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GG. SKAITYTOJUS, BENDRADARBIUS, PLATIN 
TOJUS, RĖML’US IR VISUS LIETUVIUS SVEIKI 
NAME PAVASARIO ŠVENTĖMIS—VELYKOMIS 
IR LINKIME, KAD SUGRĮŽTANTI ŠILTESNĖ 
SAULUTĖ PASKATINTŲ MUS VISUS BENDRAM 
LIETUVIŠKAM DARBUI, IR NAŠESNIEMS UŽSI 
MOJIMAMS ŠEIMŲ, VISUOMENĖS IR TAUTOS 
BARUOSE. KLCT ir N L.

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULAITIS

LIETUVYBĖS MĖNUO
„San giris, Ed. Šulaitis, St. Daunys 
Lietu ir svečias iš New Yorko dr. V. 
cikle Vygantas. „Lituanus“ redakci

GYVOSIOS
„Šviesos” ir Studentų 

taros“ regiono Gyvosios 
vybės Mėnesio paskaitų 
kalbėjo prof. Vladas Jakubėnas jos narys dr. V. Vygantas nu 
tema — „Žvilgsniai į lietuvių pasakojo sunkią šio žurnalo fi 
kompozitorius“.Prelegentas pi a nansinę padėtį ir kvietė visus 
džioje gyvais žodžiais apibūdi dirbti, jog jo tiražas būtų pa 
no ankstyvesniuosius lietuvių keltas bent iki 5.000 egz. Jis 
muzikus, o vėliau perejo prie taip pat pažymėjo, kad susido 
dabartinių mūsų kompozitoiių. mėjimas svetimtaučių tarpe 
Jis pareiškė, jog kompozitoriai šiuo anglų kalba leidžiamu re 
pavergtoje Lietuvoje yra ma prezentaciniu žurnalu yra labai 
žiausiai suvaržyti, kadangi mu didelis ir jis yra mielai laukia 

mas svečias viso pasaulio kultu 
rinėse įstaigose. Žurnalo „Litu 
antis“ redakcijos adresas yra: 
916 Willcng.hby Ave., Brook 
lyn 21, N. Y.

„LIETUVIAI” VĖL 
ATSIŽYMĖJO

Prieš kelias savaites rašėme.

etuvos kunigaikščių rūmų msą yra 
matoma Lietuvos sostinė--Vilnius ir garsiojo lietuves archi 
tekto Saokos - Gucevičiaus gražiausis architektūros kūrinys- 
- Vilniaus Katedra, kurioje laisvės laikais Velykų metų skani 
bėdavo „Linksma diena“, o dabar katedroje muzėjus ir oku 
pantas, kuris giriasi tikybos laisve, atėmė iš tikinčiųjų jų šven 
tovę ir uždraudė jiems giedoti „Linksmą dieną“.

Už Lietuvos i$icri*vinimq! Už ii tikimybę Kanadai Į 
For liberation of Lithuania! For loyal ty to Canada!

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

Authorized as
second class mail, Post Office Department.OPawa

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

PRICE 15 et. XVII METAI

MASINU FONDO VAJUS
MOV

„N. L.” Mašinų Fondo va trumpai pastebėjęs, kad „Maši 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu nų Fondui juk tikrai reikia dau 
mu minime sekančius vajaus da giau lėšų".
lyvius ir lietuviškosios spaudos Asipavičius Juozas, 
židinio rėmėjus: Montreal, Que..............$5.00
Launikaitis Juozas, "p. J. Asipavičius, atlydėjęs į N.

Rodney, Ont..............$ 10.00 L. redakciją svečią iš Rodney,
P. J. Launikaitis su J. Asipavl Ont. p. Launikaitj, tuojau pa 
čium užsuko NL redakcijon, aukojo NL Mašinų Fondo va 
nes p. Launikaitis yra didelis jui 5 dol., pridūręs: „O šėrą 
mėgėjas muzikos, o NL redak Mašinų Fondui nupirksiu kiek 
cijoje jis galėjo nusipirkti 17 vėliau“.
plokštelių, kurias vešis į Rod Visiems vajaus dalyviams nuo 
ney, kur jis jau kelis metus yra širdžiai dėkojame ir prašome 
tabako farmeris. P. J. Launikai atsiliepti daugiau tautiečių, Sp 
tis ne tiktai prisipirko patefo audos Bendrovės „Nepriklauso 
no plokštelių, bet ir NL Maši ma Lietuva“ įgalioti vesti vajų: 
nu Fondui paukojo 10 dolerių, P. Narbutas ir J. Kardelis.

Kanadon iš Lietuvos?
EKSKURSIJAI VADOVA’ SIĄS ANTANAS VENCLOVA 

Gyvenimas Lietuvoje sunkus, kai gaunama žinių, kad Sibiran 
Ypač tą atvirai parašo komunis yra išvežtų. . . ir komunistų, 
tai komunistams. Sugrįžusieji Lietuvoje skurdus gyveni 
vis atviriau ir aiškiau pasisa mas, visko trūksta, kolūkiuose 
ko, kad jie yra labai nusivylę trūksta duonos ir kolūkiečiai 
sugrįžimu. Toronto komunistuo jos jieškoti važiuoja į Vilnių, 
jančiųjų tarpe gyvos kalbos,. Kauną ir kitus didesnius mies 
kad iš Toronto sugrįžusieji kei tus. Žmonės, nuplyšę .nuskurę, 
kia likimą ir tuos draugus, ku Dabar jau kaikas norėtų išva 
rie juos prikalbėjo grįžti į Lie žiuoti kitur, bet gi. . . soviętuo 
tuvą. J ’ „ . ’ '

Pasirodė, kad daugelio lietu laisva valia iš jos nepajudėsi, 
vių, kurie Kanadoje save laiko Nes „plačiojoje tėvynėje“ at 

lėdinskaitė ir pianu pagrojo — štai prieš kelias dienas Chicagos komunistais, tėvai, broliai ir se naujinta senoji baudžiavos tei 
Gail Hansen. ir kitu Amerikos dienraščių pus serys išvežti į Sibirą. — Už ką? sė — prikreplenije k ziemlie —

— jie klausia. — Už nieką. Nes pririšimas prie žemės. Laisvai 
tie žmonės nei buvo turtingi, nei vietos, nei darbo nepakeisi, 
nei išnaudojo kitų, nei kitų per Kas įdomiausia, paskutiniu 
sekiojo. Ypač čia nustembama, metu pasklido gandai, kad ko 

munistai organizuoja šią vasa 
ra ekskursiją iš Lietuvos į Ka 
nadą. Gandai vis plečiasi. Kai 
bama, kad ekskursijai vadovau 
siąs sovietinis prof, ir rašytojas 
Antanas Venclova, kurio pus 
brolis dabar gyvena šiame kon 
tinente.

SOVIETŲ AGENTAI LOND 
ONE NUŽUDĖ LATVĮ

zikoje yra sunku prakišti buržu 
lines nuotaikas. _______

Meninėje programos dalyje 
buvo išpildyti jauno lietuvių ko 
mpozitoriaus, šiuo metu dar te 
be tudijuc.t nčio konselvatori 
joje — Jono Švedo kūriniai. 
Juos padainavo Praurimė Kra
įsauskaitė, Valentinas Lioren jog Chicagos lietuviai komunis 
tas, Bronius Jančys, Irena Ka tėliai „išgarsino“ lietuvius, o

Taip pat vakaro metu buvo lapiuose vėl nuskambėjo lietu 
išstatyti 7 aliejumi atlikti jau vių vardas. Tas įvyko sąryšy 
nos menininkės Ritos Žukaitės je su Jack ir Myra Soble prisi 
paveikslai.

Ši paskaita buvo trečioji Gy 
vosios Lietuvybės Mėnesio cik 
le. Pirmąją skaitė rašytojas St. 
Tamulaitis, antrąją — doktora 
to besiekiantis Vyt. Kavolis.

PARAMA LITUANUS
ŽURNALUI

pažinimu šnipinėjus Sov. Są 
jungos naudai. Spaudoje jie bu 
vo vadinami tik kaip „lietuviai” 
ar „lietuvių pabėgėliai“. Jack 
Soble yra kilęs iš Vilkaviškio ir 
į Ameriką yra atvažiavęs per Ja 
poniją 1941 metais su lietuvis 
ku pasu, kuriame jis vadinosi 
Abraomas Sobolevičius. Soble 

„Lituanus“ žurnalui paremti ir jo žmona Myra, kuri yra gi 
komiteto posėdy dalyvavo stu muši Rusijoje, buvo priėmę J 
dentų, Lietuvių Bendruomenės A Valstybių pilietybę. Prieš tai 
ir spaudos atstoavi: Liet. Stud. Abraomas Sabaleviičus buvo už 
S-gos pirm. J. Karklys, inž. V. sigynęs, o dabar pats savo ini 
Šliupas, Ig. Budrys, Vyt. Vidu ciatyva pakeitė parodymą.

už

už
Iz

se žmogus pririštas prie vietos,

,,plačiojoje tėvynėje“ at

LITERATŪROS VAKARAS 
LOS ANGELES

„Lietuvių Dienų” žurnalas 
balandžio 28 d. (pirmą sekma 
dienį po Velykų) 3 vai. p. p. 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi 
jos salėje rengia literatūros ir 
meno vakarą.

Jame programą išpildys: Vy
tauto F. Beliajaus tautinių šo TREMTINĮ JANI ABOLINĮ 
kili grupė iš San Diego, Calif., 
sol. Elena Rūkštelienė, akompo 
niatorius ir pianistas Stasys 
Kalvaitis. Deklamatore bus Rū 
ta Kilimonytė-Lee.

Savo kūrybas patieks: nese nto, kuris buvo ženklinamas va 
niai iš Venecuelos atvykusi Ro rdu Reinif. Jis yra nužiūrėtas 
mualda Dapšienė, o savo nove kaipo užmušėjas 32 metų latvio 
les skaitys Jurgis Gliaudą ir tremtinio Janiso Abolinšo, ku 
Algirdas Gustaitis. rio lavonas rastas prie nuošalio

Vakaro vedėjas ir pranešėjas kelio j Dartford Heath, Kent.
Bernardas Brazdžionis. Saugumo įstaigos visoje šaly

Po koncerto bus užkandžiai je bando užkirsti kelią Reinif 
šokiai.
LAIŠKAI IŠ LIETUVOS 

MONTREALYJE
NL redakcijoje yra ališkų iš 

Lietuvos šiems asmenims: Ge 
diminui Paltarokui, gyv. Hamil

Įstūmę į automobilį ir, išvežę j 
laukus, užmušė

Londonas. — Anglų policija 
dabar jieško' slapto sovietų agegal nusiginklavimas būsiąs gali kad Lenkija ir Kinija kovos 

mas. Žinoma, iš to nieko neiš sovietinę diktatūrą.
eis, nes Rusija per kelias savai — Saudi Arabija pareiškė 
tęs jau padarė kelis bandomuo blokuojanti Akabos įlanką 
sius sprogdinimus ir visiems Va raelio laivams.
karams grasina atominiu sunai — Australijos premejras Me 
kinimu, — tai kaip galės sutik nzis atvyko į Japoniją gerinti 
ti su Stasseno pasiūlymu kont santykių.
roliuoti nusiginklavimą, kai vi kad 3 jos žvejai kuteriu pabėgo, 
sos derybos ligšiol sugriūdavo — Australijos valdžia, atsi 
todėl, |:ad Maskva nesutinka su liepdama į „Izvestijų“ kaltini 
kontrole?
TRUMPOS ŽINIOS

— Adenaueris pritarė JAV 
pasiūlymui nutraukti A bandy 
mus ir nusiginkluoti.

— Sovietų laivai sulaikyti 
prie Panamos kanalo. Maskva 
kelia triukšmą, o JAV aiškina, 
kad laivai turi būti patikrinti.

— Edenui, ištyrus jo sveika 
tą Bostone, daroma jaknų ope 
racija.

— Argentinos policija suse 
kė slaptą perversminę komunis 
tų organizaciją ir suėmė 350 
jos narių. ę

— Maskva pakelė aliarmą,
— New Yorko dirigentas 

Max Marlin pareiškė, kad mies 
to muzikantai priklauso nuo ko 
munistų malonės — gauti dar 
bą galima tiktai priklausant ko 
munistų partijai. Kitų įsitikini 
mų muzikantai yra terorizuo 

kurios pratęsiamos dar 6 savai jami ir darbo negauna, 
tems, nes JAV atstovas Stasse 
nas pasiūlė nutraukti atominių 
ginklų gamybą ir jau turimus 
atominius ginklus panaudoti tai

su 
da

Politini ii įvykių savaitė
"MASKVA TEBEGRASINA LAISVIEMS VAKARAMS

ATOMINIU SUNAIKINIMU
Normano savižudybė apkartino Kanados santykius su JAV 

Sovietų Sąjunga pradėjusi gia, kad nebūtų tui ėjęs ryšių 
grasinti laisviems Vakarams at komunistais. Atvirkščiai, jie
ominiu sunaikinimu, paskutinę ugiau turi prisipažinimo pobū 
notą nukreipė Islandijai. Mask dį, nes jis Švedijos ambasado 
va grasina visą salą atominėmis riui laiške rašo: „Neturiu pasi 
bombomis nušluoti į vandeny rinkimo. Esu priveistas nusižu 
ną. Tai tokia „taikinga“ yia so dyti, nes gyvenu be vilties“. O 
vietinė diktatūra.

NEMALONUMAS KILO
TARP KANADOS IR JAV, 

kai Kaire iš 7 augšto nušoko ir 
iižsimušė Kanados ambasado 

rius E. H. Norman, kurį JAV ja priėmė JAV saugumo 
augumas apkaltino dalyvavus ir pasisakė kovosianti su 

.^Smunistų sąmoksle. Nors JA nizmo imperializmu drauge su 
V Valstybės departamentas ofi JAV. O Jordanijoje dėl to įvy 
cialiai nesutiko su JAV saugu ko valdžios krizė. Karalius Hus 
mo kaltinimu, vis dėlto antiame seinas laikosi vakarų, o buv. mi 
rikoninių tyrinėijmų komisija nisterių pirmininkas Nabulsi tr 
patvirtino žinias, kad Norman aukiąs į Maskvą. Naują kabinę 

1 buvęs kimunistų veiklos daly tą sudarė Vakarų šalininkas se 
vis. natorius Khadali, bet jo kabinę

Kanados vyriausybė paneigė te užsienių r. min. įeina ir Na 
tas žinias, bet senato komisija bulsi. Tat kova dar nebaigta, 
lieka prie savo nuomonės. Įtai 
goajma, kad Norman buvęs ap __________ ____
klausinėjamas Gueznkos bylo PAKOMISIJOS DERYBOSE, 
įe ir kad jis daręs žygių išgei 
bėti dar vieną komunistą, su ku 
riuo dirbęs komunistų organi 
zacijoje.

NORMAN SAVIŽUDYBĖ
TRAGIŠKA,

žmonai rašo: „Bučiuoju Tavo 
kojas ir prašau atleisti“.

VIDURINIŲJŲ RYTŲ 
KLAUSIMAI

nenustoja nerimo. Saudi Arabi 
planą 
komu

Komdija dar tebevaidinama
NUSIGINKLAVIMO

— Amerikos lenkai prašo iš 
JAV valdžios paramos Gomul 
kos valdžiai, kai Lenkijos pre 
mjeras Cyrankiewicz, besilan

ir pabėgimui iš Anglijos. Yra pa 
tirta, jog jis palaike nuolatinius 
ryšius su Sovietų ambasada ir 
įkalbinėjo latvius tremtinius 
grįžti į savo tėviškę. Reinif be 
ndradarbis Vilis Ozolinš, 36

Izvestijų“ kaltini 
mą, laužant neutralitetą, atsa 
kė, kad tai yra kaltinimas be 
pagrindo, bet kad yra tikra, 
jog Australijos simpatijos Ven 
grijos sukilėliams niekad nebu 
vusios slepiamos.

— Turkijos užs. reik, minis 
teris išnyksta vizito į Tunisą.

— Buvo pasklidę gandai, kad 
Sirija įsiveržusi į Jordaniją, bet 
tas nepasitvirtino. Vis dėlto, st*- 
gandai turi tam tikrą pagrindą KOMUNISTINIS TERORAS 
— Sirijos užmačias.

— JT atstovas ištytė Kašmi 
ro klausimą ir raportuoja TJ- 
ms.

— Vienas JAV gydytojas iš 
radęs skiepus nuo kraujo vė 
žio.

— JAV pasižadėjo NATO
kariuomenę aprūpinti iš tolo 
valdomais ginklais. _____  __________ ____________

— Atsigauną vokieičai reika lietuviai komunistai. Kultūrinin stas 1 vien? Vokietijos operą
laują Sudetų ir Klaipėdos kraš ką ir padorų, didelę žurnalisti dainuoti solistu. Grįžęs iš Vo 
to. i < • - -y-

tone; J. Paliokui, įyv. Montre jau y\a areštuotas ir ap 
alyje, ir Juozui Navanglauskui. planav,me zniogzu
kuris spėjama gyv. Lachinėje. x „Policija patyrė, jog užmuštaVisi pajieškomieji praošmi atsi 
liepti ir laiškai jiems bus persiu

PER MONTEVIDEO 
RADIJĄ

,,Neprikl. Lietuvos” bendra 
darbj, Albiną Gumbaragį, ku 
ris Urugvajaus didžiojoje dien 
raštinėje spaudoje iššifravo 
Urugvajaus komunistų „delega 
cijos“ į Lietuvą melegystes ir 
apgavystes, įniršo nežmoniškai 
pulti ir koneiveikti Montevideo

patyrė, jog užmušta 
Abolinš sekiojo so 
agentus ir išpėdavo 

Kele

sai Janis 
vietiškus 
latvius šalintis nuo jų. 
tas asmenųpaliudijo kaipReinit 

ir Ozolniš įstūmė būsimą savo 
auką j automobilį ir nusivežė 
Londono gatvėmis. Szkančią 
dieną Janis Abolinš buvo ras 
tas prie kelio, tolokai nuo Lon 
dono. Jo galva buvo perskelta, 
o krūtinės kaulai įlaužti.

SOL. ST. BARANAUSKAS 
po koncerto Mainze yra pakvie

nę patirtį turintį visuomenėje ir kietijos. gavo telegramą iš Ka 
antikomuoistinėje veikloje as 
menį, Lietuvos okupacijos age

su 
484
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kos reikalams. Šiuo pasiūlymu, kydamas Kinijoje, su Cu-En-lai džio 28 d., 11 vai. ryto, 
bet jo paliktieji laiškai neminei esą, susidomėjęs Sovietų atsto pasirašė bendrą pareiškimą, Kun. — —

PAMALDOS
EVANGELIKAMS

komunija įvyks Detroite, ntai puola, kaip žvėrys. Tai ir 
East Grand Blvd., balan šis faktas įrodo, kokio padoru 

mo jie patys ir jų „šlovingoji“ 
Kun. dr. M.’ Kavolis, partija.

nados, kad jo motina yra netoli 
mirties. Jis išskrido lėktuvu į 
Kanadą. Po valandos skridimo 
užsidegė lėktuvo motoras. Lėk 
tuvas laimingai nusileido ir ke 
leiviai grįžo j Romą.

/ Lietuvos \ 
l nacionaline \ 
įM.Mažvy*10/ 
\b»bliotck*/
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Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenu'merata arba sm. pašto ž.) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

DIDŽIOJO ST. LAURENT LAIVŲ KELIO IR SUNKIO

SIOS PRAMONĖS KAIMYNYSTĖJE

Geriausias investavimas!
Tautinių šokių festivalio 

belaukiant
Al. G i m a n t a s

dažniau mūsų laikraš ūmiausiųjų vietų, jau yra žino 
galima užtikti atskirų ži ma, kad kai kurių kolonijų tau 
o neretai ir ištisu rasi tiečiai planuoja užsisakyti ats

- - Gi

SKLYPAI VAISMEDŽIŲ SODE. NETOLI KELIO NR. 4

{Kaina tik $ 329.j Įmokėti $50
^PIRKĖJUI PAGEIDAUJANT, KIEKVIENU METU DA

Vis 
čiuose 
nučių, 
nių, kurie skuba Kanados ir JA kirus vagonus, autobusus.
V lietuviams priminti apie šuo dar vienoje vietoje, jau prade 
liais artėjantį didelį ir neeilinį ta registracija norinčių skristi 
šių metų įvykį — taut, šokių atskiru lėktuvu į Chicagą. 
šventę, pasaulio lietuvių sosti 
nėję Chicagoje. Neįdomu būtų 
kartoti panašių stambių lietu 
viškųjų kultūrinių pasirodymų 
reikšmę, nes tas ir taip yra pei 
daug aišku kiekivenam lietu 
viui. Bet tikrai tenka džiaugtis, 
jog mūsų tarpe turime visą ei 
le tokių entuziastų bei imciato 
rių, kurie ne asmeninės lekia 
mos vardan, bet tik tikslu išgar 
sinti lietuvių ir Lietuvos vardą, 
ryžtasi vargti,aukoti savąjį lai 
ką, pastangas, o neretai ir lė 
šas, kad tik bendruosius leika 
lūs iškėlus tinkamon augštu 
mon, kad tik lietuviškąjį meną 
ir kultūrinius pasireiškimus pi i 
stačius ne vien tik savųjų rate 
liui, bet ir svetimtaučiams. To 
kie Įvykiai, kaip buv. Dainų šve 
ntė ir Kultūros kongresas, Wa 
shingtono ^sąskrydis, kasinėti 
nės Kanados lietuvių dienos, 
na ir šiemet ruošiama taut, šo .
kių šventė ir tuo pat kartu Jau doyės pareigų, šiuo metu gru 
nimo Kongresas, vaizdžiai ro P.e* vadovauja V. Toruta, kuris 
do, jog išeivijos Lietuva yra gy intensyviai ruošia visus šoke 
va ir gaji ir iš jos visuomeniškai Jus didžiajam pasirodymui Chi 
kultūrinio subrendimo dar gali ca£°s amfiteatre. Skautų Rėmė 
ma labai daug tikėtis belaukiant Kornitet.° Pastangomis ir dė 
šviesenių dienų Tėvynei.

Taut, šokių šventės rengėjai 
įsitikinę, jog plačiąjai visuome 
nei padedant, festivalis pavyks 
pravesti dar didesne darna už 
buv. kitus stambiuosius liet, 
gyvenime įvykius. Gauti anų pa 
rengimų metu patyrimai, tik 
jau leis jais šios šventės metu 
pasinaudoti ir praktiškai pritai visų kitų vietų šokių kolekty dienį bus atidarymas, meninė čios salėje, nes svaiginamieji gė 
kyti. Šventei ruošiasi visi: tiek vus, kiti bendradarbiai painfor programa ir šokiai su alučiu. Se rimai tokiose vietose nepagei 
patys dalyviai — šokėjai, tiek ir muos lietuviškąją visuomenę, kmadienį įvyks rimtoji minėji daujami.
žiūrovų masė. Tautiečių iš visų kuri taipgi su didžiu dėmesiu ir mo dalis, pradedant pamaldo Nėra ko džiaugtis, kad su 
lietuviškųjų kolonijų Kanadoje nekantravimu ne tik seka visus mis L. N. koplyčioje ir baigiant kvietus į minėjimą su šokiais ir

ROMI NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI PAS NOTARA

LIKUTIS IšSIMOKĖJIMUI PER 3 METUS

Būtų gera, kad dar prieš šve \ 
ntę spaudoje būtų supažindin 
ta su atskiromis šokėjų grupė 
mis, šokėjais, vadovais. Plačiau $ 
žinoti apie programos dalyvius, £ 
paprastai, žiūrovams visada yra £ 
įdomu ir patrauklu. Šiuo kart 
keletas sakinių apie Toronto šo y 
kėjus. Toji grupė yra susiorga £ 
nizavusi prie Toronto skaučių- 
skautų tuntų ir ją sudaro be '* 
veik tik skautiškasis jaunimas. 
Šokėjai nuolat dalyvauja jvai 
rių taut, švenčių programų me 
tu. Neatsisako su savais pasiro 
dymais ir kanadiečių tarpe bei 
televizijoje. Tuo, aišku, puikiai 
populiarinamas lietuvių vardas 
po visą didžiąją Kanadą.

Grupei nuo įsikūrimo (1955) 
iki pereito rudens vadovavo ži 
nomoji liet. taut, šokių žinovė 
A. Šadeikienė. Dėl susidariusių 
aplinkybių jai pasitraukus iš va

PRAEITOS SAVAITĖS BĖGYJE LIETUVIAI IŠPIRKO VISĄ BLOKĄ TARP DVIEJŲ GATVIŲ
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Laiškai Redakcijai RODNEY, Ont.
DAR DĖL VASARIO 16-SIOS

Džiaugiuosi, kad „Tautos tietis. Tą žino net kitataučiai ir 
Šventė” žinutės gerb. korespon savo spaudoje dėl jos rašo liūd 
dentas perskaitė mano atvirą nomis temomis. Tik 22-jus me 
laišką redakcijai dėl vasario 16- tus džiaugėmės mes nepriklau 
sios, bet kadangi jis vieton ati somybės gyvenimu ir 22 Liet, 
taisyti žinutę, savo laiške redak Nepriklausomybės minėjimai 
cijai aiškinasi mano laiško sąs buvo mums džiaugsmo Švente 
kaiton, tai vardan teisybės, ma mis. Aš abejoju, ar vyskupas 
loniai prašau p. Redaktorių lei duotų specialų lediimą gavė 
ti ir man paaiškinti. Aiškumo nios metu šokti ir dar su alučiu, 
dėliai, prašau patalpinti minimą jeigu jam būtų pareikšta tautos 
žinutę: tragiška padėtis ir šio meto šv

Tautos Šventė entės tikra reikšmė, o ypač jei
šiais metais buvo švenčiama va gtt tas, ruošiama namuose, ku 

Reikėtų tikėti, jog apie kitus sario 16 ir 17 dienomis“, šešta riuose yra koplyčia arba bažny

TABAKO FARMERIAI
Praėjusieji metai tabako ūki organizuota tabako auginimo 

ninku gyvenime žada būti ’ ' 
riniais. O atsitiko taip, kad 
ninkai pasijuto jau per akis iš je bus įvykusi tūla revoliucija, 
naudojami tabako kompanijų, tabako farmerių sukilimas 
Pirmiesiems, pas kuriuos buvo prieš išnaudojimą, už savo tei 

sės, ir tai bus žymus istorinis 
įvykis. Pastebėtina, kad komisi 
joje lietuviai dalyvauja ir vaidi 
na žymią rolę. Farmeris.

KOVOJA SU IŠNAUDOJIMU

isto visuma, 
ūki Taigi, Kanados tabako ūky

nupirktas tabakas, buvo sumo 
keta apytikrė kaina, nors ir ne 
geriausia. Bet po to tabako su 
pirkinėjimo kompanijos jau vi 
sai be ceremonijų ir be padoru 
mo sumanė išnaudoti ūkinin 
kus. Jiems už tabaką pasiūlė tik 
tai apie pusę kainos. . . Tas pi i 
baigė ūkininkų kantrybę.

Prasidėjo tabako farmerių 
sąjūdis, panašus, kaip savo me 
tu Lietuvoje vadinamasis Su 
valkiecių. Galima teigti, kad 
tie patys suvalkiečiai ir čia pa 

ir Jungtinėse Valstybėse laukia šventės pasiruošimo darbus, bet atatinkamu aktu. (Gerb. koies alučiu, surinkta dolerių. Kadan relske nemaža iniciatyvos. Ii 
ma itin gausiai suplaukiant. Pa ir ptays, kaip minėta, žada gau pondente, kur šioje žinutėje mi gi gerb. tautietis dėl aukų savo tas iau ^uo<^a gerus vai 
darius neoficialų tyrinėjimą —šiai užpildyti didžiosios arenos nima apie Liet. Nepriklausomy vietovę sulygino su Montrealio slus- _ 
apklausimą, paaiškėjo, jog iš patogias sėdimas vietas. Nei ka bės šventę, arba bent „Vasario tūkstančiais ,iš kurių apie 300 
šios dienos taško žvelgiant, bir rščiai, nei lietūs nesudarys jo 
želio pabaigoje Chicagą užplūs kios problemos, nes salė turi 
tūkstančiai lietuvių iš pačių to stiprius oro šaldymo įrengimus.

ka, visi šokėjai vyrai gavo tau 
tinius rūbus austus žinomosios 
menininkės A. Tamošaitienės. 
Administraciniais grupes rei 
kalais nuoširdžiai rūpinasi J. 
Pažėra. Atrodo, kad torontie 
čiai atvyks šventėn tinkamai pa 
siruošę

PAJIESKOJIMAI
— Pajieškomas Juozas Mar 

celionis, gimęs Suvalkų Kalva 
rijoj. Pajieško tėvai iš Lietu 
vos. Kreiptis į J. Radzevičių, 15 
Brad St., Toronto 9, Ont., Ca 
nada.

— Pajieškomas Vytautas Mi 
Škinis, rietaviškis, gyvenęs apie 
Ulmą Vokietijoje, 1948 metais 
atvykęs į Kanadą. Pajieško dė 
dė Jurgis Kazlauskas, gyv^f 
2455 West 46 Place, Chicago™ 
Illinois, USA.

— Tėvai iš Lietuvos jieško 
savo sūnaus Petro Šimonėlio, 
gim. 1928 m. ir Norberto Ši 
monėlio', gim. 1927 m. Patys ar 
žinantieji apie jų likimą rašyki 
te: V. Raišys, 6836 Sb. Emera 
Id Ave. Chicago 21, Ill. U. S. A.

— Jieškomas Antanas Lauži 
kas s. Antano, prieš išvažiuoda 
mas į Kanadą gyvenęs Duoniū 
nų kaime, Kupiškio vai., Pane 
vėžio aps. Jieško sesuo Emilė 
Laužikaitė - Vaitiekūnienė, Lie 
tuvoje. Atsiliepti adresu: Jonas 
Šinkūnas, 6738 14th Ave. Rose 
mount, Montreal, P. Q.

— Pajieškomas Gruzinsky® 
Kostas, kilęs iš Keturvalakių* 
kaimo, Vilkaviškio ap. Jieško 
sesuo Marytė iš Lietuvos. Smul 
kesnių žinių galima gauti šiuo 
adresu: Jonas Stoškus, 3317 
So Emerald Ave., Chicago 16, 
DI., USA.

GIMINIŲ IR ARTIMŲJŲ 
PAJIEŠKOMI:

Klenauskas Boleslovas, s. 
Vinco .emigravęs prieš karą j 
JAV. Sedziukevic Petras, s. Jur 
gio, iš Jodu valsč., Breslaujos 
ap. 1928 m. išemigravęs į Ar 

v _, ___ _____ j gentiną. Vasiliūnas Jonas, g.
Visi mes, DP (suprantu, kad paminėti dalykai menki ir dėl jų 1925 m. Levaniškiuose. Vaišvi

> Prasidėjus sąjūdžiui, buvo su
^z J v* A KZ** v. A A V f j V VA VA A v —• w «z * aaa a wz »ww«wz , a w a a aa j a aa aa az a v. *-* xz , **

16-toji“, kaip Jūs savo laiške lietuvių yra jautrūs tautos rei daryta speciali tabako farmerių 
aiškinote? B. A.) kadangi žinu kaluose, o ne su mažesnėmis už komisija, kuri nuvyko į sostinę, 
tė klaidino tautiečius, o ypač jo vietovėmis, kuriose be šokių išdėstė būseną ir pareikalavo vy 
jaunimą, buvau parašęs patiks ir alučio surenkama aukų nema 
linimą. žai. Tėvynės vadavimo ir brolių

Be to, šventes, kurios yra pagalbos reikaluose turi reikš 
Kanados sportininkai turi dž salę, kurioje buvo vykdomos lietuvių švenčiamos tautiniais mę ne kiekybė, bet kokybė. Tu 

iaugtis ir didžiuotis metine jau 1945 m. Žaidynės. Europos kre bei valstybiniais sumetimais, tu rime būti stiprūs ir turtingi tau 
nimo švente — Š. A. Lietuvių pšinio meisterystės laimėjimo ri įstatymu nustatytus pavadini tinėje dvasioje, tada ir aukų 
Sportinės Žaidynės — šiais me dvidešimtmečiu: paminėti, bus mus, tad Lietuvos Nepriklauso daugiau surinksime. Kažin, ar 
tais vėl vyksta Toronte. Be ypa išleistas leidinys, kuriame dar mybės šventė yra ne Tautos būtų įkūnytas Liet. Nepriklau 
tingų pastangų ir vargininčių tilps šis tas ir apie mūsų spor šventė ir atbulai. Kalėdos ir somybės aktas, jeigu vyrai bū 
kelionių šį savrbų įvykį turėsi tinę veiklą. Šalia įvairių dova Velykos švenčiamos religiniais tų kivečiami ji apginti linksmy 
mc namuose ir daugumas gale nų pirmų trijų vietų laimėtoja sumetimais ir yra krikščionių bėmis?? Tik dėka saujelės pasi 
sime jose dalyvauti. ms bus įteikti gražūs dail. T. šventės, bet Kalėdos yra ne Ve ryžėlių, su karšta tėvynės mei

Tačiau be teikiamų patogu Valiaus projektuoti diplomai. lykos. Nėra taip, kaip gerb. tau le širdyse ir jų' pasiaukavimo 
mų šios žaidynės neša mums ir Visi pasiruošimai žaidynėms ei tietis savo laiške mano. Vadin jai, tas buvo įvykdyta. Kokia 
sunkias rengėjų bei šeimininkų na prie galo ir, gavus paskuti kime šventes jų tikrais vardais, būtų bažnyčia ir kaip reikėtų 
pareigas. Iš mūsų bus laukia nes dalyvių registracijas, bus nes vėliau ir patys nesusigaudy pavadinti tikinčiuosius, jeigu 
ma gero varžybų pravedimo, traukiami burtai bei sustatoma sim. • juos reikėtų kviesti į ją ne Die
nuoširdumo svečiams ir garbin programa, kurią paskelbsime vė Šiandieną Liet. Nepriklauso vo žodžiais, bet žemiškomis gė 
go rungtyniavimo. liau. mybės minėjimas nėra linksmy rybėmis? Kadangi Liet. Nepri

Žaidynių pradžia paaiškės ar Žaidįynių pasiruošimams ei bės šventė, kaip mano greb. tau klausomybės šventės minėjimas 
timiausiu laiku, tačiau reikia sp nant prie galo, įdomu būtų per  - '■ — šiuo metu su šokiais ir alučiu
ėti, kad bus varžomasi nuo an žvelgti ir varžybinę šių žaidy vykdomas pirmą kartą ir laimė pažeidžia mūsų tautinę moralę, rybių, tik vieni’mažiau, kiti dau
kstyvaus ryto, šeštadienį ba nių pusę. Kokie bus žaidynių toju gali būti kiekviena koman tai savo laiške paminėaju bro giau ,pagal mūsų darbštumą, ga
landžio 27 d. žaidynių progra laimėtojai? Vyrų krepšinis, at da. Šachmatuose laukiama Tolius, esančius Sibire, Lietuvoje bumą. . . Tarpe anksčau ir vė
ma papildyta moterų ir jaunu rodo, turėtų priklausyti praeitų ronto Vyčio arba Montrealio ir Vokietijoje tik iš mūsų mora liau atvykusiųjų yra tautinėje
čių krepšiniu ir laukiama atvy metų laimėtojui Chicagos Ne Tauro pergalių. Žaidynėse da lės pusės. dvasioje suubagėjųsių, vieny
katant virš 200 sportininkų iš riai. Moterų Krepšinis — Mont lyvauja keletas naujų klubų, ku Jeigu rašyti dėl mūsų parei bės skaldytojų ir ligonių parau 
Chicagos, Detroito, Clevelando, realio Taurui ar Toronto Vy rie gali laimėti ne vieną perga gos jiems iš materialios pusės, donavusių, tame yra mūsų ne
New Yorko, Waterburio, Hart čiui; Jaunių krepšinis — Toron lę. Toronto Vytis, turėdama sti galima būtų daug daugiau pa laimė tautiniuose rekaluose, tau
fordo, Rochesterio, Hamiltono to Aušrai. Stalo tenise laimėji prų stalo tenisą ir dalyvauda rašyti, negu gerb. tautietis pa tiniame darbe.
ir Montrealio. Visos Šeštadienio mais dalintųsi Toronto Vytis, mas beveik visose varžybose, tu rašė. . . Gal kam atrodys, kad mano
varžybos bus trijose salėse — Hamiltono Kovas ir Rocheste ri daugiausia galimybių tapti " ...
Prisikėlimo parapijos salėje, ša rio Sakalas. Tinklinio laimėto šio rato žaidynių nugalėtoju, tautietis turi omenyje naujai at nereikia sielotis, bet atleiskite las Emilis-Otto, gim. 1921 m.
lia esančioj W YMCA ir St. jus yra sunkiau nuspręsti, ir Smulkesnę Žaidynių infoima vykusius) ir seniau atvykusie man gerb. korespondente ir'sk Struikių km., Šilalės valš., Aku
Vlads. Sekmadienio finalai bus juos matysime tik Žaidynėms ei ją Org. Komitetas patieks sc jįt, esame nenuskriausti; visi aitytojai, kad apie juos nema cevičius Vincentas, s. Mato,
perkelti į didžiulę St. Michael pasibaigus. Jaunučių Krepšinis kantį kartą. A. S. gyvename neblogai ir turime gė nau nutylėti. Br. Abromonis. Nukelta į 7-tą pusi.

APIE ARTĖJANČIAS ŽAIDYNES.

riausybės intervencijos, kad far 
meriai nebūtu išnaudojami.

Federalinė Kanados vyriau 
sybė gyvai atsiliepė i tabako 
farmerių skudus ir reikalavi 
mą apginti jų teises, ir dabar 
stovime prieš istorinius tabako 
farmerių gyvenime įvykius. Vy
riausybė nutarė sudaryti specia 
lų fondą tvarkyti tabako ūkiui 
ir apjungia farmerius Į organi 
zaciją, kuri tvarkys tabako au 
ginimo reikalus.

Kad farmeriai nebūtų išnau 
dojami, bus įsteigti bendri ta 
bako .sandėliai, su kuriais pirk 
liai ir turės reikalus. Pavieniui 
imant, pirkliai lengvai galėjo 
„skaldyti ir valdyti“ ūkininkus, 
o dabar pirkliai turės reikalą su
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VENCLOVA
SOVIETINĖS LIETVOS
RAŠYTOJŲ PLENUME
Pavergtoje Lietuvoje Rašyto 

jų Sąjungos pirm. Antanas Ve 
nelova tos s-gos plenume vasa 
rio 1 d. pasakė ilgoką kalbą, ku 
ri vėliau buvo ištisai atspausdin 
ta „Pergalėje“.,

Pradžioje Venclova, kaip bol 
ševikams įprasta, šlovina sovie 
tini režimą, džiaugdamasis dar 
nepastatyta galingąja Kauno 
elektros stotim, tariamais kol 
choziniais ir kitokiais „laimėji 
mais”, tačiau nesusilaiko nep« 
stebėjęs: „Mes. . . dažnai teisiu 
gai skundžiamės įvairiais musų 

yvenimo netobulumais, mes 
j uos kritikuojame, smelkiame, 
taisome. . ..”

Toliau Venclova, žinomu bol 
ševikiniu įpročiu iškeikia „lais 
vės gynėjus“, „demokratus“, 
kurie, anot jo, „klykia apie tau 
tų nepriklausomybę“. „Ypač ai 
kakliai ir įžūliai priešai puola 
vieną pagrindinių mūsų litera 
tūros principų — jos lenininį 
partiškumą. . . Jiems labai nepa 
tinka, kad tarybiniai rašytojai 
klauso priešakinio darbo žmo 
nių būrio, labjausiai sąmonin 
go, labjausiai užgrūdinto kovo 
se balso- — savosios partijos 
balso“. 
x „Deja, reikia pasakyti, kad 
e viskas tvarkoj pastaruoju 

metu buvo ir tarybinėje litera 
tūroje. Rusų literatūroje pasi 
rodė tokių kūrinių, kurie tarybi 
nę tikrovę vėl mėgino piešti 
vien juoda spalva, kurie ją ban 
dė vaizduoti iškraipytai ir be 
perspektyvos“. Mini V. Dudin 
cevo romaną „Ne vein tik duo 
na“, D. Granino apsakymą „Sa 
va nuomonė”, 
lėraštį „Ir kiti 
recidyvai to 
kenksmingo 
metamas į 
nihilistišką 
niekinimą. . . 
kartais jų autoriams subjekty 
viai to ir nenorint, objektyviai 
tarnauja ideologinio šaltojo ka 
r o kurstyto jų propagandai,
kaip ir mėginimai kovoti prieš 
partijos vadovavimą literatūro 
je“.

Venclova pakartotinai rašo: 
„Partija visada mokė mus. . . 
partija visada teisingai kritika 
vo. . . Partija visada teisingai 
kritikavo atvejus, kada paskiri 
mūsų rašytojai. . . pasiduodavo veikalo dalį daro sunkiai pas 
buržuazinėms dekadentizmo te kaitomą — neįmanoma susigau 

siverždavo buržuazinės atgyve saVęs epizodu ir asmenų“. Ir 
nos, nacionalizmo, kosmopoli Korsakaitės apysakoje ‘ Venc 
tizmo recidyvai' . lova randa „nemaža schematiš

Venclovos dėstymas pasida ųo> pritempto pagal reikalą“, 
ro įdomesnis, kai jis, bolševiki „Gerai meniškai organizuo 
nių bendrybių lankas apleidęs, tos medžiagos pavyzdžiu“ Ven 
kalba apie atskirus šių dienų so ciova laiko Putino „Sukilėlius“ 
vietinius rašytojus, ima juos įr neranda ni< 
kritikuoti . Girdi, asmenybės Gira romaną 
kulto laikais pasirodžiusi „nele 
mtoji bekonfliktiškumo teori 

^.ja“. Su ja glaudžiauisai siejosi 
gyvenimo gražinimas ir lakavi 
mas kūrybinėje praktikoje. Ru 
sų literatūroje tokius romanus 
pagimdęs Babajevskis, o „mū 
siškėje mini „iš dalies“ J. Bal 
tušio pjesę „Anksti rytelį". Iš 
kitos pusės Venclova giria V. 
Mykolaičio-Putino romaną „Su 
kilėliai“, kad ten esą „taip tei 
singai atskleista“ tos mums jau 
tolimos 1863 m. epochos kla 
siu santykiai. Tuo tarpu rašy 
damas „.Altorių šešėlius“ Puti 
nas dar nebuvęs „įsisavinęs“ so 
cialistinės ideologijos. Tai esą 
„nauja reikšminga pakopa rašy 
tojo kūryboje“.

„Aukšto idėjinio ir meninio cių, A. Pabiržytę, K. Vorobjo 
lygio kūriniais” Venclova skai vą, A. Markevičių, A. Pakalnį, 
to paskutiniųjų metų knygas: R. Lankauską. '______ ...
Simonaitytės „Pikčiurnienė“ ir Markevičiaus pastebi, kad jis n,r 
„Vilių karalių”, J. Baltušio „Pa iškreipęs gyvenimo tikrovę, 
rduotas vasaras”, A .Gudaičio- Iš ajunųjų poetų be Mieželai 
-Guzevičiaus „Brolius“, V. My čio, minimas minimas dar A. 
kolaičio - Putino „Sukilėlius“, Jonynas, Just. Marcinkevičius, 
M. Sluckio „Gerus namus“, Ba A. Baltakis, K. Kublinskas, V. 
Itrūno „Tolimus kelius“. Iš po Giedra, P. Širvys, J. Macevi 
ezijos mini E. Mieželaičio „Bro čius, B. Mackevičius, V. Rudo 
lišką poemą“ ir ..Mano lakštin kas, A. Pabijūnas. Poezijai ta ..y-™^yšt^sbur matinių ginklu amunicijos šeri atvykimą Vengrijai į pagalbą.----------------------------------------------
gala , Just. Marcinkevičiaus rpti sudaręs sąlygas asmeny ■ Sidzikauskas Kar ją, kas nepadarė daug žalos mi Vengrų darbininkai reikalavo kyti krašte tiek karinių dalinių,
„Desimtą pavasari ‘ ir eile bes kulto likvidavimas“. ” Sa LTnSoron^s, niai, užmušdami nedaugiau ka rusų karinius dalinius pasilikti kad prireikus, jie būtų pajėgūs
rascius Jonyno, Mozūriūno, Ba Teatrinių veikalų žanre Ve ’ ip 300 ar 40Q žmoniu apsaugojimui prieš tolimes ir sugebėtų susitvarkyti su kot
Itakio širvio Mackevičiaus, nelova pirmoje eilėje mini A. _ ’ kautigkoji Chicaga žmonės labai tuo apsidžiaugė ir nius galimus reakcionierių su rarevoliucinionieriais. Visi na
Šulcaitės ir kitų. Is teatro vei Griciaus Karstą vasarą . Me *Skiutoramai- reikalavo rusus toliau šaudyti kilimus ir sovietai, duodami dar šaulyje taiką mylį žmonės džia
kalų kūrėjų mini A. Gricių, J. nines inteligentijos įsijungimą NEPRIKLAUSOMA LIETU-tas reakcionierių jėgas, kol jų vieną pavyzdį kaip jie pagelbs ugsmingai pasveikino tą sovie 
Grušą, V. Miliūną, K. Sają. i tarybinj gyvenimą payaizda miestas bus sunaikintas> ta^u savo mažiems kaimynams, ne tų sprendimą.“

Džiaugiasi Venclova ir tuo vęs J. Grušas pjeseje „Durnai . X » skaitykime. ‘rusai nusprendė išBudapeštopa noriai, bet galutinai sutiko lai Bus daugiau,
faktu, kad „pastaruoju metu j o to paties autoriaus istorine r r r

Vyriški 
apat. balt.

Berniukų 
apat.' balt.

Kiti

Darbin ko jin.

Sporto balt, 
ir kelnaitės

Vyrų, vaikų
T-Shirts ,

KOKY
BĖS ,

ŽENK
LAS

VIRŠ 88 METŲ

hosiery

Mergaičių 
apacin.

UŽ SAVO DOLERIUS GAUSITE GERESNĖS RŪŠIES, 
ILGIAU NEŠIOSITE...

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

Jis žino, kad Penmans pagal tradiciją jau nuo 
1868 metų gamina tik puikias megztas prekes. . . 
jų geriausia garantija ir pirkėjai gauna daugiau 

už savo pinigus.

gaminiai: PENMANS Golf Hose, PENMANS Mitts, Merino

mūsų tarybinę literatui ą po ii tragedija „Herkus Mantas , no 
gesnės pertraukos vėl įsijungia rs dar neišspausdinta, sušilau 
nemaža įvairių kartų talentin kusi augšto įvertinimo kaip „su 
gu rašytoju“. Mini K. Borutą, brendusio meisterio darbas 
St. Anglickj, K. Kielą, V. Dra Dar mini R. Miliūno „Še tau, 
zdauska, K. Inčiūra, B. Drevi kad nori“, K. Sajos „Lažybas 
nį „ir kitus“. to paties „Silva studentauja“ ir

Po to jau Venclova ima ke „Septynetas okeanų“, R. Nare 
............. w ■ čionio „Nuostabų bičiulį“, A 

Bieliausko „Egzaminą“ ir A. 
Liobytės eilę inscenizacijų. Ve 
nelova, juos suminėjęs, susirū 
pinęs klausia: „Kodėl mes vėl 
stovime prieš lietuviško reper 
tuaro krizę?“

„Visai nepatenkinama šiuo 
esa metu yra mūsų vaikų literatu 

ros, ar tiksliau .literatūros vai 
kams būklė. Originalių knygų 
vaikams išeina labai mažai. Vai 
kų rašytojus galima suskaityti 
pirštais, tai M. Sluckis, K. Ku 
blinskas, R. Lankauskas, A.

orijoms, kada jų kūriniuose pra Jyti daugybėje nesurištų tarp Matutis, E, Tautkaitė ir dar 
'—--------1- ------- ' vienas kitas,”

Esąs atiduotas spaudai 
tuvių kalbos ir literatūros insti 
tuto paruoštas „Lietuvių litera aPra^ sav°

40 lankų ir parašytas antras to tįe liudininkai, du sovietų tu

E. JevtušenkO' ei 
i“... „Tai tartum 

reiškinio, kada iš 
tikrovės lakavimo 
priešingą pusę, i 
visko neigimą ir

Tokie kūriniai, denti savo „tarybinius“ rašyto 
jus kritikos kapliu. „Didžiausia 
kai kurių mūsų prozos kūrinių 
yda, man atrodo, yra perkrovi 
mas nereikalinga medžiaga ir 
jų kompozicijos trūkumai“. Bū 
dingiausiu šiuo atžvilgiu pavyz 
džiu Venclova mini Gudaičio 
„Brolius“. Tame romane 
„tokia daugybė publicistikos, 
įvairių dokumentų, su pagrindi 
ne romano linija nesusijusių epi 
zodų, jog jie ypačiai antrąją

Išeiginės ir 
sporto kojin.

Moteriški 
_ap. balt.

Kūdikių
K baltin

:-įO

Apie Vengrijos tragedija
1. KAIP KOMUNISTŲ SPAUDA APRAŠO BUDAPEŠTO 

ĮVYKIUS

,95“ Underwear, Fleece-Lined Underwear. (GP6-2)

TUNELIS IŠ ANGLIJOS Į 
PRANCŪZIJĄ

Senas yra projektas iškasti 
tunelį po Lamanšo sąsiauriu, 
kad Prancūzija ir Anglija bū

Pernai rudenį įvykusi didvy sitraukti. Tačiau jie ilgai nešto tų sujungtos sausu keliu. Pro 
riškos vengrų tautos tragedija vėjo pasitraukę. Nauji mongolų jektas tačiau vis apmiršta, 
pamažu slenka praeitin ir den kariniai daliniai, kurie vistiek Anglija dabar atnaujino min 
giasi vis storesniais istorinių buvo numatę lankylis Budapeš tį prakasti tunelį iš Anglijos į 
dulkių sluogsniais. . . te, atvyko, ir įvyko didelis šau Prancūziją apačia kanalo, ku

Tarpe viso to, ką mes skaitė dymas ir neturėjęs blogų tiks ris yra 22 mylių pločio. Balan 
me ir girdėjome per radiją apie ’ 
šiuos liūdnus ir kruvinus, pasi 
gailėjimą ir pasibaisėjimą sukę 
liančius įvykius, buvo ir tokių 
dalykų, kurie mums yra įdo 
mūs, o kaip tik mūsiškė spauda 
apie tai menkai paminėjo.

„Nė vienas iš mūsų negali ži 
noti tikros istoriojs tų įvykių, 
kurie atsitiko Budapešte spalio 
ir lapkričio mėnesį, jeigu ne 
skaito komunistų laikraščių ar 
ba neklauso Maskvos radijo tra 
nsliacijų. Visai neseniai vienas

lų kulkosvaidžių šaudymas at džio 16 tam reikalui apsvarsty 
švęsti - paminėti tokią progą, ti sudarytas visų partijų komi 
Ištikimos vengrų darbininkų ir tetas.
žemės darbininkų masės labai Tuųelio mintis jau buvo ki 
entuziastiškai sutiko sovietų lusi jau prieš pusantro šimto 
naują karinių dalinių atvykimą metų. Buvo sudaryta bendrovė 
ir išsirikiavo gatvėse juos su ir pradėti tyrinėjimo darbai. Ta 
tikti. Tačiau prieš liaudį nusi čiau vyriausybė baiminosi, kad 
statę gaivalai, prie kurių dabar tuneliu gali pasinaudoti priešas 
prisijungė fašistai, vaikai ir na ir staigiu smūgiu atsirasti An 
cių motinos, užėmė Budapešto glijoje. Dabar tokios baimės ne 
pastatų stogus ir pradėjo į rusų beaktualios.
išlaisvintojus mėtyti namų ga Idėją dabar atgaivino Ameri 
mybos bombas. Rusu armijai kos finansininkai. Pagal dabar 

prancūzu komunistu laikraštis"1^0 da?g\au nebeliko, kaip ainius apskaičiavimus tunelis 
akimis mačiusiu liu tlk sunaikinti tų pastatų stogus, prasidėtų nuo Folkstone _ ir 
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tūros istorijos” I tomas, turįs dininkų Budapešto istoriją ir 
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'utino sukilėlius" mas> turįs daugiau kaip 1.000 ristai.> vi.ska atpasakoja visai 
eko prikibti. Sirija puslapių. Išėjusi ir pirmoji kny . ‘r ^apiadiSu"™

i Buenos a;rpc.'< ga'to paties instituto leidžiamo tarn, kas buvo „kapiatlis ų p 
bulvarinės litera neperiodinio leidinio „Literatu mokamoje spaudoje. Iš 10 ir 

ra jr kalba“. Spaudai atiduota k*tŲ komunistų šaltinių mes su 
ir senosios lietuvių literatūros 
chrestomatija, apimanti laiko 
tarpį ligi 1861 ir turinti 50 sp 
audos lankų, ,

Daug karčių priekaištų ypač jr, V.1S1 '31u^° v^aiminS1 ir. 
iš rašytojų tarpo esą g 
„Tarybinės lietuvių literatūros 
apybraižai“, baigtai ruošti 1954 
metų gale ir išėjusiai 1955 me 
tais. Ji parašyta jaunesnių .au 
torių, o redaguota „vyresniųjų 
draugų, jų tarpe ir mano ir ke 
lėto rusų literatūros mokslinin 
kų“, prisipažįsta Venclova. To 
ji knyga turinti nemaža trūku 
mų, kurie išryškėja ypač da 
bar“. Kurios didžiausios to dar 
bo ydos? Venclova atsako: „Be niai su tankais pritraukti kylan 
abejo, pažiūra į daugelį litera čio triukšmo ir domėdamiesi pa 
tūros reiškinių ne kaip j litera žiūrėti, kas vyksta, įžengė į Bu

.Buenos Aires'
esąs parašęs „1 
tūros priemonėmis“.

Dideliu Lietuvos tarybinės 
literatūros trūkumu Venclova 
laiko tai, kad ji per mažai pa 
vaizduojanti šių dienų sovietinį 
gyveenimą. „Mūsų literatūroje 
dar nėra sukurta tų teigiamų 
herojų, tarybinio gyvenimo en 
tuziastų“.

Iš apsakymų žanro Vencio 
vai patikę A. Vienuolio „Sarndi 
nė Alena“, „Astronomas Šmukš 
taras“ ir kiti „su laisva kompo 
zicija, bet labai ryškiais žmo 
nių charakteriais ir gyvenimiš 
kais konfliktais“. Mini šio žan 
ro dar šiuos prozaikus: J. Šim 
kų, J. Dovydaitį, A. Baužą, J. 
Paukštelį, R. Lukinską, A. Po

Lie

jr Laike tų kovų keletas užpuoli baigtųsi prie Calais, viso būtų 
mų buvo padaryta iš ligoninių 35 mylių ilgio. Kaštuotų 280 
Pastatų. Tačiau nė vieani ligo mil. dol.
ninei nepavyko sėkmingai už Atgijus idėjai iš kartoj tune 
pulti rusus ir narsūs sovietiniai lio bendrovės akcijos iš 35 et. 
Vengrijos draugai atmušė vi pakilo iki 1.47 dol. 
sus tokius puolimus ir po tru 
pūtį, atstatė taiką ir tavrką ap 
suptame mieste. Tuo laiku gin 
kluoti banditai dar terorizavo 
Budapešto miestą.

Revoliucinė Janoš Kadaro vy 
girdėti kinti, kol maža grupė prieš liau riausybė, kuri perėmė valdymą 

dį nusistačiusių studentų nepra po to, kai premjeras Imre Na 
dėjo agitaciją už admirolo Hor gy parsidavė kapitalistams ir

spaudoje. Iš šio ir
ANT URANIJAUS KYLA 

MIESTAI
Prieš 4 metus Blind River bu 

vo mažas miškakirčių kaimelis 
Huron ežero pakrantėje, šiau 
rėš Vakarų Ontario. Šiandien 
čia pilna gyvybės, o gretimas 
Elliot Lake miestelis auga į mo 
dernų miestą, su 15.000 — 25. 

thy sugrįžimą. Šie prieš liaudį kolonialistams, reikalavo kont 000 gyventojų.
nusistatę studentai, užsienio ag revoliucienius padėti ginklus ir Artimiausių dviejų metų lai 
entų ir' provokatorių apmoka prižadėjo jiems naujus namus, kotarpyje čja veiks 12 kasyklų, 
mi, surengė demonstraciją, prie naujus automobilius, skalbimo iš kurių aštuonios dar šiais me 
kurios prisijungė kontrarevoliu 
cionieriai, fašistai, Vengrijoje 
nepopuliarios teroro jėgos ir 
stambieji žamvaldžiai.

Tuo laiku rusų kariniai dali

žinojome,kas tikrai vyko Buda 
pešte. Toliau pasakoja šie tu 
ristai“: „Kiek mes supratome, 
tai Vengrijoje buvo visai ramu

mašinas ir išėmimą iš apyvar tais. Blind River kasyklų Įren 
tos visų pašto ženklų su Stalino girnas jau dabar kainoja apie 
paveikslu. Tačiau priešliaųdiš 250 mil. dol., o ateityje ši suma 
kai nusistaičusi minia, kiaušy numatoma pakils iki biliono d. 
dama įsakymų, gaunamų per ra Visas šis pakilimas prasidėjo 
diją, stačiai iš Londono, Pary nuo to, kad 1953 jieškotojų grą 
žiaus ir Vašingtono, atsisakė žtas užtiko šioje vietoje turtin 
pasiduoti žmonių valiai. Taip gus uranijaus klodus, šios bran

Tačiau" dėl“ A tūros, ° kaip i‘ poltikos ir sočia dapeštą iš visų pusių. Tada fa liaudies vyriausybė turėjo pasi gios žaliavos čia yra už bilionus 
limo gyvenimo faktus, kaip i sistims elementas, tie nej------ .
vienų ar kitų politinių tezių iliu gaivalai, užpuolė negalin sitvarkyti su kontrarevohucio 
stravimą bei patvirtinimą litera čius apsiginti tankus ir negai nienais- 
tūrinėmis priemonėmis“. Toliau ^tingai pradėjo juos savo ku 
Venclova atgailauja: ../

šistinis elementas, tie nepado rūpinti dar daugiau tankų ir su dolerių.
---- t_.x: t—v---------------------- Prieš dešimtį metų vyriausy 
--------  bė turėjo tik veiną mažą kasyk 

xuii«u_____ o— r____ j- j_____ ______________ Laimingu būdu tos fašistų lėlę. O dabar tikimasi, kad se
Venclova ^atgailauja:° „Antra naščiais daužyti. Pačioje pra banditų laukinės žudynės buvo kančių koros metų laikotarpyje 
stambi darbo yda: Mūsų litera džioje tankai stovėjo minioje trumpiau kaip per savaitę su uranijaus pramonė tiek pakils, 
tūros nacionalinės specifikos nežinodami, kas daryti, bet, ga stabdytos ir draugas Kadar, Ve kad užims vreną iš pirmųjų yie 
neišryškinimas“. E. £aIe‘ jie turėjo atsikeršyti ir ngrijos liaudies vardu, padėko tų Kanados mineralų produkei

— Pavergtųjų Europos Tau paleido keletą draugiškų autojo rusų kariniams daliniams už joje- (CS).
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Dar apie Baltaragio Malūną
Daug jau buvo rašyta, bet cencijom Į „grabus”, nes vis dėl išbandė ir aktoriaus talentą. Ge 

tai yra toks K. Borutos kuri to yra ir dekoracijos ir tam tik ra pradžia.
nys, apie kuri bus dar daugiau ro laipsnio kostiuminis pavidali '.‘L. _-L- L.—.L—
rašoma. 1 „
nėra parašęs ir, galima teigti, siniai efektai, t. y. 
nieko geresnio ir neparašys, ------u.-j..
nes jis daabr jau yra pakinky 
tas į „šlovingosios“ vežimą, iš 
kurio pavalkų sunku pasprukti. 
Baltaragio malūnas dar vertas 
šlifavimo, ir Boruta ruošias nau

„SVARSTOMI LIETUVIŲ

KULTŪRWWKROA/'IKA nac,jM^,m 051
ĮDOMUS KONCERTAS

Budge Memorial Hall įvyko nos ir muzikos vakarą, gražiai 
mišrus koncertas, kuriame pir praėjusį.
mą kartą buvo išpildyti vokali • Dailininkas A. Vaičaitis Mel 
niai kūriniai didelio lietuvių burne skaitė apie modernųjį me 
simpatiko, F. J. Kaestli, bųvu ną.
šio Šveicarijos konsulo Lietuve • Dailininkas Viktoras Andriu
je ir dabar konsulo Montrealy šis su žmona ruošiasi palikti 
je. Sol. p. Szapska, akomponuo Bostoną ir vykti i šiltą kraštą 
Įant K. Smilgevičiui, išpildė — Californiją.

i Labai tiko savo vaidmenims 
Boruta nieko geresnio nimas ir muzikiniai bei kiti gar moterys: B. Pūkelevičiūtė-Jur 

— „senojo“ ga, savaimingo būdo, drąsi mer 
pastatymo būdų priemonės. Ši gina, kuri nesidrovi, kaip kitos 
ta noriu pabrėžti todėl, kad vi kaimietės, ir bernus savo inicia 
sa tai Baltaragio malūno šiam tyva užkalbinti, nelaukiant, kad 
pastatymui labai tinka. Tas ro vyras būtinai turėtų pirmavimo 
do, kad režisorė nesiekė būti iniciatyvą; B. Malaiškienė-Ur 

___ ___ _______________________ nai visu šimtu procentų „naujo šulė, ši nelaiminga senmergė, ___  __ ____ ______ , 
ją laidą, tiktai vargu be galima viška, nors ir nežmoniška“, bet savosios laimės svajotoja (kas dvi dainas — Die Pappen am • „Dainos" choras Sydnėjuje 
laukti, kad ji būtų laisviau, esą protingai kombinavo tai, kas jos nesvajoja?), kai ši taip nuo Strande ir Verlorene Liebe. Kū užbaigė 
momis sąlygomis, parašyta. Šia čia geriausia tinka. Ir tas pada 
ndien mums dar sunku išsiaiš 
kinti Baltaragio malūne pąslėp 
tą simboliką, esminę minti ir 
tvirčiau tą kūrini aptarti, bet 
kiekvienam, kas jį paskaitė, ki 
lo mintis iš nuojautos, kad čia 
vra ir paslėptų dalykų, nuosta 
biai mus veikiančių, nors ap norėjosi, kad momentais „pavei tina, bet ne pajuoktiną. Prieta 
čiuopiamai juos aptarti dar ne kslai išeitų iš rėmų“, kurie juos rai joje pinasi su jos asmenine 
turime pakankamai duomenų, pernelyg prirakino savyje. Tai nelaime, vargu ir šviesesnio gy 
Baltaragio malūnas yra kūrinys iau menininkų reikalas — rasti venimo noru, kai „sparnai pa 
didelio Įkvėpimo, persunktas būdų. Galima prileisti, kad tū kirsti“. Režisūra galėjo jai su

vasaros atostogas ir 
v______ r____  _r susi pradėjo žiemos repeticijas.

davatkyną ir pagaliau i tragiš ]aukė palankaus‘spaudos Įverti •Muzikas A. Ambrozaitis, Mo 
ką mirti. Nors liaudies sampra nimo. Gaila konceitas vyko die ntrealio lietuvių Bendruomenės 
toje „davatka” yra pajuokos ob ną, kada lietuvių visuomenę su choro vedėjas, išlaikė egzami 
jektas, bet Boruta šiame lietu sutraukė spektaklis ir lietuviai nūs ir priimtas į karišką orkest 
viškojo kaimo ir miestelio bū negalėjo koncerte dalyvauti rą klarnetistu, jis ligišol šešta

jos bėga ir per tai nuveda ją i riniai publikai patiko ii
ryta labai gerai. Bet, jeigu kai 
bėti apie p. V. N. sugestiją, jog 
reiktų duoti pasiūlymų, kaip ge 
riau padaryti, tai toks klausi 
mas neatmestinas. Momentais 
iš vaidintojų norėjosi tūlos ak dingame asmeny įževlgė tragiš bei savo atsilankymu pagerbti dieniais grodavo radio simfoni 
cijos. Lyg ir prašėsi veiksmas, kas savybes ir nelaimę, apgailė ----- ■ • • • -

(Žiūr. „Literatūra ir M-nas” 
Nr. 13-453 š. m. kovo 30, 1957 
m.)

„LTSR Mokslų Akademijos 
Visuomeninių mokslų sekcijos 
biuras suirgamzavo mokslo dar 
buotojų bei augštųjų mokslų 
dėstytojų konferenciją lietuvių 
nacijos formavimosi klausima 
ms apsvarstyti. Akademik is K. 
Korsakas, J. Žiugžda, ekonomi 
kos mokslų kandidatas K. Meš 
kauskas, istorijos mokslų kandi 
datas J. Jurginis, Lietuvių Kai 
bos ir literatūros instituto vyr. 
mokslinis bendradarbis B. Pra 
nskus skaitė pranešimus, nu #** 
šviečiančius ekonominį, politi į 
nį, kultūrini ir literatūrini lietu 
vių tautos gyvenimą 19 amžių 
je, kada baigėsi nacijos konsoli 
davimosi procesas. Po praneši 
mų, išsivystė kūrybiškos disku 
sijos, kuriose pasisakė ak įdėmi 
kai D. Budrys, K. Jablonskis, fi 
losofijos mokslų kandidatas E. 
Meškauskas ir kiti dalyviai. Šis 
svarstymas prisidės prie ruošia 
mo spaudai Lietuvos TSR isto 
rijos vadovėlio patikslini no“.

Ant. Balašaitis, LTSR MA 
aspirantas.

Taip rašo suminėtas laikraš 
tis. Matome, kad Lietuvoj? oku 
pantas tautą jau išnaikino ir ku 
rdina kažkokią naciją. Kodėl 
ne tautą, o naciją, sunku paša S 
kyti. Tur būt todėl, kad būtų ” . 
lyg ir arčiau prie nacių. Raudo 
nųjų nacių. Buvo rudieji račiai, 
o čia bus raudonieji nacit i. O 
gal todėl, kad kaikurie iš tų dra 
ugų yra mokslo analfabetai, tai 
tautos nuo nacių ir nemoka at 
skirti. . . ■

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Kazimieras Barėnas. KARA 

LIŠKA DIENA. Novelės. Ni 
dos klubo1 leidinys Nr. 17. Ton 
don. 1957 m. Klubo nariams 
kaina 1 dol. 156 pusi.

Turinyje šios novelės: Rūpės

pp. Kaestli. ' niame orkestre ir solo per CBC

BATfSTATYR jJ° * V. Drė™ ruo
1LA1KU blAIYBA §iąs Vilniuje Lietuvos meno is 

Stratfordo Šekspyro Teatro toriją.
patalpų statyba jau eina Į galą. • Lituanistiniai kursai Austrą 
Tos yra savotiškos. architektu lijos Melburne pradėjo darbą, 
ros: didžiulė palapinė iš cemen • Pabaltijo „teatrinis pavasa 
to, plieno, vario ir; stiklo. ris“ Įvyks Vilniuje gegužės pa 

Stratfordas yra jaukus nedi baigoje ir birželio pradžioje.
____  , , , Latvijos, 

pumo" formą. V. Vaičiūnaitė— pavadintas kaip tik vardu to Estijos ir Baltarusijos teatriniai 
Marcelė, sužavėjusi nieko, be miesto, kuriame Anglijoje gimė ansambliai.
malūno, nematantį Baltaragi, ti didysis dramaturgas William • Lenkijoje bus suorganizuota 
ko šiam vaidmeniui. Jai, kaip Shakespeare. Miestelis yra ant lietuvių kultūros dekada, o Lie 
debiutantei, nelengva buvo duo Avon upės kranto, lygiai kaip ir tuvoje — lenkų kultūros dėka 
ti juoką, kuris tą jau sensterėju

Režisūra galėjo jai su 
lietuviška tautine tragiką, kai tais momentais, kur veiksmin klebonu palikti būdingą dialo 

Todėl Mont gumas veržėsi „pro briaunas“, gą, paimtą iš klausyklos apie 
gal ir galima buvo bandyti tū ios „burtus”. B. Malaiškienė 
lam momentui palikti kėdę, be Uršulei davė savaimingą štili 
nt atsistoti, pajudėti (pav. Gir zuotą kalbą ir „davatkiško pie delis pietų Ontarijos miestelis, Dalyvaus Lietuvos, 
dvainiui važiuojant greitą va 
žiavimą). Rašančiam teko ma 
tyti ir moderniškesnių gastaty 
mų, pav. Krėvės Šarūno pasta 
tymą, kostiumuotą frakais. Bet 
čia pat norisi pastebėti, kad šis 
„pusiau moderniškas“ pastaty sĮ ir neatidų malūnininką suža yra ant Avon kranto, 
mas rašančiam geriau patinka, vėtų ligi pabudimo iš užsimirši 
lis Baltaragio malūnui tiesiog mo ir pasislėpimo savyje.
idealus. L.

bąs tiesiog i širdį, 
realio Lietuvių Dramos Teatras 
vertas pagyrimo, kad pasirinko 
ši visu šimtu procentų lietuviš 
ką, kaip sakoma — ,,ligi kaulų 
smegenų”. Eg ir pats nelietuvis 
kiaušis veikalo asmuo, ,,pan Še 
šelgevič“, yra visu šimtu pro 
centų lietuviškas.

Dar verta pasisakyti ir todėl, 
kad p. V. N. kaiką perdaug nu 
vertino, o kaiką nedavertino.

Abejojimų kelia jo pasisaky 
rnas apie ,,grabus”. Aiškiai ne 
pasakyta, bet taip atrodo, kad 
tai yra taikoma „senam” pasta 
tymų būdui. Tai yra ir taip ii 
ne. Pastatymai su kostiumais, 
grimu, didelėmis dekoracijomis 
turi savo prasmę ir vertę, kurią 
sudaro pavaizdavimas epochos, 
aplinkumos, veiksmingumo, sa 
vaimingo stiliaus ir bendrai—at 
kūrimo pilnumoje to, kas nori 
ma pavaizduoti. Koncertinis ti, kad Nagys, nors ir išeidamas 
statymo būdas to negali duoti, j debiutą, bus tinkamoje augštu 
Bet Baltaragio malūnui tikrai moję. Jam koncertiniame pasta 
šis būdas nepaprastai tinka; net tyme — „kaip lydekai vandeny 
kitokį sunku sau ir vaizduotis, se“. Jis turi tinkamą išvaizdą, 
Tai toks laimingas sutapimas, gerą balsą .puikiai skaito ir sk 
kad čia koncertinis statymo bū aitymui moka duoti reikalingą čuko vaidmeniui, kaip K. Vesel 
das nepaprastai tinka. Bet Bal išraišką. Jo Baltaragis perdėm ka? Pinčukas — nelaimingas, 
taragio malūnui j 
pastatymo būdas — su rėminis kalbėtojo H. Nagys sėkmingai

anas angliškasis Stratfordas da. Abi jos vyks vienu metu: 
nuo birželio 20 d. iki liepos 1 

Naujosios festivalio patalpos dienos. E.
bus baigtos 1957 m. liepos 1 • Lietuvis inžinierius Ksave 

Barauskas   nemažiau dienai, kai turės prasidėti šio ras Juškauskas, prieš penketą 
Galimas dalykas, kad tai pa „trenktas“, kaip pats Baltara sezono vaidinimai. Jos atsieis metų nusiųstas ar ištremtas i

* , Altajaus kraštą, dirba hidro sto
tyje Kamenegorske ir neseniai 
ten Įvykusiuose rinkimuose i 
vietines tarybas buvo išrinktas

Kultuvėje nešališkas lietuviš Į to miesto tarybos deputatus, 
ko gyvenimo pavaizdavimas. Stotis teikia elektros srovę Ai 
Kultuvėje 100 temų ir asmenų tajaus pramonei. (E.) 
aprašyta. Už 25 c. gausit Kul 
tuvę Į namus. Rašykit tokiu ad 
resu: Kultuvė 373 So 2nd St. 
Brooklyn, N. Y.
• Australijoje Sycįnėjaus uni 

Gird versitete baigė inžinerijos mo
kslus Zigmas Budrikis, turėjęs 
paštų valdybos stipendiją. Jis 
dabar ruošiasi magistro laips 
niui.

reina dar ir nuo to, kad rolės pa gis. Kaip Baltaragis težino vien 
rinktos nepaprastai vykusiai. malūną, dėl ko ima sklisti apie

Prieš vaidinimą galima buvo jį legendos, taip ir Girdvainis 
dar suabejoti dėl kai kurių vai yra „pramušęs galvą” su savo 
dintojų, kurie arba visiškai nau obuolmušiais žirgais. Neša tie 
ji, arba su maža patirtimi, bet žirgai, kaip Žmuidzinavičiaus, 
vaidinimas Įrodė, kad bendras ar Čiurlionio Vytis. Kažkas sim 
jų lygis perdėm yra geras.

Jau avansu galima buvo spė
boliška tuose žirguose. Ir kaž 
kas neapsakoma Girdvainyje ir 
jo užsispyrime nešančius žir 
gus būtinai susigrąžinti. L. Ba 
rauskas todėl toks nerviškas, 
persitempęs, nesivaldąs 
vainio vaidmenyje.

Kas galėtų geriau tikti Pin

panaudotasis Įtikinantis. Prie poeto, kritiko, pasigailėjimo vertas Lietuvos
•• • -j Nukelta j 5-tą pusi.

P R. D O M. G I R D Ž I U S.

Penkios Lin-Yutango tiesos
5. PENKIOS AMERIKIEČIŲ YDOS.

„Besides the noble art of getting things, done 
there is a nobler art of elaving things undone“.

Lin-Yutang.
Parabolė sako :
Vienas žmogus iš Chang ėjo pirktis naują norą batų. 

Pirmiausia jįs išsimatavo namuose savo kojų pėdas ir išeida 
mas paliko išmieras ant kėdės. Taigi eidamas gatve avalynes 
krautuvėn, jų neturėjo, o įžengęs krautuvėn ir pasigedęs, ta 
lė: „Aš užmiršau gi atsinešti kojų išmieras, dabai reikia grįž 
ti atgal namo jas atsinešti“. Jis taip ir padarė. Tik kai atėjo 
antrą kartą su išmieromis, krautuvė buvo jau uždaryta, ir 
žmogus negalėjo nusipirkti batų. Tada vienas sako jam: „Ko 
Jei tu negalėjai pasižiūrėti ir prisitaikyti batus ant savo ko 
jų?” Į tai žmogus atsprendė: „Aš labjau pasitikiu išmiera, 
negu pats savim“. (Liehtse).

Tai pirmoji amerikiečių yda, kad jie šalia meilės pinigą 
ms, kaip Joseph Collins sako, velniškai mėgsta matus, svorį ir 
betkokią picciziją. Tai gerai žino tas, Kas yra ilgai jieškojęs 
darbo. Augštis, svoris? Nesvarbu kur dirbsi: raštinėje, ar 
dirbtuvėj. Emigrantui iš anapus Atlanto visados yra vargo, 
kai jis neatsimena, kiek jo kūnas sveria: Jis galvoja greičiau 
šiai, kiek jo kailis šunybių paneša. Kitas, susirūpinęs jo šie 
los išganymu, kūno visai nelaiko žmogum. Tik kai batas nu 
grando koją, prisimena turįs ir nuodėmingą kūną. Tada žmo 
gus keiki batsiuvį — ne išmiera. Bet tokių nepopuliarių ir ne 
civilizuotų Amerikoj mažai tėra.

Jei amerikiečiai inžinieriai pradeda statyti tiltą iš prie 
šingų upes pusių, tai sukabinant upės vidury abi tilto puses, 
jos gali nesueiti tik per vieną dešimtadalį colio. Koks genialus 
preciziškumas! Redaktorius nemiega visą naktį, jei po kelių 
korektūrų jo leidžiamo žurnalo puslapiuose pasitaiko dar vie 
na neištaisyta klaida. Jam NEARLY RIGHT IS NOT ENO 
UGH. (Koks geras tai lozungas virtuvėje!)

Konfucijaus krašte firma taip pat gali pastatyti tiltą, 
iškasti tunelį. Tik, žinoma, laiko tam reikia. Kodėl ne? Jei 
pradėjusios dvi darbininkų brigados iš priešingų kalno pusių 
po penkiasdešimt metų prakas, viena ir kita, pro šalį — kas 
čia lokio? Vietoje vieno tunelio bus du tuneliai. Nieko tokio 
neįvyksta tam žmogui, kuris visados sako; „Nieko tokio“. 
Nieko tokio žurnalo redaktoriui, jei pasitaiko korektūios klai 
'lū: skaitytojui tik sudaiys tik satisfakcijos ir pasididžiavimo, 
jog tai jis tas klaidas rado ir pataisė.

Amerikos gamybos televizijos ir radio aparatai, virtuve 
hai arbatai virti, elektrinės keptuvės yra tikrai geri dalykai. 
Europiečiai ir rytieičai tai įvertina ir perka tokias prekes. Bet 
primerkęs akį geltonasis pasakys: „Gerai, aš naudosiuos, o 
tegul dirba kitas“.

Vargšai amerikiečiai, jie gauna pinigą ir darbą, o nustoja 
brangesnio daikto — laiko. Bematuodami, beskaičiuodami.

1.500.000 dol.

TRADICINĖ KULTUVĖ 
PASIRODĖ.

• Vilniuje Įvyko rašytooj kla 
siko Antano Vienuolio 75 me 
tų sukakičai paminėti literatūri 
nė paroda.
® Egličio, žinomo iatvių rašyto tis, Cedrono rožė. Pirma' ienie, - 
jo veikalą „Neįprastoje Ameri Stikliukėlis, Šventasis Morkus, 
koje“ pradėjo spausdinti sovie Stepukas ir Karališka diena.
tinės Latvijos žurnalas „Žvai TĖVIŠKĖLĖ paskuti liame 
gždė”. Tai pirmas atsitikimas, numeryje davė didelį kiekį „Tė 
kad Vakaruose gyvenančio lai vynės puošmenų“ — ornamen

• Melburno Lietuvių Kultūros vio rašytojo kūirnys spdusdina tų, audinių, mezginių, kryžių ir 
Fondas suruošė literatūros, dai mas sovietiniame laikraštyje. tt.

„Tegul geras tas generolas, kuris užima vietą n sustoja, 
netęsdamas pergalės toliau; užėmęs vietą, nesididžiuoja ir ne 
sipučia, nei laukia triumfo“, — sako Laotse. Amerikietis nic 
kados nesustoja. Nylonuotas energingas jaunuolis nesigėdi 
pasakoti savo viršininkui, kaip jis, dirbęs viršvalandžius iki 
aštuntos valandos šeštadienį, naktį nulėkė Čikagon, ant ryto 
jaus grįžęs Detroitan, žiūrėjo po pietų futbolo rungtynių, ir, 
pakeitęs drabužius, vakare buvo simfoniniam koncerte. Be 
abejo, toks jaunuolis randa visai reikalinga vieną dieną pa 
duoti savo kandidatūrą į Jungtinių Valstybių vice-pi eziden 
tus. Įstaigoje jis labai patenkintas, kai ant jo rašomojo sta 
lo stovi trys telefonai, ir visi trys skamba kartu.

Prancūzų kelneriai Paryžiuje mėgdavo pakišti ranką 
Amerikos laivyno karininkui, kad jis ateitų dar kartą ton pa 
čion kavinėn, ir jis dažnai ateidavo. Tik nesugaudys greičiau 
sias prancūzas amerikiečio turisto. Amerikietis turi skupėti 
ir daryti. Daryti ir daryti. Mašinoje jis tyrinėja įsigytą 
miesto planą, skaito turistinius leidinius, priavžiavęs aikštę 
ar parką — fotografuoja. Ir taip iš Place d’Italie į Place de 
la Bastille; iš Park du Luxembourg į Place de la Concorde: 
Avenu des Champs Elysees prie Arc de Triomphe. Marche 
aux Puces jo netraukia: ten nėra jo kamerai darob.

Kiek ilgiau užtraukęs prie Place Pigalle, po poros dienų 
galvatrūkčiais lekia į Lourdes pasimelsti, iš ten į Cote d’Azut, 
Italijon, Ispanijon. Vairuoja mašiną .žiūri į planą ir fotogra 
fuoja.

Išmintingas tik gali suprasti, koks brangus dalykas yra 
menas nieko nedaryti svečiuose, būti HALF ACTIVELY LA 
ZI, HALF LAZILY ACTIVE — namuose. Todėl reikia bū 
tinai daryti? Gali likti dalykai ir nepadaryti.

Sulaukę keturiasdešimt penktųjų, geriausių metų, jie ne
sustoja, švęsdami penkiasdeišmtuosius, dar geresnius, jie ne 
sustoja, kaip tas generolas; sulaukę šešiasdešimtųjų, nuslep 
darni dešimtį, sakosi penkiasdešimties, kad galėtų daryti.

Koks pamišimas užėjo Dėdei Šamui, kai jis vieną dieną, 
paėmęs dideles žirkles, nusikirpo savo amžiui gražiausią pa 
puošaią, ilgą baltąją barzdą! Jo anūkai dabar pamėginę ele 
ktnnį skustuvą, grando savo pernelyg ilgą blizgantį smakrą 
iki koktumo, kad nuslėptų savo didžiausią privilegiją į auksi 
nį poilsio metą — senatvę.

Kinijoje tebuvo tik du žmonės, kurie sunkiai dirbo. Tai 
Chiang Kaisrek ir T. V. Song. Pastarasis pirma karta pavai 
tojo pasakymą DIRBTI, KAIP JAUTIS.

Kinietis didžiuojasi nežinąs trijų dalykų: logikos, mate
matikos ir punktualumo. Kai jam atneša pakvietimą vaka 
rienei, jis parašo tik vieną žodį: „Žinau. Būtų neišmintinga 
ir neapsimokėtų galvoti per dvi savaites, kad jis turės būtinai 
būti pavyzdžiui, vasario mėnseio penktą dieną, aštuntą valau 
dą trisdešimt minučių vakaro, Park Avenue 1200 numery, šeš 
tame apartamente. Ar verta būtų tokio ilgo rūpesčio kad ir 
geriausia vakarienė su šampanu ir vištiena A LA KING?

Jam juokinga, kai vakarietis, vykdamas iš Šanchajaus 
Paryžiaus konferencijon atmintinai pasako, jog jis bus Vie 
noje gegužės mėnesio dvidešimt pirmą dieną, septintą valau 
dą vakare, ir Paryžiuje — gegužės mėnesio antrą dieną, de 
šimtą valandą dvidešimt minučių ryto.

TĖVIŠKĖLĖ paskuti tiame
Ar gali būti kvailesnis dalykas, kaip RENDEZ-VO JS su 

gydytoju už poros mėnesių? Po poros mėnesių bus žmogus 
aiba jau miręs, arba pasevikęs. (Meilės RENDEZVOUS 
Amerikoje nepupuliarūs).

Amerikietis, išsitraukęs užrašų knygutę, tau tuoj paša 
kys, jog aštuntą valandą jis turi būti tarnyboj, šeštą valandą 
pas kirpėją, aštuntą valandą beisbole, devintą valandą su pu 
se — kinan. Jo užrašų knygutėje rasi smulkiausią dienotvar 
kę visam mėnesiui į priekį. Ar bevertas iš viso toks gyveni 
mas gyventi, jei žmogus tampa skaičium, laikrodžiu ar maši 
nos rateliu? Kiek daug yra laimingesni gyvuliai. Viešpaties 
sutverti ne itk darbui, bet ir žaismui, nežinančiam punktualu 
mo.

Kas yra ilgai jieškojęs darob, išsikirpinėjęs laikraščių 
skelbimus, tas visiškai sutaria su Rytų autoriumi dėl ketvir 
tos amerikiečių ydos — agresivumo, tik saugok, Dieve, ne^ 
trečiajam pasauliniam karui pradėti. . . Biznieriui darbdaB 
viui AGRESSIVE AND AMBITIOUS YOUNG MEN la“ 
bjausiai patinka, ir tokie, jei nebus vice-prezidentais, tai 
dirbtuvėse formanais — tikrai bus. Ką parabolė sako apie 
ambicijas?

Vieną kartą Hanshan paklausė išminčių Shihteh:
„Jei kitas mane šmeižia, niekina, iš manęs šaiposi, į ma 

ne šnairuoja, mane keikia, apgaudinėja, žemina, ką aš ture 
Čiau daryti?“ Shihteh atsakė: „Pirmiausia taikykis prie to 
kio, duok jam kelią, nepaisyk, nusileisk, pakęsk, rodyk pa 
garbos. Ir pamatysi, jog po kelių metų tu užsilipsi ant jo“.

Todėl Adlai E. Stevenson, 1952 metais pralaimėjęs de 
mokratų pasismarkinime, išvyko iš Čikagos į Rytus pasimo 
kyti, kaip nepralannėti; būti nekaltam, kaip balandis, ir gud 
nam, kaip žaltys. Tai vienintelė vieta iš Kristaus mokymo, 
randanti pritarimo Konfucijaus krašte. loii dar iki to dėdės 
Šamo vaikinams. . .

Kokios mažytės jūsų ydos, mieli amerikiečiai! Nebedaug, 
kaip dorybės, jeigu negulėtų ant jūsų sąžinės penktoji, patijg 
didžiausioji, tai Harvard Koledžo studentų logiškas nutaiW 
mas visai negerti tikrosios kinų arbatos, tojo gėrimų gėrimer^ 
geroje parafernalijoje.

Kas laukia tavęs, New Yorke, didžiausias mieste? Ar 
tavo žmones po atominio karo taip pat skubės galvatrūkčiais, 
gamins, skaičiuos ir matuos? Kas eina laižybų, jog po tūks 
tanties metų dviejų minučių užkandinėse augšti krėslai prit; 
barų nebus nuversti? Žmogui nebereikės, pasprmgus sumuš 
tiniu, skubėti autobusan; turės jis pakankamai laiko išrakinę 
ti smulkiausias žuvelės ašakas erdviame restorane. Jis nebus 
vulgarus, ir darban eis tik pažaisti, kada nors ir kiek norės: 
valdžios pensija eis nuo- gimimo dienos. Policininaki gatvėse 
nebus brutalūs, mandagesni dar, kaip Paryžiuje. Paklaus ta 
ve, kaip tu praleidai naktį, kaip sveikata tavo senosios moti 
uos. Atmesdama banalią tiesiąją liniją, architektūra atgaus 
tikrąjį skonį, ir baisūs dangoraižiai bus nugriauti. Ugniage 
šiai vyks be spiegiančių sirenų, plepėdami ir nugerdarni, užsi 
žiopsodami gražų rudens pavakarį į skrendančią gervę pro be 
sidriekiantį voratinklį.

Taip kalbėjo pagonis Lin-Yutangas. Toks buvo jo regė 
jimas New Yorke.
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i Namų statytojams ir pirkėjams |
g —-*---------       jį
U GAL ŠIEMET STATYSI, PIRKSI AR REMONTUOSI NAMĄ? n
L Jei taip, tai laikas pasirūpinti statybinių medžiagų, kurių kainos šiuo metų laiku vra 

žemiausios. Tuojau kreipkitės į statybinių medžiagų urmininką —

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

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

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

II.
PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS

stag

MAMERTAS MAČIUKAS 
t

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 7-0051

{.ant Jūsų nuosavo arba mūsų parinkto sklypo, pagal užsakytojo nurodytą planą. Statybos 
H darbams vadovaus patyręs kontraktorius. Dar turime gerą progą gauti ilgalaikę paskolą 
g iš 6% pastatyti Montrcalyje keletą dupleksų ar tripleksų. Norintieji pasinaudoti paskola 
gir su nedideliu jmokėjimu bei lengvais išmokėji mo terminais įsigyti namus, prašome tuo- 
giau kreiptis i

AMLIT BUILDERS SUPPLLIES Ltd.
telefonu RA 1-7524.

AMLIT BENDROVĖS VALDYBA.

MVSŲ W P OR TA S' tčioji — Rygai. 1 
moterų grupėje, geriausiai pa 
sirodė Z. Reivydaitė, surinkusi 

SPORTAS LIETUVOJE 546 taskus ,1S 60° Salim^-.Vyr.L;
grupėje, taip pat laimėtojais is 

RAŠO K. BARONAS. ėjo K. Vaičius ir V. Kalmantas,
Tęsinys. riaušių 10. Sov. Sąjungos leng surinkę po 56 taškų.

Geriausias Lietuvos sporti vaatletų tarpe, lietuvių randa 
ninku dešimtukas atvaizcluotas rne šiose varžybose: 
nuotraukomis. Ir taip: A. Soči 
kas miške su medžiokliniu šau 
tuvu, rainygalietis A. Mikėnas 
sporto stadione, Liudmila Meš 
čeriakova su bonka pieno ir gar 
siojom „chalom“ ir taip pat se 
kančių prierašu: L. M. mėgsta 
pieną. Na, bet N. Metų naktį ji 
tikriausiai gėrė ir ką kitą. . . Iš 
savo pusės, turime atsakyti, 
kad geras sportininkas išsky 
rus pieną ir vandenį, nieko dau 
giau negeria. . . Jonas Pipynė 
matomas taip pat stadione, R. 
Murauskas — ringe, o S. Ston 
kus. . . su gyvate rankose ir 
prierašu: „dabar aišku, kodėl 
St. Stonkus kamuolį valdo kaip 
žonglierius. Juk jo, antai, ir gy 
vatės klauso. . . Krepšininkas 
Algirdas Lauritėnas nutrauk aičiuojant taškais, Rusijai atite 
tas stebįs rungtynes, sunkiasvo nka pirmoji vieta, toliau eina 
ris R. Juškėnas prie malkų skal Ukraina, Gudija ir 4—5 v. v. da 
dymo, Anatolijus Pocius, atro Hnasi Lietuva ir Estija, 
do stovi prieš Kauno stadiono Norėčiau, kiek trumpiau su 
tribūną, o A. Saunoris, kaip da stoti ties kitais, įdomesniais Lie 
ktaras, po opericijos plauna ra tuvos sportinio gyvenimo įvy 
nkas.

Sportų karalienė — lengvoji 
atletika, atrodo stovi antroje 
vietoje. Įdomu būtų mesti žvil 
gsnį į geriausių Sov. Sąjungos 
lengvaatletų eiles. Pamatysime, 
kad Lietuvos sportininkai rusa 
ms yra didelis ramstis. Štai, ge

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

BALFAS PAJ1EŠKO DAR APIE BALTARAGIO MALŪNĄ
BALFo centras yra prašo Atkelta iš 4-to pusi.

mas pajieškoti sekančių asme pelkių velniūkštis, su viena sky sąskaiton „atiduoti duoklę“ ko 
nu: 1. Taranda Mikolas, s. An jute noSyje> kanopomis ir men munistiniam okupantui. Tai
tano,gyv. Chicagoje_ ir jo šei kaįs ragiukais kaktoje. Jis, žmo taip sakant — policinis [tarpas,

nių gundytojas ir baugintojas, ir todėl peršaržuotas, dėl ko re
— kvailutis ir gundomųjų ap žisūrai šiame punkte reikia ap

ma. 2. Tardai Kazimieras, An
tanas, Mikolas, s. Adomo Ta
rando, išvykę iš Lietuvos 1912 gamjįnėjamas ir skriaudžiamas, dairumo, nors čia ir nieko ypa 

1913 m. gyv. Chicagoje.. 3. jęaįp velnias, be pasigailėjimo, tinga nebūtų.
Vazgys Antanas ,s. Juozo, gim. Veselka taip puikiai pavaiz ,O iš visų viršesnis baravy„ x , , , veseiKa taip puiKiai pavaiz ,,u is visų viršesnis oaravy
uzo m. &UKUVOS Km., įsvyKęs davo pinciuką> kad tiesiog jaukas“ — Pasakotojas, J. Aksti 

troji vieta atiteko Talinui ir tre 1944 m. 4. Cepulevicius Anta teį Lietuvos pelkių maurą, varg nas. Jam teko didžioji našta,
’Y • Individualiai, nas, s. Julijono, gim. 1903 m. 5. dienįo skurdą ir kažkokią lata nes visas Baltaragio malūnas

__ Mikalauskas Simonas, s. Raulo lišką jėgą, kuri ^naudoja kraš yra pasakojimas. Buvo momen
tą ir žmones. (Boruta sako, kad tų, kai iš Baltaragio, Girdvai
gal ir jis yra tas nelaimingas, nio, Jurgos norėjosi po sakinį,
pavergtas ir išnaudojamas Pin kitą dar perkrauti į didžiąją Pa
čiukas, ir tai yra tiesa). šakotojo naštą. Bet J. Akstinas 

puikiai pasakojo. Jam teko klau 
sovams patiekti visi nepaprasto

' • gra
žaus, lakaus žodžio, nešančios 
minties, polėkingos vaizduotės. 
Ir Akstinas pasakojo ir jo kai 

j srauni srovė. 
Puikiai tiko jo gražaus tembro 
balsas, jo šilta išvaizda; ar jis 
stovėjo, ar pypkę rūkė, ar vai 
kštinėjo prieš rampą. Puiku, 
gražu.

Daug aktorių dirbta, tai ma 
tytį. B. Pūkelevičiūtės režisūra 

•’ soliutus. Tokių klebonų Lietu gerai apgalvota, sumani, saikin 
vos praeityje buvo, o Kanadoje

LIETUVOS „AUKŠČIAUSIO dar ir dabar yra. Bet „keičias rū 
JO TEISMO“ bai margo sviesto“ ir tie užkie

, __ , tėję klebonai darosi vis švelnes
pirmininku išrinktas K. Didžiu ni ir žmoniškesni. Bet Baltara 
lis-Grossmanas; jo pavaduoto 
jais VI. Deksnys ir A. Kovalė 
lis; nariais Abdulskytė, Aize 
nas, Aperaitis, Blažys, Burnei 
kis, Čapskis, Čižinauskaitė, Gla 
veckas, Gruodis, Jaciumskas, 
Jukna, Kreneviičus, Kudžmai 
tis, Kulvinskas, Luomenienė, 
Miežėnas, Pušnis, Radzevičius, 
Statkevičius, Satkevičius, Sipa 
vičius, Stankus, Stundžia, Šin 
kūnas, Visockis, Vitkevičius, 
j Zimanas, lažlkauskas, Žemai 
taitis, Žvirblis.

NUVERTINO SOVIETINĮ 
RUBLĮ.

Soivetų vyriausybė kovo 30 
dieną paskelbė naują rublio kur 
są turistams. Jie už dolerį an

Draugiškas bokso susitiki 
mas tarp Vilniaus ir Klaipėdos 

1500 m bėgime, pirmoji vieta baigėsi 7:1 (vakarų pasaulyje, 
kiekvienas laimėjimas įvertina 
mas dviem taškais, taigi pasek 
mė turėtų būti 14:2 
vilniečių naudai, 
miestuose randamos 
tuviškos“ pavardės: Tichonov, 
Sorokin, Bogdanov, nors ir esą 
ma tikrų lietuviškų, kaip — Uo 
sis, Rugys, Aleksa.

Studentai mėgsta ir sunku 
mų kilnojimo' sportą. Ir taip, 
Vilniaus Pedagoginis Institu 
tas komandiškai išėjo nugalėto 
ju, surinkdamas 12 tšk., antroji 
atiteko N. Vilnios mokytojų In 
stitutui (lenkų — K. B.) ir tre 
čioji — Vilniaus Universitetui. 

Bus daugiau.
TARPTAUTINĖSE STALO 

TENISO VARŽYBOSE
Maskvoje lietuvis A. Saunoris. 
Sovietų S-gos čempionas, iš 11 
susitikimų laimėjo 8. Tarp ki 
tų, Saunoris nugalėjo ir 1955 
m. pasaulio pirmenybių finalis 
ta Dolinara (Jugoslavija) san 
tykiu 2:1. (E).

• Lietuvos kompartijos cent 
ras ir ministerių taryba nutarė 
įsteigti kasmetinę valstybinę 
premiją už mokslinus darbus, 
literatūros ir meno kūrinius, 

tų tarybas. Kūno Kultūros Ins ^us 3 premijis po 25.000 ir 3 po 
titutas turi pajėgius meninės sa 15.000 rublių. E. 
viveiklos kolektyvus. Su jais ir 
buvo koncertuojama, kiti vėl 
studentai skaitė paskaitas.

Tuo tarpu Kauno Politechni 
kos Instituto studentai, gruo 
džio mėn. pabaigoje turėjo šau 
dymo varžybas su Rygos Uni 
versitetu ir Talino Politechni 
kos Institutu.

Tradicinę, pereinamąją tau 
rę, laimėjo kauniečiai, surinkę 
3784 taškus iš 4000 galimų. An

Pipynė — 3; 44,6 min.
10 km ėjime, I v. Mikėnas— 

42; 44,2 min.
10 km ėjime, dešimtoji vieta 

Berensevičius —• 44 ; 30 min.
20 km ėjime, ketvirtoji vieta 

Mikėnas, 1 vai. 28; 19,6 min.
20 km ėjime, devintoji vieta 

Berensevičius 1 vai. 31 ; 49 min.
Disko metimas, šeštoji vieta 

Pocius 53,12 m.
Disko metimas, 

Baltušnikas 50,96
Taigi, kaip matome, lietuviai 

Sov. Sąjungos atsiektose 1956 
m. geriausiose pasekmėse, yra 
užėmę: dvi pirmas vietas, vie 
na ketvirtą, vieną — šeštą, vie 
na devintą ir dvi dešmitas. Sk

dešimtoji v. 
m.

kiais. Kaip žinome, kovo 3 d. 
Lietuvoje buvo pravesti rinki 
mai“. Kūno Kultūros Instituto 
studentai ir dėstytojai, kaip ra 
šo specialus „Sporto“ korespon 
dentas iš Kauno, aktyviai daly 
vavo pasiruošime rinkimams i 
vietines darbo žmonių deputa

%
$

— K. B.) 
Abiejuose 

tokios „lie

ir šeima. 6. Pisčiukai Aleksand 
ras, Juozas, Antanas ir Barbo 
ra Pisčiukaitė-Paškienė, vaikai 
Kazimiero ir Mortos Pisičukų, 
gyv. Brooklyne. 7. Kiseliauskas 
Jonas, Ona ir Tamošius, išvykę

čiukas, ir tai yra tiesa).

Pasigėrėtinai geras Šešelgos
iš Lietuvos maždaug prieš 45 (V. Sabalys) ir Raupo (V. p7sTkotoio s^- 
metus iš Pagiegalos km., Pane Kerbelis) - karčjamninko ir , lakaus J 1
vėžio aps. 8. Valiokaitis Stasys, arkliavagio duetas. Šie du akto 
9. Lietuvninkas Jonas, gyv. Bal 
timore. 10. Skirkevičius Vincas.
11. Marcinkevičiai Kostas, Jo 
nas, Juozas, s. Tomo. 12. Valiu 
kuonienė Kotrina, d. Jono, apie 
60 metų, gyv. Amsterdam. Pa 
tvs jieškomieji arba apie juos 
žinantieji, praošmi atsiliepti 
šiuo adresu: BALFas 105 Gra 
nd Street Brooklyn 11, N. Y 
USA.

riai yra padarę (po Bubulio ir
Dundulio) didelę pažangą. Ji* bk TejoZ" kam 
labai vykę savo vaidmenyse^ yp — ... r
ač majestotiškas sėkmės laiko 
tarpyje bajoras (šliachcic s pa 
galiukiem) pan šešelgevič.

R. Simaniūkštis buvo šiurkš 
tus ir įnoringas klebonas, mėgs 
tąs, kad jo autoritetas būtų ab

ga (meniškumo pažymys). Tik 
tai atrodo, kad paskutinis, už 
daromasis, monologas Pasako 
tojo turėjo būti pasakytas nu 
leidus užuolaidą ir Pasakotojui 
išėjus prieš ją,, šis puikus mo 
nologas, reziumuojąs viso vei 
kalo turinį ir esmę, turi būti 
stiprus finalas. O jį dalinai iš 
sklaidė atvira scena, absorbavu 

ksčiau gaudavo tik 4 rublius, s* žymią dalį publikos dėmesio 
dabar gausią 10, už vokišką ma ir J? išblaškiusi, kai šis monolo 
rkę gaudavo 1 rublį, dabar gau 
šią 2,38 rublių.

Petras Sagatas. SAULELEI 
DŽIO SPINDULIUOSE. Ei 
liuoti kūrinėliai. Jono Tričio 
viršelis ir vinjetės. 500 egz. iš 
leista autoriaus lėšomis. Chica 
go, 1957 m. Adresas ir kaina ne 
pažymėta.

Tai yra sodininko eilėraščiai taklis, kur; gražu būtų parody 
ir jo paties paaiškinimi. ti ir sostinėje. J. Kardelis.

gio malūne pavaizduotas dar se 
no stiliaus klebonas. Be to, tik 
riausia, Boruta turėjo klebono

gas turi sukaupti visą auditori 
jos dėmesį.

K. Veselkos scenovaizdis — 
stilingas ir labai tinkamas. Z. 
Lapino muizkinės įtarpos visiš 
kai geros; ne taip ryškūs gar 
siniai efektai; dainos — priimti 
nos.

Bet už tai visas spektaklis — 
nepaprastai puikus. Tai spėk

BELLAZZI» LAMY, INC
TR 5151 7679 George St- Ville Lasalle.

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

Tel. TR. 1135

VICTORIA 
CLEANERS 
FLYERS CO.

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.

TAUPYK, SKOLINKIS J
savo kredito kooperatyve <

„LITAS” |
$ Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai tr greitai 8
X duodamos betkokiam geram tikslui. 8
X Ved. D. Jurkus, He 4280. X
$ „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje 
\ Banko kambary. X

'* Pirm. A. Norkeliūnas ................................ RA 7-3120 v

DE LUXE DRY CLEANERS
117 —6th AVENUE, LACHINE | 

II4 IT rr Lietuviams nuolaida.
1VL /“ O / Sav.: P. RUTKAUSKAS. £

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

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

Suknelė .................. 0.90

H Lietuviška motery kirpykla
? DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM-

J
 PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

Sav. BIRUTĖ DODONA ITĖ B. M. Dodon).
2544 CENTRE St., Montreal. Flfaaroy 3292

Ar. TASSY SiNGERMAN
optometristas • optikas

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

SALIONAS DIVA MODE
SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS 

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

I
 BALTIC

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti [vairūs medžio dirbiniai.SAV. K. K I A USAS ir J. ŠI A UČI U L I S 

yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 8 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, %*

e Montreal, P. Q. Tei.: HU 8-0162. k

I HE 0211 Office: 727 Argyle |
HE 0311 VERDUN |

VERDUN COAL Reg’d. I 
GerardViau, sav.

i: ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA
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Ties Raštikio atsiminimais
11. PASKUTINĖS ANTROSIOS LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS
Br. Raila, ginčydamasis su ministerių kabineto posėdis. Ir 

P. Daukniu MIC, labai užstoja 
A. Voldemarą ir A. Smetoną. 
Ką gi, silpną žmogų užstoti 
ir ginti nuo tvirtesnio yra žmo 
mška ir kilnu. Mes iš tikrųjų 
labai pasigendame šitos kilnios 
žmonių savybės. Žymusis rusų 
poetas Puškinas kaip tiktai ran
da augščiausiu privalumu savo lė priešintis, o Masiliūnas ir visą 
kūryboje, kad „žadinęs geruo pasitraukimo planą. Tai būtų 
sius žmonių jausmus”. Tat tik 
rai yra žmoniškai kilnu ir gra 
žu. Tiktai šiuo atveju yra visai 
kitas klausimas, būtent — nu 
statyti istorinę tiesą ir įvertin 
ti jos dalyvius. O šita yra pras 
mės padaryti, kad galėtume su 
prasti tą tiesą, kuri mus kanki 
no anuomet, o ir dabar nenusto
ja dar mūsų varginti. Ji gi be riame visa tai vyko. O vyko štai 
žmonių nesidarė. Ir be mūsų, kas: vyko karas, jau buvo su 
lietuvių, žmonių. triuškintos kelios valstybės,

Kalbant apie paskutines ant kurių vyriausybės pasitraukė į 
rosios Lietuvos nepriklausomy Vakarus ir ten liko kaip egzili 
bės dienas, yra prie ko sustoti, nės vyriausybės, tęsiančios ofi 
vra kas pasvarstyti ir yra apie cialų savo valstybių egzistavi 
ką pagalvoti. Manau, kad yra ma, vykdančios tęstinumą, 
prasmės ir plaičau išsiaiškinti, tai nebuvo geras pavyzdys 
Tai ne „juodinimo” arba „balti tiems, kam pristigo savojo 
nimo“, kaip tai kas mano, reika manumo?
las. Tai yra klausimas, kurio iš Tuo tarpu A. Smetona. . . iš 
siaiškinimas yra svarbus atei vyksta atostogų ir perduoda 
čiai. Kas buvo, jau praėjo, ir prezidento pareigas pagal kons 
tos praeities dirbtinai nepada titucijos reikalavimus ministe 
rysi nei juodesnės, nei baltes riui pirmininkui A. Merkiui, šis 
nės. Bet ateičiai tai yra labai pagal tą pačią konstituciją J. 
svarbu, kad būsimos kartos ne Paleckiui. . . Ar gi čia negali 
pakartotų tų klaidų, kurias mes kilti klausimas: protingai tas 
padarėme ir dar darome, šis pa padaryta? Ar tai valstybininkų 
starasis faktas rašančiojo nenu pasielgimas?
teikia optimistiškai. Atrodo, J. Paplėnas su K. Musteikiu 
kad mes visiškai nesugebame nieko neįtikino, nes vyriausis 
pasinaudoti Kudirkos patarimu karinių jėgų vadas , kuriam pri 
— semtis stiprybės iš praeities, klauso karo skelbimo teisė, pa 
Bet vis dėlto reikia bandyti, o gal tą pačią konstituciją, buvo 
gal kas nors ir gera bus išsiaiš Prezidentas.
kinta. Žinoma, yra aišku, kad Rusi

Apie paskutines nepriklauso ja Lietuvą okupavo, bet iš ofi 
mybės valandas yra paskelbtos cialiosios pusės yra taip.
kelios vyriausybės laikysenos Nenorėdamas jaudinti šių 
versijos. Paskelbė St. Raštikis, „opiųjų klausimų“, aš tiktai 
K. Musteikis, A. Smetona, A. duodu šiuos klausimus, kuriuos 
Birontas, dalinai yra pasisakęs patiekė St. Raštikis ir dėl kurių 
J. Audėnas ir kiti. Tų valandų reikia pagalvoti.
centre yra paskutinis Lietuvos (Pabaiga seks sekančiame nr.)

agiškas posėdis.
Atrodo patikimiausis, realiau 

sis, aprašymas yra patiektas A. 
Bironto, Tautininkų organiza 
toriaus. Bent taip norėtųsi ma 
nyti, nes pagal ji protingai bu 
vo pasielgę K. Musteikis ir yp 
ač Masiliūnas. K. Musteikis siū

. Tai būtų 
buvę protinga, logiška ir nuo 
seklu.

Nors J. Paplėnas, K. Mustei 
kio padedamas, bando Smetona 
teisinti, o ir Raštikis jį visiškai 
teisina: „Ar jis gerai padarė? 
Taip, gerai,” — rašo Raštikis. 
Bet, ir teisinant, iškyla klausi 
mai, ypač prisiminus foną, ku

Ar 
ki 
su

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.

VANCOUVER, B.C.
VĖL PRADĖJO VEIKTI ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA
Nuo š. m. vasario mėn. pra vičius, K. Miezikis, E. Gumbe 

džios K. L. B. Britų Kolumbi levičius. 1.50 dol. A. Bonaty 
jos apyl. valdybos pastangomis rius. Idol. A. Freiezr, J. Stasiu 
vėl pradėjo veikti šeštadieni nas, S. Stasiūnas, S. Staniulis, 

A. Gulbinienė, Bareišienė, E. 
Smilgytė, F. Skrinskas, V. Zu 
kauskas, K. Grinius. Iš viso su 
rinkta 216.50 dol. Išlaidų ture 
ta 28,11 dol. Vasario 16 d. mi 
nėjimas buvo ruoštas K. L. B. 
Britų Kolumbijos Apylinkės ir 
K. L. Tarybos Vancuverio Sky 
riaus kartu ir einant susitarimu 
visas Vasario 16 minėjimo išlai 
das padengia abi valdybos iš sa 
vo kasų, solidariai. Bend’ uome 
nė savo susitarimą išpildė ir <•* 
priklausančią išlaidų pusę su 9 
moj 1L06 dol. įmokėjo. Tarybai X 
neįmokėjus iš surinktų 26.50 
dol. pasiųsta Tautos Fondo At 
stovybei 205.45 dol.

K. Skrinskas,
Vancauverio' Apyl. Tautos 

Fondo Įgaliotinis.

PADĖKOS
Nuoširdžiai dėkoja vasario 

16 d. minėjime pasakiusiam pa 
yancouveriečiai Tautos Fondui grindinę kalbą paskaitininkui 
aukojo: 25 dol. adv. J. Justis, P- Baronui, prpgramos paruo 
15 dol. J. Kartočius, dr. J. Sa sėjai ir programos vedėjai šešt. 
kalauskas, 10 dol. Macijauskų mokyklos vedėjai p-niai Z. Ka 
šeima, J. Česaitytė, P. A. Baro ulienei, pianistei D. Radzevičie 
nai, K. Miniota, K. Skrinskas, nei, N. Benstead, kuri visus ža k 
7 dol. Ed. Maičulaitis, 5 dol. P. vėjo manba, akord. V. Diakui, . 
Judickis, A. Kazlauskas, A. Va kun. Dakinevičjui už nuošir f 
laitis, S. Nakvošas, V. Staniu džius linkėjimus. Ponioms talki ' 
lis, 4 dol. Jad. Raudonis, 3 dol. ninkavusioms prie kavutės pa 

Žmonės, besigilindami Į ga ultragarsinės bangos siekia ligi B. Radzeviič,us, K. Smilgis, L. ruošimo ir gardžiai pavaišinu 
mtos paslaptis, kaskart jų atra vieno miliono ciklų pet sekun Juozapaitytė, E. E. Smilgis, M. sioms p-niai Tomincienei, p-niai 
nda vis daugiau ir vis įdomės dę. Tai šios bangos daro štai Artimavičius, P. Stalionis, M. Nakvošienei, J. Janeliūnienei ir 
nių. kokius „stebuklus”: ultragarsi Žaliukaitė. 2 dol. J. Naruševi p-niai Žemaitienei. Taip pat di

Štai tyrinėjant garso ban nėmis bangomis galmia gręžti čius, R. Priekšaitis, J. Smitas, dėlė padėka priklauso p-niai 
gas, yra surasta, kad labai tru bet kokio pavidalo skyles ypa A. Gomas, K. Meškauskas, J. Šmitienei, kuri tautiniais rū 
mpomis jų, vadinamomis ultra tingai kietose medžiagose. Ar Baltrušaitis, P. Jukna, J. Vens bais talkininkavo renkant au 
garsinėmis bangomis, galima ne patogu, jeigu vieton gražia kus, Zubrienė, Janeliūnas, P. kas Tautos Fondui ir p-nui Nak 
atlikti neįprastų veiksmų: šal mųjų instrumentų, kuriems rei Dziunas, J. Subačius, E. Gea vosui, kurie talkininkavo šeimi 
tai užvirinti vandenį, tame šal kia gaminti ypatingai kietus in tėr, B. Meškauskas, V. Diakas, ninkėms, ir visiems kiteims pri 
tame vandenyje išvirti kiauši strumentus, vien bangomis ga Ch. Domenta, Gudelevičius, B. sidėjusiems prie šventės paruo 
nius, galima giliai kūne esantie Įima išgręžti bet kokio pavida Vilaita, A. Kaulius, J. Dakina Šimo, 
ms organams padaryti masažas lo skyles? 
ir kitus tiesiog nuostabius dar Ultragarsinėmis bangomis 
bus. Be ko kita ultragarsinėmis lengvai ir be jokių pagalbinių 
bangomis yra labai lengvai ir priemonių galima suvirinti lig 
paprastai valomi visoki plaiktai. šiol sunkiai suvirinamą aliumi 

Šios ultragarsinės bangos nijų, kurio suvirinimas anks 
dėl nepaprastų savybių atkrei čiau reikalavo pagalbinių me 
pė dėmesį technikos inžinierių, džiagų ir buvo nelengvas. Ši 
kurie dabar šių bangų panaudo priemonė, be to-, daug tobulės iagų savybės, kas ypač dabar 

svarbu, kai yra naudojama ato 
mo branduolinė energija, kurią 
gaunant susidaro radioaktyvios 
medžiagos, pavojingos gyvybei. 
Dėl šios ultragarsinių bangų sa 
vybės yra labai jomis susidomė

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

Velykų proga 
sklypų pirkimui yra duodama

35 DOLERIŲ BONUSAS.
Sklypai parduodami Lietuvių gegužinių vietovėje ir bo- 

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.

Aš esu suinteresuotas (a) 35 dol. bonusu sklypo įmokėji- 
mo pasiūlymu ir prašau 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. .

t: nė mokykla. Buvusi mokyklos 
ved. Z. Kąulienė sutiko ir šie

| ms metams vadovauti. Šauktas 
tėvų susirinkimas išrinko iš 3

♦ : asmenų komitetą: p-nios Baro 
t nienės, p-nios Šmitienės ir p- 

no Skabeikio, kurie energingai 
r ėmėsi darbo kas šeštadienį tai 
t kininkaujant mokyklos vedėjai 
|: pravedant pamokas ir savo susi 
|: siekimo priemonėmis pristatant 
t tuos vaikučius, kurių tėvai ne 
ž turi mašinų , o taip pat palaiky 
f darni tiesioginį ryšį su visais 
i: tėvais. Laikinai mokyklai yra iš 
I nuomota Jugoslavų salė, 767 
I: Keefer st. Pamokos vyksta šeš 
F tadieniais nuo 2 vai. iki 6 vai. 
Į: p. p. Vaikai priimami nuo 3 m. 
§ amžiaus.

KLB Britų Kolumbijos 
Apylinkės Valdyba.

VASARIO 16 MINĖJIME

Gatvė:
n

Mosklo - Technikos naujienos
TYLIEJI GARSAI TECHNI KOJE DARO GARSIUS 

PERVERSMUS

GERIAUSIĄ DOVANĄ PIRKSI VELYKOMS TIK 
LIETUVIŠKOJE PREKYBOJE

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: Y
Televizijos aparatų ir X

dulkių siurblių. MKiS
15% NUOLAIDA |

TIK PRIEŠ VELYKAS! |

Geros išsimokėjimo sąlygos. $

tittuttttttttttnttuttttttuttttmnttttttttttnumuittnmmtttttttttttntnttntttmttt

■5

urną išplečia. nė, ne tiktai patogesnė.
Paprastos garsinės bangos, Ultragarsinėmis bangomis le 

kuriomis mes girdime kalbą, ngva ištirti medžiagų vientisu 
muziką, vėją, perkūniją turi iki mas, kas technikoje yra labai 
16.000 ciklų dažnumą per se svarbu.
kunde; šunų, kačių klausos prie Ultragarsinėmis bangomis la 
taisai — ausys yra daug to bai patogu daryti mikroskopinį 
bulesnės už žmogaus ausis ir instrumentų valymą bei vadina 
jos pagauna dažnesnes, ligi 20. mąją šaltąją steriliazciją.
000 ciklų dažnumo bangas, o Ultragarsinėmis bangomis la

I
A NORKELIŪNAS I

Commissioner of the Superior Court of Montreal X 
MONTREAL ENTERPRISES REG’D. |

Montreal Real Estate Board ir

Insurance Institute of Montreal nariai X

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI? | 

Namai, bizniai, sklypai, ūkiai.

Paskolos pirmam ir antram morgičiui. X

Visu rūšių draudimas. 8

Tel. RAvmond 7-3560 |

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) X

Montreal 36, Que. S11 metų patyrimas X

LIETUVIŲ SKAUTŲ 
DR-VĖ ARGENTINOJE

Nepriklausomybės šventu pa 
minėjo' iškyloje i Buenos Aires 
užmiestį. Dalyvavo skautai, sk. 
vyčiai, vyr. skautės, sktn. gen. 
T. Daukantas, prancūzų skau 
tų atstovė m-lle Collet ir daug 
kt. svečių. Pašnekesius prave 
dė dr-kas vyr. skltn. S’. Babro 
nis ir sktn. gen. T. Daukantas, 
kuris kartu oficialiai pranešė 
apie jūrų skautų valties Įsteigi 
mą. Į vyresniškumo laipsnius

jusi Amerikos Atominės energi pakelti: j skiltininkės—pskltn. 
jos komisija, kuri yra ypač susi L. Paliulionytė ir į paskiltinin 
rūpinusi plėsti šių bangų tyri kio Ips. — sk. vyčiai .Alg. Ci 
nėjimus ir praktiškąjį jų jiritai bavičius, Alg. Matukas ir Z. Ja 
kymą gyvenime. unius.

bai patogu daryti mikroskopinį 
instrumentų valymą bei vadina 
mąją šaltąją sterilizaciją.

Ultragarsinėmis bangomis 
vra nesunkiai pašalinamos ken 
ksmingos radioaktyviųjų medž

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 3c SONS 
13 METŲ JOSI, TARNYBOJE 

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

Snack Bar
Beaubien ir 9 Avė 
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 
P A S I R I N K I M Ą.

DARBĄ A TLIEK U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI-

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti
COLONIAL TURKISH BATHS 

VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 

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

) ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.
Masažo ekspertai jūsų patarnavimui. 

'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.

(2 g. į rytus nuo St. Laurent)

telef.:
P L 0094

I

X

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

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

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

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

D. N. Baltrukonis CR 6-7634 F. Yasutis LA 2-7879
A. Markevičius OR 1-9816 J. Skučas RA 2-6152
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.

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

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.
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haaai® įLTON/j LUTON’S PHARMACIES
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ

visiems NL skaitytojams ir mie moję dalyvauja sol. J. Kritolai 
liems hamiltoniečiams linki tytė iš Clevelando, meno išraiš 
Jūsų Hamiltono bendradarbis, kos šokėja iš Toronto j. Kvie 

tytė ir sol. A. Paulionis is St. 
Catharines. Ta pačia proga yra 
išleidžiamas leidinėlis, kuriame 
talpinarpa eilė straipsnių, nuo 
traukų, o taip pat ir skelbimų 
už 1.042 dol. Tai yra rekordinė 
skelbimų suma, surinkta Hamil 
tone. Biletai jau platinami vai 
dybos narių, todėl prašoma jais 
iš anksto pasirūpinti, nes kon

f* imiltono VA parapijos baž certas bus labai įdomus, be to, 
( čioje yra sekanti: Did. Ket po jo seks šokiai, griežiant Ben 
virtadienį 7 vai. 30 min. vakaro, ni Ferri orkestrui.
Did. Penktadienį 3 vai. p. p., 
Did. Šeštadienį 10 vai. ryto. Pri 
sikėlimo pamaldos bus laiko 
mos šeštadienį naktį 12 vai.

DIDELĮ PAVASARIO 
koncertą, metinių proga, rengia 
Hamiltono Lietuvių Ntmų Fon 
do valdyba gegužės 4 d. Progra

Jau 30 metų 
aptarnauja šiaurinį Hamiltoną

VALDYBOS 
organizacijų atsto 
neįprasta nuotaika 
kolonijai. Prieita

KLB 
posėdis su 
vais praėjo 
Hamiltono 
prie eilės asmeniškumų, ko pa 
sėkmėje buvo apleidimas Soc. 
dem. atstovo posėdžio salės.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS 
PAMALDŲ TVARKA

SIŲSKITE VAISTUS EUROPON
Lengvu būdu * *’ * Per mūsų vaistines.

Greitas patarnavimas — nemokamas persiuntimas.

Kampas James ir Barton g. Tel. JA 7-2482. |:

Kampas James ir Simcoe g. Tel. JA 2-5431.

(LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI 
jos prenumeratoriai, kurie dar 
nėra atsilyginę už gautus to 
mus, prašomi nedelsiant tą pa 
daryti, nes LE leidėjas yra sun 
kioje būklėje, kai skolos našta 
slegia leidimo darbą. Pinigus 
Hamiltone galima įmokėti LE 
atstovui St. Daliui, 506 Sher 
man Ave. So., Tel. FU 5-8602. 
Kas nori sumokėti prašomi pa 
skambinti ir pinigai bus paimti 
iš namų.

CLEVELANDO VAIDYLA
: aplankė Hamiltono koloniją su 
; 3-jų veiksmų drama „Brandos 
Atestatas“. Reikia pripažinti.

MOTINOS DIENOS
minėjimas yra rengiamas KLB- 
nės Hamiltono ap. valdybos ge 
gūžės 5 d. Minėjimas bus pra

Europos gydytojas
Dantistas

Dr. N. Skaab
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

TAISAU
RADIJAS 

ir 
TELEVIZIJAS

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

fllCbldldo • JL\.dfllCl £71 X |jaZ,Ul U f 
dėtas pamaldomis ir po pietų per aštriai kai kurie dalykai bu kad svegiaį neapviltų žiūrovų ir 
įvyks pats iškilmingas minėjimo vo diskutuojami, bet vis tik ge kajp mėgėjai, šį gan sunkų vei 
aktas reprezentacinėje Hamilto riau neaiškumai aiškintis tie į • 
no Royal Connaught viešbučio siog vietoje, negu kartais pra žymėtini 
salėje. Tikslią minėjimo dienot dedama aiškintis spaudoje. Tam 
varkę praneš valdyba. ir yra susirinikmai, kad būtų iš

, kas neaišku, tik 
reikia rasti tam tikra forma. Ra 
šantieji į laikraščius turėtų pri 
silaikyti etikos taisyklių, kad 
niekas nebūtų tiesioginiai ar ne 
tiesioginiai užgautas.

Solidarumo mokestį už 195/
m. galima sumokėti kiekivenu atlikusi Katrės Horvat rolę, 
metu bet kuriam valdybos na Per 350 žiūrovų įrodė, kad jie 

pasiilgę gerų pastatymų. Ar ne 
vertėtų vėl pajudėti pirmyn Ha 
miltono Aukurui?

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! $'

HAMILTONO B-NĖS V-BOS siaiškinama, 
IR ORGANIZACIJŲ 

ATSTOVŲ POSĖDIS
įvyko balandžio 7 d. Parapijos 
salėje. Posėdį atidarė naujos 
valdybos pirmininkas A. Jazbu 
tis valdybos vardu pareiškė vi 
siems padėką už pasitikėjimą ir 
kvietė visus taip pat ir toliau 
dirbti bendrą lietuvišką darbą.

Metinėje valdybos prograrno 
je iš svarbiausių darbų yra nu 
matyta: stengtis išlaikyti darnų 
sugyvenimą lietuviškos visuo 
menės tarpe ir kiek galint ben

X dradarbiauti su kanadiečiais,
$ bei kitų tautų tremtiniais; ypač Įvyks gegužės 20 d. „Victoria 

bus stengiamasi glaudžiai Uen 
dradarbiauti su kitų tautu Pa

A baltijo tautų tremtiniais.
X Bus daroma viskas, kas
A dėtų išlaikyti lietuviškumą
v sų jaunimo tafpe, remiant jauni 

mo organiazcijas ir šešt. moky
X klą.

kalą, suvaidino labai gerai. Pa 
i Z. Peckus (gamtos 

mokytojas), žinomas lietuvių 
bičiulis — latvis E. Skujenė 
kas, kuris kartais nors ir už 
miršdavo tekstą ,tačiau savais 
žodžiais, grąžindavo nepastebe 
tas vėl visą akciją i vėžės. Taip 
pat geras buvo, dar iš Augsbur 
go stovyklos pažįstamas, I. Ga 
tautis ir jauna N. Balčiūnaitė,

run.
Kam patogiau, prašoma siųs 

ti paštu valdybos kasininkui ad 
ręsti: P. Lesevičius. 100 Onta 
rio Ave., Hamilton, Ont.
DIDELIS ŠOKIŲ VAKARAS 

— KONCERTAS,

S

ATLANTIC Jewelry
170 James Street N. Hamilton, Ont.

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

tinkančių Velykų proga! Į

Užeikite.

pa-; 
žie-; 
pa-i 
ka-;

Sav. M. Zitmanis.

« Hamiltono ir apylinkės lietuviai, «
» taupykite ir skolinkitės pas savus —

TALKOJE |

|
| Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. •:$
Į Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p. a 
| parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite » 
< iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114, «
| * Hamilton, 15 Homewood Ave. $

PAJIEŠKOJIMAI. ..
Atkelta iš 2-ro psl.

prieš karą išemigravęs į Brazi 
liją. Žalnienė-Raubaitė Mikali 
na, gim. 1899 m. Užgirių km., 
Šiaulių ap., 1905 m. išemigravu 
si į JAV. Jakštaitė Olesia, d.

gim. Pabambių km., 
„išemigravusi į 

Argentiną.
V. Setkus Jonas, s. Juozo, gim.

. mėgiamas solistas V. Verikai Lendrynės km., Tauragės ap..
Numatyta gegužes 5 d. sure tis ir jo vadovaujamas kvarte .išemigravęs į

ngti Motinos Dienos minėjimą, tas. Šokiams puiki Benni Ferri J 1 '""T'”’
muzika ir visi kitokie malonu 
mai.

Visus Hamiltono, Toronto ir 
visų kitų vietovių maloniuosius 
lietuvius nuoširdžiai kviečiame 
atsilankyti, kur geriausioje nuo 
taikoje bus galima praleisti bra 
ngus laikas. Prašome suplanuo 
ti taip visus reikalus, kad mi 
nėtoji diena būtų laisva atsilan 
kymui į šį parengimą, kuris tik 
rai bus puikus ir visi juo džiau 
gsitės.

Jūsų TF Hamiltono Sk.
Valdyba.

PASAULIO LIETUVIŲ
Žinynui, _ 
mučio ir leidžiamam Amerikoje 
Hamiltono kolonijos, žinias ir 
apžvalgą paruošė St. Dalius. Ži 
nynas buvo numatytas išleisti 
praeitais metais, bet įvykus su 
sitrukdymams, jis pasirodys tik 
šią vasarą. Todėl visa Hamilto 
no medžiaga vėl iš naujo pertv 
arkyta ir papildyta šių metų da 
viniais šiomis dienomis išsiųsta 
Žinyno redaktoriui.

KANADOS FIRMA
PAGAMINO

NAUJAS KOJINES
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

pa
mu

Day“ proga, pirmadienį, „Bia 
nt Inn“ Burlington, Ont., ruo 
šiamas TF Hamiltono skyriaus 
valdybos vietovė yra apie 10 Jievos, 
mylių nuo Hamiltono Toronto Skaudvilės v . 
kryptimi, prie 2-ro kelio.

Koncertinę dalį atliks visų

vėliau, birželio išvežimų mineji 
mus, Tautos ir kariuomenės šv 
entės minėjimą ir Naujų 1958 
m. sutikimo vakarą.

Tai yra tik pagrindinis nu 
matytų darbų planas. Žinoma, 
metų bėgyje atsiras darbų, ku 
rie dabar nebuvo galima numa 
tyti.

Tikimasi, kad dirbant vienin 
gai su organizacijomis ir visuo 
mene, bus padaryta viskas, kas 
numatyta dabar ir kokie darbai 
atsiras ateityje.

Susirinkimo pabaigoje iškilo 
nemaža diskusijų. Gal kiek ir

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

KOJINIŲ, 
(20-S-6)

JAV. Jocius Stasys, kunigas. 
Pastrazdis Bronius, gim. 1916 
m. Kretingoje. Latczas Bronis 
lavas, s. Jono, po karo išvykęs 

. iš Vokietijos į JAV. Pocius Ka 

. zimieras, gim. 1901 m. Plungė 
je, po karo gyvenęs Donauwo 

t rth, Vokietijoje. Urniežas Juo 
( zas, s. Juozo ,gim. 1888 m. Na 
į ukaimio km., Šiluvos v., Rasei 
! nių ap., 1912 m. išemigravęs i 
. JAV. Urniežas Antanas, s. Juo 

z©-, 1902 m. išemigravęs į JAV. 
Linkevičius Stasys, s. Vlado, g. 
1920. X. 1 d. Vandžiogalos v.. 
Kauno ap. Po karo gyvenęs Šv 
edijoje. Kazalauskas Kasparas, 
s. Mykolo, gim. 1922 m. Sira 

i, redaguojamam A. Ši tiškaitis A. Kondrotavičius VIa

das, kilęs iš Vilniaus kr. Peldys 
Jurgis, kilęs iš Kretingos v. Be 
nietienė - Mikavičiūtė Ona, d. 
Silvestro, gim. apie 1890 m. 
Nuomininkų km. Kaltinėnų v.. 
1908 m. išemigravusi į JAV.

Kreiptis i Liet. Tremt. Sielo 
vadą, (16) Dieburg, Minnefeld 

3, Germany.
K XK

m "M------- i U--------- 1

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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- sfv- 8
ter.::., xx .u mk---- :—xx--—x

M. D. M 0 R T O N,
B. A., LL. B.

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

W. A. LENCKI,

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

"Tel.: Ofice WA 4-9,501 
Res.: BE 3-0978

994 DUNDAS ST. W.
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami pri
tyrusių virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. v?k.

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

TEISININKAS -

SIUNTINIAI LIETUVON
Pastaruoju metu žmonės LIETUVOJE labjausia laukia 
cukraus siuntinių. Už menką kainą, didelė parama arti
miesiems. Cukrus reikalingas ir vaikams, ligoniams, se
neliams ir suaugusiems.
„ORBIS“ užsakė 2000 standartinių cukraus siuntinių. 
Siuntiniai supakuoti ir laukia tik adreso. Juos pristato
me 3 savaičių laikotarpyje. Pilna garantija, o siuntinių 
svoris 10 kg (22 svarai) brutto, o su visomis išlaidomis 
tik $ 12.95.
Siuntinys džiovininkui: 1000 tabl. rimifon (isoniasid) ir 
7 kg (15% sv.) cukraus — $ 30.— 
1000 amerikoniškų cigarečių (50 pokelių) ir 7 kg (15 
sv.) cukraus kartu tik $ 24.50. Kainaraščiai gaunami 
vietoje.
„ORBIS“, 298 Bathurst St. Toronto, E M 4-2810.
Hamiltone skambinkit tel. JA 8-5257 (42 Brodick St.), o 
mūsų agentas atvyks paimti Jūsų užsakymą į namus ar 
sutartą vietą.
Gyvenantieji ne Toronte, gali siųst užsakymus paštu pri-

: jungiant „money order". Nedarome skirtumo, tarp USA 
ir Kanados dolerių. Rašykite lietuviškai.
Siunčiame taip pat tekstilės medžiagas, odą ir kitką — 
prekes iš Skandinavų kraštų. '
Esame pigiausi maisto siunt. siuntėjai Kanadoje ir JAV.

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
pas p. A. Juraitį. Telef. JA

DARBO VALANDOS NUO

Cannon, St. E. 
8-6686.

9 IKI 7.

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

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
# EXPORT — IMPORT, TORONTO. „  

Advokatas—N otara» 
100 Adelaide St. W 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

A.E. McKAGDB:
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaru*

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395
201 Northern Ontario Bld,;

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. LIŪDŽIU 5.
Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS.
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. - 
PILIETYBĖS REIKALAI. — 

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURI KITĄ BIZNJ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.



8 PŠL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

AXOVT^lii: \L
DIDŽIOJI (SAVAITĖ AUŠ DIDŽIOJI SAVAITĖ ŠV. KA 

ROS VARTŲ BAŽNYČIOJE ............ “
Didžiojo Ketvirtadienio pa 

maldos prasidės 7 vai. 30 min. dos Šv. Kazimiero bažnyčioje 
vakare. Tai yra paskutinės va bus sekančia tvarka: 
karienės minėjimos, Šv. Komu 
nijos įstatymas. dos 8 vai. vakaro;

Didžiojo Penktadienio pamal Didįjį Penktadienį pamaldos 
dos prasidės 6 vai. vakare: misi 3 vai .po pietų;
jų pabaiga, bendra Komunija, Didįjį šeštadienį ugnies ir 
Kryžiaus pagerbimas, Šv. Te ndens šventinimas 11 vai. 30 
vo palaiminimas ir tt. min, dienos metu.

Didžiojo Šeštadienio pamai Velykų rytą Prisikėlimo 
dos prasidės 6 vai. vakare: ug kilmės bus 6 vai. 30 min. ryto, 
nies pašventinimas, vandens pa Velykų sekmadienį dienos 
šventinimas, Šv. Mišios. Po vi metų bus šventos mišios 8, 9 il
sų apeigų, ejigu atsirastų gerų 11 valandomis.
balsų, bus giedami kalnai. Išpažinčių klausoma kiekvie

(Prisikėlimas bus sekmadie ną rytą prieš ir po mišių. Did. 
nio rytą 6 vai. Jei kas norėtų ketvirtadienį ir Did. penktadie 
(tai yra tie, kurie yra suolų už nį išpažinčių bus klausoma nuo 
sakytojai) užsisakyti vietą pri 
sikėlimui, prašau tai padaryti 
iki didžiojo šeštadienio vakaro.

(A. V.) 
MISIJOS AUŠROS VARTŲ 

BAŽNYČIOJE
Kiekvieną vakarą 7 vai. 30 

min. Šv. Mišios, pamokslai ir 
palaiminimas. Kiekvieną rytą 8 
vai. Šv. Mišios ir pamokslas. Mi 
sijų pabaiga Didžiojo Penkta 
dienio vakare : apeigos prasidės
6 vai., mišios, bendra parapijos 
Šv. Komunija, pamokslas, pa 
laiminimas misionieriaus, kun. 
Pacevičiaus iš Toronto.

Misijos yra privalomos visie minimu. Pelnas skiriamas Sese 
ms, taip pat jaunimui. Kiekvie lių Vienuolynui ir darželio sta 
nas turi taip susitvarkyti, kad tybai. 
galėtų dalyvauti misijose. Šito 
prašau, labai nuoširdžiai pra 
šau ir reikalauju. Kurie del dar 
bo negali ateiti vakarais, gali 
misijas lankyti rytais. Tėvų pra 
šau, kad savo jaunuosius siųstų 
į misijas ir prižiūrėtų, kad tik 
rai eitų. Valandomis, kuriomis 
eina misijos bažnyčios sale ne 
galima naudotis.

Išpažintys bus klausomos 
taip pat ketvirtadienį nuo 2 v. 
iki ketvirtos, šeštadienį misio 
nieriaus jau nebus. (A. V.).
• Canadair priima naujus darbi 
ninkus — fifterius, sheet metai 
ir t. t.
• Anglų kalbos kursai prade 
dantiems bus pradėti YMCA, 
5550 Park Ave, gegužės 1 d.,
7 vai. vak. Informacijos telefo 
nu CR 1-4639.
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Kur maloniai praleisti 
Atvelykio šeštadieni?

I* K. Moterų D-ja kviečia visus atsilankyti i

ZIMIERO BAŽNYČIOJE
Didžiosios Savaitės pamal

A T V F 1 Y K 1 O V A K A R A $ DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR V ELYKINĖS P AMALDOS
AivtLYKlUVA^AK^. g LIETUVIŲ BAŽNYČIOSE

:bal. 27 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro Aušros Vartų salėje.| Didžioslos savaitės pamaldos kimas. Šias Žaidynes ruošia 
; Madų paroda, premijos už gražiausius margučius ir | šią savatlę bus tokia pat tvarka, Kanados sporto apygarda talki 
; pasilinksminimas. » kaip ir pereitais metais. ninkauj'ama Vyčio ir Aušios

' " ' ’ _ " ‘ . A. S.
r'yto. priešVELYKINĖ KOP UNI 
įpras

Didįjį Ketvirtadienį pamal
PROJEKTUOJAMA DIDŽIU 
LĖ ŠV. LAURYNO UPĖS 

UŽTVTNKA
va

iš

7 valandos vakaro.
Margučių vakarienė Šv. 

zimiero parapijos salėje iš 
velykio nukelta i gegužės 4 
nos šeštadieni, 7 vai. vakaro.

Velykų sekmadieni bus keli 
krikštai.

L. K. MOTERŲ DR-JA 
praneša jau šiandien, kad ji kv 
iečia jau visus atsilankyti i ruo 
šiamą atvelykio šeštadienio va 
karą, 27 balandžio 7 vai. vaka 
re, Aušros Vartų parapijos sa 
Įėję. Bus madų paroda, duoda 
mos premijos už gražiausius 
margučius ir baigsis pasilinks

Ka 
At 
die

MOTINOS DIENOS
MINĖJIMAS

MONTREALY
gegužės antrąjį sekmadie Ville Lasalle jau ilgesnis laibus

nj, geg. 12 dieną, dienos metu, kas kai vyksta matavimai Šv. 
D’Arcy McGee saloje. Paskai Lauryno upės ir jos krantų, 
ta bus kun. dr. F. Jucevičiaus ir Čia projektuojama didžiulė už 
meninė programa Rosemounto tvanką, kurios augštis turėtų 
šeštadieninės mokyklos.

DLK VYTAUTO KLUBO
šėrininkų susirinkimas nukelia 
mas Į balandžio 28 dieną, nes 
jis sutampa su Velykomis, ka 
da nėra galimas.
„TAURO” VAKARAS JVY

KS GEGUŽĖS 25 d.
Montrealio lietuviu '

Prisikėlimo iškilmės abiejose sporto klubų, 
parapijose bus 7 valandą 
o po to dienos pamaldos 
ta sekmadienių tvarka.

KULTŪRINGAS 
KONCERTAS

Verbų sekmadienį, užbaigia 
nt Gavėnios susikaupimą, šv. Jo 
no Kr. liet, parapija surengė re 
Ilginės vargonų muizkos ir gies 
mių kr/ncertą, kuris Įvyko gra 
žioje ir skambioje šv. Pranciš 
kaus kanadiečių bažnyčioje. Ko 
ncerte buvo išpildytos daugumo 
je pasaulinių autorių kompozi 
cijos. Solo partijas atliko solis 
tai: Radzevičiūtė, Verikaitis ir 

visą didįjį Mariįošius. Naujų dalykėliu 
. Be

Į. DR .; ŠFG AMOGAS 
j c 1T i p u R G I N Ė ir 
!) BENDROJI PRAKTIKA
I office 5441 Bannantynr
j (kamp. Woodland) 

j! Verdun. Tel. HE 3175.

!! šeštadieniais 11—1
<1 a»ba pagal susitarimą.
i, namų 1038 Osborne A v.

Verd,-n Tel : PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I S K A

priima: 9 a. m.—10 p. m.
5303 Verdun A., Verdun.

Tel.: TR 4547

g NOSIES, GERKLĖS IR
£ AUSŲ SPECIALISTAS
I IR CHIRURGAS
| Dr. R. CHARLAND 

1123 St. Joseph Blvd. E.
ii Tel. CA 2506

I )r. E. Audru kaitis
956 SHERBROOKE E.

Tek: LA 2-7236

A

$
y

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873
Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes
M Arquette 8045

girdėtas Bostono lietuvių vyrų 
choras, vadovaujamas komp. J. 
Gaidelio, su vienu ar dviem so 
listais.
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME
Dr. H. Nagiui, solistei Jonei 
Pauliūtei, dramos aktoriui L. 
Barauskui, pianistui Romui 
Knystautui, dailininkui R. Bu 
kauskui ir visiems kitiems, pa 
dėjusiems suruošti Dr. Jono Ba

DĖL BOSTONO VYRŲ sanavičiaus 30-ties metų mir 
CHORO ties sukakties minėjimą Montre

Sąryšy su atvykstančiu Bos a^yje- . 
tono Lietuvių vyrų choru gegu 
žės 25 d. „Tauro” valdyba kiei 
piasi į Montrealio lietuvius ii 
prašo suteikti nakvynę choris 
tams 1 nakčiai. Prašome skam 
binti A. Mylė BE 3254, R. Ot 
to HE 5415, V. Dikaitis HE 
9442. Laukdami Jūsų paramos, 
iš anksto dėkojame. Valdyba

PAREIKŠTA PADĖKA 
„PROGRESS CONSTRUC 

TION L1D.“
„Progres“ kompanija, kuri 

tarp Montrealio ir Terrebonne 
pardavinėja žemės sklypus pa 
liai 18 kelią, dabar išplečiamą 
į autostradą, už bendradarbiavi 
mą, tarpininkaujant P. Mažei 
kai, KLCT-bai yra padovanoju 
si 3 sklypus. Už tai KLCT „Pr 
ogres“ kompanijai ir P. Mažei 
kai Prezidiumo vardu pareiškė 
padėką.
• A. Naginionis su žmona žie 
mą praleidę Floridoje, sugrįžo 
į Montrealį. Jie buvo nuskridė 
net Brazilijon.

būti apie 40 pėdų. Padaryti to 
kią užtvanką reikia pakelti 
upės krantus. Projektas nūma 
to, kad dalis miesto tarp 6 
Avė ir Centrale gat. būtų už 
tvenkta. Jeigu būtų • priimtas 
šis projektas, tai tektų dalį mic 
sto nugriauti. Projektuojamoji 
užtvanka eitų pei ' ‘ “ ""__________  __ _________

,,, m .. . sP°r^° llPės Plotl ir per salą. Užtvaroje smuiku išpildė SL Kairys. BČ
klubas »Tauras gegužes 25 d., būtų įrengta milžiniška elekt to, dalyvavo mišrus par. choras. 
Carpenter Hall saleje, St. Law ros jėgainė, kuriai panaši butų kuris, matyti, padaręs gražia pa 
rence g-vej ruošia didcl; vaka tiktai esanti JAV viena užtvan žanga. o taip pat mergaičių cho 
ra su koncertu ir šokiais. Kon ka. Projektas vystomas ntensy 
certą duos dar Montrealyje ne viai. Kai Kanada jau pradeda 

stigti elektros jėgos, šis projek 
tas diena po dienos darosi vis 
realesnis.
MONTREALIO LIETUVIŲ 

DRAMOS TEATRAS
gegužės ? d. Aušros Vartų pa 
rapijos salėje stato vaikams sk 
irtą 3-jų veiksmų vaidinimą 
„Melagėliai“. Režisuoja Juozas 
Akstinas. Vaidina: Br. Malaiš 
kienė, V. Vaičiūnaitė, J. Aksti 
nas, L. Barauskas ir V. Saba 
lys. Repeticijos vyksta intensy 
viai, daromos įdomios dekoraci 
jos ir siuvami kostiumai. Mont 
realio lietuviai kviečiami 
dieną rezervuoti savo vaikų 
tai ir nekasdieniškai šventei: 
sivesti visus priešmokyklinio 
mokyklinio amžiaus vaikus, 
ir suaugusiems šis veikalas ne 
mažiau turėtų patikti. Sekite 
skelbimus sekančiuose NL nu 
meriuose.
• Dr. J. Šegamogas sėkmingai 
operavo p. Išganaitį, tiria svei 
katą p. Grigaliūnienės, o p. Ot 
to grįžta iš ligoninės po tyrimų.
• J. Gražys, kailių siuvėjas, Cr 
aford Parke statosi gražius' na 
mus.

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

Pranas Tautkus, 
buvęs mokytojas.

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

Ant.
7682 Ed

ADVOKATAS
$ STASYS DAUKŠA, LL. D.| 
X Suite tt>—M
y 152 Notre Dame St. E. 'I
$ UN 6-8969* ; ;
? Res. 5657—12 Avė., Rsm. ( ’ 
į' RA 2-5229 f

ADVOKATAS
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

Minėjimui Ruošti Komitetas. 
MONTREALIO LIETUVIŲ 

IR JŲ ORGANIZACIJŲ 
ŽINIAI 

pranešama, kad šiemet ruošia 
mos penktosios Kanados Lietu 
vių Dienos puoga bus išleistas, 
kaip ir kitais metais, Metraštis. 
Organizacijos prašomos me 
džiagą apie savo veiklą nurodą 
nt gyvenamojo laikotarpio vai 
dybos sudėtį, biznio įptaigų sk 
elbimų tekstus (puslapis 20 
dol., pusė pusi. 10 dol. ir ketvir 
tis puslapio 5 dol.) patiekti NL 
redakcijai (7722 George St., Vi 
lie Lasalle, Montreal 32). Tos 
organizacijos, kurios praeituo • J. Naginionytė ir A. Biegar 
se Metraščiuose apibūdino savo susilaukė pirmagimio sūnaus, 
rganizacijas, prašomos duoti ži • E. ir V. Smetonai susilaukė 
nių apie veiklą po to, o tos, apie sūnaus.
kurias nieko nebuvo rašyta, pra • Kazys Radišauskas serga ir 
somos duoti kondensuotą sarit turėjo operaciją.
rauką veiklos nuo pat jų pra • M. Naujokienė po sunkios op 
džios Kanadoje. Drauge prašo eracijos buvo kai mirė jos vy 
ine duoti ir atvaizdų iš organi ras Vincas.
zacijų gyvenimo bei veiklos. PI • M. Matusevičius susirgo ir 
ačiau sužinoti galima telefonu: turėjo atsigulti i Verduno ligo 
HE 7920.

SPARČIAI PERKAMA 
ŽEMĖ CHATEAUGUAY 
Per savaitę laiko iš Cortina 

Development, Inc., kuri Chate 
auguay parduoda žemę, nupirk 
ta per 50 liotų. Be kitų pirko šie 
lietuviai: Jaseckai, Miškiniai, 
Kalpokai, Bernatavičiai, Paunks 
niai, Ptašinskai, Limanayičiai, kimas labai didelis), visi gaus 

specialią 35 dolerių nuolaidą. 
Tai būtų lyg ir priedas Vely 
kų stalui: ir sklypai (liotai) 
bus nupirkti ir vaišės apmokė 
tos. Pasinaudokite šia gera pro 
ga. Paskambinkite P. Mažeikai 
telefonu MO 4-0507 ir gausite 

sudegė visas blokas namų — visas informacijas, bus Jums pa 
kelios krautuvės ir viršuj jų bi 
bardas.

tą 
re 
at 
ir
O

ninę.
• D. Baltrukonis ruoišasi tuok 
tis su svetimtaute.

PALENGVINTI ŠVENTI
NIAI SKLYPŲ PARDAVI 

MAI
Šią ir kitą savaitę, ligi Atve 

lykio imtinai, visi, kas per P. 
Mažeiką pirks sklypus (pasirin

ras, su kuriuo soto partijas at 
liko solistai Radzevičiūtė ir Ma 
rijošius. Vieną Verdi giesme iš 
pildė trio: Pusvaškienė, Pus 
vaškis ir Janavičius. Vargonais 
solo pagrojo kun. Jurkšas, cho 
rui ir solistams akomponavo 
muz. Gailevičius. Bendrai, tel. 
koncertas reikia skaityti gražiai 
pavykusiu tiek programos išpil 
dymu, tiek ir gana gražiu būriu 
atsilankiusiųjų.

ŠV. JURGIO MINĖJIMAS
Toronto Šatrijos ir Ramby 

no liet, sakutų tuntai šv. Jur 
gio, skautų Globėjo, šventę- mi 
ni kartu. Balandžio 23 d. anfra 
dieni: 10 vai. iškilmingos pa 
maldos šv. Jono Kr. liet, bažny 
čioje, o 7 vai. vakare — sueiga 
Lietuvių Namuse.

MIRĄ S. AUGUSTAITIS
Praėjusį savaitaglį Toronte 

mirė a. a. Stasys Augustaitis. 
Velionis turėjo 74 m. amžiaus. 
Mirtis jį ištiko staiga: širdies 
ataka. Palaidotas praėjus; pir 
madienį.

VILTOSIOS Š. A. L. 
ŽAIDYNĖS

įvyks Toronte balandžio 
27—28 d. Šios didžiulės 
mo ševntės sportinės varžybos 
bus pravestos keturiose salėse 
ir laukiama atvykstant virš 200 
sportininkų iš Amerikos n ki 
tų Kanados vietovių. Sekmadie 
nio finalai nukeliami į erdvią S. 
Michael H. S. salę, kurioje vy 
ko ir 1954 metų Žaidynės, šeš 
tadienio vakare prisikėlimo pa 
rapijos sąlėje įvyks sportininkų 
pobūvis, o sekmadienį — Žaidy 
nių uždarymas bei dovanų įtei

x Raštinė: LE 4-4451

S.

mėn. 
jauni

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

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

Linkūnai, Abašauskai, Gauriai, 
Ražanas ir kt. Tai didelės atei 
ties vieta, nes prie Šv. Lauryno 
Jūrų kelio. Kas įsigys čia že 
mės, neapsiriks. Žiūrėkite pla 
čiau skelbime šio nr. 2-me psl. 
•Ville Lasalle praėjusią savaitė

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

Real Estate Board
1410 Guy St. Tel. FI 6351 

Perkant ar parduodant neju- 
domą turtą keriptis pas mūsų 

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 2922

rodytos vietos ir atskiri sklypai 
ir viskas bus gražiausiai išaiški 
nta. Be to, kas svarbu, Jums 
bus padarytos visos galimos 
nuolaidos ir lengvatos.

PARDUODAMA
gera valtis su motoru pigia kai 
na. Skambinti tel. TR 8112.

PARDUODAMAS
Pontiac ’54, 

labai gerai užlaikytas, 
tik 15.000 myliu. 

Teirautis HE 6354, 
K. Martinėnas.

TAISAU 
šaldytuvus, air conditioning ir 
kitokius elektrinius aparatus. 

J. Valentą
3600 Fenelon St., Rosomount. 

Tel. RA 1-3091.

Dr.P. MORK1S
DANTŲ

Vakarais
pagal

GYDYTOJAS

1 JA EVANGELIKAMS
Komunija evangelikams teikia 
ma lietuvių pamaldose Isgany 
tojo bažnyičoje Didįjį Penkta 

t dieni, bal. 19 d., 11 vai. r. p. 
, Jas laiko kun. dr. Kavoli Kas 
. būtų sutrukdytas ateiti jas, 
tas kviečiamas ateiti koninijos, 
gavėnios vakarinėse pam 'dose > 
Didįjį Ketvirtadienį, bal.

, 8 vai., vak. Jas laikys ir teiks 
, šv. komuniją kun. FI. Brose ir 
dr. Kavolis kartu.

ŠOKIU 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. Rėmėjų Būrelis.

„ B A L T A R A GIO M A L 0 N A 5
J TORONTĄ

Montrealio lietuvių Teatras 
yra pakviestas gastrolių į To 
rontą, kur gegužės mėnesį fcat 
ras čia pasirodys net su d' iems 
veikalais: šeštadienio dieną 
Toronto mokyklinis jaut imas 
turės savo vakarą — vaidinimą 
„Melagėlį“, o sekančia dieną, 
sekmadienį, K. Borutos „ Balta 
ragio malūnas“.

REKORDUOTA GIESMIŲ 
LIETUVAI

Evangelikų 25, giesmės 
vių kalba užrekorduotos 
lietiniu būdu Išganytojo 
nyčioje. Melodijos paimtos dau 
gumoje iš Klaipėdos krašto. Jas 
giedojo solistas Herbertas Ko 
žaitis, vargonais grojo Clara 
Berner ir užrekordavo dr. Ka 
volis. Rekordavimas skiriamas 
perduoti į Lietuvą religinėje ra 
dijo valandėlėje.

ŽIAURUS VAIZDAS
Nežinomi piktadariai P usikė 

limo parapijos pastatuose yra 
išdaužę durų ir kcletos langų 
stiklus. Važiuoajnteims »atve 
pro pastatą, gaunasi nemalonus 
vaizdas. Būtų gera langus sude 
ti nors prieš šventes. Ankščiau 
nežinomi piktadariai bu ve taip 
pat įsiveržę poškėdami Bingo 
pinigų. Par. kleb. Tėvas Ber 
nardinąs, komentuodamas pas 
kutinį išdaužymą, mano, 
kad tai padarė parapijos prie 
šai, „kurių dar turima ii kurių, 
atrodo, dar ir ateityje nešto 
kos“. Kažin? O gal tai darbas 
išdykautoji! ar tautinės neapy 
kantos padarinys, kad čia lietu 
viai kuriasi? j

h>r.A.VALADKA|

8 d.,

lietu
mag
baž

į s 1081 BLOOR ST. W
i X D X iX Y X't 1982 Bloor W. Toronto 4. x sį

C . . rr ■ o. X

ir šeštadieniais 
susitarimą.

3 į rytus nuo Dufferin St. X
X ‘ X _____  ________

X šeštadieniais

i

Dr. A. Pacevicius i
Gydytojas ir Chirurgas X 

280 Roncesvalles Avė y 
Telefonas LE 4-4778 |

I" Priėmimo valandos: 11-1 v. £ 
vakarais nuo 6-8 v.; trečia- x 
dieniais ir šeštadieniais 11-3 X 
v. pp. Kitu laiku, susitarus. £ 
Naujas kabinetas b

(prie Duffįjrin) X 
Telefonas LE. 1-2933 S

RENTGENAS 
priima ligonius ir gimdyves o 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. S 

nuo 12 vai. % 
į iki 2 vai. pp. Ketviitadie- X 
* niais kabinetas uždarytas, o

i DR. V. SADAUSKIENĖ J 

Dantų gydytoja

129 Grenadier Rd., 
’(2 namas nuo Roncesvalles) 
! TORONTO 

! Tel. LE 1-4250

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA”
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

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

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