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Politinių įvykių savaitė
LABAI NERAMI VISA SAVAITĖ 

\ XI xxxxxxvzill^ MU1V11U, O U

Praėjusi savaitė buvo gausi bet siūloma eiti į paliaubas. Jei 282,500,000 dol. perteklium. Pa 
žymiais įvykiais, didelėmis ka gu butų grąžintas vyskupas Ma gaj biudžetą, kuris paliekamas 

kariOs, butų susitariama. beveik toks, kaip ir* pereitaįsme
— JAV senatorių nuomonės tais, bet pkeliamos senatvės pe 

dėl Lenkijos rėmimo pasidalino nsijos po 6 dol. mėnesiui ir vai 
pusiau. kų priedai, o sumažinami muitai

— Anglija stato 19 atominių — kavai, arbatai ir saldainia 
elektros stočių, kurios apims da ms.
ugiau kaip pusę visos elektros

tastrofomis ir sukilimais.
Nežiūrint visko, dėmesio cen 

tre tebėra
SUECO KANALO ĮVYKIAI.

Izraelis pasitraukė iš Gazos 
ir Akabos. Bet jau tuojau sekė 
naujas arabu užpuolimas. Be .. 
to, JT nutarimu Gazoje turi bū eneig1Jos gamybos, 
ti JT kariuomenė, tuo tarpu, ne 
siskaitydamas su JT nutarimu, 
Nasser Gazai demonstratyviai 
paskyrė savo gubernatorių. 
Nasser, kurstomas sovietų, da 
rosi visiškai nesukalbamas. Iz 
aelis įspėjo, kad jeigu nebfts 

laikomasi JT nutarimo, jis im 
sis žygių. Nasser, užbėgdamas 
už akių įvykiams, pareiškė, kad 
pajamas iš Sueco kanalo nau 
dojimo jis ims visas, nesiskai 
tydamas su JT rekomendacija.

Vis didėjančju įsitempimu sp 
rendžiamas

VIDURINIŲJŲ RYTŲ 
KLAUSIMAS.

Eisenhoweris išsiuntė ten 
specialų savo ambasadorių, ku 
ris vietose aiškins klausimą, o 
pats išvyko kreiseriu į Beimti 
dus, kur susitiks su DB prem 
jeru Miicmillanu ir taip pat aiš 
kinsis tuo klausimu. Eisenho 
weris įstatymą dėl Vid. Rytų, 
kurį jau priėmė abieji JAV rū 
mai, pasirašė, bet jo gyvendini 
mas nėra paprastas, kai Rusiją 
prieš jį nukreipė visas savo jė 
gas, kurstydama prieš JAV ne 
tiktai arabus, bet ir Afrikos tau 
tas.

Lėktuvo nelaimėje
ŽUVO

FILIPINŲ PREZIDENTAS 
Magsaysay. Spėjama, kad ko 
munistai buvo padarę sabota 
žą, nes tuo lėktuvu skrido kaip 
tiktai antikomunistinio veikimo 
vyrai.

Kubos respublikoje taip pat 
atsitiko nemažas subruzdimas-

SUKILIMAS PRIEŠ
PREZIDENTĄ

MASINU FONDO VAJUSį »*
„N. L.“ Mašinų Fondo va gos tuojau paskirti dešimtį do ^ra paaiškėję, kad iš Lietu 

ius tęsiamas. Dideliu dėkingu lerių N. L. Mašinų Fondui. „Ži vos tikrai galima atsikviesti se 
mu minime sekančius vajaus da noma, turiu paremti savąją lie ^us tęvus, jau sukakusius 65 me 
lyvius ir lietuviškosios spaudos tuviškąją 
židinio rėmėjus: 
Zigmas Jackus,

Torinto, Ont.................... 10.0U
Besilankant Toronte, teko pasi 

Amerikos šių metų biudžetas matyti su NL skaitytoju p. Z. 
yra 71 miliardo dolerių. Jackum, kuris nepraleido pro

PASKELBTAS KANADOS 
BIUDŽETAS

1957-58 metams sumoje 5 mi 
liardų ir 18 milionų dolerių, su

'i spaudą“, — pasakė 
p. Z. Jackus, įteikdamas dešim 
kę.
Leonas Gudas,

Montreal, Rsmnt. ..$20.00 
Visuomenininkas, KLCT ir jo 
Montrealio skyriaus nenuilsta 
mas darbuotojas, L. Gudas sa 
vo namų įsigijimo Rosemounte 
proga, NL Mašinų Fondui padi 
dinti įteikė 20 dol., nors jis jau 
ne viena šėrą turi. Ir dar paža 
dėjo 30 dol. tam pačiam tikslui.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių, 
Spaudos Bendrovės „Nepiik 
lausoma Lietuva” įgalioti vesti 
vajų : P. Narbutas ir J.Kardelis.

TORONTO 
LIET. NAMŲ VALDYBA 

pasiskirstė pareigomis: J. Straz 
das — pirm., F. Senkus—sekr., 
P. Budreika — ūkio reikalams. 
Al. Kiršonis — atskaitomybės, 
Kl. Dalinda — šėrų, J. Simona 
vičjus — prop, ir informacijos 
ir St. Banelis — vicepirm., ku 
riam pavesta spaudos ir kultu 
ros reikalai.

Šiemet Rugpjūčio mėn. suei 
na 5 metai kai yra įsigyti Lietu 
vių Namai. Šį penkmetį V-ba 
jau iš anksto ruošiasi tinkamai 
paminėti ir apie rugsėjo pabai 
gą visuose namuose suruošti di 
delį šėrininkų subuvimą su pa 
rinkta menine programa.

Paskutiniu metu kai kurios 
salės pasipuošė naujomis langų 
užuolaidomis, priduodamos dar 
daugiau jaukumo. Reikia pasi 
džiaugti mielais talkininkais, o 
ypač EI. Dranseikiene, EI. Ste 
paitiene, P. Šadeikiene, O. Va 
siliauskiene, I. Beržinskiene, 
Br. Kavaliūniene, Ed. Kundro 
tu, Alf. Pundžiu ir J. Petruliu, 
kurie savo darbu be atlyginimo 
tas užuolaidas pasiuvo ir paka 
bino. Bs.

VINCO KRĖVĖS 
LITERATŪRINĖ PREMIJA

Lietuvių Akademinis Stimbū 
ris Montfealyje nutarė 1955 m. 
įsteigtą V. Krėvės vardo litera 
tūrinę premiją $ 500 sumoje 
skirti reguliariai kas antri me 
tai. Pirmoji premija buvo įteik 
ta 1955 m. Jonui Aisčiui už kn 
ygą „Apie laiką ir žmones“. An 
troji premija bus skiriama 1957 
m. gegužės mėn. už 1955-56 m. 
bet kuriam laisvo pasaulio kraš 
te išleistą ir dar nepremijuotą 

JAUNIEJI ATEITININKAI šaukiamas kovo 23 dieną 7.30 lietuvių grožinės literatūros 
rengia Šv. Kazimiero minėji vakaro, 5637 Jeanne d‘Arc Avė, (poezijos, prozos, dramos) vei 
mą, kuris įvyks šį sekmadienį, Rosemount. Kviečiami visi klu kalą. Premijai skirti sudaroma 
kovo 24 d., 3.30 vai, p. p. Auš bo nariai ir prijaučiantieji. ’ “
ros Vartų Parapijos salėje. V-ba.

Vytautas Birieta skaitys pas • Agronomai pp. Vasiukevičiai 
kaitą apie Šv, Kazimierą. Po to pardavė savo turėtą tabako ūkį 
seks vaidinimas —- įscenizuota tam pačiam savininkui, iš kurio 
Nelės Mazalaitės novelė „Nesi buvo jį nusipirkę. Dabar pp. Va 

5.— baigianti Legenda“. siukevič,iai vieši Čikagoje.
• Biletai į „Baltaragio Malūną” • Inž. L. Balsys, kaip pranešta 

Vancouver, B. C........... 5.— parduodami AV salėje kiekvie Braižybos kursuose, 1 ‘
sukilimą veng V. Mockus na sekmadienį. Spektaklis įvy naują darbovietę Toronte.
..................................... S. S. Marie, Ont......... .. j — - _ _ . ..

už gražiausi vaka 
visų Kanados ir 

Atvaizde iš

Hamiltono LSK Kovas suruoštame kaukių bailuje pirmąją premiją 
ro kostiumą laimėjo V. Subatnikaitė, kurios suknelė buvo pasiūta iš 
JAV lietuviškų laikraščių puslapių, o karūną puošė NL ir TŽ antgalivai. 
kairės į dešinę: NL bendradarbis K. Baronas, V. Subatnikaitė, L. Bakaitytė ir sporto 
klubo pirm. K. Stanaitis. Klišė „The Hamilton Spectator“.

Medžiaginės gyvenimo sąlygos Lietuvoje
Atvažiavusieji iš Lietuvos pa kolūkių, kuriuose už darbo die žiuoja donos jieškoti. Skurdas 

sakoja, kad gyvenimas Lietu ną temokama po 150—'200 gra viešpatauja visoje Lietuvoje, 
vos kaimuose, kolūkiuose, yra mų grūdų su pelais. O yra ir to Tiktai augštieji valdžios ir par 
nepaprastai sunkus, tiesiog bai kiu kolūkių, kuriuose kolūkie tijos žmonės yra sotūs ir nieko 
sus. Vadinamieji „visuomeni čiai dirba ir. . . nieko negauna, jiems netrūksta. Jiems yra ats 
niai gyvuliai“ neprižiūrimi, ne Todėl yrą kolūkiečių badaujan kiros krautuves, į kurias darbi 
maitinami, dėl to nuo pusės žie čių. Daugelis jų, gyvendami ninkai neįleidžiami.

Batistą, kuris buvo užpultas jo mos jau pradeda neatsikelti. ypač arčiau miestų, į juos va Bus daugiau,
rūmuose. Sukilėliai btjvo įsiver Reikia padėti atsikelti karvėms 
žę į rūmus, bet ten įsidegusiose ir arkliams. . , O tie arkliai daž 
kovose buvo nugalėti, 
ipie 40 asmenų.

Dideli neramumai vyksta In vulius. Daugelis jų į pavasarį suotinis narių susirinkimas kvie čią vai. po pietų, A. V. parapi 
donezijoje, į kurią skverbiasi ko nugaišta. Badu išdvesia. Kad ir čiamas kovo 23 d., šeštadienį, 7 jos salėj yra Verduno jaunes 
munistai. Jau anksčiau prąsidė šiemet, daugybė pašarų liko lau vai. vakaro A. V. Parapijos sa niųjų skaučių (paukštyčių) su 

' ‘ , eiga. Mergaitės nuo 6—11 m.
Dienotvarkėje valdybos rinki norinčios būti skautėmis yra 

ir užšąlo. Jau šį pavasarį žmo mai ir kiti svarbūs klausimai, kviečiamos dalyvauti sueigoj.
..................... ” . Draugininke.

bulves, narės maloniai kviečiamos daly LIAUDININKŲ - VARPI 
Valdyba. NINKU SUSIRINKIMAS

Žuvo nai naudojami darbams. Tat 
žmonės negali žiūrėti į tuos gy

KANADOS LIETUVIŲ 
KATALIKIŲ MOTERŲ

Dr-jos Montrealio skyriaus vi

VERDUNO PAUKŠTYČIŲ 
DĖMESIUI

Šį šeštadienį, kovo 23 d., 3-

jęs sukilimo bruzdėjimas salo ke per žiemą, Kolūkiuose šimtai Įėję , 
se taip išsivystė, kad preziden hektarų bulvių liko nenukąsti 
tas Sukamo paskelbė

INDONEZIJOJE
KARO STOVf.

Atskirose salose valdžia per 
duota karo įgulų viršininkams, 
kurie dabar pašaukti posėdžio 
tartis dėl valstybės ateities. Ne 
ramumai vyksta todėl, kad ka 
binete buvę komunistai beato 
dalriškai varė komųnįstinę pro 
pagandą,

— Amerikos spauda pranešė, 
ad vienas susidūrusių laivų 

esąs lietuviu pabėgėlių, bet iš 
aplinkybių matyti, kad tai yra L. Pečiulis, 
estų laivas, Eina.

—. 1848 m.
rai paminėjo tyliu susikaupimu. ____ _  ________ ______ __  ____o .
Kovo 15 vengrai buvo sukilę J. Žiūkas, Gesu Hali, 1200 Bleury. Vie certui Verduno Auditoriją, bet 3472 Hutchison St., Montreal,
prieš rusus ir austrus, o jų su Sudbury, Ont.....................1,— tos bus numeruotos. nežiūrint to, kad siūlė už ją Que .
kilimą numalšino rusai tada, Pp. Daugelavičiai 10.—■•Ponai Daugelavičiai lankėsi 5,000 dol. Verduno savivaldy KAZIO BINKIO MIRTIES
kaip ir dabar, Nuoširdžiai dėkojame už pa NL redakcijoje, nusipirko lietu bė jam nedavė motyvuodama,

-— Kipre tebevyksta kovos, ramą. NL, viškų patefono plokštelių ir N kad jo kancertas Verduno kul

nės eina į nenukąstų bulvių dir kavutė su užkandžiais. Visos 
vas ir kasa sušalusias 1 
kad nors gyvuliams jas sųnaų vauti, 
do jus,

Kaimu skurdas baisus. Yra

AUKOS „N. L”
P. Jakubka, Mtl.................. 2.—
J- *

Valdyba.

tus amžiaus.
Tėvai gi gali atsikviesti po 

vieną vaiką, nors jie būtų ir jau 
ni.

Atsikviečiamiems dokumen 
tai daromi per Imigracijos įstai 
gą, kurių yra kiekviename di 
desniame Kanados mieste. Do 
kumentus gali sudaryti tiktai 
Kanados pilietybę turį, o Kana 
dos pilietybė dabar labai leng 
vai gaunama, per 2—4 mene 
sius.

Tokiu būdu Kanadon jau 
yra atvažiavusių keliolika asme 
nų. Apie kitą atsikvietimų sche 
mą bus pranešta vėliau, kai ji 
visai paaiškės, nes yra daromos 
pastangos atsikviesti ir kitokiu 
būdu.

Tiesa, jau yra seniai žinoma, 
kad galima iš Lietuvos išvykti 
į Vakarų Vokietiją repatriaci 
jos būdu.
TELEFONU PASIKALBĖTI 

SU LIETUVA
galima kasdien tarp 9.45 ir 12- 
tos valandos ryto. Norint kalbė 
ti su Lietuva, reikia prašyti už 
miestinį telefoną, pasakyti už 
miestines telefonistei, kad nori 
kalbėti su Lietuva ir kad ji jus 
jungtu su New YorkO' teletonų 
užmiestine, o ten jau icikia išsi 
aiškinti: duoti savo telefoną ir 
nurodyti telefoną, su kuriuo 
jūs norite susijungti.

Jeigu šaukiamasis asmuo ne 
turi telefono, tai jį New Yorko 
stotis turi telegrama iššaukti, 
todėl reikia duoti adresas iššau 
kiamojo asmens.

Pasikalbėjimą, ypač pastaruo 
ju atveju, reikia užsakyti iš an 
ksto, prieš vieną-dvi dienas 
prieš pasikalbėjimą.

Nurodytomis, 9.45—12 vala 
ndomis New Yorko telefonų 
stotyje budi viena lietuvaite, ir 
jūs galite prašyti, kad jums duo 
tų pasikalbėjimui lietuvaitę. Už 
3 pasikalbėjimo minutes reikia 
mokėti 12 dolerių.

Kanada tiesiogio telefoninio 
ryšio su Rusija neturi, todėl rci 
kia kalbėti per New Yorko sto 
tį. O New Yorkas Lietuvą su 
jungia per Maskvą. Pasikalbę 
jimai girdimi labai gerai, bet 
■etsant nepalankiom atmosferi 
nėm sąlygom gali pasitaikyti ii 
nesėkmingų susijungimų. To 
kiu atveju pasikalbėjimas atide 
damas kitai dienai. Pasikalbėji 
mų aptarnavimas perdėm geras 
ir mandagus.
URUGVAJAUS DELEGACI 

JA LIETUVOJE GAVO 
PYLOS

Kaip žinoma, iš Urugvajaus 
Lietuvą buvo nuvykusi lietu 

vių komunistinių vadų dclega 
cija. Jos agitacijos dėka, į Lie

j

L

Dubauskas, 
Calgary, Alta. 
Dambruaskas, 
Langton, Ont.

penkių asmenų Jury komisija, 
kurios sudėtis šiomis dienomis 
bus paskelbta visoje lietuviško tuvą yra sugrįžusių iš Urugva 
sios išeivijos spaudoje. Sambų jaus lietuvių, kurie Urugvajuje 
ris tikisi susilaukti ; • ’ • - ‘-i'-
premijai paremti iš viso pašau 
lio lietuviškosios visuomenės.
Dėl smulkesnių informacijų ar 

keliasi į aukų prašome kreiptis į Lietu 
________ } ______ _________ c ________ vių Akademinio Sambūrio pir 

ks šio kovo 31d. dienos metu. • Presly norėjo gauti savo kon mininkęBirutę Ciplijauskaitę, 
Gesu Hali, 1200 Bleury.

L— tos bus numeruotos.

1.— aukų šiai išsipardavė namus, turėtas įmo 
nes ir sugrįžo. O ten juos „apva 
lė nuo buržuazinių liekanų” ir 
dabar žmonės vargsta sovietinė 
je okupacijoje ir keikia tuos, ku 
rie juos prikalbėjo grįžti.

Bet pasitaikyk taip, kad „uru 
gvajiečių delegacija“ užsuko į 
Žviliūnų kaimą, Subačiaus vals 
čiaus, kur rado sugrįžusius-re 
patriavusius iš Urugvajaus. Čia 
'„delegatus“ pasitiko repatrio

MINĖJIMAS
___ T x,______________________ _____ j- __________  -______  ___ Ljetuivų Akademinis Sambū
L paukojo 10 dol. Ponams Dau turai kelti nieko teigiamą nega ris ruošia balandžio' 28 d. šau tiejHr sako: 
gelavičiams nuoširdžiai dėkoja Ii duoti. nų „Keturių Vėjų“ literatūros- J”" j

K. L, B, Wellando Apylinkės Valdybos nariui
POVYLUI TAMULĖNU1 

mirus, šeimai ir artymiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia

K. L. B. Wellando Apylinkės Valdyba.

„___ _ nų „Keturių Vėjų“ literatūros- jūs mus prikalbėjote grįžti,
• Policija įspėja moteris, esant meno vakarą Kazio Binkio 15 o patys pasižiūrėsite ir grįšite i 

___________________________ _ _______________ . mirties suakktuvėms pami Urugvajų mūsų gi neleidžia 
L redakcijoje ir atsiėmė Spau ms duris atidarinėtų atsargiai, nėti. Vakaras įvyks Darcy Mc grįžti. . . Jūs mus apgavote. .

nes vra buvę užnuolimu. Gee salėje. Smulkesnė progra — Ir duok „vanoti „delega

gelavičiams nuoširdžiai dėkoja Ii duoti.
me. ”
• P. Naginionis senj. lankėsi N joms vienoms namie, kad vyra m.

lamuo. nes yra buvę užpuolimų. Gee salėje. Smulkesnė progra Ir duok „vanoti
• Tabako farmeris Benediktas • Alaus O’Keef’e bravoras Mo ma bus paskelbta vėliau. Pel tus**. Jų laimė, kad lydėjusieji
dos baliuje laimėtus fantus. nes yra buvę užpuolimų.

Pakulis lankėsi NL redakcijoje ntrealy sulygino darbininkų at nas skiriamas V. Krėvės vardo politrukai apgynė, o tai būtų 
ir pasipasakojo apie praėjusių lyginimą su Toronto bravoru Ii literatūrinei premijai., _ . buvę „delegatams ir šonkau 
metų tabako ūkio pasekmes. gi 77.85 dol. už savaitę. Lietuvių Akademinis Sambūris, liai suskaičiuoti. . .
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Rinkimai Ville LaSalle. (Skelbimai).

Perrinkime LaSalle Majoru
Neužmirškime atnaujinti 

„Nepriklausomos Lietuvos”
Redaktorius Jonas Kardelis.

Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 
7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.

Telefonas:
Prenumerata metams:

Kanadoje .........................$ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur .................... $6.00
Teksto eilutė ................et. 0.15

HEmlock 7920.
Yearly Subscription Rates:
Canada ............................ $ 5.00
America & S. America. . $ 5.50 
Other Countries .......... $6.00
Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00

Adresu pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto i.) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Srovėms reikia susitarti
Ateinančios iš New Yorko ži ardantis tą organizmą vėžys, 

nios praneša, kad išsiskyrusios Bet jeigu taip, tai juo svarbiau 
prieš dvejetą metų lietuvių po yra būtina suprasti, kad taip 
utinės srovės kovo • 6 dieną šios būsenos palikti toliau nega 
New Yorke susėdo prie bendro Įima. Todėl reikia itin teigia

Dr. M. LACHARITE
Balandžio 1 dieną rinksime keletą asmenų, kurie mus 
atstovaus Miesto Valdyboje.
Mūsų majoras Dr. Maurice Lacharite kandidatuoja ir 
remiasi savo paties atsiekimais per paskutiniuosius tie 
jus metus. Jis myli savo miestą ir aukoja savo geriau 
sias pastangas tvarkant miestą ir ginant mūsų interesus. 
Atstovaudamas mūsų miesto reikalus, jis yra tikras če 
mpionas — kovoja neatlaidžiai, kad laimėjus miesto in 
teresui. Metropolitain Commissian ir Quebec‘o Atsto 
vų Rūmai pripažįsta, kad sunku nesutikti su jo reikalą 
vimais, nes jis puikiai žino, kas yra reikalinga jo atsto 
vaujamam miestui.
Kad Įsitikinus jo darbo vaisiais, tenka tik pereiti per 
mūsų miestą. Paskutiniųjų trejų metų bėgyje gyvento 
jų skaičius padidėjo 6000, pastatyti 948 nauji butai. 
Nuo 1954 m. yra išduota leidimų statyboms per $ 27. 
000.000 vertės — butams ir naujai pramonei.
Galima būtų prirašyti ištisus puslapius išvardinant jo 
nuopelnus mūsų miestui per šiuos trejis metus.
Kur galima būtų rasti kitą žmogų, kuris galėtų tiek pa 
daryti Ville LaSalle miestui?

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

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

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

P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai butų žuvę.
Kam patogiau, prašome siųsti ar banko Čekiu ar pašto perlaida 
— Money Orderiu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraštį 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

po svetimu

lawwwtjimgrww;
stalo tartis dėl atstatymo vieny mai vertinti iniciatyvą ir pasta 
bės ir bendro darbo. ngas šitą blogį pašalinti.

Dar nėra žinoma, kaip tie pa Susiskaldymo blogis yra visa 
sitarimai vyko ir kuo užsibaigė, pusiškas: gilinąs nesantaikas, 
Didesniam optimizmui tuo tar kur jos buvo; ugdąs, kur jų ne 
pu labai viltingų prognozų nebuvo; šaldąs santykius, kur jie 
ra. Perdaug neprotingai buvo buvo pakenčiami; trukdąs vi 
padaryta ir po to taip elgiama sas lietuviškas vieningumo rei 
si, kad galima būtų tikėtis opti kalingas pastangas. Viską iš 
mistiškesnių vaisių. Bet,, jeigu skaičiuoti neįmanoma, nes ne 
jau vieni rado, kad tartis reikia, santaikos padariniai jaučiami 
o kiti neatsisakė Į pasitarimus initymiausiose ir daugiausia at 

sijusiose lietuvybės celėse.
Bet kai dabar jau bandoma 

susitaikyti, norisi pasakyti, kad 
reiktų pajieškoti ir rasti tokia 
apimtis ir tokia forma, kuri ne 
santalkas likviduotų visapusis 
kai plačiai ir išsamiai.

Praeityje klaidų būta — da

Remiantis jo paties atsiektais laimėjimais, Dr. M. La 
charite turėtų būti perrinktas aklamacijos būdu.

F. Tremblay.

eiti, tai vis dėlto lyg ir galima 
butų, kokių nors užsibrėžtąją 
kryptimi vaisių laukti.

Neužbėg^mt Įvykiams 
akių, šiuo norima įtaigoti, kad 
vis dėlto jau atsibodusi nesan 
taika būtų baigta. Ji atsibodo 
kaip sakoma, „ligi gyvo kaulo“. 
Maža to, ji yra labai nenaudin ug ir tokių, kurių nieku patei 

sinti negalima. Bet per paskuti 
niuosius laikus labai jau daug 
yra išsiaiškinta ir daug paaiškė 
ję. Paaiškėjimai griauna čai kie 
no Įsivaizdavimus, todėl Į gy

uz

dingą visiems — ir pasitrauku 
siems ir likusiems. Ji, reikia pa 
sakyti dar daugiau, yra labai ne 
naudinga visam lietuviškam rei 
kalni. Tai yra svaribausia. To 
dėl tą nelemtą būseną reikia venimą ir srovių santykius reik 
baigti juo skubiausiai.

Labai gaila, kad skilimas įvy 
ko. Tos žalos, kurią jis padarė, 
deja, atitaisyti visiškai neįma 
noma. Padariniai perdaug dide 
Ii, kad tai galima būtų išlyginti 
be palikimo neigiamų pėdsakų. 
Skilimo žalos padariniai yra per ti ir nesantaikas pašalinti. Tai 
dideli ir pergiliai įsiėdę Į lietu mums diktuoja realybė dabarty 
vybės kūną ir dvasią, lyg koks je ir ateityje.

tų žiūrėti realiai ir rimtai. Pa 
darykime visa, kad čia, šiapus 
Atlanto, būtume stiprūs ir pa 
jėgūs, ryžtingi ir pasiaukoją, o 
tai yra Įmanoma tiktai vienybė 
je-

Žodžiu, mums reikia susitar

STEPUI ANDRULIUI, 
gyvenančiam Australijoje, Sydnėjuje, mirus jo tėvui 

JONUI ANDRULIUI
Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą reiškiame

Broliai J o c a i Kanadoje.

Bendruomeniniu keliu
Jei prieš kelis metus Kana ti buvo Pasaulio Lietuvių Ben 

dos lietuvių organizacinėse gru druomenės struktūrą, kaipo tai 
pese, nesant tarpusavio sugyve kos formulę, tai šiandien po ke 
nimo, vienintelis kelias pasirink lių metų bendruomeniškos vei 

klos kiekvienam turėtų būti 
aišku, kad anąja formule apsi 
riktą nebuvo, nes paskutinieji 
keli metai, — pradedant Laiki 
nuoju Kanados Lietuvių Orga 
nizaciniu Komitetu ir vėliau 
K. L. B-ne, kuri net kelintas 
kartas pasirinkdama savo vyk 
domuosius organus, įrodė savo 
gyvybingumą, išlygino tarpgru 
pinius nesugyvenimus. Ir jei 
Montrealis, kaip anksčiau bu 
vęs tų nesugyvenimų centru, 
dėka Pasaulio Liet. B-nės lai 
kinųjų rėmų, suėjo į vienybę, 
tai ką betektų kalbėti apie ki 
tas lietuvių kolonijas, kuriose 
tas negalavimas mažiau reiškė 
si. Todėl džiugu vartyti lietuviš 
kąją spaudą, kuri jau nemirga 
mažavertėmis polemikomis bei

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.

10.
H.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

SEIMELIO RINKIMU 
DOMENYS

Kiek kas gavo balsų
Adomaitis Jonas 
Adomonienė Jani 
Adomonis Petras 
Andruškevičius 
Balsienė Vanda 
Balsys Julius . 
Balzaras Leonas 
Blauzdžiūnas Ali 
Baltuoniene Jad 
Gražys Antanas 
Gudas Jonas .. 
Ivaškevičius Kos 
Kerbelienė Beat 
Kęsgailą Steponą 
Kudžma Augusti 
Ladyga Jonas . 
Lukoševičius Jon 
Lukošienė Eugen 
Lukošius Mykol 
Lapinas Zigmas 
Navikėnas Juoz 
Norkeliūnas Alb 
Norkeliūnas Don 
Paukštaitis Pran 
Povilaitis Broni 
Rudinskas Prana 
Rukšėnas Gedin 
Šiaučiulis Juozas 
Toliušis Kostas 
Urbonas Albinas 
Valiulis Jonas . 
Vaupša Petras . 
Viskantas Alfom 
Zabiela K..........
Žemaitis Kostas

128 
111 
118

94
74
82 

180
86 
85

114
98 

119
98 

146 
106 
135 
144
100

87 
140 
144 
160 
112
93 

130 
137 
148

65 
133

82 
102 
100

52 
86 
71

GEORGE DUQUETTE
KANDIDATUOJA OLDERMANN

3 Apylinkės 2 seniūnijoje
Į Vile LaSalle Piliečius.
Atėjo laikas balsuoti miesto valdybos rinkimuose š. m. 
balandžio 1 dieną Ville LaSalle mieste.
Vilasaliečių delegacija kreipėsi į Mr. George Duquette, 
prašydama jį kandidatuoti ateinančiuose rinkimuose 
Oldermanu trečios apylinkės antrojoje seniūnijoje. 
Trys metai praėjo nuo paskutiniųjų rinkimų ir gyven 
tojai turi pripažinti, kad nieko rimto nebuvo padaryta 
šio miesto gerovei
Tai yra priežastis, dėl kurios Mr. George Duquette, 
gerai žinomas biznierius, sutiko kandidatuoti trečiosios 
apylinkės antrosios seniūnijos oldermanu ateinančiuo 
se rinkimuose.
Kaip žinia, kandidatų nominacija įvyksta kovo 20 d. 
ir Mr. George Duquette nori painformuoti savo priete 
liūs ir rinkėjus, kad jis su visu rimtumu oponuos Mr. 
Arthur Senecal.
Mr. Arthur Senecal pažadai nebuvo įvykdyti per pesku 
tiniuosius trejis metus ir mes nuoširdžiai likime, kad 
pasikeitimai yra būtinai reikalingi per ateinančius rinki 
mus. Turime remti vyrą, kuris nuoširdžiai, patikimai 
ir energingai atstovaus mūsų reikalus miesto valdyboje.

KAS YRA GEORGE DUQUETTE?
Kas iš vilasaliečių nepažįsta George Duquette, o ypač 
trečioje apylinkėje? Jis yra žinomas kaipo prityręs biz 
nierius, kuris gyvena šioje bendruomenėje per paskuti 
niuosius 34 metus ir kas gali daugiau žinoti apie mūsų 
miesto reikalus negu jis?
Mr. Duquette žino šio miesto ir šios apylinkės gausias 
problemas, kurios nebuvo iki šiol išspręstos.
Jam visada šios bendruomenės narių interesai bus prie 
širdies. Jis yra plačiai žinomas politiniuose federaliniuu 
se ir provincijos sluogsniuose miestų savivaldybių 
srityje.
Jis niekad negailėjo savo brangaus laiko skatinant ir 
remiant sportinę veiklą šioje bendruomenėje.
Mr. George Duquette yra vedęs ir yra pavyzdingas tri 
jų vaikų tėvas.

JO POLITINĖ PROGRAMA
Mr. Duquette netrukus paskelbs savo pagerinimų pr 
ogramą šioje apylinkėje.
Mr. Duquette pasižada įvykdyti savo programą, kurią 
Mr. A. Senecal neįvykdė per paskutiniuosius trejus me 
tus.
Mr. George Duquette prašo visų šios apylinkės rinkė 
jų ir prieteiiŲ, kurie norėtų jam padėti, paskambinti 
Centriniam Komitetui telef. PO 6-0367 arba TR 5195.

G. Duquette Komitetas.

Veda sktn. inž. J. Bulota.
MONTREALIO SKAUTŲ TNTAIATŠVENTĖ 

TRIGUBĄ ŠVENTĘ.
Kovo 9—10 d. mūsų skautai- 1918—1940, primenantį įspūdį, 

-tės susibūrę krūvon gražiai ai Po pamaldų Šv. Kazimiero 
žymėjo retus jų gyvenimo įvy salėje įvyko bendri pietūs, labai 
kius. Kiekvienais metais jie skaniai — mūsų skautų motinų 
švenčia savo patrono Lietuvos paagminti, į kuriuos atsilankė 
karalaičio Švento Kozimiero ir Quobec'o provincijos katali 
šventętę. Šiemet jie dar prijun kų skautų komisijonierius—va 
gė ir skautų įkūrėjo Lordo Ba das Mr. Hull — didelis ir 
den-Powell‘io 100 (22 vasario nas (iš 1949( mūsų skautų rėW 
mėn.) gimimo sukaktuvių pami mzioc ir 
nėjimą. Čia reikia pridurti, kad 
šias ypatingas sukaktuves pami 
nėjo viso pasaulio 12 milionų 
skautų, susidedančių iš per 70 
tautų visų rasių ir spalvų, neap 
lenkiant nė vieno žemės rutulio 
kampelio.

Šių dviejų švenčių proga rnū 
sų Montrealio skautus pirmą 
kartą aplankė ir pas juos dvi 
dienas viešėjo L. S. B. Vyr. sk 
autininkas v. s. S. Kairys. Tad 
ir nenuostabu, kad dėl šių trijų 
įvykių montreališkiai pasisten 
gė padirbėjo išsijuosę.

Šeštadienį — 9 dovo v. s. S. 
Kairys sutinkamas ir globoja 
mas mūsų tuntininko s. S. Na 
ginionio — pietauja pas tunti 
ninkę ponų Kibirkščjų šeimoje. 
Vakare klausosi (pats būdamas 
muzikos mėgėjas, kompozito 
rius, bei skautiškų dainų auto 
rius-kūrėjas) mūsų virtuozo 
nuostabiai išpildyto P. Kupre 
vičiaus koncerte.

Nors ir jau gerokai pavargęs 
bet v. s. S. Kairys užkviestas 
su visu skautų štabu, keletą sve kiek daugiau susikaupus, būtų 
čių ir tt. vakarieniauja pas jo se buvęs ištikrųjų šaunus laužas, 
ną vienmintį (1934 kartu Sue Čia tenka pasidžiaugti bei palin 
mijoje atstovavo Lietuvos skau keti sėkmės mūsų sk. vyčiams 
tus) P. L. S. S. Tarybos narį, įsteigusiems ir pirmą kartą pa 
Kanados Rajoro škautų vadą v. sirodant skudučius. Nors tik 
s. J. Bulotos šeimoje. trys išpildyti numerėliai, bet mū

Sekmadienį 10 kovo iškilmin sų tautinė proamžių muzika tie 
gai išklausyta suma, su gražiu siog už širdies stvėrė, 
skautų šventei pritaikytu kun. Bendrai imant ir nežiūrint 
Bobino pamokslu. Tik ką nau virš minėtų pastabų, matėsi, 
jai (pirmoji iš 1812 m. lietuvių kad į šį laužą mūsų skautai-tės 
Kanadoje) atstatyta — nauju Įdėjo daug darbo ir širdies. UjL 
tėlė moderniška ir tikrai bran tat jiems tenka didelis ačiū 
gi Šv. Kazimiero garbei bažny tokią didelę Šventę, augštų sve 
čia, tuntų vėliavos, per 100 uni čių pagerbimą bei skautų tėvų 
formuotų mūsų skautų-čių su ir jų bičiulių palinksminimą. Ti 
keliais šimtais senųjų ir naujų krai per šią šventę jie įvykdė 
jų lietuvių ateivių — tikrai da jo obalsį: Dievui, Tėvynei ir Ar 
rė mielą ir laisvąją tėvynę, iš timui. Žiūrovas.

mėjas ir bičiulis.
Sekė iškilminga abiejų tuntų 

sueiga: Įsakymai tuntams, pa 
kėlimai Į specialybes ir laips 
nius, naujų skautų-čių įžodžiai, 
pervedimas vilkiukų Į skautus 
ir t. t.

Visi laukė prabylant abiejų 
garbingų svečių: mūsų vyr. sk 
utininko ir mūsų tiesioginio vir 
šininko Mr. Hull asmenyje. 
Abu jie trumpose, kondensuoto 
se kalbose mus pamokino, pa 
drąsino, pasidžiaugė mūsų ga 
jumu, priminė garbingą Lietu 
vos istoriją, Įteigė mums skau 
tybės principus .pagaliau par 
nešti trispalvę tėvynėn!

Pagaliau 3 v. 30 m. prigūžė 
jus Į salę keliems šimtams skau 
tų tėvų, rėmėjų bei bičiulių, jvy 
ko išreklamuotasis laužas!

Neįmanoma aprašyti visą ii 
gą (perilgą, nes juk tėvai bu 
vo su mažais vaikais) laužą.

Reikia pasakyti, kad išmetus 
1 vai. nepasiruoštus ar perdaug 
jau girdėtas programas ir bent

us tilpusj straipsnį „N. L.” nr. „DARBININKAS“ PASKEL 
8 — „Tvarkykimės demokratiš BĖ NETIKSLIAS ŽINIAS 
kai“, priduriant apgailestavi 
mą, kad K. L. nesiteikė iškelti 
būdų, kaip reikėtų balsuojančių 
procentas pakelti, kas ypač bū 
tų buvę naudinga Montrealiui, 
esaničiam rinkimų išvakarėse.

Dėl jo suabejojimo bendruo 
mene, kad ji turi žemą balsavu

„Darbininkas“ iš kažkur pa 
sigavęs paskelbė žinią, kad Len 
kijos Londono valdžios „atsto 
vas Okt. Jastrzęmbski laikraš 
tyje „The Gazette Montreal“ 
vasario 8 atsiliepė dėl idėjos ne 
utralizuoti tam tikrą juostą ta 

siu skaičių, nori^ paklausti: be rP Rytū \r Vakarų . Esą ir „lt* 
ne žino K. L. kitų pasivadinimų kietiją taip pat neutralizuoti 
lietuvių organizaciją, kurios re Visų pirma, kad tokiu vardu 
nkant valdomuosius organus bū Montrealy nėra laikraščio. O p. 
tų dalyvavę balsavime daugiau Jastrzęmbski ne atsiliepė dėl 
8% visoje Kaandoje gyvenan minimos zonos neutraliazvimo, 
čių lietuvių? bet Londono valdžios paveda

Paskutiniuose KL B-nės Kra mas, pats tą pasiūlė. Tas jo pa 
što Tarybos rinkimuose, iš ko siūlymas yra padarytas prieš 
gerai įsitikinau, kad pagal K. Maskvos pasiūlymą, tiksliai pa

dytų, kad jau nebūtų mūsų tar 
pe pažiūrų skirtumo.

Paskutiniu laiku nors buvo 
pradėję rodytis kiti nesutarimų 
ženklai, bet montrealiečiai, jau 
turėdami praktikos pašalinti 
pasitaikiusias priežastis, vasa landėlėms ir šalpai. Tuo pačiu minėti iškeltas vertingas min L. teigimą, tie 92% neatėjusių sisakant prieš Vokietijos išstū 
rio 9 d„ susirinkus KL B-nės pasisakyta, kad Pasaulio Lietu tis, — kad jau laikas pradėti balsuoti, tai dar nereikštų jųjų mimą pryšakin ir prieš Ameii
Montrealio Apylinkės (Seime vių B-nė turės būti pati augš spaudimą į mūsų Vyriausius priešingumą* Bendruomenės st kos tos Vokietijos rėmimą. Gai
lio) visumai, buvo nutarta, kad čiausioji lietuvius apjungianti Veiksnius, reikalaujant susitari ruktūrai, o tik galiu teigti, kad 1'"J rv‘------ --------- 4"''' M
nesutarimų priežastis, esanti institucija, ir jos rėmuose, jau mo ir kolei šios institucijos ne jiems buvo stoka tautiško įsipa 
dėl 2-jų laisvinimo Fondų, to dabar, neturi reikštis partiniai pasieks susitarimo, tolei nebus reigojimo jausmo, nes nevisi 
dėl 16-tos Vasario šventės mi bei grupiniai įsitikinimai. Šių įnešamos Šventės minėjimo pa balsuoti atėjo net patys išstaty 
nėjimo likusias pajamas Įnešti nutarimų pasėkoje gana taikin Įamos nei Tautos, nei Neprik tieji kandidatais. Tad geriau ei 
Montrealio Seimelio Prezidiu goję dvasioje atšvęsta buvo, Va lausomybės Fondams, 
mo kasoti, ir tik antrąją laisvą sario 16-tosios šventė.
auką — radio lietuviškoms va Be šių nutarimų, dar tekių su nai pasisakau į K. Lukoševičia

kime tuo keliu, kuris mus jun 
Šiuo savo rašiniu bent dali gia, o ne tou, kuris mus skiria. 

Pr. Paukštaitis.

Maskvos pasiūlymą, tiksliai pa

la, kad „D“ nepasinaudojo „N 
L“ plačiu tų pasiūlymų aprašu 
mu 7(517) numeryje.

Šis pasisakymas — padary 
tas atkreipti dėmesį j gana 
svarbų reikalą, kuris yra gana 
gyvai prigijęs ir Amerikos poli 
tiniuose sluogsniuose.
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THE DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION
Ministeris
PICKERSGILL

Artimiausiojo teismo tarnautojas maloniai įteiks jums prašymo blankus ir 
padės juos užpildyti. Prašymo blankus galima taip pat gauti pas visus Pi 
lietybės Departamento valdininkus, bei parašant šiuo antrašu:
Registrar of Canadian Citizenship, Ottawa, Ont.
Jei jūs gyvenate daugiau nei penkiasdešimt mylių nuo teismo, jūsų prašy
mas turi būti siunčiamas tiesiog Registrarui.

jus pilnumoje dalijatės teisėmis ir pareigomis su visais ka-

asmenų.
— jūs esate širdin

LAVAL FORTIER, Q. C 
Viceministeris

1955 metais Kanados Pilietybės Liudijimus gavo 58,711 
Jei jūs dar nepadavėte prašymo Kanados Pilietybei gauti 
gai kviečiami jį paduoti.
Jei jūs esate dvidešimt vienų metų ir, jei jūs išgyvenote Kanadoje bent ke 
turis metus ir devynis mėnesius nuo tos dienos, kada jums, kaip imigrantui 
buvo leista įžengti į Kanados žemę.
Pilietybė įgalina jus pilnumoje drauge su kitais kanadiečiais 
rais dalyvauti Kanados gyvenime.
Kaipo pilietis, jūs turite savo balsą valdžioje jūsų bendruomenės, jūsų pro
vincijos ir jūsų tautos vardu.
Jūs turite teisę gauti Kanados pasą, kuris pripažįstamas visame pasaulyje 
lūs turite teisę būti renkamas valdžios ar savivaldybės atsakomingoms pa
reigoms ar užimti tam tikrą vietą valdžios įstaigoje.
Vienu žodžiu
nadiečiais.

DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

Ties Raštikio atsiminimais
8. KAIKURIOS PERVERSMO APLINKYBĖS

Nenorėčiau, kad iš paskuti Daugumas Napoleono maršalų 
niųjų dviejų atkarpų apie per buvo iškelti iš eilinių kareivių, 
versmo vykdytojus kas nors su Pagaliau dabarties faktai: Mar 
sidarytų nuomonių, kurių nesie Salas Pilsudskis, maršalas Stali — ne žmonės, 
kiau. Taip sakysime minėjau, nas, maršalas Tito, maršalas 
kad kaikurie jų buvę puskari Hitleris, Musolinis ir tt. 
ninkiai, be didesnio išsilavini
mo. Bet gi aš pažįstu žmonių su šalų tiktai politikavo ir kaip ka sukūrę ką nors rimta, pozity politikai. Kad jie klydo, įrodo licija.
aųgštuoju mokslu, kuriuos pa riai ne kuo pasižymėjo. Tie vaus, naudinga. Visi jie buvo di tas faktas, kad daugumos ji/ po Kalbant apie gruodžio 17 pei

sukūrė ir leitenantas Napoleo gi iš tų puskarininkių ir leite tai aktyvios tarnybos kariai ne 
nas su savo maršalais, pražu nantų ką nors sukūrė pozity turi veltis į politiką, neturi eiti 
džiusiais visą didžiulę prancū vaus, pastovaus, naudinga, ką į partijas. Kariams partijos ne 
zų armiją. Hitlęris su Musoli žmonės atsimintų tikra pagar turi rūpėti, nes jų tikslas ir pa 
niu pasižymėjo dideliais žiauru ba ir dėkingumu? reiga ginti valstybę nuo išori
mais, kaip ir Stalinas, išžudė Norėčiau suprasti tuos dai nio priešo. Todėl visai teisin 
daugelį žmonių. Šitie žmonės jų, kurie, buvę kariai, ar jais ir gai Raštikis rašo, kad kariuothe 

nebuvę, persimetė į poltiką ir nės nereikia versti eiti policijos 
Bendrai aš nežinau fakto, pasidarė politiniais - partiniais pareigas. Karys-tėvynės gynė 

kad puskarininkiai ir leitenan veikėjais. Daugelis jų klydo įsi jas nuo išorinio priešo, o tvar 
Tiesa, kad daugelis šių mar tai politiniame gyvenime būtų vaizdavę, kad jie gali būti geri kai palaikyti valstybėje yra po

OPTIKAS
MODERNŪS AKINIAI

JOSEPH L. YATES
HA 0864

1410 Stanley — kamb. 411
Kmp.St.Catherine, Montreal

mą perversmą. Šiuos valstybių 
gus vyrus reikia už tai pagerb 

vadinčiau vaikais. O pažįstu žm sa ir tai, kad daugumas jų ir po džiausi garbėtroškos, visi siekė litikavimas pasibaigė katastro versmą, tenka prisiminti viena ti- Tai yra dori tėvynės sūnūs, 
onių, kurie yra baigę tiktai pra litikuodami labai prastai pasižy maršalų titulų, visi prievartavo fomis. aplinkybė, kurios nesuminėjo augštos moralės, laikąsi priešai
džios mokyklą, bet jie turi tokį mėjo. Hitleris ir Musolinis savo žmones, kad jiems, dar gyvie Vėl gi, tas dar nereiškia, nei Raštikis, nei Krupavičius, kos. Garbė tokiems vyrams! 
šviesų protą ir taip puikiai orie tautas ir valstybes privedė prie ms, statytų paminklus. Visi jie kad karys negali būti gabiu po Tai rolė b. Kr. Apsaugos min. 
ntuojasi, kad miela su jais pasi katastrofos ir patys negarbiu buvo begalo žiaurūs. Viena, ką litiku. Neabejotina, kad yra ka Papečkio.
kalbėti. Faktas gi yra, kad yra gai užbaigė savo gyvenimą, jie galėjo padaryti, tai avantiū rių, kurie politiškai yra apsišvie Tas tiesa, kad Liaudininkai 
žmonių didžiai nusipelniusių Eksklerikas Stalinas istorijon rų. Tai buvo tikri avantiūris tę, susipratę ir pasiruošę. Bet buvo įspėti apie perversmo ruo 
mokslui, padariusių garsių išra įeis, kaip nepaprastai žiiaurus ir tai, kurie žmonijai atnešė nelai tokie yra rimti ir avantiūrų ne Šimą. Atsimenu, kad į „Lietu 
dimų ir tt, nebūdami išėję augš sadistiškas žmogžudys \ir net mes, nesibaigiamus vargus, sk daro. Pagaliau, niekas negali vos Žinių” redakciją buvo atė 
tųjų mokslų. Pagaliau ir puška geriausių savo partijos amonių urdą. Jeigu aš klystu, prašau uždrausti kariui būti politiku, ję gen. T. Daukantas, gen. V. 
rininkiai maišosi su maršalais, žudikas. Nieko pozityvaus ne mane pataisyti ir įrodyti, kurie priklausyti kuriai srovei. Tik Nagius ir pranešė apie ruošia

Garbė tokiems vyrams! 
Tat liaudininkai tikrai buvo įs 
pėti. Aš pats pakartotinai bu 
vau M. Sleževičiui apie tai pra 
nešęs. Ir Sleževičius buvo dėl 
to labai susirūpinęs. Kiek atsi 
menu, jis pakartotinai dėl to 
aliarmavo karines viršūnes. Bet 

Nukelta į 8-tą pusi.
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Naujas Nobelio laureatas 
JUAN RAMON JIMENEZ 

Rašo Birutė Cipiijauskaitė.
Kai paaiškėjo, kad šių metų nės veda savo pirmąją meilę, 

Nobelio literatūros laureatas— kuri tampa nenuilstančia jo ben 
J. R. Jinėnez, nustebo ne tik jis dradarbe — daugelį eilėraščių 
pats, bet ir daugelis jo plunks jie parašo kartu. Kalbant apie 
nos draugų Ispanijoj. Ne tai, Jimėnez žmoną, ispanų kritikų 
kad jis būtų tos premijos never nuomonės skiriasi į dvi grupes: 
tas, bet gal daugiau dėl to, kad vieni tvirinra, kad be jos poe 
jis jau beveik nurašytas į klasi tas būtų nuėjęs visai kitu, ori 
kų eiles ir net jo įtakos jaunie ginališkesniu keliu, kiti sako, 
siems poetams laikotarpis pasi kad ji padėjo išsivystyti tikrą 
baigęs. _ jai jo asmenybei.

J. R. Jimėnez gimė 1881 m. Prasidėjus pilietiniam karui, 
Kūčių naktį mažam Andalūzi Jimėnez persikėlė į Kubą ir 
jos miestely Moguer prie At ten išbuvo ilgą laiką. Paskui bu 
lanto pakrantės. Jei tikėti se vo paskirtas į Washingtona, o 
na tradicija, kad Kūčių naktį paskutiniu laiku gyvena San 
prabyla visi gyvuliai ir tai juos Juan, Porto Rico. Žinia apie No 
suartina su žmonėmis, galima belio premijos paskyrimą jį pa 
būtų Jimėnez gimimą tokią die siekė ten, budintį prie sunkiai 
na laikyti simbolišku—visą gy sergančios žmonos lovos, kuri 
venimą jis kartos, kad jo ge netrukus po to mirė ir tuo jam 
riausias draugas buvo mažas an apkartino visą premijos gavimo 
dalūziškas asiliukas, ir jo ryšis džiaugsmą, 
su jį supančia gamta niekad ne Jimėnez niekad nemėgo triu 
nutruks. Visa jo kūryba pilna kšmingos žmonių minios, visuo 
mėlyno Moguer dangaus, jo met stengėsi alikytis nuoašliai, 
permatomo ir jūros artumu dv paskendęs savo mintyse. Jau 
elkiančio oro. nuo pat jaunystės rengėsi tik

Kilęs iš pasiturinčios šeimos, juodai, ir Moguer gyventojai 
Gimnaziją lankė pas jėzuitus netrukus priprato prie jo juo 
netoli esančiam Cadiz mieste, o dos, ištysusios, susisvajojusios 
vėliau tėvai jį išsiuntė sttidijuo figūros. Jis stengiasi kuo ma 
ti Sevilijon. Jau nuo mažens Ji žiausiai kristi į akis ir norėtų 
mėnez mėgo knygas ir anksti visai išblukinti savo asmenį, 
pradėjo pats rašyti — būdamas had liktų tik jo poezija — pa 
15 m. atspausdino pirmuosius grindinė jo gyvenimo esmė. Ku 
savo eilėraščius. Kadangi tuo kitimas daeina iki to, kad net ir 
laiku visas Ispanijos kultūrinis savo eil ėraščius jis ilgą laiką pa pradeda jieškoti savo tikrojo 
gyvenimas sukosi apie Madri sirašinėja tik pirmosiom trim ""
dą, neiškentė ir jis, ir, metęs raidėm — J. R. J. 
studijas, nuskubėjo ten. Ten Jimėnez kūryba gana gausi 
gyveno studentų bendrabutyje ir įvairi. Joje aiškiai išsiskiria 
ir jame susipažino su būsima sa trys pagrindiniai laikotarpiai: 
vo žmona, taip pat poete, Ame 1) jaunystės kūriniai — la 
rikoj gimusia Zenobia Campru bai paprasta forma ir intymus 
bi Aymar. Lemiančios įtakos jo turinys, beveik prilygstantis 
kūrybai turės pažintis su mo liaudies kūrybai. Šiame laikotar 
dernizmo srovės patriarchu — pyje aiškiai jaučiasi jo nuo pat 
Nikaraguos poetu Rubčn Da jaunų dienų garbinamo roman 
rio. Tačiau ir Madride Jimėnez tiko Bėcąuer ir taip pat XIV— 
ilgai nerimsta — jaunatvišką XIV a. liaudies romansų rinki 
dvasią traukia nauji,kraštai, na nio įtaka. Tai švelni, intymi, vi 
u ji žmonės. Apkeliauja Prancū sai be pretenzijų poezija, pilna 
ziją, Šveicariją, Italiją. Retkar liaudies dainų elementų. Joje 
čiais sugrįžta savo gimtąjan vyrauja švelnios spalvos, viskas 
Moguer kaimeliu atsigaivinti ir persigėrę nostalgija. Šio laiko 
vėl glaudžiau pabendiauti su tarpio poezija, ypač liaudies mo ti jau „Neseniai vedusio poeto 
gamta. 1916 m. išvyksta New tyvais rašytos baladės, turėjo dienoraštyje“, pasirodžiusiame 
Yorkan, ir grįžęs iš šios kelio daug įtakos sekančios kartos 1917 m„ ir toliau vystosi „Am

o forma. Pasigirsta 
egzotiškos gaidos, 
prisipildo ryškiom, 
spalvom, nors fone

aistrin 
eilėraš 
turtin 
išlieka 
melan

K. B. me autorius būtų negailestin 
gai apiplėštas, ypatingai kaipo 
poetas. Gi juo, pirmoje eilėje, 
Boruta šioje savo knygoje ir 
yra. Vargu ar tą skriaudą gale, 
tų atpirkti pagyvintas dialogas, 
sceniniai efektai ir priklijuotos 
barzdos bei ūsai.

Negana to — ši apkrova gal 
ir nupigintų visą veikalo pobū 
dį. Nes argi malūnininko Balta 
ragio miltuota sermėga arba iš 
didaus jaunikio Girdvainio klu 
mpės ir išversti kailiniai būtų 
esminiai atributai jų vidinei tra 
gikai išryškinti? Dėl šių prie

Tautosakinis „Baltaragio Ma žasčių nuo visų mažai reikšmin 
lūno“ aprėdas nėra jam atsitik gų priedų atsisakyta, žodžio 
tinai primestas. Visas veikalas grožį ir antrąjį knygos planą, 
giliai persunktas liaudies min kurį anksčiau minėjome, pasi 
tyjimu, mažai tepakilusiu per statant pačiu svarbiuoju tiždJft 
šimtmečius: lemties pirštas, ku vinių.

, Išorės detalės tepalieka san

„Baltaragio Malūno”
PASTATYMO PARAŠTĖJE

31 dieną Montrealio apus vandenyno.
teatras pakelia uždan Veikalas parašytas jau įvy 

gą savo naujai premijai — kus didžiąjai mūsų krašto ka 
„Baltaragio Malūnui“. Šio ra tastrofai ir, pro tariamai nekal 
šinio tikslas — bent trumpai vi tą legendos planą, jame atsi 
suomenę supažindinti su būsi skleidžia skaudi praradimo tra 
mo pastatymo tikslais ir pobū gika. Tuo pačiu knyga pavirs 
džiu. ta ne vien tik asmenine autoria

Ta pačia proga, prisiininda us išpažintimi, bet ir daug vi 
mi nueitąjį Montrealio dramos suotiniau galiojančiu kūriniu, 
teatro kelią, norėtume pažymė 
ti, kad jo gairės visada vedė 
naujų jieškojimų kryptim. Net 
trys, išeivijoje parašyti veika 
lai (Živilė, Šilkiniai Pančiai, Pa 
budimas) čia išvydo rampos 
šviesą pirmą kartą. Montreaiy riam besąlygiškai pasiduodama, ______ ______ ______ .
susispietę aktoriai niekada ne žmogaus būsenos ir gamtos re tarmingumo ženkle. Šis pastaty 
siekė būti vien tik atgarsiu ka j§kinių nuolatinis sąryšis, reto mas suteiks absoliučią laisvę 
daise pastatytų veikalų ir ka literatūrinio įdomumo velnio žiūrovo vaizduotei, ios neužve 
daise pasiektų rezultatų.

Nelemtos plinkybės, atskėlu 
sios aktorių dalį nuo savo že 
mės teatrų, paliko juos ne lai

Kovo 
dramos 
g?

įdomumo velnio žiūrovo vaizduotei, jos neužve 
samprata ir kt. rždamas butinio įforminimo rė

Poetinis knygos tonas — pa muose, o tiktai mažom užuomi 
kilus ir vietomis net patosiškas nom ją pastūmėdamas norima 
— nėra vien stiliaus puošmena, kryptim.
Autorius užbrėžė savuosius per Be abejonės, aktorius pana 
sonažus klasiškos tragedijos pa šaus pobūdžio darbe susiduria 
vyzdžiu: jų aistros beatodairiš su eile nelauktų sunkumų.. Jam 
kos, jų sprendimai bekompromi yra atimtos visos pagalbinės 
siniai ir todėl — jų pražūtis ne priemonės, dažnai padedančios 
išvengiama. Tad, kylant drama vidinę spragą užpildyti. Šiuo at 
tinei veikalo įtampai, vis labjau veju jis išeina „neapsiginkla 
įsisiūbuoja ir sakinio ritmas, ves", teturėdamas savo d.spozi 
kol, pagaliau, susilieja tarsi i cijoj balsą ir veido išraišką. Ta. 
vieną, nesibaigiantį periodą fi msus kulisų fonas, aukšta reč| 
nalinėj audros scenoj, kur, gam tuojančiojo kėdė ir ranka nepa 
tiškos stichijos fone, konfliktai siekiamas partneris dar labjau 
paskutinį kartą persikryžiuoja ' ■ - »
ir susibėga į galutinį tašką, su 
smigdami lyg jietys į vieną tai 
kinį — į mirtį.

Tačiau ne vien tik sakinio di 
„Baltaragio Malūno“ pasise namiką ir jo tėkmės jėgą nore 

kimo priežasčių, turbūt, tektų tume čia užakcentuoti. Šios kny 
.................................  __ jieškoti stipriai lietuviškame gos žavesys, konkrečiai nenusa 

matomas, šviečiantis oras. Per jos chaiakteryje ir toje grau komas, lyg tas garuojąs Udru 
duoda savo mintis kaip galima džioje gaidoje, kuri palietė kiek vės ežeras, ar tas šviesioje prie 
paprasčiau ir tiesioginiai. Spal vieno lietuvio širdį šiapus ir an blandoje užsnūdęs malūnas, vir 
vos virsta bęspalvia šviesa, ima ........... — =
ntri antrojo laikotarpio eilių or žinybėje“, 
kestracija užleidžia vietą inty guj“, ,, 
miai, laisvai plaukiančiai melo tiniuose eilėraščiuose sutinka 

me jau tik jūros vėjo dvelkimą, bus pats svarbiausias akstinas, 
rasą, skaidrų orą kaip pagrindi pastūmėjęs Montrealio teatrą mo iškilmėje paaiškėjo, kad klu 
nius veikėjus. Kartais, bebandy naujam eksperimentui — reči bas yra numatęs Čikagoje 
damas iš savo poezijos pašalin tatyviniam spektakliui. Įprasti įsteigti Čiurlionio vardo meno 
ti visus tradicinius elementus, nis knygos įscenizavimas neiš galeriją. *
/Jimėnez virsta nebesupranta vengiamai aplenktų pačias gra — Pulk. O. Urbonas rašo vei 
mu. Bus daugiau, žiąsias knygos vietas. Ta pras kalą apie Žalgirio mūšį.

poetams, ypatingai Garcia Lor 
cai, kuris šios rūšies poeziją iš 
kels į viršūnes.

Šiam laikotarpiui priklauso 
„Pirmieji eilėraščiai“, „Liūd 
nos dainos“, „Tolimieji sodai“. 
Visuose rinkiniuose vyrauja me 
lancholija, visuose aiškiai atsi 
spindi jo gimtojo Moguer gam 
tovaizdis. „Tolimuosiuose so 
duose“ su nepaprasta meile ap 
rašo kiekiveną pakeliui sutinka 
mą gėlytę, ir visoj ispanų poe 
zijoj sunku būtų atrasti kitą po 
etą, kuris tiek dėmesio ir tiek 
jausmo būtų skyręs gėlėms.

2) Antrame laikotarpyje vi 
sas paprastumas ir intymi nuo 
taiką staiga dingsta. Jimėnez 
susipažįsta su Rubėn Dano, pa 
siduoda modernizmo srovei, įne 
ša savo poezijon skambių žo 
džių, puošnių rimų. Šiame lai 
kotarpyje svarbus nebe turi 
nys, 
gos, 
čiai 
gom
ir ankstyvesnis švelnus, 
choliškas Andaluziojs dangus, mfngais “lietuviškosios scenos

ai „Pavasario Balandžių . paveldėtojais, bet išeiivo dalios 
Pastoralių , -Elegijų Skam _ jo sielvarto ir d sio išsak 

bancios vienatvės , „Melancno tojaįs
lijos“ laikotarpis. Kuo toliau, JTiesa, Kazys Boruta, 3-jų 
tuo spalvos intensyvėja, tuo ko veiksmų legendos „Baltaragio 
mplikuotesnė darosi forma Malūno“ autorius nėra mūsiš 
viskas spindi akinančiu auksu kės emigracijos brolis (ištrėmi 
ar liepsnoja raudona ugnimi. mo meįUS praleidęs Sibire, jis

3) Ir staiga, 1917 m. įvyksta tik neseniai buvo grąžintas į 
radikalus lūžis, sutampantis su Lietuvą). Tačiau „Baltaragio

r _x. ’ — ___", 1952 metais per
spausdintas Terros, skaitančios 
visuomenės buvo itin šiltai su 
tiktas. Tai viena iš tų retų kny 
gų, kurios laida šiuo metu yra 
užsibaigusi. ,

jo vestuvėm. Jimėnez atsisako Malūnas“, 
skambių modernizmo formų ir

j,aš”. Dabar jis stengiasi išmes 
ti iš savo poeizjos visus pašali 
nius elementus ir palikti tik pa 
tj branduolį. Atsižada jį pir 
miau žavėjusių egzotiškų žo 
džių, akinančių spalvų. Viskas 
aplink jį ir vėl tyra, balta: per

dijai, neaiškūs norai ir blašky 
masis virsta troškimu dvasinės 
ir estetinės pilnumos.

Šis pasikeitimas aiškiai maty

S

■ ,... ..^=.z=—.=■-----:j šum kurio spindi vakarinė žvai
„Akmenyje ir dan gždė — klūdi kiekvieno paskiro

'.Gelmių gyvyje“. Pasku žodžio grožyje.
Estetinis momentas bene ir

pabrėžia jo vienišumą, o kiek 
ivenas sceninis melas tarsi dvi 
gubai padidėja, nes jo ne tik pa 
slėpti, bet net ir pridengti ne 
įmanoma.

Tačiau kaip tik dėl šitų prie 
žasčių rečitatyvinį spektaklį bū 
tų galima laikyti gryno aktoriš 
ko meno tikslu. Ypatingai for 
malinio teatro. Gi, mūsų supra 
timu, Montrealio dramos teat 
ras kiekvienu savo pastatymu 
vis labjau šion pusėn krypsta. 
ATIDARYTAS MENININKŲ

KLUBAS
Čikagoje, kovo 3 d. Atidary

■

PR. DOM. GIRDŽIUS.

Penkios Lin-Yutango tiesos
2. HAPPINESS.

Tai laimingumas, laimė, pasitenkinimas, molanumas, 
džiaugsmas. Tarp daugelio žodžių kai kurių kalbų tautose 
nėra tinkamo pakaitalo anam angliškam žodžiui — HAPPI 
NESS. Kai sąvoka taip blanki, gal kai kuri tauta niekados ne 
patyrė laimingumo? Tada toji tauta kalta.

Sutikdami Naujuosius Metus, sau ir kitiems linikme daug 
laimės, bet metų gale pamatome, jog trečia dalis linkėjimų —- 
neįvykdyta, trečia dalis — pamiršta; trečia dalis įvykdyta 
ir. . . pražudyta. Visi geidžiame, bet nesugebame pagauti aną 
mėlynąją paukštę. Tikrai juokinga atrodo modernioji Euio 
pa geltonajam rytiečiui.

„Ten leligijos tikslas yra išganymas, ne HAPPINESS; 
filosofija jieško tiesos, ne HAPPINESS; turtingieji — maio 
namų, ne HAPPINESS ; moralistai iškelia pareigos prievolę, 
ne HAPPINESS; socialistai, kurių tiesiogis tikslas galėtų bū 
ei toks, jiesko ekonominių vertybių, ne HAPPINESS. Meilu 
žiai kartais pasigauna tąją mėlynąją paukštę, bet iš visų jėgų 
griebdami ją greitai be laiko nutrėškia. Gal vienas belieka tik 
vyras, kuris pažįsta laimingumą — vyras su pypke dantyse“. 
(Lin-Yutang, IMPORTANCE OF LIVING).

Gal sunkiasi pro ją didelė išmintis, gal kliudo ji vyrui rie 
eis su žmona, užkimšdama burną kvailybėms, anot Wiliamo 
Thackeray, tiek iškentėjusio nuo beprotes žmonos. Pagal \V. 
Maggin cigaras gelbsti mažiau : apsaugo džentelmeną nuo neisi 
žudymo, bet ne nuo žmonos.

Kai Viešpats sukūre pasaulį, jis paėmė pirmąjį žmogų ir 
parodė jam puikiausią žemes paviršių, išrašytą upėmis, išmar 
gintą ežerais, besiklostanti miškais ir šlaitais. Pirmasis žmo 
gus panoro virš horizontų. Viešpats paėmė jį augštyn, apro 
de saulę, mėnulį, mirgančias žvaigždes ir žvaigždžių kelius, ir 
konsteliacijas, ir beribes, bespalves, siaubą keliančias erdves. 
Žmogus panūdo vandenynų. Tada Viešpats nusileido su juo 
ant vandenynų, parodė ištisus jūrų plotus, oranžiškai nusida 
žiusius nuo protozoanų, ir lakiojančias žuvis, radijuojančias 
ii vaivorykštines, gražias, kaip cherubinai, ir ūgius leidžian 
čias spalvotas medūzas, giliai, giliai, giliau už koralų klodų, 
šalty ir tamsoj sušvintančias juodas makromenas. Žmogus 
kraipė galvą ir prašė parodyti ką nors geresnio. Matydamas, 
koks įnoringas rupūžokas yra žmogus, išmintingasis Kūrėjas 
davė jam religiją, kad jis bijotų dievų, velnių, nuodėmių ir 
savo paties kaimyno. O kai velnias įkūrė miestus, žmogų pa 
ėmė į didmiesčio apartmentus, kad jis neregėtų niekados nei 
dangaus, nei žemės, nei vandenynų. Nei laimės.

Miestuose žmogus rašo knygas. Ten yra filosofų ir ma 
tematikų, įrodančių Dievo buvimą baisiai ilga matematikos for 
mule. Nori pažinti ir įrodyti Kūrėją ne iš jo autentiškų kuri 
nių, bet iš sunkios kerėbliškos formulės. Kiti, užsidarę tvan 
kiame apartamente, nagrinėja kaničos problemą, jieškodami 
metafizinės jos prasmės. Ir laimingumas žmogui belieka vien 
abstrakti sąvoka. Tada jis sako: „Nėra laimingumo“.

Tik vienas Dovydas Grayson, palikęs miestą ir įsikūręs 
gamtoje, atrodo, jog tas vyras, kuris godžiai traukia į save 
priešpiečių saulutėje vystančio šieno kvapą ir su meile glausda 
masis tapšnoja žvilagntį bėrio sprandą, kuris savo lauke iška 
sęs griovį vandeniui nuleisti, nusišluostęs prakaitą, užkuria 
pypkę ir nieko negalvodamas žiūri, kaip kliuksėdamas vanduo 
teka žemyn į svetimą lauką, — kad tas vyras moka gyventi, 
sodriai paragaudamas HAPPINESS.

Kaip Dovydas Grayson norėtų ten pasikviesti vokiečių 
darbštųjį Hegelį, anąjį pasiutusį dialektiką ir taip Į jį prabilti:

„Neatsiprašinėk, mano drauge, kad tu įžengei į mano lau 
ką. Tu netrukdai manęs. Tai, kad tu atėjai, yra svarbiau ne 
gu darbas. Kas sako, jog reikia suarti tiek ir tiek vagų šian 
dien? Eikš, drauge, ir prisėsk štai ant velėnos, mes kartu sal 
dinsim pavakarį plepėdami. Mes paskirsime mūsų laiką ne 
derliui, ne pinigams, o gyvenimui“.

Tai vienintelis Amerikos rašytojas, šalia Henry Thoreau, 
kuriam ploja Rytų geltonasis kolega, šiltai jam atsakydamas.

„Toks paprasčiausias fenomenas, kaip tyliai beatlendąs 
rytmečio saulutės spindulys kilimo pakraščiu arba vėl jos be 
siliaukiąs mirgantis šešėlis turėtų išrauti betkokį pesimizmą iš 
žmogaus dvasios ir jį sugėdinti esantį menkesnį už nemokytą 
šunį, mokantį pasidžiaugti ir prisitaikyti prie aplinkybių.

Jei tu, įsėdęs traukiniu, pradėsi ten daryti tvarką, atida 
rinėti uždarinėti langus, tvarkyti keleivių lagaminus, šaukti 
ant kįtų, kad jie nešauktų, kad nelaikytų perdaug atkišę ko 
jas, — nerasi tą dieną laimingumo. Geriau likis namie ir, su 
siradęs kelias vinis, sukalk išnirusią kėdę. (Kai iš dviejų pir 
mųjų kiričų vinis pateks savo vieton, tu pasakysi O. K., užsi 
miršęs iš pasitenkinimo, kad nereikia vartoti svetimybių). Nes 
Konfucijaus pasakyta, kad žmogus turi prisiderinti prie natū 
ros ir iš jos išplaukiančios daiktų tvarkos. Ne atvirkščiai. Na 
tūroje glūdi išmintis ir tikroji daiktų tvarka. Ir tas yra lai 
mingesnis, kuris geriau pagauna gyvenimo ritmą ir tyliai be 
triukšmo randa savo vietą natūralinėje daiktų tvarkoje. Gali 
tai būti ir trečios klasės vagone. „Todėl išminčius nekalba, — 
sako Laotse, — mokytas kalba, kavilys ginčijasi“. Tai Tao 
ašis, kurioje skausmas ir džiaugsmas, mirtis ir gyvenimas yra 
viena.

Tai patvirtina taoisto parabolė:
„Kalnuose, apleistoj vietoj, gyveno vienas senas žmo 

gus su savo sūnumi, ir vieną dieną dingo jo arklys. Kaimy 
nai subėgo pareikšti užuojautos nelaimės šitiktąjam, bet 
jis jų paklausė; „Iš kur jūs žinote, jo.g tai nelaimė?“ Po 
kelių dienų štai jo arklys sugrįžta namo kartu su dideliu 
būriu laukinių arklių, ir jo kaimynai atgriudėjo vėl pasvei 
kinti laimingojo. Senas žmogus tarė: „Iš kur jūs žinote, 
jog tai yra laimė?“ Esant tokiam dideliam arklių būriui, 
jo sūnus įsigeidė kasdien jodinėti ir vieną dieną nusilaužė 
koją. Kaimynėliai tuojau atsiskubino pareikšti užuojau 
tos, o senas tėvas vėl atsakė: „Iš kur jūs žinote, jog tai yra 
nelaimė?" Štai po metų kilo karas. Kai sūnus buvo pasida 
ręs luošas, jam nereikėjo eiti frontan.“

Karys Kinijoje niekados nebuvo vertinamas. Kas ki 
ta — vagabondąs ir poetas, lyriškai pamišęs vaikinas arba 
perkytręs skarmalius senis. Tokiems laimingiesiems, valka 

taujan tiems po kraštą, pasitenkinantiems išėdomis už vir 
tuvės sienoje įrašytą išmintingą sakinį, net paminklai, šven 
tykios statomos. (Kvailiukui Chi Tien pagerbti bažnyčia 
prie Huapo). Jie yra laimingi, nes stovi pusiaukely į Tao. 
Kariai yra toli nuo Tao.

Išaugęs keturių tūkstančių metų Rytų Kultūroje, tarp 
taoizmo ir konfucionizmo, perkytręs geltonasis vieną aki 
mi atvira, viena primerkta stebi nesijaudindamas gyveni 
mo daiktų traupumą ir įvykių nepastovumą. Jo neištinka 
dideli nemalonumai, nes jis neturi didelių iliuzijų. Švelnus 
cinizmas, lyriška ironija, ir meilė grožiui ir natūralinei daik 
tų tvarkai visados apmalšina širdperšas. Jis tai vadina 
tikrąja filosofija, ne hegeliška. O kartais ir knygas parašo, 
štai DOLCE FAR NIENTE. Trockio biografija būtų 
perdaug impozantiškas veikalas, kelių generacijų darbas..

Chin Sheng’t, užsidaręs dešimčiai dienų su savo’ gtį^. 
riausiu draugu ir gurkšnodami saldų vynelį vienoje šv<H 
tykioje, mėgino suskaičiuoti laimingas gyvenimo valandas/ 
Iš trisdešimt trijų tas puikusis autorius nelaimingiesiems 
tuo tarpu pasiūlo tik šešias. Jis primerkęs akį. rotos, sa 
kyte sako: „Pasinaudokite, prašom".

1. Kai tu eini pas draugą pasiskolinti, įsitikini pirmą 
kartą, jog gyvenimas — netobulas. Kalbi jam apie daug 
dalykų, o galvoji tik apie vieną. Kai tavo draugas kalba, 
tu negirdi. Tik štai staiga išgirsti: „Kiek tau reikia?“ 
AH, IS THIS NOT HAPPINESS?

2. Retas draugas, geriausias, negirdėtas ir nematytas
nuo dešimties metų atvyksta pas mane gražaus saulėlydžio 
vakarą. Aš jam atveriu savo buto duris ir neklausdamas, ar 
iš tolo jis laivu atvyko, dar nepasodinęs jo fotelin, šaujū pas 
savo žmoną ir nusižeminęs, kaip lapė, jos paklausiu: „Gal vi 
są galioną, širdele, tokio, kaip su Tungpo žmona?!’’ Mano 
žmona, paukštyte, protingai pažveliga į mane, ištraukia iš 
savo plaukų tikro aukso sagutę ir man paduoda. Aš apskai 
ciuoju užteks trims dienoms. AH, IS THIS NOT HAPlt^y: 
NESS? W

3. Kai tremtinys grįžta namo po ilgų metų, ir atpažinęs 
savo seno miesto vartus, išgirsta abiejose upės pusėse mote 
ris ir vaikus čiauškant jo- sena tarme. . . AH, IH THIS NOT 
HAPPINESS?

4. Po skanaus valgio su vynu, neturėdamas kur dėtis, tu 
peržiūrinėji stalčiuose senus neapmokėtus vekselius. Randi, 
kad debiwriai jau seniai išvykę anąjin pasaulin. Tu užkuri 
tokią ugnelę ir vieną po kito siunti liepsnon dulkėtus popierė 
liūs. Kai paskutinis sugruzda, tu dar ilgai žiūri į besiraitantį 
išnykstanti paskutinį dūmą. AH, IS’ THIS NOT HAPPI 
NESS?

5. Rytą nubudęs tu girdi skambinant numirėliui. Tu ųe 
tikras, ar tai ne tavo amžininkas, dvejais metais jaunesnis už 
tave. Staiga tau praneša, kad pasimirė tavo didžiausias prie 
sininkas. AH, IS THIS NOT HAPPINESS?

6. Kai tik tu sudedi akis saldžiam sapnui fotely, nuolat 
pašoksti, įgeltas įkyrios išbadėjusios musės. Pagaliau, varg 
sėli, tu atidarai langą ir tą sparnuotąjį sutvėrimėli pasiunti 
velniop. AH, IS THIS NOT HAPPINESS?
(Abejojąs vertimo autentiškumu tepasitikrina kinų kalboje.. •).
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DU LIETUVIAI GRAFIKOS 
PARODOJE.

Canadian Society of Painter- 
-Etchers and Engravers (giafi 
kų) metinėje parodoje, kovo 
pradžioje atidarytoje Toronto 
Muzėjaus trečiame augšte, daly 
vauja ir du lietuviai. Tai mums 
jau gerai žinomi Telesforas Va 
liūs ir Viktoras Bričkus. Šį kar 
tą abudu išstatė vertingesnius 
darbus nei propagandiniame 
Grand and Toy paveikslyne.Tai 
suprantama, nes metinėse drau 
gijų parodose dailininkai sten 
giasi duoti savo stipriausius kū 
rinius.

V. Bričkus išstatė dvi nuosp 
audas įdomias detalių kruopštu 

susidaryti ^škosTr drauge athkimo^efek mu ,bei nu?Iat drąsėjančių pag 
rindimų elementų perdavimu. 
Naturmortas rodo jauną daili 
ninką meniškai bręstant ir spar 
čiai kopiant prie meniško „aš”. 
Bričkus įdeda daug darbo į sa 
vo kūrybą, dalyvauja daugely 
parodų ir tuo būdu darosi žino 
mas platesniuose meno sluogs 
niuose.

T. Valius vienatiniu darbu pa 
sirodo visoje stiprybėje ir pilna 
galva prašoka kitus savo kole nius pirmyn statęs Lietuvos 
gas, jau šiais metais datuotas sportas, (pažįstamas iš didelių 
darbas rodo Valiaus susistovė laimėjimų ir tarptautinėje are 
jimą po paryšimų smaguriavi noje) pradėjo savo smukimo že 
mų. Elementų grupavimas daro myn kelią. Tiesa, raudonasis 
si drąsesnis, aiškesnis nei anks okupantas, panaikinęs veiku Vilniuje ir Kaune Lietuvos stu monstracijas, už, anot jo, „dai 
čiau, faktūrai nebepriduoda sius N. Lietuvos sporto klubus, dentams atėjo naujos persekio rymąsi per petį į melagingų kai 
tiek svarbos. Į juoda-baltą laks įsteigė pagal savo kurpalių įvai jimų dienos. Lietuvoje lietuviu bu „paauksintą“ praeitį“. . . 7
tą skverbiasi spalva, išryškinda rius Dinamo, Spartakus ir kt. nevalia būti. Nevalia lietuviui Mozūriūnas, politruko parei 

gose, vis dėlto negali nutylėti, 
kad „Ne rožėmis kloti dabartį 
niai mūsų keliai, ne šiltadaržiuo 
se auga ir mūsų jaunimas. Da 
ug yra įvairių trūkumų ir ne 
sėkmių darbe“. . . O kiek, dra 
uge Mozūriūnai, pasigyrimų 
apie puikiausi gyvenimą? Ko 
dėl tiktai dabar iškyla tiesa vie 
šumon, visą laiką užglušinama 
liaupsinančios propagandos?

Duokitė studentams laisvę, 
spontaniškai sukilus mūsų tau atžvilgiu straipsnis parašytas duokite žmoniškas gyvenimo 
tai 1941 m. įsteigus Laikinąją gražiai, ir jeigu nežinotume, sąlygas, nemarinkite badu ir ne 
Lietuvos vyriausybę, ne vienas kad Vilniuje ir Kaune V ėlinių verskite garbinti to, ko studen 
sportininkas, dalyvavęs kovose, dieną įvyko patriotinės demons tai nenori garbinti, ir bus jau 
tuoj pat grįžo prie senų lietu tracijos, kuriose daugiausia da geriau. Nereiks nei bartis. Bar 
višku tradicijų__ prie savo tau lyvavo studentai, tai sunku bu nius tikrai nieko nepadės. Gy

tų suprasti, apie ką Mozūriūnas vas gyvenimas yra stipresnis už 
ir kalba. Bet, kai tas yra labai bet kokias apgaulinga* propa 
gerai žinoma, tai visai aišku, gandas.

A. Kuprevičiaus koncertas
MONTREALY

Nepaprastai žiaurią, neper uopščiausiai išstudijuotų ir to 
matomos šlapdribos, kovo 9 die bulai paruoštų. Nuotaikų, spal 
ną Montrealio kolonija turėjo vų gausumu tiesiog akinančiai 
augšto meniško lygio Andriaus ir svaiginančiai sužibėjo Pro 
Klupirevičiaus koncertą, forte kofjevas,nepalyginamai įspūdin 
piono rečitalį. giau, negu kad teko girdėti pa

Gerą pusę šimto metų rašan tį Prokofjevą skambinant. Ma 
čiam teko stebėti geriausius pa lonu pastebėti — drauge ir lie 
saulinius muzikus. Avansu rei tuviai. Technika gi skambini 
kia pasisakyti, kad iš fortepio mo čia pasirodė išvystyta ligi 
no meisterių didžiausį įspūdį tobulumo: pianistas visiškai ne 
padarė neseniai miręs amerikie judėdamas, vien rankomis, pirš 
tis Hofmanas, važinėjęs per pa tais išvysto nepaprastą jėgą ir 
šaulį su savo fortepionu, lankę tokį skambinimo laisvumą, ku 
si be ko kita — Kaune ir Vii ris pianistui leidžia nejudant iš 
niuje. Kai Hofmanas skambino, gauti didžiulį meniškosios iš 
klausytojas galėjo s 
įspūdį, kad, Hofmanas ne skam itngumą.
bina, bet instrumentą, diriguo Po didžiulės įtampos, kokia 
ja. Visi jo judesiai, skambina susidarė pasibaigus Prokovjevc 
nt, buto tartum dirigento, ra sonatos Precipitalo daliai, sekė 
maus, bet nepaprastai valingo, švelnusis ir atvangusis Šopenas, 
judesiai. Tokį įspūdį dabar da nuteikęs klausovą grakštumu, 
ro ir A. Kuprevičius, pasiekęs gracija, elegantiškumu, 
(nepaprastai didelio skambini ii žinoma, negalima buvo iš 
mo technikos tobulumo.

Labai mokamai ir sistemin 
gai sudarytoji koncerto progra 
ma augo ir augo, pastoviai kii 
dama technikos ir meniškosios 
išraiškos spalivingumu ir sod 
rumu, kol kulminuotę pasiekė plijauskaitės ir R. Lapino asme 
Prokofjevo Sonatoje nr. 7. Čia nyse) koncertantą apdovanojo 
pasiektas toks augštis, kokį su gėlėmis. Tai buvo paprasta ir 
nku įsivaizduoti, pianisto nema gražu, 
tant, jo negirdint tiesiogiai. Tebus

Pradėjęs klasiniu Mozarto mu, kad 
kūriniu, Sonata Re-major, dide nuo paskutinio 
liu nuotaikos ir išraiškingumo mus yra padaręs didžiulį pažan 
grožiu nušvito Šuberto Impro gos žingsnį ir labai žymiai išto 
mptu Le-bemol major. Po to se bulėjęs. Ištobulėjęs techniškai 
kė modernistai: Debusy, Gai ir interpretatyviai. Tat malonu 
delis, Jakubėnas, Ravel ir paga konstatuoti, nes tai įrodo, kad 
liau Prokofjev. Kuprevičius au menininkas atsidėjęs tobulinasi 
ditorijai atskleidė kaip tiktai ne ir pasiekia nuostabių vaisių, 
paprastą grožį modernistų, kr J. Kardelis.

mūsų Sportą s

yengti bisų, nes jautri ir muzi 
kali publika, kuri į koncertą vis 
cjėlto prasiveržė pro pūgas ir 
šlapdribą, buvo sužavėta ir pra 
šė pratęsti muizkinę šventę.

Akademinis Sambūris (B. Ci

konstatavįužbaigta
Andrius Kuprevičius 

koncerto pas

ATLAS IMPORT CO
5864 Park Ave CK.4-8379

DIDELIS PASIRINKIMAS IMPORTUOTŲ Iš VOKIETIJOS RADIO APARATŲ 

IR RADIO KABINETŲ (SU PATEFONU):

NORD-MENDE, LOEWA-OPTA, BLAUPUNKT ir TONFUNK 
Taip pat parduodama: 

Televizijos aparatai ir valymo siurbliai.

Radio aparatai ypatingai gražaus apdirbimo su trumpo 

mis bangomis, 7 10 lempu Lempos tinka vietinės

Duodama garantija.

10% nuolaida lietuviams per kovo mėn.

< Išsimokėjimas iki l1/} metu.

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
LIETUVOS STUDENTAMS ATĖJO SUNKIOS DIENOS

Po Vėlinių demonstracijų kad studentai barami už tas de

ma nuotaiką, priduodama ne Sov. Sąjungoje pažįstamus klu turėti savo nuimonė. Okupan 
lauktą akcentą. Išstatytame dar bus, norėdamas į juos įtraukti tas reikalauja absoliutiško pak 
be, pora švelnių purpurinių plė ir Lietuvos sportuojantį jauni lusnumo ir atsidavimo okupan 
mų suteikia nuostabią rimtį dai mą, savo tikslų atsiekimui — tuL_ 
lininko vaizduojamai pajūrio dr kuo greitesniam mūsų sportinio 
amai. Tačiau nežiūrint naujo gyvenimo palaužimui ir jo pa 
vių, Valius ir toliau pasilieka naudojimui grynai jaunimo per 
įprastai elegantiškas, skoningas auklėjimui sovietinėje dvasioje, 
ir gaivus. Tačiau reikia pripažinti, kad

Mūsuose jau pripažintas vie pirmasis bolševikmetis buvo per 
nu iš jo kartos pajėgiausių, Va trumpas laikotarpis pjautuvui 
liūs taipogi yra respektuoja 
mas, kaipo vienas iš stipriausių 
Kanados grafikų. J£ad jis to ver 
tas, šimetė grafikų paroda tai 
dar kartą parodė.

• Apbaneiis.

Todėl po patriotinių demons 
tracijų pasipylė ant studentijos 
galvų partinės okupanto pamaz 
gos. „Literatūra ir Menas” 
1957 m. 3(533) nr-yje Vlado 
Mozūriūno straipsniu, apvestu 
juodom linijom per visą pusią 

ir kūjui užmušti gražią Lietu vį, vanoja studentus, kad jie 
vos sportininko dvasią. Tad ir esą „dairosi per petį“. Stiliaus

7-JŲ SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ REIKALU.
FASK-to nutarimu, 7-jų Sp gimimo datos riba yra 1942 m 

ortinių Žaidynių I-jo rato vai sausio 1 d. 
žybas vykdo Kanados Sporto Žaidynėse gali dalyvauti perso varžybose bei šachmatuose ______ ____
Apygardos Komitetas balan atatinkamas sporto apygardas dalyvių skaiičus neapriboja tos sportinio kamieno — gyva 
džio 27—28 d., Toronte. FASK-te registruoti sporto vie mas. , • ■

Žaidynių programa: a) krep netai bei paskiri sportininkai, FASK-tas nustato dalyvių Ortų klubų, atgaivinęs juos iš 
šinis vyrams, moterims, jaunia ,neprasižengę sportinės draus kontingentą kiekvienai sporte naujo: LFLS, Tauras, LGSF 
ms ir jaunučiams ( !),• b) tink mės nuostatams ir pagal FAS apygardai paskirose šakose pa įr kt. centrai ir skyriai pradėjo 
linis vyrams ir moterims, c) K-to nustatytą tvarką kvalifi gal apygardinių pirmenybių da savo atkūrimo darbą, dar gau 
stalo tenisas vyrams ir moteri kavęsi iš apygardinių pirmeny lyvių gausumą bei jų sportinį ūžiant patrankoms netoli Mins 
ms — komandinės ir individus bių. lygį- ko, Smolensko ar Vitebsko. Pra
linės varžybos: jaunimas ir mer Dalyvių skaičius paskirose Dalyvių registracija atlieka dėta rungtyniauti tarpusavyje, 
gaitėms — tik individualinės šakose yra apribojamas sekan ma užpildant atatinkamus regis jieškota sportinių santykių už 
vienetų varžybos, d) šachmatai čiai: vyrų krepšinio ir vyrų bei " "
— komandinės varžybos ant 5 moterų komandinio stalo teniso
lentų. — po 8 komandas; jaunių ir

Jaunių gimimo datos riba, kre moterų krepšinio bei vyrų ir 
pšinyje — 1938 m. sausio 1 d., moterų tinklinio — po 6 koman 
jaunių ir mergaičių stalo tenise das; jaunučių krepšinio koman dos Sporto Apygarda, c. c. V.
— 1939 m. sausio 1 d. Jaunučių dos. Individualinėse stalo teni Štuikys, 56, Mountview Ave., 

Toronto, Ont. Registracijos ter 
minas: š. m. balandžia 6 d.

Smulkūs Žaidynių nuostatai 
galima įsigyti FASK-te prisiun 
čiant 18 et. pąšto ženklų pavi Įėjimą. Tas gražusis Lietuvos

vusių N. Lietuvoje įsteigtų sp

lygi-
I^alyvių registracija atlieka dėta rungtyniauti tarpusavyje

tracijos lapus, kurie kartu su mezgimo su mūsų kaimynais
< ..................... ... ••
siuntinėjami visiems 
klubams.

Registracijos adresas:

smulkesnėmis informacijoms iš latviais ir estais. Bet šūkis „Die 
sporto Rader rollen fur den Sieg“ pri 

taikytas ir sportininkams. Ir 
jie, naujojo okupanto, buvo sp 
audžiami įsijungti į didelę Vo 
kietijos karinę mašiną, gaudo 
mi darbams III Reiche, apkasų 
kasimui, arba tiesiog siunčiami 
į frontą. Negalėjo būti kalbos 
apie naujų, sportinių jėgų, auk

dale (tinka ir Kanados ženk jaunimas turėjo atlikti kitą už 
lai). Patartina sportininkams davinį įvairių leidžiamų komi 
nuostatus įsigyti asmeniškai, sąru įsakymų, su siūlomomis

Kana

valo eiti, gal nenormaliu keliu, PIRMASIS 1957 M. KULTO 
okupuotoje Lietuvoje. Ir mes RINIS GARBĖS 
džiaugiamės, išgirdę apie lietu 
vių laimėjimus, džiaugiamės, 
kad išaugo naujoji karta, kuri 
veržiasi į sportą ir skina mūsų 
tautai laimėjimus. Lietuvos jau 
nimo dvasią sunku yra palaužti. 
Tai įrodė paskutines demonstra 
cijos Kaune ir Vilniuje, todėl ir 
į besportuojantį . jaunimą bus dyboje dirba gabūs ir sumanus 
žiūrima tik kaip į lietuvius, mū ijetUviai ekonomistai: vicepir. 
sų tautos brolius ir seses. Esu jurgjs Strazdas, iždininkas Ale 
tikras, kiad gavę pakvietimą ksas Kiršonis/ sekretorius — 
Melburno lietuvių, dalyvauti jų St Grigaliūnas, reikalu vedėjas 
suruoštame koncerte, jie veržte petras ’šernas.
veržėsi į jį, tačiau stiprus rusiš Bankelio indėlininkai vasario 
kas kumštis užtrenkė jiems du 2ą d. savo visuotiniame nanų 
ris. ivvltnsiamp t .ipfn 5

RINIS GARBĖS 
MECENATAS

KLB. Kultūros Fondas 1957 
m. skelbia savo pirmąjį garbės 
mecenatą Toronto Lietuvių Ko 
operatyvo „Paramos” bankelį.

Bankeliui labai sėkmingai va 
dovauja jau antrus metus pir 
mininkas Vytautas Meilus, vai

IK

susirinkime, įvykusiame Lietu f 
Kaip minėjau, gyvenimas ei vil? Namuose, 235 Ossington V 

. . na savo keliu ir Lietuvoje. Spor ^ve-> paskyrė kultūriniams rei
bAoK-to adresas: A. Biels degtinės ar rūkalų normomis, o tinis gyvenimas taip pat. Nauii balams $ 800 dovaną.

’£’ io?nn n—Pagal Valdybos bei susirinki
sporto žvaigždės. Leidžiamas pageidavimą pinigai skirsto 

Kokia žala yra padaryta Lie ir sporto laikraštis Sportas (ra mi taiP:
................... — 1. KLB Kultūros Fondo 

žiniai ............................. 200,—
2. Vasario 16-sios gim-jai

Vokietijoje .................100,—
3. Toronto skautų jamborės

fondui ..................... 100,—
4. Lietuvių Namų biblio

tekai ...............................100,—
5. Toronto sporto klubams

Vytis bei Aušra......... 200,—
6. Toronto Maironio- vardo

Šešt. mokyklai........... 100,— y
Viso.........................’.$ 800,— I
Tai pirmoji tokia stambi do 

vana Kultūros Fondui, einant 
jam trečiuosius savo amžiaus 
metus. Efektinga parama Kul 
tūros Fondą įgalina atlikti da 
ug svarbių lietuvybės išlaikymo 
ir kitų kultūriniy reikalų.

Bankelio „Paramos” Valdy 
bai bei indėlininkams nuošir

Kaip minėjau, gyvenimas ei

kus, 12 700 Speedway-Overlo jų nepaklausius, grėsė sušaudy veidai, naujos pavardės, naujos 
ok St., East Cleveland 12, mas ar kitos sankcijos. " ......... ~ ......
Ohio. Moterų krepšinis bus žai i

l. ixvmu z,uau y k a uu<auk y \.u a-cv u uy va vv avaaah uulaq uį-'va vuo i x u.

c;^.iarnas vyU’_. taisyhlėmis (5 tuvos SpOrtui dviejų okupantų, udonų dažų užrašas) Kūno Kul 
pinigais apskaičiuoti negalima, tūros ir sporto komiteto prie L 
Tai nėra materialinis turtas, TSR ministrų tarybos ir LRPS 
tai yra dvasinis — moralinis, T organas. Redaguoja redakci 
už jokius pinigus negaunamas uė kolegija, Vilnius, Stalino pr 
turtas, neįkainuojamas nei auk ospektas 37 (netoli Lukiškių ai 
so doleriais, nei deimanto kasy kštės — K. B.). Tai keturių 
klomis. Galėsime iš okupantų puslapių, mažesnio formato už 
pareikalauti (atkūrus vėl demo šį N. Lietuvos savaitraštį spor 

to laikraštis, kurio kaina 30 ka 
peikų. Neblogai iliustruotas, 
tačiau neturtingas užsienio spo 
rto žiniomis, o pats rašymo sti 
liūs kiek keistokas, nes sporto 
terminai, atrodo negudriai ver 
čiami iš rusų kąlbos, ir gal net

Gordon Howe, vienas iš didžiųjų ledo rutulio žvaigž 
džių. Daugelj metų jis kovojo už Tautinės Ledo Rutu
lio Komandos (National Hockey League) laimėjimus. 
Yra pasiekęs daug asmeninių laimėjimų; Pastarųjų še 
šerių metų laikotarpyje bu vo vienas iš pagrindinių 
veiksnių Lygos varžybose su Detroitu dėl pirmenybių.

. (C. S.)

žaidėjos aikštėje).

PįABALTIEČIŲ ŽAIDYNĖS.
Galutinai yra susitarta, kad 

pirmosios Š. Amerikos pabaltie 
čių vyrų ir moterų krepšinio, 
tinklinio ir, eventualiai, stalo 
teniso pirmenybės įvyks š. m. 
gegužės 18—19 d., Clevelande.

Pirmenybes rengia FASK- 
tas talkininkaujant Vid. Vaka 
rų Sporto Apygardai ir Cleve 
lando LSK Žaibui.
v Kiekvieną tautybę pasKirose laikot j klampinto 
sakose atstovaus reprezentaci - - -
nės komandos Lietuvių repre 
zentacinės komandos bus nūs 
tatytos po 7-jų Sportinių Žaidy 
nių Toronte, imant pagrindu 
žaidynių nugalėtojų vienetus.

Reikia tikėtis, kad šios pirme 
nybės netik kad suartins lietu 
vių, latvių ir estų jaunimą, bet 
kartu bus akstinas mūsų sporti 
ninkams stipriau pasispausti ir 
tuomi pačiu pakelti mūsų spor 
tinį lygį bei aktyvumą.

FASK-tas.
SPORTAS LIETUVOJE

Rašo K. Baronas.
Su Lietuvos Nepriklausomyliu. Jis vyko bombarduojamoje Vilniaus radiofonų ir Vilniaus lietuvius. Leidėjas prašo už en 

bės netekimu, didelius žingsVokietijoje, Austrijoje, jis pri teatro vedėju. ciklopediją greičiau atsilyginti.

kratinę, laisvą, Lietuvą) nuos 
tolių atlyginimo' už mūsų iš 
naikintus miškus, sugriautus 
namus ar sugadintus kelius, bet 
negalėsime atgauti pav. per tą

> meninio 
gyvenimo, sportinio, koks jis 
galėtų būti gyvendamas laisvo kaikurie straipsniai, nes jie pa 
je Lietuvoje. Lietuvis yra augs sirašyti nelietuviškom pavar

dėm. (b. d.)tesnės kultūros už rusą. Lietu 
vos sportas stovėjo augščiau už 
Sov. Sąjungos.

Beveik iki 1956 m. Lietuvos 
sportinis gyvenimas buvo mu 
ms labai mažai žinomas. Dau 
giausia trumpos žinutės vokie 
čių, anglų ar prancūzų spaudo 
je, pranešdavo apie vienas, ant čiui kovo 12 d. suėjo 50 metų 
ras rungtynes, vieną antrą lie amžiaus. Jis yra baigęs moky 
tuvišką laimėjimą Maskvoje, tojų seminariją ir VD Univer 
Leningrade ar Rygoje. sitete studijavęs literatūrą, me

Bet gyvenimas eina savo ke ną, teatrą, buvęs Klaipėdos ir

— Rašytojai Jievai Simonai 
tytei 60 metų sukakties proga džiai “dėkoja 
Vilniuje buvo suiuošta akade 
mija ir sveikinimai.

— Rašytojui Antanui Gustai

KLB Kultūros Fondo 
Finansų Skyrius.

X LIETUVIŲ ENCIKLOPE 
DIJOS TOMAS

Išėjo iš spaudos ir jau išsiun 
tinėtas prenumeratoriams X L. 
E. tomas, kuriame plačiai para 
šyta apie Kanadą ir Kanados
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SAU LT Ste. MARIE, Ont.
UŽGAVĖNIŲ VAKARAS

Vasario 23 d. įvykęs lenkų sa ninku km., Girkalnio valse, tu 
Įėję Užgavėnių vakaras sutrau retą gražų ūkį ir trauktis į va 

PLB KKV MONTREALIO ŠALPOS KOMITETAS ’ kė nemažą būrelį tautiečių. “ _ - . --
Šio parengimo metu 1 autos kietuos D. P. stovyklose su sa XII. 9 d. nutarus tikrai kovo uskas, Alfredas BarkausKas ir 

Vykdant metinį aukų vajų B. Bilčinskienė; po^ 1 dol. J. Os Fondo atstovo surengta loteri vo vyru Kazimieru ir sūnum Ig jantiems lietuviams už Lietu kandidatai — Valerija Šapkus 
----—’..j _ lietuviai aukojo: cila, A. ^Paukštaitienė, M. Ga ja davė pelno 49.50 dol., kuris nu velionė atvyko Kanadon. vos išlaisvinimą. Šis susibari ir Viktoras Sniečkus. Į revizi 

t-> . ... paskirtas Tautos Fondui. 1953 m. mirė vyras Kazimieras, mas pasistatė sau už pareigą
Loterijai fantus aukojo: — Po vyro mirties senutės sveika kiek jo ištekliai leis, vispusiškai 

p. p. Pareigienė, Kaminskiene, ta irgi pablogėjo ir jėgų neatga remti Lietuvos laisvinimo ko 
Poškuvienė, O. Motuzienė, V. vusi, Tėvynės ilgesio, skausmo vas ir kur tik galima ir kaip ga 
Goldenbergas, Vyt. Skaržins ir vargų iškankinta Dubysos pa Įima kelti Lietuvos laisvės rei 
kas, Z. Girdvainis ir X. Visie krančių duktė atsiskyrė su šiuo kalą. Nors Calgario lietuvių Be 
ms aukotojams nuoširdus ačiū, pasauliu.

MIRĖ A. GIRDZEVIČIENĖ
Sausio 16 d. po ilgos ligos mi 

rė A. Girdzevičienė, palikusi 
giliame liūdesyje du sūnus ir 
dvi dukteris .

Laidojimo apeigas 
kun. L. Kemėšis.

Velionė buvo gimusi 1889 m.

CALGARY, Alta.
CALGARIO LB PUIKIAI PRADĖJO DARBĄ IR 

NUTARĖ PASTATYTI NAMUS.
Calgario K. išrinkti sekantieji asmenys: An 

karus. Po ilgo klajojimu Vo L. B. apylinkė įsisteigė 1956. tanas Novada, Kęstutis Duba

Montrealio lietuviai < 
(Rinkėjas Vytautas Birieta) : putytė, Pr. Gaputis, Pr. Berno 
po 10 dol. K. ir L. Balzarai, po tas, K. Smilgevičius ir A. Bile 
5 dol. V. ir Pr. Kliciai, po 2 dol. viČienė.
V. Saablys, J. Rimkus, F. Mor (Rink. P. Peleckasį.).: 2 dol. 
kūnas ir V. Bireta; po 1 dol. J. J. Skučas, S. Laimikienė, B. 
Šiauičulis, Vilimienė, B. Gele Markauskienė, K. Mickus ir P. 
žiūnas, Budleckienė. Peleckas, po 1 dol. 25 et. X. Y.;

(Rink. inž. J. Balsys) : 5 dol. po 1 dol. B. Paulauskutė, Mali 
L. Balsys, 3 dol. E. Vanagas, šauskienė, V. Paulius, J. Mozii 
po 2 dol. V. Markauskas, J. Su • ■ — 
scevičius; K. Rašytinis ir K. 
Gricius.

(Rink. E. Kerbelienė) : po 5 
dol. V. Kačergius ir V ir E. Ke 
rbeliai ir B. M. Povilaiičai, po 
2 dol. M. ZavatTskas, P. K. Ku 
bilius, P. Zaibela, A. Urbonas: 
po 1 dol. M. Dapkienė, P. Bu dol. Vyt. Kudžma ir K. Astra 
kauskas, Blauzdžiūnas, Daude vas, po 1 dol. Iz. Gabrusevičius, 
ris, Gotautis, Andrijauskienė, A. Kudžma ir O. Čerkus. 
Jurkštas, Peteraitienė, K. Za (Rink. J. Stumbrą); po 1 d. 
biela, Monstavičius, Safronči J- Stumbrą, A. Gačionis, J. Pa 
kas; Bateška, V. Liesunaitis, tapas, Ad. Ramanauskas, V. Mi 
Ivanauskienė, J. Biliūnas, Ma liūs, V. Lietuvninkas ir Br. Ku 
čionis, J. Lukoševičius, X. Y., liekas.
Čepulis ir 50 et. Maskaliūnas. (Rink. J. Dalmotas) : 5 dol

wRink. Morkūnas) ; po 1 dol. Br. Mozūras; po 3 dol. D. Nor ™ Juoį,as.^’ 
J. Miliauskas, Leonavičius, V. keliūnas; ----- - ■ ■
Skaisgiris ir Pocauskas. tis, r. onmuciu< v. huh>cik<i, , . .(Rink. inž. P. Povilaitis): 5 P. Juškevičienė, T. Čipkiene, kaJ,Otto’kllf Vir^ho- Vllka ?a’. Tuminas Pr. is Mielaicių 

' - - - - — . .. . r - -.r, on? „ r:. Vasiliauskas Bladas
lys Jurgis iš Joniškiu k., sūn. (Vladas?) iš Gedručių k., Žala 
Antano, Girnius Ignas s. Karo nskaitė - Žuramskienė Gertru 
lio, Goldbergas Vaclovas s. Ru da ir vyras Žuramskas Andrius 
dolfo, Grubliauskaitė-Ruseckie iš Merkinės, Žaronskienė, Roza 
nė Magdė iš Vidotkų, Gutaus lija ir jos sūnėnas Noreikis Jo 
kas Juozas s. Juozo, .Hichs-Jo nas, Zinkevičius Petrė,
nes Valerija, gyvenusi Detroit, Jieškomieji arba apie juos ži 
Jakaitis Kazimieras s. Jokūbo, nantieji maloniai prąšomi atsi 
iš Krekenavos, Juškevičius St. liepti į;
iš Žemaičių Naumiesčio, Kerpie <

raitis, D. Milius, G. Mockevičių
tė, B. Botyrienė, P. Potyrius, J.
Cielta, Žemaitis, O. Jasiūnas,
Mikėnas.

Aukų lapas Nr. 10: po 1 dol.
E. Gerchardas, V. Murauskas 
ir K. Paužėnaitė.

(Rink. V. Kudžma) : po 2 vasario 9 d.
1944 m. turėjo palikti gražio 

sios Dubysos apylinkėse, šiii

atliko

Velionė kol jėgos leido visuo 
met lankydavosi lietuviškuose 
parengimuose. Tikėjosi dar 
grįžti į tėviškę, į numylėtas Du 
bysos pakrantes. Deja, neišsi 
pildė jos svajonės. Negailestin 
ga mirtis nutraukė paskutinę 
gyvenimo stygą ir priglaudė 
svetimoje žemėj. Tebūna leng
va jai Kanados žemė,

V. Mockus.

LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO NEW YORKE 
PAJIEšKOMI ASMENYS:

Ankudavičius Juozas s. Ko džiūnas Antanas, Jonas, Mary 
nstancijos Glinskaitės-Ankuda tė ir Pranas, Stanionis Gedimi 
vičienės, Balandienė Pr., Dulie nas, Stankevičiūtė-Žiupsnienė 

, Fridricras Zofija gyv. Kybartuose, $trai 
no 2~dof* V ^Piečai Hugo Emilis, Eižin ir Maksas gis Ondrius s. Antano ir Mari 

tls P*~Strimien£. V. Nomeika bei seserVs Elena ir Greta, vai jos, Šukytė-Tamolioniene Liti 
__  — . —. W . J *- ** • 1 w • 1 .„ :x X T • 1 1* ** *-» ’ I r* LŽ v* < X A /T t r. 1 n S z- 1 i I 

<XV242n. 222x5. IT. JT W 22d i L2i> ) . D * - J V V 1V1V11C, A. VI iyxx.lV.JlC, . -

dol. P. Povilaitis, po 3 dol. Jan St. Daukša, J. Alionis, K. Gez ^k\°aP-; 1 zv®:
cevioius ir Paškevičius; po 1 d. nas, J. Ragaišius, M. . . orgela, 
A. Povilaitis, Arminas ir M. Pu Iz. Gražys ir J. Dalmotas, po 1 
zarauskas. dol. J. Trumpa, A. Gražus A.

(Rink. Nevardauskas ir R. Jurgutis, J. Vaitkutis, Br. Jau 
Sližaitytė) : po 2 dol. J. Never gelis, po 50 et. Girdauskas, A. 
dauskas, R. Sližaitytė. E. Saka Navickas, K. ŽTžiūnas ir A. Sa 
laitis, Čėsna; po 1 dol. V. Li kalas, 
pinis ,K. Neverdauskas ir Mal (Rink. J. Valiulis) : po 2 
cienė; po 50 et. J. Petrauskas J- Valiulis, A. Dasysj.po 1 
ir J. Baltauskas.

Aukų lapas Nr. 40: po 10 d. 
J. ir Stp. Kęsgailai ir J. ir M. 
Juodviršiai; 5 dol. D. Jurkus ir 
1 dol. Augaitis.

Aukų lapas Nr. 45: 10 dol.
kun. dr. J. Kubilius ir 5 dol. ir šėnas 5 dol.

dol.
dol.

jos komisiją: Stasys Šapkus, 
M. Novadienė ir Valerija Du 
bauskienė.

Tame pat susirinkime buvo 
pakviesti Calgario Draugijos 
atstovai apsvarstyti Vasario 16 
ševntės šventimo, drauge, kad 
Vasario šventės metu nesiskal 
džius, o dirbus visiems lietuvia 
ms vieningai. Bet Calgario lie 
tuviu draugijos atstovai atmetė 
mūsų norą kartu švęsti Vasario 
16 ir K. L. B. rengiamame minė 
jime, kuris įvyko vasario 16 die 
na, ponų Novadų ūkyje, nė vie 
nas iš Calgario Lietuvių Drau 
gijos narių nedalyvavo. Jie pas 
kui, vasario 23 d. patys suren 
gė ir pastatė komediją, kuri jo 
kiu būdu nesiderino prie Vasa 
rio 16 šventės.

Toliau Calgario Bendruome

ndruomenė yra visai jaunutė, 
bet, jau turi gražų būrelį na 
rių ir savo veikimu neatsilieka, 
nes nors nuo įsįsteigimo prabė 
go vos trys mėnesiai, o per tą 
laiką veiklos pradžia jau pada 
ryta labai graži, ir į kasą jau 
įplaukė būtiniausios sumos, be 
kurių būtų reikėję stovėti vieto 
je arba kapituliuoti prieš Cal 
gario porapijinę lietuvių drąu 
giją, kuri nenori nė girdėti apie 
prisidėjimą prie KLB.

Nors dar visai trumpas 
kas, bet darbai kalba už sav e : 
surengtas naujų metų sutiki 
mas, kuriame dalyvavo gražis 
būrys lietuvių. Naujų metų si ti nės Valdyba pasistatė tikslą įsi 
kimas vyko pas pp. Novadus 
dviose labai nuoširdžių šei 
ninku rūmuose.

Sušauktas visuotinis susi, in Tad jums, broliai ir sesės lietu 
kimas ir išrinkta visiems mtta viai, geriausios sėkmės! 
ms nuolatinė valdyba, į ku

ai

er gyti KLB nuosavus namus, kas 
ni yra sveikintina ir remtina viso 

mis galimomis priemonėmis.

•ią KLB narys.

liepti j: S;
Consulate General of Lithuania LP. Piekaitis ir J. Valiulis.

Pavieniai aukavo: Kan. Liet. nė-Stralytė Marija iš Kauno,
C. Taryba 15 dol., Kun. Pr. Jo Labanauskas Steponas s. Kazio, 
kubaitis 10 dol., Ir. Lukoševičie Kelmės, Lauraitis Stamslo 
nė 6 dol., O. Biliūnaitė 5 dol., vas ir žmona Varpučenskytė 
P. Pakuštaisi 5 dol. ir G. Ruk Elena, Liuma (Luima) Petras

" ' iš Gineikių k., Vaškų vai., Lora
50 et. J. Gorys. Viso surinkta 461 dol. ir 95 ntz Jonas, gyvenęs Blue Island,

Pastaba: Aukų lape Nr. 33. et. Iš šios sumos, pagal aukoto Illinois, Lovėika Br. s. Juozo, 
rink. E. Kerbelienė, yra viena jų valią, Sibiro fondan pervesta gyv. Brazilijoje, Ludavičiūtė 
neįskaitoma pavardė, aukota 1 46 dol. Julija ir Marija, Markūnas Pr.,
dol. Rinkėjams ir aukotojams šal Martinkienė-Miklovaitė Basė iš

Aukų lapas Nr. 26. rinkėjas pos koimtetas savo ir vargstan Alsėdžių vai., 7" ‘ ____ ____ ~ _____ *____
p. Stonkus. 5 dol. Dr. J. Uldu cių tautiečių vardu taria nuošir (ar Matuzas) s. Juozo Šiaulių žmogaus — Adomo Vilainio-Ši 
kis ir 3 dol. J. Janeliūnas. dų ačiū. Buv. Šalpos K-tas. KT T ’ ”**

(Rink. P. Beleckas) : po 5 d. • Jo Eminencija, Montrealio , 
P. Beleckas ir VI. Janušauskas, Kardinolas štai ką paskelbė per i 
po 2 dol. V, Gavelis, Pr. Buika, bažnytinį biuletenį: visi tikin i 
Kruelskis, Razma ir 2 dol. 50 tieji, pasiekę 7-nių metų am , 
et. N. Šliogeris; po 1 dol. Rim žiu, turi laikytis šių Bažnyčios ' 
kevičius, K. Kilikevičius, P- nuostatų :susilaiko nuo mėsos : 
Brikis, St. Jankauskas, J. Bur penktadieniais, pelenų tiečiadie 
čikas ir B. Tamošaitis. ni ir didįjį šeštadienį. Ketvir

(Rink. Iz. Gorys) 5 dol. Mar čių metų trečiadieniais ir šešta 
.kauskas, po 2 dol. A. Gaurys, dienais tegalima valgyti tik vie 
A. Ptašinskas, P. Kerevičius, F. ną kartą mėsos. Visi tikintie 
Jurgutavičius, Vi. Škuda, Tau ji, pasiekę 21 metų amžiaus ir 
terienė, P. Alekna ir Ir. Vaza dar neturį 59 metų, turi užlai 
linskienė; po Idol. J. Šimkus, kyti pasniniką laike gavėnios. 
P. Girdžius, Macelienė, Styrie Pasninkas yra visomis gavė 
nė, Vizgirda, A. Matulis, Pov. nios dienomis išskyrus sekma 
Miškinis, Kiaušas, D. Linkū dienius. Pasninko dienomis te 
nas, 45 et. Jaseckas. galima valgyti pilnai tik vieną

(Rink. E. Šulmistraitė) 3 d. kartą per dieną, du kitus kar 
K, Otto; po 2dol. M. Šulmist tus galima tik užvalgyti. Tarp 
ras K. Leipus, G. Rukšėnas, J. pusryčių, pietų ir vakarienės 
Adomaitis, E. Šulmistraitė, S. negalima nieko valgyti, bet ga 
Vaišvilienė, Montvilienė ir O. Įima gerti pieno, kavos, vaisių 
Stankūnaitė, po 1 dol. St. Sibi sunkos ir tt. Pasninko dienomis 
tis, O. Salalytė ir P. Ražanas. galima valgyti vieną kartą su

(Rink. Iz. Gorys): 3 dol. M. mėsa, išskyrus .žinoma, penkta 
Siniai, po 2 dol. Kudžma ir Sta dienius .pelenų trečiadienį ir di 
šaitienė, 1 dol. 55 et. Izd. Go dįjį šeštadienį. Nėra įpareigoti 
rys; po 1 dol. A. Vilimas, M. Ši pasninkauti tie, kurių sveikata 
nikus, J. Leknickas, A. Pranevi neleidžia, kurie nebegalėtų sa 
čius J. Gaurys, J. SireviČius, J. vo normalių pareigų atlikti. Ab 
Valančiūnas, R. Valentas ir J. ejonės atveju pasiklausti savo 
Gorys. išpažinties klausytojo, arba pa

(Rink. Vilčinskienė) : 3 dol. rapijos klebono.
tttuttttttntutttmtmttittttttntttttttttttmtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttuttn
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I. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T L I E K U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PI GESN Ė S 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis bet kada.

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

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus —

TA LKOJE
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. 

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

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

VIENO ŽMOGAUS H
ŽURNALAS g

Jau pasirodė pirmasis siu me § 
tų Užuolankos - dailės, literatu n 
ros ir kultūros žurnalo nume g 
ris. Šis žurnalas, kuris yra reda g 
guojamas, leidžiamas ir admi g 

Matusas Juozas nistruojamas vieno ir to pačio g

ap., Noreikis Jonas sūnėnas Ro dlausko, yra patekęs į finansi g 
zalijos Žaromskienės., Peterso nius sunkumus, todėl nuo pc r 
nas Kazys s. Ernesto, Popikai reitų mgtų lapkričio mėn. vis ne L 
tytė Elena iš Kybartų, Poškus galėjo išvysti dienos šviesą. Ta t 
Zigmas iš Varėnos, Ramanaus čiau žemaitiško užsispyrimo tu I: 
kienė Peronėlė ir sūnūs Kaži rintis A. Vilainis ateityje žur | 
mieras ir Stanislovas, Sasunas nalą žada leisti reguliariai, t; 
„Levukas“ (gal Leonas?), gy tuom parodant, jog norint ga f 
venęs Rothenburge, Skalan Įima daug nuveikti. į;

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

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

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

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

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

P. Adamonis PO 6-7594

LIETUVIAI PER LIETUVIUS — LIETUVIAMS!
DAINORA

49, Thornton Ave., London W. 4, England. Tel. CHI 2107 ■!

Siunčia dovanų siuntinėlius Lietuvon ir Rusijon 
iš EUROPOS

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.

F. Yasutis LA 2-7879
. J. Skučas RA 2-6152
W. Telefonas — PL 6501.

A. Budriūnas RA 7-2690.

C.FN1 KALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

BELANGER ASONSt
H METŲ JOSI TARNYBOJE t

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

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

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. RAvmon<l 7-3120
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 

Montrecil 36, Que.
11 metų patyrimas

Naujas dupleksas
2 butai po 5 kambarius.

Kaina $ 22,500.
Įmokėti $ 6,000.

Groserija su alum, 
prie Verduno, skubiam 

pardavimui 
$ 700. įmokėti $ 4000.

LIŪDESIO VALANDOJE

COLONIAL TURKISH BATHS
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE

Viskas tik už $ 1.10.
O Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 

' ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.
Masažo ekspertai jūsų patarnavimui. 
Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.

MOTERŲ DIENA: 
kas antradienį nuo 2 pm iki 11 v. 
Masažistės Jūsų patarnavimui.

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

KREIPKITĖS PAS

telef.: 
PL 0094

(2 g. į rytus nuo St. Laurent)

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — W1LLIBRORD AVE

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



IQS?, tit. 20. Nf. 12 (522) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PS.t
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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
(Vienintelė tos rūšies lietuviška prekybos įstaiga Montrealyje)

Žemiausiomis kainomis ir patogiausiomis mokėjimo sąlygomis čia galima gauti visasŽemiausiomis kainomis ir patogiausiomis mokėjimo sąlygomis čia galima gauti visas sta 
tybines medžiagas: visokių rūšių lentas, cementą, cementinius blokus, plytas, vinis, dažus, 
stogo dengimo ir izoliacines medžiagas.

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

n.
PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS

ant Jūsų nuosavo arba mūsų parinkto sklypo, pagal užsakytojo nurodytą planą. Statybos; 
darbams vadovaus patyręs kontraktorius. Dar turime gerą progą gauti ilgalaikę paskolą i 
iš 6% pastatyti Montrealyje keletą dupleksų ar tripleksų. Norintieji pasinaudoti paskola • 
ir su nedideliu įmokėjimu bei lengvais išmokėji mo terminais įsigyti namus, prašome tuo-: 
jau kreiptis į

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ ROBŲ

MAMERTAS MACIUKAS

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.

ARCHEOLOGĖS DR. 
MARIJOS GIMBUTIENĖS

paruoštą knygą Ancient Symbo 
lism of Lithuania Folk Art (Se 
noji lietuvių liaudies meno sim 
bolika) žada išleisti American 
Folklore Society, žinoma pašau 
linio vardo institucija prie In 
dianos universiteto, Blooming 
ton, Indiana. Knyga žada ture 
ti 120 pusi, su apie 200 lietuvių

. .. . , jos buitį. Tai buvo visos mūsų liaudl“ ">“« Utastracijų.

KULTURWWK&CWIKA SL,ETUV,Ų MENO PARODA
LIETUVOS RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS VILNIUJE ^‘ertin^ir "oda data" norįs H 

buvo vasario 1 d. Po pirm. A. čius pabrėžė, kad „poetų darbą tą klaidą atitaisyti. „Aš noriu 
parašyti veikalą, kuriame atsi 
spindėtų ir mano pasaulėžiūra 
ir mano moralė“. (Putinas čia 
mini romaną „Sukilėliai“). J. 
Požėra, V. Miliūnas ir K. Saja 
kritikavo kultūros ministeriją. 
V. Drazdauskas reikalavo mark 
sizmo - leninizmo studijų. E. 
Mieželaitis kalbėjo apie auklė 
jamąjį literatūros darbą. Tor 
nau konstatavo, kad vis dar nė 
ra Lietuvos istorijos ir lietuvių 
literatūros vadovėlių, bet tuo

< Venclovos pranešimo pasisakė gaiviai paveikė pastaruoju me 
rašytojai. A. Baltakis teigė, tu stipriai jaučiama sveika, kū 
kad poemos srity yra laimėji rybinė atmisfera, susidariusi 
mų, bet trūksta daribninkų ir mūsų literatūroje po partijos 
miesto gyvenimo būdinimo. K. XX suvažiavimo, po asmenybės 
Kubilinskas konstatavo, kad kulto bei jo padarinių kritikos, 
daugelis rašytojų pasitraukė iš Atsirado realesnės galimybės 
vaikų literatūros ir ji sunykusi, vaizduoti gyvenimą visame jo 
V. Žilionis ragino susirūpinti sudėtingume“. K. Boruta pažy 

mėjo: „Asmenybės kulto ir jo 
padarinių kritika padėjo šalin 
ti iš mūsų literatūros jsigalėju 
sius nesveikus schematizmo, ša 
bloniškumo reiškinius“. I. Kaš iau pradėsiąs eiti daugiatomis 
niekis pasisakė už tobulinimą leidinys „Lietuvių liaudies dai 
vertimų į rusų kalbą. V. Radai nos“. J. Kostkevičiūtė kalbėjo

literatūros vadovėliu mokyklo 
ms. A. Vienuolis pasisakė prieš 
melą literatūroje, prieš trafare 
tą. K. linčiūra pasidžiaugė gy 
vu kultūriniu gyvenimu, kuris 
jam skatinąs norą dirbti. R. Na 
rečionis pritarė J. Grušo sifily 
mui premijuoti režisierius už tis sakė, kad svarbiausis rašyto apie universiteto darbą. L. Vėl 
originalius pastatymus. J. Avi jo uždavinys — ugdyti masėse basys apie Brazilijos lietuvius, 
žius sakė: ^teisingai vaizduoda „neapykantą buržuazinio nacio M. Sluckis apie vertimus ir kū

Kiekvienas lietuviškos kultu 
ros pasireiškimas yra penas mū 
sų dvasiai ir iškalbingas musų 
tautos gyvybės įrodymas plačia 
jam pasauliui. Mes džiaugia 
mės kiekvienu laimėjimu, nes 
jis gaivina mūsų jėgas ir skati 
na mus naujiems žygiams bei 
kultūriniams užsimojimams.

Po praėjusių metų gyvai pra 
ėjusio Kultūros Kongreso ir įs 
pūdingos Dainų šventės, šie mę 
tai atžymėtini būsimu JAV — i- 
Kanados Tautinių Šokių Šverp 
te, Jaunimo Kongresu ii Lie 
tuvių Meno Paroda, įvykstap 
Čia birželio 28 — liepos 14 die 
nomis.

Savaime aišku, tokios plataus 
masto meno parodos surengi 
mas nėra įmanomas be pačių 
dailininkų jungtinės pagalbos

mi tarybinę tikrovę, mes dau nalizmo ideologijai“. A. Baltru rybines formas. A. Jonynas puo bei jų lietuviško nuoširdaus ben 
giausia galėsime padėti parti nas pasisakė už socialistinio re ]° „buržuazinius nacionalistus“ dradarbiavimo. LB Ch A-dos 
jai garbingame komunizmo sta alizmo trafareta ir kaltino Ven *r >>savus miesčionis“*. Žinoma, y-ba visu nuoširdumu kieipia 
tybos darbe“. J. Marcinkevi eriiOs rašytojus kad jie to ne Maskva i suvažiavimą prisiun si šiuo į visus laisvame pašau

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams
Lietuvoje 

ir visoje Europoje.
JEAN TALON 
DRUG STORE

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

grijos rašytojus, kad jie to ne 
silaikė ir privedė Vengriją prie 
katastrofos. V. Mykolaitis-Pu 
tinas pasisakė: „Meno ir litera 
tūros pagrindą sudaro kūrėjo, 
menininko pasaulėžiūra ir tno 
ralė. . ., kurie esti susiję su gy 
venamuoju laikotarpiu, <— 
cha. . . Sudėtingame, margame 
mūsų epochos ,gyvenime, sako 
Putinas, kurj turi peršviesti mū 
sų pasaulėžiūra ir moralė, aš no 
riu išskirti vieną mus supančio 
gyvenimo sritį, būtent, liaudį ir

V. lyje gyvenančius lietuvius dai 
lie lininkus ir prašo padėti inora

tė savo politrukus — buvo
Ozerov ir V. Ažajev, kurie 
tuvius mokino, ko laikytis ir liai ir kūriniais surengti šią pa 
kaip rašyti.

— „Europos Lietuvį“, pasi 
traukus p. Daunorai, perėmė re 

eP° daguoti rašytojas Barėnas.
— Chemijos profesoriui J. Ju 

caičiui sukako 60 m. amžiaus.

rūšies meno parodą Chicagoje. KLB KRAŠTO VALDYBOS 
Dailininkai, kurie nebus gavę ŽINIOS
asmeniško kvietimo, neturint Buvo svarstomas 1957 m. vei 
jų adreso, maloniai prašomi lai kimo planas, apimantis: naujų 
kyti šį mūsų kreipimąsi kvieti apylinkių steigimą, apyl. pirmi 
mu. ninku suvažiavimą, bendradar

Parodos reikalais rūpintis biavimą su JAV Bendr. dėl L. 
yra pavesta komitetui, kurį su Seimo šaukimo, V liet, dienos 
daro dailininkų ir LB Chica organizavimo ir kitus reiaklus. 
gos Ap-dos V-bos atstovai. Ko Išsiaiškinus su žinovais, Kra 
miteto adresas yra: Parodos ko što Valdyba nustatė KLB to 
mitetas, 5541 So. Paulina St., liau vadovausis Federation of 
Chicago 36, Illinois.

L. B. Chicagos apyg. V-ba. kės taip pat vadinsis tik su prie
DAINOS, BALETO IR LITE 

RATOROS VAKARAS 
DETROITE.

Balandžio 6 d. (šeštadienį;
vai. vak. Holy Redemer audi 

torijoje, 5671 West Vcrnor Hi 
ghway (kampas Vernor in Jun 
ction) įvyks Dainos, Baleto ir šiama Niagaros Pusiasaly liet. 
Literatūros Koncertas - Vaka kolonijų junginio — St. Cathe 
ras. Programoje dalyvaus muz. rines, Welland, Niagara Falls, 
Al. Kučiūnas, sol. Al. Stempu Port Colborn.
žienė, rašytojas, „Draugo“ ro Rengimo Komitetą sudaro: 
mano premijos laimėtojas P. Ju pirm. P. Balsas (Niagara F.) 
rkus ir pora baleto šokėjų — T. ir nariai J. Navasaitis ir J. Di 
įBabuškinaitės-Vasiliauskienės lys (St. Cath.), K. Stankevi 

vadovaujamos baleto studijos, čius (Welland) ir V. Mačikū 
Koncertą-vakarą ruošia JAV nas (Niagara F.).

Lietuvių Bendruomenės Detroį Vieton išėjusio iš Kr. V-bos 
to apylinkė. Visas pelnas ski J. Simonavičiaus pakviestas 
riamas Bendruomenės kultūri kand. St. Juozapavičius iš Ha 
niams reikalams. miltono. P. L.

Bendruomenės vadovybė dž — Lietuvos operos sol. Ma 
iaugiasi, kad Detroito visuome žeika, puikus baritonas, paminė 
nė Bendruomenės veiklai vie jo savo 30 scenos darbo metų 
ningai pritaria, todėl prašo ba sukaktį. Tačiau per radiją duo 
landžio 6 d. vakarą šiam kon ti jo blankūs dalykai, 
certui-vakarui rezervuoti ir ga — Dail. A. Rūkštelės darbų 
tįsiai atsilankyti. V. Kutkus. paroda Detroite buvo kovo 10

Lithuanian Canadians. Apylin

8

du Branch. Pav., Federation of 
Lithuanian Canadians, — Cal 
gary Branch.

V Liet. Dienos rengimo Ko 
mitetui tallįninkauti paskirti 
Kr. Valdybos atstovais S. Juo 
zapavičius ir J. Mikšys.

Penktoji Lietuvių Diena ruo

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.

rodą.
Be šio oficialaus ir viešo krei 

pimosi į dailininkus, jiems bus 
pasiųsti ir asmeniški kvietimai, 
į kuriuos lauksime visų teigia 
mo atsiliepimo bei nuoširdžios 
pagalbos ruošiant pirmąją šios

Dr. TAS$y StNGCRMAN 
optometristas • op tikas

TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI 
4281A St. Lawrence Blvd., Montreal. HA 7928.

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

lį: Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

BELLAZZI» LAMY, INC
to eisi 7679 George St.,TR 5151 Vule Lasalle.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

Tel. IR. 1135VICTORIACLEANERS ' & DYERS Co. •
SPECIALIAI NUPIGINTA 
ROBŲ VALYMO KAINA.

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

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

K Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio £
X miesto dalis. Darbą atliekame sąžiningai. X
X Liet, sav.: J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė. X
\ TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

i SALIONAS DIVA MODE į
I SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. |
1 4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19. X
X Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256 X

| TAUPYK, SKOLINKIS |

X savo kredito kooperatyve $

X Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai « 
X duodamos betkokiam geram tikslui. 8
X Ved. D. Jurkus, He 4280. $
X „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje $ 
X Banko kambary.
> Pirm. A. Norkeliūnas ................................. RA 7-3120

StaNu DE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACHINE

MV* Lietuviams nuolaida. ;
IV/jCz / " o / / Sav.: P. RUTKAUSKAS. J

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

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

B Al TIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIUL1S ' 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

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

©

HE 0211 Office: 727 Argyle »
į HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d. I
G e r a r d V i a u, 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.

I
Mūsų vilnonės ir medvilninės medžiagos 

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

vėjui nereikia nieko mokėti.
Reikalaukite mūsų lietuviško siunčiamų daiktų sąrašo.
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TIES RAŠTIKIO...
Atkelta i§ 3-čio psl. 

iš ten vis gavo užtikrinimus, 
kad „viskas tvarkoje, jokio pa 
vojaus nėra, budima“.

M. Krupavičius teigia, kad 
jis apie perversmo ruošimą pra 
nešęs Papečkiui. Čia turiu pa 
sakyti, kad anuomet buvo pla 
čiai pasklidusi nuomonė, kad 
Papečkis buvęs Įpainiotas į są 
mokslą, todėl ir nesiėmęs konk 
rečių prieš sąmokslą žygių. Ne 
trukus po perversmo jis A. Sme 
tonos buvo apdovanotas orde 
nu, gavo gerą tarnybą ir buvo 
plačiai kalbama, kad Smetona 
tokiu būdu jam atsidėkojęs. 
Prisimenu, kad M. Sleževiėjus 
tūlą laiką su juo buvo nutrau 
kęs santykius. Tiktai sąmokslo 
vykdytojai galėtų pasakyti, 
kaip ištikrųjų buvo, bet anuo 
met tokia nuomonė buvo.

Raštikis rašo, kad perversmo 
išvakarėse karininkų susirinki 
me pulko vadas O. Urbonas aiš 
kiai pasakęs, jog ne bolševikai, 
kurie buvo absoliutiškai nie 
kam nepajėgūs, bet kad Tauti 
ninkai esą jau paruošę pervers 
mą. Tad karinė vadovybė ir vie 
šai karininkų tarpe buvo’Įspė 
ta. O vis dėlto ji nuėjo miegoti. 
Tat buvo dėl perdidelio pasiti 
kėjimo.

Buvo pasitikėta, kad tie žino 
nės, kurie Mykolą Sleževičių 
kritiškiausiu valstybei momen 
tu, kai Smetona, Voldemaras, 
Yčas jau buvo pasitraukę i Vo 
kietiją nuo priartėjusios raudo 
nosios armijos, buvo paskelbę 
pirmuoju diktatorium valstybei 
gelbėti (ne prieš demokratinę 
santvarką, ne prieš organizuotą 
jau visuomenę), kuris sulaikė 
tolimesni valdžios ir V. Tary

wh/nanj Darbo kojinės

Megztiniai
apatiniai

KOKYBĖS

JAU VIRŠ 88 METŲ

Kiti GP6 -į

Moterų 
apatiniai

Berniukų 
apat.

Vyrų ir bern 
T-maršk.

Išeig. ir 
sport, kojinės

UŽ SAVO DOLERIUS GAUSITE 
GERESNĖS RŪŠIES IR ILGIAU NEŠIOSITE

ŽENKLAS£ > Mergaičių apat
'khit-coooš A____ ________ _____

Pirkėjai, kurie jieško geresnės vertės ir 
geresnės rūšies prekių, perka tik su PENMANS ženklu. / ' 

Jie žino, kad Penmans pagal tradiciją jau nuo <
1868 metų gamina tik puikios rūšies prekes. . . \

ir jų geriausia garantija gauti daugiau už savo pinigus. '
X) 

gaminiai: Penmans golfo kelnės, Penmans pirštinės, Merino „95“ apatiniai
Merino „71” apatiniai, vilnoniai apat. baltiniai.

SHIRTS
HOST

K' Oi

J f

Kūdikių 
baltin.

bos nariu bėgimą, kuris sukėlė 
tautos entuziazmą ir pasitikėji 
mą savimi, savosiom jėgom, ku 
ris iššaukė savanorių-kūrėjų en 
tuziazmą gintis nuo išorinio 
priešo ir išgelbėjo tautą ir vals 
tybę, — pasitikėjo, atrodė, sa 
vo žmonėmis patriotais, kad 
prieš to pat Lietuvos išgelbėto 
jo vyriausybę bus pakeltas gin 
klas, išlaužtos jam durys ir su wich vedėjas J. G. Porter nu ria savo sudėtimi. Tai nuo di 
duotas toks moralinis smūgis, statė, kad tai yra nauja iki šiol džiulės kaitros žėrinti masė du 
kurio tragedija dar daugeliui neregėta kometa. Kadangi šią jomis garuojanti. Toji masė su 
sunku suprasti ir dabar. Trage kometą pirmas pastebėjo belgų sideda iš begaliniai mažiučiu 
dija tautos ir valstybės, kuriai astronimas Arend Roland, tai kių dalelyčių. Dėl supančių tą 
buvo sutramdytas normalus vy ---- ■— : J
stymasis ir augimas, privedęs Keinio valdymo, ūkininkų sau pasirodo uodeguotos ar 
prie pakartotinų sukilimų, po dymo ir kitu bėdų, kurias šian pavidalo. Ji didžia sparta arte .. -

• • * • ja mūsų žemės link ir ja net USA, Pietinėje Amerikoje, Ja
‘kalti tie* kurie mes įalėsime pastebėti. Žinoma^ Je ir kaikuriose Europos vals us sunaudotoje nors dabar te 

’ ’ ... - .................... naudojama tik 3Q svarų vienai
mašinai. Numatoma, kad aiiumi 
niniai rėmai, ratai, radiatoriai 
gali panaudojimą dešimteriopai 
padidinti.

Rasta, kad ploni aliminiaus
ma, kad Jupiterio ar Urano tr smarkiai plečiama ir tam išlei ^aPaj. gęrai atspindi šilimos spi • grejgjau automobilis važiuo 
™ J[f , — ........................ „ ----------- T-.:-'. Ko nduhavimą ir tas taikoma sih ja> juo garsiau fas radijas groja
dėl toji kometa pasuko iš iki tol kios šio nuostabaus aliuminio m°s izoliacinių plokščių garny ir fuo jspėja vairuotoją. 
................................ ’ ’ —- —-o priežas boję ir net ugmagesm rūbams. šeimininkėms išrastas indams 

. ,........ L t . . 1 Paskutiniu metu tyrinėjami plauti aparatas, kuris per tris
Kada toji kometa pasirodys plačiai naudojamas elektros lai -būdai aliuminį pritaikyti kon minutes ultra trumpų garsų pa 

mūsų padankėje, dar tiksliai as dams, nes yra geras elektros servų dėžučių gamyboje alavui gaij3a švariausiai išplauna ir iš 
tronomai nepaskelbė. Neabejo laidininkas. Laidams jį viršija pakeisti. džiovina stirtas indų,
tinai bus nustatyta diena, valan varis, kuris yra retesnis ir Pasitikėdama aliuminiaus at 
da su minutėmis ir sekundė brangesnis metalas. Plačiai na eitimi, Kaiser Co šiuo metu vyk 

udotas indų gamyboje ir kur do milžinišką aliuminiaus fabri 
reikalingas lengvas metalas, ko statybą viduryje USA prie 
pav. lėktuvų gamyboje. Ohio upės. Numatoma, kad na

Pastaraisiais metais pradėtas u joji Ravenswood įmonė 1959 
plačiai panaudoti statyboje. Di m., turėdama žaliavą ir 450.000 
dėlė langų dalis gaminama iš kilovatų energiją per metus iš 
aliuminiaus, taip pat langų leite 200.000 aliuminiaus pro 

Aliuminis pradėtas gaminti irėmavimas. Jau dauigau kaip dūktų. Jau dabar statomas 
vos prieš 150 metų. Nors jis su 200 dangoraižių turi padengtas Ravenswoode 144 bokštų lau

Mosklo - Technikos naujienos
ATSKRENDA KOMETA

1956 m. lapkričio mėn. Belgi ir kometa jo vardu vadinama, 
jos astronomas Arend Roland r 
pastebėjo j 
naują žvaigždę. Anglijos astro kūnas, kaip ir kitos žvaigždės, 
nominės observatorijos Green Ji tik iš kitų žvaigždžių išsiski

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

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

Sav. V. DUNDYS

daro aštuntadalį žemės plutos aliuminiu sienas. Čia labai verti apie 70 pėdų, kurie yra tik da
ir yra pagrindinė molio sudėti narna šio metalo savybė, kad jis lis didžiulių įrengimų. Tai pa
nė dalis, bet sunkiai atskiria nerūdyja ir turi gražią šviesią vyzdys dabar vykdomų aiiumi
mas. Pradžioje jo kaina buvo išvaizdą. Skaitoma, kad aiiumi niaus gamybos plėtimo darbų.

_ ___ ________ brangesnė už aukso, bet 1886 niaus sienos turės tą pačią iš Panašios statybos vykdomos ir
J O kas yra kometa? Astrono metais surastas gamybos būdas, vaizdą ir po 200 metų. Kanadoje — Quobeke ir Kiti

padangės tolumose mai sako, kad tai toks erdvės kuris atpigino aliminio pagami Naudojant naujus gamybos mat, B. C. 1 miliardo dolerių
nimą nuo 500 dol. iki 15 centų budus, aliuminis gaunamas da vertės,
svarui ir padarė prieinamą pla ug tvirtesnis, negu anksčiau, 
čiam panaudojimui. O dabar jo Dar daugiau numatoma iš 
gamybai sunaudojama nepapras plėsti jo panaudojimą televizi 
tai daug elektros energijos: vie jos aparatų gamyboje, taip pat 
nos tonos gamybos išlaidos pa jį naudoti net paprastų gyvena 
jėgtų apšviesti vidutinėj šei mų namų statyboje (vietoje 30 

kūną dujų dažnai tos' kometos mos nam4 Per vieną žmonių ka —40 svarų bus stengiamasi pa 
Ięito rtą. Gamybos žaliava yra boksi naudoti bent 1200 svarų kiek 

, tas, kuris randamas Kanadoje, vienam namui).
dien sunku ir apskaičiuoti. Ja mūsų žemės link ir ją „et USA, Minėje Amermoje, ja Automobilių pramonė jau da 

Perdaug pasitikėta. Tat šiuo dienos metu be jokių žiūronų malkoje, naujoje Gana valstybe bar viena didžiausių ahummia 
punktu, žinoma, -----»---------- r------------------------ - , .
turėjo valdžią. Jie nebuvo pa jei ji nebus „išmušta“ iš kelio tV°ese- 
kankamai budrūs. Jie buvo per ir nepasuks kita kryptimi. Šiuo metu metinė aliuminia 
dideli idealistai. Tat jeigu Sme 
tona po perversmo būtų graži 
nęs Lietuvą i normalias vėžes, 
tai perversmas būtų buvęs ,,ge 
ras šaltas dušas“ tiems, kurie 
turi budėti, kad nemiegotų. . 
Deja, Įvyko kitaip. (d. b.)

J. Kardelis.

Astronomai sako, kad ši nau us gamyba J. A. Valstybėse 
jai pasirodžiusi kometa ir ke Vra 2 m’l- tonų, o 1965 m. nu 
liaujanti mums pasirodyti yra matoma jau dviguba gamyba, 
nuklydusi iš savo kelio. Spėja Nuo karo pabaigos jo gamyba

auka ją į save suviliojusi ir to džiama miliardai dolerių.

turėto kelio ir dabar gal suksis panaudojimo plitimo priežas 
apie vieną ar kitą tų planetų, tys? Jau nuo seniau aliuminis

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

Naujai atidarytas ir naujai Įrengtas. Valgiai gaminami pri
tyrusių virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. vak.

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.
Savininkai: V., H., .1. IVANAUSKAI

mis, kada ji pasireikš padangės 
platumose ir kada ji galutinai 
iš mūsų akiračio pranyks. (K).

NEPAPRASTAS ALIUMI 
NIAUS GAMYBOS 

PLITIMAS.

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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

galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

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

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

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

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

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. _

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario. 

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

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

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS. 
— KOMPENSACIJŲ 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 KURĮ KITĄ BIZNI 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

MOBILISTAMS IR 
ŠEIMININKĖMS

Amerikietis inžinierius išra 
do akinius, kurie neleidžia au 
tomobilio šoferiui užmigti prie 
vairo. Akiniuose Įrengtas minia 
tiūrinis elektroninis prietaisas, 
kuris seka blakstienas. Jei to 
kius akinius turįs šoferis užmer 
kia akis ilgiau, negu dvi sekun 
dės pasigirsta žadintuvo Įspėja 
utis signalas.

Amerikoje, kur automobilis 
tai skaudžiai baudžiami už grei 
tą važiavimą, išrastas savotiš 
kas radijo priimtuvas. Jei auto 
mobilis važiuoja , normaliai, ra 
dijas veikia normaliai, tačiau

ja, juo garsiau tas radijas groja

kas su tankais, kurių skerspjū 
vis 30 pėdu, o bokštu augštis

Šeimininkėms išrastas indams

kc—.'"hk

Lietuvio Advokato Įstaiga 
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras 
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088

<--------—rJ-*' W=—» -'-H   « K

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138 £

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

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

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —

A d vokataa—N o taras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.
Mttttuuutttnujrmnmn::::::::::::::::.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont. 

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

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatai ir Notaras 

Tel. EM 4-1394, EM 4-139S 
201 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.
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IMPERIAL GARDENS

CHATEAUGUA S

1 -

miesto centre
Tik 5 mylios nuo Merck

Kaina tik $ 359.oc
JMOKĖTI $ 50.—, likutis išsimokėjimui po $ 2.00 savaitei be nuošimčių

SKLYPAI ŠALIA 2 IR 3
NAUJA

KELIO. VANDUO, KANALIZACIJA, GATVĖS, ELEKTRA. Ž 
MOKYKLA ČIA PAT ŠALIA SKLYPŲ. SKLYPAI VAISMED

l.

KURKIME LIETUVIŠKĄ KOLONIJĄ! JAU | IMPERIAL GARDENS INC.
DAUG LIETUVIŲ ČIA NUSIPIRKO SKLYPŲ. | 2385 Jo|icow s, Mont„al 2Ū

— PASKUBĖKITE, KOL YRA PASIRINKIMAS ;Į Vienintelis įgaliotini.
SKLYPŲ. | HE 9918 ir RE 1-6215 — Mr. Puklicz.

SALIMA ĮSIGYTI 
MUS!

PIRKITE ŠIANDIEN UŽ ŠILTINES — RYT 

PARDUOKIME UŽ TŪKSTANTINES!

HAAAlfftLTOW 
tuose. Apie 1.500 publikos, ku KLB SOLIDARUMO MO ba, J. Lankelis, P. Rimkus, Z. 
rią pusę sudarė naujieji kana 
diečiai, gerokai vargino pusės 
valandos pertraukos po kiekvie
no akto. Bendrai, Kanadoje ne J. Mikšys^ J. Astas, L. Skrip Norkus, T. Guja, V. Grikietis, 
sijąučia tos tikros meno šven 
tės, nes šalia plojimų, pasigirs

KESTJ HAMILTONE 
SUMOKĖJO:

Stonkus, J. Poivlauskas, J. Ši 
maitis, A. Petraška, B. Grinius, 
A. Jazbutis, A. Pusdešris, K.

PADĖKOS
Mums tenka garbė padėkoti 

mūsų geriems prieteliams ir gi 
minėms už suruoštą staigmeną- 
-įkurtuvių pobūvį, mūsų namuo 
se. Labjausiai mes esame dė 
kingi poniai Stasei Bartninkie 
nei, to pobūvio organizatorei, 
kuri įteikė mums gražią ir ver 
tingą dovanu. Taip pat dėkoja 
me mūsų kolonijos klebonui 
kun. Justinui Bertašiui už apsi 
lankymą pas mumis ir malonų 
pasikalbėjimą laike pobūvio.

Dar kartą visiems ir visoms at 
silankiusiems mes tariame lietu 
višką ačiū. Jūsų nuoširdumo 
mums mes neužmiršime nieką

kūtė, K. Mikšys, P. Lesevičius, J. Eidukevičius, V. Antanaitis, 
Dalius, A. Juraitis, A. Giajaus G. Martišius, A. Pauliukas, M. 
kas, P. Juškeviičus, J. Lišaus Kežinaitytė, V. Kežinaitis, J. 
kas, K. Bungąrda, B. Grajaus Kežinaitis, B. Aselskis, K. Zou 
kas, A. Laugalys, J. Raguckas, ka, VI. Kažemėkas, E. Olšaus 
J. Arštikaitis, V. Kežys, K. Gu kas, K. Olšauskas, J. Karalių 
dinskas, A. Patamsis, V. Nar nas, K. Baronas, L. Pliūra, K. 
kevičius, J. Krištolaitis, A. Jan Meškauskas, A. Stasevičius, V. 
kauskas, V. Zauka, K. Žilvytis, Bartninkas, A. Jankūnas, P. Zu 
D. Kokanka, A. Paukštys, S. bas, L. Meškauskas, S. Juozapa 
Pilipavičius, J. Pipiras, A. Šu vičius, P. Sakalas, B. Orvidas, 
kaitis, B. Šturmaitis, A. Bal J. Jasminienė, Vyt. Kažemėkas, 
sys, Kun. Dr. J. Tadarauskas, V. Rauckis, J. Pleinys, P. Ar 
P. Gužas,
Melnykas, Z. Pulinauskas, P. čiūtė, J .Bajoraitis, M. Milke
Latauskas, O. Mikšytė, A. Kau Verbickas, A. Šeštokas, S. Nor Jos. Su pagarba Jums visiems, 
špėdas, S. Aleksa, A. Skripku raitis, F. Rimkus, A. Kuras, A.
tė, I .Gaižauskaitė, A. Garkū montas, M. Juodis, A. Kamins 
nas, J. Bajoriūnas, A. Steigvi kas, L. Palčiauskas, Z. Žilionis, 
las, J. Kšivickas, A. Kšivickie A. Juozapavičius, S. Konvaitis, 

» , = j. x nė, J. Mažulaitis, J. Trečiokas, P. Kanopa, K. Čieliauskas, O.
liavo Hamiltone, pastatydama a Grajauskaitė ir ižd. S. Or E. Langninkas, E. Bogulauskas, Čieliauskienė, A. Ščiuka, A. Pa 

B. Liškauskas, V. Rupinskas, ulauskas ,F. Krivinskas, K. Žu 
B. Kronas, G. Palmer, S. Bak kauskas, J. Žukauskas, V. Le 
šys, F. Pajerskas, V. Navickas, vinskas, L. Urmonaitė, J. Zur 
A. Gureckas, B. Šlepetys, J. lys, V. Venkevičius, P. Bala 
Giedraitis, A. Povilauskas, M. kauskas ,S. Kačinskas, A. Auš 
Šniuolis, A. Petkūnas, P. Vo rotas, J. Bulionis, J. Lesčius, S. 
lungė, V. Pašilys, J. Kažemė Bakaitis, J. Mačiulaitis, Č. Gu 
kas, J. Kažemėkienė, P. Jaku tauskas, J. Stankus, J. Šarūnas, 
činskas, V. Valskis, J. Dervai A. Bugailiškis, A. Antanaitie Švenčionys, Lentupio 77, Lie
tis, J. Kupreikis, J. Virkietis, nė, N. Zabulionis, R. Ramanaus tuva) jieško brolio Antano Va
J. Miltinis, J. Sakalauskas, A. kas, V. Stabingis, G. Skripku nago ir sesers Leonoros Vana
Tėvelis, A. Gurgždys, K. Kve tė, A. Mingėla, B. Daugilis, V. gaitės. Prašomi atsiliepti jie
daras, V. Kvedaras, A. Alsbei Subatninkaitė.
gas, A. Vainauskas, Z. Vainaus Po 1 dol. sumokėjo: S. Rau 
kienė, A. Obcarskis, V. Ružins penas ir P. Lukošius.
kas, J. Stonkus, K. Lukoševi 
čius, I. Varnas, V. Tirilienė, J. 
Stanius, K. Stanaitis, A. Lepa 
rskas, J. Klypas, J. Kažukaus 
kas, J. Jokūbynas, Z. Bacevi 
čius, E. Grinienė, R. Giedraitis,

V J. Steiblys, J. Bubnys, P. Kaze

NAUJOJI B-NĖS VALDYBA 
pasiskirstė <

A. Jazbutis, vicep. suruoštame pobūvyje, 
sekret. S. Lukoševi riaušių agentų buvo įteiktos do

Pasirodo,

sekanmų pirkimo - pardavimo s-gos įr švil imEai/ blika 
vicep. suruoštame pobūvyje, 10 kai vėluoja įr t. t.

ATVYKSTA CLEVELANDO 
VAIDILA

Hamiltono Ateitininkų Kuo 
pa pasikvietė Clevelando teatro 
grupę „Vaidila“, kuris atvyks 
kovo 31 d. ir čia suvaidins „Br 
andos Atestatą“. Spektaklis 

REKOLEKCIJOS VA PARA Įvyks 855 Barton St. East 5 v. 
vakare. Spektakliu susidomėji 
mas yra didelis, nes jau seniai’ 
nebebuvo vaidinimo ir žmonės 
yra išsiilgę scenos meno.

— Ateitininkų Kuopa Hamil 
tone išsirinko naują Valdybą, 
kuri pareigomis pasiskirstė 

i. sekret.

pareigomis 
čiai: pirm. 
St. Dalius, 
čiūtė, ižd. Pr. Lesevičius, paren vanos. Pasirodo, kad iš virš 
girnų vad. K. Mikšys ir K. Žu 550 agentų VI. Antanaitis atsi 
kauskas, vald. narys A. Juozą stojo 8-oje vietoje ir gavo kelio 
pavičius. Naujai v-bai, pasiskir nes į Floridą biletą. Nekilnoja 
sčiusiai pareigomis, linkime sėk mojo turto 1956 m., VI. Anta 
sėkmės. naitis pardavė už 650 tūkst. dol.
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖS Sveikiname.
minėjimas buvo surengtas vie
tos A-kų kp. kovo 10 d. paskai pijos bažnyčioje bus vedamos 
tą laikė p. Domeika, o meninę svečio kunigo iš JAV nuo kovo 
programos dalį atliko šeštadie 31d. iki balandžio 7 d. Pamoks 
ninė mokykla ir At-kų kp. na lai su pamaldomis vyks rytais 
riai. Naujai išrinkta at-kų vai 
dyba: pirm. J. Pleinys, sekret.
A. Grajauskaitė, iždin. Z. Orvi 
dienė.

MŪSŲ TAUTIETIS

A. Pleskevičius, G. monas, Z. Balskis, S. Lukoševi

ir vakarais.
OPERA FESTIVAL

Company of Toronto gastro-taįp: pfrm. J. Pleinys 
I’* ”■ ---- -----

G. Puccini operą Tosca. Mario vidienė.
0V1. Antanaitis 1956 m. Hamil rolėje neblogai pasirodė teno — .. . „ .
tone buvo geriausias lietuvis na ras R Cassilly, kai tuo tarpu maisto biznio rekybininkai; ikl 
mų pirkimo-pardavimo agentas. Ilona Kombnnk (Tosca) buvo giol dirbo. kartu Dabar „ •
Hamiltono kooperatyvines na daug silpnesnė, ypatingai due

— Broliai Kybartai, žinomi

SIUNTINIAI UCTUVON
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 Skandinavų kraštų 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:

dalijo parduotuves: Vladas Ky 
bartas perėmė biznį 167 King 
St. E., o Alfa Kybartas — 142 
James St. N.

— Prieš keletą metų per „N. 
Lietuvą“, rodos 1952-3 m. An 
tanas Bakys, kilęs iš Telšių mie 
sto, jieškojo A. Gurecko. Da 
bar jam yra labai svarbių žinių 
iš Lietuvos. Jis pats arba žinan 
tieji kur yra Ant. Bakys, prašo 
mi pranešti : 
Eastbourne 
Ont.

— P-lė Rūta Ivanauskaitė, 
kuri General Hospital nursių 
mokykloje yra pirmoji mokinė, 
gavo 3 savaites atostogų ir is mėkas> j NaujokaS( j. Mačys> 
vyko j Kaliforniją jas praleisti s žvirblys> A. Petkevičius, V. 
ir pailsėti prieš egzaminus, ku Vitkevičius, P. Jankus, S. Žio 
ne bus birželio men. Ponia Iva 
nauskienė turi valgyklą Hamil 
tone, 64 King W., ir yra „N. 
Lietuvos“ skaitytoja. Kl. G.

A. Gureckas, 99
Ave, Hamilton,

O R B I S” 65 GORE ST. HAMILTON, Ont.

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

Europos gydytojas 
Dantistas

Dr. N. Skaab
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

TAISAU 
RADIJAS 

ir 
TELEVIZIJAS

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

Marta ir Petras Bagdonai.
* * *

Montrealio Šaulių Klubui, 
paa'ukojfapiąim $ 33 paminkli 
nei lentai žuvusiems už Lietu 
vos laisvę A. V. bažnyčioje įre 
ngti, nuoširdžiai dėkojame.

Savanorių S-gos Montrealio 
Skyriaus Valdyba.

PAJIESKOJIMAI
— Bronė Vanagaitė (gyv.

Prašomi atsiliepti jie 
patys arba juos žinantieji. Jieš 
komiesiems yra gautas laiškas, 
kurį galima atsiimti adresu: 
241 Hickson Ave, Verdun, Mo 
ntreal, Canada.

— Jieškomas Pupelis Vytau 
tas s. Jono. Yra laiškas iš Lie

Už 1957 m. sumokėjo A. Jaz 
būtis, M. Juodis ir A. Pleskevi 
čius.

Viso už 1956 metus yra su 
rinksta 388 dol. Už 1957 m. 6 tuvos. "jis pats arba apie jį ži 
dol. nantieji, maloniai prašomi rašy

Dėkojame talkininkams: A. ti adresu: E. Sheffchick, 4960 
Šeštokui, V. Stabingiui ir J. PI 
einiui, kurie padėjo atlikti mo 
kesčio rinkimą.

Taip pat reiškiame gilią pade 
ką visiems mokestį sumokėjų 
siems.

Bendruomenės Valdyba.
TEGU NORS MENKA

DALIS NUO GERYBIŲ
PILNO STALO TENKA

VOKIETIJOJE VARGSTAN 
TIEMS LIETUVIAMS.

REMK ŠALPOS FONDĄ

Montclair Ave. Montreal, P. Q.

SOV. SĄJUNGOS ŠACHMA 
TŲ PIRMENYBĖS.

Sov. Sąjungos šachmatų meis 
terio vardą netikėtai laimėjo 20 
m. estas Tai., surinkęs 14 taš 
kų. Antroji vieta atiteko Bronš 
teinui ir trečioji estui Kere&ui. 
„Vilnietis“ Cholmov liko šeš 
tuoju, o mūsų Mikėnas net 18- 
oje vietoje su 8 taškais.
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Populiarus biznierius 
Ville LaSalle Majoru

MONTREALIO LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJŲ DĖMESIUI

Montrealyje esančios įvairių 
tautybių bendruomenės ruošia 
didelės apimties antikomunisti 
nę parodą. Seimelio Prezidium 
as yra su jomis nuolatiniame są 
lytyje, bet visų atsiradusių dar 
bu sąryšyje su ta paroda atlik 
ti negali, todėl kovo 24 d. tuoj 
po 11 vai. pamaldų A. V. para 
pijos salėje kviečia Montrealic 
lietuviškų organizacijų atstovų 
į tą posėdį, tikslu išrinkti tair 
darbui atlikti specialią komis 
ją. Be organizacijų atstovų į tą 
posėdį yra kviečiami ir pavieni 
tam darbui kvalifikuoti, asmeį 
nys. i'

Komisija atliks visus paiuo. 
šiamuosius darbus liečiančius! 
lietuvišką sektorių, pirmoje ei 
Įėję suregistruos visus lietuvių' 
įvairiomis kalbomis išleistus an 
tikomunistinius leidinius. Rei 
kalas yra laabi svarbus, liečiąs 
mūsų kovą su raudonuoju oku I 
pantu ir mes tikimės, kad visos i 
organizacijos šį kvietimą tinka 
mai įvertins ir posėdin atsiųs 
savo atstovus.

II.
Remiantis KLB didžiųjų ko 

lonijų organizac. nuostatų pa 
ragrafu 5, kiekviena lietuviška 
organizacija, norinti turėti sa 
vo atstovą Seimelyje, prašomos 
iki Seimelio sušaukimo datos 
(numatoma balandžio 14 d.) 
įmokėti Seimelio Prezidiumo 
kason $ 10.00 metinio mokes 
čio.

Organizacijai raštu pageidau 
jant, Seimelio Prezidiumas, es 
ant rimtam reikalui, gali ją nuo 
to mokesčio atleisti, bet tą at 
leidimą turi patvirtinti Seimelis 
savo pirmame posėdyje. '____
Montrealio lietuviškos organi 
zacijos prašomos iki š. m. ba 
landžio 7 dienos, raštu pranešti 
Seimelio Prezidiumui (L. Bal 
žaras, 6935 Mazarin Str.) savo 
atstovo pavardę ir vardą.

Seimelio Prezidiumas.
• Užsisakykite ir kitiems patar 
kite užsisakyti „Nepriklausomą 
Lietuvą“, nes kiekviename jos 
numery rasite ką nors nauja ir 
įdomaus, ko kituose laikraščjuo 
se nerandate.

Mr. George Tetrault praeitą riuje ir daugelyje kitų bendruo 
savaitę priėmė žymių vilasalie meninių ir politinių organizac: 
čių delegacijos pasiūlymą kan jų, kurias čia sunku būtų visas 
didatuoti miesto majoru atei išvardinti.
nančiuose rinkimuose. Pažįstame Mr. G. Tetrault

Mr. George Tetrault yra bai kaipo labai veiklų žmogų ir lai 
gęs Richard Academic Verdu 
ne ir Montrealio Universitete 
yra gavęs 1936 m. Social Eco 
nomic ir Political Sciences lai 
psnius.

Praeityje Mr, George Tet 
rault buvo 'daugelio vadovau 
jančių organizacijų nariu, kaip :

1. St. John the Baptist Socie 
ty of Montreal.

2. Catholic Federated Chari 
ties.

3. Board of the Propriety 
Owner’s lygos Verdune narys.

4. Old Students Association 
of the Richard Academy.

5. Action Catholic Our Lady 
of the Sacred Heart parapijoje.

Mr. G. Tetrault buvo paskir 
tas The Red Cross, Fund Rai 
ting Capaign Verdune pirmi 
ninku ir atsiekė didelių laimėji 
mų 1942 ir 1943 m. rinkliavose. Mr. GEORGES TETRAULT 
Jis yra Knights of Columbus TV . , . „ ... . . , .
Ville LaSalle skyriaus valdybos linkime žymų pilieti ir biz 
narys, garbės vicepirmininkas nierių musų miesto Majoru. 
Canadian Legion LaSalle sky (Skelbimas).

kome tinkamiausiu Ville Lasai 
le miesto majoro pareigoms.

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

241 Hickson Ave. Tel.: PO 6-5641 Verdun.
Sav. Paul J o c a s.

Visos vyrų krepšinio komanda įregis įS 
truota į Immac. Conception tur 
nyrą, kuriame dalyvauja 8 ko :i; 
mandos. Pirmame susitikime ; • 
kovo 15 d. su Montreal Univer j: 
sity mūsų komanda rungtynes į: 
laimėjo 80:44. Tauro krepšį;;; 
ninkai šiais metais yra rimtai j: 
pasiryžę paimti šio turnyro ski ' ; 
rtą taurę.

Bal. 6 dienai Brooklyno lie iį: 
tuvių atletų klubo pakviesta Ta ;l; 
uro vyrų komanda išvyksta dra 
ugišku rungtynių i Brooklyna, 
N. Y. ‘ ‘ ‘

Šį sekmadienį, 

kovo 24 d. 3.30 vai. p. p.

Jaunieji Ateitininkai 
rengia

Aušros Vartų Parapijos salėje

MINĖJIMĄ SU PASKAITA IR VAIDINIMU 

„N esibaigianti Legenda”

DR. J. Š F G A M O G A S
C H I R U R G I N Ė ir > 

BENDROJI PRAKTIKA J 
office 5441 Bannantyne į

(kamp. Woodland) j

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

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą, f

namų 1038 Osborne A v. 
Verd. n Tel.: P0 6-9964.!!

REIKALINGAS 
kambarys 

viengungiui, su ar be maisto. 
Ville LaSalle arba Lachine. 
Teirautis „N. L.“ redakcijoj 

HE 7920.

DANTŲ GYDYTOJAS

I
DR. J. M A L I š K A 
priima: 9 a. m.—10 p. m. 
5303 Verdun A., Verdun, 
ft TeL: TR 4547

INCOME TAX
blankus geriausiai užpildo di 
delį patyrimą turintis iš datige 
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 |

POVLAS JOCAS NUSIPIR KO GROSERį
Povilas Jocas, visada judrus yra Verdune, 241 Hickson 

ir dinamiškas, o kokio biznio Avė, kampas Wellington, telf. 
ėmęsis, visada sumanus ir išras PO 6-5641. P. Jocas yra paten 
lingas, šiomis dienomis nusipir kintas, kad su p. Monstavičium 
ko iš vyresnės kartos ateivių, ir p. Bernotu gražiai susikalbę 
p. Monstavičiau ir p. Bernoto, jo ir gražiai atsiskaitė. Povilai 
krautuvę - groserį, kuriame par Jocas tikisi groserį dar praplės 
duodami maisto produktai, va ti, patobulinti ir padidinti pre 
isvandeniai ir alus. Groseris kių asortimentą. Tikimasi, kad 

bus įvesta dar ir naujovių, ku 
rių kitur nėra. Prekes jis pus 
tato į namus ir alų bei minkštus 
gėrimus pristatys parengimams 
ir kas liks, atsiims pats, už tai 
nieko neskaitant. Žiūrėkite skel 

syje, puikiame stovyje. Įkaino bimą šiame laikraštyje kiekvie 
, name numeryje. P. Jocui linki

PLAČIAI ŽINOMAS MAŽ. LETUVOS REZISTEN 
O’KEEFE’S ALAUS CINIO SĄJŪDŽIO

bravoras kiekvienais metais vi iniciatyva kovo 12 d. Lietuvių 
soras tautybėms po keletą kar Namuose dr. M. Anysas turėjo 
tų suruošia jaukius pobūvius- kruopščiai paruoštą paskaitą 
-vaišes. Tokios vaišės lietuvia apie Vytauto Didžiojo daugme 
ms buvo suruoštos kovo 14 d., tinę kovą su vokiečių ordenu 
kur dalyvavo per 200 kviestų dėl Žemaitijos ir Mažosios Lie 
jų. Šį kartą dalyvius nuteikė tuvos žemių. Prelegentas, pa 
maloni žinia, kad firma apie 16 vaizduodamas žemėlapiu, smul 
tautybių po 5 asmenis kiekvie kiai apibūdino kovų vyksmą ne 
nai apsiėmė apmokėti kelionės tik prieš kryžiuočius, bet u 
išlaidas iš Europos į Kanados prieš anuometinius Maskvos ku 
bet kurią Ontarijos provincijos 
vietą ir atvykusioms dar duoti 
pradžiai gyvenimo. KLJB apyl. 
pirm. J .R. Simonavičius, ku 
ris yra ir O'Keefe’s firmos ats 
tovas Toronte, gavo sutikimą 
O’Keefe’s lėšomis atgabenti va 
karų Vokietijoje esančią lietu 
vės našlės 8 asmenų šeimą. Bs.

GVILDYS NELAUKTAI 
LAIMI

Pirmenybėse šeštadieni išsi 
aiškinta stalo tenisininkų rink 
tinė iš P. Gvildžio, J. Nesukai 
čio ir V. Augėno sekmadienį 
dalyvavo Masaryk Hall vyku 
šiame pereinamosios Cup of Na 
tions turnyre, kuriame varžėsi 
14 komandų beveik iš tiek pat 
tautų. Šiemet mūsiškius lydėjo 
sėkmė ir pakeliui nugalėjus fa 
voritus čekus, pavyko įkopti į 
pusiaubaigmės, kuriose, tačiau, 
pralaimėta austrams, vėliau tau 
rėš laimėtojams. Pažymėtina, 
kad Pranas Gvildys rungtynėse 
su čekais laimėjo prieš didžiau 
šią Kanados stalo teniso žvaigž 
dę, keleriopą krašto meisterį 
bei buv. nuolatinį Čekosiovaki 
jos rinktinės žaidėją Max Ma 
rinko. Sekmadienį Gvildžiui ati 
teko visti trokštama garbė tap 
ti pirmuoju kanadiečiu įveikti 
siu šią tenisininkų „pabaisą“ 
prie žaliojo stalo. . .— apb —

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
skyr. susirinkimas šaukiamas 
kovo 24 d., 1 vai. po piet Liet. 
Namuose, 235 Ossington Avė.

IŠGANYTOJO
LIUTERIONIŲ 

bažnyčioje, 1691 Bloor St. W. 
ir Indian Road kampe, kovo 24 
d., 1.30 vai. pp., lietuvių pamal 
dos. Kun. dr. M. Kavolis. 

BUS KONCERTAS
Kovo 23 d. ruošiamas A. St 

empužienės ir Iz. Vosyliūno ko 
ncertas. Gavėnios rimčiai su 
tvirtinti yra ruošiamas klasiki 
nės muzikos koncertas, kuris 
vyks Prisikėlimo salėje 7.30 v.

PARDUODAMI NAMAI 
Jeanne Mance

2 apšildyti butai iš 6 ir 7 kam 
barių ir įrengtas kambarys rū

£ NOSIES, GERKLĖS IR 
y AUSŲ SPECIALISTAS 

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

1 Tel. CA 2506

Dr.E.Andrukaitis!
956 SHERBROOKE E. |

Tel.: LA 2-7236 |

I
 Raštinė vakarais:

2104 Mount Royal St. E.
LA 1-7926—8873Renė TALBOT
AdvokatasSuite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes
C MArquette 8045

I
 STASYS DAUKŠA, LL. D.g 

Brite M—M
152 Notre Dame St. E. k

UN 6-8969* |
Res. 5657—12 Ave., Rsm. ft 

RA 2-5229 f

tas greitam pardavimui. Gal; 
mos geros išsimokėjimo 

sąlygos.
Esplanade

3 butu namas iš 5, 6 ir 6 kainb.; 
be apšildymo. Puikiame stovy 
je ir palankiai įkainuota. Gali 
ma susitarti dėl gerų išsimokė 

jimo sąlygų.
Skambinti: Mr. S. P. Miller, 

AV 8-9522 arba vakarais 
RE 8-9233.

PIGIAI IŠNUOMOJAMAS 
mažas butas

Mazarin St., Ville Emard.
Tel. HE 3810.

6893

me sėkmės, o tautiečiams pata 
riame pasinaudoti jo groserio 
patarnavimu.
ORGANIZUOJAMA LIETU 

VIŠKA GATVĖ
St. Vincent de Paul jau misi 

pirko namus iše lietuviai: Ve 
selka, Rankienė, Vaitkutis, Bi 
levičius, Dalmotas, Sabalys, V. 
Jankevičius, P. Mažeika, 
susidaro lietuviška gatvė, ku 
riai organizatorius P. Mažeika 
renka ir lietuvišką vardą. Bet 
dar galima palengvintomis są 
lygomis ten pirktis namų, įmo 
kėjus 300 dol. Galima ir namų 
modelį pasirinkti pagal savo sk 
oni. Kreipkitės į inž. P. Mažei 
ką telefonu: M O 4-0507.

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

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

Re*.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. HU 9-1653

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

LIETUVIŠKAI PREKYBOS 
FIRMAI

reikalingi pardavėjai - agentai 
pardavimui importuotų radio 
aparatų ir vietinės gamybos te 
levizijos aparatų ir valymo siur 
bliu.

Galima dirbti tik vakaiais. 
Mokama augšta komisija.

Kreiptis: Atlas Import Co, 
5864 Park Ave., Montreal, tel. 
CR 4-8379.

Dr. A. Pocevicius i
Gydytojas ir Chirurgas X 
280 Roncesvalles Ave 4 
Telefonas LE 4-4778

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

nigaikščius. Paskaitoj iškelti 
kai kurie daugeliui dar negirdė 

. ti nauji duomenys apie Vytauf 
tą Didįjį ir kitus mūsų kunigai* 
kščius. Bs.

STALO TENISAS 
TORONTE

Kanados liet, stalo teniso 
195 7 m. pirmenybėse, pereitą 
šeštadienį Prisikėlimo' salėje To 
ronte, visas pirmąsias vietas už 
sipelnė vietos Vytis. Dalyvavo 
Aušros ir Hamiltono Kovo teni 
sininkai. Vyrui meisteriu išėjo 
Pr. Gvildys (V), antru J. Nešu 
kaitis (V) nugalėjo Aušros Čes 
nauską — Tamošaitį. Moterų 
vienete S. Kasperavičiūtė įvei 
kė kitą Vytietę A. Urbonaitę. 
Mišriame dvejete Gvldys — 
Urbonaitė baigmėje Jaimėjcf 
prieš Nešukaitį — Kasperavi* 
čiūtę, visi Vyčio.

Komandinėse varžybose ko 
vėsi Vytis, Aušra I, Aušra II ir 
Kovas, žaidžiant dvieju pralai 
mėjimų sistema. Vytis 5:0 įvei. 
kęs Aušros I ir Kovą, pusiauba 
igmėje nelauktai pralaimėjo Ko 
vui 3:5, tačiau baigmėje pasi 
taisė ir vėl 5 :0 įveikė aštriai ko 
vejančius hamiltoniečius. Uz 
naują ir jau keleriopą meisterį 
žaidė P. Gvildys, J. Nešukaitis 
ir J. Žukas. Kovo trijulė: G. 
Paltarokas, A. Grajauskai ir A. 
Stanaitis. Trečioje vietoje liko 
Aušros II iš V. Augėno, A. Ta 
mošausko ir J. Česnausko.

Varžybas sumaniai ir sklan 
džiai vedė Jonas Nešukaitis.

— apb —
• Mokytojų Dienos kovo 30 ir 
31 dd. Pris. parapijos patalpo 
se. Kovo 30 d. muzikos studijo 
je ,o kovo 31 d. 3 v. p. p. Prisi 
kėlimo salėje prof. L Malėno 
paskaita ir įaviri jaunimo prog 
rama.
• Lietuviškų rankdarbių kursai 
mergaitėms nuo 10 m amžiaus 
vyksta kiekvieną šeštadienį 3 
v. p. p. Vaikų Darželio patalpo 
se, 46 Delawarre Ave. Kursus 
veda Nek. Prasid. Seselės.
• Prisik. Parap. rekolekcijos 
kovo 31 d. prasideda moterims 
ir vaikams, o bal. 7 d. vyrams 
ir jaunimui. Rekolekcijas ves T. 
J. Borevičius, jėzuitas.
• Laike kovo mėnesio T. Fon
do atstovai prieš pamaldas P. 
Par. renka aukas. f

Tat '

:Dr.A.VALADKA| 
! 1081 BLOOR ST. W. | 
[ (prie Dufferin) X
> Telefonas LE. 1-2933 a
> RENTGENAS | 
'priima ligonius ir gimdyves $
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. a 

i Šeštadieniais nuo 12 vai. X 
; iki 2 vai. pp. Ketvirtadie-x 
l niais kabinetas uždarytas, g

> DR. V. SADAUSKIENĖ | 

i Dantų gydytoja 5

) 129 Grenadier Rd.,
?(2 namas nuo Roncesvalles)*

TORONTO |

Tel. LE 1-4250

| NOTARAS
iMILTONW. WINSTON,|
j B. A., B. C. L.

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

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 2922

PARDUODAMAS 
CADILLAC

labai gerame stovyje
2685 Raudot St. (kampas 
D’Aragon) Ville Emard.

!
 Vienybė j e — Gal y'b ė!

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

TAISAU
šaldytuvus, air conditioning ir « 
kitokius elektrinius aparatus. >

3600 Fenelon St., Rosomount.
Tel. RA 1-3091.

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

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

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