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„N. L.“ Mašinų Fondo va lonijų tautiečiai prisideda kelti 
ius tęsiamas. Dideliu dėkingu -palaikyti savąją lietuviškąją sp 
mu minime sekančius vajaus da audą.
lyvius ir lietuviškosios spaudos Donatas Renkauskas,
židinio rėmėjus: Toronto, Ont............. $ 10.00
Vladas Mockus, Visuomenininkas, LVLS Toro

Sault St. Marei, Ont. $ 10.00 kas> susitik'usToronte, tuo 
P. V. Mockus, siųsdajnas NT jau įteikė 10 dol. NL Mašinų 
prenumeratą, ne tiktai pridėjo Fondo vajaus reikalams.
2 dol. aukų, bet ir NL Mašinų Visiems vajaus dalyviams 
Fondo vajui atsiuntė dešimt nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
dol. Jis patarnavo ir tautiečiui me atsiliepti daugiau tautiečių, 
A. Skardžiui, kuris Liet. Nepr. Spaudos Bendrovės „Neprik 
Fondui paaukavo 5 dol. Labai lausoma Lietuva” įgalioti vesti 
malonu, kad ir iš tolimesnių ko vajų: P. Narbutas ir J.Kardelis.

Mielas Broli, Pakeistas senatvės pensijų įs
Gal nepatikėsi, kad aš jau tatymas. Anksčiau buvo moka 

Lenkijoje. Man pačiam tai atro ma po 20 Kanadoje išgyventų 
do, kaip pasaka. Tiktai ką bu metų, dabar—po 5 m. Buvo mo 
vau Sibire ir čia pat nelauktai karna nuo 70 metų, o dabar vy 
jau esu Lenkijos sostinėje, War rui nuo' 65 m., jeigu neturi ne 

D Renkaus šuvoje. judomo turto — namų, žemės
O atsitiko taip, kad mums pa sklypų ir tt., o moterims — nuo 

dėjo ištrūkti iš Siibro Lenkijos 60 m. Anksčiau buvo mokama 
konsulas, kuris po Gomulkos iš mėnesiui 40 dol., dabar — 46. 
sikovotų su Maskva sąlygų, mu Norint gauti pensiją, reikia už 
ms padėjo išsivaduoti iš tos pek 
los, kurioje ruskiai caro laikais 
kankino ir marino mūsų žmo 
nes ir dabar kitos veislės rus 
kiai tą pat mums daro.

Gana to, kad mes laisvi. Go 
mulkos valdžia mums sugiąžin 
ti davė po tūkstantį zlotų, o su 
grįžusiems pridėjo dar po tu 
kstantį. Tat kol kas jaučiamės 
ir laimingi. . .

Pas mus dabar jau projektuo

Nepaprastas Lietuvos pasiuntinys ir įgalio 
tas ministeris Povilas Žadeikis šio kovo 26 
dieną susilaukė 70 metų amžiaus. P. Žadei 
kis gimė 1887 m. kovo 26 d. Pareškečio km., 
Telšių ap., gimnaziją baigė Jelgavoje u uni 
versitetą, chemijos specialybe, Petrapily, 
Rusų kariuomenėj baigė elektros mokyklą, 
Dalyvavo Pirmame Pasauliniame kare Rusi 
jos armijoje. 1918 m. dirbo Lietuvos repa
triacijos komisijoje ir metų pabaigoje sugrį
žo į Lietuvą. 1919 m. buvo Lietuos krašto 
aps. ministeriu. Nuo 1919 m, Lietuvos Mi
sijos Amerikoje narys, 1922 m. derybose su 
Vokietija, 1923 m. Karinės misijos Prancū
zijoje narys, 1923 m. Lietuvos konsulas Či
kagoje, nuo 1928 m. Generalinis konsulas 
New Yorke ir nuo 1935 m, dabartinėse Lie
tuvos ministerio Vašingtone pareigose. Su
kaktuvininkui linkime sveikatos ir sėkmės 

atsakingose pareigose, Ilgiausių metų!

Politinių įvykių savaitė

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULAITIS

„Rigoletto“ pasitinkant Lietuvio dailininko laimėjimas
- „Rigoletto“ bus kovo 30 d. Įvykusioje didžiojoje Chica 

(šeštadienį) 8 vai. vak. ir kovo gos dailės parodoje, kurioje da jamos išvykos net ir už vande 
31 d. (sekmadienį) 3,30 vai. lyvavo 1.530 dailininkų bei sk nyno. Jeigu seksis, gal ir pas 
Marijos aukšt. mokyklos salėje, ulptorių išstačiusių 3,000 dar brolį nuvažiuosime. Jums, ma 
prie 67tos ir California gatvių, bų, lietuvis Juozas Pautjenius nau, bus įdomi žinia, kad iš Lie 

V. Sidzikausko paskaita
Chicagoje viešintis LLK pir 

mininkas V. Sidzikauskas kovo 
23 d. Lietuvių Auditorijoje pa 
skaitoje nubrėžė 4 punktus, 
nuo kurių priklausys krašto iš 
silaisvinimas. 1. Tėvynėje likti 
siu lietuvių; 2. Sov. Rusijos 
litikos; 4. Išeivijoje esančių 
litikos; 4. Išeivijoje esančių 
tuvių.

J. Savickis gavo premiją
Per antruosius L. R. Dr jos būris, kuris chicagiečjams paro 

balsavimus Jurgis Savickis ga dė naują Vyt. Alanto komediją 
vo daugiausia balsų ir laimėjo „Šiapus uždangos“. Šio rež. Z. 
500 dol. premiją už geriausią Arlauskaitės-Mikšienės režisuo 
1956 m. išleistą knygą. to veikalo pasižiūrėti į Chica

Kadangi A. Savickis yra mi gos Lietuvių auditoriją susirin 
ręs, premijos pinigai, manoma, ko apie 250 scenos mėgėjų, ku 
bus pavartoti jo paminklo sta rie iča turėjo progos skaniai pa 
tymui ir kapo išlaikymui. sijuokti.

po 
lie 
lie

LABAI SVARBŪS SUSITARIMAI BERMUDŲ 
KONFERENCIJOJE

Viduriniuose rytuose labai neramu
Barmuduose labai svarbius daroma Izraelio susisiekimui, 

susitarimus padarė Amerika Ben Gurion grasina kovoti už 
su Anglija. Šie susitarimai toli teises jėgą ir tam turįs Pranęū 
siekia ir turės lemiamos reikš zijos pritarimą. Bendrai, Vid. 
mės ateiičai. Kadangi sovietinė Rytuose susidaro labai įtempta 
agresija nuolat auga, tai yra padėtis, 
aišku, kad Vakarų pasaulis tu
' būti vieningas. Šios vienybės 

>liarmiškai reikalauja visi rim 
tesni politikai. Bermudų konfe 
rencija tuo tarpu nustatė

JAV IR DB VIENYBĘ.
JAV prisideda prie Bagdado 

pakto ir dalyvaus jo apsigyni 
mo komisijoje ir, be to, duos 
atominių ir raketinių bei vairųo 
jamųjų ginklų Anglijai.

KANADA PAKVIESTA
į Bermudus. St. Laurent ir L.
Pearson kovo 25 d. nuskrido Anglijos karalienės vizito JAV priklausomybės laikais kostiu 
ten ir buvo plačiai painformuo ir Kanadoje. mas kainavo 70—300 litų, da

— JAV tardomi komunisti bar 600—3,000 rublių; pusba 
niai vadai. Buvo tardomi ir He čiai kainavo 10—30 litų, dabar 
tuviai komunistai Bimba ir Mi 
žara. Kalbama apie jų išpilieti 
nimą ir deportavimą į „rojų“.

— Bal. 5—7 dd. New Yor

ti apie JAV ir DB pasiektus su 
sitarimus, kuriuose ir Kanadai 
numatyta žymi rolė. Šie pasi 
tarimai turi lemiamą reičšmę.

NASSER SPEKULIUOJA
Su juo derybos nesibaigia, 

nes jis savo nuomones keičia 
pagal tą, kaip vyksta tarptauti 
nės politikos kitimai, ir ką jam

pildyti tam tikslui skiriamus 
formuliarus.

LIETUVIŠKŲJŲ SROVIŲ 
DERYBOS DĖL ATSTATY 

MO VIENYBĖS 
NEW YORKE, 

kaip girdėti, teikiančios gerų 
vilčių. Pirmieji susitarimai esą 
vaisingi. Reikalas komplikuoja 
si tuo, kad esą atsistatydinąs 
visas VLIKo Prezidiumas. Ta 
čiau tikimasi, jeigu viskas vyks 
gerai, tai tas nesudarys kliuvi 
nio. Visuomenėje suistarimo 
laukiama.

TORONTO LIET.
ORGANIZACIJŲ ŽINIAI
Penktos Lietuvių Dienos 

(Niagaros pusiasalyje) proga

gavo 300 dol. premiją. Pautie tuvos, kaip man pranešė sesu 
niaus piešinys — „Sodas“, lan tė Apolionija, šiemet ruošiamos 
kytojų balsavimu buvo pripažin tolimesnės ekskursijos. Viena 
tas pačiu populiariausiu. Premi ekskursija ruošiama į JAV ir 
ją laimėjęs dailininkas yra 57 Kanadą. Tat laukite brolių ii ruošiamas išleisti metraštis, ku 
metų amžiaus ir gyvena Cicero seserų iš Lietuvos Kanadoje ir riame bus talpinami tekstai ii 
mieste. Jo darbų parodos anks USA. iš organizacijų veiklos. Toron

Kitą kartą parašysime pla to organizacijos, kurios norėtų 
čiau. tame metraštyje patalpinti pra

Tavo brolis P. su šeima, nešimus ir foto iš savo veiklos, 
prašomos visą medžiagą atsiųs 
ti iki gegužės 1 d. Toronto ats 
tovui P. Lėliui, 123 Beatrice 
Str. Toronto, Ont., tel. LE 
4 1586. Org. veiklos apražy 
mas neturi kartotis, kas jau bu 
vo ankstyvesniouse L. D. met 
raščiuose, o tai ppat ir fotografi 
jos. Už talpintus tekstus nerei 
kės mokėti.

GYDYTOJŲ BŪRELIS

čiau buvo surengtos Chicagoje, 
New Yorke ir Los Angeles.

Detroitiečiai Chicagoje.
Kovo 3 d. Chicagoje viešėjo

Detroito Dramos Mėgėjų Sam
Warszawa, kovas, 1957.

N L Rdeakcija praneša, kad 
j Vakarus per Lenkiją iš Lietu 
vos yra atvykęs vienas žymus 
pareigūnas, kuris pats išgyve 
no visus įvykius. Jis ,,N. L-vai” 
pasižadėjo visa tai aprašyti.
• Iš lenkų armijos j Rusiją at 
šaukti 32 rusų generolai, ūžė 
mę štabe augštąsias vietas. Jų 
vieton paskirti lenkai.

Šalpos Fondo vicepirm. gyd. 
E. Norvaišienės iniciatyva To 
ronte susidarė naujas Vas. 16 
gimnazijos rėmėjų būrelis, ku 
riame dalyvauja visi Toronte 
praktikuojantieji lietuviai gy 
dytojai, išskyrus tiktai vieną. 
Būrelį sudaro gydytojai: M. Ar 
štikaitytė, K. Žymantienė, A. 
Užupienė, E. Norvaišienė, A. 
Barkauskas, J. Vingilis, J. 
Yčas, A. Pacevičius, J. Sungai 
la, J. Urbaitis ir A. Valadka. 
Kaikurie iš jų: Arštikaitytė, 
Yčas ir kiti ir anksčiau stam 

gimnaziją 
kasmet paremdavo. Gyd. J. 
Yčas ir gyd. Užupienė dalyvau 
ja dar ir kituose būreliuose. Bū 
relio veikimo pradžia skaitoma 
nuo sausio 1 d. Būrelio nariai 
savo įmokėjimus daro gyd. E. 
Norvaišienei, 102 Gothic Ave, 
Ro 9-2605. P. Lclis, Š. F. įgal.
• Nauji Lietuvių Namų šėrinin 
kai: po 25 dol. Gr. Buntinienė, 
M. Šenferienė, O. Jakimavičie 
nė ir J. Mickeliūnas.
• Pris. parap. rekolekcijos: ko 
vo 31 d. prasideda moterims ir 
vaikams, o balandžio 7 d. vyra 
ms ir jaunimui.
• Pavasarinį pobūvį-balių Toro 
nto kūrėjai-Savanoriai ruošia 
gegužės 25 d. Šv. Jono Parapi 
jos salėje. P. Kalūza su savo 
vaidintojų grupe pažadėjo pa 
statyti nuotaikingą veikaliuką. 
PAGIMDĖ KETVERTUKĄ

Point Claire gyventojai W.S. 
ugay vietovėje. Paskutiniu me Murno susilaukė iškart keturių 
tu čia po d.u sklypus nusipirko 
pp. Linkūnai, p. Draskinienė, 
p. Alekna. O prasidėjus pavasa 
riui, yra numatoma, kad bus 
pirkimų ir kitose vietose, tbliau

• Apeliacijos teismas išteisino už Montrealio.
polic. vadą J .A. Langlois, įtar — 441 prašymas divorsų pa

Medžiaginės gyvenimo sąlygos Lietuvoje
Kad įsivaizduotų medžiaginį toki kainoja 3—400 rublių. per mėnesį, kaip rašytojai, aka 

Lietuvos gyvenimo lygį, reikia Valdininkai dabar uždirba demikai, menininkai, tai jie tu 
palyginti gaunamus atlygini 500—700 rublių; inžinieriai, gy ri būtinai varyti propagandą už 
mus už darbą rubliais ir litais dytojai apie 1000 rublių; darbi okupaciją,_ už diktatūrą, už trė 
ir rublio santykį su litu. ninkai nuo 200 iki 800 
Rublio perkamoji galia yra lygi per mėnesį.

10 centų.

rublių mimus į Sibirą, už „savanoris 
kus“ išvažiavimus j plėšinius ir 

Tie gi žmonės, kurie gauna naujas sritis, už išvažiavimus i 
Štai faktai: cukraus kilogra po keliolika tūkstančių rublių kasyklas ir tt. Bus daugiau.

— Maskva atmetė JAV ir D mybės laikais buvo 1 litas, da ----------------------------------------
B siūlymą, kad visi atominiai mas (apie 2 svarai) nepriklauso DR. J. BASANAVIČIAUS 30 
bandymai būtų pranešti iš an bar 10 rublių; sviesto kilo bu 
ksto. vo apie 2 litai; dabar 30 — 35

— Nasser nesutinka su su rubliai woficiali kaina 28 rub.) ;
tarta Sueco kanalo valdymo for jautiena buvo 1.50 ct., dabar 15 
ma. JT sekretorius ligšiol nie rublių (ir brangiau) ; juodos 
ko nelaimėjo. duonos kg buvo 15 centų, dabar

— Naujoje valstybėje Gana 1 rub. 30 kapeikų.
jau prasidėjo sukilimas esą dėl Tąi yra palyginimas pagal 
brutalaus kariuomenės elgesio, maisto produktus, o pagal apsi

— Bermuduose tartasi dėl rengimą išeina dar prasčiau. Ne

TRUMPOS ŽINIOS

MONTREALIO 
ATEITININKAI

___ ___ _ Atkelta iš 2-ro psl.
ke numatoma Vliko pilnaties šventasis“ — Muz. V. Kerbelis. 
sesija. Vykdomoji Taryba joje Vaidinimas padarytas labai 
bus atstovaujama jos pirminin gražiai ir jį verta butų pakarto

Į MOKYTOJŲ DIENAS 
MINĖJIMAS TORONTAN

Bal. 7 d. Aušros Vartų sa iš Montrealio vyksta p. Vaišvi besnėmis aukomis 
Įėję yra rengiamas mūsų Tau lienė, p. Siniūtė, p. Jokūbaity 
tos Atgimimo patriarcho Dr. tė, p. Birieta (visi P. Adomo 
Jono Basanavičiaus 30 metų nio mašina), p. Navikėnienė, 
mirties minėjimas. Tai dienai Sesuo Felicija ir Sesuo Celina 
pritaikintą paskaitą skaitys Dr. (traukiniu).
H. Nagys.

Meninėje dalyje dalyvaus E. 
Kardelienės muzikos studijos

pataria Maskva. Dabar, kai pra kės A. Devenienės, kuri išvyks 11 dai ir kitoje saleje. Ią pasi kam jaunimui įėjimas nemoka 
sidėjo F l»-~»« mAn rodvma pražiai įvertino kleb____ , _ j •?_ ____•___

SIRIJOJE SUKILIMAS
prieš prosovietinį pulk. Serrai 
valdžią, Nasser pasidarė švel 
nesnis. Bet padėtis Vid. Rytųo 
se yra komplikuota. Vienos ara 
bų valstybės yra aiškiai už 
senhowerio planą, kitos 
prieš,

NEPATENKINTAS,
IZRAELIS

ta į JAV kovo mėn. gale. ’ rodymą gražiai įvertino kleb.
— Pavergtųjų Europos Tau kun. J- Kubilius. Spektaklio au

SUSIRGO VYT. SIRVYDAS
Kovo 11-tą Vytautą Sirvydą 

7okinia7:7olist7jonė PauTiūtė Angina pectoris priepuo 
ir pianistas Romas Knystautas 11S’ kuris paguldė tyrimams h 
(MacGill U-to studentas). Šios 
naujai augančios meno pajėgos 
individualiai Montrealio publi 
kai pasirodys pirmą kartą. Pro 
gramoj dalyvaus ir Dramos Te 
atro Aktorius L. Barauskas.

Lituanistinių kursų ir šešta 
dieninių mokyklų mokiniams, o 
taip pat ir visam mūsų lietuviš

mas, kad jie laisvai galėtų su 
sipažinti su didžiuoju mūsų tau

goninėn 4-ioms dienoms ir pa 
dėjo poilsiui nuo darbo iki gegu 
žės 1 d.

Mūsų mielą bendradarbį už 
jaučiame ir linkime greit pa 
sveikti.
LIETUVIAI PERKA DAUG 

ŽEMĖS
Šiemet ypač daug perkasi že 

mės sklypų statytis namams ir 
vasarnamiams Montrealio lietu 
viai. Daugelis lietuvių nusipir 
ko sklypus už Bacriver, kiti pe 
rkasi už Caughnawaga Chatea

tų Seimo sesija prasidės Stras torei R. Siniūtei įteikta gėlių. tos Vyru Kiti visi pagal savo 
sburge bal. 25 d. Lietuvių dele Visą minėjimą vedė stud. Jur j§gajes paukoja vietos švietimo 
gaciją sudarys V. Sidzikaus kus. pareiškęs visiems padėką.
kas, Dr. P. Karvelis, gen. št. • Verduno tramvajus, -s—
pulk. J. Lanskoronskis, inž. J. Wellington gatve, nuo balan
Vilčinskis ir V. Banaitis. džio 28 dienos bus pakeistas au

— Birutė Silevičiūtė iš Sto tobusais,
ckholmo kelioms dienoms buvo • Našlė M. Vaičekauskienė iš
atvykusi į Reutlingeną ir lankė tekėjo už Felikso Vaitkevičiaus.
si Vliko Vykdomoje Taryboje. • M- Čičinskas serga ir gydosi

nes neišlaikomas jam duotas T — Jonas Glemža (Reutlinge Queen Elizabeth ligoninėje. - - , - r .
T pasižadėjimas — į Gazą įsi ne) ir Juozas Vilčinskis (Lon • Lūšnų nugriovimo Montrea tą jsipainiojus Montrealio mies siųsta Ottawos parlamento šiai 
veržė Egipto administracija, done) išrinkti Laisvųjų Prof, lyje byla atsidūrė teisme ir da to negerovių židinių palaiky sesijai 1956 m. buvo 435 divor 
kai turėjo būti JT, o Akaba už S gų internacionalo tarybon. ^JMMSxteismas spręs šį klausimą, mu. sų prašymai, o 1955 m. 402.

einąs

Ei džio 28 dienos bus pakeistas au

ir kultūros reikalams. Minėjimą 
pradėsime 4 vai. 30 min. Visa 
lietuviška visuomenė, ypatin 
gai jaunimas, kviečiama kuosk 
aitlingiausiai dalyvauti.

Rengimo Komitetas.

vaikų — trijų mergaičių ir vie 
no berniuko. Visi 4 naujagimiai 
svėrė 13 svarų, todėl juos teko 
tuojau padėti inkubatoriun, kur 
jie galės pribręsti. Abu tėvai 
turi po 34 meetus amžiaus. Ket 
vertukas esąs pirmasis Montre 
alyje atsitikimas.
• Susilaukė po sūnų S. ir R. Ce 
kaičiai ir A. ir J. Gurinsksi.
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TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖ,

rengiama JAV ir Kanadoą Lie 
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yksta 1957 m. birželio 30 d. 

pra Chicagoje. Šventė rengiama di
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Rinkimai ir mes
Kanadoje, kaip ir kituose de sų siekių. Už tuos ir balsuoki 

mokratiniuose kraštuose, žmo me.
nės patys tvarko visą savo, sa Šitaip galvojant, yra dar vi 
vo bendruomenės ir valstybės, na labai svarbi aplinkybė, kuri 
kurioje jie gyvena, visus reika mus verčia būtinai rinkimuose 
lūs. Tad visai tikras yra paša dalyvauti, — tai mūsų kaip or 
kymas, kad „kiekvienas žmogus ganizuotos tautos bei jos bend 
yra savo laimės kalvis“. Tačiau ruomenės reikalas.
su viena sąlyga: jeigu jis nori to Valstybėje ir didelėje bei sk 
kiu būti, jeigu jis yra sąmonin aitlingoje visuomenėje pavienis 
gai pasiryžęs ginti savo laimės asmuo nedaug ką reiškia. Vie 
bei savojo 
jeigu jis už tuos siekimus šamo visuomenėje, 
ningai kovoja.

Vienas realiausių ir tikriau 
siu kovos kelių yra dalyvavimas 
likimuose — Federalinio par 
lamento, provincijų parlamen 
tų ir savivaldybių.

Jeigu mes norime, kad valsty 
bes santvarka, jos santvarkos 
būdai būtų tokie, kokių mes no 
rime, tai mes būtinai turime da 
lyvauti rinkimuose visi, kaip 
vienas, ir rinkti tuos atstovus, 
kurių siekiai, programa atatin 
ka mūsų pageidavimus arba 
bent arčiau stovi prie musų pa 
geidavimų.

Jeigu mes norime, kad mūsų 
vietos reikalai būtų gerai tvar 
komi, mes būtinai turime daly 
vauti savivaldybių rinkimuose. 
Tie reikalai yra: mokesčių, rnie 
sto plotų tvarkymas, mokyklų, 
sveikatos, susisiekimo, vanden 
tiekio ir kiti reikalai.

gerbūvio siekimus, nas žmogus paskęsta didelėje 
kaip akmenėlis 

vandenyne. Kas kita yra orga 
nizuoti žmonės. Organizacija— 
tai ne vienas asmuo. Ir taip yra 
politiniame, kaip ir ekonominia 
me gyvenime. Vienas asmuo su 
šimtu dolerių ne ką nuveiks, 
bet jeigu bus tūkstantis asme 
nų, tai jau susidarys 100 tūks 
tančių kapitalas, kuris jau bus 
gera pradžia bet kokiam dar 
bui. Tat ir politiniame gyveni 
me: jeigu mes, lietuviai, visi ei 
sime balsuoti, tai mūsų balsavi 
mas jau turės svorį, padarys 
įtakos balsavimų vaisiams ir 
tuo mes pakelsime savo svorį 
tiek, kad su mūsų balsu, su mū 
sų pageidavimais turės skaity 
tis, o kai taip bus, tai mes jau 
galėsime statyti ir reikalavi 
mus. Taigi, mes gyvenimą pa 
suksime jau mums norima va 
ga. Ir tuo pačiu mes išaugsime 
į rimtą jėgą, su kuria kitos ben 
druomenės turės skaitytis. To 

Yra žmonių, kurie į rinkimus kiti būdu mes jau galėsime veik 
numoja ranka: „E, be manęs ap ti gyvenimo tvarkymą tokia 
sieis“. Tai yra labai klaidinga ir kryptimi, kokios mes pageidau 
labai nenaudinga nuomonė. O sime. Todėl būtinai dalyvauki 
juk visi geriausiai žinome, kad me visuose rinkimuose, kokie 
niekas kitas, kaip mes patys, tiktai esti.
taip gerai nežinome, ko mums Dabar balandžio 1 d. vyksta 
reikia, ko mes norime. Tat, yra savivaldybių rinkimai Verdune 
visiškai aišku, kad tiktai mes pa ir Ville Lasalle, o ateinančią va 
tys šituos reikalus ir galime ge sąrą bus rinkimai į Federalinį, 
riausiai patvarkyti. O šita gale mą. Kanados Parlamentą, sei 
sime padaryti tiktai tuo atve mą. Ruoškimės tiems rinkimą 
iu, jeigu mes patys dalyvausi ms ir juose dalyvaukime. Neda 
me rinkimuose, jeigu išrinksi rykime klaidų ir nenumokime 
me tuos žmones, kurie žinome, ranka, kad mes čįa nepajėgūs 
kad geriausiai mums rūpimus ir kad apsieis be mūsų. Ne! 
reikalus tvarkys. Jeigu išstaty Mes daug galime, mūsų dalyva 
tųjų kandidatų tarpe mes ir ne vimas yra labai savrbus ir mes 
rasime visiškai atatinkančio mu galime nulemti rinkimus, tik 
mūsų idealą, tai rasime tokį, ku tai dalyvaukime visi.
ris vis dėlto bus arčiau prie mū J. Kardelis.

Mirus
POVILUI TAMULĖNUI,

jo žmonai Juzefai ir jos Mamytei, broliui A. Mic
kevičiui su šeima, gilią užuojautą reiškia

Adelė ir Petras Botyriai.

Mielam bendradaribui
STASIUI BAKŠIUI,

Jo mylimai mamytei Lietuvoje mirus, reiškia gilią 
užuojautą.

K. Baronas.

Majoru
Mr. William Fothergill, 

šomas kelių delegacijų, sutiko dingame Chicagos Amphiteat 
kandidatuoti miesto majoru. re. Šventėje įsiregistravo daly 

Mr. Fothergill gyvena LaSal vauti 32 tautinių šokių grupės 
le mieste per paskutiniuosius 
34 metus. Jo šeima yra labai 
veikli Holy Name Society of St. 
Barbara’s Parish, The Catho 
lie Women’s League ir LaSalle 
Branch of the Canadian Le 
gion, kuris jį išrinko savo na 
riu iki gyvos galvos.

1930 m. jis įkūrė Capablanca 
Chess and Social Club ir jo 
iniciatyva buvo pastatyti šio 
klubo namai LaSalle bulvare. 
Jis suprojektavo ir prižiūrėjo Vadovo redaktorius prašo visas 
Grace Church Central gatvėje, tautinių šokių grupes siusti vei 
B! klos aprašymus ir nuotraukas 

adresu: J. Kreivėnas, 1602 S.
i 48 Court, Illinois. Vadovas iš 

leidžiamas tautinių šokių šven 
tės išvakarėse.

Šokių j vadovė Irena Šilingie 
nė balandžio mėn. pradeda tau 
tinių šokių grupių, esančių už 
Chicagos ribų, lankymą. Bus 
aplankytos visos tautinių šokių 
grupės JAV ir Kanadoje. Ame 
rikoj esančios tautinių šokių 
grupės įsigyįa JAV ir Lietuvos 
vėliavas, o iš Kanados atvyks 
tančios atsiveža Kanados ir Lie 

tuvos vėliavas.

LIETUVIŲ LIAUDIES 
MENO PARODA

Colorado Universitete (Boul 
der, Colo.), universitetui pra 
šant, buvo pratęsta dar vieną 
mėnesį, todėl grafikos paroda 
vietoj vasario 19 d., atidaryta 
kovo 19 d., o tapybos — nukel 
ta i gegužės 14 d. Parodas orga 
nizuoja Lietuvių Dailės Institu 
tas, todėl dėl šių parodų nenu 
matyto prailginimo, savo jubi 
lėjinę parodą, kuri buvo numa 
tyta suruošti šį pavasarį, Insti 
tūtas turi perkelti Į rudenį.

MIRĖ PROF. DR. MONTREALIO
J. ŽILINSKAS ATEITININKAI

Waterbury, Conn., USA, ko kovo 24 d. padarė labai gražų 
vo 16 d. mirė Vytauto Did. Ka Šv. Kazimiero minėjimą. Gra 
une ir Vilniaus universitetų žią, polėkiais kupiną paskaitą 
anatomijos profesorius Dr. Jur apie Vytautą Didįjį ir Šv. Ka 
gis Žilinskas. zimierą paskaitė V. Birieta, bai

Prof. Žilinskas buvo Kauno gęs Vasario 16 gimnaziją ir 
universiteto Medicinos fakulte Montrealyje labai gražiai įsi 
to anatomijos profesorius ir jungęs į visuomeninį bei kultu 
vienas iš jo organizatorių. rinį darbą. Po paskaitos sekė 

Profesorius paliko žmoną R. Siniūtės gražiai inscenizuo 
Ksaverą, dantų gydytoją, dūk tos ir jos pastatytos N. Mazalai 
terį Dr. Vidą Vileišienę, kitą tės novelės „Nesibaigianti le 
dukterį p. Bown ir panelę Ritą genda“, vaidinimas. Legendos 
Žilinskaitę.

MIRĖ LIETUVOJE 
PROF. B. ŠIAULIS

Sausio 19 d. staiga mirė 
nas iš seniausių farmacijos 
kslo darbuotojų, Kauno medici Jurgis — A. Keturka, Šv. Pran 
nos instituto farmaceutinės che ciškus — N. Baršauskas, Daili 
mijos katedros vedėjas profeso ųinkas — V. Lukoševičius, Mir 
rius Benediktas Šiaulis. tis — V. Lukošius; Velnias —

B. Šiaulis gimė 1887 m. lie K. Kuncevičius, Pasakotoja — 
pos mėn. 21d. Veiviržėnų mies N. Jauniūtė, Angelai — S. Mi 
tolyje, gimnaziją lankė Petrapi kalajūnaitė, I. Baršauskaitė, R. 
lyje, nuo 1910 m. studijavo Ma Tekutytė, S. Kuncevičiūtė, B. 
skvos universiteto medicinos fa Kuncevičiūtė, D. Blauzdžiūnai 
kulteto farmacijos skyriuje, tė, B. Gudaitė, solo dainavo E. 
1913 m. su pagyrimu baigęs mo Tekutis, šokį sustatė B. Vaitkų 
kslus.

1921 m. B. Šiaulis grįžo į 
Lietuvą ir nuo 1922 m. pradėjo 
dirbti asistentu Kauno univer 
siteto farmacijos katedroje 
1927 m. jis paskiriamas farma 

kolegijos katedros dėstytoju. B. 
Šiaulis organizuoja katedroje 
mokslinę laboratoriją ir plačiai 
išvysto mokslinio tyrimo darbą.

1936 m. B. Šiaulis apgina di rodytą širdį, Nekalto Prasidėji 
sertaciją farmacijos mokslų dak mo seserims, o ypatingai seselė 
taro laipsniui įgyti, o 1939 m. ms Felicijai ir Celinai už nepa 
jam suteikiamas profesoriaus prastą nuoširdumą ir visokerio 
vardas ir jis išrenkamas Farma pą pagalbą, p. J. Ladygai už di 
cijos katedros vedėju. Šiose pa džiulį darbą ruošiant dekoraci 
reigose velionis dirbo iki pat jas, p. L. Barauskui už pagalbą

1 mirties., režisūroj, p. B. Vaitkūnaitei-
Prof. B. Saulis buvo žinomas Nagienei už šokio sustatymą,

iš JAV ir Kanados.

Šokius palydės didelis pučia 
inųjų orkestras, diriguojamas 
Br. Jonušo.

Leidžiamas šventės vadovas. 
Vadove bus išsamių straipsnių 
apie lietuvių tautinių šokių kil 
mę, jų savitumą, šventėje daly 
vaujančių grupių istorijos ir t. 
t. Vadovas bus gausiai iliustruo 
tas. Vadovo red. J. Kreivėnas.
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I Balandžio pirmą dieną į

! balsuokit

W. A. (BILLY) B A YNE 
Ward 3 — Seat 2

M. WM. FOTHERGILL
Mr. Fothergill turi 25 metų 

patyrimą, kaipo ekspertas Shop 
Methods Department of the C. 
N. R.

Turėdamas omenyje savo pri 
tyrimą ir savo nuoširdų atsida 
vimą savąjai bendruomenei, 
Mr. Fothergill tiki, kad jis gali 
tinkamai vykdyti miesto vyriau 
siojo pareigūno - burmistro pa 
reigas su atida ir su reikiamu 
tikslingumu.

vie 
mo

vaidinime labai gražiai įformin 
tame puikiais kostiumais ir ge 
ru scenovaizdžiu dalyvavo: Pa 
rtizanas — A. Mažeika, 
Kazimieras — K. Barteška, Šv. 
Petras — S. Baršauskas, Šv.

Šv.

naitė-Nagienė, dekoracijos J. 
Ladygos, giesmė ,,Kazimierai

PADĖKOS
Labai dėkojame visiems pri 

sidėjusiems prie Jaunųjų Ateiti 
ninku rengto Šv. Kazimiero mi 
nėjimo: did. gerb. J. Kubiliui 
S. J. už rūpestingą globą ir pa

HAM»LTO1V
BRANDOS ATESTATAS

Clevelando Lietuvių Bend dimiro salėje, 855 Barton St., 
ruomenės globojamas „Vaidi E., 5 vai. vakaro, (salė yra po 
los” teatras su labai dideliu pa šia bažnyčia—Ukrainian Ortho 
sisekimu gastroliavo įvairiose dox Church of St. Vladimir). 
Amerikos lietuvių kolonijose, o Biletai gaunami sekmadienį 
kovo 31 d., sekmadienį, atvyks tuoj po abiejų pamaldų parapi 
ta iš Toronto į Hamiltoną. „Br jos salėje, be to, biletus galės 
andos Atestatas“ vaizduoja Bu įsigyti šios savaitės kiekvieną 
dapešto mokinių ir mokytojų vakarą tuoj po pamaldų spau 
gyvenimą. Todėl labai graži pr dos kioske. Biletų kaina $ 1.5U 
oga bus Hamiltono ir apylinkių ir $ 1.00, o moksleiviams pusė 
lietuviams šį vaidinimą pamaty kainos. Rengėjai prašo, visų 
ti. Tad, mielas tautieti, nepra vykstančiųjų į vaidinimą, bile 
leisk šios puikios progos, atvyk tais apsirūpinti iš anksto, kad 
šį sekmadienį į „Brandos Atcs nebūtų spūsties prie įėjimo, 
tatą“. Vaidinimas įvyks St. VIa Nukelta į 9-tą pusi.

WINDSOR, Ont.
VASARIO 17 D. BUVO PA MINĖTA LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ.
Minėjimas pradėtas Šv. Pra nuojant padainavo lietuviškų 

nciškaus bažnyčioje pamaldo dainų.
mis, kurias atlaikė kun. V. Ru Minėjimo metu vykdyta rin 
dzinskas, pasakęs dienai pritai kliava Tautos Fondui davė 136, 
kytą gražų patriotinį pamokslą. 50 dol. aukų.
Tuojau po pamaldų Rumunų sa TAItTVRIII vnNrFRTAS Įėję įvyko' iškilmingas aktas. K. TAU TYBIŲ KON C ERTAS
L. B. Windsoro Apylinkės Vai 1R BAINKt 1AS. 
dybos pirm. P. Januškai tarus Essex County New Citizens 
įžanginį žodį, girdėjome A. L. Asociation, kovo 30 d. Caboto 
T. nario adv. J. Skorubsko kruo salėje, esančioje 2175 Parent 
pščiai paruoštą paskaitą. Kai Avė, yra rengiamas plataus ma 
bėtojas pabrėžė laisvojo pašau sto koncertas, kurio programo 
lio ifetuvių kovą dėl Lietuvos je lietuvius atstovaus Detroito 
Nepriklausomybės atstatymo, Tautinių Šokių grupė, vadovau 
kurio sėkmingumas dabar jau jama p. G. Gobienės. Koncerto 
čiamas, kad vis daugiau ir dau programoje dalyvauja: Lenkų 
giau yra atkreipiamas J. A. V. Taut, šokių grupė, Čekoslova 
augšt<ijų pareigūnų dėmesys į kų dainininkė A. Nemec, Uk 
Lietuvos ir visos Rytų Europos rainiečių taut, šokių grupė, Sei^^ 
dabartinę padėtį. Todėl šiemet bų taut, šokių grupė, Vokiečių , 
apie ketvirtadalis Amerikos Teutonia klubo choras, Italų so 
Kongreso narių Vasario 16-sios listų duetas, Vengrų taut, šo 
proga Kongrese kalbėjo Lietu kių grupė, Serbų dainininkfes. 
vos reikalu, Užs. Reik. Min. J. Koncerte ir bankete dalyvaus 
F. Dulles ir daugybė valstybių daug augštų valdžios pareigu 
gubernatorių paskelbė Vasarienų; jų tarpe matysime Sveika 
16 Lietuvių Diena. tos ir Gerbūvio Ministerį Paul

. . , , , . Martin, Viešųjų Darbu Minis
Sekmingesnes kovos labui terį Wm Griesi Kanados 

yra reikalingas vieningumas. Parlamento narius M .C. Da
Po adv. J. Skorubskio paskai vies ir Don Bdown, Ontario 

tos turėjome meninę dalį, ku provincijos parlamento narius 
rioje Nijolė Giedriūnaitė ir Ru A. Reaume, M. Clark, 
ta Januškaitė padeklamavo ei ro miesto majorą M. J. 
lėraščių, o viešnia iš Toronto ir kitus.
sol. A. Ščepavičienė dukrelei Koncerto pradžia 7 
Danutei Ščepavičiūtei akoinpo karo.

Windso 
Patrick

vai. va
Kor.Ką rašo kiti?

AMERIKOS PAŽIŪRA PAVERGTIEMS KRAŠTAMS
Amerikos atstovas JT organi lėti ir neprotestuoti — ir mes 

zacijoje, Lodge, Sovietų priekai netylėsime...
štams apie kišimąsi į pavergtų „Mums įgimta rūpintis Rytų 
kraštų vidaus reikalus atsaky Europos žmonėmis ir jų likimu, 
damas, pasakė, matyti, progra Mes norime matyti juos lais 
minę kalbą, kurioje, kaip „New vus ir nepriklausomus, gyvena ________.........________________________ ___
York Times“ skelbia, pareiškė: nčius savo gyvenimą ir siekian kaip didelis specialistas, nepa muz? V. Kerbeliui už giesmės 

„Amerikos žmonės negali šal čius savų tikslų nepriklausomai ilstąs darbuotoajs, geras pėda kompoziciją; p. B. Kerbeiienei 
. • ■ • x._.- <_ ------ • ag už grimą, p. J. Akstinui už kai

° ° , . . . - • luuaja o. xv. Jūihu iycis> p. ui ovcuviuuvuu, jivonu xiw UVlt
"1 ~ ~ kuriCr rekmemų parupmmą, pp. ėbliauską žinotų, prašoma pajų brolių, gyvenančiu Kanado

musų pasaulj ir apie jų pasauli. BertesJrienei, Simenei, Jokuoai į .... NI , r... ‘
Kiekvina proga mes jiems pri tienei už drabužių pasiuvimą, p. ' "
minsime, nežiūrint ką jiems jų p. J. Valiuliui, Peleckui, V. Sk
viešpačiai sakys, kad mūsų se aisgiriui, J. Dalmantui, J. Mališ kauskas iš Mažeikių. Turime
ni draugiškumo ir giminystes kai už pagalbą scenos ir salės žinių iš Lietuvos. Atsiliepkite
ryšiai nenutrūkę ir kad dabar parengime, sendraugiams už su šiuo adresu: J. Tunkūnas, 70

tai ir nepaisančiai sutikti su bū nuo Sovietų kontrolės, nepri 
kle, kurią Sovietų Sąjunga su klausomai nuo Amerikos kont 
kūrė vidurio Europoje. Mes nie rolės, nepriklausomi jokiai kon 
kados ramiai nesusigyvensime trolei.
su begailestingais Sovietų puo „Darysime, ką galime, JT 
limais žmonių savigarbos ir principų prisilaikydami ir rody 
laisvės. Kol nepriklausomybė sime šiems nelaimingiems žmo 
nebus atstatyta, kol S. S. po nėms, kad jie nepamiršti, kad 
senovei kišis i tų kraštų vidaus jie nežuvę. Mes po senovei sa jiems tik ilga, tamsi naktis, ku rengtą kavutę. Didelis ačiū vi Grant St., Gardner, Mass, U. 
reikalus, tol mes negalime ty kyšime jiems tiesos žodį apie rios gale — aušra!“ V. siems. Valdyba. S. A.

— Gavėnas And. iš Sibiro 
įieško savo giminių ir artimųjų, 
kurie prašomi atsiliepti šiuo. ad 
resu: R. S. F. S. R., Krasnojars 
kij kraj, N. Ingaškij rajon, poč 
tovoje otdelienije Kučerovo, Za 
vodovskij Ch. L. Ch., uč. Pier 
vomaiskij, And. Gavėnas.

— I šLietuvos Strakšytė Zo

PAJIESKOJIMAI
— Jieškomas Jonas Grėbliau 

ska$, Aantano sūnus, gyvenęs 
prieš karą Montrealyje. Jieško 
sesuo Grėbliauskaitė-Pranaitie 
nė, dabar našlė. Jos adresas da 
bar yra šis: M. A. Pranaitienė, 
Jakuts, ui. Lermontova 20, U. 
S. S. R. — Jakutskaja Avtono fija duktė Antano, kilusi nuo 
mnaja S. S. R. Jeigu kas p. Gr Švenčionėlių, jieško savo dvie

Jieškomas Pranas Jan

je, Antano ir Vlado Strakšių. 
Prašau atsiliepti ar žinantieji 
apie juos pranešti adresu: J. 
Dilys, 11 Erie St., St. Cathari 
nes, Ontario.

„Nepr. Lietuva“ duoda, ko 
kiti laikraščiais neduoda.
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JŪSŲ GRUPE GALI PASITIKĖTI
KANADOS PILIETYBES SKYRIUMI!

&

PAGRINDINĖS PILIETYBĖS SKYRIAUS • FUNKCIJOS

J. Paleckis, pats visą Ųūką si« 
kęs vado trono.

Voldemaru pasitikėti nebu 
vo įmanoma, nes jis pokštus 
krėtė netikėtai ir visiems. Jis 
pokštus krėtė ir universitetui ir 
Smetonai ir savo draugams. 
Tat bendra nuomonė buvo — 
jau geriau Smetona, negu Vol 
demaras. Nors pokštų mėgėjų 
buvo, ypač lakūnų tarpe (Pyra 
gius, Mačiuika, Gardis ir kt.j, 
bet laimei juos viršijo vyresni 
ir rimtesni karininkai, todėl ir 
Kubiliūno susigundymas tapti 
vadu, nepasisekė. Raštikio ban 
dymas tikriausiai būtų pasise 
kęs, bet Raštikis už jo iškėlimą 
iš nežinių ir pastatymą į augš 
čiausią savo sargybos postą, ne 
norėjo atsilyginti nedėkingu 
mu. Raštikis Smetonai buvo iš 
tikimas visu šimtu procentų. 
Todėl dabartinei jo svaičioji 
mai politinėmis temomis, prikai 
šiojant Smetonai ir Tautininką 
ms, negali pateisinti jo laikyse 
nos ir politinio nelogiškumo. 
Įtaigoti A. Smetonai demokrati 
ją ir įtaigoti visuomenei 
kyti jo autoritetą — yra 
politinė nesąmonė.

Smetona savo principų 
si labai tvirtai, sumaniai 
giškai. Kai „vieningos valios” 
gen. Černiaus kabinete Žemės 
ūkio ministeris prof. dr. J. Kri

palai
tikra

laikė 
ir lo

X

• PADĖTI NAUJIEMS ATEIVIAMS ĮSIJUNGTI Į KANADOS GYVE
NIMĄ, KAD JIE GALĖTŲ ATIDUOTI GERIAUSIĄ {NAŠĄ BEND
RUOMENEI IR TAUTAI IR

• PADRĄSINTI PILNESNĮ PRISIĖMIMĄ VISŲ PILIETYBĖS PA 
REIGŲ VISŲ KANADIEČIŲ LABUI.

SKYRIUS TEIKIA SEKANČIUS PATARNAVIMUS:

• 'Jis aprūpina nemokamai Švietimo Departamentus ir sava
noriškas organizacijas kalbų ir kitokiais vadovėliais, ku
rie naudojami naujų ateivių pamokoms.

• Jis siūlo pagalbą savanoriškoms organizacijoms ruošiant 
ir išpildant pilietybės programas.

• Jis parūpina pagalbą organizacijoms ruoišant ir prave
dant vadovų paruošimo paskaitas bei kursus.

• Jis siūlo, pagal susitarimą su atatinkamomis provincijo-

mis, piniginę paramą naujų ateivių kalbos pamokų išlai
doms padengti.
Jis veikia kaip tarpininkas tarp savanoriškų organizacijų 
ir valdžios departamentų bei kitų veiksnių tvarkant pi
lietybės reikalus.
Jis leidžia „Citizen” — „Pilietis” ir kitus pagelbinius 
programos leidinius, kuriais naudojasi savanoriškų orga
nizacijų vadovai, planuodami ir vykdydami pilietybės 
projektus bei programas.

PILIETYBĖS SKYRIAUS VALDININKAI VISADA YRA PASI
RUOŠĘ PADĖTI JŪSŲ TAUTINEI GRUPEI KIEKVIENU GALI
MU BŪDU. JUMS TEREIKIA SUSISIEKTI SU VIENU KURIUO 
NORS, ARTIMIAUSIAI JUMS ESANČIŲ VALDININKŲ:

Miss Francoise Marchand, Mr. A. J. Cormier, Dr. W. G. Black, Mr. R. Shields,
Regional Liaison Officer, Regional Liaison Officer, Regional Liaison Officer, Regional Liaison Officer,
1247 Guy St., Box 478, Immigration Bldg., 537 Dominion Public Bldg.
Montreal, P. Q. Sackville, N. B. Vancouver I, B. C. Winnipeg, Manitoba.

Mr. John Sharp, Miss Charity Grant, Mr. C. A. Westcott, Mr. F. H. Tyler,
Regional Liaison Officer, Regional Liaison Officer, Regional Liaison Officer, Regional Liaison Officer,
P. O. Box 305, 1200 Bay St., 10138-100 „A“ St., Room 322, Federal Bldg.,
Hamilton, Ontario. Toronto, Ontario. Edmonton, Alta. Saskatoon, Sask.

THE DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION
Ministeris

J. W. PICKERSGILL
LAVAL FORTIER, Q. C. 

Viceministeris

S

OPTIKAS
MODERNŪS AKINIAI

JOSEPH L. YATES
HA 0864

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

kščiūnas suprojektavo Žemės 
reformos pertvarkymo įstaty 
mą, A. Smetona sugriovė tą Če 
rniaus kabinetą ir kai Raštikis 
nenustojo zyzęs jam į ausį, 
kaip uodas savo giesmę, eiti 
prie demokratinės santvarkos, 
jis nepasigailėjo ir Raštikio ir 
jį pavarė. Tat kolega Br, Raila 
klysta, kad nebūta perversmo 
ideologijos. Kitas klausimas, 
kam ji buvo patraukli ir kam 
nepatraukli.

Bendrai, tai yra įdomus klau 
simas išryškinti srovių ideologi 
jai. Mano supratimu, A. Smeto 
na atstovavo feodalinės Lietu 
vos likučius. Lietuovs „ponų ir 
mužikų”. Tokia buvo ir tauti 
ninku srovės ideologija. Mairo 
nis vis apgailestavo, kad Lietu 
vos dvarininkai nesideda į bend 
ra darbą. Tumas taip pat bandė 
rasti su Lietuvos ponais koeg 
zistenciją. A. Smetonos sūnus 
Julius visai trumpai prieš sovie 
tinę okupaciją, kai jau visai Lie 
tuvai buvo aišku, jag žemės re 
forma jai buvo išganymas, vis 
dar svajojo žemės reformą re 
dūkuoti ligi 200 ha, kad Lietu 
vos liaudj valdytų turtingas eii 
tas. Tat savo metu btivo keis 
ta, kad „Rėkiantis Barabas'* nu 
ėjo pas Tautininkus, panoro pa 
sidaryti ponu.

Šituos klausimus reiktų pla 
čiau išsiaiškinti, nes daugelis ir 
dabar to nesupranta. Ta tema 
kalbant, aš maniau, kad Lietu 
vai perdaug 10 partijų ir siū 
liau Tautininkams, Liaudininką 
ms ir Socialdemokratams suda 
ryti vieną Demokratinę partiją, 
bet pasirodė kaip tiktai ideolo 
ginių skirtumų kliuvinys. „Mu 
žikų“ — kaimo žmonių ir „po 
nų” — dvarų šalininkų ideolo 
gija skirtinga. J. Kardelis.

Bus daugiau.
LAIVŲ KAPINĖS 

HAMILTONE
Didžiųjų ežerų laivų kapinės 

yra Hamiltone — tai uostas, iš 
kurio jie niekad nebegrįžta į pa 
šaulį.

padaryti viena išimtis (nėra £1 -L • .. ■ • • •• .— ■ ... V_ ' . V • 1. ' • !
tais kliu be išimčių ) bute buvo ir supratingesnis ir nuo gesnis, ir santūresnis, ir i to ežerų laivai čia buvo supjausty 

nė ir moralinė atrama, parama tuvos nesiruošė, todėl nei vai perversma^pateisinam^ širdesnis- Jįs buvo ir pasiryžęs kias avantiūras, kok 
ir apsauga. . . Bet gruodžio 17 dymo programos, nei ideologi kai jis atstato teisėtą būseną ir PadarYt3 klaidą atitaisyti Voldemaras, neinąs.
d. perversmo dalyviai naujai sa jų neruošė. Tai buvo pervers grąžina tautai suverenines, jai Apie Pabaltijo ai
n tvarkai iš anksto neparuošė mo organizatorių uždavinys. O vienai priklausančias, teises. £ j 1VT įi - režimų vadus buvo
nei programos, nei ideologi šie turėjo ir savo progtamą ir Raštikis šito fakto arba nėra iš Kad ' .7 . V!;1US Z? pa.sluly tokia nuomonių gra

Ties Raštikio atsiminimais
9. APIE GRUODŽIO 17 PER VERSMO PROGRAMĄ IR

ideologiją
Br. Raila, rašydamas apie gaunančios ir išbaigtos ideolo 

gruodžio perversmą, konstatuo gijos. .."
ja: „Kariuomenė, tiksliau, ka Kol. Br. Raila čia, atrodo, tr 
rininkija buvo šios valdžios ve uputj klysta. Perversmą įvyk 
rsmė, vienintelė lemiamoji fizi džiusieji karininkai, valdyti Lie

kartotinius Raštikio įtaigoji Šitas pasiūlymas Raštikiui rsmų. Jie visi buvo žinomi iš 
mus, jog perversmai negeras man buvo žinomas iŠ anksto, anksto. Žinojau ir apie birže 
dalykas, verta išsiaiškinti, ar bet aš tuo netikėjau ir neapsiri lio 7 perversmą. Nors voldema 
taip jau visi absoliutiškai per kau. Kol. Br. Raila todėl klys rininkai įtikinėjo, kad nuvertus 
versmai yra blogi ir neleistini? ta, kai teigia, jog Raštikio as Smetoną prie Voldemaro bus

Nurinkant su Raštikiu kad meny buvęS »otas »Troj°® ark gerai> nos jis Pats jau Pasimo
’ . ° lys”. Ne, Raštikis buvo ištiki kęs, betf tuą patikėti buvo sun

en rai .JT! n ’ P- r 1„ne mas ir tokiu pasiliko ligi šių die ku. Vis dėlto A. Smetona, bengeras reiškinys, vis dėlto reikia §ia Pe p ple^ha^ius dra nuotnone> buv0 ir išmintin
noHnrirfi vipna icimric (nprn rri *7 1 '

taisyklių be išimčių...), bute §įrdesnįs jj8 buv0 įr pasiryžęs kias avantiūras, kokias darė A. ti į gabalus ir pateko į didžią 
sias Steel Company of Canada

. . _ , , . krosnis.Apie Pabaltijo autoritetinių
Kad* M^Sleževičius jo^aZly refimb vadus . buvo susidarius Jūrininkui, kuriam laivas yra

- v-. , .. , - ------------- --------------------mo nenriėmė kitas klausimas tokia nuomonių gradacija: Pir lyg gyvas daiktas, sugelia šir
jos... Toji karminkija mažai savo ideologiją, ką ir vykdė: siaiškinęs, arba jis sąmoningai ™° *£a®. *iausi™asa moję eilėje Estijos Pets, kuris dį matant, kaip didžiuliai švei
pateikė ir naujų kvalifikuotų, tuojau redukavo žemės refor šitą faktą nutyli, gal todėl, kad • atuPrsti“ bet ir na«iū palaipsniui sugrąžino Estiją j cavimo aparatai pjausto metali 
gabių ir kūrybingų politikų, ir mą ligi 150 ha maksimumo, pri jis negali pateisinti savo elgse *® ’ ?®J “ .Vas^ demokratinę santvarką; po to nes laivo dalis, lyg sviestą. Tai
tai buvo bene didžiausias visos dėję dvarininkams po 70 ha že nos, kai jam buvo pasiūlyta „pe Jin būti Trnios arkliu”?3 ėjo Lietuva su A. Smetona, ku laivo mirtis. Nusiraminimas čia 
tos dramatinės istorijos truku mės, atsisakė demokratinės sa rversmą atversti“, kai jam bu J J dIKUU ris stipriai laikėsi vadizmo, bet gali būti tik tas, kad visi tokio
mas.. . Perversmas buvo sėk ntvarkos ir tt. vo patikimas Lietuvos grąžini Prie projjos noriu pasakyti, buvo santūrus, ir kiečiausios likimo' susilaukią laivai yra jau
mingas, sklandus, be kraujo Baigiant apie gruodžio 17 mas į normalią būseną, atsta kai kalbama apie žinojimą ar galvos buvo Latvijos Ulmanis, seniai naudojimui nebetinkami, 
praliejimo, — bet be jokios pa perversmą ir atsižvelgiant j pa tant tautos suverenumą. ba nežinojimą ruošiamų perve kuriam himną už tai sugiedojo (C. S.)
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TAI VYRAS, KOKIO MUMS REIKIA
JISJIS

PRISIDĖJO PRIE ŠIOSPRITYRĘS

APYLINKĖSBIZNIO ŽMOGUS

PAGERINIMO

RIMTAS

JISDORAS

ENERGINGAI- KOVOS
VEIKLUS

PILIETIS JŪSŲ INTERESUS

ATIDARYTI 10, 11 ir 12 AVENUE

MIESTO BIBLIOTEKOS

DIRBTINO LEDO ARENOSPAŽANGOS
MOKESČIŲ REVIZIJOS GEROS ADMINISTRACIJOS

Rinkite - George DUQUETTE X

TAUPUMO ADMINISTRACIJOJE 
GERO MIESTO PLANAVIMO,

PAGERINTI AUTOBUSŲ SISTEMĄ, 
GERESNĖS POLICIJOS IR UGNIAGESIŲ 
APSAUGOS,

PERORGANIZAVIMO VAIKAMS AIKŠČIŲ 
IR JŲ PRIEŽIŪROS,

L •’ '

bI ■ ■ ■

-v •-«* , ■; Jk

Naujas Nobelio laureatas
JUAN RAMON JIMENEZ
Rašo Birutė Ciplijauskaitė.

la, ir šiuos principus jis aiški 
na sekančiai:

a) paprastumas — atsisaky 
mas visų pašalinių elementų, 
jieškojimas teisingos aiškios sin 
tezės.

b) spontaniškurpas — yra 
klaidinga galvoti, kad sponta lumo ir tobulumo tik iš mare 
niškai išaugusi poezija neturi matikų, fizikų ir mokslininkų, 
būti nuosekliai persijojama n ir daryti užmetimus poetui, kad 
įstatoma į klasiškus rėmus, lik jo menas perdaug moksliškas? 
rasis menas ir yra mokėjimas Juk ir menas yra savos rūšies 
klasiškai įrėminti įkvėpimą. mokslas, ir jei jis neturės noi

c) tobulumas — absoliutus mų, negalės išlikti amžinybei.
tikslumas minčių išreiškime, šie Jimenez visą savo gyvenimą 
kiant pilnutinio aiškumo ir per siekė tobulumo,

2. 1
Apibūdindamas savo poezi 

ją, Jimėnez sako, kad iš karto 
jį traukė tradicinės ispanų poe
zijos formos, kad vėliau buvo 
pasidavęs modernizmo įtakai, 
bet surado save, tik išsilaisvi 
nes iš kitų įtakų ir pats sau pra 
mindamas naujus kelius amži 
nybėn, kuri yra vienintelis jo 
tikslas. Jo obalsis — per tobu 
lumą amžinybėn, nuolat pajun į 
tant savo vienatvę šiame pašau , 
lyje. •

Savo, kaip poeto, evoliuciją . 
jis gražiai apibūdina viename 
eilėraštyje, sakydamas, kad iš 
karto ji pasirodė apsivilkus ne 
kaltybe, ir jis ją pamilo, kaip 
vaikas: po to ji pradėjo vilktis 
vieną po kito įmantrius rūbus, 
ir jis nejučiomis pradėjo jos 
nekęsti. Kai ją išvydo, pasken 
dusią turtuose, lyg karalienę, 
įuto savyje jau tik tulžies kai 
tuma. Tačiau po truputį ji ir 
vė Ipradėjo nusivilkti, ir jis ga 
Įėjo vėl nusišypsoti. Kai ji liko 
tik su savo pirmykšte nekalty 
bės tunika, poetas ir vėl ja pa 
tikėjo. Ir tada ji nusimetė ir 
tunika, ir jis išvydo peoziją vi 
soje jos grožybėje ir jau nie 
kad jos nepames.

Jau matėm, kad Jimėnez kuo 
toliau, tuo daugiau dėmesio sky 
rė poezijos esmei, jos tobulės 
niam išreiškimui. Jo šūkis poe 
zijoje — tobulumas. Tai pasi 
reiškia ne tik pačioje kūryboje, 
bet ir išorinėse jos formose — 
jis buvo vienas iš pirmųjų ispa 
nu poetų, ypatingą dėmesį krei 
pusių į savo knygų išleidimą: 
pats parinkdavo popierį, pats 
nustatydavo formatą ir visas de 
tales, neleisdamas nei mažiau 
šio netikslumo. Greit susidarė 
sau vardą, kaip daugiausiai rei 
kalaujantis Ispanijos poetas, 
bet tuo pačiu pakėlė visų Ispa 
nijoj leidžiamų poezijos knygų 
lygi-

Jo nuomone, poezija turi bū 
ti paprasta, spontaniška, tobu

davimo tik poezijos esmės, atsi poezijai duoti klasišką formą, nėjau, Jimėnez jau beveik nu širdis, čia jis užmiršta visas dis 
sakant bet kokio dėmesio for Jis yra tikras estetas ir nelei rašytas į klasikus, nors savo lai ciplinas, visas savo teorijas 
mai. Tobulumas reiškia pilnu džia niekur nei mažiausio nu ku turėjo nemažai pasekėju ir apie klasiškumą. Jos pagrindi 
mą, o klasiškumas — praeities krypimo, 
gyvavimą dabartyje.' 
ma, kad menas yra gyvenimas, iš jų yra tikrai pilnai atbaigtas. 
Be abejonės taip ir yra. Tačiau Tačiau pasiekdamas savo tiks 
kodėl turėtų būti gražesnis ne lą - klasiškumą, Jimėnez nusto 
tvarkingo tinginio gyvenimas, jo kažko svarbesnio — žmoniš 
negu pilnai suprastas, discipli kos šilumos. Jo eilėraščiams trū 
nuotas galvojančio žmogaus gy ksta įsijautimo, trūksta žinoniš 
venimas? Kodėl reikalauti tiks

Daug dirbo ant kiek ypatingai reikšmingos įtakos nis veikėjas — mažas sidabrą 
— Sako vieno eilėraščio, ir kiekvienas Garcia Lorca, kuris, jo povyz spalvis asiliukas, neatskiriamas 

poeto draugas, nešiojąs ant sa 
vo nugaros ne tiek jo kūną, 
kiek sielą. Aprašo šį asiliuką ir 
savo keliones ant jo su tikru šv. 
Pranciškaus švelnumu, ir su šia 
knyga pastato nesugriaunamą 
paminklą Andalūzijos kaimelių 
gamtovaizdžiui. Kiekviena kai 
va, kiekviena pušis, kiekviena 
gėlytė aprašoma su tiek meilės, 
kad neįmanoma jas užmušti. Vi

džiu sekdamas, pradėjo jieško 
ti įkvėpimo liaudies poezijoje 
ir vartoti tradicines baladžių ir 
dainų formas, jas iškeldamas į 
nepasiekiamas augštybes.

Šalia poezijos, Jimėnez para 
šė ir vieną prozos knygą, „Si 
dabrinukas ir aš“, kurioje jis 
nejjieško tobulumo nei klasiš 
kos formos, nes iš karto manė

kų aistrų. Jei pirmajame laiko 
tarpyje dar randame tokių pa 
prastų, kuone liaudies kūryba 
dvelkiančių, perliukų, tai kuo 
toliau, tuo retesni jie darosi.
Trečiajame laikotarpyje viskas ją skirti vaikams. Tai pati tik sa knyga pilna švelnios nostal 
spindi, kaip veidrodis, viskas riausia jo poezija, išaugusi iš gijos, kuri taip būdinga visai Ji 
prisipildęs permatomos šviesos; vaikystės ir jaunatvės atsimini mėnez kūrybai, subjektyvumo, 
tačiau ta šviesa yra šalta ir sta mų jo gimtajame sodžiuje, meilės gamtai ir idealiose tolu 

stengėsi savo tiška. Dėl to, kaip pradžioje mi Šioje knygoje kalba tik poeto mose paskendusių prisiminimų..

IŠBANDYTOS KOKYBĖS BALTINIAI

Verta reikalauti PENMANS gaminių dėl jų vertės ir kokybės. Kokybės ženklas
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Dr. Lacharite drąsiausias LaSalle burmistras
DAR NIEKAD LESALLE MIESTO ISTORIJO
JE MAJORAS NEBUVO PANEIGĘS RINKIKŲ 

NUOMONĖS.
1954 metų spalio 4 dieną namų savininkų sąjungos 
susirinkime, Our Lady of the Sacred Heart mokyk
loje, kuriame dalyvavo per 600 savininkų protes- 

luoti prieš naujus nejudomo turto mokesčius, majo
ras Lacharite pareiškė sekančiai:

„GERKITE VIENĄ BONKĄ J DIENĄ MAŽIAU 
ALAUS IR RŪKYKITE Į SAVAITĘ VIENU 
POKELIU MAŽIAU CIGAREČIŲ IR JŪS GALĖ-

SITE MOKĖTI MOKESČIUS’ ir dar pridūrė: „JEI 
JŪS ESATE NEPATENKINTI MANO SPREN
DIMAIS, SIŲSKITE MANE ATGAL NAMO 
MANO MANDATO PABAIGOJE”.

Kaip žmogus gali būti ant tiek nemandagus?

LASALLE PILIEČIAI, DABAR YRA LAIKAS PASIŲSTI JI ATGAL NAMO. BALANDŽIO 1 DEINĄ RINKITE BIZNIERIŲ MIESTO MAJORU. BALSUOKITE Už

GEORGES TETRAULT
a
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Namų statytojams ir pirkėjams MAMERTAS MACIUKAS
GAL ŠIEMET STATYSI, PIRKSI AR REMONTUOSI NAMĄ?

i Jei taip, tai laikas pasirūpinti statybinių medžiagų, kurių kainos šiuo metų lailju yra 
tžemiausios. Tuojau kreipkitės į statybinių medžiagų urmininką —

| AMLIT BUILDERS SUPPLIES Ltd.
I (Vienintelė tos rūšies lietuviška prekybos įstaiga Montrealyje)
t Žemiausiomis kainomis ir patogiausiomis mokėjimo sąlygomis čia galima gauti visas staj 
j 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.

II. :
PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS

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

AUGŠTOS KOKYBĖS

79 ir 81 St. ZOTIQU

RANKŲ DARBAS

AMLIT BUILDERS SUPPLLIES Ltd.
telefonu RA 1-7524. |

AMLIT BENDROVĖS VALDYBA, f

lo institucija. Išspausdinus, 
apie 1200 egzempliorių išsiun 
tinės nemokamai bibliotekoms 
ir universitetams bei specialis 
tams. Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Fondas ragina lietu 
vių visuomenę prenumeratomis 
paremti šios knygos išleidimą. 
Iš anksto prenumeruojant kai 
nuos tik 2,50 doleriu. Plenume 
ratas siųsti šiuo antrašu: J. Kr 
eivėnas, 1602 So 48th Ct. Cice 
ro 50, Illinois, USA. '

OAKVILLE, Ont.
APYLINKĖS LIETUVIŲ VEIKLA

Įvykęs š. m. pradžioje šios jai lietuviai, išskyius vos kelis, 
apylinkės visuotinis susirinki negalėjusius atvykti ne dėl ijuo 
mas išrinko naują apylinkės vai jų pačių paeinančių priežasčių, 
dybą, į kurią įėjo šie asmens; Minėjimas praėjo gyvai. Pažy 
Rimkus Kazys, Aulinskas Anta mėtina. jog vietos ukrainiečių 
nas, Ramanauskas M. ii Klip organizacija į minėjimą atsiun 
čius Jonas. Naujoji valdyba tė 
yra pasiskirsčiusi pareigomis, 
gyvai ir energingai imasi spręs 
ti aktualius vietinės kolonijos 
klausimus. Į revizijos komisiją 
išrinkti: Ancevičienė Paulina, 
Rimkienė Justina ir Linlcevi 
čius Pranas.
VASARIO 16 MINĖJIMAS

KLB apyl. valdyba, vasario 
16 dieną, suruošė p. p. Kryge 
rių namuose šios dienos minėji 
mą. Minėjimą atidarė ir įžangi 
nį žodį tarė valdybos pirminiu 
kas M. Ramanauskas, patiekda
mas platesnių samprotavimų sa srity aktingai pasidarbuoti, 
vo tautybei išlaikyti atsidūrus Esą numatoma, jog jau nuo ru 
tremties sąlygose. Vasario 16 d. dens pradėsianti veikti šeštadie 
akto reikšmę lietuvių tautai, nine mokykla. Valdyba esanti 
platokoje paskaitoje išryškino numačiusi vykdyti ir jau seną 
Dr. Ancevičius. Į minėjimą at nutarimą ir suorganizuoti kny 
silankė veik visi vietos gyvento gynėlį. N. T.

WELLAND, Ont.
NETIKĖTA MIRTIS

Wellando lietuvius sukrėtė žinomas kaip aktyvus visuome 
žiauri žinia apie staigią ir visai nininkas, kurį laika buvęs Vcl

savo delegaciją ir jos pirmi 
ninkas p. Boiko lat>?i nuošir 
džia kalba pasveikinęs lietu 
vius palinkėjo atgauti laisvę ir 
patiems sėkmingai tvarkytis iš 
savo senos sostinės Vilniaus.

BUS MOKYKLA
Dėl įvairių priežasičų daug 

apylinkėje gyvenančių lietuvių 
dar nespėję apsimokėti solida 
rūmo mokesčio už 1956 metus. 
Patirta, jog naujoji apyl. valdy 
ba i ši reikalą yra atkreipusi dė 
mesi ir jos nariai žada ir šioje

KU LTŪR IKA
SENOJI SIMBOLIKA LIETUVIŲ TAUTODAILĖJE
Tokia antrašte anglų kalba lykiniai margučiai, padabinti 

Indianos universitetas Bloomi saulutėmis, paukšteliais, gai 
ngtone spausdina dr. M. Gim džiais, žalčiais, mėnuliais, ar 
butienės knygą.. Lietuvių Bend chaiški antkapiniai paminklai iš 
ruomenės Kultūros Fondas šios Mažosios Lietuvos rūpužių »r 
knygos spausdinimą remia, rin kitokių roplių pavidalo, rodan 
kdamas jai prenumeratas. čių labai gilią praeiti. Čia bus 

Knygoje bus 160 iliustraci atspausdinti vieni iš gražiau 
jų iš senoviško lietuvių meno: šiųjų su senoviškiausiais liau 
priešistorinių laikų papuošalai dies meno elementais lietuvių 
ir senovei būdingi lietuvių liau stoginiai stulpai ir kryžiai, 
dies meno elementai — stogų Daugelis senų simbolių ant jų 
žirgeliai, avinai, ožiai, ragai, skamba kaip senovės aidas, 
verpstės ir prieverpstės, išdroži Iliustracijos tai studijai im Tomas apima raides: Jungti 
nėtos ratais bei segmentinėmis tos iš įvairių šaltinių — iš dail. nės-Amerikos Valstybės — Ka 

rikatūra. Raidę J. redagavo į. 
Girnius, raidę K redagavo j. 
Puzinas. Šis tomas‘ypač įdo 
mus Amerikos ir Kanados lietu 
viams, nes jame duodamos pla Specialiai pagamintos lengvam 
čios žinios apie šiuose kraštuo prilaikymui — patogus clasti 
se apsigyvenusius lietuvius, jų nis liemens raištis — patentuo netikėtą a. a. Povilo Tamulėno lando liet. Bendruomenės sky
organizacijas, jų gyvenimą ir ti, patys užsisega, „C r i s s ir mirtį. Velionis sekmadienio ry rįaus pirmininku. Kilimu P. Ta

supažindinti skaitytoją su seno visokeriopą jų veiklą. Daug is Cross“ priekis suteikia patogu 1 *
vės lietuvių tikėjimais ir jų pa torinių atvaizdų .daugybė ži išvaizdą — pagamintos iš pin se lovoje. Dar iš vakaro jauscia
gridine pasaulėžiūra. Ją galima nių. Daug pavardžių Kanados kios rūšies šukuotos medvilnės, masis visiškai sveikas, lankėsi
rekonstruoti pagal tuos senus ir JAV lietuvių. Tomas atrodo Lengvai išskalbiama — nerei St. Catharines sanatorijoje pas
simbolius bei senoviškus papro 
čius, tikėijmus ir dainas ligi 
šiai dienai išlikusius lietuvių 
kaime, kurio nebuvo palietusi 
miesto įtaka.

Knyga bus išspausdinta šį ru 
denį American Folklore Socie 
ty leidinių serijoje. Bus įrišta į 
kietus viršelius. Jos leidėjas nė 
ra komercinė leidykla, o moks

žvaigždėmis, spiralėmis, žalte A. Tamošaičio margučių ir krai 
lėmis, medeliais bei augaliniais čio skrynių rinkinių, iš A. Var 
motyvais, simbolizuojančiais bū no kryžių albumų, iš „Medžio 
dingą lietuvių tikėjimo gyvy " “............. ‘
bės medį, ir kt., kraičio skiy 
nios, išdažytos gaivalingai žy 
dinčiomis gėlėmis, lydinčiomis 
ištekančią mergelę ir užtikri 
nančiomis jos ateities laimę, ve

drožinių“, išleistų 1956 m. Lie 
tuvoje, iš 19 amžiaus pabaigo 
je ir 20 amžiaus pradžioje spa 
usdintų knygų ir kt.

Šioje knygelėje autorė nori

X LIETUVIŲ ENCIKLO 
PĖDUOS TOMAS

jau pasiekė prenumeratorius.

CrissX Cross
(Patentuota 1945)

Prancūziškos kelnaitės

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

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 kainoraš
čių kreipkitės pas šios b-vės atstovą Kanadoje

K. Gudžiūną •
2648 Hogan St., Montreal, Que.,------- Tel. LA 5-6633.

i II BELLAZZI- LA M Y, INC I
ve St.. ___: TR 5151 7679 G“r«' S< - Vilk Laulle. j

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

mmmtmtmmmmmnmmmmmtmmmmmtmmmmmmmmmmmr

V,
Tel. TR. 1135

CLEANERS ’ !k DYERS Co.
SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

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

tą rastas negyvas savo namuo mulėnas biržietis. Liko žmona, 
kuri po sėkmingos operacijos, 
sveiksta ir du mokyklą pradedą 

gražiai. kia lyginti. Ilgai nešiojasi. Tin savo serganičą žmoną. Velionis lankyti vaikučiai.
— Adv. R. Skipitis susituokė ka pne Jerseys‘ (W-18-56) 

su Lidija Maivicaite.

Ar. StNGERMAN 
optometristas • optikas

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

I
 BALIONAS DIVA MODE £

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

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

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

B AL T,c
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

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

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle,
Tel.: HU 8-0162.

i
Montreal, P. Q.

!
 TAUPYK, SKOLINKIS |

savo kredito kooperatyve v
„LITAS” i

Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai g

duodamos betkokiam geram tikslui. $

Ved. D. Jurkus, He 4280. X

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

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

HE 0211 Office: 727 Argyle J
3 HE 0311 VERDUN

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

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

IDE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACHINE 

17 ^7 XL ^7 O ^7 Lietuviams nuolaida.
JVliL O Z Z J Sav.: P. RUTKAUSKAS.

•Sta Nu
Montreal Overseas Parcels 

Service Reg’d.
4158 St. Lawrence Blvd.

PL 4725

| Lietuviška motery kirpykla i 
i DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- i 
j PALAIKIUS FRIZAyiMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
| Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).
| 2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292 2

9

Siuntiniai Lietuvon
IR Į VISAS RUSIJOS DALIS

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

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

vėjui nereikia nieko mokėti.
Reikalaukite mūsų lietuviško siunčiamų daiktų sąrašo.
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PERRINKITE LASALLE MAJORU
Dr. M. LACHARITE

N E

TAIGI, PIRMADIENI, BALANDŽIO

Ligoninė mūsų miestui.
Pašto įstaiga mūsų mieste.
Išvystymas sporto, mūsų jaunimo už
siėmimui ir gerai sveikatai.
Perorganizuoti Sveikatos Skyrių — 
dalinti Salk skiepus ir padidinti perso
nalą.
Perorganizuoti ugniagesių ir policijos 
pajėgas.
Reikalauti amatų ir meno mokyklos 
mūsų mieste.
Plėsti ir gerinti mūsų gražųjį miestą.

1 DIENĄ, PERRINKIME MŪSŲ

MIESTO MAJORU

D R. M. LACHARITE

HOMESTEAD

=5 Dr. M. LACHARITE

Jei Jūs gyvenate savame duplek
se ar cottage, Jūs turite teisę į 
20% nuolaidą ant Jūsų nekilno
jamo turto miesto įvertinimo mo
kesčių reikalams iki $ 10.000 ver
tės. Šis įstatymas įsigalioja atei
nančių metų sauso mėinesį.

SU DIDESNE BALSŲ PERSVARA, 
KAD PARODŽIUS JAM DĖKINGU
MĄ UŽ JO GERĄ DARBĄ IR KAD 
ĮGALINUS J{ UŽBAIGTI TAIP GE
RAI JO PRADĖTUOSIUS UŽSIMO
JIMUS.

Žmonės patys gali ir turi spręsti, kas 
yra nuveikta per paskutiniuosius trejis 
metus.

Mūsų pastangų dėka, Quebec’as 
priėmė

Gyventojų skaičius mūsų mieste padi
dėjo per 6000.

Naujų namų bei butu skaičius padidė
jo 2248.

Išlipi. šaligatviai naujuosiuose rajo
nuose ir naujosios gatvės bus užbaig
tos grįsti dar šį pavasarį ir vasarą, nes 
kontraktai jau buvo sudaryti dar pra
eitą rudenį.

Mūsų miesto nejudomo turto vertė 
šiandien viršija $ 50.000.000.

Pastaruoju metu mūsų miestas yra 
šeštoj vietoj tarp pramoninių miestų 
Cuebec’o provincijoje.

Mūsų policijos greitosios pagalbos ma
šina nuvežė 432 piliečius į ligonines 
ir išgelbėjo mažiausia 4 gyvybes.

Mūsų pačių Miesto Valdybos Darbo 
Skyrius parūpino per 1.200 asmenims 
darbą iš 1.500 prašiusių darbo.

LONDON, Ont.
RETA IR VERTA PAMATYTI PRAMOGA Jį

, Londoniškiai ir artimesnių ntas.
apylinkių lietuviai kovo 30 d. Rengėjai maloniai kviečia vi 
turės tikrai gražią pramogą. Sk sus tautiečius į šią retą pramo 
autų Jamboree Fondui remti gą atsilankyti ir tuo paremti mū 
Komitetas Londone pakvietė sų skautus, J:urie šiemet vasarą

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

lietuvių dramos teatrą, vado dalyvaus Pasaulio Skautų Sąs
vaujamą režisorės Z. Mikšie krydyje-Jamboree, Anglijoje ir 
nės, pastatyti 3-jų veiksmų Vy ten reprezentuos mūsų Tėvynę 
tauto Alanto komediją „Šiapus — Lietuvą. L. E-tas.
uždangos". Gautas pelnas ski 
riamas Jamboree Fondui. Spėk 
taklis bus Londono miesto bi 
bliotekos auditorijoj, Queen's 
305 nr. Pradžia 7 vai. vakaro.

• Suomių Helsinkio dienraštis 
„Helsiangian Sanomat“, pasi 
remdamas sayo bendradarbio 
pranešimu iš britų „Times” pa

Malonu pažymėti, kad minė skelbtuoju straipsniu, pranešė, 
tą šeštadienį, kartu su artistais kad 2,000 Vilniaus universiteto 
j Londoną pasisvečiuoti ir spėk studentų atsisakė lankyti pri 
taklyje djalyvauti atvyksta ir verstines paskaitas apie mark 
pats „Šiapus uždangos“ auto sizmą-leninizmą, komunizmo is 
rius — rašytojas Vytautas Ala toriją ir sovietinę literatūrą.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

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

j KAINOS PIGESNĖS 
I KAIP KITUR.

§3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAymond 1-6005.
:: Kreiptis bet kada.

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

Montreal 36, Que.
11 metų patyrimas

VANCOUVER, B.C.
SVARBUS ĮVYKIS VANCO UVERIO LIETUVIŲ 

KOLONIJOJ.
Tai įvykęs visuotinis' lietuvių vesta rūpintis tautinių namų įsi 

susirinkimas. Šis pirmas savo gijimo reikalu.
pobūdžiu susirinkimas buvo' su Šiam organui laikinai duotas 
šauktas su tikslu suorganizuoti vardas Vancouverio Lietuvių 
nuosavų tautinių namų įsigiji Klubas.
mą Vancouverio lietuvių kolom 
jai.

Nuosavų namų įsigijimas mū 
sų kolonijai yra labai svarbus 
reikalas tiek tautiniu, tiek ii 
ekonominiu atžvilgiu. Gana

Naujas dupleksas
2 butai po 5 kambarius. 

Kaina $ 22,500. 
Įmokėti $ 6,000.

Groserija su alum, 
prie Verduno, skubiam 

pardavimui 
$ 700. įmokėti $ 4000.

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 

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

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

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

Susitarimas iš anksto nereikalingas.
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL

(2 S- į rytus nuo St. Laurent)

telef.:
PL 0094

Klubo komitetas turi nedė 
kingas pareigas: prie> akis be 
galės kliūčių ir darbų, kuriuos 
reikia nugalėti. Kolonija yia 
nevieninga. Tuo reikalu komite 
tui reikia surasti būdus, kaip ją 

jau per ilgus metus mūsų kolo apjungti šiam dideliam darbui, 
nija skurdo be savosios pašto o be vienybės šis užsimojimas 
ges, o pas svetimuosius prisi neturės pasisekimo.
glausti ne visuomet patogu n Todėl mes kviečiame brolius 
malonu. ir sese lietuvius iš visos B. Ko

Be abejo dėliai šių priežasčių lumbijos; kurkime mūsų tauti 
Vancouverio lietuvių tautinis nės kultūros tvirtovę, jausda 
susipratimas gerokai palūžęs, mies, kad mes esame vienos tau 
visuomenė susiskaldžiusi. tos sūnūs ir dukros, per tai mes 

Minėtas susirinkimas savo privalome būti vieningi jei ne 
posėdyje nutarė sudaryti orga norime pranykti be ženklo, be

septynių asmenų, kuriam ir pa Lietuvių Klubo Komitetas.

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILL1BRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun. Tel. YO 3440. .
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O j • j • tur būt ir bus sužavėjęs spėk <*sepiyneri metai taklio iniciatorius. Kiekvienu K ~r / \
atveju tenka pasakyti, jog B. ? | ' /*” \ Į rK T I ' Ii)

(MONTREALIO LIETUVIŲ TEATRO KELIAI) Pūkelevičiūtės ir K. Veselkos JL A V—'
Manau ne vienas skaity tojų grandi. — Tikrai be parapinio PĄiH’tasis pasirinktai insceniza w

su džiaugsmu ir smalsumu pa patriotism^ montrealiečiai v«mo prrtat yma. „ a NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO
sitiko žinią, jog Montr. Liet, didžiuotis savo „Živilės , „Bu s
teatras ėmė rengti naują pasta bulio ir Dundulio0, „Šilkiniu veiksmo lėtėjimo ir stiliaus minėjimas Toronte, Odeono ki veiksmu drama „Brandos Ates 
tymą. Pančių“ ir „Pabudimo" prem nelygup1O; Veikalas, nuvalytas no saiėje. Buvo vedama meni tatu“. Kovo 30 d. Vaidylos te

Esam naujo teatrinio bandy jeromis. Ne visi, tiesa, pastaty 
mo, naujos premjeros išvakarė mai buvo vienodo meninio ly 
se. Kiek“ jis bus vykęs, įsitikiu gio, tačiau kiekv. kartą mūsų 
sim kovo 31 dieną. Bet jau šiuo entuziastai siekė naujos pako 
momentu galim tvirtinti, jog 
tai bus kažkas naujo bei prašo 
kančio savo mastu kitus mūsų 
nausėdijos kultūrinius įvykius. 
Jau vien pačiu faktu, jog esam 
viena negausių lietuviškų kolo 
nijų, kurios gali pasididžiuoti 
turinčios savo teatro vienetą.

Iš tikrųjų girdim iš laiškų, 
laikraščių apie mūsų stambiųjų 
santalkos centrų nesugebėjimą 
sukurti ilgiau tveriančio scenos 
branduolio.

Esu girdėjęs ir čionai pat, man įtartiną) Čiurlionienės 
Montrealy, samprotavimų, kad 
bet kuri meninė saviveikla esan 
ti vien savęs monijimas.

Ar ištikrųjų taip yra? Kodėl 
tada mums miela buvo išgirsti, 
jog montrealiečių kolektyvo pa 
kilta į naują žygį?

Dėl to, kad nežiūrint visų nu 
siskundimų apie teatro negala 
vimus, mes dūšioj jaučiam kad 
ne visai taip yra, kad dažnas ra 
šantysis pražiūri, jog čia pat, pa medžiaginė) parama tam viene 
šonėj Jungtinių valstybių, yra tui, kuris šiuo tragišku mūsų 
gyvas scenos organizmas. Be teatro egzistencijoj laikotarpiu, 
vadovų, be bendruomenės subsi „eksperimentuoja“ naujaisiais 
dijų (o taip pat ir tarpusavio lietuviško repertuaro veikalais, 
rietenų) egzistuoja teatro ko Tad asikliaukim ju atran 
lektyvas, kūno išvarytos vagos ka beį nuovoka> kuris Hetuviš 

!-^4... X ECI&14<1 JOK Z; rk VIV4 V X 1XXL4XXXO ui!
kųjų kurinių turi pirmenynę pra mena kita ]ietuvlo -irdžiai bran 
skambėti pirmuoju.

Ir štai dabar atėjo „Baltara 
gio Malūno“ legenda.

Nevienas esam skaitę šią kny
gą. Atklydusi į laisvuosius lie rašytojo sielvartingą meilę sa 
tuvius dar prieš Ženevos „pikni vo kra§to varguoliui ir atsklei 
ką“ ir Vengrijos pagirias, ji nu džia j0 laimės svajones.
smelkė skaitytoją savo lyriška To.ks )>krivulės žodis“ 
jėga; Prie to įspūdžio prisidėjo kurj nori aktoriai duoti žiū

rovams premjeros uždangai pa 
kylant augštyn. Toks yra vei 
kalas, pašaukęs juos į naują see 
nos žygį - spektaklį. Nes repe 
tuodami ir ruošdamiesi jo įpavi 
dalinimui jie tiki savo uždavi 
nio prasmingumu ir savo akto 
riška misija. V. A. J.

ir „Pabudimo" prem nelygumo_. Veikalas, nuvalytas no saiėje. Buvo vedama meni tatu“. Kovo 30 d. Vaidylos te 
nuo gal but autoriui partijos už nė programa kartu su kalbo atras atvyksta į Toronto, kur, 

mis bęi sveikinimais. Kalbėjo Kanados liet, mokytojų šuva 
Lietuvos gen. konsulas V. Gy žiavimo metu. Prisikėlimo salė 
lys, estų kons. p. Markus, buvo je bus suvaidintas „Brandos 
pasakyta sveikinimų iš Toron Atestatas“. Veikalo turinys — 
to miesto, federalinio ir provin iš Budapešto mokyklos gyveni 
cijos parlamentų, Baltų Federa mo: mokytojų ir mokinių tar 
cijos pusės ir skaičiaus paverg pusavio santykiai. Vaidilos te 
tų tautų atstovų. Jaudinančiai atras yra stipriai ir rūpestingai 
kalbėjo pabaltiečių draugė p. pasiruošęs. „Brandos Atestatą“ 
Hyder iš Hamiltono. į Torontą kviečia Toronto lie

Visas paminėjimas praėjo pa tuvių Caritas.
kilusia nuotaika. Nors estų ko 
lonija mūsų žiniomis mažesnė 
už lietuviškąją, didžioji Odeon 
salė buvo perpildyta, buvo ma 
tomą ypatingai daug jaunimo, 
kas buvo pabrėžiama ir kai ku 
rių kalbėtojų. Čia galėtų gerą 
pavyzdį imtis lietuviškoji visuo 
menė, kuri vasario 16 d. minėji 
me neužpildė daug mažesnę Co

gali pavydėti kitų lietuviškų na 
usėdijų meniniai vienetai.

Šiemet jam sukanka septyne 
ri metai vieno bendro žygio žm 
onėm, kurie vėl telkia jėgas na 
ujai dvasiniai šventei — ,,Bal 
taragio Malūno“ premjerai. 
Nuo „Živilės“ 1950 m. pastaty 
mo iki šiai dienai juos jungia 
vienas tas pat siekimas - spėk 
taklis, ta pati meilė lietuvišką 
jam žodžiui ir noras paleisti ji 
kaip strėlę i viena ir tą pati tai 
kini — savojo žiūrovo širdį.

Tai sakydamas neperdedu. 
Išvardinkit man kitos lietuviš 
kos nausėdijos kolektyvą patei 
kusi per metų veiklą išimtinai 
lietuvišką repertuarą. Ir ne bet 
kokį, bet originalių, „avangar 
dinių”, kartais itin didelius rei 
kalavimus statančių, veikalų

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

krauto politinio retušavimo, vi 
siškai nesiderinančio su stilizuo 
tos pasakos charakteriu, pasida 
rė tikra to žodžio prasme legen 
da. Pasaka, kurioj gali tarpusa 
vy šnekučiuotis arkliai, kur žm 
ogus nesistebi susidūręs akis 

ir švaistosi sa 
” Uršu

pos, naujo kilimo augštyn.
Prieš mane guli „L. T. R. S“ 

teatrų programos. 1956 
Norėčiau, kad kiekvienas rūs k“ __
ciųjų kritikų tą leidinį pervers vo kerėjimais „raganėlė" L\šu 
tų Ką mato Kauno, Vilniaus, lė. Jy siautėjimai ne kas ki 
Klaipėdos, Teisių bei Mariam ta> kai maigtas> kerštavimas
poles žiūrovas? - Cepurino, va §o nuskriausto žmo už
Smirnovo Nusiciaus Nikolaje nastota kelia j laime tJpk
vos, Radzmskio, Safronovo, 
Makliarskio - Cholendros agita 
cines pjeses, vieną B. Shaw bei 
Balzako veikalą ir (kažkodėl £7gražesnT7^ven“mo

m.
KANADOS FIRMA

PAGAMINO
NAUJAS KOJINES

pastotą kelią į laimę. Nes tiek 
jie, tiek Girdavinis ir Baltara 
gis dūšioj yra broliai vienu šie 
kimu — troškimu laimės, kito 

> „apva 
T. ., * lauš kaip obuolys“. Nepaveja

-Kymantaitės Pinigėlių nau mos trumpalaikės žmogiškosios 
ją variantą. Išskyrus B. Sruo laimės dėl kurios užtaisai gau 
gos „Apyaušrio Dalią , teatrai t sidabro kulka ir einį kau 
neranda galimybes perteikti sc tis su čiu ve]niu ir jo d 
nai nei didžiųjų V. Krėvės („Sa be 
rūno”, „Skirgailos“), nei B. Sr 
uogos („Milžino Paunksmė“, 
„Kazimieras Sapieha) veikalų. 
Mums netenka klausinėt — ko 
dėl? Atsakymą visi žinom. Tik 
savaime prašos moralinė (ir

smelkė skaitytoją savo lyriška

RELIGINIS KONCERTAS
Gavėnios rekolekcijų užbai 

gai, Šv. Jono Kr. choras, vado 
vaujamas kun. Br. Jurkšo, baž 
nytiniam koncertui uoliai ren 
gia religinių giesmių naują re 
pertuarą. Koncerto solo parti 
joms giedoti pakviesti lietuviai 
solistai. Rekolekcijas ves iš Ar 

llege teatrą. Iš lietuviškosios vi gentinos atvykęs kun. Dr. Pr. 
suomenės, išėmus kelis nuolati Brazys. Rekolekcijos vyks ba 

Veikale nėra tiesiogiai pabrė nius lankytojus, nieko neteko landžio 7—14 dienomis. Religi 
žiama laisvės idėja. Bet jo nuo matyti. Net pats minėjimas vie nis koncertas įvyks Verbų sek 

madienio popietį.

• Kepimo-virimo kursai įvyks 
ta kiekvieną ketvirtadienį, 7.30 
v. v. kavinėje, juos ruošia par. 
Katalikių Moterų Draugija,

taika, ilgesys žmoniško' gyveni tinės lietuviškos spaudos nebu 
mo, personažų charakterizavi vo paminėtas, 
mas (ar neatsitiktinumas jog 
neigiamieji 
liai), pagaliau tautosakinio ele 
mento ataudai, — visa padaro 
„Baltaragio Malūną“ savotiška 
tautinio išdidumo mamiestaci 
ja. O veikalo dramatiškoj pa 
baigoj nuskamba akordas, ku 
rio gaida kažkodėl mums pri

A.
„BRANDOS ATESTATAS“ 

ARTĖJA
Cleveland© „Vaidilos“ teat

ras šiuo metu su dideliu pasise Dr-jos, Prisikėlimo Skyriaus su 
kimu gastroliuoja po įvairius sirinkimas ir Agapė balandžio 
Amerikos miestus lietuvių kolo 7 d., po 11 vai. pamaldų muzi 
nijose su nauaji paruošta trijų kos studijoje.

2-gubų padų kojinės yra iš- ' 
rastos tik PENMANO, vė
liau pradėtos kopijuoti visa
me pasaulyje. Vien tik 
PENMANS gamina šios rū
šies kojines Kanadoje... 
IŠSITEMPIANČIAS, vieno 
dydžio, dvigubų padų koji
nės suteikia dvigubą pato
gumą. Šį pavasarį, PEN
MANS išleido įvairių spal
vų rinkinio. Galite pasirink
ti paprastų ar languotų. . . 
ilgai laikančio nailono, nai
lono ir vilnos, nailono ii me
dvilnės. Nešiokite paskuti
nės mados šypsodamiesi, 
nes tai tikrai patogios koji- / 
nės. Reikalaukite 2-GUBŲ * 
PADŲ vieno dydžio IŠSI- 
TEMPENČIŲ 
pagamintų

KOJINIŲ, 
(20-S-6)

besitęsiančiu iki visiško nusilpi gas fosforo ir kalkių gamybai 
mo ir mirties. kūne, kurie savo ruožtu reika

Moksliškai vitaminų reikšmė lingi kaulų augimui ir jų forma 
pradėta tyrinėti tačiau tik vimui. Vitaminas E, statist! 
1890 m. Olandas Eijkman pra niais duomenimis remiantis, ro 
dėjo šį darbą. Jis pastebėjo, kad do, kad jis sumažina peranksty 
tarp nuvalytų ir nevalytų nuo vo gimdymo pavojų ir padeda 
lukštų ryžių ir beri beri ligos nevaisingumo atvejais. Šio vita 
esama ryšio. Jo pradėtąjį dar mino turtingiausi kiekiai randa 
bą tęsusis Grijns (1909 m.) nu mį kviečių lukštuose, vadinamo 
statė, kad beri-beri liga atsiran se sėlenose, ir ryžių sėlenų alie 
da ne dėl susikaupusių organiz juje. Vitamino K gausiai randa 
me nuodų, kaip iki tol buvo ma ma špinatuose ir kopūstuose, 
nyta, bet dėl stokos maiste rei Yra jo ir grūdų lukšteliuose. Jo 
kalingų medžiagų. Šitai paska stoka gali sukelti kraujo išsilie 
tino daugelį mokslininkų plės įimo tendencijas. Vitaminas B 
ti tyrinėjimus. Iš jų pažymėtini yra ypatingai svarbus centr. ne 
Hopkins ir Funk. Pastarasis rvų sistemai. Ankstyvieji pasi 
1912 m. paseklbė 4 vitaminų te reiškimai organizme dėl jo trū 
oriją: anti skorbuto, anti beri kūmo yra silnumas, muskulų 
beri, anti rachito ir anti pellag skausmas ir spazma, paralyžius 
ros. Tyrinėjimai tačjau nesusto įr širdies negalavimai. Vitami 
jo ir jie vykdomi šiandien. Vi nas G reikalingas gydant nuo 
taminų klasifikacija padalyta panašių į egzemą susirgimų. Vi 
tik po chemiško ištyrimo. Su taminas C daugiausiai randama 
rastiems vitaminams duoti įvai citrininiuose vaisiuose, pamido 

nų stokos gali pasireikšti įvai rQs pavadinimai. Pavyzdžiui vi ruošė ir eilėje kitų daržovių. Šis

gią pasaką — J. Biliūno Juozą 
potos istoriją. Skirtingos savo 
turiniu ir literatūriniu pobū 
džiu jos abi liudija apie lietuvio

dar ir aplinkybė, jog tuometinė 
mis žiniomis Borutos veikalas 
buvęs smarkiai užsipultas stali 
ninių kritikų ir net neplatina 
mas Lietuvoj. Sunku pasakyti, 
kaip buvo tikrumoj. Tačiau per 
siskaičius per nauja „Balt. M.“ 
po eilės metų, negalima nugin 
čyti įspūdžio, jog iš šios knygos 
alsuoją didelė meilė savo že 
mei ir žmogui. Turėdamas ne Būkime sveiki, 
abejotiną pasakotojo talentą, 
autorius sugebėjo atkurti savo 
Suvalkijos kampelio buitį, jos 
išdidžių sielų lūžius ir herojiką. 
Nes Borutos žmonės nėra pa 
stūmdėlių gentelė. Anaiptol.
draskomi viduj nenumalšinamų . ----------
aistrų (vienam — žirgai, kitam rimtų sveikatos sutrikimų, taminas C, kitaip dar vadina vitaminas yra antiskorbutinis, , aa a , • 1 t • . —w *■» 1 ar 7^ 1 — r < 4 O • 4" *— *"% r"* * V 1 T J. - —— — _ _ aaa ~ --- a a — • • « ✓ V • ♦ • ■ 1 ■ 1— malūnas), jie įskyla skaity «_
tojo vaizduotėj kaip didingi šė ti šio šimtmečio pradžioje. Bet vitaminai A, D. E ir K. 
mos šiaurės sūnūs. ' aPie juos jau buvo žinoma žy ‘

Šis veikalo pakilumas, jo ro miai anksčiau. 1601 m. Sir Ja randama žuvies kepenyse, 
mantiška gaida bei lyriškumas " ” "

APIE VITAMINUS
Vitaminų yra įvairių rūšių ir 

jie visi yra labai svarbūs žmo 
gaus normaliam augimui bei pa 
laikymui sveikatos. Dėl vitami

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., J. IVANAUSKAI

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

Sakoma, kad vitaminai atras mas priešskorbutine rūgštimi, labai jautrus karščiui ir todėl 
virtose daržovėse jo mažai be 

apie juos jau buvo žinoma žy Vitamino A daugiausia yra lieka. Dėl vitamino C stokos ga 
, ža H pasireikšti dažni nosies krau 

mes Daukaster buvo pastebėjęs Hose daržovėse ir piene. Jo sto javimai.
vitaminų esimą, o 1772 m. gar ka organizme pasireiškia „tam 
susis jūrų keliautojas, kapito sėjimu" akyse, net iki visiško 
nas Cook, beplaukiodamas jū „aptemimo“. Vitaminas D yra 
romis, suprato, kad kasdieni „priešrachitinis“ vaistas ir jis 
niam maiste turi būti tai, kas skirstomas į D2 ir D3. Fiziolo 
apsaugotų nuo ligų, ypač skor giškai imant, juodu yra labai 
buto. Šios ligos būdavo išven panašūs. Pirmojo daugiau ran 
giama reguliariai ir pakanka dama augalinėse medžiagose, o 
mais kiekiais vartojant vaisių antrojo kepenyse ir kepenų ahe 
sultis. Japonų admirolas Taka juje. Vitaminas D dar yra paga 
ki 1881 m. buvo nustatęs mais minamas ir žmogaus kūne pa 
to sudėtį, kad apsisaugojus nuo galba saulės spindulių. Kraštuo 
jūrininkus kankinusios „berf- se, kur yra daugiau saulėtų die 
beri“ ligos, kuri pasireiškia ašt nų, mažiau yra susirgimų rachi 
riu skausmingu viduriavimu, tu. Šis vitaminas yra reikalin

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. 
;faip 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. JĄ 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 I VISAS PASAULIO ŠALIS.
— KOMPENSACIJŲ IŠROPINIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. — 

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURI KITĄ BIZNI 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

Aplamai, pigiausi ir lengviau 
šiai randami vitaminai yra na 
^Oraliniame maiste, atsinešta 
me iš daržo ir kituise šviežiuo 
se produktuose.

Ryšium su vitaminų svarba 
žmogaus sveikatai, šiandien iš 
augo milžiniška pramonė, kuri 
patie žmogui įvairiais pavi 
dalais visų rūšių vitaminų, ku 
rių žmogaus organizmas būti 
nai yra reikalingas, bet kurių, 
ypač didelių miestų gyventojai, 
neranda pakankamai kasdieni 
niame maiste.

(M. P.)
--------x-'-1 M ’ l

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

BOSTONO LIETUVIŲ 
VYRŲ CHORAS,

Tauro v-bos pakviestas, atvyks 
ta gegužės 5 d. į Montreal} ir 
čia duo skoncertą. Plačiau bus 
vėliau.
LIETUVIŲ „RIGOLETTO“ 

ČIKAGOJE
yra statoma kovo 30—31 dieno 
mis. Diriguos A. Kučiūnas, her 
cogą dainuos latvis V. Šalna, 
Džildą — J. Krikštolaitytė, Ma 
dieną — M. Kripkauskienė ir 
S. Nasvytytė-Valiukienė, Rigo 
letto — A. Brazis ir V. Baltru 
šaitis. Baletą ruošia S. Velba 
sis. Dekoracijos ir orkestras sk 
olinti iš lyrinės operos Čikago 
je-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Anatolijus Kairys. DIAGNO 

ZĖ. Trijų veiksmų komedija. 
Išlei’do Terra. 150 puslapių, su 
keliais tuščiais puslapiais akto 
riaus užrašams. Kaina nepažy 
mėta.

Brazilijos Lietuvių KALEN 
DOR1US 1957 metams. Sao Pa 
tilo. Išleido „Žinių“ leidyklą 
40 puslapių. 1
Id-.- - —W "M

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Notaras
i 62 Richmond St. West
i Room 503
• (kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO
1 Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088

"" ..... >tw - —

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

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

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

» Lietuviai advokatai
I NEIMAN, BISSETT /
I & SEGUIN V
x Barristers, Solicitors, « 

Notary Public.
H e y d e n Street

B (netoli Bloor ir Yongle) 3
« Toronto 5, Ont.
g Tel.: Ofice WA 4-9501 I
| Res.: BE 3-0978

A. E. McKAClJE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Not’iras

Tel. EM 4-1394, EM 1-1395
201 Northern Ontario Bldg.

, 330 Bay Street,
TORONTO 1, Qi tario.
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SIUNTINIAI LIETUVON

Centrinė įstaiga atidarė š. m. kovo mėn. 28 d. 
klijentams TORONTE kontorą

298 Bathurst St. (į pietus Dundas St.) 
Tel. EM 4-2810

,,Orbis"siunčia siuntinius į Lietuvą iš Skandinavų Kraštų. 
Normali veikla pradėta nuo vasario mėn. 18 d. Siuntiniai 
pasiekia Lietuvą kelių savaičių laikotarpyje (iki 30 dienų). 
Mūsų prekės geriausios kokybės, o dėka naudingų sutarčių 
pigiausios. Vieton reklamos mes patiekiame mūsų maisto 
produktų kainas; kainas paduodame kilogramais ir dėl pa
lyginimo su kitom firmom — svarais. Gerbiamų klijentų 
prašome laikytis kilogramų ir „puskilogramių“, nes įpaka

vimas daromas kilogramais ir atsiskaitymas taip pat.
Kaina už kg. kaina sv. Kaina už kg. kaina sv.

$ 0.45 
„ 1.15 
„ 0.50 
„ 0.95 
„ LIO 
„ 1.35 
„ 1.70 
„ 1.85, 
„ 0.70 
„ 1.67

HAMILTONAS
Atkelta iš 2-ro psl.

Vaidinimą kviečia Hamiltono 
Vyr. At-kų Kuopa. Tad dar 
kartą primenu, mielas tautieti, 
nepraleisk šios gražios progos 
pamatyti taip gražų ir įdomų 
vaidinimą. jp.

L. NAMŲ FONDO 
koncerte ,be jau pakviestų J.

Europos gydytojas
Dantistas

Dr. N. S k a a b
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

99 pažangą

Krištolaitytės, J. Kvietytės, dar kos spaudos platintojas, tepri 12 minučių. Kaikurie žodžiai 
taip pat dalyvaus ir sol. Pau imąs prenumeratas laikraščjų, susiliedavo su sekančiais, ta 
lionis. Koncertas įvyks gegu kurie yra vienos krypties, kada čiau bendrai paėmus buvo gana 
žės 4 d. tačiau biletai bus tuo skelbiamasi kaip spaudos atsto gerai girdima, 
jau pradėti platinti.

NUSISKUNDŽIAMA
kad Hamiltone vienas lietuviš

vas - platintojas, jokių išimčių 
negalėtų būti.

PASIKALBĖJIMAĄ su 
KAUNU TELEFONU

TAISAU 
RADIJAS 

ir 
TELEVIZIJAS

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

KAS GALĖTŲ PASKOLINTI 
lenkų okupacijos laikais išleis 
tą Vilniuje vienintelį leidinį 
„Aukštyn, tolyn,pirmyn“, pra 

’ turėjo vienas hamiltonietis. Te šoinas pranešti tą Baronui, 131
■ lefonas buvo užsakytas Liettivo Kensington Ave. N. Hamilton. 
: je. Pasikalbėjimas buvo 11 vai. Leidinys reikalingas žinioms 
; 30 min. ryto (Lietuvos laiku apie Vilniaus krašto lietuvių sp 

7 vai. 30 min. vakaro) ir truko ortinį gyvenimą. L. E.

cukrus .. . .$0.72 $ 0.33
ryžiai . . . • „ 0.95 „ 0.45
miltai kv. . . „0.75 „ 0.35
taukai I . . • „ L90 „ 0.90
medus . . . . „2.25 „ 1.10
bekonas . • „ 2,60 „ 1-25
sviestas . . .„ 2.65 „ 1.30
kumpis . „ 3.25 „ 1.60
sūris . . . . . „ 2.40 „ 1.15
vaisiai 
džiovinti . . „ 2.10 „ 1.00

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, c
:i; taupykite ir skolinkitės pas savus — 31

, TALKOJE I;
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. v

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,
J Hamilton, 15 Homewood Ave. x

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.
8 Sav. PaulJocas. «

GENFRALINIS STATYTOS KONTRAKTORIUS

manų kruopos $ 0.95 
pieno milt...........  2.35
skal. muilas . .„ 1.05 
margarinas ......   2.00
valg. alyva „ 2.30
pipirai juodi . . „ 2.75
kava ...............  3.60
kakava ..........», 3,90
citrinos ............,1.50
šokol. (said.) „3.55

Šiose kainose yra įskaitytas muitas ir kitos išlaidos.
nys privalo būti 9 ac9/2 netto, o su dėže mūsų siuntiniai 
sveria — 10 kg arba 21 sv. ir 4 uncijas brutto. Prie kiekvie
no siuntinio reikia priskaityti $ 6.50 t. y. licencijos, pašto 

persiuntimo ir kitos išlaidos;
20 sv. brt. cukraus $ 6.65 plus pers. 
„ „ miltų kv.
„ „ ryžių
19 sv. 2 un. taukų

Gyvenantieji ne Toronte gali prisisiųsti užsakymus paštu 
prijungdami money order. Nedarome skirtumo tarp USA ir 

Kanados dolerių.
„ORBIS“ 298 Bathurst St. Toronto. Tel. EM 4-2810. 

Vai. 9—20 (8 v. v.)
„ORBIS“ 65 Gore St. Hamiltone: Tel. JA 9-5695 

ar JA 8-5257. Darbo vai. nuo 12 iki 8 v. v.

» 6-95 ,, „
$ 9.25 plus pers. 
„17.10 „ „

Siunti-

$6.50 Viso: $13.15
„6.50 „ ’„13.45
„6.50 „ „15.75
„6.50 „ „23.60

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 
nias. Visos išlaidos, susijusios su siuntinio persiuntimu,

6 dol. 50 et. < 
Medžiagų pavyzdžiai pasiunčiami siuntėjui.

Rašykite lietuviškai, atsakysime tą pačią dieną lietuviškai.

D. E. BELANGER c3c SONS 
la METU JOSI. TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave„ Vilk Lasalie. TR 4588. jį

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 ,

I
 of Quebec

Government of the province of Quebec.
NAMAI ŽEMĖ ŪKIAI — pardavimui 

PASKOLOS NAMAMS ir visų rūsių draudimas.D. N. Baltrukonis CR 6-7634 F. Yasutis LA 2-7879

A. Markevičius OR 1-9816 J. Skučas RA 2-6152
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501. |P. Adamonis PO 6-7594 A. Budriunas RA 7-2690 |

Budriunas
TE BROKERS” |
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MONTREALIO LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS
š. m. kovo mėn. 31 dieną 3.30 p. p. G e su Salėje, 1200 Bleury St

STATO KAZIO BORUTOS 3-jų VEIKSMŲ LEGENDĄ

BALTARAGIO MALŪNAS
B. MALAIŠKIENĖ, B. PŪKELEVIČIŪTĖ,
V. VAIČIŪNAITĖ, J. AKSTINAS,

I | L. BARAUSKAS, V. KERBELIS,
i H. N AG Y S, V. SABALYS,
I R. SIMANIŪKŠTIS, K. VESELKA.

Įėjimas : $1.75 ir $ 1.50.

Moksleiviams ir studentams $ 0.75.
VIETOS NUMERUOTOS.

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS

Šv. Kazimiero parapijos svetainėje 
šį šeštadieni, kovo 30 d. 7 vai. vak.

Maloniai kvieičame visus atsilankyti. 
Bus visokių valgių ir išgėrimų.

Pelnas skiriamas bažnyčiai 

Įėjimas $ 1.50. Valdyba. g

BALANDŽIO PIRMĄJĄ DIENĄ
yra paprotys kam nors iškrėsti rią pagamins geriausios Montre 
pokštą, apgauti, bet mes vila alio šeimininkės, p. Motuzienės 
saliečiai verduniečiai balandžio vadovaujamos. Vakariene bus 
1 dieną ne juokais dalyvaukime puiki ir bus gėrimų bei turtinga 
mūsų miestų savivaldybių — loterija. Visi kviečiami atsilan 
majorų ir oldermanų rinkimuo kyti. Pelnas skiriamas Šv. Kaži 
se. Jeigu mes visi dalyvausime, 
tai gali būti ir taip, kad kai kas 
pasijus, jog jam balandžio 1 di 
eną tikrai iškrėstas pokštas. Ri 
nkimuose namų savininkai daly 
vauja po du — vyras ir žmona, 
o butų nuomotojai po vieną. Iro 
dymui turėkime prie savęs — 
namų savininkai taksų sumokė 
jimo, o butų nuomininkai van 
dens sumokėjimo pakvitavimus. 
Ir visi, kaip vienas, dalyvauki 
me rinkimuose. Būtinai dalyva 
ūkime!
VAKARIENĖ BAŽNYČIOS 

NAUDAI
Šv. Elzbietos savišalpinė dra 

ugija šį šeštadienį, kovo 30 d., 
7 vai. vakaro, šv. Kazimiero sa 
Įėję ruošia šaunią vakarienę, ku

Dėmesio, Dėmesio,
HAMILTONO ir APYLINKIŲ LIETUVIAMS '

Šį sekmadieni, kovo 31 d., 5 v. v.,
St. Vladimir salėje, 855 Barton St., E., (Ukrainian Ortho 

dox church of St. Vladimir)
atvyksta iš Cleveland© „VAIDILOS” teatras 

ir stato L. Fodoro

BRANDOS ATESTATAS
Biletai gaunami sekmadienį tuoj po pamaldų parapijos sa
lėje ir prie įėjimo. Biletų kaina $ 1.50 ir $ 1.00, o mokslei
viams pusė kainos. Hamiltono At-kai kviečia visus hamil- 
toniečius, ir apylinkių lietuvius atsilankyti į šį vaidinimą.

Hamiltono At-kų Kuopa.

Šį šeštadienį, kovo 30 d. 7.30 v. v. 
s a 1 e j e, 

Teatras
Prisikėlimo par.

Cleveland© liet. Bendruomenės 
stato 

3-jų veiksmų

„Vaidila“

dramą

„Brandos Atestatas”
Veikalo autorius — L. Fodor, režisorius — akt. P. Maželis.
Biletai: $2, 1.50 ir 1.00. Studentams ir moksleiviams 

pusė kainos.
Vakaro pajamos — priešvelykinė šalpa.

TORONTO LIETUVIŲ CARITAS.

DR. J. § F G A M C) G A S
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

šeštadieniais 11—1 
pagal susitarimą, 

namą 1038 Osborne Av. 
Verdrn. Tel.: PO 6 9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

MOKYTOJŲ DIENOS
Į tradiciją jau įėjusios kas

GRAŽIOS SUKAKTUVĖS
Kovo 17 d. Pris. par. salėj 

įvyko J. Slabokaitės-Gailiūme metai ruošti Kanados lietuvių 
rinkimų duomenys, paskelbti įvyks bal. 6 d., šeštad. vakare, nes 75 m. amžiaus sukaktuvės, mokytojų dienas, šiemet jos įv 

rniero bažnyčios statybos fon praeitame NL n-ry, patvirtina 7 vai. Aušros Vartų parap. salė į kurias atsilankė daug jos ginu yksta kovo 30—31 dienomis To 
dui. Dr-jos V-ba. mi oficialiai. Iš 35 kandidatų je. Pelnas skiriamas vail^ų dar nių, bičiulių bei pažįstamų. ' ‘ ---- *------
GAVĖNIOS MISIJOS Y!si išrinkti išskyrus šiuos pen želiui. Rengia Liet. Kat. Mot.

kis, kurie lieka kandidatais: U r Dr-ja.
šv. Kazimiero bažnyčioje bus bonas Alibnas, Balsienė Vanda, • Jnž. L. Balsys šį trečiadienį iš 

Žemaitis Kostas, šiauciuhs Juo sikėlė į naują darbovietę iš Mo 
zas ir Viskantas Alfonsas. ntrealio į Toronto. Linkime jo
• Kun. J. Bobinas, Šv. Kazimie naujiems užsimojimams sėk
ro parap. klebonas, pakrikštijo mės. Šeima ligi mokslo metų pa 
Marijos ir Stasio Daunoiavičių baigos pasileika Montrealyje. 
dukrelę Izabelę. • Tautų festivalis J. Em. Mont
• Pr. Laurušonį buvo užpuolę realio Kardinolo garbei Foru 
plėšikai. Užpultasis žiauriai su me bus balandžio 5 d., 8.15 va 
muštas ir atimti pinigai.
• Serga: Dr. J. Šegamogas ope • Rusų baletas iš Monte Carlo 
ravo p. Sutkaitį, p. Bukauskie St. Denis teatre bal. 7 d. prade 
nę, gydo p. Sitkauską, Lipiny da gastroles.

• Mišrus koncertas opera Gala 
įvyks bal. 5 d. St. Denis teatre 
8.30 p. m.
• P. Rutkausko valykla Lechi 
nėję perskėlė į nuosavus na 
mus.
• P. Puzarauskas susirgo, nutr su vietos lietuviškai galvojai! 
aukė darbą Canadair ir laukia čia inteligentija.
operacijos. Nepriklausomybei kurlan
• Lietuiviai visur kuriasi, ii tis, p. Gailiūnienė savo apylin 
tveria savus miestus: Longeui, kėje rinko maistą mūsų kariuo 
Jaques Cartier, susidaro ir jie menei.
tuvių miestas: 2 namai Pr. Bul Ir dabar, sulaukusi žilos se 
kų, 2 namai Petro Brikių, na natvės, p. Gailiūnienė nepalūžo 
mas Petro Kazlauskų ir t. t. tremties kelyje. Gyvai seka liė
• Pov. Jocas, savaitę prekiavęs tuvišką spaudą ir džiaugiasi mū 
atpirktame iš ponų MonstaVi sų kultūriniais bei politiniais 
čiaus ir Bernoto groseryje, biz darbais, siekiant išlaisvinti pa 
niu yra patenkintas, bet pasiry vergtą mūsų tėvynę, 
žęs dar jį plėsti ir tobulinti.
• Skrebutėnas patenkintas savo 
groserio Rosemounte darbu ir 
jį plečia ir tobulina.

GALIMA UŽSISAKYTI 
NAMŲ,

MONTREALIO LIETUVIŲ 
SEIMELIO

PAVASARIO MADŲ 
PARODA

vedamos kun. dr. F. Jucevi 
čiaus. Moterims misijos bus ko 
vo 31 — bal. 6 d., 8 vai. vaka 
ro; vyrams bus balandžio 7— 
13 dienomis taip pat 8 vai. va 
karais. ,

MARGUČIŲ VAKARIENĖ
Šv. Kazimiero parap. salėje bus 
atvelykio šeštadienį.

SLA 123 KUOPOS
susirinkimas aną sekmadienį ne 
įvyko, nes neatsilankė kvorumą 
sudarąs narių skaičius. Sekan Operuota p. Daniliauskiene, 
tis susirinkimas šaukiamas bal. Serga p. Pusarauskas, M. Vili 
7 d. į kurį būtinai turi atsilan mienė taisosi, taip pat p. Zubis. 
ryti nariai, nes turi būti perrin • Bostono liet, vyrų choras, ko 
kta valdyba. Susirink, bus A mpozitoriaus J. Gaidelio diri 
V vienoje iš salių, tuojau po pa guojamas, Montrealy gegužės 
maldų. 25 d. duos koncertą.
• P. Žalys Montrealio šachma • Tauro vyrų krepšinio koman 
tų žaibo' turnyre išėjo nugalėto da pusfinalines rungtynes su 
ju ir Čempionu. Šitą faktą kons Immac. Concep. komanda laimė 
tatavo visa Montrealio periodi jo 73:43 santykiu. Finalinės ru 
ka. ngtynės šią savaitę.
_ _____________________ _____ • M. Čapkauskas su šeima , per

INCOME TAX Si“ i,nusiPirk,us na 
mus Ville LaSalle.

blankus geriausiai užpildo di • P. Strėlienė lanko modernaus 
delį patyrimą turintis iš dauge skaičiavimo spec, mašina, aklu 
lio metų praktikos

Pranas Tautkus,
buvęs mokytojas.

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

$ ADVOKATAS S

Ant.

NOSIES, GERKLĖS IR U 
AUSŲ SPECIALISTAS )

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

Tel. CA 2506 :|j

| STASYS DAUKŠA, LL. D.
\ Suite tt>—M
y 152 Notre Dame St. E.

UN 6-8969*
B Res. 5657—12 Avė., Rsm.
| RA 2-5229

Dr.E.Andriikaitis|
956 SHERBROOKE E. |

Tel.: LA 2-7236 |

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

B. A.. B. G. L 
Suite 205

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

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

I
 Raštinė vakarais:

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

'į 507 Place D’Armes
Y MArquette 8045

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON, 

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

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

ronte. Mokytojų dienų rengi
J. Gailiūnienė kukli, bet įde mui gražių pastangų rodo K. 

mi asmenybė. Gimusi ir užau L» B. Kultūros Fondo pirm. Iz. 
gusi Joniškyje ji anksti isitrau Matusevičiūtė. Pakiesti du žy 
kė i vietos lietuvių patriotinę mūs pedagogai suvažiavimo pr 
veiklą. elegentais: Dr. A. Šidlauskaitė

1903 m. dail. Varno (tada iš Ottawos ir Ig. Malėnas iš 
dar studento) ir kitų šviesių jo Cleveland©. Sekmadienio popie 
niškiečių iniciatyva buvo suruo tj Prisikėlimo par. salėje rengia 
štas pirmasis toje apylinkėje si ma vieša akademija, o šeštadie 
aptas lietuviškas vaidinimas, ko nio vakare 
mediją „Neatmezgamas Maz 
gas“, kuriame vaidino ir p. Gai 
liūnienė. Vietos rusų adminis 
tracija sužinojusi apie slaptai 
įvykusį vaidinimą, ėmė perse 
kioti vaidinimo iniciatorius ir 
dalyvius, ko pasėkoje dail. Vai 
nui ir kitiems teko bėgti net į 
užsienius. P. Gailiūniene buvo 
tardoma ir teismo nubausta pi 
nigine bauda. Bet tas jos neat 
baidė. Ji ir toliau palaikė ryšius

clevelandiečių; 
Vaidilos teatras vaidina „Bran 
dos Atestatą“.

ATSARGOS KARIAMS
gyvenantiems Toronte ir apy 
linkėję pranešama, kad kovo 31 
d., 4 v. p. p. Lietuvių Namuose 
šaukiamas atsargos karių visuo 
tinis susirinkimas.

Bę kitų dienotvarkės punktų 
bus diskutuojamas atsargos ka 
rių veiklos suaktyvinimas ir vai 
domųjų organų rinkimas.

Atsargos kariai prašomi šia 
me susirinkime skaitlingai ir ak 
tyviai dalyvauti. V-ba.
• Toronto kūrėjų - savanorių 
skyrius Nepriklausomybės ak 
to signatarui prof. Mykolui Bir 
žiškai paremti pasiuntė 25 dol.
• Toronto Šaulių Klubas stei 
gia kūno lavinimo sekciją. Prie 
Klubo organizuojamas vaidin 
tojų ratelis.

75 metų sukakties .proga ju $ p Ą VAI ADVA 
biliatė gavo daug dovanų ir pa T rwAiuivfl
sveikinimų raštu bei telegramo 
mis. Ypač gražius pasveikini 
mus prisiuntė VLIKo pirm. J. 
Matulionis ir jos jaunystės dra 
ugas dail. A. Varnas. M. K.

koki jums patinka, pagal jūsų • Prisikėl. parap. salė vėl atida 
planą, su mažu įmokėjiinu ir ra. Mišios joje kaip paprastai 
lengvomis i&simokėjimo saly . z 
gomis arba įsigyti sklypų na X X
mams ir vasarnamiams. Skarn X K_, * _ i
bįnkite P. Mažeikai MO 4-0507. | VI. M. FUCeVICIUS g 

Gydytojas ir Chirurgas X
280 Roncesvalles Avė v
Telefonas LE 4-4778 $

Priėmimo valandos: 11-1 v. g 
vakarais nuo 6-8 v.; trečia- g 
dieniais ir šeštadieniais 11 -3

karo. Įžanga 25 et.

būdu, kursus, kuriuos baigus 
gero atlyginimo darbas garan 
tuojamas.

Tarnaitė
Patikima mergina namų ruo 

šai dideliuose Westmounto na 
muose. Laikoma ir daugiau sa 
mdinių. Maloni nuolatinė vieta. 
Gražus kambarys. Augštas at 
lyginimas tinkamam asmeniui.

Reikia mokėti angliškai.
Skambinti GL 4870 arba rašy 

ti: Advertiser, 475 Roslyn
Ave., Westmount, Que

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURCINAS 
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 2922

PARDUODAMI SKLYPAI
Rosemounte netoli nuo Pie IX 
šaping centro; Montreal Nord, 
10 sklypų Riviere des Prairies; 
keturiose vietose už Back Ri 
ver; Chateauguay ir prie naujo 
jo pramonės miesto Cadilac, St. $ v pp. Kitu laiku, susitarus. ? 
Constant. Sklypai daugumoje ^Naujas kabinetas? 
išsimokėjimui ligi trejų metų be £ 
nuošimčių. PO 6-5130.

K
1081 BLOOR ST. W. | 

(prie Dufferin) X
Telefonas LE. 1-2933 £

RENTGENAS |
priima ligonius ir gimdyves $ 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. 8 
Šeštadieniais nuo 12 vai. X 
iki 2 vai. pp. Ketvirtadie-» 

į niais kabinetas uždarytas.

1
% DR. V. SADAUSKIENĖ į; 

Dantų gydytoja
129 Grenadier Rd., [ 

(2 namas nuo Roncesvalles) i

TORONTO ;
Tel. LE 1-4250 |

&

K

IŠNUOMOJAMAS
3 kambarių butas 

Vile Lasalle centrinėje gatvėje. 
Teirautis: LA 1-8846.

TAISAU 
šaldytuvus, air conditioning ir 
kitokius elektrinius aparatus.

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

Vienybėje — Galybė! S
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA”
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos. S

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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