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Kas yra paleidžiami iš Sibiro į Lietuvą ir kas ne?
SENŲJŲ AUTORIŲ KNYGOS IŠGRAIBSTOMOS DAR DAŽAMS NENUDžIŪVUS

Mus psiekė jdoinios žinios, troje vietoje paleidžiami iš Si nestija. Bet visi kiti, kurie į Si kursi ja užvaroma j knygyną ir

Politinių Įvykių savaitė 
i RUSIJOS DIKTATŪRA DAROSI VIS AGRESYVESNĖ 
' Nesantaikų mazgas vis dar tebėra Vidurinieji Rytai

Tarptautiniai valstybių san mulką spaudžia visa jėga tar kas paleidžiami iš Sibiro į Lie biro^tėvaidaugiavaikių šeimų,tu birą yra ištremti kaip spec, po prievartos būdu nusiperka vie 
tykiai, diktatūrinės Rusijos pi a nauti sovietijai. tuvą. rinčių po 5 vaikus, nes tokie selancai, be teismo sprendimo, ną kitą knygpalaikę. Poetų, tie
dėti painioti Azijoje, dabar taip Didelis žygis padarytas šešio Visų pirma paleidžiami visiš gauna medalius, o medaliuotus — visi tie paliekami Sibire, o to sa, yra gerų, kurie mokamai pa 
jau supainioti, kad daiosi vis ms Europos valstybėms susita kai Sibire neteke sveikatos ar nėra kaip laikyti ištrėmime. . . kių yxa daugiausia, — todėl ma rašo eilėraščių, bet kai viskas
katastrofiškesni, vis daugiau rus dėl muitų panaikinimo, eko ba sužaloti vieniši invalidai, bet Taipgi paleisti tie, kurie buvo sė tremtinių iš Lietuvos į Sibi daroma ant okupantinio kurpa
klimpstą į neišbrendamumus, neminės vienybės sudarymo ir jeigu tie invalidai gyvena šei nubausti už vadinamus nusikal rą tebėra ištrėmime, nes jų įsta lio, nėra tokiai poezijai kvailų
nors Jungtinės Tautos deda vi žygių sueiti į politinę vienybę, mose, tokie nepaleidžiami. An timus, nes jiems pritaikoma am tymai .neliečia, jie yra sovieti žuvelių, kurios pakibtų ant pro
sas pastangas kaip nors tuos 
santykius suraminti ir išspręsti 
taikiu būdu. Bet nesiseka, nes
MASKVOS DIKTATORIAI

DAROSI
VIS AGRESYVESNI.

Jie jau atvirai grasina atomi 
nėmis bombomis.

Kadangi Viduriniųjų Rytų 
I 'litinis mazgas tebėra visų įvy

RUSIJAI EUROPOS
VIENYBĖ NEPATINKA.
Rusijai geriau susiskaldžiusi 

Europa, nes tokią susiskaldžiu 
šią Europą lengviau būtų užval 
dyti. Dviejų šimtų milionų vie

MASINU FONDO VAJUS
„N. L.” Mašinų Fondo va mas NL Mašinų Fondo vajui 10 

ius tęsiamas. Dideliu dėkingu dolerių, rašo: „Nepriklausomą 
ninga Europa Maskvai nepagei mu minime sekančius vajaus da Lietuvą“ skaitau ir remiu dėl 
daujama, todėl ji varo intrygas, lyvius ir lietuviškosios spaudos to, kad yra nepartiškas, visuo 
kad vienybė neįvyktų.

Iš viso, tarptautinė politinė 
^u centre, tai agresorius šiam būsena dabar taip yra susikom 
mazgui skiria didelį dėmesį. Čia pilkavusi, kad sunku ir prama 
jis bando Įsistiprinti iš visu pu tyti. kaip ji galės toliau rutulio 
siu: Egipte. Sirijoje, Afganista tis. Ar ji jau artėja į išsprendi

O kad isistiprinimas eitu ma jėgos priemonėmis — karu?
TRUMPOS ŽINIOS

nės okupacijos sauvalės aukos, pagandinio kablio. Todėl šios 
Niekas jais nesirūpina, niekas rūšies knygos pūsta ir virsta 
jų neužstoja, jie yra už bet ko dulkėmis.
kios iniciatyvos ribų ir todėl pa
likti užmarščiai, kol išmirs,. . . .

Nauji leidiniai —
vieni pūsta, kiti džiūsta

Sovietinių, ištikimųjų

Bet štai išėjo Maironio dvito 
mis ir Vinco Krėvės, — momen 
taliai viskas išpirkta ir dabar ir. 
norėdamas negali gauti tų auto 

rėži rių knygos. Jos jau didelė rete 
meniškas, bendruomeniškas, pa mui ir okupacijai, rašytojų kny nybė. Per kelias dienas išdžiū 
triotiškas laikraštis, kovojąs už gų pilni knygynai, bet niekas vo visos lentynos. .. Moka žmo 
žmogaus ir piliečio teises bei jų neperka. Nebent kokia eksnės skirti grūdus nuo pelų... 
darbo žmogų, taipgi už visų lie------------------------- —---———■
tuvių vienybę, kilniausius žmo DĖL SENATVĖS PENSIJŲ 

tenka paaiškinti, kad įstatymas 
dar nepriimtas ir todėl forma 
liai jis dar negalioja. Bet galio 
ja senasis - įstatymas, kuris nu 
stato, kad išgyvenus Kanadoje 
20 metų ir sulaukus 70 metų

židinio rėmėjus:
Jancevičius Vincas,

Montreal, P. Q......... $ 10.00
Jautrus lietuviškiems reikalą 
ms, daug kentėjęs nuo Lietuvos 
priešų, technikas V. Jancevi 
čius ir dabar padaręs patobuli 
nimo išradimų Canadair įmonė

— Nigerija, DB kolonija va se, pirmai progai pasitaikius N 
karų Afrikoje, pareikalavo 1959 L Mašinų Fondo vajui paskyrė 
metais nepriklausomygės.

— San Francisco mieste dre 
bėjo' žemė ir padarė didelių 
nuostolių.

— 170 tūkstančių Paryžiaus 
studentų, reikalaudami didės 
nių stipendijų, paskelbė strei 
ką.

— Kuboje politiniai neramu 
mai tęsiasi.

— Sirijoje tebevyksta vidaus 
nki rolė vairuoti „tarp scilių ir įsitempimas dėl valdžios tarp 
charibdų“ — Vakarų ir sovietų, iprokumunistinių ir antikomu

Tiesa, JT generalinis sekreto 
rius Hammerskjold iš Kairo at 
sivežė lyg ir optimistiškesnių ži 
nių, bet

SUSITARTI KAIRE YRA 
LABAI SUNKU,

ypač dėl Sueco kanalo naudoji 
mo, dėl kurio Nasser tebesilai 
ko nesukalbamos pozicijos. Jis 
nori diktuoti. Vis dėlto, kaip at 
rodo, šis tas čia pasiekta, nes 
laivai jau kanalu plaukia. Be to, 
atrodo, kad Gazos ir Akabos 
klausimais šiuo tarpu lyg ir su 
tariama. Gal todėl, kad Izraelis 
ir Prancūzija griežčiau pasisa 
kė. Nors Maskva pagrasino, bet 
Nasser bando laviruoti ir 
giau laimėti.

Ryškiau iškyla
< A NAUJI EUROPOS 

REIŠKINIAI.
Lenkija kovoja už laisvę. Dės

peratiškai, nes JAV nesiskubi rios paleistas į laisvė. Tikimasi 
na jai aklai padėti.
Lenkijoje sunki — politinė ir
ekonominė. Gomulkos delegaci kad kardinolas Mindszenty 
jai Amerikoje dar nepavyko lai ąs kaltas ir turįs kalėti, nors 
mėti paramos. O Maskva Go Nagy ji buvo reabilitavęs.

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULAITIS

Raudonoji Vilnis „garsina“ lietuvius
Pereitą savaitę lietuvių var mu. Kongreso komiteto advoka 

das plačiai nuskambėjo didžio tas perskaitė Vilnies angliškoje 
joje Chicagos amerikiečių spau dalyje tilpusi straipsnį apie FB 
doje. Tik gaila, kad šis įvykis I žiaurumą, kankinimus ir pan.

, tautiškai nusiteikusiems lietu Taip pat čia buvo perskaitytas
į iams garbės neatnešė, kadan ir kitas Vilnies „šedevras“, kur tus pasitaikančius neaiškumus.

gi jis lietė raudonojo Vilnies buvo sužymėta didelių kaltini Šventės repertuare yra numa __ ___ a ____ m <
dienraščio štabo apkiausinėji mų Amerikos kariuomenei už tyta 20 lietuvių tautinių šokių1, zimiero parapijoje vyksta misi ru pasisekimu, 
mą, kuri vykdė kongreso prieš jos elgesį su komunistų nelais kurių dalį šoks vyrai, kitus — į   ’ " - L _ \

ViaiS K.Orej°je- ...................... S sF'btoFpVvaMrio'madų' par"o Vator'pa'injomuoti Š'v?T«
9 • - "į '# w • * * K* X.CX OU v *4 < v Y J **•’ T ** **

X- - ”. - ■ dedama į atvelykio šeštadieni santykius Lenkijoje po Gontui n:‘ : Toronto šv Tono Kr. našios šventes programos pra _ bal. 27 d. L. K. Mot. D-ja. kos režimo padarytu atmainų. Šie
r4'. * J lapijoje.

viu parapijinės mokyklos su J Vytauto •^n^e^n,Įydaiši^ Lietuvię Fronto

bičiulių susirinkime buvo įteik
— Chicagos oro skautai šie ta LF rezistencinė stipendija

■ * * x Susirinkime

ne.
sklandžiau, grasina Prancūzi 
jai ir Izraeliui bombomis ir Tre 
čiu pasaulinio karo sukėlimu, 

•jeigu jos gins savo reikalus.
MASKVA GRASINA ATOMI 

NĖMIS IR NORVEGIJAI, 
nes Norvegija susirūpinusi savi 
sauga dėl tebeaugančios grės 
mės iš Rusijos diktatūros pusės, 
nuo kurios jai padeda gintis J 
AV, kurdama savo bazes.

Šitokia būsena štato į keblią 
padėtį Jungtines Amerikos Va 
Istybes, kuriųms tenka labai su

nijos siekimus ir už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. Lin 
kiu, kad dar šiais metais NL įsi 
gytų moderniškas mašinas, ku 
riomis galėtų tobuliau leisti lai 
kraštį. Sėkmės!”

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo

10 dolerių.
Lukoševičius Kostas.

Hamilton, Ont..........$ 10,— me atsiliepti daugiau tautiečių,
Hamiltono lietuvių socialdemo Spaudos Bendrovės „Neprik 
kratų aktyvus ir labai gyvas vei lausoma Lietuva” įgalioti vesti 
kėjas, K. Lukoševičius, siųsda vajų : P. Narbutas ir J.Kardelis.

TORONTO
KARIŲ SĄJUNGA, 

prieš penketą metų įkurta, bet 
neparodžius žymesnio veikimo, 
buvo lyg ir mirusi. Iš buv. vai 
dybos bepasiliko tik vienas jos 

gaunama pensija, kuri dabar iš pirm-kas. Į šaukiamus metinius 
40 dol. pakelta ligi 46 dol. Bet " ’
jeigu visi sulaukusieji reikalaus 
pensijų, kaip numatyta, išgyve 
nę tiktai 5 metus Kanadoje, tai 
tiems, kurie įstatymą turės pri 
imti, bus didelis paskatinimas 
tą įstatymo pakeitimą priimti. 
Todėl yra naudinga, kad sulau 
kusiejj 65 m. jau prašytų pensi 
jų ir išbuvę Kanadoje tiktai 5 
metus.

susirinkimus iš apie šimto skai 
tomų narių atvykdavo toks ma 
žas skaičius, kad nebūdavo iš 
ko rinkti ir valdomieji organai. 
Įsikūrus kūr. - savanorių s-gos 
skyriui ir šaulių klubui ir jie 
ms parodžius aktingą veikimą, 
Karių S-gos veikimas dar dau 
giau sušlubavo ir buvo galvoja 
ma apie visišką likivdavimą. Ta 
čiau, kovo 31d. Liet. Namuose 
Įvykęs susirinkimas, kuriame 
dalyvavo 13 narių, nutarė Są 
jungos veikimą atgaivinti, o 
kad darbas būtų sėkmingesnis 
ir tame darbe nebūtų parleliz 
mo, pavesta naujai išrinktai vai 
dybai tartis su kūrėjais - sava 
noriais ir šauliais susijungti į 
vieną vienetą. Kūrėjai-savano 
riai ir šauliai jau anksčiau susi

„TAURO”BARUOSE „BALTARAGIO MALŪNO“
Immaculate Conscption — premjera Montrealyje kovo 31 

„Tauras“ finalinėse rungtynė dieną praėjo dideliu menišku pa 
se su Montreal University krep sisekimu. Pilna didžiulė Gesu 
šinio komanda, „Tauro“ koman Hali buvo sužavėta naujovišku 
dą lydėjo žiauri nesėkmė, ir ru pastatymu ir entuziastingai šį 
ngtynes pralaimėjo 49—51 U. puikų Kazio Borutos kūriuį-le 
M. naudai. gendą-romaną-pasaką

Gaila, kad teko pralošti ko ėmė. Spektaklis šviesiai publi 
mandai, priekį kurią turnyre jau kai padarė stiprų įspūdį. Gra 
kartą buvo laimėta 36 taškų ski žus ir grakštus rašytojo - poeto 
rtumu. žodis pasiekė ne tiktai toliau

Už „Taurą“ šiame turnyre sias salės vietas, bet giliai įsmi 
žaidė: Bukauskas, Sinius, Otto, go į tautiečių širdis. Montrealio 
Gražys, Baltuonis, Piečaitis, Vi Lietuvių Dramos Teatro daly 
limas, Narbutas, Šipelis ir Mor viai ne tiktai karštai priimti, 
kūnas. bet ir gražiai apdovanoti gėle

„Tauro“ B. klasės šachmati mis ir kitomis dovanomis. Pre
ninkai 5-tam rate su lenkų ko mjeros dalyvius, su režisore, ra žeikai tarpininkaujant, gražų nas sąlygas,
manda laimėjo 2%—1%. šytoją ir aktore B. Pūkelevičiū bungalow St. Vincent de Paul [

Šeštam rate su Latvių koman te pryšakyje, sveikino Montre vietoje.. 
da iš trijų leistų „Tauras“ lai alio Liet. Seimelio Prezidiumo • V. V. 
mėjo tris, viena lenta liko suloš pirm. L. Balzaras su p. Baltuo ūkį ties 

praleidę 
namo.
• Į Floridą išvyko St. Virbalų 
pora, M. Simijonienė ir H. Ra 
deckienė.
• Filmų aktoriai Montrealyje 
reikalauja pakelti atlyginimą tas Clevelando „Vaidilos“ teat 
iki 135 dol. už darbo dieną. ras, vadovaujamas rež. P. Mažę
• KLB Centrinis Šalpos Komi lio, su „Brandos Atestatu“. Vai 
tetas prašo siuntas jam adresuo dinto-jų teigimu, Toronto lietu 
ti tokiu pilnu ųardu: Canadian viai „Vaidilą” sutiko gražiau 
Lithuanian Community Relief šiai negu kad kitose kolonijose. 
Fund Central Committee, 235 Pažymėtinas didelis skaičius 
Ossington Avė, Toronto, Ont. jaunimo. Br. Atestatas suvaidin
• Tautinių šokių šokėjai balan tas gražiai- Svarbią rolę teatre
džio 5 d. turi punktualiai susi atliko lat?V r^Šyt?ja»

Tokiu vardu Montrealio Liet. rinkti j Forumą ne vėliau kaip E- Skujemekas, kuris „Br. At.
Drama ruošia spektaklį vaika 7 valandą vakaro, nes lietuviai išvertė ! liet. kalbą. Toronto lie 
ms. Gastrolėse numatoma staty pirmjeji turi dalyvauti pasiro tuv’V Caritas džiaugiasi pasise 
ti po du veikalu: „Baltaragio dyme. Įėjimas iš St. Luke gat kimu, o kartu ir Įgalinimu prieš 
malūną“ ir „Melagėlį”. v^s šventes aplankyti ir paremti Ii

ATIDEDAMA „RIGOLETT” gonius.
MOTERŲ PARODA operos lietuviškoji premjera ko KUN. DR. BRAZYS,

Kadangi tuo pat laiku Šv. Ka vo 30—31 dienomis praėjo ge atVykęs iš Argentinos pas tė 
—’ • vus Marijonus, praėjusią savai

los, L. K. Mot. Dr-jos bai. 6 d. • Kardinolas Višinskis vyks Į tę eražiai pravedė rekolekcijas 
------------- . e ; A 1 • ’ i- onviuivji Įjavaounu *jlxc&vai£ į/ulv y atmaną pailHUUUUVti ov. A c J-ToTTliltOMO Hetll VlHtTlS O SCkan 

Antradienio apklausinėjime Perskaičius straipsnius, ji bu Šokiams gros didelis orkestras, da ą. y parapijos sąjėje ati vą apie bažnyčios ir valstybės x:a savaite iis vadovaus susikau 
buvo iššaukti trys „vilniečiai“ v0 paklausta ar tą medžiogą lie ku£Įam dinguos Br. Jonušas. _2_ T __ sava,t? J“ vadovaus susutau
Nellie De Schaaf, Leonas Prū pė įdėti žmogus, dirbantis ko f . . - -
seika ir Jokūbas Pauliukas. Ki munistinį darbą, ar ji pati bu dzioje pasirodys Čikagos lietu 
ti du — vyr red Alice Jonikie ,.usl kom„nistė ar dabar ji to pa”£-“"“ į. g klubo vicepirmininkas Vincas metais Izraeliui suruko 134 mi
ne ir V. Andulrrs - buv. V.l k.a esant. ;r• pam ^Tačiau p t jLtuviŠ Na“i°kas- 70 ">• amžiaus- ^lerip.

J. Pauliukas, administrate muzikos.Taip^at^Ta^Tga Kazimiero ’bažny^^ 3 d. kia savo užsibrėžto tikslo — įsi stud. J. Šoliūnui.
‘ nizuojama ir jaunųjų skuduti Liko žmona. gyti nuosavą slrlcindytuvą, kad dalyvavo ir kaįbėjo tPęsei}iai

dau

nistinių karininkų.
— Marionetinė Vengrijos 

valdžia skelbia, kad Rusijos ka 
riuomenė Vengrijoje pasiliks, 
nors JT pareikalavo pasitrauk 
ti.

— Sniego audra Texas ir Ka 
nsas valstybėse buvo netikėta 
ir dėl to laukuose užklupti gy 
vuliai sušalo ištisomis bando 
mis.

— Maskvos spauda užsipuo 
lo Lenkijos jaunimą, kad jis ne 
nori paklusti komunistų vado 
vybei.

— Prancūzijos užs. r. min. 
Pineau pakaltino JAV, kad ji 
nesilaikanti susitarimų dėl Vid. 
Rytų.

— Adenaueris lankosi Irane, 
pakviestas karaliaus.

— JAV ir Kanados darbo są 
jungos tariasi dėl susivienijimo.

— Kipro' arkivyskupas Maka

pri

ti. niene, Akademinis Sambūris,
Lošė Mylė 1, Žilinskas 1, Šia Augštesnieji kursai, KLB Kul 

učiulis 1, Viliušio partija atidė tūros Fondo atstovas ir NL red. 
ta. J- Kardelis ir kiti asmens.J. Kardelis ir kiti asmens.

Plačiau apie spektaklį bus se 
kančiame NL n-ry. Tuo tarpu 
Teatras yra susirūpinęs gastro 
lėmis, kurių yra pakviestas visų 
pirma j Toronto, bet su „Balta 

■į ragio malūnu” numato apvažiuo

Kelią mūsų šokėjams!
Greitu žingsniu artėja Tauti 

nių šokių šventė birželio 30 d.
Šiam reikšmingam lietuvių

gyvenime įvykiui šį kartą yra ti Ir didžiąsias JA V ir Kanados

kagoje - „International Am mosios kolonijos tikrai bus pa 
phitheatre“, kurioje pereitais tenkintos „Baltaragio malūno” 
metais buvo demokratų parti spektakliu.
jos konvencija ir kurioje yra MFI Arti IC“
rengiami reto pobūdžio paren ” 
girnai.

Netrukus į užsiregistravusių 
grupių vietoves yra numatyta 
pasiųsti po vieną atstovą ir jie 
suderins programoje numatytų 
šokių formas ir sutvarkys ki

O būsena susitarimo.
— Kadaro valdžia paskelbė, 

' es
I- parinkta pati geriausioji salė Či lietuvių kolonijas. Gastroliuoja 

International Am mosios kolonijos tikrai bus pa

nies redaktorius, atsiuntė per šįuos klausimus nebeatsakė, 
savo advokatus gydytojų pažy

• Šulmistras Mykolas sparčiai 
statosi jau trečjus namus Ville 
Lasalle prie Broadway ir 3-čios 
Avė kampo.
• Iš Canadair įmonių yra susir 
gę p. Pusarauskas, p. Lipinis ir 
p. Juodis.
• P. Vaicekauskienė susituokė
su p. Valatka. Tuo pataisoma jungimo reikalą gvildeno ir pn 
įsivėlusi klaida. ncipe pritarė. Dabar tik belieka
• P. Šmitas nusipirko, P. Ma išdirbti bendras visiems priimti

Treigiai, turį tabako 
Tillsonburgų, žiemą 

Floridoje, jau sugrįžo

Į naują valdybą slaptu baisa 
vimu išrinkti ir pasiskirstė pa 
reigomis: H. Stepaitis — pirm., 
K. Aperavičius — iždin. ir J. 
Žilys — sekr.; revizijos komisi 
jon J. Vilkas ir Saulius. Bs.
„BRANDOS ATESTATAS“ 

PAVYKO
Retu pasisekimu šeštadienio 

vakarą torontiečių buvo sutik

mėjimus, kuriuose buvo pai ašy rįUS( atsisakė pasisakyti savo
ta, jog jie serga ir negali atvyk pavardę ir kt> klausimus sąry “SnkuVrupė^r3?^ pat Tada • Dr. Br. Povilaitis jau persike "uo'gaiėtų kilti'įerdves. Skitai Vokietijos atvykęs lietuvių vei 

šyje su komunistine veikla. dalyvauti programoje. lė su šeima gyventi į nuosavus V. Duobio vadovaujami jie ruo kėjas L. Prapuolenis Europoje
Taip pat ir L. Prūseika ap Šventei atžymėti bus išleistas namus, naujai pastatytus apsta šiasi savo vakarui su vaidinimu, mokslus baigęs dr. Z. Brmkis 

iį, buvo pakaltinta FBI Įžeidi klausinėtojams į daugumą klau vadovas, kurį redaguoja J. Krei tomoje vietoje tarp Cravford Gautąjį pelną jie skirs sklandy ir 1 M.rrgen inoS
mu ir Amerikos karių niekini simų neatsakė. venas Edv. šulaitis. Park ir Ville Lasalle. tuvui įsigyti. Pr. Garšva. MIL

ti.
De Schaaf, 1950-52 m. reda 

gavusi laikraščio angliškąją da
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INDEPENDENT LITHUANIA

Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada. 
HEmlock 7920.
Yearly Subscription Rates: 
Canada
Amerjca & S. America. .$ 5.50 
Othe.- Countries ...........$6.00
Pajieskojimų kaina . . . .$ 1.00

Telefonas:
Prenumerata metams:

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

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos*’ 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

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

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

P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę.
Kam patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikrašti 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

L L BENDRUOMENES REIKALU

„Nepr. Liet.“ š. m. kovo m.
6 d. laidoje tilpo nėkieno nep* 
sirašyta iš Vancouverio korės 
pondencija, aprašanti 16 vasa 
rio minėjimą Vancouveryje. M i 
nėtoje korespondencijoje, tarp 

Dėito ko kita> parašyta:
„E. Smilgiui ir K. L. B. Pir

P. Stonkus savo straipsnely mininkui Ad. Kauliui padėka 
$ 5.00 je mini kažkokį aktą-juodraštį Jus programos dalyviams ir ren 

ir buktai mes tą aktą-juodraštį gėjams, po vaišių 
buvome nutarę perrašyti, kas nuotaika skirstėsi 
yra netiesa. Buvo taip: III-jo 
knygų platinimo vajaus doku 
mentus patikrinus ir radus, 
kad atskaitomybė tvarkoje, ką 
ir p. Stonkus nurodo savo strai 
psnelio galutinėje išvadoje, p. 
Stonkus suredagavo aktą-juod 
raštį, su kurio turiniu visi ko

Gerb. Redaktoriau,
Jūsų redaguojamo laikraščio 

Nr. 10 š. m. III. 6 d. buvo iš 
spausdintas p. J. Stonkaus strai 
psnelis „Kad būtų aiškiau“, ku 
riame esame ir mes, kaip tos ko 
misijos nariai, paliesti. L„„ 
turime pareikšti:

ir buktai mes tą aktą-juodrašti Kajams, po vaišių visi pakilia 
------.-m— Kadangi 
čia paminėtas mano vardas ir 
mano vaidmuo minėtame mine 
jiine neteisingai apibūdintas, 
skaitau pareigą netikslumus ati 
taisyti.

Šio minėjomo rengėjais buvo 
K. L. B-nės Britų Kolumbijos 
Apylinkė ir K .L. Tarybos Van 

misijoje dalyvavę sutikome" Čia couverio skyrius. Pagal abiejų 
pat p. Stonkus jį perrašė po ku organizacijų valdybų susitari 
riuo visi komisijos nariai pasira m4> si 16 Vasario minėjimą ati 
§ėme. daryti ir jį vesti, pasakant ata

Apie kažkokį akto perrašy tinkamą Įrangos žodį, buvo pa 
mą-perredagavimą nebuvo nei '
kalbos, nes kitu atveju akto bū 
tume nepasirašę.

Kad p. Stonkus sekančią die 
' - — — j view uutvuu, ną jo paties suredaguotą ir visų

liko be paramos ir ,buvo pavo kadangi daugelis jų nepakluso pasirašytą aktą siūlė perredag 

likusių Vokietijoje lietuvių tai ŽUotą lėšų telkimą, 
pe atsirado idealistų žmonių, 
kurie pasiryžo žūt būt gimnazi 
ją išlaikyti pačių lietuvių pas 
tangomis.

Į gimnazijos atsišaukimą gy 
vai atsiliepė viso pasaulio lietu 
viai. Amerikoje, Kanadoje, Aus 
tralijoje pradėjo steigtis gimna 
zijos rėmėjų būreliai, o taip pat 
pavieniai asmenys ir organiza 
cijos įsijungė į tą darbą. Visi 

■ siuntė aukas ir jų dėka Vasario 
16 gimnazija ne tik išsilaikė, 
bet ir gražius nuosavus rūmus 

. įsigijo.
Gimnazijos rūmų įsigijimui 

pirmutinę stambiausią auką su 
teikė Šveicarijos lietuviai iš švei 
eariečių, vadovaujant inž. Sta 
nkui, 67,500 DM; be to šveica 
rų evangelikų bažnyčia davė 

. 16,000 DM, Europahilfe 15,000 
ir kitoms organizacijoms prisi 
dėjus susidarė išviso 137,000 
DM.

Antroj vietoj prie rūmų pir ir Windsore Tai kad Kanad' 
kimo prisidėjo Amerikos lietu 
viai 72,000 DM ir trečioj vieto 
je Kanados lietuviai — 21,000 
DM.

Gimnazijos rūmai (Rennho 
f'o pilis) buvo užpirkta 1953 
m. bal. 1 d. Rūmai buvo nupirk 
ti už 155 tūkst. DM. Rūmų pir 
kimas su remontu, įrengimais 
ir mokesčiais atsiėjo apie 300 
tūkst. D. M.

Vasario 16 Gimnazijos 
būreliai

RAŠO INŽ. PETRAS LELIS.
Vasario 16 gimnazija įsistei dovauti ir jų surinktus pinigus 

gė Diepholze. Pasikeitus ten są persiųsti gimnazijai, 
lygoms — daugumui lietuvių Komisija daug pasidarbavo 
išemigravus į užjūrius ir nusto gimnazijos labui, bet ji negalėjo 
pS UNRRA ų gimnazija apimti visų įsisteigusių būrelių, 

juą jai Hkviduotis. Tačiau pasi pageidavimui sudaryti centrali guti — tiesa.
Kadangi, mūsų manymu, po 

pasirašymo aktas tapo dokume 
ntu, kaip toks jis negalėjo būti 
sunaikintas, be to, kitą rašyti 
nebuvo ir reikalo, su p. Stonka 
us siūlymu mes nesutikome.

Dėl p. Stonkaus išvedžioji 
mų ir nurodymų, kaip T. F. v- 
ba turėjo knygas užpajamuoti, 
tai, mūsų manymu, yra jos rei 
kalas, ypač kad knygos užpaja

Per komisiją pasiųsta giinna 
zijai apie 4000 dol.

Nors ši komisija veikė Liet. 
Bendruomenės rėmuose, bet 
esantis prie Krašto Valdybos 
Šalpos Fondas su savo padali 
niais taip pat rinkdavo aukas 
gimnazijai, — tai susidarė lyg 
ir paralelizmas. Dėl to Krašto 
Taryba 1954 m. lapkri. 28 d. nu 
tarė gimnazijai remti Komisiją 
panaikinti ir jos funkcijas per 
duoti Šalpos Fondui. Toks pa 
tvarkymas dabar ir tebeveikia. 
Jis yra geras tuo, kad esant vie 
nai atskaitomybei, matyti, kiek 
gimnazija yra remiama iš Ka 
nados, kaip veikia atskiri būre 
liai ir gimnazijai žymiai paleng 
vina darbą atsiskaitant tik su 
viena įstaiga, šiuo metu Kana 
doje veikia 24 būreliai. Toron 
te 9, Hamiltone 7, Montrealy 3, 
kitur po vieną — Londone, Wi 
nnipege, Sudbury, Vancouvery

Gimnazijos išlaikymui per 
metus reikia apie 780 tūkst. D 
M. Stambiausios išlaidos yra 
mokytojams ir tarnautoajms at 
lyginimai apie 100 t. Bendrabu

P. L. SEIMO ORGANIZAVIMAS EINA PIRMYN
P. L. B. Seimo Organizacinio tą.

Komiteto pilnaties priimtoji Sei Muz. V. Marijošius kovo pra 
mo konstitucija numato, kad džioje lankėsi New Yorke ir ap 
Seimą sudarys 112 atstovų. Sei tarė simfoninio koncerto rengi 
mo pagrindiniai uždaviniai bus: mo reikalus su vietos mu: ikais, 

koncerto rengimo komisijos 
pirm. V. Tysliavienė ir Crgani 
zacinio Komiteo Prezidiumo na 
riais. Koncerto repertuaras dar 
galutinai nesudarytas. Minimi 
kompozitorių V. Jakubėn >, Gai 
delio, Lapinsko ir kitų kū iniai. 

Simfoniniam koncertui au re

vesta man. Pabaigoje minėjimo priimti P. L. B. konstituciją ir 
padėkojau visiems programos sudaryti centrinį organą - sek 
dalyviams bei kalbėtojams bei retoriatą. Tuo bus užbaigta P. 
visuomenei už atsilankymą. Re L. B. organizavimosi stadija, 
ngėjams gi, kaip buvo parašyta Ta proga įvyks ir lietuviškosios 
minėtoje korespondencijoje, pa kultūros demonstracija - kon 
dėkos nepareiškiau, nes aš, kai 
po atstovaująs vieną iš 16 va 
sario minėjimo rengėjų, K. L. 
Tarybą, pats sau padėkos reikš 
ti negalėjau. Gal tai tik pagal
koresp .papročius yra priimta, to bus pradėtas didysis darbas: nės parengta sąmatą m mato 
kad šeimininkas prieš svečius lėšų telkimas seimo organizavi per 8000 dol. išlaidų, kui as pa' 
reiškia sau padėką? mo, pravedimo ir kultūrinių pa dengti reikia, kad visos salės

Be to, korespondencijoje pa sirodymų gausioms išlaidoms vietos būtų užpildytos. C rkest
rašyta: padengti. ras numatomas iš 79 na~ių. Ži

„Linkėtume naujam K. L. B. L. B. Kultūros Fondas pa nant ,kad tai bus neeiline lietu
komitetui nepamesti ryžto ir pa skelbė konkursą misterijai pa viškosios kultūros demonstraci 

muotos ne išpūstomis, o tik rin sišventimo, tolimesnėj vancou rašyti, kuri bus pirmą kartą pa ja New Yorko muzikos centre, 
kos kainomis.

Kažkokių pašalinių spaudi 
mų mes neturėjome, išskyrus p.

certai, parodos ir kita.
Seimo finansų komisija arti

moję ateityje turės savo pirmą zervuota žymiausia New 'rorko 
jį posėdį, kuriame jos darbas koncertinė salė Carnegie Hali, 
bus įstatytas į tvirtas vėžes. Po turinti 2760 vietų. V. Tysliavie

veriečių kultūrinėje veikloje“, statyta P. L. B. Seimo New ir kad amerikinė publika suda 
Vancouveriečiams joks „K. Yorke proga. rys tik dalį atsilankiusių ų, lie

L. B. komitetas”, Voncouvery Lietuvos pašto ženklų paro tuviai — vietos ir seimo oroga 
Stonkaus spaudimą perrašyti je, nėra žinomas, todėl jis nei dai rengti komisija jau užmez atvykę iš kitur — turės savo at 
aktą. Kas p. Stonkų spaudė tai prie vancouveriečių kultūrinės gė santykius su tais filatelistais, silankymu ir kartu pinigne pa 
daryti, mes nežinome. veiklos, nei prie 16 vasario mi kurie renka lietuviškuosius paš rama šią demonstraciją padary

Su galutine p. Stonkaus išva nėjimo ruošimo prisidėti nega to ženklus ir parodoje taip pat ti įmonomą.
da ir mes pilnai sutinkame. P. Įėjo. Gal tai gerb. koresponden dalyvaus.
Bakšys su T. F. v-ba atsiskai to nauja organizacija? 
tė sąžiningai. Su pagarba

V. Navickas, Z. Laugalys. E. Smilgis.

P. L. B. Seimo Organizacino 
Seimo ūkio komisija, kurią Komiteo pirm. prel. J. Balkū 

sudaro A. Skėrys — pirm, ir nas šiomis dienomis lankėsi Cle 
nariai A. Reventas ir Pr. Ku velande, kad su Bendruomenės 
nigėlis, pirmoje eilėje įieško tin vadovybe ir muz. A. Mikulskiu 
kamo viešbučio, kuriame vyks aiškinosi misterijos pastatymo 
Seimo posėdžiai, filatelijos pa galimybes, apimti ir koordinaci 
rodą, banketas ir kiti parengi jos su simfoniniu koncertu sun 
mai.

Meno parodos rengimo komi 
sija papildyta naujais nariais. 
Šiuo metu komisija įieško paro 

_____J_______ o______ J_______  ’/LiaudiesBalsui”’ atsikry dai tinkamos galerijos ir svars 
nudardėti į prarają. Ir atsitin žiavoja nuo etnografinės Lietu to kitus, su parodos rengimu su 
ka taip, kad vietoje humoro ga vos. Ką gi, nuominių gali būti sijusius, techniškus reikalus, 
unamas vadinamas pakaruoklis visokių, bet koks gi čia humo 7------
kasis humoras. ras? Paskutiniame n-ry ,/» o- --------- —- ---------o- ----------------- -------

Mums, lietuviams, humoras la“ bando varinėti intrygas KL kos kamerinės muzikos koncer orkestras, 
visą laiką nelabai sekėsi. O da CT narių tarpe. Girdi, tūli as dlFlDIIDV
bartiniais laikais visai nesiseka, mens vienu ypu surinkdavę po Ullla
Žymieji*mūsų humoristai meni pusantro tūkstančio dolerių lie SŪDRIJRY APYI INk'vs i iftuvtii
ninkai — Pulgis Andriušis, An tuviškiem reikalam. . . Visi pa B BURY APYLINKES LIETUVIŲ,

APIE HUMORĄ IR PAKARUOKLIŠKĄ HUMORĄ
Sena ir visiems žinoma tiesa ks čia humoras, tiktai „Pelė 

yra, kad humoras yra menas, dos“ redaktorius žino.
Net labai trapus menas. Humo Dabar „Vėpla“, turavoda 
ro kely labai lengva nuslysti ir ma ,

kumus.
Muz. A. Mikulskis, kaip žino 

ma, yra paėmęs misterijos pa 
statymo naštą. Be Čiurlionio an 
samblio misterijos pastatyme, 
numatoma, dalyvaus dar kele 
tas geriausių JAV ir Kanados

> Meno parodos atidarymo pro chorų .solistai, kanklininkai, 
Vėp ga numatoma surengti lietuvis taut, šokių šokėjai ir simfoninis

je yra įsijungusių įVasario 16 
gimnazijos pastovius rėmėjus 
nemažiau 500 lietuvių, t. y. iš 
kiekvieno šimto Kanadoj gyve 
nančių lietuvių tik du priklau 
so būreliams.

Iš pradžioje įsisteigusių bū 
relių nustojo veikti šiose vieto 
se: Sault St. Marie, Sudbury, 
St. Catharines, Wellande, To 
ronte 2. Iki šiol iš Kanados pa 
siųsta gimnazijai nemažiau 25. 
000 dol.

Gimnazijos išlaiky mas yra tanas Gustaitis, V. Valentinas žįstame, gerbiame ir brangina 1956 m. aukojusių Tautos Fon B. Būdvytis, P. Jutelis, P. Jute
orranauciac: nawzr vs en r.i— susidėję bandė leisti humo me suminėtus visuomenininkus dui sąrašas. Po 10 dol.: Char Jis, A. Jurgilas, V. Skripkus,

rištinį laikraštį, bet ir jiems ne ir veiklius tautiečius, kurie visą les Barber Shop and Irenes Be D. Mickus, J. Rimkus, J. Lum
pasisekė. Gyvuoja dar tuo tar laiką yra didžiai nuoširdūs lie auty Salon savininkai p. p. Bal bis, V. Grinius, S. Liaudinskas,
pu feljetonas ir humoristinis ei tuviškiems reikalams. Žinome čiūnai; po 7 dol.: J. Stankcvi K. Ožolas, P. Sklaindžūnas, V.
lėraštis, bet ir tai labai sunkiai, kad jų veikla praeity buvo efek čius; po 6 dol.: J. Kibickias, V.
Didžiausioji lietuvių kolonija tyvesnė, negu daugelio dabar Petrovas, M. Meškauskas, Ign. monas; po 2.50 dol.: P. Brauk 
Jungtinėse Amerikos Valstybė tyje. Bet... koks gi čia humo Bružas, K. Šereiva, P. Seme iys; po 2 dol.: I. Ragauskas, / 
se ir tai neišlaiko humoristinio ras? Mes ir tą žinome, kad tie žys, S. Jackus, K. Rimas; po 5 Mikštas, S. Krvickas, P. Krau 
laikraščio. patys visuomenininkai dabar ne dol.: P. Venskevičius, V. Kriau

gali padaryti to, kas buvo gali čeliūnas, V. Kapočius, L. Frans 
ma kitais laikais. Nes tas pri kevičius, S. Čipkienė, J. Džen 
klauso ne nuo jų vienų, bet ir kaitis, M. Žemaitis, J. Vaičeliū 
nuo laiko .aplinkybių ir sąlygų, nas, Kun. A. Sabas, J. Žiūkas, 

Dar prasčiau yra kai šitie J. Valančius, A. Kusinskis, J. 
„humoristiniai“ laikraščiai jau Poška, S. Poška, K. Daunys, J. 
visai nediskretiškai suvedinėja Juknys, A. Marozas, S. Rimša, 
asmenines sąskaitas. Tai jau J. Šimkus; po 4.50 dol.: M. Pr 
tikras pakaruokliškas humoras, anckūnas; po 4 dol.: P. Liut 

Prieš kiek laiko „Pelėda“ — kuriuo dabar jie ir verčiasi. Pakus; po 3 dol.: J. Kriaučeliūnas,

___________ gražiausias pavyzdys bendrų 
čio maistas*— 65 t., mokslo pr lietuvių pastangų ir susiklausy 
iemonės, susisiekimas, invento mo. Gimnazijos rėmėjų eilėse 
rius — 40 t. ir kit. Tos išleidos yra visokių srovių ir įsitikinimų 
kasmet keičiasi.______________ lietuvių, bet juos visus jungia

Gimnazijos išlaikymo pagrin bendras tikslas — išlaikyti šį 
das yra Gimnazijos rėmėjų bū lietuvišką žiburėlį, simbolizuo 
reliai. Iš viso buvo įsisteigę 216 jautį tautinės sąmonės palaiky 
būrelių, bet iš jų normaliai vei svetimame krašte, 
kia tik apie 100, kiti būreliai Gimazija priglaudžia visus 
nepajėgia surinkti net minima lietuviukus nežiūrint, iš kur jie 
lės normos lėšų vieno mokinio kilę ir kaip jie ir jų tėvai tiki, 
išlaikymui, 20 dol. į mėn. Visiems jiems lygiai dėstonr®

Kanadoje Vasario 16 gimna mūsų garbingos istorijos praei 
zijos rėmėjų būreliai pradėjo tis, visiems lygiai skiepijama tė 
steigtis 1952 m. pradžioje. Jų vynės meilė.
buvo prisisteigę įvairiose vieto Kanados lietuviai yra prašo 
vėse 30 ir jau reikėjo sudaryti mi paremti pastangas išlaikyti 
koks nors organizuotas jų cent Vasario 16 gimnaziją aktyviai __ ___________ ______ _____ _____ f____  _____________ _ _______ j ______________
ras. 1952 m. balandžio 20 d. Mo prisidedant prie veikiančių sa tiesinai „humoristiškai“ para karuokliškasis gi humoras — ne V. Bružas, K. Tutinas, P. Alkti 
ntrealyje susidarė „Vas. 16 gi vo vietovėje būrelių sustiprini §ė: „Kardelis durnius“... Ko humoras.
mnazijai remti Komisija“, kuri mo, kad ši gimnazija išsilaiky 
pasiėmė pareigą būreliams va tų iki bus išlaisvinta Lietuva.

Vaškelis, A. Barkauskas, K. Ra
Ak«

laikraščio.
Už tai pas mus, Kanadoje, ei 

na net du „humoristiniai“ laik 
raščiai — Pelėda ir Vėpla. De 
ja, jie verčiasi ne humoru, bet 
vadinamuoju pakaruokliškuoju 
humoru: pliotkais, prasimany 
mais ir asmeninių sąskaitų su 
vedinėjimu.

Prisiminus
MARIJĄ PELAKAUSKIENĘ 

mirimo metinėse.
Apleidai mus dar peranksti, bet mes 

Tave prisimename kiekvieną dieną.
Užuojauta Jurgiui Pelakauskui.

Janina ir Jonas Vilkeliai.

ELENAI ir SIMUI TAMAŠAUSKAMS,
Lietuvoj mirus jos brangiai mamytei, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

jelsi, Z. Ribinskas, S. Tolvaša, 
E. Sakalauskas, A. Vide, I. EI 
ey, J. Staipčnskas, A. Strakaus 
kas, J. Račinskas, A. Jasūinas, 
K. Žukauskas, A. Savckas, B. 
Daukša, V. Maizuk, P. Mažai 
tis, A. Semiaška, V. Luir.bs, M. 
Antanaitis, V. Gudriūnas, M. 
Kairovičus, J. Kručas, B. Sprin 
dys, I. Garšva, A. Zlatkus, L. 
Linkevičus, A. Gatautis, T. Im 
brazas, J. Petrėnas, A. Vildis; 
po 1.55 dol.: J. Masionis; po 
1.50 dol.: V. žižys; po 1 dol.: 
K. Juška, J. Bataitis, J. Lukšys, 

n.«o, .v.uo, b. Augustinas, J. Kasperiūnas,
Vakarų Europoje likusių lie aukos vargstančių mūsų tautie p. Mrionas, A. Valatis, P. Gur L. Urba, K. Sagaitis, P. MikL

tuvių dauguma yra seneliai, Ii čių gelbėjimui. Pasitenkinkim, klys, A. Semežys, P. Petrėnas, tas, V. Lumbis, J. Genys, A. LJ
goniai ,našlės su vaikais ir šiaip kad Velykų ryto ramybė ateitų j. Jokubonis, M. Zakarevičius, pįekis, A. Zaranka, J. Paulaitis. 
pakirstų jėgų žmonės. Todėl visiems, laisviems ir pavergtie K. Poderys, L. Baltutis, J. Ve
nevilties, liūdesio ir skausmo ms, pastoviai gyvenantiems ir nslovaitis, J. Martišius, A. Mil
yra be galo daug. tremties vargus kenčiantiems. čius, A. Šinkauskas, V. S'taške

Sovietų Rusijon ištremtieji Padarykim, kad Velykų šven vičius, V. Skilandžiūnas, J. Re 
ir pavergtoje Lietuvoje kenčian tėse prašvistų tremtinio niūrus meikis, J. Striška, V. Stepšys, 
tieji skęsta taip pat skurdo ma kampelis, kad jis alkio nejaus ‘ ~
riose, be būtinai reikalingo mai tų, kad vaikučiai bent po vieną * JAV iš 165 milionų gyvento • Paryžiuje automobilių fabri 
sto, be aprangos, be vaistų. margutį turėtu. Aukokime Vėl1! bažnyčioms priklauso apie ko darbinnkai klijais ištepė par 

ir Ivku proga BALFui, kad jis ga 100 milionų žmonių. 1926 m. iš lamento atstovą komunistą Li 
la.^kai nacimmš^ūhu žaliu tik lėtu sušelpti bent tuos, kurie be 117 milionų gyventojų bažny net, mėginusį fabriko sienas kli 
tLiinin rSia liks ta nati — pagelbos negali išsilaiky čioms tepriklausė tik 54 mil. juoti afišomis teisinant sovietų 
be i be iė«ni be vilties Neprašome didelių aukų, bet • Izraelio kariuomeųė, užėmu terorą Vengrijoje.

n n v, M J g ., . pra5ome aukoti visu. Atlikime S1 Sinajaus pusias., paėmė egip • JAV Senato komisija paskel

BALFO PRAŠYMAS VELYKŲ PROGA

ans, J. Stankus, M. Kuprys, A. 
Indriulaitis, L. Kulnys, A. Raš 
kevičius, V. Joniškis, V. Glizic 
kas, B. Kišonas, A. Senkevičius,

Viso pagal šį sąrašą suauko 
ta 391.05 dol.

K. L. B. Sudbury Ap. V-bos 
Iždininkas.

. , . prašome aukoti visų. Atlikime
Artinasi Šv. Velykos ir ta dž Velykinio gailestingumo parei 

iaugsminga proga BALFo Cen a savo artimui.
tro Valdyba nutarė kreiptis j
visus laisvajame pasaulyje gy BALFo Centras, 105 Grand 
venančius lietuvius ir prašyti Street Brooklyn 11, N. Y.

tiečjų kariškos medžiagos už 50 bė, kad paskutinieji rinkimai 
milionų dolerių: 100 tankų, 200 kaštavo maždaug 200 mil. dol. 
patrankų, 1000 automobilių, • Trys anglai pasiūlė duoti po 
500.000 galionų benzino ir 7000 vieną akį išgelbėjimui vengrų 
tonų šaudmenų. sužeistųjų nuo visiško aktumo.
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pirmininkas,, koop. Sąjungos Li 
nas organizatorius. Valdybos 
pirmininkas ir Vyriausiasis Di 
rektorius.

Jis buvo priešingas akc. b-vėš 
Visi gyvename visuomenėje, kiečių okupacija ir vėl bolševi ..Cukrus“ ir akc. b-vės „Mais 
— L-i - ’ ' ' i kų. Okupacijų metu jis seka įas» Nuolatos keldavo klausi

okupantlų garbus, juop regis kad §itos verslamonės tu

DEŠIMČIAI metų po MIRTIES PRAĖJUS 
RAŠO J. AUDĖNAS

Vilniaus lietuvių herojus
PAGARSĖJĘS VILNIETIS PRANAS ŽIŽMARAS.

K. BARONAS.
Amerikos lietuvių spaudoje Vyresnės trys seserys bi 

buvo pasirodžiusių eile straips mokytojos. Pranas siekė to 
nių apie garsią Pr. Žižmaro dvi ties ir buvo įstojęs į Vilni

Bet ne visi esame visuomeninin 
kai. Didesnė žmonių dalis už _ «... _______
sidaro savyje, savo darbe, savo truoja, dalinasi tomis pastabo rizgios 'būti kooperatinės, o ne kovą su lenku. Gitneris, vėliau Lietuvių Mokytojų Seminariją 
profesijoje, savo šeimoje. Kar j-.-.ic cu clvc ir -- • • ------„„„-.m.. t —1-----------------
tais jie domisi, kas dedasi ki t 
tur, mėgsta pakritikuoti, pasta centro komitetas posėdžiauja 
bu padaryti, bet išsinerti is sa kas saavitė,

akcinės Kooperatinės todėl. Balčiūnas, vienas antrą papildy Lenkams ją uždarius, iš to 
tais patikimaisiais. Liaudininkų kad jOSe aktyviausiai galėtų pa 

i _ .i sireikšti ūkininkai, kad jie ture
... reikalų daugyoė. tu daugiau įtakos. Ūkininkai

vo ankštos vienumos nemėgsta Leidžiamas pogrindžio laikraš būdami tik akcininkais, palieka il-’> ar net dešimtųjų lūpų. Gerai iki 8 vai. ryto, taigi pačiu 
tis „Nepriklausoma Lietuva“. bebalsiaiS( nes čia nutaria tlk^^=>..<=5,, i,.d*;;™ la

mis su savo vienmirtčiais ir ki
j darni, nupasakojo šios dvikovos čio ir keršto Pranas Ži 

eigą, ne kaip tiesioginiai liūdi iškėlė Gedimino kalne L 
ninkai, bet išgirsdami iš antrų vėliavą, kuri plėvesavo

padarė dr, Pr. Ancevičius, visą džiausiu miesto judėjimo laik 
laiką stovėjęs šalia tos dviko tarpiu. Policija nepajėgė t 
vos, nušvietęs Vilniaus Krašto spalvės nuimti ir teko šauktis 

augęs ir brendęs tėvų kieme, bu niui, naujai peržiūrima progra suinteresuoti. Jurgiui KrikšČiū Lietuvių S-gos Toronto sk. su pagalbą su ilgom kopėčiom V 
vo kitoks. Gražiai sugyvena ma — Jurgis Krikščiūnas visur nuį buvo aišku, kad visos mūsų rengtoje paskaitoje kovo 17 d. niaus gaisrininkus. Turiu prii 
mos tėvų šeimos, lietuviškos aktyvus. Jų mintys gilios, sti žemės ūkio šakos reikia organi tikrą įvykių eigą. Prieš perei pažinti, kad šis rytas paliko rr 
kaimo aplinkos ir Mariampolės liūs lengvas, keliami klausimai zuoti pieninių ir Pienocentro pa nant Prie pasakojimo Pr. Ance no atminty visam gyvenimui, 
gimnazijoje tautinio judėjimo aktualūs. vyzdžiu. Tai reiškia, kad nuo vičiaus minčių, tektų grįžti tru
dvasia perimtas, J. Kriksciunas Ilgai politines srovės tarėsi pašaru parūpinimo ligi geriau P^tį atgaI, prie pačio Pr. žižma
greitai susiorientuoja ir greitai dėl sudarymo bendro rezistenci siaį pagaminto produkto ekspor ro asmens, kaip buv. Vilniaus ________________
■pradeda formuoti savo pasaulė nio organo, ir 1943 m. pavasari tuį eitij tiktai per kooperatines Didžiojo gimnazijos kūno kultu maras įstojo į Vilniaus Univer
žiūrą. Netrukus jis ideologiškai sudarė Vyriausi Lietuvis Išlais įmones, kuriose dalyvauja pa ros mokytojo, Vilniaus Sporto siteto Teisių Fakultetą, tačiau
apsisprendžia ir įstoja į Ma vinimo Kimitetą, kurio nariu tys ūkininkai. * ’ J~* - - -
riampolės gimnazijos mokslei jis buvo nuo liaudininkų. Ne 
vių Aušrininkų organizaciją, žiūrint atsakingų tarnybos pa naį; senįausioji ir buvusi reikš 
Nuo čia Jurgis Krikščiūnas pra reigų (jis vyriausias Lino direk mingiausioji ūkio šaka, per 20 

lą. Jis ii pavyzdingas mokinys sau ir savo šeimai, Jurgis Kiiks jokįos pažangos palyginus, su 
ir veiklus organizacijos narys. č,iūnas veikia Vyriausioje KraŠ kitomis ūkio šakomis. O per tai 

Būdamas studentu Petrapi to Rezistencijos Vadovybėje. Lietuva neteko keliu šimtu mi 
ly, Jurgis Krikščiūnas įsijungia Atsidūręs tremtyje, velionis jįonų ]įtų Tiktai 1939 m. gale

ir nenori. 1
Jurgis Krikščiūnas, gimęs Rašomi straipsniai, memoranda vieni didieji akcininkai, o ne 

pasiturinčio ūkininko šeimoje, mai, teikiama niformacija užsie ūkininkai, kurie labjausiai yra

vyzdžiu. Tai reiškia, kad nuo vičiaus minčių, tektų grįžti tru 
pašarų parūpinimo ligi geriau Pu^i atSak prie pačio Pr. Žizma

nes gaires, pas laisvuosius bro 
liūs, perduodama jiems paverg 
tųjų brolių, nors dainos žo 
džiais, sunkią dalią, perduoda 
ma taip pat dainos žodžiai, iš 
tvermę ir pasiryžimą laisvės ko 
vai. . .

Rodos 1937 m. Pr. Žižmaras 
mėgino suruošti

VILNIAUS KRAŠTO 
LIETUVIŲ SPORTO 

ŠVENTĘ.
Nuo Drujos iki Gardino, Nuo 

Maišiogalos iki Paviečių, šuva 
žiavo dviračiais, traukiniais ir 
vežimais lietuviškasis Vilniaus 
jaunimas. Deja, tą pačią dieną 
buvo vaivados ši šventė uždrau 
sta. ®et Pradžia padaryta. Lie 

,Vf . _____ ... gimnazisto^aki tuviško veržlumo nesustabdysi,
pasižymėjo ir žaibiškų akių pa mis> turiu prisipažinti, kad Pr. ~
ts Pranas Žižmaras, staigių ju žižmaras buvo neišmatuojamos 
dėsiu, nors neaugsto ūgio būda energijos žmogus, pilnas nau 

' , . v. JŲ sumanymų, idėjų. Man atro
Jo brolis,^vieną gražią dieną, do, kad tįk jo dėka sportas gan 

. ........ plačiai paplito Vilniaus krašto
lietuvių tarpe, (ypač tinklinis 
ir dviračiai), kaip dar viena 
priemonė suburti lietuvius nors 
ir į neoficialų, bet organizuotą 
gyvenimą, nes bendrai paėmus, 
juk beveik visos lietuviškos dra 
ugijos buvo uždarytos. O tuo 
tarpu, ,,nekaltai“ susirinkęs jau 
nimas prie kamuolio, juk ir pa 
sišnekučiuodavo, aptardavo sa 
vo vargus, ir besiskirstydami 
užtraukdavo lietuvišką dainą,

PR. ŽIŽMARO VEIKLA
Po metų ar dviejų — Pr. Žiž

.................  Apygardos pirmininko, bendra nelabai mokslui sekus, jį metė 
Jis sielojasi, kad Lietuvos ii darbiaujant sporto žinių teiki ir išvyko j Vršuvos Centralny 
d, seniausioji ir buvusi reikš me V1Lniaus dienraščiui — Vii Institut Wychowania Fizyczne

niaus Balsas, taigi pažįstant iš . *■ *■ v J 11 Ii 1A ICL U O1U J L 1-4 IV 1U OC4IVC4.J UVI Lt \J v, ( <
dėjo savo visuomenininko veik torius), rizikuodamas pavojais iaįsvės metų beveik nepadarė arciau gyvenimą, jo būdą.

PR. ŽIŽMARO ASMUO
Pr. Žižmaras gimė 1905 m.

___ Rusijoje. Į Vilnių atvyko 1921 pradėjo dėstyti kūno kultūrą 
į lietuvių studentų liaudininkų stipriai tebelaikė sroves vairą. pasįsekė įsteigti koop. Sąjunga k^uriom sesenm ir vienu Vytauto Didžiojo Gimnazijoje.

--------ligi jįs vėl }sįjungė j JO taip mė „Linas”, kuri turėjo apimti vi Gy.veno laba, kyKliai Taigi, tikrumoje, esant jau II- 
Universitete sncs T.ietuvns linu ūki. Būdamas toJ1RasM kapinių. Nežinau, gal kjasėje, teko arčiau pažinti 

tai buvo Įgimtas seimos budas; Pr žižmarą> kaip 27 m. amžia 
W V I z“! 4“ *■> 1 r * 4* X T 1 < f** t* -• < ę— — , — —
• . J us pedagogą. Šiandien, kada pn

v . ? simenu jį iš gimnazijos laikų ir,
rzUs^ pirmyn gyvenimą, kuo žiūriu jau ne ,

go, (Centralinis Fizinio Auklė 
įimo Institutas). Jį baigęs (CI 
WF baigė tai ppat dar viena Vii 
nius lietuvaitė J, Kazlauskitė), 

• atvyko į Vilnių ir čia 1932 m.

organizaciją. 1
Ėjo Pirmasis pasaulinis ka gstamą Baltijos 

ras. Rusijoj brendo revoliuci mokslinį darbą, 
jos, kilo politinis gyvenimas, ap Čia buvo jo paskutinės dar 
imdamas studentiją. Studenti bu, rūpesčių ir didžiųjų naujų 
ja dar labjau jaudinosi ir reaga planų dienos. Čia apsikrovęs 
vo. Jurgis pasakojo, kad jų stu mokslo darbais, globojamas sa 
dentų būrelis buvęs ne pergau vo šeimos, artimųjų mokslo il
sus, bet labai drausmingas ir idėjos draugų ir studentų mirė, 
veiklus. Be to, jame buvę susi 
metę gana patvarūs, ideologiš 
kai artimi studentai. Todėl stu 
dentų gyvenime visada sugebė 
ję pravesti savus nusistatymus.

Po karo Jurgis Krikščiūnas 
vyksta į Halės universitetą. Jis 
jį baigia įsigydamas agronomi 
jos daktaro laipsnį. Čia organi 
zacinis lietuvių studentų gyve 
nimas menkas. Jų būrelis nedi 
delis. Esamoj lietuvių studen lo p^ūmasTeksportm palaikyti kurną' 
tų draugijoj dalyvauja visi. •- - ■■ —-

Darbo meilė Jurgį Krikščiūną 
_> j • • • • • • 1 nuo ei g ei i m M O lYClllilMI UI dl HZd V 1 omimua, v v J v/ J1O J3LX J G1I\dl
y ėjo pei visa jo turiningą gy mas jr vįsa epė kitu prienionju tais ir politikavo, kad tik nebū 

venimą. Jei jis parašo, tai yra - - -- --
ko pasiskaityti; jei jis kalba, 
yra ko pasiklausyti; jei jis orga 
nizuoja, tai yra kas pamatyti. 
Darbštumas, gabumas, nuošir 
dūmas, tolerancija ir kitos žmo 
niškosios vertybės Jurgį Krikš 
čiūną iškėlė į žemės ūkio specia 
listus, žurnalistus, rašytojus. 
(mokslininkus, visuomeninmin 
kus, ministerins ir politikus.

II

kuri turėjo apimti vi 
sos Lietuvos linų ūkį. Būdamas 
šios organizacijos pryšaky, Jur 
gis Krikščiūnas projektavo ne 
tik pakelti linų rūšį ir ekspor 
tuoti juos užsienin, jis buvo nu 
matęs steigti net linų audimo 
fabrikus. Čia vėl būtų buvę su 
jungta visa eilė linų apdirbimo 
kooperatinių įmonių.

Dar laisvoj Lietuvoj prade 
jęs vairuoti linų ūkiui, J. K. bol

paveldėtas iš tėvo pusės — _ 
koti gyvenime kažko naujo, ve 
ržtis pirmyn į gyvenimą, kuo gj

III
Jurgis Krikščiūnas buvo du 

kartu žemės ūkio ministeriu ir 
turėjo daug užsimojimų. 1926 Ševikmetį ir vokietmetį išsilaikė 
m. labai išaugo Lietuvos pieno tos organizacijos prišaky. Pati 
perdirbimo kooperatyvai, nes J. organizacija bolševikų buvo įju 
K., pažinodamas mūsų krašto ngt į „Zagotlion“, vokiečių i 
sąlygas, žinojo, kad tik organi „Ostlandfahsergesellschaft“. Ir 
zuotomis pajėgomis galima pa vieni ir kiti sukaustė ne tik tau 
kelti žemės ūkio kultūrą. tos laisvę, bet tuojau užsmaugė

Žemės ūkio kooperatyvų tink ir mūsų organizacijų sayarnkiš
Liūdnai Jurgis Krikš 

premijų mokėjimas, agronomi čiūns žiūrėjo į okupantų pasikė 
nės pagalbos kaimui organizavi sinimus, kovojo jis su jais, kar

palikęs kartelį namuose, „išvy 
ksta j pasaulį“ — paliko Vilnių 
visam laikui ir iki šiol nebuvo 
apie jį jokių žinių. Sakoma, kad 
per Lenkijos uostų Gdynioje, iš 
vyko užsienietišku laivu į pašau 
lį. Dievai žino, gal kur apsisto 
jo Singapūre ar Šanchajuje, o 
gal žuvo. Afrikos džiunglėse.

Seserys, kaip moterys, nors 
taip pat, savo ūgiu ir išvaizda, 
panašios į brolį Praną, su nema 
žu temperamentu, tačiau jau 
daug sėslesnės prie namų slen 
ksčio.

Jau 1938 m. Vilniaus krašto lie 
tuviai, organizuotai dalyvavo 
Tautinėje Olimpiadoje. Pranas 
Žižmaras buvo nešiojamas ant 
rankų, kviečiamas į visas iškil 
mes. Vienu žodžiu, populiariau 
sias Olimpiados dalyvis. Iš kur 
tas visas jo populiarumas kilo?

Jau savo prisiminimuose, šio 
laikraščio puslapiuose, Vilnius 
grįžta prie Lietuvos, esu apra 
šęs tas nuotaikas Vilniuje ir vi 
soje Lenkijoje, kurios užviešpa 
tavo įteikus Lietuvai ultimatu 
mą. Tuos prisiminimus papildy 
siu kiek, pažymėdamas, kad len 
kų įtempimas, buvo labai dide 
lis. Nors lietuviai, pravardžiuo 

kurios garsai nuskrisdavo per jami „klumpiakais“, „pogani” 
demarkacijos liniją, per šiaudi (Nukelta į 6-tą psl.)

Jurgio Krikščiūno numatytų, tų sugriautos Lietuvos koopera
1939 m. jau buvo visai kitos tinės įstaigos ir nesunaikintas 

politinės sąlygos. Karas ir kiti Lietuvos ūkininkas. 
sukrėtimai aptemdė pasaulio' pa
dangę, sukrėtė ir Lietuvos gy lionis Dr. Jurgis K. gana ilgai nuolatinis Lietuvos Agronomų biure Prahoje (Žaliasis Interna jungos, 
venimą. Lenkų tremtinių ant buvo' Ekonominių Studijų Dra Draugijos pirmininkas. Tarp cionalas) atstovas nuo Lietu 
plūdis, bolševikų įgulos, Vii 
niaus krašto grąžinimas. Sku 
biai reikėjo Vilniuj organizuoti 
žemės ūkio įstaigų tinklas ir 
atgautoj teritorijoj pravesti re 
formas, ypač žemės ūkio refor

Ir moksleiviu ir studentu bū mą. Reikėjo skubėti, nes to kr 
damas. J. K. gyvai domėjosi ir ašto bežemiai ir mažažemiai lau 
politiniu gyvenimu. Tautiškai kė jos, kaip ištroškęs vandens, 
romantinis „Aušros“ laikotar Jie žinojo, kad Laisvojoj Lietu 
pis ir tautiškai pozityvusis voj žemė jau seniai išdalyta. 
„Varpo“ laikotarpis, J. Krikš Vilniečiams tai buvo svajonė, 
čiūno buvo gerai suprasti. Jis teisingumo įkūnijimas. Jie nuo 
tuojau pasirinko tą kelią, ku pirmosios dienos laukė žemės, 
riuo ėjo lietuvių tautos didieji kad tik ją greičiau gautų iš dva 
„Aušros“, „Varpo“, demokra rų. Atrodo, kad skubi žemės re 
tų, vėliau Liaudininkų ideolo forma galėtų atpalaiduoti nau 
gai. Šitoji srovė susiformavo jai prasidėjusį visame krašte so 

^Lietuvos žemėje, lietuvių tautos cialinį įtempimą — jis paruošė 
dvasioje, kovojusioje ir su rusi žemės reformos pakeitimo pro 
fikacija, ir su lenkinimu, o svar jektą, pagal kurį nenusavina 
biausia siekusioje tautos lais mos žemės norma paliekama 60 

-vės ir Lietuvo sNepriklausomy ha, vietoj 150 ho. Jis savo pla 
Įbes. nūs išdėstė to meto uždarame

19 šimtmetis buvo laisves idė seimo posėdyje. Vieni seimo na 
jų nešėjas. Laisvė ir demokra riai pritarė, kiti ne. Spaudoje 
tija kitur buvo pavyzdžiu atbu ėjo tuo klausimu gyvas nuomo 
ndanciai Lietuvai. nių pasikeitimas. Bet prez. Sme

Būdamas Lietuvos kaimo su tona griežtai prieš šitą projek 
nūs, pavyzdingai pozitytus žm tą pasisakė, griuvo gen. Černia 
ogus, jis pasirinko žemės ūkio us kabinetas ir naujan J. K. jau 
mokslus, kuriais tikėjosi kuo nebuvo priimtas, 
daugiausiai patarnauti savo tau Be numatytųjų, būnant Že 
tai ir savam kraštui. mės Ūkio ministeriu, didesnių

Ideologiškai sutapo su politi reformų, Jurgis Krikščiūnas iš 
ne srove, išaugusia iš tautos ko naujo ėmėsi giliau ir plačiau 
vų ir rūpesčių, profesijai pasi studijuoti atskirus žemės ūkio 
rinko darbo sritį, žemės ūkį, ku politikos klausimus. Tuo rei 

■;rį srovei sudarė didžiausią pag kalu jis įsteigė Žemės Ūkio Tar 
irindą visai jos politinei progra ybą. Ją sudarė mokslininkai, 
mai. centrinių žemės ūkio organiza

Jurgis Krikščiūnas įtempė vi cijų vadovai ir kiti dalyko žino 
s as savo dvasines jėgas, kury vai. Jo pirmininkaujama, Tary 
bt 1% darbui, kuris jam puikiai se ba nuodugniai išnagrinėdavo 
kė lį. Vos prieš dvejus metus klausimus ir per tai susidaryda 
baiį mokslus, 32 m. amžiaus, vo gausios medžiagos tolimes 
Jurg Vs Krikščiūnas 1926 m. My niem sprendimam, 
kolo Sleževičiaus sudarytoj vy IV
riausy užima Žemės Ūkio Mi Kooperacija Jurgiui Krikš 
nisteric ' -vietą. Jis buvo pasinė čiūnui buvo pagrindinė priemo 
ręs dau <ybėjo savo profesiojs nė Lietuvos žemes ūkiui pa 
darbų. kelti. Šiuo atevju, jis buvo tik

1940 m • birželio 15 d. didžių ras kooperatininkas - ideologas, 
jų Lietuve ifr nelaimių pradžia. Jis jungiasi į visas kooperatyvų 
Bolševikų «. ^eupacija, po. jos vo šakas žemės ūkio reikalams. Jis

Dar tenka paminėti, kad ve ugijos pirmininkas ir beveik tautiniame agrarinių partijų vos Valstiečių Liaudininkų Są

Tarp cionalas) atstovas nuo Lietu

Šv. Lauryno jūrl: .To statyboje ties Cornwall statoma didele elektros jėgainė. Jėgainės 
statymo metu tenka nukreipti senąją kanalo vagą laikinai šonine kryptimi. Šitas šoni 
nis kanalas bus apie mylios ilgumo ir nukreips laivus nuo jų senojo kelio, kuriuo jie 
naudojosi per ištisus 100 metų. Pagalbinis kanalas bus reikalingas iki 1958 metų, kol 
bus baigta jėgainės statyba, ir . ~nduo nuleistas tikrąja jūrkelio vaga, čia matome dar 
bus prie pagalbinio kanalo statybos. Šio kelio statybą NL plačiai aprašė vienintelis 
lietuvis inž. V. Daniliauskas-Danys, šios jėgaines statyboje dalyvaująs.

Karui pasibaigus, tuojau bu 
vo susirūpinta lietuviais tremti 
niais. Vilkas paskyrė Lietuvių 
Sąjungos Centro Valdybą, kuri 
J. K. išsirinko pirmininku.

Siauras Lietuvių Sąjungos 
statutas pasirodė visai nebetm 
karnas apimti visą tremtinių gy 
venimą. J. K. susirūpino, kad 
būtų išleistas naujas statutas. 
Drauge su Vliku buvo paruoš 
tas Lietuvių Tremtinių Bend 
ruomenės statutas, kurį 1946 
m. kovo 3—4 d. Bendruomenė 
atstovų suvažiavimas priėmė.

Sunkiausi Lietuvių Sąjungos 
Centro Valdybos darbai buvo 
organizavimas švietimo įstaigų. 
Jurgis Krikščiūnas, kaip S-gos 
pirmininkas ir p. Židonis kaip 
švietimo reikalų tvarkytojas pa 
kėlė didžiausią darbo naštą.

• ' VI
Jurgis Krikščiūnas šeimoje 

didelis visuomenininkas. Jis 
klusnus ir drausmingas vaikas. 
Paslaugus tėvams, jautrus bro 
liams ir seserims. Tėvai sudaro 
sąlygas mokytis. Jurgis tai su 
pranta .įvertina. 1944 m. pava 
sari švęsdamas savo 50 m. su 
kaktį a. a. Jurgis savo bičiulia 
ms nupasakojo, kad tėvai jam 
sudarė geriausias sąlygas mo 
kytis. Jam niekuomet nieko ne 
trūkę. Buvęs aprūpintas. Jur 
gis tatai labai gražiai įvertino 
ir savo darbais atsimokėjo ne 
tik geriesiems tėvams, bet ir vi 
sai tautai.

Sukūręs savo šeimą, Jurgis 
Krikščiūnas buvo pavyzdingas 
jos galva, geras tėvas, garbin 
gas ir mylimas vyras, šeimoje 
jis rasdavo įkvėpimo savo didie 
siems darbams, mylimos žmo 
nos globoje jis turėjo ir malonų 
poilsį. Jo šviesus protas ir dar 
bšti ranka sudarė sąlygas savą 
jai šeimai gyventi augšto kulti! 
rinio wvenitno lygiu.

Ankstyva mirtis atėmė Lie 
tuvai didžiai naudingą, didelio 
kūrybingumo vyrą.
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BANKSTOWNO LIETUVIAI statybą vykdo, vardan vienybės 
STATOSI SAL£ ir dalyvauja visokių pažiurę 

Su dideliu entuziazmu Banks drauge, 
towno lietuviai pradėjo staty 
bą. Jau pirmąją statybos dieną 
susirinko apsčiai savanorių vy
rų su darbo įrankiais ir iškasė tirti 
pamatams griovius. Antrąjį sa Amerikos, Anglijos, Kanados, 
vaitgali sulankstė pamatams

KULTŪRIVE^KKOJVIKA
APIE LIETUVIŠKĄJĮ KAIMĄ

Šia tema, kuri artima kiek vo 4 grupės, iš Chicagos 10 ir 
vienam tautiečiui, plačiai rašo 18 grupių iš kitų Amerikos vie 
dr. inž. Gimbutas žurnale „Sė tų. Visi tautinių šokių šventės 
ja“. Jo straipsnis spausdinamas šokėjai ir vadovai bus aprūpin vaitgali sulankstė pamatams Ispanijos, Sovietų ir kt. Srovės 
tęsiniais per keletą numerių, pa ti nakvynėmis. Jau išrūpinti at geležį ir sudėjo į griovius, o tre pradžia tarp Bermudų salų ir 

Bahamas ištirtą gerai, bet ma

Ekranas.
SEPTYNI PASAULIO S TE BUKLAI CINERAMOJE •
Septyni pasaulio stebuklai, angenybes. Penktas yra Farao 

Gal ne visi žino tų stebuklų kil 
mę. Pirmasis apie juos rašė gr 
aikų mokslininkas Philo iš Biza 
ntijos suminėdamas: Olimpo 
kalną (dievų gyvenamoji vieta) 
Grakijoj, Dianos šventyklą Efe 
se, mauzolėjų Halikarnase, ko 
losą (milžiniška Apolono statu 
la Rodosos uoste), Aleksandr i 
jos švyturį ir piramides.

ŠĮ sąrašą 550 m. šv. Gregori 
jus pataisė išmesdamas Olimpo 
kalną, piramides ir Dianos šven 
tykią kaip grynai pagoniškus 
paminklus. Gregorijus bandė 
sudaryti krikščionišką sąrašą 
pridėdamas: Noes laivą, Sale 
mono šventovę ir Heraklo teat 
ra. Priedu Gregorijus suminėjo 
septynis amžinuosius, Dievo su 
tvertus, stebuklus: okeano ban 
gas, sėklos gyvybę, fenikso atgi 
mimą, Etnps ugniakalnį, Greno 
blio šaltinius, saules ir mėnulio 
ciklus.

20-to amžiaus pradžioje bu 
vo pakviestas Benjaminas Whe 
eler nustatyti ir aprašyti septy 
nis stebuklus. 1913 m. Scienti 
fic American žurnalas paskelbė 
modernišką septynių stebuklų 
sąrašą, suminėdamas: telegra 
fa, orlaivi, automobilį, X-spin 
dulius, fonografą, kinematogra 
fa ir cementą. 1937 m. buvo pa 
kviesti ekspertai šiuo reikalu 
pasisakyti, kurie 1946 m. suda 
i _ ___ j.. __ T, r_____________
Alamos'ir atominę bombą. Kiti Pire State Building dangorai kurią Lietuvių Akademinis Sa 
dar bandė pridėti: Taj Mahal, ~ 
Grand Canyon ir Laisvės statu 
lą, tik pamiršo New Yorko Em 
pire State dangorėžį.

Po visų bandymų buvo grįž 
ta prie senovės septynių stebuk dien jau nėra, juos tik atkūrė 
lų, kurie ir rodomi cineramoje. menininkas M. Larrinaga. (D). 
Pirmasis yra piramidė, kurią 
prieš penkis tūkstančius metų 
pastatė karalius Cheopas. Ant 
ras yra mauzolėjus, pastatytas Colorado Universitete 
Mažosios Azijos karaliui Mau der ,Colo.) suruoštoje grafikos deminio Sambūrio atstovai). MELBOURNO ATŽALYNAS '' 
solui. Trečias yra kolosas, mil parodoje lietuvių grafiką savo Lietuvių Akademinis Sambūris _
žiniška saulės dievo Helijaus monumentaliniais darbais repre Montrealyje. Tautinių šokių giupė, vado
statula, pro kurios kojas pra zentuoja dailininkai: Paulius TAUTINU J ŠOKU J vau jama Algio Kai pavičiaus, oi
plaukia laivai. Ketvirtas yra Dz Augius, Alfonsas Dargis, Vyta ganizuoja mažųjų šokėjų gru

no švyturys Aleksandrijos uos 
te. Šeštas yra Dianos šventovė 
Efese, statyta per šimtą metų 
iš baltojo marmuro, išpuošta 
auksu. Septintas yra Babiloni 
jos sodai su Babelio bokštu.

Septynių stebuklų cinerama 
pradedama kelione orlaiviu iš 
New Yorko pro Laisvės statu 
lą Į Pietų Ameriką, kur aplan 
koma Iguazo krioklys, Rio de 
Janeiro miestas, cukraus planta 
cijos ir miškai. Iš čia skrenda i 
Japoniją, sustojant prie Kama 
kuros paminklo, aplankant gar 
šiauši japonų teatrą Takarazu ' - 
ka. Indijoj sustojama prie šven 
tosios Ganges upės, pamatoma 
šventosios karvės, vestuvių pa 
pročiai, beždžionių šventykla, 
garsus kobros su mangoose šo 
kis ir daug kitų dalykų. Toliau 
Šventoji Žemė su Sinajaus kai 
mu, mirties jūrą, Nazaretu, Kri 
staus gundymo kalnu, Kalvari 
jos keliu ir Alyvų sadu.

TIRS GOLFšTROMĄ
Golfštromo šiltosios srovės 

išsiunčiami 20 laivų —

tiekiama daug mokslinės, įstori vykstantiems kelionės papigi čiąjį šeštadienį išliejo beto F ' ‘ ‘ '
nės medžiagos, brėžinių ir nuo nimai. Norint pasinaudoti kelio no pamatus. Prie šių darbui dir žiausiai ištirtas srovės vidurys.

.• nės papiginimais reikia sudary bo 45 žmonės 614 darbo valan Spėjama, kad srove vidury At
s < or. __ dų Reikia pažymėti, kad tai lanto išsišakoja. Didžiausia ša 

kavo ir jaunimas. ka eina į šiaurę, dvi mažesnės
Vasario 23 d. buvo pašyentin šakos eina į šiaurės rytus ir pie 

ti pamatai ir pradėtos mūryti tų rytus. Smulkiau paaiškės 
sienos. Australijos lietuviai šią tik po tyrimo.

traukų.

Taip pat dr. Gimbutas „Te 
chnikos Žodžio” šių metų pir 
mame numeryje rašo apie šie 
nų puošmenis lietuvių kaime. 
Šie jo straipsniai „Sėjoje” ir „T. 

‘ verti susidomėjimo, 
ypač šiuo metu, kada mūsų pa 
vergtoje Tėvynėje keičiamas iš 
pagrindų senojo lietuviškojo 
kaimo veidas, kada kaimas kol 
chozinamas ir alinamas.

Labai džiugu, kad dr. J. Gim 
butas apie lietuviškąjį kaimą 
ruošia net ištisą studiją, pašvęs 
damas tam net visą savo laisva 
laikį.

Be to, „Lietuvių Enciklopedi ryta visa eilė komisijų.

ti grupę ne mažesnę kaip 30 as 
menų. Į grupė gali įeiti ir visi 
keleiviai, vykstą Į tautinių šo 
kių šventę.

PIRMASIS AMERIKOS IR 
KANADOS LIETUVIŲ 

jaunimo kongresas šaukiamas 
lietuvių tautinių šokių šventės 
išvakarėse. Kongresas pradeda 
mas gražiame Morrison viešbu 
tyje birželio 29 d. Birželio 28 
d. tame pačiame viešbutyje ati 
daroma lietuvių dailės paroda.

Sėkmingesniam tautinių šo 
kivi šventės pasirengimui suda 

Finan 
Antroji septynių stebuklų da joje“, X tome apie kaimą ran sų komisijai vadovauja žymus 

lis prasideda Afrikos kontinen 
tu. Čia pamatysi įvairiausių žv 
erių, Dantės pragarą, Viktori 
jos krioklį, Saharos dykumą, 
arabų naktis, jų šokius ir spor 
tą. Iš Afrikos skrendama j Tur 
kiją per Konstantino_polį į Ita 
liją, amžinąjį Miestą •— Romą. 

______  _ __ Per Niagara Falls grįžtama į
rė naują sąrašą, pridėdami Los New Yorką, sustojant prie Em

dame daug medžiagos. Ten ra bankininkas John Pakel, tech 
šo net keletas autorių Įvairiais nikinės komisijos pirmininku 
klausimais. Tačiau tokios išsa pakviestas inž. Eugenijus Bart 
mios studijos, kaip dr. inž. J. kus, spaudos informacijos — 
Gimbuto, yra labai visais požiū S'tasys_Daunys ir nakvynių — 
riais svarbios.

VINCO KRĖVĖS VARDO 
LITERATŪRINEI 

PREMIJAI

zio.
* * ♦

Iš septynių pasaulio stebuklų 
yra likęs tik vienas — pirami 
dės: kitų šešių stebuklų šian

L. Gija. Jonas Paštukas.
Tautinių šokių, jaunimo kon 

greso ir dailės parodos dalyvia 
ms pagerbti LB Chicagos apy 
gardos valdyba birželio 30 d. 
Morrison viešbutyje rengia ba 
nketą.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
TEATRO GRUPĖ

LIETUVIŲ DAILĖS 
INSTITUTO

mbūris Montrealyje numato 
įteikti gegužės m. už 1955-56 
m. išleistą lietuvių grožinės Ii 
teratūros veikalą, skirti sudary 
ta sekanti jury komisija: Birutė pastatė J. Audronio 3 v. kome 
Pūkelevičiūtė (Lietuvių Rašy diją „Teta iš Amerikos“. Vaidi 
tojų Draugijos atstovė), Jonas no Valė Baltutytė, V. Lazaus 
Kardelis (KLB Montrealio Sci kas, B. Paškevičius, V. Bosikis, 
mėlio atstovas), Dr. Henrikas Viktoras Baltutis, Verbylait., 
Nagj/j, Birutė Cipliajuskaitė, Pačkevičius, P. Baltutis, Kala 

(Boul Kazys Veselka (Lietuvių Aka dytė.

plaukia laivai. Ketvirtas yra Dz Augius, Alfonsas Dar gis, Vyta _ . . . . >
eusas, Olimpo dievas, kuri su utas Kasiulis, Viktoras Petravi šventėje pasirodys 400 šokėjų, pę, norint išmokyti patį jauniau 
kūrė graikų skulptorius Phidi ičus, Telesforas Valius, Romas suvažiavusių iš 20 atskirų vie šią musų atžalyną tautinių šo •' 
jas, vogdamas auksą ir kitas br

pirkinys už šią kai
ną.

LAIKO ILGIAU NEGU KITOS!

Kokių tik rūšių jus 
panorėsite, PEN
MANS DARBO 
KOJINIŲ yra Įvai
riausių. Nesvarbu 
kurias pasirinksite, 
jūs Įsitikinsite, kad 
tai vertingiausias

$

. 'f

-

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI 
GARSŪS NUO 1868 METŲ (WS IŠ

Viesulas. tovių. Iš Kanados įsiregistra kių.

PR. DOM. GIRDŽIUS.

Penkios Lin-Yutango tiesos
3. LOGIKA.

„When civilization loses simplicity and the 
sophisticated do not return to unsophistication, 
civilization becomes full of troubles and dege
nerates.“

(Lin-Yutang, IMPORTANCE OF LIVING.)
Jei išminčius tyli, mokytas kalba, kvailys ginčijasi, tai 

vokiečių, prancūzų, anglų ir kitų europiečių .filosofija (išsky
rus ga ISokratą) nepriklauso prie tylinčiųjų. Kas tetiki io 
gika ir nori logiškos išvados, tai ji bus tokia: verbalizmo to 
mai jau yra pasiekę tonų; graikų sofistinė mokykla niekodos 
nebuvo uždaryta.

Rytietis iš Konfucijaus krašto dar dartą, akį primerkęs, 
ironiškai nusišypsos. Sako, jūs turite tonus pritašytos filo 
sofijos, jūs turite Kantą ir Hegelį, jų dialektišką galvojimą li
to galvojimo nevykusį kūdikį Karlą Marksą, komunizmą ir 
fašizmą, visokeriopą dogmatizmą. Mes tik filosofiškai gyve 
name. Kas geriau: turėti filosofiją, ar gyventi filosofiškai? 
Ko verta filosofija, jei žmogus pagal ją negyvena, arba bio 
gai gyvena, ko verta religija, jei žmogus jos nepaiso, ko verta 
mokykla, jei ji neišmoko?

Taip Rytų svečias pasakytų, jei jis atvyktų Europon. 
Viešnagė jam atrodytų, kaip didelis miestas, visas verdąs iš 
įkaitimo, kur šoferis galvotrūkčiais lėkdamas kažko žemėlapy 
įieško, paklaustas, kur veža, išsidouda esąs pamišęs: o blo 
giausia, kad jis turi ginklą.

Tas didelis miestas tai technika, pamišęs šoferis---- mo
kslas, o ginklas — DIE MACHTPOLITIK.

— Aš kalbu visados logiškai: tu nelogiškai galvoji!
— Jis neturi nė mažiausios logikos, tik pagalvok logiš 

kai!
— Logikos, logikos reikia. Štai kas! Logikos.
Taip kalba čia ne tik tas, kuris iš mokyklos dar atsimena 

pirmąjį silogizmą, bet ir penkiolikos metų palkusai, ginčyda 
miesi su tėvais, nemokyti storžieviai. Kiti, pašiepdami kokį 
nevykėlj, piavardžiuoja jį filosofu, profesorium. Ergo esame 
iš tikrųjų rasė pilna filosofijos. Jos pilni pašaliai. Tik ar pa 
kankamai mes ją išpažįstame? Ar nuoširdus mūsų tikėjimas 
jos tiesomis, jei ja keikiamės? Kiti čia pradeda jau ir lehgija 
keiktis. Todėl kitos rasės žmogus pradeda jau suabejoti ne 
tik mūsų tikėjimu filosofija, bet ir pačios filosofijos verte.

IMPORTANCE Ob LIVING autorius mėgdavo peršok
ti per tvorą ir grįžti namo pTo užpakalines duris. (Daugiau ko 
pamatai). Kartais jam, sako, būdavo įdomu skaityti knygas, 
išleistas ne valstybinių leidyklų, nežinomų autorių, tokias, ko 
kių literatūros profesoriai neskaito. Didžiausia jo silpnybė— 
skaityti senų laiškų POSTSCRIPTA, ir jis yra įsitikinęs, 
kad ilgas laiško turinys dažnai yra daug mažiau vertas, negu 
to laiško POSTSCRIPTUM.

Štai rašo vyras, šeimos galva, raštą. Pirma, kad jo žmo 
na jam neištikima: a) mintimis, b) elgesiu; antra, kad jinai 
yra bloga šeimininkė: a) retai būna namuose, b) nepagamina 
jam šilto viralo; trečia, kad jo žmona plėšikiškai išlaidi. Is 
turimų premisų jis sudaro logišką išvadą ir siunčia advokatui

raštą, kad advokatas nelaimingo kliento reikalavimus dai lo 
giškiau pagrįstų ir gautų iš teismo divorsą. Rašto nuorašą vy
ras nutaria pasiųsti žmonai. Tai korektiška, teisinga ir dar 
kartą logiška.

Bet dedamas laišką vokan, teisingasis vyras prirašo dar 
kelius žodžius apačioje: „Neimk į galvą tų kvailybių. Aš pats 
ir negeiesnis paukštukas, Stepute... Lauk manęs šį vakarą: 
aš grįšiu pas tave su gražiausių gėlių puokšte“.

Kai tėvas rašo palaidūnui sūnui, jis išcituoja visą Dėka 
logą. mediciniškai, kiek alkoholis ir nikotinas suaido vitalinių 
ląstelių, pasveria ekonomiškai išleidžiamų pinigų vertę. Jei 
laiško pabaigoje nėra POSTSCRIPTUM, — blogas laiškas. 
Tikrai nužmoginto formalisto akrobatika.

Ar ne taip pat kalbėjo L. Tolstojaus Aleksiejus Aieksan 
drovičius savo buvusiai žmonai, Vronskio meilužei? Ar ne 
Logiškai galvodamas, Ivanas Karamazovas nusprendė grąžin 
ti Viešpačiui įėjimo biletą?

Ak, Broliai Kristuje, krikščionys ir pagonys sutinka, jog 
Marija Magdalena buvo daug malonesnė ir naudingesnė, ne 
gu sausas ir žiaurus logikos vergas arba netikros filosofijos 
mokytojas. O pagonis įtars Europos filosofija netikra dėl tu, 
kad ji negyveniška ir nežmoniška. Kristus kitaip mokė iš 
reikalauti skolas ir sumokėti atlyginimą vyndarzio darbinin 
kams. ,

Ir pagoniškas autorius čia su Kristum. Jis nieko taip ne 
niekina, kaip du žodžius: LOGIŠKAS BŪTINUMAS. Nėra 
ir negali būti logiško būtinumo, nes žmogiškuose reikaluose 
nėra logiško būtinumo. Vidurinis žmogus yra ne tiktai tei 
singas ir kilnus, bet jis kartu yra ir biologiškai įdomus. Pik 
tas, gražus, nuoširdus. Ne vien racionalus, bet taip pat ii 
racionalus. Jei viskas eitų planingai ir racionaliai, nelinkėtu 
me laimes kasmet Naujųjų Metų išvakarėse. Ir tai būtų la 
bai neįdomu. Jei gyvenimas būtų logiškas, ar daug kas ap 
sivestų?

Kai mes mokomės istorijos, ar mokomės vien tai, kas 
buvo racionalu ir logiška? O tie, kurie marmuru virtę, šian 
dien virpina mūsų širdis muzėjuose? Didele meile, didelės 
aistros, ambicijos mus žavi — ne jų logika.

Julius Cezaris, kai aistringai pamilo Egipto karalienę ir 
pamiršo Galiją tolimoje šiaurėje; Mozė, kai grįžęs iš Sinajaus 
kalno, kalbėjęsis su Dievu, perpykęs sudaužė lenteles su įra 
šytais Dievo įsakymais, daužydamas stabmeldišką aukso ver 
šį; karalius Dovydas, pamilęs Betsabeją ir užmušęs jos vyrą, 
šventasis ir • gražiausių psalmių autorius; Benjaminas Frank 
linas ir Tomas Jefersonas, kai sulaukę septyniasdešimt, aš 
tuoniasdešimt, pateko Paryžiun. Tada šitie vyrai buvo tikrai 
įdomūs. Ir žmoniški.

O studentui ar neįdomu, kai katedroj profesorius pasi 
genda iš vakaro paruoštos paskaitos plano? Kai nusiėmęs aki 
nius, jis pradeda pasakoti atsiminimus a la Olivero Wendell 
Holmes senasis autokratas.

„Tikrai vertas pasigailėjimo yra pasaulis, kuriame mes 
turime žinojimą be supratimo, kritiką be įvertinimo; grožį 
be meilės, tiesą be aistros, teisingumą be pasigailėjimo ir man 
dagumą be širdies šilumos.“ (Lin-Yutang, IMPORTANCE 
OF LIVING).

Todėl Laotse savo knygose apie Tao moko „the wisdom 
of appearing foolish, the success of appearing to fall, the stre

nght of weakness and the adventage of lying low". Knygų 
apie Tao logika rytietiška: indeterminė ir sinchroninė, kur 
priežastis gali būti išvada, o išvada gali būti priežastis lik iš 
dalies. Priežastis ir išvada kiniečių logikoj yra tik lygiagre 
ciai aspektai tos pačios tiesos. Tai moteriška logika, išlygi 
nanti mąstymo kampuotumus. Visa Kinija savo spalvingu 
•nu ir gamtos margumu primena gražią moterį. Laotse pata 
ria gerai pažinti vyrus, bet laikytis prie moters. Ypač pavo 
jaus valandą, arba kai vyras gauna nepagydomą ligą.

Griežtas logiškas mąstymas reikalauja griežtos tvarkos 
ir tobulos klasifikacijos. Ne tvrkos natūroje, kaip Konfu 
cijus moko, bet abstrakčios klasifikacijos, turinčius labai ma 
žai ką bendro su kasdieninio gyvenimo žmogiškais reikalais. 
Išdidūs ir arogantiški Europos mokslai šiandie pasiskirstę ats 
kirais departamentais. Ką daro geologai, nedaro antropolo 
gai; ką daro antropologai, nedaro psichologai; ką daro psi 
chologai, nedaro ontologai; ką daro ontologai, nedaro odon 
tologai. . . (Konfucijus pastariesiems paplotų, nes jis mėgo 
gerai pavalgyti).

Taip buvo kinų imperatoriškoj virtuvėj.
Griuvus vienai dinastijai, sako, vienas ugštas bajoras™ 

gavo merginą, dirbusią imperatoriaus virtuvėje. Jis sukvie 
te svečius ir liepė merginai pagaminti karališkus pietus. Šioji 
atsakė negalinti, nes dirbusi tik paštetų depai tamente. Pri 
blokštas bajoras nusileido ir prašė pagaminti karališko pašte 
to. Mergina išdidžiai atsakė: „Esu dirbusi tik svogūnų pjaus 
tymo departamente'".

Liudvikas Keturioliktasis nuėjo dar toliau klasifikacijoj, 
pridėdamas Versalio parkui tiesai ją liniją ir tobulą simetriją.

Žmoniškumo draugijos pirmininkas (jei tokia draugija 
yra), norėdamas gauti kalbėtoją paskaitai apie žmoniškumą 
ii nežinodamas, iš kokio mokslų departamento kviestis pro 
fesorių, turėtų kviestis Paryžiaus šoferį. Šoferis geriausiai 
pažįsta žmonių reikalus, jų silpnybes ir visokias painiavas.

Filosofijos profesorius išdidžiai tvirtina, kad jo mokslas 
esąs augšciausias, apimąs visus mokių departamentus. LAU 
DANDA SIT VOLUNTAS! Ar tai teigdamas malonusis 
profesorius neturi galovj kokią filosofijos mokyklą, sistemą?^ I 
Platoninę, Bakoninę, Bergsoninę, Sartrinę?

Anot G. Santyana profesonalui filosofui, kaip advokatui, 
rūpi ne tiesa, o pergalė. Jis nejieško tiesos, bet gina sistemą. 
Del to sveikai galvojąs žmogus kuo mažiausiai betiki filosofi 
ja, kitas net keikiasi ja. Su juo kartu ir autorius šių žodžių:

„Jei žodžiai fatališkai nustelbia mūsų mintis, tai meilė sis 
temoms yra dar fatališkesnis dalykas šiltam gyvenimo pažini 
inui. Sistema yra tik iškamša tiesoje. Ir juo logiškiau siste 
ma sudaryta, juo baisesnė tampa toji mentalinė iškamša. Žm 
ogaus pasingos matyti tik vieną tiesos fazę, tuojau į ją įsigihn 
ti ir iš jos sudaryti tobulai logišką sistemą — yra vienintelis 
atsakymas, kodėl mūsų filosofija pasidarė keistai svetima gy 
venimui. ►

Tas, kuris kalba apie tiesą, tuo pačiu ją įžeidžia. Tas, 
kuris mėgsta įrodyti, ją iškraipo ir sužaloja. Tas, kas duoda 
pasaulėžiūrai mokyklą ir jai priklijuoja etiketę, užmuša tiesą. 
Kas pasiskelbia jos sekėju — palaidoja. Todėl betkokia tiesa, 
kartą virtusi sistema, yra tris kartus numarinta ir palaidota“. 
(Lin-Yutang, IMPORTANCE OF LIVING, p. 419).

Bus daugiau.
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Namų statytojams ir pirkėjams
GAL ŠIEMET STATYSI, PIRKSI AR REMONTUOSI NAMĄ?

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

AMLIT BUILDERS SUPPLIES Ltd. 
♦

(Vienintelė tos rūšies lietuviška prekybos įstaiga Montrealyje)
Žemiausiomis kainomis ir patogiausiomis mokėjimo sąlygomis čia galima gauti visas sta 

i tybines medžiagas: visokių rūšių lentas, cementą, cementinius blokus, plytas, vinis, dažus, 
stogo dengimo ir izoliacines medžiagas.

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

n.
PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS

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

AMLIT BUILDERS SUPPLLIES Ltd. 
telefonu RA 1-7524.

AMLIT BENDROVĖS VALDYBA

Ties Raštikio atsiminimais
9. KARIUOMENĖ IR SUVALKIEČIŲ SUKILIMAS

Keistas dalykas — Raštikio iš tikrųjų pavartoti ginklą? Juk 
atsiminimai sukelia daugybę tai gi brolis būtų stojęs prieš 
klausimų, dėl kurių jau dauge brolį arba dar prasčiau — su 

>s pasisakė, bet niekas tų klau nūs prieš tėvą? Tai būtų tikrai 
simų neišbaigė. Juo daugiau ra tragiška. Ir jis mano, kad nuo 
šai, juo daugiau giliniesi į jo iš šitokio tragiško susidūrimo jis 
keltus klausimus, tuo daugiau kariuomenę išgelbėjęs, nes, su 
atsiranda medžiagos, kurios ne grįžęs iš atostogų, tuojau davęs 
gali palikti bent nesuminėjęs. įsakymą kariuomenę, kuri jau 
Keistas dalykas todėl, kad savo buvo pašaukta sukilimo malšin 
esme atsiminimai turėtų klausi ti, atšaukti. Raštikis mano, kad 
mus išbaigti, atsakyti į juos, tai padarytas jo didelis žygis.

Žinoma, negali būti ir kalbos, 
kad kariuomenė tokiam sukili 
mui, koks buvo Suvalkiečių su 
kilimas, nenaudinga naudoti. 
Bet jeigu tą malšinimą daro po 
licija, tai ar ne tas pat rezulta 
tas esti? Ar čia brolis prieš bro 

valkiečių sukilimo klausimą. Jis lį arba sūnus prieš tėvą nepasta 
daug į jį nesigilina. Jis tiktai tomas? Ir ar tai ne tragiška be 
mano, kad kariuomenės į šio- su ndrai? Faktinai, visur, kur vy 
kilimo malšinimą nereikėjo vėl ksta sukilimai, panaudojamos 
ti. Girdi, o kas būtų buvę, jei visos turimos priemonės. Tai 
gu taip kariuomenei būtų tekę yra visiškai natūralu, ypač gi

juos išaiškinti. Čia gi viskas da 
rosi atvirkščiai. Juo daugiau ra 
šai, juo daugiau kraunasi me 
džiagos, daugiau iškyla proble 
mų kurias apeiti tiesiog nėra 
kaip.. .

Štai S't. Raštikis paliečia Su

SIUNČIAME VAISTUS . 
just? sergantiems artimie

siems ir prieteliams 
Lietuvoje 

ir visoje Europoje. 
JEAN TALON 
DRUG STORE 

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

tai buvo natūralu pas mus, kur 
kariuomenė tam tikslui ir buvo 
pajungta, anot Br. Railos: „Ka 
riuomenė, tiksliau, karininkija 
buvo šios valdžios versmė, vie 
nintelė lemiamoji fizinė ir mo 
ralinė atrama, parama ir apsau 
ga“... Raštikis gi dedasi tokiu 
naiviu, kad to nesupratęs. . . Jis 
vis įtaigoja, kad jis ruošęs ka 
riuomenę kovoms su išorės prie 
šu. . . Ruošė, ruošė ir neparuo 
šė. Kai tiktai reikėjo kanuo

SIUNTINIAI LIETUVON 
ir Sovietų Rusijon 

GRABOWSKI
EXPORT - IMPORT CO IR VAISTINĖ 

London, England
Ypatingai žemos kainos vaistams.

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

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

kainoraš- 
Kanadoje

LA 5-6633.

I BELLAZZI-LAMY, INC I
__ e«e« 7679 George St., ..... , „■ TR 5151 Ville Lasalle.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliactja, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

mnmtmmtmmnmmmtmraummmmmtnmmmmmmmmmmmn

Tel.TR. 1135i VICTORIAI CLEANERSFOYERS 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, sava J. Kriaučeliflnaa, A. Majauskas, N. Matulaitienė.
TEL. TR.1J35 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

N E P R I«K LAUŽOMA LIETUVA

mu. Ar ne tragiška? O nepasi 
ruošimo laikais ji sugebėjo ko 
voti ir su didžiąja Rusija ir su 
nepalyginamai didesne Lenkija, 
ir su bermontininkais ir net su 
broliais latviais iškart, ir turėjo 
gerus, palyginti, rezultatus, ir 
tai buvo tais laikais, kai Lietu 
va buvo ir alkana, ir plika, ir be 
ginkle.

Dabar dėl to Suvalkiečių su 
kilimo. Jau keli slapukai piktai 
puolo Suvalkų sukilimą ir suki 
lėlius, juos kuoneveikdami, mai 
šydami su purvais ir darydami 
jiems visokių nieku nepagrįstų 
ir tieisog išgalvotų priekaištų. 
Slapukas Dubysa ypač piktai su

menė panaudoti tikriems jos už 
daviniams atlikti, ji vis buvusi 
neparuošta. Taip ir nebuvo pa 
ruošta. O juk kiekvienam vals 
tybės piliečiui yra aišku, kaip 
diena, kad kariuomenė kiekvie 
nu metu, kiekvieną minutę turi valkiečius puola. Tai yra visai 
būti gatava ginti valstybę nuo suprantama. Tiktai Raštikis ir 
bet kokio užpuoliko. Todėl Kr..to nesuprato. . . 
Aps. min. K. Musteikis buvo lo / 
giškas kai reikalavo ginti vals lėčiau parašyti daug, nes jį la PIRMYN
tybę nuo užpuolikų. Kariuome bai gerai žinau. Bet tai yra ats
nės gi vadas tragiškais Lietu kirą tema. Dabar tiktai tiek pa Šie metai bus vieni iš reikš 
vai momentais vis įtaigojo mi sakysiu, kad Suvalkiečių sukili mingiausių toje inžinerijos ir 
nisterių kabinetą, kad kanuo mas buvo ūkininkijos sąjūdis at statybos dramoje, kuri vyksta 
menė dar neparuošta kovoti, sikovoti sau suverenines teises. St. Lawrence upėj. Maždaug 
lyg priešas turėtų ateiti kaip Tai buvo tautos kova už teisėtą trys ketvirtadaliai jėgainės dar 
tiktai tada, kada jo priešinin valdžią, jų pačių renkamą ir jų ' 
kas jau bus gerai pasiruošęs. . . kontroliuojamą. Niekas Suval 
Kitados, kai buvo, anot Railos, kiečių neapjuodins jokiais pik 
„pagaunanti ir išbaigta ideolo tais apbūdinimais. Tai yra dide 
gija“ —kai lietuvių tauta bu lis mūsų tautos istorinis įvykis, 
vo net visai be kariuomenės ir parodęs, kad liaudis, tauta yra 
be ginklų, ne tiktai be pasiruoši sąmoninga ir nuogomis ranko .
mo, bet turėjo „pagaunančią ir mis išeina kovoti už savo tei ji Canadian National Railways 
išbaigtą ideologiją“ — apsigin sės. Už suverenines teises. Atei dviguba linija, perkelta į naują 
ti nuo priešo ir atkurti Lietu ties rašytojai kurs iš tų įvykių ----------------
vos nepriklausomybę, kunoje dramas ir poemas. Tai buvo tau vius, nes Rusijos diktatoriams 
pati tauta būtų suverenas, ku tos, liaudies, heroiškumo pasi labjausiai nepageidaujami yra 
ri labai gerai žinojo, ko ji nori reiškiama, savo pobūdžiu pana kaip tiktai tie, kurie yra linkę 
ir už ką ji rizikuoja gyvybe ir šus į Kražių įvykį, 1905-7 metų koVoti už laisvę ligi sukilimo im 
lieja savo kraują, — niekas ne sukilimus ir panašiai. tinai. (d. b.)
kalbėjo apie nepasiruošimą. O Rusų okupantai tą labai ge J. Kardelis.
po to- prasidėjo, anot Raštikio, rai suprato, todėl okupavę Lie 
ruoša, kuri tęsėsis visus 13 me tuvą, pirmuosius čiupo į Sibirą 
tų ir užsibaigė. . . nepasiruoši vežt iSuvalkiečių sukilimo daly

Br. T A SS Y SINGERMAN 
optometrists • 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 speclialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

I
 TAUPYK, SKOLINKIS I

savo kredito kooperatyve $
„LITAS” |Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai ©

duodamos betkokiam geram tikslui. $

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

Banko kambary. x
Pirm. A: Norkeliūnas ............................... „ RA 7-3120

ODE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACHINE

' 114 ITT? AVIV Lietuviams nuolaida. ;
: 1V1 /l /- o / / Sav.. P. rutkauskas.

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

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

S PSL.

MAMERTAS MACIUKAS

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS

81 St. ZOTIQUE ST. E., MONTREAL

TELEFONAS: CR 7-0051

WINDSOR, Ont.
LIETUVIŲ ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA VEIKIA.

Vieton išsikėlusios į JAV bu tė rezoliucijas Kanados Minis 
vusios mokytojos P. Petrauskai teriui Pirmininkui Louis St. 
tės mokykloje mokytojauja Br. Lourent, Užsienio Reikalų Mi 
Morkevičius. Tikybą dėsto nisteriui L. B. Pearson, Sveika 
kun. V. Rudzinskas. Mokyklą tos ir Gerbūvio ministcriui ir 
suorganizavo ir jos išlaikymu Kanados Delegacijos Jungtinė 
rūpinasi KLB Windsoro Apy se Tautose nariui Paul Martin, 
linkės Valdyba. Jau antrus me Windsoro miesto Majorui M. 
tus iš eilės mokykla naudojasi J. Patrick ir C. B. E. radio sto 
puikiomis Ukrainiečių mokyk čiai.
los patalpomis, esančiomis 1497 Į pasiųstas rezoliucijas - svei 
Langlois Ave. kinimus gauti atsakymai. Bū

__ .... ,, . . dingiausias yra p. L. B. PearsoRezoliucijos Vasario 16-sios ns kuris pabrėžtinai pareiskia>
ProSa kad Kanada Lietuvos užgrobi

K. L. B. Windsoro- Apylin mo nepripažįsta ir de jure pri 
kės Valdyba paruošė ir pasiun pažinimo nėra atšaukusi.

Apie Suvalkiečių sukilimą ga jŪRKEUO STATYBA EINA vietą. Naujoji linija bus 40 my 
lių ilgio. Sis geležinkelio linijos 
perkėlimas pareikalavo didelių 
papildomų darbų: naujų tiltų, 
naujų perkeliamųjų tiltelių per 
plentus ir t. t. Visa tai bus lai, 
ku šiemet baigta.

Šių metų pabaigoje bus taip 
pat baigti maždaug 500 namų 
perkėlimi darbai. Kartu su tuo 
artės į pabaigą naujų bažnyčių 
ir mokyklų statyba. (C- S.) .

— Budapešte okupantas pa 
darė demonstraciją už Kadarą. 
Gatvėmis važinėjo tankų lydi 
mi sunkvežimiai, kuriuose sėdį 
rėkė šūkius už Kadarą.

— Indijoje lankėsi V. Vok. 
užs. r. min. von Brentano, ku 
ris gavo Nehru pritarimą sujun 
gti Vokietiją. Von Brentano pa 
sisakė prieš neutralumą.

bų turi būti baigta 1957 m. pa 
baigoje.

Užtvanka ties Cornwall bus 
beveik visai baigta, liks gal tik 
paskutiniai išlyginamieji dar 
bai.

Šią vasarą bus baigta naujo

SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS’ ;
4922 Sherbrooke St. W„ Montreal. Tel. 1 9. !

Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaityje H F. 7256 <

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. a

SAV. K. K I A U Š A S ir J. Š I A U Č 1 U L 1 S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

Montreal, P. Q. Te!.: HU 8-0162. ’

HE 0211 Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

. ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

Montreal Overseas Parcels 
Service Reg’d.

4158 St. Lawrence Blvd.

PL 4725

Siuntiniai Lietuvon
IR J 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.



č Pit,
Pranas žižMarasu,

Atkelta iš 3-člo psl 
ir kt. vardais, tačiau tikrumoje 
buvo lenkų pabaisa. Gal tai isto 
rinių, Vytauto, Gedimino, Kęs 
tučio Įvykių įtaka, gal netoli 
mos Giedraięiu-Širvintų kovos 
vaisiai, bet bendrai paėmus, len 
kai jautė tam tikrą respektą lie 
tuviams, kaip kovingos ir nar 
sios tautos vaikams. Ypač jų bai 
mė padidėjo, kada „Express 
Wilenski“ išleido ekstra laidą, 
apie Lietuvos šaulių mobilizaci 
ją. Todėl nežinau, ar tikslus bu 
vo Lietuvos vyriausybės spren 
dimas, priimti lenkų ultimatu 
mą. Ne tik mano akimis žiūrint, 
bet ir daugelio Vilniaus krašto 
lietuvių veikėjų, šis

Vyriški 
apat. balt

Darbia k

Vyrų, vaikų 
T-Shirts

ULTIMATUMAS BUVO 
NEPRIIMTINAS.

KOKY 
BĖS

ŽENK 
LAS

Išeiginės ir 
sporto kojir

Moteriški
ap. balt.

Be abejo, Lenkija savo žygio 
neatsisakytų, tačiau pati kova 
būtų labai kieta.

Nors Maly Rocznik statysty 
czny, išleidžiamas buvo kas me 
tai, su nurodytom tautybėm Le 
nkijoje, kaip ukrainiečiai, vokie 
čiai, žydai, gudai, lietuviai, ku 
rie sudarė tik apie 10% viso 
Lenkijos gyventojų skaičiaus, 
tačiau yra sakoma, kad melas 
yra mažas, didelis ir. . . statist! 
ka. Panašiai buvo ir su lenkų 
gyventojų surašymu. Pats ge 
rai prisimenu, kada atvykęs i 
mūsų butą surašinėtojas, po kla 
usimų — vardo, pavardės, užsi 
ėmimo, amžiaus ir tt. automatiš 
kai i skilti „narodovošč," Įrašė 
„polak“. Griežtai užprotesta 
vus. jis su didžiausiu nepasiten 
kinimu perbraukė ir Įrašė paei 
liui visiems šeimos nariams

VIRŠ 88 METŲ

r~.HOSIERY T-SHIRTS

Litwin. Taigi, lieka faktas, kad

milionai ne lenku 
TAUTYBĖS BERAŠČIŲ 

ASMENŲ BUVO ĮRAŠYTI 
KAIP LENKŲ TAUTYBĖS, 
todėl ir gavosi toks augštas len

Lenkijoje sudarė daugiausiai 
60-tą% visų gyventojų, taigi ki 
lūs karui, galima buvo tikėtis 
ne tik suskilimo iš ukrainiečių 
pusės, bet taip, kaip minėjau, pa 
rtizaninio karo vaiksmų, čia 
pat, Lietuvos - Lenkijos fronto 
užnugaryje. Užtektų to teigi 
mo parėmimui pažymėti apie

Berniukų 
apat. balt.

Mergaičių 
apatin.

Kūdikių
K baltin.

Iš kitos pusės, man < 
didžiosios vakarų valstybės 
šiuos karo veiksmus tarpe len 
kų ir lietuvių sustabdytų. Kaip 
bebūtų, tačiau karas Europoje 
1938 m. dar nebuvo pribrendęs. 
Vienu žodžiu, moraliai išeitumę 
me laimėtojais. Sakykime, jeigu 
būtumėme pasipriešinę rusams 
(o mūsų pavyzdžiu pasektų lat 
viai is estai), netekę daug gyvy 
bių, tačiau jos eitų j tų brolių ir 
sesių sąskaitą, kurios dabar ken 
čia Sibire. Turiu omenyje Sov. 
Sąjungos respektavimą (pav. 

ar blogiausiu

Jstybės STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
KANADOS LIETUVIŲ STU DENTŲ RINKIMAI

Mieli Kolegos,-ės, mų Komisijai, nevėliau balan
Artinantis mokslo metų ga džio mėn. 15 d., sekančiu adre 

lui, ateina laikas rinkti naujus su: Algirdas Jurkus, 1451 Cra 
centro oganus kurie sekančiais wford Bridge Ave., Verdun, P. 
mokslo metais koordinuotų Ka Q.
nados lietuvių studentų veiklą. BĄūtų malonu jei ir mažės 
Renkama bus Centro Valdyba, niųjų kolonijų studentai, kurie 
susidedanti iš penkių narių, ir iki šiol laikėsi gana pasyviai, Į 
Revizijos Komisija iš trijų na šiuos rinkimus prisiųstų kandi 
rių. datų. Studentų Sąjunga yra vi

J šias pareigas gali kandida sos Kanados lietuvių studentų 
tuoti kiekvienas KLS'S narys, organizacija, ‘ todėl visi turėtų

VOSYLIŪNO-STEMPUŽIE NĖS KONCERTAS
Prisikėlimo parap. salėje praė ir tik trejetą pasaulinių auto 
jo gražiu pasisekimu. Smuiki rių kūrinių. Pažymėtina kukli 
ninkas Iz. Vosyliūnas, išpildy ir kultūringa solistės laikysena, 
damas Arcangelo Corelli ketu Matyti graži pažanga dainavi 
rias sonatas, pasirodė visame su mo mene. Akomponavo muz. 
brendime. Tiesa, smuikininkas S, Gailevičius. Pasigęsta kon 
ne tiek reiškėsi efektu, kiek ti certe didesnio skaičiaus žmo 

v;inLr. L < kaip Suomijos) ar blogiausiu tuoti kiekvienas KLSS narys, organizacija, • todėl visi turėtu ksliu' klasiįu da[yko aPvaldy nių: atsilankė arti trijų šimtų.
Vilniaus krašto lietuviu partiza KdlP c,u°mijobj, oiogiausiu __... . v . „ • 1 • • -j-.- • ™ ‘ mu ir pateikimu klausytojams.•— ’ ...................atveju suteikimą satelitinių tei Kandidatų lapeliai, pažymint Į prisidėti prie veiklos. Taigi pra „ , . Stemnužienė datmumo

siu Pabaltijo valstybėms, pana kurias pareigas kandidatuoja šome visus studentus suprasti -e lietuviškų autorių dai
nas (Sasnausko, Gruodžio, Bu kad nemažas skaičius mūsų tau 
driūno, Banaičio ir Jakubėno) tiečiu daro pastangas per emi 
----------------------------------- -------------gracijos Įstaigas kviesti savo ar 
mo p. A. Juškauskui ir J, že timus gimines iš Lietuvos. Tuo 
maičiui Tautos Fondo vardu 
reiškiu širdingą pądėką.

P. Januška
T. F. Įgaliotinis Windsore.

nines kovas beveik iki 1923 m. 
vadovaujant garsiam vadui Šia 
udiniui.

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

PUFFERIN GARAGE
1423 Dufferin St., LE 3-6149 
(Įvažiavimas iš Gearv Avė.) 

Sav. V. DUNDYS

šiai kaip lenkams, čekams, taigi ma, turi būti pasirašyti paties savo pareigas lietuvybės atžvil 
nors dalinio išgelbėjimo iš masikandidato vieno ar dauSiau Siu ir nepagailėti laiko ir pas 
nių vežimų, žudymų. asmenų kurie ji siūlo. Lapeliai tangu šiam svarbiam uždavi

Bus daugiau. turi būti prisiųsti KLSS Rinki niui • Rinkimų Komisija.
• Jonas Andrulis „Draugo“ ro 
mano konkurso mecenatas yra 
antrosios Ameriko slietuvių kar 
tos vyras, paveldėjęs iš savo tė 
vėlių Lietuvos, lietuvių kalbos 
ir spausdintojo lietuviškojo žo 
džio meilę. Andrulis, Michigan 
valstybės ūkininkas, jau per pe 
nkiolika metų gamina lietuvis 
kus sūrius.

RIMTA PROBLEMA
Paskutiniuoju laiku girdėtis,

H

994 DUNDAS ST. W.
I Naujai atidarytas ir naujai Įrengtas. Valgiai gaminami pri

tyrusių virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. v?k.
Visi maloniai kvieičami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

tarpu iš pakviestųjų dar labai 
mažai kas atvyko. Girdėti, kad 
pas kvietėjus pradeda lankytis 
„svečiai“ su Įvairiais „pasiūly 
mais“ ir patarimais,.. Ar ne 

iš Šiaulių vertėtų Į dokumentų darymą 
dviračių gamyklos išstatomi Žiūrėti atsargiai? Vietoje jaus 
tarptautinėse parodose. 1956 mų, daugiau proto argumentų! 

,, . . „ , , . m. gamykla pagamino 400 dvi
!?.1S' A- Butkevncus, V. Janavi račių Kinijai, nemaža jų išsiųs . . - .. .

ta į Jugoslaviją, Vengriją, Šuo bučius Pirmai Komunijai paren 
rniją ir kitur. Šiuo metu gami ^5^' Pat ’ Pam°ko^ prasidės 
narni dviračiai dar 17 užsienio balandžio 1 d. Pirmoji Komųri 
kraštų. Tik j vieną Indiją iš Ja Piamatoma birželio 9 d.^ 
okup. Lietuvos išgabenta 20, 
000 dviračių. Tuo tarpu jų trū 
ksta Lietuvoje.

• New Yorko gyventoja Emma 
Schwartz sulaukė šimto metų 
gimtadienio ir gavo pasveikini

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER
LIETUVIŲ IŠTAIGĄ

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. 
Daip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis.

Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.

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

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

SUDBURY, Ont.
AUKOJO TAUTOS FONDUI

Lietuvos Nepriklausomybės Statkevičius, F. švabauskas J. e Lietuvos dviračiai 
Paskelbimo — Vasario 16-sios Sodaitis, Ant. Tautkevičius, V.
Šventės proga Windsoro ir apy Žemaitis; po 1.50 dol.: B. Mor 
linkės lietuviai aukojo Tautos kevičius; po 1 dol.: B. Bediko 
Fondui sekančiai: po dol. T* ' - - -
St. Pulkauninkas; po 10 dol. čius, V. Janavičius, J. Juknys, 
inž. S't. Naikauskas; po 5 dol. : J. Kizys, S. Pakauskas, S. Pikš 
Dr. V. Ablėnas, P. Budrikas, rys, J. Ražauskas, Pr. Rudokas, 
Pr. Dumčius, J. Gedriūnas, P. S. SimanaviiČienė, A. Skeiveris, 
Januška, inž. A. Jaskulis, A. Ju Z. Styga, Alb. Tautkevičius, K. 
škauskas, Pr. Kairys, Z. Mištau Vilkauskas. Iš ivso suaukota 
tas, E. Zatorskis; po 4 dol. B. 136,50 dol. Kadangi visas šven 
Balaišis, M. Banionis; po 3 dol. tės rengimo išlaidas padengė 
V. Čiuprinskas, L. Leparskas, Šventės rengėjas — K. L. B. 
J. Žemaitis; po 2 dol.: Dr. V. Windsoro Apylinkės Valdyba 
Baltrušaitis, A. Dubauskas, P. iš savo kasos, todėl visos aukos 
Eidukas, V. Kačinskas, J. Kai pasiųstos Tautos Fondo Atsto rną iš prez. Eisenhowerio. Lai 
rys, S. Kazlauskas, A. Kozulis, vybei Montrealyje.
V. Puodžius, A .Pyragius, kun. Visiems aukotojams taip pat 
V. Rudzinskas, M. Silinskas, I prisidėjusiems prie aukų rinki

• Tėvai prašomi registruoti vai

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

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. j

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Burrau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto. Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. L I 0 D Ž I U S.
Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai: 
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS.
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS ' 

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

PASŲ IR KELIONĖS L1UDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. — 

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 

PERKANT — DUODAM! NEMOKAMAI.

kraštininkams bandžius sužino 
ti tokio ilgo amžiaus paslaptį, 
šimtametė pareiškė, jog prie to 
gal prisidėjo jos Įprotis gerai su 
kramtyti maistą.

1st. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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 9-4182 

Toronto.

Lietuvio Advokato Įstaiga 
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras 
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088

..... xk '

» Lietuviai advokatai į į
f NEIMAN, BI5SETT i
i & SEGUIN f
R Barristers, Solicitors, į.
8 Notary Public.
< H e y d e n Street
r (netoli Bloor ir Yongle) ?>
| Toronto 5, Ont.
|Tel.: Ofice WA 4-9501 f
| Res.: BE 3-0978 8

A. E. McKA(<(JE
Barrister and Wlicitor 
Advokatas ir ir otaras 

Tel. EM 4-139<V£m 4-1395 
201 Northern * jncario Bldg.

y Street, 
TORONTU Ontario.
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~ ° P*19 Kalėdas, todėl H Kalėdų Di« laimėjo Žbottoa aeptynmeUa laimėjimus, 4 ftwtaw attiki VA 4 "T Tv Į 1v7//) O Ty HP A turninko“ vardas yra kaip ir ną išleistame Sporte, randame * - *-------------- ‘ —- —n*;—*1..
/V Jį \ Jf \J frir A-Z -L X_Z ±\ t _Ą-X O profesija. Jam atsiranda skanes to turnyro aprašymą ir nuot

T nis duonos kąsnis. Todėl sporti raukas. Sprendžiant iš unifor
SPORTAS LIETUVOJE ninko gyvenimas yra geresnis mų, jos atrodo neblogai, ypač

— už skurstančio kolchozininko ar kur S. Butautas, „minutės“ me
Rašo K. Baronas. vegetuojančio mieste fabriko tu duoda žalgirietėms taktinius

(Tęsinys antras) tuva duoda daugiausia kandida darbininko. Todėl suprantamas žaidimo nurodymus. Nuotrau 
Skaitant įvairių i

vardas yra kaip ir ną išleistame Sporte, randame mokyklos komanda, kurios ka giomis ir 3 kartu# pntlkitn4jį> 
pitonu yra solisto K. Šilgalio Kanadą atstovavo: J. Perkū 
sūnus. Mergaičių komandos — nas, J. Linartas, R. Kožėnas, R. 
Cicėnaitė. Libus, A .Martinkus, A. Mali

Filharmonijos salėje įvyko nauskas, R. Gavėnas, A. Stul 
turnyro nugalėtojams taurių ga, V. Omilijonas, J. Kaunas, 
įteikimas. Mergaičių komandai, A. Blandis, T. Remeikis ir kit. 

rungtynių tų. Dėka lietuviams Sov. Sąjun yra Lietuvos jaunimo veržima koje (su Butautu) gerai matyti išsirikiavusiai su pionieriška Neužilgo šie futbolininkai pra 
aprašymus, galima pastebėti, ga laimėjo Melbourne H-ą vie sis į sportinį gyvenimą, nes tai pagrindinės tos pačios KKR sa uniforma, dovaną įteikia Trun dės pirmenybes lauke, kur jie
kad visai kitoje dvasioje lietu tą. Ir keista, kada A. Lauritė yra priemonė išlikimo savame lės durys, o G. Tulevičiūtės me caitė, „Lietuvos pionieriaus“ re šį sezoną varžysis augštesnėje
viai žaidžia tarp savęs ar su nas> rašydamas „Sporte“ savo krašte, gavimas didesnės mais time, nutrauktas ir balkonas, dakcijos narys. Aiškiai matyt lygoje,
pabaltiečiu komandomis, visai dienoraštį, pavadintą Olimpi to normos, dažnesni daktarų pa Vyrų grupėje turnyrą laimėjo skirtumas tarp partijos ir eili
kita kova yra su rusais. Aiškus nės dienos, nieko nepažymi ru tikrinimai, ir apsisaugojimas Kaunas, o moterų Tartu Kalev, nio piliečio,
antagonizmas jaučiamas lietu ngtynėse prieš Australiją apie nuo ligų. nors jos tiek pat taškų surinko, Bet kita medalio pusė. S. Ra

v. .... • - ( 1912 m. Stockholmo Olimpia kaip ir žalgirietės, tačiau ture čjus, rašytame straipsnyje „Tri ___
yra: Lapkričio 8 d. doje, futbole wjis buvo laikomas jo geresnį krepšių santykį. Už būnoje ir gyvenime“, .štai kaip čius prašo^adreso Dr. Pūdymai 

sias draugiškas rungtynes. Mū alaimėjo kaizerinei Vokietijai vičiusj Tendzegolskis, Buzelis, būtumėte praėję pro Ėidukevi sjs gydytoj, arba žiną šio gydy 
,. . - 1 . - - . . — A . . 1 D . _  VA C* 4* 1 *3 • fl 4' O <1 O VA V O 1 J” f- TA C* t TA 1 TA O O O 4- ■ - m — * r* r* v X. ■ F. w ■ m Am 1 *.

viai žaidžia tarn saves ar su nas, rašydamas ,,Sporte savo krašte, gavimas didesnės mais time,
* . 1 • . _____Y J • _ _ 1 • . t _ AX1 _• • A. __________________ JmJŽ— . 1 J T r_______

kita kova yra su rusais. Aiškus nės dienos, nieko nepažymi ru tikrinimai, ir ;
antagonizmas jaučiamas lietu ngjyjjėse prieš Australiją apie nuo ligų. _ ... __ . 1
vio rusui ne tik kasdieniniame žaidžiusius čia du lietuvius. Jo Į
gyvenime, bet ir sporte. Per sakiniai yra: * - ... . . ------
sportą norima įrodyti lietuvio Šiandien ryte žaidėme pirmą populiariausiu sportu), rusai pr Žalgirį žaidė (treneris Lagūna pradeda: Prieš metus, jeigu jūs jjo (rodos Andriaus). Jieškoma 
pranašumą. Rungtynėse su ru : . .
sais jaučiama kartu kova už SU varžovu buvo Australijos ri net 13:0, tad apie krepšinj nega Stumbrys, 
(. • A—2-4.! 1_________ 1__________ TA’ LG 4-i T-.A Dn4 1  TA 2

etuvą, savo tautą. Be abejo 
.» žiūrovai karštai reaguoja i 
kiekvieną rusams Įmestu krep 
šinį, į kiekvieną laimėtą bėgi 
mą ar įvartį. Taigi, dabartinį 
sportą Lietuvoje galima drą 
šiai pavadinti tylia kova mūsų 
jaunimo prieš krašto pavergė 
j?-

Kaip nepriklausomybės lai 
kais, taip ir dabartiniu, okupaci 
jos metu, populiariausia sporto 
šaka yra krepšinis. Be abejo, į 
pasitraukusiųjų į tremti Lietu 
vos rinktinės žaidėju eiles — . — r------
brolių Norkų, Andriulių, Puzi mė^; ^adanRivjie savo eilėse *u | 
nausko, Baltrūno, grįžusio su ~
palaužta sveikata (džiova?), 
Leščinsko ir Šačkaus (reiktų 

f istais ir siutimais tremties 
sportininkams juos paremti?— sėkmę Latvijos naudai.
K. B.) užaugo jau naujoji kar Sportas Sov. Sąjungoje tar 
ta. Savaime suprantama, kad ir nauja komunistinės sistemos 
gyvendami šiandien nepriklau propagandai. Neįsileisdami į sa 
somų gyvenimu, visi buv. Lie vo valstybę užsienio turistų, jie 
tuvos rinktinės žaidėjai, dėl sa sportu, laisvojo pasaulio tauto 
vo amžiaus, jau negalėtų ginti rns stengiasi įrodyti didelius ko 
trispalvės, tad tenka džiaugtis, munistinio pasaulio laimėjimus, 
kad priaugančioji karta eina jaunimo auklėjime, jo globoje, 
dar nepriklausomybės laikų Tad savaime aišku, kad sporti 
pramntu taku, verždamiesi pre ninkai Sov. Sąjungoje nėra me 
krepšinio ir bendrai sporto, nes gėjai, bet tikri profesionalai: re 
busimosios laisvos Lietuvos sp 
ortas remsis jaunimu.

Lietuvos krepšiu gyvena ir 
Sov. Sąjungos rinktinė. Jai Lie

PAJIESKOJiMAI
— Dr. J. Mockus - Mockevi

, Matačiūnas, Radi čiaus vardo odos - avalynės ko tojo adresą prašomi rašyti Šiuo 
Įėjo būti nė kalbos. Bet rusai kas, Dapšas, Gentvainis, Kru mbinato klubą (Vilniuje. K. adresu: Mr. Emil Schneider, R. 
1956 m. atžymėjo 50 m krepši šinskas, Butkus, Bajoras, Jano B.) būtumėte išgirdę karštas R. 3t Rodney, Ont., Canada, 
nio įvairiais turnyrais ši sukak nis. Moterų: Tulevičiūtė, Rosė kalbas. Ten vyko fizkultūros 
tis“> buvo atžymėta Lietuvoje, naitė, Daktaraitė, Vasiliščiūtė, (rusiškas vertimas — sportiniu

nktinė. Žaisti buvo lengva. Pir 
mąjį kėlinį žaidė: Petkevičius, 
Stonkus, Ozeriovas, Siemiono 
vas ir Lauritėnas. Apie Austrą — ---- -- —j -t—----------------------------j------------------ ------------ ----------------- , -----—  ...... — ..........
lijos sudėtį — nei puse žodžio. Ta proga, Kaune įvyko didelis Sviderskaitė, RoČkutė, Pimpy kas — K. B.) kolektyvo ataskai nus Fran°> g*™- 
Taip pat ir Stonkus, nusipelnęs turnyras, dalyvaujant vyrų gru tė, Milerytė. tinis rinkiminis susirinkimas. Į f'"' - "'vi v
TSRS sporto meistras, net su pėje: Leningrado, Tartu Kalev, Ir jauniai neatsilieka. Vilnių tribūna vienas po< kito stojo ak *tm- Jlesk° sesuo Helia Simėny 
, • .................................. ____ t;______________ :__n„.. x_:_________ i.:__ ________ ____ •___: ____________________ tA :x T -----------  T>—X— -*-11.^-*.

rungtynių eigą.
ir komandiškai esame stipriau 
si, stipresni už mūsų amžinus 
krepšinio konkurentus, brolių 
tautą — latvius. Tačiau rungty 
nėse padėtis gaunasi visai kita. 
ne kartą tenka latvaims pralai

— Šimėnas Bronislavas ,sū

nos aps., Joniškio v., Gravžėnų

Europos gydytojas
Dantistas

Dr. N. Skaab
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405

tė iš Lietuvos. Prašau atsiliepti 
arba pranešti apie jį: S. Mači 
kūnas, 2197 Pine Grove Ave., 
Niagara Falls, Ont., Canada.

— Mažeika Jonas, sūnus Ale 
ksandro ,gim. 1902 m. Pa j ieško 
žmona iš Lietuvos. Prašau atsi

schemomis atvaizduoja žaistų Kauno Žalgirio, Liepojos Dau j,e ,taip pat penkiasdešimtme tyviausi sportininkai, tarybos 
. Vienu žodžiu guva> Tartu ir Kauno koman čiui paminėti, buvo surengtas nariai ir kalbėjo apie trūkumus 

domis. Turnyras Įvyko prieš pradžios mokyklų turnyras. JĮ sportiniame darbe. Kas minutę 
girdėjosi skambūs žodžiai: dra 
ugai! Mums reikia tai padary 
ti, Draugai! Tai mes turime iš 
gyvendinti. ., Draugai! Dau_______ ____________ _ _________
giau tūpčioti vietoje nebegali liepti arba pranešti apie jį: S. 
me. Apsvarsčius visus sporti Mačikūnas, 2197 Pine Grove 
nio darbo trūkumus ir klaidas, Avė., Niagarą Falls, Ont. Cana 
buvo priimtas platus nutarimas. da. 
Na, dabar viskas eis kaip iš pyp .
kės — su pasitenkinimu daug . “. šailcunienė O™ (Norvilai 
kas pagalvojo. Juk toks puikus te)‘r Ja*%naTs. y*tauta8' 
nutarimas, tokie puikūs ųžmo te.va\lš Lietuvos. Prašau 
-aj r . atsihepai: V. Gumbinas, 2197

' * *' A Mtlfrurn T?e»1

FUTBOLININKAI BAIGĖ 
PIRMENYBES

„Lituanica“ futbolininkai jau

u

::

ri 2,12 m milžiną, centro puolė :: 
ją Janj Kruminšą, kurį sunku 
yra prie krepšinio uždengti. Jis S 
dažnai nulemia rungtynių! pa ••

S TAISAU
j RADIJAS

■ | *r
| TELEVIZIJAS

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

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus — 

TALKOJE
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. 

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

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

DOVANŲ SIUNTINIAI į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 
pas Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A TLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

:: :: oe 
H

t

H

SIUNTINIAI LIETUVON
Siunčiame siuntinius Lietuvon ir į kitus kraštus.

Išlaidos apmokamos iš anksto ir gavėjas nieko nemoka. 
Tekstilės audinių pavyzdžius galite apžiūrėti vietoje.

Medž. paltui, viln. 150 cm pi., 3 m, su muitu $ 19.89. 
M. vyr. košt., vii. 150 cm pi., 3 m, su muitu $ 18.54. 

M. v. ar mot. „Tweed“ 150 cm pi., 3 m, su muitu $ 11.25.
Gausus pasirinkimas velykinių maisto siuntinių, žemos 

kainos ir greitas pristatymo laikas — 3-4 savaitės.
Siunčiame odą ir kitus reikmenis.

Pigi oro pašto ir skubos tarnyba.
„O R B I S“ Atstovai.

KANADOJE: 65 Gore St. Hamilton, Ont., tel. JA 9-5695. 
USA: 4414 Rockwell, Chicago Ill.
4311 Sheridan Rd., Kenosha Wise. 
401 W. Grand Blvd., Detroit Mich.

174 Orchard St. New York N. Y.
Naudokitės pigia, greita ir paslaugia „ORBIS“ tarnyba.

H*
EXPORT — IMPORT 

TORONTO.

t:

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

241 Hickson Ave. Tel.: PO 6-5641 Verdun.
Sav. Paul Jocas.

I

I

iLIUNAS
erior Court of Montreal 
iRPRISES REG’D.
state Board ir
>f Montreal nariai

IRKT1? PARDUOTI?
i, ūkiai.
įtram morgičiui.

.nd 7-3560 
unt (kamp. St. Zotique) 
36, Que.
ityrimas

Groserija su alum, 
prie Verduno, skubiam 

pardavimui
$ 7.000. Įmokėti $ 4.000.

3

Š

Pine Grove Ave., Niagara Fal 
Is, Ont. Canada.

— Jieškomas Dr. Petras Bui 
nauskas. Teiraujasi sesuo, gyve 

užbaigė salės pirmenybes ame nant išiauliuose, Lietuvoje. Pra 
rikiečių „National Soccer'* ly Soma atsiliepti: Brunon Gru 
gos I divizijoje, išsikovoję VI- ždž, 800 Elizabeth St., Kitch 
tą vietą, iš 9 susitikimų pelnę 2 nėr, Ont., Canada.

:1 ':'

LIETUVIAI PER LIETUVIUS — LIETUVIAMS!
DAINORA

49, Thornton Ave., London W. 4, England. Tel. CHI 2JC7

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—45 dienų.
1 kilogramo oro paštu persiuntimas kaštuoja 3 doleriai 

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

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

6 dol. 50 et.
Medžiagų pavyzdžiai pasiunčiami siuntėjui.

Rašykite lietuviškai, atsakysime tą pačią dieną lietuviškai.

GENERALINIS STATYTOS KONTP aktorų

: D. E. BELANGER SONS 
13 METŲ JOSI, TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS
| 259—3 Ave., Vilk Lasalle. TR 4JM

Adamonis ir Budrlūnas 
„DISTRICT ESTATE BROKERS” 

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

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

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

D. N. Baltrukonis CR 6-7634 F. Yasutis LA 2-7879 
A. Markevičius OR 1-9816 J. Skučas RA 2-6152

: Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 6501. ft 
• ; P. Adamonis PO 6-7594 A. Budrlūnas RA 7-2690. f

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

LIŪDESIO valandoje

KREIPKITĖS PAS

telef.: 
PL 0094

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.

KOPLYČIA VERDUN — WILL1BRORD AVE

(2 g. į rytus nuo St. Laurent)
£ 4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440. į
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Didž. Aušrininko Dr. Jono Basanavičiaus
3O-ties METŲ MIRTIES SUKAKTUVIŲ MINĖJIMAS

PASKAITĄ APIE DR. J. BASANAVIČIAUS
mą ir kūrybą skaitys dr. h. nagys.
MENINĖJE DALYJE DALYVAUJA:
SOLISTĖ JONĖ PAULIUTĖPIANISTAS ROMAS KNYS

BUS ŠI SEKMADIENI, BALANDŽIO 7 DIENĄ, AUŠROS VARTŲ SALĖJE, 1465 RUE DE SEVE, MONTREAL 20. 
GYVENI-1 TAUTAS 

DRAMOS 
PRADŽIA

SUAUGUSIEJI AUKOJA ŠVIETIMO IR KULTŪROS TI 
KSLAMS GALIMĄ AUKĄ.

j VISI TAUTIEČIAI KVIEČIAMI ŠIAME MINĖJIME DA
ĮĖJIMAS: VAIKAMS IR MOKINIAMS NEMOKAMAS, O LYVAUTI. Rengimo Komitetas.

AKTORIUS LEONAS BARAUSKAS 
4 VALANDĄ 30 MIN. PO PIETŲ.

REZYL
DR. J. BASANAVIČIAUS 30 PERRINKTI VERDUNO IR 

VILLE LASALLE MAJORAI
Balandžio 1 dieną Verduno 

ir Ville Lasalle savivaldybių ri 
nkimai davė šiuos rezultatus: 
Verduno majoras Edwardas 
Wilson perrinktas jau 8-tą kar

MINĖJIMAS
Bai. 7 d. Aušros Vartų sa 

Įėję yra rengiamas mūsų Tau 
tos Atgimimo patriarcho Dr. 
Jono Basanavičiaus 30 metų 
mirties minėjimas. Tai dienai 
pritaikintą paskaitą skaitys Dr. tą Verduno majoru. Ville Lasai 
H. Nagys. le majoru perrinktas dr. Mauri

Meninėje dalyje dalyvaus E. ce Lacharite. Wilson savo kon 
Kardelienės muzikos studijos kūrentą viršijo 3,804 ir Lachari

ŠAUKIAMAS NAUJAI IŠRINKTO MONTREALIO 
LIETUVIŲ SEIMELIO PIRMAS POSĖDIS 

balandžio 27 d., 5 vai. vakaro, menės nuolatinis atstovas 
tikomunistinei Parodai ruošti 
Centriniame Komitete.

Visus Montrealio lietuvius, į mokiniai: solistė Jonė Pauliūte te viršijo 2,070 balsų, nes pir 
kuriuos bus kreiptasi, prašome ir pianistas Romas Knystautas masis gavo viso 7,009, o antra 
savo patarimais ir turima me (MacGill U-to studentas). Šios sis — 3,290 balsų. Aldermanai 

ir Mandatų* Komisijos rinkimai, džiaga paremti šios komisijos naujai augančios meno pajėgos
c) Paskutinio Seimelio posė darbą. individualiai Montrealio publi

džio, š. m. vasario mėn. 9 die H- Skelbiame, kad surinktos kai pasirodys pirmą kartą. Pro 
nos protokolo skaitymas ir jo aukos žemiau išvardintiems ti gramoj dalyvaus ir Dramos Te 
tvirtinimas. kslams, yra perduotos sulyg atro Aktorius L. Barauskas.

d) Prezidiumo Pirmininko priklausomybės, kaip žemiau se Lituanistinių kursų ir šešta
L. Balzaro metinis apyskaitinis ka: a) Martyno Jankaus šeimai dieninių mokyklų mokiniams, o 
pranešimas, įvykdytos sąmatos paremti surinkta 29 dol. ir per taip pat ir visam mūsų lietuviš 
tvirtinimas. siųsta Toronto Apyl. V-bai, kam jaunimui įėjimas nemoka

e) Revizijos Komisijos Pirmi kaiP to pageidavo Centrinis Ko mas, kad jie laisvai galėtų su
ninko J. Lukoševičiaus praneši mitetas, esąs Čikagoje, b) prof, sipažinti su didžiuoju mūsų tau 
mas. Vaclovo Biržiškos antkapiui pa tos Vyru. Kiti visi pagal savo

Aušros Vartų parapijos salėje 
žemiau šivardintai dienotvarkei 
apsvarstyti:

a) Posėdžio atidarymas, b) 
Posėdžiui pravesti Prezidiumo

An

perrinkti tie patys. Šiemet rin 
kimuose dalyvavo žymiai ma 
žiau žmonių, nes buvo panaudo 
ti agitacijos būdai, kurie sulai 
kė žymią dalį žmonių nuo daly 
vavimo balsavimuose.

VYTAUTO SIRVYDO

SUORGANIZUOTAS SKAU 
TŲ ŽIDINYS TORONTE.
Jau beveik visose valstybėse

SUSIVIENIJIMO LIETU
VIŲ AMERIKOJE 236 

kuopos nariu susirinkimas įvy 
ks balandžio 14 d., 2 vai. p. p. yra pradėta organizuoti vyrės 
(Verbų Sekmad.) Toronto L. nio amžiaus skautai į taip vadi 
Namų antro augšto salėje. Šia namą „Skautų Židinį”, kuriame 
me sus-me labai svarbų praneši yra pakankamai vietos kiekvie 
mą padarys kuopos vicep. ir or nam vyresnio amžiaus skautui, 
ganizatorius St. Jokūbaitis apie kuris nepritampa prie tunto ar 
savo lankymąsi SLĄ_centre. Vi draugovės, neišskiriant jo spe 
si kuopos naiiai privalėtų šia cialybės, patirties ar laipsnių, 
me sus-me dalyvauti. Visi su 
interesuoti SLA draudimu, ma 
loniai kviečiami. SLA koresp>

MOKYTOJŲ DIENOS 
ruoštos KLB Kultūros Fondo

„Skautų Židinio“ veikimo tiks 
lai yra sekantys: kultūrinis vei 
kimas, šalpa ir jaunimo globa. 
Tad ir Toronte kovo 17 d. Lie 
tuvių Namuose susirinko gra 

paskutinė kardiograma rodo, švietimo skyriaus Toronte, pra žus būrys organizatorių, kuris 
--------- 1:»: .. . - , ..................................f ir jkflrė „Skautu Židinį ‘. Se

Burlingtono De Geosbriand Ii 
------  - - . . _ goninės širdies klinika, kuria

f) Diskusijos dėl metinio pra statyti surinkta aukų 31.75 dol. išgales paukoja vietos švietimo ver]a specialistas austras Dr.
nešimo. ir pasiųsta Centriniam Komite ir kultūros reikalams. Minėjimą paab įr vienas geriausių kardio

g) Naujo Seimelio Prezidiu tui Čikagoje, c) Vengrijos suki pradėsime 4 vai. 30 min. Visa
mo ir Revizijos Komisijos rin limo aukoms paremti išrinktoji lietuviška visuomenė, ypatin 
kimai. komisija surinko aukų 173.25 gai jaunimas, kviečiama kuosk

h) Klausimai ir sumanymai. dcL Kartu su A; Vartų parapi aitlingiausiai dalyvauti.
Nurodytai valandai nesusida 

rius kvorumui, po vienos valan 
dos šaukiamas antras posėdis, 
kuris bus teisėtas neatsižvelgia 
nt į susirinkusių seimelio narių 
skaičių. Seimelio Prezidiumas.
INFORMACINIS PRANEŠI 
MAS BENDRUOMENĖS

REIKALAIS
24 d. Aušros Vartų 
salėje, organizacijų 
parinktų asmenų su 
susirinkime išrinkta

I. Kovo 
parapijos 
atstovų ir 
šauktame 
komisija Antikomunistinei pa
rodai suruošti (kiek tai liečia 
mūsų sektorių) šios sudėties: 
I. A. Gabaliauskienė, 2 .K. And 
ruškevičius ,3. M. Čapkauskas, 
4. Vyt. Čėsna, 5. B. Kerbelienė.

Komisijos pirmininku išrink 
tas P. Povilaitis, mūsų bendruo

8 DR. J. Š F G A M O G A S

} C H I R U R G T N Ė ir ' 
BENDROJI PRAKTIKA
office 5441 Bannantyne

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

jos 102 dol. ir Montrealio Aka 
deminio Sambūrio auka 25 dol. 
viso sudaro 300 dol. Pinigai per 
duoti Montrealio Vengrų bend 
ruomenės Vadovybėj. Be pini 
gų yra aukota kraujo ir rūbų. 
d) Antikomunistinės Parodos 
išlaidoms padengti, po vasario 
9 dienos Seimelio posėdžio p. 
L. Girinio buvo surinkta aukų 
19 dol. Šie pinigai įtraukti į Pre literatūros yra gavęs Seimelio 
zidiumo kasos knygą pajamo Prezidiumas ir šį sekmadienį 
mis. e) Antikomunistinei paro jos galima bus gauti AV salėje, 
dai ruošti, Centrinio Komiteto “ 
pradinėms išlaidoms padengti, 
nuo mūsų bendruomenės pada 
rytas pirmas įnašas sumoje 50 
dol. Pinigai įteikti per mūsų 
nuolatinį atstovą tame komite 
te P. Povilaitį. ,

III. Montrealio Šalpos Komi 
tetas nuo vasario 26 d. atsista 
tydino. Per 1956 vajaus metus 
surinkta šalpai 461.85 dol.

Iki bus išrinktas naujas Sei 
mėlio Prezidiumas (numatoma 
27.IV. 1957). visas Šalpos Ko 
mit'eto bylas ir dokumentus per

kad širdis veik normaliai plaka, ėjo įspūdingai ir darbingai/ Į *r įkūrė „Skautų Židinį“.
Bal. 11 d. V. Šorvydas vyksta į suvažiavimą buvo susirinkęs kanti sueiga Įvyks balandžio 14 

gražus būrys mokytojų iš To d. 12 vai. 30 min. Lietuvių Na 
ronto, Hamiltono, Montrealio muose. Suinteresuotus skautus, 
ir kitų vietovių. šeštadienio prašome dalyvauti. Dėl infor 
priešpietį aktualią paskaitą macijos arhą įstojimo į „Židinį” 
„Vaiko brendimas svetimoje ap 
linkoje“ skaitė Dr. Agota Šid 
lauskaitė. Prelegentė gan vaiz 
džiai nušvietė mūsų mokykii 

Ki mam jaunimui iš aplinkos gre 
at siančius pavojus. Po paskaitos

gramų žinovas, rusas Dr. 
peškin.

DAILININKAS
A. TAMOŠAITIS 

iš lietuviškojo kaimelio ties 
ngstonu, šį savaitgalį buvo

Le prašome kreiptis: Vyr. Sktn. V.
Skrinskas, 250 Hallam Str., tel.

2-2021.LE

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą.

į namų 1038 Osborne Av. »
•’I Verdun. Tel-: PO 6-9964.S

I DANTŲ GYDYTOJAS 1

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

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

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

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

Tel. CA 2508

J. M.
IŠGANYTOJO 

LIUTERIONIŲ
bažnyčioje, 1691 Bloor St. W. 
ir Indian Road kampe, balan 

_____džio 7 d., 1,30 vai. pp., lietuvių 
x„<ucu« „Nau pamaldos. Po jų įvyksta visuo 

pp. Mažeikas ir po spektaklio jausiąs metodas vaikus išmoky tinis parapijiečių susirinkimas 
dalyvavo pas pp. Barauskus su ti skaityti". Paskaita, užsitęsu labai svarbiem reikalam aptar 
ruoštame gražiame pobūvyje, si apie pusantros valandos, bu šaukiamas parapijos tarybos 
kur plačiau pasidalyta spektak vien uždarame mokytojų susi nutarimu. Prašome visų atvyk 
lio įspūdžiais. vo grynai teoretinė ir tinkanti Kun. dr. M. Kavolis.

123 SLA KUOPOS rinkime, bet jokiu būdu ne vie 
Montrealyje visuotinis metinis šoje akademijoje, kur apie 85 
susirinkimas šaukiamas antrą proc. klausytojų nebuvo moky 
kartą šį sekmadienį, balandžio tojai įr kuriems sausi metodų 
7 d.,' tuojau po pamaldų, Auš aiškinimai įgrįso. Ateityje, jei 
ros Vartų salėje. Visi nariai pra rengėjai viešose paskaitose no 
šomi būtinai dalyvauti, nes bus ii sulaukti klausytojų, turi sk 
naujų organų rinkimas. Praėju 
sį kartą susirinikmas neįvyko, 
nes nesusirinko kvorumas. Vi 
sų narių dalyvavimas būtinas.

PATAISOMA
Korespondencija 6-me pusią 

py „Aukojo Tautos Fondui“ 
vra WinHcr>m — °

Rengimo Komitetas.
J. Pauliutė dainuos lietuvių

dainas: Gvazdaičio, Žilevičiaus, vykęs į Montreal! pasižiūrėti buvo gyvos diskusijos, kuriose 
Sinkaus ir Dvariono. R. Knys Montrealio Liet. Dramos pasta ypač aktyviai reiškėsi J. Krali 
tautas skambins Beethoveno tytos K. Borutos „Baltaragio kauskas. Sekmadienį, viešame 
„Mėnulio” sonatos pirmąją da malūno“ premjeros. P. Tarno posėdyje, paskaitą skaitė cleve 
lį ir L. Barauskas skaitys J. Ba šaitis viešėjo pas pp. Veselkas, landietis Ignas Maiėnas ..I“ 
sanavičjaus kūrinius.

ANTIKOMUNISTINĖS

• Mirė kovo 2 d. Adelė Černy 
tė-Ramanauskeinė, 57 m. am 
žiaus. Liko vyras Adomas ir 
duktė.
• Anglų kalbos kursai prade 
dantiesiems mokytis anglų kai 
bos pradedami balandžio 1 d. 8 
vai. vak. YMCA patalpose, 
5550 Park Ave ir vyks pirma 
dieniais ir trečiadieniais 8—9 
vai. vakaro.

LIETUVIAI KURIASI 
GRAŽIOJE VIETOJE

Inžinieriui Petrui Mažeikai 
imti įgaliotas Prezidiumo narys tarpininkaujant (Tel.: MO 
Socialiniams reikalams p. Pr. 4-0507), jau keliolika lietuvių 
Paukštaitis. Seimelio Prezid, trumpu laiku nusipirko už Batrumpu laiku nusipirko už Ba 

ekriver, St. Vincent de Paul 
vietoje, Plaeau Levesque Hou 
sitng Įnc. p. A. Rolbin vedamos 
kompanijos naujai pastatytų ir 
statomų namų — bungalow, su 
300 dol. įmokėjimu ir lengvo 
mis, tiktai 5% morgičių, išsimo 

Praš^Tkr^JdsVp Ant ^imo ^lygomis Namų dar ga 
■ •• --- • r ’ Įima užsisakyti siomis lengvo

mis sąlygomis ir pagal savo sko 
ik?8 vai.’ Vytaro1 kZo'irtalan į 
džio mėnesiais arba telefonu 
TR 8112.
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INCOME TAX
blankus geriausiai užpildo di 
deli patyrimą turintis iš dauge 
lio metų praktikos

Pranas Tautkus, 
buvęs mokytojas.

Matulį asmeniškai 7682 Ed 
ward St., Ville Lasalle, nuo 6

ft

I
STASYS DAUKŠA, LL. D. 

Butte M—M
152 Notre Dame St. E.UN 6-8969*

Res. 5657—12 Ave., Rsm.RA 2-5229

ka viską išaiškina ir nuoširdžiai 
patarnauja. Vieta, kur lietuviai 
nusipirko namus, augšta, graži, 
sausa ir čia pat mokykla, bažny 
čia ir šopingcenras. Gatvei pro 
jektuojamas lietuviškas vardas. 
Kas patiektų gerą, lengvai išta 
riamą vardą, gali dar laimėti 
premiją. Kreipkitės nurodytu 
telefonu.

l)r.E.Andrukaitis| 
; 956 SHERBROOKE E. | 
; Tel.: LA 2-7236 |

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 9-1663

I. G. ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E. 

LA 1-7926—6873
Renė TALBOT

Advokatas

Suite 306, Aldred Bldng.
507 Place D’Armes

MArquette 8045

NOTARAS

MILTON W. WINSTON,

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

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

Real Estate Board 
1410 Guy St. Tel. FI 6351 
Perkant ar parduodant nežu

domą turtą keriptis pas mūsų 
Lietuvy Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 2922

aitytis su visuomene ii paskai 
tą turi duoti bendresnio pobu 
džio. Temos parinkimas man# 
tume, priklausė daugumoje ne 
nuo kalbėtojo, o nuo pačių ren 
gėjų. Mokytojų dienų organiza 
vimas yra labai girtinas daly 
kas. Ateityje tik linkėtina, kad 
Teigiamos dienos būtų daugiau 
suartėjimo dienos tarp mokyto 
jų, tėvų ir visuomenės. Rengia 
nt suvažiavimą, daug darbo ir 
pastangų įdėjo Kult. Fondo pir 
■nininkė Iz. Matusevičiūtė.

DAR YRA LIKŲ KELI SKLY 
PA1 VAISMEDŽIŲ SODE

Shateauguay, netoli nuo kelio 
Nr. 4. 30X90. Kaina 329,—, 
įmokėti 50. Likutis išsimokėji 
mui per tris metus be nuošim 
čių. Tel. PO 6-5130.

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.

Raštinė: LE 4-4451
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GYDYTOJAS

ir šeštadieniais 
susitarimą.

Dr. P. MORKIS
DANTŲ

Vakarais
pagal

1982 Bloor W. Toronto 4. [
į rytus nuo Dufferin St. a

Dr. A. Pacevicius
Gydytojas ir Chirurgas
280 Roncesvalles Avė 
Telefonas LE 4-4778

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

Kun. dr. M. Kavolis.
• Orkestro studijos pamokos 
nutrauktos iki Velykų. Po Vely 
kų Studija bus perorganizuota.
• Pirmai Komunijai paruošti 
Pris. parap. pamokos bus antra 
dienį ir trečiadienį 6.30 v. v. ir 
sekmadienį po 10 vai. mišių ar 
tistų patalpose.
• T. Paulius paskirtas skautų 
Rambyno Tunto vilkiukų kata 
likų Dvasios vadu.
• Įvyko „Dainos“ grupės narių 
susirinkimas pas p. Matulevičie 
nę.
• Bal. 14 d., sekmad., 3 v. p. p. 
muzikos studijoje moksleivių 
ateitininkų kuopos susirinki 
mas.
• ŠĮ ketvirtadieni dėl rekolekci 
jų nebus kepimo-virimo kursų. 
Dėl tos pačios priežasties iki 
Velykų nebus lietuviškų rank 
darbui kursų pas seseles.

|Dr. A.VALADKaI
I 1081 BLOOR ST. W. |
& (Pfic Dufferin) x
t Telefonas LE. 1-2933 1
| RENTGENAS |
X priima ligonius ir gimdyves $ 
g nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. X 
& Šeštadieniais nuo 12 vai. a 
X iki 2 vai. pp. Ketviitadie-x 
X niais kabinetas uždarytas, i*

į DR. V. SADAUSKIENĖ | 
Dantų gydytoja | 

[ 129 Grenadier Rd.,
'(2 namas nuo Roncesvallesja

TORONTO |

Tel. LE 1-4250

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

Indėliai apdrausti. Augstos palūkanos.
Darbo valandos:

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

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