
Nr. 15 (525) KAINA 15 ci.

Ui Lietuvos i*tai»vinimq! Ui iitiktmyb^ Kanodai} 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

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

Authorized as
second class Mail, Post Office Depart meat. Ot*awa

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

T H U A N I A
MONTREAL, 1957 m. BALANDŽIO-APRIL 10 d. PRICE 15 et. XVII METAI

fBfe'

VLIKO SESIJA ATIDĖTA
Vliką sudarančios grupės tu 

rėjo pasitarimą ir nutarė VLIK 
o sesiją atidėti, o Prezidiumą 
darbą tęsti, nes pasitarimai dėl 
platesnės VLIKo bazės vyksta 
sėkmingai. Visi principe suta 
rė, dabar belieka tą nutarimą 
įgyvendinti.

— VLIKo Vykd. Tarybos 
pirmininkė A. Devenienė sugrį 
žo į JAV, perdavusi pareigas p. 
Glemžai.
NAUJA LENKIJOS IR RUSI

JOS REPATRIACIJA
Varšuva su Maskva sudarė iJrd pirm. Benys Babrauskas, nėmis lietuvių problemomis, ne 

naują repatriacijos sutartį, pa kuris klausytojus supažindino žiūrėdamas iš bet kokio grupi 
gal kurią visi esantieji plačiojo su j. Savickio kūryba. Po jo žo nio taško. Ypatingai stipriai bu 
je tėvynėje^ ir jos kalėjimuose jį tarė šios premijos mecena vo užgriebtos jaunųjų lietuvių 
esą lenkai, žydai ir kiti piliečiai, tas Kultūros Fondo atstovas veikėjų problemos, norint rastį

prof. Manelis. Jis taip pat per būdą kaip juos galimai greičiau 
skaitė ir KF pirm. J. Kreivėno būtų galima įjungti į bendrą 
raštą bei įteikė 500 dol. šekį L. darbą.
R. D. pirm. B. Babrauskui, ku Po paskaitos 
ris pažadėjo pinigus persiųsti kusijose, kurias 
Prancūzijon laureato palaikų Stasys Daunys, 
apsaugojimui. ja turėjo progą

Konsulas dr. P. Daužvardis vas nuomones. Čia buvo išgirs 
pabrėžė, jog. premija atiteko ta gana svarių bei vertingų pa 

siūlymų bei patarimų, kurie pa
Meninėje programos dalyje dėjo išsiaiškinti paskaitoje pa 

pasirodė seserų Blandyčių trio, teiktais klausimais.
akt. Zita Kevalaitytė, Aloyzas — PET kuria savo atstovy 
Baronas, Gražina Tulauskaitė bes Bonoj, Londone, Romoj, 
ir Albinas Valentinas. Buenos Aires, Rio de Janeiro

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULAITIS

LRD LITERATŪROS L1ETVIŠKOSIOS POLlTI 
ŠVENTĖ KOS PERSPEKTYVOS

Balandžio 6 d. Lietuvių Au Tokiu vardu buvo užvadinta 
ditorijoje įvyko septintpij Lie pereitą šeštadienį Lietuvių Au 
tuvių Rašytojų Draugijos Lite ditorijoje turėta vieša paskaita 
ratūros šventė, kurios metu bu lietuviškai visuomenei, kurią sk 
vo įteikta 1956 m. LRD premi aite politinius mokslus baigęs 
ja, atitekusi jau mirusiam rašy jaunas lietuvių veikėjas Vytau 
tojui Jurgiui Savickiui už dvie tas Vardys-Žvii gždys. Paskai 
jų dalių knygą „žemė Dega“, tininkas gana nauja forma klau

Šventės programos pradžioje sytojus supažindino su dabartį 
apie laureatą išsamų žodį tarė nėmis politinėmis bei kultūri

kurie iki 1939 m. rugsėjo 17 
dienos buvo Lenkijos piliečiais, 
dabar turi teisę grįžti į Lenki 
ją. Ši sutartis palies ir Lietuvą, 
nes ir iš jos gales į Lenkiją iš 
vykti tie žmonės, kurie iki 1939 
metų turėjo Lenkijos pilietybę. 
KLB KRAŠTO VALDYBOS

ŽINIOS
Steigiamas bendruomenės Lietuvos diplomatui. 

„Geležinis Fondas“.
Paskutiniame posėdyje svars

Windsore įvyko 8-sis nauja Windsor Daily Star“, kuris ma rūbais pasirėdžiusį yra neseniai tytas VLIKo pirm, pasiūlymas 
kanadiečių pasirodymas - dai k>niai paskolino „Nepriklauso - uetuvos pas tėvus atvykusi 

mai Lietuvai šią Klišę. Atvaiz
nos, šokiai, prakalbos. Apie tą de matome pasirodymo dalyvių Vilniaus universiteto studentė 
pasirodymą plačiai parašė,,The grupę, kurios kairėje tautiniais Bronė Bedikonytė.

vykusio-se dis 
pravedė žurn 
gausi auditori 
pareikšti ir sa

su

Politinių Įvykių savaitė 
VIDURINIUOSE RYTUOSE KARO PAVOJAI DAR 

NEPRAĖJO
Kanada pagrasino atšaukti kariuomenę

Paskutiniame pranešime spa pakartotinai siūlo derybas 
ūdai, po Bermudų konferenci rytine Vokietija,
jos, preizdentas Eisenhoweris Įdomu, kad kai patys vokie 
pareiškė, kad karo pavojus Vi čiai supranta tikrovę ir mato 
dūriniuose Rytuose dar net a Maskvos užmačias, tai 
praėjęs. Kad taip tikrai yra, liu 
dija ir 
KANADOS UŽSIENIŲ REI

KALŲ MINISTERIO L. 
PEARSONO PAREIŠKIMAS,

reaguoti j Anglijos socialdemo 
kratų lyderio Geitskelio pasiū 
lymą iš Lenkijos, sujungtos Vo 
kietijos ir Vengrijos sudaryti 
Europoje neutralią juostą, Pa 
baltijo valstybes palikus sovie 
tams. Klausimas perduotas Po 
litinei komisijai (Dr. Sungaila, mintinas montrealiečiams tuo, jautrios dinamikos, jaunas pia 
Dr. Šapoka ir J. R. Simonavi kad vyriausiojo lietuvio, J. Ba nistas paskambino (mintinai) 
čius), kuris paruoš piotestą.

Dėl pasaulio lietuvių seimo j 
Clevelandą vyks pirm. Meilus, 
K. Grigaitis, dr. Sungaila ir I. 
Matusevičiūtė, kurie aiškinsis 
su p. Barzduku.

Šalpos reikalu susidurta su
PLB Vokietijos krašto valdy kalba ir pakvietė susikaupimo ir nuoširdžiai.
bos pasipriešinimu siųsti aukas momentu pagerbti Didįjį Aušri ir nuoširdžiai. Reikia pastebėti, 
per BALFą. Nusistatyta BAL ninką. kad sonata labai tiko minėjimo
Fui duoti konkrečius nurody Dr. H. Nagys apie Basanavi nuotaikai ir pačiam Aušrinin 
mus, kam šalpa siunčiama. čių kalbėjo, dėstydamas savo kui.

Nutarta įsteigti KLB „Gele atsiminimus iš vaikystės laikų, Dramos aktorius L. Baraus 
žinis Fondas”, kurio lėšos ne vertindamas Dr. Basanaviičaus kas žemaičių tarme paskaitė Ba

AUŠRININKO DR. J. BASAAVICIAUS MINĖJIMAS 
MONTREALYJE

J viešumą išeina naujos jaunos jėgos.
Praėjęs sekmadienis liks at nelengvą kūrinį, reikalaujantįkė, kad jis gins nuo bet kokio 

užpuoliko ir savo teises saugos. 
Todėl politinė būsena Viduri 
niuose Rytuose yra trapi.
TRUMPOS ŽINIOS

— Birželio 10 dieną Kanada 
rinks Federalinį seimą, o šis pa 
leidžiamas šį penktadienį, bal.
12 d.

— Anglijos karalienė lanko
si Prancūizjoje.

— Maskvos šnipas Sobelis 
pripažintas sveiku. Jis buvo pra 
dėjęs vaidinti pakvaišus}.

— Anglijos mokesčiai nau 
ju biudžetu sumažinti 280 mil.

— Gydytojas Botkin Adams, būtų judinamos, o būtų naudo asmenį ir jo darbus, kaip prisi sanavičiaus užrašytas dvi paša

sanavičiaus minėjimo proga, į tvirtai ir įtikinaničai. Nors tru 
viešumą išėjo jaunoji karta. Ir putj, gal, paskubino, bet bend 
minėjimo vedėjai ir meninės da rai jo išpildytoji ši didoka sona 
lies dalyviai, nors minėjimui bu tos dalis sudarė įspūdį, kad R. 
vo sudarytas spec, komitetas. Knystauto asmeny auga įimta,

Minėjimą atidarė studentas jautri ii gabi muzikinė asmeny 
A. Kličjus gražia trumpa pra bė. Publika solistą sutiko šiltai

ANGLIJOS DARBIEČIAI 
JAU PATEKO ANT SOVIE 

TINIO KABLIUKO. 
Anglijos darbiečiai priima 

Maskvos pasiūlytą Europos ne
jog jeigu nebus pašalintas tfu utralinę juostą, kuri atskirtų so 
kdymas veikti kariuomenei to vietinį agresorių nuo Europos 
mis sąlygomis, kuiios buvo su vakarų. Ar begali būti dar nai kuris Anglijoje buvo kaltinamas jami tiktai procentai. Jeigu kie kėlimo pranašo, tautos garbės kas — Apie tris durnius ir Apie 
tartos, tai Kanada atšauks sa vesni žmonės, kaip tie, kurie ti sąmoningai nunuodijęs moterį, kvienas lietuvis tan fondan per kėlėjo, mokslininko ir Aušros utėlę ir musę, kurių viena ėjo 
vo kariuomenę iš Sueco srities, ki, kad Rusiją galima atskirti po 17 dienų teismo išteisintas, metus įmokės po 2 dolerius, tai kūrėjo. Dr. Nagio laki, kūrybin „geresnio gyvenimo” jieškoda 
Dėl to susirūpinimas matomas nuo vakarų kažkokia fiktyvia, * ...... .  <• -------  —? ■>— .- . .. . ... . .. . — • _ .■> _ s »------
ir Jordane, kurio ministerial su nieko nereiškiančia, zona? Lyg 
sirinko ekstra posėdžio. Visa iš viso agresorių galima kaip

, tai vyksta dėl to, nesutariamas nors geruoju, glostymais ir pa 
Egiptas. 

MASKVA GRASINA
NORVEGIJAI IR DANIJAI.

Anksčiau ji grasino Švedijai,
tat yra aišku, kad Maskva ne
patenkinta visa Skandinavija, 
kad. . . neklusni Rusijos impe 
rializmo užmačioms.

Maskva padarė naują spaudi dėl to yra įsitempusi ir nerodo
mą ir Vakarų Vokietijai, kuriai atoslūgio žymių. Izraelis pareiš

taikavimais ji sulaikyti nuo im 
perialistinių tikslu. Tai yra 
sąmonė, kuria gali patikėti 
ba neprotingi, arba vaidinti nai 
vius užsimaskavę agresijos pri 
tarčiai.
TARPTAUTINĖ POLITINĖ 

BŪSENA

ne
ar

Hamiltono Lietuvių Namų Fondo V-bos Pirmininką 
STASĮ BAKŠĮ

Jo mylimai mamytei
A. A.

ALEKSANDRAI BAKŠIENE1
Lietuvoje mirus, gilaus skausmo valandose 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.
H. L. N. F. V-ba.

Mielai Mamytei
A. A.

ALEKSANDRAI BAKŠIENEI
Lietuvoje mirus, jos sūnui

ST. BAKŠIUI
vilaus liūdesio dienose, reiškiame nuoširdžiausią 

užuojautą ir kartu liūdime.
Žukauskų šeima.

žtictuvos N 
nacioiwlini’ I 
M MažWM’ I

ma į gudus, o kita j žemaičius. 
Pasakos sukėlė gyvą^juoką, nes 
P. Barauskas jas gražiai ir tar 
miškai paskaitė.

Užbaigai dainavo jauna solis 
tė J. Pauliutė — Šimkaus Aš 
augau, Žilevičiaus Anksti ryte 
lį ir B. Dvariono- žveigždutę. 
Pauliutės sopranas švelnus, bal 
so tembras gražus bei simpatin

— Anglijos darbiečiai pasi per 5 metus susidarys 100 tū ga kalba buvo labai gyva, įtiki
sakė prieš H bombos bandy kstančių suma, kurios procen nanti ir nešanti. Dr. H. Nagys
mus. tai jau sudarys žymias pajamas, turi dovaną gražiai ir sklan

— Čilėje Įvestas karo stovis, Fondas vystyti pavesta K. Gri džiai kalbėti, dėstydamas gilias
nes komunistai buvo sukėlę ria gaičiui ir P. Lėliui. mintis. Ir šį kartą jo kalba bu
ušes. Dėl Filipinų prezidento Mag vo domingai išklausyta ir karš

— Vakarų Indijoje, Haiti vy saysay, kuris gynė pavergtas tai priimta.
ksta revoliucija. Diktatorium tautas, tragiškos mirties parei Po to sekė koncertas, išpildy 
pasiskelbė gen. Cantave. kšta užuojauta. P. L. tas taip pat jaunimo. Studentas

R. Knystautas fortepionu pa 
skambino L v. Beethoveno pir gas, tarsena gera, stiprumas pa 
mąją „Mėnulio" sonatos dalį. Šį kankamas. Balsas turi gerą kan 
----------------------------------------- tilenavimą, neša, skambus, ir

tai jau sudarys žymias pajamas, turi dovaną gražiai ir sklan

MAŠINŲ FONDO VAJUS
„N. L.“ Mašinų Fondo va L. platintoju Detroite ir nupir to atsisakius iš Kom-to, o kito iaunoF s°k®,te Kerokai ji 

ius tęsiamas. Dideliu dėkingu ko šėrą Mašinų Fondui, užsisa tuo tarpu dar nesuradus, kur Y.ra aPva Z1U®1- ausy ojams 
mu minime sekančius vajaus da kė Nepr. Lietuvą. Jo veržlumas susidarė lyg to komiteto laikina Y P.? a5e . a ai l8Pu l ,r 
lyvius ir lietuviškosios spaudos ir jo atsidavimas lietuviškai sp krizė, jis palietė dar dvi Toron .° e. 1 FJ susi au e gražaus 
židinio rėmėjus: audai tebūnie pavyzdžiu visie te gyvai veikiančias šalpos or
Jonas Kirtiklis, ms- ganizacijas, prie Šv. Jono para

~ • „r • <_ yrr. a „Abromonis Bronius, P>J°s veikiančią „Caritas ir
Detroit, Mich. USA., , 10.00 ^anaja^ ? .........................$5.00 „Dainą”. Visų trijų darbas yra

P. J. Kirtiklis, augštaitis, bai Mūsų mielas bendradarbis Bro koordinuotas ir jo vaisiai našūs, 
gęs prekybos mokyklą USA, di nius Abromonis, ir iš Montrea Tik paskutiniuoju metu iš vi 
delis spaudos mylėtojas ir pi) lio išvykęs ,kaž kur toli, neuž suomenės pusės jaučiamas au 
nas augštaitiško, panevėžietiš miršta NL ir iš tolių siunčia jos kų sumažėjimas, nes retai rasti 
ko, veržlumo — nusipirko na Mašinų Fondui, artėjant Vely šeimą, ar pavienis asmuo, kurie 
mą Detroite ir atidarė saloon koms, 5 dol. aukų. nesiųstų savo artimiesiems už
„Brothers” 3327 Michigan St., Visiems 1 
ir puikiai verčiasi. Kada užeisi, nuoširdžiai dėkojame ir prašo sieinamų siuntinių, kuriems To 
visad rasi pilna, kaip bičių avi me atsiliepti daugiau tautiečių, ronto lietuviai per metus išlei 
ly lietuvių, kurie aptaria visus Spaudos Bendrovės „Neprik džia apie trisdešimt tūkstančių 
reikalus ir atsigaivina. P. J. lausoma Lietuva” įgalioti vesti dol.
Kirtiklis mielai sutiko būti N. vajų: P. Narbutas ir J.Kardelis. Nusiskųsta visuomenės abuo 
---------------------------------------------------------------------------------------  jumu dėl solidarumo mokesčio

TORONTO LIETUVIŲ SEIMELIO POSĖDIS sumokėjimo. Nutarta išsiuntinė
Po trijų mėnesių naujos vai Valdybos vardu pranešimą ti viseims raštiškus primini 

dybos preventyvinio išrinkimo, padarė J. Simonavičius. šalpos mus, suskirstyti miestą rajonais 
balandžio 7 d. Liet. Namuose reikalu platų pranešimą padarė ir paskirti atitinkamą skaičių 
įvyko apylinkės tarybos posė šalpos reikalams v-bos narys rinkėjų-seniūnų, o be to atnau

yra apvaldžiusi, klausytojams

įvertinimo. Tai auganti vokali 
nė jėga, turinti gerus vokalistės 
duomenis. Visiems koncertan 
tams buvo įteikta gėlių ir dova 
nų, o užbaigai Vasario 16 gimn. 
abiturientas, dabar Longueuil 
šeštad. mokyklos mokytojas V. 
Birieta minėjimą užbaigė padė 
komis minėjimo dalyviams ir 

t atsilankiusiems. Padėkojo ir op. 
vajaus dalyviams geležinės uždangos brangiai ap Surikus

Bendrai, minėjimas buvo gra 
žus, jaunatviškai šviežias ir tei 
kiąs vilčių, kad jau turime pri 
augančią kartą, kuri išeina į vie 
šąjį gyvenimą.

Scena buvo papuošta R. Bu 
kausko darbo J.. Basanavičiaus 
portretu. Solistei akomponavo 
M. Siegrist.
VELYKINIŲ SVEIKINIMO 

dis. Iš 25 Tarybos narių dalyva kun. P. Ažubalis. Be apyl. šalp. jinti solidarumo mokesčio rinki kortelių galima gauti NL red. 
vo 15 ir iš 20 įsiregistravusių komiteto, kurio pirmininkui V. mą prie lietuvių bažnyčių. Keturių komplektas 75 et. su 
organizacijų 10 atstovų. Bačėnui dėl išvykimo iš Toron Nukelta į 8-tą pusi. vokais, atskira kortelė 20 et.
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Mūsų informacija 
ir propaganda

Mūsų tikslas ir noras, kad patikimesnę informaciją 
apie lietuvius ir Lietuvą kitų me patiekti žmonėms tų 
tautų žmonės gautų ir turėtų tų, kuriuose gyvename? Vienas 
tikslią informaciją. O tiksli in tėra atsakymas: Duokime jiems 
formacija savaime jau yra ir ge „Lietuvių Enciklopediją“.
ra propaganda. Kaikurios mūsų kolonijos

Daugelis kraštų, valstybių jau nuo pirmųjų L. Enciklope 
tam tikslui skiria didelį dėmesį dijos pasirodymo tomų ją įtei 
ir tam reikalui išleidžia daug lė kia miesto bibliotekoms. Tai 
šų. Ypač, kai ta propaganda yra yra graži iniciatyva, nes gėrės 
dirbtinė, netikra ir apgaulinga, nių informacijos šaltinių apie 
skleidžiama su tuo tikslu, kad lietuvius ir Lietuvą, bent šiuo 
propaguojamieji būtų apgauti, tarpu, nėra.

Mes tokios propagandos ne Maža to, kad Lietuvių Enci 
siekiame, nes mums yra svar klopedija bus geriausia žinių 
bu, kad pasaulis 
ir Lietuvą gautų 
fabrikuotų žinių,

apie lietuvius šaltinis apie Lietuvą ir lietu 
tikslių, ne su vius kitų tautų žmonėms, ji 
atseit — tiks taip pat daug galės patarnauti 

studentijai ir tiems tautiečia 
sąlygomis to ms, kurie jos negalės įsigyti, t.Kaip gi mūsų sąlygomis to ms, kurie jos negalės įsigyti, t. 

kią informaciją galima būtų pa y. — patiems lietuviams, kurie 
rūpinti? Žinoma, tam tikslui tin visada galįs pasinaudoti bib 
ka spauda — rimti laikračiai liotekų patarnavimu.
ir tam tikslui leidžiami specia Pagirtina ši inciatyva. Ir ne 
lūs leidiniai. Bet tai nėra tvir tiktai pagirtina, bet ir patarti 
čiausia ir patikimiausia infor na išplėsti juo plačiausiai. Lie 
macija, nes ji arba laikinio po tuviškąja Enciklopedija patarti 
būdžio, arba turi specialią pa na aprūpinti miestų ir universi 
skirtį, o tuo pačiu ir dalinį nepa tetų bibliotekas. Kur gailma, 
tikimumą. pasiūlant pačioms bibliotekoms

Mūsų sąlygomis galima tiks įsigyti Lietuvių Enciklopediją, 
Ii, maksimališkai objektyvi, ši o kur to negalima, tautiečių tar 
mtmečius tverianti ir mažiau pe suorganizuoti būreliai tiekė 
šia abejojimų kelianti informa jų, kurie sudėtų po keletą dole

abiem universitetam ir miesto 
bibliotekai. Prileidžiant, kad L. 
Enciklopedijos išeis 22 tomai, 
reikia surinkti 530 dolerių. Su 
projektuota, kad aukotojąi su 

cija yra gaunama iš Enciklope rių ir bibliotekoms įteiktų po dėtų po 5 dolerius, tat reikia su 
dijos. Šia prasme galime būti komplektą dabar Bostone lei rinkti 106 donatoriai. Jau yra 
laimingi, kad turime „Lietuvių džiamos Lietuvių Enciklopedi keliolika pasižadėjusių. „Nepri 
Enciklopediją“, kurios jau yra jos. klausomos Lietuvos“ redakcija
išleista dešimt tomų ir dar apie Tokie komplektai yra įteikia apsiėmė būti surinkėju šių 106 
tiek, o gal ir daugiau, dar turės mi, rodos, Hamiltone ir Londo donatorių, — todėl maloniai 
išeiti. ne, o dabar Montrealyje yra su kviečiami sutinkantieji atsiliep

Kokią tikslesnę, tobulesnę ir manymas įteikti po komplektą ti ir tam tikslui siųsti po pen

tas — laivyno Polaris ir aviaci
BALBRIGGAN

*
APATINIAI

*

gal net iki 400 ir 500. ro departamentas
,,Į du ar tris metus bus pa nas) i rankas kiša.

LENGVO SVORIO
l

BALTINIAI

[Išlaik ovėsumą ir patogūs su 
>apsaugojančiu pažasčių ir alku 
>nių įsiuvimu. Penmans lengvo 
[svorio nemvilnės baltiniai suge 
[ria prakaitą — pilnai pritinka, 
jnesusilanksto, lengvai išplauna 
■mi. Visų pageidaujamų stilių, 
[ vyrams ir berniukams.

GARSŪS — 
nuo 1863 metų.

(B-FO-5)
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CHATEAUGLAY!
NETOLIMOS ATEITIES MODERNIŠKAS MIESTAS.

DIDŽIOJO ST. LAURENT LAIVŲ KELIO IR SUNKIO

SIOS PRAMONĖS KAIMYNYSTĖJE.

Geriausias investavimas!
i

SKLYPAI VAISMEDŽIŲ SODE. NETOLI KELIO NR. 4.

Kaina tik $ 329J Įmokėti $50
LIKUTIS IŠSIMOKĖJIMUI PER 3 METUS.^PIRKĖJUI PAGEIDAUJANT, KIEKVIENU METU DA

ROMI NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI PAS NOTARĄ.

PRAEITOS SAVAITĖS BĖGYJE LIETUVIAI IŠPIRKO VISĄ BLOKĄ TARP DVIEJŲ GATVIŲ.

Skambinkite HU 9-3691
ChdteaiffNay

Cortina Devolp, 
Office

■ Route 4

Be nuošimčių ir taksų!

a®.

•t® nlira-1.<■

r AQTI III A Development, Ine.
I IDIA Atstovas P. Juodkojisi

Mercier

69 CENTAL ST., VILLE LASALLE, QUE.

150'
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kinę. Numatoma pirmuose to 
muose padaryti specialus įra 
šas ir įrašyti visus donatorius, 
arba tiktai įrašą, kad tai yra lie 
tuvių dovana suminėtoms bib 
liotekoms, — kaip pasisakys 
daugumas donatorių. Šis pavyz 
dys tiktų ir kitoms lietuvių ko 
lonijoms if kituose kraštuose 
bei kituose kontinentuose.

Prašoma atsiliepti.

J. Kardelis.

* KNIT-GOODS A

Ką rašo kiti
PERSVARA VAKARAMS

Bostono „Monitor“ specialus
korespondentas Vašingtone, j.
C. Harsch, rašo:
oer^aanizav^mo^irP^rafnkla Norvegijos sostinės Oslo’ iki Le svetimųjų tarpam Ir tas sulau neatsisako šiam oktetui koncer 

g f “ . plnm-orln A7n Jb-J T?„rr.^ kA aražan«; nasisekimo bei rei tuose aknmnonuoti ar namokv
vimo Vakarų sąjungos kariškų 
jų pajėgų Europoje, kas suteik ‘ 
tų laikiną persvarą. į

„Amerikos kariškos pajėgos sielria Amerikos, tik____ t
jūrose ir už jūrų jau turi pirmą Maskva šią persvarą tegali nu tų jis be atlyginimo dainavo giausiai klausėsi New Yorko ir 
sias mygtukais valdomas rakė galėti suardvdama NATO. Balfo vakaruose, lietuviškose apylinkių visuomenė, nors lan

SKAUTŲ OKTETAS
Prieš penkerius metus New tis ir MeČ. Ilgūnas, antr. teno 

Yorko skautų vyčių tarpe susi rai — Vyt. Gobušas ir Juoz. La 
organizavo vyrų balsų oktetas, purka, baritonai — Vyt. Alks 
Neturėta didelių vilčių iškilti į ninis ir Ged. Rajeckas ir bosai 
nepaprau^as t,menui£s , augštu — Vyt. Aukštikalnis ir Leon.

ruoštos įteikimui Jupiter ir Th mas, bet norėta duoti progos Ralys. Nuo okteto įkūrimo iki 
or raketos, siekiančios iki 1,500 balsingiems vyrams sueiti i ge šiol jam vadovauja muz. M y 
mylių. Jos pažadėtos ir anglu rą dainos vienetą ir kartu su lie kolas Liuberskis. Reikalui esant 
ms Bermudų konferencijoje. Iš tuviška daina išeiti savųjų ir pianistas Aleksas Mrozinskas

ningrado 670 mylių, iki Rygos kė gražaus pasisekimo bei rei tuose akomponuoti ar pamoky 
—531. Tokiu būdu NATO są kiamo dėmesio. Visi mėgsta ti naujų dainų.
junga jau įsigys ginklų pasiekti klausytis šio okteto. O ir pats Per savo gyvavimo laiką sk. 
Sovietų Sąjungą, o ši dar nepa oktetas neliko kurčias lietuvis vyčių oktetas yra turėjęs apie & 

: Europą, kiesiems reikalams. Daugelį kar 40 pasirodymų. Jo dainų dau *

sias mygtukais valdomas rakė galėti suardydama NATO.
tas — laivyno Polaris ir aviaci „štai priežastis Sovietų no televizijos programose, skautiš kytasiir kitur—Philadelphijoje, 
jos Matadorą. Už dviejų savai tos-graso Norvegijai. Būtų gra 
čių Amerikos kariuomenė bus žu, jei mūsų valstybės departa 
aprūpinta Redstone raketomis. mentas sugalvotų kaip nors pa 
Jos visos siekia iki 200 mylių. sjnaudoti persvara, kurią jam ka

(Pentago

kuose parengimuose, htuanisti Amsteradame, N. Y., So. Wo 
nei mokyklai, tarptaut. moterų odstocke ,Conn., Newark, N. J. 
parodose ir kt. atvejais. Jie su Išvaręs tokią gražią darbo va 
savo daina visur reprezentavo gą, skautų vyčių oktetas savo 
lietuvius. penkmečiui ryžosi surengti sa

Per penkerius metus okteto vo pirmąjį koncertą.
sąstatas kiek pakito. Jame da • Gydytojams patariant, Wins 
bar nebedainuoja P. Rasimas, ton Churchill apsigyveno Pran 
K. Kudžma, R. Kontrimas ir R. cūzijos Riveroje, nes Londono 
Kezys. Šiuo metu oktete dainuo klimatas jo sveikatai esąs pavo 
ja: pirmieji tenorai — Alf. Ilgu jingas.

•©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
DĖL ŠVENTADIENIŲ ŠVENTIMO

Lord's Day Alliance buvo mi ir generalinei prokuraatūrai nu 
nima sąryšyj su Ontario provin rodyti to įstatymo laužymo fak 
cijos generalinio prokuroro lai tus. Pabrėžta, kad ne visi Ka 
kraščiams iškeltu klausimu, nados naujakuriai iš Europos 
kad jie nedaboja Kanados vals kraštų yra pripratę švęsti šven 
tybinio įstatymo dėl šventadie tadienius Kanadoje įprastu bū 
nių šventimo. Ji prieš keletą sa du. Todėl buvo keliamas reika 
vaičių Toronte turėjo savo me las juos geriau painformuoti 
tinį suvažiavimą. Jame dalyva šiuo reikalu.
vo visų krikščionių bažnytinių lčrAMVTmn
organizacijų atstovai. R. K. To 1SGANY 10.10
ronto arkivyskupą atstovavo LIUTERION1Ų
vienas vietinis dvasiškis. Jungt. bažnyčioje( 1691 Bloor St< w.

ir Indian Road kampe, lietuvių 
pamaldos įvyks šiuo laiku: Di 
dįjį Penktadienį, balandžio 19 
d., 11 vai. pr. p., pamaldos su 
šv. komunija; Velykų Sekma 
idenį, balandžio 21 d., 1.30 vai. 
pp., pamaldos su šv. krikštu.

Kun. dr. M. Kavolis.

Liut. Bažnyčios Kanados Sino 
do prezidentu atstovavo dr. Ka 
volis.

Apygardų sekretoriai padarė 
plačius pranešimus apie šventa 
dienio įstatymo nedabojimą pre 
kyboj ir pramonėj, privačiame 
ir viešame gyvenime. Nutarta 
Skatinti šventadienių šventimą

POSVeTKDU

Veda sktn. mz. J. Bulota.

LllOrtMl’GOm'

I

"S:

GERIAUSIĄ DOVANĄ PIRKSI VELYKOMS TIK 
LIETUVIŠKOJE PREKYBOJE

i ATLAS IMPORT CO.
5864 Park Ave., prie Bernard, 

Tel. CR 9-0568
Didelis pasirinkimas importuotų iš Vokietijos 

radio aparatų ir muzikinių kabinetų:
NORD-MENDE, LOEWE-OPTA, TONFUNK ir 

BLAUPUNKT.

Taip pat gausite : 
Televizijos aparatų ir 

dulkių siurblių.

15% NUOLAIDA
TIK PRIEŠ VELYKAS;
Geros išsimokėjimo sąlygos.

z©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
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Vilniaus lietuvių herojus 
PAGARSĖJĘS VILNIETIS PRANAS ŽIŽMARAS. 

K. BARONAS.
II. sau referentu pasirinko augštą,
Taigi trumpai sustojęs blondiną, Lenkijos irklavimo

prie ultimatumo lenkų, kurie ir meisterį, gudą Kepelį. Pasiro 
iššaukė Pr. Žižmaro dvikovą su do, kad tas pats gudas taikėsi į 
lenku, norėčiau Pr. žižmaro kėdę, nes pirmą
APRAŠYTI PR. ŽIŽMARO bolševikams okupavus

GYVENIMĄ Lietuvą, Kepei (taip buvo paša
kojama) įskundęs Pr. Ž. bolše 

Kilus Lenkiįjos - Vokietijos ka vikams, kurie jį nuteisė ištrėmi 
rui, jis rugsėjo 1 d. atsirado Var mu į Sibirą. Nepatikrintomis ži 
šuvoje pas mūsų ministerį Šau niomis, gautomis iš Vilniaus 
lį, klausdamas jo Vilniaus kraš pr. žižmaras 1955 m. miręs kon 
to lietuvių pozicijos užėmimo, centracijos stovykloje. O Ke 
Nežinau ar tai teisybė, tačiau pel, kuriam Pr. žižmaras pasiū . . , . . .. - --------- ,........   — — -j --- ------v ---------- -• r------

• min Šaulys patarė remti lenkus, lė augštą vietą Vilniaus Sporto v 7 .*YYK| rJstorane> taiP Pa* pasiūlė arba šaukymąsi arba gos veiksmas nėra vietisinis, mus duoti, pamokyti kaip pada 
Jau rugsėjo men. 4 d., Vilniaus 
gatvėse pasirodė atsišaukimai 
lenkų ir lietuvių kalba, kviečian 
tieji iš Vilniaus krašto lietuvių 
pusės lojalumo Lenkijai ir pa 
rėmimo jos žygio prieš vokie 
čius. Parašas apačioje — Pr. Ži 
žmaro. Nenorėčiau tikėti, kad ta prie Lietuvos“, esu trumpai 
Pr. Ž. tai atliko lenkų spaudžia aprašęs susirinkimą Ožeškienės 
mas (rusišku metodu), nes juk aikštėje, kaip parėmimo lenkų 
ir pats buvo nukentėjęs nuo ultimatumo. Tarp minios mai 
jų .Taigi, tenka daryti tik vie šėsi daug Vilniaus lietuvių, o 
nintelį sprendimą, kad tai buvo žurnalistas J. Cicėnas jsitaisė 
mūsų vyriausybės nusistaty dar geriau, stebėdamas visą ei 
mas. Keistas ir nesuprantamas, gą tiesiog iš kino Lux sales lan 
Paskelbtas neutralumas, o štai go. Netrūko čia ir Pr. Žižmaro.
vėl kišimas savo piliečių (nes Neapsieita be įvairių kalbų, ir studentai, pasiremdami Bozevi 
ink Lietuvos pilietybė, atgavus užgauliojimų mūsų tautos ir va čiaus kodeksu (Kodeks Bozie 

į- Vilnių ir buvo duodama visie Istybės atžvilgiu. Tad nenoreda wicza — sprawy honorowe)
ms'giminėms Vilniaus krašte) į mas iškraipyti tolimesnių faktų, įrodinėjo, kad Pr. žižmaro elge 
karo lauką. Juk ir taip, su pa kurių liudininku buvo dr. Pr. sys buvo negarbingas: 1) jis ne 
skelbta visuotine mobilizacija, Ancevičius, pradėsiu dėstyti jo reagavęs ten pat, Ožeškienės 
Vilniaus gatvėse girdėjosi lie mintis, pareikštas paskaitoje ko aikštėje, 2) restorane neatsipra 
tuviška daina mobilizuotų vy 
rų, nuo Švenčionių, Dūkšto, Mė 
lagėnų ir Tverečiaus. O lenkai 
tik paplodavo, kad štai „bro 
liai“, lietuviai, kovoja kartu 
kaip prie Žalgirio 1410 m. Man ringą kalba išsiskyrė Vilniaus sėdėjo namuose per 24 vai. ir 
atrodo, kad kaip tik Lietuvos 
vyriausybei teko duoti slaptą 
įsakymą Vilniaus krašto lietu 
viams vengti kariuomenės, bė 
gant į miškus, arba tiesiog į Ne 
priklausomą Lietuvą. Toks pa 
sielgimas, nekainuotų mūsų tau 
tai tūkstančių pasilikusių naš 
lių nuo Valkininkų, Varėnos, 
Punsko, Ceikinių, žmonos ne 
raudoti^, matydamos 'gr|įžtan 
čius iš karo lauko be Įjoju, ran marš. Juozui Pilsudskiui, čia 
kų augalotų Vilniaus laukų sū vykdavo dideli kariuomenės pa 
nu. . . radai) buvo ultimatumas priim

Bendrai paėmus, mūsų vy tas, taigi naujoji gyvenimo era 
riausybei, pradėjus kova, teko lenkų lietuvių santykiuose, 
su vokiečiais kuo greičiausiai ! 
užmegzti ryšius, dėl išgelbėji kiškoji Vilniaus visuomene išė Home papildė augščiausio laips si toliau. Trečiame susitikime 
mo iš internavimo Vilniaus kra jo į gatves sutikti grįžtančios nio įžeidimą — tautos įžeidimą Pr. žižmaras prakerta Chome- Vilniaus prokuroro ausis.

du smūgius į veidą, su šiais žo kia jis garbingai paselgė. Nebu 
džiais: ,,za Litvę, jako karlę ir vimas namuose yra pateisina 
popychadlę narodow". Nume mas ryšium su motinos liga, 
tus ant stalo vizitinę kortelę, iš 
ėjo lauk. Juo ir buvo Pr. Žižma 
ras. Sumišimas ir nustebimas 
restorane. Bet visi suprato, kad 
tai „Sprawa honorowa” (gar 
bės reikalas). Nieks Pr. žižma 
ro nesivijo, niekas Chom-Home 
negynė. Tik jis pats, stvėręs 
nuo stalo kortelę .dingo.

Pirmadienį, kovo 21 d. apie 5 
vai. 30 min. vakaro, į Tilto g-vę 
3 7 Nr. (kur gyveno dr. Pr. A.) 
atbėga uždusęs Pranas žižma 
ras ir sako: „Pranai (ir dr. An 
cevičius Pranas), įklimpau į bė 
dą. Kas daryti?” Nupasakojęs

Baltaragio Malūnas scenoje
Kovo 31 d. Montrealio Dra prašmatnus scenovaizdis, paEKSPERTO NUOMONĖ

Ilgos diskusijos neprivedė Teatras pastatė K. Boru kankamai įtikinantis žodis bu 
prie susitarimo. Nutarta kreip tos v- legendą „Baltai agio vo aktorių lūpose. Kažkas nau 
tis į to kodekso autoritetą, ro'.......................... j Malūną”. Spektaklio režisorė jo ir gražaus gimė scenoje, ko
menu teisės žinovą, prof. Boso Pukelevičiute, dailininkas ks didelis darbas buvo padary

Jo sprendimas buvo ga K. Veselka. Vaidino: J. Aksti tas režisorės ir aktorių, ir kaip 
nas, L. Barauskas, H. Nagys, gera buvo matyti scenoje ne 
B. Malaiškienė, B. Pūkelevičiū grabus, bet gyvus jaunus žmo 
tė, V. Vaičiūnaitė, K. Veselka, nes, kurie labai patikėjo tuo 
V. Sabalys, V. Kerbelis, R. Si veikalu ir jo charakteriais. Ir 
maniūkštis, scenos efektai — Z. kokie šilti ir artimi buvo tie 
Lapinas. žmonės. Ir Baltaragis ir Jurga

Skaitant K. Borutos knygą, ir Pinčiukas ir visi kiti.
Gal ir galima būtų pagaliau

vskį.
lutinas vienai ir antrai pusei. Iš 
dėsčius visą reikalą Bosovsiui, 
jis prašė ateiti abiem pusėm tik 
sekančią dieną, nes turįs visa 
tai apsvarstyti.

Prof. Bosovskis kitą dieną, 
atėjus abiejų pusių sekundan 
tams, pripažino augščiausio lai nekartą kilo klausimas, ar iš vi 
psnio įžeidimą Chome-Home so įmanoma tą veikalą pritaiky iš seno papratimo ir pakritikuo 
kalbos Ožeškienės aikštėje ir ti scenai .atsimenant, kad kny ti, bet tektų tuomet ir patari

pareiškė, kad namuose rado at 
vinutę, kad pas jį bute buvo 
Chome-Hame sekundantai ir 
kvietė atsiųsti į Tilto g-vę Nr. 
3a savo sekudantus iki 6 vai. v.

INCIDENTAS RESTORANE Priešingu atveju, jis bus diskva 
lifikuotas, kaip chuliganas, už 
puolikas ir perduotas teismui. 
Liko tik 15 min., Tada teko sk 
ubiai veikti. Palikus Pr. Ž. na 
muose, Pr. Ancevičius nuvyko 
pas lenkų poetą Teodorą Buinic 
kį ir 3 min. prieš šeštą, prisista tavimasi. Abidvi pusės turi tei 
tė, kaip Žižmaro sekundantas.

FORMALINIS GINČAS
Chom-Home sekundantai, du

Apygardoje, vistik pirmininko 
kėdės negavo, nes Pr. Ž. pos 
tan buvo atsiųstas iš Sov. Są 
jungos atsarg .kap.

Prisiminimuose „Vilnius grįž

dvikovą špagomis. Jo nuomo dramatinė linija sulaužyta, kad ryti. Be abejonės joks spektak 
ne, fechtavimas yra riteriškes autorius tiktai pasakoja persta lis nėra absoliučiai tobulas ir 
nis, ir turėtų būti eita iki „tre tydamas įvykius, reziilmuoda reikalavimai nevienodi. Tektų 
čio kraujo” — raumenų prakir mas pradžioje pasėkas, o jas pagalvoti apie keiksmažodžių 
timo. Tačiau Chome-Home pri pauškindamas knygos bėgmėje. vartojimą, kiek daug ir kiek jie 
klauso ginklo pasirinkimas, o B. Pūkelevičiūtė ir K. Veselka leistini, kaikurių įtrapų įvedi 
sekundanto pareigos, jau buvo pritaikė knygą scenai: išrinko mą dramatiškose vetose, (3 v. 
perduotos vilniečiui lietuviui pačius esminius dalykus, dra Jurgos ir Pasakotojo — Balta 
(Žižmaro pusėje) Umbrasui.

PASIRUOŠIMAS
Chome-Home pasirinko fech

matiškiausias vietas, dialogus, ragis), užsakai. Tačiau šis sp 
neprarasdami knygos charakte ektaklis turi būti traktuojamas 
rio — gražaus lyrizmo ir gyvos ne detalėmis, bet visuma, o vi 
kalbos. Knyga tapo scenos vei suma ir buvo tas sceninis džiau 
kalu ir liko nė kiek nesužalota, gmsas ir tikėjimas, kuris pra 

Laukiant šio spektaklio, kilo siveržė ir nusinešė su savimi vi 
įvairių spekuliacijų: kaip žiūro są salę. Sunku pagaliau ir paša 
vas priims tokį scenos veikalą? kyti kas taip naujo ir gražaus 
Buvo žinoma, kad nebus deko buvo šiame spektaklyje: apval i 
racijų, butaforijos, grimo, kad dytas žodis, geri charakteriai, 

teisingas interpretavimas ir ty 
ras lietuviškas žodis.

Šis veikalas tokiu būdu pasta 
tytas scenoje, kad ir ne pats 
pirmasis, bet gana naujas lietu 
viškoje scenoje. M. L. D. Teat 
ras nebe pirmą kartą mėgina ar 
tai naujus, niekur nestatytus 
veikalus, (Živilė, Pabudimas—

sę laike 6-rių savaičių pasitreni 
ruoti. Tikrumoje, Pr. žižmarui, 
artimesnis ginklas buvo pistole 
tas, nors ir su fechtavimusi bu 
vo susipažinęs CIWF. Trene 
nūs surado dr. P. A. per savo §is veikalas koncertiniu būdu 
pažįstamą kapt. Stasį Truskovs bus interpretuojamas statiškoje 

formoje. Daug kas abejojo vei 
kalo pasisekimu, kad gal bus 
nuobodu. . . Net ir pats rašan 
tysis abejojo ar pavyks akto 
riams pagauti žiūrovą, įtikinti 
jį, sudominti. Net ir pasakoto 
jui (J. Akstinui) išėjus prieš 
uždangą su pradiniu monologu a Škėma), ar naujus kelius 
salėje jautėsi nepasitikinti at (Baltaragio malūnas). Tai vis 
mosfera, kas bus toliau, negi bandymai — mažiau ar dau 
tik gražus skaitymas? Bet žiu giau pavykę, — bet nauji, ne

kį, kuris pasiūlė iš 5 art. pulko 
du leitenantus, buv. karo mo 
kykloje geriausius fechtuotojus 
— brolį Tadą Truškovskį ir Ja 
vorskį.

Šešias savaites, Vilniaus Vy
tauto Didžiojo gimnazijoje, Pr.

vo 17 d. Toronte, taigi nušvie šė panelių, bet jų akyvaizdoje 
čiant įvykius lygiai po 19 me skaldė antausius, 3) padavė vi 
tu. zitinė kortelę su klaidingu ad

Anot dr. P. Anceviciaus, šia resu Varšuvos Centrahnio Fizi ž buvo treniroujamas. Be abe 
jo, nesnaudė ir Chome-Home. 
Ir jis turėjo treniruotojus.

LEMIAMOJI DIENA. _ ____ _
Iškilmingai įžygiuota į salę, rovas gavo tai, ko nesitikėjo “nuvalkioti. Šis veikalas vienas 

burtais mestos atsistojimo salė augšto lygio menišką spektaklį j§ šviesesnių pasisekimų, šalia 
je pusės, daktarai ir Pr. žižma — tokį šviežią, kad ir pats nu jau tankiau matytų scenoje vei 
ro ir Chome-Home, sekundan stebo. Kiekvienas žodis pasie jų pamatėme ir naujus, ir buvo 
tai (Umbrasas), na ir keli žiū kė žiūrovą, nereikalingas buvo smagu„ kad nesijuto scenoje 
rovai, jų tarpe Pr. Ancevičius. —-------------------------------- ---- ~ duobių, tapo gerai išlaikyta pu
Dvikova vyko „Polonija“ salė vių kampe) įvyksta banketas, siausvyra. Kiekvienas turėjo ge 
je. Pirmame susitikime Pr. Ž. čia norima žižmaras išprovo rus dialogus, solo partijas, nie 

zapines, kada dar gyvam esant į nuošalesnę vietą ir tik ten ei lengvai įbrėžiamas į šoną (fech kuoti Chome-Home atstovų, kas nebuvo nuskriaustas ar pa 
narna prie užgavimo). T. Bui tuotasi be marškinių). Po per kad jis „užkliūtų“ ant geresnio 
nieki ir P. Ancevičius išdėstė traukos Pr. žižmaras jau yra fechtuotojo, bet kpt. Truškovs 
savo nusistatymą, nes Bodzevi drąsesnis, ir kiek sužeidžia len kis lenkus greitai atšaldo (pats 
čiaus kodekse yra ir kitokių pa ką. Gydytojai nustato, kad tai būdamas lenkas!), pareikšda 
ragrafų, kurie galima taikyti nėra ,,3-čias kraujas“, todėl po mas, kad kas užgaus Pr. Žižma

me susirinkime, savo nekulti! nio Auklėjimo Instituto, 4) Ne

Universiteto lenkas studentas nelaukė sekundantų.
Chom-Home, kilimu iš Ad. Mic Taigi, remiantis Bozevičiaus 
kevičiaus gimtinės, Lietuvą jis kodeksu, dėl paminėtų priežas 
pavadno „popychadlo naro čių, Žižmaro pasielgimas yra 
dow“ (tautų pastumdėlė) „ko chuliganiškas ir jis yra diskvali 
zel narodow“ (tautų liliputas- fikuojamas. (Bozevičiaus kode 
-nykštukas). Daugelis lenkų bu kse yra paragrafas, kuris numa 
vo pasipktinę jo kalba, bet kas to, kad moterų akyvaizdoje fi 
tame sąmyšyje į ją reaguos, tuo ziškai neužgaunama, o atsipra 
labjau, kad kovo 19 d. (per Juo sius jas, vyras yra iškviečiamas

augštintas. Veikalo linija buvo 
gera, vaidintojai teisingi, tcch 
niškai geri ir įdomūs.

Sumuojant „Baltaragio malu 
ną” scenoje ir perdaug negi 

Sekmadienį, kovo 20 d. len ypatingais atvejais: 1) Chom-antros pertraukos fechtuojama ra> turės reikalą su juo pačiu, riant, tenka tiktai pasidžiaugti, 
Gandai apie dvikovą pasiekė kad šis veikalas ir kaip tiktai, 

Bu kada tokiu būdu tapo apipavy 
što lietuvių, kaip savų piliečių. Lenkijos kariuomenės nuo Lie — dėl kurio reaguoti galima lai -Home lūpą ir nosį ir lenkas vo iškviestas Pr. Žižmaras, ta dalintas, gimė Montrealio see 

Toks Pr. žižmaro atsišauki tuvos pasienio, bet. . . 2 vai. p. ke pusės metų; 2) Pr. žižmaras krinta be sąmonės. Gydytojai čiau jis užginčijo, nieko nežinąs noje. Teko girdėti, kad Toron 
mas, truputį „neskaniai“ pakvi p. Gedimino gatves restorane, galėjo ir nebūti Ožeškienės ai nustato „trečio kraujo“ sužeidi apie dvikovą. tas yra pasikvietęs gastrolėms,
po vilniečių tarpe, kaip minė „Pod Bukietem“ (priešais To kštėje. Jis galėjo vėliau sužino mą, o Pr. Ž. pagal visas taisyk Rodos gegužės mėn., jau vei Tikiu, kad Torontas dar geriau 

.............  -- ti ir vėliau reaguoti; 3) Toks les turi nueiti ir paduoti ranką, kiant pašto tarnybai iš Lietu prims šį veikalą, nes pirmieji 
skaudus įžeidimas taip jį pavei bet lenkas yra be sąmonės ir nu vos ir Lenkijos pusės, lenkų lai ledai, naujame kelyje jau pra 
kė ir sunervino, kad jis nepri gabenamas ambulansu į ligoni kraščio tvirtinimu, Pr. Žižmaras laužti. Norėčiau pasiūlyti, kad 
taikė formalumų, reikalaujamų nę. Čia jis išbūna visą savaitę, yra gavęs iš NL beveik 10 tūks. ir Jungtinių Valstybių lieiju 
Bodzevičiaus kodekse, kad jis Į ligoninę Pr. Ž. nusiunčia jam telegramų. Ar jos buvo siunčia viai pasikviestų šį teatrą ir vei 
neatsiprašė panelių ir numetė gėlių. mos organizuotai, ar spontaniš kalą pas save, nes gaila būtų to
kortelę ne Vilniaus adresu. Bet Po dvikovos, Ramybėje (res kai — sunku pasakyti. Bet be kį šviežų ir naują darbą po vie 

rekomenduojant, teigiamą atsakymą, jis gavo ir jis savo pavardės neslėpė, reiš toranas Gedimino ir Jakšto g- Nukelta į 6-tą psl. no spektaklio palaidoti. V. N.

pedijų (kurių viena yra Lietu samdo vieną darbininką, kuris Vienos sritys jungiasi su kito lių, kuris suka šią žmogaus įsi 
vių Enciklopedija), visa eilė dirba pastoviai.
knygų, liudijančių, kad jis yra 
gyvas mokslams ir dabar, ypač 
savo specialybėms.

Bet Inž. P. Mažeika ypač da 
bar aktyvus praktiškuose ba 

Labai malonu, kad musų žm ug labai gražių dalykų, pada ruošė. Jis dirba, kaip specialis 
onės Kanadoje, šiame milžiniš rytų kaip tiktai jo tėvuko p. tas inžinierius ir drauge kaip 
kos ateites krašte, gerai kuria Kisieliaus artizaninėje dirbtu specialistas ekonomininkas di 
si, o daugelis išplaukia ir į plavėje: staliukų, kėdžių, lentynų delėje Montrealio tekstilės įmo 

nėję, kur yra vyriausiu kalku 
liacijos planų tikrintoju ir kon 
trolierium. Visi ekonominiai 
planai ir jų skaičiavimai eina 
per mūsų tautiečio kontrolę, ir 
tiktai jam juos aprobavus, jie 
jau vykdomi.

Bet ne vien įmonėje reiškia 
si jo iniciatyva. Jis, kaip tėkšti 
lininkas, namuose, savo banga 
lowo rūsy (745 Batiscan, St. 
Vincent de Paul, tel. MO 4- 
0507) turi įsirengęs fabrikėlį, 
kuris mezga kumpiams rūkyti jektuoja jų namų srityje pada 
maišus.

— Pradžia buvo nelengva,— 
. — Pinigų ne

jau, atrodo, kad jis tai atliko ne torių g-vę) džiūgaujant Chom- 
savo noru. Artėjant bolševiką Home dviejų grakščių lenkai 
ms jis pasitraukė į NL ir į Vii čių draugystėje, prie puikaus
nių grįžo, jau su Lietuvos ka pietų stalo ir keliant tostus už 
riuomene. Kūno Kultūros Rū pergalę, prisiartino nedidelio 
mų paskirtas Vilniaus Sporto ūgio, jaunas vyras ir paklausė, 
Apygardos pirmininku ir jam ar jis esąs Chome-Home. Gavęs 
greičiausiai i

Kaip kūrėsi Kanadoje 
lietuviai

71. INŽINIERIUS, KURIS VALDO KELIAS 
SPECIALYBES

prisiartino nedidelio

mis, ir darosi vienas milžiniš kūrimo revoliucijos mašiną. Jis 
Atrodytu kad darbo jam jau kas Montrealio miesto išsiplėti man rodo planus, aiškina kryp 

7 ’ - - - • mas, išsišakojimas. Štai kodėl tis, stato ateities prognozus, su
'•n Montrealio ir Qiuebeco provin ponuoja prielaidas.
Jis cijos tvarkytojai susirūpino Mo _ čia kuriasi artima ateitis, 
• ntrelio, Didžiojo Montrealio, ri — sako faį- p. Mažeika. — Čia 

bas išplėsti bent po 15 mylių virs gyvenimas, todėl yra pras 
aplink visą miestą. Juk tikrai mės £įa susirasti sau vietą. Ji 
yra svarbu, kad miestas staty čia po dvejų - trejų metų bus 
tusi pagal generalinį planą, ku brangi. Niekas nepraloš, kad 
riame būtų numatytas ateičiai čia pasirūpins sklypu žemės ar 
tinkantis išplanavimas. Netvar ba namais.
ka ir nepriimtina ir neleistina. • x. .. • .. ,Apvažineję visas apylinkes,

Taip nuo minėto tilto paupiu užsukome į p. Mažeikos bunga 
einančiu 18 keliu apvažinėjame low. Mus sutiko p. Mažeikienė 
daug vietų iki pat Terrebonne, su dukrele. Namas nedidelis, 
čia, paliai kelią 18, kuris da bet gražiai išplanuotas, jaukus 
bar yra išplečiamas į dviejų ir simpatiškas. O rūsyje — su 
ruožų, su žalia juosta viduryje, kasi jo nuosavos mezgimo ma 
autostradą, jau išparceliuotos šinos. Per dūris — garažas. Šv 
žemės, jau sužymėtos gatvės iesu, švaru, jauku. P. Mažeikie 
ir jau daugumoje išparduoti- sk nė, pasirodo, labai mėgstanti 
lypai. Čia, paliai 18-tą keilą, ku augmeniją — gėles, medelius, 
riasi naujas miestas. Šiemet Mes jai atvežėme iš miško „ka 
čia virs dideli darbai. Aplink Žiūkų”, o jos pačios^ gatvėje ras 
Terrebonne taip pat. Ir nuo t®, nulaužta obels šakelė, kaip 
Montrealio ,ir nuo Terrebonne šventraštinio Aarono lazde 
statybos per porą metų suar iau išskleidė lapelius ir sk

■ ................... .. — | leidžia žiedus...
vas visokių lietuviškųjų kultu Tai kaip matome, Petras rinkas surasti. . . nelengva. Bet Čia važiuojant paupiu, atsivėrė ją miestą. Telefonas, jau čia ve Tikrai malonu, kai gali kons 
rinių parengimų dalyvis. P. Mažeika turi du augštojo mo dabar, kai rinkų jau nereikia nematyti vaizdai: anapus Bac damas kaip Montrealio miesto, tatuoti, kaip gražiai kuriasi 
Mažeika senjoras yra nagingas kslo diplomus — tekstilės in jieškoti, dafbas eina ir tiktai river jau susikūrę didžiuliai [Elektros kabeliams tiesiamos mūsų žmonės Kanadoje. O di 
vyras ir geras amatininkas, su žinieriaus ir ekonomisto. Žiūrė duok prekę. miesto išsiplėtimai. Čia jau ke pastovios augštai iškeliamos Ii dysis Montrealis teikia labai
gebąs Montrealy su p. Kisie damas į šį nepaprastos energi Tat, kaip matome, p. Mažei Ii miestai, nes tai yra jau už nijos. Daugelyje vietų žemė su daug galiriiybių iniciatyvingie 
lium, šiojo dirbtuvėje, pagamin jos vyrą, neabejoji, kad jis tik ka jau pats yra fabrikantas, no miesčio sritis. Naujų namų pri rausta, išvartyta. Žodžiu, čia ms žmonėms, kaip p. Mažeika 
ti labai gražių metalo dirbinių, rai lengvai nugalėjo sunkumus, rs tuo tarpu nedidelis, nes tu dygę, „kaip grybų po lietaus“, vyksta tarytum milžiniška gy ir daugelis kitų, kurie vis drą 
Ir jo sūnaus, Inž. Petro butas, Visu jo saliono pasieniu nuty ri tiktai tris mezgimo mašinas, Jau kuriami centrai — bažny vybės įsikūrimo revoliucija. Ir siau ir ryškiau išplaukia) pla 
kaip vėliau paaiškėjo, turi da susi lentyna be dviejų enciklo vieną siuvimo ir pjaustymo ir žios, šopingcentrai, mokyklos, p. Mažeika yra vienas tų rate tesnius gyvenimo va/idenis.

tesnius gyvenimo vandenis. Pa ir t. t. 
gyvena, apsidairo, apsižiūri, ir 
imasi inciatyvos ypač tose sri 
tyse. kurios nešykštauja gėrės 
nėmis perspektyvomis. O Ka 
nada juk turtinga ir didelė. Čia 
tiktai norėk gyventi ir netin 
vėk dirbti. Ypač čia palanki 
dirva visokių vadinamųjų „pra 
ktiškųjų sričių” specialistams.

Praėjusį šeštadienį teko pla 
čiau susipažinti su inžinierium 
Petru Mažeika.

P. Mažeika yra plačiai žino 
mų šeimų, kaip pp. Tamošai 
čiai, pp. Veselkos, kamieno, 
nes dailininkė A. Tamošaitienė

P. Mažeika Lietuvoje 
amatu mokykloje, bet 

Įsigijęs brandos atesta 
už Lietuvos ribų, kur

Inž. 
mokėsi 
vėliau 
tą, jau 
ir daugelį kitų lietuvių nubloš
kė likimas, Berlyno universite 
te studijavo inžineriją tekstilės 
specialybėje. Bet jis nepasiten 
kino viena specialybe. Persike 
lęs j Austriją, Grąžo universite 
te studijavo ekonomijos moks 
lūs, kuriuos tačiau baigė jau 
Freiburgo i-Br. universitete.

— Čia egzaminai buvo to 
kie kieti, — prisimena p. Ma sako p. Mažeika.

ir galėtų pakakti. Bet ne taip 
yra su energinguoju mūsų in 
žinierium ir ekonomistu. J 
yra plačiai susirišęs su eile ko 
mpanijų, kurios stato namus, 
parduoda žemes ir kt. Ypač jis 
tvirtus santykius palaiko su 
„Plateau Levesque Housing 
Inc.“, kurios savininku yra Mr. 
A. Rolbin. P. Mažeika vertina 
šį asmenj todėl, kad jis, daryda 
mas biznį, labai žiūri ir huma 
niškumo. Jis ne vien daro biz 
nį, bet ir nori padėti žmonėms 
prasikurti, įeina į mažiau pasi 
turinčiųjų padėtį ir jiems daro 
visokių galimų lengvatų, kad 
tiktai žmonėms padėtų. Štai ko 
dėl per porą savaičių p. Mažei 
ka pardavė iš jo resursų dešim 
tį bungalowu ir štai kodėl pro

ryti lietuvišką gatvę.

____________ _ ____ r o « - Praėjęs šeštadienis buvo sau 
ir p. Veselkienė yra tikros jo žeika-_;— kad iš 14 baigiančių buvo, bargan niekas nieko ne lėta, tikrai graži diena. P. Ma 
seserys. P. Mažeika turi judrų IV teišlaikėme egzaminus tik duoda, o čia reikia ir mašinas žeikos mašina užsuko per Ahu 
tėvuką, kuris yra visada gy ^ai trys. statyti, ir medžiagas pirkti, ir ntsic tiltą, kertantį Bacriver. tės ir susilies į milžipišką nautėvuką, kuris yra visada gy tai trys- 
vas visokių lietuviškųjų kultu 
rinių parengimų dalyvis. 1 anapus Bac damas kaip Montrealio miesto, tatuoti, kaip gražiai 

didžiuliai [Elektros kabeliams tiesiamos mūsų žmonės Kanadoje
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rželius bei ju veiklą.
II

1. Lietuvių šeimos visos siun

KULTORIVEgfKROVIKA
SENOJI SIMBOLIKA LIETUVIŲ TAUTODAILĖJE
Naują Dr. Marijos Gimbutie kompanija William E. Burgei 

nės knygą „Ancient Symbolism Company (Contractors - Engi 
in Lithuanian Folk Art* (ang neers), kuri darbus vykdo nuo 
lų kalba) pasiėmė išleisti Amt Atlanto iki Pacifiko. Dabar stu 
rican Folklore Society Indianos dija, kuri vadinsis Webco Va 
Universitete. Knyga turės apie leska Studios, apims ne tik baž 
100 psl. teksto ir 160 iliustraci nytinio meno sritį, bet ir kito 
jų iš senoviško lietuvių meno, kių monumentalinių pastatų 
Bus įrišta į kietus viršelius. Ma (teatrų, bankų, salių ir kt.) de 
noma, kad ši knyga bus įdomi koravimą. Praplėtus studiją, re

Mokytoju dienų rezoliucijos
i

Kanados Lietuvių Bendruo 
menės IV Mokytojų Dienų su
važiavimas Toronte 1957 m. ko čia savo vaikus į šešt. liet, pra 
vo mėn. 30 ir 31 d. priešmokyk džios mokyklas bei rūpinasi jų 
linio amžiaus auklejinįp probie išlaikymu, 
mos nutarė kreiptis į visas lietu 
viškas šeimas 
mais:

a) gimtosios kalbos 
mas pirmoje eilėje prieš 
mąją,

b) sudaryti lietuvišką
ką šeimoje vaikui išmokti gim III
tosios kalbos, Jaunimą, lankantį vidurines

c) leisti vaikus į lietuvišką bei augštesniąsias mokyklas, įp 
bendruomenę ir vaikų pramo areigoti lankyti Augšt. lituanis 
gas, bei lietuviškas organizaci tinius kursus.
ias> a) įtraukti mokslus einantį knygos autorę: 4 Rutledge Št., viams. Studijos adresas palie ]aLVcO meww

d) parūpinti priešmokyklinio jaunimą į lietuvių visuomeninį Boston 32, Mass. Prenumerato ka tas pats — 19 E. Pearson moko _ jaunesnieji
troilzomc finlzamnc 1 i 1 h irwpnimn • i • /~*l •______ « < tu J

2. Tėvų kor/iitetai bendrauda 
šiais pageidavi mi su mokykla bei lietuviška 

parapija organizuoja mokinių 
moky parengimus: rūpinasi or-jų, 
sveti chorų, meninių parengimų, tau 

tinių šokių organizavimu bei jų 
aplin palaikymu.

kilusio Max Bando tapyba, dr ausdinti, dar kartą kreipiuosi i 
augę duodant keletą foto nuo visus mielus Kolegas inžinie 
traukų; visą medžiagą apie dail. rius, kviesdamas paremti šį pir 
Bandą parūpino Alg. Gustaitis, mąjį redaguojamą liet. inž. ir 
Viename puslapyje duodami du arch, šeimos veikalą. Nuošir 
LD skaitytojos M. Pelkienės džiai prašomi visi kolegos siųs 
primityvaus stiliaus piešiniai.

LIETUVIAI INŽINIERIAI 
IR ARCHITEKTAI

ti minimum 3 USA dolerius vie 
nkartinę prenumeratą, veiklos 
žinias, trumpą ir galimai skelb 
tina biografiją šiuo adresu: K. 

Visiems lietuviams inžinieria Krulikas, 160 Hendrix St. Apt. 
ms, architektams, inžineriją stu 5, Brooklyn 7, N. Y., USA. 
dijuojantiems ir technikams In 
žinierių ir Architektų 1945— 
1956 metų metraščio reikalu 

netik svetimtaučiams, bet ir lie iks daugiau bendradarbių — vi pranešama, kad metraštis bus to 
tuvių visuomenei. tražų specialistų ir dckorato kio vardo.

Kas norėtų tą knygą gauti rių, kurie atskiriems darbams Jo turinį sudarys šios trys 
ir dar neužsisakė per lietuvių vykdyti galėtų išvykti ir į toli stambios dalys: 
Bendruomenės Kultūros Fon mesnes valstijas. Pirmenybė, j ^.1______ ___
dą, prašomas prenumeruoti pas kaip ir iki šiol, teikiama lietu klausomybės siekiant.

amžiaus vaikams tinkamos lite gyvenimą. riams kaina $ 2,50. St., Chicago 11, Ill.
ratūros: 1. iliustruotos paša b) Organizuoti jaunimo teat
kos, 2. Dainos ir žaidimai. ra, palaikyti sportą, organizaci L,ETUV,V DIENOS, Ni.

f) šeimos pagal išgales re jas, organizuoti stovyklas bei 3, 195 7 m. kovo mėn. iliustruo
;mijai finansiškai ir bendradar pobūvius su meniniais pasiro kovo 7 d. sudarė kompaniją su tas mėnesinis lietuvių kultūros 
biaudamos lietuviškus vaikų da dymais. žinoma amerikiečių statybos žurnalas lietuvių ir anglų kalbo

" mis. Atsk. nr. kaina 55 et. me
urTiivnc tcd KTnni inc i n m to vin „Pasisakiusieji svarstyme iš tams — $ 5.00. Adresas: 9204

„LIETUVOS TSR ISTORIJOS LOJO TOMO kėlė eile kritinių pastabų bei S. Broadway, Los Angeles 
APTARIMAS . pageidavimų dėl archyvinės me

„Lietuvos TSR Mokslų aka ndentas Juozas Macevičius, is džiagos patikslinimo, lietuvių 
demijos posėdžių salėje įvyko torijos mokslų kandidatas Juo 
Istorijos instituto Mokslinės ta zas Jurginis, filosofijos mokslų 
rybos išplėstinis posėdis, skir kandidatas Eugenijus Meškaus 
tas „Lietuvos TSR istorijos“ kas, Vilniaus Valstybinio V. 
(nuo seniausių laikų iki 1861 
m.) spaudai paruošto I-jo tomo 
apsvarstymui. Svarstymas su

3,

SPORTINIAI BALTINIAI

Puikus Watson's gaminys!

I. Lietuvoje. Lietuvos nepri 
Pirmai

siais laisvės metais. Vyresnieji 
J mokosi. 

Talka krašto gynėjams. Susisie 
kimą tvarkant ir tobulinant. Su 
griautoji Lietuva atstatoma. Pa 
galba tėvams ir jų žemes ūkiui. 
Inžinierių ir architektų oi gani 
zacijos.

II. Laisvajame pasaulyje. Vi 
sokeriopa veiklos apžvalgai ap 
imanti 1945-56 m. organizaci 
nę, spaudos, profesinę moksli 
nę, kultūrinę bei visuomeninę 
veiklą visame pasaulyje. Šią da

Calif.
Ką tik gavome naują kovo 

Lietuvių Dienų numerį.
Šio numerio turinyje yra: do lį sudarys daugiau kaip 1000

m.tautos kultūros istorijos nušvie 
timo, valakų reformos, 
kryžiuočiais, 
jų perėjimo 
pio j kitą ir

,,Mokslinė 
tarimą

istorinių 
iš vieno 

kt.”
taryba priėmė nu 

„Lietuvos LSR istori 
kėlė platu visuomenės susidotnė nė, Vilniaus Valstybinio Pėda jos (nuo seniausių laikų iki 

goginio Instituto istorijos dės 1861 m.) parengtą pirmąjį to 
tytojas Tadas Adamonis ir ki ™ą rekomenduoti spaudai. Visi 

svarstymo dalyviai išreiškė pa 
geidavimą, kad „Lietuvos TSR 
istorijos” Lasis tomas kuo grei 
čiau pasirodytų knygų rinkoje“.

E. Karaliūtė.
(Nuorašas iš 4-tojo puslapio 

„Tiesos", 1957 m. kovo 21 d.

Kapsuko vardo universiteto Ar 
cheologįjo'4-etnografijos kated 
ros vedėjas Regina Kulikauskie

jimą. Be mokslinės tarybos na 
rių posėdyje dalyvavo Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos aka it“, 
demikai ir nariai - koresponden „Svarstant buvo iškelta, kad 
tai, Vilniaus V. Kapsuko vardo „Lietuvos TSR istorijos" I-ojo 
universiteto bei Vilniaus Pėda tomo rankraštis parengtas 1954 
goginio Instituto istorijos dės metais plačjai apsvarstyto Lie 
tytojai, Partijos istorijos insti tuvos TSR istorijos maketo pa 
tuto darbuotojai, Kauno ir Vii grindų. Remiantis svarstymo 
niaus muzėjų darbuotojai, stu metu ir vėliau padarytomis pa 
dentai-istorikai ir kiti. Svarsty stabomis maketas žymiai patai 
me pasisakė akademikai Juozas sytas, atsižvelgiant Į svarbius 
Žiugžda, Kostas Korsakas, Dzi TSKP XX suvažiavimo nutari 
das Budrys, Lietuvos TSR Mo mus, plačiai naudojant faktinę 
kslų Akademijos narys-korespo medžiagą“.

kovų su
formaci ...
laikotar kumentuotas P. Dailidės rasi liet. inž. ir arch, bei jų organ: 

nys apie Pabaltijo valstybių pas zacijų visokeriopa veikla visa 
tangas apsaugoti savo laisvę ir me laisvajame pasaulyje. Dai 
teritoriją ir Sovietų sąjungos nepilnais duomenimis, metras 
melagingi raštai; VI. Adomavi tyje turėsime daugiau kaip 240 
čiaus reportažas apie smuikini naujai baigusių inž. ir architek 
nką Izidorių Vasyhūną; ilius tų, daugiau kaip 380 inžineriją 
truotas reportažas iš lietuvių studijuojančių ir per 40 įvairias 
tremtinių gyvenimo Sibire; technikos mokyklas baigusių, 
kaip komunistai savo propagan III. Bendroji dalis. Liet, in 
dai pajungia esperanto kalbą; žinierių ir kitų lietuvių išradi 
amerikiečio įspūdžiai Vilniuje mai. Technikinių leid. ir strai Visi sportuojantys vyrai paten- 
ir kt. originali ir gausiai ilius psnių bibliografija. Technikinių kinti šiuo Watson's atleto mai- 
truota medžiaga. Literatūrinė knygų leidyklos. Žuvusieji, mi šeliu ir trigubu jo prilaikymu. 

Jau 15 metų bus, kai sovietų je dalyje randame J. Ignatonio rusieji ir išvežtieji į Sibirą inži Elastiškas liemuo — nepalygi 
„išlaisvintoji“ Lietuva gyvena 
be istorijos. Okupantas atsidė 
jęs ją klastoja jau 15 metų. Tat 
dabar jau žada pasirodyti klas 
tos šedevras.

humoristinę apysaką Vagystė nieriai. Bendroji technikinė ap namas patogumas raumenims, 
ir pateikiamas pluoštas poezi žvalga ir kt. Daugybė stiaips Specialistų sukirpta. Lengvai 
jos iš liaudies poeto-daržininko nių jau gauta. Metraščiui iš skalbiami, nereikia lyginti. II- 
Petro Sagato kūrybos. Meninė leisti gauta parama 788.5d dol. gai laiko. Tinka prie Jerseys, 
je dalyje aptariama iš Lietuvos Prieš pradedant metraštį sp W-11-56

PR. DOM. GIRDŽIUS.

Penkios Lin-Yutango tiesos
4. DIDYSIS CIVILIZACIJOS TESTAS.

Parabolė sako:
„Konfuncijus vyko į rytus ir susitiko du besiginčijau 

čius vaikėzus. Jis paklausė, kodėl jie ginčijasi. Ir vienas iš 
iii tai c: „Aš sakau, jog saulė yra arčiau mūsų rytmetį, o to 

’.iau nuo mūsų vidudienį: anas gi tvirtina, jog saulė yra ryt 
mėtį toliau nuo mūsų, o vidudienį arčiau mūsų”. Toliau jis 
nradėjo juodinėti: „Kada saulė vos pasirodo, ji yra didelė, kaip 
karieta, gi pietų metu ji mažutė, kaip lėkštė. Taigi saulė tuii 
būti toliau nuo mūsų, kai ji atrodo maža, ir arčiau mūsų, kai 
ji atiocio didelė”. Antrasis vaikėzas spyriavosi: „Kai saulė 
pateka, ji yra labai šalta; gi pietų metu — jr karšta, kaip ver 
dąs aliejus. Aiškus dalykas, saulė turi būti arčiau mūsų, kai 
ji karšta, ir toliau nuo mūsų, kai ji šalta“.

Konfucijus nenusprendė, kuris iš vaikėzų buvo teisingas, 
ir aniedu ėmė kvatotis sakydami: „Kas sakė, jog tu esi išmin 
tingas mokytinis?“ (Liehtse.)

Štai belginės kumelės, eržilai, švediškosios pjaunamosios 
mašinos, prancūziškas mandagumas, graikų skulptūra, vokie 
čių filosofija, arabų vaišingumas, šveicariški laikrodžiai, uk 
įainiečių kazokų chorai, danų švarumas. Ką pasirinktum iš 
visų? Arabų vaišingumą? Neapsiriktum. Prie vaišių stalo 
vyras su žmona susitaiko, diplomatai prie gerų pusryčių iš 
sprendžia dideles tarptautines painiavas. Rytietis autorius 
su tavim kartu.. Prie gero vaišių stalo jis užgirs išmintingą 
pasirinkimą dėl to, jog mažiausiai logiškas, bet gyvenimiš 
kai filosofiškas.

Naujosios eros mokslai, pasiskirstę departamentais, to 
kiems dalykams, kaip: individualinė žmogaus laisvė, nuoširdų 
mas, meilė, tiesa, religinis regėjimas, nostalgija, negali pri 
taikinti mokslo moderniškų metodu. O tai, kas neįrodoma me 
lodiškai, reikia atmesti arba pasiųsti psichologijos departa 
mentan.

Psichologas nenusileidžia matematikui ir testuoja vai 
šingumą statistiškai pagal PEARSON-PRODUCT-MOMENT 
COEFFICIENT OF CORRELATION, r, esantį lygų plus 
minus kvadratinė šaknis vieno minus variacinė klaida nuo re 
gresijos linijos antrajame laipsnyje padalinta iš štandartinio 
nukrypimo nuo vidurkio' antrajame laipsnyje; arba pagal Kel 
iey-Wood ir Kondo-Elderton normalinės kreivės abscisos ta 
beles.

Griežtųjų mokslų atstovui lengviausia būtų atsakyti, kad 
tokių dalykų, kaip nostalgija, vaišingumas, visai nėra. <Jei pri 
valgęs ir geroj nuotaikoj.) Tačjau jie yra. Jie kartais nema 
tomi, nepasveriami, IMPONDĘRALES, tačiau jie gali būti 
oaug didesni ir už šveicarišką laikrodį ir už belginę kumelę, 
pačią, didžiausią.

Kartais tie IMPONDERABLES laikosi pagarbiai ato 
kiau nuo tavęs, kartais juos jauti už melsvo rūko uždangos, 
jie tau ūkteli iš toli. Bet kai tu, palikęs tironišką testavimo 
laboratoriją ir padėjęs parašą, kad tokių dalykų nėra, atsiran 
ui namuose prie židinio, vėlų vakarą glūdumoje kažkas priai 
teja, užspaudžia tau akis ir tyliai paklausia: „Atspėk — 
kas?. .“

Tai. šiuos dalykus Sokratas minėjo prieš mirdamas Atė 
nu teisme: „O, manieji draugai, piliečiai šitokio didelio, pui 
kaus ir pilno išminties Atėnų miesto, kodėl jūs tiek daug rū

pinates apie turtus, garbę ir gerą vardą, ir tiek mažai apie iš 
minti ir tiesą?“

Dvidešimties metų jaunuolis, atvykęs iš Konfucijaus kia 
što studijuoti Paryžiun, Londonan ar New-Yorkan, apstulbs 
ta patogumuose. Nebuvo tokio, kuriam nepatiktų geias mui 
las, kanalizacija, nylon kojinės, šaldytuvai, vėsintuvai, mįnkš 
tos sėdynės traukiniuose ir autobusuose. Ir velnias tokiam 
kužda ausin: „Prakeik savo kraštą: ten nėra civilizacijos“. 
Velniui talkininkauja ekonomistas Cordell Hull, geopolitikai 
prof. Nicholas Spykman, Isaiah Bowman ir dar Ely Culoeis 
ton su kvotų tabelėmis. Jaunam studentui belieka tik INTE 
RIORITY COMPLEX. Matydamas didelius technikos lai 
rnėjimus, augštus dangoraižius, sėdėdamas AIR-COND1TIO 
NED kavinėje, jis nenoromis turi sutikti, kad saule yia arčiau 
musų, kai ji yra didesnė.

Bet pakankamai yra išmintingas tas studentas, kuris po 
kelių metų apgynęs MAGNA CUM LAUDE disertaciją dok 
toratui gauti (Vakariečių kapryzui patenkinti), pasiūlo pro 
i’esoriams ii daktarams testą šalių kultūroms vertinti: ar sau 
lė nėra tada arčiau mūsų, kai mus labjau šildo, smegdama mū 
sų gyvastin? Jo tezė labai paprasta: kultūringesnis yia tas 
kraštas, kuriame yra daugiau gerų vyrų, daugiau gerų zmo 
nų, gerų tėvų ir gerų vaikų. Visi kiti klasto kultūros ir civi 
lizacijos laimėjimai turi nublankti akivaizdoje šio laimėjimo. 
>r muilas, ir šaldytuvai bei vėsintuvai, ir menas bei filosofija. 
Tai pats didysis kultūros ir civilizacijos testas.

Yra žmonių, kuriems labai retai tenka keliauti lėktuvu, 
daug kas visai nėra buvęs teatre, bet devyniasdešimt procen 
tų vyrų gyvena su žmonomis. Ne kartą metuose, bet nuola 
tos. šimtas procentų žmonių yra gimę iš motinų; šimtas pro 
centų turi tėvus. Kiekvieno krašto valstybių, religinių ir tau 
tinių galių laukas — šeima.

Tai gera doza blaivinančio vaisto, lyg kibiras šalto vau 
dens Kabarete apkvaišusiam ponui. PONDERABLES ir IM 
PONDERABLES.

Konfucijus sako: „Kad pirkioje nebūtų nė vienos netekė 
jusios merginos, kieme nė vieno nevedusio berno. Kad jau 
nieji būtų mokomi būti atsidavę savo tėvams namie, o visuo 
menej būti verti pagarabos. Jei tai išmokus, dar lieka energi 
jos, tegu jie skaito sknygas. Tada bus gera krašto vyriausy 
bė, ir ji valdys kraštą pagal ritualą ir muziką“.

Vyrai ir moterys, motinos, tėvai, visi į didįjį testą! Pra 
šom.

Ar geras tas vyras, kuris jau vos beatsimindainas savo 
vaikų vardus, darbovietėje išdirba po dvi pamainas, kad įsi 
gytų antrus namus? Kuo blogesnis tas, kuris nesusilaikyda 
mas nuo saldumynų, įsigijo didžiulį, didžiausią pilvą?

Ar gera toji žmona, kuri jai palankiu įstatymu apdraus 
ta, logiškai pasinaudoti VETO skyryborps gauti? Kuo blo 
gesnė toji, kuri turi kelius meilužius, ir su vyru susitvarko 
psichologiškai?

Ar geras tas vaikinąs, kuris nebaigęs palieka HIGH 
SCHOOL ir sako: „Aš nenoriu nei tiesos, nei mokslo, tik 
pinigų?“

O senbernis ir senmergė, kurie sako: „Man labai patin 
ka darbovietėje?”

Romėnai samdydavo pedagogus vaikams auklėti. Antroj 
pusėj didelio vandenyno tėvas ir motina perka FORD ir WES 
TINGHOUSE gaminius. Mokykla? Ji standartas. Jei vie 
noj pusėj Atlanto dar dažnokai gali aptikti žodį KULTŪRA, 
tai antroj vandenyno pusėj puikiame LIFE popiery įžūliai 
kyšo žodis CIVILIZACIJA. ,

Meluoja, kas sako: „Man patinka darbovietėj.” Meluoja

raštinės mašininke, dviejų vaikų motina, meluoja ir sąskaiti 
ninkas. Perdeda banko direktorius n didelio žurnalo redak 
torius, nes gali kartais patikti tik detektyvui ir siaurės aši 
galio tyrinėtojui. Ar daug tokiu yia? Primadonų, kuri pa 
liktų seimą del scenos? Žmogaus vieta šeimoje. Kas sako, 
kad sveika ir normali moteris neišsižadės dėl šeimos ERZATZ 
CHILDĖRN — scenos ar filosofijos?

„It sterility is due to the body, then the body is degene 
rale and wrong; if it is due to the high cost of living, then the 
high cost of living is wrong; if it is due to a too high standaid 
of marriage, then the too high standard of marriage is wrong; 
if it is due to a false philosophy, of individualisme, then the 
philosophy of individualisme is wrong ; and if it is due .o the 
entire fabric of social system, then the entire fabric of social 
system is wrong“. (Lin-Yutang, IMPORTANCE OF LI 
FING.)

Todėl išmintingas kinietis, susilaukęs senatvės, tame 
krašte laimingiausio ir garbingiausio amžiaus, piieš įsvykda 
mas pro Juoduosius Kalnus ir Baltuosius Vandenius į šešėlių 
šalį, yra neramus. Ne dėl pomirtinio gyvenimo. (Pagonis, 
liūdnai šypsodamasis, palieka tai viduramžių teplogams>. jis 
neramus, kad nori pamatyti, kokią moterį anūkas parves į 
namus, su kuria turės vaikų, tęsiančių jo šeimos tradicijas.

Todėl išmintinga žmona ten turi kentriai išbudėt prie 
mirusio vyro karsto trisdešimt dienų ir niekados už k to ne 
tekėti; sūnus, mirus tėvams, palikti metams nors ir geriausią, 
atsakingiausią tarnybą, nes primityvus žmogus myli sa 'o vai 
kus, kultūringas — savo tėvus.

Todėl ten turtingo žmogaus VIRTUS yra savybė luoti; 
vargšo — atsisakyti maldauti; augšto luomo — būti k- kliam 
ir paprastam su žemesniu; žemo luomo — būti išminti .garo: 
būti pirmuoju, nekliudant paskutiniui, būti augščiau, nesve 
riant ant kitų.

Todėl krikščionybės platintojai, misionieriai, visa los at 
simuša į šeimos kultą, kaip į sieną. Geltonieji kasmet vieną 
kartą pagerbti savo giminės įnirusiems klūpo prieš pa ninkli 
nes lenteles su įrašytais mirusiųjų vardais ir kiekvieną Nau 
jųjų Metų dieną vaikai, dideli ir maži, turi klauptis prieš sa 
vo tėvus. Misionieriai norėtų, kad klauptųsi tik prieš krikš 
čionišką Dievą.

Todėl kiekvienas, vargšas ir turtingas, didelis ir mažas, 
nori būti tėvu ir motina, jei T’u Hsishih iš savo vadovėlio ši 
taip moko:

„Žiūrėdamas savo tėvus, vaikas vasaros mėnesiais pri 
valo stovėti jiems prie šalies, juos vėduoklė vėdinti; mažinti 
tvanką ir vaikyti nuo jų muses bei uodus. Žiemą jis turi pa 
sirūpinti, kad lovų kaldros būtų pakankamai šiltos, ir ugnis 
krosny nebūtų per menka; budėjimas ir budrumas turi būti 
nuolatinis. Vaikas turi žiūrėti, ar nėia skylių ir plyšių dury 
se bei languose, kad nebūtų mažiausio traukimo: jojo tėvai 
visą laiką turi jaustis jaukiai ir patogiai.

Vaikas, sulaukęs dvidešimt metų amžiaus, rytą privalo 
atsikelti anksčiau už tėvus ir po tualeto įeiti į tėvų miegamąjį 
ir paklausti, ar jie gerai praleido naktį. Jei tėvai būtų kartais 
atsikėlę anksčiau, vaikas privalo nusilenkti prieš teiraudama 
sis apie jų sveikatą, o po to nusilenkti dar kartą ir pasitrauk 
ti. Prieš tėvams einant miegoti, jis turi jiems pakloti lovą, 
stovėti ir žiūrėti priešais, kol jie pradeda maigstytisi, paskui 
užtraukti lovų užuolaidas ir pasišalinti“.

T. estuojamas vakarietis, jei jis bus geras aktorius, sar 
kastiškai atsakys: „Of course you did, you were perfectly 
magnificent as ever, Hiracio."

Bet kultūros ir civilizacijos didysis testas bus ne Vakarų 
naudai.
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Namų statytojams ir pirkėjams
|| GAL ŠIEMET STATYSI, PIRKSI AR REMONTUOSI NAMĄ?
♦įjei taip, tai laikas pasirūpinti statybinių medžiagų, kurių kainos šiuo metų laiku yra 
nžemiausios. Tuojau kreipkitės į statybinių medžiagų urmininką —

I AMLIT BUILDERS SUPPLIES Ltd.
(Vienintelė tos rūšies lietuviška prekybos įstaiga Montrealyje)::

^Žemiausiomis kainomis ir patogiausiomis mokėjimo sąlygomis čia galima gauti visas sta 

|: tybines medžiagas: visokių rūšių lentas, cementą, cementinius blokus, plytas, vinis, dažus,H tybines medžiagas: visokių rūšių lentas, cementą, cementinius blokus, plytas, vinis 
H stogo dengimo ir izoliacines medžiagas.g Teirautis-tartis telefonu RA 1-7524 arba atvykus į b-vės sandėlius

6720 E. Henri Bourassa Blvd., Montreal North.
II.

PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS
iit Jūsų nuosavo arba mūsų parinkto sklypo, pagal užsakytojo nurodytą planą. Statybos 

H darbams vadovaus patyręs kontraktorius. Dar turime gerą progą gauti ilgalaikę paskolą 
iš 6% pastatyti Montrealyje keletą dupleksų ar tripleksų. Norintieji pasinaudoti paskola 

ttir su nedideliu įmokėjimu bei lengvais išmokėji mo terminais įsigyti namus, prašome tuo-: 
♦♦jau kreiptis į 
♦t H

5 RSI

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS

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

TELEFONAS: CR 7-0051

AMLIT BUILDERS SUPPLLIES Ltd.
telefonu RA 1-7524.

AMLIT BENDROVĖS VALDYBA.

AVfW®SPORTAS

Tik dabar jie kalbėjo ne su to 
kiu įkarščiu, o paniurę, kas mi 
nutę numodami ranka: dauge 
lis kombinato, sekcijų — nedir 
ba. Nieko negalime padaryti — 
jaunimas nesidomi sportu, nėra 
sąlygų. Reikia pagausinti (pa 
didinti — K. B.) sportininkų 
gretas — buvo kalbama prieš 
metus. Gal būt dabar kombina 
te sportininkų daugiau? At 
virkščiai, jų yra mažiau negu 
pernai. Anksčiau kolektyve bu 
vo apie 180 sportininkų, dabar

SUGRĮŽK f TORONTO!
Prieš 6 metus — 1951 m. Šia sporto šventę varžyboms spor

> Amerikos lietuvių sporti to salėse. Jie čia išmėgins savo 
mukų tarpe gimusi tarpusavio sportinį pajėgumą, susitiks pa 
bendradarbiavimo idėja iki šia: žįstamuosius, pasidžiaugs laimė 
dienai nenuvyto, bet ji skleidžia jimais, pamatys savo silpnąsias 
gražias atžalas.

Tada įvykusi I-moji Š. Ame 
rimos liet, sporto šventė į To 
ronto sutraukė gražų lietuvių 
jaunuolių būrį iš Amerikos bei 
Kanados kampų ir kampelių, 
tuom duodama pradžią tradici 
niams mūsų sportininkų sąskry 
džiamas.

Nuo to laiko jau praėjo 6 me 
tai, kurie lietuviu sportininkų 
šeimoje paliko tam tikras žy 
mes: kai kurie senesnieji veidai 
nuėjo pailsėti, o į jų vieta sto 
jo naujos atžalos, nusiteikusios 
pavasarišku kūrybingumu ir be 
ndradarbiavimo dvasia.

Ir štai, šį -pavasarį — balan 
džio 27—28 d. d. Toronto mies 
tas (jau trečią kartą — 1951 
m., 1954 m., 1957 m.) vėl gyve 
ns lietuviškojo įaunimo usibū 
rimo ženkle. Šiomis dienomis 
čia įvyks Vll-jų Šiaurės Ameri 
kos liet, sporto žaidynių pirma 
sis ratas ir patys iškiliausioji šio 
kontinento lietuvių sporto klu 
bai varžysis krepšinio, tinkli 
niO', stalo teniso ir šachmatų fro 
ntuose.

Sportininkų būriai iš Čika 
gos, Clevelando, Detroito, New 
Yorko, Rochesterioš Mon.trea 
lio, Hapriltono ir kitų vietovių 
rinksis į Toronto į šią didžiulę

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

Lietuvoje 
ir visoje Europoje.

JEAN TALON 
DRUG STORE

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

WINNIPEG, Man.
GERAI VEIKIĄS VASARIO 16 GIMNAZIJAI REMTI 

BŪRELIS
Kuomet vasario 16 gimnazi Vokietijoje jau yra pasiuntęs 

ja įsisteigė Vokietijoje — Diep 781 dol. Tadui Lukoševičiui lin 
holze, daugelis suabejojo jos iš ketina ir toliau energingai va 
laikymų. Ypatingai tuomet, ka dovauti. K. Strikaitis. 
da daugelis lietuvių išemigra 
vo į kitus kraštus, o IRO nusto 
jo veikusi. Kaip visiems jau ži 
noma, gimnazija buvę pasiliku 
si be jokios paramos. Ęe to gim 
nazijai buvo nupirkti rūmai Re 
nnhofo pilis iš Adam Rhein, 
kur vėliau atsirado pirmumo 
teisę turįs pirkti įpėdinis baro 
nas von Heil, iš kurio galutinai 
buvo ir nupirkti. Todėl ten pa 
silikusių lietuvių dėka ir ga 
biais sugebėjimais, nutarta gim 
naziją išlaikyti pačių lietuvių 
pastangomis. Gimnazija ėmė 
šaktis į pasaulyje išblaškytus 
lietuvius, kurių dėka ėmė steig 
tis gimnazijos rėmėjų būreliai. 
Kanadoje gimnazijos rėmėjų 
būreliai ėmė steigtis 
tų pradžioje, nuo ko 
ir mūsų Winnipegas.

Winnipege vasario
mnazijai remti būrelis įsisteigė 
1952 metais. Dėka energingam 
būrelio vadovui Tadui L.ukoše 
vičiui jis nenustoja veikęs ir da 
bar. Būreliui priklauso 21 na 
rys, nors per eil^ metų jie ir kei 
čiasi, bet dėka energingam va 
dovui, jis visada tuojau papildo 
mas naujais nariais ir tui būdu 
būreliui neduoda nei išnykti, 
nei sumažėti. Dabartiniu metu 
būreliui priklauso; Tadas Lu 
koševičius, Pranas Matulionis, 
Juozas Demereckas, Č. Kuraus 
kas, Br. Bujokienė, Mykolas Ja 
nuška, Vincas Januška, Jurgis 
Januška, kun. J. Bertašius, Vyt. 
Radzevičius, Viktorija Šmaižie 
nė, V. Šerkšnys, Pr. Serapinas, 
E. Kalaisauskas, J. Malinaus 
kas, A. Kuncaitis, Č. Jankaus 
kas, D. D. Boyko, J. Zulonas, 
Kostas Strikaitis, Mečislovas 
Šarauskas ir J. Timerman. Win 
nipego būrelis nr. 127 iki 1957 
metų vasario 16-tos gimnazijai

bai nežavi. Ypatingai tokia Chi 
kaga su New Yorku, gal būt 
yra labjausiai šioje srityje atsi įų tik apie keturiasdešimt”.
likę. Iš kitos pusės mus džiu Vargšas Račius! Jeigu jis pa 
gina Kanados lietuvių sportinin dirbėtų prie nustatytų didelių 
kų entuziazmas, kuris, kaip pa normų, ir jam praeitų noras sp 
tiriame iš spaudos, toli praneša ortuoti, ypač kada tenka stacha 
savo brolių — Amerikos lietu 'novietfšku tempu, pagaminti 
vių entuziazmą. Montrealis, To avalynės visai Sov. Sąjungai! 
ronto ir Hamiltonas gali di Į 1957 m. okupuotosios Lie 
džiuotis savaisiais sportinin tuvos sporto laikraštis „Spor 
kais bei jų veikla, o Amerikos tas“ įžengė su didele nuotrau 
lietuvių klubams yra daug ko iš ka nelietuviško veido moters 
jų pasimokyti. laikančios taurę ir šampano bo

Mes su nekantrumu laukia (kaip sporto laikraščiui to 
kie atvaizdai netinka) ir respub 
likinio Kūno Kultūros ir Spor 
to Komiteto pirmininko A. Gu 
danovičiaus vedamuoju straips 
niu, (gandai apie KKR pirm. 
Augustaičio grįžimą į tą postą 
nepasitvirtino) pavadintu „Ke 
liant tostą“ .Nors drg. Gudano 
vičius ir džiaugiasi dideliais lai 
mėjimais 1956 m., tači/u pabai 
goję, štai kaip rašo: „nors pe 
reiti metai ir buvo žymūs stam 
biomis pergalėmis, tačjau persi 
laužimo, gerinant fizkultūrinį 
(fizinio auklėjimo — K. B.) da 
rbą, dar nepasiekėme, tai rei 
kia padaryti šiais — 1957 me 
tais". Taip pat, įdėti žinomo ka 
rikatūristo J. Martinaičio Mel 
burno dalyvių šaržai.

Sporto laikraštis, savo skai

vietas, pasilinksmins ir t. t.
Ligšioliniai toki sportininkų 

sąskrydžiai buvo vieni iš didžia 
usių lietuviškųjų sportinių įvy 
kių šiame krašte. Kai kuriose me Vll-jų Š. Amerikos liet, spo 
vietovėse jie turėdavo didesnį rto žaidynių Toronte — mieste, 
nasisekimą, kitur—mažesnį, ta kur pirmą kartą susirinko šių 
čiau visur jų metu vyraudavo kraštų lietuviai sportininkai. Ti 
graži nuotaika ir darnus bendra kime, jog nė vienas pirmųjų ža 
darbiavimas. Žinoma, kartkartė dynių dalyvis šį kartą nepasili 
mis pasitaikydavo šiokių tokių ks namuose, jau nekalbant apie 
trūkumų žaidynių orgamzacijo naujus veidus, kurie vis įsijun 
je ar vieno, kito ginčelio, tačiau gia į lietuvių sportininkų eiles, 
kurgi panašių dalykų neatsitin Tad, balandžio mėn. 27—28 
ka? Kai kurių ankstesnių žaidy d. d. Toronte tegu būna graži 
nių vykdytojų vietovių lietuvis lietuvių sportininkų šeimos šve 
koji bendruomenė taip pat nevi - - ■
sada labai šiltai sutikdavo spor 
tininkus ir nelabai sekdavo jų 
pasirodymus, bet ir tas abejin 
gumas, manome, laikui bėgant 
bus nugalėtas.

Galime pažymėti, jog kai ku 
rie žmonės iš mūsų sportininkų 
gal 
mi, 
mo 
me pilnai sutikti, jeigu tokias 
sporto ševntes grynai vertintu 
me iš technikinio taško, tačiau 
mes į jas normaliai žiūrime pla 
tesne prasme, joms daugiau pri 
duodame lietuviškojo jaunimo 

crd’-adarbiavimo idėjos ploto 
jimą.

Be abejo, būtų galima paša 
kyti gal ir kartesnį žodį mūsų 
sportininkų, o taip pat ir jų va 
dovų adresu. Tačiau kartais ; 
dalyką reikia pažiūrėti ir iš ki 
to taško, reikia įeiti į sunkią 
sportininkų bei jų vadovų 
dėtį, tada pamatysime, jog 
keliai nėra rožėmis kloti.

Iš dalies gal truputį būtų 
Įima pabarti gausesniųjų JA Va 
lstybių lietuviškųjų kolonijų sp 
ortininkus, kurių veikla mus la

perdaug reikalauja, sakyda 
jog jų pasirodymai yra že 
lygio ir pan. Su tuo galėtu

pa 
ju

ga

1952 me 
neatsiliko

16-tos gi

KANADOS FIRMA
PAGAMINO

NAUJAS KOJINES

BELLAZZI - LAMY, INC
TR 5151 : Geor»e Sl- Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Tesi, ’ įsonite, statybinis popieris.

Tel.TR. 1135
g

Ž

VlUWkiA 
CM 
OYERS Gi).

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

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

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

ir t. t., ir t. t.

ntė, kuri tesutraukia, rekordinį 
jos narių skaičių!

Ed. Šulaitis.
SPORTAS Lietuvoje.

(Tęsinys 3-čias).
RAŠO K. BARONAS.
Tas pats S. Račius štai kaip 

po metų, apsilankymo fabrike, tytojų tarpe, pravedė anketą, 
rašo: „praėjo metai. Neseniai nustatymui geriausių 10 Lietu 
užėję į kombinatą, mes tikėjo vos sportininkų 1956 m. Atsilie 
mės, jog čia sportinis darbas pė 1113 skaitytojų. Geriausi 
virte verda, tikėjomės susipa 1956 m. Lietuvos sportininkai, 
žinti su įmonės sportininkų pa pagal gautą taškų skaičių (at 
sisekimais. Djjja, teko nusivilti, rodo, kad pirmai vietai buvo 
Vos užkalbinome keletą tary duodama 10 taškų, antroji 9 ir 
bos narių, tuoj išgirdome lygiai t. t.), 
tą patį, ką jie kalbėjo prieš me 
tus, įvykusiame susirinkime.

1) A. Šocikas 9611 t. (Sov. 
Nukelta j 6-tą psl.

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

savo kredito kooperatyve j
„LITAS” |Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai į

duodamos betkokiam geram tikslui. «

Ved. D. Jurkus, He 4280. |

„Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje
Banko kambary. $Pirm. A. Norkeliūnas ................................ RA 7-3120

Bde luxe dry cleaners!
143—8th AVENUE, LACHINE

— z-j — Lietuviams nuolaida. <□ Sav.: P. RUTKAUSKAS. I

Paimam iš namų ir pristatome j visas Montrealio $ £ 
miesto dalis. Darbą atliekame sąžiningai. £ ė

Liet, sav.: J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė. \

|| lietuviška moterų kirpykla
! į DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM

! TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.
ę

DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

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

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

KOJINIŲ,
(20-S-6)

Dr. TASSy SINGERMAN 
optometristas - optikas

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

GALIONAS DIVA MODE
SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. 

4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19.
Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256 <

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

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

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafieur Str., Ville Lasalle,

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

HE 0211 Office: 727 Argyle |
HE 0311 VERDUN

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

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

t
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Ties Raštikio atsiminimais
10. AR USŽIENIO REIKALŲ MINISTERIS 

NEATSAKINGAS UŽ UŽSIENIO POLITIKĄ?
Dar nebaigus man rašyti tus prieš sovietinę okupaciją buvo sukviestas Niagaros pu čiu.

apie gen. St. Raštikio atsimini Lietuvos valstybės gyvenimas siasalio kolonijų: St. Cathari Rengiamai V-jai Kanados 
mus ir su jais susietus klausi tartum ritosi į pakalnę: Lenki nes, Wellando, Port Colborne Lietuvių Dienai atžymėti valdy 

ir Niagara Falls, Niagaroje, B- ba numačiusi išleisti šventės 
nių valdybų susirinkimas. Šiam Metraštį, kurio išleidimo reika 
reikalui buvo pakviesta iš kiek lu rūpintis pavesta Kaziui Žu 
vienos kolonijos po keletą ar kauskui, 231 Wallace Ave., So. 
keliolika asmenų, aptarti Kana Welland, Ontario. Kreipiantis 
dos Lietuvių Dienos rengimo tuo reikalu valdyba prašo KLB 
reikalą. Centro organus, LB apylinkių

Susirinkimą atidarė Wellan ir organizacijų valdybas ir vi 
do B-nės Apyl. pirininkas S. UI sus kitus neatsisakyti padėti, 
binas, kuris pareiškė, jog nežiū Vienoks ar kitoks patalkininka 
rint į tai, kad.minimos koloni vimas sustiprins mūsų darbą, o 
jos yra nedidelės ir negausingos tuo pačiu parodys, kad mes esą 
inteligentiškom pajėgom, 
gali pajėgti surengti V-ją Ka

V-SIOS KANADOS LIETU VIŲ DIENOS NIAGAROS 
PUSIASALYJE RENGIMO VALDYBOS I-MAS1S 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS. /
1957 metais vasario 10 diena Galdikui — 400 dol. be nuošim

mus, jau pasirodė reakcijos fak jos ultimatumas, Vokietijos ui 
tų — vienų spaudoje .kitų laiš timatumas, pagaliau Rusijos ui 
kais, giriančiais arba reiškian timatumas, užsibaigęs letališ 
čiais nepasitenkinimą ir tt. Aš kai. Vokietijos ir Rusijos uiti 
gi nesiekiu nei kad kas nors ma matumuose tarytum „pasikar 
ne girtų, nei kad kas gautų įs tojo istorija“. Nors forma bu 
pūdžių, kurie keltų jų nepasi vo lyg ir skirtinga, bet esmė ta 
tenkinimą. Raštikis išdėstė sa pati: buvo ir valstybės padali 
vo žinias ir davė joms savo nu nimas tarp Rusijos ir Vokieti 
švietimą, o aš, atsiliepdamas į jos ir po to visai pasmaugta ne 
jo mintis, dėstau savąsias ir jo priklausomybė, kaip ir 1795 
ms duodu savąjį nušvietimą, metais. Beveik jokio skirtumo 
bandydamas tai paremti argu ir išsilaikymo pastangose. Tik 
mentais, faktinaisiais duomenį tai prie dviejų suminėtų priešų 
mis, kuriuos aš turiu ir tai ra imperialistų, prisidėjo trečias, nados Lietuvių Dienos šventę 
šydamas stengiuosi būti pei anuomet buvęs nelaimės dali Niagara Falls. Paaiškėjus reika 
dėm objektyvus. Manau, kad ninkas — Lenkija. Deja, užsi lui, susirinkimas išrinko šven 
dalykai, apie kuriuos kalbama, krėtusi didybės manija ir užsi tės rengimo valdybą iš penkių 
jau turi tokią laiko perspekty degusi imperializmu, Lenkija, asmenų: pirm. Petras Balsas, I 
va, kad mums visiems, nežiū kai tiktai nukrypo nuo tiesaus vicepirmininkas Vytautas Mači 
rint pažiūrų skirtumo, jau lei demokratinio kelio, neteko re kūnas iš Niagara Falls, II vice 
džia pasisakyti beveik visai at alybės pajautimo, neteko poli pirm. Juozas Dilys ir sekr. Juo 
virai ir šaltai, kaip sakoma, aka tinio moralumo ir padėjusi zas Navasaitis iš St. Catharines 
demiškai. Jeigu kam kitaip at smaugti didiesiems mažesnius ir ižd. Kazys Stankevičius iš 
rodys, arba kas turės kitų argu (Čekoslovakiją ir Lietuvą), ir Wellando. 
mentų, kurie būtų tikresni, la pati susilaukė galo, 
uai prašoma pasisakyti. Tam Bet, kas liečia mus, tai ir „ 
yra ir laikraščio skiltys. Kai tu,mes (šiuo tarpu — santyky su sudariusi 11 pokomisijų.

Lenkija) nebuvome be prie 
kaišto, kurį Raštikis mini kai vo valdybos narius S. Juozapa 
bedamas apie kabineto posėdį, vičių ir J. Mikšį patalkininkau 
kuriame tuometinis užsienių ti V-sios Lietuvių Dienos orga 
reikalų ministeris ir dabartinis nizavime, su kuriais yra surišta 
Diplomatų šefas, Stasys Lozo ir turėta informacinis posėdis, 
raitis, pakaltinęs, kaip atrodo, Čia tenka tarti padėka Krašto 
nors Raštikis to nepasako, A. Valdybai už pritarimą mūsų už 
Smetoną pernelyg ilgu užtęsi simojimuose ir kartu padėką 
mu nenormalių Lietuvos santy Gerb. V-bos įgaliotiniams už 
kių su Lenkija. Čia vėl noriu suteiktas mums informacijas, 
priminti, kad jeigu iš tikrųjų ~ 
taip buvo, kad St. Lozoraitis 
kaltino A. Smetoną, tai galiu 
įtaigoti, kad Lozoraitis yra kai 
tas visų pirma, nes jis buvo už 
sienių reikalų ministeris ir jis 
tvarkė tą reikalą. Kodėl gi jis 
taip supasavo dėl T. Katelba

rime laisvo laiko, išsiaiškinki 
me, kad mažiau turėtume neiš 
spręstų klausimų, kurie kenkia 
mūsų tarpusavio santykiams. 
Aš esu nuomonės, kad klausi 
mus verta aiškintis visapusiška 
apimtimi, kiek galima siejant 
visą gyvenimą, visus jo reiški 
nius.

Iš šitos pusės žiūrint į klau 
simą, mano pasisakymai dėl Raš 
tikio atsiminimų išėjo ilgoki. 
Berašant išplaukia klausimų, 
kurie veržiasi į kombinacijas su 
atsiliepimais kitų. Nors jau esu 
suminėjęs atsiliepimus Dr. K. 
Griniaus, Prel. M. Krupavičia 
us, Inž. V. Augustaičio, Žur 
nalisto Br. Railos ir kt., bet at 
siranda naujų, kurių nėr kaip 'ho atvežtu Lenkijos pasiūly 
apeiti. Apie Raštikio atsimini mll Lietuvai? Kodėl jis nepa 
mus noriu baigti aptardamas 
paskutines Lietuvos nepriklau 
somybės dienas. Tai yra didė 
lio svarbumo laikotarpis, kurio 
metu susiorientavimas arba ne 
susiorientavimas nepaprastai 
daug reiškia ir ateityje daug 
reikš.

Apie tai kalabnt reikia kons 
tatuoti faktas, kad jau kelis me

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

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

Sav. V. DUNDYS

Išrinktoji valdyba yra jau tu 
rėjusi keletą posėdžių ir yra

Be to, Krašto Valdyba įgalia

jos me tvirtais organizuotais viene 
tais.

Taip pat Kanados Lietuvių 
Dienos šventės proga valdyba 
yra numačiusi Niagaros Falls 
mieste surengti lietuvių meno 
parodą, surinkus geriausius mū 
sų menininkų kūrinius iš visos 
Kanados bei JAV, ydant plačio 
ji visuomenė bei šventės daly 
viai galėtų visa tai pamatyti. Di 
dėsniam supažindinimui Kana 
dos visuomenės su lietuvių me 
nu, meno parodą numatoma ati 
daryti pora savaičių prieš die 
nos šventę. Parodos rengimo 
reikalu didžiausias pastangas 
deda gerbiamas vietos klebonas 
tėvas Juvenalis Liauba, OFM.

Ši tradicinė Kanados lietuvių 
šventė, kuri šiais metais įvyks 
rugpjūčio 31 ir rugsėjo mėn. 1 
ir 2 d., ruošiama jau penktą kar 
tą, tikslu sustiprinti vienybę sa 
vųjų tarpe ir parodyti kitų tau 
tų žmonėms, kad mūsų tautinė 
dvasia gyva ir pasiryžusi vesti 
pergalės kovą prieš klastingą 
raudonąjį mūsų tėvynės okup 
antą.

V-sios Kanados Lietuvių 
Dienos Rengimo Valdyba.

Be galo didelė padėka tenka 
išreikšti mūsų kolonijos visuo 
menininkams: iš Wellando A. 
Kalvaičiui šventės rengimo rei 
kalams paskolinusiam 2.000 do 
lerių ir iš St. Catharines K.

WINDSOR, Ont.
BIBLIOTEKA VEIKIA

Windsoro Apylin dus, knygynėlį perkėlė į baž 
yra suorganizavu nyičos salę — 1479 Albert Rd. 
knygų knygynėlį. Knygos skaitymui duodamos

LONDON, Ont.
„ŠIAPUS UŽDANGOS“ PAMAČIUS

Mažutė Londono lietuvių ko pasirenkant veikalą reikia ge 
lonija ne dažnai susilaukia kul rai pasižiūrėti, nes. . . silpno 
tūrinių pramogų. Kai vietos veikalo pastatymas yra bet ko 
skautų džiamborės fondui rem kio žiūrovo skonio gadini 
ti komitetas pasikvietė Detroi mas“. . .
to dramos mėgėjų sambūrį, va Londoniškiai jau kelis sykius 
dovaujamą režisorės Z. Arlaus yra pas save kvietę minėtą Dėt 
kaitės-Mikšienės, ir buvo pra roito sambūrį ir visada per jų 
nešta, kad netrukus matysime vaidybą su pakilimu išgyvenda 
linksmą Vyt. Alanto komediją vo malonias valandas. Dar dau 
„Šiapus uždangos' , daug kas giau: detroitiškių atsilankymas 
nekantriai laukė spektaklio, būdavo mums tikra scenos me 
Bet prieš tai londoniškiai pasi no šventė. Todėl ir šio' spektak 
juto kaip po šaltu dušu besto lio belaukiant, nuotaika nekri 
vį, kai „Drauge“ paskaitė L. to, nors rengėjai gal kiek būkŠ 
Aukščio recenziją. Ten apie tavo: juk vakaro pelnas buvo 
„Šiapus uždangos" buvo paša skiriamas Džiambore Fondui. į 
kyta, kad veikalas savo plokštu Tačiau kovo 30 d. bibliotel 
mu ir situacijų naivumu tetin kos auditorija buvo pilnesnė,v 
ka tik primityvaus skonio žiū kaip kitais kartais. Buvę atvy 
rovui. Aktoriai, girdi, (išsky kusių ir iš kitų apylinkių lietu 
rus Vidą ir Matą Švynakius) iš vių. Visi liko labai patenkinti, 
dalies dėl veikalo trūkumo, bu nes detroiti^kiai, kaip visada, 
vę scenoje netikri, besipainioję. buvo pilnoje savo augštumoje. 
daugiau besirūpiną tekstu, kaip Jų darbas ir pasiaukojimas ver 
charakterių, o didelė dalis klai tas pagyrimo ir užtarnauto įve 
du priklauso režisūrai. Paga rtinimo. Londoniškiai nnpažįs 
liau visai pritrenkianti išvada ta L. Aukščio. Gal tai, spren 
„ei aukoti valandas, jei atsiža džiant iš recenzjos, labai dide' 
dėti daug kitokių pramogų, tai lės inteligencijos, augšto išsila 

vinimo, rinktinio skonio ir tie 
siog genialus recenzentas, bet 
šį kartą jis mūsų neįtikino. . . 
Mes paprasti žmoneliai, atėję į 

Sąj. sunkaus svorio meisteris), spektaklį, nors ir buvo statoma
2) A. Mikėnas 8806 t. (S. S. komedija, daug kur paYnatėmer

ėjimo meisteris. dabartinio ir šio kontinento še|Į
3) L. Meščiariakova 8197 t. mos gyvenimo atspindžių. Ra 

(tinklininkė).
4) J. Pipynė 7948 t. 

m Sov. Sąj. meisteris).
5) R. Murauskas 6521 

Sąj. puss. sv. meisteris).
6) S. Stonkus 4926 t. 

įSąj. 'krepšinio rinktinės

sakė savo nuomonės? Kodėl K. L. B. 
jis taip pataikavo, jeigu buvo kės Valdyba 
įsitikinęs, kad nenormalūs san si lietuviškų _ „ . ___
tykiai prives prie katastrofos Jame yra didokas skaičius įvai nemokamai. Knygynas atdaras 
(jis tą žinojo pats ir buvo raus turinio knygų. Iki šiol kny kiekvieną sekmadienį tuojau po 
įspėtas be ko kita ir mano) ? gyno reikalus tvarkė O. Ra lietuviškų pamaldų. Knygyno 
Kodėl jis tik tada pasakė savo žauskienė kartu skirdama savo reikalus tvarko Valdybos vice 
nuomonę, kai jau nebuvo išei namuose jam ir vietos. Pp. Ra pirm. A. Juškauskas. 
ties ir kodėl jis tos nuomonės žauskams iš Windsor© išsikė 
nepareiškė, kai išeitis buvo ga lūs, Apylinkės Valdyba, St.
Įima? Juk protingi ir sąžiningi Francis bažnyčios klebonui lei ir banketas, rengtas Essex Co 
ministerial patys pasitraukia iš 
pareigų, jeigu jie turi veikti 
prieš savo įsitikinimus. Kodėl 
Šis principas negaliojo p. Lozo 
raičiui? Gera jam buvo nusi 
plauti rankas, kai jau jo veda 
ma užsienių politika prilipo 
liepto galą. Ar todėl jis už tą 
jo minimą uždelsimą neatsakin 
gas? Ir ar jis neatsakingas už 
tą moralinį smūgį, kurį tauta

nes. . . silpno

MŪSŲ SPORTAS...
Atkelta iš 5-to puslapio.

šytojas V. Alantas, nežiūrint 
(1500 kai kurių veikalo keistokų situ 

acijų, parodė mums, kaip ne 
t. (S. reikia gyventi. Taigi mes supra 

tom, kad mums reikia lietuviš 
(Sov. kų šeimų — nesugriaunamų tv 
daly irtovių. Mes, paprasti žmone 

liai, nemėgstam kitų peikti, 
t. (S. Mes norėtume kituose iškelti,7) A. Lauritėnas 2772

Sąj. krepšinio rinkt, dalyvis), kad ir nedidelius, bet teigiamus
8) A. Pocius 2136 t. (Lietu požymius. Taigi V. Alanto už

vos disko meisteris). pamokymą mes negalime peik
9) A. Saunoris 1953 t. (Sov. ti. Gi detroitiškių vaidyba ir pa 

Sąj. stalo teniso meisteris). siaukojimas (neėmė jokio hono
10) R. Juškėnas 1471 t. (S. raro), mūsų manymu, buvo pa 

Sąj. sunk, svorio meisteris). sigėrėtini ir pavyzdingi. Mes
Tolimesnes vietas užėmė: K. jiems likom tikrai dėkingi, o 

mūsų aukos parėmė ryžtingą - 
lietuvišką jaunimą — skautus.

L. Eimantas.
VILNIAUS LIETUVIŲ 

HEROJUS
Atkelta iš 3-čio psl. 

ndrai, Pr. žižmaras buvo visos 
tautos, o ypač Vilniaus krašto 
lietuvių didvyris, kaip apgynęs 
mūsų tautos garbę jai sunkiu 
momentu, kada vyriausybė pri 
ėmė Lenkijos ultimatumą.

Trimito red. J. Kalnėno dė 
ka, špagos buvo paimtos į Karo 
Muzėjų ir pakabintos. Tiesa, 
Polonija salėje, po kiekvienos 
dvikovos, špagos palikdavo ant 
sienų, kaip koks suveniras, ta • 
čiau red. Kalnėnas nupirko ki 
tas ir Pr. žižmaro dvikovos (Pr.

Butau 
Kruli 

Jucevi 
Žilevi

Paršaitis, J. Mozūra, St. 
tas, K. Petkevičius, Ė. 
kauskas, J. Ūdras, A. 
čius, A. Karachaitė, O. 
čiūtė ir R. Tamulis. 

Bus daugiau.
• Bernardo Brazdžionio asme 
nį 50-čio proga pagerbė Los 
Angeles Dailiųjų Menų Klubas. 
Paskaitą apie jubiliatą laikė Ele 
na Tumienė.
• Robert Baden Powell’io as 
menį 100-čio proga pagerbė 
Los Angeles Židinio nariai-ės. 
Paskaitą apie Baden-Powell’j ir 
skautiją laikė Aligrdas Gustai 
tis.
• Lietuviška Los Angeles ra
dijo valandėlė gyvuoja jau kele 
ri metai, gražiai vadovaujama 
Broniaus Gedimino. _ _ _ ____________________

- j—o- - —<=. - r-------- - lauaiuLucu *^a^yt°ja5 Jurg's Gliaudą, da žižmaras turėjo parūpinti gink
maksimumo, tai bent jos sosti narys Murray Clark, Windsoro bar gyvenąs Los Angeles, CajUSi sumokėdamas rodos 800 zlo 
nę grobia. Tai yra žiaurus ir miesto majoro atstovas C. H. bG dirba automobilių fakrike. tų) špagas, ir į jų.vietą pakalg 
bjaurus faktas. Bet, iš antros Montrose ir Sveikatos ir Aprū Paskutiniu metu labai intensy no savo pirktas. K. Baronas; 
pusės ir priešingoji pusė turi pinimo ministeris Paul Martin. viai dirba Prie romano anglų 
mokėti išnaudoti momentus, o Min. P. Martin savo kalboje kalba.
jų mūsų minimuose laikuose ir pareiškė, kad sukilimai Vengri ' 1 ! ...............................
tūlose apystovose buvo. Tam ir joje duoda vilties, kad t.,. „__ J.. T '
yra užsienio reikalų ministe ]yje pralietas kraujas dėl ne nės, turi baigtis visišku jos lai 
riai, kad sektų politinį gyveni priklausomybės atstatymo ne mėjimu.
mą ir išnaudotų visas galimas bus bergždžiai. Viso laisvojo pa 
savo valstybei bei tautai saly šaulio kova dėl teisės ir teisin 
gas. Raštikis atskleidė šitą už gurno atstatymo Sovietų pave 
dangą. J. Kardelis, rgtose šalyse, kovai kuriai lais

Bus daugiau. varne pasauly didele dalimi va

TAUTYBIŲ KONCERTAS

unty New Citizens Association 
kovo 30 d., praėjo su didžiau 
siu pasisekimu, 
nkė per 1.000. 
scenos mažumo 
Įėjo pasirodyti
vai — Detroito taut, šokių gru 
pė. Banketo ir koncerto metu 
čia dalyvavę valdžios atstovai 
gražiais žodžiais sveikino susi

jokio realumo, be jokių perspe 
ktyvų buvo laikytasi užsispyri 
mo ir nepabota pajieškoti gali 
mų išeičių, kurios iš Lenkijos 
pusės vis dėlto buvo?

Tuo aš visiškai nenoriu tei 
sinti Lenkijos. Lenkija elgėsi 
gangsteriškai. Negali būti bjau

.a resnio įmPer.ializmo- kai vi.ena Rinkusiuosius. Kalbėjo: Onta
gavo ypač skaudu, kad taip be valstybe pasiryžta pagrobti ki rj0 viešųjų darbų ministeris 
___ ______________ 1___________ tą, o jeigu nejstengia pasiekti Wm. Griesinger, Parlamento

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami pri- 
tvrusių virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. vak.

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

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER 
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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. :
Taip 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.

I
 Gyveną ne Toronte gali vaistų užsakymus bei savo sudary 

tus siuntinius iki 19 svarų pasiųsti mums paštu.
Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Publikos atsila 
Gaila, kad dėl 
koncerte nega 
lietuvių atsto

kalboje kalba.
c

toje ša dovauja Kanados valdžios žmo

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avvnue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

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

atliekami dar Šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS I VISAS PASAULIO ŠALIS. 
— KOMPENSACIJŲ IšRŪPINIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. — 

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

REKOLEKCIJOS
lietuvnams šiemet bus kovo 13 
ir 14 dienomis. Rekolekcijoms 
vesti kun. V. Rųdzinskos yra 
pakvietęs kunigą svečią iš Ame 
rikos. Kor.

<—..........* "•  >F=aa-Tr Ti- <

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

XX.'.^-XX._-X>< 1

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
K~' MM------- - W

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

W. A. LENCKI.

Lietuviai advokatai S
NEIMAN, BISSETT f

& SEGUIN |
Barristers, Selicitors, «

Notary Public.
H e y d e n Street

letoli Bloor ir Yongle) 8 
Toronto 5, Ont.

rei’.: Ofice WA 4-9501 |

Res.. BE 3-0978

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

A. E. McKAGEE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Streei, 
TORONTO 1, Ontario.
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ATLANTIC Jewelry
170 James Street N. Hamilton, Ont.

pa-Lietuviams daro 10% nuolaidą ir mielai 
tarnauja perkant 14 karatų vestuvinius žie
dus; puikiausi šveicariški laikrodžiai, jų 
taisymas. Tikras lietuviškas gintaras;
roliai, apyrankės, auskarai ir kita. Radio apa-1 
ratai. Didelis pasirinkimas dovaninių prekių,: 

tinkančių Velykų proga!

Užeikite.

pa- 
ka-

The Royal Connaught Hotel
Gen. Manager — A. Michael O’B r i e n 

HAMILTON, Ontario. JAckson 7-5071
i TAI JŪSŲ

SUEIGŲ,
BANKETŲ IR KITŲ

SUBUVIMŲ BŪSTINĖ

Vesluves PARUOŠIAME PAGAL
VISUS JŪSŲ PAGEIDAVIMUS, jj

Cannon Drug’s Store
Sav. G. Eikerts

154 James Street North, Hamiltn, Ont.
Čia labai daug lankosi lietuvių.

Labai skubiai persiunčiame vaistus 
Lietuvon, Sibiran ir kitur.

Esame gavę padėkos laiškų iš Lietuvos ir Sibiro. 
Sibiran vaistai nueina per 27 dienas, 

Lietuvon — greičiau.
Esame pasirengę Jums patarnauti.

Kalbame daugeliu Europos kalbų. Prašome užeiti!

Sav. M. Zitmanis.

HAMILTON
J L. NAMŲ FONDO mų reikalingumu ir jų reikšme ikStolaitytė> iS Toronto meno 

szl valdybai, buv. hamiltonietis ir mūsų gyvenime. išraiškos sekėja J. Kvietytė it
Aukuro aktorius A. Šalčiūnas Kartu tenka pažymėti, kad iš St. Catharines sol. A. Pau 
iš Filadelfijos, atsiuntė nuosn biletai į metinį koncertą jau pra lionis. 
džiausius linkėjimus metinių dėti platinti visų valdybos na 
proga, įdėjęs kartu ir dovanų— rių. Patartina biletais pasirūpin 
dešimkę. Savo laiku jis pasiža ti iš anksto, nes susidomėjimas 
dėjo įstoti artimiausiu metu į sė koncertu yra labai didelis ir jų 
rininkų eiles, tuo parodydamas prie įėjimo gali pritrūkti. Kon 
gerą pavyzdį hamiltoniečiams, certas įvyks gegužės 4 d. ir jį

Hamiltono’LSK Kovas balan kurie dar svyruoja Lietuvių Na išpildys iš Cleveland© sol. J. Kr

SPORTO KLUBO 
SUSIRINKIMAS.

ŠAUKIAMAS METINIS 
PARAPIJOS 

SUSIRINKIMAS
Balandžio 28 d., tuoj po pa džio 14 d., tuoj po pamaldų pa 

maldų, parapijos salėje įvyks rapijos salėje šaukia visuotinį na 
V. A. V. Parapijos metinis pa rių susirinkimą šia dienotvarke. 
rapijiečių susirinkimas. Dieno 
tvarkėje naujo komiteto linai 
mas ir einamieji 
čiama skaitlingai

reikalai. Kvie 
dalyvauti. 
Komitetas.*
oras kol kas 

d. iškrito

Estate dir 
Steadman

1) Susirinkimo atidarymas, 2) 
Prezidiumo rinkimai, 3) V-bos 
pranešimas, 5) Revizijos K-jos 
pranešimas, 6) Naujos valdybos 
rinkimai, 7) Klausimai ir suma 
nymai, 8) Uždarymas.

Susirinkime kviečiami taip 
pat dalyvauti visi sportui prijau 
čiantieji.

HLSK Kovas Valdyba.
REKOLEKCIJOS VA

;:

GIMINIŲ IR ARTIMŲJŲ 
PAJIEŠKOMI:

Blobys Vincas, ir jo duktė 
Globytė-Grosslen, Ona. Kaune 
ckas Vladas, s. Mykolo, gim. 
1924 m. Serekonių km., Pumpė 
nų valšč. Šileikytė Valentina,

— Hamiltone
vėsus. Balandžio 4 
sniegas. ..

— Lietuvių Real 
bančių padaugėjo.
Kronas ir Valevičius yra prasi 
mušę pirmon vieton. Kita TRI parapijos bažnyčioje nuo kovo 
grupė užima garbingą vietą.

Linkime jiems tolimesnio pa 
sisekimo-.

— M. Tėnikaitį, žymų mais
to produktų prekybininką, 231 
James St. N. praėjusį šeštadie bai vengė, 
nį ištiko nelaimė: sudegė jc 
krautuvė ir yra padaryta daug 
nuostolių. Draudimas to viso 
neatlygins. Kl. G.

24 d. iki 31d. vedė svečias kun.
Brazys iš Čikagos.

— Pastaruoju laiku daugelis 
lietuvių pradėjo priimti Kana 
dos pilietybę, kurie to seniau la

Europos gydytojas
Dantistas

Dr. N. S k a a b
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405,

TAISAU 
RADIJAS 

ir 
TELEVIZIJAS

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

SIUNTINIAI LKTUVON
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.

J* A 0 /

BAZARAS - ŠOKIAI M
Balandžio 27 d. Hamiltono

V. A. V. Parapijos salėje įvyks d.'Antano, gim. 1926 m. Smėi 
Bazaras-šokiai. Bus linksma mu nės km., Smalvų vai. Bolčėnas 
zika, kuriai grojant bus galima Jinas, g. 1924 m., gyvenęs Bfi 
smagiai pasišokti. Sušilus, gali reikų km., Švėkšnos vai. Peč 
ma bus atsigaivinti kavute, Ii kauskaitė Ona, Stasio duktė, g. 
monadų ar kitu kuo, o pasistip 1927 m. Kelmėje. AtkoČaitis 
rinti sumuštiniais. Pertraukų Antanas, s. Petro, gim. 1926 m. 
metu pamėginsite savo laimę Lybiškių km., Skaudvilės v., 
prie turtingos loterijos. Tad vi Pudžiuvienė-Gelminaitė Barbo 
si hamiltoniečiai ir apylinkių ra ir jos sūnus Reimantukas ir 
lietuviai nepamirškite balandžio Danielius. Ziniauskas Jurgis, g. 
27 d., kurią linksmai galėsite 1919 m. Erotkiškės dvare, Kau 
praleisiti parapijos saleje. Visi kienų v. Ziniauskas Pr., g. 1915 
rinkimės punktualiai 7 vai., nes m. Priekulėje, kiniauskas Hen 
pavėlavimas sutrumpins jums rikas, g. 1923 m. Aleknuose. Zi 
vakaro malonumą ir giedrią niauskaitė Liucija, d. Kazimie 
nuotaiką. Todėl visus dar kartą ro, gim. 1921 m. Šilutėje. Iva 
kviečiame atsilankyti ir pašilių nauskas Konstantinas, s. Vin 
ksminti. O linksma tikrai bus, co, ir jo vaikai Adelė, Darata, 
mes garantuojame.

Komitetas.

EXPORT — IMPORT 
TORONTO.

?• 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 » 
d iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114, «
< Hamilton, 15 Homewood Ave. $

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

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

Marijona ir Vladas. Šimkienė- 
-Kučinskaitė Ona, ca 60 m. am 
žiaus, gim. Šakalinio km., Gau 
rėš v. Gilder - Vaičekauskaitė 
Jadvyga, KondrotaviČius VIa 
das, kilęs iš Vilniaus krašto. Pe 
Idys Jurgis, kilęs iš Kretingos 
v., žmona Jadzė ir du vaikai. 
Mickus Izidorius, išvykęs į 
Ameriką prieš I Pasaulinį karą.

Kreiptis į Liet. Tremtinių 
Sielovadą, (16) Dieburg, Min 
nefeld 33, Germany.

— Sesers, gyvenančios Lietu 
voje, pajieškomas Dankis Jo 
nas, gim. 1921 m., sūnus Jono 
ir Uršulės. Atsiliepti: S. šur 
kus, 591 Sammon Ave., Toron 
to 6, Ont., Canada.

MIESTO VALDYBA 
vasaros laiką nusprendė įvesti 
nuo balandžio mėn. 28 
naktį, laikrodžius teks 
vieną valandą pirmyn.

PADĖKA
Hamiltono Lietuvių Sporto 

Klubo „Kovas” rengtas Kau 
kių balius praėjo su dideliu pa 
sisekimu. Didžiausia ir nuošir 
džiausią padėka tenka H. L. V. 
A. V. parapijos Klebonui kun. 
Dr. J. Tadarauskui, davusiam 
loterijai per 120 dovanų ir sa 
vo lėšomis parūpinusiam treni 
ruotėms sales ir už labai didelį 
sportuojančio- jaunimo suprati 
mą, p. Giedraitienei už tautinę 
lėlę ir kitas dovanas loterijai. 
K. Mikšiui už dovanas loterijai 
ir jos pravedimą. J. Mikšiui už 
vertingas dovanas loterijai. K. 
Baronui už spaudoje reklama 
vimą ir pagalbą baliuje. K. Bun 
gardai už malonų bendradarbia 
vimą padedant surinkti dova 
nas ir jų pristatymą salėn. Ir vi
siems kitiems prisidėjusiems do • Paryžiuje studentai 
vanomis loterijai ir savo daly sovietų ambasados rūmus kiau 
vavimu baliuje nuoširdžiausia šiniais, kurie buvo pripildyti 
padėka. V-ba. raudonais dažais.

d. Tą 
pasuku

apmėtė

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

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

GENERALINIS STATYBOS KONTR AKTORII IS

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.

Montreal Real Estate Board ir 
Insurance Institute of Montreal nariai

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

Tel. RAvmon<l 7-3560
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que.
11 metų patyrimas

D. E. BELANGER SONS
15 METŲ JOSI, TARNYBOJE 

GARANTUOTAS
259—3 Avė., ViBe Lasalle.

DARBAS.
TR

Snack Bar
Beaubien ir 9 Ave 
kampas. $ 5500, 
įmokėti $ 3.000.

Labai gera vieta.

3 augštų namas, 
3 butai po 6 kambarius. 

Įmok. $ 4.500, 
kaina $ 18,500

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T LIE K U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I GE S N Ė S 
KAIP KITUR.

3910 SUZOTIQUE St., E.

RAymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

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

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

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

I
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 8601.

P. Adamonis PO 6-7594 A. Budriūnas RA 7-2690.

COLONIAL TURKISH BATHS
W&m VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE
Viskas tik už $ 1.10.

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago
/ ( J ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.

Masažo ekspertai jūsų patarnavimui.
J 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.

»MH»MH»MHWIlllHmHlilll>lllldlftialMllllllUllillil»«>llli»W*

LIODĖSIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

(2 g. į rytus nuo St. Laurent)

telef.: 
PL 0094

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

mokslo metų užbaiga šiemet pa 
skirta birželio 9 d. Aušros Vai 
tų bažnyčioje bus iškilmingos 
pamaldos, po jų salėje aktas.

VISUOTINIS
„TAURO“ NARIŲ 

susirinkimas šaukiamas balan 
džio 14 d., po 11 vai. pamaldų 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Atskiro kvietimo nebus. Narių

MISIJOS A. VARTŲ 
PARAPIJOJE

Misijos prasidės šį penktadie 
nį, 7 vai .30 min. vakaro, prasi 
dės šv. Mišiomis. Po mišių įva 
das ir pirmasis misijų pamoks 
las. Misijas ves žinomas pamo 
kslininkas. Misijęs bus bendros 
vyrams ir moterims.

ŠV. JONO LIUTERON1Ų
bažnyčioje, 3594 Jeane Mance 
ir Prince Arthur gt. kampe, 
Verbų sekmadienį, balandžio dalyvavimas būtinas. 
14 d., 1.30 vai. pp., lietuvių pa 
maldos su šv. komunija.

Kun. dr. M. Kavolis.
BENDRUOMENĖS CHORAS 
praneša, visų žiniai, kad gegu 
žės 11d. yra rengiamas didelis 
balius koncertas. Numatoma 
plati ir labai įdomi programa. 
Jausdami visuomenės didelį 
prielankumą chorui, tikimės Jū 
su skaitlingo atsilankymo, tuo______
pačiu pasistengsime Jūsų neap Gaidelio, su vienu ar dviem so 
vilti. Balius įvyks salėje, kam lįstais. Solistais numatyti du pa 
pas Explanade ir Laurier (už jėgūs solistai dainininkai? Kri 

k2no)- Taigi, susisiekimo štolaitytė ir? Liepas. Šokiams 
atžvilgiu yra patogi vjeta iš vi 
sų miesto rajonų. Smulkesnės 
detalės bus paskelbtos spaudo 
je. Sekite šio laikraščio skiltis.

Choro Valdyba.
• L. K. Moterų Dr-ja ruošia 
linksmą vakarą Atvelykio šeš 
tadienį, bal. 27 d. 7 vai. vak. 
Aušros Vartų parap. salėje. Kv 
iečiame visus atsilankyti.
• Pp. Girinių šeima savaitei iš 
vyksta Į Dertoitą.
• Vilasalietis A. Lapinskas dar 
bovietėje nusilaužė kairiąją ran 
ką. Gydosi namie.
• Šv. Elzbietos Dr-jos vakarie 
nė Šv. Kazimiero salėje gražiai 
pavvko ir davė 440.94 pelno.
• Chatetuguay, p. Juodkojui 
tarpininkaujant, nusipirko sk 
lypus pp. Jakšiai, Leknickai, Vi 
limai, Jazokai, Gudai, Misevi 
čiai ir Giparas.
• 13-kos klubo „slaptas“ susi 
rinkimas šaukiamas ketvirtadie 
nį, bl. JI d., 8 vai. v. A. V. pa 
talpose.
• Beby shawer šeštadienį bu

$ 35.00!
P. Mažeika Lietuvių visuomenei praneša, kad šių 

Velykų proga
sklypų pirkimui yra duodama

35 DOLERIŲ B O N U S A S.
Sklypai parduodami Lietuvių gegužinių vietovėje ir oo- 

nusai galioja tiktai iki atvelykių imtinai.
Gerb. Tautiečiai, norėdmi pasinaudoti šia reta proga, 
yra prašomi užpildyti atkarpą ir siųsti šiuo antrašu:

P. Mažeika, P.O. Box 116, Youville Stn., Montreal, Que.
Sklypai parduodami lengvomis išsimokėjimo sąlygomis 

be nuošimčių.
Pasiskubinę turėsite didesnę pasirinkimo galimybę.

„Tauro“ valdyba.
„TAURO” VAKARAS ĮVY 

KS GEGUŽĖS 25 d.
Montrealio lietuvių sporto 

klubas „Tauras“ gegužės 25 d„ 
Carpenter Hall salėje, St. Law 
rence g-vėj ruošia didelį vaka 
rą su koncertu ir šokiais. Kon 
certą duos dar Montrealyje ne 
girdėtas Bostono lietuvių vyrų 
choras, vadovaujamas komp. J.

» r«
VYTAUTO DID, POLITIKA „BALTARAG1O MALŪNAS 

SU AUKSINE ORDA
Numatytoje paskaitų eilėje

MLRS Toronto skyrius rengia yra pakviestas gastrolių į To 
balandžio 14 d., 5 vai. po pietų, rontą, kur gegužės mėnesį teat 
Lietuviu namuose kitų paskaita ras čia pasirodys net su dviems 
tema: Did. Liet, kunig. Vytau veikalais: šeštadienio dienų 
to-Aleksandro politika su Auk Toronto mokyklinis jaunimas 
sine Orda. Skaitys dr. M. Any turės savo vakarą — vaidinimą 
sas. Paskaitoje bus paliečiami „Melagėlį“, o sekančių dienų, 
politiniai momentai: Vytauto sekmadienį, K. Borū'tos „Balta 
atsimetimas nuo lenkų karu 
nos, Salyno sutarties sudary 
mas, Vytauto paktavimas su 
buv. Auksinės Ordos kanu To 
chtamišu, nelaimingasis mūšis 
prie Vorkslos, vėlesni Vytauto 
žygiai Auksinę Orda susprog 
dinti, einiro Edegu mirtis ir 
Lietuvai taikingo Krymo 1___
to įsteigimas. Kadangi paskaito 
je bus aptariama daugel politi 
nių ir rnilitarinių įvykių, apie 
kuriuos mažai terandame da 
bartiniuose Lietuvos* istoriniuo 
se veikaluose, lietuviška visuo 
menė prašoma nepraleisti šitos 
progos susipažinti su anų laikų 
įvykiais.
TORONTO L. K. KŪRĖJŲ.

į TORONTĄ
Montrealio lietuvių Teatras

ragio malūnas“.
RELIGINIS KONCERTAS
Gavėnios rimčiai ir pagerbi 

mui artimųjų anapus Atlanta.^ 
šv. Jono Kr. liet, parapija To\ 
ronte, Verbų sekmadienį, 4 v. 
šv. Pranciškaus bažnyčioje ten 

kana gia įspūdingą Religinį koncer
tą, kurio metu išpildoma Bacho, 
Beethoven, Verdi Dubois, Schu 
bert ir kitų kompozitorių baž 

£ nytinės vargonų muzikos ir gie 
smių repertuaras. Koncerte da 
lyvauja solistai: Pr. Radzevi 
čiūtė, Vac Žemelytė, Vac. Ve 
rikaitis, Br. Marijošius, smuiku 
Stp. Kairys, Šv. Jono Kr. par. 
mišrus choras ir jaunimo cho 
rai. Vargonais solo groja kun.

-Savanorių S-gos skyriaus bu Br. Jurkšas, chorams akompo 
TORONTO vo kreipta didžiausio dėmesio 
Atkelta iŠ 1 psl. sušelpti Vokietijoje pasiliku

K. Baronas, kaip Vilniečių S- sius bendrų nepriklausomybės 
ntieji lietuviai ruošia penktąją gos pirmininkas, iškėlė suma kovų brolius kūrėjus - savano 
Kanados lietuvių dieną, kun nymą ateinančiais metais To rius ir tų kovų invalidus, kurie 
įvyks rugpjūčio 31 ir rugsėjo ronto suruošti 10 metų Kana yra globojami ten įsteigto k.- 
1 ir 2 dienomis. Ta proga bus dos Lietuvių Bendruomenės įs - savanorių s-gos skyriaus, va 
išleistas metraštis. Būtų gera, teigimo sukaktuvių minėjimą- dovaujamo maj. J. Krikščiūno, 
kad organizacijos atsilieptų ir -šventę, ta proga suruošiant Ka Jo žinioje yra apie 20 k.-sav. ir 
atsiųstų davinius apie savo or nados lietuvių dainos dieną. Nu karo invalidų, reikalingų mate 
ganizaciją. Organizacijos prašo tarta prašyti Krašto V-bos, kad rialinės paramos, jų tarpe kele 
mos duoti savo organizacijos ji imtųsi iniciatyvos tą minėji tas besigydančių TBC sanaton 
istoriją, nuo pat įsikūrimo die mą suruošti. jose bei kitose ligoninėse. Jų
nos. Jei organiazcija jau buvo Didelį pritarimą rado iškel padėtis yra apgailėtina. Toron 
aprašyta pereitų metų metrašty tas sumanymas Apylinkei įsigy to k.-sav. sk. švenčių proga yra 
je, tai šiems metams duoda tik ti tinkamą vasarojimui bendruo išsiuntęs keletą šimtų dolerių, 
šių metų svarbesnių įvykių ap meninį ūkį, kuriuos jau turi ki Artėjančiu Velykų švenčių pro 
rašymus. Organiazcijos prašo tos tautybės. Vienbalsiai nutar ga, vėl yra pasiųsta 100 dol. 
mos atsiųsti savo valdybų sūdė ta pavesti valdybai tartis su Gaunantieji paramas — po 20 
tį, adresus ir jų nuotraukas. Jei 'suinteresuotomis organizacijo —30 DM, savo atsiųstais grau 
atsirastų asmenų, norinčių pa mis dėl klausimo įgyvendinimo, dinančiais laiškais dėkoja ir sa 
remti metrašičo išleidimą, gale Pageidauta, kad valdyba atei vanoriams ir visuomenei, iš ku 
tų tai padaryti duodami meras ty šaukdama Tarybos posė rios tos lėšos yra gautos, 
čiuo seklbimų adresu: K. Žu džius, patiektų pačius aktua 
kauskas, 231 Wallace Ave. So., liausius veiklos planus ir kad ks: Mr. J. Krikščiūnas, 
Welland, Ont. nereiktų laiko gaišinti tokiais Heidesheim, Kreis

Montrealio Seimelio Prezidiu klausimais, kuriuos 
mas, prašomas metraščio redak valdyba išspręsti, 
cijos, seklbia tai Montrealio lie 
tuviškų organizacijų žiniai. 

• S. Baltauskas pereitą savaitę 
lankėsi New Yorke ir susitvar 
kė su dėdės palikimu. Dalį sa

Aš esu suinteresuotas (a) 35 dol. bonusu sklypo Įmokėji- 
mo pasiūlymu ir nrašau man skambinti...............................
vai., bal................dieną......................

Aš Jums skambinsiu MO 4-0507 
dieną. 
Dėl sklypų parodymo susitarti: 
Atvažiuosiu savo mašina..............
Norėčiau pasinaudoti Jūsų transp. priemone 

Vardas ir Pavardė:
Telefonas:

Vietovė:

vai., bal

Gatvė:gros montrealieČiams gerai pa 
žistamas brolių Lapinų dūdų 
orkestras. Veiks geras bufetas 
su alumi ir kitais gėrimais, lo 
terija ir kitokios pramogos. Va 
karas prasidės 5.30 v. v. Iš pra 
džių bus koncertas, o paskui šo 
kiai už tai svečiai, kuriais malo 
niai kviečiami visi Montrealio 
apylinkės lietuviai-ės, prašomi 
nesivėluoti. Ta pačia proga 
„Tauras“ praneša, kad nakvy 
nėmis bostoniškiams rūpinsis 
V. Dikaitis ir R. Otto ir kvie 
čia tautiečius, kurie sutiktų per 
nakvindinti mielus svečius iš 
Bostono, susisiekti su šiais as 
menimis. jp.
• Montrealio krepšininkai Bro 
okline buvo labai gražiai priim 
ti, bet rungtynes pralaimėjo. 
Montrealio komandos buvo tik 
tai 5 žaidėjai.
MONTREALIO LIETUVIŲ 

DRAMOS TEATRO
administratorium pakviestas J. 
Aniolauskas. Nuo šio laiko vi 

vo suruoštas Danutei Bytautie sais Dramos teatro organizaci 
nei (pp. Vieraičių bute), pagim niais reikalais (gastrolėmis ir 
džiusiai pirmagime dukrelę. tt.) prašoma kreiptis i J. Anio 
• Pirmoji komunija vaikams lauską, 323 Selby St., Westmo 
Aušros Vartų bažnyčioje bus unt, Montreal, P. Q., telef. WE 
atvelykio sekmadienį. 7401. Šio teatro meniniu vado

vu lieka, kaip ir ligišol, K. Ve 
selka.
• Liet. Enciklopedijos leidėjas vo palikimo investavo pirkda 
J. Kapočius lankėsi Montrealy mas žemės Montrealio apylinkė 
je pernumeratos reikalais.
• Ponia Mylė sirgo ir dr. J. Še 
gamogo buvo laimingai operuo 
ta.

SKELBIMAS liečiąs 
ORGANIZACIJAS

Niagaros pusiasalyje gyvena

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

BENDROJI PRAKTIKA į 
office 5441 Bannantyne >

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

rnėn.imo vai.: 2—4; 7—9; \ 
šeštadieniais 11—1 (

’rba pagal susitarimu. ( 
<. » m ų 1038 Osborne Av. > 
V-rA-n Tp] - po 6 0964 *

DANTŲ GYDYTOJAS

D R. J. M A L I Š K A
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 2506

j I)r.E.Andrukaitisg 
į 956 SHERBROOKE E. |

3 Tel.: LA 2-7236■»* X

(
Raštinė vakarais:

2104 Mount Royal St. E. 
LA 1-7926—8873

Renė TALBOT
AdvokatasSuite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Annes
5 MArquette 8045

nuoja muz. St. Gailevičius. Pro 
gramos pradžioje trumpas kun. 
Dr. Pr. Brazio įžangos žodisg 
Į koncertą maloniai kviečiam* 
Toronto ir apylinkės lietuviai.
APLANKYKIME LIGONIUS

Toronto lietuvių Cari as at 
kreipia lietuviškų organ;/acijų 
ir pavienių asmenų dėme u, pri 
menant didžiąją mūsų kiekvie 
no paraigą — prieš Velykas ap 
lankyti mūsų sergančius mie 
lūs tautiečius. Ligonių sąrašai 
gaunami liet, parapijose.
GRAŽUS SUSIKAUPIMAS
Iš Argentinos atvykęs kun. 

Dr. Pranas Brazys su dideliu 
pasisekimu pravedė rekolekci 
jas Hamiltone, o šią savaitę jas 
veda Toronto šv. Jono Kr. liet, 
parapijoje. Savo turiningu, sp 
alvingu ir giliu žodžiu konferen 
cijų vedėjas klausytojuose yra 
susiluakęs daug simpatijų.

PIKTADARIAI
Naktį iš kovo 6 Į 7 d. nežino 

mi piktadariai išdaužė Prisikė 
limo bažnyčios stiklines duris ir 
keletą langų. Tas vandališkas 
darbas, kaip atrodo, atliktas pa 
auglių gaujos. Stambūs akme 
nys per išmuštus langus rasti 
bažnyčiosviduje. Nuostolių pa 
daryta apie 300 dol., kuriuos ap 
mokės draudimo Įstaiga. Tai 

Rėmėjų Būrelis, jau ketvirtas pasikėsinimas Į šią 
bažnyčią. Vieną kartą net bu 
vo įsilaužę į vidų ir suradę štai 
čiuje apie 2 dol. smulkiais, po 
licijos pastebėti, spėjo paspruk 
ti. Bs.
• Sekmadienį 3 vai. p. p. muzi 

ii išreikšti. kos studijoje Moksleivių Ateūr'
Taigi etimologiškai Dainava ninku kuopos susirinkimas. "

To, skyriaus adresas yra to 
22b. 

nereiktų laiko gaišinti tokiais Heidesheim, Kreis Bingen,
gali pati 4204 Labor Service Company,

- Germany. Bs.
ŠOKIŲ VAKARAS

Gegužės 4 d. gražioje Palace 
Pier salėje, I Lakeshore Rd., 
Toronto Jūrų Skaučių „Vande 
nė“ laivo rėmėjų būrelis rengia 
gražų ir Įdomų pavasario šokių 
vakarą!

Gros didelis orkestras, lote 
rija ir kita. P ’ ’ ’ “ ’
• Jaunimui rekolekcijos Pris. 
parap. šį penktadienį ir šešta 
dieni 4 vai. p. p.

Bs.

AR DAINAVA TAI DAINŲ 
ŠALIS?

Dainavos vardas gyvoj lietu 
vių kalboj palyginamai nese 
nas. Jį atgaivino ir išpopuliari 
no didysis mūsų rašytojas Vin 
cas Krėvė savo knyga — 
vos šalies ,senų žmonių 
mai“.

Montrealiečių tarpe 
gyvas pasidarė praeitais metais, 

naujieji ateiviai! pavadinus Lauryno kalnuose ne 
blankus geriausiai užpildo di Turime progą Tamstoms pasiū toli Morin Heights miestelio be 
delį patyrimą turintis iš dange lyti biznį su labai mažu įmokė vardį ežerą, prie kurio pi adė jo vės graikai vartojo dinos suku 
lio metų praktikos

Pranas Tautkus,
buvęs mokytojas.

Prašoma kraiptis į p. Ant. operavimo išlaidos, žema nuo na, kad tai žinomas lietuviškas aunių upelių šalis. Senesnis pa 
Matulį asmeniškai 7682 Ed ma. Puikios savaitinės paja 
ward St., Ville Lasalle, nuo 6 mos, labai gera proga susikurti 
iki 8 vai vakaro kovo ir baian gerą ateitį.
džio mėnesiais arba telefonu Nepraleiskite šios retos 
TR 8112. gos.

Teiraukitės šiandien:
Argo Realties Co., 

1405 Bishop.
Tel. BE 4559

* * *
Turime daug visokių biznių, 

namų, parūpiname paskolas.

INCOME TAX

ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D. 
Su4te 15—M

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

Res. 5657—12 Ave., Rsm.
RA 2-5229

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

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

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

MILTON W. WINSTON, 
B. A., B. C. L.

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

se. „Daina 
padavi

SNACK BAR 
RESTORANAS

Dėmesio,

jis vėl

nėti“, šokinėjant bėgti, o seno

jimu. kurtis lietuviška vasarvietė. Ka riui išreikšti
Šis biznis yra labai gerame nadiečiai mano, jog Dainava lai ' _ _

komerciniame rajone. Mažos indėnų vardas. Lietuviai aiški ne „dainų kraštas", o greitų, si

pro

I. G. ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČIN AS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų, telefonu HE 2922

vardas ir reiškia „dainų salis“ vadinimas visiškai tinka naujai 
(land of songs). lietuviškai vasarvietei, per kurį

Dainava nieko bendro netu teka daug sraunių upeliūkščių 
ri su dainavimu ar tos, šalies dai ir tyliai pertekėję Dainavos eže 
ningumu. Pats pavadinimas rą šokinėdami toliau teka Lau 
yra senas ir jo reikšmė užmirš ryno kalno slėniais, 
ta, gyvojoj kalboj nebepažįsta “ " 
ma. Dainava susideda iš šaknies 
dain-, kuri rišasi su vandens te 
kėjimu, sruvenimu. Dar latviai 
pažįsta veiksmažodį diet „šoki

• K. Binkio minėjimas nukelia 
mas j rudenį.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
5 kambariai ir vonia, 

$ 50.00 mėnesiui.
3774 City Hali Avė.

$
$

PARDUODAMI SKLYPAI 
Chateauguay, 

50X100. Įmokėti $ 50, likutis 
per penkis metus be nuošimčių 
ir taksų. Tel. PO 6-1227.

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.

Dr. A. Bacevičius |
Gydytojas ir Chirurgas X
280 Roncesvalles Avė v
Telefonas LE 4-4778 $

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

|l»r. A. VALADKAĮ;
1081 BLOOR ST. W. X

(prie Dulferin) ft
Telefonas LE. 1-2933 X 

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves ft 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. ft 
Šeštadieniais nuo 12 val.^ 

v iki 2 vai. pp. Ketvirtadie-g 
niais kabinetas uždarytas.

X $

| DR. V. SADAUSKIENĖ g

g Dantų gydytoja J?

V 129 Grenadier Rd.,
j (2 namas nuo Roncesvalles)/

TORONTO j

Tel. LE 1-4250

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

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

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