
kur galėčiau apsigyventi, kaip 
St. Seimo narys. Su butais Kau 
ne buvo nepaprastai sunku.

Gegužės 13 d. atsisveikinau 
su mano vadovaujamu atsar 
gos batalionu, kurį perdaviau 
atvykusiam mane pakeisti ma 
jorui Jakaičiui.

Su didele širdgėla už praeitį 
ir šviesiomis viltimis dėl 
ties išvažiavau į Kauną.

55. OPTIMIZMO 
VADOVYBĖJE

Apleidau Mariampolę,

MINISTERIS

KAUNAS.
1. TAUTOS ATSTOVAS.
1920 m. gegužės 14 d. Į Kau 

ną atvažiavau jau nebe kaip I 
atsargos bataliono vadas, bet 
kaip demokratiniu būdu išrink 
tas Steigiamojo Seimo narys, 
tautos atstovas.

Kambarį man parūpino Ka 
ro mokyklos kadro karininkas 
Talevičius. Kambarys buvo 
prie pat Krašto Apsaugos mi 
nisterijos, Miško gatvės Nr. 
15. Turiu pamato manyti, kad 
tą kambarį „rekomendavo“ mū 

_ r žvalgybų skyrius, bet apie 
man didesnį taj vėliau.

silpnutės Tėvynės gerovės.
Gyvenimą tvarkyti dažnai 

tekdavo ne pagal įstatymus, ku 
rie mums nevisai buvo žinomi, 
bet pagal chaotiško laikotarpio 
tikrenybę,

stengėmės vadovautis sveiku 
protu ir sąžine.

Kai kas gali mane įtarti per 
dideliu pesimizmu, per daug 
tamsiomis spalvomis gyvenimo 
nušvietimu. Tai būtų klaida. 
Iki šiol buvau didelis ir nepa 
taisomas optimistas. Turiu tik 
vieną galvosenos ydą: neigia sų. 
mieji pavyzdžiai 
įspūdį daro. Iš jų visą gyveni 
mą mokiausi, kaip daryti ne 
reik, ko reikia saugotis. Kas gi 
buvo daroma gerai, tai taip ir 
turėjo būti.

Viena galiu neginčytinai pa 
sakyti: mūsų nepriklausomojo 
gyvenimo pradžioje buvo daug 

atėi blo&°> bet 

kur kas daugiau buvo gero. 
Pasišventimas, pasiaukojimas, 
didelė Tėvynės meilė ir noras 

kur atkurti savąją Valstybę mumy 
tiek se dominavo. Tas išvedė Lietu zantai, ėjome į presbiteriją.

Iškilmingas mišias celebravo 
vyskupas Karevičius su didele 

Tikėkimės, kad vėl į gerą ke asista. Jo pamokslas buvo pri

mus“. Čia jau kunigų-klerikų prezidentas A. Smetona, kuris 
choras nepagailėjo balsų, o po trumpo suvažiavusiųjų pa 
Naujelis vargonų. Iš lauko bu sveikinimo pasiūlė iš esamų na 
vo girdėt varpų skambinimas ir rių vyriausiam amžiumi pirmi 
artilerijos šaudymas. ninkauti, o jaunesniam —

_. _ ... retoriauti.Didinga! Graudu!!
Gana daug St. Seimo narių ver Keistas supuolimas: 
kė iš susigraudinimo. Man, se vyriausias amžiumi narys 
nam kariui, verkti lyg ir nepri vo Gabrielė Petkevičaitė, o 
tiko, bet, turiu prisipažinti, vi niausiąs — Muraškaitė.
są laiką gerklėje kažkoks ka liežuvininkai, daugiausia pažan 
muolys judėjo... giečiai (anuometiniai tautinin

Iš Katedros nuėjome į Rotu kai), vėliai tyčiojosi iš to „bo 
šės Aikštę, kur mums buvo pa biško- seimo“. Jie pranašavo 
ruošta garbės tribūna. Prasidė seimų gadynės trumpą amžių 
jo kariškas paradas mūsų gar dėl „nesugebėjimo“ tvarkyti 
bei. Ir čia, kaip Katedroje, jau kraštą, dėl mūsų tautos neva

2. LAISVAI IŠRINKTAS, čiau kažkokį ypatingą malonu nepribrendimo prie demokrati 
Gegužės 14 d. įteikėme savo mą, lyg ir išdidumą, kad aš esu jos.

„mandatus“, tai yra paliūdy nepaskirtas, bet ,
mus, kuriuos gavome iš rinki , . . .. . , Nesmagu buvo •
mų apygardos. Juos patikri laisvai tautos išrinktas, skaityti „Vaire“ tokio švaraus 
nūs, mums išdavė visą eilę bi kad turiu savo tautiečių pasiti ir išmintingo rašytojo, kaip 
lėtų ir garbės pakvietimų. kėjimą. Manau, kad tokį jaus kun. Tumas, straipsnį „112 ka 

Kitą dieną visi St. Seimo na mą turėjo ir kiti St. Seimo na ralių”. Tai buvo ne straipsnis, 
riai buvo kviečiami atvykti į riai. bet kažkoks bjaurus pamfletas.
Katedros bažnyčią iškilmingų Diena buvo nepaprastai gra Kuriam laikui praėjus autoriui 
pamaldų. Pamaldos buvo tikrai ži: saulėta, medžiai visame žy pačiam buvo nemalonu apie tai 
iškilmingos. Didžiulė katedros dėįjime. Aplink žmonių minių prisiminti.
bažnyčia buvo grūste žmonių minios ir visi džiaugsmingai 
prisigrūdusi. Mes, kaip soleni šaukė „Valio!“ Buvo, 

Šeštinės, ar Sekminės.

3. ST. SEIMO 
ATIDARYMAS

Po pietų nuvyome į

20.
54. BALSAVIMAI I STEI 

GIAMĄJį SEIMĄ
1920 m. balandžio m. 15—16 

d. visoje Lietuvoje įvyko rinki 
mai į Steigiamąjį Seimą. Ma 
riampolėje, kaip ir visur kitur, 
rinkimai praėjo tvarkingai. Ka 
reiviai su savo vadais linksmai 
su dainomis ėjo į miestą. Bal 
suotojų nuošimtis buvo labai 
didelis.

Visų nuotaika buvo pakili, 
džiaugsminga.

Laimėjo Krikščionių demok 
ratų sąrašai. Jie pravedė į Sei 
mą 59 atstovus iš 112. Sekau 
tieji buvo Liaudininkai, kurie 
gavo 29 vietas.

Stebėtina, kad pažangiečiai, 
kurių sąrašuose buvo labai žy 
mūs žmonės ir kunigai, nepra tiek daug vargo išvargta, 1 
vedė į Seimą nė vieno atstovo, nemalonumų turėta, tiek sielos va į gerą kelią, kuris deja, po
Savo trumpu, bet nevisai geru įdėta. Bet per tą laiką daug ir 20 metų mums nutruko, 
valdymu, jie lietuvių visuome džiaugsmo būta: matyti, kaip 
nei gerokai įgrįso. Jau ir tuo mes iš nieko išsirituliavome, su lią įeisime, tik jau su didesniu taikintas šiam istoriškam mo
met buvo aiškiai matomi jų pa sitvarkėme ir kiek galėdami pri pritytimu ir karštesne Tėvynės mentui. Mišioms pasibaigus, bu iškilmingan Steigiamojo
linkimai. sidėjome prie bendros mūsų meile. vo giedama „Te, Dėtim, lauda atidaryman. Atidarė laikinasis ringą gadynę.

sek

bu 
jau 

Pikti

Kiek vėliau tame pačiame 
rodos, „Vaire“ tilpo straipsnis A. Sme 

tonos „Rudens ūpan“, irgi la 
bai išniekinantis Seimą.

Mums beposėdžiaujant teat 
re, pakilo smarki audra su dide 

teatrą le perkūnija. Čia irgi daug kas 
Seimo mėgino pranašauti seimų aud 

Bus daugiau.
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Ekranas. DAINŲ ŠVENTĖS KOMITETO PRANEŠIMAS NR. 7.

DU LIETUVIAI ARTISTAI GASTROLIUOJA Dainų Šventė sparčiais šuo dalyvavimą šventėje, kurie nė
MONTREALYJE liais artėja į mus. Chorų vyksta ra dar pareiškę noro dainuoti

Šiuo metu Montrealyje de paprastumu, kas ir sukelia jam ^us pasiruošimasbaigiamas Dainų Šventėje liepos 1 d. Chi 
monstruojami filmai, kuriuose simpatijų. Dėl to jis labai pati išmokti repertuaras,planuoja cagoje. Iškilus reikalui, prašo 
vaidina lietuviai kino artistai: ko Montrealio mergelėms. Bet, 
„York“ ir kt. kino teatruose ei kur reikia, jis vikrus, drąsus, iš 
na filmas „Helen of Troy“, pa tvermingas, nors ir lieknas, 
gal Homero „Iliadą“, kur daly kaip Lietuvos berželis. Jis—ak 
vauja lietuvis Jokūbas Šernas, torius su gerais duomenimis, 
sūnus J. Šerno, pasirašiusio Lie Vaidina be pretenzijų, papras 
tuvos nepriklausomybės atkūri tai, net ir šaltokai, neparodant 
mo- aktą 1918 metų vasario 16 bent kiek stipresnio jausmų pra 
dieną ir „Kent“ kino teatie ei siveržimo. Filme jis labai ski 
na „Richard III“, kur vaidina riasi nuo kitų vien jau savo iš 
kitas lietuvis Jonas Gelgaudas, vaizda. 
Tat, vienu metu Montrealyje 
dalyvauja du kino artistai lietu 
viai. Abu pirmaeilėse rolėse.

Jokūbas Šernas (reklamose 
rašoma Jacque Sernas) vaidina 
pirmaujančią — Parišo rolę. Iš

mos kelionės, atliekami kiti 
svarbūs darbai.

Iki šiol JAV ir Kanados Lie 
tuvių Dainų Šventės Komitete 
yra užsiregistravę 40 chorų, ku 
rių tarpe iš Kanados šie: Lietu 
vių Bendruomenės Choras, diri 
gentas J. Sinkus, Windsor, Pri 
sikėlimo Parapijos Choras, diri 
gentas V. Verikaitis, Toronto; 
Lietuvių 
Sodaitis, 
Choras, 
Toronto.

Dainų 
specialiai kreipiasi 
dainininkus, šiuo metu negalin 
čius dalyvauti choruose, kad jie 
padėtų savo balsais šiam tauti 
niam įvykiui. Pageidaujamos 
ir dainininkų grupės, o ypač iš 
tų vietovių, kuriose nėra cho 
rų. Kas norėtų pavieniui ar 

Jonas Gelgaudas (reklamose grupėmis prisidėti prie Dainų 
rašoma, John Gielgud) daly šventės dainų, tegul tuoj pat 
vauja filme, vaizduojančiame praneša savo- adresus, skaičių 
—o- j - -------. ~ -— c ~ -- -i__ .. j.—.s bus išsiųstas

nos. Jis ypač simpatingas savo jį. Filmas pagamintas pagal Dainų Šventės repertuaras ne 
mokamai. Taip pat raginame ir Maskvoje ji tiktai užuomazgo 
tuos chorus dar pagalvoti apie je.

Filmas „Trojos Elena“ gra 
žus ir įdomiai žiūrimas, intri 
guojantis, labai saikingai sure 
žisuotas, gero skonio. Anų lai 
kų karas atvaizduotas labai ti 

... ....j___  ____ __ r._ ksliai ir detališkai. Todėl filmą 
istorijos žinome, kad Parisas pasižiūrėti verta moksleiviams, 
savo grožiu pavyliojo Trojos kurie negali įsivaizduoti, musų 
karaliaus žmoną, gražuolę Ele atominiame amžiuje, kaip buvo 
na. Dėl ko kilo karas, kurio me kariaujama anais, dar prieš 
tu yra pagarsėjęs „Trojos ark Kristaus erą, laikais, 
lys“. J. Šernas turi malonią, 
simpatingą lietuviško kaimo 
bernelio išvaizdą: blondinas, vav4J„ piailcStl bclvu- <u
mėlynakis, nuoširdžios šypse Anglijos karalių Ričardą Tretį asmenų ir jiems

Choras, dirigentas J. 
Winnipeg;
dirig. S.

„Varpo“ 
Gailevičius,

Šventės Komitetas
i pavienius

me kreiptis: JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų Šventės Komi 
tetas, Mr. J. Kreivėnas, 1602 
So. 48 Ct„ Cicero 50, III.

JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų Šventės Komitetas.

LIETUVIŲ KALBA DĖSTO 
MA UNIVERSITETUOSE,

kaip praneša Vilniaus radijas: 
Lenkijoje, Varšuvos ir Pozna 
nės universitetuose, Čekoslova 
kijoje Prahos universitete.

KNYGŲ PLATINIMO 
MĖNUO

Lietuvoje vyksta dabar. Kaip 
praneša Vilniaus radijas, į pia 
tinimą įkinkyti pradžios moky 
kių mokytojai, kuriems ko-m 
partijos parėdymas yra isaky 
mas.

— Televizijos pertransliavi 
mo stotis būsianti pastatyta 
Šiauliuose. Įdomu, ką ji per 
transliuos, nes televizijos sto 
čių Lietuvoje dar nėra, o ir

CALVERT pastabos...

KANADIEČIAI SAKO
„It’s a cinch“

(tariama its e sinč)
Šis išsireiškimas buvo vartojamas kalbant apie tam 
tikros rūšies balno sąvaržas, pažodžiui — reiškia — 
„tai saugu“. Nors šie žodžiai neturi ryšio, bet jie 
reiškia tą patį — geros balno sąvaržos tikrai saugios.

CALVERT HOUSE
AMHERSTBURG. ONTARIO

JEIGU JŪSŲ 
KOJOS

TURĖTŲ 
AKIS

vistiek jos skubėtu į tik 
PENMANS 2-gubų ‘ PA 
DŲ KOJINES... geras pir 
kinys patogumą mėgstan 
čioms kojoms. Pavasariui 
Penmans duoda išsitem 
pnčias dvigubų padų koji 
nes, gražių spalvų arba vi 
sai nespalvotas. Jeigu jūsų 
kojos turėtų akis ir jos ga 
lėtų kalbėti — jos vistiek 
sakytų: reikalaukite 2-gu 
bų PADŲ vieno dydžio 
‘išsitempiančias 
KOJINES, pagamintas

(21-S-6)

PULGIS ANDRIUŠIS

Šekspyro dramą Londone ir ja 
me vaidina anglų aktoriai. J. 
Gelgaudas čia vaidina antraeilę 
rolę, bet vieną iš pirmaujančių 
po vaidinančio Ričardą akt. Oli 
vier. J. Gelgaudas yra augalo 
tas, lieknas ir gerai atrodo. Jo 
rolės rėmuose jis yra rimtas ir 
įtikinantis, nors iš šios rolės 
apie jo sugebėjimus dar maža 
duomenų spręsti. Atrodo, kad 
jis turi gražių sugebėjimų.

Šis filmas, kuriame vyksta 
įvykiai, primenantieji dabartį 
nius įvykius Rusijoje, įdomus 
tuo palyginimu, iš kurio gali 
ma daryti išvadų, kad Rusija 
nuo Anglijos yra atsilikusi ne 
mažiau kaip 300 metų. Tai, kas 
angluose vyko 15 amž., tai ru 
suose vyksta dabar.

Abu filmai įdomūs, spalvi 
niai ir rimtai pagaminti. Jų pa 
sižiūrėti tikrai verta.

METRO-GOLDWIN- 
-MAYER

kino filmų gamykla dabar 
pagaminusi fejerišką 
„The Meet in Los Vegas“. 
Tai yra grynai amerikoniškas 
filmas — su specifiniu ameriko 
nišku dainavimu, su specifi 
niais amerikoniškais „reviu“ ti 
po šokiais, su specifiniu amen 
konišku kurortiniu gyvenimu, 
kur veikia maudynės, ruletė, 
barai-restoranai, kavinės su see 
nomis ir tt. Filmas žibantis, 
blizgantis, nepaprasto spalvin 
gurno, fejeriškai besikeičiančių 
scįentų vaizdų, situacijų, įvy 
kių, faktų ir faktelių. Viskas 
keičiasi kaleidoskopiškai, su hu 
moristinėmis nuotaikomis, lin 
ksmai ir tikrai atostogiškai. 
Tai būdingas amerikoniškas fil 
mas, turtingai ir gražiai paga 
mintas. Eina York teatre.

yra 
filmą

KETVIRTA LIE TUVIŲ DIENA. ..

Atkelta iš 3-čio psl.
ras tikslas pademonstravimas Dieną praplėsti, ją pavadinti ir 
lietuviškos kultūros ir pasirody Kanados ir JAV lietuvių susiar 
mas svetimtaučiams. Abu Liks tinimo švente. Gautas ne tik su 
lai svarbūs, pirmasis Lietuvy tikimas, bet paskatinimas ir re 
bės išlaikymo ir antras Tėvy 
nės laisvinimo problemose. Štai 
kodėl šioji šventė po Kultūros 
kongreso ir. Dainų šventės Čika 
goję bus pats žymiausias įvy
kis šių metų mūsų bendruose 
lietuviško gyvenimo pasireiški žadėtą paramą, šiandien pasiry 
muose.

Šiemetinė LB-nės Windsor© 
ap-kės valdyba, imdamasi sau 
atsakomybę suruošti šią svar 
bią šventę, tuoj po Naujų M(: 
tų sudarė šventei ruošti komite 
tą, iš penkių valdybos narių ir 
trijų kviestinių, viso 8-nių as 
menų. Komitetas nedelsiant 
pradėjo darbą.

Bedarant pirmuosius šventės 
suorganizavimo sprendimus, 
kaip salių išnuomavimą, nakvy 
nių klausimą, savaime iškilo 
šventės dalyvių klausimas, bet 
su lengvu atsakymu: dėl geo 
grafinės padėties į Windsorą 
suvažiuos daug JAV-se gyve 
nančių lietuvių, galimas daly Leidinys be LB Kanados cent 
kas nemažiau nei iš pač,ios Ka ro organų, ap-kių ir visų kitų 
nados. Šis faktas ir noras šven organizacijų veiklos apžvalgos 
tę padaryti skaitlinga, tuo pa talpins eilę gerų straipsnių, 
čiu ir svaresne vietos visuomė 
nės ir valdžios akyse (sakysim 
rezoliucijose, siunčiamose augš 
tiems valdžios žmonėms gali 
ma kalbėti Kanados ir JAV-bių 
lietuvių vardu), Komitetas 
kreipėsi į JAV — Liet. B-nės 
Centro valdybą prašydamas 
leisti IV-ją Kanados Lietuvių ms, Detroito lietuviams.

ali talka, kam ir LB Kanados 
Krašto valdyba nėra priešinga. 
Taip K-tas, atradęs šventės ruo 
Šimo darbuose du pagrindimus 
ramsčius, abiejų kraštų LB-nių 
Centro valdybų pritarimą u pa

tarpu leidinio komisija prašo vi riausias JAV-bių ir Kanados 
sas KLB-nių ap-kių valdybas, liet, menines pajėgas, 
organizacijų, klubų ir kitų or Akto metu kalbai pasakyti iš 
ganizuotų vienetų (Kanados) Kanados federalinės valdžios 
paruošti savo veiklos apžvalgas atstovų numatoma pakviesti 
bei parūpinti valdybų, chorų, sveikatos ministeris Paul Mar 
didesnių susibūrimų, iškylų bei tin.
kitokių lietuviško gyvenimo ap Katalikų pamaldoms suorga 
raiškų nuotraukų, ir visa tai ga nizuoti komisija po stropaus 

jieškojimo gavo erdvią, bene 
mūsų mieste gražiausią Saint 
Claire bažnyčią. Pontifikalines 
mišias atnašauti sutiko Londo 
no vysk. Cody, o- pamokslą pa 
sakyti —vysk. V. Brizgys. Liu 
teriams -evangelikams pamaldo 
ms vieta jieškoma, o pamaldas 
vesti pakviestas kun. dr. M. Ka 
volis.

Tiesa, prieš pamaldas planuo 
jamas (be eisenos) vainiko už 
dėjimas prie žuvusių karių pa 
minklo, kur žodį tarti numato 
mas pakviesti Lt. Coh R. Mep 
him. Po pamaldų ištaigingame 
Norton Palmer hotelyje bus su 
ruoštos vaišės šventės Garbės 
svečiams ir programos vykdy 
tojams. Čia kalbas, numatoma, 
pasakys miesto burmistras M. 
Patrick, vysk. Nellingan ir ki 
ti.

Nakvynių komisija, tik dabar

limai anksčiau, bet ne vėliau 
birželio 15-tos dienos pasiųsti 
leidinio komisijai: 1421 Palis 
sier St. Windsor, Ont.

Baliaus komisija be salės pla 
nuojja loterijos suorganizavimą 
bei pačio baliaus gražesnį pra 
vedimą. Numatoma kviesti ak 
torius Vitolis Žukauskas, kurs 
kaip geros nuotaikos pakėlimo 
didmeisteris šokių pertraukų 
metu linksmintų svečius.

Sporto žaidynių vykdymo 
reikalu kaip ir susitarta su Dėt 
roito sporto klubu „Kovas“, ku 
rs bus Vl-ju Šiaur. Amerikos 
liet, sporto žaidynių šeiminin 
kas. Sportininkai į šventę įneš 
daugiau įvairumo, nuotaiką pa 
kels ir šventės dalyviuose pasi 
reikš dinamiškesne dvasia.

Ta pačia proga tenka past 
džiaugti, kad be sportininkų 
dar du lietuviški sambūriai da 
rys savus visuotinius, t. y. JA pradėjus darbą, gali užtikrinti, 
V-se ir Kanadoje gyvenančių, kad skaitlingiems šventės daly 
narių suvažiavimus. Tai bus ti viams su nakvynėmis nebus jo 
kroji tarpusavio susiartinimo, kių sunkumų.
susigretinimo ir vienybės šven Galiausia šiame pranešime 
tė. Komitetas nori jau dabar at

Dailės parodos parengimo ko kreipti LB-nių ap-kių ir kitų 
misija savo darbą plečia. Už organizacijų valdybų dėmesį į 
mezgami ryšiai su dailininkais, organizavimą iš anksto ekskur

žęs prisiimtą darbą su pasiryži 
mu ir ištverme tesėti, kad šven 
tė būtų įspūdinga ir didinga.

KOMISIJŲ VEIKLA
Komiteto branduolius suda 

ro trijulių sudėties komisijos, 
kurios turi savo specifinius už 
davinius. Štai informacijos ko 
misija skelbia per spaudą visuo 
menės žiniai apie šventės ruoši 
mo- Komiteto planuojamus ir 
vykdomus darbus. Jos darbą 
palengvins talkos pažadas iš L 
B-nių Centrų.

Leidinio komisijos uždavinys 
iki šventės pradžios paruošti 
šventės dalyviams ęįovaną^ — jieškoma parodai atatinkamų sijų. Tai pakeltų šventės daly 

patalpų. Jos parengiamasis dar vių skaičių, o keliaujančiam su 
bas nėra lengvas, bet labai sva mažintų išlaidas pusiau. Juk 
rus pasirodant svetimtaučiams, šventės dalyvių skaičius nule 
Norima, kad dailės paroda veik ms, ar Ketvirtoji Kanados Lie. 
tų bent savaitę, nuo rugsėjo 1- tuvių Diena — Kanados ir JA 
mos iki rugs. 8-tos dienos imti V-bių lietuvių susiartinimo šve 
nai. ntė bus pati didžiausįį iki šiol

Meninė komisija jau suspėjo būtų lietuviškame šio krašto 
iškilmingam šventės aktui ir gyvenime ir tai parodys, ar lie 
koncertui išnuomoti pačią gra tuviškoji abiejų kraštų visuo 
žiausią Windsore, 2.000-čių sė menė įvertino Komiteto įdeda 

valdybai ir šventės pagrindinia dimų vietų kino teatro „Čapi mas pastangas ir nelengvą dar 
ms '_skaitli^.giausiams_ svečia tol“ salę. Komisija ^mėgins į bą šventę beruošiant.

šiuo koncerto išpildymą įtraukti ge Šventei Ruošti Komitetas.

gražų, apie 160 psl., leidinį.

skirtų tiek suaugusiems, tiek 
jaunimui, ir tuo jis skirsis nuo 
ankstesnių Lietuvių Dienų Ka 
nadoje leidinių. Komisija numa 
to kelius leidinio puslapius 
skirti JAV Liet. B-nės centro

pėjo rinkėjas, tramdydamas šu nai iki šiukšlininko, — tad dar 
nį, kuris šokinėjo jam ant gerk bą baigė gerokai prieš vidur 
lės.

— Gimnazija — ne gimnazi 
(Feljetonas) ja, bet meskis švarkelį ir gneb

simės darbo. Mano kaimynas,
Sutemus, tautietis užsisklen prašytą svečią, kuris atsirado matyt, privirto gerdamas plon 

džia duris ir sako kitam tautie tuojau po tramvajaus prava ką, o kambarį reikia būtinai 
baigti, nes poryt jau atsikraus

— Jau bus šeši riebūs, — ta tys nuomininkas, — šnekėjo 
rė rinkėjas. tautietis, nė kiek nesijaudinda

— Šeši reibūs ir dar vis tra mas, kad atėjo ne tas, kuris bu 
O kur vo pasižadėjęs talkon.

— Kad man dar čia apibėgti
— Neturiu, ponas Strazdibai kitus tautiečius, — nedrąsiai 

protestavo rinkėjas, — gimna 
zija dabar pateko į devynias 
bėdas... O dar rytoj anksti į 
darbą...

— Žinau, žinau: kai pinigų 
rinkti tai nespėji tautiečiams 
durų varstyti, o talkininkų tai 

Pasibeldęs pas sekantį tautie nė su aliarmo sirenomis neprisi
Mesk švarką ir pra

LABANAKTIS!

čiui, jeigu toksai ateina tuo me žiavimo. 
tu Diepholco- gimnazijai aukų 
rinkti:

— Labanaktis!
Tautietis su aukų sąrašu sė mvajum važinėjat, ą? 

da į tramvajų ir važiuoja pas mašina? 
kitą tautietį:

—• Labanaktis! — sako kitas la, dovanokit... 
tautietis, trenkdamas dar ne vi — O namus ar jau turit? 
sai įrengtas duris, šiaip taip pa — Neturiu, dovanokite... 
kabintas ant laikinų kengių. — — Neturit namų tai ir neži
Aš dar nebaigiau savo namų, not, kad sutemus negalima 
Ateik, nu, už poros metų, jeigu žmonių trukdyti, čia yra toks 
viskas tvarkingai seksis. O da įstatymas. Labanaktis! 
bar: Labanakt!

Diepholco gimnazijos aukų tį aukų rinkėjas negalėjo pati triūbysi! 
rinkėjas savo popierėlyje dar keti savo akimis: plačiai atsivė dedam! 
turi daug pavardžių. rė prieangio durys, nušvito ele '

pinigų nemoka, tik už valgį ir lietuviai... O man pinigiai jau 
gėrimą. Vadinasi, mes dabar ryt reikalingi!
kvit! — Ne, neturiu nė svaro! —

— Už darbą aš nereikalauju, kirtosi rinkėjas.
aš tik maniau, gal gimnazijai... »— Tai dtuok iš savųjų, juk su 
— jau ant slenksčio aiškinosi sitaupei, neturėdamas nė na 
rinkėjas. mų, nė mašinos.

— Gimnazijai, gimnazijai, ją — Gerai! tarė rinkėjas, ties 
’ ‘ . — Bet grąžin

> Va, kai darni man skolą, tikrai jau išme 
mynas pasižadėjo mane parem site kokią žaliukę ir gimnazi 

Šeimininkas blogai paveiktas ti, bet dabar, tur būt, patsai sajai? _
plonko, šėrė rinkėjui per ran vęs negali remti, užgriuvęs ant — Žinoma, — tarė šeiminin 
ką, kad net iškrito aukų popie vyno bonkos... kas, tuč tuojau, kai tik apsi
riai. — Žinoma, iš jo pusės negrą statysiu kambarius, nusipirksiu

— Štai tau du svarai! O ka žu, tai lietuviškų papročių lau kilimus, baigsiu mokėti šaldy 
suvalgei ir išgėrei tai visai nė žymas, — su užuojauta pritarė tuv3> apsitversiu^ naują tvorą, 

- - - • • • • perstatysiu garažą, įsigysiu va
ndenp įminkštytuvą, nusipirk 

siu elektrinį siurblį, prisistaty 
siu skalbyklą, pridursiu užpaka 
linę verandą, — tuomet tučtuo 
jau paremsiu gimnaziją, nerei 
kės ragint, pats nunešiu. Na, o 
dabar labanakt!

— Labanakt! — tarė rinkė 
jas. — Kažni ar dar pagausiu 
paskutinį tramvajų?

— Jau nuėįjo, ar negirdi dzin 
gulaivimo? — ramino šeiminin 
kas. — Pavėžėčiau savo maši 
na, bet tik ką ją perdažiau, ne 
noriu daužyti patamsyje. Čia 
tuoj už kampo yra geras telefo 
nas, taksi atvažiuos per peri 
kias minutes, neturėsi vargo. 
Labanakt!

(Skaityta LK Fondo suruoš 
tame literatūros vakare Mel

naktį.
Nuo nosių nusigramdę da 

žus, susėdo valgyt ir gert. O 
po baliaus rinkėjas, atsisveikin 
damas, vėl išsiėmė aukų knyge

— Tai dabar, gal, ponas jau viso pasaulio lietuviai remia, o damas penkinę, 
primesit porą svarų gimnazi kas gi mane paremia?
jai? ’

rokuoji? Ar kumpį ir pamido rinkėjas.
rus manai, mes dykai gaunam — Klausykite, tautieti... — 
iš krautuvės? O dar toki bran pradėjo jau visai ramiai šeimi 
gūs gėrimai, o dar laikas, kurį ninkas.—Blogi mano reikalai... 
sugaišo mano žmona, ruošda poryt atsikrausto nuomininkas, 
ma vakarienę, ką? Eik greičiau, į tuščią kambarį negalima įleis 
ba dar pražiopsosi paskutinį ti, reikia lovos, bent vienos, kad 
tramvajų, ko gera, dar užsigei ir sulūžusios kėdės, reikia kab 

„ x _ v Taip staigiai užkluptas, rin si, kad tau sumokėčiau už tak lio kepurei pasikabinti. Pats,
Tautietis Strazdibaila, pažiū ktra ir, maldydamas šunį, išė kėjas net nespėjo pasipriešinti sį, ką? — rėkė tautietis, spar matai, nesi namų savininkas ir 

rėjęs pro duryse iškirstą slaptą jo patsai šeimininkas išskėsto išvelkamas iš švarko, juoba, dydamas ant grindų pamestą nežinai tų visų bėdų... Ar nega 
kad atlikus talką, mąstė, bus knygutę. lėtum man paskolinti penkių

— Dovanokite, tautieti, — svarų depozitui, 
vapeno rinkėjas, pakėlęs nuo 

Vieną sieną dažė patsai šei žemės sąrašus, dovanokit,

akutę ir neatmušęs užrakto, pa mis rankomis: 1
klausė: — O tai- gerai, kad atėjai, galima tikrai porą svarų įrašyti

— Kas tu toks? kaip žadėjęs! Tuojau aš čia pa knygelėm
— Tai čia aš, toks Vasario ruošiu dažus ir mes ligi dvylik t ‘ ; J____ ______ , _____ __

šešioliktosios gimnazijai, at tos baigsim tepti kambarį... Ei mininkas, kitą — jo žmona, o mat, per daug įsidrąsinau, 
sakė prisibiednijęs rinkėjas. — tu ten, žmonele, greičiau apsi trečią — Diepholco gimnazijos niau, padėjau dirbti, tai ir 
Gal kokį svarą pasirašytum. suk... Penzeliai pakabinti gara rinkėjas. Lubas dažė visi trys liu...

— Svarą, aha! O kiek laiko že... bendrai. _ o kas gi yra talka? — ma t j _______
jau gyvenate Australijoj? aš —— Kad aš čia, ponas tautie Aukų rinkėjas, nors ir būda tydamas rinkėjo šaltą būdą, ap mas mokinukas, pripratę jie ten
triai paklausė seimjninkas, ap ti, tiktai dėl Diepholzo gimnazi mas patsai benamis, talkose bu rimęs šnekėjo šeimininkas. — ai prie lengvo valgymo... O gal tame ut
žvelgęs priebučio šviesoje ne jos.„ — nusikaltėlio balsu va vo išmokęs visus amatus imti Talka yra toks darbas, už kurį jam tuo tarpu atsiųs Kanados bourne).

— Bet kad gi aš šiandien nė 
svaro nesurinkau! — nuliūdoaš, 

ma rinkėjas.
ga — Taip tik sakai man į akis, 

o ryt bėgsi atsiraitęs kelnes į 
paštą... Palauks jūsų ten remia
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DU DIDELI IR ĮDOMUS KONCERTAI
JIE DALYVAUJA BALANDŽIO 14 DIENĄ 

ŠEŠTADIENJ, HAMILTONE.
JIE DALYVAUJA BALANDŽIO 15 D., SEKMADIENI, TORONTE (ŽIŪRĖKITE SKELBIMUS).

Juzė Augaitytė,
Lietuvos operos solistė.

VIS-I YRA MALONIAI KVIEČIAMI I „AIDŲ” KULTŪROS ŽURNALO,

KONCERTĄ - LITERATŪROS VAKARĄ
Kuris šiemet rengiamas

TORONTE PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE BALANDŽIO 15 DIENĄ 4 VAL. P. P.
Programa išpildys:

JUZĖ AUGAITYTĖ
Kauno ir Vilniaus operų solistė

JULIJA RAJAUSKAITĖ, 
Žymi pianistė

ST. GAILEV1ČIUS, 
Akompanuos solistei.

RENGIA „AIDŲ“ LEIDĖJAI — PRANCIŠKONAI
KONCERTE BUS ĮTEIKTA

Antanas Vaičiulaitis, Jonas Aistis, Paulius Jurkus,
rašytojas ir „Aidų“ 

redaktorius.
poetas, rašytojas ir „Amerikos rašytojas ir vienas „Darbinin 

Balso“ bendradarbis. ko“ redaktorių.

Rašytojai —
ANTANAS VAIČIULAITIS, 

JONAS AISTIS, 
PAULIUS JURKUS,

IR PREMIJOS BUSIMASIS LAUREATAS
AUKA: $2.00, $1.50, $1.00. 

Studentams ir moksleiviams pusė kainos.

IR LITERATŪROS PREMIJA

Vladas Baltrušaitis,
Lietuvos operos solistas, Čikagos lietuvių vyrų choro dirigen 

tas ir dabar vargonininkas.

e

15 d. davė savo atskirą koncer 
tą, dalyvaujant op. sol. Iz. Mo 
tekaitienei ir sol. St. Baranaus 
kui.

Pasitraukus A. Gečiui iš dili 
gento pareigų, pakveičiamas yra 
muz. B. Jonušas. Jam vadovau 
jant choras dar daugiau sustip 
rėjo ir be eilės koncertų įdaina 
vo j plokšteles lietuvių kompo 
zitorių ir liaudies dainų. Nuo 
1954 m. pabaigos choro dirigen 
to pareigas perėmė VI. Baltru 
šoitis, kuris jam vadovauja ir 
iki šios dienos. Choras savo re 
pertuare turi 135 kūrinius ir

Prof. Dr. A. Zubrio veikla
Dar ne taip seniai lietuvis vii pramonė. Augo jaunų moksli 

ko visų paniekintą baudžiavos ninku karta, kuri nenustoja 
jungą, kentėjo rusų priespau energijos ir kūrybingumo, 
dą, kada buvo persekiojamas nors dalis likimo išblokšta į 
net lietuviškas žodis. Nepri svetimus kraštus. Būdami emi 
klausomybės laikas švystelėjo gracijoje ne vienas gražiai pasi 
lyg nepaprastas žaibas ir pavei reiškė ir jų darbu mes jau gali 
kė mūsų protus ir sielas. Pa 
smerkta mirčiai, tauta pasikėlė 
gyventi, kurti. Atsirado savos 
augštosios mokyklos, spauda,

certe Hamiltone, be lietuvių ir 
koncertavęs 72 kartus. Ypatin pasaulinių muzikų kompozicijų 
gai su dideliu pasisekimu prast. Baarnauskas išpildys kartu 
ėjo Draugo dienraščio koncer su choru ariją iš Hofmano paša 
tas ir š. m. balandžio 8 d. Nau 
jienų.

Malonu yra pažymėti, kad 
choras aktyviai dalyvauja ir so 
cialinėje srityje, siųsdamas pa 
kietus į Vokietiją, lankydamas 
ligonius ir t. t.

Choro dirigentas Vladas Bal jasis mūsų rašytinio žodžio ta

kos. Šis Pasiradymas sol. St. 
Baranausko Hamiltone ir bus 
paskutinis Kanadoje, prieš iš 
vykstant jam studijų į Italiją. 
Atsisveikinti su juo privalome 
atvykti kuo gausingiausiai.

Birutė Pūkelevičiūtė, tai nau

km., Simno vise. Baigęs augš 
tesnjjj mokslą (gimnaziją), grį 
žo iš Rusijos j Lietuvą.

Čia lankė mokytojų kursus 
ir kurį laiką buvo dviklasės mo 
kyklos vedėju, kolei 1919 m. 
vasario 1 d. įstojo savanoriu 
organizuojamą atsikuriančios 
Lietuvos kariuomenę. Būda 
mas mokomoje kuopoje, daly 
vavo kautynėse su rusais ties 
Alytum. Iš pulko pasiunčiamas 
į Karo Mokyklą, kurią baigė 
pirmoje laidoje. Kurį laiką pa 
buvęs Karo Mokykloje instruk 
torium, siunčiamas į artilerijos 
pulką, o iš ten į generalinį šta 
bą, operacijų skyrių. Laikinai 
teko eiti tuometinių krašto ap 
saugos ministerių ir karinome 
nės vadų (Žukausko, Lady 
gos, Kraucevičiaus) adjutanto 
pareigas.

Nepriklausomybės karams 
pasibaigus ir savanoriams savo 
pareigas atlikus, 1922 m., kai 
po norintis tęsti augštuosius 
mokslus, buvo iš kariuomenės 
paleistas. Dar tais pačiais me 
tais įstojo Berlyno Augštojom 
Technikos Mokyklon, Chemi 
nės Technologijos fakultetan, 
bet neužilgo persikėlė į Liono

me didžiuotis patys ir priau 
įgančial kartai pavyzdžiu ro 
dyti. ,

Jau gerokas metų skaičius, 
kai Vilniaus Universiteto Ma 
tematikos-Gamtos Fakulteto or 
ganinės chemijos katedros ve 
dejas Prof. Dr. Alfonsas Zub 
rys dirba Toronto Umversite 
tui priklausančiose Connaught 
Medical Research Laboratories 
mokslinį tyrimo darbą. Profeso 
rius pažįstamas daugeliui Lie 
tuvoje lankiusių augštąsias mo 
kyklas.

Nugirdęs, kad prof. dr. A. 
Zubrio pagamintiems džiovos 
gydymui junginiams Kanados 
Sveikatos ir Socialinės Globos 
Ministerija ima patentus, kaip 
buvęs profesoriaus studentas, 
nuskubėjau asmeniškai dau 
giau iš jo paties sužinoti.

Šį kartą man teko profesorių universitetą Prancūzijoje, kur

Stasys Baranauskas, 
dramatinis tenoras, puikaus bal

so, plačiai koncertuojąs.

KONCERTAS HAMILTONE
Daina, daina, tu tremtinio 

paguoda K sako muz. St. Gaile 
vičiaus kompozicijos dainos žo patalpų repeticijoms, be piano klasę, dainavęs Kauno ir Vii tik iš kūrybos, tačiau balandžio 
džiai. Ir tai yra teisybė, nes dai ir net be vadovo - dirigento, niaus operose. Jo sukurtieji žy 14 d. pirmą kartą Hamiltone pa 
na mūsų tautą lydėjo visais lai Tačiau visos kliūtys buvo nu mesnieji vaidmenys operose bu matysime ją scenoje, skaitant 
kais. Ji mus lydi ir dabar. galėtos. Dirigento pareigas ap vo: Rigoletto, Figaro, Travia savo poeziją ir prozą.

Tokiu vienu pavyzdžiu, ga siėmė eiti A. Gečas, kuris iš at ta, Faustas, Carmen ir kt. Neveltui Hamiltonas didžiuo „egzaminuoti“ apie jo asmenį, organinę chemiją skaitė garsus 
Ii būti Čikagos Lietuvių Vyrų minties ir atkūrė daugelį dainų. Sol. St. Baranauskas, mūsų jasi šiuo koncertu. Į jį yra mokslinį darbą, vietines moks mokslininkas, Nobelio premijos
Choras, įsikūręs 1949 m. dvigu Jo vadovaujamas choras, suda stipriausias tremties tenoras, įtrauktos stipriausios mūsų melo įstaigas ir visuomeninę veik laureatas V. Grignard.
bo okteto ribose, šiandien išau ręs didesnį repertuarą pradėjo Kanado s lietuviams yra gerai ninės jėgos, kurios yra vertos lą. 1926 m. baigęs su pagyrimu
gęs iki 40 asmenų dydžio. Pra koncertuoti Čikagos lietuvių vi pažįstamas ir visuomet mielai visų mūsų dėmesio, šį šeštadie Profesorius dr. A. Zubrys gi to universiteto tiksliųjų moks 
džia buvo sunki, be gaidų, be suomenei ir 1950 m. spalio m. laukiamas svečias. Šiame kon nį, balandžio 14 d. K. B. mė 1900. IX. 10, Gluosnykų (Nukelta į 6-tą psl.)

Birutė Pūkelevičiūtė, 
dramos aktorė ir rašytoja, lai 
mėjusi „Draugo“ romano kon trušaitis kilimu yra jurbarkie lentas, laimėjęs 1955 m. Drau 

kursą už 1955 metus. tis, baigęs Kauno Konservatori go premiją už romaną Astuoni 
joje dainavimo ir chorvedybos lapai. Pažįstame daugumas ją

IRAZIA DELEDDA

SARA
Gražia Deledda yra garsi italų rašytoja, laimėjusi 

Nobelio literatūros premiją (1926 metais). Ji gimė Sar 
dinijos saloj, kurią vandens juosta skiria nuo Italijos. 
Savo veikaluose Gražia Deledda daugiausiai vaizduoja 
Sardimjos kaimiečių gyvenimą. Jos raštuose randame pa 
prastus, nesudėtingus kaimo žmones, slegiamus skurdo 
ir vargo, bet turinčius pakankamai idealizmo ir dvasinio 
atsparumo nepasiduoti kietom gyvenimo sąlygom. Čia 
viena iš jos trumpų apysakaičių.* * *
Pirmąjį sekmadienį po Velykų Bottudos Salti (miškais 

apaugusi Sardinijos dalis) pasipuošia Šventojo Konstantino 
šventei.

Bottudos Salti yra labai toli nuo to paties vardo sodžiaus. 
Norint pasiekti bažnytėlę, kurioje ta apylinkės šventė šven 
čiama, reikia pereiti slėnį, krūmyną ir kalvas. Bet Bottudos 
gyventojai labai myli savo šventąjį Konstantiną, ir per visą 
žiemą sapnuoja apie tai, kaip jie keliaus per krūmokšnius, per 
slėnį ir per kalvas, pagerbs šventąjį šokiais ir dainomis, gers 
degtinę ir baltąjį vyną ligi pietų, o likerį ir raudonąjį vyną iki 
grįžtant.

Ir visai gerai, kad jie pasilinksmins per švento Konstanti 
no šventę. Per visą sunkią žiemą jie dirbo, ganė suvargusius 
liesus galvijus, išpureno miško žemę ir ją apsėjo; dabar avys 
turi ilgas vilnas, laukuose žaliuoja javai, krūmynas žydi ir 
dangus yra mėlynas. Tik reikia padėkoti šventam Konstan 
|inui už geras viltis, kaimenes ir laukus, ir paaukoti jam ir iš 

gerti, pašokti ir padainuoti jo garbei.
Ir Sara Fioreddu sapnavo apie šventę ir šokius, apie pirk 

liūs su margomis medžiagomis ir netikrais akmenėliais, bet ji 
nė karto nedrįso pareikšti savo noro.

Namuose ji buvo niekinama, nes ji gynėsi tekėti už pie 
mens, kuris turėjo šimtą avių, arklių, laukų ir vieną šunį, ku 
ris buvo žinomas savo turtu visuose apylinkės sodžiuose.

— Kas man iš jo avių ir jo šuns, kurs savo poną suėstų! 
— sakydavo Sara. — Mafija su savo stora nosimi ir raudono 
mis akimis pats atrodo kaip laukinis žvėris. Ir jis dvidešimt 
metų už mane senesnis, storas ir mažas. Aš jo nenoriu, jis 
man bjaurus! Verčiau jau numirti!

Ji buvo augšta ir liekna, graži ir balta, ji turėjo mėlynas 
akis, kokių neturėjo jokia kita apylinkės mergina. Ištikrųjų, 
ji buvo kiek lengvapėdė: ji norėjo turėti gražų, didelį, laibą 
vyrą, kurio išsiuvinėta juosta galėtų apjuosti mergaitės lie 
menį.

Tėvas ir broliai, girtuokliai vyrai, buvo įsikalę sau į gal 
vą, kad ji turi tekėti už Matijo, turtingo piemsns, ir su ja 
žiauriai elgėsi. Ji matė aplink save tik žiaurius veidus ir pik 
tas akis, girdėjo tik šiurkščius žodžius ir pati daugiau nedrįso 
atverti burnos. Tačiau ji liko atkakli.

Nuo pirmųjų balandžio dienų tėvas ir broliai su savo su 
žadėtinėmis ruošėsi į iškilmes. Išplėtusi akis Sara jų kiaušy 
davosi, grauždavosi ir iš pavydo naktimis verkdavo. Visi eida 
vo į šventę, o ji negalėjo išdrįsti apie tai nė prabilti!

Tai dar daugiau padidino jos neapykantą ir pasibjaurėji 
rną Matiju. Ji verkdavo iš pykčio ir sugniauždavo kumštis, 
kai tik apie jį pagalvodavo; jei jį pamatydavo, atgręždavo jam 
nugarą iš pykčio.

* ❖
Tuo tarpu Velykos atėjo ir praėjo. Prasidėjo pasiruoši 

mai šventei. Balta duona ir saldus pyragas buvo iškepti, ėriu 
kas iš bandos pargabentas, orančiai ir nasco (saldus Sardini 
jos vynas) nupirkti ir pirmasis medus išimtas.

Sara graužėsi iš pykčio ir noro. Ji sužinojo, kad Mafija 
neis į šventę, ir tas tik padidino jos norą. Naktį prieš tai ji 
veik nemiegojo, ir kai anksti rytą atsikėlė, virtuvėje stovėjo 
pripilti maišai ir kieme — paruošti arkliai.

Ji užkūrė ugnį, paruošė kavą ir iš naujo pradėjo verkti.
Tėvas, kuris dar ant gūnios miegojo, pabudo ir šiurkščiai 

paklausė:
— Kas yra, ko verki?
Sara dar labjau aikčiojo, ir tėvas pagaliau tarė:
— Tu, turbūt, norėtum drauge į šventę keliauti?
Ji nedrįso atsakyti „taip“ ir dar daugiau paslėpė veidą 

prikyštėje.
Tada tėvas jai riktelėjo:
— Atsakyk, ar tu nori drauge eiti į šventę, ar ne?
— Taip, — bailiai atsakė ji.
— Taip, — pakartojo paskui ją tėvas. — Tai, po velnių, 

atsinešk savo skarą ir batus!
Ji greitai nuėjo į savo kambarį.
Tada atsikėlė ir jos broliai, suvyniojo gūnias ir pastatė 

prie Sienos. — Ji eis drauge su mumis, — tarė jie tyliai viens 
kitam.

Jie atrodė tuo besidžiaugią, bet vėl tuoj, kaip įpratę, pada 
rė nemalonius veidus.

Sara tuoj atėjo, paraudusi ir susiajudinusi. Patinusios 
jos akys žibėjo iš džiaugsmo. Ji greitai persirengė, apsivilko 
baltus, kaip sniegas, marškinius, apsiavė naujus batus ir užsi 
juosę juostą su aukso sagelėmis. Galvą apsirišo didele apva 
džiota skara iš violetinio damastO'.

Kai arkliai buvo pažaboti, tėvas paėmė ją ant nugaros
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PROF. DR. A. ZUBRIO 
VEIKLOS APŽVALGA.
Atkelta iš 5-to puslapio, 

lų fakultetą chemijos inži 
nieriaus laipsniu, sekančiais, 
1927 m. dar gilino fizinės che 
mijos žinias pas profesorių job.

Grįžęs į Lietuvą, buvo pa 
skirtas mokytoju į Tauragės 
Augštesniąją Komercijos No 
kyklą. Iš ten 1928 m. tapo pa 
kviestas į Vytauto D. Universi 
tetą, Matematikos - Gamtos Fa 
kultetą organinės chemijos ka 
tedros asistentu pas prof. A. 
Pureną. Ten dirbdamas, 1930 
m. parašė vadovėlį ,,Organinės 
chemijos praktikos darbai".

1931 m. trys jauni moksliniu 
kai: A. Zubrys, A. Žvironas r 
J. Matulis pasiunčiami į užsie
nį ruoštis profesūrai. Likimo 
buvo lemta jų keliams išsiskii 
ti. A. Zubrys dabar dirba Ka 
nadoje, A. Žvironas mirė is 
tremtas Sibire, o J. Matulis ta 
po LTSR Mokslų Akademijos 
prezidentu.

Išsiųstas į užsienį, A. Zubrys 
dirbo Zuricho universitete pas 
kitą garsų Nobelio premijos 
laimėtoją profesorių P. Kai re r. 
Ten dirbus dvejus metus, švei 
carų chemikų žurnale „Halveti 
ca Chimica Actą" buvo paskclb 
ti trys jo rašiniai apie karati 
noidų tyrimą. Karatinoidais va 
dinami augaliniai pigmentai: 
pav. rudenį lapai pagelsta, kai 
išnyksta chlorofilo žalia spai 
va, morkų raudonumas ir pana 
šiai pareina nuo karatinoidų. 
Viename straipsnių nagrinėta 
apie ksantofilo ir zeaksantino 
pavertimą į medžiagas, veikiau 
čias, kaip vitaminas A. Rašiniai 
buvo paskelbti kartu su P. Kai 
rer (Zurich, Šveicarija) ir kitu

N Ė PRIKLAUSOMA LIE T U V A 1955. TV. 11. — Nr. 15 (4GG)

JZnmafi.

at. balt

UnmanS

KOKYBĖS

UŽ SAVO DOLERIUS GAUSITE GERESNĖS RŪŠIES 
ILGIAU NEŠIOSITE...

ginęs ?r 
to koji

Pirkėjai, kurie įieško geresnės vertės ir 
geresnės rūšies prekių, perka tik su PENMANS ze-:i 

jie žino, kad Penmans pagal tradicija jau nuo 
1868 metų gamina tik puikias megztas prekes. . . 
jų geriausia garantija ir pirkėjai gauna daugiau 

už savo pinigus.

ŽENKLAS
/ArKNlLUUUP$r-*\

VIRŠ 88 METU

Unmans
Kūdikių 

baltui.

t *cnman±
Sporto balt, 
ir kelnaitės

'cnmanS
lotenški

■ o. balt.

įO </ėfimanS

Kiti cfčnmani gaminiai: PENMANS Golf Hose, PENMANS Mitts, Merino ,,95“ Underwear, Fleece-Lined Underwear. (GP 6-2)

Nobelio premijos laimėtojų H.
von Euler (Stockholm, Švedi 
ja).

1935 m. A. Zubrys parašė ir 
apgynė disertaciją daktaro lai 
nsnitū panti. Disertacijos tema 
buvo „Fitojxantinai, ksantofilas 
ir zeakantinas.

Tais pat metais pradėjo skai 
neorganinės ir organines 

medicinos, 
veterinai ijos

Dr. A. Zubrio uždavinys yra yra paskelbti žinomuose moks čia universitetai yra pusiau pri 
jieškoti ir parengti preparatus, liniuose žurnaluose: vatus, Lietuvoje buvo valdiniai.

1. Nature (London, Anglija) Pati mokslo sistema artima
vol. 169 psl. 505-507—1952 m. prancūzų. Dėl menkų algų uni

2. Canadian Journal of Che versitetai nevisada pajėgia gau

ardau tos Lietuvos
o čir. Siebenmann tiria tuos jun 
ginius biologiškai.

Tas darbas yra ilgas, atšakių
gas, trunkąs ilgus metus ir ap mistry (Ottawa) vol. 33 psi. 11 ti augštai kvalifikuoto persona tai tikėdamas laisvos Lietuvos rikos Valstybėse 
čiuopiami rezultatai buvo gau -14 — 1955 m.
ti tik po 5 metų įtempto darbo. C. /.__ ILL.'.,

Lietuvių jaunimo peticija
Lietuviškas Jaunimas, tvir mažiau 25.000 Jungtinėse Ame 

gyvenančių 
lo, todėl ir studentų paruoši prisikėlimu, giliai pergyvenda lietuvių parašų. Norime, kad ši 

3. Antibiotics Annual, Medi mas kartais nukenčia. Stipen mas tragišką mūsų tautos pa Jaunimo Peticija išreikštų visų 
Šioje srityje dirbama daug cal Encyclopedia, New-York - dijų, galima sakyti, nėra (100- dėtį ir prisimindamas žiauirau lietuvių jausmus ir troškimus, 

kur ir plačiu mastu. ~ ' - --- ....... - - - • • • -.........................
tęsinys ilgos kovos prieš džio 
va. .

Po karo padaryta ' didelė pa 
žanga, ypač kai buvo surasti 
antibiotikai, kaip Streptomyci 
nas — (USA), Tibione (Ibi) junginiams Kanados Sveikatos 
— Vokietijoje, para amino sa ir Socialinės Globos Minister i

— ja ima JAV ir Kanadoje paten giu Toronto Universitetas sto 
USA tus Dr. A. Zubrio ir Dr. C. O. vi augštai, kaip ir visoje Euro 

Reikia pa poje nors Nobelio premijos lau
stebėti, kad Kanadoje įvairūs reatų kaip ir nesigirdi. Studen 

vais tyrimo darbai yra plačiai varo tų lygis yra toks, kaip ir visuo
mi ir tik retais atvejais Sveika se pasaulio universitetuose, nes 
tos ir Soc. Globos Ministerija daugiau nuo studento gabumų, 
ima patentus ir tuo pačiu visas o ne nuo mokyklos, priklauso 
sau teises. Tie junginiai dabar jo pasiruošimas.
bandomi ligoninėse. Mūsų studentai pasižymėjo

Kartais geri vaistai nustoja darbštumu ir gabumais. Ab-go

tyti
chemijos kursą 
odontologijos ir 
studentams. Sekančiais, metais 
išrinkus jį docentu, pradėjo si. 
aityti papildomą organinės che 
mijos kursą.

Perkėlus Matematikos Gam 
tos Fakultetą į Vilnių, Di. A. 
Zubrys išrenkamas organinės 
chemijos katedros vedėju, o 
1942 m. pakeliamas į ekstraor 
dinarinius profesorius.

Lietuvoje su Kriaučiūnu ir 
Vilučių tyrė insuliną, o karo 
metu su M. Jasaičiu tyrinėjo 
Lietuvos terpentiną.

Išvykęs iš Lietuvos, Di. A. 
Zubrys dirbo chemiku tyiinė 
toju cheminiame fabrike „As 
ta", vėliau tarnavo UNRA ii 
IRO įstaigose.

Atvykęs į Kanadą, kurį laiką 
dirbo Toronto Universiteto junginius, kurie yra žymiai ma Bendrai imant, 
Cheminės Inžinerijos fakulte žiau nuodingi tui. Tai ti,- kad chemoterapijos pagelba moktų svetimą kalbą, nes baig
te, o vėliau persikėlė į „Conno yra „Aldehydo phenoo)xsy-ace dabar daug daugiau išgydoma anglų kalba augštesnįjį mokšl 
ught Medical Research Labo tinių rūgščių ižo nicotinil hyd 
ratories“, kur kaipo tyrimų che rozonai“. Ypatingai savo veiks 
mikas kartu su šveicaru Dr. mingumu pasižymi junginiai 
Siebenmann dirba sintetinių 373 ir 377 (tirtų junginių ei 
antituberkuliozinių organinių lės No.), 
junginių srityje.

Tai yra - psl. 4 4 2-450 — 1954-55 m.
Be to, eilė pranešimų sant 

raukų atspausta žurnale „Cana 
dian Journal of Public Health" 
1953, 54 m.

Dabar augščiau minėtiems

licylinė rūgštis (P.Ą..S.) 
Švedijoje, izoniazidas — 
ir keletas kitų, kurie dar yra Siebenmann vardu, 
bandymų stadijoje.

Dabar ligonys gydomi 
tų kombinacijomis, pav., izonia 
zidas su stfeptomycinu, arba 
su P.A.S., arba visais trimis 
kartu. Vartojant vienus vais 
tus, atsiranda tiems vaistams 
atsparios bakterijos.

Dr. A. Zubriui, kartu su dr. savo reikšmės gana greitai, nes tina ar Kanados ir JAV specia 
Siebenmann, pavyko surasti surandami nauji ir geresni, listai, patekę į mūsų sąlygas,

reikia pažymė daug ką pasiektų. Vargiai beis

300 dol. pašalpa, tai ne stipen sius Birželio išvežimus, įvyku Žemiau pasirašiusios lietuvių 
dija), taip pat ir nuo mokslapi sius prieš 15 metų, yra pasiry jaunimo organizacijos, vieniu 
nigių neatleidžiama. Lietuvoje žęs įteikti Jungtinių Amerikos gai pradėdamos šį didįjį jauni 
gi labai didelis nuošimtis stu Valstybių Prezidentui Dwight mo darbą, tikisi lietuvių visuo 
dentų buvo atleidžiami nuo mo D. Eisenhower Lietuvių Jauni menės paramos ir nuoširdžiai 
kslapinigių arba gaudavo sti 
pendijas.

Bendrai imant, mokslo atžvii

mo Peticiją. kviečia visus lietuvius šią peti
Lietuvių Jaunimo Peticija su ciją pasirašyti. Atlikdami šią 

pažindina JAV Prezidentą ir savo pareigą, pagerbsime kru 
vyriausybę su mūsų tautos pa viną vergijos 
dėtimi ir nelaime ir, tuo pačiu mūsų seses ir brolius, aktyviai 
prašoma imtis žygių atstatyti įsijungsime į 
Lietuvos 
dėti visas pastangas, kari mūši, 
tėvai, broliai ir seserys būtų ne nepasirašiusio 
delsiant sugrąžinti iš Sibiro į mo Peticijos, 
tėvynę Lietuvą.

Lietuvių Jaunimo (Peticijai 
paremti numatoma surinkti ne

naštą nešančius

kovą už Neprik 
Nepriklausomybę ir lausomą Lietuvą.

Tenelieka nė vieno lietuvio,
Lietuvių Jauni

džiovininkų, nes sanatorijos tu (high school), nesugeba pran
štėja. Bet džiova vis dar pasi cūziškai sakinio1 sudaryti.
liko1 rimta liga. Visuomeninėje veikloje pro

Įsišnekėjus apie Kanados au fesorius dirbo Baltų Federacijo
gštojo mokslo įstaigas, prof, je vicepirmininku ii\K. L. T.

Šiais klausimais duomenys Dr. A. Zubrys pareiškė, kad Centro valdyboje. Vadovaujan Zubrys.

Akademinis Sambūris Šviesa.
Akademinis Skautų Sąjūdis 

Lietuvių Skautų Brolija 
Lietuvių Skautų Seserija 
Lietuvių Studentų korp.

Varpas
Lietuvių Studentų S-ga JAV
Lietuvių Studentų Santara

Lietuvių Tautinių korporacijų 
Sambūris

Lietuvos Vyčiai 
Moksleivių Ateitininkų S-ga 

Studentų Ateitininkų Sąjunga. 
LIETUVI, SKIRK VIENOS

čiose vietose asmenys turėtų 
keistis rotacine tvarka. Palaiky 
damas šią nuomonę ir dėhai 
įtempto mokslinio darbo proie 
sorius nuo aktyvesnės visuome 
ninės veiklos susilaiko. Dar vie 
na priežastis yra ta, kad em: 
gracijoje gyveną lietuviai nėra 
vieningi, kaip kad priderėtų bū 
ti. — sako profesorius dr. A.

B. Stundžia. DIENOS UŽDARBĮ ŠALPAI!

savo bėros kumelės. Kelias vedė per slėni, krūmus ir lygumą: 
kvepėjo tyras balandžio rytas.

Jojant nė vienas iš giminaičių nesakė Sarai nė žodžio, ne 
prisiminė nė peršamo jaunikio, bet jai tai buvo vistiek. Ji juo 
kavo ir plepėjo su kitais kaimiečiais, kurie ėjo į iškilmes, ir 
buvo labai laiminga.

Ant javų stiebų blizgėjo rasa, krūmų miške giedojo pau 
kščiai, ir visi jaunieji Bottudos žmonės žiūrėjo i Sara. Mėlynų 
■akių žvilgsniai lyg sakė: mes šoksime ir būsime linksmi — 
kalbėjo žvilgsniai vienur ir kitur.

Ir linksma buvo Sara, nepaprastai linksma visą dieną: ji 
susitiko savo drauges, šoko, koketavo ir lyg sudarė savo1 rū 
mus su savo papročiais.

Tiesa, ir broliai gėrė vyną ir degtinę, anisą ir raudonąjį vy 
ną, šaudė į taikiklį, lošė kortomis ir ja nesirūpino.

Ji dare, kas jai patiko, ir negalvojo nei apie Mafiją, nei 
apie iskentetus paniekinimus; ji pirkosi žiedelių su geltonais 
ii žaliais akmenėliais ir gavo dar keletą galantiškų dovanų, 
kurias ir paslėpė juostoj.

Ir kai ji buvo pailsusi nuo šokimo, o bažnytėlė metė ilgą 
šešėlį ant sumindžiotos žolės, tada atėjo laikas iškeliauji. Sau 
lė nusileido, dangus paraudonavo, tylą užviešpatavo lygumoj. 
Sapnas buvo pasibaigęs.

Dauguma jau buvo prieš juos iškeliavo. Vyrai buvo be 
veik visi girti, o moterys liūdnos. Fioreddu šeimyna buvo 
viena is paskutiniųjų, ir tėvas delsė ilgiausiai. Jis buvo gir 
tas, bet jis rodėsi dar daugiau nesusivaldąs kaip kitais kal
tais. Jis svyravo ir mikčiojo, ir kai jau sėdėjo ant arklio,, svi 
ro tai kairėn, tai dešinėn. Kumelė jo taip palengva, ka,d visi 
kiti juos pralenkė, net ir pirklių vežimėliai. Įeinant į mišką 
Lio Fioreddu ir jo duktė pagaliau liko visai vieni.

Jau temo, ir Sara likti su vienu tėvu bijojo. Ji mėgino

kumelę pavaryti, bet toji tik purtė uodegą ir palengva ėjo 
į prieki; ji visą dieną ganėsi pievoje ir ėdžių greičiau pasiekti 
nenorėjo.

Lio Fioreddu buvo užmigęs. Buvo naktis, ir pėsčiųjų 
balsai, ratų girgždėjimas, dingo tolumoj.

„Šventasis Konstantinai, padėk mums", meldėsi Sara, p ii 
na nerimo, „nes kitaip mes tik anksti rytą grįšime namo!“

Staiga ji nusigando: paskutiniame pranykstančios švie 
sos spinduly jai rodėsi matanti už medžio Matiją, ar gal tai 
buvo velnias.. Ji garsiai suriko ir apkabino tėvą, nes Mafija 
iššoko pirmyn ir sulaikė arklį.

Jis buvo šautuvu revolveriu ir peiliu apsiginklavęs ir 
atrodė kaip plėšikas; už jo stovėjo dar du vyrai, kuriuose Sa 
ra pažino1 Mafijos bernus.

Mergaitė tuoj suprato, kad jis norėjo ją pagrobti, ir gar 
šiai šaukėsi pagalbos. .Lio Fioreddu rodės pabundąs. ę

— Kas yra? — paklausė jis šiurkščiai, — ko tu nori, Ma 
tija?

— Nuhpkit, — pasakė Mafija. — Palikit man savo dūk 
rerį ir savo arklį ir eikit pėsčias namo. Aš jums grąžinsiu vi 
sa gerame stovy.

Lio Fioreddu pradėjo juoktis ir tarė:
— E, e, tu juokauji. 'Ar tu nori joti į iškilmę? Mes iš 

ten grįžtame!
— L ai aš matau, — pasakė Mafija. Nulipk savo noru, ar 

ba aš jus priversiu.
— Ne, ne,---- šaukė Sara, — neapleiskite manęs, tėve!

Aš visa darysiu, ko jūs reikalausit, tik dabar manęs neapleis 
kit!

Tai buvo veltui. Jos šauksmas nuaidėjo miške, ir po 
smarkaus gynimosi kojomis ir rankomis, beveik negyva iš 
išgąsčio Sara pateko į Matijo rankas.

Lio Fioreddu juokėsi ir kalbėjo visai neprotingai. Jis 
pasiliko miške, o Sara plėšiko buvo nugabenta į jo trobelę.

Ten ją priėmė Mafijos sesuo, bjauri, tamsi moteris su 
storomis lūpomis, kuri mėgino mergaitę nuraminti.

— Nesibijok, balandėle, — tarė ji. — Niekas tau nieko 
nedarys. Anksti rytą Matija tave ir arklį nugabens namo. Ir 
tada tu tuoj ištekėsi, balandėle, būk tik visai rami.

— Nesitikėkit, — tarė Sara pasityčiodama. — Jūs esą 
te kaip laukiniai žvėrys, bet aš už tavo brolio netekėsiu.

— Ko tu nori, miela sesele? — tarė moteris ir patiesė 
gumą ant grindų. Kas galėtų dabar tave vesti? Po to, kas 
yra atsitikę? Eikš, atsigulk ir būk visai rami, pas mano bro 
h tu oiisi kaip karalienė. Ko tau daugiau reikia? Tik atsi 
gulk Sarina. Anksti rytą mes padarysime tau kavos ir tada 
visi eisime į kaimą, ir Matija tau tuoj pirks nuotakos dovaną : 
aštuonis žiedus su akmenėliais, sidabrinį medalį, išsiuvinėtus 
batus ir skarą, raudoną, kaip ugniniai gvazdikai.

Saia atsuko jai nugarą ir susirietė į kamuolį. Ach! Da 
bar ji visa pramatė, visą baisią istoriją: jie tarp savęs susita 
re, Matija, jos broliai ir tėvas. Ką galėtų ji prieš tokius žve 
ris padaryti?

— Aš galiu eiti į teismą ir juos skųsti, — pasakė ji sau. 
— Ir tada? Tada jie bus nuteisti, bet manęs daugiau niekas 
neves. Manys, kad aš su šunim Matija esu praleidus naktį, 
ir niekas daugiau į mane nežiūrės.

Ji ilgai verkė, visai nusiminus. Pamažu ji nurimo, bet 
apie rytą buvo visai išsibaigus. Pusiau budėdama ji mąstė: 
šitie laukiniai žvėrys mane pergalėjo, bet dabar yra mano ei 
lė! Ach, mieli broliai, jūs tikitės Matijo turtais pasinaudoti? 
Aš būsiu ponia, ir jus nuvysiu, kaip bjaurius šunis. Ir tu, 
Matija, manai turėti ištikimą žmoną? Aš už tavęs tekėsiu, 
bet tu apsigausi, bestija... Taip ji užmigo.
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DR. MARTYNAS ANYSAS 
DĖL p. MARIJAUS BLYNO 
STRAIPSNIO APIE DR. V. 
SRUOGIENĖS LIETUVOS 

ISTORIJĄ
(Laisvoji Lietuva, 1955 m. 

spalių 13 d.)
P. Marijus Blynas savo vir 

šuj minėtame straipsnyje užsi 
mojo kritikuoti p. Sruogienės 
jau prieš Il-trą pasaulinį karą 
išleistą ir dar du sykiu pakar 
totą Lietuvos Istoriją tvirtinda 
mas, kad nebojant keleto tos 
knygos recenzijų, niekur neiš 
keltas faktas, kuris jo. nuomo

HIDRO-STOTIS MILŽINAS ne esąs labai svarbus, jeigu jau 
ne politiniu, tai bent moraliniu 
atžvilgiu, būtent: Kas — vokie 
čiai, ar lietuviai yra tikrieji 
Prūsų Lietuvos (Mažosios Lie 
tuvos) gyventojai.

Toliau p. Blynas rašo: 
„Dr. V. “ 
je, kuri, 
ti, buvo 
tinkama 
kykloms(!) tvirtina, kad Prū 
sų Lietuvoje lietuviai tikrumo 
je yra ateiviai..., kad ten anks 
čiau lietuvių nebuvo ir kad jie

Malto

Mosklo - Technikos naujienos
DAROMI BANDYMAI SKRISTI Į ERDVES

Amerikos tarpplanetinio su džiulės Avro dirbtuvės
sisiekimo organizacija jau daro ne buvo statomos kariškų lėk 
bandymus, kaip galima bus tuvų gamybai. Jei įsitempimas 
žmogui atlaikyti tas sąlygas, ku santykių tarp Vakarų valsty 
riose jam teks būti keliaujant bių ir Sovietų didės, tai ir dirb 
raketa aplink žemę ar bandant tuvės ir planuojantis štabas tu 
pasiekti kitus dangaus šviesu rėš pašvęsti savo laiką kariškie 
liūs.

Tuo tikslu tūlas p. Smith bu 
vo patalpintas į specialiai tam 
tikslui padarytą kamerą, kurio 
je esant, buvo sudarytos sąly
gos tokios, kokios įsivaizduoja 
mos bus kai žmogus skris tarp 
planetinėje raketoje. Smith tu 
rėjo išbandyti judėjimo savy
bes ir kvėpuoti ne deguoniu, dinama Sir Adam Beck No 2, 
gaunamu iš balionų, bet iš spe Queenstone, Ontario, baigta 
cialaus aparato, kuris visą rakė metais anksčiau, kaip buvo pra

• vidų darė galimą kvėpuoti matyta. Tai yra Kanados pra 
t-’gyventi toje atmosferoje. monės augime tam tikras įvy
Smith raketoje išbuvęs 24 kis. Greitas konstrukcijos išbai 

valandas ir jautęsis pakanka girnas, turbinų ir generatorių 
mai gerai. Bandymai būsią da pastatymas pašalino pavojų, 
romi ir toliau. kad Ontario gali pritrūkti elekt

ros ateinančiame sezone.
Sir Adam Beck No 2 stotis
. _ _ -1 J 1 r 11VLUV1U 11VMUVV 11 IkUtl J1'-

kainuoja apie 350 mil. dol. Ji ten at£jo pradžioje kaip samdi 
turi 12 gaminančių vienetų, iš .......
kurių kiekvienas gamina 100.
000 arklio jėgos energijos. Sta 
tybai prasidėjus, buvo padary 
ti papildomai planai dar ketu 
riems vienetams. Kada ir jie 
bus baigti, stoties galingumas 
bus išaugęs ilgi 1.825.000 ark

ms reikalams ir jų gamybai. Už 
simota pagaminti lėktuvą CF- 
-105, sugebanti skristi 1.500 
mylių j valandą 60.000 pėdų au 
gšty.

stu 
pla 
lėk
per

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont. |

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

BAIGTA.
Elektrą gaminanti stotis, va

Sruogienė savo knygo 
kaip iš prierašo maty 
savo laiku pripažinta 
Klaipėdos Krašto mo

SPRAUSMINIS LĖKTUVAS 
SKRIS 1.500 MYLIŲ Į 

VALANDĄ 
Avro Kanados bendrovė 

dijuoja paruošiamuosius 
nūs sukonstruoti keleivinį 
tuvą, kuris būtų pajėgus
skristi Atlantą per 2 su puse va 
landos. Projektas, kol jis bus 
galutinai baigtas, gali tęstis___
net 10 metų. Yra noro pastaty jį0 jėgų, kas reiškia, kad ji bus 
ti šį lėktuvą, kuris viršytų Bn viena iš didžiausių stočių šiame 

kontinente. Kada jos visi 16 
vienetų dirbs, ji sugebės paga 
minti elektros energijos dau 
giau negu Ontario gaus iš St. 
Lawrence Jūros Kelio hidro- 
-elektros stoties.

AUGŠČIAUSIAS 
DŪMTRAUKIS.

Augšč.iausias dūmtraukis 
same Britų Commonwealthe 
yra neseniai užbaigtas Sudbu 
ry mieste, Ontario. 615 pėdų 
augščio šis dūmtraukis yra da 
lis naujos įmonės, kainuojan 
čios 19 milionų dolerių, kuri 
bus naudojama geležies išgavi 

bendrovė OVER mui iš rūdos, kuri yra iškasa

ti šį lėktuvą,
ir Amerikonų spiausminius 

_ .tuvus, kurie bus paleisti apy
varton jau 1960 metais...............

Avro sprausminių lėktuvų 
greitis greičiausiai sieks apie 
1.500 mylių į valandą; gazo tu 
i Diuus — motorai bus naudoja 
mi, bet jie žymiai skirsis nuo 
dabartinių. Mašinų bus pakeis 
ta ir išvaizda.

Šių mašinų pastatymas pri 
klausys ir nuo tarptautinių san 
tykių palankaus vystymosi. Di

vi

niai, vėliau kaip ūkininkai“.
P. Blynas toliau pažymi, kad 

tokį tvirtinimą labai mėgo var 
toti naciai savo raštuose apie 
Rytų Prūsiją, bet, kad ir mūsų 
istorikė tą pačią nacių teoriją 
palaiko, tai keista.

Perskaitęs šitą straipsnį ir 
vėliau išgirdęs, kad šitas rasi 
nys nepraėjo neskaitytas ir kad 
kai-kurie žymūs mūsų inteli 
gentai patikėjo šitam p. Blyno 
tvirtinimui, randu reikalo dėl 
teisybės prabilti, nors ii 
Sruogienė ligi šiol nerado 
kalingumo į jį atsakyti.

Aš norėčiau visai viešai 
klausti p. Blyną, arba jeigu 
pseudonimas, straipsnį rašiusį 
asmenį, kur minėtoje istorijo 
je jis rado jo minėtus posakius, 
kad lietuviai Mažojoje Lictuvo 
je yra ateiviai, kad ten anks 
čiau lietuvių nebuvo ir kad jie 
ten atėję pradžioje kaip samdi 
niai, vėliau kaip ūkininkai

Kadangi toks viešai paskelb

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

PRIIMAMI UŽSAKYMAI IR PAŠTU SU NEMOKĄMU PRISTATYMU J 
VISAS KANADOS VIETOVES.

SKUBIAM PRISTATYMUI I NAMUS

telef. LL. 1944
Jonas V. MARGIS, Phm. B

vadinimai kaip: Tolaukiai, 
Spitlėnai ir tt. liudija, kad šia 
me krašte gyveną lietuviai, ku 
rie sodybas ir vietoves savo var 
dais pavadino. Ir prūsų žemė, 
ji toliau rašo, nors ten ir buvo 
vokiečių valdžia ir vokiečių ko 
lonistų, ir toliau pasiliko lietu 
viskas kraštas.

Nežinau, kuriais sumetimais 
p. Blynas šituos netik nepama 
tuotus, bet neteisingus tvirtini 
mus talpina spaudoje. Gal jis 
šitos istorijos visai neskaitė, 
tik ką nors netikrai suprasda 
mas girdėjo arba gal norėjo su 

rei vesti kai kurias sąskaitas. Mū 
sų emigracinėje spaudoje vis 
daugiau įsigali paprotys vei 
kiančius asmenis šmeižti, skelb 
ti neteisybes ir tt.

Visvien kaip ir bebūtų, ši 
tuos p. Blyno aiškinimus reikia 
skaityti nepamatuotais, iš pirš 
tų iščiulptais ir reikia prašyti, 
kad p. Blynas ateityje laikytų 
si tikrovės ir viešai neskelbtų 
aiškių prasimanymų.

Red. pastebi, kad „Laisvoji 
Lietuva“, įdėjusi p. Sruogienę 
šmeižiantį straipsnj, šį atitaisy 
mą atsisakė įdėti.

p-

pa 
tai

(Skelbimas)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuvių

SEAS CARGO CO., atstovau ma Sudbury apylinkėse Interna tas kaltinimas netik neužgauna 
janti didelę anglų firmą HAS tional Nickel Bendrovės. 
KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me 
džiagomis, maistu, avalyne, vai 
stais ir kit. 100% garantija — County, William Sapelak, vie prūsius ir lietuvius ir turiu pa 
pilnas draudimas. Visus reika nas iš nedaugelio rytinėj Kana sakyti, kad p. Blyno cituotų 
lingus mokesčius sumoka siun doj pradėjo kultyvuoti grūdus, tvirtinimų ten neradau. Visur, 
tėjas, gavėjui mokėti nieko ne skirtus paukščių lesinimui. 
reikia. Siuntiniai siunčiamą iš Sapelak sako: „Būdavo taip, 
Londono . Anglijos, tad labai kad ag keliu 4 ar 5 valandą ry 
Vas’*as Prlstatymas- to, einu su šautuvu į laukus ir
įjPrašykite mus į LIETUVĄ juos ganau lig sutemstant nuo 

siunčiamų gėrybių sąrašų:
Overseas Cargo Company

4426 S. Rockwell St.,
Chicago 32, Ill.

Tel.: YArds 7-4337

pačią autorę, kaip lietuvę-pa 
triotę, bet ir eina prieš visą is 
torinę tikrovę, aš paėmiau mi 
nėtąją istoriją ir peržiūrėjau vi 

ūkininkas iš Elgin sus straipsnius, liečiančius sen

GRŪDŲ AUGINIMAS 
PAUKŠČIAMS.

Ontario

REMK ŠALPOS FONDĄ! 
DOMĖKIS ŠALPA—VIENA 
SVARBIAUSIŲ LIETUVIŠ

KOJO DARBO SRIČIŲ!
xk... MK

paukščių, juos baidant šūviais“.
Šiais metais sumanus ūkinin 

kas išsprendė problemą. Jis iš 
rado triukšmą keliančią maši 
ną, kuri jo 50 akerių lauke kas 
septynios minutės sudaro lyg ir

kur kalbama apie Prūsiją, pa 
sakoma, kad Rytų Prūsijos se 
niausieji gyventojai buvo prū 
sai, rytinėje prūsų žemės daly 
jo dauguma gyventojų buvo lie 
tuviai ir kad kitose Rytų Prū 
sijos dalyse išlikę lietuviški vie 
tovardžiai, gyvenamų vietų pa

sprogimą, panašų į šūvį.
„Dabar aš galiu ilgiau pamie 

goti“ — sako ūkininkas.

Lietuvio Advokato {staiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas- N otaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088
K~" MX   -MW MX —-M

GENERAL INSURANCE 
AL. DŪDA 

Visų rūšių draudimas 

WA 48539 
SAVI PAS SAVUS!

* Lietuviška prekyba
RZ

J FELIX RADIO TELEVISION ELECTRONICS
| 1328 Dundas St. W., TORONTO, Ont.

§ Čia rasite geriausios kokybės radijo, televizijų, patefonų 
ir kitų elektroninių reikmenų. Visos prekės pilnai garan

£ tuotos, parduodamos fabrikų nustatytomis kainomis ir 
? geriausiomis išsimokėjimo sąlygomis.
X Lietuviams duodamos nuolaidos.
X Prie krautuvės veikia moderniškai įrengta dirbtuvė,
x kurioje priimami pataisymui visų rūšių radijo, Televizi- 
£ jos aparatai ir kitokie elektroniniai prietaisai.

patogumui skambinkite telefonu OL 3356 atvyk- 
į namus. Darbas atliekamas kvalifikuotų specia- 
skubiai, sąžiningai ir pigiai. Garantija 90 dienų 

arba pagal susitarimą.
Sav. F. Norvydas. Telef. OL 3356

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.

Jūsų 
sime 
listų

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

savo kredit< koperatyve

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos: 

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

Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 
Toronto, Ont. KE 3027.

2 X X
§ g NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE. g

11 International Service Bureau |
v g 91 Roncesvalles Avtnue, Toronto, Ontario. g
|| Tel. LO 5613. |
y v Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius • $
§ | adv. A. L I O D Ž I U S. |
? X Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, X 
j X atliekami dar šie reikalai: g
| | EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS |
y g (reikalai, iki vizų gavimo imamai), — g

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

J su pilna siuntinių gavimo garantija. — k
^PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS, f 
| — KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS |
X iš įvairių Draudimo B-vių ir X

» ** Workmen's Compensation Board. —
| | PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — | 

g PILIETYBĖS REIKALAI. — |
g NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI. g
g PATARIMAI NAMUS AR BET KURI KITĄ BIZNI I

g § PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI. f

MILŽINIŠKI AUTOMOBILIŲ LENKTYNIŲ TAKAI 
NETOLI TORONTO

Garsiausios Šiaurinės Amen kad tuo būdu susidarytų takas, 
kos automobilių' lenktynes jvy kuriuo galima būtų vykdyti 4,5 
ksta kasmet Indianapolyje, JA mylios kelių lenktynes. 
V. Yra sumanymas ką nors pa 
našaus paruošti ir Kanadoje. 
Tam reikalui numatytas netoli 
Toronto žemės sklypas 2% my
lių ilgio. Sklypas turi 730 akrų 
ploto ir yra prie plento Nr. 400 
(kuris eina iš — 
rie). Projektas 
mil. dol.

Pradžiai jau
yra numatytos trejos lenktynės 
tarptautinio pobūdžio: 500 my 
lių parodomosios lenktynės, 
tarptautinės sportinių automo 
bilių lenktynės rugpjūčio mėn. dė draugiškas krepšinio rungty 
ir Kanados Grand Prįx rugsėjo nes su West End YMCA jaunu 
mėn. čiais. Laimėjo mūsiškiai 54:52.

Pagal dabartinius planus te Trečiad. kovo 14 d., TTT ly 
ks pastatyti du pagrindinius gos liję divizijoje „Aušra“ nu 
lenktynių takus: 2% mylios kil galėjo „Vytį“ 11:10. Mūsiškis 
pą ir 1 mylios apskritimą. Tie krepšininkas A. Buntinas yra 
du pagrindiniai takai numato priskaitytas prie geriausių B-C 
ma sujungti keliais šalutiniais, lygos krepšininkų „Ali Stars“.

Toronto' į Bar 
kaštuos apie 3

sekančią vasarą

Plane taip pat numatyta 
‘ įruošti žiūrovams 50.000 sėdi 
1 mų vietų ir turėti vietos pasta 
tyti 20.000 automobilių.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
SALĖJE

— Nepasirodžius salėje vy 
tiečiams, aušriečiai, I-ji krepši 
nio komanda, sužaidė draugiš 
kas rungtynes su „senųjų“ ko 
manda 79:31 jaunųjų naudai.

Kovo 13 d., jaunučiai sužai

Pasisako skaitytojai.
PATIKSLINIMAS

Šių metų NL 13 numeryje Paskaitą pavadinau neeiline, 
didž. gerb. p. J. Pr. Bersenas Manau, kad p. Bersenas, jei ji 
plačiai pasisako dėl p K. Kudu būtų buvusi eilinė, nebūtų rea 
kio skaitytos paskaitos (Nepii gavęs ir rašęs. Taip pat, jei j» 
klausomybės šventės proga) ir būtų buvusi eilinė, niekas ne 
prideda, kad aš — korespon būtų jos užgyręs. Taigi, dėl 
dentas džiaugiausi dėl tos „ne paskaitos, klausytojų nuomo 
eilinės" paskaitos. Taip pat, nės buvo nevienodos ir tai rei 
girdi, mano korespondencija kia laikyti visai natūraliu da 
privertusi p. Berseną rašyti, lyku.
nors buvęs nusistatęs nuo to su TV . „ , ..
silaikyti. Galop dėl p. Kudukio, ? kur p. Bersenas nustatė, 
išvadų p. Bersenas taip išsireiš kad as del os Pakaitos dziau 
kia: „Bet dėl išvadų reiktu 8iausi> ne£allu. suPrastl: n£l as 
rausti ir pačiam prelegentui ir Jam . Per ^nejimą tai sakiau, 
korespondentui“. neir lš +man? korespondencijos

„ galima tai išskaityti.
Kad butų matyti, jog p. Ber

seno metami priekaištai yra ne Dabar galiu tik pridurti, kad 
užtarnauti, tebūnie leista pači aš dėl to nei džiūgavau, nei nu 
tuoti mano korespondencijos siminiau. Mano korespondenci 
dalį, lietusią p. K. Kudukio pa ja apie paskaitą buvo visai be 
skaitą, tilpusią NL 9 nr.: sentimentų. Tai buvo tik infor

„Vasario 18 d. miesto biblio macinė ir bešališka korespon 
tekos auditorijoj p. K. Kudu dencija. Informacines korespon 
kis skaitė neeilinę paskaita. Tie dencijas rašau NL jau nepirmi 
sa, jo tvirtinimai ir kai kurios metai ir> tur būt tai bus pirmas 
išvados nevisus klausytojus pa atsitikimas, kad esu įveltas į 
tenkino, bet daug kas paskaitą svetimus ginčus ir visai neuž 
ir užgyrė, nes prelegentas už 
nesutarimus ir amžinus ginčus 
mūsų vadovaujamiems veiksmą 
ms buvo griežtas ir priekaištin 
gas“.

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

tarnautai. Pabrėžiu: savo ko 
respondencijomis nenorėjau ir 
nenoriu nieko įskaudinti.

Ponui Bersenui ir redakcijai 
riškiu gilią pagarbą:

L. Eimantas.
Redakcija dėkinga p. L. Ei 

mantui, pastoviai ir, kaip pats 
sako, informacine prasme ra 
Šančiam žinias iš Londono, Ont. 
Toks bendradarbiavimas laik 
raščio redakcijai ir skaitytoja 
ms yra brangus ir vertingas.

Jeigu p. Bersenas reagavo, 
tai ne tiek dėl žodžio „neeiįj 
nė“, kiek dėl paskaitininko išt"" M1 W

Įst. OL 7543. Namų RO 2-9138 Y^dų, kurios, jeigu tikrai to 
kios buvo, lietuviams yra nepri 
imtinos, o todėl ir iššaukian 
Čios teisėtą p. Berseno rcakci 
ją. Verta pasakyti, kad 
brangus ir būtinas mums kon 
struktyvus darbas, kūryba, pa 
siaukojimas ir vieningas susi 
telkimas. Tuo mes nors ką ga 
lime laimėti, o ne griovyba.

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

Advokatas. 
(Barrister. Solicitor, Etc.) 
1052A Bloor St. W. Toronto.
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, r r, _____ E. KARDELIENĖS MUZI į.KULTURLVE^K-WjVIKA kos sS^jeorst^sok,nių i 
kaip ir kiekvienais metais, bus <& 
ir šį pavasarį. Šiemet koncertas a 
įvyks birželio 3 dieną, po pie g 

Ži tiniu laiku. Koncerte pasiro 
sa dys dauigausia pianistų, bet 8 

-------  vciunoviu. Bet, kilus pirmam bus ir dainininkių. Koncertas \ 
mas nebuvo padarytas, bet da pasauliniam karui, jis buvo per bus Aušros Vartų parapijos sa
ar susirūpinta. Čikagoje tuo tvarkytas į dienraštį. Nuo 1918 Įėję, 1765 rue de Ševe, Cote St. $ 

leikalu įvyko susirinkimas, ku metų jį perėmė leisti vienuoliai Paul, arba Montreal 20.
name išrinktas komitetas ir Marijonai, kurie ir dabar yra — Liaudies dirbinių paroda $ 
jam pavesta minėjimas padary „Draugo” leidėjais. buvusi suruašta Alytuje, kur £
“ .r?^eni\ Norima minėjimą ge Pirmuoju „Draugo” dienraš buvę 400 eksponatų, daugiau 8 
rai išgaišinti, ta pačia proga iš čio redaktorium buvo kun. dr. šia audinių. 8
rTIfmant Sėtuvių kultūrą ir Maliauskas. Jam neilgai reda — Klaipėdoje nuo kovo 25 $ 

gavus, buvo pakviestas redak dienos buvo vykdoma „savi 8 
torium prof. kun. dr. P. Bucys, veiklos ratelių“ pasirodymo sa 8 
vėliau vyskupas ir Universiteto vaite, kurioje dalyvavę 45 rate 8 
rektorius; po šiO' kun. F. Kemė liai. 
šis, vėliau buvęs Žemės Ūkio 
Akademijos profesorium. Da

BUS PAMINĖTOS VILNIAUS UNIVERSITETO 
METINĖS SUKAKTUVĖS

1954 metais sukako 375 me leisti dienraštis „Lietuvos 
tai nuo Vilniaus universiteto nios“) jis buvo leidžiamas 
įsteigimo. Savo laiku minėji vaitraščiu

Lietuvos mokslą.

DIENRAŠTIS „DRAUGAS“ 
MINI 40 METŲ 
SUKAKTUVES

Dabar Čikagoje išeinąs Mari . ___
leidžiamas dienraštis bar „Draugą“ redaguoja L. Ši 

” raugas mini 40 metų sukak mutis, redakcijos sudėty yra 
tuves, nes jis buvo pradėtas kun. dr. J. Prunskis, dr. O. La 
leista dienraščiu 1916 metais banauskaitė ir kt.
/°V? ?n;- Nuo 1909 metų „Draugo“ leidykla visą laiką
t a a ilniuje buvo pradėtas didėjo ir plėtėsi. Netilpdama 
~ '-------------- —----------------- esamose patalpose, ji dabar iš

• sikelia į Marijonų statomus di 
džiulius rūmus, kuriuose bus 
ne tiktai spaustuvė, bet ir vie 
nuolynas ir bažnyčia.

„Draugas“ turi ir knygų lei 
dyklą, kuri pastoviai leidžia 
knygas ir kasmet skiria prerni 
jas už konkurso keliu nustato 
mą geriausi romaną, kurį kon 
kurso komisija gauna.

PAVASARINIAME 
„NAUJIENŲ“ KONCERTE 

balandžio 8 d. dalyvavo sol. St. 
Baranauskas ir Čikagos lietu 
vių vyrų choras, vedamas VI. 
Baltrušaičio. Koncertas pasise 
kęs.

BOSTONO DRAMOS 
TEATRAS, 

susidėjusiomis aplinkybėmis, 
šiemet jau negalės atvykti gas 

/■ trolių į Montreal}, bet jis jau is ' 
f/įJ anksto yra užprašytas atvykti ;

į/lf ft su jo ruošiamu Petrulio veikalu '
Įf t „Prieš srovę“. Tai yra gera ir
JI * tuo atžvilgiu, kad tai bus ir lie

ĄvIK tuviškas veikalas.

PASIBAIGUSIAME DRA 
MAI PARAŠYTI 

KONKURSE
Lietuvoje pirmą premiją gavo 
Ivaškevičius už veikalą „Žnio 
na“ ir antrą premiją Grušas už 
dramą iš artistų gyvenimo.

— Klaipėdoje gastroliavo 
Maskvos geležinkeliečių teat 
ras. Suprantama kodėl — kad 
ten dabar rusiškos bazės ir to 
dėl ten daug rusų, daugia negu 
lietuvių.

— Archangelskio dainų ir Šo 
kių ansamblis gastroliavęs Lie 
tuvoje ir davęs 4 koncertus.

French-Style 
SHORTS

Prancūziško stiliaus 
apatinės kelnaitės, 

glaudžiai pritaikytos, vėsios, 
patogios... megstos iš švel 
nios, šukuotos medvilnės... ly 
gios siūlės... visas jusmuo 
elastingas ir dvigubas pryša 
kinis klostąs sudaro tvirtą 
prilaikymą. Pritaikytos prie 
Jerseys. W-19-56

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

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 0051
>©©®©®®®©®®®©®t©©®®®©©©®©©©©©©©©©©®®©®®©©©©®©©

Pičiuno nuotykiai.

VOILA POUA vouS
APPMndRI iA HE 
MARCHtR >vk Li> PitPį| •

.®<^©©©©C®.®©©©®®©>

Skaldyk ir valdyk.

RADAUSKUI ĮTEIKUS 
PREMIJĄ, 

laureatas pasakė įdomią kalbą 
apie poeziją, iškeldamas jos es 
mę, savybes ir tikslus. Į jo kai 
bos tezes reagavo kun. dr. Bag 
donavičius atviru laišku, kuria 
me taip pat mokamai „prieka 
biaujama“, ypač dėl to fakto, 
jog H. Radauskas persiaurai 
aptarė poezijos tematiką.

H, Radauskas gerai aptarė 
ooezijos esmę, bet kun. Bagdo 
navičius vis dėlto pagrįstai pa 
sisakė dėl tematikos apimties 
susiaurinimo, nes poezijos te 
matikos ribos iš tikrųjų yra be 
ribės, kitaip poezija nebūtų lais 
va.

PO BALTŲ PARODOS 
STUTTGARTE

Krašto Valdyba organizuos kil 
nojamą lietuvių grafikos paro 
dą, prie kurios bus ir bendras 
informacinis skyrius apie Lietu 
vą. Parodą norima atidaryti skaityta Kanados lietuvių mo 
dar šį pavasarį. Į rengimo ko kytojų trečiojo Kanadoje šuva 
misiją pakviesti dail. A. Krivic žiavimo proga tema „Tautinio 
kas ir dr. P. Rėklaitis. chaiakterio išlaikymas jaunojo

— Krašto Valdyba renka ži je kartoje“ torontiečių lietuvių 
nias apie mirusius Vokietijoje tarpe susilaukė gyvo dėmesio, baigtas, darbas. Paskaitos veda 
lietuvius. Iki šiol suregistruota Būtų gera, kad paskaita pasiio 
272 lietuvių kapai. Iš jų 97 yra dytų spaudoje, kaip augšto ly

visai neprižiūrimi. Vokietijoje, 
be abejo, yra daug daugiau Jie 
tuvių kapų.

RUOŠIAMAS VASAROJ! 
MAS NORVEGIJOJE

Vasario 16 gimnazija aplan 
kė VCJM — Jaunų Vyrų Kri 
kščionių Sąjungos sekretorius 
Norvegijoje Nils Seim ir parin 
ko šių metų vasarojimui Norve 
gijoje šį kartą 15 gimnazijos 
mokinių evangelikų. Pernai va 
saroję 10 gimnazijos mokinių 
paliko labai gerą įspūdį savo 
kuklumu ir darbštumu.

Ir stovyklą lankiusiems sve 
čiams lietuviukai patiko. Vie 
nas švedų fabrikantas ta proga 
juos apdovanojo, o dabar, vy 
kstant p. Seim į gimnaziją, jis 
prisiminė lietuvių vaikus ir įtei 
kė p. Seim piniginę dovaną.

PROF. J. BRAZAIČIO 
PASKAITA

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistą. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

VARGO MOKYKLOMS VOKIETIJOJE PAREMTI.
............ ,20 
................10 
................ 75 
................75 
Viso..4,15

VI sk. mokinių aukos:

Parengiamoji grupė ir I skyr. Piešina R 
G. Adomonis ....

Blauzdžiūnas 
Mažeikaitė . . 
Ptašinskas . . 
Petrulis .........
Blauzdžiūnaite 
Gudaitė............
Safrončikas . . 
Safrončikaitė . 
Staškevičius . 
Staškevičiūtė

,20 Sibitytė D.
,15 šegamogaitė R 
,25 šimelaitytė J.
,05

.,15
,10
,05

1,00
1,00
,10
,10

Iš viso..3,30
5-tojo Skyr. mokyklos aukos

Vargo Mokyklai.
Barteškaitė D......................... ,25
Bulota Alv. . . .
Keturka A. ...
Jauniūtė N. . .
Jurjonaitė R.
Masevičiūtė Aš

R. 
A.
A. 
V. 
D.
B.

B.
A.
R.

Barteška K............. ............... ,35
Dargytė D............... ............. ,25
Januškevičiūtė Gr. ............ ,50
Malaiškaitė Gr. . . .................. 25
Mikalajūnaitė E.. ........... 0,30
Lukoševičiūtė A. . .............. ,50
Lukoševičius V. .............. ,50
Rupšys V................ ................1.00
Tekutis E............   . . .............. ,50
lauteraitė J............ .................. 25
Urbonas R.............. .............. ,30

Viso. .4,70

PAKĖLĖ ATLYGINIMUS
Steel Company of Canada 

darbininkai, kurių yra apie 15 
00, laimėjo valandinį priedą 7 
centus, kurie bus sumokėti nuo 
gegužės praeitų metų. Mažiau 
sis atlyginimas dabar yra 1.44 
et.

Kailių darbininkai laimėjo 
nauja sutartimi 10 centų už va 
landą priedo ir dvi savaites ap 
mokamų atostogų. Kailininkų, 
kurių yra arti 2500, uždarbis

Vasario 16 gimnazija pavojuje’ dabar sieks iki 70 dol. per sa 
Skubiai jai aukok!! yaitę.

gio, gražiai išmąstytas ir at

moji mintis: įskiepyti mūsų pri 
augančioje kartoje lietuviškąjį 
charakterį ir pasisavinti vertin 
gus kultūrinius laimėjimus, ga 
unamus šiame krašte, sujun 
giant į bendrą sintezę.

| TAUPYK, SKOLINKIS |

v savo kredito kooperatyve $
| „LITAS” f
$ Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai £ 
v duodamos betkokiam geram tikslui. £
8 Ved. D. Jurkus, He 4280. 8
j) „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje 
8 Banko kambary. 8

MONTREAI FNTFRi*RISFS’R^<r%! I « Pirm. A. Norkeliunas ................................. RA 7-3120 %LD JIjIAI llluljOjlAc^ U A ^©©s©©®©©©©®®®©©®®©®®©©©©®©®©©©©.®®®©©®®©®®®®^®®- 

Tel. RA 7-3120 |
6695 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36 8 

£

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS F A S KO L O S

PATVIRTINTI VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 

P ASIRINKIM Ą.
DARBĄ ATLIEKU 
sąžiningai 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR,

3910 St ZOTIQUE St.,E. 
R Aymon d 1-6005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

Detecto T. V. & Radio Service Reg’d
3991 WELLINGTON ST.. VERDUN TH 7798.

Sav. A. NIAURA ir A.PILYPAITIS.
Vokiški „Grundig“ radio aparatai, patefonai, plo 
kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

■®®-®®®®©©©©®®®©®®©®®®®®®-©®©®®®®©®©®®®'>©©©®®®©©©®©«

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

DOVANŲ SIUSTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ bei kitų 

dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio it kt. informacijų pas
Montrealio atstovą

Mr. M a‘n f r e d Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados didžiausia 
ir labiausiai prityrusia davaną siuntinių persiuntimo 
firma

International Gift Parcel Service
1176 SHERBROOKE ST. W------------Tel.: BElair 4860

Montreal 2, P. Q„ Canada.

Sgx* COLONIAL TURKISH BATHS
HR ? VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO

Q SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10

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

C. "Xf 7 Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui.
f Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.
Į MOTERŲ DIENA: telef.:
| kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm PI- 0094
I * Masažistės Jūsų patarnavimu*.

Susitarimas iš anksto nereikalingas. ii \
3963 COLONIAL AVE., MON I h • x ’

(2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)

Daromos jv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. * 
medžio dirbiniai. «

SA V. K. K I A U Š A S ir J. Š I Al) Č I U L I S \
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo- ]

$ je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
's Lietuviams nuolai d. a. <
'v Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, <
į P. Q. Tel.: HU 8—O162.[
►®®©®®©©©S®S®©S©©©©©©©©®©©©©©©®©©©©©®©©©©®©©©®©©®« ^&©®®©©®©©©®©®©©«©©©©©©©©©®&©©©®©©^&bi©©©©©©©®®©© <''
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NUSIPIRKITE SAU IR SAVO SEIMAI

IDILIŠKUS MIŠKO-KELIO SKLYPUS
PRIE TUKSTANTIES SALO UPES MONTREALIO SiAUREJE

& KIEKVIENAS SKLYPAS TURI PAPLŪDIMIO IR VANDENS TEISĘ!
a PER 2000 SKLYPŲ ŠALIA MŪSŲ ŽEMĖS PASKUTINIŲJŲ ŠEŠIŲ SAVAIČIŲ BĖGYJE PARDUOTA EUROPIEČIAMS EMIGRANTAMS!
H MUMS PAVYKO ŠIĄ GRAŽIAUSIĄJĄ NAUJOJO SODŲ MIESTO DALĮ Iš MONTREALIO MIESTO TAIP NEBRANGIAI ĮSIGYTI, KAD IR JŪS, 

NEŽIŪRINT, KAD IR PRIEŠ KELIAS SAVAITES ATVYKOTE KANADON, GALITE ĮSIGYTI NUOSAVĄ SKLYPĄ VILŲ PRIEMIESTYJE.
g! SKLYPAS TAMSTOMS TEKAINUOJA TIK

DĖMESIO! Vandentiekis čia pat! 
Telefono laidai čia pat! 
Elektra jau yra! $ 159.- ĮMOKATE $ 15.90 ir

$ 5.26 į mėnesį ir Jūs esate 
žemės savininkas Montrealio vilų mieste 

ST. FRANCOIS DE SALES.

Tavo SKE.YPAS -
Tavo SODYBA

PASINAUDOKITE DIDŽIAUSIO ŪKINIO PAKILIMO METAIS KANADOJE!
TOKIU BŪDU IR MŪSŲ PROTĖVIAI PRAEITAME ŠIMTMETYJE, PANAŠAUS ŪKINIO KILIMO METU, PER NAKTĮ PASIDARĖ TURTINGAIS ŽEMĖS 
SAVININKAIS!
TIK APSIGALVOKITE! DAR TIK PRIEŠ KELETĄ METŲ MONTREALIO ŠIAURINIS VILŲ MIESTAS „TOWN OF MOUNT ROYAL“ SU SAVO ŠIANDIEN 

NEĮPERKAMAIS SKLYPAI BUVO NE KAS KITA KAIP TAI, KĄ MES TAMSTOMS SIŪLOME:
MIŠKO IR PAKELĖS SKLYPUS MONTREALIO ŠIAURĖJE

EUROPIEČIAI PARDAVĖ JAI IR VADOVYBĖ. NEMOKAMAS NUVEŽIMAS SKLYPŲ APŽIŪRĖJIMUI!

GEROJI ŽEMĖ
BONNE TERRE DEVELOPMENT COMPANY

265 CRAIG STREET WEST, kamb. 475 UN 1-5669
HAMILTON, Ont.

Atkelta iš 2-ro psi.
kiai pp. Kšivickai ir daugelis 
kitų.

Spėjama, kad ligonis po 3 sa 
vaičiu galės apleisti ligoninę.

St. N.
Į PARDAVĖJŲ EILES

S-p jr3teadman, Kroną ir Valevi 
čių ^ijungė ir St. Savickas, per 
davęs savo nuosavą kirpyklą at 
vykusiam švogeriui iš Argenti 
nos.

PAĖDKA.
Ruošdami „Dainavos“ kon 

certą, mes gavome didelę Ha 
miltono lietuvių paramą, šia 
proga mums malonu viešai Ta 
mstoms nuoširdžiai padėkoti.

Pirmiausia dėkojame visiems

Europos gydytojas
Dr. N. S k a a b

Dantistas
3 Barnesdale Ave. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

Tel. TR. 1135

V A v 1
*V

•!

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas .............0.95
Paltas (lengvas) 0.95
Suknelė ...................0.90
Skrybėlė ...................0.85

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

£ dalis. Darbą atliekame sąžiningai.
p Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
| TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

Atskirą padėką reiškiame Mielieji Dainaviečjai! Dėkoja 
klebonui, kun. me maestro St. Sodeikai už Jū 

', davusiam sų didelį darbą lietuviškame ba 
nt po pagerbimo vakarienės su kaitytėms, D. Prunskutei, A. be atlyginimo pagerbimo vaka re!
tvarkyti parapijos salę. Jums, Žymaitytei ir D. Choromansky rienei parapijos salę ir padėju Dėkojame visiems, padėju 
gerosios mergaitės, tikrai dide tei. šiam kituose koncerto reikaluo siems biletus platinti, ir visų di

se. džiausią padėka 652 koncerto
Labai dėkojame visiems dai svečiams, kurių atsilankymas 

naviečiams ir jų v-bos p-kui p. įgalino mus finansiškai šį kon 
Paštukui, už didelį pasiaukoji certą surengti. Jums, Gerieji 
mą, važiuojant taip ilgą kelią hamiltoniečiai, mūsų pagarba 
be atlyginimo koncertui. Tams ir gili padėka! 
tų pastangų dėka, mes pajuto 
me taip vaizdžiai anų laisvės 
dienų ilgesį. Ilgai gyvuokite,

tautiečiams, kurie suteikė mū lietuvaičių - moksleivių pilna lė mūsų padėka: L. Verbickai 
sų svečiams iš Čikagos savo jau nuoširdumo talka, priimant ko tei, G., N. ir Gr. Latauskaitė mūsų gerąjam 
kias pastoges: Vembrei, Pajars ncerto metu svečius ir padeda ms, A. Pyragiūtei, G. ir L. Ba dr. J. Tadarauskui, 
kui, Keženaičiams, Pilkauska 
ms,Panavaitei, Kochankams,B. 
Stonkienei, Kažemėkams, Gu 
deliams, Boguslauskams, V. 
Navickui, St. Bakšiui, V. ir J. 
Kazlauskams, Meškauskams, 
Brajauskams, Ramanauskams, 
Čeliauskams, Br. Aselskiui, Žiū 
raičiams, VI. Sauliui, Jasinevi 
čiams, Godeliui, Jazbučiams, 
Petkevičiams, Čėsnai ir Sakala 
ms.

Labai dėkojame mašinų savi 
ninkams, kurie mūsų svečius 
vežiojo' iš stoties į koncerto sa 
lę ir apsistojimo vietas: E. Ve 
mbrei, Ig. Varnui, J. Jokūby 
nui, V. Panavaitei, J. Raguc 
kui, Pr. Lesevičiui, VI. Sasnaus 
kui, Br. Aselskiui ir J. Devei 
kiui.

Nuoširdus ačiū VI. Sasnaus 
kui, Paužai ir Jankauskui, nu 
vežusiems mūsų svečius j Toro 
ntą.

Labai mus nustebino mūsų

Pavieni lotai ir didesni plotai

Adamonis ir Budriunas
; „DISTRICT ESTATE BROKERS”
■ Namai pardavimui: — Įvairiose Montrealio dalyse.
I Paskolos: 5%% užbaigtiems namams ir statybos eigoje.
| Žemė pardavimui
; Ūkiai pardavimui: — Montrealio apylinkėje.
■ Draudimas: — pastatams ir kit. objektams nuo
I nelaimingų atsitikimų.
< Pirmosios Monhealy lietuvių Real Estate tikslas —
i Jums padėti!

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

R. Quellette-paskolu reikalams RA 7-3369
A. Markevičius OR 1-9816 J. Skučas RA 2-6152
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

A. Budriūnas RA 7-2690.

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, aav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

Lietuviška motery kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM

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

2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292

Jūsų
TFA Kanadoje 

Hamiltono sk. V-ha.

I
SALIONAS 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 $

BELLAZZI-LAMY, INC
TR S1S1 7679 Georse St” Ville Lasalle. į

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

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

s Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

j 4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

«/. f. WILSON I D. E. BELANGER & SONS

S laidotuvių Direktorius
S 5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331

I 13 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

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

LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACHINE |

| is 4 17 w <4=7 0^7 Lietuviams nuolaida.
į M JL Sav.: P. RUTKAUSKAS. |
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KREPŠINIO RUNGTYNĖS- 
ŠOKIŲ VAKARAS 

Balandžio mėnesio 14 dieną, 3 valandą po pietų 
Catholic High School 3461 Durocher St. įvyksta 

TORONTO „Aušra“— MONTREALIO „T a u r a s“ 
vyrų krepšinio rungtynės. Po jų ten pat 

„Aušra“ — „Tauras” mergaičių krepšinis.
6 vai. vak. vyrų stalo tenisas Aušros Vartų Par. salėje. 
8 vai. vak. sportininkų pagerbimui vakaras Aušros Var
tų Parapijos salėje, kuriam griežia „Aušra“ orkestras. 
Sekmadienį, balandžio 15 d., 2 vai. p. p. jaunių krepšinio 
varžybos dėl „Nepriklausomos Lietuvos“ pereinamosios 

taurės Catholic High School salėje.
Savo apsilankymu montrealiečiai prašomi paremti mūsų 
sportuojantį jaunimą. „Tauras“ Valdyba.

IŠVYKSTA f DIDELES 
KOMANDIRUOTES

Inžinierius St. Naginionis, 
firmos, kurioje jis dirba, praėju 
si šeštadienį buvo komandiruo

KANADOS LIETUVIŲ 
STUDENTŲ SĄJUNGOS

Montrealio skyrius nuoširdžiai 
dėkoja už talkininkavimą ruo 
šiant Kanados lietuvio studen 
to teismą Montrealio lietuvia tas firmos reikalais į Norandą, 
ms diplomuotiems teisininką o šios savaitės gale išvyksta į 
ms, pp. A. Gražiui, J. Žmuidzi antrą komandiruotę, į vakarus, 
nui, dr. St. Daukšai ir J. Viliu Galutinis jo kelionės punktas 
šiui ir KLS garbęs teismo na Regina, bet pakeliui jis lanky 
riui dr. H. Nagini. Visiems liu sis dar Sault-Ste-Marie, Wmni 
dininkams ir kitiems, kurie bet pege, Edmontone ir kitose vie 
kuo- prisidėjo prie teismo suruo tovėse. Kur spėdamas, jis ne 
Šimo. Taip pat dėkojame Mont tiktai pildys komandiruotės už 
realio lietuviškai visuomenei už davinius, bet ir domėsis lietu 
taip gausų atsilankymą ir pa višku gyvenimu, organizocine 
ramą aukomis. Visiems studen veikla ir tt. 
tiškas ačiū.

KLSS Montrealio sk.
VARGONŲ ŠVENTINIMAS.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI Į
Vilniaus K. L. Sąjungos, Toronto Skyriaus rengiamą

ŠOKIŲ VAKARĄ.
balandžio mėn. 14 d. 7.30 vai. vakare (šeštadieni) 

Prisikėlimo parapijos salėje.
Gros geras orkestras, veiks gausus bufetas su ska
niais užkandžiais ir įvairiais atsigaivinimui gėrimais. 
Be to, turtinga loterija. Galėsite gražiai praleisti 
pavasario vakarą puikioje, erdvioje salėje, pas vil

niečius. Iki pasimatymo šį šeštadeinį.
Įėjimas $ 1.00. V. K. L. S. Toronto skyr.

®REAL
ATVYKSTA TORONTO 

SPORTININKAI.
Balandžio 14 d. į Montreal} 

atvyksta Toronto „Aušra“ vy Aukos ~ 
rų, jaunių ir mergaičių krepšį

MONTREALIO LIETUVIŲ 
SEIMELIO SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, bal. 22 d., 5 vai. 
po pietų yra šaukiamas Aušros 
Vartų parapijos salėje Montre 
alio Lietuvių seimelio visuoti nio bei vyrų stalo teniso koman 
nis narių susirinkimas, kurio dos draugiškų rungtynių su 
darbotvarkė yra sekanti: Tauro sportininkais.
1. Susirinkimo atidarymas, Numatoma sekanti rungty
2. Susirinkimo prezid. rinkimas, nių programa:
3. Prezid. p-ko pranešimas,
4. Revizijos kom. pranešimas,
5. Mandatų k-jos rinkimas,
6. Seimelio Prezid. rinkimas,
7. Revizijos k-jos rinkimas,
8. Einamieji reikalai.
9. Susirinkimo uždarymas.

Kvorumui nesusirinkus, už jos salėje, 1465 Rue de Seve, 
vienos valandos bus šaukiamas stalo teniso rungtynės.
antras susirinkimas, kuris bus Balandžio 15 d. (sekmadie 
skaitomas teisėtu bet kuriam nį), 2 vai. Catholic High Schol 
narių skaičiui dalyvaujant.

Susirinkime dalyvauja visi 
rinkti Seimelio nariai ir kiekvie 
nos organizacijos įgalioti atsto 
vai. Prez. P-kas.
J. LEKNICKAS, kelis metus 
turėjęs drauge su P. Januška 
ties lietuvių klubų biliardą, da 
bar savo dalį pardavė rosmon 
tiečiui p. Morkūnui.

Balandžio 14 d. (šeštadienį), 
3 vai. Catholic High Schol, 
3461 Rorocher St., vyrų krep 
šinio rungtynės.

Po jų ten pat mergaičių krep 
šinio rungtynės.

6 vai. Aušros Vartų Parapi

SKELBIMAS 
SAVANORIAMS

Balandžio 15 d. A. Vartų pa 
Balandžio 29 d. bus vargonų rap. salėje,. tuojau po pamaldų, 

šventinimas ir krikštas: koncei 1 
tas, iškilminga vakareinė. Tiki Savanorių 
masi, kad muzikas, virtuozas skyriaus susirinkimas^ 
Nomeika galės dalyvauti šioje 
šventėje.
LIETUVOS NEPRIKLAUSO 
MYBĖS ŠVENTĖS MINĖJI 
MO MONTREALYJE PAJA 

MŲ IR IŠLAIDŲ 
APYSKAITA

419,70
.36,24 JŪROS SKAUTAI dėkoja AV 
455,94 klebonui kun. dr. J. Kubiliui S. 
110,00 J- už salės parengimui nuomos 
.12,00 
. .5,00 
. .4,65

12.10 vai. kviečiamas L. K. K.
S-gos Montrealio

„AIDŲ” LITERATŪROS 
PREMIJA

Balandžio 8 d. kultūros žur

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Btriie M

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

RA 2-5229.

DR. J. š E G A M O G A S 

CHIRURGINĖ ir 
BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą, 

namų 1038 Osborne A v. 
Verdi-n. Tel.: PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I š K A

priima: 9 a. m. — 10 p. m.
5303 Verdun A.. Verdun,

Tel.: TR 4547

■ Ij NOSIES, GERKLĖS ir 
y AUSŲ SPECIALISTAS

ir CHIRURGAS
i DR. R. C H A R L A N D
įl 956 SHERBROOKE E.
h LA 3-7684 Res. ME 1 6168

JAUNŲJŲ MUZIKŲ 
KONCERTAI

Prie Šv. Jono Kr. liet, pa 
Dienotvarkėje: a) Savan. S- nalo „Aidų“ literatūros prerni pijos Toronte įsisteigęs jau'’ 

gos įstatų pakeitimo projekto ja 500 dol. paskirta Kaziui Bra seims muzikos talentams ugay 
svarstymas ir b) Paminklinės būnui už poezijos knygą „De ti būrelis darbą tęsia. Prieš ku 
lentos projekto žuvusiems už vynios baladės”. 
Liet, laisvę galutinis parinki misiją sudarė: 
mas.

Dalyvavimas visiems būti 
nas. V-ba.

jaunių krepšinio rungtynės. 
Tenka pastebėti, kad mūsų mer 
gaitės, kurios per žiemą trenira 
vosi, publikai pasirodys pirmą 
kartą.

Šeštadienio vakare svečių pa 
gerbimui Aušros Vartų Parapi 
jos salėje šokių vakaras, ku 
riam grieš „Aušra“ orkestras. 

Mielus montrealiečius tą sa 
vaitgalį prašome rezervuoti mū 
sų sportininkams atsilankant 
rungtynėse ir į Šokių vakarą.

„Tauras“ valdyba. 
SERGA. P-lei Ūsaitei dr. Sega 
mogas padarė apendikso opera 
ciją. Serga p. Grigaliūr^s. Sun 
kiai serga J. Rūtelionis. B. Va 
latkevičiui padaryta nosies ope 
racija.
MIRĖ, balandžio 2 d., Marija 
Genavičjūtė-Pelakauskienė, 60 
metų, paliko- vyrą, du brolius, 
vien ąMontrealy, kitą Detroite. 
Palaidota Šv. Kazimiero para 
pijos klebono kun. J. Bobino.

Verbų sekmadienį mirė Ma 
rija Senkuvienė 83 metų, palai 
dota per Šv. Onos bažnyčią. 
Velionė našlė i rpaliko dukteris 
Mariją Harwey, Oną ir sūnus 
Joną ir Vladą.

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

Montreal. UNiversity 6-7026 
Res.: 40 Lafleur, 

LaSalle, tel. HU 9-1653

NOTARAS
MILTON W. WINSTON,

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

4 Notre Dame St. E.
Montreal. HArbour 2468

pr.E.Andrukaiiis į 
: 956 SHERBROOKE E. |

? Tel.: LA 2-7236

Ekonomistas
ALFRED RONNEBERGER, 

B. Com., 
Suite 205 

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

Raštinė vakarais:
S 2104 Mount Royal St E.

LA 1-7926—8873

Renė TALBOT

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

Už programas. . .
Viso pajamų . . 

Salės nuoma .........
Dekoracijos . . . 
Sargui ................
Įėjimo ženkliukai . 
Koncertinės dalies

parengimo išlaidos ..110,50
Programos bei skelbimai 35,50
Įvairios smulkios išlaidos 18,30

Viso išlaidų .................295,96
Likutis, sumoje 159.98, įne bai gražius namus ties naująja veikalą, 

šamas į Seimelio Prezidiumo ka 
są ir bus padalintas pagal Sei 
mėlio plenumo nutarimą.

S. Naginionis
Montrealio Seimelio

Prezidiumo Pirmininkas.
K. Toliušis 
Iždininkas.

KLB MONTREALIO
Apylinkės Šalpos Komisijos 

rinkliavos apyskaita.
1. Perimta iš buv. Šalpos

Komisijos ....................... 23,56
2. Surinkta bend, š-pai 1020,80
3. Rinkliava „Aušros Vai

tų“ bažnyčioje ............. 41,20
4. Vasario 16 d. gimnazijai 

šelpti
5. Vargo mokykloms Vokie

tijoje šelpti...................... 40,00 vienas į susirinkimą ateitų.
6. Pavien. asmenims šelpti 5,00 SLA KUOPA Montrealyje au

Viso pajamų ........... 1175,56 ga, nes stoja vis naujų narių.
1. Išsiųsta Centrinam šal Paskutinis į Montrealio SLA

pos Komit. Toronte 1130,00 kuopą įstojo Povilas Kvietkaus
2. Pinigų persiuntimo

išlaidos . . . ...................... 1,45
3. Išmokėta Benaičių šeim. 5,00

Likutis Kom. kasoje ..39,11 
Pastaba: Ši apyskaita

kiek pasikeisti, nes 
organizacijos joms 
aukų lapus grąžino.

Šalpos Komisija.

redukavimą ligi minimumo, p. 
Kvietkauskui už 5 dol. ir alaus 
loterijai aukas ir visus atsipra 
šo už nepasisekimus dėl salės 
paskelbimo, nors tai įvyko ne 
dėl skautų kaltės. 
PP. KLIČIŲ šeima jau baigia 
statyti nuosavus didelius ir la „Aidų“ Premija už literatūros

Premijos ko rį laiką gražiai pasirodė piams 
L. Andriekus, tės D. Rautinš studijos moki 

Al. Landsbergis, Ali. šešplau niai, balandžio 22 d., 4 vai. pp. 
kis-Tyruolis, A. Vaičiulaitis, šv. Jono Kr. par. salėje pirmą 
St. Žobarskas. Premijos įteiki kartą organizuotai pasirodys 
mas įvyks balandžio 15 d. „Ai muz. St. Gailevičiaus mokiniai, 
dų” muzikos - literatūros vaka Gegužės 27 d. rengiamas bend 
re Toronte.
AIDŲ Muzikos - Literatūros 
vakaras balandžio 15 d., 4 v. p. 
p. Prisikėlimo salėje. Progra 
moję: Juzė Augaitytė, J. Ra 
jauskaitė, Jonas Aistis, Anta 
nas Vaičiulaitis, Paulius Jur 
kus. Koncerte bus įteikta ir

MArquette 8045 $

AV bažnyčia, 1541 rue de Se 
ve, kur jau persikėlė gyventi. 
SKAUTŲ jūrininkų balius ne 
buvo gausus, nes publika buvo 
suklaidinta skelbimo, o skelbi 
mas buvo toks todėl, kad sale 
buvo išnuomota kita, jai ir bu 
vo duatas skelbimas, bet kai tas 
buvo paskelbta, salė buvo atsa 
kyta ir reikėjo jieškoti kitos sa 
lės, kurios jau nebuvo kur pa 
skelbti.
MLBD-jos susirinkimas, skelb 
tas praėjusį sekmadienį neįvy 
ko, nes nesusirinko pakanka 
mas žmonių skaičius. Kreipia 
mas draugijos narių dėmesys, 

45,00 kad sekantį kartą, kai bus pa 
skelbtas susirinkimas, kad kiek

gali dar 
ne visos 
išsiųstus

kas. Yra stojančių ir daugiau. 
Patartina 
mėti šia 
stoti, nes ji yra naudinga.
ŠEŠTADIENINĖ Longueil 
mokykla pradės bal. 14 d. 2 vai. 
.„'...1. — ___1—1 : pat

tautiečiams susido 
organizacija ir jon

ŠEŠTADIENINĖSE 
MOKYKLOSE

po Velykų atostogų pamokos 
pradedamos šį šeštadienį, ba 
landžio 14 d., įprastu laiku. Ba 
landžio 29 d., sekmadienį, šv. 
Jono Kr. par. saleje mokyklos 
mokytojai ir tėvų komitetas ren 
gia mokiniams tradicinį sekma 
dienio pobūvį. Mokyklos tėvų 
komitetas atkreipia malonų dė 
mesį, kad dar trečdalis tėvų, 
leidžiančių savo vaikus į liet, 
šeštadieninę mokyklą, šiemet 
mokslo metams nėra sumokėję 
metinio mokesčio (5 dol. nuo 
šeimos, kurios vienas ar dau 
giau vaikų lanko mokyklą). Tė 
vų komitetas yra pasiruošęs ne 
pasiturinčius vaikus nuo mo 
kesčio atleisti, komitetas betgi 
pageidautų, kad tai būtų pra 
vesta oficialiu keliu, pranešant 
mokyklos vedėjui arba klasės 
auklėtojui.
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

ŽINIOS.
Pirmos laidotuvės Prsikėh 

mo parap. bažnyčioje įvyko ko 
vo 29 d. Palaidotas inž. A. Ba 

’ rauskas.

ras visų lietuvių mokinių kon 
certas. Kviečiami visi bet ko 
kiuo muzikos instrumentu be 
simoką groti. Norį dalyvauti, 
prašomi artimiausiu laiku užsi 
registruoti tel. EM 4-7646 arba 
parašyti „Jauniems muzikos ta 
ientams ugdyti būrelis“ 941 
Dundas St. W. Toronto. Be 
rojo koncerto dalyvių įvertu., 
mui bus pakviesti bešališki ka 
nadiečiai muzikos žinovai.

APLANKYTI LIGONIAI
Velykų švenčių proga Toron 

to lietuvių Caritas aplankė per 
trisdešimt liet, ligonių, sergan 
čių įvairiose Toronto ligonine 
se ar besigydančių savo namuo 
se. Keletai asmenų, esančių sun 
kesnėje materialinėje padėty, 
Caritas pagelbėjo pinigais: O. 
Domijonaitienei 20 dol., K. 
Prisčiaponkienei 20 dol., E. Ja 
nkutei 10 dol., P. Jogminui 10 
dol. Tautiečiams, besigydantie 
ms psichiatrinėse ligoninėse To 
ronte ir New Toronte (jų yra 
9), įteikti vertingesni pakietu 
kai už 47.47 dol., o visų kitų 
dovanėlių supirkimui velykinio 
aplankymo proga, išleista 34.92 
dol. —

veikti. Vaikai renkasi tose 
patalpose, kaip ir anksčiau.

P. Gavelienei atsisakius, mo PRADINĖS statybos pašventį 
PP. JASUČIAI pardavė savo kyklą perėmė p. Beleckas.

J - - " P. MATULIENĖS, vilasalie 20 d., per Sekmines. Tuo tiks
tės, motina, gautomis iš Lietu lu kovo 30 d. buvo sušauktas 
vos žiniomis, yra mirusi prieš

namus Riverview Ave., Verdu 
ne ir naujus namus pasistatė 
NDG, kur ir persikelia gyventi.

nimo iškilmės Įvyks gegužės

Toronto Liet. Caritas. 
IŠGANYTOJO 
LIUTERIONIŲ 

bažnyčioje, 1691 
ir Indian Road 
džio 15 d., 1.30 
vių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavo
LIETUVIŲ NAMŲ 

priestato išoriniai darbai jau pa 
daryti; dabar vykdomi vidaus 
įrengimai ir pertvarkymai. . I 
augšto salė padinta išmetant 
sceną, kuri buvo nereikalinga. 
Padaryti patogūs laiptai j II-jį 
augštą ir pertvarkomos išvie 
tės II augšte. Užbaigus šį re 
montą. Lįet. Namai bus visais 
atžvilgiais patogūs ir daugiau 
nieko iš jų išspausti negalima.

— Bal. 14 d., šeštadienį Top 
Hat salėje Dainos grupės kar 
tūno balius.

— Sekmadienį tuoj po pamal 
dų parapijos susirinkimas, ku 
riam bus patiekta parapijos 
jų mėnesių apžvalga.

— Balandžio 14 d., šeštad., 
Prisikėlimo salėje Vilniečių pa 
rengimas.

Bloor St. W. 
kampe, balau 
vai. pp., lietu

' J 4 centrinio parapijos komiteto su 
metus, bet sužinota tiktai da sirinkimas, kuris aptarė 

šventinimo prbgramą.
pa

bar. Nuoširdi užuojauta.
P. JUODVALKIS lankėsi iš Či TĖVAI prašomi registruoti 
kagos Montrealyje pas savo gi kučius pirmajai komunijai pa 
minaitę p. Č. Rūgytę ir kitus rengti.
pažįstamus.' MAŽINA PAREIGŪNUS
AUKAVO AV BAŽNYČIOS Tėvai pranciškonai atleido iš 

STATYBAI: pareigų raštinės vedėją p. Šlė
Po 50 dol.: Dr. J. Šegamo nį. Raštinėje nuo dabar budės 

gas, Dr. V. Pavilanis, M. Za patys tėvai, kaip kad ii visur 
vadskas, Alb. Ptašinskas, Ant. 
Navickas: po 40 dol.: J. Valiu 
lis, J. Jurkšas: po 30 dol.: pp. 
Mazuraičiai, A. Lapinskis, P. 
Paškevičius; po 25 dol.: J. La 
dyga, Ant. Vaupshas, J. Gorys; 
po 20 dol.: V. Gustainis, Alf. 
Vazalinskas, V. Daniliauskas, 
VI. Vaišvila, Al. Rusinas, P. St 
yra, Ed. Augūnas, Kaz. Bagata 
vičius, J. Vizgirda, D. Rupšys, 
J. Pakulis, J. Adomaitis, J. Va 
siliauskas, L. Morkūnas, M. Ži 
linskas, K. Andruškevičjus, A. 
Kazlauskas, J. Keršys, J. Jag 
minas, V. Žemaitis, Z. Bakaitis, 
Agt. Paškevičius, A. Čerkasai 
tė, D. Norkeliūnas, V. Jancevi 
čius, J. Dauderis, St. Macevi 
čius: po 15 dol.: J. Piečaitis, G. 
Žemaitis, J. Latvys, A. Keršu 
lis, D. Tvaronas, P. Verikis, J. 
Gudas, J. Veraitis, J. V. Jurgu 
tis, P. Povilaitis, E. Aleksejų 
nas, Al. Čuplinskas, A. A. Sch 
wede, B. Staškevičius, P. Vile 
niškis, Stp. Kęsgailą, Ig. Pet 
rauskas.
VICTORIA tiltas praplatintas 
ir balandžio’ 4 d. atidarytas nau 

Lengvos išsimokėjimo sąlygos, dojimui. Už tiltą imamas pra 
važiavimo mokestis.

PARDUODAMAS alyvinis 
pečius ir statinė su pastovu 

už 40 dol. 
Skambinti PO 6-7116.

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBA 
RIŲ BUTAS $ 40 mėnesiui. 
Visai pigiai parduodami viso 

buto baldai.
Teirautis vakarais po 5 vai. 

2010 Hogan St.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS
3260

Montreal. Tel. CL 5515

kcntraktonus

GURČINAS 
Curatteau

SULLIVAN REALTIES Co.
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

6351
neju- 
tuūsų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

Naujas 3 butų namas 
NDG, prie Sherbrooke su 

3060 dol. pajamų pe rmetus.
Kaina $ 22.000.

vai

kitose visose parapijose yra to 
ks paprotys.

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

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

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ 
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTI S, 

LL. B.
Suite 22, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 
Vancouver 1, B.C., Canada. 

Telefonas: Pacific 4511.

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

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

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933
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