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CO KANALU JAU PLAUKIA LAIVAI. — NAUJA PERSE 
KIOJIMŲ BANGA LIETUVOJE. — SENSACINGAS AT 

VYKIMAS IŠ LIETUVOS.
Visos žmonijos dėmesį šutei O dar daugelis rūpinasi atvyk 

kė įvykiai ties Sueco kanalu.
IZRAELIS JAU PASITRAU 
KĖ Iš GAZOS IR AKABOS 

SRIČIŲ.
Jau paleisti ir laivai Sueco 

kanalu. Ryšium su tais faktais, 
jau atitaisomi naftos vamzdžiai. 
Net ir Sirija, kuri nutraukė san 
tykius su Anglija, leido įva 
žiuoti anglų inžinieriams ir pa 
taisyti naftos siuntimo vamz 
džius.

Antras svarbus politinis įvy 
_^s — Vakarų valstybių atsa 

kymas į Sovietų pasiūlymus dėl 
Vidurinių Rytų. JAV, DB ir 
Prancūzija Soivetų pasiūlymus 
atmetė. Įdomu, kad
PRANCŪZIJOS ATSĄKYME

RUSAMS PASISAKOMA 
APIE VENGRIJOS IR PA

BALTIJO KRAŠTŲ 
PAVERGIMĄ.

Mums šis reikalas, žinoma
negali nerūpėti. Ypač, kad kas sijos kariuomenės divizijas, ku 

a^e*na Lietuvos vis nau rios vengrų sukilimą palaužė.
jų žinių. O tos žinios nedžiugi Neseniai tas pats pakartota ir 
nančios. Pranešama, kad pasku Sovietinės Rusijos. Smurtas, ru 
tiniu laiku Lietuvoje prasidėjo si§kas smurtas, tebesiautėja, 

todėl kovo 15 d. visi turėtume

Ui Lietuvei išlaisvinimų! Ui ištikimybę Kanadai* 
For liberation of Lithuania! ror loyalty to Canada!

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

Authorized as
second class mail, Post Office DepartmenbOt’awa 

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

LITHUANIA
MONTREAL, 1957 m. KOVO-MARCH 13 d. PRICE 15 ct. XVII METAI

MAGINU FONDO VA II1S ”VelnioP , iiski‘is » kolūkius”
mnjIi W I Vlll/V V LAIŠKAS IŠ LAISVĖJANČIOS LENKIJOSLAIŠKAS IŠ LAISVĖJANČIOS LENKIJOS

Mielieji, Duodu Jums žinoti, O, Tu negali įsivaizduoti, kaip„N. L.“ Mašinų Fondo va Tai ir gi mielas bendradarbis, _ .......
ius tęsiamas. Dideliu dėkingu bet jam pareigos varžo viešą had dar esu gyva, nors jau likau tie grįžusieji atrodo!., 
mu minime sekančius vajaus da skelbimąsi. Svarbu, kad NL Ma be sveikatos. ......... ^ .... - •
lyvius ir lietuviškosios spaudos šinų Fondui parama yra.
židinio rėmėjus: Architektas Vyt. Trečiokas,
Inžinierius Ksaveras Kaunas, Ottawa Ont...................... 10.00

Des Moines, Iowa, Tai taip pat mūsų mielas bendra
USA...................................... ’°-00 darbis. Ne tiktai architektas, c

Mielas „Neprikl. Lietuvos“ ben bet įr rašytojas beletristas. Ar buVo
dradarbis, visada veikliai ste ... -
bįs lietuviškąjį gyvenimą, inž.
K. Kaunas, jau būdamas NL

Bet tiktai tada, kai jau bus šėrininku, vis dėlto Mašinų Fo 
viskas tvarkoje, galima bus pra 
nešti viešai.

Grįžtant prie tarptautinių 
įvykių, reikia konstatuoti, kad 
Indijoje rinkimus vėl laimėjo 
Nehru kongreso partija, kuri 
yra socialistinė. Nehru trium 
fuoįja.

KOVO 15 DIENĄ LABAI 
REIKŠMINGOS VENGRIJOS

SUKAKTUVĖS.
1848 m. kovų 15 d. vengrų 

tauta, vadovaujant Kossut ir 
Yokai, buvo sulfilusi prieš sveti 
mųjų priespaudą, bet Rusijos 
caras Mikalojus I pasiuntė Ru

ti. Be to, vis pasitaiko pabėgi 
mų. Žmonės, kai tiktai gauna 
galimybę pabėgti, nieko nelauk 
darni bėga.

Dabar NL redakcija gavo ži 
nių
APIE VIENA SENSACINGA 
PABĖGIMĄ Iš LIETUVOS.

ndui atsiuntė dar iveną dešim 
tį dolerių. Jis ir daugiau dar 
žada, jeigu stigs proejktuoja 
mai NL leidyklos reformai. Tai 
tikrai nuoširdi parama.
Kitas N L Bendradarbis,

iš USA .............................. 10.00

tiniu laiku Lietuvoje prasidėjo 
nauja persekiojimų banga, dau 
giausia nukreipta prieš sugrįžu minėti tas sukaktuves, visi tu 
sius iš Sibiro. Daugelis jų buvo 
gavę darbų, bet dabar jau atlei 
džiami iš jų ir tuo pačiu spau 
džiami grįžti į Sibirą.

LABAI LIŪDNOS ŽINIOS 
APIE REPATRIAVUSIUS f

LIETUVĄ Iš AMERIKOS.
Daugelis ju nusižudė, o kiti, 

ypač jaunimas, patekę į neįpras 
tas sąlygas, gyvena desperatiš 
kas dienas ir netikri dėl rytoją 
us dienos. Jie nelaimingi ii tuo, 
kad atvykus iš užjūrių komunis 
tų partija apiplėšė, atėmė visus 
brangesnius daiktus. Maža to, 
jie dar buvo apvogti, tur būt, ty 
čia sovietinei valdžiai tą suorga 
nizavus. Dabar jie keikia liki 
mą ir tuos, kurių paklausė grįž 
ti.

Bet yra ir gerų žinių. Vis 
dėlto

IŠ LIETUVOS PRADĖJO 
IŠLEISTI DALf ŽMONIŲ

VISAI FORMALIAI, 
išduodant Maskvoje užsienio 
pasus ir vizas. Į šią pusę Atlan bė pranešė, kad tris divizijas 
to jau yra 13 tikrų atvykimų, pertvarko atominiam karui.

retume siųsti telegramas Jung 
tinėm Tautom, protestuodami 
prieš okupaciją ir priespaudą. 
Drauge reikalaukime 
vai laisvės.

TRUMPOS ŽI
— Garsus ašigalių 

jas, pirmasis perskridęs abu že 
mės ašigalius, admirolas Richa 
rd E. Byrd kovo 11 d. mirė 
Bostone.

— JAV sprausminis lėktuvas 
3,000 kilometrų perskrido per 
3 vai. su minutėmis, per vaian 
dą skridęs po 980 km.

— JAV nustatė, kad Sovietai 
j Egiptą ir Siriją jau atgabeno 
ginklų už 200 milionų dolerių. 
Egiptas Sovietams už tai gabe 
na savo medvilnę, kurią Sovie 
tai parduoda Vokietijai kaina 
žemesne už rinkos kainą.

— Lenkijos kardinolas Vysz 
ynski Velykų vyks pas Popie 
žiu.

— JAV kariuomenės vadovy

ir Lietu

N I O S 
tyrinėto

Sunku Jums įsivaizduoti len 
. Šiandien turėjome didelį džia kų džiaugsmą atgauta nors ir 

ugsmą, nes po ilgų metų kalini daline laisve. Čia dabar užvirė 
mo gavęs laisvę sugrįžo Mana visai naujas gyvenimas. Visus 
sis iš Sibiro. Ligšial buvau vie ruskius — velniop. Ir visus jų 
na su trim vaikais. Neįsivaizduo kolchozus velniop — do djabla, 
jate, koks sunkus gyvenimas kaip sako lenkai. Dabar Lenki 

Neturėjau teisės pra joje visai naujas gyvenimas, 
chitektas V. .Trečiokas yia nuo foiiti savąja kalba. Bet dabar Žmonių ūpas pasitaisė, nes 
širdus lietuviškos spaudos rė esarne laimingi. Tu tur būt irgi yra noras dirbti, o dirbti yra no 
mejas. Turėdamas jau NL šė žinai, kad ir biednas žmogus ga ras todėl, kad yra perspektyva 
rų, vis dėlto ir Mašinų Fondui jį būti laimingas. Šiandien mes gyventL 
atsiuntė dešimkę. laimingi, ir Tau tą pasakome iš Tiktai virš musų gyvenimo

Vjsiems vajaus dalyviams to džiaugsmo. Tu negali įsivaiz plauko juodas debesėlis: Kas ži 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo duoti mūsų džiaugsmo. Per tą no, ką galvoja ruskiai? Gal vie 
me atsiliepti daigiau tautiečių, išskyrimo laiką vaikai jau išau ną dieną pasakys: Gana! Ir pa 

xt i. t£vas nepažino. O jis, sielgs taip, kaip su Vengrija? 
nabagėlis, dėl baisių pergyveni Tiktai žmonės to nenori ir ne 
mų visai suseno, pražilo ir bai laukia. Jeigu taip būtų lemta, 
šiai suvargęs. tai lenkai nemažiau narsiai ko

Šią dešimtį metų ruskiai siau votų už vengrus.
tėjo, kiek tiktai galėjo. Nieku Mielieji, kiek aš per tuos de 
nekaltus žmones gaudė nakti šimt metų pergyvenau, tai ne 
mis ir vežė į Sibirą. Ir dingda noriu ir prisiminti. . . Jau taip 
vo jų pėdsakai. esu užgrūdinta visokiais būdais.

Lenkai nutarė nusikratyti tą O čia Augščjausiasis ir sveikatą 
baisų okupanto jungą. Griebėsi atėmė. Na, bet dar gyva. O kai 
ginklo. Buvo daug aukų, kurios susilaukėme Tėvo, tai ir dienos 
neskelbiamos. Bet valdžią per pasidarė šviesesnės. Parašyki 
ėmė protingas, ilgus metus Sta te apie save. Neįsivaizduojate, 
lino kalintas žmogus (Gornul kaip čia sunku buvo gyventi, 
ka. Red.) ir jis tautą išgelbėjo Bent skaitydami apie jus galėsi 
nuo pražūties. Iš kalėjimų iš me vaizduotis laimingesnį gyve 
leisti tūkstančiai kalinių, kurių nimą, kurį mums nunešė rusų 
tarpe ir manasis. Ilgai vedė sun okupacija. Buvome ir esame 
kias derybas su Maskva dėl grą darbininkai žmonės, o okupaci 
žinimo ištremtųjų į Sibirą. Ir joje darbininkams gi sunkiau 
jas laimėjo. Dabar jau grįžta iš šia gyventi. Rašykite — lauksi 
tolimojo Sibiro žmonės, kūrie me.
dar liko gyvi, bet daugumas jau jūsų Jonė ir Antanas.

J. yra pakastų Sibiro sniegynuose. Wroclaw.

Spaudos Bendrovės „Neprik 
lausoma Lietuva” įgalioti vesti 
vajų : P. Narbutas ir j.Kardelis.

APIE LIETUVOS NEPRIKL LAUSOMYBĘ PASISAKĖ 
UŽSIENIO REIKALŲ MINI STERIS L. B. PEARSON IR 

MNSITERIŲ P1RMININ KAS ST. LAURENT.
KLB Windsor© apylinkės pii 17 d. buvo oficialiai pareikšta, 

mininkas Petras Januška Vasa kad Lietuvos, Latvijos ir Esti 
rio 16 proga kreipėsi raštu į jos nepriklausomybės pripažini 
užs. reik. min. L. B,, Pearsoną mas de jure buvo padarytas 
dėl Lietuvos nepriklausomybės. 1924 m. kovo 24 d. ir niekuo 
Pats L. B. Pearson atsakė tu met nebuvo Kanados valstybės 
ris didelį malonumą atsakyti į atšauktas, 
jo laišką iškeltais klausimais. Dr. A. Šapoka ta pačia pro 
Jis turįs visas simpatijas lietu ga kreipėsi į Kanados min. 
vių tautai dėl tragiškos jos ne pirm. St. Laurent, kuris per sa 
laimės, atsidūrus Sovietų paver vo sekretorių atsakė, be to, ką 
gimė. Kanados valdžia ir tauta p. Pearson atsakė p. Januškai, 
užjaučia visas pavergtas Euro kad 1956 m. rugp. 1 d. min. Pe 
pos tautas, jų tarpe ir Pabaltijo arson dviem atvejais priminęs 
valstybių. Mes nenustojam vii Sovietų okupavimą Pabaltijo 
ties, kad šitie kraštai vėl atgaus kraštų ir Min. Pirm, pareiški v 
laisvę ir nepriklausomybę ir mus lapkr. 26 d. ir 13 d. atsaky 
galės rinktis sau valdžias, ko me Bulganinui, kur buvo paša 
kiu pageidaus. Kanada dauge kyta, kad 'Kanados vyriausybė 
liu atveju Jungtinėse Tautose siekia, kad Europos rytų tau šeštadięnj Aušros Vartų salėje 
yra išreiškusi nepasitenkinimą tos galėtų eiti savu nepriklauso praėjo dideliu menišku pasise 
Sovietų agresija rytinėje Euro mu keliu, rinktis sau valdžią ta kimu. Koncertas buvo augšto šios bus laikomos už Vlado Put 
poje ir Pabaltijo valstybių įjun utos pageidavimu, jos neprie meniško lygio. Jis sužavėjo vi vinskio' vėlę. Šauliai renkasi sa 
girnų į Sovietų Sąjungą, kas jai vartaujant, bet derinantis su sus ir suteikė didelį dvasinį pa Įėję 10.45 vai. ir mišiose daly 
niekad nebuvo pripažinta. Ka Jungtinių Tautų chartos princi sitenkinimą. vauja organizuotai.

Pirmą kartą naujasis AV for Tuojau po pamaldų jvyks 
tepionas patyrė tikro menininko Montrealio Šaulių Klubo susi 
rankas. Laimingai, nes žymusis rinkimas L. Š. Š-gos įkūrėjo 
pianistas pareiškė, kad fortepio Vlado Putvinskio - Putvio mir 
nas labai geras ir jis mielai juo ties 18-tai sukakčiai .prisiminti 
skambino. Todėl A V salė, kaip įr kitiems aktualiems reikalams 
matome, dabar turi puikų kon apsvarstyti. Į susirinkimą ma 
certinį fortepioną, kuriuo gali Joniai kviečiami ir į klubą dar 
pasinaudoti visi muzikai. neįstoję tautiečiai. Valdyba.

AV salės scena dabar jau api • Veselka Kazimieras St. Vin 
pavidalinta kuilsomis ir daro ge cent de Paul nusipirko namus 
rą įspūdį. Muizka salėje girdi 
ma gerai iš visų jos vietų ir sa 
lė turi gerą akustiką. Todėl 
koncertai AV salėje yra laisvai

nados seime 1954 m. gegužės pais ir tikslais.

PIANISTO ANDRIAUS KUP 
REVIČIAUS KONCERTAS

MONTREALIO ŠAULIŲ 
KLUBO PRANEŠIMAS.
Kovo 17 d. Aušros Vartų Pa 

rapijos bažnyčioje 11 vai. mi

SUGRĮŽĘ Iš LIETUVOS J URUGVAJŲ LIETUVIAI 
NEIŠLAIKO PASLAPTIES.

Paskutiniuoju metu Pietų
Amerikoje vėl suaktyvėjo atei sostinės Montevideo dienraščių 
vių repatrijacija į sovietus. ,,E1 Pais“ jis parašė labai pla 

Šiomis dienomis Sov. Rusi tų editorialą, kuriame apibūdi 
jos pasiuntinybė Buenos Airese na komunistų veiklą ir lietuvių 
užpirko vieną Argentinos laivą, „delegacijos" lankymąsi Sovie 
kuriuo bus vežami iš Aigenti tuose. Pažymėdatrps, kad sugrį 
nos, Urugvaajus, Brazilijos n žsiueji jau yra pasisakę apie 
Paragvajaus slavai ir Sov. Rusi „rojų“ savo artimiesiems, 
jos pavergtų tautų ateiviai na t 
;no. Tas priklauso ir Urugva tos „delegacijos“ niekas nerin tae, užėmęs IV-tą vietą, 
jaus lietuviams, nes Urugvajaus ko, o dauguma komunistų apie-----------------------------------------------
lietuvių „delegacija“, grįžusi iš ją sužinojo kai jau ji buvo Pary je seserim, bet leista pasikalbę 
pavergtos Lietuvos, jau prisi žiuje. ti tik dvi valandas ir prie „pali
pažino, kad su Paleckiu pasi Pasiekus Vilnių, visur buvo dovo“.
rašė notą, kad iš čia būtų repą patikrintas bagažas ir iš jų atim Grįžusi į Urugvajų viena jau 
trijuoti visi lietuviai, kurie ne ti fotografijos aparatai su ne nuolė pasakė tėvui: „Tėve, ne 
turi vietos pilietybės, o turi ru gatyvais, o taipgi iš Urugva meluok daugiau. . .“ Tėvas bu 
siškus pasus. jaus atvirutės ir žurnalai. vo komunistų didelis propagan kus ir kt.

Prieš keletą metų, komunis Vienam „delegatui“ buvo pa distas, ir dabar jiems pamačius 
tų apgauti, daug lietuvių išsi keistas kostiumas, nes buvo la „rojų“, duktė pasišlykštėjo tė 
mainė lietuviškus pasus į rusiš bai buržuiškos medžiagos, o dv vo melagyste, 
kus, bet dabar dauguma jų ne iems moterims pakeisti apati 
nori grįžti į pavergtą Lietuvą, niai drabužiai, nes buvo gryno

Kad pagelbėjus šiems apgau nylono.
tiems tautiečiams, Lietuvos Ne „Delegatai“ nuo įvažiavimo 
priklausomybės išvakarėse NL iki išvažiavimo visą laiką ir vi 
bendradarbis Albinas Gumbara sur buvo lydimi „palydovų“ 
gis pareikalavo, kad Urugvajus slaptosios policijos, 
neleistų išrepatrijuoti šių . lietu Vienam iš „delegatų“ 1 
vių. susitikti su gyvenančia Lietuvo ta.

Vienam iš žymiausiu Urug.

Posėdžiavo Lietuvių. Tautinių
šokių šventės spaudos bei pro galimi.
pagandos komitetas. Paaiškėjo, Koncerto talkininkams ir pa 
jog šventės reikalai vyksta sėk rodžiusiems didelį prijautimą 
mingai. Ypatingai, paskutinė lietuviškam kultūriniam reika 
mis dienomis, nes gauta geriau jui _ Av Klebonui kun. dr. J.

Interna Kubiliui, SJ, p. Juodviršienei, 
Leknickui, J. Lukošiūnui, L.

Giriniui, V. Kerbeliui, p. Lady 
gai, p. Kliičui ir visiems atsilan 
kiusiems didelis ačiū. Rengėjai.
INŽ. STEPONAS KAIRYS,
VyriauBis Skautininkas, atvy 
kęs į Montrealį, į skautų iškil 
mes, viešėjo inž. S. Naginionių

šia Chicagoje salė — „1 
tional Amphiteathre“, kurioje 
pereitą vasarą vyko demokratų

ir ruošiasi ten keltis.
• Dr. J. Šegamogas Algirdukui 
Jacynui išoperavo tonzilus ir 
Jean-Talon ligoninėje gydo J. 
Vasiliauską. Anksčiau dr. Šega 
mogas operavo Lukauską, I. Pe 
trauską, p. Gustainį ir kt.
• Matulytė Genė susižiedavo 
su anglų tautybės vyru iš Phila 
delphia, USA. Vestuves numa 
tomos vasarą.
• Pp. Daunoravičių šeima ture 
jo šeimos šventę - krikštynas, j 
kurias krikšto tėvu buvo atvy 
kęs iš Hamiltono J. Astašaus 
kas.
• Kortų vakaras davė gryno 
pelno 25 2dol. Klebonas širdin 
gai dėkoja rengimo širdžiai ir 
veikėjui Petrui Vaupšai, mais 
to rengėjoms: E. Vaupšienei. 
A. Stankienei ir D. Gurklienei 
ir kt.
• Antroji rinkliava sekmadieni 
bus Charite Francaise.
• Inž. P. Mažeika padėjo dar 
vienam lietuviui nusipirkti už

Pasaulio lietuvių sostinėje
Daug pramogų Aprašė lietuvio kryžių

Vasario 23 d., beartėjant Už Didysis Chicagos dienraštis 
gavėnių laikotarpiui, įvyko ne „Chicago Tribūna“ vasario 28 
maža lietuviškų pramogų. Vien d. plačiai aprašė lietuvį statybi 
tik Lietuvių Auditorijoje buvo ninką Valerijoną Šimkų ir jo pa 
trys parengimai. Čia apatines statytą dileį lietuvišką knyžių. 
sales buvo' „užkariavę" Viinia Minėtas straipsnis yra papuoš 
us Kr. Liet. Š-gos Chicagos sk tas penkiomis gražiomis nuo 
yrius ir Tautinio jaunimo sam traukomis, 
būris, o didžioje salėje progra 
mą ruošė Moksleivių At-kų Są 
junga.

P. Tautvaiša trečioje vietoje
Du kartus Chicagos šachma 

tų pirmenybes laimėjęs meiste 
ris Povilas Tautvaiša šiais mc 
tais liko trečioje vietoje. Jis pra 
laimėjo partiją Albertui Sandri
nui, kuris pasipuošė naujojo partijos konvencija, 
meisterio titulu. Šiose pirmeny Chicagos LSK „Neries“ 

Gumbaragis pažymi, kad ši bėse gerai pasirodė Kazys Jakš krepšinio komanda — dabarti 
nis Š. Amerikos Liet, meisteris, 
po ilgos pertraukos turėjo dve 
jas rungtynes prieš Chicagos 
latvių penketuką. Abejas rung 
tynęs laimėjo lietuviai 70:51 ir šeimoje, šeštadienį ir sekmadie 
90:79. Mūsiškius atstovavo: nį turėjo su skautais sueigas, 
Andrijauskas, Valaitis, Prapuo dalyvavo skautų globėjo Šv. Ka 
lenis, Varnas, Vygantas, Bart zimiero minėjime, bendruose 

’ ' . pietuose ir skautų lauže Šv. Ka
E. Šulaitis. zimiero salėje, globojant skau 

— Paaiškėjus Švedijoje so tus Klebonui kun. J. Bobinui. 
vietų šnipinėjimo aferai, Švedi S. Kairys šeštadienį su visu Sk 
ja apkaltino Sovietus. Tada So autų Štabu dalyvavo A. Kup 
vietai, atsirevanšuodami švedą revičiaus koncerte. Pp. Kibirkš Bacriver sklypą žemės vasarvie 
ms, paskelbė, kad Švedija siun čių bute buvo svečio garbei pie tei.
čia šnipus į Pabaltijo valsty tūs, o vakare inž. J. Bulotos šei _ Koyo 3 d Vilniuje įvyko 
bes. Čia yra suėmimų Teigia moję svečio garbei priėmimas. miesto tarybos rinkimai.
ma, kad Sovietai tokiu būdu no Skautų iškilmes praėjo labai

.... ri dar kartą bandyti palaužti gražiai ir Vyr. Skautininkas iš — Egiptas tebediskriminuo 
teko tuvių repatrijacija būtų sulaiky Pabaltijo tautų troškimą išsilais Montrealio išsivežė gražių įspū ja Izraelio ir Izraeliui siunčia 

__ _ J. L. vinti iš Sovietų okupacijos. džių. mus laivus.

Suminėdamas šiuos jvykius, 
Gumbaragis baigia editorialą 
pastebėdamas, kad komunistų 
klubai, vadindamiesi „kultūri 
niais centrais“, būtų ištirti va 
Istybės organų ir vyriausybė 
imtųsi žygių, kad ruošiama lie

/ Lietuvos \ 
( nacionutinė \ 
' M Mažvydo J
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Redaktorius Jonas Kardelis.
t Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai
7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.

Telefonas: HEmlock 7920.
Prenumerata metams:

Kanadoje .........................$5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur .....................$6.00
Teksto eilutė .................et. 0.15
Adresui pakeitimas 25 et. (

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

su prenumerata arba sm. pašto ž.)

CALGARY, Alta.
VASARIO 16 MINĖJIMAS.

KLB Calgario apylinkes lie šapkus ir V. Sniečkus. Po m; 
tuviai šiemet šventė su ypatin nėjimo iškilmių sekė dainos, šo 
ga nuotaika 39-tas Lietuvos ne kiai ir užkandžiai iki 3 vai. ry 
priklausomybės iškilmes. to. J. Dubauskas.

Minėjimas įvyko KLB pirmi KAUKIŲ BALIUS 
ninko p. Novados ūkyje, 24 my Kovo 2 d. lenkų salėje įvyko 
lios nuo Calgario. Į minėjimą KLB puikus kaukių balius, ’ 
prisirinko skaitlingas būrys lie kurį buvo atvykęs d’idelis būrys 
tuvių. Malonių šeimininkų Mi lietuvių net iš Bruks Realer ir 
kasytės ir Antano Novadų erd kitų apylinkių. Kaukių balių 
viuose kambariuose 8 v. v. pra rengė ir jam vadovavo KLB 
sidėjo minėjimo iškilmes, ku Calgario apylinkes valdyba pry 
rias pradėjo pirmininkas Nova šaky su A. Novoda ir K. Duba 
da, pakvietęs sugiedoti Tautos uskas. Kaukių baliun atsilankė

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

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

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

P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai butų 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 prisikuria ir sugeba apsimokėti.
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauną nuolaidų.

Mokytojų dienos Kanadoje
1V-SIOS KLB MOKYTOJŲ DIENOS

Pagal tradiciją kiekvienais paskaita sema: Augštesnysis Ii 
metais Kanadoje pedagoginiais tuanistinis Švietimas ir jauni 
klausimais yra organizuojama mo meninės pramogos.“ 
pedagoginė savaitė su viešomis 
paskaitomis bei mokytojų ir tė

Po pasakitos diskusijos.
4,30 min. Kultūros Fondo 

pir-kės bendras Šveitimo Sky 
KLB Kultūros Fondo įgalio riaus pranešimas.

tiniai yra prašomi pasirūpinti 5 vai. Pranešimai iš vietovių 
per Apylinkių V-bas suorgani bei Sporto Lygos Kanadai ats 
zuoti didesnėse lietuvių kolom tovo pranešimas.
jose lietuvybės išlaikymo bei ki
tais pedagoginiais klausimais 
viešas paskaitas su diskusijo 
mis, kuriose aktyviai dalyvau

Himną, kuriam panelė Žukaus ir latvių bei estų delegacijos, 
kaitė Įnešė visai naujutėlę tau kurios reiškė savo norą ir toliau 
tinę vėliavą, kaipo naujai įsikū bendradarbiauti su KLB Calga 
rusios Calgario Bendruomenės rio apylinkės lietuviais. Už gra 
simbolį. Po Himno pirminiu žiausias kaukes ir kostiumus bu 
kas kreipėsi Į susirinkusius lie vo duodamos ir dovanos. L . 
tuvius su tai Šventei paroušta gražiausi kostiumą I premiją 
paskaita. Po paskaitos visų at gavo V. Dubauskicnė, II End 
sistojimu pagerbiami žuvusieji rius Ališauskas ir Dela Dubaus 
už Lietuvos laisvę ir kankina kienė, už gražiausią kaukę p. 
mi Sibire. Pagerbus žuvusius, Vitus. Buvo duodamos premi 
pirmininkas perskaito Viiko at jos ir gražiausiai šokusioms po 
sišaukimą į pasaulio 'lietuvius, roms, kurių I premiją gavo rau 
Toliau kalba V. Sniečkus, ku dona kepuraitė II latvių šokėjų 
ris, kaipo atsargos Lietuvos ar pora, III 10 metų mergaitė, 
mijos majoras labai gražiai api Šokių metu skambėjo lietu 
pasakojo pirmas kovas už nepri viškos dainos ir pasikalbėjimai, 
klausomybę. Toliau Rūtelė Du seniai nesimačiusių lietuvių tar 
bauskaitė padeklamavo tai die pe. Rūsy veikė skanių daug vi 

i. ku

's','*'**
P. L. B. SEIMO ORGANIZACINIO KOMITETO 

PRANEŠIMAS SPAUDAI
P. L. B. Seimui rengti Or čius. Pastarasis yra ir taipinin 

Už ganizacinis Komitetas New ku tarp Seimo Org. K-to ir mu 
Yorke veiklą plečia ir intensyvi zikų.
na. Prezidiumą sudaro: prel. J. Simfoninio koncerto ribose 
Balkūnas — pirm., J. Šlepetys V. Tysliavienės vadovaujama 
ir A. Ošlapas — vicep., V. Vai komisija rūpinasi orkestro, sa 
tiekūnas — seku, ir A. Trečio lės ir kitais su koncertu suriš 
kas — ižd.

Vasario 20 d. pilnaties posė 
dyje buvo galutinai priimta P. 
L. B. Seimo Konstitucija, kuri 
nusako Seimo tikslus, jo šauki 
mo tvarką ir atstovų rinkimo 
taisykles.

Seimo Org. K tas jau yra ga 
vęs penkis Seimo žymenio pro 

Netrukus

tais techniškais reikalais.
Seimo proga New Yorke įvy 

ks reprezentacinė lietuvių dai 
lininkų ir skulptorių paroda vie 
noje iš žymesnių New Yorko 
galerijų. Parodos rengimo ko 
misijai pirmininkauja E. Kulbo 
kienė.

Seimo proga New Yorke ren 

tų ir tėvai. Be šeimų bendradar sose lietuviškose parapijose už lėraštį, ponia Sniečkus sveikino baliui p. p. V. Šapkus, M. No sias jų bus parinktas, pagamin paroda, kurios surengimu rūpiai 
Ta lietuvius estų bendruomenės va vada, M. Žukas, P. Sniečkus, tas ir pradėtas platinti visose nasi New Yorko Lietuvių Filą 

rdu. Buvo sudainuota keletas V. ir J. Dubauskienės ir kitos lietuvių kolonijose. telistų Draugija, VI. Motuzo va
Lietuvos kariškų dainų, kurias poniutės. Už tai kaukių baliaus Seimas pareikalaus žymių iš dovybėje.
dainavo buvę savanoriai. Tau dalyviai taria nuoširdų dėkui, laidų, kurioms telkti yra suda Lietuviškosios spaudos paro 
tos Fondui aukas rinko ponia Dalyvis, rytas Finansų K-tas, A. Trečio dos rengimo komisijai pirminiu

ko vadovybėje. kauja rašytojas J. Aistis. Paro
Pirmasis, atsiliepęs į Finan doje numatoma pavaizduoti ne 

su K-jos atsišaukimą ir paauko tik dabartinę lietuviškąją rašy 
jęs Seimo reikalams penkis do bą, bet ir jos istorinę raidą.

Seimo ūkiniams reikalams 
tvarkyti yra sudaryta ūr:io ko 
misija, kurios pirmininku yra 
dr. A. Skėrys.

Seimo informacijos re kalais 
rūpinasi informacijos komisija,

8 vai. vakaro bendra vakarie 
nė.

31 d. kovo mėn. sekmadienį. naj pritaikytą eilėraštį, o Vytas šokiu užkandžių bufetas, ku1.- r-
11 vai. iškilmingos mišios vi Dubauskas pasakė patriotinį ei rį paruošė ir paaukavo kaukių jektus.

biavimo vieni mokytojai šios lietuvių tautos švietėjus, 
problemos išspręsti nebegali. proga pritaikinti pamokslai.

Tuo tikslu Toronte kovo m. 3 vai. p. p. vieša akademija 
30—31 d. yra rengiamos IV- su menine dalimi.
sios Kanados Mokytojų bei Tė 
vii Dienos, kurios įvyks Prisjkė 
limo parapijos salėje — vieša 
akademija, o mokytoju konfe 
rencija muzikos studijos patai 
pose, 32 Busholme Pk. Crs.

30 d. kovo mėn. Mokytojų 
konferenciaj

9,30 min. registracija.
10 vai. ryto Konferencijos ati 

darymas, invokacija ir sveikini 
mai.

11 vai. Dr. Agotos Šidlaus 
kaitės pasakita tema: vaiko br 
endimas svetimoje aplinkoje“

Po paskaitos diskusijos.
Nuo 1 iki 3 vai. pietų pertrauka

3 vai. p. p. Iz. Matusevičiūtės

Paskaitą skaito prof. Ignas 
Malėnas tema: „Naujausias me 
todas vaikus išmokyti skaityti“ 
Po paskaitos meninė dalis, ku 
rią praveda Julius Širka. Prog 
ramą išpildo Toronto lietuvių 
šešt. Maironio vardo mokyklos 
bei Hamiltono Vysk. Mot. Va 
lančiaus vardo mokyklos moki 
niai.

Be to programoje dalyvauja 
Prisikėlimo parapijos jaunimo 
orkestras, ved. Vacį. Verikai 
čio ir baleto studijos mokiniai, 
vad. p-lės Valentinos.

Programą išpildė Toronto sk Aukų rinkėjams, sk. v. Rušiui 
autai-ės ir vietinis jaunimas bei ir sesei A. EiŽinaitei bei aukoto 
skautų vienetai. Skautai tiek sa jams tariame skautišką ačiū, 
vo dainomis, išdaigomis, bei ei 
lėraŠČiais publiką gražiai nutei 
kė. Pabaigai torontieČiai skau 
tai vyčiai bei jūros skautai pa 
rodė puikų filmą iš skautų gy 
venimo.

Gili padėka priklauso toron 
tiečiams ir jiems vadovavusiam 
šiai iškilai Feliksui Mockui.

Skautų rėmėjų vardu dėkojo 
mūsų mielas dvasios vadas kuni

KLB Kultūros Fondo Švietimo K. Riekus. O vieneto vardu Z. 
Paulionis.

Po filmi, buvo registracija į 
skautus-es. Rezultatai be galo 
puikūs. Įsiregistravo 12 skau 
čių ir 4 nauji skautai kandida 
tai. O kas svarbiausia, kad tarp
jų yra trys nauji akordeonistai, prisidėjusioms maistu ar darbu 
kadangi turime du, tai galėsime prie šios šventės ruošimo, skau 
ateityje susiruošti ir savus pa tų vieneto vardu dėkoju ir kai 
silinksminimus bei koncertus, tu primenu, kad bendrai dirba 

Susidariusioms išlaidoms pa nt kiekvienas darbas yra malo 
dengti buvo renkamos aukos, numas. Sk. Z. Paulionis.

lerius yra prel. F. Bartkus iš to 
limojo Texas. Komisija tiki, 
kad visi lietuviai supras Sei 
mo reikšmę ir šį reikalą gausiai 
savo aukomis parems. Lėšos 
bus reikalingos Seimo proga re 
ngiamiems kultūriniams pasiro kurios pirmininku pakviestas 
dymatns finansuoti ir iš užjūrio St. Dzikas.

U. Mickevičienė, atvykstančių Seimo atstovų ke Sporto šventę, kurioje daly 
M. Rimkienė, B. lionės išlaidoms padengti. vaus geriausi lietuviai sporti 

Seimo proga įvykstančio ninkai iš viso pasaulio, įvyks 
simf. koncerto dirig. pakviestas seimo proga New Yorke. Ren 
muz. V. Marijošius. Jis tariasi gimo Komisiaji pirmininkauja 
su kitais liet, muzikais tinka A. Vakselis.
miausio repertuaro parinkimo 145 Waterbury St., Brooklyn 
reikalu. Koncerto repertuaro 
Jury komisijon be to įeina prof.
K. V. Banaitis ir prof. J. Žilevi

SAU LT Ste.
VASARIO 16-SIOS 

MINĖJIMAS
Naujosios valdybos inciaty 

va vasario 17 d. buvo sureng 1) Rinkliava lankantis po 
tas Lietuvos Nepriklausomy namus ............................ 83.00
bės šv. minėjimas. Minėjimas 2) Parengimų pelnas . . . 57.56 
pradėtas pamaldomis, kurias at Viso pajamų...................140.56
laikė kun. L. Kemėšis. Po pa Išlaidos:

’ maldų ukrainiečių salėje įvyko Pasiusta TF Atstovybei 140.56 
Aleksas Tamasonis. įskilmmgas aktas, kurio metu

* * * v-bos pirm. S. Grigelaičiui ta
rus įžanginį žodį girdėjome Vii 
ko p-ko J- 
pritaikintą 
juostelėje.

Puikus 
kės V-bos 
nors vieną kartą atpaiaidoti 
klausytojus nuo trafaretinių 
paskaitų ir suteikti progą, pasi 
klausyti tikrai turiningos mūsų 
nepailstamo laisvės kovotojo 
kalbos.

Po Viiko p-ko kalbos, minėji dol. O. Motuzienė; po 1 dol. J. 
mo dalyvius sveikino vietinio Duoba, B. Dabulskis, I. Girdze 
dienraščio „The Sault Daily vičius, J. Gulbinas, B. Kamins 
Star“ korespondentas. Sekan kas, J. Kazlauskas, A. Kontau 
čią dieną minimas dienraštis sa tas, V. Krumilius, P. Umbrasas, 
vo straipsnyje „.Unhappy Anm v. Poškus, M. Pareigis, V. Sv 
versary Sault Lithuanians adys, A. Trakinskas, A. Vana 
Mourn For Homeland“ gana gas, A. Žemaiti, ir 50 et. V. St 
gražiai aprašė Lietuvos trage aškūnas.
diją. Liet. Nepriklausomybės Few

Po minėjimo mūsų kolonijos dui aukojo 5 dol. A. Skardžius. 
nenuilstamu talkininkių: p. p. Visiems aukotojams, o taip 
Pareigienės, Okmanienės, Ka pat ir mano talkininką ns, J. 
minskienės ir Duobienės, visi Meškiui, V. Karnėnui ir Z. Gir 
dalyviai buvo pavaišinti ska dvainiui nuoširdus ačiū, 
niais sumuštiniais. V-bos vardu V. Mockus
reiškiu joms nuoširdžiausią pa T.F. įgaliotinis S. S'te. Marie'je. 
dėką.

Ypatingai V-bos vardu dėko 
įu Viiko p-kui p. Matulioniui 
už prisiuntimą įrekorduotos juo 
stelėje paskaitos ir kun. L. Ke 
mėšiui už iniciatyvą.

Aukojo: po 5 dol. kun. K. Ri 
ckus, A. Augustinavičius (se 
nj.)< po 3 dol. Z. Ščepanaivčie 
nė, po 2 dol. kun. Aranauskas, 
D. O. Šiurnai, Rutkauskas, A. 
Rudokas, J. Janušauskas, VI. 
Bačėnas, po 1 dol. J. Naujokas, 
P. Vindašius, V. Galeckas, E. 
Vindašienė, 
S. Šetnienė, 
Stonkus, J. Rudokas, Lingaitis, 
J. Laureckas, M. Ožolienė, B. 
Cvirka, J. Augaitis, J. Kuprė 
nas, Fr. Pūkas, J. Ruseckas, G. 
Rugien'is, Nežinomus aukoto 
jas. Viso surinkta 44 dol.

Visoms skautų mamytėms,

Skyrius.

6, N. Y. U. S. A.
P. L. B. Seimo Informacijos 

Komisiaj.

MARIE, Ont.
TAUTOS FONDO 1956 MT. 

APYSKAITA.
Pajamos: $$

padėkos
Kai mane ištiko nelaimė ir at

Jūsų visų parodytas nuoširdų 
mas man padėjo pergyventi ii 
gai trukusius skausmus. Dide 
lis ačiū už Jūsų nuoširdumą, 
kurio aš niekad nepamiršiu.

TILLSONBURG-DELHi, Ont
JAUNIMO RUOŠTOJI ŠVENTĖ

ir tėvu komiteto mokykloms pa pelno 150 dol.
remti pasilinksminimas praėjo Komitetas nuoširdžiai dėkoja 
su dideliu pasisekimu. Rengė visiems padėjusiems ši pasilin 
jai ir ypač jaunimas yra begalo ksminimą suruošti, pravesti lo 
dėkingas svečiams iš Toronto teriją, bei už padėjimą patar 
ir šių apylinkių lietuviams. Ga naujant svečiams.
usiu atsilankymu mus parėmė Taip pat gili padėka plikiau 
netik materialiai, bet ir mora so visiems atsilankiusiems ir 
liai. taip gausiai parimusiems mū

Šeštadieninės mokyklos tėvų su vargo mokyklas.
komiteto narių A. E. Augusti Skautų ruoštasis minėjimas
navičių ir p. Laurecko pastan publikoje buvo mielai sutiktas sidūriau ligoninėje, kur teko iš 
gomis, padedant bendruome ir Įvertintas. Anglų skautų va būti tris mėnesius, patyriau 
nės valdybai, ypatingai pirmi dai įteikė mūsų naujam kanadie daug nuoširdumo iš tautiečių, 
ninkui p. Rudokui ir ūkininkų čių-lietuvių vienetai vyriausių kurie per visą šį laiką mane gau 
klubo pirm. A. Augustinavičiui vadų pasirašytą charterį. Svei šiai lankė ir guodė.
(senj.). Turėjom šiais metais kindami, linkėjo tiek mums tiek j
jau du parengimus. mūsų pavergtai tautai kantry ms Šv. Kazimiero ir Aušros operaciją.

Kalėdų eglutė, kur senelis bės, ryžtingumo ir nenustoti Varų klebonams kun. J. Bobi Mane lankiusiems Toronto
(p. Laureckas) su visais inoky vilties kovoje prieš baisiąją ne nui ir Tėvui J. Kubiliui, S. J., General Hospital p. Kun. P.
klų vaikais linksmino publiką, teisybę. Anglų kalba, turiningą už malonų aplankymą ligoninė 
dar ir dabar jaunųjų su malonu ir gerai paruoštą referatą skai je.
mu prisimenamas. tė Gugis Tadas. Po to svečia Širdingai dėkoju visiems mie

Finansų sutelkimui ruoštasis ms anglams buvo įteikta „The liems prieteliams už lankymą, 
pasilinksminimas davė gražaus greatest Tyrrany“ knygos. nuoširdžią paguodą ir dovanas.

* *
Š. m. sausio mėn. 12 d. teko 

Esu labai dėkingas gerbiamie pergyventi nemalonią plaučių
Matulionio šventei 
kalbą Įrekorduotą

sumanymas Apylin 
ir kun. L. Kemėšio,

I v

Nauja Lietuviška Prekyba

ATLAS IMPORT CO
5864 Park Ave CR. 4-8379

DIDELIS PASIRINKIMAS IMPORTUOTŲ Iš VOKIETIJOS RADIO APARATŲ 

IR RADIO KABINETŲ (SU PATEFONU):

NORD-MENDE, LOEWA-OPTA, BLAUPUNKT ir T O N F U N K.
Taip patparduodama;

Televizijos aparatai ir valymo

Radio aparatai ypatingai gražaus apdirbimo su trumpo

mis bangomis, 7—10 lempų Lempos tinka vietinės.

Duodama garantija.

10% nuolaida lietuviams per kovo mėn.

Išsimokėjimas iki lŲį metų.

siurbliai.

Ažubaliui, Tėvui Pauliui O. F. 
M., Tėvui Juvenaliui Liaubai 
O. F. M., p. p. Simonavičiams, 
p. p. Meiliūnams, p. Bersėnams, 
p-lei Bersėnaitei, p. Eižinienei, 
p. Mičiulienei, ir p. Čermauskie 
nei nuoširdžiai dėkoju.

Man grįžus tolimesniam gy 
dymuisi į Niagara Peninsula 
Sanatorium, buvau labai nuste 
bintą Wellando ir Port-Colbor 
ne lietuvių nuoširdumu.

Dėkoju už sveikatos iinkėji 
mus, gėles ir dovanas p. p. Ži 
naičiams, p. p. Kutkams, p. p. 
Šurkams, p. p. Radvilams, p. p. 
Marčiauskams, p. p. Bersėna 
ms, p. p. Lekavičiams, p. p. če 
pūkams, p. p. Žukauskams, p. 
p. Butkams, p. p. Karaliams, p. 
p. Kuzavams, p. p. Naiduškevi 
čiams, p. p. Stankevičiams, p. 
p. Smolskiams, p. p. Ramanaus 
kams, p. p. Vytauskams, p. p. 
Baliukams, p. p. Jackevičiams, 
p. p. Blužams, p. p. Šerėnams, 
p. p. Loumanams, p. p. Sinkevi 
čiams, p. p. Nekrošiams, p. p.

į Simonaičiams, p. p. Staškevičia 
£ ms, p. p. Staigiams, p. p. Kai 
ft vaičiams, p. p. Bieliūnams, p. p.

Skudučiams, p. p. Šidlauskams, 
£ p. V. ZinaiČiui, p. J. Mašauskui, ir lankote Niagara Peninsula Sa 
£ p. K. Sungailai, p. M. Urbšiui, natorium, tuo man padėdami su

$ riušiui, p. V. Markūnui
J. Pauriui.

V

g iv

i

Balansas .......................... 140.56
Rinkliavos metu Tautos Fon 

dui aukojo: 6 dol. J. Skardis; 
po 5 dol. — N. Aukštikalnis, 
Girdvainis, kun. L. Kemėšis™ 
H. Matijošaitis, V. Mockus; po 

3doi. P. Gasperas, J. Valovic 
kas, J. Žebraitis; po 2 dol. R. 
Galinis, A. Gustainis, S. Gri 
elaitis, J. Kvaščiauskas, M. Ke 
ngrys, A. Motiejūnas, J. MeŠ 
kys, J. Malskis, J. Okmanas, P. 
Puteikis, Vyt. Skaržinskas, V. 
Vainutis, V. Zurauskas; 1.50

Liet. Nepriklausomybės Fa

Visiems aukotojams, o taip

NAUJA APYLINKĖS V-BA
1957 m. sausio 8 d. įvykusia 

me visuotiniame susirinkime 
balsų dauguma į Apylinkės Vai 
dybą išrinkti: S. Grigelaitis — 
pirmininkas; A. Vanagas—sek 
rotorius; S. Druskis — iždmin 
kas ir A. Dabulskienė — narys 
(Šalpos Fondo atstovas).

ft p. A. Abromavičiui, p. B. And trumpinti taip ilgą ir nuobodų DOMĖKIS ŠALPA — VIENA 
ir p. laiką. Ačiū visiems. SVARBIAUSIŲ LIETUVIS

Juzefą Tarnulienėnė. KOJO DARBO SRIČIŲ

X

Tuo pačiu noriu padėkoti vi 
siems, kurie mane nepamiršote
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APRŪPINIMAS, JUDĖJIMO TAISYKLĖS?

PLEASE SEND ME A COPY OF THE HANDBOOK FORNEWCOMERS IN

(Pažymėti X ženklu reikiamąją kalbą.)

NAME AND ADDRESS (Rašyti spausdintom raidėm).

NAME

ADDRESS

THE DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

CANADIAN CITIZENSHIP BRANCH,
DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION, 
OTTAWA, ONT.

Ties Raštikio atsiminimais
7. KITI PERVERSMO VYKDYTOJAI

LAVAL FORTIER, Q. C. 
Viceministeris

Ministeris
J. W. PICKERSGILL

PAŠALPA ŠEIMOMS, PATARNAVIMAI, TEIKIAMI SVEIKATOS SRITYJE,

BANKO IR PINIGINIAI REIKALAI, PIRKIMO PASKOLOS, ILGIO IR

AR NORĖTUMĖTE ŽINOTI
DAUGIAU APIE KANADĄ?

SVORIO MATAI, ĮVAIRŪS LEIDIMAI, PILIETYBĖS KLAUSIMAI, SENATVeS

JEI JŪS NORĖTUMĖTE GAUTI DAUGIAU ŽINIŲ 
APIE KASDIENINĮ KANADOS GYVENIMĄ — JŪS 
TURITE TEISĘ KLAUSTI VISIŠKAI LAISVAI.
KANADOS PILIETYBĖS IR IMIGRACIJOS DEPAR 
TAMENTO PILIETYBĖS SKYRIUS PARUOŠĖ „VA 
DOVĖVLĮ NAUJIEMS ATEIVIAMS“, KURIS SU 
TEIKS JUMS DIDELĘ DALĮ NAUDINGŲ ŽINIŲ 
APIE KANADĄ IR KANADIEČIUS.
JEI JŪS DAR NEGAVOTE ŠIO VADOVĖLIO, PA 
PRASTAI IŠPILDYKITE ŽEMIAU PADUOTĄ KU 
PONĄ IR IŠSIŲSKITE JĮ ŠIUO ANTRAŠU: CAN A 
DIAN CITIZENSHIP BRANCH, OTTAWA, CANA 
DA. PAŠTO ŽENKLO NEREIKIA,

DUTCH [ ] GERMAN [ ] ITALIAN [ ] FRENCH [ ] ENGLISH [

OPTIKAS
MODERNŪS AKINIAI

JOSEPH L YATES
HA 0864 

1410 Stanley —• katnb. 4U 
Kmp.St.Catheri.ne, Montreal ,

kai ištikimas. Kad jis jam davė vinusį asmenį. Jis Vilniuje bu 
patarimų, tai tarp giminių tas Vo aušrininkas, nuolatinėje Bin 

kio ir f^išaitės-šveikauskaitės, 
Ladyga? Jis gi perversmo die kurie, muzikavo ir rašė eiles, dr 

Baigė pagreitintą 
o mokyklos laidą.

tatorius” P. Plechavičius ir pa vardžių turime daug, o jų savi jama, kaip keršto auka.
reikalavo, kad po cenzūros laik ninku yra puikiausių lietuvių. Tūlą laiką po perversmo vai
raščiuose tuščių vietų nebūtų. Aš čia turėjau galvoje tų žmo dino kaikurią rolę Kalmantas,
Tai redakcijoms sudarė daug nių nutolimą nuo žmonių, nuo bet greit pateko j nemalonę ir

Pulk. Skorupskis į Lietuvos kurie buvo margi, nes visos cen „trobelių“, nes maža to, kad ne tautos kamieno, kaimo žmonių, buvo pavarytas.
kariuomenę pateko per nesusi zoriaus išbrauktos vietos buvo galima buvo laikraščio išleisti, kurie yra perdėm demokratai. Įdomu, kad beveik visi gruo
pratimą. Kai jis jau buvo pasi tuščios. (Dabar Vilniaus „Švy kol cenzorius jį, išbraukęs rau Skorupskis gi buvo giliai sulen džio 17 perversmo dalyviai grei
ruošęs kraustytis pas lenkus, jį turys“ tą numerį perspausdi donai, grąžins, bet reikėjo dar kėjęs. Tat, ne jam tiko pasineš tu laiku buvo išvaikyti ir kokiu
atkalbėjo nuo to dabartinis kan no). Susijaudino visas pervers turėti atsargose „neutralios“ ti tvarkyti Lietuvos gyveni nors būdu sulikviduoti. Natūra
kinys Sibire, jo kaimynas Čeža minis štabas ir redaktorius pa medžiagos, nes išcenzūtuotą lai mas. lu, kad Smetona tepasiliko tik
ris Petrauskas ir įkalbėjo stoti sikvietė į Štabą, štabe buvo kraštj reikėdavo nešti į cenzu Toliau   Močiuika. Tai bu paklusnius ir ištikimus. (Ma ta Ladygą pažįstu gerai. Neži
į Lietuvos kariuomenę. Bet Lie gana didelis karininkų būrys, rą antrą kartą, o jeigu ir ant vo didelės ir neramios energijos nau, kad kol. Br. Raila klysta naiij kur k. Grinius paėmė,
tuvos kariuomenėje būdamas, bet iŠ visų atsimenu Skorupskj roję laidoje buvo kas išbrauk žmogus, bet be saiko ir politi teigdamas, jog Raštikis buvo sa jj8 buvęs neblaivaus būdo, 
jis vis svajojo Lenkiją, apie ku ir Plechavičių, kurie mums da ta, tai reikėjo nešti ir trečią kar njo susipratimo. Jis besiblašky votiškas „Trojos arklys". Ne. Ladygą pažinau kaip inteli 
rią kiek vėliau po perversmo pa vė „instrukcijas", kaip turime tą. . . Tai buvo tikra musų spa damas ir gyvenimą baigė tragis Raštikis dėdei buvo absoliutiš gentingą, švelnaus būdo, išslla 
rašė knygą, siūlančią uniją. redaguoti laikraščius. ūdos kančia, bet apie tai teks kaį. ‘ 1 ’ ----- - — 1 •

Raštikis savo atsiminimuose Pirmasis prabilo Skorupskis: parašyti skyrium. Tomkus — neaiškios praei 1
jį mini, kaip vieną iš perversmo — Tak matote, mes padarė Skorupskis taip ir neišmoko ties, kaip daugelis spėliojo — iš reikia suprasti).
vadų, nors to ir nepasako. Jis me į Kovno pochodą“.. ., jis lietuviškai gerai kalbėti. ėjęs rusų bolševikų mokyklą, T * J’ _' _ 
tikrai stovėjo greta Plechavi aiškino darydamas aliuzijas j Aš įtariau, kad ir Plechavi paruoštas avantiūroms, taip ir ną, kai Plechavičius sėdėjo Kr. augystėje. L 
čiaus, o kai kada ir jį lenkė. Mussolinio „žygį į Romą“. Su čius su Glovackiu taip pat bu elgėsi, besitaikydamas į vadus, aps. ministerijos kiemo krūmuo Vilniaus karo moky ... ___
Kai, atsimenu, po perversmo iš juo redaktoriai pradėjo ginčy vo aplenkėję. Galimas dalykas, Jis vienas iš pirmųjų žuvo nuo se, buvo iškomandiruotas į sa Tiktai vedęs, žmonos buvo pa 
leidome pirmuosius dienraščius, tis. Tada jau paėmė žodį „dik kad aš klystu. Aplenkintų pa komunistų įsiveržėlių, kaip spė vo ūkį. Juo, matyti, nepasitikė Nukelta į 6-tą pusi.
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„Baltaragio Malūno” 
belaukiant

VYT. GA1L1ŪNAS
Nekarti] teko kalbėti apie mū ir duodami rekrūtus, musu tė 

su lietuvišką tremties dienų te vai kovojo už teisę egzistuoti, 
atrą, sielotis jo padėtimi, džiau Kaip kūrė pasakas, legendas, 
gtis jo pasisekimais ir liūdėti poringes — tą liūdnąją anų die 
dėl ji apėmusio abejingumo ir nu literatūrą, kuri sklido iš lū 
stagnacijos. Dažnai, ir šiaip jau pu i lūpas kartodama, kad, ne 
retuose spektakliuose taip la žiūrint priespaudos tauta tebė 
bai pasigendame kūrybinio po ra gyva! Ir būdavo lengviau, 
lėkio, nauji! kelių ir išjieškotos šilčiau, nes kiekvienas pajusda 
formos, kad net pagalvodavom: vo milžinišką atsparą. Atsparą 
kaip mažai mūsų teatras trokš prieš visą priespaudą, prieš vi 
ta ir kaip to pasėkoje dar ma są juos prislėgusį pasauli — sa 
žiau pasiekia. vo tėvų kraują.

Net keista, kad gyvendami Ir „Baltaragio malūno“ dva 
Vakarų pasaulyje, šalia plaz šia, su Įvykiais ir žmonėmis, vi 
dančio ir jieškančio jo teatro, sas šaknis yra suleidusi anoj 
vis dar neistengiam pajusti to literatūroj - tautosakoj ir kaip 
pulso, o jo teikiamų plačių gali tik todėl mums brangi ir sava, 
mybių, (perleidę per lietuvišką Jeigu „Baltaragio malūno“

Kazys Žukas,
b. Lietuvos Krašto apsaugos 
ministeris, kurio įdomius at 
siminimus skaitėme „N. L-je".

prizmę), nebandom įnešti į vis legenda, kaip daug kas yra mi---------------------- -----------------------
labjau tuštėjantį mūsų kultūros nėjęs, neturi pavyzdžio mūsų Ii ktai tautosakoje, atrodo, savai 
ai uodą. Ir liūdna, kad lietuvis teratūroje, tai ir jo spektaklis me prašosi kažkokio šventiško 
kas teatras nespėja eiti su me vargu ar suras savo prototipą ir atitolino nuo bet kokios tik 
tais ir pasilieka. Jis tenkinasi, visoje lietuviško teatro istorijo rovės teatrinio rūbo ir sceniško 
deja, tik su mažomis išimtimis, je. Rečitatyvinis spektaklis! Jo sprendimo.
kažkada, prieš daugelį metų įvy tradicija neabejotinai sena, Juk ir pats teatras savo esmė 
kusių spektaklių pakartojimais, kaip ir pats teatras, dabar tik je nėra jokia realybė. Rašytojo 
beviltiškai stengdamasis gra naujom spalvom sušvytėjo Va’vaizduotės pasaulį, jo išmąsty 
žįnt jų pirmykštį spindėjimą, karų pasaulio teatruose ir suku tą gyvenimą, jo svajonę akto 
Tačiau blyškia numirusių žvai rė nepaprastų regimų ir meni riai sudvasina, sušildo savo šir 
gždžių šviesa ilgai nesidangsto nių netikėtumų. dimi ir kaip tolimą šventadieni
ma — jinaf”*išblėsta ir dingsta. Kas matė prancūzų, anglų ir nės dainos aidėjimų patiekia žiū

Ir kaip tik dėl tos ar panašios amerikiečių teatruose panašaus rovui, kuris savo dvasiniam pa 
priežasties tie pakartojimų spe pobūdžio pastatymus, negalėjo kylime juo įtiki, praturtina ir 

: ktakliai ilgainiui tampa negyvi atsistebėti jų sceniškumu ir ne ji įprasmina. Taip atsiranda ry 
ir jų vertės tenka jieškoti jau sibaigiančiom išraiškos galimy šys tarp scenos ir žiūrovo — 
kur kitur, tik ne teatro, kaip bėm, vaizduojant painiausius nauja gaivi neįprasto ir nekas 
vienos, iš kelių egzistuojančių, įvykius, kuriant atmosfeią ir dieniško gyvenimo srovė, kurią 
meno formos pasireiškime, jo iš meninį išgyvenimą. sekant pailsi akys ir užsidega
raiškos ir stiliaus savitume. Ir jeigu šiose dienose, kaip širdis.
{uos mėgstame jau kaip savotiš jau anksčiau minėjau, daug ką Tik „Baltaragio malūno“ sp 
ką pramogą, progą susitikti pa atleidžiame kiekvienam lietuviš ektaklis panaikinęs bet kokią 
žįstamus. Nusivedam ir savo kam spektakliui už mūsū kai realybę, vietos ir laiko varžtus, 
vaikus, trokšdami Įkvėpti jiems bos žodžius, — tai šiuo atveju, ta prasme, nueina dar toliau, pa 
lietuviškojo žodžio meilę, išmo kaip dar niekada, pagrindinis likdamas žiūrovo vaizduotei ir 
kyti juos pajust jo grožį, įdiegt akcentas ir yra dedamas ant žo jo fantazijai visišką laisvę. Įvy 
jų širdyse dainas, kurias tėvai džio, sakinio: jo grynumo ir jo kiai, tarsi filminės ar radijo' vai 
išsinešė iš gimto krašto ir pas melodijos. Ne dėl to, kad „Bal dinimo iliustracijos, prabėgs 
kui išsižadėti negalėjo. . . ta^agio Malūnas“ parašytas šv prieš akis, sukeldamos tąjn tik

Bet čia, šitas mintis sūdru aria, kaip tėviškės vanduo kai ra atmosferą, sužadindamos 
msčia K. Borutos „Baltaragio ba, bet kad ir pats aktorius iš tam tikrą estetinį pasigerėjimą, 
malūnas“, kurį Montrealio Dra laisvintas iš dekoracijų, kostiu kurio veikiamas kiekvienas su 
mos Teatras rengiasi pastatyti mų ir scenos rekvizitų, teturi sikurs savo labai asmenišką pa 
kovo mėnesio 31 dieną. Pats tik vieną priemonę — gimtojo šaulį, savaip traktuos jo žmo 
veikalas yra gimęs priespaudo krašto žodį su kuriuo išeina už nes. Nejučia pasimatys nutolęs 
je, sunkiose dienose, labai pana kariauti žiūrovo širdies ir iš gimtas kaimas, miestelis ar vien 
šiose į tas, kurias randame tos vesti jį klajot keliais ir kryžke kiemis, sugrįš kažkada matyti 
knygos puslapiuose:—kada ne bais. O iš antros pusės ir pats mieli veidai ir metai, kada, ii 
šėm nevalios dienas, o tėvai tar „Baltaragio malūnas“ savo ne gaiš žiemos vakarais senelių pa 
navo caro armijoj. realumu, savo pakelta, tarsi dai sakos buvo tikresnės už gyveni

Atsiskleidžia vizija ir pamato nos gaida, tuo giliai skaidriu mą.
me, kaip, nešdami baudžiavos liaudiškumu, kurį sutinkame ti Taip dar kartą susipins paša

KULTŪRW£|feOiVIKA
SIMONO STANEVIČIAUS DAINOS ŽEMAIČIŲ

Lietuvos Valstybinė groži tokie lietuvių pasirodymai tele 
nės literatūros leidykla yra iš vizijoje būtų daromi dažniau, 
leidusi vertingą 220 puslapių Tokie laiškai čia yra priimti ra 
knygą „Simonas Stanevičius, syti ir nuo jų gausumo daug pa 
Dainos Žemaičių“, kurios turi reina iškeliant į pirmaeiles gre 
nį sudaro: Pratarimas; Damos tas, kad ir ne perdidžiausius 
(tekstai) ; Pažymis žemaitiškos talentus.
gaidos; Pratarimas; Gaidos; S. Rašyti šiuo adresu: Mr. Leu 
Stanevičiaus „Dainos Žemai Cacey, Prpducter of „Contry 
čių“, J. Lebedys; Žemaičių me Hoe Down'’ 254 Jervis Str. To 
lodijos, J. Čiurlionytė; Paaiški ronto, Ont. 
nimai.

Senovinį dainų 
šytą Stanevičiaus 
išlygino dabartine 
bedys, padaręs ir 
mus bei istorinį, 
grafinį jo vertinimą, o J. Čiurlio 
nytė aptarė žemaitiškųjų melo 
dijų savybes. Tai yra vertingas 
darbas ir geras įnašas lietuvių 
kultūros lobynan.

Knygos išleista 8,000 egzem 
pliorių. Kaina 6 rub. 30 kap. 
GRAŽUS LIETUVIŲ PASI 

RODYMAS TELEVIZIJOJE
Bendruomenės apylinkės Va 

Idybos sekretoriaus inž. Bube 
lio pastangomis, V. Torutos va 
dovaujama tautinių šokių gru 
pė kovo 1 d. vakare per CBC 
televiziją gražiai pasirodė, pa 
šokdama „Malūną'“. Televizi 
jos vadovybė jų pasiradymą au 
gštai vertina, žadėdama pada 
ryti sąlygas dažnesniems pasi 
rodymams.

Šią tautinių šokių grupę su 
daro apie 20 didžiumoje moks 
lūs einanti jaunuomenė — ska 
utės ir skautai. Jie kas sek 
madienj Lietuvių Namuosee, 
anksčiau mok. Šadeikienės, o 
dabar Vyt. Torutos vadovauja 
mi, tam darbui pašvenčia daug 
valandų besiruošiant ir berepe 
tuojant.

Po tokių pasirodymų reiktų 
visiems teelevizijos vadovybę 
užversti laiškais, prašant, kad

Bs.
KANADOS GYVENTOJŲ 

SKAIČIUS — 16,344.000
Dominijos Statistikos Biuras

tekstą, užra 
žemaitiškai, 
kalba J. Le 
dainų aptari spėja, kad šiuo metu Kanados 
tautinį, etno gyventojų skaičius jau siekia 

16,344,00. Tuo būdu pastarai 
siais metais padidėjo 526,000. 
Iš to prieaugliaus imigracijai 
tenka 164,857, — didžiausias 
prieauglis nuo 1953. Tuo pat 
kartu pranašaujama, kad 1958 
m. vasarą gyventojų 
jau viršys 17 milionų. (CS).

TERRA LEIDŽIA V. PĖTE 
RAIČIO ŽODYNUS

Vilius Pėteraitis ir čikagiškė 
knygų leidykla Terra šiomis 
dienomis Montrealyje susitarė 
dėl abiejų V. Pėteraičio anglų 
kalbos žodynų išleidimo.

Pirmasis šių žodynų, Lietu 
viškai angliškasis žodynas, jau 
buvo išleistas 1949 m. Vokieti 
joje, bet prieš trejus metus jo 
laida visiški išsibaigė, ir dabar 
Terra dar šį pavasarį duoda an 
trąją žodyno laidą. V. Peterai 
čio lietuviškai angliškas žody 
nas yra didelės apimties, apie 
580 psl., priklauso prie stam 
blausiųjų mūsų svetimų kalbų 
žodynų, žodynas paruoštas la 
bai rūpestingai, visiškai paten 
kina visus vartotojų reikalavi 
mus. Antroji laida spausdina 
ma ofsetu, prieš tai ištaisius vi 
sas pirmoje laidoje pastebėtas 
korektūros klaidas.

Antrasis šių žodynų, Anglis vičius.

skaičius
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SPORTINIAI BALTINIAI
Puikus Watson's gaminys!

Visi sportuojantys vyrai paten
kinti šiuo Watson’s atleto mai
šeliu ir trigubu jo prilaikymu. 
Elastiškas liemuo — nepalygi
namas patogumas raumenims. 
Specialistų sukirpta. Lengvai 
skalbiami, nereikia Lyginti. Il
gai laiko. Tinka prie Jerseys.

W-11-56

® Šeštadieninės mokyklos vedė 
jas Julius Širka su žmona ruo 
šiasi persikelti į JAV pas tė 
vus if uošvius. Torontas nustos 
energingo jau eilę metų su di 
dėlių pasišventimu dirbančio 
pedagogo ir gabaus administfa 
toriaus.
• Nuo kovo 31 d. Prisikėlimo 
bažnyčioje prasidės rekolekci 
jos: pirmą savaitę moterims ir 
antrą vyrams. Jas ves T. Bore

ka su tikrove, kaip sako auto kai lietuviškasis žodynas, šiuo • Koncertas Prisikėlimo salėje 
rius „Baltaragio malūno“ epi metu užbaigtas rašyti iki P rai kovo 23 d., kurį išpildys Stem 
loge, ir atgys, nepaprastos ir dės. Prie šio žodyno autoriui pužienė ir Citvaras.
nuostabios istorijos, ne tik tos, teks padirbėti dar apie viene ® Bal. 7 d. bus rinkliava Švedi 
kurios bus pasakojamos sceno rius metus, ir žodynas greičiau jos lietuviams paremti.
je, bet ir visos girdėtos anuo šiai išeis iš spaudos tik 1958 me • Kanados sporto apygarda ga 
met, palaimintais vaikystės me tų pabaigoje. Šitas žodynas taip lutinai susitarė su vyr. sporto 
tais: apie malūnus, karčiamas pat priklausys prie stambiųjų vadovybe FASK dėl septintų 
ir velnius, kurie ateidavo nak mūsų žodynų, turės apie 600— Š. Amerikos sportinių žaidynių 
tygonin su pusberniais pašniau 700 psl. ir apims apie 50.000 žo rengimo. Žaidynės įvyks Atvę 
kšf tabokos. . . džių. lykio savaitgaly Toronte.

PR. DOM. GIRDŽIUS.

Penkios Lin-Yutango tiesos
1. ERDVĖ IR LAIKAS.

Anas šviesusis pagonis, Importance of Living autorius, 
smagiai nusičiaudėtų, kai .čia jo uolus skaitytojas kėsinasi Į 
tiesas. Pats Konfuncijus abejojo, ar žmonės daro tiesas di 
džiomis. ar tiesos daro žmones didžiais. Pilotas susipainio 
jęs klausė: „Quid ėst veritas?“.1) O Šventasis Petras tiesų 
išsigynė.

Pakankamai išmintingas tas vyras, kuris atspėja vieną 
iš trijų ir pavadina tai tiesa. Jei jis šaukia, skelbdamas tokią 
tiesą, kaip Šventas Jonas tyruose kad darė, jis nežino, jog 
tiesa ne iš jo paties eina, bet yra apokaliptinė. Tūlas sakosi 
atradęs tiesą, ją išgalvojęs. Jis tik atsiminė. Ar tai, ką vadi 
name tiesomis ilgų amžių istorijoj, nėra tik atsiminimai už 
mirštu dalykų, jų kartojimai, apsirikimai ir vėl pamiršimai 
dalykų, buvusių dar prieš Nojaus Tvaną Kas sakė, jog Ga 
liliejus kosmines tiesas išaglvojo? Jis puikiai tik atspėjo, ei 

• damas Koperniko ir kitų pėdsakais.
Su Tungpo parabolė sako:
„Buvo vienas aklas žmogus. Jis niekados nebuvo matęs 

saulės, todėl vieną kartą paklausė tų, kurie gali saulę regėti. 
Vienas iš tokių pasakė: „Saulė yra, kaip varinė lėkštė“. Ak 
lasis taip godžiai griebė lėkštę, kad ji suskambėjo. Vėliau, 
kai tik išgirsdavo aklasis žmogus ką nors skambant, kiekvie 
na kartą jis sakydavo, kad tai saulė. Vėliau jam kitas paša 
kė: „Saulė yra, kaip žvakė“. Aklasis paėmė žvakidę, gerai 
ją pačiupinėjo ir tarėsi dabar gerai pažįstąs saulę. Kai tiktai 
apgraibomis jis nutverdavo didįjį raktą, dabar visados tvir 
tindavo, jog tai yra saulė. Iš tikrųjų saulė yra visai kas kita, 
negu varinė lėkštė arba raktas, bet aklas žmogus negali ge 
rai žinoti skirtumo. Tao yra sunkiau suprasti, negu saulė“.

Albertas Einšteinas laiko šią parabolę geriausiu metodu 
relativizmo teorijai aiškinti. O anos penkios tiesos tegul bū 
na, kaip penki bažnyčios įsakymai, kaip penki Versalio sutar 
ties punktai, kaip Jungtinių Tautų nuostatai Saugumo Tary 
bai. Tiems, kurie to paiso.

Kas yra erdvė ir laikas? Ne pagal nustatytas Kanto lai 
ko ir erdvės kategorijas, apsaugok! Teutonų filosofija tiesų 
autoriui būtų šiurpulinga pabaisa.

Tikrai yra išmintinga toji mergina, raštinės mašininkų, 
kuri tuojau pat jicškosi naujo didesnio kambario keliomis kva 
diatįnėmiš' pėdomis, kai tik viršininkas jai pirmą kartą pake 
lia algą. Sename telpa tik lova, drabužiams spinta, praustu 
vę, elektros plytele ir mažytis staliukas su viena kėde. Jinai 
dabar jieškosi kito kambario, kur būtų vietos ne tiktai daikta 
ms, bet ir jai pačiai'gyventi. Raižytis prieš veidrodį, priimti

>) Kas yra tiesa? .

svečią, apsisukti ratu.
Ir tikrai išmintinga anoji našlė, kuri New-Yorke, Park 

avenue, nupirko už didelius pinigus du žemės sklypus šąli 
mais jos namo, kad kas jai neužrioglintų dangoraižio, užsto 
jančio saulę ir mėnulį. Už tai ji turi mokėti kas metą bran 
gius mokesčius.

Todėl kiekvienas kinietis, gyvenęs čia pat Manhattan ar 
ba toli rytuose, pagonis ir krikštytas, pripažins, jog nėra iš 
mintingesnio kito būdo pinigams investuoti.

Jei nori pasidžiaugti dangoraižio gražumu, — nevažiuok 
į New Yorką. Važiuok į Čikagą. Ten jų bėra vos keli išsi 
mėtę, ir tu gali į juos žiūrėti iš tolo. Ar mes žiūrime į daili 
ninko paveikslą iš arti prisikišę? Ar mirusiam turtuoliui ne 
nuperkamas didesnis žemės plotas, kad juo vaiduoklis gale 
tų prasivėdinti? Kiek reikia erdvės gyvam žmogui? Gi Li 
weng raštu labai trumpai išdėsto, kiek reikia erdvės vienam 
žmogui gyventi. Tik vieną sekundę, malonus kontraktoriau.

„Įėjus pro vartus, eina takelis, ir tas takelis turi būti vin 
giuotas. Takelio pasisukime yra permatomi varteliai, ii tie 
varteliai turi būti grakštūs. Už vartelių yra terasa, ir toji 
terasa turi būti pakili. Terasos pakraščiais žydi gėlės, ir tos 
gėlės turi būti nenuvytusios. Už gėlių eina akmens tvora, ir 
toji tvora turi būti neaugšta. Prie tvoros stovi pušis, ir toji 
pušis turi būti sena. Pušies papėdėj — padrikęs uolynas, n 
tas uolynas turi būti įspūdingas. Augščiau uolyno kyšo pa 
vilionas, ir tas pavilionas turi būti jaukus. Už paviliono yra 
bambukų, ir tie bambukai turi būti šmaikštūs ir retoki. Ir tuo 
jau už bambukų stūkso gyvenamasis namas, ir tas namas turi 
atrodyti nuoašlus. Pro šalį eina alėja, ir toji alėja turi išsiša 
koti. Toje vietoje, kur kelios alėjos sueina, yra lieptas, ir tas 
lieptas turi vilioti kiekvieną jį pereiti. Liepto gale yra me 
džių, ir tie medžiai turi būti augšti. Medžių pavėsy veši veja, 
irtoji veja turi būti žalia. Veją kerta griovelis, ir tas griovė 
lis turi būti seklokas. Gale griovelio trykšta šaltinis, ir tas 
šaltinis turi čiurlenti. Augščiau šaltinio guli kalvutė, ir toji 
kalvutė turi būti nuolaidi. Žemiau kalvutės stovi kitas pa 
vilionas ir tas pavilionas turi būti kampuotas. Už paviliono 
driekiasi daržovių sodnas, ir tas sodnas turi būti erdvus. Sod 
ne yra įsitaisęs gandras, ir tasai gandras turi šokti. O šokda 
mas jis turi pranešti, jog atvyko svečias, o tas svečias neturi 
būti vulgarus.

Kas norėtų plačiau, gali pasiskaityti Panco’iao’s laiškus, 
jo broliui Mo apie mokėjimą gyventi. Ir apie erdvę gyviems 
ir numirusiems.

Neatsakyti į laiškus — nėra nusikaltimas. Kai tvarkyda 
mas stalčiuose senus popierius, jų tarpe randi neatsakytų laiš 
kų — dar kartą juos paskaitai. Jei randi tokių, kurie prieš 
metus laiko rašyti, logiškai nusprendi, kad jau nėra reikalo 
rašyti atsakymas. Ir iš viso toks laiškas kažin ar buvo reika 
lingas atsakymo, kai gerai įsigilini po metų i jo turinį, pa 
galvoji. Dar jei ko, būtum kokią kvailybę parašęs.. .

Arba jei vieną tingų pavakarį degini senus neišpirktus vek 

sėlius ir meilės laiškus. Tu taip lengvai tai atlieki. Net ne 
atsidusęs. Kodėl? Kad praėjo ilgesnis laikas. Taigi, anot 
Pairsiango: „Time is useful because it is not being used“.

Padorūs broliai, Su Tungpo ir Tseyu, laivu tūkstantį 
mylių keliavo šešius mėnesius. Užkąsdami bei nugerdami. Ir 
vyresnysis tada pasakė: „Viena dykinėjimo diena yra verta 
dviejų darbo dienų“.

Jei padorūs piliečiai pasiryžo sulyginti Taihangs ii Wan 
gwu kalnus per dvylika generacijų, kiek jie turėjo laiko įsigi 
linti į prasmę to, ką daro!

Ne tik erdvėje reikia perspektyvos, bet ir laike, kad ga 
lėtume suprasti ir gėrėtis. „Leisure m time iš like unoccu 
pied space in a room“, — lyg gundydamas Paihsiang dar kar 
tą sako. Civilizaciją kuria darbas; dykinėjimas, Leisure, lai 
ko ir erdves perspektyvoj — kuria kultūrą. Štai kodėl tie, 
kurie labai išmintingi, nėra labai užimti, ir tie, kurie yra už 
imti, negali būti labai išmintingi dėl laiko stokos. Rytų mąs 
rytojas niekados nelaikys Stalino, Hitlerio, nei Musolinio 
išmintingais. Jei jie būtų paskyrę daugiau laiko dykinėjimui, 
nebūtų įvykę tokių karų. Tas, kas žiūri į dangaus paukščius 
ir lelijas, gyvena erdvės ir laiko perspektytoj. Jis yra išmin 
tingas.

Kokia pasigailėjimo verta skurdi ano biznieriaus arba ne 
vedusio ekonomisto išmintis, kuri sako: „Time is money“. 
Laikas — brangesnis už pinigus. Kur mažesnis kraujo spau 
dimas, ten mažiau bepročių. Laikas, kaip sveikata — sąlyga 
būti patenkintam.

Laike vyksta mūsų gyvenimo procesija. Mes jame au 
game ir vystame pagal nustatytą natūralų gyvenimo ritmą, 
mes einame, kaip pavasariai, vasaros, rudens ir žiemos, kaip 
dienos ir naktys, per vaikystę, jaunystę, subrendimo amžių į 
gyvenimo saulėlydį. Šis paskutinis procesijos etapas turėtų 
būti pats harmoningiausias. Kaip poemos pabaiga, kaip sim 
fonijos finalas. Maestoso e con gusto.

Jei keleivis natūraliai laiko procesijos eigai nepaklūsta, 
kaip jas jaunuolis, naktų nemiegodamas, kad greičiau gautų 
universteto baigimo diplomą; jei keleivis atsispyręs ir įsikabi 
nęs sustoja, nori atsilaikyti ir pritapti prie naujai atžygiuo 
jančiųjų kaip anas, sulankęs keturiasdešimt devintųjų, simfo 
nijoj sutarška būbnai, it blėtos, sučerška cimbolai.

Trys generacijos! Ar tau dar neužtenka, žmogau? Tau 
buvo duota pakankamai laiko, jei mokėjai juo pasinaudoti. 
Tave vedžiojos! už trapios rankutės pilnas išminties ir su 
brendimo žilas senolis, sustodamas prie kiekvienos krautu 
vės nupirkti šokolado. Matei savo tėvus, tau neklaidingus, 
kaip popiežius, kontroliuojančius kiekvieną tavo žingsnį. Tu 
matei savo vaikus, išsisukinėjančius ir tau nedėkingus. Su 
laukęs anūkų, jau ketvirtos kartos, tu gali nusileisti, kaip 
saulė. Tavo gyvenimas buvo pakankamai ilgas, ir laikas tau 
pasitraukti —.atėjo. Jei būsi džentelmenas, prisisotinęs gy 
venimo puotoj, tu pasakysi, užleisdamas fotelį kitam: „Gra 
žus buvo spektaklis“. Bus daugiau.
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Namų statytojams ir pirkėjams
GAL ŠIEMET STATYSI, PIRKSI AR REMONTUOSI NAMĄ?

Jei taip, tai laikas pasirūpinti statybinių medžiagų, kurių kainos šiuo metų laiku yra 
žemiausios. Tuojau kreipkitės į statybinių medžiagų urmininką —

AMLIT BUILDERS SUPPLIES Ltd.
i ' (Vienintelė tos rūšies lietuviška prekybos įstaiga Montrealyje)
Žemiausiomis kainomis ir patogiausiomis mokėjimo sąlygomis čia galima gauti visas sta 
tybines medžiagas: visokių rūšių lentas, cementą, cementinius blokus, plytas, vinis, dažus, 

istogo dengimo ir izoliacines medžiagas.

Teirautis-tartis telefonu RA 1-7524 arba atvykus į b-vės sandėlius 
6720 E. Henri Bourassa Blvd., Montreal North.

II.
PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS

į ant Jūsų nuosavo arba mūsų parinkto sklypo, pagal užsakytojo nurodytą planą. Statyboj 
[darbams vadovaus patyręs kontraktorius. Dar turime gerą progą gauti ilgala ikę paskolą į 
■ iš 6% pastatyti Montrealyje keletą dupleksų ar tripleksų. Norintieji pasinaudoti paskola ■ 
iir su nedideliu įmokėjimu ' bei lengvais išmokėji mo terminais įsigyti namus, prašome tuo-j 
•jau kreiptis į

•OtMMNV

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ R 0 B Ų '

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. ZOT1QUE ST. E., MONTREAL.

TELEFONAS: CR 7-0051

AMLIT BUILDERS SUPPLLIES Ltd.
telefonu RA 1-7524.

AMLIT BENDROVĖS VALDYBA.

V • /AP A • 99 i f* j Užsienio politika tvarko Vals„Voice (Ji America 15 metų tybės sekretorių!
. -i r» i ,, .. . i .• — Ar esama Įrodymų apieir „Amerikos Balso 6-ji sukaktis. „Amerikos Balso“ veiksmingu

Vasario 25 dieną Preziden giant Agentūrą Prezidentas Ei mą Lietuvoje?
tas Eisenhoweris lankėsi „Ame zenhoweris pareiškė, kad jos ti — Taip — ne tik iš Lietu 

J ros Balso“ daugiakalbės įstai kslas yra „susisiekimo techni vos, bet ir iš tremties. Vorkuto 
*Kos studijose ir iš JAV Infor kos priemonėmis vaizduoti kito je kalintas amerikietis John No 

macijos Agentūros Rūmų paša ms tautoms, kad Jungtinių Vai ble pasakojo, kad „A. B.“ klau 
kė kalbą „Voice of America“ 15 stybių siekiniai ir politika ati somasi ir katargos stovyklose, 
metinių proga. Amerikinė spau tinka ir skatina jų teisėtąsias as _Ar daug laiko skiriama ži
da pastebi, kad tai buvo pirmas piracijas į laisvę, pažangą ir tai nioms apie lietuvių gyvenimą? 
kartas kai visi 78 Am. Balso ką“.
siųstuvai, bendro 8 milionų ki — Šiuo metu, lietuviškai tra 
lovatų pajėgumo naudojo tą nsliuojama 30 minučių iš Wa 
pačią programą. shingtono ir 30 minučių iš mū

Šia proga prisimintina, kad sų Radio Centro Miunchene.
lietuviškasis „Am. Balso“ sky Abidvi lietuviškos laidos kas 
rius Vasario 16 d. pradėjo jau dien kartojamos po tris sykius, 
septintus metus, nes pirmą kar Washington© originalią laidą 
tą prabilo į Lietuvą 1951 me perduoda „A. B.“ siųstuvai J. 
tais. Yra nemaža įrodymų, kad V-bėse, Tanžyre, Miunchene ii 
„A. B.“ pasiekia Cietuvą. Jis Salonikoje. „A. Balso“ tinklas 
minimas „Tiesoje“, novelėse, turi 78 siųstuvus, jų tarpe 30 tr 
Paleckis net eilėraštį parašė umpų bangų radijo stočių Ame 
„Netaušk, Amerika!“. Iš Sibiro rikoje. .
miškų laiške vysk. Brizgiui vie Bendrai imant, šiuo metu Lie 
nas senesnių L
„. . . plačiuosiuose Sibiro plo valanda originalių laidų ir trys 
tuose per 8 metus nepaklydau valandos kartojimų kasdien, 
ir nepaklysiu. Girdžiu Tavo bal . _ ■■_ - -
są. . . „Nepriklausoma Lietu fįnjaj lietuviškoms laidoms? 
va“ irgi yra gavusi laiškų, ku 
riuose minima, kad Lietuvos 
žmonės klausosi ir girdi Ameri 
kos Balsą.

„Amerikos Balso“ paskirtį 
pasikalbėjime su „L. D." atsto 
vu nušvietė jos vedėjas Dr. K. 
R. Jurgėla šitaip nušvietė „Am 
erikos Balso“ paskirtį:

— „Amerikos Balsas’’ yra J. 
V. Informacinės Agentūros Ra 
dijo tarnyba ir į pasaulį 43-m 
kalbomis kalba Jungtinių Vals 
tybių Vyriausybės vardu.. Stei

Mosklo - Technikos naujienos
IŠRADIMAS PIENO PRODUKCIJAI PAKELTI.

Neseniai įsitikinta, kad pie kurie per šešias dienas išauga 
no ūkyje nepaprastai svarbu tu iki 15 cm augščio specialiame 
rėti žalio pašaro per ištisus me aparate. Aparatas — tai didelė 
tus. Jau senokai naudojamas dėžė (2mx2mx2m) turintis da 
raugintas pašaras, dobilai, šie ugelį skyrių su ištraukiamomis 
nas, daržovių lapai ir pan., kaip dėžutėmis. Viršuje aparato jtai 
žalios žolės pakaitalas. Jau ku sytas tankas su trąšų drusko 
ris laikas Amerikoje ir nuo se mis, kurios tinkama proporcija 
niau Europoje mėginamas nau atskiestos vandeniu. Vanduo 
jas išradimas — duoti karvėms sunkiasi per skyrius ir tręšia 
visiškai žalią pašarą. daigus. Aparatas automatiškai

Tas pašaras yra avižų daigai, palaiko šilimą termostatu. 
---------  Taip pat pastovi drėgmė. Avi 

bos viršininko ir vyr. red. parei žos pilamos į dėžes iš anksto ap 
gos. Redakcinį darbą pažįstu - • ■ .
nuo 1921 m., Lietuvoje. Po to 
visą laiką bendradarbiavau lie 
tuvių ir amerikonų spaudoje, ra 
šiau lenkų spaudoje, vadovavau 
LAIC ir redagavau žinias, žur 
nalą „Lithuanian Bulletin“, ir 
kitus leidinius keliomis kalbo

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

ir visoje Europoje.

JEAN TALON
DRUG STORE

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

IŠRASTAS AUTOMATINIS 
NUTUPDYTOJAS 

LĖKTUVŲ
Bell Aircraft Corp, paagmi 

no radaro aparatą, kuris sėk 
mingiau nei geriausias pilotas 
nutupdo lėktuvą.

Išradimas sėkmingai išban 
dytas laivyno aviacijoj, leidžian 
tis lėktuvams ant lėktuvnešių 
stogų. Daromi bandymai pritai 
kyti šj išradimą ir civilinei avia 
cijai.

IŠRASTAS ELEKTRINIS 
DANTŲ VALYTUVAS

Kas mėgsta elektrinę skuti 
mosi mašinėlę, gali dabar pa 
mėginti ir elektrinį dantų valy 
mo šepetį. 1 svaro sunkumo ele 
ktrinis motoras suka tiesia ir 
atbuline kryptimi spiralės for 
mos šepetėlį. Gamintojai tvirti 
na, kad elektrinis šepetėlis ge 
riau pašalina maisto liekanas ir 
geriau masažuoja dantų smege 
nis. Kaina tik 20 dolerių.
IŠRASTAS NAUJAS ALUS

Kas nemėgsta gerti alų dėl jo 
kartumo ir kvapo, gali išmėgin 
ti naujai rinkoje siūlomą gėri 
mą „Sassy“, kuris turi tą patį 
kiekį alkoholio, bet skonį kaip 
coca-cola ar kiti nealkoholiniai

daigintos. Aparate jos per tru 
mpą laiką pradeda augti.

Karvės godžiai suėda ir grū 
do liekanas, ir šaknis, ir stiebą.

Minėto dydžio aparatas gali 
aptarnauti 20 karvių kaiminę ir 
pagamina 70 tonų žalio pašaro 
per metus. Nustatyta, kad nau 
dojant tokį paašrą pieno pro 
dukcija kyla 20%.

Aparato priežiūra reikalauja 
apie 30 min. darbo per dieną. 
Pašarui naudojami ir kiti grū 
dai, kaip kukurūzai, kviečiai. 
Mėginta toks pašaras duoti ir 
vištoms. 200 vištų tuojau pra 

___ ______ _____________dėjo dėti po 25 kiaušinius dau gėrimai.
padėjėjas yra Dr. Pr. Padalis ir na pradžios mokykloje. Namie S’au Per dieną. • Karališkame Ontario muzėju
Dr. V. A. Dambrava. Washing kalbame lietuviškai — ir su sa 
tone — op. sol. Barbora Dai vo trečiosios amerikines karfos 

. _ lys. Rašo, o kaikurie ir gyvu žo vaikais.
lietuvių saxo: tuvon transliuojama viena pilna džiu pranešinėja — Alf. Petru — Kaip ligam numatoma 

-■>- , poetas-aktoriUS J. Blekai „Amerikos Balso“ veikla?
tis; žurnalistas J. Vitėnas; L. — Mūsų amžiuje vyksta lais

— Kurie yra transliacijų šal Dambriūnas, rašyt. A. Vaičių vės varžybos su totalitarine ide 
„..„2 22---- 222------ 2722 —2* laitis, inž. jūrų kap. P. J. Laba ologija. Amerikos gyvenimo tik

_ „A. B.“ turi nuosavuosius nauskas, akt. H. Kačinskas ir rovė yra pakankamai patraukli 
žinių ir komentarų skyrius, ku keli rečiau naudojami balsai, draugams laimėti — jei ji sve 
rie aprūpina kalbines tarnybas — Gal malonėtumėt ir apie tur pažįstama, suprantama, 
naujienomis ir pagrindiniais ko save painformuoti mūsų skaity Mano manymu, „Amerikos 
mentarais. Gaunami slambes tojus? Balsas“ bus reikalingas ir įtam
niųjų žinių agentūrų teletipo — Man yra patikėtos tarny poms praėjus, 
pranešimai, ir jie papildomi sk 
elbtinais diploma’tinių misijų 
pranešimais bei duomenimis iš 
daugelio kraštų ir miestų spau 
dos. Lietuviškoji tarnyba kas 
dien gauna didžiąją kelių mies 
tų spaudą, ir dalį lietuviškos 
spaudos iš Amerikos, Kanados 
ir Australijos. Ji taipgi gauna 
Vilniaus tarybinę spaudą lietu 
vių, rusų ir lenkų kalbomis, 
Vilniaus radijo transliacijų nuo 
rašus ir „Lietuviams gyvenan 
tiems užsieny“ laidų transliaci 
jas, užrašytas į magnetines juo 
steles.

•. — Kas nustato gaires radijo 
laidoms?

— Pagrindinę krašto politiką 
nustatę Prezidento pirmininkau

TAUPYK, SKOLINKIS |

savo kredito kooperatyve $
„LITAS” |

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

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

Banko kambary. v
Pirm. A. Norkeliūnas ........................... ... RA 7-3120 \

— Vasario 16, Kalėdų ir kito____  ________ ________
mis progomis gyvu žodžiu pra mis. Verčiausi advokatūra, bu 
byla Lietuvos Ministeris J. Va vau rašytoju, paskaitininku, ver 
Istybėms, p. Povilas Žadeikis, tėju, kariu, Kongreso nariams 
kiti Lietuvos diplomatai iš Ame kalbų rašytoju, Lietuvos užs. 
rikos ir *Europos žemynų, vei r.]ų min-jos. ir konsuliarinėje ta 
kėjai ir tt. rnyboje. Esu gimęs Ameriko

— Kas sudaro „Amerikos je, brendęs Lietuvoje ir Rusijo 
Balso“ lietuviškąjį kolektyvą? je, vedęs Eleną Čepinskaitę, sū

— Lietuviškąjai tarnybai Eu nūs Algimantas baigė ekonomi 
ropoję vadovauja B. Laučka. Jo jos mokslus, dukra Elena Aldo

Masiškam šio aparato naudo Je vykstančioje Kanados grafi 
jimui yra vienintelė kliūtis __ ku parodoje įstatyti dali. T. 
tai brangoka kaina (apie 3000 Valiaus jr V. Bnčkaus darbai, 
dolerių). Pažangus ūkininkas PAREMK PINIGINE AUKA 
skaito, kad aparatas per 5 me VYKSTANTĮ KLB ŠALPOS 
tus pats apsimoka. FONDO VAJŲ

Dr. T A SS Y S/HGCRMAN 
optometristas • optikas

TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI 

4281A St. Lawrence Blvd., Montreal. HA 7928.

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

jama Krašto Saugumo Taryba. $

BELLAZZI-LAMY, INC t
TR 5151 w' Ville Lasalle.

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

8
Tel. TR. 1135

I VICTORIA
I CLEANERS

&.DYERSCO.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

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

DE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACH1NE ;

Lietuviam, nuolaida. ] 
| ĮVIJI, J- O J 4 J Sav.: p. RUTKAUSKAS, j

StaNu

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

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

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

Tel. HA 7623.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų speciialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vaj. po pietų.

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

f 4/ T/C
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUCIULIS 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida. J
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, *Montreal, P. Q. Tel.: HU 84H62. *

HE 0211 Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

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

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

Montreal Overseas Parcels 
Service Reg’d. 

4158 St. Lawrence Blvd.

PL 4725

Siuntiniai Lietuvon
IR Į VISAS RUSIJOS DALIS 

Nauji ir dėvėti drabužiai, m džiagos, maistas, vaistai.
Mūsų vilnonės ir medvilninės medžiagos 

urmo kainomis!
Visos persiuntimo išlaidos ir muitai priimami čia - ga

vėjui nereikia nieko mokėti.Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon). #
2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292 f | Reikalaukite mūsų lietuviško siunčiamų daiktų sąraio.
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Aktualios vietovės.

Nauja valstybė Gana
Plečiantis kultūrai ir augant plačią savivaldą ir rinkosi sa 

civilizacijai pribręsta tautiškai vo seimą, kurį sudarė 75 juodie 
ir kultūriškai naujų tautų, ku ji ir 9 baltieji žmonės. Pirmieji 
rios siekia savarankaus gyveni rinkimai įvyko 1951 metais. Da 
mo, ir Vakaru pasaulis nuola bar Aukso krantas gavo visiš 
tos tokioms tautoms pripažįsta ką nepriklausomybę, bet pasili 
savarankiškumą. Taip atsitiko ko Britanijos bendruomenėje, 
ir su Gana valstybe, kurios teri ir pasivadino Gana, 
torija ligšiol buvo žinoma, kaip 
britų kolinija Afrikos dausų 
(ekvatorialinėje) srityje, Gvi 
nejos Įlankos pakrantėje, —

— Aukso krantas buvo vadina 
mas todėl, kad tas krantas turi 
aukso, bet kai susikūrė valsty 
bė, ji pasirinko kitą vardą — 
Gana.

Truputis istorijos.
Aukso krantas yra apgyven 

tas juodos spalvos žmonių, ku 
rie ligi 1470 metų balto žmo 
gaus nebuvo matę. Tais metais 
pirmasis Į Aukso krantą atplau 
kė keliautojas portugalas Sant 
ander. Nuo to laiko prasidėjo 
europiečių kova dėl "šio kranto, 
kuris tiekė auksą ir deja, buvo 
vergų verbavimo ir prekyobs 
žmonėmis krantas. Kadangi po 
rtugalai ši krantą atrado, tai ir 
jame pirmieji Įsikūrė portuga 
lai (1481 m.). 1637 m. juos nu 
galėjo olandai ir čia sudarė sa 
vo koloniją. Po to atėjo anglai, 
kurie pastoviai pradėjo užka 
riauti kolonijas. 1664-5 m. Įvy 
ko jų karas ir nuo 1672 m. pra 
dėjo Įsigalėti anglai. Bet ir ang 
lai šalį 
ventojai 
ir todėl 
tojosi.

Dar vėliau Į Afriką pradėjo 
veržtis prancūzai, kurie ilgai 
niui užėmė visą vakarinę Afri 
ką, su didžiąja Sacharos dyku 
ma. Vietiniai gyventojai prieši 
nosi okupacijai, kėlė karus, bet 
europiečiai geriau ginkluoti ir 
civilizuoti, vietinius nugalėda 
vo. 1900 m. buvo numalšinta 
vietos žmonių revoliucija. Ir 
anglai aukso krantą administra 
vo jau nuo 1821 metų.

Europoje kilusiuose I ir II pa 
sauliniuose karuose Aukso kra 
ntas vadino dideli vaidmenį — 
lavė karių, ypač kovoms karš 

toje Afrikoje ir, be ro, buvo ba 
zė bei lėktuvų tranmplynas ta 
rp Amerikos ir Europos.

1951 m. Aukso krantas gavo

MtW^SPORTAS

buvo užėmę jėga. Gy 
priešinosi okupacijai 

vyko karai, kurie kar

ŠVEDIJA — LEDO RUTULIO MEISTERIS. |
Maskvoje pasibaigė pasaulio — Kanados lenkų laikraštis » 

ledo rutulio pirmenybės. Tikru Czas praneša, kad šią vasarą i 
moję tai buvo Europos valsty JAV atvyks Varšuvos futbolo a 
bių pirmenybės, nes jose daly klubas Legia. »
vavo tik Japonija, šalia švedi — Numatoma, kad šiemet fo | 
jos, Suomijos, Austrijos, Len otball susitikimas tarp rytų ir a 
kijos, Čekoslovakijos, Rytų Vo vakarų Kanados ringtiniu įvy « 
kietijos ir Sov. Sąjungos. Nei ks Hamiltone, lapkričio mėn. pa « 
Kanada (ledo rutulto lopšys), baigoje. a
nei JAV, dėl įvykių Vengrijo — Garsusis futbolo žaidėjas « 
je nedalyvavo. Tuo labai pasi vengras F. Puskas greičiausiai 
piktino Sov. Sąjungos spauda, apsistos Italijoje, 
nes amerikiečiai gastroliavo pa 
šonėje komunistinio pasaulio, 
neįkeldamt Į ją kojos, bet žaiz 
darni draugiškas rungtynes, Šve 
dijoje, Vokietijoje ir kt.

Favoritai rusai tapo nuvaini 
kuoti Čekoslovakijos, sužaisda 
mi su ja lygiomis (2:2) ir vė 
liau baigmėje, stebint 50 tūkst. 
žiūrovams, taip pat 4:4 su Šve 
dija, pralaimėdami du taškus. 
Švedai laimėjo visas rungtynes 
ir sužaisdami lygiomis su Sov. 
Sąjunga, atsistojo su 13 taškų 
pirmoje vietoje. Rusai su 12 tas 
kų liko vice-meisteris. Trečioji 
vieta atiteko čekams, toliau se 
kė suomiai, Rytų Vokietija^ Le 
nkija ir t. t. 

DĖMESIO SPORTININKAI
Nuo sekančio NL Nr. prade 

sime spausdinti mūsų sporto be 
ndradarbio K. Barono plačią 

Gana kraštas yra apaugęs ve Lietuvos sporto apžvalgą. Kvie 
šliais augalais. Čia auga raudon čiame visus sporto mėgėjus aty kalu, 
medis, juodmedis, šilkmedis, dŽiai sekti, kadangi visos ži 
daug dekoratyvinių augalų ir nios paimtos iš autentiškų šal 
gėlių, gumos medis, apelsinų, tinių ir mūsų tremties spaudo 
ananasų, bananų, citrinų ii tt. je dar nebuvo spausdinamos. 
Tai yra tikras rojus, ----------------------- —-------------------

Gyvulių karalija taip pat gau Įsiveržė jėga. Jie krašto seime 
’ turėjo 9 atstovus.

Krašto turtai.
Be jau suminėtų augmenijos 

ir gyvūnijos turtų, kraštas yra 
turtingas mineralais ir meta 
lais. Čia kasamas auksas, man 
ganas, deimantai, dideli aliumi 
nijaus ištekliai (apie 200 milio 
nų tonų). Gana pirmauja pašau 
lyje kaip kakao eksporterė tį, jęa<j j<as rūpintųsi parinkti 
(apie % mil. to kasmet), ant Bendr. mokestį.

Kraštas.
Gana turi 91,843 ketvirtainių 

mylių (apie 203,600 k. km.) že 
mės plotą prie Gvinėjos įlan 
kos, tarp 5 ir 15 šiaurės lygia 

Pietiniu kraštu atsire
Pa 
IŠ
va 
iš

greČių.
mia i Gvinėjos įlanką ir tas 
juris turi 334 mylias ilgio, 
vakarų ir šiaurės. Gana turi 
karinės Afrikos koloniją, o 
rytų Togo sritį, kuri taip pat 
priklauso Prancūzijai.

Gana tai yra neaugštų plokš 
takalnių sritis, apaugusi vešlia 
augmenija, tiktai šiaurinė sritis 
yra džiovinama Sacharos sausų 
pasatų. Didžiausia Gana upė 
Volta, kurios prieupiai raižo vi 
są kraštą. Ki^a žymesnė upė — 
Tong. Kritulių daugiausia is 
krinta pakrantėje, todėl čia veš 
liausią augmenija. Vidurio da 
lyje pasatai sudaro lietingas va 
sąrąs. Vidutinė metinė tempera 
tūra apie plius 80 Far. (27 C). 
Tat, galima sakyti, kad Ganė 
klimatas yra karštas.

Augalai ir gyvuliai.

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

tu mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN GARAGE
I 1423 Dufferin St., LE 3-6149 
į (įvažiavimas iš Gearv Avė.) 

Sav. V. DUNDYS

si ir Įvairi — leopardai, pante 
ros, hyenos, lemurai, antilopės, 
buivolai, drambliai, hipopota 
mai (Voltos upėje), krokodilai, 
įvairiausios gyvatės — kobra, 
pitonas ir kitos. Paukščių taip 
pat visokiausių. Tat augmenija 
ir gyvūnija (fauna ir flora) 
nepaprastai turtinga.

Gana žmonės.
Juodi. Tai jvairių genčių

rai — Fanti, Ašanti, Accra, Ak ra pasaulinę vietą užima dei 
im ir Adangme daugiausia. Jie mantų eksporte, trečią manga 
kalba daugeliu dialektų, kurie no, toliau auksas raudonmedis, 
kalbininkų suvedami Į tris gru guma, palmių aliejus, boksitas, 
peš — Fanti, Akan ir Ewe.

Tikyba: daugumas stabmel 
džių, daugelis mahometonų ir 
dabar jau platinama krikščiony bet jų tinklas dar labai mažas, 
bė. 490 mylių. 7,000 mylių kelių ir

Kraštas turi atskiras provin 16,000 mylių telegrafo. Akrą 
cijas. Sostinė Akrą (Accra), tu yra laivų ir lėktuvų uostas, 
rinti 75,000 gyv., Ašanti prov.

yra

SIUNTINIAI LIETUVON 
ir Sovietų Rusijon 

GRABOWSKI

EXPORT - IMPORT CO IR VAISTINĖ 
London, England

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

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

kainoraš- 
Kanadoje

LA 5-6633.

TIES RAŠTIKIO...
Atkelta iš 3-čio psi. 

lenktas KD pusėn. Ladygą aš 
pažinau iŠ gerosios pusės.

Kas pažįsta daugiau pervers

PASKAITA MAŽOSIOS LIETUVOS REIKALAIS.
Mažosios Lietuvos Rezisten vo tėvų ir protėvių kapai ir iš jus, turiu pasakyti, ką apie juos 

cinis Sąjūdis ruošia naują pas niekintos šventovės, o motinų manau. Manau, kad daugumas 
kaitą 17 d. (šventadienį), 5 vai. ašaromis ir partizanų krauju jų norėjo Lietuvai gera. Jų tar 
po pietų Tautos namuose tema: primirkusi žemė vos bealsuoja. pe buvo karštų patriotų. 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio jr ateina iš ten tik vienas sau 
Vytauto - Aleksandro daugme ksmas: — Gelbėkite mus! 
tinė kova su vokiečių riterių or 
dinų dėl Žemaitijos ir Skalavi 
jos (dabartinio Klaipėdos Kras 
to). Skaitys dr. Martynas Any 
sas.

Visi tuo reikalu suinteresuo 
tieji lietuviai prašomi kuoskait 
lingiau lankytis, nes paskaitoje 
bus paliečiama daugel aktuali 
nių klausimų istorinės ir etno tą būtiną pareigą, tai T. F. A. 
grafinės Mažosios Lietuvos rei Toronto skyrius ir pratęsė Va 

sario 16 proga vykdomą Tau 
damvc-tii I cmiMAMc tos F°ndui vajų iki kovo 31 d. BAN E Ų LEIDIMAMS ir ryžosi sutelkti kuo didesnę su 

reikalavimus pagriežtinus, Lie mą Lietuvos vadavimo reikalą 
tuvių Namų salėse vykstančių ms. Tad, kada pasibels aukų rin 
alučių metu reikalaujama būti kėjas į Tavo kambario duris — 
be paltų ir kepurių. Tuo metu neišleisk jo tuščiomis, nes tik 
rūbinė rūsyje esti atdara. Alų darbu ir aukomis priartinsime 
čių lankytojai prašomi tos tvar laisvę Lietuvai, 
kos prisilaikyti. Administracija.

TORONTO APYLINKĖS
Valdyba sunkiai išrinkta sausio 
6 d., gyvena laikinumo ženkle. 
Nors jau praėjo du mėnesiai, 
bet iki išol neperėmė net kasos 
iš buvusios valdybos ir nematy

Čia 
mano nuomonė kryžiuojasi su 
dr. K. Griniaus, kuris mano, 
kad perversmą vykdė „škurnin 
kai“. Jų dalyje, žinoma, galėjo 
būti ir tokių tendencijų. Bet 
vykdytojų pagrinde buvo, ma 
nau, geras noras. Bet, kaip sa 
koma, „gerais norais visas pra 
garas išgrįstas“. Maža gero no 
ro. Ir meška gerą norą turėjo,, 
kai nuo miegančio žmogaus ka 
ktos akmeniu norėjo nubaidyti 
musę. Bet kokios iš to buvo pa 
sėkmės. . .

O pagrindinė klaida štai ka 
me: Karininkai, auklėjami ir 
mokomi grynai kariškai, ypač 
stipriai Įkalant jiems discipli 
nuotumą ir drausmę. Kariškas 
Įsakymas turi būti pildomas. Iš 
to ir kariška tvarka. O civilis 
gyvenimas ir jo tvarka — pla 
tūs vandenynai. Kariui, išmoky 
tam vien klausyti ir neturint po 
litinio pasiruošimo — tai atro 
do kaip „palaida bala“. Ir ka 
riškai galvojant, kodėl tą „pa 

• Lietuvių bankelio „Parama“ laidą balą“ nesutvarkyti? . Tat 
reikalų vedėjas P. Šernas susir'buvo noro sutvarkyti, tiktai ka 

ip? Čia kariai buvo visiškai be 
jėgiai. Jų disciplina negalio 
jo. O tie, kurie juos pastūmėjo 
Į perversmą, kaip Br. Raila ra 
šo, patys buvo be plano, atseit 
veržėsi Į valdžią jai nei pasiruo 
šę, nei tikdami. Tat čia geriau 
tinka K. Griniaus definicija.

Tat perversmo vykdytojų bu

O Tu, išeivi lietuvi, kuris pa 
likdamas Tėvynę bučiavai tą 
šventą žemę ir prisiekiai būti 
Jai ištikimų, ar girdi šiandien 
savo brolių aimanas? Ar pakan 
karnai prisidedi, pagal savo iš 
gales, auka Lietuvos išlaisvini 
mui?

Ir todėl, kad galėtum atlikti

Vajui pasibaigus, tiksli apys 
aita bus paskelbta spaudoje.

Tautos Fndo Atstovybės 
Toronto skyrius.

go ir patalpintas Šv. Juozapo 
ligoninėje ištirti. Ligos metu 
jo pareigas eina v-bos pirm. V. 
Meilus.

APIE VAS. 16 GIMN. 
BŪRELIUS

Prašytų žinių apie gimnazi 
jos rėmėjų būrelių, įmokėjimus
1956 m., bet iki šiol atsiuntė tik vo esminė klaida: Kariai neturi 
pusė visų būrelių. Prašomi atsi kištis į politinius reikalus, ne 
liepti ir likusieji būreliai. turi veltis Į partinę politiką, ne 

Vancouverio 88 būrelio ilga turi imtis to, ko jie neišmano, 
metė vadovė p. Baronienė pasi kam jie neruošiami. Civilinį gy 

Tat Gana 1957 metų kovo 6 tus kelius, bet po ilgos kelionės traukė. Jai priklauso didelė pa venimą turi tvarkyti civiliai, o
sostinė Kumasi (45,000), Šiau dieną įžengė i laisvųjų, savaran vėl pasiekėme laisvąjį pasaulį, dėka. Dabar tą būrejj, vadovau kariai turi būti tiktai valstybė#
rinės teritorijos sostinė Tama kiškų valstybių šeimą. Tos die O mūsų Tautos kamienas, nuo ja K. Skrinskas.
Je (19,000). Uostai — Akrą, nos iškilmėse dalyvavo dauge kurio mes esame atplėšti, dar Londono 116 būr. vad. K. Ku 
Cape Coas, Tokaradi, Apolon ljo valstybių atstovai ir krašto tebeneša žiaurios okupacijos ju dūkis ir Windsoro 141 būr. vad. 
ir kt. ' '

Gana valstybėje yra įsikūru dėl kurios ilgai kovojo, ypač bariško okupanto paniekinta ir kės Valdybų pirmininkai, 
siu nemažai baltųjų, kurie čia Ašanti provincija, kuri jokiu bū išjuokta, gujama mirčiai Sibi Tenka labai r

neg

vaisiai ir tt. Kraštas labai tur 
tingas.

Krašte yra keli geležinkeliai,

LIETUVI, 
ESI JPAREIGOTAS

Tu dar tebegyveni Vasario 
16 reikšmės dvasia. Ši data yra 
giliai jaugusi kiekvieno lietuvio 
širdyje, nes laisvę pažinusiam 
vergija-tai mirtis.

Mums — išeiviams, nors ir 
reikėjo pereiti erškėčiais nukio

99 4 DUNDAS ST. W.
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami pri- 
tvrusiu virėju. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. v?k.

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

saugumo gynėjai. (d. b.) 
J. Kardelis.

— Torontas planuoja pasta 
žmonės džiūgavo atgavę laisvę, ngą. Lietuvi, tai Tavo sesė, bar P. Januška yra kartu ir Apylin tyti sporto stadioną 100 tūkst, 

žiūrovų skaičiui. Numatoma, 
i Tenka labai apgailestauti, kad Kanada vieną kartą gali bū 

du nenorėjo sutikti nešti sveti ran. Tai Tavo brolis sukausty kad Montrealio dviejų būrelių ti olimpinių žaidimų rengėjas, 
mųjų okupacijos jungo. tomis rankomis kankinamas ka vadovas ir šalpos. Komiteto taigi iš anksto joms vieta iy 

Garbė kraštui, kurio žmonės Įėjimo rūsiuose ir išsigimusio pirm. Pr. Šimelaitis turėjo iš pa skiriama Ontario pibvincijol 
nenuilstamai ir nepalaužiamai enkavedisto džiaugsmui, pribai reigų pasitraukti. sostinėje,
kovoja už savo tautos ir savo giamas šūviu Į pakaušį. Ten, iš Kaip rodo jau gautos žinios, 
krašto laisvę. J. K. draskytos sodybos, sutrypti ta praeitais metais didžiausį maža

16 vas. gimnazijos 620 dol. su 
moję, padarė Sudburio 195 bū 
relis, kurio vedėju yra K. Ri 
mas.

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Duda General Insrance
42 Evelyn Ave., Toronto. Tel. RO 9-4612

Veikia 24 valandas.
SAVI PAS SAVUS!

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

galite, siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ JVAIRIŲ REIKMENŲ

SIUNTINIUS J LIETUVĄ,
Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštu#!

Muitas apmokamas mūsų įstaigoje- Gavėjas nemoka nieko. ,
Caip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis.

Vaistuš iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.

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

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

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

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avvnue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

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

atliekami dar Šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS į VISAS PASAULIO ŠALIS. 
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. —

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURJ KITĄ BIZNJ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

P. Lelis,
Šalpos Fondo Įgaliotinis.

— Į Kanadą, draugiškoms ru 
ngtynėms, atvyksta Europos 
mėgėjų meisteris, ledo rutulio 
rinktinė iš Švedijos.

-- —g-1-1 —H '--g" "--i

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

M. D. MORTON,
B. A„ EL. B. .

Lietuvio Advokato įstaiga
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
«"------ ,-xx wr ——

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

W A. LENCKI,

Lietuviai advokatai J 
NEIMAN, BISSETT f 

& SEGUIN
Barrister#, Solicitor#, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Ypngle) 
Toronto 5, Ont.

"TeL: Ofice WA 4-9501 
Res.: BE 3-0978

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

A. E. McKAGDE
Barrister and Solicitor
Advokatas ir Notarą#

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, On tarto.
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HAM1A LONDON, Ont.
LONDONO IR RODNEY

i atatinkančių kūrinių, 
ti. 39 metų Lietuvos Nepriklauso ypač visus jaudino ,,O Neverk,

Dėkodami visiems už didelį dybės atstatymo sukaktį, turė motušėle. . .“ Junginys pasida 
mums parodytą pasitikėjimą, jo retą ir tikrai puikų koncertą, rė dar puikesnis, kai prie kvar 
mes sieksime visomis jėgomis, Sol. Vac. Verikaitis kelis sy teto prisijungia pats vadovas 
kad Lietuvių Namai Hamiltone kius Londone jau yra koncertą Verikaitis. Tada kvartetas dau 
vėliau ar anksčiau būtų.

Jūsų

NAMŲ FONDAS AUGA apsilankiusių NF V-bos narių, 
Labai dėkojame ir kartu dž be* iš Pir™ kart° gaiinae> 

iaugiamės galėdami paskelbti peškime arba pasižadėkime ku . . . . .
jau penktą dvidešimtį naujų na ”a data galėsime pinigus įneš apylinkių _ lietimai, minėdami kšmei 
riu, įnešusių nemažiau $ 100,—11 

KLB NAUJOS VALDYBOS 2 naujus narius dalinai įnešti
rinkimai įvyko kovo 3 d. para mėsiškus gaminius p. p. Žukaus siu ir p. Kazį Urbonavičių, jne 
pijos salėje. Balsavo 228 asm., kai ir Murauskai gamina patys šusį antrą šimtinę, 
kurių 14 kortelių buvo suga pagal lietuvišką receptą) ir 81. Žukauskas Kazys, 82. Kly 
dinta, taigi žymiai mažesnis B- „trejų devynerių“ solemzanta pas Julius, 83. Seniūnas Juozas, 
nės narių skaičius ,negu anks ms sudainuota ilgiausių metų, 84. Matulionis Stasys, 85. Gu 
tyvesniais metais. Balsų daugu o visuomenės veikėjas St. Bak tauskas Liudas, 86. Stasevičius 
ma į valdybą išrinkti: K. Mikšys, palinkėjo naujai išrinktam Alb., 87. Pleinys Jeronimas, 88. 
šys 180, A. Juozapavičius 158, į ap. valdybą K. Žukauskui sek Martišius Gedim., 89. Kareckas 
S. Lukoševičiūtė 149, St. ~ 
liūs 147, Jazbutis 131, K. 
kauskas 103, Pr. Lesevičius

KAUKIŲ BALIUS,

( engtas sporto klubo, suirau 
e beveik 550 svečių, taigi dau 
giau kaip N. Metų sutikimas. 

Matėsi labai daug veidų iš To VJOn.UJC 
ronto, Londono, Kitchener ir metų, tačiau dar labai gerai at Pranas, 
kt. Kanados vietovių, o taip pat rįdo. Pašto išlaidų Lietuvoje ap (dalinai r__r_z, _______
per 20 sportininkų iš Rocheste mokėta 17 rub., o Kanados vai Vladas, Kažemėkas Juozas, 
rio. Įdomiausia kaukių baliaus ūžia jokio muito nepareikalavo. ]

vęs, bet minėtą dieną su savo gumoje lieka kaip akomponi 
kvartetu pasirodė pirmą kartą, mentas, o galingas solisto bal 
ir bematant užkariavo visų sim sas plauko labai suderintame ir 
patijas ir audringus aplodismen atitnkamame fone.
tus. Verikaičio vedamas kvar Londono „FreePress" labai 
tetas — tikrai puikus ir darnus palankiai apibūdino lietuvių Ne 

— Jieškomas Bizokas Pet vienetas. Tiesa, jis daugumoje priklausomybės šventės pami 
ras, s. Adomo, apie 60 m. am davė mums lengvo žanro daly nėjimą ir koncertą.
žiaus, išvykęs į Kanadą 1927 kėlių. Pažymėtina, kad kvarte Publikos buvo pilnutėlė bib 
m., gyveno ar gyvena Montre tas turi gana didelį repertuarą liotekos auditorija ir niekas ne 
alyje. Jieško sesuo iš Lietuvos, ir todėl koncertas užsitęsė sigailėjo čia atvykęs, nors oras 
Ji pati ar žinantieji jį, prašomi Koncertavo ir pats sol. Veri tą vakarą buvo blogas ir nepa 
atsiliepti šiuo adresu: B. Žabu kaitis. Jis turėjo ir dienos rei prastai slidu. L. E-tas.
lionis, 128 Noel St., Ottawa, 
Ont.

— Prašoma atsiliepti Aldona ko §įų asmenų: Juozo Lapins tronis, 9 Normandy Blvd., To 
Valickaitė, gyv. Montrealyje. ko> sesers Antaninos Lapinskai ronto, Ont., Canada.

- , . ——— jv---*— -----— . v. p. * - —j--—. j— —-o--- tea 1.1Z-U1LLUS v ai«Liiian.axttS, — Jieskomas Vincas Gokas,
programos dalimi tenka laikj ti Įdomu būtų paklausti, kiek už kūnas užbaigė pirmąją šimtinę Valickaitė-Zurlienė, gyv. Lie kurie, jieškotojos manymu gy gyvenąs Kanadoje. Prašoma at
kostiumų premijavimą, kurį at tų pačių daiktų persiuntimą rei pilnai įnešusių vienu ar dau tuvoje, Varėnos rajonas, Nedz veną Kanadoje ar J.A.V. JieŠ siliepti adresu: Mrs. S. Sirvid,
liko kanadietė E. Doucette, ro ketų sumokėti rusams iš Kana giau šėrų pirkti narių sąrašą, ingės paštas, Burokaraiscio km. komieji arba turintieji apie juos 1535 Carrie Street, Schenecta
česterietis V. Grybauskas, G. dos? Prašome geruosius tautiečius — Antosė Škadauskienė, gy žinių, prašomi atsiliepti šiuo ad dy, N, J., USA.
Breichmanienė, St. Juozapavi SKAUDI NELAIMĖ sparčiau stoti i Namų Fondą, venanti Ukmergėje. Vytauto g-resu: Birutė Bacevičienė. — Jieškomi labai svarbiu rei 
čius ir K. Bannas. Pirmoji vie 
ta atiteko (ir kartu 25 dol. pre įvyko 4 jauniems hamiltoniečia 
mija) V. Subatnikaitei, kuri ms, kuriems bevažiuojant leng 
turėjo pasisiuvusi suknelę is va mašina netoli Burlingtono, 
visų mūsų tremtyje leidžiamų užlėkė iš Toronto beeinąs trau 

r’^Ikraščių, su karūna ant gal kinys. Visi žuvo vietoje, kūno
,s, kurioje buvo N. L. ir T. Ž. dalys buvo išmėtytos beveik 

antgalviai. Antroji premija — 800 pėdų atstume, 
undinei ir senam žvejui (p. p. Bendrai, Hamiltone, įvairių 
Žilvitienė ir Narušienė), trečio nelaimių padidėjo: po laiptais 
ji — ruduo (p. Ankudavičius), rastas nužudytos moters lavo 
vištos ir penktoji antims. Dar nas, viena vengrė nužudyta ju 
gražius kostiumus turėjo indė goslavo ir t, t. Miesto valdžios 
nas (p. Žilvytis) Čigonė (p. Sk organai yra labai susirūpinę, 
rebutėnienė iš Toronto) pieky 
bininkas (su kiaušiniais ir gy 
va višta!) žydas ir kt. Pelno 
gauta apie 650 dol.

LIETUVIŠKŲ FILMŲ
iš Hamiltono ir apylinkių lietu augšte. Paskutinėmis savaitė 
vių gyvenimo užbaigimas, bro mis tarnautojai yra labai užim 
hų Žukauskų rankose beveik ei ti, taigi pasiteirauti ir pajamų 
na prie pabaigos. Muziką pride lapus (income tax) įduoti yra 
rins V. Babeckas ir įkalbėjimus dabar pats geriausias laikas. Pa 
-paaiškinimus, rengia K. Baro skutinė data — balandžio 30 d. 
nas. Pakviesti svečiai, buvo nu LIETUVIŲ NAMŲ 
stebinti gražiai išbaigtais brolių v
Žukauskų filmais, kurie dabar metiniame koncerte dalyvaus 
tik reikalingi techniško apdirbi solistė iš Cievelando J. Krišto 
mo. laitytė, meno išraiškos šokėja J.

Po filmų, svečiai buvo pa Kvietytė ir muz. St. Gailevi 
kviesti prie stalo, juo labjau, žilis. Po koncerto numatomi šo 
kad jų tarpe bjuvo trys Kazimie k*ai. Metinės rengiamos gegu 
rai, taigi išvakarių solenizan žės 4 d.

Da mes bendruomeniniame darbe. Petras, 90. Kezys Vladas, 91. 
Žu 
98.

ĮDOMU SIUNTINI Liaukus Antanas, 92. Kažukau ĮDOMŲ blUNIlNĮ skas Jonas> g3 Sinkevičius He 
iš Lietuvos gavo viena hamil nrikas, 94. Olšauskas Karolis, 
tonietė: tai jos pačios austi tau 95. čeliauskienė Onutė, 96. Dr. 
tiniai rūbai, išsiuvinėta staltiesė Levinskas Leo, 97. Slučka Po 
ir įvairūs gintariniai papuoša vilas, 98. Mikalonis Vincas ir 
lai. Rūbai, nors išgulėjo lietu Emilija 99. Burdinavičienė Vik 
viškoje „skrynioje“ beveik 13 torija (150), 100. Rimkūnas 

Urbanavičius Kazys 
įnešęs), Matukaitis

PAJAMŲ MOKESTIS 
ir jo blankai yra užpildomi ir 
atiduodami Gevernament Bud 
ding patalpose, Main St. W. ir 
Carolina g-vių kampas, I-ame

NF Valdyba.

PAJIESKOJIMM

— Ona Lapinskaitė-Belevi piškių km. Jieško tėvai iš Sibi 
čienė, dabar gyv. Sibire, pajieš ro. Atsiliepti adresu: Juozas Pe

Kaip matome p. Pranas Rim Pajieško jos puseserė Angelė t^s jr Elzbietos Varatinskaitės, — Jieškomas Vincas Gokas,

sparčiau stoti į Namų Fondą, venanti Ukmergėje, Vytauto g-
kad antrąją narių šimtinę pelsie vė 73, jieško savo sesers Pra 26415 Osmun, Modison Heigh kalu šie asmens: 1) Kaziukonis 

i nės Adomonienės, jos vyro Pet ts Michigan, U. S. A. Pranas, kilęs iš Vilniaus krašto,
ro, jos vaikų Danutės, Zitos ir — Jieškomas Jonas Klimavi gyvenąs Kanadoje ir 2) Kaše 
Narcizo ir Elenos Micheliūme čius, kilęs iŠ Pavembrių kaimo, tos Juozas ir Jurgis, gyvenę Br 
nės, prieš antrą pasaulinį karą Vilkaviškio ap. Jieško Koste ookline, N. Y. Prašoma atsilie 
gyvenusios Ukmergėje. Žinan Purvinskaitė, adresu: 5290—pti šiuo adresu: SSSR, Krasno 
tieji prašomi pranešti: P. Pred 16 Avenue, Rosemount, Mont jarskij kraj, Manskij rajon, po 
kus, Camp. 54, Long Lac, Ont., real, P. Q. 
Canada.

resu: Birutė Bacevičienė, — Jieškomi labai svarbiu rei

joras, Kazimieras Žukauskas 
jun. ir Kazimieras Baronas. 
Prie lietuviško maisto (net ir

Europos gydytojas

Dr. N. Skaab
i 3 Barnesdale Ave. S.
! Hamilton, Ont. LI 4-6405.

TAISAU 
RADIJAS 

ir 
TELEVIZIJAS

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

G A R K Ū N A S IR ŠV AB AIT IS, 
Hamiltone, taiso:

Radio, T. V., skalbimo mašinas, siurblius, plyteles, 
laikrodžius ir kitus elektrinius aparatus.

JA 9-9579 iki 9 v. vak.

y Hamiltono ir apylinkės lietuviai, T
?: taupykite ir skolinkitės pas savus —

TALKOJE į
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.

I Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p. 
parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite T 

iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114,
Hamilton, 15 Homewood Ave. »

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T LIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

i &. s i m o k ė t i

ktumėm per pusę metu. Termi 
nuotai pasižadėjusiu narių ko 
vo 8 d. turėjome 78 tad iš viso 
jau apie trečdalis dirabnčių lie 
tuvių į Tamstos Namų akciją 
įsijungė.

tuvišką sąžinę. Nevarginkime

SIUNTIMAI UCTVVM
Pranešame kad reguliarus siuntinių persiuntimas j LIE 
TUVĄ ir kitus kraštus pradėtas nuo š. m. vasario 18 d. 
Siuntiniai užsakyti per „Orbis“ įstaigą yra pasiunčiami 

< iš Skandinavu kraštu ir pasiekia gavėją per trumpą lai 
ką. Siunčiame tekstilės medžiagas, kurių pavyzdžius 
galite apžiūrėti „ORBIS“ įstaigose Kanadoje ir JAV.

Siunčiame taip pat maistą ir kitas reikmenis.
Siuntinių persiuntimas yra garantuotas, o siuntinių skai 
čius ribotas dėl greitesnio pristatymo; todėl prašome iš 
anksto susisiekti su atatinkama „ORBIS“ įstaiga tuo 
reikalu. Kanadoje kol kas veikia tik viena įstaiga Hamil 
tone. Adresas:

ORB I S” 65 GORE ST. HAMILTON, Ont.

Tel. JA 9-5695.
Klijentai priimami nuo 4 vai. p. p. iki 8 vai. vakaro.

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

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

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

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

D. N. Baltrukonis CR 6-7634
A. Markevičius OR 1-9816
Įstaiga: 177 Sherbrooke St.

P. Adamonis PO 6-7594

F. Yasutis LA 2-7879
J. Skučas RA 2-0152

VV. Telefonas — PL i>501.
A Budriūnas RA 7-2690.

GF. NF RATINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

la METŲ jŪSĮ TARNYBOJE
GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave„ Ville Lasalle. TR 4588.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.
RAymond 1-6005.

Kreiptis bet kada.

jĮiiinnnnnnnrnrrmrnntrmir*^nttrntnintTTTnT:iTtTm?T?7intTTTrnnuiii

telef.: 
PL0094

I i

COLONIAL TURKISH BATHS 
iWPtw VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

P SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10.

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 
/1Z ( į ir artritis. Naudinga svorio mažinimui, 
i vL-Zl/ Masažo ekspertai jūsų patarnavimui.

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

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

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

(2 g. į rytus nuo St. Laurent)

siolok Bolšoj Ungut, Kaziuko
— Jieškomas Jonas Vilkas, nytė-Akulavičienė J. A.

kilęs iš Vaidilų kaimo, Ramy — Jieškomas Pijus Micuta, 
galos vai., į Kanadą atvykęs gyvenąs Amerikoje, USA, kilęs 
prieš maždaug 30 metų. Jis pa iš Pajevonio vai., Vilkaviškio 
ts arba jį žinantieji prašomi at ap., į USA atvykęs prieš pirmą 
siliepti adresu: Juozas Daude ii pasaulinį karą. Prašoma atsi 
ris, 6396 Bannatyne Avė, Ver liepti adresu: SSSR, Krasno 
dun, Montreal, P. Q„ Canada, iarskij kraj, Manskij rajon, Po 
Yra svarbus reikalas. čtovoje atdelenije Bolšoj Un

— Jieškomi Kazys ir Jonas gut, posioiok žeržul, Jonas Mi 
Cibai, kilę iš Utenis ąpskr.. Pa cuta.

LIETUVIAI PER LIETUVIUS — LIETUVIAMS!
DAINORA

49, Thornton Ave., London W. 4, England. Tel. CH1 2107

Siunčia dovanų siuntinėlius Lietuvon ir Rusijon
iš E U R O PZO S

ir NEBRANGIAU ir žymiai GREIČIAU.
Angliškos medžiagos, avalynė, vaistai, 
šveicariški laikrodžiai, baltiniai ir kit.

Oro paštu siuntiniai Lietuvą pasiekia per 10—15 dienų. 
1 kilogramo oro paštu persiuntimas kaštuoja 3 doleriai 

ir 30 centų. Kiekvienas sekantis tik 1 dol. 30 centų.
Pareikalavus, vaistai siunčiami pagal prisiųstą receptą. 

Visi patarimai, paaiškinimai, kainoraščiai—letuvių kalba.
Kiekvienas siuntinys, įskaitant visas išlaidas, apdraudžia 
mas. Visos išlaidos, susijusios su siuntinio persiuntimu,

6 dol. 50 et.
Medžiagų pavyzdžiai pasiunčiami siuntėjui.

Rašykite lietuviškai, atsakysime tą pačią dieną lietuviškai.

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
Montreal Real Estate Board ir 

Insurance Institute of Montreal nariai

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

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

Montreal 36, Que.
11 metų patyrimas

Waverly gatvėje
3 augštų 3 butų 

po 6 kambarius namas su 
garažu.

$ 17.500, įomokėti $ 3.500

Groserija su alum, 
prie Verduno, skubiam 

pardavimui 
$ 700. įmokėti $ 4000.

Ą

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILL1BRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.
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SKELBIMAS MONTREALIO
LIETUVIAMS

Pranešame, kad naujo 
realio Lietuvių Seimelio 
mai įvyks kovo 17 dieną 
čiose būstinėse :
a) Šv. Kaizmiero parapijos sa tiktai gali būti prie Montrealio

Įėję — 3426 I'arthenaiš St. miesto vasarviečių kolonijoje, 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po už Bacriver upės, paskyrė tris 
pietų. su ketvirto ir penkto sklypų li

b) Aušros Vartų parapijos sa kučiais plotą žemes, apie 2000
Įėję —-1465 rue de Seve nuo pėdų, už bendradarbiavimą tuos

c) Ville Jack Cartier (Longu sklypus platinant. Vakar p. Ma
euil) p. Išganaičių bute, — žeika su kompanijos menadže
9 vai. ryto iki 6 vai. vakaio. riu p. Kurt Holtken buvo atvy
63 Lablanc Str. nuo 2.30 v. kę į NL redakciją ir įteikė nuo 

po pietų iki 5 vai. po pietų. savybės dokumentą. Ateinančią
Atlikime pilietinę pareigą, ši vasarą, jei bus kam noro, gali 

sekmadienį, kovo 17 d., visi ma bus ten jau ruošti piknikus 
kaip vienas eikime prie urnų, ir stovyklauti jaunimui, nes lig 
atiduokime balsus už pastaty upės yra apie 10 minučių kelio 
tus kandidatus į Montrealio Lie pėsčia. Į naują vasarvietę jau . .
tuvių Seimelį. Pasirodykinie, vedamas telefonas. Bendrovevyri^ lr mcrgai^llJ krepšinio ko

PROGRESS 
CONSTRUCTION LTD“,

Mont kurią atstovauja inž. Petras Ma 
rinki žeika, KLCT-bai, kuri leidžia 

sekan „Neprikl. Lietuvą“, naujai besi 
kuriančioje geriausioje, kokia

t 8

SKLYPAI 
CHATEAUGUAY VIETOVĖJE 

5 mylios nuo Mercier tilto
Sklypai šalia 2 ir 3 kelio. Vanduo, kanalizacija, gat
vės, elektra. Žemė paroušta statybai. Nauja mokykla 

čia pat salia sklypų. Sklypai vaismedžių sode.

Kaina $ 359.—,
ĮMOKĖTI $ 50.—, 

likutis išsimokėjimui 
po $ 2.00 savaitei 

be nuošimčių it be mokesčiųIi IMPERIAL GARDENS IN(
2385 Jolicoeur St., Montreal 20.

HE 9918 ir RE 1-6215 — Mr. Puklicz

TAURO KLUBO

•C

LIETUVIŲ NAMŲ ŠAULIŲ KLUBO
dalininkų metiniame susirinki iniciatyva kovo 10 d. Šv. Jono 
me, kuriame dalyvavo arti šim parapijos saieje buvo suruoštas 
to narių, plačią praeitų metų šaulių S-gos įkūrėjo Vlado Put 
valdybos veiklos apžvalgą pada vinskio 28 metų mirties sukak 
rė pirm. j. Strazdas, plačiau ap ties minėjimas.
sistodamas ties atliktais namų Minėjimas prasidėjo pamaldų 
praplatinimo ir remonto, dar mis §v. jono Bažnyčioje užpirk 
bais, kuriam tikslui išleista per tomis velionies intencijai mišio 
11.000 doleriu. Praeitų metų mis, kurias laikė klebonas šau 

lys kun. P. Ažubalis ir pritai 
kinta gražų pamokslą pasakė 
kun. dr. J. Gutauskas. Per mi 
šias giedojo nauaji suorganizuo 
tas parapijos choras, vedamas 
kun. Jurkšo. Pamaldose organi

Minėjimas prasidėjo pamaldų

11.000 doleriu.
apyskaitą referavo P. Budre/ 
ka. Pajamų turėta 13,414,69 
dol. Išlaidų padaryta 12,671.51. 
Didžiausią išlaidų poziciją su 
daro atlyginimai tarnautojams, 
5,297.15, remontų .1,480,83, 
procentai už skolas 1,195.27, zuotai su vėliava dalyvavo „Ra 
mokesčiai 1,568.51 ir kt. Gryno mbyno“ Tunto skautai šventę 
pelno turėta 743.33, kuris susi šv. Kazimiero dieną ir pilna ba 
rinkimo nutarta pervesti į atsar žnyčia žmonių. Po pamaldų, su 
gos kapitalą, atsisakant už pra giedojus Tautos Himną, visi 
eitus metus šėrų dividento. Sau rinkosi į salę, kur parapijos Ka 
šio 1 d. Namai turėjo išviso talikių Moterų D-jos buvo pa 
apie 31,000 dol. skolų. Didžiau ruošti užkandžiai ir jų metu s.

SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ
x vcuauma iciciuiiao ucnuiwvt - - _ Toronte ruošiamų Septintų

kad me^^Henivian esame7 kukū 17bTi‘7ertink7 k7d"'jau'^riietu J™11105 yra Pakvįestos draugiš š. Amerikos Sportinių ažidynių _ _____________________ _______ _ .. JV
ringos tautos dukros ir sunūs. viai ten nusipirko sklypus. Pa ku rungtynių , Brooklyną, N. proga išleidžiamas leidinys, ku šia 23,000 dol. sumai skola yra Pov. Budreika turėjo apie velio

. w-K « w y J _ V ka? A Wrorraf r? <«O J J . rKom. pirm. Pr. Laurušonis.
Sekr. D. Mališkienė

TĖVŲ ŽINIAI

stebėtina, kad lietuvių daugu 
mas sklypus nusipirko vienoje

Y. bal. 6 dienai. riame numatoma plačiai pami lietuviu T.
Miesto lygos B klasės rung nėti dvidešimtmetis nuo Euro j<aipO ipotekos paskola.

.C V V vietoje ir užėmė plota vieni ki ryrų k.0™3™1,3’ eJ.usl be Pos krepšinio pirmenybių pir
Mokyklų komisija šeštadieni tų kaimynystėje. Tokiu būdu, oralaimejimų ir patekusi | push mojo laimėjimo, šiuo kreipiam 

7 * ... .. z J .. .. .... - nail Ciictfl barta iail niicrjl Ac i vieno bnriA turi ornėms mokykloms yra išsiuntine čia susikurs graži lietuviška ko nalj, susitikusi kartą jau nuga es į visus, kurie turi ar žino, 
jusi biletu i tautu festivali Fo lonija. Kas domisi šia puikia va let? komandą rungtynes pralai kur gauti nuotraukų, programų 
rūme. Kadangi šeštadieninėms sarviete, kreipkitės į inž. P. Ma dvle£* ,t3Škl-' skirtumu ir bei kitų leidiniu, liečianc.ų 1937 
mokykloms nemokamai yra Žeika tel.: MO 4-0507. iš finalo iškrito, gavę trecią vie ir 1939 m. Europos pirmeny
duodamos patalpos ir bent dali ANDRiUS KPREVIČIUS % c a u . x : ^eS’ xkltUS ztymes™Us. >vy 
nai apmokamas algos, tai šis „ . . K.ovo Ld' vyriJ komanda žai kius krepsinyje, kaip Desimtu
biletu išpirkimas yra kaip ir 
privalomas. Mokytojai vaikams 
padalina po porą biletu, kas 
įkainota 50 et .Tėvai paaiškina 
mi, kad ta prievolė yra labai ma 
ža ir todėl tėvai prašomi tuos bi 
lėtus apmokėti arba parduoti 
pažįstamiems. Bileto kaina tik

25 et. Jeigu mums daromas 
tam tikras patarnavimas, tai ir 
mes turime atsilyginti getu tie 
ms mums gera darantiems. 

BALTARAGIO MALŪNO 
ruošimas eina į galą. Jau yra at 
spausdinti į premjerą biletai, 
kurių galima gauti pas artistus. 
Įspėjama, kad vietos bus nume 
ruotos, todėl kas nori pasirinkti 
geresnę vietą, jau iš anksto p? 
tariami įsigyti biletu.
• Yuknelis Ant. sirgo visą sa 
vaitę, bet jau sveiksta.
• P. Zinkevičius, pamatęs, kad 
vieta labai gera, prie nusipirk 
to sklypo dar dasipirko du nau 
jus sklypus, tarpininkaujant 
inž. Mažeikai.

.»

C U I R U R G I N Ė ir « 
BENDROJI PRAKTIK A } 
office 5441 Bannantyne j 

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

rnėn.iino vai.: 2—4; 7—9;
šeštadieniais 11 — 1 r 

•■'■8a pagal susitarimą. 1 
namų 1038 Osborne Av. 
Verdi H. Tel.; PO 6-9964 S

ANDRIUS KPREVIČIUS,
Montrealyje viešėjo pas pp. Sm dė draugiškas rungtynes su Ro ko Žaidynės Kaune ir pan. Me 
ilgevičius, kurie yra abu muzi semount Boys Club ir jas lai džiagą prašome siųsti, arba be 
kai ir kolegos. Kadangi A. Kup mėjo 84:83 santykiu. Tauro ko nt apie tai pranešti A. Baneliui, 
revięiaus koncertas sutapo su maudoje žaidė tiktai 4 žaidėjai 230 Salem Avė., Toronto. Tel. 
Kazimierinėmis, tai Kazimieras — Bukauskas, Otto, Sinius ir Le 5-5803.
Smilgevičius svečio garbei ir sa Dikaitis.
vo varduvėms suruošė labai gra Kovo 9 d. Tauras buvo pa 
žų priėmimą, A. Kuprevičius kviestas žaisti su latvių koman 
sugrįžo į Clevelandą sekmadie da, kur teko nusileisti 69:51 lat 
nį lėktuvu. Montrealiečiai labai vių naudai.
šiltai prisimena jo koncertą ir B klasės šachmatininkų gru 
jo tikrai neužmirš. pė po 3-čio rato stovi pirmoje

ŠV. JONO LIUTERONIŲ vietoje su 66,6 procentais, ant 
bažnyčioje, 3594 Jeane Mance roJe Montreal CC su 65 procen 
ir Prince Arthur gt. kampe, ko at’s» trečioje En Passant su 
vo 17 d., 12.30 vai. pp., lietu 62’5’ kitos žymiai mažiau.

Lietuviu komandoje lošia J. ,v.
Viliušis, j. Šiaučiulis, V. Žiliu Pradzlos-
skas, A. Mylė ir J. Malaiška. •Tautos Fondo atstovai visą 

mėnesi rinks aukas prie Prisik.
JUOZAPŲ BALIUS bažnyčios.

kovo 16 d. bus Aušros Vartų •Graudžių verksmų tradicinės 
salėje, nes bus Tėvo Juozo Arą pamaldos gavėnios metu 7 v. v. 
nausko varduves. Prašoma šią vyksta kiekvieną sekmadienį 
dieną palikti suminėtam paren Šv. Jono Kr. liet, bažnyčioje, 
gimui.

Bus geriausių visokių valgių 
ir gėrimų, be to, loterija. Įžan 
ga tiktai 1.25. .
• Prie Golfo lauko, Ville Lasai 
le, parduodami didesniais gaba 
lais žemės plotai. Jie tuojau iš 
perkami biznio sumetimais. Kas

vių pamaldos. 11 vai. praside 
da visuotinis parapijiečių susi 
rinkimas. Kun. dr. M. Kavolis.
• M. Čapkauskas Ville Lasalle. 
už Golfo lauko, nusipirko bun 
galow.
• Vytautas Sabajys per p. Ma 
žeiką už Bacriver nusipirko sk 
lypą žemės vasarvietei.
• Korektūros klaida, įsibrovusi 
į Vasario 16 apyskaitą pataiso 
ma: gauta pajamų ne 437, bet 
430 dol., o Seimelio Preizidiu 
mo padėkoje turi būti — reiš 
kiama padėka šauliams S. Ba 
rauskui, J. Šiaučiuliui ir Armi 
nui.
• Balandžia 5 d. didžiausias vi norėtų čia įsigyti sklypų narna 
sų tautų festivalis Forume. Bi ms statyti, bet didesnio sklypo 
lėtai klebonijoje, 25 et.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I ŠK A
« priima : 9 a. m.—10 p. m.

5303 Verdun A., Verdun, 
Tel.: TR 4547

INCOME TAX 
blankus geriausiai užpildo di 
delį patyrimą turintis iš dauge 
lio metų praktikos 

Pranas Tautkus, 
buvęs mokytojas.

Prašoma kraiptis į p. Ant. 
Matulį asmeniškai 7682 Ed 
ward St., Ville Lasalle, nuo 6 
iki 8 vai. vakaro kovo ir balau 
džio mėnesiais arba telefonu 
TR 8112.

X ADVOKATAS &

nepajėgia nupirkti, gali kreip 
tis į Adomonio - Budriūno įstai 
gą, kuri tokiems padės padary 
ti pirkimus.
DU NAMAI ST. VINCENT 

DE PAUL
labai geromis išsimokėjimo sąly 
gomis, įmokėjus tiktai 300 dol.. 
norima, kad atitektų lietuvia 
ms. Tai yra bungalow, greta 
inž. Mažeikos, K. Veselkos ir 
tik ką nusipirkusio V. Sabalio. 
Skambinkite telefonu: MO 4- 
0507. Namai baigiami statyti ir 
per 3 sav. bus gatavi.

Sporto Apygarda, 
mokyklinio amžia 
operetę, kuri nu

Kanado
• Repetuoja
us jaunimas 
matoma pastatvti tuoj po Vely 
kų.
• Katalikių moterų susirinki 
mas šj sekmadieni tuojau po an 
kstybųjų 9.30 vai. pamaldų.
• Kun. B. Pacevičius išvyko 
vesti rekolekcijų i U. S. A., ir 
ten užsibus iki balandžio mėn.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS
Dr. R. CHARLAND
1123 St. Joseph Blvd. E.

Tel. CA 2506

| STASYS DAUKŠA, LL. D.
$ Sutte «5—M

152 Notre Dame St. E.
UN 6-8969*

8 Res. 5657—12 Ave.. Rsm.
8 RA 2-5229

Čl NČ1LAI
22, rūšiuoti ir registruoti. Kar 
tu 11 dėžių. Labai nebrangiai 

parduodami. 
Skambinti RE 8-6843.

SKAUTŲ LAUŽAS
Šv. Kazimiero salėje praėjo la 
bai gražiai. Skautu būrys žy 
miai padidėjęs jaunučiais skau 
tais. Be to, skautai vyčiai yra 
pradėję vykdyti labai gražų su 
manymą — sudaryti skudučių 
orkestrą, kuris grotų tautinia 
ms šokiams. Tas sumanymas 
yra labai svarbus lietuviškiems 
tautiniams pasirodymams. Už 
šį sumanymą skautus reikia 
nuoširdžiai pagirti ir pasveikin 
ti.
• ML Seimelio Prezidiumas, pa 
prašytas duoti atstovą į Liet. 
Akad. Sambūrio ruošiamą V.

” Krėvės vardo literatūrinės pre 
mijos skyrimo Jury komisiją, 
pakvietė J. Kardelį.
• Šitą pirmadienį, kovo 25 d.. 
8 vai. P. M. bus labai įdomus 
„Les Amities” subuvimas A.V. 
salėj. Paskaita žymaus žurnalis 
to ir rašytojo Mr. Fillon, tauti 
niai šokiai, kavutė.
• P. Kuncevičienė už Bacriver 
nusipirko vasarvietei vietą.

lietuvių bankeliui „Parama“, nį V, Potvį kruopščiai paruoštą 
■ Kitos paskaitą. Šiame minėjime daly 

sumos įvairioms firmoms už sta vavo ir palankų lietuviams žo 
tybinę medžiagą.

St. Banelis apibūdino šėrų 
platinimo stovį. Šerų vajus per 
visą laiką buvo tęsiamas. Tik 
praeitais metais naujų šėrinin 
kų pribuvo su 2,560 dolerių ir 
sausio 1 d. bendras šėrų kapita 
las siekė 19,398 dol., o šėrinin 
kų buvo 4 77. Gera pradžia nau 
jų šėrų vajuje jau ir šiemet pa 
daryta'. Sulaukta 19 šėrininkų 
ir 6 papildė jau turėtus serus.

Dabar šėrų stovis taip atro 
do: 354 asmenys turi po 25 
dol., 99 po 50 dol., 7 p o75 dol., 
34 po 100 dol., 3 po 125 dol., 1 
asmuo 150 dol., 3 po 200 dol. ir 
vienas asmuo, būtent J. Straz 
das už visą 1,000 dol.

Revizijos Komisijos aktą per 
skaitė inž. P. Lelis. Atskaito 
mybė vedama tvarkoje. Susirin 
kimas Valdybai ir Rev. K-jai 
už atliktus darbus išreiškė pa 
dėką ir Valdybos patiektą apys 
kaitą patvirtino.

Į Valdybą slaptu balsavimu 
pagal didžiumą balsų išrinkta: 
J. Strazdas — 71 balsu, P. Bud 
reika — 56, St. Banelis - 
J. Simonavičius —- 42, F 
kus — 41, A. Kiršonis — 
Kl. Dalinda — 34. T 
Komisijon J. Vilkas—55 oafs... 
P. Lelis — 51 ir J. Slatulevi 
čius — 44.

1957 metams sąmata priimta 
bendroje sumoje 17,500 dol. su 
mai. Bs.
• Šeštadienį, sekmadienį, pirm, 
ir antradienį Pr. par. salė uždą 
ryta dėl pagrindinio grindų va 
lymo. Dėl to sekmadienį salėje 
Mišių 11,30 neblis.

X Raštinė: LE 4-4451 S

dį tarė Konservatyvų partijos 
kandidatas i Federalinį parla 
mentą nuo Parkdale apylinkės 
adv. Mr. Maloney. Mokyklinio 
ir priešmokyklinio amžiaus vai 
kilčiai gražiai išpildė programė 
le.

Tai gražus ir girtinas klebo 
no kun. P. Ažubalio ir kitų šios 
parapijos kunigų su Šaulių Klu 
bu bendradarbiavimo vaisius.

Bs.

- 52, 
Sen 

36 ir 
Revizijos

MIRĖ
ZOFIJA BARANAUSKIENĖ

Toronto Šv. Juozapo ligoni 
nėję sekmadienio naktį mirė a. 
a. Sofija Baranauskienė, 56 me 
tų amžiaus. Velionė pr eš du 
mėnesius namo gaisro nelaimė 
je apdegė. Po skausmingų mė 
nešiu, susidarė komplikacijų, 
kurios palaužė organizmą. Ve 
lionė jauna netekusi vyro, gra 
žiai išauklėjo tris vaikus, sol. 
Stasį Baranauską, Luką Vilku 
taitienę ir Sofiją Pacevičienę.

Didelio pasiaukojimo ir mei 
lės parodė motinos ligoje abi 
jos dukterys ir žentas Dr. A. 
Pacevičius. Velionė iškilmingai 
palaidota trečiadienį iš šv. Jono 
Kr. liet, bažnyčios.

„BRANDOS ATESTATAS“ J 
TORONTĄ

Clevelando liet. Bendruome 
nės globoje įsisteigęs „Vaidi 
los” teatras sėkmingai gastro 
iiuoja Amerikoj su „Brandos 
Atestatu". Kovo 30 d. „Vaidi 
los“ teatras atvyksta į Torontą, 
kur Kanados liet, mokytojų su 
važiavimo dienomis Prisikėli 
mo par. salėje bus pastatytas 
„Brandos Atestatas” liet, visuo 
menei, sekančią dieną ir Hamil 
tone. „Vaidilos“ teatras yra pa 
kviestas Toronto liet. Carits. j

I I
Ir-EAudrukaitisf

I 956 SHERBROOKE E. S
8 Tel.: LA 2-7236 8

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

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

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

I. G. ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURCINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

REIKALINGA 
mergina ar moteris 

namų ruošai nuo 9 iki 4 vai., 
$ 7.00 į dieną ir apmokama ke 

lionė. 4192 Madison. 
Tel. EL 0996.

? Raštinė vakarais:
A 2104 Mount Royal St. E.
X LA 1-7926—8873
I Renė TALBOT 

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

$ 507 Place D’Armes
MArquette 8045

notaras 
MILTON W. WINSTON, 

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

4 Notre Dame St. E. 
Montreal. UN 6-6556

MOKKIS I
GYDYTOJAS f I Dr.A.VALADKAf 

8 1081 BLOOR ST. W. 8 
x (prie Dufferin) x 

8 Telefonas LE. 1-2933 8
| RENTGENAS | 

priima ligonius ir gimdyves 8 
8 nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. S 
8 šeštadieniais nuo 12 vai.x 
x iki 2 vai. pp. Ketvirtadie-x 
£ niais kabinetas uždarytas. 8

f DR. V. SAtlAUSKIENĖ J 

| Dantų gydytoja 

B 129 Grenadier Rd., A 
;(2 namas nuo Roncesvallcs)2 i

TORONTO |
Tel. LE 1-4250 į

ir .šeštadieniais 
susitarimą.

t Dr. P.
f DANTŲ

x Vakarais
S pagal

1982 Bloor W. Toronto 4.
$ į rytus nuo Dufferin St. &

tDr. A. Pace vidus i -
V ... X *N, Gydytojas ir Chirurgas X |

280 Roncesvalles Avė 8 J
Telefonas LE 4-4778

^Priėmimo valandos: U-l v. 8 < 
x vakarais nuo 6-8 v.; trečia- x < 
xdieniais ir šeštadieniais 11-3 x į 
v v. pp. Kitu laiku, susitarus. 8 į 
$ N a u ja s kabinetas 8 įį
V $ J

s

SULLIVAN REALTIES
Member of Montreal 

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

IŠNUOMOJAMAS
i butas duplekso pirmame augs 

te, 7 kambarių, apšildomas, 
karštas vanduo ištisus metus,'

; perdažys pagal pageidavimą. - 
Nuo balandžio ar gegužės 1 d. f:

. Nuoma $ 100.—. Labai pigiai L 
parduodami baldai. t

Skambinti vakarais tarp 6 ir 8. f 
RE 3-7239. T

TAISAU 
šaldytuvus, air conditioning ir 
kitokius elektrinius aparatus.

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877. 3600 Fenelon St., Rosomount. 

Tei. RA 1-3091.

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA”
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

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

Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Telefonas LE 2-3723
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